
5,00 zł
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GMINNEGO

ROK XXXIII nr 5/297 maj 2022
ISSN 15064263

NNOORRDDIIKKIIAADDAA
UUZZDDRROOWWIISSKKOOWWYY  RRAAJJDD  NNOORRDDIICC  WWAALLKKIINNGG



Gazeta     rasnobrodzkaMaj 2022

Odbiór końcowy remontu ulicy Andersa
W dniu 29 kwietnia 2022 r. w Urzędzie 

Miejskim w Krasnobrodzie przy udziale In‐
spektora  Nadzoru  i  Kierownika  budowy 
przeprowadzono  odbiór  końcowy  zadania 
pn. „Remont odcinka ulicy Andersa w Kra‐
snobrodzie  od  km  0+000,00  do  km 
0+317,30  ETAP I”.

Wykonawcą  robót  było  Przedsiębior‐
stwo  Robót  DrogowoMostowych  Sp. 
z o. o., ul. Lwowska 54, 22600 Tomaszów 
Lubelski.

Wartość  odebranych  robót  233  276,27 
zł brutto.

Umowa na remont budynku
po dawnym ośrodku zdrowia

5 maja  2022  r. Burmistrz Krasnobrodu 
Kazimierz Misztal przy kontrasygnacie Za‐
stępcy  Skarbnika Tomasza Maruszaka  oraz 
w  obecności  Inspektora  nadzoru  Dawida 
Blicharza  zawarli  umowę  na  realizację  za‐
dania  pn.  „Remont  budynku  na  potrzeby 

utworzenia  Centrum Aktywności  Społecz‐
nej  i  siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  budynku  po  dawnym ośrodku  zdrowia”. 
Wykonawcą  prac  jest  firma  INVEST 
ENERGY Paweł Kmieć z siedzibą w Biłgo‐
raju.

Zakres robót w ramach niniejszej umo‐
wy obejmuje:
1) remont budynku wraz z dobudową,
2)  budowę  instalacji  sanitarnych:  wodocią‐
gowa  i  ciepłej wody,  c.o.,  kanalizacji  sani‐
tarnej, gazowej z kotłem c.o., elektrycznej,
3)  zagospodarowanie  terenu  wokół  budyn‐
ku  m.  in.  poprzez  wykonanie  ogrodzenia, 
utwardzeń, 
4) remont magazynu.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
całość  przedmiotu  zamówienia  do  dnia  5 
stycznia 2024 r. Wartość zawartej umowy to 
1 704 259,91 zł brutto. 

Zadanie  inwestycyjne  „Remont  budyn‐
ku na potrzeby utworzenia Centrum Aktyw‐
ności Społecznej i siedziby Ośrodka Pomo‐
cy  Społecznej  w  budynku  po  dawnym 
ośrodku  zdrowia”  dofinansowane  jest  ze 
środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych w wyso‐
kości 1 348 000,00 zł.

Odbiór końcowy budowy
odcinka ulicy Kalinowej

W dniu 18.05.2022  r. komisja odbioro‐
wa  przy  udziale  Mateusza  Michalskiego   
Członka  Zarządu,  Łukasza  Michalskiego   
Kierownika  budowy oraz Piotra Kawalca   
Inspektora  nadzoru,  dokonała  odbioru  koń‐
cowego zadania pn. „Budowa odcinka ulicy 
Kalinowej nr 112296L na osiedlu Podzamek 

w  Krasnobrodzie,  km  0+003.00÷0+440.90” 
dofinansowanego  ze  środków  Rządowego 
Funduszu  Rozwoju  Dróg.  Roboty  realizo‐
wano w  terminie  od  dnia  05.10.2021  r.  do 
dnia 12.05.2022 r.

Wykonawcą  robót  był  Zakład  Budow‐
lanoTransportowy  „DROGMOST”  Sp. 
z o. o., Mokre 24D, 22400 Zamość.

Całkowita  wartość  wykonanych  i  ode‐
branych  robót  wynosi  714  338,51  zł  netto 
i 878 636,37 zł brutto.
Dofinansowanie: 439 318,00 zł, wkład wła‐
sny: 439 318,37 zł.

Ogłoszenie postępowania
na modernizację drogi w Hutkowie
Gmina Krasnobród ogłosiła postępowa‐

nie  na  realizację  zamówienia  publicznego 
pn.  „Modernizacja  (przebudowa)  drogi 
gminnej  dojazdowej  do  gruntów  rolnych 
w  miejscowości  Hutków  od  km  0+000,00 
do  km  0+130,00”.  ęTermin  składania  ofert 
upływa 7 czerwca 2022 r. o godz. 10.00. 

Zakres robót obejmuje w szczególności:
 modernizację (przebudowę) drogi o długo‐
ści  130,00 m  i  zmiennej  szerokości  jezdni 
od 4,00 m do 5,00 m o nawierzchni asfalto‐
wej,  której  początek  zlokalizowany  jest 
w  km  0+000,00  na  krawędzi  jezdni  drogi 
gminnej  o  nawierzchni  asfaltowej,  koniec 
inwestycji  zlokalizowany  jest  w  km 
0+130,00;
 wykonanie nawierzchni zjazdów oraz po‐
boczy z kruszywa,
 oznakowanie pionowe.

Ogłoszenie postępowania
na budowę oświetlenia ulicznego
Gmina Krasnobród ogłosiła postępowa‐

nie  na  realizację  zamówienia  publicznego 
pn.  „Budowa  oświetlenia  ulicznego 
w  ul.  Tomaszowskiej  w  Majdanie  Wiel‐
kim”.  Termin  składania  ofert  upływa  9 
czerwca 2022 r. o godz. 10.00. 

Zamówienie  obejmuje  budowę  oświe‐
tlenia ulicznego na  słupach metalowych na 
fundamentach  żelbetowych  z  oprawami 
LED  –  21  szt. Termin  realizacji  robót  –  4 
miesiące od dnia podpisania umowy. 
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VII Majówka Roztoczańska
Po  dwuletniej  przerwie  spowodo‐

wanej pandemią koronawirusa do 
kalendarza  krasnobrodzkich  wydarzeń 
kulturalnych  powróciła Majówka  Rozto‐
czańska, która odbyła się w dniach 1  i 3 
maja 2022 roku.

Jej  organizatorami  byli  Burmistrz 
Krasnobrodu  i Krasnobrodzki Dom Kul‐
tury, a współorganizatorami  i partnerami: 
Parafia Nawiedzenia NMP w Krasnobro‐
dzie, Krasnobrodzkie Towarzystwo Węd‐
karskie i Fundacja „Roztocze Epic”.

A oto co wydarzyło się podczas XVII 
Majówki  Roztoczańskiej  w  Krasnobro‐
dzie:
1 maja 2022 (niedziela)

Zawody wędkarskie
Majówka rozpoczęła się w niedzielę 1 

maja  bardzo  wcześnie  rano,  bo  już 
o  godz.  7.00  rozpoczęły  się  Otwarte 
Wędkarskie  Zawody  Spławikowe  o  Pu‐
char  Starosty  Zamojskiego  i  o  Mistrzo‐
stwo  Krasnobrodzkiego  Towarzystwa 
Wędkarskiego. Łowienie trwało do godz. 
11.00,  potem  zważono  złowione  ryby 
i ustalono wyniki. 

W zawodach  zorganizowanych przez 
Krasnobrodzkie  Towarzystwo  Wędkar‐
skie,  które  odbyły  się  nad  naszym  zale‐
wem wzięło udział 29 uczestników.

Zwycięzcami zawodów zostali:

I miejsce – Piotr Milczuk
II miejsce – Wiktor Kostrubiec
III miejsce – Maciej Lizut.

W  podsumowaniu  zawodów  uczest‐
niczył Wicestarosta Zamojski Witold Ma‐
rucha, który wręczył nagrody najlepszym 
wędkarzom.  Fundatorem  nagród  było 
Starostwo Powiatowe w Zamościu. 

Na zakończenie Prezes Krasnobrodz‐
kiego  Towarzystwa  Wędkarskiego  Wie‐
sław  Tkaczyk  podziękował  wędkarzom 
za  udział w  zawodach,  a  Panu  Staroście 
za ufundowanie nagród oraz  za wspiera‐
nie działalności KTW.

KRASNOBRODZKI
PIKNIK KULINARNY

Następnie o godz. 15.00 na placu Sie‐
kluckiego  rozpoczął  się  „Krasnobrodzki 
Piknik  Kulinarny”,  składający  się 
z dwóch części – artystycznej i kulinarnej.

1. Część artystyczna
W programie artystycznej części pik‐

niku  były  prezentacje  wokalne  najmłod‐
szych  uczestników  zajęć  prowadzonych 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury  przez 
Anetę Krupa. Wystąpiły: Karolina Korze‐
niowska,  Rose,  Nina  i  Mia  Osterkamp
Mielniczek, Blanka Gontarz,  Julia Skiba, 
Magdalena  Maruszak,  Oliwia  Gielmuda, 
Aleksandra Tabała, Martyna Bełz, Oliwia 
Hałasa i Iga Piotrowska. Ich występy zo‐
stały nagrodzone brawami.

W dalszej części był czas na zabawy 
oraz animacje dla dzieci i rodziców pro‐
wadzone  przez  instruktorki KDK   Ma‐
riolę  Kawecką  i  Marzenę  Mazurek. 
Udział  w  nich  był  nagradzany  upomin‐
kami.

Oprawę muzyczną  imprezy zapewni‐
ły  zaproszone  zespoły.  Jako  pierwszy 
wystąpił  zespół  wokalnoinstrumentalny 
„Kapela Bełżecka”, prezentując zróżnico‐
wany  repertuarowo  program.  W  dalszej 
części Majówki wystąpił,  znany  już  kra‐
snobrodzkiej publiczności zespół „Show‐
Men Szopinek”. 

Występy zespołów zostały miło przy‐
jęte przez publiczność, która śpiewała ra‐
zem z nimi znane i lubiane utwory, m. in. 
z  okresu  lat  sześćdziesiątych  i  siedem‐
dziesiątych. Wesołe rytmy oraz zaprosze‐
nia skierowane do publiczności zachęciły 
uczestników pikniku nie tylko do śpiewa‐
nia, ale również do tańców i wspólnej za‐
bawy. 

Po  występach  zespołów  miłośnicy 
tańca  mieli  możliwość  dalszej  zabawy, 
tym  razem przy muzyce, którą prezento‐
wał  DJ  RedLight.  Było  wielu,  którzy 
skorzystali z tej okazji i bawili się do go‐
dziny 22.00.

Dodatkową  atrakcję  pikniku,  szcze‐
gólnie  dla  dzieci,  przygotowali  strażacy 
z  OSP  Krasnobród,  którzy  zabezpieczali 
piknik.  Stworzyli  chętnym  możliwość 
poznania  wyposażenia  strażackiego  sa‐
mochodu  bojowego,  wejście  do  jego 
wnętrza,  czy  też  przymierzenie  hełmu 
strażackiego. Było dużo chętnych do sko‐
rzystania z tej propozycji.

Z  myślą  o  dzieciach  ustawione  też 
były  dwie  dmuchane  zjeżdżalnie  dla 
dzieci, z których chętnie korzystały. Była 
też wata cukrowa i popcorn. 

2. Część kulinarna
Prezentacje kulinarne kół gospodyń

wiejskich i stowarzyszeń 
Podczas pikniku było nie tylko weso‐

ło, ale również i smacznie. Różne smako‐
łyki przygotowali członkowie kół gospo‐
dyń  wiejskich  i  stowarzyszeń  działają‐
cych na terenie gminy Krasnobród.

Swoje  stoiska  miały  następujące  or‐
ganizacje  pozarządowe,  które  serwowały 
następujące dania i przekąski:
KGW  Grabnik  –  grochówka,  golonka 
w słoiku, pierogi z kaszą, ciasta – piernik 
i szarlotka oraz kawa i herbata;
KGW Zielone – zupa „chłopski garnek”, 
kapusta  biała,  bigos,  pierogi  gotowane, 
pierogi  pieczone,  ser  wędzony,  woda 
z miętą i cytryną oraz ciasta;
KGW Stara Huta – bigos, pierogi z ka‐
szą gryczaną, pierogi  z  soczewicą,  cebu‐
larze  oraz  ciasta:  z  brzoskwiniami,  mio‐
downik, karmelowe, sernik;
KGW Hutki – ciasta;
KGW Krasnobród – grochówka, gofry, 
kawa i herbata;
Stowarzyszenie  Klub  50  Plus  z  Kra‐
snobrodu  –  zupa  szczawiowa,  sałatki, 
ciasta, pierogi, rolada.

Chętnych do degustacji nie brakowa‐
ło. Każdy mógł znaleźć coś pysznego dla 
siebie. Że było pysznie nie ma wątpliwo‐
ści, bo wszystko, co przedstawiciele wy‐
żej  wymienionych  organizacji  przygoto‐
wali, zniknęło ze stoisk.  

Konkurs kulinarny 
„Ziemniaczane smaki”

Oprócz  przygotowania  i  obsługi  sto‐
isk  kulinarnych  KGW  i  stowarzyszenia 
wzięły  udział  również w konkursie  kuli‐
narnym  „Ziemniaczane  smaki”.  Uczest‐
nicy  zobowiązani  byli  do  przygotowania 
potrawy, której  głównym składnikiem  są 
ziemniaki.

Celem  konkursu  były:  promocja  tra‐
dycyjnych,  lokalnych  produktów  i  po‐
traw,  prezentacja  kuchni  tradycyjnej,  po‐
pularyzacja i pogłębianie wiedzy kulinar‐
nej,  wymiana  doświadczeń  i  przepisów 
na  różne  potrawy  i  ciasta,  aktywizacja 
i integracja społeczności lokalnych.

Dania  konkursowe  oceniali  kucharze 
z  wieloletnim  doświadczeniem: Andrzej 
Kasprzyk  –  przewodniczący  i  Krzysztof 
Czapla oraz zastępca burmistrza Krasno‐
brodu Janusz Oś.

Jurorzy mieli  trudne  zadanie  do wy‐
konania, bo wszystkie dania były bardzo 
smaczne. 
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Biorąc  pod  uwagę  nie  tylko  smak,  ale 
również takie czynniki jak: właściwy do‐
bór  składników  i  wykorzystanie  lokal‐
nych  surowców,  związek  z  regionem 
i tradycją, oryginalność, stopień trudności 
przyrządzania,  estetyka,  sposób  serwo‐
wania, wrażenie  ogólne,  komisja  ustaliła 
następujący werdykt:

I Miejsce 
KGW HUTKI

za pieczonego ziemniaka
faszerowanego
Nagroda 500 zł
II Miejsce  

KGW STARA HUTA
za babkę ziemniaczaną

Nagroda 400 zł
III Miejsce

STOWARZYSZENIE KLUB 50 PLUS 
z Krasnobrodu
za fuszer

nagroda 300 zł
oraz 3 równorzędne wyróżnienia

i nagrody po 200 zł 
które otrzymali:
KGW Krasnobród

za kartoflankę krasnobrodzką
KGW ZIELONE

za pierogi z pokrzywą
KGW GRABNIK

za faszerowane ziemniaki
w mundurkach

Ogłoszenia wyników  i wręczenia na‐
gród  dokonali  Burmistrz  Krasnobrodu 
Kazimierz  Misztal  oraz  jurorzy Andrzej 
Kasprzyk  i  Krzysztof  Czapla.  Wszyscy 
uczestnicy  oprócz  nagród  finansowych 
otrzymali również pamiątkowe dyplomy.

Burmistrz  podziękował  uczestnikom 

za udział w konkursie, a jurorom za pracę 
w  komisji  oceniającej  oraz  pogratulował 
laureatom i wyróżnionym.

Pierwsza impreza
na naszej scenie mobilnej

Podczas  XVII  Majówki  Roztoczań‐
skiej  po  raz pierwszy była wykorzystana 
nowa  scena  mobilna  zakupiona  przez 
KDK w 2021 roku w ramach projektu pn. 
„Krasnobrodzka kultura w plenerze – za‐
kup  sceny  mobilnej  na  potrzeby  wyda‐
rzeń i edukacji kulturalnej” dofinansowa‐
nego z programu Ministra Kultury, Dzie‐
dzictwa  Narodowego  i  Sportu  „Infra‐
struktura domów kultury”. 

Powierzchnia sceny to 48 m2 (8 m x 
6 m) i wysokość – 5 m. 

Koszt jej zakupu wyniósł 120 204,21 
zł  brutto.  Oprócz  dofinansowania 
z MKDNiS w kwocie 52 084,49 zł zakup 
był sfinansowany także z budżetu Gminy 
Krasnobród  w  wysokości  58  119,72  zł 
oraz wsparcia  finansowego  firmy Rodo‐
wita  z  Roztocza,  która  przeznaczyła  na 
ten cel 10 000,00 zł.
3 maja 2022 (wtorek)

231. rocznica uchwalenia
Konstytucji  3 Maja

Uroczystości  religijnopatriotyczne 
z  okazji  Święta Konstytucji  3 Maja  roz‐
poczęły się o godz. 9.00 Mszą św. w in‐
tencji Ojczyzny w Kościele Nawiedzenia 
NMP w Krasnobrodzie. Mszy  św.  prze‐
wodniczył  ks. Andrzej  Łopocki  –  wika‐
riusz  miejscowej parafii.

W  Eucharystii  uczestniczyły  władze 
samorządowe  Krasnobrodu,  poczty 
sztandarowe  szkół,  strażacy  z  jednostek 
OSP  z  terenu  gminy  Krasnobród  wraz 
z  pocztami  sztandarowymi,  delegacje 
szkół  i  instytucji,  społeczność  lokalna 
oraz  goście  przebywający  w  tym  czasie 
w naszym mieście.

Oprawę muzyczną mszy  św.  zapew‐
niła  Krasnobrodzka  Orkiestra  Dęta  dzia‐
łająca  pod  kierunkiem  kapelmistrza Ma‐
teusza Krawca.

W dalszej części obchodów rocznico‐
wych był przemarsz pod pomnik Konsty‐
tucji  3 Maja. Tam,  przy  akompaniamen‐
cie orkiestry, odśpiewano Hymn Narodo‐
wy,  a  potem  okolicznościowe  przemó‐
wienie  wygłosił  burmistrz  Krasnobrodu 
Kazimierz  Misztal  (treść  przemówienia 
publikujemy na str. 5).
Następnie wiązanki  pod  pomnikiem  zło‐
żyły następujące delegacje: 
• Władze samorządowe Krasnobrodu,
•  MiejskoGminna  Biblioteka  Publiczna 
w Krasnobrodzie,
•  MiejskoGminny  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej,
• Zespół Szkół w Krasnobrodzie,
• Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza 
Korczaka w Krasnobrodzie,
• Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ste‐
fa Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim,
•  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Majdanie 

Wielkim,
• Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej 
w Kaczórkach,
• Warsztat Terapii Zajęciowej w Domini‐
kanówce,
•  Krasnobrodzkie  Stowarzyszenie  Tury‐
styczne,
• Krasnobrodzki Dom Kultury.

Na  zakończenie  uroczystości  Bur‐
mistrz  podziękował  wszystkim  uczestni‐
kom,  a  także  osobom  zaangażowanym 
w jej organizację. Osobne podziękowania 
skierował  również do  strażaków, nie  tyl‐
ko za obecność podczas  tej uroczystości, 
ale  też  za  udział  we  wszystkich  innych 
wydarzeniach.  Złożył  również  życzenia 
z  okazji  zbliżającego  się  święta  patrona 
strażaków św. Floriana, dziękując za od‐

daną służbę w ratowaniu ludzkiego życia 
i mienia.
Wyścig rowerowy Roztocze Epic
MTB Maraton – Krasnobród

„Pokonaj siebie”
O  godz.  11.00  na  stadionie  sporto‐

wym w Krasnobrodzie rozpoczął się Wy‐
ścig rowerowy Roztocze Epic MTB Ma‐
raton  –  Krasnobród  „Pokonaj  siebie”. 
Wyścig był zorganizowany w ramach cy‐
klu  wyścigów  rowerowych  „Roztocze 
Epic  MTB  Maraton”  i  był  imprezą 
otwartą, w której mogli wziąć udział  za‐
równo amatorzy jak i zawodnicy zrzesze‐
ni w klubach sportowych.

Wyścig  miał  na  celu:  popularyzację 
amatorskich  wyścigów  kolarstwa  MTB 
oraz  różnych  innych  form  aktywnego 
wypoczynku na rowerach górskich wśród 
młodzieży i dorosłych, poznanie walorów 
przyrodniczych  i  krajobrazowych  Polski 
południowowschodniej,  popularyzację 
kolarstwa górskiego oraz zdrowego i kul‐
turalnego  sposobu  spędzania  wolnego 
czasu,  umożliwienie  współzawodnictwa 
zawodników w maratonach  poprzez  po‐
łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją 
i zabawą oraz wyłonienie najlepszych za‐
wodników  w  poszczególnych  grupach 
wiekowych.

W  wyścigu  wzięło  udział  ponad  80 
zawodników z różnych części kraju. Go‐
ściliśmy  miłośników  dwóch  kółek  mię‐
dzy  innymi  z: Warszawy, Stalowej Woli, 
Rzeszowa,  Niska,  Lublina,  Puław,  Kra‐



Maj 2022Gazeta     rasnobrodzka 5 5 

Szanowni  Państwo,  Mieszkańcy  Kra‐
snobrodu, drodzy Goście !!!

Po  dwóch  latach  pandemii,  która 
ograniczała  nam  możliwość  spotykania 
się,  obchodzimy  dzisiaj  231.  rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja — wiel‐
kiego  dzieła  Sejmu  Czteroletniego  lat 
17881792. 
Reformy  Sejmu Wielkiego  miały  prze‐
rwać  pasmo  klęsk  i  niepowodzeń,  jakie 
nawiedzały  Rzeczpospolitą  w  XVIII 
wieku. Sąsiednie mocarstwa: Rosja, Au‐
stria  i Prusy wykorzystywały wewnętrz‐
ną  słabość  Polski,  prywatę  magnaterii 
i wypaczoną zasadę liberum veto.

Przed  Sejmem  Czteroletnim  armia 
Rzeczypospolitej była nieliczna i w żad‐
nym  stopniu  nie  przypominała  zwycię‐
skiej  armii  polskolitewskiej,  jaką  znali‐
śmy z pól bitewnych Kircholmu, Choci‐
mia i Wiednia.

Rzeczypospolitej  potrzebny  był  akt 
prawny,  który  niezwłocznie  uzdrowiłby 
ustrój  państwa.  Opracowaniem  doku‐
mentu  zajęli  się  wybitni  reformatorzy, 
Hugo  Kołłątaj,  Ignacy  Potocki,  Stani‐
sław  Małachowski,  Adam  Stanisław 
Krasiński, korzystający ze wsparcia kró‐
la Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Wykorzystując  sprzyjającą  sytuację 
międzynarodową,  Sejm  po  burzliwych 
obradach  uchwalił  Konstytucję,  będącą 
fundamentem  niezbędnych  reform 
w  Rzeczypospolitej.  Ustawa  zasadnicza 
Rzeczypospolitej  Obojga  Narodów, 
przyjęta  3  Maja  1791  roku  na  Zamku 
Królewskim w Warszawie  przewidywa‐
ła m.in.: wprowadzenie monarchii  dzie‐
dzicznej,  utworzenie  silnej  i  nowocze‐
snej  armii,  częściowe  zrównanie  praw 
osobistych  szlachty  i  mieszczaństwa, 
opiekę państwa nad chłopami, znosiła li‐
berum veto, tworzyła nowoczesny rząd.

Nowa  Ustawa  budziła  podziw 
i  uznanie  nie  tylko  w  Europie  zachod‐

niej, lecz również w Stanach Zjednoczo‐
nych,  które  2  lata  wcześniej  stały  się 
wzorem  dla  narodów  miłujących  wol‐
ność,  przyjmując  pierwszą  Konstytucję 
w  dziejach Świata.  (Dzisiaj  Stany Zjed‐
noczone ponownie stoją na czele koalicji 
cywilizowanych  państw  dla  których 
wolność  i  pokój  są  wartościami  nad‐
rzędnymi.)

Konstytucja  Rzeczypospolitej  Oboj‐
ga Narodów stała się przykładem dla in‐
nych konstytucji europejskich.

Niestety,  jak  okazało  się  kilka  lat 
później,  Konstytucja  3  Maja  została 
przyjęta  zbyt  późno.  Zamiast  stać  się 
fundamentem  reform  Rzeczypospolitej, 
okazała się być ostatnią wolą i testamen‐
tem gasnącej Ojczyzny. Już 4 lata po jej 
uchwaleniu Rzeczpospolita przestała  ist‐
nieć.  Drapieżni  sąsiedzi  dokonali  dru‐
giego i trzeciego rozbioru Polski.

Rzeczpospolita  upadła  w  wyniku 
postępującego  rozkładu  państwa  oraz 
zdrady  części  szlachty  i  magnaterii,  za‐
biegającej  jedynie  o  własną  pomyśl‐
ność. 

Dlatego nie zapominajmy, że zawsze 
istnieje  interes  ogólnonarodowy,  który 
trzeba  przedkładać  nad  własne  ambicje 
polityczne  czy  ekonomiczne.  Konfede‐
racja targowicka, która doprowadziła, do 
obalenia  Konstytucji  3  Maja  jest  dobit‐
nym przykładem przedkładania partyku‐
larnych interesów nad dobro wspólne. 

Rocznica  uchwalenia  Konstytucji 
przypada  w  bardzo  trudnym  czasie.  Po 
dwóch  latach  pandemii  musimy,  jako 
społeczność  międzynarodowa,  mierzyć 
się z agresją Rosji na Ukrainę. 

24  lutego  słowo  wojna  znowu  po‐
wróciło na usta całego świata. Niepodle‐
głość  i  pokój,  które  należą  się  każdemu 
narodowi  na  świecie  zostały  brutalnie 
zdeptane przez rosyjskich najeźdźców. 

Ludobójstwo,  kojarzone  z  najczar‐
niejszymi  kartami  w  historii  świata  ma 

dziś miejsce w Ukrainie, gdzie giną nie‐
winni  cywile:  kobiety,  dzieci,  starcy  – 
mordowani  i wyrzucani  ze  swojego do‐
mu. Zmuszani  są do masowej emigracji 
i opuszczenia Ojczyzny.

Polska, w  tym Krasnobród, stały się 
nowym domem dla uchodźców z Ukra‐
iny.  Nie  mam  żadnych  wątpliwości,  że 
w  chwili  próby, mieszkańcy  gminy  sta‐
nęli na wysokości zadania i wykazali się 
ogromnym zaangażowaniem,  otwierając 
swoje  domy  i  serca  dla  naszych  sąsia‐
dów potrzebujących teraz pomocy.

W tym wyjątkowym dla Polski dniu 
wyciągajmy wnioski z  tej  lekcji historii. 
Niech  dobro  Ojczyzny  będzie  dla  nas 
wartością  nadrzędną,  tak  jak  było  dla 
twórców  i  zwolenników  Konstytucji  3 
Maja, tak jak dzisiaj jest rzeczą nadrzęd‐
ną dla obrońców Ukrainy.

Jak mówią słowa Konstytucji 3 Ma‐
ja,  postępujmy  tak,  aby  na  „błogosła‐
wieństwo,  na  wdzięczność  współcze‐
snych i przyszłych pokoleń zasłużyć”.

Szanowni Państwo !
Życzę,  aby  Święto  3 Maja  przynio‐

sło  Państwu  radość  z  bycia  Polakiem. 
Niech Majowa  Jutrzenka  zagości w  na‐
szych  sercach,  niech  przyniesie  wszyst‐
kim pokój, radość i optymizm.

Wierzę,  że  ten  trudny  okres,  który 
obecnie  nam  towarzyszy,  wkrótce  się 
zakończy. Do tego czasu musimy wyka‐
zać  się  odpowiedzialnością  wobec  sie‐
bie, wobec bliskich oraz tych, którzy po‐
trzebują naszej pomocy.

W  tym  dniu,  nasza  obecność  niech 
będzie  podkreśleniem  naszego  patrioty‐
zmu.  Niech  powiewające  flagi  będą 
przypomnieniem słów św. Jana Pawła II, 
który  mówił:  „Jesteście  świadkami  hi‐
storii.  Przypominajcie,  że  Wolność  jest 
nam nie tylko dana, ale i zadana”.

Niech się święci 3 Maja !!!

Przemówienie
Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala  wygłoszone w dniu
3 maja 2022 roku przy pomniku Konstytucji 3 Maja w Krasnobrodzie

śnika, Włodawy,  Krasnegostawu,  Legio‐
nowa,  Biłgoraja,  Zamościa,  Tomaszowa 
Lubelskiego. Kolarze mieli do pokonania 
trasę o długości ok. 48 km.

Podczas  zawodów  obecny  był  bur‐
mistrz  Krasnobrodu  Kazimierz  Misztal, 
który  kibicował  kolarskim  zmaganiom 
i  na  zakończenie  wręczał  nagrody  zwy‐
cięzcom.

Wynik zawodów: http://time2go.pl/
XVII Majówka  Roztoczańska  była 

zorganizowana w ramach obchodzonej 
w  tym  roku  rocznicy  450lecia  Kra‐
snobrodu.

Mariola Czapla
Fotoreportaż  str. 1011

fot. M. Kawecka i M. Mazurek

Podziękowania
Składamy  serdeczne  podziękowania 

wszystkim  zaangażowanym  w  organiza‐
cję  XVII  Majówki  Roztoczańskiej 
w Krasnobrodzie.

Organizatorzy
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W zawiązku  ze  zbliżającym  się 
sezonem turystycznym Urząd 

Miejski  w  Krasnobrodzie  przypomina 
osobom prowadzącym działalność z za‐
kresu  krótkotrwałego  zakwaterowania 
o  obowiązku  poboru  opłaty  uzdrowi‐
skowej, która od 01 kwietnia 2021 roku 
wynosi  3  zł  od  osoby  przebywającej 
dłużej niż dobę w celach turystycznych, 
wypoczynkowych  lub  szkoleniowych. 
Opłatę  uzdrowiskową  zobowiązane  są 
uiszczać  osoby  przebywające  w  Kra‐
snobrodzie i jest ona związana ze statu‐
sem  naszego miasta  jako miejscowości 
uzdrowiskowej.  Każda  zebrana  kwota 
(3,00  zł  za  dzień  pobytu)  jest  również 
powiększana  o  dotację  z  budżetu  pań‐
stwa  w  takiej  samej  wysokości.  Zatem 

jeżeli na konto Urzędu Miasta w danym 
roku wpłynie kwota 200.000,00 zł z ty‐
tułu opłaty uzdrowiskowej, to tyle samo 
wpłynie  z  budżetu  państwa.  Zgroma‐
dzone  w  ten  sposób  środki  mogą  być 
zainwestowane jedynie w infrastrukturę 
uzdrowiskową  (szerokie  pojęcie  zwią‐
zane  głównie  z  inwestycjami  komunal‐
nymi,  rewitalizacyjnymi,  a  także  z  bie‐
żącym  utrzymaniem  infrastruktury  tu‐
rystycznej).

Ponadto przypominamy o obowiąz‐
ku rejestracji działalności gospodarczej, 
w  tym  złożenia  informacji  o  nierucho‐
mościach i obiektach budowlanych IN  
1  (deklaracji  na  podatek  od  nierucho‐
mość).  Osoby  prowadzące  tego  typu 
usługi  zgodnie  z  przepisami  prawa  zo‐

bowiązane  są  do  zawarcia  odrębnej 
umowy  na  odbiór  i  zagospodarowanie 
odpadów  komunalnych  powstających 
w  wyniku  prowadzenia  działalności 
gospodarczej.

W  przypadku  stwierdzenia  znacz‐
nego wzrostu ilości odpadów w porów‐
naniu do miesięcy gdy taka działalność 
nie  była  prowadzona  nadmiar  tych  od‐
padów  nie  będzie  odbierany  przez 
przedsiębiorstwo  obsługujące  miesz‐
kańców z zakresu odbioru i zagospoda‐
rowania odpadów komunalnych.

Kazimierz Misztal
Burmistrz Krasnobrodu
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Informacja Burmistrza Krasnobrodu

W  związku  z  ustawą  z  dnia 
28  października  2020  r. 

o  zmianie  ustawy  o  wspieraniu  ter‐
momodernizacji  i  remontów  (Dz.  U. 
z 2022 r. poz. 438 z późn. zm.) każdy 
właściciel  lub  zarządca  budynku  ma 
obowiązek  złożenia  deklaracji  o  źró‐
dłach  ciepła  lub  źródłach  spalania 
paliw.

Złożenie  deklaracji  jest  obowiąz‐
kowe. Niezłożenie deklaracji zgodnie 
z  art.  27h  ust.1  w/w  ustawy  jest  za‐
grożone  karą  grzywny.  Czas  na  zło‐
żenie  deklaracji  mija  30  czerwca 
2022 r..

Deklarację  można  złożyć  drogą 
elektroniczną  na  stronie:  https://ce‐
eb.gov.pl/  lub  w  wersji  papierowej 
w  Urzędzie  Miejskim  w  Krasnobro‐
dzie,  ul.  3 Maja  36,  22440 Krasno‐
bród (pokój nr 3).

Centralna 
Ewidencja 
Emisyjności 
Budynków
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21  maja  2022  r.  miłośnicy  cho‐
dzenia  z  kijami  spotkali  się 

w  Krasnobrodzie,  gdzie  w  ramach  te‐
gorocznej  NORDIKIADY  odbył  się 
Uzdrowiskowy Rajd Nordic Walking. 

Był  to kolejny z 13 rajdów zaplano‐
wanych w ramach tego wydarzenia, któ‐
rego  głównym  organizatorem  jest  Fun‐
dacja  BezMiar  z  Puław,  zaś współorga‐
nizatorami  w  naszym  mieście  byli: 
Urząd Miasta i Gminy Krasnobród, Kra‐
snobrodzki Dom Kultury  oraz Miejsko
Gminny Klub Sportowy „IGROS KRA‐
SNOBRÓD”.

Na  pięknych  roztoczańskich  trasach 
spotkali się wszyscy Ci, którzy pokonują 
kilometry maszerując z kijami. 

Zanim  to  jednak nastąpiło,  uczestni‐
cy tego sportowego spotkania zebrali się 
na Stadionie MGKS IGROS KRASNO‐
BRÓD,  gdzie  najpierw  odbyła  się  reje‐
stracja  zawodników  oraz  indywidualny 
dobór  kijów.  Następnie,  po  oficjalnym 
powitaniu,  którego  dokonała  Prezes 
Fundacji Maryla Miłek był pokaz prawi‐
dłowej  techniki  oraz  rozgrzewka,  którą 
poprowadził Piotr Wetoszka – trener, in‐
struktor,  sędzia,  propagator  nordic  wal‐
king  wielokrotny medalista mistrzostw 
Polski i Europy.

Po rozgrzewce, ponad dwustuosobo‐

wa  drużyna  podzielona  ze  względu  na 
dystans  (6  i  11,5  km)    na  dwie  grupy, 
była gotowa do startu. Jako pierwsi wy‐
ruszyli długodystansowcy, a tuż po nich 
zawodnicy  trasy  sześciokilometrowej. 
Każda  z  grup  pokonywała    swoją  odle‐
głość  prowadzona  przez  wykwalifiko‐
wanych instruktorów.

Na tej krótszej, podczas marszu były 
krótkie  przystanki,  które  umożliwiały 
nie  tylko podziwianie pięknych okolicz‐
ności  przyrody,  ale  także  pozwalały  na 
ćwiczenia  kondycyjne  i  utrzymanie  do‐
brej formy do mety. Zadbała o to Elżbie‐
ta Krawczyk – koordynatorka Nordikia‐
dy. 

W  tym  miejscu  należy  dodać,  że 
obie  trasy  przygotowane  zostały  przez 
państwa  Danutę  i  Tomasza  Pawelców, 
którzy  doskonale  zatroszczyli  się  o wy‐
tyczenie  i  oznakowanie  poszczególnych 
ścieżek marszu.

Po  powrocie  obu  grup  na  stadion 
i ćwiczeniach rozciągających był czas na 
uzupełnienie  kalorii.  Można  było  zjeść 
zupę  gulaszową  przygotowaną  przez 
„Zajazd Kalinka”  z Kaczórek. Na  deser 
były  pączki  ufundowane  przez  Pawła 
Kłyża  –  współwłaściciela  piekarni 
w Krasnobrodzie.

Zakończeniem  tego  sportowego wy‐

darzenia  było  losowanie  nagród  wśród 
wszystkich  uczestników  Nordikiady. 
Szczęśliwcy odbierali je z rąk burmistrza 
Krasnobrodu  Kazimierza  Misztala,  któ‐
remu  towarzyszyli  wspomniani  wcze‐
śniej: Maryla Miłek, Elżbieta Krawczyk 
i Tomasz Pawelec.

Uzdrowiskowy Rajd Nordic Walking 
w Krasnobrodzie już za nami. Podsumo‐
wując można  stwierdzić,  że  było  to  bar‐
dzo  udane  wydarzenie  nie  tylko  sporto‐
we, ale i towarzyskie. Dopisały frekwen‐
cja i pogoda. A jeśli o frekwencji mowa 
nie można ominąć faktu, że nasze miasto 
miało ponad dwudziestoosobową druży‐
nę,  która  miejmy  nadzieję  będzie  się 
rozrastać  i  promować    nordic  walking, 
biorąc  udział  w  kolejnych  marszach 
z kijami. 

Trzeba  również  dodać,  że  podczas 
trwania imprezy na stadionie funkcjono‐
wało  stoisko Warsztatu Terapii  Zajęcio‐
wej w Dominikanówce, na którym moż‐
na było  zakupić  piękne przedmioty  tam 
właśnie  wykonywane.  Dziękujemy  in‐
struktorom tej instytucji za obecność.

M. K.

Fotoreportaż – str. 20
fot. M. Kawecka

Nordikiada  Uzdrowiskowy Rajd Nordic Walking 

7 
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W dniu 2 czerwca 2022  r. w Warszawie, w Biblio‐
tece  Publicznej    m.  st.  Warszawy  –  Bibliotece 

Głównej Województwa Mazowieckiego, odbędzie  się wer‐
nisaż wystawy  ilustracji    pochodzącej  ze  zbiorów Krasno‐
brodzkiego Domu Kultury pt.  „O krasnoludkach  i  o  sierotce 
Marysi”. 

Oto  jak  organizatorzy  wystawy  informują  o  niej  na 
swojej stronie internetowej:

Wystawa została przygotowana w Krasnobrodzkim Do‐
mu Kultury z okazji setnej rocznicy śmierci pisarki. Zawie‐
ra oryginalne  ilustracje znanych polskich artystów –  twór‐
ców  i  kontynuatorów  polskiej  szkoły  ilustracji  –  uczestni‐
czących  w  Ogólnopolskich  Warsztatach  Ilustratorów. 
Warsztaty  i  plenery,  organizowane  w  Krasnobrodzie  od 
blisko  czterdziestu  lat,  są  cenionymi  przez  środowisko  ilu‐
stratorskie  spotkaniami  o  charakterze  twórczym.  Ich  ini‐
cjatorką  i  wieloletnią  organizatorką  jest  Maria  Grażyna 
Szpyra.  W  efekcie  warsztatów  związanych  z  rocznicą 
śmierci  Konopnickiej,  nad  którymi  nadzór  artystyczny 
sprawował wybitny  ilustrator  i  profesor warszawskiej ASP 
Janusz  Stanny  (w  chwili  obecnej  już  nieżyjący),  powstały 
dziesiątki prac nawiązujących do jej dzieła. Spotkać może‐
my wśród nich  prace  takich  artystek  i  artystów,  jak wspo‐
mniany  Janusz  Stanny,  Elżbieta  Gaudasińska,  Hanna 
GrodzkaNowak,  Jolanta  Kolary,  Aleksandra  Kucharska
Cybuch,  Halina  Kuźnicka,  Krystyna  LipkaSztarbałło,  Jo‐
lanta Marcolla, Aleksandra MichalskaSzwagierczak,  Kry‐
styna Michałowska,  Jowita Płoszajska, Małgorzata Sawic‐
kaWoronowicz, Anna Sędziwy, Katarzyna Stanny, Elżbieta 
Wasiuczyńska,  Joanna  ZimowskaKwak,  Artur  Gołębiow‐
ski, Tomasz Borowski, Zbigniew Kołaczek, Bartłomiej Kuź‐
nicki,  Franciszek  Maśluszczak,  Marian  Nowiński,  Bogu‐
sław Orliński, Stanisław Ożóg, Mieczysław Wasilewski  czy 
Zdzisław Witwicki.
Część  prac  zostało  wykorzystanych  jako  ilustracje  do 

wydanej  przez  Krasnobrodzki  Dom  Kultury  książki  Marii 
Konopnickiej O krasnoludkach i o sie‐
rotce Marysi, wszystkie zaś opracowa‐
no w formie wystawy, której kuratorką 
jest Maria Grażyna Szpyra. Tę właśnie 
wystawę będziemy gościć w Bibliotece 
na Koszykowej w czerwcu 2022 roku.
Wernisaż  odbędzie  się  2  czerwca 

o  godz.  18:00  w  pięknym  holu  wysta‐
wowym Pod Zieloną Ścianą. Wystawę, 
której  nadaliśmy  tytuł  „Baśń malowa‐
na.  Maria  Konopnicka  O  krasnolud‐
kach  i  o  sierotce Marysi”,  można  bę‐
dzie oglądać w godzinach otwarcia Bi‐
blioteki do 20 czerwca 2022 r.”

Prezentacja krasnobrodzkiej wysta‐
wy w  stolicy,  to  bardzo ważne wyda‐
rzenie,  które  jest  bardzo  dobrą  formą 
promocji  Krasnobrodzkiego  Domu 
Kultury i naszego miasta. 

M. Czapla

„Baśń malowana” 
Krasnobrodzka wystawa w Warszawie 
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Zapraszamy  na  VI  Mistrzowski  Kurs  Harfowy  w  ra‐
mach XVI  Festiwalu Muzyki  Organowej  i  Kameral‐

nej  „Per Artem  ad Astra”  Krasnobród  2022.  Kurs  odbędzie 
się w dniach 2227 sierpnia 2022 r. w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury  i  jest  adresowany  do  uczniów  szkół  muzycznych 
I  i  II  stopnia,  liceów muzycznych,  studentów szkół  i uczelni 
muzycznych.

Program  kursu  obejmuje  cztery  indywidualne  lekcje  i  zespół 
kameralny. Kurs prowadzi wybitny pedagog i muzyk Anna Piechu‐
raGabryś  (PSM  I  st.  im.  Karola  Kurpińskiego  w  Warszawie, 
UMFC w Warszawie, Teatr Wielki – Opera Narodowa). Wszyscy 
uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

Udział  w  kursie  należy  zgłaszać  na  karcie  zgłoszenia  drogą 
elektroniczną  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  10  czerwca 
2022  r. O  zakwalifikowaniu  się  na  kurs  decyduje  kolejność  zgło‐
szeń. Liczba miejsc ograniczona. 

Więcej szczegółów na https://perartemadastra.pl/2022/05/vimi‐
strzowskikursharfowy/ 

M. Czapla
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VI Mistrzowski
Kurs Harfowy

Wniosek  złożony przez Krasnobrodzki Dom Kultury 
na  zadanie  pn.  „XIV  Ogólnopolski  Konkurs 

Organowy  w  Sanktuarium  NNMP  w  Krasnobrodzie”  został 
rozpatrzony  pozytywnie  i  otrzymał  dofinansowanie 
w  wysokości  30.000,00  zł  z  programu  Ministra  Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja Artystyczna” 2022.

Konkurs  jest  adresowany  do  młodych  organistów 
(urodzonych  po  2001  r.)    uczniów  szkół  muzycznych  II 
stopnia i liceów muzycznych. 

Odbędzie się on w dwóch kategoriach: kategoria I – kl. I
III, kategoria II – kl. IVVI. 

Uczestników  oceniać  będzie  Jury,  w  skład  którego 
wchodzić będą wybitne autorytety świata muzyki organowej: 
prof.  UMFC  dr  hab.  Jarosław  Wróblewski, 
prof. dr hab. Andrzej Białko, dr hab. Jadwiga Kowalska oraz 
dr Wojciech Bednarski.

Laureaci  w  kategorii  II  konkursu  otrzymają  zaproszenia 
do  wykonania  koncertów  na  terenie  Polski  oraz  nagrody 
finansowe: Laureat I Nagrody  5.000 zł, Laureat II Nagrody 
 3.000 zł, Laureat III Nagrody  1.000 zł.

Konkurs  Organowy  w  Krasnobrodzie  był  pierwszym 
konkursem  w  Polsce  skierowanym  do  młodych  organistów 
i zapoczątkował rozwój tego typu wydarzeń w naszym kraju.

Więcej  szczegółów  i  regulamin  konkursu  na  stronie 
www.perartemadastra.pl.

M. Czapla

XIV Ogólnopolski Konkurs Organowy
dofinansowany przez MKiDN
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W dniach 1315.05.2022  r.  od‐
była  się VI  edycja  zawodów 

biegowych  pod  nazwą  „UltraRoztocze 
2022”.  To    ogólnopolskie  wydarzenie 
sportowe  odbyło  się  na  terenie  kilku 
gmin Roztocza,  z  główną  bazą  impre‐
zy w Józefowie. Swój udział tej impre‐
zie,  tak  jak  i w  latach  ubiegłych, miał 
też  i Krasnobród. Okazję do spotkania 
z  organizatorami  i  uczestnikami  tych 
zawodów mieliśmy w naszym mieście 
oraz  na  trasach  biegów,  które  prowa‐
dziły między innymi, po terenie gminy 
Krasnobród, w sobotę 14 maja.

Już o godz.  8:00  ze  stadionu  spor‐
towego  w  Krasnobrodzie  zawodnicy 
wyruszyli  na  trasę  biegu  o  dystansie 
60  km.  Zanim  jednak  biegacze  prze‐
kroczyli linię startu (było ich ok. 150), 
wszystkich  zebranych  powitali:  głów‐
ny  organizator  –  Prezes  Zarządu  Fun‐
dacji  Na  Ratunek  Sławomir  Konopka 
i  Burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierz 
Misztal.  Gospodarz  naszego  miasta 
w  swoim  krótkim  przemówieniu  za‐
prosił  uczestników  biegu  do  odwie‐
dzania  Krasnobrodu  i  Roztocza,  pod‐
kreślając  ich  walory  przyrodnicze 
i  kulturowe,  a  także  życzył  im  powo‐
dzenia  na  trasie  biegu.  Odliczając  od 
10  do  0  dał  uczestnikom  sygnał  do 
startu na  trasę biegu. Zabezpieczeniem 
trasy  biegu  na  terenie  gminy  Krasno‐
bród  zajęli  się  strażacy  z  OSP  Hutki 
i Stara Huta.

Oprócz  tego, że krasnobrodzki sta‐
dion  sportowy  był miejscem  startu  do 
biegu  na  60  km,  to  działał  tam  też  od 

rana do godzin popołudniowych punkt 
kontrolny  i  żywieniowy  dla  uczestni‐
ków biegu na dystansach 90  i 120 km 
oraz  dla  rowerzystów  górskich 
(120  km  MTB).  Organizatorów  biegu 
w  prowadzeniu  punktu  wspomagali 
wolontariusze z Szkolnego Klubu Wo‐
lontariatu  działającego  przy  Zespole 
Szkół  w  Krasnobrodzie  pod  kierun‐
kiem  nauczycielki  tej  szkoły  Haliny 
Gontarz.

Warto  też  wspomnieć,  że  wśród 
uczestników  tegorocznej  edycji  Ultra‐
Roztocza  był  reprezentant  Krasnobro‐
du  –  Kamil  Pióro,  który  wystartował 
na  dystansie  30  km,  choć  jak  się  oka‐
zało  trasa  miała  w  rzeczywistości 
35  km długości. Był  to  już  jego  drugi 
start w tych zawodach. Gratulujemy.

Głównym  organizatorem  Ultra‐
Roztocza  była  Fundacja  Na  Ratunek, 
a  partnerami:  samorządy  miejscowo‐
ści,  z  terenu  na  którym  odbywały  się 
zawody  (Krasnobród,  Zwierzyniec, 
Józefów,  Susiec  i  Tereszpol),  a  także 
Roztoczański  Park  Narodowy,  Nadle‐
śnictwa  Zwierzyniec  i  Józefów, Urząd 
Marszałkowski  Województwa  Lubel‐
skiego w Lublinie oraz sponsorzy.
Wyniki i fotorelacje z tego wydarzenia 
są  dostępne  na  stronie  internetowej:   
https://tourdezboj.com/ultraroztocze

Mariola Czapla

Fotoreportaż – str. 20
fot. M. Czapla

UltraRoztocze 2022
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Inwestycje i projekty realizowane 
przez gminę Krasnobród w roku 2021

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w Gminie Krasnobród

Projekt  współfinansowany  z  Osi  Priorytetowej  5  Efek‐
tywność  Energetyczna  i  Gospodarka  Niskoemisyjna,  Dzia‐
łania  5.2.  Efektywność  energetyczna  sektora  publicznego 
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Lu‐
belskiego na lata 20142020, został opracowany i wykonany 
projekt  na  termomodernizację  budynków  użyteczności  pu‐
blicznej  w  Gminie  Krasnobród.  Projekt  obejmował  termo‐
modernizację  dwóch  budynków  użyteczności  publicznej: 
Zespołu  Szkół  w Krasnobrodzie  przy  ul.  Lelewela  37  oraz 
Budynku  Podmiotów  Ekonomii  Społecznej  przy  ul.  Rynek 
12  w  Krasnobrodzie. W  budynkach  zostały  wykonane  na‐
stępujące prace: wymiana instalacji c.o., wdrożenie systemu 
zarządzania energią, docieplenie stropu poddasza oraz ścian, 
docieplenie  ścian  piwnic,  wymiana  stolarki  okiennej 
i drzwiowej. 

Celem  projektu  było  zwiększenie  efektywności  energe‐
tycznej  budynków,  poprawa  jakości  środowiska  przyrodni‐
czego,  zmniejszenie  kosztów  eksploatacji  budynków  oraz 
poprawa warunków nauki i pracy. 

Całkowita wartość projektu wyniosła   1 393 943,20 zł, 
wartość dofinansowania  926 415,45 zł. 

W  roku  2021  poniesiono  wydatki  na  kwotę    1  342 
570,42 zł. 

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Krasnobród

Poniesione wydatki w  roku 2021 dotyczą  kosztów  zwią‐
zanych z opracowaniem dokumentacji projektowo  kosztory‐
sowej, pełnieniem funkcji kompleksowego nadzoru inwestor‐
skiego, a także wykonania robót budowlanych dla zadania pn. 
„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Krasnobro‐
dzie (docieplenie ścian zewnętrznych łącznika)”. 

Roboty budowlane polegały na wykonaniu izolacji ścian 

piwnic,  wykonaniu  cokołu,  ociepleniu  ścian,  wykończeniu 
opasek z kostki brukowej betonowej, wymianie wsporników 
i przewodów  instalacji uziemiającej  i odgromowej oraz do‐
cieplenie wejścia  do  segmentu B. W 2021  roku poniesiono 
wydatki w wysokości  108 615,82 zł. 

Utworzenie ogrodu i zewnętrznej siłowni
w celu wsparcia osób niepełnosprawnych

w WTZ w Dominikanówce
Zadanie dofinansowane ze środków PFRON z dodatko‐

wego wsparcia  dla  osób  niepełnosprawnych,  uruchomione‐
go  w  2021  roku  w  związku  z  ogłoszonym  na  obszarze 
Rzeczpospolitej  Polskiej  stanem  epidemii  wywołanym  wi‐
rusem  SARSCov2,  w  ramach Modułu  IV  programu  „Po‐
moc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 
żywiołu  lub  sytuacji  kryzysowych  wywołanych  chorobami 
zakaźnymi”. 

W  ramach  realizacji  projektu  zostały  zrealizowane  dwa 
zadania: Aktywny odpoczynek i rehabilitacja drogą do zdro‐
wia  oraz  Organizacja  opieki  domowej  dla  niepełnospraw‐
nych mieszkańców gminy Krasnobród. 

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dominikanówce zo‐
stał utworzony ogród oraz zamontowane urządzenia rehabi‐
litacyjne  zewnętrzne.  Głównym  rezultatem  osiągniętym 
dzięki otrzymanemu wsparciu było wykonanie ogrodu i za‐
montowanie w nim urządzeń rehabilitacyjnych jako miejsca 
relaksu i wzmocnienia sił witalnych organizmu po przebytej 
chorobie COVID 19.

W  ramach  realizacji  zadania,  w  okresie  październik   
grudzień,  została  zorganizowana  opieka  domowa  dla  20 
osób  niepełnosprawnych  z  terenu  Gminy  Krasnobród  ze 
szczególnym  uwzględnieniem  osób  samotnych,  starszych 
mających  problemy  w  komunikacji.  Beneficjenci  otrzyma‐
nego wsparcia to osoby ze znacznym i umiarkowanym stop‐
niem  niepełnosprawności,  samotne,  mające  problemy  ko‐
munikacyjne w dotarciu do urzędów, placówek  służb  zdro‐
wia,  centrów  usługowych,  ośrodków  kultury,  zagrożone 
ubóstwem.

Całkowity koszt wyniósł  99 810,00 zł. Wartość zadania 
inwestycyjnego – 44 810,00 zł.
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Modernizacja budynku Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Dominikanówce

W roku 2021 sfinansowano wydatki związane z realiza‐
cją  zadania  pn.  „Modernizacja  budynku  Warsztatu  Terapii 
Zajęciowej w Dominikanówce” polegającego na wykonaniu 
robót budowlanych oraz pełnieniu kompleksowego nadzoru 
inwestorskiego. W ramach  inwestycji obiekt został dostoso‐
wany do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej i potrzeb osób 
niepełnosprawnych  poprzez  wydzielenie  pożarowe  klatki 
schodowej,  zamknięcie  jej  drzwiami  o  klasie  odporności 
ogniowej  oraz  wyposażenie  jej  w  samoczynne  urządzenia 
oddymiające.  Dodatkowo  wymienione  zostały  drzwi    we 
wszystkich  pomieszczeniach  na  piętrze  budynku  oraz  prze‐
prowadzono  częściowy  remont  instalacji  wodnokanaliza‐
cyjnej i centralnego ogrzewania. 

Wartość  umowy  z  wykonawcą  na  realizację  robót  bu‐
dowlanych  opiewała na kwotę 234 930,00 zł.  Zadanie  pn. 
„Modernizacja  istniejącego  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej 
w  Dominikanówce”  dofinansowane  zostało  ze  środków 
PFRON  w  ramach  obszaru  F  „Programu  wyrównywania 
różnic między regionami III”.

Wartość  dofinansowania    160  000,00  zł. W  2021  roku 
wartość zadania wyniosła  88 630,00 zł.

Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji
Krasnobród oraz budowa kanalizacji sanitarnej

w Krasnobrodzie
Projekt  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego 

Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa  Lubelskiego  na  lata 
20142020 Działanie 6.4 Gospodarka wodnościekowa. 

Przebudowa  oczyszczalni  ścieków  dla  aglomeracji Kra‐
snobród została wykonana w oparciu   o technologię reakto‐
rów  sekwencyjnych  ze  stałym  zwierciadłem,  która  pozwala 
na  najwyższą    z  możliwych  efektywność  pracy  oraz  gwa‐
rantuje  utrzymanie  stałych,  optymalnych  parametrów  tech‐
nologicznych pracy obiektu. 

W  roku  2021  wykonano  drugi  etap  prac,  zakładający 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej, która obejmuje budowę ko‐
lektora w  ul. Tomaszowskiej,  budowę  kolektora  kanalizacji 
na  os.  Podklasztor w  rejonie  ulic:  Łąkowa, Al.N.M.P.,  Sło‐
neczna, Sobieskiego. Łącznie wybudowano 5,45 km kanali‐

zacji sanitarnej w systemie grawitacyjnociśnieniowym wraz 
z przyłączami. 

Dzięki realizacji inwestycji do sieci kanalizacyjnej przy‐
łączonych  zostało  ponad  380  nowych  mieszkańców.  Nad‐
rzędnym  celem  projektu  było  polepszenie warunków  życia 
lokalnej  społeczności,  a  także  poprawa  stanu  środowiska 
naturalnego w gminie Krasnobród poprzez zwiększenie do‐
stępności  do  zbiorczego  systemu  kanalizacji  sanitarnej,  po‐
prawę  stanu  czystości  wód  gruntowych  i  powierzchnio‐
wych,  zwiększenie  skuteczności  oczyszczania  ścieków.  In‐
westycji  przyczyniła  się  również  do  poprawy  stanu  czysto‐
ści wód źródlanych oraz wody w z zalewie miejskim. Wpły‐
nęło to korzystnie na wizerunek Krasnobrodu jako miejsco‐
wości turystycznej i sanatoryjnej.

Całkowita  wartość  wykonanych  robót  wyniosła   
5 994 359,12 zł, dofinansowanie: 3 311 574,71 zł.

W  roku  2021  poniesiono  wydatki  w  wysokości    928 
627,92  zł,  dotyczące  kosztów  wykonania  robót  budowla‐
nych.

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia
ulicznego w gminie Krasnobród

W  ramach  realizacji 
zadania  współfinansowa‐
nego z Urzędem Marszał‐
kowskim  Województwa 
Lubelskiego w ramach osi 
priorytetowej  5  Efektyw‐
ność  energetyczna  i  go‐
spodarka  niskoemisyjna, 
Działania  5.5  Promocja 
niskoemisyjności  Regio‐
nalnego Programu Opera‐
cyjnego  Województwa 
Lubelskiego  na  lata  2014 
2020,  została  wykonana 
modernizacja  i  rozbudo‐
wa  oświetlenia  ulicznego 
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w Gminie Krasnobród.
Projekt  polegał  na  modernizacji  25  szt.  istniejących  pkt. 

świetlnych oraz dobudowie nowych 139 szt. pkt. świetlnych, 
łącznie  164  szt.  Zastosowane  zostały  nowoczesne  oprawy 
wykorzystujące  technologię LED oraz  skonstruowane w  taki 
sposób,  by  najbardziej  efektywnie  wykorzystywać  strumień 
światła.  Ponadto,  w  oprawach  zastosowano  kompleksowy 
system inteligentnego sterowania oświetleniem z możliwością 
zastosowania  regulacji  mocy  i  zarządzania  poszczególnymi 
oprawami. Projekt realizowany został w celu polepszenia wa‐
runków oświetlenia ulic i miejsc publicznych z jednoczesnym 
ograniczeniem zużycia energii elektrycznej.

Całkowita  wartość  wykonanych  robót  wyniosła  – 
757 594,64 zł, w tym dofinansowanie – 529 466,09 zł.

W 2021 roku wartość zadania wyniosła: 267 675,05 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy Al. NMP
w Krasnobrodzie oraz w Majdanie Wielkim

W  roku  2021  sfinansowano  wydatki  związane  z  realizacją 
zadania  pn.  „Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  przy Al. 
N.M.P. w Krasnobrodzie oraz w Majdanie Wielkim” polega‐
jące na wykonaniu  robót budowlanych oraz pełnieniu kom‐
pleksowego nadzoru  inwestorskiego. Wykonawcą  robót bu‐
dowlanych  było  konsorcjum  firm:  „Zakład  Usług  Sanitar‐
nych Józef Bucior” oraz „AGBUD Łukasz Bucior” z siedzi‐
bą w Krasnobrodzie.  

Roboty zostały wykonane w okresie od 16.06.2021 r. do 
15.12.2021 r. w ramach projektu pod nazwą: „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej przy Al. N.M.P. w Krasnobrodzie oraz 
w  Majdanie  Wielkim”  współfinansowanego  z  Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 599 901,50 zł.

W roku 2021 wartość zadania wyniosła 545 352,90 zł.

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego
w Majdanie Wielkim, Malewszczyźnie i Krasnobrodzie

W roku 2021 sfinansowano wydatki związane z realiza‐
cją zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Maj‐
danie Wielkim, Malewszczyźnie i Krasnobrodzie”. 

Zakres  prac  obejmował  uzupełnienie  opraw  oświetlenia 
ulicznego w miejscowościach Majdan Wielki i Malewszczy‐
zna, a także budowę oświetlenia ulicznego w Krasnobrodzie 
przy  ul.  Kalinowej,  Jaśminowej,  Kościuszki,  Targowej, 
Gietki i bocznej ul. Sanatoryjnej. 

Zadanie zostało częściowo sfinansowane z Funduszu so‐
łeckiego sołectwa Majdan Wielki w wysokości 5 000,00 zł. 
Wartość zadania – 61 355,32 zł.

Budowa przykanalików w Al. NMP w Krasnobrodzie
W roku 2021 sfinansowano wydatki związane z realiza‐

cją zadania pn. „Budowa przykanalików w Al. NMP w Kra‐
snobrodzie”. Wydatek w ramach zadania „Budowa sieci ka‐
nalizacji  sanitarnej  przy  Al.  NMP  w  Krasnobrodzie  oraz 
w  Majdanie  Wielkim  sfinansowany  ze  środków  Funduszu 
Przeciwdziałania COVID19 na zadania  inwestycyjne  (Rzą‐

dowy Fundusz Inwestycji Lokalnych). Wartość zadania – 56 
000,00 zł, dofinansowanie – 56 000,00 zł.

Przebudowa hydroforni w Starej Hucie
W  ramach  realizacji  zadania  opracowano  dokumentację 

hydrogeologiczną dla rekonstrukcji studni ST.1 w Starej Hu‐
cie oraz wykonano operat wodnoprawny na pobór wód pod‐
ziemnych ze studni ST.1A i studni ST.1 w Starej Hucie wraz 
z  uzyskaniem  na  jego  podstawie  pozwolenia wodnoprawne‐
go. Wykonawcą prac była firma POMIAR GIG Przedstawi‐
ciel Głównego Instytutu Górnictwa Spółka z o.o. z Lublina. 

W roku 2021 poniesiono wydatki 8 730, 05 zł.

Odnowienie elewacji zewnętrznej i wewnętrznej 
w świetlicy wiejskiej w Wólce Husińskiej

W ramach  realizacji  zadania  z Funduszu  sołeckiego  so‐
łectwa Wólka Husińska,  została  odnowiona  elewacja  świe‐
tlicy wiejskiej w Wólce Husińskiej.
Wartość  wykonanych  robót  wyniosła  8  0001,15  zł,  w  tym 
fundusz sołecki  7.000,00 zł.

Remont świetlicy wiejskiej w Zielonem
W ramach  realizacji  zadania  z Funduszu  sołeckiego  so‐

łectwa Zielone sfinansowano wydatki związane z remontem 
świetlicy wiejskiej w Zielonem. 

W ramach zadania zostało wykonane przyłącze wodocią‐
gowe,  studzienka betonowa wodomierzowa oraz podłączono 
kanalizację do istniejącego zbiornika bezodpływowego. 

Wartość wykonanych robót wyniosła 8 000,00 zł.

Modernizacja budynku świetlicy
wiejskiejw Majdanie Wielkim 

W ramach  realizacji  zadania  z Funduszu  sołeckiego  so‐
łectwa Majdan Wielki  zostały wykonane  roboty  polegające 
na dociepleniu budynku i położeniu tynku na świetlicy wiej‐
skiej w Majdanie Wielkim. Wartość wykonanych robót wy‐
niosła 27 600,00 zł, w tym fundusz sołecki  15.000,00 zł.
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Doposażenie jednostki OSP w Majdanie Małym 
W ramach  realizacji  zadania  z  Funduszu  sołeckiego  so‐

łectwa  Majdan  Mały  zrealizowano  dostawę  wyposażenia 
i  sprzętu  ratownictwa  dla  OSP  w Majdanie Małym.  Zaku‐
piono  m.  in.:  sprężarkę,  wąż  do  kompresora,  pistolet  do 
pompowania  kół,  pistolet  do  przedmuchiwania,  sztywny 
hol,  szperacz  ładowalny,  gaśnicę  proszkową,  węże  tłoczne, 
topór strażacki, oraz umundurowanie galowe i koszarowe.

Całkowity  koszt  wyposażenia  wyniósł    11  908,86  zł. 
Zakupu dokonano z funduszu sołeckiego.

Projekt „Organizacja szkoleń, konferencji
i wizyt studyjnych w Gminie Krasnobród”

Projekt  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego   
Funduszu   Morskiego    i   Rybackiego Unii   Europejskiej   w   
ramach    operacji w    zakresie    działania    „Realizacja    lokal‐
nych  strategii  rozwoju  kierowanych przez społeczność” w  
ramach  Priorytetu  4  „Zwiększenie  zatrudnienia  i  spójności   
terytorialnej”,    objętego    Programem  Operacyjnym  „Rybac‐
two    i    Morze”  na  lata  2014 2020,  realizowany  w  ramach 
Lokalnej  Strategii  Rozwoju  Rybackiej    Lokalnej  Grupy 
Działania  „Roztocze”.  W  ramach  projektu  zorganizowano  4 
szkolenia  o  tematyce  rybackiej,  pokazy  kulinarne,  2  wizyty 
studyjne  i  konferencję  podsumowującą  realizację  projektu. 
Liczba  osób  objętych  działaniami  aktywizacyjnymi, 
integracyjnymi,  szkoleniowymi, promocyjnymi  i  informacyjnymi 
wyniosła 100, w tym 50 osób z grupy defaworyzowanej.

Wartość  projektu  59  000,00  zł. Wkład  własny gminy  
9  000,00  zł.  Dofinansowanie  50 000,00 zł.

Projekt „Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom”
Projekt współfinansowany  ze  środków Unii  Europejskiej 

Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Osi  Prioryteto‐
wej  2  Cyfrowe  Lubelskie Działania  2.1.  Cyfrowe  Lubelskie 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubel‐
skiego na lata 20142020. Projekt realizowany w partnerstwie 
z gminami: Nielisz (lider projektu), Szczebrzeszyn, Zwierzy‐
niec, Łabunie, Serniki, Michnów oraz Chodel.

Głównym  celem  projektu  było  zwiększenie  poziomu wy‐
korzystywania  technologii  informacyjnokomunikacyjnych 
w gminach partnerskich. 

Łączna wartość projektu  6 130 907,66 zł, dofinansowanie 
 5 211 174,29 zł. 

W Gminie Krasnobród w  poprzednich  latach  poniesiono 
wydatki związane z zakupem serwera, komputerów, drukarek 
i  nowoczesnego  oprogramowania.  Utworzono  punkt 
potwierdzania  profili  zaufanych  oraz  wdrożono  eusługi  dla 
mieszkańców gminy Krasnobród. 

W roku 2021 środki wydatkowano na usługi szkoleniowe 
tj. szkolenie z zakresu wirtualizacji sieci, szkolenie z zakresu 
bezpieczeństwa  informatycznego  i  ochrony  danych  osobo‐
wych,  szkolenie  z  zakresu  administrowania  systemu  Win‐
dows Server o wartości 11 150,00 zł.

Całkowita wartość projektu dla Gminy Krasnobród  605 
793,01 zł,  514 924,05 zł.

Inwestycje drogowe zrealizowane w roku 2021 przedstawimy 
w kolejnym wydaniu GK.

Referat Funduszy Unijnych i Inwestycji UM
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy  Po‐
żarniczej  2022  „Młodzież  zapo‐

biega  pożarom”  już  za  nami.  15  marca 
2022 r. odbyły się eliminacje na szczeblu 
gminnym,  w  których  wzięło  udział  28 
uczniów  z  Zespołu  Szkół  w  Krasnobro‐
dzie  i  Szkoły  Podstawowej  w  Kaczór‐
kach. 

Uczestnicy  najpierw  pisali  test,  aby 
dojść  do  finału,  kolejnym  krokiem  było 
ustalenie  kolejności  najlepszych  i  wyło‐
nienie reprezentantów do szczebla powia‐
towego.

W  kategorii  klas  czwartych  zwycię‐
żyła  Aleksandra  Przygon  ze  Szkoły 
Podstawowej w Kaczórkach, w kategorii 
klasy V  – VIII    Szymon Kościk  uczeń 
kl.  VII  SP  w  Kaczórkach  a  z  Liceum 
w  Krasnobrodzie  najwięcej  punktów 
otrzymała  Gabriela  Wołowiec  z  kl.  III 
LO.

Wszyscy  uczestnicy  szczebla  gmin‐
nego otrzymali nagrody i wyróżnienia, za 
które dziękujemy Panu Burmistrzowi.

W tym miejscu przypomnimy jeszcze 
finalistów  szczebla  gminnego,  którzy 
podjęli  trud  rozwiązania  testu,  a  zagad‐
nienia związane z pożarnictwem nie nale‐
żą do łatwych.

Kategoria kl. IV:
I miejsce – Aleksandra Przygon kl.  IV – 
SP w Kaczórkach
II miejsce – Franciszek Sachajko  kl. IV b 
– ZS w Krasnobrodzie
III miejsce  – Dominik Burak  kl.  IV  b  – 
ZS w Krasnobrodzie

IV  miejsce  –  Kamil  Gałka  kl.  IV  –  SP 
w Kaczórkach
Wyróżnienie  – Szymon Margol  i Marcel 
Terejko – ZS w Krasnobrodzie

Kategoria kl. V – VI:
I miejsce – Dawid Skrzyński kl. VI b ZS 
w Krasnobrodzie
II  miejsce  –  Lena  Gontarz  kl.  V  a  ZS 
w Krasnobrodzie
III  miejsce  –  Kamil  Piela    kl.  VI  b  ZS 
w Krasnobrodzie
IV  miejsce  –  Jakub  Jóźwiak  kl.  V  SP 
w Kaczórkach
Wyróżnienia – Amelia Szymańska, Pauli‐
na Romaszko, Miłosz Mazurkiewicz – SP 
w Kaczórkach, 
Hanna Dziduch kl. V a, Hubert Majdanik  
kl. VI a  ZS w Krasnobrodzie

Kategoria kl. VII – VIII
I miejsce  –  Szymon Kościk    kl. VII  SP 
w Kaczórkach
II miejsce – Gabriel Najda   kl. VII a ZS 
w Krasnobrodzie
III miejsce – Oliwia Kawka kl. VII a ZS 
w Krasnobrodzie
IV miejsce – Adrian Romaszko kl. VII SP 
w Kaczórkach
Wyróżnienia – Kacper Dziura  kl. VIII b, 
Szymon Borek  kl. VII b Karolina Piela  
kl.  VIII  c,  Katarzyna  Ujma    kl.  VIII  c, 
Kacper Buczak kl. VIII a, Maciej Dziura  
kl. VIII b, Hubert Kwiatkowski  kl. VII a. 
ZS w Krasnobrodzie
Kategoria  liceum (w Krasnobrodzie):
I miejsce – Gabriela Wołowiec kl. III LO
II miejsce – Wiktoria Zub  kl. II LO
III miejsce – Bartłomiej Gałan  kl. III LO

IV miejsce – Michał Grodzki kl. II LO
Mimo,  iż  od  eliminacji  gminnych 

upłynęło  już  sporo  czasu  jednak  zmaga‐
nia  naszych  reprezentantów  jeszcze  się 
nie zakończyły. Znamy już wyniki szcze‐
bla  powiatowego,  który  odbył  się  28 
kwietnia  i  z  pewnością możemy  się  po‐
chwalić osiągnięciami. Ola  zajęła czwar‐
te  miejsce,  co  jest  dużym  osiągnięciem 
dla  początkującej  uczestniczki.  Szymon 
doszedł  do  finału  i  zajął  drugie miejsce, 
a  nasza  licealistka  będzie  reprezentować 
powiat  zamojski  na  eliminacjach  woje‐
wódzkich.  

Gratulujemy sukcesów, a za Gabrysię 
trzymamy kciuki  i czekamy na etap wo‐
jewódzki.

Halina Gontarz  koordynator

„Młodzież zapobiega pożarom”
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2022
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Jednocześnie z  turniejem wiedzy pożarniczej 
organizowany  jest  corocznie  konkurs  pla‐

styczny, który cieszy  się dużym zainteresowaniem 
zarówno  dużych  jak  i  małych  artystów.  W  tym 
konkursie wzięła udział również Szkoła Podstawo‐
wa w Majdanie Wielkim

Oto wyniki konkursu:

Kategoria przedszkole:
I miejsce  – Adrian Sędłak, 5 l. SP w Majdanie 
Wielkim
II miejsce – Wiktor Zdybel    „Misie”, 5 l. ZS 
w Krasnobrodzie
III miejsce – Milan Nowak   „Smerfy” 4 l. ZS 
w Krasnobrodzie
Wyróżnienia: 
Paulina Wlaź, Kornelia Grądz, Marek Gajewski     
SP w Majdanie Wielkim
Kamila Komisarczuk, Nina Skiba (Pszczólki), Vic‐
toria  Gontarz  (Misie),  Rose  Osterkamp  – Mielni‐
czek, Aleksandra  Jarszak  (Biedronki)  ZS  w  Kra‐
snobrodzie
Maciej Drożdziel (Sówki) SP w Kaczórkach

Klasa 0
I  miejsce  –  Radosław  Marczak      kl.  0b  ZS 
w Krasnobrodzie
II miejsce  – Amelia  Jaszcz  –  kl.  0 SP w Maj‐
danie Wielkim
III  miejsce  –  Kacper  Kurzempa  –  kl.  0a  ZS 
w Krasnobrodzie
Wyróżnienia:
Sebastian  Kawalec,  Lena  Janiec  –  0a,  Vanessa 
Gontarz – 0b

Kategoria klasy I – III
I miejsce – Tymek Lalik – kl. I SP w Kaczórkach
II miejsce  – Anna Gleń  kl.  III  SP w Kaczórkach 
i Wiktor Kozłowski kl. II SP w Majdanie Wielkim
III miejsce – Alicja Socha kl. II SP w Kaczórkach
Wyróżnienia: 
Aleksander Grabias kl. I, Kacper Karaszewski, Oli‐
wier Kozłowski, Antoni Gałka kl. II,  Justyna Port‐
ka kl. III SP w Kaczórkach
Kamila Buczak kl. II, Roksana Sędłak, Wiktor Kli‐
za, Emilia Oremus kl. III SP w Majdanie Wielkim
Ksawery Kurzempa kl. Ia, Magdalena Burak, Eryk 
Rębisz kl. Ib

Kategoria kl. IV – VIII
I  miejsce  – Adam  Soluch  kl.  IVa  ZS  w  Kra‐
snobrodzie
II miejsce – Kamil Gałka kl. IV SP w Kaczórkach, 
Patrycja Kostrubiec kl. VIII ZS w Krasnobrodzie
III miejsce – Kacper Kostrubiec kl. VI ZS w Kra‐
snobrodzie
Wyróżniono:
Natalia  Portka,    Aleksandra  Przygon  kl.  IV  SP 
w Kaczórkach
Mia  Osterkasmp  – Mielniczek  kl.  IV  b,  Zuzanna 
Kawa kl. VII b ZS w Krasnobrodzie

Zwycięzcom  gratulujemy  i  zapraszamy  do 
udziału w konkursie w przyszłym roku. 

Halina Gontarz  koordynator

Gminny Konkurs Plastyczny „Strażacy w akcji”




