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Droga w Potoku Senderkach

Z początkiem miesiąca grudnia bie-
żącego roku zakończono roboty drogowe 
i przekazano do eksploatacji nowy 200 
metrowy odcinek drogi gminnej w Potoku 
Senderkach. Roboty budowlane związane 
z wykonaniem przebudowy drogi oraz 
ułożeniem dwóch warstw asfaltu wyko-
nało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Spółka z o.o. z Zamościa. W ramach prze-
budowy wykonano również utwardzone 
zjazdy do posesji przy przebudowywa-
nym odcinku drogi gminnej.
Łączna długość zmodernizowanej drogi w 
Potoku Senderkach wynosi 550 metrów. 
Do zakończenia całości odcinka na jaki 
opracowany jest projekt pozostaje około 
350m drogi. 

Droga w Zielonym

Z końcem miesiąca listopada bieżą-
cego roku zakończono roboty drogowe 
i przekazano do eksploatacji nowy 470 
metrowy odcinek drogi we wsi Zielone. 
Przebudowana droga łączy wieś Zielone 
z drogą powiatową Tomaszów Lubelski 
– Jacnia.  Nowy odcinek drogi posiada 
nawierzchnię o szerokości 5m wykonaną 
w technologii asfaltowej i składa się  z 
dwóch warstw asfaltu. Trudne warunki 
pogodowe utrzymujące się w okresie je-
siennym tego roku (opady deszczu) po-
ważnie utrudniały pracującej ekipie wy-
konanie robót budowlanych. Po usunięciu 
stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 
budowlanego usterek obiekt został ode-
brany od Wykonawcy – Przedsiębiorstwa 
Robót Drogowych w Zamościu. Wyko-
nawca udzielił gwarancji na wykonaną 
drogę na okres 36 miesięcy. 

Prace geodezyjne i projektowe

 na terenie Gminy Krasnobród

Na zlecenie Burmistrza Krasnobrodu firma 
geodezyjna MAPA – inż. Karol Juściński 
z Zamościa z końcem miesiąca listopada 
2009r. przystąpiła do opracowania map do 
celów projektowych dla potrzeb budowy 
nowych chodników przy drogach gmin-
nych i powiatowych na terenie Krasno-
brodu. Na podstawie opracowanych map  
Burmistrz Krasnobrodu zleci opracowanie 
nowych projektów chodników na terenie 
miasta Krasnobród. Nowe chodniki będą 
projektowane przy ulicach:
-  Lelewela (odcinek od ulicy Modrzewio-
wej w kierunku wsi Szur).
-  Spokojnej (odcinek od ul. Tomaszow-
skiej do bramy cmentarza parafialnego). 
- Zamojskiej (odcinek od mostu do skrzy-
żowania ulicy Zamojskiej z ulicą Młyń-
ską). Ponadto opracowany zostanie pro-
jekt budowy nowego skrzyżowania ulicy 
Młyńskiej z ulicą Zamojską - spadki jezd-
ni zostaną wyłagodzone a włączenie ulicy 
Młyńskiej do Zamojskiej zaprojektowane 
będzie pod kątem prostym, aby poprawić 
bezpieczeństwo i widoczność kierującym 
włączającym się do ruchu po drodze po-
wiatowej.

Ponadto opracowany zostanie projekt 
budowy nowego chodnika przy drodze 
powiatowej od zatoki autobusowej na 
osiedlu Podzamek do drogi dojazdowej 
do sanatorium rehabilitacyjnego. 

Odnowa centrum wsi 

w Majdanie Wielkim 

W dniu 2009-12-14 rozstrzygnięty 
został przetarg nieograniczony wykonania 
robót budowlanych związanych z „Odno-
wa centrum wsi Majdan Wielki w Gminie 
Krasnobród poprzez realizację zadań in-
westycyjnych związanych z Remontem i 
przebudową świetlicy w Majdanie Wiel-
kim, urządzeniem placu zabaw dla dzieci , 
budową chodnika w ciągu drogi powiato-
wej nr 3263L w km 0+000,00 - 0+795,00, 
budową linii kablowej oświetlenia ulicz-
nego oraz wykonaniem i montażem alta-

ny ogrodowej przy świetlicy w Majdanie 
Wielkim.  

W odpowiedzi na ogłoszony przez 
Burmistrza Krasnobrodu przetarg czte-
rech wykonawców złożyło swoje oferty. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przed-
siębiorstwo Robót Budowlanych BU-
DREX z Radecznicy. Jej cena wyniosła 
402.862,96zł. brutto. Jeszcze przed świę-
tami Bożego Narodzenia dokumenty z 
procedury przetargowej zostaną przewie-
zione do Urzędu Marszałkowskiego w 
Lublinie celem sprawdzenia prawidłowo-
ści udzielenia zamówienia publicznego. 
Po uzyskaniu pozytywnej opinii inwe-
stycyjna będzie realizowana z dofinanso-
waniem ze środków Unii Europejskiej w 
ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ 
WSI wchodzącego w zakres Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.

Porządkowanie rynku
Sfinalizowane zostały rozmowy pro-

wadzone przez Gminę Krasnobród z pa-
nem Antonim Czerwonką - właścicielem 
działki położonej w centrum Krasnobrodu 
przy Placu Siekluckiego w sprawie jej za-
miany. 

W zamian za tą działkę Gmina Kra-
snobród zaoferowała działkę zlokalizowa-
ną przy ul. Partyzantów z dopłatą w wy-
sokości niecałych 6.000 zł. Po podpisaniu 
aktu notarialnego p. A. Czerwonka zobo-
wiązał się do jej uporządkowania poprzez 
przeniesienie obiektów znajdujących się 
na tej działce. Tym samym zakończy się 
proces porządkowania krasnobrodzkiego 
rynku. 

Rewitalizacja terenów zielonych

Burmistrz Krasnobrodu zleci wyko-
nanie opracowania projektowego pod 
nazwą: Utwardzenie terenu rekreacyjne-
go przy ulicy Zamojskiej w Krasnobro-
dzie. Negocjacje w sprawie opracowania 
projektu zostały przeprowadzone z firmą 
KAWDROG – inż. Franciszek Kawalec z 
Zamościa. 

Koncepcja zagospodarowania i re-
witalizacji rejonu położonego nad rzeką 
Wieprz naprzeciwko dworca autobusowe-
go w Krasnobrodzie zakłada zaprojekto-
wanie: 
- nowego ciągu pieszego od mostu na rze-
ce Wieprz do zjazdu na ulicę Młyńską;
- boisk do siatkówki, koszykówki i pla-
ców zabaw;
- zieleni niskiej, trawników;
- ciągów pieszych na terenie rekreacyj-
nym.

Aby uniknąć podtapiania przez rzekę 
całość terenu zostanie podniesiona o kil-
kadziesiąt centymetrów ponad istniejący 
grunt. Obszar terenu rekreacyjnego zosta-
nie w całości ogrodzony.

Ciąg dalszy na str. 6
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Niech ten szczególny czas
Świąt Bożego Narodzenia

będzie dla Was okazją
do spędzenia miłych chwil

w gronie najbliższych,
w atmosferze pełnej miłości

i wzajemnej życzliwości
a Nowy Rok stanie się 

czasem spełnionych marzeń 
i nadziei.

Mieszkańcom 
Miasta i Gminy Krasnobród

oraz 
Czytelnikom

 „Gazety Krasnobrodzkiej:
życzą

Władze Samorządowe
Miasta i Gminy Krasnobród

„Bóg się rodzi – 
moc truchleje...” od kiedy Sło-
wo Ciałem się stało i zamiesz-

kało miedzy nami ciągle na 
nowo głębinami serc możemy 

dotykać tej prawdy. 
Na czas, kiedy na nowo 

będziemy świętować Boże 
Narodzenie pragnę złożyć 

najserdeczniejsze życzenia, by 
Bóg który jest miłością dał nam 

potrzebne dary: 
radość czystego serca, 

zdrowie i dobro od bliskich 
i dalekich. 

Niech Boże Narodzenie dzieje 
się w nas by „...miłość nam 

wszystko wyjaśniła...”.

Ks. Roman Sawic 

Proboszcz Parafii 
Zesłania Ducha Świętego

w Krasnobrodzie

Drodzy Parafianie,
Mieszkańcy Gminy i Miasta Krasnobród,

Czytelnicy Gazety Krasnobrodzkiej

 
Tak niedawno wspólnie z Papieżem Polakiem 
obchodziliśmy Wielki Jubileusz – 2000 lat od przyjścia na 

świat Pana Jezusa – Bożego Syna, który zgodnie z planem Ojca Nie-

bieskiego stając się człowiekiem ukierunkował ludzkość na nowe drogi, które prowadzą 
wszystkich do Domu Ojca.
 Wspaniałe kolędy, imitacje szopek i żłobków, rozświetlone choinki, bożonaro-

dzeniowe inscenizacje wprowadzają nas w tę historyczną chwilę, kiedy w grocie na be-

tlejemskich polach pasterskich z zapowiedzianej przez proroków dziewicy rodzi się Sło-

wo Ojca przybrane w postać człowieka. Bezbronny,całkowicie zdany na troskę matki i 
przybranego ojca, na pozór tylko ubogi, ale uśmiechnięty, przynosi to czego ludziom od 
początku brakuje, przynosi miłość i pokój. 
Czy ludzie to przyjmą? Czy zamienią twarde prawo „oko za oko” na prawo przebacze-

nia i życzliwości? Te pytania stawiamy sobie dzisiaj. Trudno o pozytywną odpowiedź. 
Dlaczego? Dlatego, że ludzka natura zbyt mocno jest poraniona grzechem i odarta z woli 
wprowadzania dobra.
 Mija już 2009 rok od momentu, kiedy oczekiwany Odnowiciel zjawił się na 
ziemni z przykazaniem miłości Boga i człowieka, a na świecie są ciągłe zaczepki, intrygi i 
wojny. Giną niewinni ludzie, terroryzm, psychologiczne i militarne wojny zakłócają pokój, 
który przyniósł Chrystus. 
Świat znienawidził Boga Miłości, świat odwrócił się od dobra ku iluzjom, jakimi są pie-

niądz i wyuzdanie moralne. Niepokoi nas to, że panoszące się na świcie zło wkrada się 
do naszych chrześcijańskich rodzin, zło pod pozorem dobra i szczęścia powoduje zabijanie 
bezbronnych tak dzieci jak i starców, rozprężenie małżeńskiej wierności, nieposzanowanie 
wspólnego dobra i temu podobne.
 Analizując zagrożenie zła, które w świecie się pleni wydaje się, że Polska jest 
jeszcze tą wyspą, na której umocniło się chrześcijaństwo, jest tą ambona dla świata nawo-

łującą do czynienia dobra, a kaznodzieją Jan Paweł II. Do niedawna wsłuchiwaliśmy się 
w jego głos, a obecnie wczytujemy się w jego przesłania. Gwarantem dobra są nasze kocha-

ne mamy, nasi ojcowie, nasza piękna rodzinna tradycja poszanowania drugiego człowieka, 
za którego Chrystus oddał życie. Myślę, że nadzieją i gwarantem dobra dla ludzi Za-

mojszczyzny jest także nasza mała Ojczyzna – Krasnobród, zwany drugą Częstochową, w 
której od 369 lat rolę dobrej matki sprawuje Matka Boga Człowieka. Do niej pielgrzymują 
wierni ze wszystkich stron i słyszą jak ongiś Jakub Ruszczyk „chcę, aby tu chwała Syna 
mojego się sprawowała”.
 Na tegoroczne Święta Narodzenia Jej Syna, Mieszkańcom Krasnobrodu i okolic, 
a także wszystkim Pielgrzymom, życzę abyśmy te święta przeżyli w sposób religijny, a 
prawdy płynące z faktu wcielenia Syna Bożego stały się priorytetem naszego życia. Nadto 
życzę dóbr materialnych, dobrego zdrowia i samych radosnych dni w nadchodzącym No-

wym Roku.
 Kończy się rok kalendarzowy, pragnę podziękować Panu Burmistrzowi Janu-

szowi Oś, przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Adamowi Kałuży i wszystkim radnym 
za okazywaną życzliwość dla parafii, w której jestem proboszczem. Dziękuję za współpra-

cę dla naszej małej Ojczyzny, jaką jest Gmina i Parafia Krasnobród. Dziękuje wszystkim 
parafianom za współpracę w dziele tworzenia lepszego wizerunku naszej parafii i lepszego 
wygładu naszych obiektów sakralnych, które są wizytówką Krasnobrodu. Dziękuję księ-

żom współpracownikom, siostrom zakonnym i świeckim pracownikom parafii za to, że 
wspomagają mnie w pełnieniu obowiązków proboszcza i kustosza sanktuarium.

Ks. Prałat Roman Marszalec
Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie
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Moja przygoda z muzyką...
Wywiad z Katarzyną Zdybel – krasnobrodzianką, 

fagocistką Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Wrocławskiej,

 laureatką międzynarodowego konkursu w Moskwie

Mariola Czapla: Miło jest dowiady-

wać się o sukcesach jakie odnoszą młode 
osoby w różnych dziedzinach swojej dzia-

łalności. Te informacje są jeszcze przy-

jemniejsze, gdy dotyczą osób, które po-

chodzą z naszej miejscowości, osób które 
znamy. Na początku listopada dotarła do 
nas bardzo miła informacja o Pani suk-

cesie podczas I Międzynarodowego Kon-

kursu  Instrumentów Dętych i Perkusji  w 
Moskwie. 

Zanim jednak zapytam o szczegóły 
z tym wydarzeniem związane proszę, 
aby Pani opowiedziała Czytelnikom 
„Gazety Krasnobrodzkiej” o począt-
kach swojej przygody z muzyką. Jak 
to się zaczęło? Skąd zainteresowanie 
muzyką?
Katarzyna Zdybel: - Muzyką inte-
resowałam się od kiedy pamiętam. W 
moim domu często śpiewano, każdy 
z mojego rodzeństwa i rodzice mają 
dobry słuch muzyczny i wszyscy lubią 
muzykę. Naukę gry na instrumencie 
rozpoczęłam w I klasie szkoły podsta-
wowej u p. Zbigniewa Greli - nauczy-
ciela muzyki ze szkoły w Krasnobro-
dzie, myślę że go Pani pamięta. Moim 
pierwszym instrumentem był flet pro-
sty, miałam też zajęcia gry na fortepia-
nie. W 5 klasie rodzice zapisali mnie do 
Szkoły Muzycznej I st. w Tomaszowie 
Lubelskim. Tam rozpoczęłam naukę 
gry na flecie poprzecznym. Jednak 
wtedy nie lubiłam ćwiczyć, wydawało 
mi się to raczej hobby i nie zastanawiałam 
się co będzie dalej - chyba byłam po prostu 
za młoda :).

M.Cz.: Mimo wszystko kontynuowała 
Pani edukację muzyczną?
K.Z.: - Tak. Potem zdawałam do Szkoły 
Muzycznej II stopnia w Zamościu.

M.Cz.: Uczyła się Pani gry na flecie, a zo-

stała fagocistką. Co zdecydowało o wybo-

rze takiego, a nie innego instrumentu?
K.Z.: Niestety podczas egzaminu do za-
mojskiej szkoły za słabo zagrałam na fle-
cie, natomiast bardzo dobrze napisałam 
egzamin z kształcenia słuchu i zapropono-
wano mi zmianę instrumentu na fagot lub 
pójście na wokal. Wybrałam fagot trochę 
w ciemno bo dokładnie nie wiedziałam na-
wet jak wygląda zanim poszłam na pierw-
szą lekcję :). Jak się okazało to był strzał 
w dziesiątkę. Miałam fantastycznego na-
uczyciela prof. Jerzego Lisaka - fagocistę 
z Orkiestry Włościańskiej. Świetnie się 
dogadywaliśmy, on rozpalił we mnie pasję 
do tego instrumentu. Nagle zaczęłam lubić 

ćwiczenie i robiłam to z przyjemnością.

M.Cz.: A propos fagotu, jak wygląda ten 
instrument? Jak się na mim gra?
K.Z.: - Fagot jest instrumentem dętym 
drewnianym stroikowym. Większość osób 
niezainteresowanych bezpośrednio muzy-
ką klasyczną zwykle ma problem z wła-
ściwą „identyfikacją” tego instrumentu. 
Fagot jest zbudowany z drzewa długości 

ok. 1,4m z systemem otworów i klap. Po-
wietrze wdmuchuję do instrumentu przez 
podwójny stroik zbudowany z płytek trzci-
nowych, następnie dostaje się do cienkiej 
metalowej „rureczki” i stąd już idzie bez-
pośrednio do całego instrumentu. Może 
warto dodać, że produkcja fagotu jest 
niezwykle czaso- i pracochłonna. Obecnie 
gram na instrumencie Filharmonii Wro-
cławskiej. Został on zakupiony specjalnie 
dla mnie. Drzewo, z którego został zbudo-
wany czekało 25 lat zanim przystąpiono do 
obróbki więc instrument ma tyle lat co ja... 
:) Często mamy okazję słuchać go w mu-
zyce filmowej, np. temat z komedii „Sami 
swoi”.  Barwa fagotu jest ciepła, dźwięk 
niski, często groteskowy. Niektórzy uwa-
żają, że barwa zbliżona jest do saksofonu, 
ale zdecydowanie bardziej szlachetna, jak-
by otoczona aurą ciepła.

M.Cz.: Równocześnie z nauką w szkole 
muzycznej uczyła się też Pani w liceum 
ogólnokształcącym. Jak udawało się Pani 
pogodzić te dwa kierunki kształcenia?
K.Z.: - Okres liceum mogę zaliczyć do 

najgorszego w moim życiu, jeśli chodzi o 
pracę. Równolegle uczyłam się w I LO w 
Zamościu i pogodzenie nauki w obydwu 
szkołach kosztowało mnie wiele „zarwa-
nych” nocy. Często kończyłam naukę do 
LO po północy, ale za cel obrałam sobie 
codzienne ćwiczenie na fagocie więc po 
północy zaczynałam grać i kończyłam 
ok. 2 nad ranem, a wstawałam o 6, bo o 
8 miałam zajęcia w „Ogólniaku”. Rodzi-

ce radzili mi zrezygnować ze szkoły 
muzycznej, ale nie chciałam, do tego 
dobrze się uczyłam w Liceum więc nie 
widziałam takiej potrzeby.

M.Cz.: Jak się potem okazało Pani de-

cyzja była słuszna.
K.Z.: - Po 3 latach nauki gry na fago-
cie wygrałam pierwszy ogólnopolski 
konkurs - w Szczecinku, rok później 
- następny w Olsztynie i postanowiłam 
zdawać na studia do Warszawy jesz-
cze 2 lata przed ukończeniem szkoły 
muzycznej (wtedy zrobiłam maturę w 
Liceum). Od momentu gdy dostałam 
się na studia poczułam się trochę jak na 
wakacjach :). Mogłam ćwiczyć całymi 
dniami i nie musiałam uczyć się rzeczy, 
które mnie nie interesują, tak jak było 
w Liceum. Po uzyskaniu dyplomu (z 
wynikiem celującym – przypis M.Cz.) 
Akademii Muzycznej w Warszawie w 
klasie fagotu prof. Zbigniewa Płużka, 
zdałam egzamin na solistkę Filharmo-
nii Wrocławskiej w 2007r.

M.Cz.: Jest Pani solistką Filharmonii 
Wrocławskiej, ale na swoim koncie ma 
Pani także koncerty z innymi orkiestra-

mi?  
K.Z.: - Jako solistka występowałam z 
towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej 
Akademii Muzycznej w Warszawie, Orkie-
stry Symfonicznej Akademii Muzycznej w 
Łodzi, Orkiestry Symfonicznej im. K. Na-
mysłowskiego w Zamościu i oczywiście  
Orkiestry Filharmonii Wrocławskiej.
Brałam także udział w koncertach z takimi 
orkiestrami jak: Sinfinietta Cracovia, Sin-
fonia Varsovia, Polska Filharmonia Kame-
ralna w Sopocie, Nowa Orkiestra Kame-
ralna, Orkiestra „Leopoldinum” i in.
W sezonie 2006/2007 zostałam zaproszo-
na do udziału w cyklu koncertów organi-
zowanych przez estradę kameralną Fil-
harmonii Narodowej „Estrada Młodych” 
promujących młodych artystów.

M.Cz.: Koncertuje Pani, ale nadal 
kontynuuje edukację muzyczną i rozwija 
swoje umiejętności muzyczne?
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K.Z.: - W 2008r. rozpoczęłam naukę na 
Uniwersytecie Muzycznym w Stuttgarcie. 
Są to najbardziej prestiżowe studia muzycz-
ne w Niemczech - studia klasy mistrzow-
skiej „solistenklasse”, gdzie przyjmuje się 
rocznie kilka osób ze wszystkich dziedzin 
muzyki. Wspólnie z moim fantastycznym 
profesorem Marcem Engelhardtem pracu-
ję już nie nad warsztatem gry, ale raczej 
na hm, jakby to ładnie nazwać... nad moją 
osobowością muzyczną. W lutym wyko-
nam w Stuttgarcie koncert solowy z towa-
rzyszeniem Kammerorchester Stuttgart. 
Jest to dla mnie duże wyróżnienie. Studia 
te planuję skończyć w lipcu przyszłego 
roku. Natomiast w październiku tego roku 
rozpoczęłam studia doktoranckie w Aka-
demii Muzycznej we Wrocławiu w klasie 
prof. Czesława Klonowskiego. Zajmie mi 
to 2 lub 3 lata. Na razie prowadzę zajęcia 
indywidualne ze studentami oraz mały ze-
spół. Powoli zaczynam zbierać materiały 
do pracy nt. współczesnej muzyki polskiej 
na fagot.

M.Cz. – Powróćmy teraz do wspomina-

nego na początku naszej rozmowy Mię-

dzynarodowego Konkursu Instrumentów 
Dętych i Perkusyjnych w Moskwie. Pro-

szę opowiedzieć o przygotowaniach do 
konkursu, o jego przebiegu, Pani odczu-

ciach i oczywiście o wynikach.
K.Z.: - Przygotowania do tego konkursu 
zaczęłam już w czerwcu, konkurs był w 
listopadzie. Program był ogromny, nie-
które utwory znałam, kilku musiałam się 
szybko nauczyć. Na nic się nie nastawia-
łam jadąc tam. Wiedziałam, że jestem 
dobrze przygotowana, reszta to kwestia 
mocnych nerwów i szczęścia. Okazało 
się, że potrafiłam utrzymać nerwy na wo-
dzy i wszystkie 3 etapy zagrałam bardzo 
dobrze. Wbrew pozorom, taki konkurs to 
nie jest przyjemność. Wszyscy uczestnicy 
bardzo się stresowali. Przyjemnością jest 
dopiero werdykt i to, jak inni mi gratulują 
i dziękują za muzykę, którą dla nich gra-
łam. Wtedy cieszę się, że moją grą mogę 
poruszyć innych.

M.Cz.: A jaki był werdykt?

K.Z.: - Zdobyłam tam II nagrodę (I nie 
przyznano), a także nagrodę za najlepsze 
wykonanie utworu konkursowego.

M.Cz.: Serdecznie gratuluję.
K.Z.: - Dziękuję.

M.Cz.: Pani Katarzyno jest Pani młodą, 
uzdolnioną, ale bardzo zapracowaną oso-

bą. Czy w tym natłoku obowiązków ma 
Pani czas na hobby, czas dla siebie? 
K.Z.: - Oprócz muzyki nie mam innego 
hobby. Właściwie są tylko rzeczy, który-
mi lubię się zajmować, czytam książki, 
trochę uczę się języków. Nie mam tele-
wizora w mieszkaniu, dopiero od miesią-
ca mam komputer, aby mieć trochę kon-
taktu z „normalnym” światem. Praca w 
Filharmonii, jedne i drugie studia, jestem 
jeszcze gościnnie zapraszana do gry w in-
nych orkiestrach w całej Polsce... Do tego 
codziennie kilka godzin muszę ćwiczyć i 
nie mam już więcej na nic czasu. Wszyscy 
moi znajomi są muzykami i w takim towa-
rzystwie czuję się dobrze. Po koncertach 
często wychodzimy razem do pubów aby 
„obgadać” jak nam się grało... :)

M.Cz.: Obowiązki zawodowe, ale też i od-

ległość pomiędzy Wrocławiem i Krasno-

brodem zapewne nie pozwalają na częste 
odwiedziny rodzinnej miejscowości?
K.Z.: - To prawda, prawie cały sezon 
koncertowy spędzam we Wrocławiu. Na 
szczęście mamy długi urlop w Filharmo-
nii, sezon kończy się na początku czerwca 
i zaczyna w październiku. Przynajmniej 
miesiąc wakacji spędzam w Krasnobro-
dzie. Ciągle czuję się z tym miastem naj-
bardziej związana i na pytanie „Skąd je-
steś?” zawsze odpowiadam, że pochodzę 
z małej miejscowości - Krasnobrodu koło 
Zamościa. Żałuję tylko, że nie miałam 
okazji zagrać tutaj ani jednego koncertu. 
Szkoda, że tak małym zainteresowaniem 
cieszy się w naszym mieście muzyka kla-
syczna.
M.Cz.: Koncertu solowego granego na 
fagocie nie było, ale pamiętam, że kon-

certowała Pani w Krasnobro dzie wspo-

magając naszą orkiestrę

Katarzyna Zdybel

Konkursy, nagrody:

2001 - I nagroda na XXX Ogólnopol-
skim Konkursie Młodego Muzyka

 w Szczecinku (2001),

2002 - I nagroda na Ogólnopolskich 
Przesłuchaniach Uczniów Klas Instru-
mentów Dętych Drewnianych Szkół 

Muzycznych II Stopnia.

2005 - I nagroda na VII Ogólnopol-
skim Konkursie Zespołów Instrumen-
tów Dętych w Warszawie w kategorii 

kwintet drewniany, I nagroda
 w kategorii trio stroikowe oraz Grand 

Prix- nagroda Polskiego Radia PR2 
w kategorii trio stroikowe. 

2005 - III nagroda na Międzynaro-
dowym Akademickim Konkursie 
Fagocistów i Oboistów w Łodzi.

2005-2006 - dwukrotna laureatka 
cyklu koncertów „Kameralistyka XX 
Wieku” organizowanych przez Au-

striackie Forum Kultury w Warszawie 

2006 - I nagroda oraz nagrodę specjal-
na na II Ogólnopolskim Konkursie 

Fagotowym we Wrocławiu.

2006 - Stypendium Ministra Kultury
 i Sztuki „Młoda Polska”.

2007 - III nagroda na I Międzyna-
rodowym Konkursie im. Michała 
Spisaka w Dąbrowie Górniczej.

2009 - II nagroda (I nie przyznano) 
oraz nagroda za najlepsze wykonanie 
utworu konkursowego na Międzyna-
rodowym Konkursie Instrumentów 
Dętych i Perkusyjnych w Moskwie.

Uczestniczka konkursów w Markneu-
kirchen, „Huelsta Woodwinds” 

w Muenster, ARD w Monachium.

dętą podczas organizowanych u nas Prze-

glądów Orkiestr Dętych, wówczas grą na 
flecie. Jeśli chodzi o  zainteresowania 
muzyką klasyczną w Krasnobrodzie to 
powoli następują pewne zmiany na lep-

sze. Poza tym bardzo interesująco opisa-

ła Pani brzmienie fagotu, myślę więc że 
wielu z czytelników GK chętnie wysłucha 
koncertu na żywo w Pani wykonaniu. 
Mam nadzieję, że będzie okazja, aby taki 
koncert zorganizować. Może przy okazji 
odbywającego się w Krasnobrodzie Festi-
walu Muzyki Organowej i Kameralnej?

Ciąg dalszy na str. 6
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Pomoc dla potrzebujących
W niedzielę 29 listopada już po raz 

kolejny odbyła się akcja „PO-
MÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”, 
której głównym organizatorem jest Radio 
Lublin. Celem akcji jest niesienie pomocy 
najbardziej potrzebującym. Już od wielu 
lat Krasnobród i jego mieszkańcy aktyw-
nie uczestniczą w tym przedsięwzięciu 
współpracując ze sztabem terenowym ak-
cji, który dziala w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury.

Tegoroczna akcja rozpoczęła się już 
23 listopada zbiórką darów w szkołach, 
która trwała do piątku 27 włącznie. 

Następnie w niedzielę 29 listopada 
odbyła się ogólnopolska zbiórka darów, w 
której nie zabrakło także naszych wolonta-
riuszy i ludzi dobrego serca, którzy chcieli 
podzielić się tym, co mają. 

Tak jak w latach ubiegłych dary zbie-
rano w kilku punktach w Krasnobrodzie 
przy Kościołach pw. NNMP i Zesłania 
Ducha Świętego, AMC Markecie spożyw-
czym, sklepach: „Joanna” i „Groszek”, na 
targowisku oraz w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury, gdzie odbywał się towarzyszą-
cy akcji koncert. Ponadto wolontariusze 
czekali na darczyńców w wyznaczonych 
punktach w Kaczórkach i Hucisku.

O godzinie 14.00 w sali widowiskowej 
rozpoczął się koncert towarzyszący Akcji, 
który tak jak w latach ubiegłych miał bar-
dzo bogaty program. Dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu szkół, które aktywnie włą-
czyły się w jego organizację było na co 
popatrzeć. Podczas jego trwania można 

było obejrzeć wiele ciekawych przedsta-
wień o różnej tematyce, inscenizacje ba-
jek, występy wokalno-taneczne, program 
poetycki oraz pokaz tańca nowoczesnego 
w wykonaniu członków zespołu „Fart” 
działającego przy KDK.

Do koncertu włączyła się także załoga 
Audycji Sportowej „Ole”, która w swoim 
programie zaprezentowała sztukę niby 
radiową pt. „Z Ole po sportowym pado-
le”, pokaz iluzjonistyczny w wykonaniu 
osiemnastoletniego magika – Igora Lewan-
dowskiego. Było także coś dla miłośni-
ków piłki nożnej, bowiem zgromadzona w 
KDK publiczność mogła obejrzeć jedyny 
w sowim rodzaju pokaz Freestyle football 
- sztuki wykonywania trików piłką głów-
nie nogami, ale również innymi częściami 
ciała (więcej informacji na str. 7).

Pisząc o samym koncercie należy do-
dać, że wzorem lat ubiegłych także i w 
tym roku publiczność mogła wziąć udział 
w aukcji, która odbywała się w przerwach 
pomiędzy poszczególnymi występami. 
Ten nieodłączny element krasnobrodzkich 
koncertów towarzyszących Akcji PDPZ 
już od wielu lat cieszy się dużym zainte-
resowaniem. Podczas aukcji licytowane 
są prace wykonane przez uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Domini-
kanówce i uczniów Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących. „Zakupione” przedmioty, 
często bardzo oryginalne, trafiają do osób, 
które czynnie włączając się do dzieła po-
mocy innym „płacą” za nie artykułami 
spożywczymi.

Tak, więc kolejna Akcja „POMÓŻ 
DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” już 
za nami i cieszy fakt, że nadal są wśród 
nas ludzie, którzy bezinteresownie niosą 
pomoc potrzebującym i nawet wtedy, gdy 
sami mają niewiele są wierni słowom: 
„nawet odrobinę też podzielić można”.... i 
za to serdecznie dziękujemy.

Podobnie jak w roku ubiegłym z ze-
branych darów (a było ich ponad 650 kg) 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej przygotował 63 paczki, które trafi-
ły do najbardziej potrzebujących rodzin.

Dziękujemy nie tylko darczyńcom, ale 
także wszystkim wolontariuszom, przy-
jaciołom Akcji, osobom, które bezintere-
sownie poświęciły swój czas, aby służyć 
pomocą. Dziękujemy właścicielom sa-
mochodów, którzy użyczyli swych aut do 
zbiórki i transportu darów.

Pragniemy złożyć także podziękowa-
nia księdzu prałatowi Romanowi Mar-
szalcowi i ks. proboszczowi Romanowi 
Sawicowi, którzy poprzez ogłoszenia 
parafialne propagowali akcję oraz właści-
cielom sklepów, w których odbywały się 
zbiórki darów.

Wielka wdzięczność należy się także 
Firmie BETASOAP Sp. z o.o. Zakład Pro-
dukcji Mydła w Szewni Górnej, która po 
raz kolejny wsparła Akcję swoimi pachną-
cymi produktami.    
   

M.K.
Fotoreportaż – str. 12-13

Wieści z gminy

 Ciąg dalszy ze str. 2

Dokumentacja projektowa 

dla ulicy Leśnej
W ostatniej fazie projektowej znajduje 
się obecnie dokumentacja budowlano-
wykonawcza dla ulicy Leśnej w Krasno-
brodzie. Jesienią bieżącego roku wstępna 
koncepcja projektu została zaprezentowa-
na mieszkańcom tej ulicy i uzyskała ich 
pozytywną opinię. Przekazanie gminie 
Krasnobród uzgodnionego kompletu do-
kumentacji projektowej przez projektanta 
nastąpi jeszcze w bieżącym roku. Projekt 
zakłada, że ulica Leśna w Krasnobrodzie 
będzie posiadała charakter ciągu spacero-
wego, wykonanego z kostki brukowej. Na 
wszystkich odcinkach ulicy Leśnej ruch 
pojazdów będzie dwukierunkowy.

Informacje zebrała:
M. Czapla

Ciąg dalszy ze str.5

K.Z.: - Jestem otwarta na wszelkie pro-
pozycje koncertowe. Mam nadzieje, że w 
przyszłości Krasnobrodzianie będą mieli 
okazję usłyszeć mnie „na żywo”.

M.Cz.: A jakie są Pani plany na przy-

szłość?
K.Z.: - Nie mam jeszcze sprecyzowanych 
planów na przyszłość. Może zostanę we 
Wrocławiu i będę grała w Filharmonii, 
chciałabym dostać pracę w Akademii, 
może spróbuję zdawać do niemieckich 
orkiestr. Na dzisiaj nie jestem w stanie po-
wiedzieć.

M.Cz.: Wkrótce  Święta Bożego Narodze-

nia, jak je Pani spędzi?
K.Z.: - Oczywiście w Krasnobrodzie, w 
gronie rodziny i najbliższych. Nie zabrak-
nie też muzyki, zawsze podgrywam „ro-

dzince” kolędy na pianinie.

M.Cz.: Kończąc naszą rozmowę, dziękuję 
bardzo za czas poświęcony na jej przepro-

wadzenie. Życzę zdrowych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w 
gronie najbliższych oraz realizacji pla-

nów i zamierzeń w nadchodzącym No-

wym 2010 Roku. Dziękuję za rozmowę.
K.Z.: - Chciałabym również złożyć najser-
deczniejsze życzenia zdrowych, wesołych 
i spokojnych Świąt czytelnikom Gazety 
Krasnobrodzkiej! Dziękuję za rozmowę.
  

Z Katarzyną Zdybel 
rozmawiała Mariola Czapla

Moja przygoda 

z muzyką...
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Audycja Sportowa Ole też pomaga!
W niedzielę 29 listopada miesz-

kańcy Krasnobrodu czynnie 
włączyli się w ogólnopolską akcję Po-
móż Dzieciom Przetrwać Zimę. Akcja ta 
została zainicjowana przez Polskie Radio 
Lublin i opiera się na zbiórce trwałej żyw-
ności, odzieży, środków czystości, słody-
czy i zabawek dla potrzebujących rodzin. 
W Krasnobrodzie cieszy się ona dużym 
zainteresowaniem i popularnością już od 
kilkunastu lat, jednak w tym roku po raz 
pierwszy do akcji włączyła się załoga Au-
dycji Sportowej Ole. 

Audycja Sportowa Ole, nadawana w 
każdy wtorek o 19:45 na falach Katolic-
kiego Radia Zamość (90,1 fm) lub na stro-
nie internetowej www.krz.pl, stawia sobie 
za cel krzewienie idei współzawodnictwa 
sportowego, jak również  kształtowanie 
pozytywnych postaw wobec innych. W 
tym roku załoga Audycji udowodniła, że 
młodzi ludzie dostrzegają potrzebę po-
mocy tym, którzy borykają się z trudną 
sytuacją materialną przygotowując ponad 
60-minutowy program będący częścią 
Koncertu towarzyszącego zbiórce darów 
w ramach akcji PDPZ. Koncert ten odbył 
się w sali widowiskowej Krasnobrodzkie-
go Domu Kultury. 

Program przygotowany przez młodych 
zaangażowanych w prowadzenie Audycji 
rozpoczął się sztuką zatytułowaną: „Z Ole 
po sportowym padole.” Scenariusz przed-
stawienia napisał Tomasz Pakuła - po-

mysłodawca i redaktor naczelny Audycji 
Sportowej Ole, student wychowania fizycz-
nego Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie 
w Warszawie. Prowadzący Audycji pisząc 
scenariusz „sztuki niby radiowej” miał na 
celu przybliżenie widzom tematów zwią-
zanych ze sportem, jakie często podejmu-
ją młodzi dziennikarze Audycji, a także 
zachętę do słuchania Audycji skierowaną 
do przybyłych na spektakl, szczególnie 
do tych, którzy do tej pory nie wiedzieli 
o jej istnieniu. Młodzi miłośnicy sportu, a 
wśród nich: Tomasz Pakuła, Kuba Misztal, 
Kamila Szarafin, Kamil Lichota, Patryk 
Ożga oraz Igor Lewandowski w zabawny 
sposób przedstawiali kolejne scenki sta-
nowiące ilustracje do tematów omawia-
nych w imitowanym studio radiowym na 
scenie KDK. Występ urozmaicony został 
o odpowiedni podkład muzyczny, za któ-
ry odpowiedzialny był Krzysztof Kiciń-
ski. Publiczność, szczególnie ta młodsza, 
żywo reagowała na treści przedstawiane w 
sztuce, wyraźnie czerpiąc z niej radość i 
zadowolenie. Szczególnym zainteresowa-
niem cieszyły się występy gości zaproszo-
nych przez załogę Audycji. Najpierw była 
to grupa Freestyle Football w składzie: 
Paweł Wierzchowski i Michał Rycaj. Duet 
ten zaprezentował sztukę wykonywania 
trików piłką nogami, ale również inny-
mi częściami ciała, zdobywając przy tym 
ogromną sympatię widzów. Kolejną miłą 
niespodzianką stał się dla obecnych w 

KDK Igor Lewandowski - 18-letni iluzjo-
nista z Zamościa, który oczarował widzów 
niezwykłymi trikami i pozostawił bezrad-
nymi sceptyków, którzy do końca nie po-
trafili uwierzyć, że butelka Pepsi może po 
chwili przemienić się w… puszkę Pepsi. 
Niemożliwe? Z odrobiną magii wszystko 
staje się możliwe… ;) 

Speakerzy Audycji w ten szczególny 
listopadowy wieczór przeprowadzili tak-
że aukcję ufundowanych przez Audycję 
upominków. Były to: Ballb (łamigłówka 
logiczna w kształcie piłki) oraz publikacja 
„Jem zdrowo i strzelam gole!” - książka o 
gotowaniu, smacznej kuchni i piłce noż-
nej. 

Całość występu przygotowanego 
przez załogę Audycji została uwiecznio-
na na zdjęciach, których autorem jest pan 
Dariusz Buczek. Są one dostępne na ofi-
cjalnej stronie Audycji: www.audycjaspor-
towaole.futbolowo.pl .

Młodzi dziennikarze, chcąc podsumo-
wać swój występ, zgodnie stwierdzili, że 
niesienie pomocy innym jest niezwykle 
budujące i może stać się inspiracją do cie-
kawych pomysłów. Zmotywowani sukce-
sem, jaki odniosła Audycja Sportowa Ole 
w przeciągu roku swojej działalności za-
powiadają, że to nie ostatnia taka akcja, w 
jaką zechcieli się włączyć.

Anna Parnicka

Krasnobrodzkie Dukaty

W związku z licznymi zapytania-
mi i wątpliwościami dotyczą-

cymi lokalnej monety Krasnobrodu – 7 
Dukatów Krasnobrodzkich informujemy, 
że co prawda czas obiegu i wymiany w 
punktach akceptujących dukatów minął 30 
września br., to jednak pozostała jeszcze w 
sprzedaży kolekcjonerskiej niewielka ich 
liczba. Ze względu na to, że dukaty nasze 
cieszyły się dużym powodzeniem, firma 
D.M. sp. z o.o. w Warszawie (Administra-
tor Emisji), podjęła decyzje o pozostawie-
niu ich w dystrybucji w Krasnobrodzie, a 
nie przeznaczania „resztówki” na rynek 

numizmatyczny w kraju.  Chodzi o to, aby 
odwiedzający Krasnobród na przełomie 
roku turyści, mogli na miejscu nabyć tą 
cenną pamiątkę. 

Przypominamy,że Mennica Polska 
S.A. wybiła jedynie 15 tys. sztuk dukata 
ze stopu bimetalicznego o nominale 7 (o 
średnicy  27 mm) i  500 szt. dukatów ze 
stopu srebra próby 500 o nominale 70.  
Dukaty nawiązują swą szatą graficzną, 
do uzyskania przez Krasnobród w 2008r. 
tytułu Perły Lubelszczyzny oraz 70 rocz-
nicy zwycięskiej szarży 25 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich pod Krasnobrodem we 

Wrześniu 1939r. Jako ciekawostkę należy 
podać fakt, że jest to obok monet wybitych 
w Tomaszowie Lubelskim, jedyny dukat 
lokalny nawiązujący do 70 rocznicy wybu-
chu II wojny światowej, z tym, że monety 
tomaszowskie wyemitowano jedynie w 
wersji bimetalicznej, nasze zaś jak wspo-
mniano wykonane są w dwu rodzajach. 
Szczególnie cenne są te, wykonane ze 
stopu srebra z oksydowaną powierzchnią.  
Takie monety są dużo bardziej odporne na 
różnego typu zabrudzenia czy przebarwie-
nia i dlatego są poszukiwane na rynku.

Dukaty można nabyć w Miejsko 
Gminnej Bibliotece Publicznej oraz w 
Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. 
Tomaszowskiej 25.  

Za kilka, dni ukaże się najnowszy ka-
talog numizmatyczny na rok 2010 Parchi-
mowicza, w którym Dukat Krasnobrodzki 
będzie już notowany. Tam przekonamy się 
naocznie, jaką cenę osiągnęły nasze lokal-
ne dukaty na rynku wtórnym. 

Zbigniew Michalski
Z-ca Burmistrza Krasnobrodu
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Pani Marioli Czapla Redaktor Naczelnej „Gazety Krasnobrodzkiej”, 
całemu Zespołowi Redakcyjnemu, Panom Burmistrzom – 

Januszowi Oś i Zbigniewowi Michalskiemu, Samorządowi Miasta 
i Gminy Krasnobród z jego przewodniczącym Panem Adamem Kałużą 

oraz Społeczności małej Krasnobrodzkiej Ojczyzny 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy dużo zdrowia, wszelkiej 
pomyślności , spokoju, radości i miłości serca.

Niech Boża Dziecina obdarzy wszystkich obfitością swoich darów 
i pozwoli dzielić się Dobrą Nowiną z każdym napotkanym człowie-

kiem, a nowy 2010 Rok przyniesie Państwu same szczęśliwe, 
radosne i błogosławione dni .

 

Członkowie Koła PRM, 
Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci 

oraz Młodzieżowego Koła PRM 
w Krasnobrodzie

Burmistrz Krasnobrodu
i Krasnobrodzki Dom Kultury

serdecznie zapraszają na

które odbędzie się 

w dniu 31 grudnia 2009r.
o godz. 22.00

W programie:
godz.22.00  – Wspólna zabawa z zespołem HOLD BABD 
godz.24.00  – POWITANIE NOWEGO ROKU, 
  - życzenia noworoczne Burmistrza Krasnobrodu, 
  - pokaz sztucznych ogni,  wspólna zabawa.
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Środki z Unii Europejskiej dla Krasnobrodu
Na 23 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie zaplanowane zostało podpisanie umowy na realizację projektu pt. 

„Rozbudowa gospodarki ściekowej w miejscowości Krasnobród”. Projekt zostanie dofinansowany ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Całkowita war-
tość projektu, złożonego na konkurs w kwietniu br., wynosi 4.652.588,87 zł. Wartość dofinansowania z PROW 2007-2013 wyniesie 
2.934.700,00 zł. Zasięg inwestycji obejmie ulice: Zamojską, Wczasową, Łąkową, Tomaszowską, Aleję N.M.P., Królowej Marysieńki, 
Sobieskiego, Konopnickiej, Łastowieckiego, Sosnową, Powstańców Styczniowych, Kościuszki, Modrzewiową, Świerkową oraz Le-
lewela. W styczniu 2010 r. ogłoszony zostanie przetarg, który wyłoni wykonawcę inwestycji. Realizowana ona będzie od I kwartału 
2010 r. do końca I kwartału 2012 r.

Nie są to jednak jedyne środki pozyskane z Funduszy Europejskich przez gminę Krasnobród w kończącym się 2009 r. Uzyskano 
bowiem również wsparcie na inwestycje w Majdanie Wielkim. W miejscowości tej za kwotę 539.217,55 zł zmodernizowana zostanie 
świetlica, przy drodze powiatowej wybudowany będzie obustronny chodnik wraz z oświetleniem, urządzony zostanie plac zabaw dla 
dzieci, a także zbudowana zostanie altana ogrodowa przy świetlicy. Gmina Krasnobród uzyskała wsparcie dla tej inwestycji również 
z PROW 2007-2013 w wysokości 331.486,00 zł. Inwestycja będzie zrealizowana do grudnia 2010r. W chwili obecnej dobiega końca 
postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy tego zadania.

Na podobne inwestycje dla gminy Krasnobród zabezpieczone zostały środki w wysokości 336.329,05 zł, które pochodzą z Osi 
4 PROW 2007-2013 – LEADER. Projekt zatytułowany „Krasnobród – miastem turystyki i rekreacji” swym zakresem obejmować 
będzie: dokończenie rewitalizacji Placu Siekluckiego poprzez wykonanie tzw. Zielonej Wyspy, wykonanie ogrodzonej i oświetlonej 
strefy rekreacji na terenach pomiędzy ulicą Młyńską a rzeką Wieprz (boisko do piłki plażowej, koszykówki, place zabaw dla dzieci, 
ścieżka do jazdy na rolkach, lodowisko, tereny zieleni niskiej, kwiaty i trawniki itp.), zagospodarowanie zielenią skarpy przy drodze 
powiatowej na odcinku przy kamieniołomie, dokończenie trybun na stadionie miejskim przy ulicy Wczasowej, wykonanie oznakowa-
nia ulic w Krasnobrodzie oraz drogowskazów wskazujących atrakcje turystyczne. Całość inwestycji zamknie się w kwocie 530.000,00 

zł. Wykonie jej planowane jest na II i III kwartał 2010 r. 
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Ciąg dalszy ze str. 9
II Etap tego projektu będzie realizowany w 2011 r. Przeznaczono tu kwotę ok. 210.000,00 zł, dofinansowanie wyniesie ok. 

150.000,00 tys.

Gmina Krasnobród pozyskała również środki na modernizację infrastruktury teleinformatycznej (zakup m.in. tzw. infomatów – 
kiosków informacyjnych, zakup wyposażenia i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego itp.). Wniosek złożony został do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 wspólnie z kilkoma innymi gminami z powiatu zamojskiego. Liderem 
projektu jest gmina Łabunie. Inwestycja w tym zakresie dla gminy Krasnobród wyniesie 311.344,00 zł, dofinansowanie zaś 255.200,00 

zł. Projekt będzie realizowany w 2010 r.

Oprócz środków na inwestycje, gmina Krasnobród pozyskała także środki na promocję – kultywowanie współpracy miast partner-
skich. Wniosek złożony został bezpośrednio do Brukseli i uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 3 tys. Euro (ok. 13 tys., zł). 
Za tę kwotę sfinansowana będzie m.in. wizyta partnerów ze słowackiego Krasnego Brodu podczas Majówki Roztoczańskiej w 2010 r. 
Razem w 2009 r. podpisano umowy na finansowanie zadań ze środków UE na kwotę 4.016.962,38 zł.

 W chwili obecnej gmina Krasnobród realizuje ze środków UE (pozyskanych pod koniec 2008 r.) cztery projekty szkolenio-
wo-integrujące:

1. „Wskazówka – bądź aktywny na rynku pracy” – PO KL Działanie 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej; kwota projektu w latach 2008-2009: 163.530,21 zł – w 100% finansowana przez Urząd Marszał-
kowski);

2. „Mała szkółka dużo możliwości” – PO KL Działanie 9.1.2 (Kwota projektu w latach 2008-2010: 297.900,00 zł – w 100% 
finansowana przez Urząd Marszałkowski);

3. „Wsparcie na starcie” – PO KL Działanie 9.1.1 (Utworzenie dwóch przedszkoli w Zielonem i Hutkowie – remont pomiesz-
czeń, zakup wyposażenia, finansowanie opiekunów, itp.; kwota projektu w latach 2009-2011: 272.643,00 zł – w 100% finansowana 
przez Urząd Marszałkowski);

4. „Centrum kształcenia na odległość w Dominikanówce” – ZPORR (wartość projektu: 68.000,00 zł; dofinansowanie – w tym 
zakup komputerów i wyposażenia – to kwota: 48.800,00 zł).

Środki z Unii Europejskiej dla Krasnobrodu
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W 2008 r. pozyskano ponadto środki na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kra-
snobrodzie oraz zakup samochodu do przewozu dzieci (przystosowany również do przewozu osób niepełnosprawnych). Dofinanso-
wanie budowy boiska to 81.000,00 zł, całość inwestycji zaś wyniosła 163.000,00 zł. Środki te pozyskano w ogólnopolskim konkursie, 
ogłoszonym przez Ministra Sportu i Turystyki w Warszawie. Na zakup samochodu do przewozu dzieci dla Zespołu Szkół Podstawo-
wych w Krasnobrodzie pozyskano 190.000,00 zł z PFRON. Kwota zakupu to 223.000,00 zł

Ogółem w latach 2008-2009 gmina Krasnobród pozyskała ze źródeł zewnętrznych, w tym głównie ze środków UE, kwotę 
5.103.835,59 zł, inwestycje współfinansowane (wykonane i do wykonania) to kwota ponad 6.6 mln zł

Plany na najbliższą przyszłość

Gmina Krasnobród złożyła w 2008 i 2009 r. pięć wniosków (cztery samodzielnie, jeden w partnerstwie gminnym) do RPO 
WL 2007-2013, które czekają na rozstrzygnięcie. Wyników należy się spodziewać do końca I kwartału 2010 r. 

Złożone wnioski to: 
1. Rozbudowa infrastruktury otoczenia turystyki na terenie Krasnobrodu poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury tech-

nicznej (ulice Sosnowa i Wczasowa). Inwestycja o wartości 3.764.589,31 zł, przewidywane dofinansowanie 2 867.927,58 zł. Wniosek 
aktualnie znajduje się na drugim miejscu listy rezerwowej i oczekuje na dofinansowanie.

2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaczórkach. Inwestycja o wartości 1.326.000,42 zł, przewidywane dofinansowanie 
850.000,67 zł. Wniosek w ocenie merytorycznej.

3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kultury w Krasnobrodzie. Inwestycja o wartości  2.649.682,74 zł, przewidywane do-
finansowanie 1.854.777,92 zł – wniosek po ocenie formalnej, skierowany do oceny merytorycznej.

4. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie. Inwestycja o wartości 3.999.997,42 zł, przewidywane dofinansowanie 
2.799.998,18 zł. Wniosek najnowszy, oczekuje na ocenę formalną. 

5. Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego (lider gmina Józefów). Inwestycja gminy Krasnobród 74.971,58 zł, przewidy-
wane dofinansowanie 52.480,11 zł. Wniosek oczekuje na ocenę formalną. 

Razem złożono wnioski na kwotę ponad 11.800.000,00 zł. 
Przewidywane dofinansowanie to ponad 9.400.000,00 zł. 

Zbigniew Michalski
Z-ca Burmistrza Krasnobrodu
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Najlepszy w regionie
Szkolny Klub Wolontariusza z ZSO

Szkolny Klub Wolontariusza z ZSO 
im. Jana Pawła II Krasnobrodzie 

zdobył I miejsce w Regionalnym Konkur-
sie Barwy Wolontariatu, w kategorii Wo-
lontariat Szkolny i został nominowany do 

konkursu Ogólnopolskiego. 07.12. 2009r. 
grupa wolontariuszy wraz z p. Dyrek-
tor oraz opiekunami odebrała nagrodę w 
Teatrze Muzycznym w Lublinie podczas 
Regionalnej Gali Wolontariatu. W uza-
sadnieniu wyróżnienia czytamy między 
innymi: za zaangażowanie i ofiarność, za 
podejmowanie działania i inicjatywy, za 
wspaniałą postawę otwartości wobec dru-
giego człowieka, dar serca i solidarność z 
najbardziej potrzebującymi. 

Za zwykły uśmiech, uścisk dłoni, speł-
nianie marzeń, obecność, dzięki której co-
dzienność staje się „niecodzienna”. Klub 
został nominowany do nagrody przez 
Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wo-
lontariatu.

Szkolny Klub Wolontariusza w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła 
II w Krasnobrodzie powstał w listopadzie 
2008 r. Społeczność szkolna od dłuższego 
czasu odczuwała potrzebę zintensyfiko-
wania działań mających na celu bezin-
teresowną pomoc potrzebującym. Oczy-
wiście wcześniej młodzież brała udział 
w różnych działaniach charytatywnych i 
dlatego wspaniali, młodzi ludzie licznie 
przybyli na pierwsze spotkanie Szkolnego 
Klubu Wolontariusza. Szkolnymi koordy-
natorkami wolontariuszy z liceum i gim-
nazjum zostały trzy nauczycielki. Klub nie 
powstałby bez wsparcia dyrekcji szkoły, 
władz lokalnych i przede wszystkim bez 
pomocy merytorycznej i organizacyjnej 
pań z Zamojskiego Centrum Wolontariatu 
w „Okrąglaku” - Krystyny Rybińskiej-Syk 
i Ewy Szczepańskiej. 

Młodzież wraz z koordynatorkami 
nawiązała współpracę z krasnobrodzkimi 
instytucjami i placówkami, w których po-
trzebni byli wolontariusze: Dom Opieki 

Społecznej, Sanatorium dla Dzieci, świe-
tlica w szkole podstawowej i świetlica w 
macierzystej szkole, przedszkole, Krasno-
brodzki Dom Kultury, Biblioteka Publicz-
na. Do wszystkich placówek wcześniej 

napisaliśmy listy, w których 
zaproponowaliśmy pomoc, 
listy zostały przekazane oso-
biście.

I tak po kilkunastu dniach 
wolontariusze rozpoczę-
li wędrówkę do placówek, 
które wyraziły wolę skorzy-
stania z zapału i wielkiego 
serca uczniów - wolontariu-
szy z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących im. Jana Pawła 
II w Krasnobrodzie.

Czy taki obrazek, który 

za chwile przedstawię, można porównać 
do płomienia, który ogrzewa serce w zim-
ny, grudniowy wieczór? Wieje wiatr, spa-
dają pierwsze płatki śniegu w zimie 2008, 
wracam z popołudniowych zakupów i spo-
tykam trzy uczennice. Na pytanie, dokąd 

tak maszerują, odpowiadają: „przecież na 
wolontariat, do sanatorium.” 

I tak do tej pory wędrują do chorych 
dzieci, do samotnych staruszków, malu-
chów w przedszkolu i starszych dzieci w 

świetlicach, podróżują do Domu Dziecka 
w pobliskim miasteczku. Tych wędrują-
cych, czyli czynnie działających w Klubie 
jest obecnie ok. 35 wolontariuszy. Jedni 
ukończyli szkołę, drudzy zasilili naszą 
wspólnotę, duża grupa to wolontariusze 
doświadczeni, pracujący drugi rok. 

Rok szkolny 2008/2009 był bardzo 
pracowity dla naszego Klubu. Młodzież 
sama sobie wybrała miejsce działania, 
częstotliwość odwiedzania potrzebują-
cych, formy pracy. Rolą nauczycielek-
koordynatorek było wspieranie wolonta-

riuszy poprzez zainteresowanie ich pracą, 
organizowanie spotkań wspierających i 
szkoleń, kontakty z instytucjami, informo-
wanie o aktualnych potrzebach. Kontakto-
waliśmy się i otrzymywaliśmy wparcie z 
Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Pro-
wadzimy również kronikę i dokumentację 
Szkolnego Klubu Wolontariusza. Zapropo-
nowaliśmy wolontariuszom rejestrowanie 
czasu swojej pracy, prowadzą więc rejestr 
swojej działalności. 

Działania przebiegały dwutorowo: 
młodzież regularnie odwiedzała swoich 
podopiecznych, kładłyśmy nacisk na to, 
aby była to praca regularna. Mówimy na-
szym miłym wolontariuszom: „Poświęć 
swoim przyjaciołom jedną godzinę w ty-
godniu, ale rób to systematycznie”. Pra-
cują tyle, ile mogą i chcą. Ich wierność i 
cierpliwość wobec tych, którym obiecali 
pomoc, jest jedną z najcenniejszych cnót, 
które w sobie kształtują podczas pracy 
wolontarystycznej. Oprócz systematycz-
nej pracy w wybranych miejscach, wo-
lontariusze uczestniczą w okazjonalnych 
imprezach, akcjach, nie sposób wymie-
nić wszystkich, np. Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę, Dzień Dziadka i Babci 
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nić wszystkich, np. Pomóż Dzieciom Prze-
trwać Zimę, Dzień Dziadka i Babci oraz 
Jasełka w Domu Opieki Społecznej, przed-
stawienie dla dzieci w Sanatorium oraz 
niepełnosprawnych intelektualnie w Pod-
zamku podczas zorganizowanych tam w 
maju Warsztatów dla Niepełnosprawnych 
Intelektualnie, Bajka dla dzieci w przed-
szkolu oraz w Domu Dziecka i wiele in-
nych. Pomagali w miarę potrzeb w Domu 
Kultury oraz w Bibliotece Miejskiej pod-

czas inwentaryzacji. 
Inna ciągła forma 
pracy to Pogotowie 
Naukowe, które 
w minionym roku 
szkolnym cieszyło 
się popularnością. 
Podczas tych dzia-
łań wolontariusze 
otrzymali wsparcie 
od pań ze świetli-
cy szkolnej, które 
przygotowały spek-
takl i wyjeżdżały z 
wolontariuszami na 
przedstawienia.

Podczas ferii zimowych 2009 wolon-
tariusze zostali zaproszeni na warsztaty 
do Zamojskiego Centrum Wolontariatu 
w „Okrąglaku”.  Trochę wcześniej koor-
dynatorki przy wsparciu Dyrekcji szko-
ły przygotowały spotkanie opłatkowe, 
podczas którego przy opłatku, kolędach i 
barszczyku, wolontariusze opowiadali o 
swojej pracy. Bez wsparcia społeczności 
szkolnej – Dyrekcji, nauczycieli, wycho-
wawców, ciężko by było koordynować 
pracę wolontariuszy, dlatego często wy-
rażamy im naszą wdzięczność. 1 czerwca 
wolontariusze włączyli się w organizację 
Święta Ludowego, podczas którego pro-
wadzili konkursy dla dzieci w dniu ich 
święta, sami przy tym świetnie się bawili, 
bo należy dodać, że nasze „anioły”, to gru-
pa wesołych i pomysłowych licealistów i 
gimnazjalistów. 

Tak ich nazywam – jak anioły, bo ich 
chęć pomocy, pracy, poświęcenia siebie 
innym jest wspaniała. Bo ja ich widzę nie 
tylko w ławce szkolnej, ale jak pochylają 
się nad chorym w hospicjum, czytają bajkę 

dzieciom, śpiewają 120 lat staruszkom w 
Domu Opieki Społecznej, jutro będą zbie-
rać dary dla potrzebujących dzieci, a za-
ledwie wczoraj ich śmiechem rozbrzmie-
wało miejsce, gdzie ludzie cierpią i śmierć 
jest częstym gościem. Ale ci, na których 
odejście nie przyszła jeszcze pora, mówią 
do wolontariuszy: „jaką smaczną herbatę 
zrobiłyście sikorki”. Widok wolontariuszy 
w akcji ubarwia świat, bo Oni są lepszą 
jego częścią, chociaż w swoim działaniu 

nie widzą nic nadzwyczajne-
go. Po prostu wychodzą z 
domu, zostawiają wygodę i 
niosą radość swoją młodo-
ścią, beztroską a jednocze-
śnie wrażliwością i odpo-
wiedzialnością. Tak, częściej 
przydałoby się ich chwalić, 
nagradzać, choć oni tego nie 
oczekują.

Pod koniec pierwszego 
roku działalności Szkolnego 
Klubu Wolontariusza w Kra-

snobrodzie zorganizowaliśmy podsumo-
wanie i rozstrzygnięcie Konkursu na Naj-
lepszego Wolontariusza. Na uroczystość 
zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji, 
w których pracują wolontariusze, Panie 
z Zamojskiego Centrum Wolontariatu, 
przedstawicieli władz lokalnych. Były 
podziękowania, nagrody, pamiątki, poczę-
stunek i podsumowanie pierwszego, uda-
nego roku działalności. Radość, że kolejna 
luka w przestrzeni dookoła nas zapełniła 
się młodością, wrażliwością, uczynnością. 
Naturalna potrzeba chęci niesienia bezin-
teresownej pomocy jest charakterystyczna 
chyba dla większej części młodych ludzi 
i dlatego cieszymy się, że powstał nasz 
Klub. 

Nowy rok szkolny 2009/2010 jest 
kontynuacją działań wcześniej podję-
tych. Wolontariusze pracują w wybranych 
przez siebie miejscach, podjęli nowe for-
my działalności. Jedną z nich jest pomoc 
w prowadzeniu świetlicy środowiskowej 
w pobliskiej wsi oraz praca hospicyjna. 
Grupa wolontariuszek z klasy maturalnej 

ukończyła kurs dla wolontariuszy pracu-
jących w hospicjum i odbywa jego prak-
tyczną część. Nie jest to łatwa działalność, 
ale wolontariuszki świetnie dają sobie radę 
w urzeczywistnianiu hasła ”Hospicjum to 
też życie”.

Obserwuję zaangażowanie wolonta-
riuszy w prace hospicyjną, ponieważ jako 
koordynator towarzyszę im w szkoleniu 
i pracy. Ich zapał i umiejętność dawania 
radości nawet w beznadziejnych sytu-

acjach może nas, 
dorosłych, wiele 
nauczyć. Szkolny 
Klub wolontariatu 
jest wdzięczny Pani 
Monice, organiza-
torce szkolenia i ko-
ordynatorce pracy 
hospicyjnej.

W tym roku 
szkolnym wolonta-
riusze uczestniczyli 
również w cieka-
wym szkoleniu w 
Zamojskim Centrum 
Wolontariatu, doty-

czyło ono komunikacji interpersonalnej w 
pracy z rówieśnikami i osobami starszymi. 
Swoją wiedzą i umiejętnościami podzieli-
li się podczas spotkania Szkolnego Klubu 
Wolontariusza.

Obserwując młodzież z naszego klu-
bu, podpisuje się pod myślą, że świat i 
człowiek z natury jest dobry i heroiczny. 
Niekiedy pojawia się zło i cierpienie, sa-
motność i bezradność, potrzeba uzyskania 
pomocy, wtedy wkraczają nasi wolonta-
riusze. Przynoszą troskliwość, śmiech, za-
bawę i świeżość uczuć. Bo jak powiedział 
Leopold Staff młodość jest „mądrzejsza 
od mądrości i rozumniejsza od rozumu”, 
bo młodość ma gorące serce. I niech tak 
będzie jak najdłużej a my, dorośli, umiej-
my ten płomień podsycać.

Danuta Korzeniowska
Koordynator 

Szkolnego Klubu Wolontariusza 
w Zespole Szkól Ogólnokształcących 

w Krasnobrodzie
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Zasłużona Krasnobrodzianka
W dniu 11.11.2009r. jedna z 

mieszkanek Krasnobrodu p. 
Alina Słota miała zaszczyt uczestniczyć 
w obchodach Święta Niepodległości w 
Lublinie na zaproszenie Wojewody Lu-
belskiego Pani Genowefy Tokarskiej i Ko-
mitetu Honorowego Obchodów Święta 11 
Listopada.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 
10.00 mszą św. w Archikatedrze Lubel-
skiej w intencji Ojczyzny. Mszę św. od-
prawił i homilię wygłosił ks. abp Józef 
Życiński - Metropolita Lubelski.

W samo południe na Placu Litewskim 
miały miejsce: wystąpienie Marszałka 
Sejmu RP Bronisława Komorowskiego i 
Wojewody Lubelskiego Genowefy Tokar-
skiej, apel pamięci, salwa honorowa, zło-
żenie wieńców i wiązanek kwiatów pod 
Pomnikiem Nieznanego Żołnierza i Po-
mnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
defilada kompanii honorowych i koncert 
melodii patriotycznych.

O godz. 16.00 w Sali Błękitnej Lu-
belskiego Urzędu Wojewódzkiego przy 
ul. Spokojnej 4 odbyło się uroczyste spo-
tkanie w trakcie, którego miało miejsce 
wystąpienie okolicznościowe, wręczenie 
odznaczeń państwowych, następnie kon-
cert okolicznościowy i bankiet w Sali Ko-

lumnowej. W trakcie tego spotkania Pani 
A. Słota została odznaczona Brązowym 
Krzyżem Zasługi za długoletnią pracę za-
wodową (nr. Leg. 332-2009-150, Warsza-
wa, 25.09.2009).

Odznaczenie przyznał Prezydent RP 
Lech Kaczyński, a wręczyła p. Genowe-
fa Tokarska Wojewoda Lubelski. To nie-
zwykłe uczucie być docenionym przez 

Prezydenta Polski. Szkoda, że p. A. Słota 
nie została nagrodzona przez dyr. ZSP w 
Krasnobrodzie. To bardzo boli. Może dyr. 
ZSP naprawi swój błąd. Warto dodać, że 
p. A. Słota nadal jest aktywna zawodowo. 
Wspiera młodych nauczycieli w rozwoju 
zawodowym.

Miłym akcentem obchodów Święta 
11 Listopada w Lublinie było to, że była 
możliwość obejrzenia wystawy „Pieśń 
ujdzie cało” w Lubelskim Ratuszu przy 
Placu W. Łokietka. Największe wrażenie 
na p. A. Słocie zrobiło to, że mogła ujrzeć 
Marszałka Sejmu RP, Wojewodę Lubel-
skiego i usłyszeć z jej ust słowa „W imie-
niu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Lecha Kaczyńskiego odznaczam panią 
Brązowym Krzyżem Zasługi”. Warto było 
też zobaczyć defiladę, gdzie imponująco 
prezentowali się ułani na koniach mimo 
deszczowej pogody. Można było również 
być świadkiem kształtowania patriotyzmu 
u młodego pokolenia przez dziadka, który 
przy pomniku Józefa Piłsudskiego czytał 
na głos wnukowi słowa sławnego Polaka 
„Każdy obywatel powinien uczciwie dla 
kraju pracować z samego poczucia obo-
wiązku”.

A.Słota

Co  słychać w Kulturze?
Festiwalowe kolędowanie

20 grudnia 2009r. w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury odbędą się eliminacje re-
jonowe XVI Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza 
Szwarlika. Do udziału w krasnobrodzkich 
eliminacjach zgłosiło się ponad 40 wyko-
nawców (soliści, zespoły, chóry) z róż-
nych miejscowości, nawet z tak odległych 
jak Stalowa Wola. Kolędy w ich wyko-
naniu będą rozbrzmiewać od godz. 11.00 
do około godz. 17.30. Relację z festiwalu 
opublikujemy w kolejnym wydaniu GK. 

Wspomnienie lata

Do 20 grudnia 2009r. w Krasnobrodz-
kim Dom Kultury prezentowana była 
wystawa pokonkursowa pt. „Wspomnie-
nie lata”, Na wystawę złożyły się prace 
plastyczne oraz zdjęcia wykonane przez 
uczestników konkursu plastyczno-foto-
graficznego organizowanego przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Krasnobro-
dzie i KDK. Tematem tegorocznej edycji 
konkursu „Wspomnienie lata” była kra-
snobrodzka zabudowa drewniana. 

Wystawa malarstwa

W ramach współpracy Krasnobrodz-
kiego Domu Kultury i Pensjonatu „Turzy-
na” w Górnikach k/Józefowa w dniu 29 
grudnia 2009r. w KDK zostanie otwarta 
wystawa malarstwa prezentująca prace po-
wstałe podczas pleneru, zorganizowanego 
na przełomie sierpnia i września 2009 r. 
przez  Panią Ewę Kamińską-Kuczmie-
rowską właścicielkę wyżej wspomnianego 
Pensjonatu. Obrazy namalowane przez 
panie: Krystynę Puzoń, Bożenę Łyda i 
Sylwię Piotrowicz z Lublina przedstawia-
ją starą drewnianą architekturę wsi rozto-
czańskiej. Na płótnach uwiecznione zosta-
ły domy z Górnik, Górecka i Bukowca. 
Prace można ogląda w godzinach pracy 
KDK, od poniedziałku do piątku od 8.00 
do 18.00 i w soboty od godz. 9.00 do 
17.00. Wystawa będzie czynna do końca 
stycznia 2010r. 

Family Cup

Na 10 stycznia 2010 roku zaplanowano 
w Krasnobrodzie organizację eliminacji 
rejonowych dla województwa lubelskiego 
Amatorskich Mistrzostw Polski w Nar-
ciarstwie Alpejskim i Snowboardzie „Fa-
mily Cup”. Organizacja zawodów w tym 
terminie uzależniona jest od warunków 
atmosferycznych.  Gdyby okazało się, że 
aura nie będzie sprzyjała organizacji tych 

zawodów na początku stycznia, wówczas 
Krasnobrodzki Dom Kultury, jako organi-
zator regionalny w porozumieniu z organi-
zatorami głównymi zawodów, którymi są: 
Wydawnictwo Family Cup Sp. z o.o.,  Re-
dakcja internetowego wydania czasopisma 
„Sportowy Styl” i Stowarzyszenie Family 
Cup ustalą nowy termin. Niezależnie od 
tego, kiedy zawody się odbędą serdecznie 
zapraszamy miłośników białego szaleń-
stwa do uczestnictwa w tej sportowej im-
prezie. Szczegółowe informacje dotyczące 
Mistrzostw i regulamin zawodów dostępne 
są na stronie internetowej www.familycup.
pl i www.krasnobrod.pl. 

Przegląd Twórczości 
Bożonarodzeniowej

W dniu 14 stycznia 2010 roku w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury odbędzie się 
kolejna edycja Przeglądu Twórczości i 
Obrzędowości Bożonarodzeniowej Osób 
Niepełnosprawnych. W przeglądzie we-
zmą udział uczestnicy warsztatów terapii 
zajęciowej z terenu województwa lu-
belskiego. Impreza ta organizowana jest 
wspólnie przez KDK i Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Dominikanówce.

Informacje zebrała:
Mariola Czapla
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To już 
15 lat....
Aż trudno uwierzyć, że to już pięt-

naście lat od momentu, kiedy na 
scenie Krasnobrodzkiego Domu Kultury 
po raz pierwszy zaśpiewały maluchy z 
miasta i gminy Krasnobród. Pierwsi wy-
konawcy przedszkolnych przebojów, to 
dzisiaj dorośli ludzie i pewnie ze wzrusze-
niem sięgają pamięcią do lat, kiedy debiu-
towali na scenie. Budujące jest jednak to, 
że po tylu latach Konkurs Piosenki Przed-
szkolaka nadal się odbywa i trzeba przy-
znać cieszy się ogromnym powodzeniem.

19 listopada 2009 roku (czwartek) 
o godz. 10.00 w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury miał miejsce XV Gminny Kon-
kurs Piosenki Przedszkolaka. Tradycyjnie 
skierowany był do dzieci w wieku przed-
szkolnym oraz uczniów kl. 0 z terenu mia-
sta i gminy Krasnobród. W tegorocznej 
edycji wzięło udział 125 dzieci.

Mali wokaliści mieli bardzo zróżni-
cowany repertuar począwszy od piosenek 
przedszkolnych, a skończywszy na....”So-
kołach”:).

Licznie zgromadzona publiczność 
oprócz solistów, mogła podziwiać duety 
i grupy wokalne, które doskonale radziły 
sobie na scenie Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury.

Było bardzo wesoło i sympatycznie. 
Mali artyści doskonale przygotowani do 
występu i pełni energii nie mogli doczekać 
się swojego występu. Niektórzy z wielką 
pewnością siebie, inni z lekką tremą pre-
zentowali przygotowane utwory. 

Po wysłuchaniu wszystkich wyko-
nawców były oczywiście pamiątkowe dy-
plomy, upominki i coś słodkiego.

A na koniec... pamiątkowe zdjęcia.
Całe to artystyczno – wokalne spotka-

nie nie odbyłoby się bez osób, które za-
angażowały się w przygotowanie swoich 
pociech do występu. 

W tym miejscu składamy serdeczne 
podziękowania paniom wychowawczy-
niom i opiekunkom, rodzicom i dziad-
kom, którzy wiernie „kibicują” swoim po-
ciechom, wspierając ich dobrym słowem, 
ale przede wszystkim swoją obecnością.

M.K.

Sanatoryjne 
Spotkania ze Sztuką. 
Warsztaty Plastyczne

Czyńcie sobie ziemię poddaną a nie 
niszczcie jej. W takie przesłanie 

zaopatrzył Bóg człowieka stwarzając go. 
Ale człowieka trzeba wszystkiego uczyć 
od początku. Jest to jedyny gatunek, któ-
ry musi być kształtowany od urodzenia. 
Do dzisiaj nie wiadomo, czy dzieje to się 
przez budowanie poczucia piękna czyniąc 
środowisko estetycznym, czy najpierw na-
leży uczyć dzieci piękna poprzez edukację 
w tym plastyczną w następstwie której na-
będą nawyków estetyzacji otoczenia, czyli 
tworzenia pięknych ogrodów życia.

Najpierw uczyć czy wcześniej este-
tyzować otoczenie, bo jakoś razem nie 
wychodzi. O braku środków na edukację 
plastyczną słyszy się ciągle. O braku na-
wyków cywilizacyjnych rzadko.

Zaproszony do uczestnictwa w sana-
toryjnych warsztatach plastycznych przez 
Panią Grażynę Szpyrę, jako artysta prak-
tyk, mało wiedziałem o potrzebie takiej 
edukacji. Sam, jako autodydakta posia-
dłem przekonanie, że człowiek sobie po-
radzi. Tak. Ogół zaś żeby nie zdziczał pod 
tym względem, trzeba, pobudzać, uwraż-
liwiać, stymulować dając dojrzałe metody 
wykonawcze do rozwiązywania proble-
mów. Nie po raz pierwszy, zetknąłem się 
z zadziwiającą aktywnością, z tym czasem 
burzy i naporu, jakim jest dzieciństwo, 
do zajęć plastycznych. Może to ta szcze-
gólna grupa pacjentów sanatoryjnych jest 
wrażliwsza na to, co w ich zakresie bar-
dziej możliwe – przydatne, pobudzające 
ich wrażliwe wnętrza.Czy wyczulenie 
estetyczne można kształtować na rozwią-
zaniach graficznych opakowań chipsów, 
pasty do zębów lub szatą graficzną pism 

kolorowych, która czasem bywa bez za-
rzutu. 

Z chwilą wejścia dzieci problemy roz-
wiązały się same. Ta zadziwiająca cieka-
wość efektu natychmiastowego działania 
sprowokowała chęć poznania technik i 
środków ekspresji malarskich. Dzieci za-
dawały konkretne pytania z dziedziny teo-
rii i historii sztuki. Zajęcia nabierały sen-
su. Odmienny świat wyobraźni, unikalna 
fantastyczność, zapał, charakterystyczne 
rozumienie piękna dla poetycznego okre-
su wieku dziecięcego w swej symbolicz-
nej wizji udzielił mi się. Poszczególne 
dzieci przekraczały zaklęty krąg naśla-
downictwa, przełamywały go indywidual-
nym aktem twórczym. Niektóre zarzucały 
mi „a pan tak ładnie rysuje, my nie”. Wy 
też, tylko rysujcie jak najwięcej i nie wy-
skakujcie przedwcześnie ze swojej baśni, 
czasu dzieciństwa, operowaniem symbo-
lami, które my dorośli rozumiemy, wam 
są przyrodzone, ale gubimy je w dalszym 
życiu zastępując konkretami. Odkrywali-
śmy nawzajem - żadne dzieło poczęte nie 
jest bez wyjścia, przerabialiśmy przypad-
kowo galopujące plamy szalejące we wła-
snej ekspresji w fantastyczne skojarzenia 
dowodzące, że największym mistrzem jest 
przypadek w ręku mistrza, którym bywa i 
dziecko.

Trzeba finansować programy dla przy-
szłych możliwości.W końcu pracujemy na 
ten budżet. Inaczej będziemy ogonami Eu-
ropy machającymi własnym psem.

Marek Antoni Terlecki 
-  artysta praktyk, jak sam o sobie mówi  

Zdrowych, wesołych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze
oraz szczęśliwego Nowego 2010 Roku

Naszym Klientom

Życzą

Właściciele 
Krasnobrodzkiego 

Centrum Handlowo-Przemysłowo-Usługowego 
AMC Market Spożywczy w Krasnobrodzie
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Demokracja czy zniewolenie?
W ,,Gazecie Zamojskiej” przeczy-

tałam oświadczenie posła na 
Sejm RP Sławomira Zawiślaka. Parlamen-
tarzysta Prawa i Sprawiedliwości zaapelo-
wał w nim do Prezydium Rady Miasta Za-
mość o przestrzeganie prawa. Już kolejny 
raz odmówiono mu możliwości zabrania 
głosu w trakcie sesji. Przepisy stosowane 
w naszym mieście - stwierdził pan poseł 
Zawiślak - respektowane są wybiórczo w 
zależności od interesu rządzących. Tym 
razem chodziło o zwiększenie podatku od 
nieruchomości dla mieszkańców miasta. 
Klub Radnych PiS oraz pan poseł Sławo-
mir Zawiślak byli temu przeciwni. 

Bezpośrednio sprawa mnie nie doty-
czy, gdyż nie jestem mieszkanką Zamo-
ścia. Zasmuciłam się jednak i zaniepo-
koiłam postępowaniem radnych, którzy 
są w większości. W sposób bezprawny 
kneblują usta uczestnikom sesji z innych 
opcji. Wszyscy obserwujemy, co dzieje się 
obecnie w Sejmie RP. Koalicja rządząca 
także przegłosowuje ustawy, które niejed-
nokrotnie uderzają w polskie społeczeń-
stwo i wyniszczają kraj. Obecni posłowie 
i senatorowie, w większości mocno wspie-
rają skorumpowany rząd, a my nic nie mo-
żemy zrobić. Czekamy więc na stosowną 
chwilę, by im pokazać „czerwoną kartkę” 

i odesłać w niebyt. Może mi ktoś zarzucić, 
że w swojej wypowiedzi nie jestem obiek-
tywna, gdyż w czasie ostatnich wyborów  
Platformę Obywatelską i Polskie Stron-
nictwo Ludowe poparła większość gło-
sujących Polaków. Tak, to prawda, tylko 
każdy z nas wie, że zwycięstwo zapewnili 
im wyborcy omamieni wizją dobrobytu, 
który tak szumnie zapowiadał pan Donald 
Tusk. Miało być pięknie, bogato i z miło-
ścią, a stało się odwrotnie – coraz większe 
bezrobocie, życie większości Polaków w 
biedzie, stopniowa utrata majątku narodo-
wego, bałagan i korupcja. Myślę, że w na-
stępnych wyborach Polacy będą używali 
własnego rozumu.

Obecny rząd zamyka usta wszystkim, 
którzy ośmielą się go krytykować, ujaw-
niać zły styl rządzenia i postępowania. 
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Najwyż-
sza Izba Kontroli, Instytut Pamięci Naro-
dowej są stopniowo ubezwłasnowolniane. 
Dojdzie zapewne do tego, że tylko jedyne 
ugrupowanie będzie miała słuszną rację, a 
inne partie zejdą do „podziemia”. Już kie-
dyś była taka przewodnia siła narodu czyli 
partia, która decydowała o wszystkim. 
Kiedy byłam w podstawówce musiałam 
obowiązkowo płakać po śmierci Józefa 
Stalina i kłamać, że Konstanty Rokossow-

ski, był synem szewca warszawskiego. 
Cały czas miałam „zakneblowane usta” i 
nie mogłam mówić o Katyniu, Miednoje, 
Ostaszkowie. Bałam się też mówić o tym 
jak SB- cy tuż po wojnie  rozstrzeliwali 
żołnierzy Armii Krajowej. Wiedziałam 
o tym wszystkim od tatusia, który uczył 
mnie prawdziwej historii. Uważany był on 
za wroga państwa socjalistycznego, gdyż 
prowadził orszak konny i witał księdza bi-
skupa odwiedzającego naszą parafię. Za to 
także jako uczennica szkoły średniej, nigdy 
nie miałam stypendium, nie było również 
dla mnie miejsca w internacie. Cierpiałam 
wiele poniżenia i niedostatku. 

Obecnie historia jakby się powtarza-
ła. W sercach ludzi zabijana jest wiara w 
Boga. Ośmieszani i prześladowani są ka-
płani i kościół Chrystusowy. Wraca cen-
zura, działają podsłuchy, brak swobody 
wypowiedzi, o którą słusznie dopomina 
się pan poseł Sławomir Zawiślak w swo-
im oświadczeniu. Ludzie politycznie po-
prawni mówią, że teraz jest demokracja, a 
ja uważam, że postępuje coraz to większe 
zniewolenie.

Józefa Kusz      

Zgodnie z wieloletnią tradycją w Sank-
tuarium Maryjnym w Krasnobrodzie, w 
okresie od Świąt Bożego Narodzenia do 
2 lutego, odbywają się adoracje bożo-
narodzeniowe tzw. jasełka. Wykonaw-
cami jasełek są mieszkańcy poszcze-
gólnych miejscowości wchodzących w 
skład parafii, a także grupy dziecięce 
i młodzieżowe oraz zespoły. Adoracje 
odbywają się w niedziele i święta bez-
pośrednio po mszach świętych.

Oto terminy adoracji:

3 stycznia 2010
Godz. 9.00 - Dominikanówka

Godz. 10.30 - Krasnobród

10 stycznia 2010
Godz. 9.00 - Zielone

24 stycznia 2010
Godz. 9.00 - Wólka Husińska
Godz. 10.30 - Majdan Wielki

31 stycznia 2010
Godz. 9.00 - Łuszczacz

2 luty 2010
Godz. 17.00 – Koncert kolęd i pa-
storałek - Zespół Folklorystyczny 

„Wójtowianie”
 

Ks. prałat Roman Marszalec – pro-
boszcz Parafii NNMP w Krasnobrodzie 
zaprasza mieszkańców pozostałych 
miejscowości oraz innych wykonaw-
ców do udziału w jasełkach. 

Wszyscy chętni, którzy chcą się włą-
czyć w kultywowanie tej pięknej trady-
cji proszeni są o zgłaszanie się do Księ-
ży w celu ustalenia terminu adoracji.

M. Czapla

ADORACJE 
BOŻONARODZENIOWE

w Kościele Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie

Przysłowia świąteczne

Na dzień Adama i Ewy 
daruj bliźnim gniewy.

>><<

Królowie pod szopkę,
Dnia na kurzą stopkę.

>><<

Jak w Wigilię z dachu ciecze,
jeszcze się zima długo się powlecze.

>><<

Pogoda na wigilię Narodzenia,
do Nowego Roku się nie zmienia.

>><<

Kiedy Gody jasne to stodoły ciasne.
>><<

Na świętego Szczepana
Bywa błoto po kolana.

>><<

Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone, 
na Wielkanoc będą śniegiem przywalone.

>><<

Gdy w Narodzenie pogodnie, 
będzie tak cztery tygodnie.

>><<

Kiedy Trzej Królowie ciepełkiem 
obdarzą, to sobie gospodarze 

o wiosence radzą.
>><<
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Wspomnienie lata 
„Krasnobrodzka zabudowa drewniana”

W Krasnobrodzkim Domu Kultury 
można obejrzeć wystawę prac 

plastycznych i fotograficznych na temat: 
„Krasnobrodzka zabudowa drewniana”. 
Jest to rezultat V edycji konkursu o tema-
tyce regionalnej pod tytułem „Wspomnie-
nie lata” zorganizowanego przy współpra-
cy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących 
w Krasnobrodzie. Temat taki nie powinien 
nikogo dziwić. Krasnobród jest miejsco-
wością położoną w centrum roztoczań-
skich lasów, które od wieków dostarczały 
materiału do budowy wszystkiego co było 
potrzebne w gospodarstwie.

Informacja z 1883 roku zamieszczona 
w „Słowniku Geograficznym Królestwa 
Polskiego podaje, że w Krasnobrodzie 
znajdowało się domów drewnianych 153, 
przy czym murowanych 10. Z dawnych 
informacji dowiadujemy się, iż ośrodkiem 
miasteczka był kwadratowy rynek z pierze-
jami zabudowanymi drewnianymi domami 
podcieniowymi, przy czym - rzecz charak-
terystyczna - każda pierzeja miała odmien-
ne formy domów. W większości ustawione 
były one szczytami w stosunku do placu 
rynkowego, ale były też domy ustawione 
ścianą dłuższą. Zdarzały się domy piętro-
we, wiele domów miało mieszkalne podda-
sza. Były to domy podcieniowe wsparte na 
pięciu profilowych słupach i mieściły się 
w nich pomieszczenia handlowe. Domy te 
niestety nie przetrwały I wojny światowej, 
a ich odbudowa nie była możliwa w pier-
wotnej wersji. Większa ilość mieszkańców  
i rozrastanie się rodzin przyczyniła się do 
rozdrobnienia działek i budowania domów 
węższych, których podcienia wspierano na 
trzech słupach. Niestety wszystkie spłonę-
ły w czasie II wojny światowej, a te które 
pozostały nie prezentują się już w orygi-
nalnej formie.

Dziś wokół rynku głównego drewnia-
nych domów jest niewiele, są przebudowa-
ne, odremontowane, aż trudno rozpoznać, 
że pamiętają czasy sprzed II wojny. Na ich 
wygląd miało niewątpliwie wpływ przy-
wrócenie praw miejskich 1 stycznia 1995 
roku, oraz dbałość o estetykę otoczenia w 
turystycznym miasteczku. Jeszcze więcej 
zmian nastąpiło po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej - strzecha czy gont nie mogły 
znaleźć miejsca w „Europie”, a przecież to 
właśnie strzecha i gont dodawały uroku i 
zachwycały przebywających tu artystów 
i turystów. Pozostałości starej zabudowy 
można jeszcze znaleźć w okolicznych wio-
skach i na obrzeżach miasta. Są wśród nich 
obiekty z piękną snycerką wokół okien, w 
szczytach ganków i podcieni. Oglądając 
drewnianą zabudowę miasta nie sposób 

pominąć pięknego obiektu zachowanego 
w pierwotnej, niezmienionej  formie. Jest 
nim znajdujący się w podwórzu klasztoru 
modrzewiowy, kryty gontem spichlerz z 
1795 roku. (Data widnieje nad wejściem). 
Inny ciekawy obiekt drewniany znajduje 
się nieopodal kościoła. Posiada ośmiokąt-
ną formę z gontowym dachem w kształcie 
stożka z dekoracyjną snycerką pod oka-
pem dachu. Posiada jedno wejście i okna 
po obu stronach drzwi. Według informacji 
mieszkańców, kiedyś mieścił się tu sklep a 
jeszcze wcześniej była to altana, w której, 
w czasie corocznych odpustów zasiadała 
orkiestra witająca strudzonych pielgrzy-
mów. Tuż obok po drugiej stronie drogi, 
ukryty w bluszczu znajduje się jeden z 
najpiękniejszych, choć trochę zaniedbany 
drewniany dom z podcieniem wzdłużnym, 
z pięknie dekorowaną snycerką. Równie 
ciekawa jest jego historia: powstał około 
1910 roku, od początku jego połowa prze-
znaczona była na cele publiczne. W latach 
20-tych była tu piekarnia, w 30-tych go-
spoda. W czasie II wojny piwnice służyły 
jako schron i niestety po wojnie jako areszt 
i dom przesłuchań żołnierzy AK przez tzw. 
bezpiekę. Przez pewien czas była w nim 
szkoła i przedszkole, dziś mieszkają w nim 
lokatorzy.

Mówiąc o drewnianej zabudowie nie 
sposób pominąć krasnobrodzkich kaplic, 
które również kilkakrotnie zmieniały swój 
wygląd, szczególnie kaplica świętego Ro-
cha nie przypomina pierwotnej wersji. Tę 
z 1943 r. krytą gontem z charakterystyczną 
wieżyczką na szczycie i dwoma małymi 
okienkami po obu stronach wejścia powa-
lił potężny buk. Wersja, którą my znamy 
powstała w latach 1943 - 1946 dzięki sta-
raniom ówczesnego właściciela Krasno-
brodu i proboszcza. Podobne losy spotkały 
Kaplicę Objawień na Wodzie. Ta pochodzi 
prawdopodobnie z XVIII wieku, są to wła-
ściwie dwie kaplice przykryte wspólnym 
dachem. Jest jednym z najczęściej odwie-
dzanych miejsc ze względu na jej historię 
i cudowną wodę, która wypływa spod jej 
wnętrza. Jeszcze przed wojną ustawiona 
była na drewnianych balach, następnie 
zmieniono je na betonowe a ostatnia grun-
towna konserwacja kaplicy wprowadziła 
żelbetonowe wzmocnienia.

Takich obiektów w Krasnobrodzie jest 
znacznie więcej, ich historia jest równie 
ciekawa co opisywane w wielu przewod-
nikach zabytki. Trzeba je tylko odkrywać i 
utrwalać dla przyszłych pokoleń. To nasze 
dziedzictwo i naszym obowiązkiem jest 
je pielęgnować. To również w tym celu 
organizowany jest konkurs fotograficzno 

- plastyczny  pod tytułem w „Wspomnie-
nie lata”. Konkurs ten jest skierowany do 
miłośników Krasnobrodu, którzy w czasie 
wakacji przemierzają roztoczańskie ścież-
ki w poszukiwaniu ciekawych miejsc, któ-
rych w naszej okolicy ciągle ubywa.

25 listopada w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury na uroczystym otwarciu wystawy 
spotkali się autorzy prac plastycznych i 
fotograficznych oraz zaroszeni goście. 
Wernisaż rozpoczęła dyrektor KDK pani 
Mariola Czapla, słowo wstępu dotyczące 
tegorocznego tematu konkursu wygłosiła 
organizatorka tego przedsięwzięcia - pani 
Halina Gontarz - nauczyciel wiedzy o kul-
turze w Krasnobrodzkim Liceum Ogólno-
kształcącym. Następnie uczniowie klasy I 
LO w Krasnobrodzie prezentowali wiersze 
o krasnobrodzkiej zabudowie drewnianej. 
Temat konkursu podjęły krasnobrodzkie 
poetki. Pani Maria Domańska już kilka-
krotnie wspierała swoim talentem konkurs 
„Wspomnienie lata”, również pani Alina 
Słota w swoich rymach utrwaliła ginącą 
architekturę drewnianą jakiej już nie ma w 
naszej okolicy, jaką zapamiętała  ze swoje-
go dzieciństwa.

Jak co roku uczestnicy wernisażu wy-
bierali najlepsze prace przez głosowanie.

W  kategorii praca plastyczna 

dzieci, nagrody otrzymali:

I miejsce: Stanisław Oleksak - uczeń ZSP 
w Krasnobrodzie
II miejsce: Presz Dominika - uczennica  
SP w Majdanie Wielkim
III miejsce: Grzegorz Adamczuk- uczeń 
ZSP w Krasnobrodzie
 W kategorii młodzież:
I miejsce: Karolina Roczkowska - uczen-

nica ZSO w Krasnobrodzie
II miejsce: Ewa Rogowska - uczennica 
ZSO w Krasnobrodzie
III miejsce: Milena Przytuła - uczennica 
ZSO w Krasnobrodzie
 W kategorii fotografia:
I miejsce: Michał Gałka - uczeń ZSO w 
Krasnobrodzie
II miejsce: Tomasz Słota - uczeń ZSO w 
Krasnobrodzie
III miejsce Ewelina Bryła - uczeń ZSO w 
Krasnobrodzie

Nagrody ufundowała „Meritum Tra-
ining” Firma Szkoleniowa Małgorzata 
Misztal.

W czasie, gdy komisja liczyła głosy 
uczestnicy mieli okazję obejrzeć prezen-
tację na temat dawnej i współczesnej za-
budowy drewnianej Krasnobrodu, którą 
przygotowała pani Alina Słota członkini  i 

Ciąg dalszy na str.20 
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Wołanie o pamięć
W wielu miastach Lubelszczyzny 

organizowano w 2009r. kwesty 
na ratowanie zabytkowych nagrobków lu-
dzi zasłużonych. Takie akcje miały miej-
sce w Lublinie, Zamościu, Hrubieszowie, 
Łukowej i Zwierzyńcu. W Krasnobrodzie 
też dba się o opuszczone nagrobki, orga-
nizując prace społecznie 
- użyteczne.

Zapoczątkowana ak-
cja przez p. Mieczysława 
Kościńskiego „Ratujmy 
pomniki- symbole pamię-
ci” w 1988r. w Lublinie, 
a w 1999r. w Krasnobro-
dzie znalazła naśladow-
ców w tym roku. Tego 
przedsięwzięcia podjęło 
się Krasnobrodzkie To-
warzystwo Regionalne. 
Członkowie KTR praco-
wali na cmentarzu dwa 
dni, 23 i 24 października 
2009r.

Prace porządkowe 
były prowadzone przy po-
nad 20 nagrobkach z użyciem siekiery, se-
katora, szczotki, miotły i piły spalinowej. 
Dopisała pogoda. Pracy było dużo, ale 
najważniejsze jest to, że zabytki cmentar-
ne odzyskały dawny blask. Ochronione od 
zapomnienia zostały pomniki m.in.: Igna-
cego Niedzielskiego z 1918r. prowizora 
farmacji i właściciela apteki w Krasnobro-
dzie i jego rodziny, Mieczysławy Radomy-
skiej z 1894r., Hipolita Wawrzyńca Mos-
soczy z 1895r., Michała Hubnera z 1896r., 
Józefy Frejdlich z 1896r., grobowiec 
rodziny Piskorskich, nagrobek Mani Ko-

sciukówny urodzonej we Lwowie z 1899r, 
nagrobek Hieronima Niewęgłowskiego z 
herbem rodu z 1911r.

Warto dodać, że w tym roku od krza-
ków, gałęzi i chwastów uwolnione zosta-
ły dwa nagrobki z inskrypcjami: „Emilia 
Władno, zgasła w 19 wiośnie życia dn.6 

list 1925r., prosi o westchnienie do Boga, 
ukochanej córce matka (wyblakłe zdjęcie 
młodej dziewczyny, nagrobek ozdobiony 
kamiennymi różami i liśćmi). 

Drugi nagrobek ze zniszczonym zdję-
ciem, a na nim słowa: Wojciech Włady-
sław Rzechułko przeżywszy lat 50 zmarł 
9.IV 1925r. pokój jego duszy.

Inni ludzie przypatrując się naszej 
pracy byli pełni podziwu dla nas za to, że 
bezinteresownie udzielamy się na rzecz 
odnowy zabytkowych nagrobków.

Mówili: „to bardzo ważne, co robicie. 

Ten cmentarz to historia naszego miasta, 
to historia ludzi, którzy tworzyli miasto, 
jego kulturę i tradycję, w różny sposób 
byli związani z Krasnobrodem. Nie można 
o nich zapomnieć. Nie można zapomnieć 
o ich grobach. To dobrze, że są ludzie, któ-
rzy słyszą wołanie cmentarnych zabytków 

i starają się zachować ich 
pamięć. Jest to zarazem 
wypełnienie obywatel-
skiego obowiązku wobec 
małej i dużej Ojczyzny”.

Na uznanie zasługu-
je fakt, że uczniowie pod 
opieką nauczycieli po-
rządkują miejsca pamięci 
narodowej na cmentarzu. 
Uczniowie Zespołu Szkół 
Podstawowych im. 25 
Pułku Ułanów Wielkopol-
skich w Krasnobrodzie w 
ramach Koła Historycz-
nego pod opieką mgr Ce-
liny Lalik porządkowali 
mogiły żołnierzy Wrze-

śnia 1939r. Widoczne było 
także zaangażowanie młodzieży z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła 
II w Krasnobrodzie w utrzymanie porząd-
ku przy Pomniku Powstańców Stycznio-
wych.

W przyszłym roku na wiosnę KTR 
planuje doprowadzić do porządku nagrob-
ki prawosławne. 

Na zdjęciu przedstawiamy jak wyglą-
dają pomniki po akcji KTR.                                                         
                                                                                 

A.Słota

Ciąg dalszy ze str. 19
zaangażowana działaczka Krasnobrodz-
kiego Towarzystwa Regionalnego. 
Uczestnicy mogli zapoznać się z historią 
drewnianych budynków, które znajdują 
się w naszej miejscowości, obejrzeli rów-
nież zdjęcia archiwalne dawnej zabudowy 
sprzed I i II wojny światowej.  

Na wystawie można również obej-
rzeć prace fotograficzne pana Krzysztofa 
Słoty absolwenta Politechniki Lubelskiej. 
Już dzisiaj zapraszamy do kolejnej edy-
cji konkursu. Tematem na wakacje będą 
„Krasnobrodzkie pamiątki przeszłości”. 
To wyzwanie dla miłośników fotografo-
wania i plastyków na wakacje. Zaprasza-
my dzieci, młodzież i dorosłych i życzy-
my powodzenia i twórczych sukcesów.

Halina Gontarz
Fotoreportaż – str. 20

Wspomnienie lata 
„Krasnobrodzka zabudowa

 drewniana”
Podziękowanie

Krasnobrodzki Dom Kultury 
i Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Krasnobrodzie 
składają serdeczne podziękowanie

Firmie Szkoleniowej 
„Meritum Training” 

Małgorzata Misztal
za ufundowanie nagród dla laureatów 
Konkursu Plastyczno-Fotograficznego 

„Wspomnienie lata”
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Nie oddamy Krzyża Chrystusowego
Orzeczenie Europejskiego Trybu-

nału Praw Człowieka w Stras-
burgu nakazujące zdjęcie krzyży w szko-
łach włoskich zdumiewa mnie i zatrważa. 
Niedawno Trybunał rozpatrzył skargę pani 
Alicji Tysiąc i ukarał Polaków za to, że 
polscy lekarze nie chcieli dokonać aborcji 
i nie zamordowali jej córeczki. Obecnie na 
skargę Finki mieszkającej we Włoszech, 
Trybunał nakazał zdjęcie krzyży w tamtej-
szych szkołach.

Kiedy dowiedziałam się o tym wyro-
ku, ogarnęła mnie trwoga. Zrozumiałam, 
że rozpoczyna się nowy etap prześladowa-
nia Chrześcijan. Ta, niegdyś głęboko wie-
rząca w Chrystusa Europa, będzie teraz 
areną rozgrywającej się walki z Bogiem. 
Aż boję się pomyśleć o tym, że Ojczyzna 
moja stanie się głównym celem tych ata-
ków, bo tutaj Krzyż Chrystusowy to świę-
tość. Kochany, uwielbiany i czczony przez 
katolików, jest naszym kluczem do nieba. 
Nie wstydzimy się i nosimy go w sercu, 
a także zawieszamy na piersiach. Krzyż 
umieszczany jest nie tylko w kościele, 
ale w szkołach, urzędach, zakładach pra-
cy. Ten znak katolickiej wiary widnieje 
na nagrobkach naszych zmarłych, przy 
drogach wiejskich i ulicach miast. Często 
śpiewamy: „W krzyżu cierpienie, w krzy-

żu zbawienie, w krzyżu miłości nauka”. To 
Krzyż Chrystusowy jest świadectwem mi-
łosiernej miłości, która zwycięża śmierć. 
Jest największym skarbem dla katolików

Jako nauczycielka, za czasów PRL-u 
przeżyłam kilka ataków na znak naszej 
wiary. Do szkoły przyjeżdżali tajniacy i 
sprawdzali czy w klasach nie ma zawie-
szonych krzyży. Znaleźli je w salach lek-
cyjnych, które były wynajęte w budynkach 
prywatnych. Kiedy nakazali właścicielce 
zdjąć krzyż, powiedziała: „Nigdy tego nie 
uczynię, Pan Jezus zostanie, rezygnuję z 
klasy i proszę w tej chwili zabierać swoje 
meble”. Nieproszeni goście wybuchnęli 
śmiechem. Wtedy kobieta dopadła ławki i 
ciągnęła ją przez trzy progi. Stara, spróch-
niała  rozpadła się na drobne części. Go-
spodyni podchodziła w ten sam sposób do 
trzeciej, a tajniak krzyknął: „Dosyć, szalo-
na kobieto, zostaw to!”. Zaraz wyjechali. 
Krzyż został na swoim miejscu, a bohater-
ka tego wydarzenia usiadła na progu klasy 
i gorzko płakała.

Niestety, historia zatoczyła koło i zbli-
żyła się do punktu wyjścia. Jest nowa le-
wica i znów międzynarodówka światowa 
podjęła walkę z chrześcijaństwem. Pewnie 
hasłem wzywającym do tej walki jest wy-
rok Trybunału w Strasburgu. Słyszałam, że 

już teraz niektórzy rodzice w Polsce naci-
skają na dyrektorów szkół, by zdjęli krzy-
że w klasach. Rozbudzone zło rozpoczyna 
swoją działalność. Myślę, że my katolicy 
powinniśmy odważnie i jawnie stanąć w 
obronie Krzyża Chrystusowego. Trzeba 
nam jednoczyć się w gorącej modlitwie. 
Możemy także pisać protesty do Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka z jak 
największą ilością zebranych podpisów. 
Nigdy nie pozwolimy na to, by jakiś zły 
człowiek zdjął krzyże ze ścian pomiesz-
czeń gdzie pracujemy, uczymy się, cierpi-
my, przebywamy. Jesteśmy w większości i 
dlatego wygramy tę walkę.

Na zakończenie powiem tak: „A nie 
mówiłam”. Wiedziałam, że Unia Europej-
ska to więcej zła niż dobra. Dlatego byłam 
przeciwna wejściu do niej Polaków. Oczy-
wiście nie jestem wróżką. Znam życie, 
gdyż doświadczyłam już wiele. Poznałam 
historie partii, które trzymają ster Unii. 
Wiem także, że jeśli w Preambule Konsty-
tucji tego „tworu” nie ma miejsca dla Boga 
i wartości chrześcijańskich, to zło będzie 
tam wciskać swoje prawa.

Józefa Kusz

VI Walne Zgromadzenie KTW
Z

arząd Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego w Krasnobrodzie zaprasza wszystkich Członków Towarzystwa na 
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2010 roku, w lokalu Krasnobrodzkiego Domu Kultury przy 

ulicy 3 Maja 26. Obrady rozpoczną się o godz. 10.30 w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum, wyznacza się termin 
drugi na godzinę 10.45, w którym zebrani będą władni podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych 
członków.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
5. Złożenie sprawozdań z działalności:

a/ Zarządu KTW
b/ Komisji Rewizyjnej
c/ Sądu Koleżeńskiego
d/ Rzecznika Dyscyplinarnego
e/ Komendanta SSW

6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Podjęcie Uchwał:

a/ ws. udzielenia absolutorium dla Zarządu
b/ ws. uchwalenia Budżetu na rok 2010
c/ ws. upoważnienia Zarządu do wprowadzania zmian w Budżecie na rok 2010
d/ ws. zatwierdzenia Kalendarza Imprez Sportowych na rok 2010.
e/ ws. określenia wysokości ekwiwalentu za nieodpracowane prace społeczne na rzecz Towarzystwa.

8. Zamknięcie obrad VI Walnego Zgromadzenia Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego.
 Wszystkich zainteresowanych prosimy o niezawodne i punktualne przybycie na zebranie.                                                                 

                                                                                                                                            Zarząd Towarzystwa
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Nasi rodacy 
– żołnierze Kampanii Wrześniowej (cz. 3)

Teterycz Marcin s. Pawła ur. 27 
grudnia 1912 roku w Jacni, obec-

nie gmina Adamów. Na komisji poborowej 
16 marca 1935r. otrzymuje grupę i katego-
rię pierwszą. Przydzielony do 9 pp Legio-
nów, gdzie po wstępnym przeszkoleniu, 
zostaje skierowany na kurs podoficerski. 
Po ukończeniu kursu, w stopniu starsze-
go strzelca, otrzymuje funkcję wojsko-
wą jako celowniczy ręcznego karabinu 
maszynowego. Dnia 29 kwietnia 1936 r. 
przeniesiony do rezerwy. 
Następnie od 18 sierpnia 
1938 roku do 18 września 
tegoż roku, jako rezer-
wista odbywa ćwiczenia 
w plutonie zwiadu 23 pp 
we Włodzimierzu Wołyń-
skim. Po odbyciu ćwiczeń 
awansowany do kaprala.

Dnia 1 września 
1939 r. zmobilizowany i 
przydzielony do plutonu 
zwiadu 9 pp Legionów 
ppłk. Zygmunta Bierow-
skiego z 3 DP Leg. Płk.
Mariana Turkowskiego 
na stanowisko celowni-
czego r.k.m.

6 września Marcin 
Teterycz wraz ze swoim 
pułkiem zostaje wysłany 
transportem kolejowym 
w rejon koncentracji 3 DP 
Legionów, a następnie na 
front w okolicach Dęblina – celem obrony 
mostów i przejść na Wiśle. Transport był 
wielokrotnie atakowany przez samoloty 
niemieckie, ponosząc nieznaczne straty. 

W dniu 10 września II i III batalion 9 
pp oraz III bat. 8 pp – jako zgrupowanie 
dowódcy 9 pp ppłk. Zygmunta Bierow-
skiego – otrzymali rozkaz obrony mostów 
i przejść na odcinku Kazimierz Dolny do 
Puław, celem umożliwienia przejścia na 
prawy brzeg Wisły różnym pododdziałom 
z rozbitej armii „Prusy”.

Pododdziały te z reguły nie większe 
od kompanii i bez ciężkiego sprzętu kie-
rowano do wyznaczonych punktów zbor-
nych, gdzie na rozkaz gen. Piskora – d-cy 
armii „Lublin” formowano bataliony, puł-
ki, a nawet brygady w Grupie Armii gen. 
dywiz. Stefana Dęba Biernackiego. Od-
działy przeorganizowane oraz dozbrojone 
i po krótkim odpoczynku, zgodnie z roz-
kazem gen. Piskora miały być skierowane 
na Krasnystaw i Chełm.

Z dniu 18 na 19 września 9 pp Le-
gionów działając w ramach 39 DP – Rez. 
gen. Olbrichta, bierze udział w walkach 

o Krasnystaw, gdzie ponosi duże straty 
–całkowicie rozbity III bat. mjr Edwarda 
Fietta. Ale już w następnym dniu, batalion 
ten zostaje uzupełniony i dozbrojony oraz 
walczy w dniach 21-23 września pod Cze-
śnikami i Barchaczowem.

W walach tycz przez cały czas uczest-
niczy pluton zwiadu pułku, w którego sze-
regach pełnił służbę wojskową kpr. Tete-
rycz jako erkaemista.

Dla w/w plutonu wypełnianie swoich 

obowiązków było bardzo uciążliwe, ponie-
waż doszło do znacznego wymieszania na 
niedużym terenie niemieckich i polskich 
pododdziałów i oddziałów. Natomiast od 
dobrego rozpoznania, a w szczególności 
środków ogniowych przeciwnika, w dużej 
mierze zależało bezpieczeństwo własnych 
wojsk oraz prowadzenie skutecznej wal-
kiw natarciu i obronie w terenie pofałdo-
wanym i częściowo zalesionym.

W dniu 24 września o godz. 17.00 
straż przednia pod dowództwem ppłk Kur-
ka w składzie 28 pp z 10 DP i 9 pp z 39 DP 
–Rez. rozpoczęła natarcie na Krasnobród. 
Wieczorem miasto zostało opanowane, 
lecz przeciwległe wzgórza zostały w po-
siadaniu oddziałów niemieckich.  

25 września 39 DP – Rez. gen. Ol-
brichta toczyła całodzienną walkę z nie-
miecką 8 DP o przejście w Krasnobrodzie 
w kierunku południowo-zachodnim.
Niemcy usadowieni na wzgórzach 335 i 
336 oraz położonej między nimi dzielnicy 
Zapiaski stawiali skuteczny opór i nie dali 
się wyrzucić z Krasnobrodu.

Mimo ryzykownego i brawurowe-

Odznaczeni przez Radę Państwa Medalami za Udział w Wojnie obronnej 1939r.
od prawej: Stanisłąw lalik - Kaczórki, Jan Jędruszczak - Hutki, Antoni Olszewski - 

Krasnobród, Stanisław Pakuła - Jacnia, Marcin Teterycz - Jacnia.

go ataku ze strony oddziałów polskich 
– walka o Krasnobród nie została roz-
strzygnięta. Gen. Olbricht wydał rozkaz 
przerwania natarcia, oderwania się od nie-
przyjaciela i przemarszu przez Jacnię, Ka-
czórki, Malewszczyznę do Szopowego, 
gdzie realizując dalsze rozkazy gen. Prze-
drzymińskiego, który na polecenie gen. 
Dęba-Biernackiego, w dniu 26 września 
podpisał z Niemcami umowę o kapitula-
cji, przystąpiono na wielką skalę do ukry-

cia oraz niszczenia broni i 
sprzętu.
W dniu 27 września roz-
poczęła się kapitulacja.

Kpr. Marcin Teterycz 
korzystając ze znajomo-
ści terenu zdołał unik-
nąć niewoli niemieckiej 
i sowieckiej, powracając 
drugiego października w 
swoje rodzinne strony – 
do Jacni.

Odznaczony przez 
Radę Państwa Medalem 
„Za Udział w Wojnie 
Obronnej 1939r.”

Jan Gębka

Pamiętajmy 
o tych, 

co odeszli....
Zaczarowany magią Świąt 

stojąc samotnie 
pod rozgwieżdżonym 
niebem i patrząc na 

spadające płatki śniegu 
pomyśl o ludziach, 

których nosisz w sercu
życząc im 

spokojnych Świąt
wszędzie tam, 

gdziekolwiek są ...
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XXXV Rady Miejskiej 

w Krasnobrodzie

W dniu 28 listopada 2009r. w 
Krasnobrodzkim Domu Kul-

tury odbyła się XXXV sesja V kadencji 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. W sesji 
uczestniczyło 13 radnych, Burmistrz, Z-ca 
Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik 
Gminy, Kierownicy jednostek podległych, 
pracownicy Urzędu Miejskiego, sołtysi, 
przewodniczący zarządów osiedli. 

Podczas sesji Rada podjęła 6 następu-
jących uchwał: 

1. Uchwała ws. przyjęcia „Programu 
współpracy z organizacjami pozarządo-

wymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 
2010”.

Jak w latach ubiegłych tak i w tym 
roku, Rada uchwaliła program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz in-
nymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na rok 2010.

2. Uchwała ws. zmiany uchwały Nr 
XXV/202/08 Rady Miejskiej w Krasno-

brodzie z dnia 06 grudnia 2008 roku w 
sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Z uwagi na wyższe wpływy z opłat 
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż al-
koholu, zwiększono program do kwoty 
129,000.00zł. Wprowadzone środki zo-
staną przeznaczone min. na udzielanie 

pomocy rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe. 

3. Uchwała ws. zmian w budżecie 
gminy na rok 2009.
Dochody budżetu gminy  zostały zwięk-
szone o kwotę 27.720,40 tj. do kwoty 
17.453.197,18. O taką samą kwotę, zwięk-
szono wydatki budżetu gminy do kwoty 
19.961.224,96.

4. Uchwała ws. przystąpienia do zmian 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krasnobród.      

Podjęta uchwała dotyczy kilku działek 
o numerach: 687, 530/1, 588, 590, 594, 
595, 596, które w obecnym planie określo-
ne są jako tereny upraw rolnych. Proponu-
je się zmienić ich przeznaczenie na tereny 
zabudowy jednorodzinnej i usługowej.

5. Uchwała   ws. przystąpienia do 
zmian w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego gminy  Krasno-

bród.
Przyjęte zmiany w planie gminy doty-

czą:
1) działki Nr 703/2 położonej w miej-

scowości Zielone określonej w obecnym 
planie jako tereny zabudowy letniskowej 
- na tereny usług publicznych (budowa 
świetlicy),

2) działki Nr 720 położonej w miej-
scowości Wólka Husińska określonej w 
planie jako teren upraw rolnych - na tereny 

zabudowy jednorodzinnej i usługowej.
6.Uchwała ws. przyjęcia Planu Odnowy 
Miejscowości Krasnobród 2010 – 2015.
Uchwalony Plan Odnowy Miejscowości 
jest warunkiem koniecznym przy ubiega-
niu się o środki unijne z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2015. 
Jest to dokument o charakterze planowania 
strategicznego, zawierający wizje rozwoju 
Krasnobrodu.

Po zakończeniu sesji w Krasnobrodz-
kim Domu Kultury, radni i sołtysi udali 
się do miejscowości Zielone na otwarcie 
nowo wybudowanej drogi. Symboliczne-
go przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz 
Krasnobrodu Janusz Oś, Pan Waldemar 
Basak Prezes Przedsiębiorstwa Robót 
Drogowych w Zamościu (wykonawca 
drogi), Pani Radosława Kozieł mieszkan-
ka Zielonego, radny Stanisław Mazur, ks. 
prałat Roman Marszalec proboszcz Parafii 
pw. NNMP w Krasnobrodzie. 

Na zakończenie, mieszkańcy Zielone-
go przygotowali dla wszystkich smaczny 
poczęstunek. 

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

E. Borek 



XV GMINNY 

KONKURS PIOSENKI

PRZEDSZKOLAKA

19.11.2009r.

WSPOMNIENIE LATA

25.11.2009r.


