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Menadżer projektu
„Rozbudowa Infrastruktury 

Turystycznej w Krasnobrodzie”
W dniu 3 grudnia 2010r. w drodze prze-

targu został wyłoniony menadżer projektu 
„Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej 
w Krasnobrodzie” współfinansowanego z  
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego na lata 2007-2013, 
Oś priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i 
Współpraca Międzyregionalna działanie 
7.1. Infrastruktura kultury i turystyki.

Menadżerem została GRUPA EURO-
DIRECT z Lublina za cenę oferowaną brut-
to 46.000zł.

Do obowiązków menadżera projektu 
należy między innymi kierowanie realizacją 
kontraktu, wyłonienie wykonawcy w dro-
dze przetargu, sporządzanie i przechowy-
wanie dokumentacji kontraktowej, monito-
rowanie realizacji kontraktu i sprawdzanie 
terminowości wykonywanych robót budow-
lanych, usług oraz dostaw zgodnie z harmo-
nogramem rzeczowo-finansowym projektu, 
przygotowanie dokumentacji do ewentual-
nych postępowań spornych, sporządzanie 
wniosków o płatności kierowanych przez 
zamawiającego do instytucji wdrażającej 
oraz przygotowywanie dla zamawiającego 
projektów wszelkiej korespondencji kiero-
wanej do instytucji wdrażającej, a związa-
nej z realizacją projektu. Koszty związane z 
zatrudnieniem menadżera projektu zaliczają 
się do kosztów kwalifikowanych, czyli ta-
kich, które są współfinansowane ze środ-
ków UE.

Przetarg na wykonawcę 
rozbudowy zalewu

W dniu 10 grudnia 2010r. został ogło-
szony przetarg mający na celu wyłonienie 
wykonawcy projektu „Rozbudowa Infra-
struktury Turystycznej w Krasnobrodzie” 
współfinansowanego ze środków Unii Eu-

ropejskiej. Rozstrzygnięcie przetargu pla-
nowane jest na 23.12.2010r. Zakres pro-
jektu obejmuje połączenie zbiornika kąpie-
liskowego i trzech stawów w jeden akwen 
wodny, budowę kładki dla pieszych (przez 
Wieprz  i stare koryto Wieprza), wykonanie 
słupów z oświetleniem LED wokół powsta-
łego zbiornika, budowę ścieżek rowerowych 
i spacerowych, modernizację parkingów 
przy zalewie, rozbudowę punktu widoko-
wego i modernizację podejścia na punkt wi-
dokowy (wykonanie barierek, oświetlenia 
diodowego w barierkach), zakup i montaż 
niezbędnego wyposażenia (monitoring, sys-
tem na wypadek zagrożeń, czujniki do zli-
czania pieszych i rowerzystów, infokioski i 
inne). Prace, szczególnie te, które mogą być 
uciążliwe dla osób korzystających z zalewu 
przeprowadzone będą poza sezonem tury-
stycznym. 

Rozpoczęcie prac jak tylko pozwolą na 
to warunki pogodowe planowane jest od po-
czątku roku 2011roku. Termin zakończenia 
wszystkich prac związanych z realizacją 
projektu „Rozbudowa Infrastruktury Tu-
rystycznej w Krasnobrodzie” to czerwiec 
2012r.

Odnowa centrum wsi Stara Huta
 i Wólka Husińska

Wniosek pod nazwą „Odnowa centrum 
wsi Stara Huta i Wólka Husińska” złożony 
we wrześniu br. przez Gminę Krasnobród 
do konkursu w ramach działania 313, 322, 
323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 z udziałem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
został pozytywnie oceniony i otrzymał 
wnioskowane dofinansowanie. Wkrótce zo-
stanie podpisana umowa pomiędzy gminą 
Krasnobród a Marszałkiem Województwa 
Lubelskiego na realizację tego zadania. Cał-
kowita kwota inwestycji z podatkiem  VAT 
to 887.821,94zł, a uzyskana kwota dofinan-
sowania to 500.000zł. 

Projekt obejmuje gruntowny remont i 
ocieplenie budynków wiejskich w obu miej-
scowościach. W Wólce Husińskiej wyko-
nana zostanie instalacja centralnego ogrze-

wania wraz z kotłem, instalacją gazową i 
zbiornikiem gazu płynnego, działka na któ-
rej stoi budynek, w ktorym mieści się świe-
tlica zostanie ogrodzona, powstanie plac 
zabaw,  zmodernizowane zostanie boisko do 
gry w piłkę, wybudowany chodnik z oświe-
tleniem ulicznym. Zakup wyposażenia do 
świetlicy w Wólce Husińskiej obejmuje za-
kup wyposażenia siłowni, mebli do czytelni, 
projektora multimedialnego, stołu do tenisa 
i stołu bilardowego. 

W Starej Hucie powstanie ogrodzony 
plac zabaw i altana. Budynek świetlicy wiej-
skiej zostanie wyremontowany i ocieplony. 
Do świetlicy zakupione zostaną komputery, 
sprzęt do siłowni i projektor.
Zakres planowanych inwestycji ustalony 
został na spotkaniach z mieszkańcami obu 
miejscowości jakie miały miejsce przed zło-
żeniem wniosku. Aby otrzymać dofinanso-
wanie, we wniosku zgodnie z regulaminem 
mogły być uwzględnione jedynie te potrze-
by mieszkańców jakie dotyczą ścisłego cen-
trum obu miejscowości. 

Prace powinny ruszć po wyłonieniu wy-
konawcy wisną 2011r.

Zimowe utrzymanie dróg
Na terenie gm. Krasnobród rozpoczęla-

się akcja zimowego utrzymania Odśnieża-
niem i usuwaniem śliskości dróg powiato-
wych zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych 
w Zamościu, ul. Szczebrzeska 69, tel. 
(84)639-63-25. Pod patronatem tej instytu-
cji są takie drogi jak trasa – Jacnia – Kra-
snobród w tym rondo oraz ulice 3-go Maja i 
Tomaszowska – Zielone, droga Krasnobród 
z ulicą Kościuszki – Wólka Husińska, ul. 
Lelewela do m. Szur,  Aleje Najświętszej 
Marii Panny przez Majdan Wielki do Maj-
danu Małego, Dominikanówka, Krasnobród 
– Hutków, Hutki do m. Kaczórki, droga z 
Malewszczyzny do Starej Huty, Senderki a 
także ulica Zamojska do m. Grabnik. 

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych 
zajmuje się ZUL  Sławomir Dudziński z 
Huciska tel. 607 161 671 z podwykonawcą 
SPR Majdan Wielki. Rejon który utrzymu-
ją to drogi gminne: Stara Huta – Lasowce, 
droga przez Potok, Hutki - Zadwór oraz w 
kierunku oczyszczalni ścieków, Kaczórki 
Przymiarki, tzw ”trakt Napoleoński”, Bel-
font wspólnie z Nadleśnictwem Zwierzy-
niec oraz drogi przy Szkole w Kaczórkach 
oraz przez m. Grabnik. Odśnieżaniem Dróg 
na Podzamku zajmuje się SPR w Majdanie 
Wielkim tel. 507 607 796, a także drogą 
w kierunku Husin, drogami gminnymi na 
Wólce Husińskiej i Św. Roch. 

Pozostałe drogi w tym drogi gminne 
w Krasnobrodzie są w utrzymaniu ZGK w 
Majdanie Wielkim tel. (84) 660-76-15 lub 
696 755 894. ZGK utrzymuje także drogi 
w m. Hutków, Zielone w tym do  Przejmy, 
przez Szur oraz Majdan Mały.

Informacje zebrała:
M. Czapla
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2011 
pragnę złożyć zarówno Mieszkańcom Miasta i Gminy Krasnobród,

 jak i przebywającym na tym terenie Gościom najserdeczniejsze życzenia.
 Niech te Święta przyniosą Państwu obfitość łask od Bożej Dzieciny i niech będą 

radosne, spokojne, pełne życzliwości i miłości w rodzinach i wśród sąsiadów, 
żeby nikt nie czuł się samotny i opuszczony.

 Nowy Rok zaś niech przyniesie nowe nadzieje oraz spełnienie marzeń, 
pragnień i zamierzeń. Wszystkiego najlepszego!

     Burmistrz Krasnobrodu
     Wiesław Chmielowiec

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, 
to znaczy „Bóg z nami” 

     (Mt 1,23).

 

Powyższe słowa wypowiedział anioł Pański do św. Jó-

zefa. Wypowiedział je także do nas wszystkich. I ja chciał-
bym wychodząc od tych słów złożyć życnia dla mieszkań-

ców naszego Miasta, Gminy i wszystkich moich parafian. 
Z całego serca życzę odkrywania w powszedniej co-

dzienności owej prawdy, że Bóg jest z nami. A jak On jest 
z nami, to przynosi pokój. Przynosi też nadzieję, że nie ma 
sytuacji bez wyjścia. On nam daje moc do powstawania z 
naszych słabości i do przezwyciężania podziałów w naszych 
sercach, w rodzinach i w społeczeństwie. Życzę więc, by ta 
prawda dotknęła każdego serca. Niech

  Ks. Eugeniusz Derdziuk
  Proboszcz Parafii N.N.M.P

Pójdźmy wszyscy do stajenki… po raz kolejny Kolenda 
zaprosi nas do zadziwienia tajemnicą nocy, w której Bóg się 
rodzi. Na nowo staniemy przy ołtarzu; zadumamy się przy 
żłóbku, zasiądziemy do świątecznego stołu. 

W te dni wszystko staje się jakoś inne, choć kolejny raz 
przeżywane ciągle na nowo zadziwia. Zadziwienie prowa-

dzi do refleksji, do spotkania, do dobrego słowa życzeń. 
Do wielu z serca płynących słów pragnę dołączyć życze-

nia Bożego pokoju, który ludziom dobrej woli przynosi Chry-

stus. Niech po brzegi wypełnia serca, niech zagości z darem 
Bożego Błogosławieństwa w zdrowiu i wszelkich łaskach na 
Święta i Nowy 2011 Rok.

  Ks. Roman Sawic
                          Proboszcz Parafii Zesłania Ducha Świętego

Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku, by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem.
By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój, a świąteczna przerwa przyniosła ukojenie.

By Sylwester zapewnił szampańską zabawę, a Nowy Rok był szczęśliwy w osobiste doznania, 
spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Mieszkańcom Miasta i Gminy Krasnobród

w imieniu Radnych życzy 
Kazimierz Misztal 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
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Z okazji wielkiego świętowania Narodzin Bożej Dzieciny

Pani Marioli Czapla - Redaktor Naczelnej „Gazety Krasnobrodzkiej”, 
całemu Zespołowi Redakcyjnemu,

Panu burmistrzowi Wiesławowi Chmielowcowi, Samorządowi Miasta i Gminy Krasnobród
z jego przewodniczącym panem Kazimierzem Misztalem oraz całej społeczności Małej Krasnobrodzkiej Ojczyzny

życzymy dobrego zdrowia, radości i miłości serca, pogody ducha oraz wszelkiej szczęśliwości i pomyślności.
Niech Gwiazda Betlejemska rozprasza cienie i mroki codziennego życia napełnia Bożym pokojem.

A Boża Dziecina niech Wszystkim  błogosławi w każdej chwili Nowego 2011 Roku i obdarza wszelkimi Łaskami.

   Koło Przyjaciół RM, Młodzieżowe Koło PRM, Podwórkowe Koło Różańcowe Dzieci
    wraz z opiekunem ks. Andrzejem Ciapą.

Krasnobród, Boże Narodzenie 2010r.

Od  połowy września, dwa razy 
w tygodniu w Krasnobrodzkim 

Domu Kultury odbywają się zajęcia mu-
zyczne obejmujące naukę gry na instru-
mentach dętych. Zajęcia te prowadzone 
są w związku z realizacją projektu „Utwo-
rzenie i działalność Wielopokoleniowej 
Orkiestry Dętej w Krasnobrodzie – zakup 
instrumentów, nauka gry oraz organizacja 
koncertu orkiestry podczas Przeglądu Or-
kiestr Dętych” realizowanego w ramach 
działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007-2013 dla małych 
projektów.

Głównym celem tego projektu jest 
utworzenie Wielopokoleniowej Orkiestry 
Dętej w Krasnobrodzie. Cel ten jest reali-
zowany poprzez zakup instrumentów 
oraz zachęcenie do działalności w 
orkiestrze dzieci i młodzieży, na-
uczenie ich gry na instrumentach i 
połączenie młodzieżowej orkiestry 
z istniejącą, niewielką liczebnie 
orkiestrą działającą przy KDK. 
W tworzonej Wielopokoleniowej 
Orkiestrze Dętej mile widziane są 
też osoby dorosłe, które chcą się 
nauczyć grać, lub posiadają już te 
umiejętności. Zapraszamy chętnych 
zarówno z terenu miasta i gminy 
Krasnobród jak i z miejscowości 
sąsiadujących z naszą gminą.

Realizowany wniosek już na początku 
spotkał się z dużym zainteresowaniem. Na 
zajęcia przychodzi już blisko 30-osobowa 
grupa początkujących muzyków, głównie 
dzieci i młodzieży, są wśród nich zarów-
no chłopcy jak i dziewczynki. Część in-
strumentów, na których uczą się grać jest 
własnością KDK, kolejne 10 szt. zostały 
zakupione w ramach projektu są to: flet, 
klarnet, saksofon altowy, saksofon teno-
rowy, saxhorn tenorowy, trąbka, puzon, 
blachy marszowe - po 1 szt., oraz werble 

marszowe - 2 szt. (w sumie 10 szt.). Nie-
którzy grają już na swoich instrumentach 
zakupionych przez rodziców,  kilka wy-
pożyczonych jest ze Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Zamościu.  

Udział tak licznej grupy to efekt pro-
wadzonej akcji promocyjnej (ulotki, pla-
katy, informacje umieszczone w Interne-
cie oraz ustne podczas różnego rodzaju 
spotkań i uroczystości), zachęcającej do 
udziału w projekcie oraz zaangażowania 
pracowników KDK i instruktora prowa-
dzącego zajęcia p. Jarosława Derkacza. 

Projekt realizowany jest w partner-
stwie z Urzędem Miejskim w Krasnobro-
dzie oraz ze Stowarzyszeniem Kulturalno-
Naukowym „Do źródeł”. W jego realizację 
zaangażowani są również wolontariusze: 

Radosław Cios-Mairot przygotowujący 
skład komputerowy materiałów promo-
cyjnych,  Marzena Kuniec, która prowadzi 
kronikę orkiestry będzie zajmowała się 
oprawą plastczną koncertu orkiestry koń-
czącego realizację projektu oraz Grzegorz 
Gałka i Jerzy Ćmiel wspierający instruk-
tora nauki gry na instrumentach w prowa-
dzeniu zajęć muzycznych.

Główny koncert wielopokoleniowej 
orkiestry planowany jest w lipcu przyszłe-
go roku podczas XXI Przeglądu Orkiestr 

Dętych organizowanego w ramach Dni 
Krasnobrodu. Odbędzie się on na profe-
sjonalnej scenie plenerowej, jej wynajęcie 
zostanie sfinansowane w ramach projektu. 
Młodzieżowa część tworzonej orkiestry 
ma już pierwsze występy za sobą. Wystę-
powali już podczas Święta Patrona Szko-
ły Podstawowej w Kaczórkach i innych 
uroczystości w krasnobrodzkich szkołach 
oraz podczas Święta Niepodległości w 
Krasnobrodzie. Planowany jest też występ 
orkiestry podczas Eliminacji Rejonowych 
XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek, które odbędą się w dniu 18 
grudnia br. w KDK.

Realizacja projektu „Utworzenie i 
działalność wielopokoleniowej Orkie-
stry Dętej w Krasnobrodzie” ma na celu 

zaspakajanie potrzeb kulturalnych i 
społecznych, zarówno członków 
orkiestry jak odbiorców tej oferty 
kulturalnej.  Przyczyni się do za-
chowania i kontynuowania tradycji 
związanych z orkiestrą. Działalność 
orkiestry, a szczególnie jej koncerty 
będą dobrą formą promocji i przy-
czynią się do wzrostu atrakcyjności 
turystycznej Roztocza. Realizowa-
ny projekt jest zgodny z Lokalną 
Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy 
Działania „NASZE ROZTOCZE”, 
celem generalnym - wsparcie roz-
woju marki „Roztocze”, przedsię-

wzięciem II - Nowy wizerunek Roztocza, 
celem ogólnym II - Rozwój zasobów ludz-
kich oraz infrastruktury społeczno-kultu-
ralnej, celami operacyjnymi: 4 -Rozwój 
infrastruktury społeczno-kulturalnej, 6 - 
Aktywizacja społeczności obszaru LGD, 
7 - Wzmocnienie kapitału społecznego. 

Ogólna wartość projektu to kwota 
45.532,50 zł, z czego dofinansowanie wy-
niesie 25.000,00 zł.
 

Mariola Czapla

Już gra Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta
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Zmiana na stanowisku 
Burmistrza Krasnobrodu

W 
zarządzonych na dzień 21 listo-
pada 2010 roku wyborach sa-

morządowych oprócz wyboru radnych do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw wyborcy już po raz trzeci mogli 
dokonać bezpośredniego wyboru wójta, 
burmistrza, i prezydenta miasta. Szczegó-
łowe wyniki wyborów na terenie miasta 
i gminy Krasnobród opublikowane są w 
„Dodatku wyborczym Nr 2” do bieżącego 
wydania „Gazety Krasnobrodzkiej”. 

O stanowisko Burmistrza Krasnobro-
du ubiegało się 5 kandydatów: Wiesław 

Chmielowiec, Alicja Lewandowska, Ma-
rek Pasieczny i Marek Pawluk oraz urzę-
dujący burmistrz Janusz Oś. 

W pierwszej turze wyborów, która od-
była się w dniu 21 listopada nie udało się 
wybrać gospodarza miasta, gdyż żaden z 
kandydatów nie otrzymał wymaganej licz-
by głosów.

Do drugiej tury przeszli: Janusz Oś 
otrzymując 1195 głosów oraz Wiesław 
Chmielowiec - 1142 głosów. Pozostali 
kandydaci otrzymali: Alicja Lewandow-
ska - 257 głosów, Marek Pasieczny - 484 

głosów i Marek Pawluk - 474 głosów.
Podczas II tury wyborów, która odbyła 

się w dniu 5 grudnia 2010 roku większą 
liczbę głosów (1708) otrzymał Wiesław 
Chmielowiec, który zastąpił piastującego 
stanowisko Burmistrza Krasnobrodu przez 
ostatnie 4 lat Janusza Osia (1443 głosy).

Sylwetki gospodarzy Krasnobrodu, 
kończącego pracę na stanowisku burmi-
strza i obejmującego tę funkcję prezentu-
jemy poniżej.

M. Czapla

JANUSZ OŚ 
BURMISTRZ KRASNOBRODU (2006-2010)

Wiek: 47 lat, 
Wykształcenie: wyższe UMCS w 
Lublinie, administracja. 
Miejsce zamieszkania: Krasno-
bród 
Rodzina: żona Janina, dzieci – 
Bartłomiej, Łucja i Patrycja. 
Praca: Rejon Budowy Mostów 
w Lubartowie (1982-1984), Pań-
stwowy Dom Pomocy Społecznej 
w Krasnobrodzie (1984-1987), 

Gminny Ośrodek Kultury w Krasno-
brodzie (1987-1994), działalność gospodarcza (1994-1998) 
z-ca burmistrza Krasnobrodu (1998- maj 2006), burmistrz 
Krasnobrodu (2006-2010). 
Zainteresowania: sport, malarstwo, wędkarstwo, hodowla 
ptaków egzotycznych.

WIESŁAW CHMIELOWIEC
BURMISTRZ KRASNOBRODU (2010-2014)

Wiek:  67 lat, 
Wykształcenie: wyższe UMCS w Lu-
blinie, prawo administracyjne. 
Miejsce zamieszkania: Zamość (z 
Krasnobrodem związany miejscem 
urodzenia i pracą). 
Rodzina: żona Jadwiga, dzieci – Woj-
ciech, Piotr, Magdalena i Andrzej. 
Praca: Państwowy Ośrodek Hodow-
li Zarodkowej w Ełku (1965-1966), 
Kombinat PGR w Zalęcinie (1966-
1968), Prezydium Powiatowej Rady 

Narodowej w Zamościu (1968-1971), Powiatowy Komitet 
ZSL w Zamościu (1971-1975), Wojewódzki Komitet ZSL 
w Zamościu (1975-1989), Biuro Poselskie PSL w Zamościu 
(1994-1995), dyrektor Samodzielnego Publicznego Sanatorium 
Rehabilitacyjnego dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasno-
brodzie (1995-2010). 
Zainteresowania: turystyka, sport, film.Informacja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
W KRASNOBRODZIE 

KAZIMIERZ MISZTAL
przyjmuje interesantów

we wtorki w godz. 8.00 – 10.00 
w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie
oraz w czwartki w godz. 17.00 – 19.00 

w Krasnobrodzkim Domu Kultury

Informacja
BURMISTRZ KRASNOBRODU

WIESŁAW CHMIELOWIEC
przyjmuje interesantów

w każdy wtorek w godz. 8.00 – 13.00 
w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie.

W pilnych sprawach Burmistrz przyjmuje codziennie 
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie

Dziękuję Bogu i ludziom, którzy mimo wszystko nie zwątpili.
     Janusz Oś

Szanowani Państwo
Mieszkańcy Miasta i Gminy 

Krasnobród

Serdecznie dziękuję wszystkim Wyborcom, któ-
rzy oddali na mnie głos w I i II turze wyborów na 
Burmistrza Krasnobrodu.

Dziękuję również tym, którzy na mnie nie gło-
sowali, ale poszli do urn wyborczych spełniając 
swój obywatelski obowiązek.

Urząd Burmistrza będę sprawował nie szczę-
dząc sił, by służyć wszystkim mieszkańcom gminy, 
bo tak pojmuję rolę władzy.

Burmistrz Krasnobrodu
Wiesław Chmielowiec
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W 
wyborach samorządowych w 
dniu 21 listopada 2010 roku 

mieszkańcy Miasta i Gminy Krasnobród 
wybrali 15 radnych. W nowo utworzonej 
Radzie Miejskiej w Krasnobrodzie znala-
zło się 7 radnych, którzy pełnili tę funk-
cję w poprzedniej kadencji oraz 8 nowych 
radnych. Wszystkich prezentujemy na 7 
stronie bieżącego wydania G.K.

W Radzie Miejskiej w Krasnobrodzie 
są 3 kobiety i 12 mężczyzn (o 1 kobietę 
więcej niż w poprzedniej kadencji).

Najmłodszy radny ma 33 lata, a naj-
starszy 61 lat. Średnia wieku radnych to 
43 lata.

I sesja
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

W dniu 30 listopada 2010r. o godz. 
16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury 
odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Kra-
snobrodzie VI kadencji.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o sa-
morządzie gminnym pierwszą sesję zwołał 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprzed-
niej kadencji Adam Kałuża. Radni obecnej 
kadencji przekazali podziękowania panu 
Adamowi Kałuża za jego 4-letnią pracę w 

samorządzie.
Pierwszą sesję, do chwili wyboru prze-

wodniczącego rady, prowadził najstarszy 
wiekiem radny pan Tadeusz Roczkowski. 
Głównym punktem w porządku obrad tej 
sesji było ślubowanie radnych oraz wybór 
przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Tekst ślubowania odczytał radny pro-
wadzący sesję, a następnie każdy z wyczy-
tywanych radnych wypowiadał słowo „ślu-
buję”, dodając „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Po ślubowaniu przyszedł czas na do-
konanie wyboru przewodniczącego Rady. 
Radni zgłosili tylko 1 kandydaturę na to 
stanowisko - radnego Kazimierza Miszta-
la, który podczas głosowania jednogłośnie 
został wybrany przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie na najbliższe 
4 lata.

Warto dodać, że przewodniczącym 
Rady został radny, który ma doświadcze-
nie w pracy w radzie (był radnym V ka-
dencji), a ponadto uzyskał największe po-
parcie wyborów uzyskując 466 głosów w 
wyborach w dniu 21 listopada 2010r. 
 

II sesja
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

Po raz drugi nowo wybrana Rada 
Miejska w Krasnobrodzie spotkała się 10 
grudnia 2010r. o godz. 16.00 w Krasno-
brodzkim Domu Kultury. 

Sesja rozpoczęła się od złożenia ślu-
bowania przez nowo wybranego w II tu-

rze wyborów samorządowych w dniu 
5 grudnia 2010 r. burmistrza Krasno-
brodu Wiesława Chmielowca. Ślubo-
wanie poprzedzone było wręczeniem 
panu Wiesławowi Chmielowcowi przez  
przewodniczącą Miejskiej Komisji Wy-
borczej w Krasnobrodzie Mariolę Cza-
pla zaświadczenia o wyborze na burmi-
strza.

W dalszej części obrad radni doko-
nali wyboru trzech wiceprzewodniczą-
cych Rady Miejskiej. W wyniku tajnego 

głosowania wiceprzewodniczącymi zosta-
li: Jadwiga Zub, Dariusz Cieplak i Wie-
sław Fila.

Podczas II sesji Rady Miejskiej powo-
łano 4 komisje Rady Miejskiej i wybrano 
przewodniczących i zastępców przewod-

niczących poszczególnych komisji. Oto 
składy powołanych komisji:

Komisja Rewizyjna:
1. Tadeusz Roczkowski - Przewodniczący
2. Bernadeta Borek - członek
3. Wojciech Żurakowski - członek

Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw 
Społecznych:

1. Nizio Elżbieta – Przewodniczący 
2. Droździel Jan – z-ca przewodniczącego
3. Borek Bernadeta
4. Gałka Zdzisław
5. Jakus Tomasz
6. Mazur Stanisław

7. Nizio Wiesław 
8. Żurakowski Wojciech

Komisja Rozwoju Gospodarczego
Budżetu i Finansów:

1. Gancarz Mirosław  – przewodniczą-
cy
2. Borek Bernadeta – z-ca przewodni-
czącego
3. Cieplak Dariusz
4. Dziura Mieczysław
5. Fila  Wiesław
6. Jakus Tomasz

7. Nizio Wiesław
8. Roczkowski Tadeusz
9. Zub Jadwiga 
10. Żurakowski Wojciech

Komisja Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska:

1. Gałka Zdzisław – przewodniczący
2. Dziura Mieczysław – z-ca przewodni-
czącego
3. Fila Wiesław
4. Gancarz Mirosław
5. Jakus Tomasz

6. Mazur Stanisław
7. Nizio Wiesław
8. Zub Jadwiga

Na zakończenie sesji głos zabrał 
nowo zaprzysiężony burmistrz Krasno-
brodu Wiesław Chmielowiec. W swo-
im krótkim wystąpieniu podziękował 
wyborcom, którzy na nie głosowali, a 
pozostałym za to, że spełnili swój obo-
wiązek biorąc aktywny udział w wybo-
rach. Zapowiedział realizację swojego 
programu wyborczego oraz intensywną 
pracę na stanowisku burmistrza, której 
efektem będzie rozwój miasta i gminy 

Krasnobród.
Po wystąpieniu był czas na gratulacje 

i życzenia dla nowego burmistrza Krasno-
brodu.

M. Czapla 

Pierwsze sesje 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie VI kadencji
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BOREK BERNADETA
zam. Krasnobród

wiek: 50 lat
wykształcenie: średnie, 
specjalizacja z organizacji
 i zarządzania
praca: pielęgniarka
rodzina: 
- mąż Ryszard, 
- dzieci - Justyna, Anna

CIEPLAK DARIUSZ
zam. Malewszczyzna
wiceprzewodniczący

 

wiek: 33 lata
wykształcenie: wyższe 
praca: dyrektor produkcji
rodzina: 
- żona Elżbieta
- dzieci - Patryk, Mateusz

DROŹDZIEL JAN
zam. Krasnobród

wiek: 54 lata
wykształcenie: wyższe
praca: emeryt, 
działalność gospodarcza
rodzina: 
- żona Jadwiga, 
- dzieci - Maciej, Bartosz 

DZIURA MIECZYSŁAW
zam. Wólka Husińska

wiek: 45 lat
wykształcenie: średnie
praca: rolnictwo
stan cywilny: kawaler

FILA WIESŁAW
zam. Hutki

wiceprzewodniczący 

wiek: 37
wykształcenie: średnie
praca: operator 
maszyn drogowych 
rodzina: 
- żona Anna
- dzieci - Jakub, Wiktoria

GAŁKA ZDZISŁAW
zam. Krasnobród

wiek: 50 lat
wykształcenie: zawodowe
praca: kierowca
rodzina: 
- żona Elżbieta
- dzieci - Krzysztof, Piotr, 
Anna Barbara

GANCARZ MIROSŁAW
zam. Dominikanówka

wiek: 39 lat
wykształcenie: zawodowe
praca: kierowca
rodzina: 
- żona Renata, 
- dzieci - Damian, 
Przemysław, Gabriela

JAKUS TOMASZ
zam. Majdan Wielki

wiek:  34 lata
wykształcenie:  średnie
praca: 
elektryk-konserwator
rodzina:  
- żona Agnieszka, 
- dzieci - Karol, Magdalena

MAZUR STANISŁAW
zam. Zielone

wiek: 43 lata
wykształcenie: zawodowe
praca: rolnictwo
rodzina: 
- żona Jadwiga
- dzieci - Magdalena, 
Aneta, Paweł

MISZTALM KAZIMIERZ
zam. Krasnobród
Przewodniczący 

wiek: 43 lata
wykształcenie:  średnie
praca: doradca klienta
rodzina: 
- żona Monika, 
- dzieci - Jakub, Maciej

NIZIO ELŻBIETA
zam. Krasnobród

wiek: 43 lata
wykształcenie: wyższe, 
podyplomowe zarządzanie 
instytucjami pomocy 
społecznej
praca: instruktor w WTZ
rodzina: 
- mąż Andrzej, 
- dzieci - Bożena, Monika, Marcin

NIZIO WIESŁAW
zam. Majdan Wielki

wiek: 39 lat
wykształcenie: średnie
praca: rolnictwo
rodzina: 
- żona Dorota
- dzieci - Agnieszka, 
Łukasz

ROCZKOWSKI TADEUSZ
zam. Krasnobród

wiek: 61 lat
wykształcenie: średnie
praca: emeryt
rodzina: 
- żona Bogumiła
- dzieci - Paweł, 
Małgorzata, Joanna

ZUB JADWIGA
zam. Hutków

wiceprzewodniczący

wiek: 51 lat
wykształcenie: średnie
praca: rolnictwo
rodzina: 
- mąż Stanisław, 
- dzieci - Konrad, 
Sylwester, Norbert

ŻURAKOWSKI WOJCIECH
zam. Krasnobród

wiek: 43 lata
wykształcenie: wyższe
praca: fizjoterapeuta
rodzina: 
- żona Alina
- dzieci - Tomasz, 
Aleksandra, Anna

Rada Miejska w Krasnobrodzie VI kadencji
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13 listopada 2010r. w Krasnobrodzie 
odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 
50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. 
Na tę uroczystość zaproszonych zostało 
13 par z terenu miasta i gminy Krasno-
bród, które wspólnie przeżyły pół wieku: 

Krystyna i Jan Bucior
Marianna i Stanisław Bucior 

Krystyna i Tadeusz Chmielowiec 
Regina i Jan Fijałek

Alfreda i Bronisław Głąb
Zofia i Czesław Gruszeccy

Barbara i Feliks Korzeniowscy
Teresa i Stanisław Krzeszowscy 

Teresa i Stanisław Lisowscy 
Zofia i Antoni Maciukiewicz

Irena i Ryszard Najda
Jadwiga i Tadeusz Ostrowscy

Janina i Jan Ścirka 

Wszyscy zaproszeni jubilaci zawarli 
związek małżeński w 1960 roku.

Jubileuszowe uroczystości rozpo-
częły się o godzinie 10.00 Mszą św. w 

Kościele pod wezwaniem Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny w Krasnobro-
dzie odprawioną przez proboszczów kra-
snobrodzkich parafii ks. dr Eugeniusza 
Derdziuka i ks. Romana Sawica.

Homilię wygłosił ks. dr Eugeniusz 
Derdziuk. W czasie uroczystości religij-
nych małżonkowie obchodzący jubile-
usz Złotych Godów odnowili przysięgę 
małżeńską, a następnie księża wręczyli 
im krzyże oraz dyplomy z błogosławień-
stwem od Pasterza Diecezji J.E. ks. Bi-
skupa Wacława Depo.  

Dalsza część uroczystości odbyła się 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury, gdzie 
na wstępie głos zabrała Pani Alicja Par-
kitny – Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego w Krasnobrodzie, która skierowała 
do małżonków wiele ciepłych słów. Na-
stępnie dostojni jubilaci podziękowali 
sobie za wspólnie przeżyte lata.  Chwile 
potem zostali odznaczeni Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie nada-
nymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskiego. 

Odznaczenia wręczali: przedstawiciel 
Wojewody Lubelskiego z-ca dyrektora 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cu-
dzoziemców Lubelskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Lublinie Leszek Kracz-
kowski, Burmistrz Krasnobrodu - Janusz 
Oś oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
Adam Kałuża. 

Następnie wszyscy obecni obejrzeli 
część artystyczną przygotowaną przez 
krasnobrodzkie przedszkolaki i uczniów 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Po oficjalnej części uroczystości dla 
Jubilatów, ich rodzin i zaproszonych go-
ści odbyło się przyjęcie podczas, które-
go grał i śpiewał zespół folklorystyczny 
„Wójtowianie”.

W imieniu Redakcji „Gazety Krasno-
brodzkiej” wszystkim Jubilatom życzę 
dużo zdrowia i radości oraz doczekania 
wspólnie kolejnych jubileuszy.
     

   M.K.

Fotoreportaż -  str.  13

Złote Gody

W 
niedzielę 14 listopada 2010r. 
po mszy św. odprawionej w 

kaplicy w Majdanie Wielkim dokonano 
uroczystego otwarcia świetlicy wiej-
skiej utworzonej w miejscowej remizie 
strażackiej. Zanim to jednak nastąpiło, 
władze samorządowe Krasnobrodu – bur-
mistrz Janusz Oś, jego zastępca Zbigniew 
Michalski, sekretarz Kazimierz Gęśla, ks. 
prałat dr Eugeniusz Derdziuk proboszcz 
Parafii NNMP w Krasnobrodzie, radni 
Majdanu Wielkiego, sołtys oraz licznie 
zgromadzeni mieszkańcy tej miejsco-
wości udali się na sąsiadujący z placem 
szkolnym nowo utworzony plac zabaw 
dla dzieci. Tam po wspólnej modlitwie 
Ksiądz Proboszcz dokonał poświęcenia 
miejsca i znajdujących się tam elemen-
tów służących dzieciom do zabawy. 

Następnie, już przed wejściem do 
świetlicy Burmistrz Krasnobrodu w kilku 
słowach przestawił zakres realizacji pro-
jektu, obejmującego utworzenie świetli-
cy, przedstawił wykonawcę prac remon-
towych i zaprosił do obejrzenia nowych 
wnętrz. Symbolicznego otwarcia świe-

tlicy poprzez przecięcie wstęgi dokonali 
radni tej miejscowości Tomasz Jakus i 
Wiesław Nizio, a Ksiądz Proboszcz po-
modlił się i poświęcił świetlicę.

Po obejrzeniu poszczególnych po-
mieszczeń licznie zgromadzeni miesz-
kańcy zostali zaproszeni na poczęstunek 
ufundowany przez wykonawcę prac 
związanych z utworzeniem świetlicy,  
firmę Usługi Budowlane Małgorzata 
Nakapała z Kalinowic, przygotowany 
przy zaangażowaniu Krzysztofa Ciska 
- sołtysa Majdanu Wielkiego, Agniesz-
ki Adamczuk – prezes Stowarzyszenia 
Kulturalno-Naukowego „Do źródeł” oraz 
mieszkańców.

Świetlica wiejska składa się z kilku 
pomieszczeń, w których znajdują się: 
pracownia z 5 stanowiskami kompute-
rowymi z dostępem do internetu i urzą-
dzeniem wielofunkcyjnym (drukarka, 
kserokopiarka) , siłowania wyposażona w 
sprzęt do ćwiczeń, pokój do gier i zabaw 
świetlicowych. Na wyposażeniu świetli-
cy są też: zestaw do mini hokeja oraz stół 
„piłkarzyki”. 

Wykonanie remontu części pomiesz-
czeń remizy na potrzeby świetlicy wiej-
skiej, zakup jej wyposażenia, wykonanie 
placu zabaw oraz altany zostało wykona-
ne w ramach projektu „Odnowa Centrum 
wsi Majdan Wielki” w ramach działania 
313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. 

Projekt ten obejmował także wyko-
nanie chodnika w centrum miejscowości 
(323 m) oraz oświetlenia - zainstalowano 
14 słupów oświetlenia ulicznego. War-
tość projektu wyniosła 543.489,20 zł., z 
czego kwota pozyskana ze środków euro-
pejskich wynosi 317.851,25.

Świetlica wiejska w Majdanie Wiel-
kim czynna jest 6 dni w tygodniu w godz. 
16.00 -19.00. Od samego początku cieszy 
się bardzo dużym zainteresowanie dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

M. Czapla

Fotoreportaż – str. 14

Świetlica wiejska 
w Majdanie Wielkim
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W 
dniu 31 października 2010 r. 
podczas Mszy św. o godz. 11:00 

do kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego 
zostały uroczyście wprowadzone relikwie 
św. s. Marii Faustyny Kowalskiej.

Liturgia rozpoczęła się od procesji na 
wejście, podczas której Ksiądz Proboszcz 
Roman Sawic wniósł relikwie Świętej i 
ustawił je przed ołtarzem. Następnie dele-
gacje dzieci, młodzieży i dorosłych przy-
witały relikwie w parafii, składając róże i 
wyrażając słowa wdzięczności w imieniu 
wszystkich parafian.

Podczas homilii wierni mogli usłyszeć 
nieco więcej o postaci tej wielkiej polskiej 
Świętej. Helena Kowalska na co dzień 
była zwyczajną dziewczyną. Urodziła 
się w biednej rodzinie chłopskiej, ale od 
dzieciństwa odznaczała się pobożnością, 
umiłowaniem modlitwy, pracowitością, 
posłuszeństwem oraz wrażliwością na 
ludzką biedę. Już od siódmego roku życia 
odczuwała głos powołania i doświadczała 
objawień Jezusa, co ostatecznie zaowoco-
wało wstąpieniem do Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia, w którym peł-

niła obowiązki kucharki, ogrodniczki i 
furtianki. Posłuszna poleceniu Chrystusa 
zaczęła spisywać dzienniczek w formie 
pamiętnika; miało to miejsce w ciągu 
czterech ostatnich lat jej życia. Ponadto 
w 1931 roku w celi klasztoru w Płocku s. 
Faustyna miała wizję, która dała początek 
obrazowi „Jezu, ufam Tobie”. Pan Jezus 
przywołał również znaczenie godziny 
15.00 jako godziny szczególnych łask dla 
ludzkości i poprosił o ustanowienie Święta 
Bożego Miłosierdzia w pierwszą niedzielę 
po Wielkanocy.

Ksiądz Proboszcz wypowiedział 
wdzięczność dla Zgromadzenia, a także 
przywołał osobę s. Marii Oktawii Zawa-
dy, pochodzącej z Adamowa, a pracującej 
obecnie w Gdańsku. To dzięki jej pomocy 
i modlitwie udało się sprowadzić relikwie 
do parafii w Krasnobrodzie. 4 października, 
w przeddzień święta s. Faustyny, delegacja 
z Ks. Proboszczem na czele wyruszyła z 
pielgrzymką do Krakowa-Łagiewnik, by 
modlić się w Sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia i przywieźć stamtąd relikwie. 
Podczas homilii zostały także odczytane 
dokumenty potwierdzające zgodę na spro-
wadzenie relikwii św. s. Faustyny: JE Ks. 
Bp. Wacława Depo oraz Zarządu Zgroma-
dzenia Sióstr MB Miłosierdzia. Zgodnie z 
prośbą Zarządu Zgromadzenia, dotyczącą 
krzewienia Miłosierdzia Bożego w parafii, 
tydzień wcześniej, tj. 24 października, w 
ramach przygotowania wiernych została 
wygłoszona homilia na temat wagi miło-
sierdzia Bożego. Naukę głosił Ks. Prałat 
dr Eugeniusz Derdziuk, proboszcz para-
fii pw. NNMP w Krasnobrodzie. Jednak 
najbardziej budujące i unaoczniające moc 
ufności w miłosierdzie Boże było porusza-
jące świadectwo uzdrowienia, które po-
zostawiła w Łagiewnikach córka pewnej 
chorej na nowotwór kobiety.

Dopełnieniem Mszy św. stało się uca-
łowanie relikwii św. s. Faustyny przez 
wszystkich wiernych. Następnie relikwie 
zostały ustawione na przygotowanym 

wcześniej miejscu przed obrazem Świętej, 
a każdy, kto wychodził z kościoła, mógł 
otrzymać obrazek z jej podobizną i modli-
twą. Po mszy św. do nabycia był Dzienni-
czek jej autorstwa, aby prywatnie móc go 
czytać w domu. Najbardziej trafnie pod-

sumował tamten uroczysty dzień Ksiądz 
Proboszcz Roman Sawic, wypowiadając 
na zakończenie liturgii następujące sło-
wa: »Aby te ławki przed obrazem „Jezu, 
ufam Tobie” i relikwiami św. s. Faustyny 
były zawsze zapełnione«. Czego parafii i 
ludziom łaknącym Bożego miłosierdzia 
życzę!

maleńka

Fotoreportaż  - str.  11

Wprowadzenie relikwii 
św. s. Faustyny

Kwiaciarnia Anna Ożga
ul. 3 Maja 5/6 (Podcienia),  22-440 Krasnobród

Zaprasza od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 17.00
tel. 501 584 150

oferuje pełen zakres usług florystycznych
• Bukiety okolicznościowe, kompozycje świąteczne

• Wiązanki ślubne, dekoracje kościołów, sal i samochodów,
• Oprawa kwiatowa imprez bankietowych, konferencji oraz komunii i chrzcin,

• Szeroki wybór roślin doniczkowych, ziemie i odżywki do kwiatów, donice, osłonki,
• Wieńce i wiązanki pogrzebowe

PRACOWNIA KRAWIECKA 
„KINGA” 

ul. 3 Maja 31, 22-440 Krasnobród
czynna od pon-pt w godzinach 

9.00-17.00 w soboty 9.00-14.00.
Pracownia świadczy usługi w zakresie:

 -szycie ubrań na miarę
 - poprawki i przeróbki
 - szycie firan i zasłon
 - haft komputerowy
 - wymiana zamków

Serdecznie zapraszamy!
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Obchody Święta Niepodległo-
ści rozpoczęły się tradycyjnie 

w Kościele Nawiedzenia Najświętszej 
Marii Panny w Krasnobrodzie. Msza św. 
w intencji Ojczyzny sprawowana przez 
proboszczów krasnobrodzkich parafii po-
przedzona została patriotycznym progra-
mem słowno-muzycznym w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii 
Krajowej w Kaczórkach.

Następnie uczestnicy uroczystości 
– władze samorządowe, księża, pocz-
ty sztandarowe, kombatanci, uczniowie, 
mieszkańcy miasta i gminy Krasnobród 
na czele z orkiestrą dętą udali się na miej-
scowy cmentarz. Tam zatrzymali się przy 
pomniku Powstańców Styczniowych, aby 
pomodlić się wspólnie za tych, którzy 
polegli walcząc o wolność, a delegacja 
uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Krasnobrodzie – szkoły sprawu-
jącej opiekę nad tym pomnikiem, oddała 
hołd powstańcom składając wiązankę z 
kwiatami. 

Dalsza część uroczystości religijno-pa-
triotycznych miała miejsce przy pomniku 
Żołnierzy Września 1939 roku i rozpoczę-
ła się Hymnem Państwowym. Następnie 
modlitwę poprowadził ks. Roman Sawic 
– proboszcz Parafii pw. Zesłania Ducha 
Świętego. Okolicznościowe przemówienie 
wygłosił burmistrz Krasnobrodu Janusz 
Oś, a zgromadzone delegacje związków 
kombatanckich, szkół, instytucji i zakła-
dów pracy złożyły wiązanki pod pomni-
kiem.

W programie Święta Niepodległości, 
po zakończeniu uroczystości religijno-pa-
triotycznych zaplanowała była sesja Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie. Rozpoczęła 
się ona w samo południe w Krasnobrodz-
kim Domu Kultury. Była to ostatnia sesja 

V kadencji, stąd  też radni po raz ostatni 
podejmowali uchwały w tym składzie. Po 
wyczerpaniu stałego programu sesji przy-
szedł czas na podziękowania dla radnych 
za ich 4-letnią pracę na rzecz gminy. Li-
sty z podziękowaniami oraz upominki w 
postaci książki wydanej z okazji XX-lecia 
samorządu radnym wręczyli burmistrz Ja-
nusz Oś i przewodniczący Rady Miejskiej 
Adam Kałuża.

Kolejnym punktem programu obcho-
dów Święta Niepodległości było uroczyste 
otwarcie tzw. „Zielonej wyspy”na Placu 
Siekluckiego. Inwestycja ta jest częścią 
większego projektu pn. „Krasnobród 
miastem turystyki i rekreacji” i została 
zrealizowana ze środków pozyskanych z 
funduszy europejskich. Zanim dokonano 
otwarcia burmistrz Janusz Oś pokrótce 
przybliżył zgromadzonym na Placu Sie-
kluckiego mieszkańcom miasta i gościom 
zakres prowadzonych prac i przedstawił 
wykonawcę „Zielonej wyspy”, którym 
jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna z 
Krasnobrodu. 

W ramach tego projektu wykonana 
została również rzeźba do fontanny usy-
tuowanej na Placu Siekluckiego przed-
stawiająca postać Marysieńki Sobieskiej 
siedzącej na cokole, którego ornamentem 
jest trzcina i pałka wodna. Rzeźbę wyko-
nał miejscowy artysta Andrzej Gontarz. 
Symbolicznego otwarcia, poprzez przecię-
cie wstęgi dokonali radni z Krasnobrodu: 
Robert Skrzyński, Kazimierz Kula, Wik-
tor Juszczak, Kazimierz Misztal i Adam 
Kałuża. Na zakończenie były jeszcze pa-
miątkowe zdjęcia radnych Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie V kadencji wraz z bur-
mistrzem Januszem Osiem oraz wspólne 
zdjęcia wszystkich uczestników tej części 
Święta Niepodległości.

Gdy część naszego społeczeństwa 
uczestniczyła w otwarciu „Zielonej wy-
spy” inni – sympatycy piłki nożnej kibi-
cowali drużynie „Igros” Krasnobród, która 
rozgrywała mecz na miejscowym stadio-
nie z drużyną „Cosmos” Józefów Mecz 
zakończył się wynikiem 4-2. 

Zwieńczeniem tegorocznych obcho-
dów Święta Niepodległości było wieczor-
ne spotkanie ze sztuką w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury.  Na początku był teatr - 
spektakl zaprezentowany przez uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. 
Jana Pawła II w Krasnobrodzie. Młodzi 
aktorzy, pod kierunkiem swoich nauczy-
cieli przygotowali przedstawienie opar-
te na sztuce Zofii Kossak-Szczuckiej pt. 
„Gość oczekiwany”. 

Ciekawa i pouczająca treść sztuki, 
wspaniała gra młodych aktorów, kostiu-
my, scenografia, dźwięk i światło dostar-
czyły niezapomnianych wrażeń i sprawiły, 
że nie jednej osobie siedzącej na widowni 
zakręciła się łezka w oku. Gratulujemy i 
aktorom, i nauczycielom zaangażowanym 
w przygotowanie tego spektaklu.

Po teatrze była jeszcze okazja do spo-
tkania z inną sztuką – tym razem plastyką, 
a dokładniej rzecz ujmując do spotkania 
z ilustracją na wysokim ogólnopolskim 
i światowym poziomie. W przeddzień 
Święta Niepodległości otwarta została bo-
wiem w KDK wystawa ilustracji wybitnej 
polskiej artystki Olgi Siemaszko. Stąd też 
zarówno zgromadzona publiczność jak i 
wykonawcy spektaklu zostali zaproszeni 
do obejrzenia tej wystawy, gromadzącej 
150 prac Artystki, z różnych okresów jej 
twórczości. Wiele osób skorzystalo z tego 
zaproszenia

M. Czapla

Fotoreportaż – str. 12

Narodowe Święto Niepodległości

Serdecznie dziękuję wszyst-
kim wyborcom, którzy oddali na 
mnie głos w tegorocznych wy-
borach samorządowych. Dzięki 
Państwa głosom po raz kolejny 
mogę pełnić funkcję radnej i 
służyć lokalnej społeczności.

Zapewniam, że dołożę wszel-
kich starań, aby sprostać oczeki-
waniom wszystkich wyborców, 
którzy mi zaufali i poparli moją 
kandydaturę.
    
  Elżbieta Nizio

Panu Januszowi Osiowi
Burmistrzowi Krasnobrodu

Składamy serdeczne podziękowanie za lojalność i uczciwość, a także sumienną 
i rzetelną pracę mającą na celu dobro mieszkańców. Dziękujemy za zaangażowanie 
oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych na rzecz Miasta i Gminy Krasno-
bród.

Prosimy o przyjęcie naszego najwyższego uznania za dokonane osiągnięcia. Nie-
jednokrotnie ceniliśmy Pański entuzjazm i energię oraz przekonanie o celowości pod-
jętych inwestycji. Przez wiele lat dbał Pan o interesy krasnobrodzkiej społeczności, 
co owocowało licznymi nagrodami i wyróżnieniami dla naszego miasta. Doskonale 
zdawaliśmy sobie sprawę, że na efekty Pańskiej pracy trzeba będzie czekać długo i 
cierpliwie, ale przyszedł czas, kiedy stały się one widoczne. 

Ponadto dziękujemy za pokazanie nam, że porażki mogą nas nauczyć czegoś poży-
tecznego, że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę, a miłość i życzliwość 
często odnajdujemy w najciemniejsze dni.

Życzymy wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej służby oraz 
spełnienia planów i szczęścia w życiu zawodowym i osobistym.
    Wdzięczni Mieszkańcy Krasnobrodu



31.10.2010r.

Relikwie św. Faustyny 
w Kościele Zesłania Ducha Św.



ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11.11.2010r.



ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI ZŁOTE        GODY

13.11.2010r.



ŚWIETLICA
W MAJDANIE WIELKIM

14.11.2010r.
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Budowa Domu Parafialnego
w Parafii Zesłania Ducha Św. w Krasnobrodzie

„Jako Kościół postawiony wśród lu-

dzi,parafia żyje i działa głęboko włą-
czona w ludzkie społeczności, solidar-
na z ich dążeniami i dramatami.” 

                     Jan Paweł II

Dobra teoria jest najlepszą prakty-
ką szczególnie w odniesieniu do 

spraw Bożych, które mają swoisty priory-
tet na realizm życiowy, gdyż decydują o 
wieczności. Doświadczają tego wierni pa-
rafii Zesłania Ducha Św. w Krasnobrodzie 
głęboko ujęci działaniem Łaski Bożej, któ-
ra owocuje w dziele tworzenia wspólnoty 
parafialnej, jako cząstki Ludu Bożego; 
Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystu-
sa. Wśród wielu uśmiechów Pana Boga, 
jakie dostrzegaliśmy w wydarzeniach o 
charakterze duszpasterskim 
relacjonowanych także na 
łamach naszego czasopisma 
dziś chcemy podzielić się 
radością z rozpoczęcia dzie-
ła budowy Domu Parafial-
nego. Każda rodzina i każdy 
człowiek musi mieć miejsce 
gdzie jest u siebie, gdzie czu-
je się bezpieczny, gdzie może 
się spotkać by ubogacać się 
nawzajem. Taką funkcję wo-
bec rodziny parafialnej pełni 
Dom Parafialny. 

Dom jak każdy, aby był 
domem, który pachnie chle-
bem to nie tylko ściany, strop 
i dach; to przede wszystkim 
przestrzeń spotkania wspólno-
ty, gdzie każdy ma swoje miejsce. Chcemy 
więc by nasz Dom był nie tylko mieszka-
niem dla kapłanów, którzy zostawiają 
swoje rodzinne domy by służyć ludziom 
tam gdzie ich Pan pośle, lecz by zapraszał 
parafian na spotkania w sali duszpaster-
skiej, czy kancelarii. Jest naszym pragnie-
niem by mieć choćby niewielką salę, gdzie 
można zaprosić młodzież i dorosłych, by 

przy okazji np. spotkania opłatkowego ra-
zem napić się herbaty. Chcemy również by 
obok kościoła był dom, gdzie każdy może 
zastać kapłana by usiąść przy stoliku i 
opowiedzieć o swoich kłopotach. 

Wychodząc naprzeciw takim potrze-
bom już w roku 2008 zostały podjęte 
pierwsze kroki zmierzające do budowy 
stosownego budynku. W efekcie w lipcu 
bieżącego roku uzyskano pozwolenie na 
budowę obiektu wg projektu biura projek-
towego Planex p. Stanisława Plechawskie-
go z Zamościa. 

Prace budowlane rozpoczęto 28 sierp-
nia 2010 r. po Mszy Św. sprawowanej 
przez ks. Proboszcza, na którą przybyli 
przedstawiciele władzy samorządowej, 

rady parafialnej i parafianie. Po Mszy Św. 
na działce budowlanej miało miejsce za-
wierzenie dzieła orędownictwu Matki Bo-
żej i Św. Józefa oraz poświęcenie terenu 
pod budowę. Następnie w świetlicy DPS 
przy ciastku i herbacie został przedstawio-
ny pan Zbigniew Wach z Zamościa, który 
w oparciu o swoją firmę budowlaną został 
wybrany wykonawcą zlecenia. Z Bożą po-

mocą po dwu miesiącach prac został osią-
gnięty tzw. stan zerowy budynku, co było 
zmierzeniem na rok 2010. 

Budowę na tym etapie dnia 6 listopada 
odwiedził ks. Biskup Wacław Depo wraz 
z ks. Kanclerzem Adamem Firoszem. Pa-
sterz diecezji dziękując Opatrzności za ten 
etap w modlitwie zawierzył i pobłogosła-
wił dalsze prace. 

Dokładną dokumentację fotograficzną 
przebiegu prac można obejrzeć na stronie 
internetowej: 

www. krasnobrod – uducha.pl
Wypowiadając wdzięczność wobec 

Opatrzności pragniemy bardzo serdecznie 
podziękować władzom samorządowym 
i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy 

przez modlitwę i wsparcie ma-
terialne mają swój udział w 
tej budowie. Osobne słowo 
podziękowania wypowia-
damy wobec pana Wiktora 
Juszczaka dyrektora DPS za 
tymczasową możliwość za-
mieszkania kapłanów przy 
Domu Pomocy Społecznej 
i za wszelką radę i życzli-
wość. 

Dalsze prace zawierza-
my Matce Bożej rozumiejąc, 
że „jeżeli Pan Domu nie wy-
buduje na próżno trudzą się, 
którzy go wznoszą”. 

Prosimy wszystkich o 
modlitwę w tej intencji, aby 
to dzieło przez pokolenia 

służyło dla dobra formacji 
serc i umysłów ludzi, którzy z stąd pójdą 
w świat lub dorastając będą przejmować 
odpowiedzialność za nasze tu i teraz.

  Ks. Roman Sawic
  Proboszcz Parafii
          Zesłania Ducha Świętego
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W przeddzień Święta Niepodległości, tj. 10 listopada 2010r. w Krasno-
brodzkim Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy pt. „Olga Siemaszko. 
Ilustracje” przygotowanej przez Krasnobrodzki Dom Kultury we współpra-
cy z Polską Sekcją IBBY, Biurem Wystaw Artystycznych Galerią Zamojską, 
Rodziną i Przyjaciółmi Artystki. Kuratorem wystawy jest Maria Grażyna 
Szpyra.

Wystawa zorganizowana została z okazji 10. rocznicy śmierci Olgi Sie-
maszko jednej z najwybitniejszych polskich artystek, zaliczanej do twórców 
znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji”, laureatki wielu nagród i wy-
różnień i ma na celu przypomnienie i popularyzację postaci Artystki i jej 
twórczości.

W  wernisażu uczestniczyli zaproszeni goście: Maria Kulik – pre-
zes Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych Polska Sekcja IBBY, 
władze samorządowe Krasnobrodu: burmistrz Janusz Oś, przewodniczący 
Rady Miejskiej Adam Kałuża, sekretarz Kazimierz Gęśla, a także ks. prałat             
dr Eugeniusz Derdziuk - proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP, przedstawi-
ciele zamojskiego środowiska artystów-plastyków i zaprzyjaźnionych pla-
cówek kultury, mieszkańcy Krasnobrodu.

Na wystawie zaprezentowano 150 prac Olgi Siemaszko, które pochodzą 
ze zbiorów prywatnych Anny i Andrzeja Majewskich oraz Biura Wystaw 
Artystycznych Galerii Zamojskiej - kolekcji autorskiej tworzonej w latach 
1982-2000 przez ówczesne Biuro Wystaw Artystycznych w Zamościu.

Podczas wernisażu zaprezentowany został na czas prezentacji wystawy 
Medal Polskiej Sekcji IBBY przyznany Oldze Siemaszko, użyczony przez 

Wystawa ilustracji Olgi Siemaszko

Olga Sie-
maszko urodziła 
się 11.04.1911r. w 
Krakowie, zmarła 
06.10.2000r. w 
Warszawie. Stu-
diowała w Aka-
demii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie 
w pracowniach: 
malarstwa prof. 
M i e c z y s ł a w a 
Kotarbińskiego, 
rysunku prof. Ta-
deusza Kulisiewi-

cza, grafiki prof. 
Edmunda Bartłomiejczyka i grafiki warsztatowej 
prof. Stanisława  Ostoi-Chrostowskiego. 

Uprawiała twórczość w dziedzinie ilustracji, 
rysunku, grafiki wydawniczej, scenografii i pla-
katu.

Prace prezentowała na wielu wystawach in-
dywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Współpracowała z wieloma wydawnictwami, 
m.in. z takimi jak: Czytelnik, Instytut Wydawniczy 
„Nasza Księgarnia”, Biuro Wydawnicze „Ruch”, 
Krajowa Agencja Wydawnicza, Młodzieżowa 
Agencja Wydawnicza, Książka i Wiedza, Bohem 
Press, Graphis, Arka, Ludowa Spółdzielnia Wy-
dawnicza, Wydawnictwa Akcydensowe.

Otrzymała wiele nagród i wyróżnień, wśród 
nich takie jak: Nagroda Prezesa  Rady Ministrów 
za twórczość dla dzieci i młodzieży (1951), Na-
groda Honorowa na I Ogólnopolskiej Wystawie 
Książki i Ilustracji (1951), Nagroda Państwowa 
III Stopnia (1953), I Nagroda na II Ogólnopol-
skiej Wystawie Ilustracji, Plakatu i Drobnych 
Form (1955), Złoty Medal na Międzynarodowej 
Wystawie Sztuki Edytorskiej IBA w Lipsku (1959), 
Dyplom na XII Triennale Sztuki Użytkowej w Me-
diolanie (1960), Nagroda II Stopnia Ministra 
Kultury i Sztuki na wystawie „Książka i Ilustracja 
w XV-leciu PRL” (1962), II Nagroda w Konkur-
sie organizowanym przez RSW Prasa-Książka-
Ruch na opowieść obrazkową (1973), Medal 
Komisji Edukacji Narodowej (1975), Wyróżnie-
nie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek 
za opracowanie graficzne i ilustracje do książki 
„Księżniczka na opak wywrócona” P. Calderona 
(1979), Nagroda PTWK za „Kalifa Bociana” W. 
Hauffa (1984), Nagroda PTWK za „Bajeczki” J.I 
Kraszewskiego (1986). 

W roku 1986 została wpisana na Listę Hono-
rową H. Ch. Andersena za „Bajeczki”, w 1996 
otrzymała Nagrodę PTWK za całokształt twór-
czości, a w roku 2000 Medal Polskiej Sekcji IBBY, 
również za całokształt twórczości, jest pierwszą 
laureatką tej nagrody.
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Annę i Andrzeja Majewskich z Warszawy, 
a  także odbyła się promocja albumu towa-
rzyszącego wystawie. 

Publikacja ma 48 stron, wydana jest 
w twardej oprawie, formacie A4 i zawie-
ra m.in. teksty Andrzeja Matyni i Józefa 
Wilkonia oraz 40 reprodukcji najbardziej 
znanych i lubianych ilustracji Olgi Sie-
maszko. Projekt graficzny albumu wyko-
nał Wojciech Freudenreich.

Album został wydany przez Krasno-
brodzki Dom Kultury przy współudziale 

finansowym Anny i Andrzeja Majewskich, 
Polskiej Sekcji IBBY oraz placówek kul-
tury: Biuro Wystaw Artystycznych Galeria 
Zamojska, Miejska Galeria Sztuki w Czę-
stochowie Galeria CKiS „Wieża Ciśnień” 
w Koninie, Biuro Wystaw Artystycznych 
w Krośnie, Miejskie Biuro Wystaw Arty-
stycznych w Lesznie, Samorządowe Cen-
trum Kultury w Mielcu, Centrum Łowicka 
Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. 
Warszawy, Galeria Sztuki Współczesnej 
we Włocławku. 

Album przygotowano we współpracy 
z Muzeum Literatury im. Adama Mickie-
wicza w Warszawie. 

Ci, którzy nie zdążyli obejrzeć prac 
Olgi Siemaszko w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury mają okazję zobaczyć je w grud-
niu w Biurze Wystaw Artystycznych Gale-
rii Zamojskiej, a później w wyżej wymie-
nionych placówkach.

M. Czapla

Szanowni Mieszkańcy Krasnobrodu
Radni Rady Miejskiej w Krasnobrodzie VI kadencji

Składam Państwu serdeczne podziękowania za bardzo liczne gło-
sy oddane na moją osobę podczas wyborów samorządowych w dniu 
21 listopada 2010r., dzięki którym po raz kolejny znalazłem się wśród 
grona osób obdarzonych Waszym zaufaniem i wybranych do pracy na 
rzecz rozwoju naszego Miasta i Gminy.

Dziękuję również radnym wybranym podczas tych wyborów, któ-
rzy jednogłośnie zdecydowali o wyborze mnie do pełnienia zaszczyt-
nej, ale i odpowiedzialnej funkcji przewodniczącego nowo wybranej 
Rady.

Państwa zaufanie i poparcie motywuje mnie do jeszcze bardziej 
wytężonej pracy dla dobra naszej lokalnej społeczności.

  

 Kazimierz Misztal

PODZIĘKOWANIE
Zarząd i Członkowie Klubu „Pięćdziesiąt Plus”

w Krasnobrodzie

składają serdeczne podziękowania

ZARZĄDOWI WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ
W KRASNOBRODZIE

za dofinansowanie zakupu
sprzętu rehabilitacyjnego

 W imieniu członków
 Przewodnicząca Klubu „Pięćdziesiąt Plus”
 Zofia Kleniewska
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Wszystko zaczęło się od „Amazonek”
N

a Ukrainie – w mieście Użgorod 
– po raz drugi ukazały się wier-

sze Marianny Olszewskiej z Krasnobrodu 
autorki tomików poetyckich takich jak: 
„Smak jesiennych poziomek”, „Spacer-
kiem” i „Z niebem w oczach”.

Autorką przekładów jest znana poet-
ka ukraińska Nadia Panczuk, która w tym 
roku obchodzi swoje 70-te urodziny. 

Po raz pierwszy ukraińscy czytelnicy 
mogli poznać wiersze Marianny Olszew-
skiej w 2006r., kiedy to ukazał się tomik 
Nadii Panczuk pt. „Stop-kadry”, a w nim 
przekłady z języka polskiego „od świa-
towej sławy Wisławy Szymborskiej do 
zupełnie nieznanej ukraińskiemu czytel-
nikowi nauczycielki z Lubelszczyzny – 
Marianny Olszewskiej” – jak napisano we 
wstępie do tomiku. 

W 2008r. obie poetki spotkały się z 
czytelnikami podczas pobytu w Użgoro-
dzie delegacji Zamojskich „Amazonek”, 
od których rozpoczęła się ich znajomość.

W tym roku ukazał się nowy tomik 
Nadii Panczuk, który jest przekładem z 
jęz. polskiego wierszy Marii Pawlikow-

skiej – Jasnorzewskiej i Marianny Ol-
szewskiej. Tomik został wydany w dwu 
językach i właśnie 25 listopada br. odbyła 
się jego promocja przy okazji Jubileuszu 
70-lecia Urodzin ukraińskiej poetki.

Na uroczystość zaproszono także M. 
Olszewską i obie poetki mogły zaprezen-
tować licznie przybyłym na tę uroczystość 
gościom wiersze p. Marianny. 

Obie poetki zostały też zaproszone na 
spotkanie w Polskiej Szkole im. ks. J.Ti-
schnera w Użgorodzie, które odbyło się 
26 listopada o godz. 18.00. W spotkaniu 
uczestniczyli dorośli zgłębiający w tej 
szkole w weekendowe wieczory tajniki 
języka polskiego. 

Dzięki temu spotkaniu biblioteka 
szkolna wzbogaciła się o tomiki wierszy 
Marianny Olszewskiej oraz antologię po-
ezji religijnej dla dzieci „Promyki dobro-
ci i radości” wydane w Nowym Sączu w 
roku 2005, w której też są jej wiersze.

Spotkaniom obu poetek towarzyszyli 
przedstawiciele miejscowej prasy i tele-
wizji. 

KDK

N
iedawno byłam w Warszawie. 
Miałam wyznaczone wizyty  u 

lekarzy specjalistów. Tak jak zawsze byli 
dla mnie życzliwi i chętnie służyli pomo-
cą. Stolica zachwyca mnie swym pięknem, 
więc w chwilach wolnych  spacerowałam 
i jeździłam jej ulicami. Ubogacałam swo-
ją duszę, patrząc na teraźniejszość i prze-
szłość tej wielkiej metropolii.

Pewnego wieczoru, razem z koleżan-
ką dotarłyśmy przed Pałac Prezydencki. 
Stała tam grupa ludzi. Młody człowiek 
trzymał Krzyż, kobieta przywiozła na ro-
werze kwiaty, inni na chodniku ustawiali 
znicze. Wkrótce postawiono stolik, na nim 
piękny obraz, świece, kwiaty i powstał 
mały ołtarzyk. Grupa ciągle powiększała 
się. Przyszła też siostra zakonna z mikro-
fonem, potem kapłan. Odmówiliśmy Ko-
ronkę do Bożego Miłosierdzia, Różaniec 

Święty, śpiewaliśmy pieśni religijne i pa-
triotyczne. O godzinie 21:00  łączyliśmy 
się z Jasną Górą. Na Krakowskim Przed-
mieściu rozbrzmiewał Apel Jasnogórski. 
Było kilkadziesiąt osób w różnym wieku. 
Młodzi także chętnie brali udział w mo-
dlitwie. Często błyskały flesze. Nie wiem, 
kto chciał mieć nasze podobizny?

Patrzyłam na zgromadzonych wokół 
Krzyża. Byli jak Boży Robotnicy, czyniący 
wielkie  dobro. Swoim zaangażowaniem i 
gorącą modlitwą, dawali przykład posta-
wy religijnej i patriotycznej. Kapłan, który 
był z nami, poświęcił przedmioty religijne, 
pokropił i pobłogosławił zebranych.

Kiedy siostra zakonna dowiedziała się  
skąd przyjechałam, poproszono mnie o 
kilka słów wypowiedzi. Powitałam zebra-
nych i pozdrowiłam serdecznie. Mówiłam, 
że są jak Boży Robotnicy, którzy wspania-

le wykonują swoją pracę. Kochamy ich za 
to i podziwiamy. Razem tworzymy wielką 
Rodzinę. Przyznałam, że bardzo chciałam 
chociaż raz wziąć udział w modlitwie na 
Krakowskim Przedmieściu. Pragnienie 
moje  się spełniło. Na zakończenie, po-
dziękowałam zebranym za Ich postawę. 
Mówiłam to w imieniu  własnym oraz  
ludzi o otwartych sercach z Krasnobrodu, 
Zamojszczyzny i Lubelszczyzny. 

Kiedy wracałam do domu,  myślami 
ciągle byłam przed Pałacem Prezydenc-
kim. Utwierdziłam się w przekonaniu, 
że pamięć o ludziach, którzy zginęli pod 
Smoleńskiem będzie żywa. Stanie się to 
także dzięki ludziom modlącym się  na 
Krakowskim Przedmieściu. Łączmy się z 
nimi w modlitwie                                                                                     

Józefa Kusz

Byłam na Krakowskim Przedmieściu
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11 listopada 2010 roku, w dniu Święta 
Niepodległości w Sali Błękitnej Lubelskie-
go Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uro-
czystość uhonorowania orderami i odzna-
czeniami państwowymi osób najbardziej 
zasłużonych państwu i społeczeństwu. 

Wojewoda Lubelski Genowefa Tokar-
ska i wicewojewoda Henryka Strojnowska 
wręczyły m.in. Krzyż Komandorski, Ofi-
cerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże 
Zasługi oraz Medale Złote, Srebrne i Brą-
zowe za Długoletnią Służbę. Ponadto wrę-
czono również m.in. Medal za Ofiarność i 

Odwagę, Medale Komisji Edukacji Naro-
dowej, Medale Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej i Medale „Pro Memoria”. Wy-
różnionych zostało około 250 osób.

Wśród tego zaszczytnego grona był 
również ks. prałat Roman Marszalec z 
Krasnobrodu, który jako jedyny został 
odznaczony Krzyżem Oficerskim  Orderu 

Odrodzenia Polski. 
To wysokie odznaczenie ks. prałatowi 

Romanowi Marszalcawi nadał 23 marca 
2009 roku Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Lech Kaczyński „za wybitne za-
sługi w działalności na rzecz zachowania 
dziedzictwa kulturowego i za osiągnięcia 
w pracy duszpasterskiej”.

11 listopada 2009 roku ze względu 
na obowiązki duszpasterskie w parafii ks. 
Marszalec nie mógł odebrać odznaczenia, 

stąd też stało się to dopiero w tym roku.
Jak sam odznaczony przyznaje, jest 

bardzo usatysfakcjonowany z faktu, że w 
ostatnim czasie otrzymał wysokiej rangi 
odznaczenia: od władz kościelnych – tytuł 
Prałata Honorowego nadany przez Ojca 
św. Benedykta XVI oraz od władz pań-
stwowych – Krzyż Oficerski Orderu Od-

rodzenia Polski nadany przez Prezydenta 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej 
Lecha Kaczyńskiego. 

Gratulujemy. 
M. Czapla 

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
dla ks. prałata Romana Marszalca
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„Krasnobród – baza turystyczna Rozto-
cza” -  to nazwa złożonego wniosku o do-
finansowanie w ramach działania 4.1/413 
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 – 2013 w zakresie działania „Małe 
projekty”. Lokalna Grupa Działania „Nasze 
Roztocze” oceniła powyższy wniosek na 22 
punkty (maksymalna ocena 30 pkt). Dalej 
wniosek przekazany został do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Lubelskiego 
gdzie po kolejnej ocenie ze zgodnością z 
PROW 2007-2013 została podpisana umo-
wa na dofinansowanie naszego działania. 
Ostateczna kwota  dofinansowania wyniosła 
16.338,38 zł, co stanowi prawie 70% kosz-
tów kwalifikowanych całego projektu.  

Cel naszego projektu jest zgodny z 
przedsięwzięciem I w Lokalnej Strategii 
Rozwoju dla obszar LGD „Nasze Rozto-
cze”:  Roztocze - region turystyki i rekreacji 
i wpisuje się w priorytet I: Promocja i roz-
wój turystyki.

Działanie nasze ma na celu rewitalizację 
istniejącej infrastruktury  turystycznej Gmi-
ny, a także zakup materiałów służących do 
promocji Gminy podczas targów turystycz-
nych i imprez plenerowych. W pierwszym 
etapie naszej operacji zakupiliśmy farby do 
odnowienia istniejących szlaków turystycz-
nych. Prace znakarskie przeprowadzone zo-
stały przez wolontariuszy przy współpracy 
z Polskim Towarzystwem Turystyczno Kra-
joznawczym oddział Zamość. Pracownicy 
PTTK poinstruowali wolontariuszy w kwe-
stii technik znakowania zgodnych z wytycz-
nymi  Zarządu Głównego PTTK. 

Kolejnym działaniem w ramach pierw-
szego etapu jest również zakup trzech stoisk 
reklamowych dla Krasnobrodzkiego Stowa-
rzyszenia Turystycznego, Punktu Informa-
cji Turystycznej, a także dla Miasta i Gmi-
ny Krasnobród. Jako uzupełnienie stoisk 

zakupione są również rollupy reklamowe.  
Stoiska i rollupy  posłużą do promowania 
stowarzyszenia jak i Gminy Krasnobród na 
targach turystycznych i imprezach plenero-
wych. Do promocji Gminy podczas imprez 
plenerowych został  zakupiony również sze-
ściometrowy balon reklamowy, który można 

było już zobaczyć podczas tegorocznej Ma-
jówki Roztoczańskiej i Dni Krasnobrodu.

Drugim etapem działania będzie wy-
danie przewodnika opisującego odnowione 
szlaki turystyczne, a także zawierającego 
informację praktyczne dla turystów. Dopeł-
nieniem przewodnika będzie wydanie mapy 
Gminy wraz z opisem krajoznawczym  w 
skali 1:35 000 zgodnej z GPS. W opraco-
waniu przewodnika jak i treści mapy udział 
weźmie zgodnie z umowami  partnerskimi 
Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystycz-
ne i PTTK odział Zamość. Przewodnik 
wydany zostanie w nakładzie 5000 sztuk, 
a mapa w nakładzie 2000 sztuk.  Dystry-
bucja przewodnika i mapy  odbędzie się po 
przez rozwiezienie  pewnej ilości sztuk do 
Punktów Informacji Turystycznej w Zamo-
ściu, Suścu, Zwierzyńcu, Tomaszowie Lu-
belskim. Pewna część zostanie przekazana 
również do Krasnobrodzkiego Stowarzy-
szenia Turystycznego, które jest partnerem 
w projekcie. Przewodniki posłużą do pro-
mocji Miasta i Gminy na targach turystycz-
nych i imprezach okolicznościowych orga-
nizowanych w Krasnobrodzie.  Przewodnik 
jak i mapę będzie można otrzymać również 
w Punkcie Informacji Turystycznej w Kra-
snobrodzie.  

Zakończenie projektu planowane jest na 
czerwiec 2011 roku, a konkretnie na corocz-
ną imprezę plenerową „Powitanie Lata”. 
Impreza ta posłuży do podsumowania całe-
go projektu, a także do promocji przewod-
nika jak i mapy.

Wojciech Sachajko

Krasnobród – baza turystyczna Roztocza

W 
ostatnim wydaniu „Gazety 
Krasnobrodzkiej” informo-

waliśmy o włoskim sukcesie pochodzą-
cej z Krasnobrodu młodej uzdolnionej 
fagocistki Katarzyny Zdybel – solistki 
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Wrocławskiej. Przypomnijmy - zdobyła 
wówczas I miejsce w IV Konkursie Fa-
gotowym im. G. Rossiniego, który od-
był się w dniach 7-8 października 2010, 
we włoskiej miejscowości Pesaro.

Natomiast na początku listopada  
Katarzyna Zdybel zdobyła kolejną w  
tym roku I nagrodę. Tym razem wy-
grała Międzynarodowy Konkurs dla 
Młodych Muzyków (Concorso inter-
nazionale di musica per giovani inter-
preti “Città di Chieri”), który odbył się 
również we Włoszech, w miejscowości 
Chieri, w okolicach Turynu w dniach 
2-7 listopada 2010r.  

W konkursie tym biorą udział mu-
zycy grający na różnych instrumentach 

dętych. W tym roku były to: flet, fagot, 
trąbka  i puzon. Konkurs składał się z 
3 etapów. 

Koncert laureatów odbył się 7 listo-
pada, Katarzyna Zdybel wystąpiła tam 
z towarzyszeniem Orchestra Filarmoni-
ca di Torino.

Gratulujemy.

M. Czapla

Na zdjęciu:
Laureaci konkursu: Katarzyna Zdybel 
- Polska, László Molnár - Węgry, Ming-
zhu Wang - Chiny, Sebastiano Belfiore 
– Italia 
(Foto ze str. http://www.ccpiemontese.

it/foto/foto.html)

Sukces za sukcesem
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W dniu 8 grudnia 2010 r. w 
Karczmie „Dębowej” w Kra-

snobrodzie odbyły się I Mistrzostwa 
Krasnobrodu w Piłce Stołowej (piłka-
rzyki). Organizatorem zawodów był To-
masz Pakuła wraz z redakcją Audycji 
Sportowej Ole we współpracy z Karcz-
mą „Dębową” i iluzjonistą Igorem Le-
wandowskim.

Turniej miał na celu popularyzację 
piłki stołowej, wpajanie zasad zdrowej ry-
walizacji sportowej (fair play) oraz wdra-
żanie aktywnego i zdrowego spędzania 
czasu wolnego.

W turnieju wzięło udział czternaście 
par. Rozgrywki prowadzone były w sys-
temie pucharowym. Turniej sędziowali 
Tomasz Pakuła, Michał Proc i Wojciech 
Kudełko.

Do finału awansowali Mateusz Kołtun 

i Tomasz Margol oraz Adrian Dulski i Wal-
demar Maruszak. Finał rywalizacji wywo-
łał wiele emocji. Mecz był wyrównany, a 
kibice wspierali obie drużyny. Ostatecznie 
zwycięzcą została pierwsza para: Mateusz 
Kołtun i Tomasz Margol.

Na koniec odbyła się ceremonia wrę-
czenia nagród. Medale odebrali zwycięzcy 
turnieju, którzy zostali oficjalnie ogłoszeni 
Mistrzami Krasnobrodu w Piłce Stołowej.

W czasie imprezy odbyła się również 
premiera nowej piosenki klubowej „Igro-
su” Krasnobród „Siwson – Jeden Dziewięć 
Sześć Sześć” oraz pokaz iluzjonisty Igora 
Lewandowskiego. Trzeba przyznać, że 
Igor „zauroczył” całą widownię, a dzięki 
temu zawodnicy wspierani byli solidnym 
dopingiem.
Wyniki:

FAZA I
Wojciech Kudełko, Igor Lewandowski 0 – 
2 Ronald Nowosad, Patryk Nowosad 
Tomasz Pakuła, Michał Proc 0 – 2 Kry-
stian Tyrka, Paweł Kowalczuk
Damian Gmyz, Sławomir Gancarz 0 – 2 
Mateusz Kołtun, Tomasz Margol
Piotr Mierzwa, Artur Kurantowicz 1 – 2 
Bartosz Nizio, Łukasz Sikora
Adrian Dulski, Waldemar Maruszak 2 – 0 
Michał Zawiślak, Wojciech Grela

Bartłomiej Gielmuda, Michał Bui Quy 0 – 
2 Adam Łubiarz, Tomasz Dziura
Aleksandra Maruszak, Katarzyna Maru-
szak 1 – 0 Katarzyna Lewandowska, Zu-
zanna Bekier

FAZA II
Ronald Nowosad, Patryk Nowosad 2 – 0 
Krystian Tyrka, Paweł Kowalczuk (9:2, 
10:2)
Mateusz Kołtun, Tomasz Margol 2 – 0 
Bartosz Nizio, Łukasz Sikora (10:5, 9:7)
Adrian Dulski, Waldemar Maruszak 2 – 0 
Adam Łubiarz, Tomasz Dziura (7:3, 7:3)
Aleksandra Maruszak, Katarzyna Maru-
szak – wolny los

FAZA III
Ronald Nowosad, Patryk Nowosad 0 – 2 
Mateusz Kołtun, Tomasz Margol (3:5, 
5:6)
Adrian Dulski, Waldemar Maruszak 2 – 0 
Aleksandra Maruszak, Katarzyna Maru-
szak (8:4, 7:4)

FINAŁ
Mateusz Kołtun, Tomasz Margol 2 – 0 Ad-
rian Dulski, Waldemar Maruszak (10:5, 
10:2)

Dziękuję za wsparcie turnieju właści-
cielom Karczmy „Dębowej”. Szczególne 
podziękowania składam w kierunku Igo-
ra Lewandowskiego, któremu dziękuję 
za pokaz iluzjonistyczny oraz Siwsona z 
Wrocławia za wokal w piosence klubowej 
„Igrosu”. Czytelników zapraszam na ko-
lejne zawody i turnieje, podkreślając, że 
piłka stołowa jest zabawą dla wszystkich. 
Kolejny turniej już za cztery tygodnie! 
Zapraszam także na I Mistrzostwa Kra-
snobrodu w Bilardzie, które odbędą się 
już 22 grudnia od godz. 19 w Karczmie 
„Dębowej”.

Tomasz Pakuła
PS Fotoreportaż z turnieju na stronie: 
http://audycjasportowaole.futbolowo.pl/
audycjasportowaole/galeria,i-mistrzo-
stwa-krasnobrodu-w-pilce-stolowej-pilka-
rzyki-09122010,56133 

I Mistrzostwa Krasnobrodu 
w Piłce Stołowej 

W 
opublikowanej w ostatnim 
numerze GK informacji o wy-

nikach konkursu plastycznego „Jasień 
wokół nas” organizowanego przez Miej-
sko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kra-
snobrodzie pojawił się błąd w liście zwy-
cięzców, polegający na zamianie miejsca 
laureatów.

Oto prawidłowa lista osób nagrodzo-
nych w konkursie:

Klasa „0”
1 miejsce – Michał Majdanik 
2 miejsce – Dominika Skóra

3 miejsce – Paweł Macikiewicz

Klasa  I
1 miejsce – Oskar Piwko

2 miejsce – Dawid Budzyński

Klasa  II
1 miejsce – Kinga Bodys

2 miejsce – Dominika Kostrubiec
3 miejsce – Paula Kawka

Klasa  III
1 miejsce – Łukasz Borek
2 miejsce – Jakub Leśniak

3 miejsce – Natalia Budzyńska

WYRÓŻNIENIE
Kacper Kłyż

Wszystkich laureatów konkursu prze-
praszamy za tą pomyłkę.

Dorota Szwal

Sprostowanie

Szanowni Mieszkańcy 
Krasnobrodu!

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy udzielili nam 
swojego poparcia i oddali głosy 

na nas podczas wyborów 
samorządowych 

w dniu 21 listopada 2010r.

Andrzej Droździel
Halina Kostrubiec

 Kazimierz Kula
Waldemar Maruszak
Tadeusz Roczkowski

Ogłoszenie
Sprzedam syknię ślubną

tel. 505 386 575
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Kolejna edycja ogólnopolskiej cha-
rytatywnej akcji „Pomóż Dzie-

ciom Przetrwać Zimę” za nami.
Po raz kolejny Krasnobród aktywnie 

uczestniczył w zbiórce darów dla najbar-
dziej potrzebujących i tradycyjnie zbiórce 
tej, towarzyszył koncert, który odbywał 
się w Krasnobrodzkim Domu Kultury. 

Tak jak w latach ubiegłych dary zbie-
rano w kilku punktach w Krasnobrodzie 
(przy Kościołach pw. NNMP i Zesłania 
Ducha Świętego, Markecie spożywczym 
AMC MARKET, sklepach: „Joanna” i 
„Groszek”, na targowisku oraz  w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury. Ponadto 
wolontariusze czekali na darczyńców w 
wyznaczonych punktach w Kaczórkach i 
Hucisku.

O godzinie 15.00 w sali widowiskowej 
rozpoczął się koncert towarzyszący Akcji, 
który dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
szkół z terenu miasta i gminy miał bardzo 
bogaty program. 

Tradycyjnie rozpoczęła go dyrektor 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury i jedno-
cześnie szefowa sztabu Akcji w Krasno-
brodzie pani Mariola Czapla, która w kilku 
słowach przypomniała o idei tego przed-
sięwzięcia, oraz przedstawiła w skrócie 
program tego wyjątkowego, niedzielnego 
popołudnia. I

Podczas tegorocznego koncertu jako 
pierwsi na scenie swój kabaret „Wesoła 
szkoła” zaprezentowali uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Majdanie Wielkim.

Potem można było obejrzeć układ ta-
neczny „Hit Św. Mikołaja” w wykonaniu 
grupy „Gibusie” z Zespołu Szkół Podsta-
wowych. Tuż po nich uczniowie tej samej 
podstawówki wystąpili w bajce pt „Kop-

ciuszek robi karierę”, montażu „Pogawęd-
ka na wysypisku” i inscenizacji „Spotka-
nie bajek”.

Następnie przed publicznością wy-
stąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Kaczórkach z programem zatytułowanym 
„Abrakadabra”. Było śpiewnie, kolorowo 
i tanecznie.

„Dlaczego wyginęli królewicze”, to 
humorystyczne przedstawienie nieco star-
szych artystów. Wesoła, pełna humoru i 
dowcipnych dialogów bajka to kolejny 
punkt niedzielnego koncertu, który był 
zasługą uczniów Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących. 

Program kończył się muzyką i tańcem. 
I tak,  członkowie zespołu tańca nowocze-
snego „FART” działającego przy Krasno-
brodzkim Domu Kultury, zaprezentowali 
swoje umiejętności taneczne, budząc en-
tuzjazm i doping publiczności. Wielkimi 
brawami nagrodzony też został solowy 
występ Patryka Kawki – mistrza świata w 
tańcu „Electric boogi”. 

Zaś jako ostatni na krasnobrodzkiej 
scenie zagrali i zaśpiewali członkowie 
zespołu „GRACE”, którzy wypadli zna-
komicie

Pisząc o samym koncercie należy 
wspomnieć o Aukcji, która odbywała się 
w przerwach pomiędzy poszczególnymi 
punktami programu. Aukcja to nieodłącz-
ny element krasnobrodzkich koncertów 
towarzyszących Akcji PDPZ. Już od wielu 
lat podczas niej licytowane są prace wyko-
nane przez uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Dominikanówce i uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 

Przekazane na ten cel przedmioty tra-
fiają do osób, które czynnie włączając się 

do aukcji wspierają Akcję PDPZ. 
Tegoroczna Akcja już za nami. Zebra-

ne dary zostały przekazane do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, który zajął 
się podziałem zebranej żywności i innych 
artykułów. Zebrano 364, 30 kg darów oraz 
mydło przekazane przez Zakład Produk-
cji Mydła w Szewni Górnej Beatasoap          
Sp. z.o.o.

Świąteczne paczki rodzinne, których w 
tym roku przygotowano 45 trafiły do naj-
bardziej potrzebujących i mamy nadzieję, 
że dzięki tym „darom serca” nadchodzące 
święta będą dla nich choć troszkę rado-
śniejsze.

Podsumowując, pragniemy podzię-
kować wszystkim tym, którzy aktywnie 
włączyli się do tegorocznej Akcji PDPZ. 
Dziękujemy nie tylko darczyńcom, wolon-
tariuszom, przyjaciołom Akcji, ale także 
wszystkim anonimowym osobom, które 
poświęciły swój czas, służyły pomocą, 
bądź użyczały prywatnych samochodów 
do zbierania i transportu darów. Dziękuje-
my również księdzu proboszczowi Euge-
niuszowi Derdziukowi i ks. Proboszczo-
wi Romanowi Sawicowi, którzy poprzez 
ogłoszenia parafialne propagowali akcję.

Słowa podziękowania kierujemy także 
do właścicieli sklepów, w których odby-
wały się zbiórki darów.

Jednak największe podziękowania 
należą się WSZYSTKIM TYM, którzy 
mimo niełatwej sytuacji życiowej zechcie-
li podzielić się tym co mają…

Mamy nadzieje, że za rok spotkamy 
się znowu i pomożemy Tym, którzy tego 
najbardziej potrzebują.
   M.K.

Fotoreportaż  - str.  24

„Nawet odrobinę też podzielić można…”

W 
naszym Sanktuarium Maryjnym od wielu lat w okresie Bożego Narodzenia 

odbywają się Adoracje Nowonarodzonego Jezusa. Również w tym roku nie 
zabraknie tych pięknych i głębokich refleksji nad tajemnicą narodzenia Bożego Syna. 

 Terminy adoracji są następujące: 
- 2 stycznia 2011 roku – godz. 10.30 – Zielone
- 9 stycznia 2011 roku – godz. 9.00 – Krasnobród
- 16 stycznia 2011 roku – godz. 12.00 – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
- 23 stycznia 2011 roku – godz. 9.00 – Wólka Husińska
- 23 stycznia 2011 roku – godz. 10.30 – Majdan Wielki
- 30 stycznia 2011 roku – godz. 9.00 – Łuszczacz. 
- 30 stycznia 2011 roku – godz. 10.30 – Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta działająca 
przy Krasnobrodzkim Domu Kultury. 
- 2 luty 2011 roku – Koncert Kolęd i Pastorałek – Zespół „Wójtowianie”  
z Krasnobrodu. 

Zachęcamy również pozostałe grupy i miejscowości do włączenia się w tę piękną 
tradycję adoracji. 

             Duszpasterze

Adoracje Bożonarodzeniowe
Wszystkim mieszkańcom 

Gminy Krasnobród, którzy 
udzielili poparcia naszym 

kandydatom do Rady 
Miasta oraz kandydatowi na 

Burmistrza Krasnobrodu 
Markowi Pawlukowi 
składamy serdeczne 

podziękowania 

Komitet Wyborczy Wyborców
 Razem Dla Miasta i Gminy 

Krasnobród
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W
e wtorek 16 listopada 2010r. 
sala widowiskowa w KDK 

„pękała w szwach”, a to za sprawą małych 
wokalistów - dzieci w wieku przedszkol-
nym oraz uczniów klas „zerowych” z mia-
sta i gminy Krasnobród, którzy przybyli 
zaprezentować przygotowane przez siebie 
piosenki.

Punktualnie o godzinie 10.00 wszyst-
kich przybyłych powitała dyrektor Kra-
snobrodzkiego Domu Kultury Mariola 
Czapla, która oficjalnie rozpoczęła tego-
roczny konkurs. W ten sposób rozpoczęło 
się wielkie śpiewanie… Piosenki wyko-
nywane były grupowo, w duetach i solo. 
Śpiewały maluszki i ci nieco starsi. 

A było czego posłuchać, bowiem te-
goroczna edycja konkursu była rekordo-
wa jeśli chodzi o ilość uczestniczących w 
niej dzieci. Do zaprezentowania zdolności 
wokalnych zgłoszono aż 156 małych ar-
tystów.

Po wysłuchaniu wszystkich wokali-
stów przyszedł czas na najbardziej oczeki-
wany przez maluchy moment – wręczenie 
okolicznościowych dyplomów i nagród. 
Był też czas na pamiątkowe zdjęcia.

Tak więc kolejny XVI Konkurs Pio-
senki Przedszkolaka już za nami. Mamy 
nadzieje, że za rok odbędzie się on w rów-
nie miłej atmosferze pełnej dziecięcego 
uśmiechu i zadowolenia.
     

M.K.

XVI Konkurs Piosenki Przedszkolaka

W 
sobotę 18 grudnia 2010r. w sali 
widowiskowej Krasnobrodzkie-

go Domu Kultury odbędą się Eliminacje 
Rejonowe XVII Ogólnopolskiego Festi-
walu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimie-
rza Szwarlika – Będzin 2011.

W tym roku do krasnobrodzkich eli-
minacji zgłosiła się rekordowa liczba 

50 wyko-
nawców, a 
wśród nich 
soliści, du-
ety, zespoły 
wokalne i 

wokalno-instrumentalne oraz chóry (ok. 
260 osób). Konkursowe kolędowanie roz-
pocznie się o godzinie 10.00 i będzie trwa-
ło około ośmiu godzin.

Uczestników eliminacji oceniać bę-
dzie Jury w składzie: Beata Buczek i Arka-
diusz Twarożek - nauczyciele Państwowej 

Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szy-
manowskiego w Zamościu oraz Zbigniew 
Pieczykolan - muzyk Orkiestry Symfo-
nicznej im. Karola Namysłowskiego w 
Zamościu.

Laureaci wyłonieni przez jurorów 
będą reprezentowali nasz region w finale 
Festiwalu, który odbędzie się w dniach 6-8 
stycznia 2011 roku w Będzinie na  Śląsku.

Relację z kolędowania opublikujemy 
w kolejnym wydaniu GK.

M. Czapla

Wielkie kolędowanie 
w KDK



POMÓŻ DZIECIOM 
PRZETRWAĆ ZIMĘ

28.11.2010r.


