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„Odnowa centrum wsi 

Stara Huta i Wólka Husińska”
W dniu 12 września br. Burmistrz 

Krasnobrodu ogłosił przetarg nieogra-
niczony na realizację zadania pn. „Od-
nowa Centrum Wsi Stara Huta i Wólka 
Husińska”. Zakres prac objętych prze-
targiem obejmuje m.in.:

1) w Wólce Husińskiej:
- adaptację budynku wiejskiego na świe-
tlicę i garaż OSP, w tym: roboty wykoń-
czeniowe, roboty elektryczne, instalację 
centralnego ogrzewania wraz z kotłow-
nią, instalację gazową i zbiornika gazu 
płynnego. 
- elementy małej architektury: ogrodze-
nie terenu świetlicy, wykonanie placu 
zabaw oraz rekultywacja płyty boiska 
do piłki nożnej, 
- wyposażenie do świetlicy: meble, pro-
jektor multimedialny oraz sprzęt sporto-
wy (stół do tenisa, stół do bilarda oraz 
wyposażenie siłowni)
- oświetlenie ciągu pieszego
- budowę chodnika w ciągu drogi powia-
towej nr 2949L Krasnobród - Długi Kąt 
w m. Wólka Husińska w km 4+570,00  
- 5+229,00. Odcinek w km 4+991,00 do 
km 4+570,00

2) w Starej Hucie: 
- adaptacja budynku wiejskiego na świe-
tlicę – ocieplenie i elewacja budynku, 
stolarka okienna i drzwiowa wewnętrz-
na i zewnętrzna, wykonanie ścianek 
działowych, sufity podwieszane, malo-
wanie i wykańczanie  ścian, wykonanie 
podłogi, roboty sanitarne
- elementy małej architektury - urządze-

nie placu zabaw dla dzieci
- wyposażenie do świetlicy: meble, 
sprzęt komputerowy, projektor multi-
medialny oraz sprzęt sportowy (stół do 
tenisa, stół do bilarda oraz wyposażenie 
siłowni). Termin wykonania zamówie-
nia to 30 kwietnia 2012r.
Termin składania ofert – 27.09.2011r.

Rozbudowa zalewu

Kontynuowane są prace związane 
z realizacją projektu : „Rozbudowa in-
frastruktury turystycznej w Krasnobro-
dzie” Polegają one głównie na prowa-
dzeniu prac ziemnych na zbiornikach 
sąsiadujących z zalewem kąpielowym. 
Zbędna ziemia zgromadzona w wyniku 
tych prac jest przewożona w celu pod-
niesienia terenu położonego pomiędzy 
ulicami Partyzantów i Zamojską.   Na 
miejscu tym planowane jest urządze-
nie w przyszłości terenu rekreacyjnego, 
miejsca organizacji imprez plenero-
wych.

Certyfikat dla IT
Punkt Informacji Turystycznej w 

Krasnobrodzie po raz drugi przeszedł 
pozytywnie proces weryfikacji, potwier-
dzony przyznaniem certyfikatu z dwoma 
gwiazdkami. Krasnobrodzki Punkt IT 
znalazł się w gronie 14 certyfikowanych 
punktów IT w województwie lubelskim. 
Certyfikaty przyznawane są na jeden 
rok. Celem przeprowadzenia certyfi-
kacji jest potrzeba zapewnienia odpo-
wiedniej jakości obsługi turystów przez 
jednostki informacji turystycznej oraz 
stworzenia krajowej sieci standaryzo-
wanych punktów IT współpracujących 
na poziomie lokalnym, regionalnym i 
krajowym. Uroczyste wręczenie certy-
fikatów odbyło się w dniu 27 września 
2011 roku, tj. w dniu obchodów Świa-
towego Dnia Turystyki, podczas II Lu-
belskiej Gali Turystyki, zorganizowanej 
przez Departament Promocji i Turystyki 

Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Lubelskiego i Lubelską Regionalną 
Organizację Turystyczną, która odbyła 
się w studiu Telewizji Lublin. Certyfikat 
odebrał burmistrz Krasnobrodu Wie-
sław Chmielowiec.

„Wskazówka 

– bądź aktywny na rynku pracy”
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Krasnobrodzie od kwiet-
nia 2008 r. realizuje projekt systemowy 
„Wskazówka - bądź aktywny na rynku 
pracy” w ramach Poddziałania 7.1.1. 
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej” Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki. Projekt jest współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Od 1 stycznia do 31 grudnia 
2011 r. trwa kolejna edycja projektu. 
Celem ogólnym jest przeciwdziała-
nie marginalizacji i wykluczeniu spo-
łecznemu oraz zapewnienie równego 
dostępu do rynku pracy 8 osobom za-
grożonym wykluczeniem społecznym 
z terenu Gminy Krasnobród do końca 
2011 roku. Do końca sierpnia 2011 r. 
udało się zrekrutować całą grupę, którą 
stanowią 8 bezrobotnych kobiet z tere-
nu Gminy Krasnobród. Wszystkie Pa-
nie uczestniczyły w ośmiogodzinnym 
grupowym doradztwie zawodowym 
oraz dwugodzinnym doradztwie indy-
widualnym. Cztery Panie ukończyły 
kurs zawodowy „Kucharz”, jedna „Sty-
lizacja paznokci”, natomiast obecnie 
cztery uczęszczają na kurs „Cukiernik 
z egzaminem czeladniczym” oraz trzy 
na „Prawo jazdy kategorii B”. Ponad-
to w chwili obecnej Panie uczęszczają 
na warsztaty kompetencji społecznych. 
Wszystkie Panie w kolejnych miesią-
cach rozpoczną kurs komputerowy. 
Uczestniczki projektu oprócz różnego 
rodzaju kursów, szkoleń czy doradz-
twa zawodowego skorzystały również 
z innych atrakcji: każda z nich otrzy-
mała bilety do kina dla siebie i swoich 
dzieci oraz uczestniczyła w imprezie 
integracyjnej. Ponadto wszystkie Panie 
otrzymały wsparcie finansowe w posta-
ci zasiłków celowych. Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy w Krasnobrodzie w 
następnym roku będzie prowadził ko-
lejną edycję projektu. Wszystkich zain-
teresowanych zapraszamy do Ośrodka 
po szczegółowe informacje: MGOPS w 
Krasnobrodzie, ul. Kościuszki 622-440 
Krasnobród, tel/fax: 84 6608115e-mail: 
mgopskrasnobrod@neostrada.pl

    Informacje zebrała: M. Czapla
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Dożynki to jeden z najpiękniej-
szych dni w roku dla rolnika 

– to święto plonów, radości i odpoczyn-
ku po ciężkiej pracy. Dożynki to ukoro-
nowanie żniwnego trudu, ponoszonego 
przede wszystkim przez tych, którzy 
pracują na roli.

W sanktuarium Maryjnym w Kra-
snobrodzie – Diecezjalne Święto Plo-
nów miało miejsce w XXIV Niedzielę 
zwykłą – 11 września br. Na tę uroczy-
stość przybyli rolnicy naszej Diecezji, 
by przeżywać to wielkie święto. Przyno-
sząc owoce ziemi i pracy rąk ludzkich, 
rolnicy dziękowali Ojcu Niebieskiemu 
za tegoroczne zbiory i prosili o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej Krasnobrodzkiej – Pani Za-
mojskiej Ziemi dla wszystkich rol-
ników naszej diecezji. 

Zbiórka miała miejsce przy 
Kaplicy na Wodzie, skąd przy 
akompaniamencie Krasnobrodzkiej 
Orkiestry delegacje z wieńcami z 
poszczególnych parafii w barwnym 
korowodzie udały się na plac przy 
kościele. Na tegoroczne Dożynki 
przybyło 63 delegacje z wieńcami 
dożynkowymi. O godzinie 11.00 w 
oczekiwaniu na uroczystą Euchary-
stię, była okazja wysłuchania pięk-
nego koncertu w wykonaniu zespo-
łów „Wójtowianie” z Krasnobrodu 
oraz Trio Rodzinne „Badachowie” i 
„Camerata Belfer” z Sitańca. 

W południe gospodarz  doży-
nek i zaproszeni goście udali się na 
podium. Zabrzmiał hejnał Maryjny, 
po którym słowa powitania, skie-
rował do nas Kustosz Sanktuarium 
– Ks. Prałat Eugeniusz Derdziuk. 
Następnie chór parafialny wykonał 
pieśń dożynkową, po czym nastąpi-
ło przemówienie Starostów doży-
nek, którymi w tym roku byli – Agniesz-
ka Dybioch – absolwentka Akademii 
Rolniczej w Lublinie, która wspólnie z 
rodziną prowadzi gospodarstwo rolne 
położone na terenie Gminy Adamów 
oraz Janusz Bałabuch – który prowadzi 
rodzinne gospodarstwo rolne na Tereni 
Gminy Krynice.

Starostowie na ręce gospodarza 
dożynek - Ks. Biskupa Wacława Depo   
przekazali chleb z tegorocznych zbiorów 
wypowiadając słowa – „przekazujemy 
owoc ziemi i ciężkiej pracy rolników. Z 
prośbą o modlitwę i błogosławieństwo, 
aby chleba nikomu nie zabrakło”.  

Po słowach powitania zgromadzeni 

pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej 
Eucharystii, której przewodniczył i wy-
głosił okolicznościową homilię Pasterz 
Diecezji Ks. Bp Wacław Depo. W swo-
im pasterskim słowie zwracając się do 
przybyłych rolników ksiądz biskup mó-
wił: „Naszą obecnością i modlitwą po-

twierdzamy, że wierzymy w Boga, który 
jest Stwórcą i Ojcem, z którego rąk wy-

szliśmy i do którego należy cały otacza-

jący nas świat. Przychodzimy tutaj z da-

rami tej ziemi, aby dziękować i prosić o 
Boże błogosławieństwo. Przychodzimy, 
aby podziękować za Jego nieskończone 
Miłosierdzie”. 

Ks. Biskup wołał: „Miłosierdzie 

Boże jest bez granic, ale bez granic też 
jest ludzka pycha i samowystarczalność, 
a poza Bogiem nie ma życia, poza Bo-

giem jest tylko nienawiść i śmierć. Dla-

tego trzeba nam zrobić rachunek sumie-

nia: Jak przeżywamy nasze życie? Jakie 
są nasze wybory i konsekwencje?”. Na-
wiązując do przemówienia Ojca Święte-
go Jana Pawła II z 12 czerwca 1999 roku 
w Zamościu oraz do słów wypowie-
dzianych przez Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego Ksiądz Biskup pytał: „czy 

wołanie Błogosławionego Jana Pawła 
II i Prymasa Tysiąclecia nie jest aktual-
nym światłem dla polskich sumień? Czy 
wolno nam zgadzać się na wyprzedaż 

polskiej ziemi w jakimkolwiek miejscu 
naszej Ojczyzny? Czy wolno nam bez-

karnie lekceważyć Boże prawa odnoszą-

ce się do wartości życia ludzkiego? Czy 
można przeciwstawiać się niszczeniu 
świata, gdy w imię dobrobytu i wygo-

dy dopuszcza się zagładę nienarodzo-

nych, czy prowokowaną śmierć starych 
i chorych?”. Na zakończenie homilii ks. 
Biskup swoje zatroskanie o losy naszej 
Ojczyzny wyraził słowami modlitwy: 
„Boże Stwórco i Rządco Wszechświata, 
daj nam gorącą miłość do tego domu, 
którym jest Polska, ziemia trudna, ale 
błogosławiona”. 

Podczas Mszy świętej Ks. Biskup 
dokonał poświęcenia wieńców do-
żynkowych. Każda delegacja otrzy-
mała pamiątkowy dyplom przy-
gotowany przez duszpasterstwo 
rolników naszej diecezji. Wiele 
delegacji przybyło z darami ołtarza, 
gdzie przed Tronem Pani Roztocza 
składali chleb z tegorocznych zbio-
rów, owoce i warzywa, jak również 
i miód. 

Na zakończenie, słowa wdzięcz-
ności wyraził Duszpasterz Rolni-
ków naszej diecezji Ks. Grzegorz 
Świtalski, po czym rolnicy z przy-
niesionymi wieńcami dożynkowy-
mi wyruszyli  z procesją euchary-
styczną. 

Po zakończonej uroczystości, 
miała miejsce wystawa rolnicza, jak 
również część artystyczna, podczas 
której wystąpiła Wielopokoleniowa 
Orkiestra Dęta i zespół folklory-
styczny „Wójtowianie” z Krasno-
brodzkiego Domu Kultury. Wiele 
miejscowości pozostawiło swoje 
wieńce w Krasnobrodzie, by piel-
grzymi i turyści mogli podziwiać 
ludowy artyzm w istniejącym od 

wielu lat muzeum wieńców dożynko-
wych. 

Wdzięczni Bogu za tegoroczne plo-
ny, za to że chronił naszą zamojską zie-
mię od wszelkich klęsk żywiołowych, 
jak i za wszystkie dobrodziejstwa pły-
nące od Dobrego Boga, pokrzepieni 
Słowem Bożym i umocnieni matczy-
nym spojrzeniem Matki - Pani Krasno-
brodzkiej, wszyscy powrócili do swoich 
domów, by dalej z nadzieją wypełniać 
swoje powołanie pracy na roli. 
     

Ks. Sławomir Skowroński
Fotoreportaż – str. 14

Foto: M. Kawecka, ks. J. Rak

Plon niesiemy plon, w Chrystusowy 



Gazeta     rasnobrodzka4 Wrzesień 2011

W 
dniu 16 września 2011r. w 
Zielonem odbyła się uroczy-

stość religijno-patriotyczna mająca na 
celu upamiętnienie żołnierzy Armii Pol-
skiej walczącej w hitlerowskim najeźdź-
cą we wrześniu 1939 roku. 

Na uroczystość przybyli liczni 
goście, m.in.: przewod-
niczący Rady Powiatu 
Zamojskiego Kazimierz 
Mielnicki, radny Rady 
Powiatu Zamojskiego Zbi-
gniew Michalski, który 
jednocześnie reprezento-
wał Burmistrza Tomaszo-
wa Lubelskiego Wojciecha 
Żukowskiego, Burmistrz 
Krasnobrodu Wiesław 
Chmielowiec, jego za-
stępca Stanisław Jędrusi-
na oraz sekretarz Urzędu 
Miejskiego w Krasnobro-
dzie Elżbieta Borek, pro-
boszcz Parafii Nawiedze-
nia NMP w Krasnobrodzie 
ks. prałat dr Eugeniusz Derdziuk wraz z 
wikariuszami ks. Maciejem Lewandow-
skim i ks. Krzysztofem Augustynkiem, 
ks. prałat Roman Marszalec oraz ks. 
Marek Kuśmierczyk – proboszcz Parafii 
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 
Gromadzie oraz grupy rekonstrukcyjne 
z Tomaszowa Lubelskiego i Cieszyna.

W uroczystościach uczestniczyli 
również kombatanci, władze samo-
rządowe Krasnobrodu poprzedniej ka-
dencji, Krasnobrodzka Orkiestra Dęta, 
przedstawiciele szkół i innych instytucji 
z terenu miasta i gminy Krasnobród oraz 
licznie przybyli mieszkańcy miejscowo-
ści Zielone.

Wszyscy uczestnicy zgromadzili się 
przed budynkiem Szkoły Podstawowej 
w Zielonem, która od 1 wrzenia bieżą-
cego roku jest szkołą publiczną prowa-
dzoną przez nowo utworzone Stowarzy-
szenie na rzecz rozwoju miejscowości 
Zielone i okolic „Ach Zielone”. Następ-
nie w uporządkowanym szyku, na czele 
z orkiestrą dętą udali się pod pomnik 
upamiętniający żołnierzy września 1939 
roku usytuowany w sąsiedztwie budyn-
ku szkoły (pomnik został odsłonięty w 
2009 roku). Tam wszystkich zebranych 
powitał Tomasz Skóra - prezes Stowa-
rzyszenie „Ach Zielone”, który przed-
stawił również krótki rys historyczny 

dotyczący wydarzeń sprzed 72 lat.
Następnie rozpoczęła się Msza św. w 

intencji poległych w obronie Ojczyzny, 
którą sprawowali ks. prałat dr Eugeniusz 
Derdziuk i ks. Marek Kuśmierczyk. Ho-
milię wygłosił proboszcz krasnobrodz-
kiej Parafii Nawiedzenia NMP.

Po Mszy św. głos zabrali uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Zielonem, któ-
rzy przedstawili krótką część artystycz-
ną, a następnie najmłodsi członkowie 

społeczności szkolnej – uczniowie klasy 
pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie. 
Po nim symbolicznego pasowania na 
ucznia dokonała Krystyna Czapla - Dy-
rektor Szkoły. Były też upominki dla 

nowo pasowanych uczniów, które otrzy-
mali od swoich starszych kolegów.

Program wykonany przez dzieci 
przygotowane przez Panią Dyrektor 
oraz p. Barbarę Dziura – nauczycielkę 
miejscowej szkoły został nagrodzony 
gromkimi brawami.

Po występach dzieci 
przyszedł czas na oko-
licznościowe przemówie-
nia gości, głos zabrali: 
Burmistrz Krasnobrodu 
Wiesław Chmielowiec, 
ks. prałat Roman Marsza-
lec i ks. Marek Kuśmier-
czyk.

Na zakończenie uro-
czystości religijno-pa-
triotycznych zgroma-
dzone delegacje złożyły 
wiązanki pod pomnikiem 
oddając cześć obrońcom 
Ojczyzny.

Po oficjalnej części 
uroczystości organizato-

rzy zaprosili wszystkich na poczęstunek. 
Była tradycyjna wojskowa grochówka, 
bigos, pieczeń, smalec ze skwarkami i 
ogórkiem kiszonym oraz domowe wy-
pieki – pyszne pierożki z kaszą i ciasta 
upieczone przez mieszkanki Zielonego.

Podczas gdy inni posilali się inni 
oglądali sprzęt wojskowy i umunduro-
wanie prezentowane przez członków 
grup rekonstrukcyjnych.

Uroczystość w Zielonem przeszła 
już do historii. Było to pierwsze wyda-
rzenie zorganizowane przez niedawno 
powołane do życia Stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju miejscowości Zielone i 
okolic „Ach Zielone”, mamy nadzieję, 
że nie ostatnie. 

Członkom stowarzyszenia i miesz-
kańcom Zielonego należą się słowa 
uznania za organizację tej uroczystości. 
Warto dodać, że stowarzyszenie podjęło 
się też trudu prowadzenia szkoły pod-
stawowej, która działa w tej  już od 1 
września br. 

Gratulujemy i życzymy powodzenia 
w dalszych działaniach.

  M. Czapla
 

Fotoreportaż - str. 5
Foto – M. Kawecka

„Ach Zielone” 
– uroczystości patriotyczne
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„ACH ZIELONE” - FOTOREPORTAŻ
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W 
dniach 21-27 sierpnia 2011r. 
w Krasnobrodzie odbył się 

V Jubileuszowy Festiwal Muzyki Or-
ganowej i Kameralnej „Per Artem ad 
Astra”. Organizatorami tego muzyczne-
go przedsięwzięcia byli: Krasnobrodzki 
Dom Kultury, Fundacja Młodzieżowej 
Orkiestry Kameralnej „Divertimento” 
z Warszawy, Urząd Miejski w Krasno-
brodzie oraz krasnobrodzkie parafie: 
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 
i Zesłania Ducha Świętego.

Festiwal organizowany był pod Ho-
norowym Patronatem Pasterza Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej Jego Eksce-
lencji Księdza Biskupa Wacława Depo. 
Patronat objęli również Burmistrz Kra-
snobrodu Wiesław Chmielowiec  oraz 
Katedra Dydaktyki Muzycznej Instytutu 
Muzykologii Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego Jana Pawła II.

Od pierwszej edycji funkcję dy-
rektora Festiwalu sprawuje Elżbieta 
Ostrowska - inicjatorka  tego wyda-
rzenia, prezes Fundacji Młodzieżowej 
Orkiestry Kameralnej „Divertimento” 
z Warszawy, dyrektorem artystycznym 
jest dr Jarosław Wróblewski, zaś koor-
dynatorem Mariola Czapla – dyrektor 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury.

Sponsorami festiwalu byli: DE 
SOTO Sp. z o.o., TAT Elektronik Cen-
trum Organów Kościelnych i Polskie 
Towarzystwo Bachowskie oraz Drukar-
nia Zamdruk z Zamościa.

Patronat medialny nad Festiwalem 
objęli: TVP  Lublin, Telewizja Interne-
towa Zamosc.tv, Ogólnopolski Tygo-
dnik Katolicki „Niedziela”, Warszawski 
Tygodnik „Idziemy”, Katolickie Radio 
Zamość, Gazeta Krasnobrodzka            

Koncert inauguracyjny

Tegoroczne festiwalowe wydarze-
nia zostały zainaugurowane koncertem 
organowym w wykonaniu wybitnego 
polskiego organisty i pedagoga, profe-
sora Akademii Muzycznej w Krakowie 
i Akademii Muzycznej im. F. Chopina 

w Warszawie - Józefa Serafina, który 
odbył się w Sanktuarium Maryjnym 21 
sierpnia 2011r. o godzinie 19.00. Kon-
cert prowadzili Mariola Czapla - dyrek-
tor Krasnobrodzkiego Domu Kultury i 
Michał Maciejewski - aktor Teatru Pol-
skiego w Warszawie.

W tym roku, wzorem lat ubiegłych 
organizatorzy festiwalu „Per Artem ad 
Astra” zadbali o to, by podczas tego 
muzycznego tygodnia każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. W ramach Festiwa-
lu odbył się IV Ogólnopolski Konkurs 
Organowy. Dla uczestników festiwalu 
przygotowano także Warsztaty Muzy-
ki Barokowej prowadzone przez kie-
rownika artystycznego zespołu „Altri 
Stromenti” Leszka Firka oraz kurs In-
terpretacji Muzyki Organowej, który 
prowadzili Jurorzy Ogólnopolskiego 
Konkursu Organowego: prof. Józef  Se-
rafin, dr Jadwiga Kowalska i dr Jarosław 
Wróblewski.

Wernisaż wystawy
Zorganizowano także wystawę prac 

plastycznych wspomnianego wyżej 
Leszka Firka pt. „Niekonsekwencje”, 
której wernisaż odbył się w Krasno-
brodzkim Domu Kultury, w poniedzia-
łek 22 sierpnia (prace można było oglą-
dać do 23 września). 

O tym niezwykle utalentowanym ar-
tyście można powiedzieć: 

„Gdyby nie został muzykiem, być 
może byłby malarzem. Studiował grę na 
skrzypcach we wrocławskiej Akademii 
Muzycznej u doc. Stefana Czermaka. 
W latach dziewięćdziesiątych porzucił 

pracę w filharmonii i przyłączył się do 
„barokowej rebelii poszukiwaczy au-

tentycznych brzmień dawnej muzyki na 
instrumentach z epoki”. 

Zamiast tworzyć obrazy koncertu-

je i nagrywa płyty  (Concerto Polacco, 
Arte dei Suonatori, Drezdeńska Orkie-

stra Barokowa i inne). Aby nie być w tej 
dziedzinie dyletantem odbył dwuletnie 
studia podyplomowe w Akademii Mu-

zycznej w Krakowie i trzyletnie w Dresd-

ner Akademie fűr Alte Musik u mistrza 
Simona Standage’a. Przez prawie 10 
lat organizował we Wrocławiu cykliczne 
Koncerty Barokowe w Muzeum Sztuki 
Medalierskiej wraz ze swoim zespołem 
Altri Stromenti. 

W wolnych chwilach maluje. Za 
swoich mistrzów w tej dziedzinie   uważa   
Rembrandta,   Grottgera,   Malczewskie-

go, Włodzimierza Dębskiego, Edwarda 
Sytego. Ma na swym koncie kilka wy-

staw towarzyszących imprezom muzycz-

nym jak festiwal Wratislavia Cantans,  
Festiwal Chopinowski w Dusznikach, 
Moniuszkowski w Kudowie, Wieniaw-

skiego w Szczawnie, a także w BWA w 
Zamościu, w Nysie i Obornikach. Nie-

kiedy maluje portrety na zamówienie, 
częściej rzeczy „do szuflady” i dla przy-

jemności”.

Recital skrzypcowy
Również tego samego dnia 

(22.08.2011r.), ale wieczorem w Ko-
ściele Zesłania Ducha Świętego miał 
miejsce recital skrzypcowy Bartosza 
Cajlera ze Szwecji, zdobywcy wielu 

nagród w konkursach ogólnopolskich 
oraz szwedzkich. Laureata Międzynaro-
dowego Konkursu na Skrzypce Solo im. 
T. Wrońskiego w Warszawie   oraz  zdo-
bywcy  II nagrody  (pierwszego miejsca

„Per Artem ad Astra”
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nie przyznano) w Konkursie im. A. Po-
stacchini w Fermo (Włochy). 

Warto też wspomnieć, że
Bartosz Cajler trzykrotnie otrzymał sty-

pendium Ministerstwa Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego w Polsce oraz 
również trzykrotnie stypendia szwedz-

kiej Królewskiej Akademii Muzyki.Wy-

stąpił jako solista z wieloma orkiestra-

mi symfonicznymi w Polsce, a także we 
Włoszech, Rosji i Szwecji. Nagrał płytę 
z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii 
Białostockiej z Koncertem Skrzypcowym 
A. Tansmana, która otrzymała znakomite 
recenzje, m.in. w brytyjskim magazynie 
„Gramophone”. Jest prymariuszem The 
Dahlkvist Quartet, z którym wygrał kon-

kurs „Młodzi i Obiecujący” w Szwecji 
(2009). W zeszłym roku Kwartet odbył 
tournee po Szwecji (18 koncertów), ko-

lejne jest zaplanowane na styczeń 2012. 
Kwartet został wybrany przez Filharmo-

nię w Sztokholmie do programu „Rising 
Star”, który obejmuje w sezonie 2012-
13 kilkanaście koncertów w najwięk-

szych europejskich salach koncertowych 
(m.in. Concertgebouw-Amsterdam, Mu-

sikverein-Wiedeń, Barbican Hall-Lon-

dyn). Artysta jest od 2007 roku wykła-

dowcą skrzypiec w Królewskiej Wyższej 
Szkole Muzycznej w Sztokholmie oraz 
na Uniwersytecie w Västerås. Prowadzi 
również letnie kursy skrzypcowe w No-

wym Sączu. Gra na instrumencie Jose-

pha i Antonio Gagliano z 1768 roku.

Koncert kwartetu smyczkowego

W środę 24 sierpnia można było 
skorzystać z zaproszenia na koncert za-
mojskiego kwartetu smyczkowego „La 
Primavera”, który odbył się w sali wi-
dowiskowej Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury.

Kwartet smyczkowy La Primavera 
powstał wiosną 2005 roku i zadebiu-

tował w przedsięwzięciu muzycznym 
Zbigniewa Małkowicza - POP ORA-

TORIUM „Miłosierdzie Boże”. Zespół 

tworzą 4 panie: Anna Piwko, Beata Gę-

borys, Magdalena Fedorowicz-Świrska 
i Magdalena Magoń, panie znane już 
choćby z Polskiej Orkiestry Włościań-

skiej czy zespołu muzyki sakralnej Lu-

men.
W swoim repertuarze mają muzykę 

klasyczną , filmową, folk, ragtime, tanga, 
utwory okolicznościowe... Choć w KDK 
kwartet wystąpił w nieco innym składzie 
(nie tylko żeńskim), koncert został bar-
dzo mile przyjęty przez publiczność.

Kwartet stale współpracuje z Mar-
kiem Bałatą, Zbigniewem Małkowi-
czem, Januszem Szromem, Dariuszem 
Tokarzewskim, Walerym Semeniukiem, 
Leszkiem  Opałą,  zespołem  „Lumen”,   
chórem  „Lechici”, zespołem „Signum 
Spei” oraz  Canti  Canticorum”  z  Kra-

śnika. 

Projekcja filmu i spotkanie 
z ks. Infułatem 

dr Józefem Wójcikiem
Natomiast w czwartek 25.08.2011r., 

również w Domu Kultury odbyła się 
projekcja spektaklu „Złodziej w sutan-
nie” 

Przed jej rozpoczęciem, kiedy sala 
widowiskowa zapełniona była po brzegi 
Mariola Czapla – dyrektor KDK wraz z 
ks. proboszczem Eugeniuszem Derdziu-
kiem powitała wszystkich przybyłych, 
kierując szczególne słowa do „bohate-
ra wieczoru” - Księdza Infułata Józefa 
Wójcika – głównego bohatera spektaklu 
- polskiego duchownego rzymskokatolic-

kiego księdza infułata w diecezji radom-

skiej, wielokrotnego więźnia sumienia w 
czasach PRL, który w 1972 roku uwolnił 
„więzioną” przez komunistów przez 6 
lat kopię obrazu Matki Bożej Jasnogór-
skiej, byłego proboszcza parafii św. An-

drzeja w Suchedniowie, 
obecnie na emeryturze. 
Człowieka, który za swoją 
działalność duszpaster-
ską otrzymał 18 wyroków 
i 9 razy przebywał w wię-

zieniu, był karany przez 
sądy i kolegia w okresie 
PRL-u za obronę krzyży 
w szkole w swojej pierw-

szej parafii w Ożarowie 
k. Ostrowca Świętokrzy-

skiego oraz odprawianie 
mszy i nauczanie religii w 
Wierzbicy koło Radomia.

Po obejrzeniu tej niezwykłej histo-
rii odbyło się wyjątkowe spotkanie ze 
„sławnym złodziejem w sutannie”, któ-
re prowadzili aktorzy: Ewa Domańska i 
Piotr Bajor.

Jak się okazało ks. Wójcik, to cu-
downy człowiek, który podzielił się ze 
zgromadzoną publicznością swoimi 
wspomnieniami. Jego opowieść o tam-
tych czasach była pełna szczegółów 
i całkowicie oddawała charakter tych 
wydarzeń. Choć wówczas skala niebez-
pieczeństwa była ogromna i zagrożenie 

wielkie, to ksiądz infułat z wielką rado-
ścią opowiadał o tym co się stało, twier-
dząc że jeśli zaistniałaby taka potrzeba 
bez wahania postąpiłby tak samo. 

Jest przekonany, że to sama Matka 
Boża wybrała go na „swego rycerza”.

Nie da się opisać atmosfery tego 
wieczoru, na pewno można powiedzieć 
jedno: WARTO BYŁO TAM BYĆ!

Zgromadzona w sali widowiskowej 
publiczność miała wyjątkową okazję do 
spotkania i rozmowy z człowiekiem - le-
gendą, który dla Polski i Kościoła zrobił 
tak wiele.

Podsumowanie IV Ogólnopolskiego 
Konkursu Organowego

W piątek 26.08.2011r. w godzinach 
popołudniowych odbyło się posiedze-
nie Jury IV Ogólnopolskiego Konkursu 
Organowego oraz ogłoszenie wyników. 
Konfrontacje muzyczne młodych orga-
nistów – uczestników tegoż konkursu 
miały miejsce w krasnobrodzkim Sank-
tuarium i odbywały się w dwóch etapach 
w dniach 25-26 sierpnia.  

Uczestników konkursu oceniało 
międzynarodowe Jury: prof. Józef Sera-
fin - przewodniczący, Inna Shpileuskaya 
(Białoruś), dr Jadwiga Kowalska oraz dr 
Jarosław Wróblewski. 

Po przesłuchaniach konkursowych 
Jurorzy przyznali nagrody i wyróżnie-
nia: I Nagroda ex aequo – Ewelina 
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Bachul i Michał Jung, II Nagroda ex 
aequo – Justyna Pastor i Mateusz Wi-
ciejewski, ponadto Nagrodę Polskiego 
Towarzystwa Bachowskiego za najlep-

sze wykonanie utworów Jana Sebastia-
na Bacha otrzymał Michał Jung.
Współorganizatorem Konkursy było 
Centrum Edukacji Artystycznej Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w Warszawie.

Koncert zespołu „Monday Girls”
Wieczorem 26.08.2011r. znowu było 

muzycznie, bowiem na scenie sali wido-
wiskowej KDK wystąpił zespół „Mon-
day Girls” z Warszawy w wykonaniu, 
którego można było usłyszeć najpięk-
niejsze utwory polskich i światowych 
musicali.

Zespół Monday Girls powstał nie-

dawno z chęci stworzenia nowych i 
niecodziennych interpretacji bardziej 
lub mniej znanych standardów muzycz-

nych, tworzenia ciekawych projektów i 
z miłości do śpiewania. Inicjatorkami 
powstania tego enssemblu są Urszula 
Borkowska, Patrycja Modlińska i Anna 

Chmielarz. W skład zespołu wchodzą 
muzycy młodego pokolenia, z dużym do-

świadczeniem scenicznym, nagrywający 
muzykę do filmów, śpiewający solo i w 

zespołach na wielu polskich scenach 
i estradach. Cztery śpiewające panie: 
Patrycja Modlińska, Anna Chmielarz, 
Gosia Gąsior i Gosia Lipka– każda 
inna, ale tworzą spójne brzmienie 
śpiewając razem. Przy fortepianie 
zasiada Urszula Borkowska - piszą-

ca również piosenki i aranże dla ze-

społu. Repertuar i styl wykonywanej 
przez zespół muzyki jest na pograni-

czu swingu i jazzu. Jak do tej pory ma w 
swoim repertuarze dwa programy: Jest 
taki dzień – Monday Girls Świątecznie i 
Musicale, Musicale – piosenki z musica-

li filmowych.
Zakończenie festiwalu

Trwający tydzień festiwal zakoń-
czył się 27 sierpnia 2011r. uroczystą 
mszą św. dziękczynną,  którą odprawił 
i homilię wygłosił Ks. Biskup Mariusz 
Leszczyński.

O godz. 20.00 rozpoczął się koncert, 
którego gościem honorowym był Pa-
sterz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskupa Wa-
cława Depo. Podczas koncertu odbyło 
się uroczyste ogłoszenie wyników IV 
Ogólnopolskiego Konkursu Organowe-
go, wręczenie festiwalowych statuetek, 
nagród i wyróżnień. 

Następnie nadszedł czas na wysłu-
chanie laureatów oraz orkiestry festiwa-
lowej. 

Na koniec tego wieczornego spo-
tkania głos zabrał Jarosław Wróblewski 
- dyrektor artystyczny Festiwalu, który 
wyraził podziękowania wszystkim tym, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do jego realizacji. Tuż po nim, słowa 
uznania i podziękowania do inicjatorów, 
organizatorów i wykonawców Festi-
walu skierował burmistrz Krasnobrodu 
Wiesław Chmielowiec. Głos zabrał rów-
nież Pasterz Diecezji Zamojsko-Luba-
czowskiej J.E. ks. bp dr Wacław Depo, 
który na zakończenie zaprosił wszytkich 
do wspólnej modlitwy. Oficjalnego za-
mknięcia Fetiwalu dokonał proboszcz 
Parafii NNMP ks. dr Eugeniusz Der-
dziuk.

Uwieńczeniem wieczoru było  pa-
miatkowe zdjęcie i wspólna kolajca w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury.
   M.K.

Fotoreportaż – str. 12-13

WYBORCO!

Jeśli masz dość 
politycznych sporów  
i jałowych dyskusji, 

jeśli czekasz 
na konkrety 

postaw znak x 
przy moim nazwisku.

Dziękuję 
za Twój głos!

OGŁOSZENIE
Poszukuję mieszkania 

do wynajęcia 
w Krasnobrodzie lub 

okolicy.
Tel. kontaktowy: 
796 06 26 56 

Redakcja 

„Gazety Krasnobrodzkiej” 

zaprasza do umieszczania 
ogłoszeń na łamach naszego 
pisma. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać w 

Redakcji.
M. Czapla
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Dnia 9 października br. pójdziemy do urn wybor-

czych, aby wybrać posłów i senatorów RP.

Dla naszej Gminy nadarza się okazja, aby posłem naj-
bliższej kadencji został człowiek, którego znamy, który 
wiele dobrego dla nas zrobił. Dla Krasnobrodu i okolic 
może to być moment wręcz historyczny.

Pamiętamy i dumni jesteśmy, że w historii naszego mia-
sta był taki czas kiedy krasnobrodzianin sprawował urząd 
senatora II Rzeczypospolitej .

Mamy dziś okazję, by za sprawą naszych głosów - po-
nad politycznymi podziałami - w Sejmie Rzeczypospolitej 
Polskiej zasiadał syn Ziemi Krasnobrodzkiej, całym ser-
cem oddany Jej człowiek.

Jest On osobą sprawdzoną w działaniu, pracowitą, kon-
sekwentną i odważną. Swoim wizjom przyszłości umie 
nadawać kształt. Dzięki jego działaniom w porę podejmo-
wanym, często bardzo trudnym do realizacji, Krasnobród 
uzyskał szansę rozwoju.

Gazyfikacja Gminy i budowa oczyszczalni ścieków 
stanowiły podstawę ubiegania się o status miejscowości 
uzdrowiskowej dla Krasnobrodu, co pozwala na funkcjo-
nowanie Sanatorium oraz różnych ośrodków wypoczynko-
wych i pensjonatów. Dało to wiele miejsc pracy mieszkań-
com naszej Gminy. 

On też zabiegał o budowę drogi wojewódzkiej z Za-
mościa przez Jacnię do granicy z województwem podkar-
packim, za jego staraniem wybudowano drogę powiatową 
łączącą naszą gminę z gminami Adamów i Zwierzyniec.

Zna doskonale drogi i ścieżki do różnych urzędów wo-
jewódzkich i ministerstw, wydeptując je w różnych spra-
wach i po różne dotacje dla naszej gminy i powiatu.

Człowiekiem, o którym mowa, jest pan KAZIMIERZ 
MIELNICKI - mieszkaniec wsi Hutki, Przewodniczący 
Rady Powiatu Zamojskiego.

Wiele razy głosowaliśmy na ludzi, których nie znamy, 
którzy nigdy niczego dla nas i naszej ziemi nie zrobili, oni 
czasem tylko przyjeżdżali po nasze głosy i to tylko niektó-
rzy.

Dziś mamy szansę to zmienić i zagłosować na czło-

wieka, który już niejednokrotnie udowodnił, że zależy mu 
na rozwoju naszej gminy i poprawie życia i bezpieczeństwa 
jej mieszkańców. W ciągu ostatnich lat nasze Ochotnicze 
Straże Pożarne przechodzą lata rozkwitu i to też jest dzie-
łem Pana Mielnickiego.

Nie zmarnujmy szansy, jaka otwiera się dziś przed 
nami! 

ZAGŁOSUJMY na Kazimierza Mielnickiego 
Lista nr 5. pozycja nr 8.

WYBIERZMY 
KAZIMIERZA MIELNICKIEGO

 NA POSŁA RP !!!  

Zaangażowani w rozwój Krasnobrodu jego Mieszkańcy.

Szanowny Wyborco, 
Mieszkańcu Gminy 

Krasnobród !!!

Janusz Stanny 
w zamojskiej Alei Sław
J

anusz Stanny – wybitny polski artysta - grafik, plakacista, 
ilustrator i rysownik, pedagog, twórca filmowych animacji, 

współtwórca „polskiej szkoły ilustracji”, autor ilustracji do ponad 
200 książek, laureat wielu nagród i wyróżnień. Do bogatej kolekcji 
doszło jeszcze jedno – umieszczenie pamiątkowej tablicy wykona-
nej z brązu, z odciskiem butów artysty w zamojskiej Alei Sław.  

Uroczystość odbyła się 26 sierpnia 2011r. o godz. 16.00 przy ul. 
Grodzkiej. Profesor Janusz Stanny przyjechał do Alei Sław brycz-
ką w towarzystwie swojej córki Katarzyny Stanny. Przed bryczką 
maszerowała Nieetatowa Orkiestra Dęta z Zamościa, która swoją 
obecnością i muzyką zapowiedziała przybycie Gościa Honorowego 
uroczystości.  Następnie Artysta prowadzony przez „Sarmatów” po 
czerwonym dywanie udał się pod pamiątkową tablicę, gdzie został 
powitany przez organizatorów i uczestników uroczystości.

Po krótkim wprowadzeniu i przedstawieniu sylwetki prof. 
Janusza Stannego, którego dokonała Teresa Madej – prowadząca 
uroczystości oraz sprawdzeniu czy odcisk butów na tablicy jest od-
ciskiem butów Artysty, przyszedł czas na toast i składanie życzeń i 
gratulacji. Składali je m.in.: prezydent Marcin Zamoyski, burmistrz 
Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec, poseł Sławomir Zawiślak i 
senator Jerzy Chróścikowski.

Następnie został otwarta plenerowa wystawa ilustracji Janusza 
Stannego, a potem był czas na osobiste spotkanie z Artystą, który 
rozdawał autografy na kartach z reprodukcjami swoich prac. 

Uroczystość, choć odbywała się w Zamościu, to miała również 
wymiar krasnobrodzki. W swoim krótkim przemówieniu prof. Ja-
nusz Stanny z sympatią wspomniał o naszym mieście, z którym jest 
związany od bardzo wielu lat.  Przyjeżdża tutaj od połowy lat 80-
tych na plenery ilustratorów organizowane przez zamojskie BWA, 
a od 5 lat na Ogólnopolskie Warsztaty Ilustratorów organizowane 
przez Krasnobrodzki Dom Kultury, nad którymi sprawuje kierow-
nictwo artystyczne. 

Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił zespół folklory-
styczny „Wójtowianie” z Krasnobrodu. Podczas uroczystości w 
Alei Sław „Wójtowanie” zaśpiewali wiele piosenek, które Profesor 
słyszał wielokrotnie podczas spotkań i wernisaży w Krasnobrodzie, 
ale była również piosenka prezentowana po raz pierwszy – jej sło-
wa specjalnie na tę okazję napisała kierownik zespołu Marianna 
Olszewska. Oto jej treść:

Kochani zebrani w tej Alei Sław
kłaniajcie się nisko i nie szczędźcie braw.
Profesorze Stanny, obecny wśród nas,
dziś całe Zamojskie kłania Ci się w pas.

Ref. Więc też Wójtowianie - kłaniając się w pas - 
Sto lat! Ci śpiewają ze wszystkimi wraz.
Sto lat, sto lat, sto lat!

Swoimi pracami, co tu mówić, ech,
od wielu lat budzisz i radość, i śmiech;
wszak jesteś „malarzem (od) dziecięcych snów”,
więc Sto lat! więc Sto lat! śpiewamy Ci znów.

Że kochasz Roztocze i ludową pieśń, 
Krasnobród się kłania i pozdrawia też;
a piosnka Wójtowian niech poleci w świat
i niesie dla Ciebie znów gromkie: Sto lat!

Fundatorami i organizatorami projektu promującego Zamość 
i Zamojszczyznę są PGE S.A., Urząd Miasta Zamość oraz BWA 
Galeria Zamojska. Patronat honorowy nad uroczystościami objęli: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie 
Autorów ZAiKS, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akade-
mia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (Wydział Grafiki) oraz 
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie.

M. Czapla
Fotoreportaż – str. 11
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Jednego dnia tarza się w błocie 
w Krasnobrodzie, kolejnego je-

dzie na literackie spotkanie autorskie 
i rozmowę z Krzysztofem Zanussim 
o filmie. Niedługo potem musi zaha-

czyć o Czechy, aby zobaczyć premierę 
ekranizacji swojej powieści. Zbigniew 
Masternak, pisarz, scenarzysta i na 
szczęście ciągle piłkarz, mówi o pa-

sjach, Krasnobrodzie, krasnobro-

dzianach i swojej twórczości. 

Jakub Koisz: Zbyszku, piszesz 

i kopiesz piłkę. Jedno i drugie wy-

chodzi ci dobrze. Pamiętasz począt-
ki kopania i stukania w maszynę?

Zbigniew Masternak: W piłkę 
zacząłem grać bardzo wcześnie, na 
podwórku przed domem. Pamiętam, 
że bramkę mieliśmy z ustawioną pod 
kuchennym oknem. Niestety, kilka-

krotnie wybiłem okno i piłka wpadła 
w garnki ustawione na kuchence. 
Do pierwszego klubu, OKS Opatów, 
trafiłem dopiero jako 14 latek. O 7 lat za 
późno, może dlatego nie zrobiłem takiej 
kariery, jak mogłem. Dlaczego tak póź-

no? Po prostu w mojej wsi nie było dru-

żyny piłkarskiej, najbliższa była właśnie 

w Opatowie, 20 km ode mnie. Jak po-

szedłem do tamtejszego liceum, od razu 
wzięli mnie do klubu. Profesjonalne po-

czątki piłkarskie zbiegły się paradoksal-
nie z moimi profesjonalnymi początkami 
literackimi – mniej więcej wtedy matka 
kupiła mi za wypłatę za mleko maszynę 
do pisania, ciężkiego Łucznika. Także pi-
sanie i granie w piłkę przeplatało się u 
mnie od samego początku. Miałem zatem 
pracowite dzieciństwo i wczesną mło-

dość – jak do tego dołożyć naukę, było 
co robić.

JK: Kiedy trafiłeś do Krasnobrodu 
i jak zaczęła się twoja przygoda z piłką 
błotną?

ZM: Miałem spotkanie autorskie w 
tutejszym domu kultury. Dowiedziałem 
się od Tomka Pakuły, który współorgani-

zował to spotkanie, że taki klub powsta-

je. Pomyślałem, że to fajna alternatywa 
dla futbolu na trawiastej nawierzchni. 
Poza tym – już dość miałem gry w swoim 
dotychczasowym klubie MKS Puławiak 
Puławy. Wywalczyłem z nim awans do 
A-klasy, w latach 2010-2011 w różnych 
rozgrywkach w 29 meczach zdobyłem 21 
goli. Ale nie czułem się tam najlepiej – 
na rozgrzewce przed pierwszym meczem 
w lidze chciałem pobić jednego ze  star-
szych piłkarzy, a jednocześnie działacza i 
sponsora drużyny. Ptaku, który nigdy nie 
grał w nogę wyżej jak w okręgówce, miał 
względem mnie jakieś kompleksy. Myślał, 
że jak pisarz, to w mordę nie da. Trener 
Bojek za karę posadził mnie na ławce 
rezerwowych. Wszedłem na ostatni kwa-

drans i od razu zdobyłem gola na 3:1 dla 
nas. Podbiegłem do ławki rezerwowych, 
na której siedział Ptaku i pokazałem mu 
przy wszystkich kibicach gest Kozakiewi-
cza. Potem była wrogość pomiędzy nami, 
naciski, żeby mnie wyrzucić. Dziwię się, 
że trener dalej na mnie stawiał, mimo 
że ryzykował posadą. Ale drużyna wy-

grywała, a ja jednak zdobywałem gole, 
często grałem w podstawowym składzie. 
Nie jest mi łatwo utrzymać regularność 
treningów, zwłaszcza wiosną i jesienią, 
kiedy mam spotkania autorskie – w tym 
roku będzie ich około 70, w całej Pol-
sce. W tej sytuacji i tak dziwię się, że 
potrafię utrzymać formę, skoro często 
nie gram  2 tygodnie. Wczesną wiosną 
tego roku znów złapałem niezłą dyspo-

zycję, ale Ptaku wyczytał, co napisałem 
o nim na swojej stronie internetowej pół 
roku wcześniej – że ma andropauzę i jest 
piłkarskim szrotem. I znowu była afera. 
Przed rozpoczęciem sezonu Ptaku, wła-

ściciel kwiaciarni, kupił do klubu dwóch 
napastników – młodszych i szybszych ode 
mnie. I znowu trafiłem na ławkę. Mimo 
tego, że wchodziłem na 15 końcowych 

minut i tak zdobywałem niekiedy po 
2 gole. Więc aż tak bardzo mi nie 
zaszkodził. W sezonie 2011-2012 
nie trenuję z Puławiakiem, mimo że 
dalej jestem ich zawodnikiem. Wio-

sną przechodzę do lepszej drużyny. 
Wraz ze mną odeszło wielu piłkarzy 
i Puławiak popadł w przeciętność, 
nie interesuje się nimi pies z kulawą 
nogą. Paradoksalnie, znacznie lepiej 
rozwija się BKS Roztocze, który ist-
nieje tak krótko, a ma w dorobku już 
takie osiągnięcie, jak Mistrzostwo 
Polski. Cieszę się, że trochę się do 
tego przyczyniłem, zdobywając ty-

tuł Króla Strzelców. Mamy całkiem do-

brą drużynę, prawie wszyscy mają duże 
doświadczenie piłkarskie. Chciałbym 
popularyzować ten sport, jest to bardzo 
widowiskowa dyscyplina. 

JK: Czy jest coś ciekawego, co czuj-
ne oko literata dostrzegło w Krasnobro-

dzie?
ZM: Widać, że miasteczko bardzo 

fajnie się rozwija, jest prawdziwym ser-
cem Roztocza. Ale przydałaby się tutaj 
jeszcze jakaś duża impreza, cykliczna, jak 
festiwal filmowy w Zwierzyńcu, żeby roz-

reklamować to miejsce w Polsce. Jeszcze 
fajniejsi od samej przyrody i zabytków są 
tutaj ludzie i myślę, że to stanowi war-
tość podstawową tego miejsca. Dlatego 
też tak chętnie tutaj z żoną przyjeżdżamy.

JK: Twój cykl powieściowy pt. 
„Księstwo” opowiada historię młodego 
człowieka, który wyrywa się z rodzin-

nych stron i szuka szczęścia w różnych 
częściach Polski. To jakaś wiadomość 
dla ludzi zamkniętych w mikroświatach 
nie dających im szczęścia? 

ZM: Dyrektorki bibliotek z małych 
miejscowości, do których trafiam, za-

praszają mnie tam celowo, żebym dawał 
tamtejszej młodzieży przykład,  żeby wie-

dzieli, że sukces jest możliwy bez względu 
na to, gdzie przychodzisz na świat. Takie 
jest moje przesłanie, co staram się po-

twierdzić swoim życiem.
Ciąg dalszy na str. 20

Jeszcze fajniejsi są tutaj ludzie 
– Zbigniew Masternak o Krasnobrodzie



JANUSZ STANNY W ALEI SŁAW

26.08.2011r.





DOŻYNKI DIECEZJALNE

11.09.2011r.
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Światowe Dni Młodzieży, czyli 
spotkanie modlitewne Papieża 

z młodzieżą z całego świata, odbyły 
się w Madrycie w dniach 16-21 sierp-
nia 2011 r. Przewodniczył im Ojciec 
Święty Benedykt XVI, który w swoim 
pontyfikacie czynił to już po raz trzeci 
(Sydney – 2008 r., Kolonia 2005 r.). Jak 
zawsze, dzięki Radiu Maryja i Telewizji 
Trwam mogłam duchowo uczestniczyć 
w tym  tak ważnym dla wszystkich ludzi 
wydarzeniu. Wielka szkoda, że w Polsce 
tylko te media transmitowały w całości 
czuwanie młodzieży zjednoczonej w 
modlitwie i  wspólnym świętowaniu

Temat tegorocznego spotkania 
nawiązywał do listu świętego Pawła 
Apostoła: „Zakorzenieni i zbudowa-
ni na Chrystusie, mocni w wierze ”. 
Wszystkie modlitwy, homilie, wypo-
wiedzi uczestników osnute były wokół 
tego hasła. Młody człowiek i nie tylko, 
zakorzeniony w Jezusie Chrystusie wi-
nien ciągle umacniać swoją wiarę, bu-
dować na niej życie oraz przykazywać 
ją innym, a w szczególności tym, którzy 
nigdy nie słyszeli o Zbawicielu Świata. 
W czasie trwania XXVI Światowych 

Dni Młodzieży Ojciec Święty Benedykt 
XVI spotkał się z młodymi siostrami 
zakonnymi, profesorami ze środowisk 
uniwersyteckich, seminarzystami, oso-
bami niepełnosprawnymi. Do poszcze-
gólnych grup odnosił się z wielkim sza-
cunkiem i miłością. Docenił ich duży 
wkład w pracę opartą na zjednoczeniu 
z Panem Bogiem i na miłości bliźniego. 
Mówił, że w każdym działaniu pomoże 
im Pan. Powinni więc kierować wzrok 
ku Jezusowi Chrystusowi, wtedy będą 
dobrze wypełniać swoje posłannictwo. 
W swoich wypowiedziach Papież zwró-
cił się do młodzieży, aby  życie i pracę 
oparła na prawdzie, która jest źródłem 
i mocą naszej wiary. Taką prawdą jest 
sam Jezus Chrystus. 

Na wielkie świętowanie do stolicy 
Hiszpanii przybyło około dwa milio-
ny młodych ludzi ze 193 krajów świa-
ta. Było to największe zgromadzenie 
w historii tego wspaniałego miasta. To 
wielkie święto wiary katolickiej, pełne 
radości i entuzjazmu,  na długo pozosta-
nie wszystkim w pamięci. Tańce, śpie-
wy, oklaski, okrzyki rozbrzmiewały w 
całym mieście. Nawet wielka burza  nie 

ostudziła entuzjazmu młodych. Potrafili 
się wspaniale bawić, a kiedy przycho-
dził czas modlitwy umieli skupić na 
niej swoją uwagę i bez najmniejszego 
szmeru jednoczyli się z Jezusem Chry-
stusem. Jestem dla Nich pełna podziwu 
i szacunku. Światowe Dni Młodzieży 
nazwałam Przepiękną Symfonią Mło-
dych zjednoczonych w Panu Jezusie pod 
przewodnictwem Ojca Świętego Bene-
dykta XVI.

Na zakończenie Ojciec Święty wrę-
czył młodzieży Krzyż, by jako  Ewan-
geliczni Siewcy zanieśli Go do swoich 
domów, parafii, diecezji. Kościół po-
trzebuje młodych, a oni potrzebują Ko-
ścioła. Chrystusa nie można oddzielić 
od Kościoła, tak jak głowy nie można 
oddzielić od tułowia. Papież wyraził 
także przesłanie, by młodzi byli jak mi-
sjonarze niosący radosną wieść o Chry-
stusie. Ponadto ogłosił, że kolejne Świa-
towe Dni Młodzieży odbędą się za dwa 
lata w Rio de Janerio. 

    Józefa Kusz

Dwa miliony serc biły jednym rytmem

Skromna, poważna, słuchająca 
uwag, a jednocześnie mająca 

swoje zdanie to uczennica klasy III Szko-
ły Podstawowej im. Armii Krajowej w 
Kaczórkach Klaudia Sak, wychowanka 
pani Anny Szkałuby. Dziewczynka uta-
lentowana pod względem sportowym, 
szczególnie lubi piłkę nożną.

Klaudia została 
królową strzelców 
na etapie rozgrywek 
gminnych, następ-
nie powiatowych, 
wojewódzkich i na 
szczeblu półfinału mi-
strzostw Polski w XI 
Turnieju „Z podwór-
ka na stadion” O Pu-
char Tymbarku. Wraz 
z drużyną SP Kaczór-
ki zajęła V miejsce w 
województwie, na-
stępnie została powo-
łana do kadry woje-
wództwa lubelskiego 

i wraz z innymi zawodniczkami zajęła I 
miejsce w półfinale Polski w Kluczbor-
ku. Wielki finał odbył się 11 września 
na stadionie w Chorzowie. Zajęła tam 
również I miejsce, zdobyła wraz z całą 
drużyną z województwa lubelskiego ty-
tuł mistrzyń Polski. Klaudia przywiozła 
piękny złoty medal i mnóstwo atrakcyj-

nych nagród. 
Główna nagro-

dą tego turnieju jest 
wyjazd do Holandii 
i rozegranie meczu z 
holenderskimi rówie-
śniczkami na stadionie 
Ajaxu  Amsterdam.

Pan dyrektor fun-
duje przyszłoroczną 
wycieczkę w Góry 
Świętokrzyskie. 
 Gratulujemy!
    

Szkolne piłkarki

Perełka Lubelszczyzny 
– mistrzyni Polski

XIX BIEGI 
PRZEŁAJOWE 
W MAJDANIE 

WIELKIM
30 września 2011r. o godzinie 10.00 

w Szkole Podstawowej im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego  już po raz  XIX 
odbędą się  Biegi Przełajowe o Puchar 
tejże Szkoły. 

Organizatorami tego sportowego 
przedsięwzięcia jak co roku są: dyrek-
tor i grono pedagogiczne, Samorząd 
Uczniowski oraz Rada Rodziców pręż-
nie działające przy tej placówce.

Relację z tych zawodów przedsta-
wimy Państwu w kolejnym wydaniu 
Gazety Krasnobrodzkiej.

M.K.
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Szur - miejscowość w okolicach 
Krasnobrodu to oaza spokoju 

w sercu Roztocza. Znajduje się tam au-
torska ,,Galeria Szur” Marka Rzeźniaka 
artysty z Zamościa. 

Na początku lipca 2011r. do Szuru 
przybyły 3 kreatywne kobiety: Mar-
ta Popławska, Magdalena Milczarek 
Małgorzata Kozieł i zaproponowały 
państwu Marii i Markowi Rzeźniakom 
plener. Rzeźniakowie zaoferowali sze-
roką pomoc w realizacji tego przed-
sięwzięcia, gdyż są otwarci na  nowe 
pomysły. Tempo przygotowań było 
szybkie. Opracowano program imprezy, 
pozyskano sponsorów: Domki ,,Chata” 
w Krasnobrodzie, Restauracja i Pub 
„Kmiecic”, Gościniec „Przy Wąwo-
zach”, winnica „Marysieńka”. Patronat 
medialny objęli: Zamość TV, Radio Lu-
blin, www.zamość.online.pl, Katolickie 
Radio Zamość, „Tygodnik Zamojski” i 
„Gazeta Krasnobrodzka”. 

I Ogólnopolski Plener Artystyczny 
„Brodząc w kolorze – zielony” trwał od 
29.08 do 3.09.2011r. Skupił on artystów 
ze środowiska krakowskiego, lubelskie-
go oraz zamojskiego. Należy zaznaczyć, 
że to wydarzenie miało wymiar mię-
dzynarodowy, ponieważ uczestniczył w 
nim Vladimir Nikolin artysta plastyk z 
Krymu. W plenerze udział wzięli także: 

Barbara Abramowicz, Paulina Daniluk, 
Maciej Dobosz, Seweryn Chwała, Na-
talia Głowacka, Piotr Kamieniarz, Ma-
riusz Tarkawian i Marek Rzeźniak. 

W ramach tegorocznego pleneru ar-
tyści tworząc prace inspirowali się ko-
lorem zielonym w różnych odcieniach. 
Barwy tej na Roztoczu i okolicach „Ga-
lerii Szur” jest pod dostatkiem.

W kolejnych latach źródłem na-
tchnienia dla artystów biorących udział 
w plenerach mają być inne kolory. I tak 
powstały piękne prace malarskie min: 
„Świt”, „Spacer”, ,,Zielone wzgórza”, 

,,Bogini zieleni”, ,,Lato w Szurze”, gra-
ficzne, rysunkowe, instalacje ,,Lampa 
leśna” z patyków i fotografie ,,Dom”, w 
sumie ponad 20 prac. 

Zwieńczeniem  działań artystów 
był wernisaż dzieł artystycznych dn. 
4.09.2011r. o godz.14.00 na Placu Sie-
kluckiego i zarazem podsumowanie I 
Ogólnopolskiego Pleneru Artystyczne-
go. W spotkaniu tym, oprócz artystów 
i organizatorów wzięli udział  zapro-
szeni goście, mieszkańcy Krasnobrodu 
oraz dzieci z Nielisza, które także brały 
udział w plenerze. 

Otwarcia imprezy dokonała p. Maria 
Rzeźniak współorganizatorka wydarze-
nia. Powitała zebranych, przedstawiła 
krótko etapy realizacji pleneru, zaprosi-
ła do oglądania prac artystycznych i de-
gustacji wina z Winnicy „Marysieńka”, 
poczęstunku oraz podziękowała sponso-
rom za włączenie się do tego przedsię-
wzięcia.

To nie wszystkie atrakcje. O godz. 
15.00 można było wziąć udział w zie-
lonym kuligu do „Galerii Szur, wysłu-
chać barwnego opowiadania p. Marii 
Rzeźniak o powstaniu wystawy arty-
stycznej jej męża Marka, orzeźwić się 
napojem z miętą, zwiedzić pracownię 
artysty, uczestniczyć w „Ogrodzie Lite-
ra                          Ciąg dalszy na str. 17

Zielony wernisaż w Krasnobrodzie



Gazeta     rasnobrodzka 17Wrzesień 2011

Ciąg dalszy ze str. 16
rackim” i sesji zdjęciowej z arty-
stami. 

To było niezwykłe słonecz-
ne i niezapomniane popołudnie. 
Dało możliwość oderwania się od 
codziennych obowiązków, prze-
bywania na łonie natury, podzi-
wiania dzieł i kontakt z artystami. 
Okazuje się, że Plac Siekluckiego 
w  Krasnobrodzie może być miej-
scem na organizowanie ciekawych 
wydarzeń artystycznych, wystar-
czą tylko nowatorskie pomysły, 
czas i chęci organizatorów. Dla 

Krasnobrodu takie wydarzenie to 
promocja miasta i okolic. Krasno-
brodzianie są wdzięczni organiza-
torom za zorganizowanie świetnej 
imprezy w sercu Roztocza.

Niech żałuje ten, kto nie 
uczestniczył w tym spotkaniu. 
Było warto! Kto chciałby zoba-
czyć prace artystów, to  jest taka 
możliwość. Wystawa poplenerowa 
jest czynna  w soboty i niedziele 
do 3.10.2011r. w „Galerii Szur”. 
Naprawdę warto.
                                                                                               

 A. Słota

W 
Krasnobrodzie funkcjonuje 
kilka stowarzyszeń. Jednym z 

najstarszych jest Krasnobrodzkie Towa-
rzystwo Regionalne działające od 1999r. 
skupiające w szeregach członków zwią-
zanych z Krasnobrodem i okolicami. Leży 
nam na sercu troska o zachowanie własnej 
tożsamości i budzenie dumy z miejsca po-
chodzenia. Wśród wielu zadań stawianych 
przez KTR ważne jest dokumentowanie 
oraz popularyzowanie wiedzy o dziejach i 
kulturze regionu.

25.08.2011r w Bibliotece Publicznej 
w Krasnobrodzie miało miejsce spotkanie 
członków i sympatyków KTR. Podsumo-
wano działania towarzystwa za ubiegły 
rok. Nakreślono też  nowe inicjatywy na 
rok 2011. Jedną z nich jest upamiętnienie 
ludzi zasłużonych dla regionu, m.in: śp. 
Antoniego Czerwonki niedoszłego regio-
nalisty, gromadzącego pamiątki przeszło-
ści.

Kolejna inicjatywa to propagowanie 
kultu św. Rocha w Krasnobrodzie, który 
zapoczątkowała królowa Marysieńka So-
bieska. Ufundowała kaplicę w lesie koło 
Krasnobrodu i umieściła w nim obraz  św. 
Rocha - patrona ubogich, chorych, rolni-
ków i przewodników, który oddał majątek 
biednym, pomagał chorym i miał też dar 
uzdrawiania. KTR proponuje, aby przy ul. 
Kościuszki przylegającej do ul. Sikorskie-
go na tzw. „wygonie” lub „Cypelku” po-
stawić przy wsparciu finansowym Urzędu 
Miasta w Krasnobrodzie figurę Św. Rocha 
na postumencie i ogrodzić ją płotkiem. 
Wskazywałaby pielgrzymom i turystom 
drogę do kaplicy św. Rocha. Dawniej do 
tej kaplicy prowadziła ul. Św. Rocha, ale 
zmieniono jej nazwę na ul. Kościuszki.  

Regionaliści duży nacisk kładą na 
kwestię ochrony zabytkowych nagrob-
ków na cmentarzu parafialnym w Krasno-

brodzie. Wystarczyły tylko narzędzia do 
czyszczenia pomników, usuwania zarośli, 
czas i chęci, aby dn. 16.09.2011r. odbyła 
się akcja ratowania zapomnianych pomni-
ków z udziałem min: p. Mieczysława i 
Marii Kościńskich z Lublina. S. Korczew-
skiego-Sirdaka, A. Słoty. Tak niewiele 
trzeba, aby prawie stuletni nagrobek  śp. 
Józefy zd. Janowskiej, Sierakowskiej (lat 
56) i kilka zaniedbanych grobów ziem-
nych z  krzyżem i ogrodzeniem odzyskało 
dawny blask. Udział w takiej akcji zgłosiły 
także inne osoby, dlatego też  praca spo-
łeczna będzie powtórzona w październiku 
tego roku. Godna pochwały jest postawa 
S. Kończewskiego-Sirdaka, który bezin-
teresownie zaopiekował się opuszczonym 
grobem młodego chłopca, wykonując z 
własnych materiałów obramowanie miej-
sca pochówku młodzieńca.  Świadczy to 
o wysokiej i dojrzałej kulturze p. Stasia i 
szacunku do miejsc poświęconych zmar-
łym. Pozytywne działania ludzi trzeba 
nagłaśniać, aby inni poszli w ślady takich 
osób. Członkowie KTR  apelują też do lu-
dzi, aby porządkując groby bliskich, nie 
niszczyli cudzych zaniedbanych grobów, 
ale zajęli się nimi. Wtedy cały cmentarz 
jako wizytówka miasta  będzie wyglądał 
ładnie. 

Przed KTR kolejne miesiące to kolej-
ne zadania: promocja książki o Żydach z 
Krasnobrodu, udział w spotkaniach z to-
warzystwami regionalnymi województwa 
lubelskiego, mających na celu wymianę 
doświadczeń. Wszystkie działania KTR 
utrwalają pamięć jako dziedzictwo małej 
ojczyźnie. Regionaliści mają nadzieję, że 
przyszłe pokolenia docenią ich poczyna-
nia.

 A. Słota

Krasnobrodzkie Towarzystwo 

Regionalne w służbie pamięci Krasnobrodzki 

Dom Kultury

serdecznie zaprasza

DZIECI I MŁODZIEŻ NA:

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE:
poniedziałki 15.30-16.30.
instr. Mariola Kawecka

ZAJĘCIA PLASTYCZNE:
środa 14.30- 15.30.

instr. Marzena Mazurek

ZAJĘCIA 
KLUBU SZACHOWEGO:

piątki 16.00 – 19.00.
instr. i sędzia szachowy

Ryszard Probola

ZAJĘCIA MUZYCZNE:
Od poniedziałku do piątku 
w godzinach ustalonych 

z instruktorem
instr. Jarosław Derkacz

ZAJĘCIA TANECZNE:
wtorki godz: 14.00 
- grupa I (dzieci)

godz: 15.00 
- grupa II(dzieci)

soboty godz: 11.45
 - grupa III (młodzież)
instr. Anna Antoszczak
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Stary zegar 
Essay                                                                      
c.d.

W swoim, około stuletnim żywocie, swym bystrym jednookim wzrokiem,
widział przeróżne: zwyczajne, chlubne i niechlubne ludzi zachowania, dziwy, tajemnice.
Wszystko ważył niemieckim rozumem, obejmował po polsku sercem i szklanym mędrca okiem.
Dawnymi czasy, kiedy w sobotnie popołudnia nowożeńcy hucznie z wiejską kapelą,
wozami: – wiosną, latem, jesienią; saniami: – zimą, na ważne śluby do kościoła zjeżdżali,
muzykanci tylko po „jednym głębszym” skoczne marsze grali, coby okoliczni słyszeli, jak młodzi się weselą.
A rumaki z „unry” i wiejskie szkapy, lśniące natenczas czystością, strojne tęczowymi wstążkami
cwałując wyboistymi lub z „kocich łbów” drogami, smagane batami, paradnie chwostami machały, 
niczym krynolinami tańczące smukłonogie, zwiewne, do motyli podobne baletnice,
a z batów tęgo, śmitko i gęsto, czasem po głowach weselników, strzelali „trzeźwi” woźnice.
Kopę lat temu, weselnicy ze sławetnej wtedy wsi, haniebnie się zachowali.
Na podwórze plebani, za wysoką bramę, wraz dwa weseliska z odległych wsi hucznie zajechały.

Zeskoczywszy żwawo z sani, weselnicy formowali orszaki długie, jak bawole ogony.
Kapele „zarżnąwszy” ostatnie marsze młodym i orszakom, z ulgą grać przestały.
Na czele korowodów szły młode pary pełniąc godność orszaków gospodarzy, 
za nimi druhny kraśne, drużbowie galanci, jak ołtarzowe świece,
dalej ojcowie, młódź, kuzyni, starzy dziadkowie, „somsiady”, strojne matrony.
Ruszyli gwarni, weseli po błogosławieństwo Boże do świętych ołtarzy.
Wtem, nim w progi plebanii butami zaszurgali, z orszaku wsi sławetnej, padły słowa ladace,
co zadziorniejsi majdańscy, jęli cierpko przymawiać jacyńskim, zapachniało zwadą.
Próżno starszyzna orszaku prowokacyjnego, wietrząc co się święci zalecała: - spokój! spokój! Nie poszli za dobrą radą. Alu-
zja nadto złośliwa, dotkliwa; pękła więc ropiejąca od dawna, nabrzmiała zadra między-rodowa.
Jakieś niesnaski, żale zapamiętałe, zadrą bolesną tkwiły między kiepsko skoligaconymi z obu wsi rodami
i niczym ciemne chmury burzowe kłębić się zaczęły i ciążyć grozą nad orszakami.
Jak onegdaj gadano: – „od słowa do słowa i awantura gotowa”.

Najpierw gniewu błyskawica, jak na nieboskłonie, zygzakami nad orszakami zaświeciła,
a po chwili awantura rosnąc w chamskie decybele, nagłym piorunem w korowody strzeliła.
Już wrzące potoki ciał ze śnieżnego podwórza, wtaczały się ciżbą wrogą w wąskie drzwi, niczym dzicy Tatarzy
w półmroki obejścia świątyni – „dolnych cel” – gwarowo dawniej, dziś – korytarzy,
a z małej iskierki, mikrej zrazu, po wstępnej „uwerturze”, żagiew wrogości ognistymi jęzorami parzy.
Komuś pierwszemu nerwy puściły ze sławetnej wsi zaczepnego orszaku,
Wypita przedślubna, weselna na rozgrzewkę okowitka, rodnik pijackiego amoku,
jak zapalnik bombę odpalił, ten pierwszy wyrżnął w tłoku pięścią w nos kogoś z orszaku drugiego.
Na ten akt fizycznej już agresji, krew zawrzała w żyłach obsady orszaku zaatakowanego,
Adrenalina po obu stronach narastającego grozą konfliktu, sięgła stanu krytycznego,
a z nosa, „kapcia” rozbitego, pierwsza krew strużką na podłogę jodłowa się potoczyła.
Zrazu awantura słów zajadłych, paskudnych, z każdą chwilą dosadnych epitetów wymiana,
zamieniła się w półmrokach „cel”, w ogólną szarpaninę, powaga zrazu pobożnych orszaków została złamana.
Próżno starszyzna obu stron, wiekiem rozważniejsza, młódź męską zacietrzewioną o spokój prosiła.

Przed niedawną chwilą orszaki radosne, teraz dwie armie marsowe, najeżone wrogością, u wrót zakrystii  pochód zatrzymały, 
tam i ówdzie, coraz częściej strużki krwi rozrzedzonej okowitą, z nosów rozwalonych pod nogi kapały.
Siarczysta zwada słowna u wejścia, teraz w ognisty, zawściekły, rękoczynów bój się zmieniła,
okowita we krwi, zapiekłość w mózgownicach, wrogość w sercach, rozgorzałe umysły nienawiścią zaćmiła.
W półmroku korytarza, przy nikłym blasku mrugających od sapania tłumu – płomyczków kilku świec na ścianach,
czyjeś łapy, niczym tatarskie pohańskie? orszaku agresywnego, niepomne hańbiącego czynu,
krzyż drewniany ze ściany obok zakrystii, w kącie, na zakręcie korytarza,
na bretnalach kowalskich, cicho od dawna, do dziś wiszący, nigdy nie wadząc nikomu,
jako oręż zbrojny do bicia, pod ręką będący – bezmyślnie?, czy rozmyślnie? – porwały.
W amoku gwałtu miejsca prawie świętego i świętego drzewa z bolesnym Chrystusem od Drogi Krzyżowej,
który noszony był i jest z pobożnością i czcią wiernych w procesji od stacji do stacji męki Chrystusowej,
uczestników orszaku zaatakowanego, te łapy zbójeckie po głowach prać chciały?
Czy żałowałeś tego po weselu – otrzeźwiawszy? Czy kiedyś w życiu?, wtedy nierozważny, już nieżyjący – synu?

Krasnobród, 2011.04.18, sierpień do 22 września.                                          

Mieczysław Komisarczuk
                                                                                                                                         c.d.n.

P.S. od autora
Dbałość o historyczną prawdę tego wydarzenia, rozmowy trudne z poszukiwanymi świadkami zajścia, z różnych wsi, rozciągnę-

ły w czasie rozpoczęte w kwietniu pisanie ciągu dalszego eseju. 
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„Emocje dla każdego!”- takie wła-
śnie hasło pojawia się w czołówce stro-
ny internetowej informującej o parku 
linowym w Krasnobrodzie, której wła-
ścicielem jest Pan Wojciech Radzicki z 
Chełma.

Kiedy to przeczytałam pierwsza 
myśl jak przyszła mi do głowy, to że 
może i dla każdego, ale nie dla mnie jako 
osoby, która niezbyt dobrze czuje się 
„na wysokościach”. Dlatego z wielkim 
dystansem podeszłam do zaproszenia, 
które otrzymaliśmy od młodego cheł-
mianina- nauczyciela i pasjonata gór.

Ale może od początku.
Mówi się, że w obecnych czasach nikt 
niczego nie robi bezinteresownie, z do-
broci serca i zwykłej ludzkiej życzliwo-
ści. Tym bardziej mi miło poinformować 
Czytelników „Gazety Krasnobrodzkiej”, 

że wyjątki się zdarzają i to blisko nas. 
Osobą, która zechciała podzielić się tym 
co ma był wyżej wspomniany Wojciech 
Radzicki, który przyszedł do dyrekcji 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury z pro-
pozycją ufundowania wejściówek do 
Parku Linowego dla dzieci i młodzieży 
skupionej w kołach zainteresowań dzia-
łających przy KDK. I tak to się zaczęło. 
Niestety z zaproszenia skorzystało tylko 
kilka osób, ponieważ okres wakacyjny 
to czas wyjazdów i wcześniejszych pla-
nów. W tym miejscu należy dodać, że 
nie tylko dyspozycyjność była istotna 
w kompletowaniu grupy, bowiem regu-
lamin parku linowego ma ograniczenia 
wiekowe, w związku z czym dzieci po-
niżej 10 roku życia nie mogły skorzystać 
z atrakcji na wysokościach.

Kiedy wszyscy uczestnicy zapoznali 
się z regulaminem parku została wyzna-
czona data wyjścia. 23 sierpnia 2011r. o 

godzinie 10.30 siedmioosobowa grupa z 
dwoma opiekunami wyruszyła nad kra-
snobrodzki zalew, gdzie mieści się owo 
miejsce, w którym wędruje się wśród 
koron drzew.  Na miejscu czekał już na 
nas pan Wojtek. Po krótkim powitaniu 
i przedstawieniu się nadszedł czas na 
obowiązkowe szkolenie.

Każdy z uczestników został wypo-
sażony w kask, uprząż oraz atestowany 
sprzęt alpinistyczny. Aby wszystko na 
górze przebiegało bezpiecznie, jesz-
cze na ziemi pan Wojtek i jego kole-
ga, również instruktor zapoznali nas z 
technikami posługiwania się sprzętem 
asekuracyjnym. Kiedy wszyscy opa-
nowali umiejętność posługiwania się 
nim, nadszedł moment najważniejszy 
- mogliśmy wspiąć się na górę i rozpo-
cząć pokonywanie kolejnych przeszkód. 
Wrażeń, które temu towarzyszyły nie 
sposób opowiedzieć. Jedni kilka metrów 
nad ziemią czuli się jak przysłowiowa 
ryba w wodzie, inni zaś musieli poko-
nać strach. 

Zanim poniżej przeczytają Państwo 
wrażenia młodych uczestników tej wy-
prawy, podzielę się z Państwem moimi 
odczuciami. Jak wspomniałam wcze-
śniej jestem osobą, która jeśli chodzi o 
sporty wysokościowe zawsze wolała pa-
trzeć z dołu na tych, co „na górze”, jed-
nak zmobilizowałam się i postanowiłam 
stawić czoła lękowi wysokości. 

Pierwsze wrażenie było takie, że 
to pomyłka i powinnam jak najszyb-
ciej zejść na dół… jednak, przez głowę 
przeszła mi myśl, że to doskonała oka-
zja, aby przezwyciężyć własną słabość 
tym bardziej, że kibicowało mi tyle mło-
dych par oczu. Zebrałam siły i ruszyłam. 
Nie było łatwo, ale każda kolejna prze-
szkoda pokonywana była coraz śmielej. 
Krótko mówiąc pokonałam całą trasę, 
jestem z siebie bardzo zadowolona i nie 
ukrywam, że sprawiło mi to dużo przy-
jemności i dało wiele satysfakcji. Dzięki 
wsparciu Pana Wojtka, jego zaangażo-
waniu stawiłam czoła wysokościom i 
pokonałam je, co prawda strach mnie 
nie opuścił, ale jak to mówią „Tylko 
głupcy go nie odczuwają…”

W imieniu swoim i wszystkich 
uczestników tej wakacyjnej wyprawy 
chciałabym podziękować Panu Wojtko-
wi nie tylko za zaproszenie, ale przede 
wszystkim za cierpliwość, mobilizujące 
słowa i zwykłą sympatię, którą nas ob-
darzył. 

Dziękujemy również drugiemu panu 

instruktorowi, który wspomagał naj-
młodszych uczestników naszej grupy. 
Na koniec słowa podziękowania kieru-
jemy do Pani Marzeny Mazurek - opie-
kuna grupy, która naszą przygodę foto-
graficznie dokumentowała.
     

M.K.

Zapewne jak wszyscy inni, pierwszy 
raz przeżyłam taką przygodę. Było to 
bardzo ciekawe i emocjonujące przeży-
cie.

Mimo tego, że wszyscy się troszkę 
baliśmy, daliśmy radę.

Jak dla mnie trasa była trudna i tro-
chę wyczerpująca, ale pewnie dlatego, 
że przechodziłam ją  po raz pierwszy. 
Trzeba było trochę wysiłku, by ją po-
konać, ale też i chęci do jej ukończenia. 

Najlepsze z tego wszystkiego było to, 
że przez cały czas byliśmy pod opieką 
specjalisty- pana Wojtka, który zanim 
weszliśmy na górę przeszkolił nas jak 
bezpiecznie poruszać się na wysokości. 
Najtrudniejsze było opanowanie przypi-
nania się karabinkami, jednak instruktor 
cierpliwie czekał aż wszyscy opanują tę 
umiejętność, dopiero wtedy zabezpie-
czeni, mogliśmy wyruszyć na górę.

W mojej pamięci na zawsze pozo-
stanie ten dzień i to, że znalazł się ktoś, 
kto docenił naszą pracę, która właściwie 
jest przyjemnością i dobrą zabawą. Nie 
żałuję tego, że od kilku lat uczestniczę 
w zajęciach świetlicowych, bo wiem, że 
moja praca jak i praca innych uczestni-
ków tej grupy jest doceniana i nagradza-
na nie tylko oklaskami, ale także jak w 
tym wypadku ciekawymi propozycjami, 
które dostarczyły mi niezapomnianych 
wrażeń. Dziękuję Panie Wojtku.  
  Ola Przytuła lat 15

Ciąg dalszy na str. 20

Ekstremalne zakończenie wakacji
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Ciąg dalszy ze str. 19
Długo zastanawiałam się nad propo-

zycją Pana Wojtka, dotycząca wyjścia do 
„Parku Linowego”. Obawiałam się, że 
będzie strasznie, ale tak wcale nie było. 
Bawiłam się świetnie. Najbardziej podo-
bało mi się zjeżdżanie na linie.
Wyprawa ta na długo pozostanie mi w 
pamięci. Chciałabym w przyszłym roku 
jeszcze raz przeżyć taka przygodę.

Iza Czapla

W parku linowym było super. Trochę 
się bałam, ale dzięki temu było jeszcze 
fajniej. W niektórych miejscach bałam 
się, że spadnę, ale udało mi się  przejść. 
Bardzo chciałabym to powtórzyć.  
  Paulina Mielnicka

Na początku trochę się bałam, ale jak 
już przyzwyczaiłam się do wysokości to 
świetnie się bawiłam. Fajne doświadcze-
nie. Kiedyś z chęcią to powtórzę.

 K.K

Wyjście do parku linowego bardzo 
mi się podobało. Wszystkie przeszkody,

które się tam znajdowały były róż-
nego stopnia trudności. Jedne były łatwe 
drugie trudniejsze, lecz wszystkie do po-

konania. Instruktorzy byli bardzo mili i 
wszystkiego starali się dopilnować. Ni-
gdy tego nie zapomnę, gdyż była to moja 
największa wakacyjna przygoda 

Weronika Mulawa
    

Park linowy w Krasnobrodzie to naj-
fajniejsza i najciekawsza atrakcja, jaką 
widziałam w ciągu paru lat. Jest dresz-
czyk emocji i adrenaliny, który każdy 
powinien poczuć. Mówiąc krótko było 
SUPER!!!  

Dziękuję bardzo panu Wojtkowi za 
udostępnienie tego obiektu i za miło 

spędzony czas. Serdecznie polecam!!!  
 Ola Kawecka

Wyprawa do parku linowego była 
ogromnym przeżyciem. Bardzo się bałem 
wejść na taką wysokość, ale później mi 
przeszło. Przeszkody były dopasowane 
do mnie oraz innych osób. Podobało mi 
się tam, nigdy tego nie zapomnę i będę 
tam przychodził co roku.

Kuba Mulawa

Jeszcze fajniejsi 
są tutaj ludzie 

– Zbigniew Masternak 

o Krasnobrodzie

Ciąg dalszy zestr. 10
JK: Nad czym teraz pracujesz, o ile 

oczywiście możesz powiedzieć?
ZM: Zawsze mam kilka projektów 

na warsztacie – są to przede wszystkim 
dwie książki o podróży po Francji, z cy-

klu „Księstwo”. Ponadto jest to powieść 
„Nowe niebo, nowa ziemia”, o życiu w 
małym miasteczku – Puławy. Ważny dla 
mnie jest też scenariusz filmu „Nous  om-

mer Polonais”, o Polakach pracujących 
we Francji, który napisałem w sierpniu, w 
przerwach miedzy meczami w BKS Rozto-

cze. To projekt, który wyprodukuje wybitny 
polski reżyser Krzysztof Zanussi, reżyseru-

je Mateusz Rakowicz. Piszę też monodram 
dla aktorki Emilii Krakowskiej, o mojej 
matce. Mam też pisać scenariusz dla zna-

nego polskiego reżysera Filipa Zylbera. 
Jest jeszcze projekt książki fantasy, o moim 
domniemanym przodku, wiślańskim księ-

ciu. Także mam co robić. Ale niech nikogo 
nie zwiedzie ta obfitość, to ciągła walka na 
łokcie o obecność na tak zwanym rynku. 
Myślałem, że jak przestałem grać w piłkę 
nożną na poważnie, to już nie trzeba bę-

dzie walczyć łokciami, a tymczasem praw-

dziwa zaczęła się dopiero teraz.
JK: Dziękuję za rozmowę i życzę sukce-

sów literackich, sportowych. Zaglądaj do 
nas do Krasnobrodu jak najczęściej. 
ZM: Obiecuję.

Rozmawiał: Jakub Koisz

W 
dniach 21-29 września 2011r. 
w Krasnobrodzie odbywają 

się kolejne VI Ogólnopolskie Warsz-
taty Ilustratorów zorganizowane przez 
Kuratora Marię Grażynę Szpyra i Kra-
snobrodzki Dom Kultury. Tradycyjnie 
Artyści korzystają z gościnności „El-
best” Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchato-
wie Oddział w Krasnobrodzie (dawniej 
Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energe-
tyk”).  

Spotkania przedstawicieli tej dzie-
dziny sztuki odbywają się w Krasno-
brodzie od blisko 30 lat. Uczestniczą w 
nich najwybitniejsi polscy ilustratorzy, 
laureaci wielu nagród, przedstawiciele 
różnych prądów, kierunków, kilku po-
koleń, wśród nich twórcy i kontynuato-
rzy znanej w świecie „polskiej szkoły 
ilustracji” oraz młodzi artyści. W tym 
roku do Krasnobrodu  przyjechali: Zdzi-
sław Witwicki, Krystyna Michałowska, 
Jolanta Marcolla, Franciszek Maślusz-
czak, Hanna Grodzka-Nowak, Anna 
Sędziwy, Elżbieta Wasiuczyńska, Mał-
gorzata Sawicka-Woronowicz, Wanda i 
Bogusław Orlińscy. Celem warsztatów 
jest konfrontacja i międzypokoleniowa 
wymiana doświadczeń, inspirowanie 
pracy twórczej wokół wspólnego tema-
tu, a efektem wystawa i powstająca od 
kilku lat w Krasnobrodzkim Domu Kul-
tury kolekcja oryginalnych ilustracji. 

Wystawy powstałe po warsztatach 

prezentowane są z bardzo dobrymi 
recenzjami w wielu galeriach promu-
jąc polską sztukę w kraju i za granicą. 
Wystawom zwykle towarzyszą wydaw-
nictwa albumowe. Przykładem jest wy-
stawa pt. „Korczak i jego dzieło”, która  
wraz z albumem prezentowana była w 
2007 roku w Sanatorium Rehabilitacyj-
nym dla Dzieci im. Janusza Korczaka w 
Krasnobrodzie, a później w wielu gale-
riach na terenie całej Polski. Obecnie, 
w związku z Rokiem Korczakowskim 
przygotowywany jest pokaz w Instytu-
cie Polskim w Pradze i Bratysławie.

Warsztaty i wystawy są niepowta-
rzalną okazją dla mieszkańców Kra-
snobrodu, a szczególnie dla dzieci i 
młodzieży do spotkania z wybitnymi 
artystami i sztuką na wysokim świato-
wym poziomie. Są to ważne wydarzenia 
kulturalne, które podnoszą atrakcyjność 
turystyczną Krasnobrodu i Wojewódz-
twa Lubelskiego i wraz z wydawnic-
twami albumowymi towarzyszącymi 
wystawom promują nasz region w kraju 
i poza jego granicami.

Podczas warsztatów zwykle otwie-
rane są wystawy prezentujące efekty 
pracy poprzednich spotkań, w tym roku 
będzie to wystawa ilustracji do utworów 
Juliusza Słowackiego.

Relację z tego wydarzenia opubliku-
jemy w kolejnym wydaniu GK.

M. Czapla

VI Ogólnopolskie Warsztaty Ilustratorów 
w Krasnobrodzie



Gazeta     rasnobrodzka 21Wrzesień 2011

W 
letnim kalendarzu wydarzeń 
odbywających się w Krasno-

brodzie na stałe wpisał się Czteroetapo-
wy Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczy-
zny, którego organizatorem jest Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Zamościu.

W tym roku był to bieg wyjątkowy, 
bo jubileuszowy. Już po raz XXV z Ryn-
ku Wielkiego w Zamościu wystartowali 
jego uczestnicy, ponad 180 zawodni-
ków. Bieg składał się z czterech etapów, 
których łączny dystans wynosił 100 km. 
Tradycyjnie II jego etap ma swoją metę 
w Krasnobrodzie. Sportowców kończą-
cych trasę Zwierzyniec – Krasnobród 
witaliśmy w naszym mieście w dniu 1 
września. 

Wśród oczekujących na zawodni-
ków oprócz organizatorów, przedstawi-
cieli władz samorządowych w osobach: 
Burmistrza Krasnobrodu Wiesława 
Chmielowca, jego zastępcy Stanisława 
Jędrusiny byli także mieszkańcy nasze-
go miasta, turyści i oczywiście zespół 
folklorystyczny „Wójtowianie”, który 
od lat towarzyszy zawodnikom na me-
cie Krasnobrodzie. W tym roku „Wój-
towianom” na akordeonie przygrywał 
krasnobrodzki wikariusz ks. Maciej Le-
wandowski.

Zarówno pogoda jak i atmosfera w 
centrum naszego miasta - na Placu Sie-
kluckiego była bardzo ciepła i serdecz-
na. W miarę przybywania kolejnych 
sportowców, robiło się coraz weselej, bo 
choć zawodnicy docierali zmęczeni wie-
lokilometrowym biegiem, mieli jeszcze 
siłę na wspólne tańce przy dźwiękach 
ludowych piosenek.

Kiedy ostatni uczestnik maratonu 
pokonał linię mety odbyło się ogłosze-
nie wyników, wręczenie dyplomów i 
nagród.

Dokonali tego: dyrektor Zamojskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji Tadeusz 
Lizut, Burmistrzowie Krasnobrodu oraz 
dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kul-
tury Mariola Czapla. Do gratulacji przy-
łączył się także sędzia główny Lucjan 
Ksykiewicz. Kwiaty wręczyły zwycięz-
com krasnobrodzkie dzieci. 

Oprócz nagród regulaminowych, 
które otrzymali trzej pierwsi zawodnicy 
w poszczególnych kategoriach były tak-
że nagrody specjalne.

Jedną z nich otrzymał Krasnobro-
dzianin - Zbigniew Olszewski, który 
mimo złamanej reki wziął udział w te-

gorocznym biegu i reprezentował nasze 
miasto, natomiast druga w postaci tortu 
ufundowanego przez Zakład Piekarniczy 
Janusza Szpyry z Krasnobrodu trafiła 
do najstarszego zawodnika 78-letniego 
Jana Morawca z Łodzi.

Oto wyniki II etapu XXV Biegu Pa-
mięci Dzieci Zamojszczyzny z metą w 
Krasnobrodzie:

Kategoria Mężczyźni
I miejsce – Siergiej Marczuk 

II miejsce – Aleksander Kiptach 
III miejsce – Andrei Gordeer 

Kategoria Kobiety:
I miejsce – Marina Damantysiewicz 
II miejsce – Katerina Karmanenko

III miejsce – Ludmiła Szelest
 

Kategoria Wózki Mężczyźni
I miejsce - Zbigniew Baran 
II miejsce – Bogdan Król 

III miejsce – Robert Nowicki 

Kategoria Wózki Kobiety
I miejsce - Monika Pudlis 

II miejsce – Anna Orszowa
III miejsce – Monika Szeligowska 

Kategoria Niewidomi
I miejsce - Tomasz Chmurzyński 

II miejsce - Jacek Ziółkowski 
III miejsce – Sławomir Jeżowski

 

Kategoria Rolki Mężczyźni 
I miejsce - Kazimierz Grycman 

II miejsce –Mateusz Soból
III miejsce - Andrzej Parkot

Kategoria Rolki Kobiety
I miejsce - Anita Parkot 

II miejsce – Ewa Korkosz
III miejsce – Katarzyna Rogowiec

Kiedy wszystkie nagrody i dyplomy 
zostały wręczone głos zabrał dyrektor 
biegu Tadeusz Lizut, który w imieniu 
organizatorów złożył serdeczne podzię-
kowania władzom miasta za wieloletnią 
współpracę. Z racji jubileuszu przygoto-
wano również okolicznościowe odzna-
czenia. W Krasnobrodzie wyróżniono: 
miasto i władze samorządowe, które 
od lat wspierają organizatorów w tym 
przedsięwzięciu, zespół folklorystyczny 
„Wójtowianie”, Mariolę Czaplę - dyrek-
tora Krasnobrodzkiego Domu Kultury, 

wspomnianego wyżej Janusza Szpyrę.
W imieniu odznaczonych głos za-

brała Mariola Czapla, która w ciepłych 
słowach wyraziła wdzięczność za uzna-
nie, zaznaczając, że możliwość współ-
organizacji takiego przedsięwzięcia, to 
zaszczyt i prawdziwa przyjemność.

W piątek 2 września wszyscy zawod-
nicy powrócili do Krasnobrodu, gdzie 
najpierw odbyło się pożegnalne spo-
tkanie organizatorów i uczestników. W 
krótkim przemówieniu dyrektor OSiR w 
Zamościu i jednocześnie Dyrektor Bie-
gu Tadeusz Lizut podziękował władzom 
miasta Krasnobród i jego mieszkańcom 
za coroczne ciepłe przyjęcie. Potem 
głos zabrał gospodarz naszego miasta 
Wiesław Chmielowiec, który w imieniu 
własnym i mieszkańców podziękował 
zawodnikom i organizatorom za trud i 
pracę włożoną w organizacje Biegu.

Następnie wszyscy w uporządko-
wanym szyku na czele z Krasnobrodz-
ką Orkiestrą Dętą udali się pod pomnik 
upamiętniający walki stoczone pod 
Krasnobrodem w 1939r. Tam, dla upa-
miętnienia Obrońców Ojczyzny złożyli 
wiązanki.

Potem zawodnicy zostali odwiezieni 
do Bondyrza, gdzie została wyznaczona 
linia startu III etapu biegu prowadzące-
go do Zamościa. Wyjątkowo uczestnicy 
biegu udali się inną trasą niż dotychczas 
z racji budowy drogi na trasie Jacnia-
Zamość.
     

   M.K.
Fotoreportaż – str. 24

XXV raz oddawali 

hołd Polakom…
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Błotny Klub Sportowy Rozto-

cze Krasnobród został zwy-

cięzcą I Mistrzostw Polski w Piłce 
Błotnej. Był to historyczny tryumf, bo 
BKS został pierwszym Mistrzem Pol-
ski w tej dyscyplinie. 

BKS Roztocze, założony dopiero 
dwa miesiące temu, był jednym z fa-
worytów do tytułu. Miłą 
niespodziankę sprawiły 
jednak rezerwy drużyny 
(BKS II), które zostały 
wicemistrzem Polski – w 
finale, który był brato-
bójczym pojedynkiem, 
pierwsza drużyna BKS 
pokonała po strzałach 
Zbigniewa Masternaka 
kolegów z błotnego bo-
iska 2:0. Klub z Krasno-
brodu potwierdził świetną 
dyspozycję i udowodnił, 
że w tej chwili ma naj-
silniejszą kadrę w Polsce 
Na najniższym stopniu 
podium stanął Arsenal 
Lublin.  

Krasnobrodzcy piłkarze domino-
wali także w tytułach indywidualnych. 
Królem Strzelców, z 4 strzelonymi go-
lami, został Zbigniew Masternak (to 
także Najstarszy Zawodnik mistrzostw). 
Świetnie spisał się Wojciech Marczak z 
BKS Roztocze II, Najmłodszy Zawod-
nik turnieju, który został Najlepszym 
Napastnikiem i Strzelcem Najpiękniej-
szej Bramki (mocny i precyzyjny strzał 
z przewrotki w meczu z Arsenalem). 
Tytuł Najlepszego Pomocnika trafił do 
Tomasza Pakuły, Najlepszego Obrońcy 
do Wojciecha Kudełko, Najlepszego 
Bramkarza do Przemysława Czubata, 

a Najlepszego Zawodnika I Mistrzostw 
Polski do Dawida Kuczmaszewskiego 
(wszyscy BKS Roztocze). Tytuł Druży-
ny Fair Play trafił do BKS Roztocze II, 
kierowanego przez Michała Mękala. 

Były to pierwsze Mistrzostwa Pol-
ski piłki nożnej w błocie, więc była to 
impreza nowatorska. Cieszę się jednak 

ze sporego zainte-
resowania kibiców 
(mecze obejrzało 
ok. 200 widzów). 
Mistrzostwa uwa-
żam za udane, było 
słonecznie, dopisa-
li gracze i kibice, 
którzy solidnie do-
pingowali, a nawet 
momentami skando-
wali nazwiska. Po 
prostu… była świet-
na zabawa! Teraz 
trzeba myśleć o pla-

nach na przyszłość, nie możemy stanąć 
na laurach, żyć jedną imprezą i jednym 
tytułem. W dalekich planach myślę 
już z kolegami o kolejnych zawodach. 
Chciałbym, by za rok o tytuł Mistrza 
Polski powalczyło przynajmniej dwa 
razy więcej drużyn niż w roku obecnym. 
Dodam, że za kilka dni złożę kandydatu-

rę Polski do organizacji 
Błotnych Mistrzostw 
Świata, więc jest praw-
dopodobne, że w 2012 
roku na Roztoczu bę-
dzie okazja do obejrze-
nia błotnych meczów 
z udziałem ponad 250 
drużyn – powiedział po 
meczu Tomasz Pakuła, 
prezes BKS Roztocze 
Krasnobród.   

Na zakończenie 
zawodnikom zostały 
wręczone medale Mi-
strzostw Polski, któ-
re wręczyli Wiesław 

Chmielowiec, Stanisław Jędrusina, 
Sławomir Zawiślak i Kazimierz 
Mielnicki oraz statuetki z tytułem 
„Działacz i Promotor Piłki Nożnej 
Błotnej w Polsce 2011”. Trafiły one 
do Tomasza Pakuły (założyciela 
BKS Roztocze), dwóch oficjalnych 
polskich drużyn grających w pił-
kę błotną – Błotnej Reprezentacji z 
Krakowa i BKS Roztocze Krasno-
bród, dziennikarzy Kamila Kusiera 
i Tomasza Tomczewskiego z Gazety 
Zamojskiej, redakcji Lubelskiej Pił-
ki, Michała Furlepy (Dyrektora OSiR 
Biłgoraj), Mateusza Gielmudy (za 
udostępnienie działki na boisko w 

Ciąg dalszy na str. 23

BKS Roztocze Mistrzem Polski!
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Krasnobrodzie), Urzędu Miasta i 
Gminy w Krasnobrodzie, Zbigniewa 
Masternaka (za szeroką promocję dys-
cypliny), Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Krasnobrodzie, Karola Jańczuk 
(oficjalnego fotografa BKS) i Krzysz-
tofa Zuba (sędziego piłki błotnej). 

Patronat Honorowy nad I Mi-
strzostwami Polski w Piłce Błotnej 
sprawowali: Wojewoda Lubelski Ge-
nowefa Tokarska, Przewodniczący 
Rady Powiatu Zamojskiego Kazi-
mierz Mielnicki, Poseł na Sejm RP 
Sławomir Zawiślak, Starosta Zamoj-
ski Henryk Matej, Burmistrz Miasta i 
Gminy Krasnobród Wiesław Chmie-
lowiec, Dyrektor Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury Mariola Czapla, Dy-
rektor OSiR Biłgoraj Michał Furlepa i 
zamojski biznesmen Michał Malec.

I miejsce: 
Błotny Klub Sportowy 
Roztocze Krasnobród

II miejsce: BKS Roztocze II
III miejsce: Arsenal Lublin

Najmłodszy Zawodnik: 
Wojciech Marczak

Najstarszy Zawodnik: 
Zbigniew Masternak

Król Strzelców: Zbigniew Masternak
Strzelec Najpiękniejszej Bramki: 

Wojciech Marczak
Drużyna Fair Play: BKS Roztocze II

Najlepszy Napastnik: 
Wojciech Marczak

Najlepszy Pomocnik: Tomasz Pakuła
Najlepszy Obrońca: Wojciech 

Kudełko
Najlepszy Bramkarz: 
Przemysław Czubat

Najlepszy Zawodnik: 
Dawid Kuczmaszewski

Tytuł „Działacz i Promotor 
Piłki Nożnej Błotnej w Polsce 

2011”:
- Błotna Reprezentacja Kraków

- Błotny Klub Sportowy Roztocze
- Tomasz Pakuła 

- Gazeta Zamojska: Kamil Kusier 
i Tomasz Tomczewski

- Michał Furlepa 
- Mateusz Gielmuda 

- Urząd Miasta w Krasnobrodzie
- Lubelska Piłka

- Zbigniew Masternak
- Ochotnicza Straż Pożarna

 w Krasnobrodzie
- Karol Jańczuk
- Krzysztof Zub.

Tomasz Pakuła

9 września 2011r. w remizie OSP w 
Starej Hucie odbyła się X sesja VI kaden-
cji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. W 
sesji uczestniczyło 15 Radnych, Burmistrz, 
Skarbnik Gminy, Przewodniczący Rady 
Powiatu – Pan Kazimierz Mielnicki, Kie-
rownicy jednostek podległych, pracownicy 
Urzędu Miejskiego, Sołtysi, Przewodniczą-
cy zarządów osiedli.

Podczas sesji podjęto 7 następujących 
uchwał:  

1) Uchwała Nr X/63/11 w sprawie 
uchwalenia zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Krasnobród.

Po przeprowadzonej procedurze for-
malno-prawnej zostały zakończone prace 
nad zmianą planu zagospodarowania mia-
sta. Radni jednogłośnie uchwalili zmiany w 
planie zagospodarowania.

2) Uchwała Nr X/64/11 w sprawie emi-
sji obligacji komunalnych.

Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Nowak 
poinformowała, że w budżecie gminy za-
planowane są przychody z emisji obligacji 
i aby zrealizować budżet w roku bieżącym 
i przyszłym należy podjąć przedmiotową 
uchwałę. Obligacje podzielone są  na serie i 
będą emitowane według potrzeb. 

Pani Skarbnik oznajmiła, że potrzeba 
emisji obligacji na długie okresy wynika z 
konieczności spłaty poprzednich zobowią-
zań.

3)  Uchwała Nr X/65/11 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 
2011.

4) Uchwała Nr X/66/11 w sprawie 
wprowadzenia zmian w wieloletniej pro-

gnozie finansowej.

5) Uchwała Nr X/67/2011 w sprawie 
przyjęcia wieloletniego programu gospo-

darowania mieszkaniowym zasobem gmi-

ny Krasnobród na lata 2011-2015.
Wieloletni program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Rada 
Miejska w Krasnobrodzie uchwaliła na se-
sji w dniu 10 sierpnia 2011. Przedmiotowa 
uchwała została przesłana do organu nadzo-
ru – Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie Delegatura w Zamościu celem 
zbadania jej zasadności i zgodności z prze-
pisami prawa.

Organ nadzoru stwierdził, że pewne za-
pisy w załączniku do uchwały należy usu-
nąć.

6) Uchwała Nr X/68/11 w sprawie 
uchylenia uchwały  Nr IX/54/2011 Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 10 sierp-

nia 2011 roku w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu 
i zakresu  kontroli prawidłowości ich wy-

korzystania dla szkół i przedszkoli publicz-

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

7) Uchwała Nr X/69/11 w sprawie usta-

lenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla publicznych  jednostek oświatowych 
oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowo-

ści ich wykorzystywania.
Przedmiotowa uchwała była przyjęta na 

sesji w dniu 10 sierpnia b.r. Regionalna Izba 
Obrachunkowa poleciła uchwałę uszczegó-
łowić, więc Rada po raz drugi obradowała 
nad jej treścią i przyjęła jej zapisy jedno-
głośnie.

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

Z treścią podjętych uchwał można zapo-

znać się na stronie internetowej pod adre-

sem http://www.krasnobrod.bip.mbnet.pl (w 
zakładce Uchwały Rady Miejskiej).

oprac. M. Brodziak

X sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

XII Rajd „Piechotą do jesieni”
Zgodnie z kalendarzem imprez, na połowę października zaplanowany jest XII 

Rajd „Piechotą do Jesieni”. Zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół z terenu Mia-
sta i Gminy Krasnobród do uczestnictwa w tej imprezie. Tradycyjnie już poszczególne 
grupy uczestników rajdu wybiorą jedną ze ścieżek spacerowych, którą będą wędrowali 
do wspólnej mety wyznaczonej przez organizatorów rajdu. Tam wszystkie grupy spotka-
ją się przy wspólnym ognisku z pieczeniem kiełbasek. Organizatorami rajdu są: Szkol-
ny Klub Krajoznawczo-Turystyczny „Pełzaki” działający przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Krasnobrodzie i Krasnobrodzki Dom Kultury.

Szczegółowe informacje dotyczące rajdu będą przekazane do szkół po ich uzgodnie-
niu z dyrektorami wszystkich placówek. 

M. Czapla
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XXV Bieg Pamięci 
Dzieci Zamojszczyzny


