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II etap rozbudowy budynku Szkoły 
Podstawowej w Kaczórkach

W dniu 30.08.2011r. Burmistrz Kra-
snobrodu zawarł kontrakt wykonawczy 
na realizację robót budowlanych związa-
nych z Rozbudową Szkoły Podstawowej 
w Kaczórkach – etap II. Na ogłoszony 
przetarg nieograniczony na wykonanie 
drugiego etapu rozbudowy szkoły wpły-
nęły dwie ważne oferty. Najkorzystniejszą 
cenowo ofertę złożył wykonawca Usługi 
Remontowo – Budowlane – Dariusz PO-
GORZELSKI posiadający swoją siedzibę 
w Sitaniec Kolonia 190; 22-400 Zamość. 
Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 
brutto: 602.273,44 zł. 

W ramach drugiego etapu zostaną wy-
konane roboty ociepleniowe, wstawienie 
okien i drzwi oraz wszystkie roboty wy-
kończeniowe w dobudowanym w 2010r. 
nowym skrzydle budynku szkoły w Ka-
czórkach. Dobudowana zostanie nowa 
klatka schodowa umożliwiająca zagospo-
darowanie poddasza w starej części obiek-
tu. Planowany termin zakończenia robót 
budowlanych ustalono na 30.11.2011r.

Remonty w ZSP Krasnobród

Rozstrzygnięty został przetarg nie-
ograniczony na wykonanie robót budow-
lanych związanych z remontem bieżącym 
budynków Zespołu Szkół Podstawowych 
w Krasnobrodzie. Na ogłoszony przez Bur-
mistrza przetarg nieograniczony wpłynęło 
osiem ofert. Najkorzystniejszą cenowo 
ofertę na wykonanie zamówienia złożył 
wykonawca: Zakład Usług Remontowo - 
Budowlanych - mgr inż. Zenon MUDA ul. 
Kościuszki 30/14; 23-400 Biłgoraj. Cena 
najkorzystniejszej oferty brutto wynio-

sła: 607.095,90 zł. W ramach pierwszego 
etapu prac remontowych zostaną ocie-
plone ściany budynków segmentowych 
oznaczone symbolami C,G,E,H2 metodą 
lekką-mokrą. Między innymi wyremon-
towana zostanie sala gimnastyczna, która 
otrzyma całkowicie nowe okna, a w wia-
trołapach zamontowane zostaną drzwi alu-
miniowe. Wokół obiektów ułożone zosta-
ną ciągi piesze z kostki brukowej. Remont 
elewacji, wiatrołapów i innych elementów 
budynków zostanie wykonany z użyciem 
wielu nowych technologii budownictwa 
stosowanych przy ociepleniach i pracach 
renowacyjnych. Między innymi po raz 
pierwszy Gmina Krasnobród przy ocie-
pleniach zastosuje styropian „szary” a na 
pewnych fragmentach budynków wyko-
nane zostaną tzw. tynki pancerne. Całko-
witą nowością będzie zamontowanie w 
sali gimnastycznej okien PCV, w których 
zamiast tradycyjnych szyb zamontowane 
zostaną płyty typu „lexan”.  Zakończenie 
pierwszego etapu remontów budynków za-
planowane zostało na 30 czerwca 2012r. 

Ważne wizyty w Krasnobrodzie
W dniu 2 sierpnia br. na zaproszenie 

Burmistrza Krasnobrodu do Urzędu Miej-
skiego w Krasnobrodzie przebył z wizytą 
pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. 
usuwania skutków klęsk żywiołowych       
p. Andrzej Budzyński. Rozmowy dotyczy-
ły możliwości pozyskiwania środków na 
odbudowę dróg zniszczonych w wyniku 
klęsk żywiołowych.  

Natomiast w dniu 8 sierpnia br. miała 
miejsce w Krasnobrodzie wizyta p. Sławo-
mira Struskiego - dyrektora Departamentu 
Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszał-
kowskiego w Lublinie. Tematem tego 
spotkania był rozwój naszego miasta w 
oparciu o wody lecznicze. Rozmawiano o 
możliwość wykonania odwiertów i pozy-
skiwania wód w celach uzdrowiskowych.

Remonty dróg

W sierpniu bieżącego roku przeprowa-
dzono remonty bieżące dróg gminnych o 
nawierzchni asfaltowej, masą mineralno-

mineralno-asfaltową oraz emulsją asfalto-
wą z grysami bazaltowymi. 
Remonty przeprowadzono w miejscowo-
ściach: Zielone, Hutków, Potok Senderki i 
Majdan Mały. Roboty na zlecenie Gminy 
Krasnobród wykonało Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Spółka z o.o. z Zamo-
ścia.

MOJE BOISKO – ORLIK 2012

We wrześniu bieżącego roku rozpoczną 
się prace budowlane związane z budo-
wą zespołu boisk sportowych w ramach 
programu Moje boisko – Orlik 2012. Na 
wykonawcę robót budowlanych został 
wybrany Wykonawca: SPORTPROJEKT 
Spółka z o.o. ul. Sosnowa 6A, 71-468 
Szczecin. Oferta firmy Sportprojekt zo-
stała wybrana jako najkorzystniejsza spo-
śród pięciu złożonych ofert w przetargu 
nieograniczonym zorganizowanym przez 
Gminę Krasnobród. Cena najkorzystniej-
szej oferty złożonej przez firmę Sport-
projekt wyniosła 1.161.120,00zł brutto. 
Wyżej wymieniony wykonawca został 
wezwany do zawarcia umowy w sprawie 
realizacji zamówienia.  Wykonawca zobo-
wiązany będzie do wykonania przedmio-
tu zamówienia w terminie 13 tygodni od 
daty podpisania umowy.   

Budowa społeczeństwa informacyjnego
Gmina Krasnobród jest jedną z 8 gmin, 

w których realizowany jest projekt pod na-
zwą „Budowa społeczeństwa informacyj-
nego poprzez informatyzację samorządów 
Powiatu Zamojskiego” współfinansowa-
ny ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2007-2013.  
W dniu 21 czerwca 2011r. Gmina Łabunie 
jako lider Konsorcjum gmin: Komarów 
Osada, Krasnobród, Radecznica, Sitno, 
Szczebrzeszyn, Stary Zamość, Zwie-
rzyniec   zawarła umowę  z wykonawcą 
projektu Firmą WASKO SA wyłonionym 
w wyniku postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego. 

Przedmiotem umowy jest: rozbudowa 
i ujednolicenie platformy sprzętowej, bu-
dowa infrastruktury publicznego dostępu 
do Internetu (Infomaty, Hot-spoty), mo-
dernizacja sieci komputerowej, wdrożenie 
oprogramowania systemowego - moder-
nizacja i ujednolicenie platformy opro-
gramowania komputerowego, wdrożenie 
oprogramowania umożliwiającego reali-
zację e-Urzędu.

Całkowita wartość zamówienia po 
przetargu stanowi kwotę 3.076.506,25 zł; 
Wartość dofinansowania stanowi kwotę 
2.615.030.31 zł. 

Ciąg dalszy na str. 5
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29 czerwca 2011r. w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury odbyła się VIII sesja VI kadencji Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie. W sesji uczestniczyło 
14 radnych, Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik 
Gminy, Kierownik Posterunku Policji w Krasno-
brodzie, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek pod-
ległych, pracownicy Urzędu Miejskiego, Sołtysi, 
Przewodniczący zarządów osiedli. 

Podczas sesji podjęto 5 następujących 
uchwał: 

1. Uchwała ws. dofinansowania zadania pu-
blicznego pn. „Budowa Zakładu Zagospodaro-
wania Odpadów w m. Rogóźno gm. Tomaszów 
Lubelski”, realizowanego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego 2007-2013, Działania 6.1 Ochrona 
i kształtowanie środowiska, Kategoria II Gospo-
darka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Rada wyraziła zgodę na zawarcie Porozu-
mienia z Gminą Tomaszów Lubelski na dofi-
nansowanie budowy zakładu zagospodarowania 
odpadów.  Całkowita wartość zadania wynosi 
25.708.679.92zł. z tego wkład finansowy ze stro-
ny Gminy Krasnobród 614.365.00zł. 

2. Uchwała ws. zmiany uchwały budżetowej 
gminy na rok 2011. 

Po dokonanych zmianach dochody budżetu 
gminy stanowią kwotę 23.953.192,00zł., nato-
miast wydatki  26.714,287.95zł.

3. Uchwała ws. zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej.

W związku ze zmianą uchwały budżetowej 
zostały wprowadzone zmiany w wieloletniej pro-
gnozie finansowej na lata 2008 – 2023.       

4. Uchwała ws. przyjęcia wieloletniego pro-
gramu gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem gminy Krasnobród na lata 2011-2015.

Głównym celem wieloletniego programu 
jest  prowadzenie właściwej gospodarki lokalami 
stanowiącymi własność gminy.  Program swo-
im zakresem obejmuje min.: analizę potrzeb re-
montowych i modernizacyjnych, zasady polityki 
czynszowej, wysokość wydatków na utrzymanie.

5. Uchwała ws. udzielenia dotacji dla samo-
dzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot-
nej.

Rada udzieliła dotacji z budżetu gminy w wy-
sokości 24.000.00zł. dla Samodzielnego Publicz-
nego Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci w 
Krasnobrodzie z przeznaczeniem na przebudowę 
placu zabaw oraz utworzenie skwerku rekreacyj-
no – sportowego.

Z treścią podjętych uchwał można zapo-
znać się na stronie internetowej pod adresem 
http://www.krasnobrod.bip.mbnet.pl (w zakładce 
Uchwały Rady Miejskiej).

E. Borek

VIII sesja Rady 
Miejskiej 

w Krasnobrodzie

Po wakacyjnej przerwie, od września zostaną wznowione zajęcia w 
zespołach i klubach zainteresowań działających w Krasnobrodzkim 

Domu Kultury.

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w:
• Klubie szachowym – instruktor Ryszard Probola
• Zespole Tańca Nowoczesnego „Fart” – instruktor Anna Antoszczak
• Zajęciach plastycznych – instruktor Marzena Mazurek
• Zajęciach świetlicowych – instruktor Mariola Kawecka
• Zajęciach muzycznych – muzyk – akustyk Jarosław Derkacz
• Wielopokoleniowej Orkiestrze Dętej – kapelmistrz Jarosław Derkacz
• Zespole Folklorystycznym „Wójtowianie” – kierownik zespołu Marianna Ol-
szewska
• Klub 50 Plus – prezes Zofia Kleniewska

Szczegółowe informacje: Krasnobrodzki Dom Kultury, tel. (84) 660 71 17, 
e-mail: kradomkul@o2.pl

M. Czapla

Krasnobrodzki Dom Kultury 
serdecznie zaprasza
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W 
dniu 26 sierpnia 2011r. o godz. 
16.00 w Zamościu, na ulicy 

Grodzkiej odbyła się uroczystość odsło-
nięcia tablicy pamiątkowej w zamojskiej 
„Alei Sław” z udziałem Profesora Janu-
sza Stannego. Wybitny artysta, współ-
twórca „polskiej szkoły ilustracji” został 
uhonorowany za znaczący wkład w pro-
mowanie Zamościa.

Organizatorami uroczystości byli: 
Dyrektor PGE Obrót S.A. Oddział z 
siedzibą w Zamościu Piotr Boratyn i 
Dyrektor BWA Galeria Zamojska Jerzy 
Tyburski.

Uhonorowanie Profesora  Janusza 
Stannego bardzo cieszy również miesz-
kańców Krasnobrodu, bowiem Artysta 
od wielu lat związany jest z naszym mia-
stem. Od połowy lat 80-tych sprawował 
kierownictwo artystyczne Ogólnopol-
skich Plenerów Ilustratorów organizo-
wanych tutaj przez Biuro Wystaw Arty-
stycznych w Zamościu. Po kilkuletniej 
przerwie powrócił do Krasnobrodu i od 
2006r. jest kierownikiem artystycznym  
Ogólnopolskich Warsztatów Ilustratorów. 

Pierwsza edycja tych spotkań twórczych 
zorganizowana była przez Sanatorium  
Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w 
Krasnobrodzie, a kolejne przez Krasno-
brodzki Dom Kultury.  

Dzięki współpracy Profesora z na-
szym miastem mieszkańcy Krasnobrodu 
mają okazję do osobistych spotkań z Ar-
tystą oraz podziwiania jego prac na wy-
stawach indywidualnych i zbiorowych 
organizowanych w KDK.  Warto również 
dodać, że ten wybitny Artysta ma rów-
nież ogromy wkład w przygotowywaniu 
wydawanych przez Krasnobrodzki Dom 
Kultury publikacji albumowych.

Cieszy nas także fakt, że w programie 
zaplanowanej na 26 sierpnia uroczystości 
odbywającej się w Zamościu był również 
element krasnobrodzki – na zaproszenie 
Profesora Janusza Stannego wystąpił Ze-
spół Folklorystyczny „Wójtowianie”.

M. Czapla

Relacja z uroczystości w kolejnym 
wydaniu GK

Janusz Stanny, ur. 29 lutego 1932 
roku w Warszawie - artysta, ilustrator, 
wychowawca kilkudziesięciu roczników 
studentów, promotor blisko 250 prac dy-
plomowych.

W latach 1951-1957 studiował na 
Wydziale Grafiki Warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w pracowni prof. Henry-
ka Tomaszewskiego, gdzie w 1957 roku 
uzyskał dyplom. Od tego też czasu aż do 
roku 2005 związany ze swoją macierzystą 
uczelnią. Początkowo asystent prof. Jana 
Marcina Szancera w Pracowni Książki i 
Ilustracji, później od 1971 roku jej kierow-
nik. Tytuł profesora otrzymał w roku 1986. 
Obecnie prowadzi pracownię ilustracji w 
Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekono-
micznej w Łodzi.

Janusz Stanny to twórca ilustracji, 
okładek i obwolut do ponad 200 książek 
(w większości dla dzieci). Na swoim koncie 
ma ilustracje do wszystkich ważnych dzieł 
literatury polskiej i światowej, min: Don 
Kichota M. Cervantesa, Baśni Ch. Ander-
sena, Bajek La Fonteine’a, Pana Tadeusza 
A. Mickiewicza, Fraszek J. Kochanowskie-
go, Dzieł Wszystkich H.Sienkiewicza. 

W swoim dorobku artysta ma również 
trzy autorskie książki dla dzieci, do których 
napisał także teksty: Baśń o królu Dar-
danelu, O malarzu rudym jak cegła oraz 
utwór pod tytułem Koń i kot. Wydał także 
tom z własnymi rysunkami pt. „Melba z 
salmonellą”. Współpracował z wieloma 
wydawnictwami m.in. Czytelnik, Nasza 
Księgarnia, Ossolineum, PIW. W 1952 
roku debiutował także jako karykaturzysta 
na łamach tygodnika „Szpilki”. Swoje ry-
sunki publikował również w czasopismach: 
„Dookoła Świata”, „Świat”, „Wiadomości 
Kulturalne”, „Polska Zbrojna”, a ostatnio 
„Przegląd” i „Gazeta telewizyjna” – do-
datek do „Gazety Wyborczej”, gdzie od 
2000 roku ma stałe rubryki.

Jego prace prezentowane były na wie-
lu wystawach indywidualnych w całym 
kraju. Ponadto brał udział w zbiorowych 
pokazach ilustracji i karykatury w kraju i 
za granicą.

Twórczość Janusza Stannego uhonoro-
wana została wieloma nagrodami w dzie-
dzinie ilustracji, plakatu i rysunku saty-
rycznego. Nie sposób wymienić wszystkich. 
Oto niektóre z nich: Nagroda „Premio 
Grafico” na Międzynarodowych Targach 
Książki Dziecięcej w Bolonii, Zloty Medal 
na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Edy-
torskiej IBA w Lipsku, „Złota Plakieta” 
na Międzynarodowym Biennale Ilustracji 
w Bratysławie, „Premio Europeo dell Al-
bum” w Padwie, dwukrotnie przyznana 
Nagroda Prezesa Rady Ministrów za twór-
czość dla dzieci i młodzieży.

Profesor Janusz Stanny 
w zamojskiej Alei Sław

Wieści z Gminy
Ciąg dalszy ze str. 2

Koszt realizacji projektu przypadający na gminę Krasnobród wynosi  - 
336.036,00 PLN.

Każdy z uczestników zabezpiecza środki na wkład własny, w wysokości co 
najmniej 15% kosztów przypadających na danego uczestnika. Minimalna war-
tość zabezpieczenia środków własnych dla naszej gminy wynosi:  50.405.40 
PLN. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada 2011r.

Informacje zebrała:
M. Czapla
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10 sierpnia 2011r. w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury odbyła się IX sesja VI ka-
dencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 
W sesji uczestniczyło 13 Radnych, Bur-
mistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Gmi-
ny, Kierownicy jednostek podległych, 
Pracownicy Urzędu Miejskiego, Sołtysi, 
Przewodniczący zarządów osiedli,  Dyrek-
tor Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Podczas sesji podjęto 12 następują-
cych uchwał:          

1) w sprawie zaopiniowania i uzgod-
nienia projektu planu ochrony Rozto-
czańskiego Parku Narodowego.

26 lipca 2011 roku Dyrektor RPN 
przesłał do zaopiniowania przez właści-
we miejscowo Rady Gmin projekt planu 
ochrony Roztoczańskiego Parku Narodo-
wego, celem ustalenia zakresu ochrony 
przyrody na terenie parku oraz w jego 
otulinie. Po omówieniu planu przez Pana 
Zdzisława Strupieniuka – Dyrektora RPN, 
Rada Miejska w Krasnobrodzie pozytyw-
nie zaopiniowała projekt.

2) w sprawie zmiany uchwały Nr 
VIII/67/07 Rady Miejskiej w Krasnobro-
dzie z dnia 9 czerwca 2007 roku w spra-
wie regulaminu dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków,

Podjęcie przedmiotowej uchwały 
związane było z prowadzonym postępo-
waniem przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów przeciwko 
Gminie Krasnobród. Prezes UOKiK za-
kwestionował niektóre zapisy zawarte w 
umowach zawieranych przez ZGK. Za-
kwestionowane zapisy zdaniem Prezesa 
UOKiK mogą stanowić naruszenie art. 
385 kodeksu cywilnego. W przypadku nie 
wprowadzenia zmian w w/w umowach 
zgodnie z sugestiami Prezesa UOKiK na 
Gminę Krasnobród zostanie nałożona kara 
finansowa.

3) w sprawie powołania zespołu opi-
niującego kandydatów na ławników.

31 grudnia 2011 roku kończy się ka-
dencja dotychczasowych ławników sądów 
powszechnych. Ławników do sądów okrę-
gowych oraz do sądów rejonowych rady 
gmin wybierają najpóźniej w miesiącu 
październiku – w głosowaniu tajnym.

Pierwszym etapem wyboru jest powo-
łanie przez radę gminy zespołu, który ma 
za zadanie przedstawienie na sesji opinii o 
zgłoszonych kandydatach w szczególności 
w zakresie spełnienia przez nich wymo-
gów określonych w ustawie.

4) w sprawie ustalenia trybu udzie-
lania i rozliczania dotacji oraz trybu i 
zakresu kontroli prawidłowości ich wyko-
rzystania dla szkół i przedszkoli publicz-

nych prowadzonych przez osoby prawne i 
fizyczne na terenie Gminy Krasnobród,

Zgodnie z przepisami ustawy o sys-
temie oświaty przedszkola, szkoły i pla-
cówki publiczne prowadzą gospodarkę fi-
nansową według zasad określonych przez 
organ lub podmiot prowadzący szkołę. Po-
wyższa uchwała określa zasady udziela-
nia, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół 
i przedszkoli publicznych, które mogą być 
prowadzone przez osoby prawne i fizycz-
ne, w tym stowarzyszenia lub fundacje.

5) w sprawie zmiany uchwały Nr 
III/6/10 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 
z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie 
uchwalenia Miejsko – Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na 2011 rok,

Z uwagi na wyższe wpływy z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na alkohol Rada 
Miejska zmieniła następujące kwoty:
- opinie osób kierowanych na badanie 
przez biegłych sądowych w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu – z 5 000,00zł na 
10 000,00zł
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych jak również zakup sprzętu 
do prowadzenia tych zajęć – z 45 700,00zł 
na 54 230,00zł

6) w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej Miastu Zamość,

Prezydent Miasta Zamość zwrócił się 
z prośbą o pomoc finansową na utrzy-
manie działalności Izby Wytrzeźwień w 
wysokości 4 000,00zł. Po podjęciu przez 
Radę uchwały zawarte zostanie porozu-
mienie zobowiązującą Izbę Wytrzeźwień 
do przyjmowania osób nietrzeźwych za-
mieszkałych na terenie Gminy Krasno-
bród w okresie od 01 sierpnia 2011r do 31 
grudnia 2011r.

7)  w sprawie przyjęcia wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem gminy Krasnobród na lata 
2011 – 2015,

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy Krasno-
bród na lata 2011-2015 był uchwalony na 
Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 
2011r.

Przedmiotowa uchwała została prze-
słana do Organu Nadzoru – Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie De-
legatura w Zamościu celem zbadania jej 
zasadności i zgodności z przepisami pra-
wa. Organ nadzoru stwierdził, że niektó-
re zapisy należy usunąć, ponieważ są one 
uregulowane ustawą.

8)  w sprawie zmiany uchwały budże-
towej gminy na rok 2011

9)  w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej, 

10)   w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia o partnerstwie z 
Kowelską Rejonową Administracją Pań-
stwową w ramach  Programu Współpra-
cy  Transgranicznej Polska – Baiałoruś 
– Ukraina 2007 -2013.

Uchwała została przygotowana celem 
utworzenia Partnerstwa, którego efektem 
będzie wspólne działanie na rzecz przygo-
towania i realizacji projektu pn.: „Trans-
graniczny program współpracy w zakresie 
rozwoju turystyki w Gminie Krasnobród i 
Obwodzie Wołyńskim”.

Współpraca będzie prowadzona w 
dziedzinie wzrostu konkurencyjności ob-
szaru przygranicznego poprzez:
- poprawę warunków rozwoju przedsię-
biorczości i biznesu. Podniesienie jakości 
i dostępności infrastruktury gospodarczej,
- rozwój sektora turystyki dzięki poprawie 
i pełnym wykorzystaniu potencjału gospo-
darczego obszaru przygranicznego - budo-
wę infrastruktury turystyki.

11)  w sprawie utworzenia odrębnych 
obwodów głosowania, ich granic i nu-
merów oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych,

Zgodnie z przepisami Kodeksu Wy-
borczego, wybory do Sejmu RP i do Sena-
tu RP przeprowadza się w stałych oraz od-
rębnych obwodach głosowania. Na terenie 
gminy Krasnobród funkcjonuje 8 stałych 
obwodów głosowania.

W myśl Kodeksu Wyborczego odrębny 
obwód głosowania w domu pomocy spo-
łecznej tworzy się, jeżeli w dniu wyborów 
przebywać w nim będzie 15 wyborców.

Ponieważ przesłanka ta jest spełnio-
na zarówno w DPS w Krasnobrodzie jak 
i DPS w Majdanie Wielkim – utworzenie 
obwodów odrębnych jest w pełni uzasad-
nione

12)    w sprawie nadania nazwy ulicy 
w miejscowościach Grabnik i Krasno-
bród. Rada Miejska podjęła uchwałę w 
sprawie nadania nazwy ulicy „Widoko-
wa” na wniosek właścicieli działek poło-
żonych w Grabniku - po przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych.

Burmistrz Krasnobrodu Wiesław 
Chmielowiec złożył informację o pracy w 
okresie międzysesyjnym.

Z treścią podjętych uchwał można za-
poznać się na stronie internetowej pod ad-
resem http://www.krasnobrod.bip.mbnet.
pl (w zakładce Uchwały Rady Miejskiej).

Małgorzata Brodziak

IX sesja Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie
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Nareszcie udało się!!!:)
W końcu pogoda była ła-

skawsza i kolejna impreza plenerowa or-
ganizowana w Krasnobrodzie odbyła się 
bez deszczu…no, prawie bez deszczu.

Mowa oczywiście o Dniach Krasno-
brodu, które rokrocznie organizowane są 
w lipcu.

W tym roku trzydniowe święto naszej 
miejscowości odbyło się w dniach 22-24 
lipca na stadionie sportowym w Krasno-
brodzie. Tradycyjnie organizatorami tego 
przedsięwzięcia był Burmistrz Krasnobro-
du i Krasnobrodzki Dom Kultury. 

Program imprezy był bogaty i różno-
rodny. Oprócz muzyki, różnego gatunku 
było wiele innych atrakcji.

I tak w piątek 22 lipca na scenie kró-
lowała muzyka i taniec.

Dzięki wieloletniej już współpracy ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Ludowego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, 
który jest organizatorem Międzynarodo-
wego Festiwalu Folklorystycznego „EU-
ROFOLK” odbywającego się w Zamościu 
możliwe było zaproszenie do Krasnobro-
du zespołu folklorystycznego z Meksyku 
i Serbii.

Piątkowy koncert rozpoczął się o go-
dzinie 18.00 występem „COMPANIA 
FOLKLORICA ORIZABA” - grupy mek-
sykańskiej, która poprzez swój taniec i 
muzykę przybliżyła publiczności kulturę 
swojego narodu. Tuż po Meksykanach na 
scenie pojawił się zespół z Serbii „NOVI 
BEOGRAD”, którego występ oprócz 
pięknych kolorowych strojów zachwycał 
niebywałym dynamizmem i niesamowitą 
energią. 

Obie grupy zostały entuzjastycznie 
przyjęte i nagrodzone gromkimi brawami.
Po tańcach i muzyce ludowej nadszedł 
czas na zmianę klimatu.

Przed publicznością zaprezentował się 
młodzieżowy zespół „JARED” z Krasno-
brodu.

Ci młodzi, utalentowani ludzie zaśpie-
wali utwory autorskie. Własne kompozy-
cje i teksty zasłużyły na uznanie i wielkie 
brawa. W ich repertuarze pojawiło się 
również kilka piosenek coverowych, które 
również zostały ciepło przyjęte.

Sobota – drugi dzień obchodów Dni 
Krasnobrodu, to tradycyjnie pobudka o 
świcie dla wszystkich uczestników Za-
wodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza 
Krasnobrodu, które rozpoczęły się o godzi-
nie 6.00 nad Krasnobrodzkim zalewem.

W tym roku w zawodach udział wzię-
ło 16 zawodników. Najlepszymi okazali 
się kolejno: Gradziuk Tadeusz,  Gradziuk 
Roman, Kostrubiec Mateusz.

Sędzią zawodów był pan Stanisław 
Maruszak.

Najlepsi wędkarze zostali uhonorowa-
ni pucharami i pamiątkowymi dyplomami, 
które podczas popołudniowego festynu na 
stadionie sportowym wręczył burmistrz 
Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec.

Wspomniana wyżej południowa część 
sobotniego programu rozpoczęła się o go-
dzinie 16.00. na stadionie sportowym, ale 
zanim to nastąpiło od godziny 12-stej na 
plaży nad krasnobrodzkim zalewem odby-
wała się kampania „TAK dla Transplanta-
cji” Fundacji Śląskiego Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu, która miała na celu  popu-
laryzację idei transplantacji na Roztoczu.

Festyn rodzinny na stadionie rozpo-
częła grupa EX-SOLARIS, potem były 
konkursy familijne, oraz konkursy wiedzy 
o Krasnobrodzie i Roztoczu przygotowane 
przez Krasnobrodzki Dom Kultury a na-
stępnie konkursy przeprowadzone przez 
pracowników Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Zamościu.

W czasie trwania programu funkcjono-
wało również „Stoisko promocji zdrowia”, 
w którym panie z PSSE przekazywały in-
formacje dotyczące zasad zdrowego trybu 
życia i rozdawały materiały promocyjno 
- edukacyjne, można też było zmierzyć 
ciśnienie. 

To jednak nie koniec atrakcji. Promo-
wało się także krasnobrodzkie Sanatorium 
Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza 
Kroczaka. Przy swoim stoisku, pracowni-
cy tej placówki oprócz rozdawania mate-
riałów promocyjnych udzielali informacji 
na temat bogatej oferty przygotowanej 
dla odbiorców w każdym wieku. Ponadto 
można było skorzystać z bezpłatnego ma-
sażu kręgów szyjnych, który był dosko-
nałą reklamą zabiegów proponowanych 
przez sanatorium.

Pomyślano także o najmłodszych. 
Dzieciaki mogły skorzystać z przejażdż-
ki na sanatoryjnych konikach, które na co 
dzień służą do hipoterapii.

Krasnobród i jego kuchnię promowali 
także członkowie „Klubu 50 Plus”, któ-
rzy serwowali pyszny żurek i znakomite 
ciasta, pączki i inne pięknie wyglądające 
słodkości. Dla prawdziwych smakoszy był 
oczywiście chleb ze smalcem i ogórkiem 
małosolnym oraz pierożki z kaszą.

Kiedy konkursy zostały przeprowa-
dzone, nagrody rozdane rozpoczęła się 
druga część koncertu grupy Ex–Solaris, 
która znakomicie bawiła zgromadzoną pu-
bliczność.

W tym samym czasie, około godzi-
ny 18-stej rozpoczęły się kolejne zawody 
Nordic Walking o Puchar Burmistrza Kra-
snobrodu, których głównym organizato-
rem było Biuro Turystyczne „QUAND”.

Fundator pucharów dał sygnał do star-
tu kilkunastu zawodnikom, którzy posta-

nowili aktywnie uczestniczyć w Dniach 
Krasnobrodu i zdecydowali się pokonać 
pięciokilometrową trasę wiodącą przez 
Krasnobrodzki Park Krajobrazowy.

Kiedy miłośnicy chodzenia z kijkami 
pokonywali kolejne kilometry trasy coraz 
więcej osób również aktywnie uczest-
niczyła w przygotowanym programie. 
Świetna muzyka zachęcała do tańca a let-
ni, wakacyjny nastrój również pobudzał 
do zabawy.

A jeśli o tańcu mowa, to podczas so-
botniego programu można było zobaczyć 
występ dwukrotnego Mistrza Świata w 
tańcu eletric boogi, Krasnobrodzianina 
PATRYKA KAWKI.

Jego występ bardzo podobał się pu-
bliczności, szczególnie turystom, którzy 
po raz pierwszy mogli zobaczyć naszego 
mistrza.

Tuż przed godziną 20-stą na scenie po-
jawił się Burmistrz Krasnobrodu Wiesław 
Chmielowiec, wraz z uczestnikami i orga-
nizatorami Mistrzostw Nordic Walking.

Po ogłoszeniu wyników, rozdano pu-
chary i pamiątkowe dyplomy oraz rozloso-
wano nagrody ufundowane przez krasno-
brodzkich przedsiębiorców oraz głównego 
organizatora zawodów.

Potem był czas na wspólne zdjęcie i 
gratulacje.

W wieczornej części programu wystą-
pił zespół coverowy „ABBA FAMILY”, 
który przypomniał znakomite przeboje tej 
popularnej szwedzkiej grupy oraz zespół 
Ex – Solaris, z którym publiczność bawiła 
się do końca sobotniej imprezy.

Niedziela - trzeci dzień obchodów 
święta naszego miasta to tradycyjnie dzień 
orkiestr dętych. W tym roku już po raz 
XXI  odbył się Przegląd Orkiestr Dętych, 
w którym udział wzięło 6 orkiestr z czego 
jedna  zagrała poza konkursem. Przegląd 
rozpoczął się przemarszem orkiestr z Pla-
cu Siekluckiego ulicami Krasnobrodu na 
stadion sportowy. Zanim rozpoczął się 
przegląd na stadionie powitano uczestni-
ków rajdu rowerowego „Tak dla Trans-
plantacji” Zwierzyniec – Krasnobród, 
którzy kończąc trasę pod eskortą motocy-
klistów przybyli aby opowiedzieć o swojej 
działalności i podziękować za gościnność 
Roztocza i Krasnobrodu.

Wśród uczestników rajdu byli zarów-
no Ci, którzy zajmują się transplantologią 
i jej propagowaniem oraz Ci, którzy dzięki 
niej żyją. Na scenie gościliśmy  za - cę pre-
zesa Fundacji Śląskiego Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu Jana Statucha i innych jak 
o sobie mówią „składaków”, którzy są do-
wodem na to, jak ważne jest propagowanie 
idei transplantologii i rozwijanie świado-
mości społecznej w tej dziedzinie.

Ciąg dalszy na str. 8

DNI KRASNOBRODU 2011
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Ciąg dalszy ze str. 7
Niejednemu łza zakręciła się w oku 

patrząc na tych ludzi, którzy otrzymali 
drugie życie, a teraz z wielkim zapałem 
walczą, prosząc o możliwość takiej szansy 
dla innych.

Potem nadszedł czas na oficjalne roz-
poczęcie XXI Przeglądu Orkiestr Dętych, 
którego dokonał burmistrz Krasnobrodu 
Wiesław Chmielowiec. Zanim  jednak 
rozpoczęły się prezentacje konkursowe 
orkiestr oceniane przez Jury w składzie: 
Tadeusz Dobrowolski z Przemyśla, Stefan 
Żuk z Nowego Sącza i Andrzej Greszta 
Zamościa wszyscy muzycy wspólnie ode-
grali dwa utwory. Tą dużą orkiestrą dyry-
gował p. Bogdan Pałczyński - kapelmistrz 
Orkiestry Dętej OSP w Tomaszowie Lub.

Każda z orkiestr zaprezentowała pięt-
nastominutowy program. Kiedy wszyscy 
biorący udział w przesłuchaniach konkur-
sowych przedstawili przygotowane przez 
siebie utwory na scenie pojawiła się, wy-
stępująca poza konkursem, Wielopokole-
niowa Orkiestra Dęta Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury, która działa od niespełna 
roku. Zarówno dla członków orkiestry jak 
i jej kapelmistrza Jarosława Derkacza wy-
stęp podczas tej imprezy był swego rodza-
ju debiutem. Muzycy zaprezentowali pięć 
utworów, które znalazły uznanie nie tylko 
wśród publiczności ale także jurorów. W 

tym miejscu należy dodać, że koncert or-
kiestry zorganizowany  został w ramach 
projektu:

„Utworzenie i działalność Wielopoko-
leniowej Orkiestry Dętej w Krasnobrodzie 
– zakup instrumentów, nauka gry oraz or-
ganizacja koncertu orkiestry podczas Prze-
glądu Orkiestr Dętych”  realizowanego w 
ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju”

Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013 dla małych projektów.

Następnie Jury udało się na obrady.
W tym czasie dla publiczności zagrał 

zespół „Sami swoi” z Józefowa. 
Gdy werdykt był już gotowy protokół 

odczytał przewodniczący Tadeusz Dobro-
wolski.

W kategorii Orkiestr Młodzieżowych 
pierwsze miejsce zajęła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Krasnostawskiego Domu 
Kultury zaś drugie Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Sitna.

W drugiej grupie orkiestr pierwsze 
miejsce przypadło Orkiestrze Dętej OSP w 
Tomaszowie Lubelskim, drugie Orkiestrze 
Dętej Cementowni Chełm, a na trzeciej 
pozycji uplasowała się Gminna Orkiestra 
Dęta w Rejowcu.

Przyznano także nagrody dla ka-
pelmistrzów oraz nagrodę specjalną dla 
Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej Kra-

snobrodzkiego Domu Kultury, która prze-
znaczona zostanie na wyjazd szkolenio-
wo-integracyjny.

Uroczystego wręczenia nagród doko-
nał gospodarz miasta Wiesław Chmielo-
wiec wraz ze swym zastępcą Stanisławem 
Jędrusiną. Oprócz nagród wszystkie or-
kiestry otrzymały pamiątkowe dyplomy i 
puchary.

Ostatnim punktem obchodów Dni Kra-
snobrodu była druga część koncertu grupy 
„Sami swoi” , która bawiła zebranych do 
godziny 20-stej.

Impreza zorganizowana była w ramach 
projektu „IX Majówka Roztoczańska i Dni 
Krasnobrodu – organizacja imprez promu-
jących Roztocze”, który ubiega się o dofi-
nansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, Oś IV LE-
ADER, działanie 4.1/413 – „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju”, które odpo-
wiadają warunkom przyznania pomocy w 
ramach działania „Małe projekty”.
  

M.K.
Fotoreportaż - str. 12-13

W 
niedzielę 21 sierpnia 2011r. 
zakończył się tegoroczny 

XXXVI już cykl Letnich Międzyna-
rodowych Koncertów Organowych w 
Sanktuarium Maryjnym w Krasnobro-
dzie. Ich organizatorami byli: ks. Prałat 
Eugeniusz Derdziuk - Proboszcz Parafii 
Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie 
oraz Marek Kudlicki - Kierownik arty-
styczny.

W tym roku z recitalami organowy-
mi w Krasnobrodzie wystąpili: 

3 lipca 2011r. - GAIL  ARCHER  

(USA). W programie: Mendelssohn, 
Brahms, Nicolai, Wagner, Liszt.

17 lipca 2011r. -  KRZYSZTOF  

CZERWIŃSKI  (Poznań/Sydney). W 
programie: Buxtehude, Bach, Boell-
mann, Rieger, Przybylski. 

7 sierpnia 2011r. - DARIUSZ HAJ-
DUKIEWICZ (Białystok). W progra-
mie: Drusiński, Sweelinck, Ritter, Wal-

ter, Bach, Sawa, Liszt, Salome, Brosig.
21 sierpnia 2011r.  wykonawcami 

koncertu byli: ELENA STACHOW-
SKA – sopran (Odessa), WASILIJ  
DZYSYUK – flet (Odessa) i MAREK 
KUDLICKI – organy (Wiedeń). W 
programie koncertu: Bach, Haendel,  
Mozart, Schubert, Boosi, Bizet, Franck, 
Guilmant.

Krasnobrodzkie koncerty są bardzo 
ważnym wydarzeniem kulturalnym w 
regionie. Mają wielu sympatyków, któ-
rzy systematycznie odwiedzają Sanktu-
arium, aby posłuchać muzyki organowej 
w wykonaniu wybitnych artystów, za-
równo z kraju jak i z zagranicy.  

Organizatorom dziękujemy za tego-
roczne koncerty i mamy nadzieję na ko-
lejne spotkanie z muzyką organową już 
za niespełna rok.

M. Czapla

Letnie Międzynarodowe 
Koncerty Organowe
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W 
niedzielę 7 sierpnia 2011r. w 
Krasnobrodzie odbył się VIII 

Otwarty Turniej Szachowy „Krasnobrodz-
ka Wieża” organizowany przez Burmistrza 
Krasnobrodu i Krasnobrodzki Dom Kultu-
ry. 

Piękna pogoda pozwoliła, aby roz-
grywki odbyły się tak jak planowano - w 
centrum Krasnobrodu, na Placu Siekluc-
kiego. 

W tegorocznych zawodach wzięło 
udział 43 zawodników, którzy przybyli 
na turniej z Tomaszowa Lubelskiego, Bił-
goraja, Zamościa, Lublina,  Leśniowic, 
Ostrowca Świętokrzyskiego, Wrocławia, 
Warszawy, Rudnika nad Sanem, Zabrza, 
Ciotuszy Nowej i Krasnobrodu. Byli rów-
nież gracze z Ukrainy.

Rozgrywki rozpoczęły się o godzinie 
10.00. W miłej atmosferze, zachowując 
zasady sportowej rywalizacji, szachowe 
potyczki trwały do godzin popołudnio-
wych.

Nad całością turnieju czuwał Kierow-

nik i Sędzia Główny zawodów  Ryszard 
Probola.

Po rozegraniu ostatnich partii nastąpi-
ło podsumowanie i ogłoszenie wyników. 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii, z 
rąk burmistrza Krasnobrodu Wiesława 
Chmielowca otrzymali puchary, nagrody 
rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Wy-
różnieni zostali również: najstarszy i naj-
młodszy uczestnik Turnieju.

Poniżej najlepsi zawodnicy „Krasno-
brodzkiej Wieży”:

Kat. Juniorzy do lat 10
I miejsce – Radek Moskal 
- Orzeł Rudnik
II miejsce - Maksym Gryzak 
- Nowoyaworowsk (Ukraina)
III miejsce – Szymon Poziomkowski 
- UKS SP 321 Warszawa

Kat. Juniorzy do lat 14
I miejsce – Adam Choina 
- KSz Hetman Ostrowiec Świętokrzyski

II miejsce – Marcin Molenda 
- UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski
III miejsce - Michał Choina 
- KSz Hetman Ostrowiec Świętokrzyski

Kat. Juniorzy do lat 18
I miejsce – Marcin Bartoszek 
- UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski
II miejsce – Michał Bartoszek
- UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski
III miejsce – Rafał Sikora 
- UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski

Kat. Open

I miejsce – Michał Mirosław 
- KSz Drakon Lublin
II miejsce – Marcin Bartoszek 
- UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski
III miejsce - Bartosz Probola 
- LUKS Tomasovia Tomaszów Lubelski
     

M.K.
Fotoreportaż - str. 11

Krasnobrodzka Wieża

W 
dniach 17-30 lipca miałam oka-
zję uczestniczyć w szkoleniu dla 

nauczycieli języka angielskiego organizo-
wanym przez International House Dublin. 
Szkolenie było sponsorowane przez Unię 
Europejską w ramach programu „Come-
nius-mobilność szkolnej kadry edukacyj-
nej”. Celem programu jest podnoszenie 
kwalifikacji kadry oświatowej. 

W szkoleniu wzięło udział 18 nauczy-
cieli reprezentujących Niemcy, Danię, 
Hiszpanię oraz Polskę. Od poniedziałku 
do piątku uczęszczałam na zajęcia do-
skonalące mój warsztat pracy z uczniami 
podczas lekcji języka angielskiego. Zaję-
cia były prowadzone przez doświadczoną 
kadrę z Australii i Wielkiej Brytanii. 

W ramach dofinansowania zagwaran-
towane miałam bilety lotnicze, zakwate-
rowanie w przemiłej rodzinie irlandzkiej, 
wyżywienie, a także wszelkiego rodzaju 
wycieczki i zorganizowane wyjścia do 
muzeów, galerii itp. 

Miejsc do zwiedzania było wiele gdyż 
w Irlandii gdzie nie spojrzeć, gdzie się 
nie odwrócić, tam natrafiamy na miejsca 
przepełnione historią. Poczynając od me-
galitycznych grobowców, fortów i umoc-
nień sprzed kilku tysięcy lat, poprzez śre-

dniowieczne monastyczne osady, okrągłe 
wieże, zamki i opactwa, do pomników 
najnowszej historii, upamiętniających 
Wielki Głód oraz bliską nam walkę o nie-
podległość.

Irlandia to także ojczyzna wielu wy-
bitnych pisarzy, takich jak James Joyce 
(uważanego za Zolę Irlandii) oraz William 

Butler Yeats dlatego też dla mnie, absol-
wentki filologii angielskiej, niesamowi-
tym przeżyciem było zbliżyć się do ich 
twórczości.

Każdego dnia po zajęciach organiza-
tor szkolenia zapewniał nam inny sposób 
wypoczynku. Oprócz miejsc o charakte-
rze historycznym, miałam okazję także 
odwiedzić między innymi Croke Park 
– czwarty pod względem pojemności sta-
dion w Europie. Uczestniczyłam także w 
lekcjach tradycyjnego tańca irlandzkiego. 
Jednakże najmilej wspominam wycieczkę 
do przepięknych i potężnych Klifów Mo-
heru, które podobnie jak Mazury ubiegają 
się o miano jednego z siedmiu nowych cu-
dów natury.

Pomimo niezbyt łaskawej pogody na 
„zielonej wyspie” moje wspomnienia po-
zostaną jak najbardziej pozytywne. Ponad-
to, jestem pewna, że doświadczenie, które 
tam zdobyłam przełoży się na wyniki mo-
jej przyszłej pracy pedagogicznej. 

     

 K. Piotrowska

Doskonalenie przez duże „D” 
- anglistka w kraju Joyce’a
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W 
dniu 28 sierpnia 2011r. na sta-
dionie sportowym w Krasno-

brodzie odbyły się Dożynki Powiatu Za-
mojskiego. Była to już XIII edycja tego 
święta, po raz pierwszy organizowana w 
naszym mieście.

Uroczystości tradycyjnie rozpoczę-
ły się od spotkania rolników ze Starostą 
Zamojskim, podczas którego wyróżnieni 
rolnicy otrzymali z rąk Gospodarza  Doży-
nek dyplomy jako podziękowanie za trud 
pracy na roli.

Wśród 26 wyróżnionych osób byli też 
rolnicy z terenu gminy Krasnobród: Agata 
Piela z Grabnika - Starościna Dożynek i 
Wiesław Piela z Grabnika oraz Jan Kop-
czyński - Starosta Dożynek i Maria Kop-
czyńska z Majdanu Małego.

Po wręczeniu wyróżnień przyszedł 
czas na przemarsz okazałego korowodu 
dożynkowego, podczas którego mieliśmy 
okazję podziwiać piękne wieńce niesione 
przez delegacje poszczególnych gmin po-
wiatu zamojskiego. W tym roku było 64 
wieńców  - jak dotąd rekordowa liczba.

Wszystkich przybyłych na uroczysto-
ści powitał Burmistrz Krasnobrodu Wie-
sław Chmielowiec oraz Starosta Powiatu 
Zamojskiego Henryk Matej, który w swo-
im wystąpieniu skierował również słowa 
do rolników. 

Następnie rozpoczęła się uroczysta 
Msza św. dziękczynna za zebrane plony, 
której przewodniczył i homilię wygłosił 
ks. prałat dr Eugeniusz Derdziuk – pro-
boszcz Parafii Nawiedzenia Najświętszej 

Marii Panny w Krasnobrodzie.
Po homilii każda z delegacji składała 

na ręce Gospodarza Dożynek – starosty 
Henryka Mateja oraz towarzyszących 
mu osób dary w postaci bochnów chleba, 
owoców i kwiatów. Chleb ten był później 
pokrojony i częstowano nim wszystkich 
uczestników dożynkowego święta.

Po zakończonej Eucharystii był czas 
na okolicznościowe przemówienia zapro-

szonych gości i czas na oglądanie pięknych 
wieńców dożynkowych. Wieńce oglądała 
również komisja, której zadaniem było 
rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy 
wieniec dożynkowy tradycyjny i współ-
czesny.

W kategorii tradycyjnego wieńca do-

żynkowego nagrody otrzymały:
I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich 

z Ruskich Piask, gm. Nielisz
II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich

 z Mocówki, gm. Łabunie
III miejsce – Delegacja Wsi Wisłowiec 

Kolonia, gm. Stary Zamość
W kategorii współczesnego wieńca 

dożynkowego nawiązującego do wieńca 
tradycyjnego:
I miejsce   –  Zespół Śpiewaczy „Rusz-
czyźnianki” z Ruszczyzny, gm. Komarów
II miejsce  –  Koło Gospodyń Wiejskich 

z Horyszowa Polskiego, gm. Sitno
III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich 

z Bortatycz, gm. Zamość
Ponadto komisja wyróżniła zespół 

Koła Gospodyń Wiejskich „Nawożanki” z 
Nawoza gm. Nielisz i delegację wsi Hut-
ków gm. Krasnobród za wkład pracy w 
wykonanie wieńców dożynkowych.

Podczas Dożynek Powiatowych swo-
ją muzyką i śpiewem czas umilali Zwie-
rzyniecka Kapela Ludowa, Trio Rodzinne 
Badachowie i Camerata Belfer oraz Kra-
snobrodzka Kapela Ludowa i Zespół Folk-
lorystyczny „Wójtowianie” z Krasnobro-
du. Uczestnicy uroczystości dożynkowych 
mieli też okazję do obejrzenia efektów 
pracy twórców ludowych prezentowanych 
na stoiskach oraz zapoznania się z ofertą 
firm i instytucji, których działalność zwią-
zana jest z działalnością rolniczą. 

M. Czapla
Fotoreportaż – str. 14

Dożynki  Powiatowe 
w Krasnobrodzie

Już po raz drugi w Instytucie Pol-
skim w Bratysławie prezentowa-

na będzie wystawa przygotowana przez 
Krasnobrodzki Dom Kultury. Pierwszą, 
otwieraną w sierpniu ubiegłego roku była 
wystawa ilustracji wybitnego polskiego 
ilustratora Zdzisława Witwickiego. 

W tym roku, w dniu 31 sierpnia o godz. 
18.00 w Instytucie Polskim w Bratysławie 
odbędzie się wernisaż wystawy innej wy-
bitnej ilustratorki - Olgi Siemaszko. 

Wystawa z okazji 10. rocznicy śmierci 
Artystki przygotowana była przez Kra-
snobrodzki Dom Kultury we współpracy 
z Polską Sekcją IBBY, Biurem Wystaw 
Artystycznych Galerią Zamojską, Ro-
dziną i Przyjaciółmi Artystki. Kuratorem 
wystawy jest Maria Grażyna Szpyra, która 
będzie reprezentowała organizatorów pod-
czas otwarcia wystawy. 

Wystawie towarzyszy album wydany 

przez Krasnobrodzki Dom Kultury (48 
stron, twarda oprawa, format A4) zwiera-
jący m.in. teksty Andrzeja Matyni i Józefa 
Wilkonia oraz 40 reprodukcji najbardziej 
znanych i lubianych ilustracji Olgi Sie-
maszko.

Zanim ilustracje Olgi Siemaszko tra-
fiły do naszych południowych sąsiadów 
można je było oglądać w Krasnobrodzie, 
Zamościu, Mielcu, Lesznie, Krośnie, Czę-
stochowie, Koninie, Włocławku i Warsza-
wie. 

Warto również dodać, że wystawa 
„Olga Siemaszko. Ilustracje” w Instytucie 
Polskim w Bratysławie będzie wydarze-
niem poprzedzającym inne bardzo ważne 
dla ilustracji wydarzenie jakim jest Bien-
nale Ilustracji w Bratysławie.

M. Czapla

„Olga Siemaszko. Ilustracje” w Bratysławie
Biennale Ilustracji Bratysława (BIB)

jest największą wystawą konkursową ory-
ginalnych ilustracji literatury dziecięcej 
i młodzieżowej i należy do największych 
wydarzeń tego rodzaju w świecie.

Promotorem Biennale jest Minister-
stwo Kultury Republiki Słowackiej, jej 
głównym organizatorem jest Bibiana, 
międzynarodowy dom sztuki dla dzieci.

Biennale organizowane jest każdego 
nieparzystego roku we wrześniu i w paź-
dzierniku (od 1967 r.), w trakcie biennale 
prezentowana jest mozaika najlepszych 
ilustracji literatury dla dzieci z całego 
świata.

Międzynarodowe jury BIB przyznaje 
prestiżowe nagrody: Grand Prix BIB, Zło-
te Jabłka BIB, Plakietki BIB i Honorowe 
nagrody dla wydawców.



VIII Turniej Szachowy
„Krasnobrodzka Wieża”

07.08.2011r.





Dożynki 
Powiatowe

28.08.2011r.
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W
akacje, wakacje i po waka-
cjach….

Co prawda pozostało jeszcze kilka dni 
letniego wypoczynku ale w Krasnobrodzie 
w sobotę 20 sierpnia 2011r. odbyła się im-
preza plenerowa pod hasłem „Pożegnanie 
Wakacji”. 

Jej organizatorami jak co roku byli: 
Burmistrz Krasnobrodu i Krasnobrodzki 
Dom Kultury.

Impreza rozpoczęła się w sobotni 
poranek nad krasnobrodzkim zalewem 
rozgrywkami w piłkę plażową, tam bo-
wiem odbył się organizowany w ramach 
„Pożegnania Wakacji” XIII  Turniej Piłki 
Plażowej. 

W tegorocznym turnieju wzięło udział 
13 dwuosobowych drużyn z miejscowości: 
Zamość, Tomaszów Lub, Biłgoraj, Majdan 
Sopocki, Łódź oraz Krasnobród.

Sportowa walka odbywała się zgodnie 
z zasadami fair play a zawodnicy oprócz 
znakomitych umiejętności wykazali się 
dobrym humorem co sprawiło, że spotka-
nie przebiegło w miłej atmosferze.

Po rozegraniu wszystkich meczów naj-
lepszym duetem okazał się: Paweł Podko-
ścielny i Mateusz Orłowski z Zamościa, na 
drugiej pozycji uplasowali się Artur Gresz-
ta i Dawid Sobaszek z Biłgoraja a trzecie 
m i e j s c e 

przypadło Sławomirowi Odrzywolskiemu 
i Arkadiuszowi Budzyńskiemu, również z 
Biłgoraja. 

Zwycięskie drużyny otrzymały pa-
miątkowe dyplomy, puchary oraz nagro-
dy rzeczowe, które 
wręczył burmistrz 
Krasnobrodu Wie-
sław Chmielowiec.

Popołudniowa 
część „Pożegnania 
Wakacji” odby-
ła się na stadionie 
sportowym, gdzie 
królowała muzyka. 
W kilku odsłonach 
wystąpił zespół 
„FORTE”.  Prze-
prowadzono rów-
nież konkursy dla 
najmłodszych i kon-
kursy familijne, nie zabrakło też pytań o 
Krasnobrodzie i  Roztoczu. Oprócz tego 
zgromadzoną publiczność bawił kabaret 
„ONUFRY” z Końskowoli.

Wieczorna część programu należała 
do muzyki i tańca. 

Najpierw na scenie pojawiło się żeń-
skie trio „Gdzie diabeł nie może”, które 
repertuarem z lat dwudziestych, trzydzie-

stych i sześćdziesiątych podbiło serca nie 
tylko starszej publiczności. 

Potem na scenie, znowu królowały 
panie. Dwie piękne wokalistki, którym 
towarzyszyły tancerki zaprezentowały 

utwory autorskie oraz przeboje aktualnie 
królujące na listach przebojów. Maraquja, 
bo o nich mowa przedstawiły  energiczny i 
barwny program.

Na zakończenie zagrał zespół Forte, z 
którym zgromadzona publiczność bawiła 
się do godziny 23-ciej.
                                    

M.K.
Fotoreportaż - str. 24

KRASNOBRODZKIE 
POŻEGNANIE WAKACJI

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowanie

Państwu 
Marzenie i Maciejowi Kawkom

Właścicielom
POKOI „U MAĆKA” 

ul. Wczasowa 13 w Krasnobrodzie

za ufundowanie noclegów dla członków 
zespołu „MARAQUJA”  

występującego podczas imprezy 
plenerowej „Pożegnanie Wakacji”

Mariola Czapla
Dyrektor

Krasnobrodzkiego Domu Kultury

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy
DRUHOM

z Jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu miasta i gminy 

Krasnobród
za zaangażowanie, życzliwość 

i ogromną pomoc
w organizacji imprez plenerowych, 

które odbywały się 
w okresie wakacji.

W imieniu Pracowników 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury i własnym 

Mariola Czapla
Dyrektor KDK
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W 
dniu 18 sierpnia 2011 roku 
o godzinie 18:00 w galerii 

„PRZYSTANEK” działającej w Informa-
cji Turystycznej w Krasnobrodzie odbył 
się wernisaż wystawy fotograficznej Joli i 
Tomasza Dziubińskich pod tytułem „Uro-
da kwiatów i polski pejzaż”. Na wystawę 
składa się 35 fotografii przed-
stawiające kolorowe i czarno 
białe pejzaże pochodzące 
głównie z Roztocza, a także 
zachwycające makrofotogra-
fie kwiatów. 

Jola i Tomasz Dziubiń-
scy, łodzianie od kilkunastu 
lat mieszkający w Warsza-
wie, fotografują od ponad 20 
lat. Z czasem fotografia stała 
się ich największą życiową 
pasją. Od kilku lat fotogra-
fują używając techniki cy-
frowej, która daje im pełną 
kontrolę nad całym procesem 
twórczym. Oboje są aktyw-
nymi członkami Związku Pol-
skich Fotografów Przyrody, biorą udział 
w plenerach, konkursach fotograficznych 
i wystawach.

Fotografia Joli i Tomasza obejmuje 
szeroki zakres tematów. Fotografują pej-
zaż i przyrodę. Najbardziej fascynuje ich 
polskie i ukraińskie Roztocze, bardzo lu-
bią Beskid Niski, Pogórze Przemyskie, 
Podlasie i Mazowsze. Są autorami wielu 
zdjęć kwiatów i owadów w technice ma-

kro. Fotografują także krajobraz miejski 
oraz architekturę - nowoczesną i zabytko-
wą - szczególną atencją darząc drewniane 
kościoły i cerkwie Polski południowo-
wschodniej.  Warszawa i Barcelona zaj-
mują znaczące miejsce w ich portfolio, 
które obejmuje ponad 16 tysięcy zdjęć z 

różnych regionów Polski, a także z Hisz-
panii, Niemiec, Słowacji, Ukrainy. W port-
folio Joli znajdują się również zdjęcia z jej 
wyprawy na Kilimandżaro.

Tomasz interesuje się również foto-
grafią aktu kobiecego oraz uprawia Fractal 
Art - jest twórcą kilkuset grafik, dla któ-
rych punktem wyjścia były fraktale. Jest 
członkiem kilku międzynarodowych sto-
warzyszeń fotograficznych: Photographic 

Society of America, The Royal Photogra-
phic Society, London Photographic Asso-
ciation oraz The International Association 
of Architectural Photographers. 

Wirtualne galerie fotografii Joli i To-
masza Dziubińskich zobaczyć można na 
stronach  www.pbase.com/jolka  i   www.

tdziubinski.com

Galeria „PRZYSTANEK” 

mieści się w budynku  Infor-
macji Turystycznej w Kra-
snobrodzie, który znajduje 
się na Podklasztorze, naprze-
ciw Krasnobrodzkiego Sank-
tuarium. Nazwa galerii nie 
jest przypadkowa. Przysta-
nek, to miejsce gdzie zatrzy-
muje się turysta, aby odpo-
cząć po swojej wędrówce.  
Jest to również miejsce gdzie 
można pozyskać niezbędne 
informacje o Krasnobrodzie 
i Roztoczu, zakupić publika-
cje turystyczne i pamiątki. W 

dosłownym znaczeniu przy-
stanek, to miejsce, gdzie oczekujemy na 
pojazdy transportu publicznego. 

Obecną  wystawę w naszej galerii 
można podziwiać do połowy września bie-
żącego roku. Zapraszamy.

Wojciech Sachajko

„Uroda kwiatów i polski pejzaż” 
w galerii „Przystanek”

W 
dniu 6 lipca 2011 r. na konfe-
rencji w Warszawie ogłoszono 

w Narodowym Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej program na 
dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz podłączeń bu-
dynków do zbiorczego systemu kanaliza-
cyjnego (budowę przyłączy kanalizacyj-
nych). Odbiorcą programu są samorządy 
którym wystarczy 10 % wkład własny. 90 
% pokryje NFOŚI GW w tym 45 % w for-
mie dotacji i 45 % w formie pożyczki. Sa-
morządy będą mogły zgłaszać się do w/w 
programu po uzbieraniu 50 wniosków na 
budowę przykanalików lub przydomo-
wych oczyszczalni (Gmina Krasnobród ze 
względu na rozbudowę systemu kanaliza-
cji zbiorczej nie będzie korzystała z pomo-
cy przy finansowaniu budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków). 

Zadanie obejmuje budowę podłączeń 

budynków do kanalizacji sanitarnej (nie 
obejmuje kanalizacji wewnętrznej czyli 
zgodnie z prawem budowlanym będzie to 
odcinek do ostatniej studzienki od budyn-
ku lub w przypadku braku studzienki do 
granicy nieruchomości). 

W związku z powyższym prosimy 
zainteresowane osoby  (tam gdzie istnie-
je kanalizacja zbiorcza) o składanie sto-
sownych podań w Urzędzie Miejskim w 
Krasnobrodzie wraz z podanym numerem 
ewidencyjnym działki, adresem do ko-
respondencji oraz numerem telefonu. Po 
uzbieraniu 50 wniosków, które zostaną za-
akceptowane, Gmina Krasnobród będzie 
mogła złożyć stosowny wniosek w Naro-
dowym Funduszu Ochrony Środowiska w 
Warszawie.

Wojciech Wyszyński

Przykanaliki z programu NFOŚiGW
PODZIĘKOWANIE

Pani Małgorzacie Peć 
i Panu Mirosławowi Peć 

Właścicielom 
STACJA PALIW „PETSUL”

 w Majdanie Wielkim 

serdecznie dziękujemy

za wsparcie finansowe działalności
Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej
utworzonej przy Krasnobrodzkim 

Domu Kultury

W imieniu Członków orkiestry, 
Kapelmistrza i własnym 

Mariola Czapla - Dyrektor KDK
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Jak co roku Krasnobrodzki Dom 
Kultury w ramach swojej oferty 

kulturalnej na lato zaplanował cykl kon-
certów na Placu Siekluckiego w centrum 
Krasnobrodu.

Koncerty te odbywają się w niedziel-
ne popołudnia, z wyjątkiem niedziel, w 
których odbywają się inne większe 
wydarzenia kulturalne. Ich wyko-
nawcami są zespoły folklorystyczne, 
kapele oraz zespoły grające muzykę 
rozrywkową.

W tym roku do koncertowania w 
Krasnobrodzie zaprosiliśmy:
10.07.2011r. – Kapelę Jarczowską
17.07.2011r. – Kapelę Szczebrzeską
31.07.2011r. – Zespół Artystyczny 
„Sonata” z Tomaszowa Lub. 
07.08.2011r. – Kapelę z Krasnobro-
du
14.08.2011r. – Zespół „Impuls” z 

Tomaszowa Lub.
Nie zawsze jednak wszystko udawało 

się zgodnie z planem, gdyż kapryśna w 
tym roku pogoda i ulewne deszcze płatały 
nam figle. 

Wszystkie koncerty cieszyły się du-

żym zainteresowaniem zarówno miesz-
kańców Krasnobrodu jak i turystów wypo-
czywających w naszym mieście. Panowała 
podczas nich wesoła atmosfera - publicz-
ność śpiewała z wykonawcami, kołysała 
się w rytm muzyki, byli też tacy którzy 

tańczyli.
W związku z tym, że w kolej-

ne niedziele sierpnia odbywają się:  
21 – inauguracja V Jubileuszowego 
Festiwalu Muzyki Organowej i Ka-
meralnej „Per Artem ad Astra”, 28 – 
Dożynki Powiatowe, koncert zespołu 
„Impuls” zakończył tegoroczny cykl 
koncertów na Placu Siekluckiego.

Dziękujemy wszystkim wyko-
nawcom oraz publiczności, która tak 
licznie i aktywnie uczestniczyła w 
naszych koncertach. Na kolejne za-
praszamy już za rok.

M. Czapla

Koncerty na Placu Siekluckiego

W 
dniach 29.08 – 3.09. 
2011 Krasnobród  będzie 

gościć artystów, którzy zawitają 
w sercu Roztocza, by w ramach 
I Ogólnopolskiego Pleneru Arty-
stycznego tworzyć i rozmawiać o 
sztuce. Imprezę organizuje Gale-
ria Szur - Autorska Galeria Marka 
Rzeźniaka od kilku lat funkcjonu-
jąca nieopodal miasta. 

„Brodząc w kolorze – zielony” 
jest pierwszym spośród planowa-
nych w kolejnych latach spotkań 
artystów, którzy będą tworzyć w 
kontakcie z przyrodą Roztocza i 
walorami Krasnobrodu. Jego hasło 
przewodnie zachęca do poszuki-
wań twórczych i inspiracji otacza-
jącymi nas odcieniami zieleni. Przy 
kolejnych spotkaniach źródłem na-

tchnienia będą inne kolory.
Plener zakończy wernisaż połą-

czony z koncertem młodych muzy-
ków związanych z Krasnobrodem. 
Wernisaż i koncert, zaplanowane 
na 3 września, odbędą się w cen-
trum miasta, na Placu Siekluckie-
go, a w wypadku deszczu - w po-
bliskich podcieniach, o godzinie 
14.00. Po wernisażu prace zostaną 
przeniesione do Galerii Szur, gdzie 
będą eksponowane przez miesiąc.

W tegorocznym plenerze we-
zmą udział: Barbara Abramowicz, 
Seweryn Chwała, Paulina Daniluk, 
Maciej Dobosz, Natalia Głowacka,  
Piotr Kamieniarz,  Vladimir Niko-
lin i Marek Rzeźniak.

   

 Małgorzata Kozieł

„Brodząc w kolorze – zielony”
I Ogólnopolski Plener Artystyczny 

w Krasnobrodzie 

Kapela z Krasnobrodu

Kapela Szczebrzeska Zespół „Impuls”
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Zakończył się ogólnopolski kon-
kurs wiedzy o uzdrowiskach 

Polski Wschodniej. Jego organizatorem 
była Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzą-
dzania w Rzeszowie. Konkurs trwał od 
1.08.2011r. do 9. 08.2011r. i był organizo-
wany za pośrednictwem strony interneto-
wej www.klasterzit.pl.

Konkurs polegał na udzieleniu pra-
widłowych odpowiedzi na 21 pytań w 
ciągu 7 dni, po 3 pytania dziennie. Każ-
de pytanie miało 3 warianty odpowiedzi. 
Uczestnik konkursu wcześniej zarejestro-
wany musiał wybrać elektronicznie jeden 
prawidłowy wariant odpowiedzi. Pytania 
dotyczyły 7 uzdrowisk: Busko-Zdrój, Ho-
ryniec-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Krasnobród, 
Polańczyk, Rymanów-Zdrój, Solec-Zdrój 
(po 3 pytania do każdego uzdrowiska). 
Pytania nie były trudne. Dla mnie najła-
twiejsze były pytania 10,11,12 związane z 

Krasnobrodem. Oto te pytania i odpowie-
dzi (prawidłowa odp. podkreślona)

10. W jakim regionie Polski położony 
jest Krasnobród?
- na Podlasiu
- w Borach Tucholskich
- na Roztoczu

11. Jak nazywało się pierwsze w Pol-
sce sanatorium przeciwgruźlicze utwo-
rzone w Krasnobrodzie w 1884r. przez 
doktora Alfreda Rosse?
- Instytut Kumysologiczny
- Sanatorium Usprawniania Oddechowe-
go
- Leśny Instytut Zdrowotny

12. W Krasnobrodzie prowadzi dzia-
łalność Sanatorium Rehabilitacyjne. 
Proszę       podać imię i nazwisko jego 
patrona.
- Ignacy Mościcki

- Janusz Korczak
- Kazimierz Fudakowski

W konkursie wzięło udział około 50 
osób, a jego rozstrzygnięcie nastąpiło 
16.08.2011r. w Rzeszowie. Komisja kon-
kursowa wylosowała 2 laureatów: Wiesła-
wę R. zamieszkałą w miejscowości Ducz-
ki woj. mazowieckie i Aleksandrę L. z 
Będzina woj. śląskie. Nagrodą w konkur-
sie jest tygodniowy pobyt dla dwóch osób 
we wskazanym przez laureata uzdrowisku. 
Nie zostałam laureatką, ale jestem usatys-
fakcjonowana tym, że wzięłam udział w 
tym przedsięwzięciu. Dzięki temu pozna-
łam uzdrowiska Polski Wschodniej. To 
doskonała promocja uzdrowisk na całą 
Polskę. Cieszę się, że Uzdrowisko Kra-
snobród zostało wypromowane. To duża 
szansa dla naszego miasta.

A. Słota

Konkurs – „Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej”

Na życie człowieka składają się nie 
tylko obowiązki, ale i pasje. Jed-

ną z pasji, która towarzyszy pani Jolancie-
Górnik jest haft. 

Od 3.05.2011r. 
do 11.08.2011r. w 
Krasnobrodzkim 
Domu Kultury 
można było oglą-
dać wystawę prac 
artystycznych pn. 
„Igłą malowane”. 
Tematyka obrazów 
igłą wyszywanych 
była różnorodna. 
Dominowały por-

trety kobiet w kapeluszach i bez nakrycia 
głowy, z pięknymi fryzurami, z kwiatami 
lub zwierzętami (dama z owieczką), same 
kwiaty (róże) cięte lub bukiety w wazo-
nach, dzieci, sceny nad wodą, pejzaże 
w różnych porach roku, same zwierzęta            
(pies, konie w galopie, słoń, pingwiny, 
smoki).

Były też akty kobiece, zachody słońca. 
Pojawiły się również zabytkowe budowle 
(zabudowa drewniana, kościoły, ratusz w 
Zamościu) i obraz Jana Pawła II oraz Mat-
ki Boskiej z Dzieciątkiem na ręku. 

Choć wystawy prac pani Joli już nie 
ma w KDK, to można ją zobaczyć na stro-
nie internetowej www.wrocławianki.art.
pl. 

W tym miejscu pozwolę sobie napisać 
więcej o pani Joli Górnik. 

Artystka urodziła się w 1963r. na Ślą-
sku. Początkowo mieszkała z rodzicami w 

Wodzisławiu Śląskim, ale w wieku 16 lat 
wyjechała z rodziną do Wrocławia. Z zie-
mią krasnobrodzką i Roztoczem, a szcze-
gólnie z Majdanem Wielkim jest związana 
od1984r. za sprawą  męża Zbigniewa Gór-
nika pochodzącego z Majdanu Wielkiego. 
Obecnie p. Jola mieszka we Wrocławiu, 
tam też pracuje w sklepie z pasmanterią. 
Każdego roku urlop spędza  w Majdanie 
Wielkim. Jak sama twierdzi, jest to miej-
sce urocze i energetyczne. Tutaj można na-
ładować akumulatory na kolejne dni życia. 
Zamiłowanie do robótek zostało przekaza-
ne artystce w genach.

Jej obydwie babcie i mama zawsze 
szydełkowały, robiły na drutach, wyszy-
wały, nawet jej dziadek szył paczworki 
(narzuty bawełniane). Pierwszymi samo-
dzielnymi pracami p. Joli były ubranka dla 
lalek, które zrobiła w wieku 8 lat. Artyst-
ka  twierdzi, że zawsze coś „dłubała” ,ale 
tak naprawdę jej przygoda z rękodziełem 
rozpoczęła się w 1992r. Wtedy to zaczę-
ły powstawać jej pierwsze obrazki wyko-
nywane haftem krzyżykowym. Pani Jola 
ciągle się rozwija artystycznie. W tworze-
niu prac stosuje różne techniki, min: haft 
krzyżykowy, koronka klockowa, koronki 
frywolitkowe (biżuteria), koronka igło-
wa i szydełkowa, liściaki, druty makrama 
(wiązane sznurki), scrabbooking, prace z 
papieru. 

Sama artystka podkreśla, że podczas 
wykonywania prac odpoczywa i relaksuje 
się. W ramach doskonalenia artystycznego 
kilka lat temu ukończyła kurs liściakowy 
u samego Mistrza rękodzieła Czesława 

Rodziewicza, twórcy haftu wrocławskie-
go i tzw. „Sztuki pogodnej”. Pani Jola 
tworzy również  kartki okolicznościowe z 
elementów dekoracyjnych (papierowych, 
pasmanteryjnych). Jednak największą jej 
pasją jest haft krzyżykowy. Prezentację 
różnorodności twórczej można zobaczyć 
na stronie internetowej www.jola.wro-
cławianki.art.pl  Od 2004 roku artystka 
zasiliła szeregi Towarzystwa Miłośników 
Haftu we Wrocławiu z siedzibą w Klubie 
Muzyki i Literatury. Od 2003r. współtwo-
rzy nieformalną grupę „wrocławianek” 
zajmującą się rękodziełem wszelakim. Re-
lację z sobótkowych spotkań artystek do-
kumentowane są na stronie internetowej: 
www.wroclawianki.art.pl   Arcydzieła p. 
Joli były pokazywane na blisko 20 wysta-
wach w kraju i za granicą.

Wracając do krasnobrodzkiej wystawy 
dzieł pani Joli Górnik w KDK, wszyscy 
oglądający gratulowali artystce talentu, 
inwencji twórczej, wyczucia smaku, ko-
loru, pracowitości, cierpliwości i „złotych 
rączek”. Ich zdaniem Artystka włożyła 
w swą twórczość wiele serca. Wszystkie 
dzieła to cuda. Trudno wybrać najlepszą z 
najlepszych prac. Talent artystki otrzyma-
ny przez Stwórcę służy do dzielenia się z 
innymi. Ważne jest to, co możemy zrobić 
dla innych”. Według M. Grechuty „Sztu-
ka kształtuje nam duszę. To najpiękniej-
szy życia kwiat i źródło wzruszeń. Warto 
dodać, że wystawę prac p. Joli obejrzały 
dzieci z przedszkola i młodzież krasno-
brodzkich szkół, a także koleżanki p. Joli 
z drugiego końca Polski. Władze samo-
rządowe  Krasnobrodu zaprosiły p Jolę do 
dalszej współpracy. 

A. Słota

Z pasją przez życie
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Już od dziewiętnastu lat Rodzina 
Radia Maryja spotyka się na Jasnej 

Górze, by dziękować, uwielbiać i upra-
szać potrzebne łaski u Królowej Polski. 
Spotkaliśmy się także w tym roku. Przez 
kilka godzin trwaliśmy na wielkim rozmo-
dleniu, w atmosferze wzajemnej życzliwo-
ści i miłości. Niestety, spotkanie  zakłócili 
nieproszeni goście-dziennikarze Polsatu, 
którzy na miejsce modlitwy przybyli bez 
akredytacji. Realizowali w ten sposób za-
mierzony cel jawnej prowokacji. Użyli do 
tego podstępu, kłamstwa oraz siły fizycz-
nej, którą wykorzystał dziennikarz Polsatu 
kopiąc naszego współbrata.

Po powrocie do domu zastanawiałam 
się do czego najemnym dziennikarzom 
potrzebna była ta prowokacja. Długo nie 
czekałam. Oto pani poseł Śledzińska-Ka-
tarasińska na sejmowej Komisji Kultury 
i Środków Przekazu, przedstawiła zafał-
szowany obraz wydarzeń w Częstocho-

wie. Komisja większością głosów przyjęła 
fałszywą opinię w sprawie incydentu pod-
czas ostatniej pielgrzymki Rodziny Radia 
Maryja na Jasną Górę. W opinii tej winą za 
agresywne potraktowanie ekipy Telewizji 
Polsat obarczono organizatorów spotka-
nia. Zwrócono się do MSWiA oraz KRRiT 
o wprowadzenie odpowiedniej regulacji, 
która zapewni wszystkim dziennikarzom 
swobodne wykonywanie zawodu.      

Otwieram szeroko oczy, nadstawiam 
uszu i nie mogę pogodzić się z tym, jakich 
czasów dożyłam. Już kiedyś to „przerabia-
łam”. Według mnie jest to targnięcie się 
na wolność zgromadzeń modlitewnych. 
Nie możemy  spokojnie modlić się, gdyż 
w każdej chwili na miejsce modlitwy 
mogą wejść dziennikarze i przeszkadzać, 
czyniąc zamierzone prowokacje. Mogą to 
także zrobić w Boże Ciało,  w czasie odpu-
stów, spotkań modlitewnych itp. 

Zastanawiają mnie również inne ob-

razki naszej ponurej rzeczywistości. Oto 
pan premier mówi, że nie będzie klękał 
przed kapłanami. W mediach na każdym 
kroku wyśmiewani są arcybiskupi, bi-
skupi, kapłani. Można także ośmieszać 
Radio Maryja i walczyć z nim. Aż strach 
pomyśleć, w jakim kraju żyjemy. Jest jesz-
cze gorzej niż w ponurych latach walki z 
religią i Panem Bogiem. Teraz robi się to 
w białych rękawiczkach. A najsmutniejsze 
jest to, że zgadza się z tym większość na-
szego Sejmu i Senatu. 

Walka z Kościołem, to walka z Jezu-
sem Chrystusem. Zastanawia mnie postę-
powanie ludzi, którzy to robią, a jednocze-
śnie przyjmują Komunię Świętą. To także 
pewien rodzaj prowokacji. A może zupeł-
ny zanik sumienia?

Józefa Kusz 

Żyjemy w ponurej rzeczywistości

W 
dniach 31.08 - 3.09.2011 r. już 
po raz XXV odbędzie się Bieg 

Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny, 
którego organizatorem jest Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Zamościu.

To już 25 lat supermaratończycy po-
konują piękną roztoczańską trasę o dłu-
gości 100 km, aby oddać hołd Dzieciom 
Zamojszczyzny pomordowanym i ekster-
minowanym przez hitlerowców, podczas 
II wojny światowej. 

Honorowy Patronat nad XXV Jubile-
uszowym  Biegiem objął Marszałek Woje-
wództwa Lubelskiego Krzysztof Hetman 

oraz Prezydent Miasta Zamościa Marcin 
Zamoyski. 

Bieg tradycyjnie już składa się z czte-
rech etapów, pokonywanych jeden etap 
dziennie, których łączny dystans wynosi 
100 km. W tym roku Krasnobród będzie 
gościł sportowców w dwa pierwsze dni 
września.

II etap biegu na trasie Zwierzyniec-
Krasnobród  (20 km)  odbędzie się w 
czwartek 1 września, zaś III w piątek 2 
września. W tym roku ze względu na re-
mont drogi na odcinku Jania-Zamość 
III etap będzie miał nieco inny przebieg. 

Uroczyste pożegnanie uczestników biegu 
odbędzie się w centrum naszego miasta, 
następnie wszyscy przemaszerują pod 
pomnik przy ul. Zamojskiej, a potem za-
wodnicy udadzą się na star do III etapu do 
Bondyrza. Jego trasa będzie prowadziła 
przez następujące miejscowości: Bondyrz 
- Obrocz - Kosobudy - Wólka Wieprzecka 
- Topornica - Żdanówek – Żdanów – Za-
mość.

Z wielką radością czekamy na zawod-
ników.

M. K.
Relacja z Biegu w kolejnym wydaniu GK

XXV Czteroetapowy Bieg Pokoju 
Pamięci Dzieci Zamojszczyzny
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Jan Skóra – żołnierz legionista, miesz-
kał na Grabniku Górnym gm. Adamów.

W czasie pobytu w wojsku został 
wcielony do 3 DP – Legionów gen. Leona 
Berbeckiego.

W drugim tygodniu sierpnia 1920 
roku 3 DP – mająca brać udział w operacji 
uderzeniowej znad Wieprza w składzie III 
Armii dosłownie do ostatniej chwili uwi-
kłana była w ostre walki z nacierającymi 
wojskami Armii Czerwonej.

13 sierpnia zajęła stanowiska bojowe 
wokół Hrubieszowa i nazajutrz odparła 
trzy silne natarcia dwu dywizji Strzelców 
oraz Baszkirskiej Brygady Jazdy. Wzięto 
do niewoli 200 jeńców i zmuszono wojska 
sowieckie , które rozpoczęły forsowanie 
Bugu do odwrotu. Następnie z powo-
du uszkodzenia torów kolejowych 3 DP 
musiała forsownym marszem przejść do 
Chełma, gdzie dotarła 15 sierpnia.

W walkach koło Hrubieszowa, Jan 
Skóra  został ciężko ranny. Odniósł szereg 
obrażeń i stracił prawa rękę powyżej sta-
wu nadgarstkowego. Za udział w wojnie 
i odniesione rany otrzymał w roku 1922 
pierwsza grupę inwalidzką, która upoważ-
niała do wojskowej renty, oraz przydziału 
5 hektarów ziemi w miejscowości Grab-
nik.

Jak opowiadała mi jego córka – żona 
Stanisława Hejznera z Grabnika, wielo-
letniego sołtysa, ludowca i społecznika 
naszej gminy ziemia przydzielona w więk-
szości  nie nadawała się do bezpośrednie-
go użytkowania rolnego.

Była zalesiona karłowatymi drzewami 
i zakrzaczona. Trzeba było dołożyć wiele 
pracy, aby doprowadzić ją do używalności 
rolnej.

Znałem śp. Jana Skórę, byłem w jego 
gospodarstwie wielokrotnie. Tak jak in-
nych żołnierzy cechowała go szczerość i 
uczciwość. Mimo trwałego inwalidztwa 
zawsze starał się dobrze wykonywać prze-
kazane polecenia. Dużo tez opowiadał o 
swoich przeżyciach , o służbie wojskowej 
oraz stosunkach społeczno – politycznych 
jakie panowały w Polsce podczas I wojny 
światowej i okresie międzywojennym.

Antoni Głagola - mieszkał w Białowo-
li. Brał udział w I wojnie światowej jako 
legionista. Powołany z poboru i wcielony 
do II Brygady Legionów. Po krótkim prze-
szkoleniu wojskowym został skierowany 
na kurs sanitariuszy weterynaryjnych do 
ambulansu armijnego w Tarnowie. Po jego 
ukończeniu, jako kursant, został przydzie-
lony do weterynaryjnego punktu opatrun-
kowego  w 3 pp II Bryg. Leg. W czasie 

walk z Armią Czerwoną został ranny i 
odesłany na kilka miesięcy do szpitala w 
Krakowie.

W pułkowych weterynaryjnych punk-
tach opatrunkowych udzielano chorym i 
rannym koniom pierwszej pomocy, a po 
selekcji kierowano do dużych zakładów 
leczniczych, przeważnie transportem ko-
lejowym, często po kilkaset sztuk.

W dużych ośrodkach weterynaryjnych 
jak np. w Tarnowie starano się szybko ko-
nie wyleczyć, gdyż zapotrzebowanie dla 
wojska było ogromne.

A. Głagola po całkowitym wyleczeniu 
w dalszym ciągu pozostał w wojsku na sta-
nowisku sanitariusza weterynarii.

Wykonując szereg zabiegów jakie 
były mu zlecane przez pułkowego lekarza 
weterynarii, zdobył duże doświadczenie z 
zakresu udzielania pierwszej pomocy cho-
rym i rannym koniom.

Następnie w styczniu 1919r.na własną 
prośbę został przeniesiony do nowopow-
stałego 7 pułku ułanów na stanowisko 
starszego sanitariusza wet. w pułkowym 
punkcie weterynaryjnym.

Kadrę 7 pułku ułanów stanowili w 
większości legioniści. Szwadrony pułku 
odznaczały się w bojach pod Rawą Ruską, 
Sokalem. Lidą, w walkach nad Berezyną i 
na Wołyniu przeciwko Konarmii Budion-
nego.

W czasie intensywnej koncentracji 
oddziałów sił polskich na rubieżach wyj-
ściowych do natarcia znad Wieprza – rok 
1920. W dniach 10-12 sierpnia 7 pułk uła-
nów dozorował jeszcze linię Bugu w rejo-
nie Krystynopolu i Uhrynowa.

Aktualny dowódca pułku mjr Zygmunt 
Piasecki był doświadczonym oficerem Ka-
walerii i lubianym przez podwładnych.

A. Głagola za udział w działaniach 
wojennych i za odniesione rany dostał 5 
hektarów ziemi w miejscowości Grabnik 
gm. Krasnobród. Była to ziemia , jak i ta 
którą nadawano innym legionistom, po-
chodząca z parcelacji posiadłości parafii 
prawosławnych tzw. „popówki”.

Znałem A. Głagolę jako dobrze wy-
uczonego i doświadczonego sanitariusza 
weterynarii, który po powrocie ze służby 
wojskowej wielokrotnie udzielał porad 
rolnikom. Jednak jego żelazną zasadą 
było, aby nie szkodzić lekarzowi wete-
rynarii obsługującego dany teren. Były 
to nawyki wyniesione z wojska stając się 
później wzorem dla innych, a szczególnie 
dla rozbestwionych znachorów, których w 
tym terenie było bardzo dużo. 

O takich ludziach jak sanitariusz wet. 
A. Głagola nigdy się nie zapomina.

Stanisław Burakiewicz – legionista, 
już w roku 1915 był członkiem Związku 
Strzeleckiego, a następnie jako ochotnik 
zgłosił się do nowoutworzonego 1 Pułku 
Piechoty Legionów, którym dowodził Jó-
zef Piłsudski.

W tym czasie brał udział w licznych 
walkach, w których został wielokrotnie 
ranny.

W roku 1918 – po wyleczeniu odnie-
sionych ran, został skierowany na kurs 
podoficerski, po ukończeniu którego, 
awansowany do stopnia kaprala, dalej po-
został w wojsku – pełniąc służbę w 1 Dyw. 
Legionów.

W kwietniu 1920 roku uczestniczył w 
wyprawie na Kijów przeciwko wojskom 
Armii Czerwonej oraz w licznych walkach 
odwrotowych. W sierpniu 1920 roku – już 
jako plutonowy bierze udział w ofensywie 
znad Wieprza przeciwko agresorowi so-
wieckiemu, który liczył na szybkie zajęcie 
Warszawy. W walkach tych zostaje ranny 
i odesłany na tyły frontu do szpitala w Lu-
blinie.

Po odzyskaniu zdrowia, zwolniony z 
wojska osiedla się w Grabniku gm. Kra-
snobród, gdzie jako legionista otrzymał 
10 hektarów ziemi. W roku 1921 został 
odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu 
Virtuti Militari V klasy.

W latach 1960-tych opuścił Grabnik 
udając się w swoje rodzinne strony.

Na zakończenie pragnę jeszcze wy-
mienić takich legionistów jak: Jan Ostab, 
Mieczysław Romaszko, Marcin Skiba i 
Michał Przegon, o których trudno było po-
zyskać dane przydatne do szerszego opisu. 
Wszyscy jednak brali aktywny udział w I 
wojnie światowej – walcząc o należne nam 
granice oraz ich utrwalenie. Dowodem na 
to jest przydział ziemi w miejscowości 
Grabnik. 

Wszystkim należy się od nas i następ-
nych pokoleń pamięć i poszanowanie po 
wsze czasy.
     

J. Gębka

Ps. Serdecznie dziękuję Redakcji Ga-
zety Krasnobrodzkiej na czele z Panią Dy-
rektor Mariolą Czaplą, oraz pozostałym 
pracownikom za życzliwość i pomoc w re-
dagowaniu moich artykułów dotyczących 
I wojny światowej – jak też okresu powo-
jennego, gdzie trzeba było bronić granic 
nowopowstałego państwa polskiego.

I wojna światowa 
– żołnierze legioniści z naszego terenu
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Stary zegar
Essay   

Pod słonecznym oknem zakrystii, w kątku, stary zegar stał.
Tykał cicho, jakby paciorki Różańca, pod piecem stary diak
opuszkami styranymi ciężką pracą, zdrowaśkami rwał:
tyk-tak, tyk-tak, tyk-tak, bez końca…tyk-tak, tyk-tak…
Odliczał latami: kwadranse, połowy i pełne godziny,
dziatwie do chrztu, drugoklasistom na uroczyste Komunii przyjmowanie,
młodzieży do bierzmowania, nowożeńcom do ślubu, zmarłym – na wieczne spoczywanie.
Proboszczom? wikarym? – na imieniny!
Jakoby chciał wyznać z głębi bijącego serca – bije wam! rzeczę wam!
Dźwięczne, jak spiż, lecz zwykłe sprężynowe „kuranty” przeróżnie gram:
radośnie, uroczyście, smutno, żałobnie, to znów wesoło:
bam-bam, bam-bam, bam-bam, niezliczone razy, bam-bam!
Od kąta do kąta zakrystii, ozwartymi drzwiami, echem po „celach” niosło się wokoło.

Nie był strojny, jak możne zegary suto rzeźbioną, wytworną szafą,
jeno zwykłą, zgrzebną, staro-zakonną, ciemnobrązową szatą.
Skrupulatnie odliczał, której godzinie ile „kurantów” wyciąć miał.
Jak sięgam pamięcią daleko wstecz – zawsze tam trwał,
w zamierzchłą pamięć dziecka, ucznia, potem ministranta,
później, nieco równego innym „klukom” – chołysza, palistranta,
co to z chłopakami, odpustową wtedy atrakcję – karuzelę
stojącą na dołkach i piaskach vis a vis kościoła, zapamiętale hołubił
i zawrotem głowy dosiadłszy cudaka, godzinę biskupiego bierzmowania gładko zagubił.
Po odpuście, do chaty, do mamy i taty bał się głowy i zadka pokazać.
Trzeba tymczasem kornie na przyzbie domu, na dalszy bieg zdarzeń uważać.
Zatem, jak robaczek, pomiędzy krzakami jaśminów na ławkę się wtuli,
nie ważne było, że puste kiszki głodnego marsza grały,
a zmysły rozsądku przedtem wygnane, wróciwszy, na sąd kornie czekały.
Oj! będzie, pewno będzie niezłe „bierzmowanie” od taty lubo matuli.

Zaiste, od mamy, pod oknem, na ławce, pośród dwóch jaśminów pod ścianą, co w słońcu pałały,
w cieniu rozłożystej, dorodnej jabłoni, jabłuszka dopiero zieleniały,
dostał palistrant zasłużone, słowne, lecz długie… „bierzmowanie”.
Pamiętliwe!
Delikwent, do biskupiego olejami namaszczenia, pokornie dopiero za rok stanie.
Aż wreszcie z lat i rozumu przyrostem, odpowiedzialnego, oddanego czynem, pomysłem
współtwórcy z Ks. Andrzejem, wystawy maryjnej oryginalnym zamysłem,
która po rocznym dziele sześciu osób, wieczorami, przy kurnym świetle lampy naftowej,
żmudnej i uważnej pisaninie, rysowaniu, nakrapianiu, malowaniu ornamentyki iście koronkowej,
na pozakonnych „górnych celach” na odpust Matki Boskiej „Jagodnej” zawisła.
I wtedy, nagłą, szeroką sławą wśród rzesz pielgrzymów, jak gwiazda nowa rozbłysła.

Lud boży wojną okrutną okaleczony, udręczony, siermiężny, lecz wierny,
nowym bezprawiem nowej władzy, niby ludowej – zniewolony,
głodny był wieści o cudach i łaskach za przyczyną Matki Księcia Pokoju.
Garnie więc ochoczo z daleka i bliska licznymi pielgrzymkami, pieszo i konno do Mateńki,
na odpusty: po łaski, uzdrowienia, z grzechów oczyszczenia – w trudzie i znoju.
Oglądano, czytano, podziwiano misterną pracę, modlono się żarliwie, Bóg jest tu uwielbiany.
Tak wędrując w upale, lub deszczu, sławiąc Boga, śpiewają Maryjne piosenki.

A zegar  ciągle tykał, takał, czas sumiennie, jak Żyd gield liczył, 
wiernych spóźnialskich na Msze z Ks. Kaźmierzem punktualności uczył.
Bezbłędnie dźwięcznych bam – bamów odliczone ilości wytrwale grał.
Czy kiedykolwiek leniąc się , tak po ludzku – bezczynnie stał?
Może umęczony odpustowym rejwachem – snem kamiennym nocą spał?
Lub, gdy kościelny Ruta, rytualnie łańcuszkami nie nakręcił?
A Maniek, „złota rączka”, werka fachowo i akuratnie nie namaścił?
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Do cichej, wytrwałej marszruty majsterskim zaklęciem nie zachęcił?
Czy wojnę okrutną, okupację wrażą, szkopią profanację świątyni przeżył?
Czy on, stary wyga, w tysiącletnie panowanie Rzesz: - niemieckiej i sowieckiej wierzył?

Kto mi dziś, bracia mili w Chrystusie, starzy parafianie – odpowie?
Kto?
Kiedy starego, „przedwojennego” pokolenia odchodzą do wieczności ostatni świadkowie?
Aleć…jeszcze Marian „złotoręki”, od zegarów i pił ostrzenia żyje,
bracia z Turzyńca, Kazik i Stacho, co to zawdy w niedzielę i święta do kościoła człapią
tudzież leciwi tubylcy – parafianie styrani, ukryci po chatach wiejskich, jeszcze sapią.
Może żyją jeszcze pamiętliwi: dziadkowie, babcie, wuje, stryje?
Kto więc tajemnice początków żywota jego, zegara – odkryje?
Ten dylemat niewiedzy długo nie dawał spokoju,
a zdałoby się tajemnice historii rozsupłać, przypomnieć w tym oto eseju.

Dopiero pod koniec maja, Marian od zegarów, człek już leciwy, wyjawił snadnie:
„stary zegar niemieckiej roboty, kiedy po wojnie, odzyskane ziemie,
gdzie przed wiekami mieszkało Lechitów liczne piastowskie plemię,
były przez lud wojną zrujnowany licznie penetrowane,
jakowyś darczyńca dla kościoła Matki Bożej dar ofiarował składnie”.
Jako wotum za łaski w czas pożogi wojennej doznane?
Z zachodu, zegar firmy Beckera z Freiburgu, przywieziono, goły,
szafę - tą starozakonną ciemnobrązową zgrzebna szatę
skrojono w Polsce, ponoć w Bondyrzu? – gdzie robiono gięte krzesła, stoły.
Kiedy się urodził? Becker zapomniał wyryć na werku urodzenia datę.
Od wtedy ten niemiecki zegar, strojny polską szatą, był jak dobry druh – zawsze obok nas,
w dobry, pośledni, wesoły, uroczysty, smutny i zły czas.

Wyprawie wikarego z Cudownym Obrazkiem do Krakowa sekundował.
Później Biskupowi Piotrowi, gdy koronami papieskimi Go koronował.
Odmierzał trudny czas Proboszczowi, kiedy tworzeniu kaplicy w Łuszczaczu patronował.
Witał Pasterza Diecezji, gdy kaplicę heroicznym trudem wzniesioną – konsekrował.
Martwił się i zżymał, gdy siepacze proboszcza do „magla” ciągali.
Misji Świętych czas, ochoczo i radośnie zliczał.
Wtedy to, na apel Proboszcza, chłopi po wsiach krzyże misyjne, jak baby mak posiali.
Z żalem żegnał zacnego proboszcza, gdy parafię i Matuchnę kochaną opuszczał.
Serce mu zadrżało, gdy z wypadku ledwie żywego do lazaretu wieziono.
Cieszył się druh dobry, gdy zapewne z Mateńki poruczenia do życia wrócono.

Proboszczom, wikarym, biskupom, diakonom, prałatom, 
prymasom, kanonikom, zakonnikom, złotoustym rekolekcjonistom, infułatom,
na powitanie i pożegnanie, ten spolszczony już „Niemiec”, kłaniał się sarmacko w pas.
Potem kolejno każdego prezbitera do posługi ołtarza wysyłał,
na każdą mszę znaną na pamięć formułę bam – bamów wybijał.
Był zawsze na swoim posterunku w kątku, raz jasnym i ciemnym nieraz.
Spozierał na zamodlonych i zwykłych mszalnych gapiów przenikliwym wzrokiem, 
a każdy miłośnik starych zegarów, czarował się jego prostoty urokiem.
Zawsze po aptekarsku, skrupulatnie, powagą mędrca odliczał uchodzący czas
i wolno kręcił czarnymi, jak ślepia pantery – wskazówkami,
jak zalotna dama kreci przymilnie i filuternie źrenicami.
Stoi w kątku niczym Cyklop wysoki, o torsie ciemnobrązowym, jak żubr szerokim,
w czele…  –  tylko jednym, wielkim, szklanym, cyklopim okiem!

Krasnobród, 2011.04.18.
 Mieczysław Komisczuk
        c.d.n.
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W
raz z nastaniem wieczornej pory 
jeszcze czyste ludzkie sylwet-

ki, które dopiero przed chwilą otrzymały 
swoje uniformy, ustawiły się do pamiąt-
kowych zdjęć. Lekki deszcz został zamro-
żony w tych kilku kadrach, które miały 
stać się preludium do tryumfu lub klęski. 
Rozległ się bojowy okrzyk, a błoto pod-
skoczyło do góry wraz z pierwszą szarżą 
dzielnych wojowników…

Brzmi jak relacja z pola bitwy, ataku 
na Normandię bądź zmagań husarii pod 
Żółtymi Wodami? Nic bardziej mylnego 
– to tylko początek kolejnego błotnego 
meczu BKS Roztocze z Los Brokeros-90 
z Lublina. W niedzielę 24 lipca o 18:00 
krasnobrodzka drużyna (już w klubowych 
koszulkach) miała okazję zmierzyć się z 
kolejnymi śmiałkami, którzy zgodzili się 
na nietypową rozgrywkę – zamiast mu-
rawy, błoto, zamiast żwawego biegu, wy-
wrotki w brązowej mazi, zamiast techniki i 
koordynacji, chlupotanie w butach. Zanim 
jednak rozpoczęło się spotkanie, dyrektor 

biłgorajskiego OSiR Michał Furlepa 
wręczył ufundowane przez niego stro-
je piłkarskie zespołowi BKS Roztocze 
oraz objął nad nim patronat honorowy. 
BKS Roztocze miało tym razem asa w 
rękawie – dokładnie tydzień wcześniej 
zmierzyli się z Arsenalem Lublin, więc 
mogli być bogatsi o ciekawą refleksję, 
brzmiącą mniej więcej: „piłka błotna 
rządzi się własnymi regułami”. Mimo 
nieprzewidywalności tego sportu, BKS 
Roztocze poradził sobie wzorowo – 

pobrudzone piłki zostały „wpakowane” do 
bramki rywali aż sześciokrotnie. Strzelec-
kimi umiejętnościami i zdyscyplinowaną, 
acz agresywną w dopuszczalnych daw-
kach grą, popisał się Zbigniew Master-
nak, zawodowo pisarz i scenarzysta, ser-
cem – sportowiec. Udało mu się zdobyć 4 
bramki. Dobrze zakończył akcję również 
Dawid Kuczmaszewski, który jakoś pora-
dził sobie w podbramkowym chaosie (cóż, 
taki urok „błotniaka”) i zdobył pięknego 
gola dla BKS. Mimo szybkiej i całkiem 
skutecznej adaptacji do nowych warun-
ków, Los Brokeros-90 stracili jeszcze 
jedną bramkę – tym razem dzięki sku-
tecznemu strzałowi Tomasza Pakuły, 
kapitana i pomysłodawcy BKS. I choć 
ataki chłopaków z Lublina były licz-
ne, nie mogli przejść zapory obronnej, 
zwanej w Krasnobrodzie „Wojtkiem 
Kudełką”. Głowa Wojtka była zawsze 
wtedy, gdy niebezpieczna „długa” piłka 
zbliżała się w stronę roztoczańskiego 
bramkarza. To właśnie jego skuteczna 

obrona sprawiła, że wynik jest jak naj-
bardziej satysfakcjonujący dla Krasno-
brodu. Mecz zakończył się wynikiem 
6:0, ale na brudnych twarzach lublinian 
nie widać było smutku porażki – jak tu 
się smucić, gdy otaczają zawodników 
świetni kibice (tym razem – jeszcze 
liczniejsi niż w ubiegłym spotkaniu), w 
tym wiele pięknych kobiet?

Drugi mecz to już inna para obłoco-
nych kaloszy. BKS Roztocze podzieliło 

się na dwie drużyny, w któ-
rych swoich sił mogły spró-
bować również dziewczyny. 
Widocznie zgodnie stwier-
dzono, że były za czyste 
w porównaniu z kolegami. 
Co ciekawe, w czasie tego 
meczu pokazowego po róż-
nych stronach boiska zna-
leźli się Masternak i Pakuła, 
na co dzień wspierający się 
podczas ataków na bramkę 
przeciwników. Dodało to 
jednak pikanterii rozgryw-

ce. Skład obu drużyn prezentował się 
następująco: BKS Roztocze 1: Wojciech 
Marczak – Wojciech Kudełko, Małgorzata 
Mielniczek, Sylwia Droździel, Tomasz Pa-
kuła, Andżelika Cios oraz BKS Roztocze 
2:  Aleksandra Sawiak – Michał Mękal, 
Piotr Borowiec, Jakub Koisz, Katarzyna 
Lewandowska, Zbigniew Masternak, Syl-
wia Mieszczyńska. W tej potyczce bramki 
zdobyli: Wojtek Kudełko, ciągle rozgrza-
ny po starciu z Lublinem Masternak (aż 

dwie), Sylwia Droździel (również dwie), 
Katarzyna Lewandowska. Nieszczęsnym 
samobójem popisał się Michał Mękal, 
którego głowa niestety znalazła się na linii 
strzału rywali. Mecz zakończył się wyni-
kiem 4:3 dla poddrużyny Tomka Pakuły. 
Mówią, że piłka nożna korzysta z języka 
wojennego. Coś jest na rzeczy, bo bramki 
się „zdobywa”, rywali „zwycięża”, pozy-
cji „broni”… Dołóżmy do tego hektolitry 
wody i błota, a dostaniemy prawdziwe 

„pobojowisko”. Jakież więc musiało być 
zdziwienie widzów, kiedy BKS Rozto-
cze postanowił poprowadzić w ich stro-
nę szarżę. Wraz z okrzykiem „BKS!” 
piłkarze na zakończenie spotkania 
pobiegli w stronę kibiców, aby prze-
straszyć ich perspektywą zderzenia z 
brudnymi ciałami. Na szczęście był 
to jedynie żart, bo zawodnicy szyb-
ko skręcili w stronę rzeczki, aby – jak 
ostatnio – spłukać z siebie krew, pot i 
błoto. Żaden kibic nie ucierpiał, a mecz 
można uznać za niezwykle udany.

Jakub Koisz

BKS Roztocze Krasnobród 
– Los Brokeros Lublin 6:0 (3:0)

Gole: Zbigniew Masternak (cztery), Da-
wid Kuczmaszewski, Tomasz Pakuła.
BKS Roztocze: Przemysław Czubat - Ja-
kub Koisz, Dawid Kuczmaszewski, Woj-
ciech Kudełko, Tomasz Pakuła, Zbigniew 
Masternak, Michał Mękal, Wojciech 
Marczak, Piotr Borowiec.

Błoto, pot, wojna i zwycięstwo
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