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Budowy i remonty dróg gminnych

Dobiegają końca prace przy budo-
wie drogi gminnej z Potoku w kierunku 
Senderek. W tym roku realizowany jest 
300 m odcinek drogi wykonany z dwóch 
pasów płyt jomb oraz utwardzeniem 
kruszywem pomiędzy nimi. Koszt cał-
kowity tego odcinka wyniesie ok. 70 tys. 
zł. Na tę inwestycje gmina Krasnobród 
pozyskała dofinansowanie w wysokości 
20 tys. zł. z Urzędu Marszałkowskiego 
w Lublinie. Pozostała kwota zostanie 
pokryta z budżetu gminy Krasnobród. 
W roku 2016 pozostał do wykonania 
podobny, 300 metrowy odcinek drogi.

W ramach wykonania budżetu za 
rok 2015 z funduszu sołeckiego zaku-
piono 300 ton klińca oraz trzy składy 
kruszywa na poprawę stanu dróg gmin-
nych o nawierzchni szutrowej. W miarę 
sprzyjających warunków atmosferycz-
nych najgorsze odcinki dróg w miejsco-
wościach Kaczórki i Stara Huta zostaną 
naprawiane.

Również w ramach funduszu so-
łeckiego gmina Krasnobród planuje 
wykonanie dwóch odcinków dróg w 
technologii płyt jomb w miejscowo-
ściach Hutków i Borki. W zależności od 
wielkości środków przeznaczonych w 
ramach funduszu w danej miejscowości 
na budowę dróg zostaną wykonane od-
cinki od 50 do 110 metrów. Rozpoczęcie 
prac planowane jest w drugiej połowie 
października. Wykonawcą robót będzie 
Zakład Gospodarki Komunalnej.

Remont schodów

Z uwagi na bardzo zły stan technicz-
ny schodów prowadzących do Niepu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„Terapia” Burmistrz Krasnobrodu zlecił 
wykonanie remontu polegającego na 
ułożeniu płytek zabezpieczjących przed 
dalszą destrukcją betonu. Wiosną przy-
szłego roku planowane jest wykonanie 
podobengo zabezpieczenia schodów do 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej „Przychodnia” mieszczącego się 
w tym samym budynku ośrodka zdrowia 
w Krasnobrodzie.

Remonty chodników

Dobiegły końca remonty chodników 
przy drogach powiatowych wykonywa-
ne na terenie Krasnobrodu przy współ-
pracy Gminy Krasnobród i Powiatu 
Zamojskiego. Powiat przekazał 200 m2 

kostki brukowej, a Gmina Krasnobród 
sfinansowała obrzeża, materiał w postaci 
piasku i cementu oraz robociznę. Prace 
były wykonane przy drodze powiatowej 
Krasnobród – Jacnia przed wjazdem na 
kamieniołom oraz przy przystanku obok 
sanatorium.

Zmiany dokumentów planistycznych 

Burmistrz Krasnobrodu powołał ro-
boczy zespół, którego zadaniem będzie 
analiza złożonych przez mieszkańców 
wniosków o zmiany do Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego Gminy. Po 
przeanalizowaniu,  część wniosków trafi 
do opracowania zmiany Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego (I etap dokonywania 
zmian), a część bezpośrednio do zmiany 
Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy i Miasta (II etap - wnioski 
wcześniej ujęte w studium). Podjęcie 
uchwały o przystąpieniu gminy Krasno-
bród do wspomnianych zmian planowa-
ne jest na sesji Rady Miejskiej pod ko-

niec listopada br. 

Konserwacja pomostów nad zalewem

Został rozstrzygnięty przetarg ogło-
szony przez gminę Krasnobród na dosta-
wę drewnochronu, który będzie użyty do 
zabezpieczenia elementów drewnianych 
pomostów znajdujących się na krasno-
brodzkim zalewie. Aby zabezpieczyć 
wszystkie elementy zakupiono ponad 
1000 litrów drewnochronu. Prace te 
będą wykonywane jeszcze w tym roku 
na przełomie października i listopada 
przez pracowników zatrudnionych w 
ramach prac interwencyjnych, przy po-
mocy wędkarzy z Krasnobrodzkiego 
Towarzystwa Wędkarskiego. Wędkarze 
w ramach wykonywanych prac społecz-
nych na rzecz Towarzystwa zadeklaro-
wali się wykonać prace zabezpieczające 
w dniu 24 października 2015r. w godz. 
9.00-14.00.

Prace wykończeniowe 
w remizie w Hucisku

Realizując wydatki funduszu sołec-
kiego w miejscowości Hucisko przy-
stąpiono do prac wykończeniowych w 
nowo wybudowanej remizie strażackiej. 
W ramach robót zostaną pomalowane 
sufity i ściany w pomieszczeniach świe-
tlicy, zaplecza i garażu oraz ułożona 
zostanie terakota na podłodze w ilości 
ok. 120 m2. Prace wykonane będą przez 
pracowników zatrudnionych przez gmi-
nę Krasnobród.

Pierwsze nabory 

- Gospodarka wodno-ściekowa
Urząd Marszałkowski w Lublinie 

ogłosił pierwsze nabory wniosków o do-
finansowanie inwestycji gminnych, m. 
in. w zakresie gospodarki wodno-ście-
kowej. Termin składania dokumentów 
aplikacyjnych mija 07.12.2015r. Gmina 
Krasnobród zamierza ubiegać się o do-
finansowanie w ramach tego działania 
na modernizację oczyszczalni ścieków 
i budowę nowej sieci kanalizacyjnej. 
Stan naszej oczyszczalni ścieków w 
Hutkach, po 17 latach użytkowania wy-
maga kapitalnego remontu, a w obecnej 
sytuacji finansowej gminy będzie to 
możliwe tylko w przypadku pozyskania 
środków finansowych z funduszy ze-
wnętrznych.

Jednym z wymaganych dokumen-
tów do ubiegania się o fundusze jest 
Studium Wykonalności, którego wyko-
nanie, wraz z wnioskiem aplikacyjnym 
zlecono firmie „Euro-Konsult” z Lubli-
na.

Ciąg dalszy na str. 6
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Zaproszenie

Z okazji obchodów święta 
Patrona Szkoły 

i jubileuszu 15-lecia nadania szkole 
imienia Jana Pawła II

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Krasnobrodzie
mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. Rodziców uczniów ZSO
 

na konferencję na temat:

„Rola rodziny w wychowaniu 

młodego człowieka”

prowadzoną przez 
prof. dr hab. Andrzeja Derdziuka OFM Cap,

która odbędzie się 
21 października 2015 roku o godz. 17.30

w Krasnobrodzkim Domu Kultury

Zaproszenie
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne

 i Społeczność Uczniowska
Zespołu Szkół Ogólnokształcących

im. Jana Pawła II 
w Krasnobrodzie

mają zaszczyt zaprosić
w dniu 22 października 2015 roku

 na uroczystość Święta Patrona Szkoły
i jubileusz 15-lecia nadania Szkole 

imienia Jana Pawła II

Porządek uroczystości:
godz. 8.30 - Uroczysty przemarsz sprzed szkoły do                
kościoła
godz. 9.00 - Msza św. w kościele parafialnym
godz. 10.00 - Złożenie wiązanki kwiatów pod po-
mnikie Jana Pawła II
godz. 10.15 - Przemarsz do szkoły
godz. 11.00
   • Uroczysta akademia
   • Ślubowanie uczniów klas I na sztandar szkoły 
godz. 12.30 - Wspólny obiad
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Ułani, ułani... po raz kolejny 
w ZSP w Krasnobrodzie

M
inęło już 28 lat odkąd Zespoło-
wi Szkół w Krasnobrodzie po 

wielu trudach i zmaganiach nadano imię 
25 Pułku Ułanów Wielkopolskich gdyż, 
jak pamiętają już nieliczni mieszkańcy 
naszej miejscowości, we wrześniu 1939r. 
była to ostatnia szarża polskiej kawalerii 
pod Krasnobrodem, w której poległo 26 
jego żołnierzy w tym dowódca 1 szwa-
dronu por. Tadeusz Gerlecki.

W tegorocznej uroczystości wzięli 
udział uczniowie, ich rodzice, nauczy-
ciele, nauczyciele emeryci, dyrektorzy 
szkół i zakładów pracy z terenu gminy 
Krasnobród, szkolne i kombatanckie 
poczty sztandarowe. Gośćmi honoro-
wymi byli: pani Krystyna Rudczyński 
– córka ostatniego dowódcy pułku płk 
Bohdana Stachlewskiego, która przybyła 
na uroczystość ze swoim synem Andrze-
jem aż z odległej Florydy (USA); pan Jan 
Gębka oraz pani Zofia Adamska. Obec-
ne również były władze samorządowe: 
Burmistrz Krasnobrodu pan Kazimierz 
Misztal, doradca burmistrza pan Janusz 
Oś oraz przewodniczący Rady Miejskiej 
pan Roland Wyrostkiewicz. Władze 
kościelne reprezentowali: ksiądz prałat 
senior – Roman Marszalec, proboszcz 
parafii pw. NNMP – ksiądz prałat Euge-
niusz Derdziuk, a także proboszcz para-
fii pw. Zesłania Ducha Świętego ksiądz 
Roman Sawic.

Obchody rozpoczęto od mszy świętej 
sprawowanej w intencji poległych żoł-
nierzy oraz za zmarłych nauczycieli na-
szej placówki. Następnie udano się pod 

pomnik Żołnierzy Września. Ceremoniał 
wojskowy przeprowadzili żołnierze 3 
Zamojskiego Batalionu Zmechanizowa-
nego. Po wciągnięciu flagi państwowej 
na maszt i odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego, modlitwę w intencji pole-
głych odmówił wraz ze zgromadzonymi 
ksiądz prałat Eugeniusz Derdziuk, na-
stępnie dowódca uroczystości – kapitan 
Adam Pazyna odczytał apel poległych. 
W hołdzie żołnierzom 1939 roku salwę 
honorową oddała Kompania Honorowa 
3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizo-
wanego. Na zakończenie uczniowie na-
szej szkoły, przybyłe na uroczystości de-
legacje kombatanckie, przedstawiciele 
instytucji i szkół z terenu miasta i gminy 
Krasnobród oraz zaproszeni goście zło-
żyli wieńce i wiązanki. 

Po tym pochód, na czele z ułanami 
Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony 
Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielko-
polskich, przemaszerował do budynku 
szkoły. Dalsze uroczystości odbyły się w 
sali gimnastycznej. Dzień ten na długo 
zapadnie w pamięci pierwszoklasistom, 
którzy zgodnie ze szkolną tradycją, po 
złożeniu na sztandar szkoły słów przy-
sięgi i pasowaniu szablą ułańską, zostali 
uroczyście przyjęci w poczet uczniów 
szkoły. Następnie odbyła się akademia 
w wykonaniu klas III przygotowana 
pod bacznym okiem wychowawczyń: 
pani Marzeny Jabłońskiej i pani Doroty 
Umińskiej. Kolejnym punktem uroczy-
stości było ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród uczestnikom konkursu 

plastycznego, którego myślą przewodnią 
było hasło „Nie masz pana nad ułana”. 
Zwycięskie i wyróżnione prace można 
podziwiać na wystawie na korytarzu 
szkolnym.

Na zakończenie dyrektor szkoły – Jo-
anna Szykuła, podziękowała wszystkim 
gościom za przybycie, zapraszając na 
wspólny posiłek, wspomniała również 
tych, którzy z przyczyn od siebie nieza-
leżnych przybyć nie zdołali, a przysłali 
okolicznościowe życzenia i gratulacje 
(rodzina ułana Jana Estkowskiego oraz 
córka ułana Jana Błasińskiego – Barbara 
Buttler Błasińska). W imieniu zgroma-
dzonych głos zabrał dowódca Rozto-
czańskiej Konnej Straży Ochrony Przy-
rody, który wręczył pani dyrektor Joannie 
Szykule, byłemu dyrektorowi ZSP panu 
Adamowi Kałuży, pani Krystynie Rud-
czyński i Panu Janowi Gębce pamiątki 
od RKSOP. Po zwiedzeniu przez gości 
Szkolnej Izby Pamięci i poczęstunku, 
można było podziwiać na boisku spor-
towym popisy i pokazy w wykonaniu 
ułanów tj.: skoki, pokazy władania lancą 
i szablą, pokazy zręczności, popisowej 
jazdy konnej np. tyłem. 

Trzeba przyznać, że młodzi rekruci 
wykonywali zadania z ułańskim zacię-
ciem i fantazją. Zapraszamy wszystkich 
sympatyków naszej szkoły do udziału w 
obchodach kolejnych rocznic nadania 
szkole zaszczytnego imienia 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich.

Renata Nowosielecka

Fotoreportaż - str. 9
fot. ze zbiorów ZSP

I
nformacja Turystyczna i pięć in-
nych miejsc w mieście i gminie 

Krasnobród mogą się pochwalić cer-
tyfikatem „Miejsc przyjaznych rowe-
rzystom”. To rekomendowane przez 
zarządzających Wschodnim Szlakiem 
Rowerowym „Green Velo” obiekty noc-
legowe, gastronomiczne i usługowe, 
świadczące usługi dedykowane miłośni-
kom turystyki rowerowej. 

O rekomendację mogą się ubiegać 
podmioty, które spełniają wiele wa-
runków. - Nie są to może wygórowane 
oczekiwania, ale chodzi o wprowadze-
nie jak najszerszej, przeważnie bezpłat-
nej, oferty dla rowerzystów. W naszym 
przypadku, na przykład udostępniliśmy 

bezpłatną toaletę, nowoczesne stojaki 
na rowery i stojak serwisowy, a tak-
że zestaw do podstawowych napraw z 
pompką, kluczami, łatkami, czy łyżką do 
zdejmowania opon. Obiekty noclegowe 
czy gastronomiczne otrzymują dodatko-
we punkty, m.in. za miejsca do suszenia 
mokrej odzieży, albo prowiant na wynos 
- wylicza Katarzyna Lipska z IT w Kra-
snobrodzie. 

W pierwszym naborze, ogłoszonym 
przez zarządzających „Green Velo”, 
oprócz IT, rekomendację otrzymały Sa-
modzielne Publiczne Sanatorium Reha-
bilitacyjne, „Gościniec przy Wąwozach” 
i Pensjonat „Michaś” w Krasnobrodzie 
oraz Gospodarstwo Agroturystyczne 

„Pod Figurą” i Domki Letniskowe „Na 
Wzgórzu” w Hutkach. 

Na liście „Miejsc przyjaznych ro-
werzystom” mogą się znaleźć nie tylko 
obiekty, znajdujące się bezpośrednio na 
„Green Velo”, ale również te, które są 
położone w odległości do 20 kilometrów 
od niego. Wschodni Szlak Rowerowy o 
długości prawie 2000 kilometrów wie-
dzie przez pięć województw wschodniej 
części kraju. Biegnie od Warmii i Mazur, 
przez województwa podlaskie, lubelskie 
i podkarpackie do świętokrzyskiego. Peł-
na lista miejsc przyjaznych rowerzystom 
oraz pozostałe informacje o szlaku moż-
na znaleźć na portalu: www.greenvelo.
pl, gdzie znajduje się również wyszuki-
warka rekomendowanych obiektów. 

ias24.eu

Miejsca przyjazne rowerzystom
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Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
Dom Pomocy Społecznej w 

Krasnobrodzie jest miejscem 
zamieszkania dla osób w jesieni życia i 
ludzi młodych mniej sprawnych fizycz-
nie.

Dom położony jest w strefie uzdro-
wiskowej w otulinie Roztoczańskiego 
Parku Krajobrazowego, w sąsiedztwie 
stawów, kościoła jak również osiedla 
mieszkalnego. Został powołany zarzą-
dzeniem Wojewody Lubelskiego jako 
Państwowy Dom Pomocy Społecznej. 
Pierwszych mieszkańców przyjęto pod 
koniec 1975 roku. 

Od momentu powstania Dom był 
rozbudowywany, a w 2007 roku osią-
gnął normy standardowe i otrzymał ze-
zwolenie na czas nieokreślony. W ciągu 
ostatnich pięciu lat prowadzano prace 
inwestycyjne: Remont oddziału I, prze-
prowadzono termomodernizację trzech 
budynków, remont dróg dojazdowych i 
zakupiono samochód do przewozu osób 
niepełnosprawnych, przeprowadzono 
modernizację infrastruktury zewnętrz-
nej Domu.

Obecnie Dom oferuje pokoje 1, 2, 
3-osobowe. Większość z nich posiada 
własną łazienkę. Mieszkańcy mają do 
dyspozycji pokoje terapii zajęciowej, 
bibliotekę, gabinet pomocy doraźnej, 
sklep z artykułami spożywczo-prze-
mysłowymi, gabinet fryzjerski, usługi 
bankowe i gabinet fizykoterapii i kine-
zyterapii.

Organizacja pracy Domu Pomocy 
opiera się o dwa zespoły terapeutyczno-
opiekuńcze. Dom zapewnia stałą opie-
kę pielęgniarską, konsultację lekarzy 
rodzinnych, poradni specjalistycznych, 
zabiegi rehabilitacyjne, codzienną Mszę 
Św. w Kaplicy Domu, spotkania z księ-
dzem kapelanem.

W naszym Domu każdy mieszkaniec 
może rozwijać swoje zainteresowania. 
Zajęcia terapeutyczne organizowane 
są pod potrzeby mieszkańców i prowa-
dzone przez wykwalifikowany personel. 

Realizacja pasji i zainteresowań jest nie 
tylko prowadzoną formą aktywizacji 
mieszkańców, ale szansą zachowania 
sprawności jak również pozwala na za-
spokojenie potrzeby działania i bycia 
potrzebnym.

Zaprzyjaźniliśmy się z Niepublicz-
nym Przedszkolem Baśniowa Kraina 
z Tomaszowa Lubelskiego, Zespołem 
Szkół Podstawowych im. 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich w Krasnobro-
dzie, Zespołem Szkół przy Sanatorium 
w Krasnobrodzie, Zespołem Szkół w 
Suchowoli, Szkołą Podstawową w Ka-
czórkach, Wychowankami z internatu 
z Zespołu nr 3 im. Macieja Rataja w 
Tomaszowie Lubelskim. Cyklicznie z 
podopiecznymi Domu pracują wolon-
tariusze z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących im. Jana Pawła II w Krasnobro-
dzie, którzy prowadzą zajęcia w ramach 
Uniwersytetu III Wieku (zajęcia kom-
puterowe, kółka poetyckie, spotkania 
integracyjne). Współpracujemy z Grupą 
Malarską Przestrzeń ze Świdnika, Ze-
społem „Wójtowianie” z Krasnobrodu, 
Klubem Seniora Złota Jesień z Biłgo-
raja, Klubem Seniora działającym przy 
Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Kra-
snobrodzie, ze Słuchaczami Uniwersy-
tetu III Wieku Chórem „Gaudeamus” z 
Zamościa, ze Słuchaczami z Medyczne-
go Studium z Zamościa, ze Zgromadze-
niem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z 
Krakowa. 

Mieszkańcy wzięli udział w progra-
mie „Historia mówiona”, w którym po-
dzielili się wspomnieniami z czasów II 
Wojny Światowej oraz uczestniczyli w 
projekcie „Krasnobrodzki Senior w Ak-
cji”, w ramach którego skorzystali z za-
biegów leczniczych w Krasnobrodzkim 
Sanatorium Rehabilitacyjnym, wzięli 
udział w warsztatach psychologicznych, 
spotkaniach z dietetykiem, wyjeżdżali 
na wycieczkę.

Cyklicznie organizujemy wieczorki 
z poezją, obchodzimy urodziny i imie-

niny mieszkańców oraz uczestniczymy 
w spotkaniach organizowanych przez 
zaprzyjaźnione Domy. Uroczyście ob-
chodzimy święta według kalendarium 
spotkań modlitewnych oraz organizuje-
my spotkania okolicznościowe.

W 2000 roku w sąsiedztwie Domu 
rozpoczęto budowę kościoła pod we-
zwaniem Zesłania Ducha Świętego, a 
w 2010 roku do Kościoła sprowadzono 
relikwie  Św. Siostry Faustyny Kowal-
skiej. Dlatego Siostry ze Zgromadzenia 
Matki Bożej Miłosierdzia wystąpiły z 
inicjatywą współpracy. Co roku w wa-
kacje ze swoimi wychowankami od-
wiedzają nasz Dom organizując zajęcia 
rekreacyjne. 

Zachęcamy do obejrzenia naszej 
strony: http://www.dps-krasnobrod.pl

Jadwiga Nowak

Wieści z Gminy
Ciąg dalszy ze str. 2

Rozliczanie inwestycji drogowych

W roku 2013 gmina Krasnobród 
realizowała inwestycję drogową w uli-
cach Sosnowa i Wczasowa z dofinan-
sowaniem ze środków europejskich. 
W trakcie realizacji doszło do sporu 
pomiędzy inwestorem a wykonawcą, 
którego efektem było skierowanie przez 
wykonawcę przeciwko gminie Krasno-
bród pozwu do sądu.

Termin rozliczenia inwestycji w 
Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie 
upłynął w czerwcu 2015 roku. Gmina 
zobowiązana była przedłożenia komple-
tu dokumentów w celu refundacji 85% 
kosztów kwalifikowanych przyznanych 
na tę inwestycję. W dniu 05.05.2015r. 
gmina Krasnobród złożyła wniosek 
opiewający na kwotę 1.298.168,89 
zł., z czego kwota refundacji wyniosła 
1.104.443,59 zł. (wspomniane wcze-
śniej 85%). Rozliczenie z Urzędem 
Marszałkowskim nie zamyka tematu 
rozliczenia całości inwestycji, ponie-
waż od ponad dwóch lat trwają spo-
ry sądowe dotyczące – zdaniem PRD 
Zamość – robót dodatkowych, jakie 
firma wykonała oraz odsetek z tytułu 
niezapłaconej przez gminę przez okres 
dwóch lat faktury. Wykonawca domaga 
się zapłaty pozostałych należności w 
wysokości 373.967,96 zł. oraz odsetek 
w wysokości ponad 400.000,00 zł.

Informacje zebrała: 
Mariola Czapla 
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Jubileusz 40-lecia 

Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie 
i nadanie imienia Św. Siostry Faustyny

Dźwiękami muzyki AVE MA-
RYJA w poniedziałkowy po-

ranek witała wszystkich dostojnych 
gości gorąco i serdecznie cała wspól-
nota Domu Pomocy Społecznej w Kra-
snobrodzie z okazji obchodów 40-lecia 
działalności.

5 październik wg kalendarza ka-
tolickiego – wspomnienie św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej. Uroczystościom 
jubileuszowym towarzyszyło uroczyste 
nadanie Domowi imienia św. Siostry 
Faustyny.

Pani Dyrektor Bożena Ożga po-
witała wszystkich dostojnych gości. 
Na uroczystości swoją obecnością za-
szczycili nas: Jego Ekscelencja ks. Bi-
skup Marian Rojek, władze samorządu 
wojewódzkiego, powiatowego i gmin-
nego, a także Dyrektorzy zaprzyjaźnio-
nych Domów, Kierownicy Ośrodków 
Pomocy oraz inne jednostki i osoby, 
które współpracują z Domem na prze-
strzeni wielu lat. W spotkaniu uczestni-
czyli byli pracownicy Domu i rodziny 
naszych mieszkańców. 

Siostra Diana ze Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Kra-
kowa przedstawiała krótką historię ży-
cia i działalności św. Siostry Faustyny.

Nasi najmłodsi goście „Nutki Ja-
gódki” z Jacni pod kierunkiem Sio-
stry Urszuli ze Zgromadzenia Sióstr 
Imienia Jezus wystąpili z montażem 
słowno-muzycznym.

W kaplicy Domu odprawiona 
została uroczysta Msza św. celebro-
wana przez Jego Ekscelencję ks. Bi-
skupa Mariana Rojka, w asyście ks. 
Proboszcza Eugeniusza Derdziuka i 
ks. Prałata Romana Marszalca oraz 
księży kapelanów zawierzając Dom 
i jego posługę Miłosierdziu Bożemu 
przez wstawiennictwo św. Fausty-
ny.

Aby przybliżyć zaproszonym go-
ściom 40 lat funkcjonowania Domu 
przedstawiono prezentację multime-
dialną oraz projekcję filmu z wolon-
tariatu dziewcząt z Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego im św. 
Siostry Faustyny w Krakowie.

Następnie odczytano wiersz na-
szej zmarłej mieszkanki Pani Kry-

styny Kraus pt.: „Las nocy letniej”

Wypełzły szare cienie, otuliły drzewa,
Las do snu się układa wśród sierpniowej nocy,
A ciszę tylko ciepły, dobry wiatr rozwiera,
Co uśpi ptaki w gniazdach, sarnom zamknie 
oczy.

Leciutki powiew przemknął i gałązkę trąca, 
Stoję, słucham i patrzę, i widzę, choć ciemno, 
To szelest zmącił ciszę – szyszka spadająca
I jest las, i ja jestem, i Bóg jest tu ze mną. 

Uhonorowano m.in. pierwszych i 
„najstarszych” mieszkańców naszego 
Domu.

Jubileusz był również okazją do 
podziękowania całej kadrze Domu za 
wieloletnią prace, poświęcenie i służ-
bę drugiemu człowiekowi. Na wnio-
sek Dyrektora Domu złote medale za 
długoletnią służbę nadane przez Pre-
zydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pan 
Andrzeja Dudę wręczył Wojewoda 
Lubelski Pan Marian Starownik kadrze 
merytorycznej Domu, Paniom Bożenie 
Roczkowskiej, Danucie Dobek i Urszuli 
Dulskiej.

Dyplomy uznania od Wojewody 
Lubelskiego Pana Mariana Starownika 
otrzymali: Zofia Bucior, Halina Dobek, 
Krystyna Czerwonka, Maria Kawka, 

Maria Krawczyk, Alicja Olszewska, 
Danuta Kurzempa, Janina Kurzempa, 
Elżbieta Mazur, Teresa Mazur, Grażyna 
Kurantowicz, Małgorzata Kurantowicz, 
Grażyna Margol, Jadwiga Wiatrzyk, 
Lucyna Swędra, Stanisława Kościńska, 
Maria Złotorzyńska, Bożena Zdybel, 
Stanisława Kościńska, Janina Rembisz, 
Katarzyna Wolanin, Józefa Zdżyłowska, 
Marek Zięba i Ryszard Pakuła.

W dalszej części spotkania zapro-
szeni goście złożyli życzenia całej 
wspólnocie Domu.

Na zakończenie spotkania odsło-
nięto tablicę z wizerunkiem św. Siostry 
Faustyny oraz cytatem: „…Ja, widząc 
czyje dobro, cieszę się tym, jakobym 
sama to posiadała, radość innych jest 
moją radością, a cierpienie innych jest 
cierpieniem moim…” (Dz. 633).

Zapraszamy Państwa do obejrzenia 
filmu: http://www.krasnobrod-uducha.
pl/

Jadwiga Nowak

Fotoreportaż - str. 20
fot. Joanna Perzyńska 

i Mariola Czapla

           Zaproszenie 

   na zajęcia w KDK
 

Krasnobrodzki Dom Kultury wznawia działalność kół zainterowań.
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w następują-

cych zajęciach:
* Taniec nowoczesny – zajęcia zespołu „Fart” – soboty, godz. 15.15
* Klub Szachowy – piątki, godz. 16.30
* Zumba – wtorki, godz. 18.00 dzieci, godz. 19.00 dorośli
* Nauka gry na gitarze – w terminach uzgodnionych z prowadzącym
* Nauka gry na instrumentach dętych – piątki w godz. 15.00-18.00
* Zajęcia plastyczne – środy i piątki w godz. 14.00-15.00
* Zajęcia teatralne – środy, godz. 15.30-17.00

Szczegółowe informacje i zapisy w Krasnobrodzkim Domu Kultury, 
tel. 84 660 71 17.

                                                                                  Mariola Czapla 
                                                                                   Dyrektor KDK



Gazeta     rasnobrodzka8 Październik 2015

Uroczystości patriotyczne w Zielonem
w 76. rocznicę walk stoczonych podczas I bitwy tomaszowskiej

Organizatorem uroczystości w 
dniu 19.09.2015r. byli człon-

kowie stowarzyszenia ,,Ach Zielone”, 
społeczność Publicznej Szkoły Pod-
stawowej, Ochotnicza Straż Pożarna w 
Zielonem  oraz mieszkańcy Zielonego.  
Piękna słoneczna pogoda zachęciła do 
udziału licznie przybyłych  gości. Swo-
ją obecnością zaszczyciły nas: władze 
Miasta i Gminy Krasnobród, księża, 
dyrektorzy szkół i instytucji z terenu 
gminy, rekonstruktorzy bitew z Gliwic, 
Katowic, Garwolina,Tomaszowa Lubel-
skiego, Ogólnopolska Grupa Przysposo-
bienia Wojskowego Kobiet, kombatanci, 
Dzieci Zamojszczyzny koło w Krasno-
brodzie, zaprzyjaźnione stowarzysza-
nia, Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta 
z Krasnobrodu, zespół „Wójtowianie” 
oraz mieszkańcy powiatów: zamojskie-
go i tomaszowskiego.

Główną intencją odprawionej w tym 
dniu mszy świętej była modlitwa za po-
ległych w obronie ojczyzny, a także 6. 
rocznica odsłonięcia i poświęcenia po-
mnika ku pamięci poległych żołnierzy  
września 1939 w Zielonem. 

Warto przytoczyć w tym miejscu 
kilka słów z odległej historii. Budynek 
szkoły podstawowej we wrześniu 1939 
roku był  miejscem, w którym opatrywa-
no rany walczącym żołnierzom. Opodal 
urządzono miejsce pochówku zmarłych 
żołnierzy.

W 2009 roku ówczesne władze 
Miasta i Gminy Krasnobród na czele z 
burmistrzem  panem Januszem Osiem 
podjęły decyzję o upamiętnieniu tego 
miejsca. Aby wspomnienie o tych co 
oddali za nas życie nie ustało,  ustawio-
no pomnik z napisem ,,W HOŁDZIE 
ŻOŁNIERZOM WOJSKA POLSKIE-

GO POLEGŁYM W WALCE Z NIEM-
CAMI W I BITWIE TOMASZOW-
SKIEJ W DNIACH 17-20 WRZEŚNIA 
1939R.” - MIESZKAŃCY GMINY 
KRASNOBRÓD. W dniu 19.09.2009 
roku uroczystego odsłonięcia dokonał 
świadek tamtych czasów pan Adam 
Dziura, zaś poświęcenia ks. prałat Ro-
man Marszalec.

Wzorem lat ubiegłych tak i teraz Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Zielonem 
obchodziła również swoje święto szko-
ły, nad którym zawsze czuwa pani dyr. 
Krystyna Czapla, Barbara Dziura jak i 
pozostali nauczyciele.

Świętowanie tego dnia rozpoczęło 
się uroczystym przemarszem pod po-
mnik. Pochód prowadzili rekonstruk-
torzy bitwy, za nimi orkiestra dęta z 
Krasnobrodu, organizatorzy, uczniowie 
szkoły i zaproszeni goście. Po przywi-
taniu zebranych przez prezesa stowarzy-
szenia ,,Ach Zielone pana Tomasza Skó-
rę i okolicznościowym przemówieniu 
rozpoczęła się uroczysta msza polowa 
pod przewodnictwem ks. seniora prałata 
Romana Marszalca, ks. dr Eugeniusza 
Derdziuka, który również skierował 
do zgromadzonych homilię i ks. Jacka 
Zielińskiego - katechetę religii w PSP w 
Zielonem. Uczniowie oraz nauczyciele 
naszej szkoły czynnie wzięli  udział we 
mszy świętej poprzez czytanie ewan-
gelii, modlitwę wiernych, śpiewanie 
psalmu oraz procesję z darami ołtarza. 
Spotkanie było również okazją do wy-
stąpień gości. Głos zabrali: Poseł na 
Sejm RP pan Sławomir Zawiślak, płk. 
Mieczysław Skiba - nestor pożarnictwa, 
honorowy prezes ZOSP RP w Zamo-
ściu, Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz 
Misztal, Kazimierz Mielnicki - wicesta-

rosta powiatu zamojskiego oraz Marek 
Rybicki - regionalista tomaszowski.

Ostatnim punktem uroczystości 
było złożenie wiązanek pod pomnikiem. 
Następnie goście wrócili na teren szko-
ły, gdzie czekała już na nich pachnąca 
i smaczna grochówka, przygotowana 
przez członkinie stowarzyszenia. Jak co 
roku  nie zabrakło  pysznych ciast, pie-
rogów z kaszą oraz gorących napojów, 
o które zadbały mieszkanki Zielonego. 
Dla gości przygotowany był jeszcze go-
rący bigos.

Tomasz Skóra

Podziękowania

Składam serdeczne podziekowania 
sponsorom i wszystkim zaangażowa-
nym, którzy przyczynili się do uświet-
nienia uroczystości w dniu 19 września 
2015 roku organizowanym przez Stowa-
rzyszenia „ACH ZIELONE”.

Dziękuję:
- Mieszkańcom wsi Zielone za pomoc w 
przygotowaniu wyrobów kulinarnych
- Nauczycielom Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Zielonem za przygotowanie 
oprawy artystycznej w wykonaniu przez 
dzieci
- OSP w Zielonem za wsparcie 
i pomoc finansową
- OHP w Tomaszowie Lubelskim za 
bezpłatne wypożyczenie 
kuchni polowej
- ZGK w Krasnobrodzie z/s 
w Majdanie Wielkim
- Masarni z Ubojnią w Hrubieszowie - 
Państwu Adamowi
 i Agacie Kurantowiczom 
- A.M.C. Market w Krasnobrodzie  
-Państwu Kazimierzowi i Agnieszce 
Adamczukom 
- Panu Kazimierzowi Misztalowi 
 - Burmistrzowi Krasnobrodu  
- Krasnobrodzkiemu Domowi Kultury 
-  Pani Dyrektor Marioli Czapla,
- U.T. Edwardowi Gęborysowi
 z Tomaszowa Lubelskiego
- U.T Jarosławowi Kosiorskiemu
 z Tomaszowa Lubelskiego
- Piekarni ASTON w Krasnobrodzie

Tomasz Skóra
Prezes Stowarzyszenia „Ach Zielone”

Fotoreportaż - str. 10
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Święto Szkoły Podstawowej w Kaczórkach
N

ie można sobie wymarzyć pięk-
niejszego dnia jak ta pierwsza 

październikowa niedziela. Tego dnia tj. 
4 października w naszej szkole miały 
miejsce obchody Święta Szkoły, której 
patronem jest Armia Krajowa.

Wśród zaproszonych gości licznie 
stawili się przedstawiciele Związków 
Żołnierzy Armii Krajowej z 
posłem Sławomirem Zawi-
ślakiem na czele, przedstawi-
ciele władz samorządowych: 
wicestarosta Pan Kazimierz 
Mielnicki, radny powiatu 
zamojskiego Pan Janusz Oś, 
Burmistrz Krasnobrodu Pan 
Kazimierz Misztal, delega-
cje z sąsiednich szkół, a tak-
że mieszkańcy okolicznych 
miejscowości.

Tego dnia również swoje 
święto mieli pierwszoklasi-

ści, który najpierw zaprezentowali swo-
je zdolności artystyczne, a później uro-
czyście wręczono im akty mianowania 
na ucznia.

Uczniowie klas V i VI wraz z na-
uczycielami przygotowali przejmującą i 
skłaniającą do refleksji część artystyczną 
poświęconą dramatom II wojny świato-

wej oraz dramatom dzieci tamtych lat.
Podsumowaniem uroczystości była 

msza św., którą celebrowali ks. Paweł 
oraz ks. Tomasz, a ostatnim punktem 
programu było złożenie wieńców przez 
delegacje pod pomnikiem poświęconym 
Poległym Żołnierzom Armii Krajowej.

Na koniec na zebranych gości cze-
kał ciepły poczęstunek, a na 
dzieci wielka dmuchana for-
teca Indian oraz trampolina.

Dziękujemy wszystkim 
za uświetnienie swoją obec-
nością święta naszej szkoły, a 
także tym którzy przyczynili 
się, aby ten dzień był piękny. 
Dziękujemy.

Wojciech Zdybel

Fotoreportaż - str. 10
fot. ze zbiorów 

SP w Kaczórkach

Orkiestra Dęta działająca w Krasnobrodzie po-
wstała w 1985 roku, tak więc w roku bieżą-

cym mija 30 lat jej działalności. 
W ciągu tego czasu orkiestra swoimi występami 

uświetniała obchody świąt państwowych, gminnych 
i kościelnych. Co roku, Święto Konstytucji 3 Maja, 
czy Narodowe Święto Niepodległości, odbywa się 
właśnie z jej udziałem, podnosząc ich rangę i wymiar 
artystyczny. Podobnie obchody Dnia Strażaka, Bieg 
Pamięci Dzieci Zamojszczyzny, koncerty okoliczno-
ściowe (m.in. kolędowe, koncert dla rodziców, koncert 
w ramach akcji charytatywnej Pomóż Dzieciom Prze-
trwać Zimę), uroczystości patriotyczne w szkołach, 
festyny oraz liczne uroczystości religijne m.in. dożyn-
ki, odpusty i święta oraz wiele innych uroczystości. 
Gościnnie występowała też w miejscowościach poza 
granicami naszej gminy promując w ten sposób naszą 
miejscowość.

W związaku z tą rocznicą w listopadzie odbędą 
się uroczystości jubileuszowe zorgaznizowane przez 
Bursmistrza Krasnobrodu oraz Krasnobrodzki Dom 
Kultury. Rozpoczną się one w niedzielę 8 listopada o 
godz.  9.00 Mszą św. w intecji byłych i obecnych ka-
pelmistrzów, członków orkiestry oraz ich rodzin, któ-
ra zostanie odprawiona w Sanktuarium Maryjnym w 
Krasnobrodzie. Natomiast uroczysty koncert orkiestry 
będzie połączony z obchodami Narodowego Świę-
ta Niepodległości i odbędzie się w dniu 11 listopada 
2015 roku o godz. 15.00 w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury.

Obchody jubileuszu 30-lecia orkiestry będą okazją 
do podziękowania jej członkom za ich zaangażowanie 
i działalność muzyczną na rzecz lokalnej społeczno-
ści.

Serdecznie zapraszamy społeczność naszej gminy 
do udziału w tych uroczystościach.

Mariola Czapla

30 lat Orkiestry Detej



23.09.2015r.

ŚWIĘTO PATRONA ZESPOŁU SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH W KRASNOBRODZIE



ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY W KACZÓRKACH

04.10.2015r.

19.09.2015r.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNO-PATRIOTYCZNE W ZIELONEM
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Siódma Pielgrzymka Straży Pożarnych
T

radycyjnie, w ostatnią niedzielę 
września, już po raz siódmy do 

Sanktuarium Maryjnego w Krasnobro-
dzie, pielgrzymowali funkcjonariusze 
Komendy Miejskiej PSP w Zamościu 
oraz druhowie z Ochotniczych Straży 
Pożarnych powiatu zamojskiego. Piel-
grzymka odbyła sie w roku jubileuszu 
50-lecia Koronacji Cudownego Obrazu 
Matki Bożej Krasnobrodzkiej. Cen-
tralną częścią pielgrzymki była Msza 
Święta dziękczynna za ostatni rok funk-
cjonowania straży pożarnych. Podczas 
przemarszu z miejsca zbiórki przy kapli-
cy na wodzie do Sanktuarium odmawia-
na była część chwalebna Różańca św. 
Uroczystości uświetnił występ Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej z Białowoli.

Mszy w intencji strażaków i ich ro-

dzin przewodniczył ks. prałat Roman 
Marszalec - senior. Homilię wygłosił ks. 
prałat Eugeniusz Derdziuk, który wska-
zał, że strażacki mundur zobowiązuje nie 
tylko do bycia pomocnym strażakiem, 
ale też do bycia dobrym człowiekiem w 
życiu codziennym, stanowiącym wzór 
dla innych. 

Oceniając miniony rok w ochronie 
przeciwpożarowej na naszym terenie, 
wypada zauważyć, że był to rok sto-
sunkowo bezpieczny. Jedynie majowe 
intensywne opady deszczu występujące 
szczególnie na terenie gm. Łabunie spo-
wodowały znaczne straty materialne. 

W pielgrzymce udział wzięło ok. 
300 strażaków (najwięcej z gminy Za-
mość) w tym 19 pocztów sztandarowych 
straży pożarnych, a także: nadbryg. Ta-

deusz Milewski Lubelski Komendant 
Wojewódzki, bryg. Jacek Sobczyński 
Komendant Miejski PSP w Zamościu, 
Arkadiusz Bratkowski Członek Zarządu 
Województwa Lubelskiego, druh Kazi-
mierz Mielnicki V-ce starosta i jednocze-
śnie Prezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP, płk Mieczysław Skiba, 
Krzysztof Rusztyn Dyrektor Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość, 
oraz prezesi zarządów gminnych ZOSP 
z Zamościa, Łabuń i Sitna. 

Oficer Prasowy
Komendy Miejskiej PSP 

w Zamościu
mł. bryg. mgr inż. Andrzej Szozda
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Co słychać u uczestników projektu - Spotkania ze sztuką, 
bo... „Świat bez sztuki jest jak dom bez okien”

Od początku sierpnia w 
świetlicy wiejskiej w 

Dominikanówce oraz w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury re-
alizowany jest projekt - Spotka-
nia ze sztuką, bo... „Świat bez 
sztuki jest jak dom bez okien”.

Zajęcia programowe odby-
wają są zgodnie z harmonogra-
mem. Uczestnicy projektu mają 
już za sobą warsztaty plastycz-
ne i fotograficzne zakończone 
wernisażem, zajęcia recytator-
sko-teatralne, wyjazdy eduka-
cyjne oraz spotkanie muzyczne.

W tym interdyscyplinarnym grafiku 
zajęć, we wrześniu zaplanowano rów-
nież wyjazd na koncert i do teatru.

Piątkowe popołudnie 11 września 
młodzi projektowi-
cze z Dominikanów-
ki spędzili w Zamo-
ściu, gdzie najpierw 
skorzystali z oferty 
Centrum Kultury 
Filmowej „Stylowy” 
oglądając film „Hugo 
i łowcy duchów”, na-
stępnie udali się na 
wieczorny spacer po 
zamojskiej starówce. 
Uwieńczeniem wie-
czoru był Koncert 
Symfoniczny Sep-

tember Symphony 
– Wojciecha Kilara 
w wykonaniu Orkie-
stry Symfonicznej 
im. Karola Namy-
słowskiego pod batutą 
Tadeusza Wicherka, który odbył się w 
Kościele O.O. Franciszkanów. Ta mu-
zyczna uczta dedykowana była pamięci 
ofiar światowego terroryzmu.

Kolejnym realizowanym zadaniem 
był wyjazd do Teatru Wandy Siemasz-
kowej w Rzeszowie. Niestety grupie nie 
udało się obejrzeć zaplanowanego spek-
taklu „O dwóch takich, co ukradli księ-
życ”, ponieważ z przyczyn losowych 

został on w ostatniej chwili odwołany. 
Jednak nie ma tego złego…

Po przybyciu na miejsce uczestnicy 
projektu zostali zaproszenie na „prywat-
ną wycieczkę” po teatrze.  Zwiedzanie 

rozpoczęło się od sali widowiskowej, 
gdzie specjalnie dla nich pracownicy 
tego wyjątkowego miejsca zdradzili kil-
ka tajemnic pracy na scenie. I wcale nie 
była to opowieść o aktorach, ale o tych 
wszystkich osobach, które dbają o to, by 
aktorzy na scenie nie tylko odpowiednio 
się prezentowali, ale również komforto-
wo czuli. Młodzież zapoznała się z pra-
cą oświetleniowca, akustyka, scenografa 

i garderobianych.
I w tym właśnie miejscu – 

na scenie rzeszowskiego teatru 
przesympatyczna Pani z Działu 
sprzedaży i marketingu, która 
wspaniale opowiadała nie tylko 
o teatrze, ale również o spekta-
klu, który miał być wystawiony 
wręczyła wszystkim płyty z 
muzyką do tegoż przedstawie-
nia.

Następnie grupa udała się 
do garderoby, pracowni kra-
wieckiej i sali prób, gdzie mo-

gła swobodnie zapoznać się z kli-
matem tych miejsc. Zwiedzanie teatru 
zakończyło się na balkonie sali wido-
wiskowej, skąd młodzież miała okazję 
poobserwować prace nad zmianą sceno-

grafii. Całe spotkanie 
udokumentowano 
pamiątkowymi zdję-
ciami w zabytkowych 
wnętrzach pięknego 
gmachu Teatru.

Tak więc spotka-
nie z teatrem, mimo 
tego, że spektakl nie 
został wystawiony na 
pewno na długo po-
zostanie w pamięci 
uczestników wyjaz-
du, bowiem mogli oni 
zobaczyć i poznać to 
miejsce od „kuchni”, 
a nie każdemu jest to 
dane.

Spacer po pięknej 
rzeszowskiej starów-

ce był ostatnim punk-
tem pobytu w tym uroczym mieście.
     

  M.K.
  

Projekt „Lubelskie Lokalnie Mikro-

dotacje FIO” dofinansowany ze
środków Ministerstwa Pracy i Polity-

ki Społecznej w ramach
Rządowego Programu - Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich.
Partnerzy: Biłgorajska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A., Gmina 
Zwierzyniec oraz Apis S.A.
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Dzieci w gościnie u Krasnobrodzkiej Maryi
W niedzielę 20 września ob-

chodziliśmy 49. Światowy 
Dzień Środków Społecznego Przekazu. 
W tym dniu w krasnobrodzkim Sank-
tuarium odbyło się spotkanie dzieci z 
Podwórkowych Kółek Różańcowych i 
nie tylko. Było nagrywane przez Radio 
Maryja i Telewizję TRWAM. Z Radia 
Maryja przyjechał Ojciec Piotr Dettlaff, 
który zajmuje się organizacją spotkań 
w całej Polsce. 

U Krasnobrodzkiej Szafarki Łask 
dzieci gościły już kilkakrotnie. Kolejny 
raz przyjechała do Krasnobrodu Ma-
dzia Buczek – założycielka Podwórko-
wych Kółek Różańcowych, która jest 
bardzo kochana przez wszystkie dzie-
ci. Kierowane przez Madzię słowa do 
najmłodszych oraz wspólna modlitwa 
różańcowa umocniły w wierze i wska-
zały drogę ku świętości. Następnie była 
sprawowana Msza Święta, której prze-
wodniczył kustosz Sanktuarium ks. 
dr Eugeniusz Derdziuk. Słowa w for-
mie dialogowania skierował do dzieci 
ks. Piotr Jakubiak. Pięknie przybliżył 
dzieciom miejsce objawienia Królowej 
Krasnobrodu oraz przedstawił Cudow-
ny Obrazek znajdujący się w głównym 
ołtarzu. Po Mszy Świętej dla przyby-
łych gości koncertowała parafialna 
schola. Potem dzieci wypowiadały do 
kamery słowa pozdrowień. 

Na koniec wszyscy spotkali się w 
Domu Pielgrzyma oraz w ustawionym 
obok namiocie na wspólnym poczę-
stunku.

Podczas pożeganania pytałam wy-
jeżdżających gości o wrażenia. Wszyst-
kim bardzo się podobało. Przeżyli pięk-
ne chwile, jak zawsze u Krasnobrodzkiej 
Pani. Wyrazy radości i wdzięczności 
kierowali dla Madzi Buczek za Jej cie-
pło, serdeczność i miłość. Na moje ręce 
składali także podziękowania dla Ojca 
Piotra Dettlaffa. 

Tą drogą chciałabym serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy z do-
broci serca, bezinteresownie włączyli 
sie w organizację spotkania Podwórko-
wych Kółek Różańcowych Dzieci, a w 
szczególności:
Panu Kazimierzowi Misztalowi Bur-
mistrzowi Krasnobrodu, Państwu 
Małgorzacie i Mariuszowi Sawulskim 
- właścicielom apteki w Krasnobrodzie, 
Parafianom, którzy przynieśli ciasto, 
słodycze i owoce na wspólny poczęstu-
nek dzieci, Pani Dorocie Gardias - wła-
ścicielce kwiaciarni w Krasnobrodzie, 
Pani Annie Ożga - właścicielce kwia-
ciarni w Krasnobrodzie, Właścicielom 
piekarni ,,Aston”, Panu Adamowi Ku-
rantowiczowi - właścicielowi masar-
ni w Hrubieszowie, Członkom Koła 
Przyjaciół Radia Maryja, Pani Marcie 

Roczkowskiej, Pani Agnieszce Wró-
blewskiej
Pani Marii Kawka, Pani Grażynie Ku-
rantowicz, Pani Krystynie Sawulskiej 
Pani Katechetce Renacie Gancarz, 
Pani Bożenie Korzeniowskiej, Państwu 
Bożenie i Karolowi Kołpom z dzieć-
mi, Panu Wojciechowi Rzepeckiemu 
z dziećmi, Anonimowemu darczyńcy, 
Parafianom, którzy złożyli ofiary do pu-
szek oraz na tacę dla Radia Maryja i 
Telewizji TRWAM . 

Trudne jest życie w dzisiejszym 
świecie. Często człowiek widzi tylko 
czubek własnego nosa i poddaje się 
wszechobecnej znieczulicy. Dlatego 
właśnie należy okazywać wdzięczność 
tym, którzy niosą bezinteresowną po-
moc. 

W imieniu dzieci składam gorące 
podziękowania kapłanom posługują-
cym w krasnobrodzkim Sanktuarium 
na czele z proboszczem ks. Prałatem 
dr Eugeniuszem Derdziukiem. Nie 
szczędzą oni własnych sił, poświęce-
nia i zdolności twórczych prowadząc 
wszystkich parafian właściwą ścieżką 
do Niebios Bram. Niech dobry Bóg so-
wicie Im wynagrodzi. 

Józefa Kusz

„Ocalić od zapomnienia”
 w Majdanie Małym

M
ieszkańcy miejscowości Majdan Mały wspólnie ze Sto-
warzyszeniem Kulturalno-Naukowym „Do źródeł” wzięli 

udział w drugiej edycji Konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” or-
ganizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK im. Stefana 
Bryły przy współpracy z Bankiem Zachodnim WBK.

W ramach konkursu opracowany i złożony został projekt pn. 
„Ocalić od zapomnienia” – upamiętnienie akcji wysiedlenia w 1943 
roku mieszkańców wsi Majdan Mały. Projekt ten przeszedł pozytyw-
ną ocenę i zakwalifikowany został do dofinansowania.

W ramach projektu wykonana będzie pamiątkowa tablica upa-
miętniająca wydarzenia z 1943 roku oraz zorganizowana uroczystość 
z udziałem mieszkańców Majdanu Małego i zaproszonych gości, pod-
czas której nastąpi odsłonięcie tablicy. Projekt realizowany będzie w 
roku 2016, odsłonięcie tablicy planowane jest w miesiącu maju.

Całkowita wartość projektu to kwota ponad 5 tys. zł. Dofinanso-
wanie wyniesie 4 tys. zł.

Informacje o kolejnych etapach realizacji projektu będziemy pu-
blikowali na łamach kolejnych wydań naszego pisma.

Mariola Czapla
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Studentki z Rumunii i Armenii w ZSO

AIESEC to globalna organizacja prowadzona przez 
młodych ludzi, która od ponad 66 lat realizuje pro-

gram praktyk i wolontariatów, docierając do 126 krajów i te-
rytoriów. W Polsce znajduje się 16 ośrodków akademickich, 
gdzie umożliwia się studentom rozwój osobisty i profesjonal-
ny poprzez realizowane projekty i pracę zespołową. 

W ramach działalności tej organizacji we wrześniu tego 

roku naszą szkołę odwiedziły studentki z Rumunii i Armenii. 
Wolontariuszki prowadziły zajęcia we wszystkich klasach 
naszej szkoły opowiadając w języku angielskim o swoich 
krajach. Klasa II LO oprowadziła ich po najciekawszych za-
kątkach Krasnobrodu a klasa Ia (językowa) przygotowała dla 
nich ognisko pożegnalne.

Karolina Piotrowska

Gimnazjalistki z ZSO w Krasnobrodzie

w finale Turnieju Orlika

Dziewczęta z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Kra-

snobrodzie będą reprezentować woje-

wództwo lubelskie w krajowym finale 
piłkarskiego Turnieju Orlika o Pu-

char Premiera. Decydująca faza roz-

grywek rozpocznie się w Warszawie 
w czwartek 15 października i potrwa 
trzy dni.

Wśród najlepszych zespołów w Pol-
sce będą uczennice I klasy gimnazjum 
z Krasnobrodu, które zakończyły elimi-
nacje na szczeblu wojewódzkim z pełną 
pulą 9 punktów. W drodze do finału kra-
jowego podopieczne Marcina Nowosa-
da pokonały rówieśniczki z UKS Piątki 
Plus z Białej Podlaskiej, ZO ze Starej 

Róży i Gimnazjum nr 9 z Lublina. Pod-
czas finału wojewódzkiego zawodniczki 
z rocznika 2002 zdobyły łącznie 15 goli, 
tracąc 6.

W gronie mistrzów regionalnych 
piłkarki z Krasnobrodu zagrają po raz 
pierwszy, ale zapowiadają, walkę o każ-
dą bramkę. - Zdajemy sobie sprawę, że 
rywalki będą bardzo wymagające, a w 
większości zespołów, zgodnie z regu-
laminem, wystąpią zawodniczki, które 
na co dzień grają w klubach. U nas nie 
mamy takich dziewcząt, ale postaramy 
się zaprezentować jak najlepiej. Dużo 
zależy od losowania, ale o tym czy bę-
dzie dla nas szczęśliwe przekonamy 
się już w stolicy - mówi Informacyjnej 

Agencji Samorządowej Marcin Nowo-
sad.

Uczestnicy ostatniej rundy Turnie-
ju Orlika będą rywalizować w czterech 
grupach, z których do kolejnej fazy 
awansują po dwie najlepsze ekipy. Zwy-
cięzców rozgrywek poznamy w najbliż-
szą sobotę.

ZSO Krasnobród będą reprezento-
wać: Gabriela Dobek, Martyna Przytu-
ła, Klaudia Sak, Julia Górnik, Agnieszka 
Kowalczuk, Kinga Buczak, Katarzyna 
Trąba i Sandra Złotorzyńska.
 

ias24.eu
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Wieści ze Szkoły Podstawowej
w Majdanie Wielkim

Zielona Szkoła w Wiśle!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim Małgorzata Ka-

wałek po raz czwarty załatwiła wyjazd na Zieloną Szkołę dla 
44 uczniów wraz nauczycielami do Wisły. Turnus będzie trwał 
od 24.10. - 07.11.2015 r. Na uczniów czeka w Wiśle mnóstwo 
atrakcji: lekcje terenowe i muzealne, zajęcia na basenie, wy-
cieczki autokarowe i piesze, warsztaty edukacyjno-teatralne 
w Bielsku Białej oraz wiele innych niespodzianek. Pragnę 
zaznaczyć, że na Zielonej Szkole prowadzone są wszystkie 
lekcje i realizowana jest podstawa programowa. Szczegółowe 
sprawozdanie z pobytu na Zielonej Szkole ukaże się w Gaze-
cie Krasnobrodzkiej w grudniu. Cały pobyt 50 osób jest spon-
sorowany przez Fundację.  

Paraolimpijczycy w szkole 

w Majdanie Wielkim

W dniu 15.10.2015 r. w Szkole Podstawowej im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim odbyły się 
warsztaty wychowawczo-profilaktyczne w ramach programu 
„Wygraj życie dzięki marzeniom” prowadzone przez Mi-
strzów Paraolimpiady w szermierce na wózkach.

Program jest finansowany przez Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warsztaty miały na celu 

integrację, odkrycie wartości, pasji życiowych oraz ciężkiej 
pracy, a także profilaktykę zachowań niebezpiecznych. Spor-
towcy opowiadali o sobie, swoich marzeniach, pasjach i słabo-
ściach. Zwrócili uwagę na kwestie bezpieczeństwa, tolerancji 
i empatii. Zaprezentowali też wspaniałą dyscyplinę sportową 
jaką jest szermierka.

W warsztatach brali udział uczniowie naszej szkoły oraz 
delegacje szkół z gminy Krasnobród i WTZ w Dominikanów-
ce. Z gości zaproszonych uczestniczył Burmistrz Krasnobrodu 
Kazimierz Misztal, rodzice, nauczyciele.

Bicie rekordu

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
już od wielu lat współpracuje z Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy realizując Program Ratujemy i Uczymy Ratować. Od 
2 lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w biciu rekordu w 
jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-odde-
chowej. 

W tym roku 16 października w samo południe cała szkoła 
przystąpiła do bicia rekordu. Uczestnicy otrzymali od Funda-
cji WOŚP apteczki Małego Ratownika, które zostały rozdane 
na zakończenie akcji.

Joanna Kwiatkowska
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Radosne przedszkole

T
ytuł „Radosne przedszkole” 

dla Przedszkola Samorządowe-
go w Krasnobrodzie za udział w Ogól-
nopolskim Konkursie organizowanym 
przez Studium Prawa Europejskiego w 
Warszawie.

Celem konkursu było udoskonalenie 
i usprawnienie procesu dydaktyczne-
go oraz wszechstronny rozwój dzieci. 
Rozwijanie kreatywność dzieci poprzez 
poszukiwanie różnorodnych rozwiązań 
oraz integrowanie poprzez wspólną za-
bawę i naukę. Przedszkola przystępujące 
do konkursu przyjęły na siebie zadania, 
których wykonanie oceniane było przez 
jury – punktowo w skali od 1-10. Wa-
runkiem otrzymania tytułu i dyplomu 
„Radosne przedszkole” było uzyskanie 
co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W 
skład jury weszli przedstawiciele orga-

nizatora konkursu.
Zadania konkursowe: 
1. Zorganizowanie przedstawienia/

teatrzyku na podstawie wspólnie wy-
branej bajki/opowiadania. 2. Przepro-
wadzenie spotkań z przedstawicielami 
Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia 
Ratunkowego, organizacji społecznych. 
3. Przedszkolne mistrzostwa w grach 
edukacyjnych. 4. Przeprowadzenie 
Dnia Talentu w przedszkolu. 5. Zorga-
nizowanie w ramach ogólnoprzedsz-
kolnego dnia sportu międzygrupowych 
rozgrywek sportowych. 6. Pogadanka z 
dziećmi na temat wakacyjnych podróży 
na podstawie własnych przeżyć. 7. Zor-
ganizowanie w ramach tygodnia Polska 
Złota Jesień ogólnoprzedszkolnego kon-
kursu plastycznego „Jesienny spacer”. 
8. Zorganizowanie w ramach tygodnia 

Kubusia Puchatka konkursu na wyko-
nanie maski postaci bajkowych. 9. Prze-
prowadzenie przedszkolnego konkursu 
z motywem przewodnim: „Moja Pani 
z przedszkola”. 10. Zgłoszenie swoje-
go przedstawiciela do udziału w kursie 
„Radosne przedszkole”, który w formie 
e-learning organizowało Studium Prawa 
Europejskiego w Warszawie.
Zakończeniem i zaliczeniem konkursu 
było obowiązkowe przesłanie infor-
macji z przedszkoli o przebiegu prac 
konkursowych i uzyskanych efektach. 
Wykonywane zadania dokumentowane 
były poprzez materiały fotograficzne, 
plastyczne, pisemne opracowania i reje-
stracja na DVD lub CD. Sprawozdanie 
z naszego przedszkola zostało przesłane 
w terminie i zdobyło wystarczająca ilość 
punktów, aby uzyskać tytuł Radosne 

przedszkole. 

Koordynator konkursu:
Maria Domańska
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Poznajemy uroki i atrakcje Roztocza

2
0 sierpnia 2015 r. odbyła się 
wycieczka dla dzieci z terenu 

miasta i gminy Krasnobród zorganizo-
wana przez Burmistrza Krasnobrodu, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie oraz Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasno-
brodzie.

Wszyscy punktualnie o godz. 8.30 
pojawiliśmy się w wyznaczonym miej-
scu spotkania, przy parkingu obok 
Urzędu Miasta. Uczestników wycieczki 
przywitał Burmistrz Krasnobrodu, po-
życzył miłych wrażeń i dobrej zabawy. 
Wszyscy zajęliśmy miejsca w autokarze 
i ruszyliśmy żądni przygód w zaplano-
waną trasę.

Po drodze zatrzymaliśmy się w miej-
scowości Hutki, aby z autokaru przesiąść 
się (zaopatrzeni w kapoki) do kajaków i 
z nurtem rzeki Wieprz powiosłować do 
miejscowości Bondyrz. Po kajakowym 
szaleństwie, nieco przemoczeni (nikomu 
to nie przeszkadzało), przesiedliśmy się 
ponownie do autokaru i pojechaliśmy do 
skansenu etnograficznego w Guciowie. 
Po dotarciu na miejsce przywitał nas 
Pan Stanisław - przewodnik po „Zagro-
dzie w Guciowie”. Pan Stanisław w nie-
zwykle barwny sposób przedstawił nam 
historię o tym jak żyli nasi przodkowie, 
mogliśmy obejrzeć eksponaty, dzięki 
którym odbyliśmy podróż do przeszło-
ści. Wszystkie dzieci z zachwytem wsłu-
chiwały się w historię opowiadaną przez 
Pana Stanisława. Trzeba zaznaczyć, że 
nasz wspaniały Przewodnik ma bogatą 
kolekcję odłamów meteorytów z całego 
świata, którą pochwalił się nam podczas 
naszej wizyty. Z uśmiechami na twarzy 
pożegnaliśmy się ze wspaniałym gospo-
darzem i wyruszyliśmy ku przygodzie.

Kolejnym punktem naszej wyciecz-
ki był Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w 

Zwierzyńcu. Podczas podróży do Zwie-
rzyńca Pan Sławomir Radliński - prze-
wodnik wycieczki w bardzo ciekawy 
sposób opowiadał o tym, co możemy do-
strzec za oknem naszego autobusu. Nasi 
mali podopieczni byli pod wrażeniem 
tego, jak piękne i tajemnicze jest Rozto-
cze, w którym mają szczęście mieszkać. 
Po przyjeździe do Zwierzyńca mieliśmy 
okazję obejrzeć projekcję filmu na temat 
fauny i flory Roztocza. Punktem kulmi-
nacyjnym Ośrodka w Zwierzyńcu była 
wystawa multimedialna wzbogacona 
ciekawą scenografią, światłem i dźwię-
kiem, która przeniosła nas w magiczny 
świat przyrody Roztoczańskiego Parku 
Narodowego.

Przedostatnim punktem naszej wy-
cieczki był Park Dinozaurów, w którym 
ciepło przywitał nas Przewodnik. Na 
wstępie Pan Przewodnik opowiedział 
nam historię początku powstania Zie-
mi, która bardzo zaintrygowała nasze 
dzieciaki. Podczas naszej wizyty w Par-
ku Dinozaurów mogliśmy podziwiać 
ogromne figury prehistorycznych stwo-
rzeń, z którymi zrobiliśmy sobie pamiąt-
kowe zdjęcia.

Pełni wrażeń i emocji udaliśmy 
się busem nad nasz krasnobrodzki za-
lew, gdzie czekała na nas moc atrakcji 
i wrażeń. Nasi podopieczni mogli wy-
brać sobie najbardziej odpowiednią dla 
nich formę rozrywki. Dzieciaki szybko 
podzieliły się na dwie grupy: miłośni-
ków wrażeń, którzy udali się pokonać 
trasę parku linowego oraz przyszłych 
kierowców rajdowych. Okazało się, że 
krasnobrodzki deptak znajdujący się 
przy zalewie jest wspaniałym torem go-
kartowym.

Po tak męczącym i fascynującym za-
razem dniu postanowiliśmy zrobić ogni-
sko i upiec kiełbaski. Dzięki spożytemu 

posiłkowi otrzymaliśmy zastrzyk ener-
gii, który wykorzystaliśmy na zabawę w 
basenach przy zalewie. Nasi wspaniali 
turyści szybko odnaleźli się w „wodnym 
świecie”. 

Nasz emocjonujący dzień zakończył 
spacer znad zalewu pod Urząd Miasta w 
Krasnobrodzie, gdzie czekali już rodzi-
ce naszych milusińskich. Jak wiadomo 
wszystkie rozstania są smutne, ale za-
dowolone buzie dzieciaków mówiły coś 
innego. Mamy nadzieję, że jeszcze nie-
jedna przygoda przed nami!
Podziękowania dla sponsorów:
• Pan Zdzisław i Marcin Skiba - Usługi 
Transportowe;
• Pan Sławomir Tor - „Krasnobrodzkie 
spływy kajakowe”;
• Pani Anna i Stanisław Jachymek - Za-
groda Guciów;
• Pan Zdzisław Strupieniuk Dyrektor 
Roztoczańskiego Parku Narodowego;
• Pan Tadeusz Grabowski - z-ca dyrek-
tora Roztoczańskiego Parku Narodowe-
go;
• Pan Janusz Sokół „Park Dinozaurów”;
• Pan Wojciech Radzicki „Park Lino-
wy”;
• Pan Kazimierz Kurantowicz „Gokarty 
nad zalewem”;
• Pan Krzysztof i Paweł Kłyż  Piekarnia 
w Krasnobrodzie;
• Podziękowania dla anonimowego 
sponsora, który zakupił kiełbasę, napoje 
i dodatki na ognisko.
Podziękowania dla opiekunów:
• Pan Sławomir Radliński - pilot i opie-
kun;
• Pani Monika Danielewicz-Koniec - 
przewodnik i opiekun.

Zofia Podolak
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Jubileusz 40-lecia DPS

w Krasnobrodzie


