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Prace remontowe w ZSP
W grudniu bieżącego roku zakoń-

czony został zaplanowany na rok 2011 
pierwszy etap termomodernizacji bu-
dynków Zespołu Szkół Podstawowych 
w Krasnobrodzie metodą lekko-mokrą. 
W okresie  od września do listopada wy-
konawca robót  - mgr inż. Zenon MUDA 
prowadzący działalność gospodarczą 
jako Zakład Usług Remontowo – Budow-
lanych z siedzibą w Biłgoraju zrealizował 
prace ociepleniowe wraz z wykonaniem 
elewacji na budynku segmentowym C 
oraz dokonał wymiany części starych 
okien drewnianych na stolarkę PCV oraz 
drzwi stalowych na aluminiowe. 

Według zawartego kontraktu do wy-
konania do końca czerwca 2012r. pozo-
stają prace ociepleniowe  na budynku sali 
gimnastycznej, budynku mieszczącym 
przedszkole  oraz na jednym z łączników. 
Koszt prac wykonanych w 2011r. wyniósł 
264 tys. zł zaś wartość całej umowy opie-
wa na kwotę 607 tys. zł. Remont bieżący 
budynków Zespołu Szkół Podstawowych 
w Krasnobrodzie   realizowany jest z 
udziałem środków fi nansowych pozyska-
nych przez Burmistrza Krasnobrodu ze 
środków Ministerstwa Edukacji z części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jed-
nostek samorządu terytorialnego w roku 
2011.  Prace termomodernizacyjne prowa-
dzone są z udziałem nowych technologii. 
Zastosowany został najnowszej generacji 
styropian o zwiększonej izolacyjności, 
zastosowany został również nowy rodzaj 
tynku – tzw. pancerny, a okna w sali gim-
nastycznej otrzymały najnowszy rodzaj 
szyb specjalnie dedykowanych do takich 
obiektów.  

Sesja Rady Miejskiej
W dniu 29 grudnia 2011r. w Krasno-

brodzkim Domu Kultury odbędzie się 
ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie. Jednym z głównych te-
matów obrad będzie uchwalenie budżetu 
gminy na rok 2012.

Informatyzacja samorządów 
powiatu zamojskiego

Gmina Łabunie jako lider Konsorcjum 
8 gmin informuje, że zrealizowała projekt 
”Budowa Społeczeństwa Informacyjne-
go poprzez informatyzację samorządów 
powiatu Zamojskiego” polegającego na 
kompleksowej informatyzacji  urzędów.

Gminy biorące udział w programie: 
Łabunie, Komarów Osada, Krasnobród, 
Radecznica, Sitno, Szczebrzeszyn, Stary 
Zamość, Zwierzyniec. Projekt współfi -
nansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na lata 
2007-2013. 
Termin rozpoczęcia: 09.06.2010 r.
Termin zakończenia: 15.11.2011 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 
3 076 506,25 PLN

Kwota dofi nansowania  z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
wynosi: 2 615 030,31 PLN.

W ramach projektu zakupiono nowo-
czesny sprzęt komputerowy,  zmoderni-
zowano sieci komputerowe w gminach, 
wdrożono oprogramowania umożliwia-
jące elektroniczny obieg dokumentów, 
jak również oprogramowania systemo-
we, zmodernizowano strony internetowe 
urzędów. Utworzone zostały również 
publiczne punkty dostępu do Internetu: 
Infomaty i Hotspoty.  Celem realizacji 
projektu było uproszczenie kontaktu 
mieszkańców gmin z urzędami jak rów-
nież umożliwienie składania wniosków i 
pism drogą elektroniczną, bez koniecz-
ności osobistego stawiennictwa się w 
urzędzie.

Dobry start - lepsza przyszłość
Gmina Krasnobród od 01.08.2011 

do 31.07.2012 realizuje projekt współ-
fi nansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego pod nazwą „Dobry start - lep-
sza przyszłość” w ramach projektu sys-
temowego „Indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania uczniów klas 
I-III szkół podstawowych” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
- poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług edu-
kacyjnych.

Projekt polega na realizacji dodatko-
wych zajęć edukacyjnych, które były po-
przedzone diagnozą potrzeb uczniów i są 
ukierunkowane na indywidulane zasoby 
uczniów klas I, II i III szkół podstawo-
wych. Szkoła Podstawowa w Krasno-
brodzie realizuje 6 typów zajęć pozalek-
cyjnych. Są to: 

- Zajęcia ze specyfi cznymi trudno-
ściami w czytaniu i pisaniu,

- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w 
zdobywaniu umiejętności matematycz-
nych,

- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z 
zaburzeniami mowy,

- Zajęcia rozwijające zainteresowa-
nia uczniów szczególnie uzdolnionych – 
zajęcia plastyczne,

- Zajęcia rozwijające zainteresowa-
nia uczniów szczególnie uzdolnionych – 
zajęcia muzyczne,

- Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 
dla dzieci z wadami postawy.

Szkoła Podstawowa w Majdanie 
Wielkim realizuj 3 zajęcia:

- Zajęcia z dziećmi ze specyfi cznymi 
trudnościami w czytaniu i pisaniu,

- Zajęcia dla dzieci w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych,

- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z 
zaburzeniami mowy.

Szkoła Podstawowa w Kaczórkach 
realizuje 4 zajęcia pozalekcyjne :

- Zajęcia z dziećmi ze specyfi cznymi 
trudnościami w czytaniu i pisaniu,

- Zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów szczególnie uzdolnionych – za-
jęcia matematyczno – przyrodnicze,

- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z 
zaburzeniami mowy,

- Zajęcia rozwijające zainteresowa-
nia uczniów szczególnie uzdolnionych – 
zajęcia plastyczne.

W ramach realizacji projektu „Dobry 
start - lepsza przyszłość” Gmina Krasno-
bród otrzymała dofi nansowanie w wyso-
kości 125 726,70 PLN , które obejmuje 
doposażenie bazy dydaktycznej szkół w 
różne pomoce i sprzęt biurowy.

Ciąg dalszy na str. 4 
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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Krasnobród, 
oraz Goście przybywający do naszego miasta!

 W ten wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia
Niech ogarnie Was uczucie radości, miłości i szczęścia rozlewając się obfi tością łask, które 

Nowonarodzone Dziecię Boże wniesie w życie Wasze i Waszych Rodzin. 
Niech składany pokłon u żłóbka wprowadzi w Was poczucie bezpieczeństwa i pokoju 
w Nowym  2012  roku, dając  siłę  do realizacji marzeń, o które warto walczyć; 

radość, którą warto się dzielić; przyjaciół, z którymi warto być 
i nadzieję, bez której nie da się żyć.

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 
i szczęśliwego  Nowego Roku, 

     życzą 
    Burmistrz Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec
    i Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
    Kazimierz Misztal

„Narodził się Jezus Chrystus, 
bądźmy weseli...”

Święta Bożego Narodzenia wzywają nas 
do radości i do pokoju serc naszych. 

Przychodzi bowiem KTOŚ, KTO nas zna i 
wie, że jesteśmy krusi i słabi, i że stać nas 
na czynienie zła, z którym nie jest nam do-
brze. I też wie, że tyle niepokojów i stresów 

przeżywamy w codzienności. Bóg nas  kocha 
do tego stopnia, że daje swego jednorodzo-
nego Syna, aby Ten wziął na siebie słabości, 

a nam dal wolność dzieci Bożych.
Wszystkim czytelnikom „Gazety Krasno-

brodzkiej” jak też wszystkim mieszkańcom 
naszego Miasta i Gminy oraz przybywa-
jącym tu pielgrzymom i turystom życzę 

głębokiego spotkania z dobrocią i miłością 
naszego Pana i Boga, Jezusa Chrystusa 

poprzez spotkania z drugim człowiekiem w 
rodzinie, sąsiedztwie i w każdym miejscu 

i czasie.
Niech Bóg też pobłogosławi naszej Rozto-

czańskiej Ziemi na Nowy Rok.

Ks .Prałat  Eugeniusz Derdziuk
Proboszcz Parafi i Nawiedzenia NMP

w Krasnobrodzie

Kiedy tęsknota Adwentu zrodzi spo-
tkanie z Tym, który BYŁ; JEST I 

PRZYCHODZI, jak co roku zasiądziemy w 
wigilijny wieczór do misterium stołu. Będzie-
my uroczyście i razem…, zgromadzeni Sło-
wem, co Ciąłem się stało.  Adorując tajemni-
ce prostoty Boga zaśpiewamy Kolendę i jak 
mówił Norwid „najckliwsze uczucia przeka-
zując w tym chlebie” dotkniemy Go w sobie; 
słysząc w suchym trzasku białego, kruchego 
opłatka. 

Radując się łaską kapłaństwa, która zdu-
miewa i onieśmiela przywilejem szczególnej służby i szczególnej obecności 
wobec wspólnoty, pragniemy z serca wypowiedzieć radość dobrych życzeń.    

Niech tajemnica Świętej Nocy na nowo rodzi w nas moc wiary w Boga, 
co wciąż dla nas się rodzi... 

Niech na nowo radują nas proste znaki jego przyjścia: stajnia, siano, pa-
sterze – od wieków tacy sami a stale poważani i nowocześni, bo prawdziwi 
wobec faktu Boga pośród nas.

Dar radości dogłębnie prawdziwej; różnej od naskórkowej wesołkowa-
tości niech nas zatrzyma, niech pozwoli się zdumieć i wyrwać się ze zgiełku 
pustki świata bez wartości i zasad.  Niech kontrast zdumiewającej prostoty 
stajenki betlejemskiej przywróci nam jasność nowoczesnego spojrzenia na 
świat.  „Gdzie Bóg tam przyszłość „woła dziś Piotr… subtelnie niedopowia-
dając, że bez Boga nie ma rozwoju i nowoczesnego jutra. 

Świętując nie pozwólmy ciszy stajenki zagłuszyć wrzawą karczmy betle-
jemskiej. To nic, że globalna wioska świata promując komercyjnie błyszczące 
protezy szczęścia, na naszych oczach w imię postępu szczyci się uwstecznie-
niem człowieka, którego ostatecznie zostawia samemu sobie…

My świętujmy jak królowie …z godnością, której nabiera się uginając 
kolana jak na ludzi światłych przystało … Realizm historii uczy nas, że te 
wartości nie zbankrutowały, a mądrość niech nie pozwoli zagłuszyć prawdy 
o rozsądzającej sile Żłóbka, wobec którego moc ciągle krzycząc w zgiełku 
truchleje.   

Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami … a tym, którzy je 
przyjęli dało godność synów i jedyną perspektywę dziedzictwa godnej przy-
szłości, która po brzegi wypełni wszystkie tęsknoty ludzkiego serca.    
Niech to najradośniejsze orędzie Bożego Narodzenie pozwoli nam na nowo 
spojrzeć na siebie jak na braci, Cieszyć się tym, co Bóg nam dał, podzięko-
wać i ufnie zawierzając jutro otworzyć serce na jego błogosławieństwo.
Prawdziwie radosnych, zdrowych i owocnych Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim ludziom dobrej woli.

Ks. Roman Sawic
Proboszcz Parafi i Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie
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Koniec listopada, to czas w któ-
rym jak co roku  rusza ogól-

nopolska akcja charytatywna „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę” zainicjowa-
na przez Ewę Dados z lubelskiego radia.

Już po raz dziewiętnasty wolonta-
riusze z całej Polski zbierali dary dla 
wszystkich dzieci czekających na po-
moc. 

W Krasnobrodzie również znaleźli 
się tacy, którzy od lat  biorą udział w tym 
przedsięwzięciu mając nadzieję, że speł-
nią się chociaż niektóre marzenia najbar-
dziej potrzebujących dzieci. 

Niestety te marzenia, to coraz czę-
ściej nie reklamowane, drogie zabawki, 
czy sprzęt elektroniczny, ale prośby o to, 
by podczas świąt nie zabrakło jedzenia.

Tegoroczna akcja na terenie naszego 
miasta i gminy rozpoczęła się 21 listopa-
da, bowiem  tego dnia zaczęto zbiórkę w 
szkołach,  trwała ona cały tydzień. 

Następnie w niedzielę 27 listopa-
da podczas wielkiej, ogólnopolskiej 
zbiórki ulicznej także i u nas zbiera-
no dary w kilku punktach miasta (przy 
Kościele Zesłania Ducha Świętego, 
Markecie Spożywczym AMC MAR-
KET, sklepach: „Biedronka”, „Joanna” 
,„Groszek”, „Sklepie spożywczym” na 
Podklasztorze, na targowisku oraz w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury. Ponadto 
wolontariusze czekali na darczyńców w 
wyznaczonym punkcie w Kaczórkach.

Tradycją krasnobrodzkiej akcji 
PDPZ jest towarzyszący jej koncert, któ-
ry  co roku odbywa się w Krasnobrodz-
kim Domu Kultury. W jego organizację 
angażują się szkoły z terenu miasta i 
gminy przez co ma on bardzo bogaty 
program. 

Tak również było i w tym roku. Tuż 
po godzinie 15-stej, kiedy sala widowi-
skowa była wypełniona po brzegi zaczę-
ło się….

Po krótkim powitaniu szef  krasno-
brodzkiego sztabu organizacyjnego pani 
Mariola Czapla przypomniała zgroma-
dzonym o idei tego szlachetnego przed-
sięwzięcia i w skrócie opowiedziała o 
programie przygotowanym na to wyjąt-
kowe popołudnie. Zaprosiła też wszyst-
kich do wzięcia udziału w aukcji, która 
jest nieodłącznym elementem krasno-
brodzkich, akcyjnych koncertów.

Koncert rozpoczęli uczniowie Szko-
ły Podstawowej z Majdanu Wielkiego, 
którzy wcielili się w bohaterów bajki pt. 
„Jaś i Małgosia”, potem na scenie poja-
wiły się przedszkolaki, które poruszając 
się jak prawdziwi modele zaprezentowa-
li „Modę na każdą okazję”.

Tuż po nich znowu zrobiło się baj-
kowo, bowiem uczestnicy zajęć świetli-
cowych prowadzonych w Domu Kultury 
przenieśli widzów „W świat bajek”, a  
uczniowie szkoły Podstawowej w Zielo-
nym wystąpili w inscenizacji pt. „Porady 
wróżki Dobrej Rady”.

Następnie głos zabrali uczniowie z 
Zespołu Szkół Podstawowych w Kra-
snobrodzie, którzy zaprezentowali się 
kolejno: w montażu zatytułowanym 
„Kochasz dzieci? Nie pal śmieci”, scen-
ce kabaretowej „Randka w ciemno”, w 
ich wykonaniu można było także posłu-
chać wiązanki pieśni patriotycznych oraz 
obejrzeć pokaz tańca nowoczesnego.

A jeśli już o tańcu mowa, to w tej 
dziedzinie działo się na krasnobrodz-
kiej scenie. Podczas koncertu wystąpili 
członkowie zespołu tańca nowoczesnego 
FART oraz Patryk Kawka - Mistrz Świa-
ta w tańcu electric boogie i stypendysta 
Marszałka Województwa Lubelskiego.

Koniec niedzielnego spotkania nale-
żał do uczniów Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Krasnobrodzie, którzy 
najpierw przeobrazili się w bohaterów 
bajki „Królewna Śnieżka i 7 krasnolud-
ków”, a chwilę później byli kabarecia-
rzami, którzy wywoływali salwy śmie-
chu w scence „Ciężki los królewny”.

Tym humorystycznym akcentem 
zakończył się kolejny koncert towarzy-
szący akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać 
Zimę w Krasnobrodzie. Należy w tym 
miejscu dodać, że pomiędzy poszczegól-
nymi punktami programu odbywała się 
aukcja podczas której licytowane były 
prace przekazane przez uczniów Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących oraz przez 
Krasnobrodzki Dom Kultury.

Tegoroczna Akcja już za nami. W 
tym roku udało się zebrać 442 kg darów, 
które zostały przekazane do Miejskiego-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
gdzie podzielono je na 55 paczek rodzin-
nych, które trafi ły do najbardziej potrze-
bujących. 

Mamy nadzieję, że ten dar serca choć 
troszkę rozjaśni świąteczny okres tym, 
którzy są w trudnej życiowej sytuacji.

Na koniec kilka słów podziękowania 
dla tych, którzy poświęcili swój czas i 
aktywnie włączyli się do tegorocznej 
Akcji PDPZ- wolontariuszy, przyjaciół 
akcji, anonimowych osób, które poświę-
ciły swój czas i pomagały.

W sposób szczególny dziękujemy 
wszystkim darczyńcom, którzy podzie-
lili się tym co mają, to dzięki NIM ta-
kie akcje mają sens. Bo przecież „nawet 
odrobinę, też podzielić można”… i wła-

śnie za te wszystkie gesty pomocy dzię-
kujemy.

Słowa wdzięczności składamy rów-
nież księdzu proboszczowi Eugeniu-
szowi Derdziukowi, ks. Proboszczowi 
Romanowi Sawicowi i ks. Pawłowi 
Słonopasowi, którzy poprzez ogłosze-
nia parafi alne propagowali to szlachetne 
przedsięwzięcie, dziękujemy także wła-
ścicielom sklepów, w których odbywały 
się zbiórki darów.

Mamy nadzieję, że za rok spotkamy 
się ponownie, aby zjednoczeni w siłę dać 
od siebie tę przysłowiową odrobinę, bo 
jak mawiał błogosławiony Jan Paweł II 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co 
posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez 
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z 
innymi”….   

M.K.
Fotoreportaż – str. 12-13

Fot. M. Kawecka

Krasnobrodzianie w Akcji…

Wieści z Gminy
Ciąg dalszy ze str. 2 

Remont w Bibliotece
Wraz z końcem listopada w Miej-

sko – Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Krasnobrodzie rozpoczął się remont 
pomieszczeń. Wykonawcą prac remon-
towych jest  fi rma „Budimar” z Toma-
szowa Lubelskiego. Prace obejmują 
wykonanie nowego oświetlenia, sufi tów 
podwieszanych, wymianę kaloryferów, 
cyklinowanie i lakierowanie parkieru 
oraz kowalowanie ścian. Po przeprowa-
dzonym remoncie wymienione zostaną 
meble i wyposażenie biblioteczne. Prze-
widywany termin zakończenia prac – II 
połowa stycznia 2012.

INFORMACJA
Burmistrz Krasnobrodu informuje, 

że gmina w swoim zasobie posiada  do 
sprzedaży nieruchomości przeznaczone 
pod budownictwo mieszkaniowe jedno-
rodzinne, zagrodowe oraz z przeznacze-
niem pod uprawy rolne i leśne

Nieruchomości  położone są w atrak-
cyjnych miejscowościach  gminy  ta-
kich jak: Krasnobród, Grabnik, Majdan 
Mały,  Majdan Wielki, Malewszczyzna, 
Kaczórki.

Osoby zainteresowane kupnem,  
szczegółowe  informacje mogą uzyskać 
w tut. Urzędzie Miejskim  pokój nr 9 lub 
telefonicznie (84) 660 7691, 660 7692 
wew. 38.

Informacje zebrała: M.Czapla
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Mariola Czapla: W grudniu  mija rok 
od objęcia przez Pana funkcji burmi-
strza Krasnobrodu, proszę powiedzieć 
jak postrzega Pan pracę na tym stano-
wisku, czy wyobrażenia pokryły się z 
rzeczywistością?
Wiesław Chmielowiec – Stanowisko 
burmistrza – to praca bardzo trudna i 
odpowiedzialna i doskonale zdawałem 
sobie z tego sprawę kandydując w wy-
borach. Jest to służba  ludziom i tak tę 
pracę postrzegam. Posiadam kontakty 
z samorządami różnych szczebli, będę 
zabiegał o wsparcie fi nansowe na inwe-
stycje w naszej gminie.

Jednak sytuacja, którą zastałem nie-
co mnie zaskoczyła. Zastałem trochę 
bałaganu, niedoróbek  które niejako 
z marszu trzeba było poprawić, żeby 
wykonane inwestycje zostały odebrane 
i żeby nie trzeba było zwracać przy-
znanych na ten cel dotacji. Tak było 
konkretnie z inwestycjami w Majdanie 
Wielkim. Ale było minęło… Muszę jed-
nak dodać, że niektóre decyzje podjęte 
przez mojego poprzednika – delikatnie 
mówiąc – nie do końca były przemyśla-
ne o czym powiem później. Nie przewi-
działem  też, że znajdą się tacy ludzie, 
którzy nie dbając o dobro ogółu – będą 
starli się przeszkadzać w prowadzeniu 
niektórych inwestycji, byleby się obec-
nemu burmistrzowi nie udało. Uważam, 
że to chore.    

M. Cz.: Jaka była Pana pierwsza decy-
zja jako burmistrza Krasnobrodu?
W. Ch. – Było to unieważnienie prze-
targu na wykonanie rozbudowy zalewu. 
Przyczyną tej decyzji były złe oszaco-
wania kosztów wykonania, krótko mó-
wiąc: groziło to przeinwestowaniem. 
Ogłoszenie nowych przetargów – było 
ich jeszcze dwa – pozwoliło na wybranie 
dobrej fi rmy co spowodowało zmniej-
szenie kosztów, w wyniku tego gmina 
zaoszczędziła 800 tys. zł. Dodam jesz-
cze, że projekt tej inwestycji można było 
zrealizować  z 75 % dofi nansowaniem 
ze  środków unijnych. Mój poprzednik 
wybrał kosztowniejszą opcję z dofi nan-
sowanie 48%. Gmina dostała więc po 
kieszeni, straciła około 1.500.000 zł. – 
decyzja nie była do końca przemyślana.

M. Cz.: Która z Pana decyzji była naj-
trudniejszą?
W. Ch. – Najtrudniejsze decyzje to li-
kwidacja szkoły w Zielonem i Straży 

Miejskiej, obie były podyktowane 
trudną sytuacją fi nansową gminy. 

M. Cz.: Wśród decyzji były rów-
nież i te związane ze zmianami 
kadrowymi w Urzędzie Miejskim, 
jakie to zmiany i czym były spo-
wodowane?
W. Ch. – Na to pytanie odpowiem 
tak: Nie lubię pozbawiać ludzi pracy, a 
więc środków do życia. Zawsze stara-
łem się tworzyć nowe stanowiska i za-
trudniać ludzi. Kiedyś ratowałem 100 
stanowisk pracy w Sanatorium, gdy 
groziła mu likwidacja. Zmiana kadrowa 
w Urzędzie Miejskim była tylko jedna 
na stanowisku sekretarza p. K. Gęśli i 
spowodowana była inną wizją funkcjo-
nowania urzędu.

M. Cz.: Na początku kadencji bardzo 
głośno było o złej kondycji fi nansowej 
gminy, szczególne zaskakującą była in-
formacja, która pojawiła się w mediach 
o 75% zadłużeniu. Nie jest to dobra 
promocja gminy, skąd więc takie infor-
macje, kiedy sprawozdania fi nansowe 
podają, że zadłużenie na koniec 2010 
roku wynosi niewiele ponad 40%, czyli 
utrzymuje się na poziomie poprzednich 
lat? 
W. Ch. – Informacja, o której Pani mówi, 
pochodzi z „TZ” i została podana przez 
p. red. J. Heretę. A wzięła się prawdo-
podobnie stąd, że do zadłużenia wliczo-
no środki, jakie gmina winna posiadać 
na zabezpieczenie inwestycji, na które 
przyznano środki unijne jako tzw. wkład 
własny. W praktyce wygląda to tak, ze 
niektóre gminy nie mają tych środków 
własnych, zmuszone są zaciągać kolejne 
kredyty. Chyba stąd taka interpretacja 
zadłużenia, które wynosi 75,89%.

M. Cz.: Znaczny wpływ na zadłużenie 
samorządów, również Krasnobrodu, 
mają  realizowane duże inwestycje 
współfi nansowane ze środków unij-
nych. Jedną z nich jest budowa kanali-
zacji. Na jakim etapie są prace? 
W. Ch. – Jeśli chodzi o kanalizację, to 
wykonano ją w Nowej Wsi wg projektu 
uzgodnionego przez mojego poprzedni-
ka. Na tych samych zasadach miała być 
wykonana na Podklasztorze. Wykonaw-
ca zgromadził materiał, ale prace zostały 
zablokowane przez p. Józefa Kostrubca, 
który żąda 20 tys. zł. za przejście kolek-
tora przez jego działkę. Dodam, że p. 

Kostrubiec – jak i inni wła-
ściciele gruntów – wcześniej 
wyraził zgodę własnym pod-
pisem, co potwierdził także 
swoim podpisem Burmistrz 
J. Oś. Gdybym zgodził się 
na żądanie p. Kostrubca mu-
siałbym tak samo odnieść się 

do wszystkich mieszkańców, 
a gminy na taki wykup gruntów pod 
kolektory zwyczajnie nie stać. Postawę 
tego pana pozostawiam do oceny Czy-
telnikom i Mieszkańcom Krasnobrodu.

M. Cz.: Bardzo ważną i długo oczekiwa-
ną inwestycją, zarówno dla mieszkań-
ców Krasnobrodu jak i odwiedzających 
nas turystów, jest rozbudowa zalewu. 
Proszę powiedzieć, jak postępują prace, 
kiedy będziemy mogli korzystać z nowe-
go, rozbudowanego zbiornika wodnego 
i towarzyszącej mu infrastruktury? 
W. Ch. – Po usunięciu trudności z re-
alizacji rozbudowy zalewu (zmiana wy-
konawcy, zmniejszenie kosztów) prace 
idą pełną parą. Ciekawych zapraszam 
na świąteczny spacer  wokół przyszłego 
zalewu i przekonania się na własne oczy 
jak te prace postępują i jak zmienia się 
krajobraz. Przewidywany termin ukoń-
czenia inwestycji to 15 czerwca 2012r.

M. Cz.: Wspomniane inwestycje to re-
alizacja projektów unijnych z poprzed-
nich lat, przygotowanych i złożonych 
przez Pana poprzedników. Czy w 2011 
roku zostały złożone jakieś wnioski w 
celu pozyskania środków unijnych, je-
śli tak to na jakie zadania? 
W. Ch. – Każda władza ma to do siebie, 
że nie powinna zaczynać wszystkiego 
od początku, ale kontynuować to co za-
częli poprzednicy, jeśli jest to racjonalne 
i sukcesywnie wprowadzać kolejne in-
westycje.

Jedną z ważniejszych inwestycji w 
naszej gminie jest niewątpliwie przebu-
dowa i rozbudowa szkoły w Kaczórkach. 
Tu muszę stwierdzić, że błędem mojego 
poprzednika było rozpoczynanie prac 
przed wyborami za wszelką cenę i wy-
datkowanie własnych środków gminy w 
kwocie 308.920,85 zł., skoro można je 
było pozyskać z zewnątrz. Po wyłożeniu 
własnych środków i rozpoczęciu prac 
takiej   możliwości   już   nie  było, jed- 
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Ciąg dalszy ze str. 5
nak udało mi się pozyskać od ministra 
fi nansów p. Rostowskiego dotację w wy-
sokości 500.000 zł. (co jest w wojewódz-
twie lubelskim ewenementem).
Z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 
udało się pozyskać środki na drogę w Zie-
lonem w wysokości 100 tys. zł. oraz na 
zabezpieczenie wąwozu w drodze – kwo-
ta 220 tys. zł. Ukończyliśmy też budowę 
drogi w Grabniku dzięki dotacji z Urzędu 
Marszałkowskiego w Lublinie. Otrzyma-
liśmy też dotację na budowę „Orlika” w 
Krasnobrodzie, jednak po spotkaniu z 
wyłonionym w przetargu wykonawcą, 
w dniu 10.11.2011r. musiałem odstąpić 
od realizacji budowy, gdyż fi rma Sport-
Projekt ze Szczecina okazała się niewia-
rygodna i nie gwarantowała ukończenia 
inwestycji zgodnie z zawartą umową. 
Do tematu wrócimy w roku 2012, gdyż 
otrzymana dotacja nie zostanie wstrzy-
mana. Na rozwój turystyki i rozbudo-
wę infrastruktury II etap otrzymaliśmy 
2.819.077,44 zł.
W maju 2011 roku wybudowaliśmy 
drogę w Potoku Senderki, zaplanowaną 
przez mojego poprzednika w roku 2010. 
Wykonane zostały również inne mniejsze 
remonty dróg.

M. Cz.: Turystyczny i uzdrowiskowy 
charakter naszego miasta zobowiązuje 
nas do dbania o infrastrukturę, estetykę, 
ale aby turysta, czy kuracjusz chciał do 
nas przyjeżdżać musi wiedzieć, że taka 
miejscowość istnieje i że będzie mógł tu 
miło spędzić czas. Jakie formy działal-
ności promocyjnej prowadzone są przez 
gminę? 
W. Ch. – Promocja Krasnobrodu odbywa 
się m.in. przez Innowacyjny Klaster Zdro-
wie i Turystyka „Uzdrowiska Perły Polski 
Wschodniej”. Powstał on na podstawie 
porozumienia z dnia 5.06.2009r. Przystą-
pili do niego przedsiębiorcy i samorządy 
z gmin uzdrowiskowych województwa 
podkarpackiego, lubelskiego świętokrzy-
skiego. Jako ówczesny dyrektor Sana-
torium zgłosiłem do klastra uzdrowisko 
Krasnobród. Do klastra wchodzą gminy 
uzdrowiskowe takie jak: Iwonicz-Zdrój, 
Rymanów, Miasto i Gmina Busko-Zdrój, 
Solec-Zdrój, Horyniec Zdrój, Solina oraz 
MiG Krasnobród. Ten wspólny projekt 
uzyskał dotację 4 mln. zł. na promocję 
w/w gmin. Także działają na naszym te-
renie stowarzyszenia, zespoły i organiza-
cje propagujące naszą gminę. Była Pani 
niedawno z zespołem „Wójtowianie” w 
Warszawie. To doskonała promocja gmi-

ny. Nasi strażacy organizują szkolenia dla 
młodzieżowych drużyn pożarniczych, 
których prezentacja odbywa się na szero-
kim forum w Warszawie.

Wszyscy wspólnie dbamy o promocję 
naszej gminy. Formą promocji jest także 
wydawana przez Panią „Gazeta Kra-
snobrodzka”, która zwłaszcza w okresie 
świąt czy wakacji rozprzestrzenia się na 
całą Polskę. Od Pani pracy także wiele 
zależy jak będziemy przez innych po-
strzegani.

M.Cz.: Mówiąc o przyjeżdżaniu do 
Krasnobrodu warto wspomnieć, że już 
wkrótce będziemy mogli z Zamościa do 
Jacni przejechać po nowo wybudowanej 
drodze. Czy są szanse na to, aby również 
odcinek z Jacni do Krasnobrodu był 
zmodernizowany?
W. Ch. – Droga z Zamościa do Woli Ob-
szańskiej przez Jacnię to długa historia 
wielu starań byłego burmistrza Krasno-
brodu, a potem radnego Rady Powiatu 
Zamojskiego i jednocześnie jej Przewod-
niczącego p. K. Mielnickiego. Ile pism 
napisał, przejechał różnych dróg i wy-
deptał ścieżek tylko on jeden wie. Jego 
starania wspierał były Marszałek Woje-
wództwa Lubelskiego Arkadiusz Brat-
kowski oraz obecny Krzysztof Hetman. 
No i wreszcie się udało. Jest to droga wo-
jewódzka budowana dzięki funduszowi 
europejskiemu za kwotę 44 mln. zł. Do 
Krasnobrodu prowadzi również doskona-
ła droga od strony Zwierzyńca zmoderni-
zowana za kwotę 13 mln. zł. Będziemy 
zatem czynić starania by zmodernizować 
odcinek Jacnia Tomaszów przez Krasno-
bród. Chcielibyśmy, aby to się odbyło w 
jak najbliższej przyszłości.

M.Cz.: W złym stanie technicznym jest 
wiele dróg na terenie gminy Krasnobród. 
Co zmieniło się w tym zakresie w roku 
2011 i jakie są plany na najbliższy rok?
W. Ch. – Drogi w gminie to również 
bardzo ważna sprawa dla mieszkańców. 
Wychodząc naprzeciw ich potrzebom 
wykonano w tym roku wspomnianą już 
wcześniej drogę w Zielonem za kwotę 320 
tys. zł.,  w Grabniku za kwotę 151.187,66 
zł., jest to wreszcie po wielu latach dro-
ga w pełni przejezdna. Wykonano drogę 
w Potoku Senderki za kwotę 150.913,30 
zł. Wyremontowano odcinki dróg w Maj-
danie Wielkim, Hutkowie, Senderkach, a 
także na trasie Krasnobród Wólka Husiń-
ska oraz Nowa Wieś – Grabnik.

W roku 2012 przystąpimy do budowy 
ulic Sosnowa, Wczasowa i Wiśniowa w 

Krasnobrodzie przy pozyskaniu na ich 
budowę dotacji w wysokości 85%  kosz-
tów inwestycji. Mam nadzieję, że infor-
macja ta ucieszy mieszkańców, którym 
obiecywano to od lat. A co więcej? Zoba-
czymy na co pozwoli budżet. Pamiętajmy 
o kryzysie i konieczności oszczędzania.

M.Cz.: Mówiąc o życiu gminy nie spo-
sób nie wspomnieć o oświacie. To temat 
bardzo ważny, bo dotyczy kształtowania 
umysłów najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy, ale również ze względów 
fi nansowych – środki niezbędne na 
utrzymanie szkół stanowią zdecydowanie 
największą cześć budżetu gminy. Proszę 
powiedzieć co słychać w krasnobrodzkiej 
oświacie?
W.Ch. – Oświata pochłania największą 
część budżetu gminy. Oprócz subwencji 
oświatowej z budżetu gminy na utrzy-
manie szkół dokładamy w tym roku 
2.775.237 zł. W związku z tak dużymi 
kosztami w maju przyszłego roku zosta-
nie przeprowadzona dogłębna analiza 
arkuszy organizacyjnych szkół prowa-
dzonych przez Gminę. Analizie poddana 
zostanie kwestia zatrudnienia w obsłu-
dze, liczba godzin przeznaczonych na 
świetlice szkolne oraz obsada etatów na-
uczycielskich. Na wiosnę będziemy także 
ogłaszać przetarg na dowożenie uczniów 
do szkół, już myślimy o tym jak się do 
tegeo przygotować i jaki wariant wybrać, 
aby to zadanie gminy było wykonywane 
jak najlepiej i oszczędnie.
O przebudowie i rozbudowie szkoły w 
Kaczórkach mówiłem już wcześniej, ale 
dodam że w wyniku rozbudowy przyby-
ło 394m2 powierzchni użytkowej (sale 
lekcyjne, sanitariaty, korytarze). Parce 
obejmowały wykonanie nowego ogrze-
wania c.o., ocieplenia budynku, elewacji, 
wymianę dachu i oczyszczalni ścieków. 
Będzie to  bardzo nowoczesny obiekt, na 
który Kaczórki czekały wiele lat. Na re-
monty szkół pozyskaliśmy środki w wy-
sokości 500 tys. zł. od Ministra Edukacji. 
To też jedna z najwyższych kwot pozy-
skanych z tego źródła w kraju. Remont 
zakończy się w maju 2012r.

M.Cz.: Praca burmistrza to nie tylko 
działalność administracyjna, duże inwe-
stycje, ale również bezpośredni kontakt z 
mieszkańcami? Proszę powiedzieć z jaki-
mi sprawami najczęściej przychodzą do 
Pana interesanci?
W.Ch. – Interesantów przyjmuję – jak 
wiadomo – w każdy wtorek, ale w wy-
jątkowo ważnych sprawach mogą przy-
chodzić i przychodzą także w inne dni. 
Przychodzą prosić nie tylko o pracę czy 
zapomogę, ale niektórzy żywo interesują 
się rozwojem gminy. Przychodzą w spra-
wach publicznych, o których się mówi w 
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domu albo pomiędzy sąsiadami, a nawet 
przy piwie. Z takich spraw mogę wymie-
nić choćby oczyszczalnię ścieków, która 
spędza mi sen z powiek. Zaniepokojeni są 
szczególnie prowadzący pensjonaty zda-
jąc sobie sprawę jak ważna jest dla ich 
gospodarstw właściwa praca oczyszczal-
ni. Zaniepokojeni czują się też dyrektorzy 
różnych ośrodków działających na tere-
nie Krasnobrodu. Ubolewam, że oczysz-
czalnia została doprowadzona do takiego 
stanu. Jej remont będzie kosztował około 
4 min. zł. Wykonano już dokumentację  
remontu (40 tys. zł.). Przez wiele lat była 
eksploatowana bez potrzebnych konser-
wacji, przeglądów i remontów cząstko-
wych. 

Wiele osób zwraca uwagę na inwe-
stycję wykonaną przez mojego poprzed-
nika, która miała zdobić Krasnobród, a w 
rok po jej wykonaniu raczej straszy niż 
zdobi. Chodzi tu o skarpę, na którą wy-
dano ok. 34 tys. zł. Teraz musi być utrzy-
mana przez przynajmniej 5 lat, bo inaczej 
trzeba zwrócić dotację. A utrzymanie jej 
w należytym stanie to wszak nie małe 
pieniądze. Czy była to inwestycja najpo-
trzebniejsza? Odpowiedź pozostawiam 
mieszkańcom Krasnobrodu. Dodam też 
jeszcze na koniec coś, co bardzo mnie 
cieszy i za co wdzięczny jestem wielu 
moim rozmówcom. Otóż wiele osób do-
cenia moje starania, dostrzega moje za-
angażowanie, a nawet to że rozmawiam 
z nimi, nie zbywam byle czym, parę osób 
stwierdziło, że urząd stał się jakiś bardziej 
przyjazny. Niektórzy to nawet przypisują 
mojej osobie wszystkie inwestycje, które 

prowadzone są na terenie miasta i gminy 
mówiąc, że „nareszcie coś się dzieje”. 
Wyjaśniam, że w pierwszym roku kaden-
cji wiele inwestycji to siłą rzeczy zasługa 
poprzedników.

M.Cz.: Rok 2011 dobiega końca, jaki to 
był rok dla Pana, dla Gminy?
W.Ch. – Mijający rok był dla mnie ro-
kiem bardzo pracowitym i trudnym. Wie-
le musiałem się uczyć – jak chyba każdy 
kto po raz pierwszy piastuje to stanowi-
sko. Poznałem wiele problemów, niektóre 
udało mi się szczęśliwie rozwiązać. Rok  
2011 był rokiem bardzo dobrym dla na-
szej gminy. Jest to zasługa pracowników 
UM, radnych i kierowników naszych jed-
nostek organizacyjnych.

M.Cz.: Co przyniesie nam nowy rok? Ja-
kie są plany, zamierzenia?
W.Ch. – Planów jest dużo, Ważniejsze 
inwestycje to: budowa ulicy Sosnowej i 
Wczasowej (z przebudową części wodo-
ciągu na ulicy Wczasowej), budowa ulicy 
Wiśniowej, rozbudowa świetlic w Wólce 
Husińskiej i Starej Hucie, dokończenie 
etapu budowy kanalizacji na Podklasz-
torze, zakończenie rozbudowy zalewów 
etap 1, rozpoczęcie 2 etapu rozbudowy 
infrastruktury turystycznej – zagospoda-
rowanie terenów rekreacyjnych wokół 
zalewu oraz wyspy,  w tym także budowa 
parkingu za wodną kaplicą, ścieżki i prze-
budowa chodnika przy  Al.N.M.P (doj-
dzie ścieżka rowerowa) – większość prac 
przypadnie jednak na 2013 rok, budowa 
parkingu przy ulicy Zamojskiej, budowa 

boiska w ramach programu „Orlik 2012” 
przy ZSP w Krasnobrodzie. Planowane są 
również inne działania nie tylko inwesty-
cyjne. 
M.Cz.: Wkrótce Święta Bożego Narodze-
nia, jak je Pan spędzi?
W.Ch. – Święta spędzę w domu z rodzi-
ną, jak większość Polaków, ale Sylwestra 
w Krasnobrodzie na spotkaniu z miesz-
kańcami. A propos Sylwestra, dotarły do 
moich uszu wieści, że ubiegłoroczny Syl-
wester był zbyt skromny w stosunku do 
poprzednich. No cóż, nie uważam, żeby 
fajerwerki były najpilniejszą potrzebą 
mieszkańców, a i środowisku to też nie 
służy. Taki jestem, nie lubię marnować 
pieniędzy podatników na głupstwa. Nie 
jestem sknerą, ale to prawda, że każdą 
złotówkę oglądam wiele razy zanim ją 
wydam, a szczególnie każdą publiczną 
złotówkę.

Korzystając z okazji pragnę wszyst-
kim Mieszkańcom naszej gminy oraz 
Gościom życzyć zdrowych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych 
radością i miłością, niosących spokój i 
odpoczynek oraz Nowego Roku spełnia-
jącego wszelkie marzenia, pełnego opty-
mizmu i wiary, że będzie lepszy. Życzę 
również, by nikt nie czuł się samotny i 
opuszczony, by zwykła ludzka solidar-
ność była rzeczywistością, a nie sloga-
nem. Wszystkiego najlepszego.

M.Cz.: Dziękuję za rozmowę.
W.Ch. – Dziękuję.

Dnia 03 grudnia 2011 roku w 
Atrium, luksusowym  Sanato-

rium  Uzdrowiskowym w Polańczyku, 
zagrała  Kapela Krasnobrodzka.  Na ze-
wnątrz  budynku zespół rozstawił sprzęt i 
wykonał kilka utworów które przyciągnę-
ły spacerowiczów, kuracjuszy oraz gości. 
Preludium było udane,  na koncert ścią-
gnęły  tłumy wielbicieli muzyki ludowej, 

niepowtarzalnej, rytmicznej a 
zarazem sentymentalnej.  Ka-
pela zagrała również na wie-
czorku tanecznym na którym 
pojawiły się tłumy kuracjuszy 
i gości przebywających w oko-

licach Polańczyka.  Rozstawione roll up z 
herbem i nazwą Krasnobród zawierały in-
formację o naszym uzdrowisku a foldery, 
broszury zarówno Krasnobrodu jak i kla-
stra zniknęły w zawrotnym tempie.  Pro-
mocja Krasnobrodu jako uzdrowiska oraz 
prezentacja zespołu ludowego pod nazwą 
Kapela Krasnobrodzka były w tym dniu  

najważniejszym wydarzeniem. 
Większość uczestników przemile 
spędzonego wieczoru prosiła o bis 
oraz o wspólne zdjęcia i kontakty.  
W podziękowaniach kierowanych  
dla Kapeli Krasnobrodzkiej przez  
kierownictwo sanatorium wyra-
żono ciepłe słowa o grupie która 
potrafi ła rozgrzać serca wszystkich 
obecnych.  W rozmowach z uczest-
nikami wieczorku, Krasnobród nie 
był znanym uzdrowiskiem. Zada-
wano wiele pytań dotyczących na-

szego miasteczka oraz regionu.  Roztocze 
jest piękne, wiele osób deklarowało przy-
jazd w te jakże dziewicze jeszcze strony.

Mamy nadzieję, ze Krasnobród jako 
serce Roztocza zacznie tętnić życiem a 
mieszkańcy będą zadowoleni z przycho-
dów jakie niesie za sobą promocja nasze-
go regionu tym bardziej, że rynek pracy 
jest bardzo ubogi.

Kapela Krasnobrodzka jest wspania-
łym dziedzictwem którym zachwycają 
się wszyscy Ci którzy widzą naszą prze-
szłość, ludowiznę, która niestety  zanika, 
ginie naturalnie ze względów różnych, 
braku zainteresowania, brakiem czasu 
oraz brakiem wpajania młodemu poko-
leniu, ze  właśnie wśród wielu innych i 
to  dziedzictwo powinno się kultywować. 
Szanujmy historię, życie naszych przod-
ków. Dziękujemy, że jesteście Kapelo 
Krasnobrodzka!!! Pani Danucie Kula, 
Panu Tadeuszowi Maruszakowi, Panu 
Tadeuszowi Gorgolowi oraz Panu Rober-
towi  Konopce.

Alicja Lewandowska

Kapela Krasnobrodzka 
w Bieszczadach
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Betlejem - dom chleba
I. „Ludzie na marginesie to centrum  

życia” – takie hasło znalazłem kilka lat 
temu na kartce świątecznej wydanej 
przez Caritas Szwajcarii z okazji Boże-
go Narodzenia. Apel o doraźną pomoc 
ludziom w potrzebie złączył się tu z wy-
mową święta upamiętniającego przyj-
ście na świat Chrystusa. Także Jego 
narodziny dokonały się na marginesie 
ogólnie wtedy akceptowanego porządku 
społecznego. Jezus, Dziecię ubogich ro-
dziców, urodził się w odległej prowincji, 
na peryferiach ogromnego państwa, ce-
sarstwa rzymskiego, które obejmowało 
prawie cały ówczesny świat.

Niełatwo pojąć ten niezwykły fakt, 
że Bóg spojrzał na ziemię i na jej miesz-
kańców, że wyniósł ich, „kroczących 
w ciemnościach” życia (por. Iz 9, 1), 
że wziął człowieka jakby za rękę i stał 
się do niego we wszystkim podobny - 
oprócz grzechu. To wszystko upamięt-
niamy, przeżywając każdego roku kolej-
ne Boże Narodzenie. Na miejsce swoich 
narodzin Bóg nie wybrał Rzymu, stolicy 
ówczesnego świata, ani jakiegoś innego 
słynnego miasta, znanego z dziejów eu-
ropejskiej kultury. Na swoje przyjście 
obrał zagubiony region Judei, a w nim 
prowincjonalne miasteczko Betlejem, 
„najmniejsze [...] wśród plemion judz-
kich” (Mi 5, 1) – jak głosiło proroctwo. 
Sam stał się maleńkim, bezbronnym 
dzieckiem potrzebującym pomocy, tak 
jak każde ludzkie niemowlę. Zrobił tak, 
gdyż dobrze wiedział, że „ludzie na 
marginesie stanowią centrum życia”. 
Przez swoje narodzenie chciał się stać 
im szczególnie bliski.

II. Betlejem, miasto na rubieżach 
rzymskiego imperium sprzed ponad 
2000 lat, prowadzi nas tu i teraz do 
centrum. Trzeba zacząć od poznania 
etymologii nazwy własnej tego miasta. 
Betlejem znaczy dom chleba. Przez 
to określenie dochodzimy do niezwy-
kłej głębi. W miasteczku judejskim na 
obrzeżach ówczesnej rzeczywistości 
narodził się Ten, który światu wyrwa-
nemu jakby z zawiasów, wykorzenio-
nemu, kroczącemu w ciemnościach, 
dał nowe centrum, a przez to właściwy 
fundament życia. W domu chleba, w Be-
tlejem, światło dzienne ujrzał Ten, który 
głodnym rozdaje chleb życia. Jeszcze 
po zmartwychwstaniu łamał się chle-
bem ze swoimi uczniami. Ten sam chleb 
nieustannie proponuje wszystkim jako 
pokarm prowadzący do życia wieczne-

go. Małe, nieznane dotąd miasteczko w 
Judei wyrosło do niezwykłego symbolu. 
Stało się domem chleba. 

III. Betlejem, domem chleba, stały 
się nasze świątynie, w których codzien-
nie rozdawany jest chleb życia. Otrzy-
mują go wszyscy, którzy jego pragną 
czystym sercem. Kto przekracza progi 
kościoła, ten powinien sobie uświado-
mić, że centrum tworzą ci, którzy są na 
marginesie. To w nich Bóg szuka miej-
sca na swoje przyjście i na swoje prze-
bywanie.

Bóg minął wspaniałą, bogatą świą-
tynię w Jerozolimie. Nie chciał też dla 
siebie miejsca w pałacach, w eksklu-
zywnych zajazdach ani w synagogach. 
Wybrał ubogą stajenkę, ostatnie miejsce. 
Również ci, którzy „przybyli oddać Mu 
pokłon” (Mt 2, 2), nie byli ludźmi suk-
cesu. Pierwsi przybyli ubodzy pasterze, 
którzy stanowili margines społeczności 
żydowskiej. Z powodu wykonywania 
powszednich zajęć nie mogli zachowy-
wać szabatu. Ponieważ nie przestrzegali 
przepisów religijnych, byli zepchnięci 
na margines. I oto ci nic nie znaczący 
ludzie stali się świadkami niezwykłego 
porodu. Narodzenie w stajni nie było 
czymś nobliwym. Był to fakt wyraźnie 
aspołeczny. Czymś niezwykłym były też 
odwiedziny Syna Bożego złożone przez 
prostych pasterzy. Niezwykłe było też 
przybycie trzech mędrców ze Wschodu, 
ludzi obcych, innego koloru skóry.

IV. W centrum naszej lubelskiej ka-
tedry, w głównym ołtarzu tej świątyni, 
znajduje się duża płaskorzeźba przedsta-
wiająca Boże Narodzenie. Na co dzień 
zasłonięta jest dwoma obrazami: jeden 
przedstawia chrzest Jezusa w Jordanie, 
a drugi Chrystusa na krzyżu. Odsłania 
się je stosownie do okresu roku kościel-
nego. Płaskorzeźba bożonarodzeniowa 
odsłoniona jest tylko w okresie Bożego 
Narodzenia. Przez długi czas była uwa-
żana za dzieło rzeźbiarskie Wita Stwo-
sza lub jego uczniów, jednak nie ma na 
to wystarczających dowodów.1

Płaskorzeźba katedralna ukazują-
ca Boże Narodzenie to dzieło piękne i 
wymowne. Przyciąga uwagę już swoim 
złotym kolorem. Szopka na płaskorzeź-
bie usytuowana jest na tle krajobrazu 
polskiej wsi, w którym dominuje ko-
ściół. Przez te znaki Bóg rodzi się jakby 
tu i teraz. Dziecię Jezus prawą rączką 
błogosławi wszystkim obecnym przy 
Nim i uczestniczącym w niezwykłym 

wydarzeniu. Dzieciątko spoczywa na 
ręczniku, złożonym w formie korporału, 
który kapłan rozkłada na ołtarzu pod-
czas mszy św., zanim przygotuje hostię 
do konsekracji. Święty Józef i Maryja 
adorują Dziecię. Obok nich, w takiej 
samej roli, klęczą pasterze i przybyli ze 
Wschodu mędrcy. W strojach aniołów 
można się dopatrzyć dalmatyki, szaty 
noszonej przez diakonów.

Treść rzeźby z lubelskiej katedry 
jest zrozumiała dla wszystkich, którzy 
są na marginesie. Ludziom należącym 
do etablishmentu może grozić to, że ich 
wspólnota będzie się koncentrować tyl-
ko wokół swoich spraw, a to stanowi nie-
bezpieczeństwo zagubienia Chrystusa. 
Skupiona sama na sobie, wspólnota taka 
nie reaguje na potrzeby innych, zwłasz-
cza osób zdegradowanych społecznie, 
wykluczonych. Wskutek tego nie ma w 
niej miejsca dla Zbawiciela. Nie może 
On narodzić się w niej na nowo. 

Warto też podkreślić, że Chrystus nie 
pozwolił na to, by przy Jego narodze-
niu pojawiły się jakieś martwe bóstwa, 
dopuścił natomiast obecność żywych 
zwierząt. Na zabytkowej płaskorzeźbie 
w katedrze lubelskiej na pierwszym pla-
nie widnieje osioł i wół.

V. Stara legenda tłumaczy, dlaczego 
właśnie te zwierzęta - osioł i wół - zna-
lazły się przy żłóbku nowo narodzonego 
Dzieciątka. Według legendy było tak: 
anioł wezwał zwierzęta, by spośród nich 
wybrać te, które mogłyby służyć małe-
mu Jezusowi. Pierwszy pojawił się lew. 

- Tylko ktoś o takim królewskim 
wyglądzie i taki mocny jak ja jest godny 
służyć Panu świata – oznajmił butnie. 
Chciał się położyć u drzwi stajenki, by 
pożreć każdego, kto się do niej zbliży.

Jesteś za groźny i zbyt butny – rzekł 
na to anioł i kazał mu odejść. 

Potem do stajenki wśliznął się lis.
- Trzeba zadbać o to, by Dzieciątko 

miało co jeść – powiedział. – Mogę dla 
Niego wykradać słodki miód.

Ty jesteś zbyt fałszywy – odparł na 
to anioł. 

Pojawił się też paw. Pięknymi i cen-
nymi piórami osłaniał Dziecię przed 
słońcem. Swoim pióropuszem mogę tak 
ubogacić stajenkę, że będzie ładniejsza 
od świątyni Salomona – przechwalał 
się.

Ciąg dalszy na str. 9
1Zob. M. A. R[onikerowa], Ilustrowany prze-
wodnik po Lublinie, Warszawa 1901, s. 59.
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Ciąg dalszy ze str. 8

- Ty jesteś za pyszny - brzmiała od-
mowa. 

Jeszcze inne stworzenia proponowa-
ły swoje usługi. Wśród nich mądra sowa 
i pięknie śpiewający słowik. Ale również 
ich propozycje nie zostały przyjęte.   

Wreszcie anioł jeszcze raz rozejrzał 
się wokół siebie. W oddali dostrzegł, 
jak wół i osioł pracują na chłopskiej 
roli. Polecił sprowadzić je do siebie. A 
gdy przyszły, zapytał, jak mogą pomóc. 
Osioł na to opuścił uszy i powiedział 
smutnie: 

Myśmy się niczego nie nauczyli 
oprócz pokory i cierpliwości. Wszystko 
zdobywaliśmy dzięki batom. 

Natomiast wół z pewnym zażenowa-
niem rzekł: 

- Może moglibyśmy od czasu do 
czasu naszymi długimi ogonami odpę-
dzać muchy?

- Jesteście akurat tacy, jakich poszu-
kuję  - odpowiedział na to anioł.

VI. Przyszła kolej na ostatnią głów-
ną myśl naszego rozważania: ci, którzy 
są na marginesie, znajdują drogę do cen-
trum - do tego, co najważniejsze. Pyszne 
zwierzęta i ptaki nie zdobyły dla siebie 
miejsca u żłóbka. Osiągnął to tylko wół 
i osioł. W natchnionej Księdze Izajasza, 

powstałej w VII w. przed narodzeniem 
Chrystusa, już w pierwszym rozdziale 
czytamy takie słowa: „Niebiosa, słu-
chajcie; ziemio, nadstaw uszu, bo Jahwe 
przemawia [...]. Wół rozpoznaje swego 
pana i osioł żłób swego właściciela, [...] 
lud mój niczego nie rozumie” (Iz 1, 2-3). 
Ten fragment Pisma Świętego pozwala 
zrozumieć, dlaczego w sztuce średnio-
wiecznej o tematyce bożonarodzeniowej 
wół i osioł mają ludzkie twarze. Najczę-
ściej stoją bliska żłóbka Jezusa i głowy 
skłaniają ku Niemu.

Ci, którzy od razu rozpoznali w 
nowo narodzonym Dzieciątku Chrystu-
sa i oddali Mu cześć: Maryja, św. Józef, 
pasterze, mędrcy nie byli celebrytami. 
Niczym się nie wyróżniali. Wydaje się, 
że nie mogło być inaczej. W stajni, w 
której przyszedł na świat Zbawiciel, nie 
było wielkich tego świata. Znalazł się 
tylko wół i osioł!

I dziś wielu ludzi jest daleko od Be-
tlejem. Nie przychodzą do domu chleba, 
do kościoła, bo uważają się za mądrych 
i doskonałych. Nie potrzebują Boga. Li-
czą tylko na siebie. Jest w nich zwykła 
pycha ludzka. Odgradzają się w swoich 
opancerzonych luksusowych domach, 
w ekskluzywnych mieszkaniach, zdani 
tylko na samych siebie, na swoją zaro-
zumiałość. 

Ulegamy swoim lękom i obawom, 
pysze ludzkiej dlatego często nie jeste-
śmy już w stanie upaść na kolana przed 
Zbawicielem, by Go adorować. Osioł i 
wół patrzą na nas pytająco ze zdziwie-
niem. Ci, którzy byli gdzieś na margi-
nesie życia, ledwie zauważalni przez 
innych, potrafi li znaleźć drogę do cen-
trum, do tego, co istotne. Do tego, co 
najważniejsze do Boga. 

- Rozpoznaję swego pana – mówi 
wół. 

- Znam żłób mego właściciela – 
stwierdza osioł. 

Bóg wyznał przez proroka Izajasza: 
„Wychowałem i wykarmiłem synów, lecz 
[...] Izrael na niczym się nie zna, lud mój 
niczego nie rozumie” (Iz 1, 2-2). 

Chcesz spotkać Boga i zrozumieć 
Go? Jeśli rzeczywiście chcesz odna-
leźć na nowo Chrystusa szukaj drogi 
do domu chleba, do wspólnoty Kościo-
ła Chrystusowego. Wejdź do świątyni, 
gdzie przebywa Bóg obecny w małym 
tabernakulum. Tylko tam znajdziesz 
chleb dający siłę do pokonania każdej 
trudności, do powrotu na drogę prowa-
dzącą do życia wiecznego.

ks. prof. dr  hab. 
Edward Walewander

6 grudnia z ogromną radością 
gościliśmy w naszym przedszkolu 
grupę dzieci z Koła Teatralnego dzia-
łającego w KDK, pod kierunkiem p. 
Marioli Kaweckiej, które przygoto-
wało i przybliżyło przedszkolakom 
„Bajkowy świat”.

Przedstawienie zaprezentowano 
najpierw młodszym, a następnie star-
szym przedszkolakom. Dzieci witała 
„Kasia” - narratorka. Dziewczynkę 
odwiedzili Harry Potter,  Pan Kleks 
oraz inni bohaterowie,  wprowadza-
jąc dzieci w świat bajek i baśni -  pe-
łen cudownych, tajemniczych postaci 
i przygód. 

Dzieci oczarowane grą „bohate-
rów” oraz bogactwem strojów i re-
kwizytów wyrażały w spontaniczny 
sposób swoje emocje i przeżycia, 
nagradzając  „aktorów” aplauzem 
gromkich braw.

Spotkania z bohaterami bajek i 
baśni zakończone były „zgaduj-zga-
dulą” odnoszącą się do treści przed-
stawienia. Okazało się, że dzieci z 

ogromną uwagą śledziły  przedsta-
wiane scenki, a świat bajek jest im 
bardzo bliski.

Wspólna zabawa przy muzyce 
była radosnym dopełnieniem razem 
przeżytych chwil.

Cieszymy się, że „Mikołaj” o nas 
nie zapomniał  i sprawił dzieciom 
miłą niespodziankę.

Tego rodzaju spotkania, są wspa-
niałą okazją do wspomagania  rozwo-
ju naszych dzieci, a także  dostarczają 
im wielu przeżyć i wrażeń.

Na łamach lokalnego czasopi-
sma pragniemy gorąco podziękować 
wszystkim „aktorom” ze świetlicy 
KDK oraz ich  instruktorom  za pa-
mięć o przedszkolakach i wspólną 
zabawę.

A. Gancarz;  W. Sachajko  
 nauczyciele przedszkola

Fotoreportaż - str. 11

Bajkowe Mikołajki Adoracje 
Bożonarodzeniowe

Jak co roku w Kościele Nawiedzenia 
NMP w Krasnobrodzie będą odbywa-

ły się adoracje bożonarodzeniowe. Zgodnie 
z losowaniami przeprowadzonymi podczas 
ubiegłorocznej edycji jasełek terminy  bożo-
narodzeniowych adoracji w 2012 roku przed-
stawiają się następująco: 

8 stycznia 2012 roku 
– godz. 9.00 – Zielone
15 stycznia 2012 roku

 – godz. 10.30 – Krasnobród
15 stycznia 2012 roku 

– godz. 12.00 – Wólka Husińska
29 stycznia 2012 roku 

– godz. 9.00 – Majdan Wielki
2 luty 2012 roku 

– godz. 17.00 – Koncert Kolęd i Pastorałek 
– Zespół „Wójtowianie”.

Ksiądz prałat Eugeniusz Derdziuk – pro-
boszcz Parafi i NNMP  zachęca  również po-
zostałe grupy i miejscowości do włączenia się 
w tę piękną tradycję adoracji.  
   

M. Czapla
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W dniu 12 grudnia 2011r. w 
Ośrodku Wypoczynkowym 

„Natura” w Krasnobrodzie miały miej-
sce dwa ważne wydarzenia organizowa-
ne przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Nasze Roztocze”. 

Pierwszym z nich było Walne Ze-
branie Członków Stowarzyszenia, 
podczas którego przedstawione zostały 
sprawozdania Zarządu i Rady Stowarzy-
szenia z działalności LGD w okresie od 
14.12.2007 do 12.12.2011r. Ponadto spra-
wozdanie zatwierdzające działalność Za-
rządu przedstawiła Komisja Rewizyjna. 
Po zapoznaniu się z tymi sprawozdaniami 
została podjęta uchwała w sprawie udzie-
lenia absolutorium Zarządowi Stowarzy-
szenia za w/w okres.

Podczas Walnego Zebrania Członków 
dokonano wyboru władz Stowarzyszenia 
na kolejną 4-letnią kadencję. W związku 
z rezygnacją złożoną przez p. Marię Okoń 
z funkcji prezesa Zarządu, na stanowisko 
to powołano p. Małgorzatę Kwaśniak – 
dyrektora biura LGD „Nasze Roztocze”. 
Pani Małgorzata będzie łączyła obie te 
funkcje. Pozostały skład Zarządu pozo-
stał bez zmian.

Dokonano także wyboru członków 
Rady Stowarzyszenia i Komisji Rewizyj-

nej na kolejną kadencję.
Przyjęto również zmiany w Lokal-

nej Strategii Rozwoju, obejmowały one 
dokonanie aktualizacji listy członków i 
władz LGD oraz limitów środków na po-
szczególne lata wdrażania LSR.

Drugim wydarzeniem była Konfe-
rencja „Przyroda, tradycja, aktyw-
ność, nowoczesność – cztery lata funk-
cjonowania Lokalnej Grupy Działania 
„Nasze Roztocze” - konferencja podsu-
mowująca wdrażanie Lokalnej Strategii 
Rozwoju.

W konferencji uczestniczyło ponad 
60 osób – członkowie LGD, przedstawi-
ciele gmin członkowskich LGD, organi-
zacji pozarządowych oraz przedstawicie-
le Departamentu Koordynacji Projektów 
Europejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego – Zastępca 
Dyrektora p. Przemysław Zaleski, Kie-
rownik Oddziału Autoryzacji Płatności 
– p. Ewa Zahor – Kochańska i Kierow-
nik Oddziału Wdrażania Projektów – p. 
Zbigniew Januszek.

Przybyłych na spotkanie uczestników 
powitała Maria Okoń – Prezes Zarządu 
LGD „Nasze Roztocze”. Konferencja 
rozpoczęła się od wystąpienia Dyrektora 
Przemysława Zaleskiego, który przed-

stawił stan wdrażania Osi 4 Leader w 
województwie lubelskim. Następnie 
Kierownik Oddziału Wdrażania Projek-
tów Zbigniew Januszek zaprezentował 
stopień wykorzystania środków fi nan-
sowych przez Lokalne Grupy Działania 
z województwa lubelskiego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem LGD „Nasze 
Roztocze”. Zgodnie z programem kon-
ferencji następnie głos zabrał Ryszard 
Gliwiński – Przewodniczący Rady LGD, 
który omówił genezę powstania Lokalnej 
Grupy Działania „Nasze Roztocze”, po 
czym oddał głos Małgorzacie Kwaśniak. 
Dyrektor Biura przedstawiła efekty wdra-
żania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz 
perspektywy funkcjonowania LGD.

W drugiej części konferencji Mario-
la Czapla – Dyrektor Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury przedstawiła dobre prak-
tyki w realizacji „Małych projektów” na 
przykładzie – Utworzenia i działalności 
Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej z 
Krasnobrodu. Konferencję zakończył 
występ Wielopokoleniowej Orkiestry 
Dętej podczas którego uczestnicy konfe-
rencji łamiąc się opłatkiem złożyli sobie 
życzenia świąteczne.

KDK i LGD
Fotoreportaż str. 11

LGD „Nasze Roztocze” w Krasnobrodzie

W grudniu bieżącego roku zo-
stały odebrane roboty budow-

lane związane z wykonaniem zadania 
pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku 
Szkoły Podstawowej w Kaczórkach”. Ro-
boty zakontraktowane w miesiącu wrze-
śniu bieżącego roku (I etap) oraz w listo-
padzie (II etap) zostały wykonane przez 
fi rmę Usługi Remontowo – Budowlane 
Dariusz POGORZELSKI z Sitańca koło 
Zamościa. W ramach inwestycji zostały 
przeprowadzone:

- dobudowa nowoczesnej klatki scho-
dowej od strony północnej istniejącego 
budynku szkoły

- całość prac wykończeniowych w 
zrealizowanym w 2010r. w nowym skrzy-
dle obiektu.

- modernizacja poddasza. 
W wyniku przeprowadzonej inwe-

stycji baza dydaktyczna szkoły została 
zwiększona o trzy przestronne i nowocze-
sne sale lekcyjne zlokalizowane w dobu-
dowanym segmencie szkoły z przestron-
nym hallem. Wykonano również nowe 
sanitariaty w tym jeden dostosowany 
do wymogów osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidz-
kich. Na poddaszu całkowicie od podstaw 

wyremontowane zostały pokoje biurowe: 
pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, 
sekretariat oraz sanitariat. Pomieszczenia 
te zostały urządzone w oparciu o obowią-
zujące obecnie trendy w budownictwie. 
Poddasze wykonano w technologii płyt 
gipsowo-kartonowych zaś podłogi wyło-
żono pięknymi panelami podłogowymi. 
Nowe segmenty budynku funkcjonalnie i 
przestrzennie połączone zostały z budyn-
kiem istniejącym. 

Nowe segmenty budynku wyposażo-
no w niezbędne instalacje elektryczne i 
sanitarne. Na zewnętrz ocieplone zosta-
ły metodą lekko - mokrą z wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej. W zakresie I eta-
pu inwestycji objęto również wykona-
nie wjazdu do budynku pochylnią przy 
wejściu w segmencie dobudowanym o 
odpowiednich dla wózków inwalidzkich 
wymiarach.

W ramach II etapu rozbudowy i prze-
budowy wykonawca robót wykonał:
- ocieplenie starej części budynku meto-
dą lekko-mokrą z wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej
- ocieplenie ścian fundamentowych bu-
dynku płytą styropianową ekstradowaną 
- wymianę pokrycia dachu na blachoda-

chówkę.
W tym etapie zostały zamontowane 

również okna dachowe w ilości aż 24 
szt. oraz nowa instalacja odgromowa. 
Pomieszczenia biurowe na poddaszu 
oświetlone oknami dachowymi otrzy-
mały więcej światła i przestrzeni. Jak 
poinformował nas dyrektor SP w Ka-
czórkach w najbardziej reprezentacyjnym 
pomieszczeniu obiektu na poddaszu z 
oknami dachowymi zostanie utworzona 
reprezentacyjna sala dydaktyczna szkoły 
w Kaczórkach. 

Jakość odbieranych robót przez ko-
misję odbiorową została określona w pro-
tokole odbioru końcowego jako bardzo 
dobra. 

Wartość robót wykonanych w 2011r. 
wyniosła 800 tys. złotych. Zadanie in-
westycyjne zostało dofi nansowane przez 
Urząd Wojewódzki w Lublinie. Umowa 
dotacji podpisana przez Burmistrza Kra-
snobrodu z Urzędem Wojewódzkim w 
Lublinie zakłada poziom dofi nansowania 
w wysokości 50%. 

BGKiOS

Fotoreportaż – str. 14
Foto ze zbiorów SP w Kaczórkach

Szkoła – pałac w Kaczórkach



09.2010r. - 12.2011r.09.2010r. - 12.2011r.

Rozbudowa Szkoły w KaczórkachRozbudowa Szkoły w Kaczórkach





23.09.2011r.23.09.2011r.

06.12.2011r.06.12.2011r.

12.12.2011r.12.12.2011r.

KONFERENCJA LGDKONFERENCJA LGD

Bajkowe MikołajkiBajkowe Mikołajki



Gazeta     rasnobrodzka 15Grudzień 2011

Dnia 22 listopada 2011r. władze 
Krasnobrodu: Pan Wiesław 

Chmielowiec - Burmistrz Krasnobro-
du,  Pan Stanisław Jędrusina - zastępca  
Burmistrza, a także Dyrektor Sanato-
rium Rehabilitacyjnego dla Dzieci im 
J. Korczaka - Wojciech Żurakowski, P. 
Alina Żurakowska - pracownik Sanato-
rium, Dyrektor KDK Mariola Czapla, 
Alicja Lewandowska – Urząd Miejski w 
Krasnobrodzie oraz Wojciech Sachajko 
– pracownik Informacji Turystycznej w 
Krasnobrodzie uczestniczyli  w Ogólno-
polskiej Konferencji Nauko-
wej w Rzeszowie pn. „Inno-
wacyjny rozwój uzdrowisk 
Polski Wschodniej” .

Celem Konferencji była 
debata naukowców i prak-
tyków nad uwarunkowania-
mi innowacyjnego rozwoju 
uzdrowisk. W trakcie tego 
spotkania, swoją ofertę za-
prezentowały gminy i przed-
siębiorstwa uzdrowiskowe, 
będące uczestnikami Klastra. 
Konferencja jest organizowa-
na w ramach projektu współfi -

nansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej.

Gminy uzdrowiskowe klastra: Gmi-
na Krasnobród, Gmina Iwonicz-Zdrój, 
Gmina Rymanów, Miasto i Gmina Bu-
sko-Zdrój, Gmina Solec-Zdrój , Gmina 
Horyniec-Zdrój, Gmina Solina

Zadaniem Klastra jest utworzenie 
platformy współpracy dla jego uczest-
ników w celu realizacji wspólnych pro-
jektów fi nansowanych ze środków wła-
snych, środków funduszy europejskich 

oraz innych funduszy krajowych i za-
granicznych, przeznaczonych w szcze-
gólności na: badania naukowe, wspólne 
projekty inwestycyjne, działania zwią-
zane z rozwojem nowoczesnych tech-
nologii, a także promocję marki Klastra, 
jego produktów i usług.

Przygotowane na ten dzień stoisko 
Krasnobrodu było najbogatszym w ma-
teriały promocyjne Krasnobrodu jako 
uzdrowiska. Krasnobrodzkie ośrodki 
wypoczynkowe, które złożyły swoje 
foldery w Urzędzie Miejskim w Kra-

snobrodzie również miały 
powodzenie u zwiedzających 
stoisko, które wzbogacone 
było o potrawy takie jak; pie-
rożki z kaszą gryczaną oraz 
placki z sodą przygotowane 
przez Panią Danutę Kula z 
Krasnobrodu oraz trzy rodzaje 
faworków, które przygotowa-
ły panie z krasnobrodzkiego 
sanatorium.  Za dar pod wy-
mienioną postacią serdecznie 
dziękujemy. 

Alicja Lewandowska

Promocja Krasnobrodu 
w Rzeszowie

Stary zegar
Informujemy Czytelników, że 

dalszy ciąg utworu 
pt. „Stary zegar” autorstwa    

  p. Mieczysława Komisarczuka 
zostanie opublikowany 

w styczniowym wydaniu GK.

Redakcja GK

Boże Narodzenie po wodzie
To Wielkanoc po lodzie.

**** 
Boże Narodzenia po lodzie,
To Wielkanoc po wodzie.

**** 
Na świętego Szczepana 
Bywa błoto po kolana.

 ****
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.
 ****

Wigilia jasna, święty Jan ciemny, 
obiecują rok przyjemny.

 ****
Jak w Wiliję gwiazdy świecą, 

kury dobrze jajka niesą

Przysłowia bożonarodzeniowe
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W podzięce za posługę

Radio Maryja – katolicki głos w 
naszych domach - ma już dwa-

dzieścia lat. Założył je charyzmatyczny 
zakonnik ojciec Tadeusz Rydzyk.  Mó-
wił wówczas: „Moją ambicją jest gło-
sić Ewangelię”. Rozgłośnia ta wskazu-
je drogę do Pana Boga, głosi prawdę i 
przeciwstawia się złu.

W Krasnobrodzie Radio Maryja 
odbierane jest od dawna. Pamiętam, 
jak proboszcz ks. prałat Roman Mar-
szalec sprowadzał do parafi i odbiorniki 
i umożliwiał ich przestrajanie. Można 
było nabywać je także u Ojców Re-
demptorystów w Zamościu. Kupiłam 
wtedy dwa i zaczęłam słuchać tej kato-
lickiej rozgłośni. Trwa to już dwadzie-
ścia lat. Radio Maryja jest dla mnie uko-
chanym słoneczkiem, które budzi mnie 
już o piątej rano i zachęca do modlitwy.  
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu 
Najświętszej Marii Panny, poranna mo-
dlitwa różańcowa wypełniają ranek. W 
ciągu dnia także uczestniczę we wszyst-
kich modlitwach i słucham ciekawych 
audycji jakimi są „Aktualności dnia” 
i „Rozmowy niedokończone”. Biorę 
udział w nocnych rozmowach Polaków.  
Mówiąc szczerze, bez Radia Maryja nie 
potrafi łabym żyć. Zakłamanie, brutalny 
język, brak światła Ewangelii oraz mi-
łości bliźniego, które spotykamy w in-

nych mediach, zamroziłyby moje serce i 
zniszczyły osobowość. 

Napełniona wielką wdzięcznością 
za 20 lat posługi mojego kochanego 
Radia, zorganizowałam pielgrzymkę do 
Torunia. 3 grudnia razem z wielką Ro-
dziną Radia Maryja (było nas około 18 
tysięcy) modliłam się gorąco do Pana 
Jezusa i Jego Najświętszej Matki, dzię-
kując za troskliwą opiekę i pomoc dla 
tej rozgłośni. Swoją wdzięczność wyra-
żaliśmy założycielowi Radia – ojcu Ta-
deuszowi Rydzykowi, wszystkim ojcom 
współpracującym, siostrom zakonnym, 
pracownikom świeckim, a także wolon-
tariuszom. Dzięki ofi arnej pracy tych 
ludzi możemy modlić się, poszerzać i 
umacniać wiarę, poznawać prawdę o sy-
tuacji w kraju i na świecie.

To wyjątkowe wydarzenie święto-
waliśmy w kościele św. Józefa. Była to 
dla nas prawdziwa uczta duchowa. Czas 
upłynął szybko. Wypełniły go: modlitwa 
różańcowa, Koronka do Bożego Miło-
sierdzia, piękny koncert i Eucharystia. 
W koncercie wystąpił ks. Stefan Cebe-
rek,  solista Maciej Wróblewski oraz 
orkiestra „Viktoria” i zespół „Trim”. 
Nabożeństwo sprawował ks. bp Andrzej 
Suski, pasterz kościoła toruńskiego. 
Homilię wygłosił metropolita gdański, 
ks. abp Sławoj Leszek Głódź, który jest 

zawsze z Radiem Maryja, za co jeste-
śmy mu bardzo wdzięczni.  Wzruszyły 
mnie i zbudowały życzenia oraz słowa 
wdzięczności, które z okazji 20-lecia 
przekazał Ojciec Święty Benedykt XVI. 
Pobłogosławił  założycielowi Radia i 
wszystkim współpracownikom na kolej-
ne lata pracy. Tak bardzo cieszymy się, 
że jest z nami. W wielkim świętowaniu 
wzięło udział wielu duchownych, par-
lamentarzystów, przedstawicieli władz 
samorządowych. To nas również cieszy 
i buduje. Śpiewaliśmy razem „Abyśmy 
byli jedno …”. 

Po zakończonej uroczystości przez 
całą noc wracaliśmy do domu. Byliśmy 
bardzo zmęczeni, ale radość z przeży-
tych chwil i wspomnienia, nie dawa-
ły nam spać. Modlitwa, śpiewy, opo-
wiadania o przeżyciach związanych z 
pielgrzymką, wypełniały nam czas. Ci, 
którzy byli po raz pierwszy, snuli plany 
na przyszły rok. Ponieważ prowadziłam 
modlitwy, śpiew, dyskusję, nie miałam 
czasu na rozmyślania. Tę przyjemność 
pozostawiłam na czas późniejszy. Do 
domu dotarłam około piątej rano i od 
razu włączyłam moje ukochane słonecz-
ko, aby jak zawsze przyniosło mi radość 
i ciepło.

Józefa Kusz

Pani Marioli Czapla Redaktor Naczelnej „Gazety Krasnobrodzkiej”, całemu Zespołowi Redakcyjnemu, 
Panom Burmistrzom – Wiesławowi Chmielowcowi i Stanisławowi Jędrusinie,

Samorządowi Miasta i Gminy Krasnobród z jego przewodniczącym Panem Kazimierzem Misztalem
oraz całej społeczności Miasta i Gminy Krasnobród

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy pełne chrześcijańskiej miłości życzenia:
dobrego zdrowia, pogody i miłości serca, obfi tości łask Bożych, wszelkiej szczęśliwości.

Niech Święta Rodzina z Nazaretu błogosławi
Wszystkim w pracy i w każdym przedsięwzięciu.
A Światło Betlejemskiej Stajenki niech rozprasza

mroki i cienie życia w Nowym 2012 Roku.

       Krasnobrodzka Rodzina
       Radia Maryja
       wraz z opiekunem
       ks. Krzysztofem Augustynkiem

Krasnobród, Boże Narodzenie 2011r.

 
         
  
          

b d d
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W ramach ogłoszonego przez 
LGD „Nasze Roztocze” 

konkursu wiedzy o Lokalnej Grupie 
Działania „Nasze Roztocze” i obsza-
rze objętym Lokalną Strategią Rozwo-
ju pn. „Roztoczańskie Orły” w dniach 
07.11.2011r. – 18.11.2011r. do Biura 
Stowarzyszenia zgłoszonych 
zostało 32 uczniów ze wszyst-
kich szkół gimnazjalnych z 
terenu LGD. Celem konkursu 
było upowszechnianie wiedzy 
o działaniach prowadzonych 
przez LGD, promocja obsza-
ru objętego Lokalną Strategią 
Rozwoju oraz zainteresowa-
nie uczniów szkół gimnazjal-
nych historią regionu i jego 
zabytkami oraz inspirowanie 
w odkrywaniu ciekawych 
miejsc pod względem przy-
rodniczym, historycznym i 

krajobrazowym.
W dniu 05 grudnia 2011r. 

w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury przeprowadzono test 
składający się z 20 pytań. Ko-
misja konkursu w składzie: 
Małgorzata Kwaśniak – Dyrek-
tor Biura LGD, Aneta Molenda 
– Członek Zarządu oraz Zofi a 
Pilip – Wiceprezes Zarządu do-
konała oceny testów. Uczestni-
cy konkursu uzyskali wysokie 
oceny i konieczne było prze-
prowadzenie dogrywki, aby 
wyłonić zwycięzców I, II i III 
miejsca. O pierwsze miejsce walczyły 2 
gimnazjalistki, które uzyskały 19 punk-
tów z testu. O trzecie miejsce ubiegało 
się aż 5 uczestników konkursu z oceną 
18 punktów z testu.

Nagrody otrzymali:
I miejsce – Anna Gliwa 

- Gimnazjum im. H. Sienkiewicza 
w Józefowie

Przenośny odtwarzacz DVD
II miejsce – Karolina Zielonka 

– Zespół Szkół w Żdanowie

Cyfrowy aparat fotografi czny
III miejsce – Aneta Komisarczuk 
- Zespół Szkół w Szewni Górnej

Przenośny odtwarzacz mp4
Ponieważ poziom przygotowania 

uczestników był bardzo wysoki Komi-
sja konkursu postanowiła przyznać 10 

wyróżnień, które otrzymali:
1. Justyna Kukiełka 

– Zespół Szkół w Wysokiem
2. Paulina Sobieraj 

– Niepubliczne Gimnazjum im. Jana 
Kochanowskiego w Zawadzie

3. Diana Sak 
– Zespół Szkół w Szewni 

Górnej
4. Dawid Juszczak 

– Zespół Szkół w Szewni 
Górnej

5. Karolina Kawałko 
– Zespół Szkół w Suchowoli

6. Joanna Lempert 
– Zespół Szkół 

im. Papieża Jana Pawła II w 
Płoskiem

7. Angelika Magdziak 
– Niepubliczne Gimnazjum 
im. Jana Kochanowskiego w 

Zawadzie

8. Agnieszka Marczakowska 
– Zespół Szkół w Zwierzyńcu

9. Hanna Pawluk 
– Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących im. Jana Pawła II w 

Krasnobrodzie
10. Justyna Paszko 

– Zespół Szkół w Wysokiem
Dodatkowo po podsumowa-

niu wyników konkursu Komisja 
postanowiła przyznać nagrodę 
w postaci pamiątkowego pu-
charu dla szkoły, której przed-
stawiciele uzyskali największą 
zsumowaną liczbę punktów. 

Zwycięzcą został Zespół Szkół w Szew-
ni Górnej.

Wszystkim uczestnikom dzięku-
jemy za udział w konkursie i życzymy 
dalszych sukcesów w zdobywaniu no-
wej wiedzy.

LGD

Wyniki Konkursu „Roztoczańskie Orły”
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W środę 7 grudnia bieżącego 
roku pożegnaliśmy na Po-

wązkach Wojskowych w Warszawie 
pułkownika Jana Błasińskiego – ostat-
niego ofi cera służby stałej 25. Pułku 
Ułanów Wielkopolskich. W związku 
z tą smutną ceremonią chciałabym po-
krótce przypomnieć Jego życiorys.

Jan Błasiński herbu Błosina urodził 
się w 1913 r. w Oględowie. Po ukoń-
czeniu w 1933 r. gimnazjum w Piń-
czowie dostał się do Szkoły Podchorą-
żych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 
(1933 – 1934 r.). Naukę kontynuował w 
Szkole Podchorążych Kawalerii rów-
nież w Grudziądzu (1934 – 1936 r.). W 
październiku 1936 r. został promowany 
na podporucznika przez gen. Bolesława 
Wieniawę-Długoszewskiego oraz pre-
zydenta Ignacego Mościckiego i skiero-
wany do 25. Pułku Ułanów Wielkopol-
skich stacjonującego w Prużanie. W tym 
czasie odnosił sukcesy jako doskonały 
jeździec.

Ranny w walkach z Niemcami w 
1939 r. dostał się do obozu w Wolden-
bergu, gdzie razem z byłym dowódcą 
25. Pułku Ułanów Wielkopolskich, puł-
kownikiem Witoldem Morawskim brał 
udział w konspiracji obozowej. Po wy-

zwoleniu obozu w 1945 r. powrócił do 
kraju, w 1948 r. został odznaczony przez 
gen. Władysława Andersa Orderem 
Virtuti Militari. Nie wrócił jednak do 
wojska, gdyż uważał, że jest to wojsko 
na usługach sowieckich.

Jan Błasiński był zaangażowany w 
działalność „Solidarności” (zakładał jej 
struktury w powiecie buskim), w wyniku 
czego był represjonowany i internowa-
ny. Mimo podeszłego wieku (98 lat) do 
końca pełnił funkcję prezesa Stowarzy-
szenia Kombatantów-Duszpasterstwa 
Weteranów Kawalerii i Artylerii Kon-
nej w Warszawie. Był autorem książek 
o tematyce wojskowej, m. in. „Z dzie-
jów kawalerii Rzeczypospolitej” i „25. 
Pułk Ułanów Wielkopolskich”. Dopóki 
pozwalało mu zdrowie, przyjeżdżał do 
Krasnobrodu na uroczystości związane 
ze Świętem Patrona ZSP.

Pułkownik Jan Błasiński został od-
znaczony Krzyżem Walecznych.

Pułkownik Błasiński zmarł w War-
szawie 28 listopada 2011 r. W uroczy-
stościach pogrzebowych oczywiście 
uczestniczyła delegacja z Zespołu Szkół 
Podstawowych na czele z panią dyrek-
tor Joanną Szykułą, panią wicedyrek-
tor Barbarą Bielecką oraz ich znako-

mitymi poprzednikami: dyrektorem 
Adamem Kałużą i dyrektorem Rolan-
dem Wyrostkiewiczem oraz ułani Roz-
toczańskiej Konnej Straży Ochrony 
Przyrody. Społeczność uczniów repre-
zentowali: Paulina Mielnicka i Kinga 
Szykuła z klasy V „a”, Małgorzata 
Dąbrowska, Aleksandra Kawecka i 
Patryk Budzyński z klasy VI „b” oraz 
Edyta Korga z klasy VI „c” i Kordian 
Dziedzic z klasy VI „a”. Delegacji z 
ZSP towarzyszyli entuzjaści 25. Pułku 
Ułanów Wielkopolskich.

Msza pogrzebowa została odprawio-
na w Katedrze Polowej Wojska Polskie-
go. Przemówienia okolicznościowe wy-
głosili: córka Pułkownika pani Barbara 
Błasińska oraz pan Adam Kałuża.

Uczniowie bardzo przeżyli tę uro-
czystość, którą uwiecznili na zdjęciach. 
Z dumą nieśli Sztandar ZSP, ze wzru-
szeniem przyjęli słowa podziękowania 
od pani Błasińskiej.

Panie Pułkowniku! Broniłeś Boga, 
Honoru i Ojczyzny. Dla Ciebie droga 
do nieba jest szeroko otwarta.

Celina Lalik
 – nauczyciel historii w ZSP

Fotoreportaż - str. 24

„A jeśli komu droga otwarta do nieba,
tym, co służą Ojczyźnie”

Podziękowania
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Miejscowości Zielone i Okolic „Ach Zie-

lone”  składa serdeczne podziękowania wszystkim , którzy przyczynili się 
do uświetnienia uroczystości religijno-patriotycznej organizowanej przez  Stowa-
rzyszenie w dniu 16 września  br. Dziękujemy: 
- mieszkańcom wsi Zielone za pomoc w przygotowaniu wyrobów kulinarnych
- nauczycielom Publicznej Szkoły Podstawowej w Zielonem za przygotowanie 
oprawy artystycznej w wykonaniu dzieci
- OSP w Zielonem za wsparcie i pomoc fi nansową
- OHP w Tomaszowie Lubelskim za bezpłatne wypożyczenie kuchni polowej
- 4 Pułkowi Strzelców Podhalańskich z Cieszyna i 3 Pułkowi Piechoty z Katowic 
za pomoc fi nansową
- Panu Piotrowi Michalskiemu za materiały wiedzy historycznej odtwarzające histo-
rię Zielonego w czasie okupacji
- Masarni z Ubojnią w Hrubieszowie - Panu Stanisławowi Kurantowiczowi - za 
przekazanie kiełbasy na ognisko
- A.M.C. Market w Krasnobrodzie - Państwu Adamczukom - za sponsorowanie  ar-
tykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku
- Panu Kazimierzowi Misztalowi - Przewodniczącemu Rady Miasta w Krasnobro-
dzie  - za zakup kwiatów na ołtarz polowy
- Krasnobrodzkiemu Domowi Kultury -  Pani Marioli Czapla i Pani Marioli Ka-
weckiej - za darmowe wypożyczenie krzesełek, stolików, za oprawę stylistyczną i 
fotografi czną.

Tomasz Skóra - Prezes Stowarzyszenia „Ach Zielone”

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia

wielu głębokich i radosnych 
przeżyć, wewnętrznego spokoju, 

wytrwałości i radości
oraz błogosławieństwa Bożego
w każdym dniu nadchodzącego 

Roku

Naszym Klientom 
życzą 

Właściciele i Pracownicy 
Krasnobrodzkiego Centrum 

Handlowo-Produkcyjno
-Usługowego 

AMC Market Spożywczy



Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy wszystkim Członkom Stowarzyszenia, 

Przyjaciołom i Sympatykom piłki błot nej 
oraz Mieszkańcom Krasnobrodu, 

aby nadchodzące Święta były niezapomnianym 
czasem spędzonym bez pośpiechu, 

trosk i zmart wień . 
                

Życzymy, aby przebiegały w spokoju, radości wśród Rodziny, 
Przyjaciół oraz wszystkich bliskich Państwu osób. 

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy dużo zdrowia, 
szczęścia oraz Bożego Błogosławieństwa. Niech nie opuszcza Państwa 

pomyślnośc i niech spełnią się wszystkie najskrytsze marzenia.
 

Zarząd Stowarzyszenia Polskiej Piłki Błot nej BKS Roztocze
 Prezes Zarządu Tomasz Pakuła
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W środę (30 listopada) w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury 

odbyło się Walne Zebranie Stowarzy-
szenia Polskiej Piłki Błotnej BKS Roz-
tocze.

- Spotkaliśmy się w celu założenia 
stowarzyszenia, które będzie prowa-
dziło przede wszystkim działalność 
sportową pod kątem rozwoju polskiej 

piłki błotnej, jak również jej promocji. 
Wybraliśmy zarząd stowarzyszenia, 
uchwaliliśmy statut i podjęliśmy kilka 
uchwał. Zatwierdziliśmy także kalen-
darium planów i działań stowarzyszenia 
na lata 2011/2012. Zorganizujemy kil-
ka imprez sportowo-rekreacyjnych, m. 

in. Mistrzostwa Polski w Piłce Błotnej, 
kilka meczów w tej dyscyplinie, a także 
turniejów piłki nożnej. Złożyliśmy już 
kandydaturę do organizacji Swamp Soc-
cer World Cup, czyli Mistrzostw Świata 
w piłce błotnej w 2012 roku. W planie 
jest wydanie publikacji, która będzie 
zawierała przepisy gry w piłkę błotną 
oraz zarys działalności BKS Roztocze 

– obecnego Mistrza Polski w tej dyscy-
plinie. Niedługo wystartujemy także z 
kampanią promocyjną dyscypliny – po-
wiedział nowo wybrany Prezes Stowa-
rzyszenia Tomasz Pakuła.

Zastępcą prezesa został – Zbigniew 
Masternak, sekretarzem – Jakub Koisz, 

skarbnikiem – Michał Mękal, a człon-
kiem zarządu Radosław Niziołek. Te-
renem działania stowarzyszenia będzie 
Gmina Krasnobród, ale dla realizowania 
swoich celów Stowarzyszenie będzie 
mogło prowadzić działalność na tery-
torium całego kraju oraz poza jego gra-
nicami. Teraz Stowarzyszenie dąży do 
uzyskania odpowiedzialności cywilno-

prawnej. Więcej informacji o nowator-
skiej dyscyplinie sportu, jaką jest piłka 
błotna, można znaleźć na ww.pilkablot-
na.futbolowo.pl.

Materiały prasowe Stowarzyszenia

Powołano Stowarzyszenie 
Polskiej Piłki Błotnej BKS Roztocze

kkkkkakakkkkkkkkkkkkkk  im
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Drodzy Czytelnicy!
Pragnę dziś państwu przedstawić osobę o niezwy-

kłym talencie i wrażliwości poetyckiej.
Pani Krystyna Ewa Kraus jest mieszkanką Domu 

Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie (jak sama mówi: 
z wyboru). Wiersze pisała od dziecka, ale tak „do szufl a-
dy”. W życiu dorosłym warunki życiowe zepchnęły po-
ezję na dalszy plan a pani Krystyna zajmowała się pracą, 
domem, dziećmi, czyli – zwyczajną prozą życia. Teraz 
ma dużo czasu na przemyślenia, lekturę i na poezję.

Dziś pierwszy wiesz pani Krystyny (pierwszy publi-
kowany w „G.K.”) w przyszłości – kolejne.

Zachęcam do przeczytania i do refl eksji, bo to pięk-
ny i mądry wiersz.

Marianna Olszewska

Mój bagaż
Panie – ty mnie wysłałeś na krótką wycieczkę,
Na radość i na smutek, zdrowie i chorobę 
Gdy mnie już przeprowadzisz przez styksową rzeczkę
Pozwól zabrać mi z sobą życiowy dorobek.

Dużo tego – chcę zabrać co najkonieczniejsze,
Na Twej odprawie celnej nie będzie kłopotu –
Bagaże moje dzielą się na lekkie i lżejsze 
Bilet w jedną stronę bez prawa powrotu.

Chcę zabrać wiatr wesoły, co beztrosko żyje,
Wiatr smutny, co w jesienny wieczór cicho płacze,
I wiatr nocy bezsennych ze swoim requiem
Tyle wietrznej muzyki, tyle różnych znaczeń…

Pozwól zabrać mi ze sobą ufny dziecka uśmiech
I echo uwięzione gdzieś między drzewami,
Skok wiewiórki wesoły, sprytny i fi kuśny
I mgłę, kiedy unosi się ponad polami.

Dostojeństwo bociana na straży zamczyska,
Kryształowy blask rosy na trawie o brzasku,
Smutek brzozy samotnej po opadłych listkach
I troskliwe wgłębienie w ciepłym ptasim gniazdku.

Zawis kaczki w zadumie nad oddechem rzeki
I pieszczoty gołębi, tak subtelne, piękne,
Śpiew ptaka nieznanego bliski i daleki,
Na leśnym dukcie konia oddalony tętent.

Z ciszy lasu odległe stukania dzięcioła
I w poszumie drzew Bacha organowe brzmienie,
Muśnięcie wiatru kręcone skrzydłem anioła
I wszystko, o czym mówią mrówki i kamienie.

Ten bagaż osobisty jest dla mnie tak ważny, 
bo pozwala mi w pełni korzyć się przez Tobą.
Korzystam z niego teraz, bo jest mi przyjazny,
Przecież Ty mi go dałeś – pozwól zabrać z sobą.

Krystyna Ewa Kraus

KĄCIK  POETYCKI Zaproszenie
 

Zarząd Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkar-
skiego zaprasza na Walne Zgromadzenie KTW. Obra-
dy odbędą się w dniu 29 stycznia 2012 r. w sali Kra-
snobrodzkiego Domu Kultury mieszczącego się przy 
ul. 3 Maja 26 w Krasnobrodzie.

Rozpoczęcie obrad planowane jest na godzinę 
10:30 w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum został wyzna-
czony termin drugi na godz. 10:45, w którym zebrani będą władni obrado-
wać i 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 za rok 2011:

- Zarządu KTW
- Komisji Rewizyjnej
- Sądu Koleżeńskiego
- Rzecznika Dyscyplinarnego
- Komendanta SSW

6.Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
7.Podjęcie Uchwał:

- ws. udzielenia absolutorium dla Zarządu KTW za rok sprawozdawczy
- ws. uchwalenia budżetu i upoważnienia Zarządu do wprowadzania 

zmian w budżecie KTW na rok 2012.
- ws. zatwierdzenia Kalendarza Imprez Sportowych na rok 2012.
- ws. określenia ekwiwalentu za niedopracowane prace społeczne w 

2012 roku .
9.Zamknięcie obrad.

Zarząd KTW prosi o niezawodne i punktualne przybycie na Walne 
Zgromadzenie Członków Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego.

Zarząd KTW

CHWILÓWKI BEZ                      
BIK

KREDYTY
- GOTÓWKOWE
- SAMOCHODOWE
- LEASING dla FIRM bez BIK
ODZYSKIWANIE ODSZKODOWAŃ 
dla osób poszkodowanych w wypadkach

PGF Kredyt, ul. Partyzantów 16,  22-400 
Zamość, 84 627 80 12 / 609 442 995
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11 grudnia br. w Krasnobrodzie od-
był się fi nał projektu Szlachetna Pacz-
ka, którego organizatorem jest Stowa-
rzyszenie Wiosna z Krakowa; lokalnie  
akcja prowadzona była przez grupę 
miejscowych wolontariuszy. Akcja za-
kończyła się pełnym sukcesem; ilość 
wolontariuszy i obdarowanych rodzin 
przekroczyła normę zakładaną przez or-
ganizatorów, którzy zaproponowali gru-
pę 10 wolontariuszy, którzy poszukają 
darczyńców dla 10 rodzin. W naszej 
miejscowości,  mimo że akcja odbywała 
się po raz pierwszy, nie było problemu 
ze stworzeniem 13-osobowej grupy wo-
lontariuszy, którzy znaleźli darczyńców 
dla 13 rodzin. Wolontariusze to ucznio-
wie i absolwenci LO w Krasnobrodzie, 
studenci, pani Ewa i Dorota- pracowni-
ce MOPS-u w Krasnobrodzie. 

Wyrażam ogromne podziękowanie 
i podziw dla pracy wolontariuszy; po-
święcali swój czas i prywatne środki 
materialne (dojazdy,  telefony).

Wolontariusze zawiązali przyjaźń 
z rodzinami, zdobyli doświadczenie 
podczas wywiadów społecznych oraz 
zdobyli certyfi katy, które wykorzystają 

podczas stażu i pracy.
Jednak o pełnym sukcesie projektu 

nie można by było mówić, gdyby nie za-
angażowanie społeczności naszego mia-
sta i okolic; a nawet niekiedy odległych 
miejscowości. W ZSO im. Jana Pawła II 
odbywały się szkolenia wolontariuszy, 
tam też był magazyn podczas fi nału ak-
cji – podziękowania dla Dyrekcji oraz 
nauczycieli wychowania fi zycznego. 

Dzięki Gazecie Krasnobrodzkiej 
oraz parafi i NNMP w Krasnobrodzie 
akcja została rozpowszechniona, po-
dziękowania dla  pani Dyrektor KDK , 
redakcji GK oraz księży.

Szczególne podziękowania dla pana 
Jana Szpyry, cukiernika z Krasnobrodu 
oraz pani Haliny Gontarz – dzięki nim 
darczyńcy zostali mile przyjęci w ma-
gazynie  i obdarowani artystycznymi 
pamiątkami.

Wyrażamy ogromną wdzięczność 
dla Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z 
przewodniczącym panem Kazimierzem 
Misztalem za wsparcie akcji i wykona-
nie paczki dla rodziny. 

Mówiąc o sukcesie akcji należy 
wyjaśnić, że projekt zakładał, że w 

przypadku braku darczyńców, rodziny 
otrzymają wsparcie z magazynów za-
stępczych np. Warszawy, Krakowa czy 
Poznania. Jednak nie było takiej potrze-
by, wszyscy darczyńcy wybrali nasze 
rodziny i dostarczyli paczki do magazy-
nu w dniach 8-9.12.2011r. 

Darczyńcy – to szlachetni ludzie o 
gorących sercach i skromni, którzy wolą 
pozostać anonimowi. Paczki przekazali 
indywidualni darczyńcy z Krasnobrodu, 
Hutek, Tomaszowa, Zamościa, Lublina, 
Katowic. Grupowo paczki stworzyli: 
Rada Miasta w Krasnobrodzie, nauczy-
ciele i pracownicy ZSP im. 25 Ułanów 
Wielkopolskich w Krasnobrodzie; na-
uczyciele i pracownicy ZSO im. Jana 
Pawła II w Krasnobrodzie, pracownicy 
z panią Dyrektor ELBEST Sp. z o.o. w 
Krasnobrodzie.

Jeszcze raz dziękujemy za szlachet-
ność, zrozumienie, wrażliwość na po-
trzeby innego człowieka, bezinteresow-
ność, życzliwości i wsparcie. 

Danuta Korzeniowska
Lider rejonu Szlachetnej Paczki

 „Krasnobród  okolice” 

Podziękowania 

za Szlachetną Paczkę
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1 grudnia 2011r. odbyła się XII sesja VI kadencji Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie. Uczestniczyło w niej 14 radnych, 
Z-ca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, Pan Mariusz Kowalski – 
Przedstawiciel Kancelarii doradczej, aspirant Wiesław Margol 
Dzielnicowy z Krasnobrodzkiego Posterunku Policji, Kierow-
nicy jednostek podległych, Sołtysi, Przewodniczący zarządów 
osiedli.

Przedstawiciel fi rmy konsultingowej Synergia z siedzibą w 
Lublinie przedstawił zebranym Plan odnowy Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej”.

Podczas sesji podjęto 5 uchwał.
1. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofi ar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2012-2016,

2. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu 
powoływania  i odwoływania członków Zespołu Interdyscypli-
narnego w Krasnobrodzie,

3. w sprawie określenia szczególnego sposobu konsultowania z 
organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

4. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2011,
5. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie 
fi nansowej.

Z-ca Burmistrza Krasnobrodu Pan Stanisław Jędrusina zło-
żył informację o pracy w okresie międzysesyjnym.

Z treścią podjętych uchwał można zapoznać się na stronie 
internetowej pod adresem http://www.krasnobrod.bip.mbnet.pl 
(w zakładce Uchwały Rady Miejskiej).
      M. Brodziak

XII sesja Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie

W niedzielę18 grudnia 2011roku już p raz kolejny 
w  Krasnobrodzkim Domu Kultury  odbyły się 

Eliminacje Rejonowe do XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika -Będzin 
2012.

W tym roku zgłoszonych zostało 41 podmiotów wyko-
nawczych, z których na krasnobrodzkiej scenie zaprezento-
wało się 34.

Uczestnicy przesłuchań oceniani byli przez profesjonal-
ne jury w składzie: Magdalena Stopa, Anna Mroczek i Anna 
Chabros.

Wyłonieni laureaci reprezentować będą nasze woje-
wództwo na Festiwalu w Będzinie, który odbędzie się w 
dniach 5-8 stycznia 2012r

Szczegółową relację z krasnobrodzkich eliminacji opu-
blikujemy w następnym wydaniu „Gazety Krasnobrodz-
kiej”.
     M.K.

Krasnobrodzkie eliminacje 
do Festiwalu w Będzinie
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W listopadzie w Galerii Revia 
Park w Zamościu odbyła się 

wystawa krasnobrodzianina Tomasza 
Pakuły oraz najstarszego i najlepsze-
go forum vlepkowego vlepy.fora.pl. 
Od połowy grudnia wystawę można 
także oglądać w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury. 

Kolekcja liczy ponad 1300 vlepek. 
- Na wystawie można oglądać vlepki 
grup kibiców z całej Polski, a nawet zza 
granicy (m.in.: Sparty Praga, Arsenalu 
Londyn czy Feyenoordu Rotterdam) 
- powiedział Tomasz Pakuła, organiza-
tor przedsięwzięcia, menedżer imprez 
sportowych - Mamy naklejki klubów 
sportowych m.in. ze Śląska, z Pomorza 
a nawet z Anglii, Niemiec, Czech i Sło-

wacji. 
Uroczyste otwarcie wystawy odby-

ło się w sobotę, 12 listopada. Uświetnił 
go pokaz ekstremalnej jazdy ma moto-
cyklach w wykonaniu zamojskiej grupy 
Frantic Riders Squad.

W niedzielę odbyły się kolejne, do-
datkowe atrakcje wystawy. Pokazy Fre-
estyle Football z udziałem Michała Ry-
caja - brązowego medalisty Mistrzostw 
Świata z Malezji, Pawła Wierzchow-
skiego i Serhiya Myroniuka z Ukrainy. 
Do tego pokazy karate w wykonaniu 
Zamojskiego Klubu Karate Tradycyjne-
go, pokazy tańca Patryka Kawki – Mi-
strza Świata w tańcu „Electric boogie”, 
stypendysty Marszałka Województwa 
Lubelskiego i konkursy z nagrodami. 

Uwieńczeniem był panel dyskusyjny 
o piłce nożnej i kolekcjonerstwie wlep 
pod tytułem „Piłka nożna dla kibica”. 

- Przede wszystkim zależało nam na 
promocji ruchów kibicowskich. Pod-
czas panelu dyskutowaliśmy na tema-
ty związane z piłką nożną i właśnie ta 
galeria jest odzwierciedleniem tematu 
dyskusji – dodał Pakuła – To też ukłon 
wobec tych, którzy mają pasję i zajmują 
się zbieraniem vlepek. Ważne jest też to, 
żeby poprawić wizerunek kibiców, bo 
oni też potrafi ą się złączyć i realizować 
naprawdę fajne projekty dla społeczeń-
stwa.

Materiały prasowe: 
www.tomaszpakula.futbolowo.pl

Tomasz Pakuła

Wystawa vlepek

Zaproszenie na wystawę
Krasnobrodzki Dom Kultury serdecznie zaprasza do obejrzenia wystawy vlepek klubowych. Kolekcja liczy 

ich ponad 1300. Na wystawie można zobaczyć vlepki grup kibiców z Polski i zza granicy. Wystawę oglądać moż-
na od 15 grudnia 2011r. do 15 stycznia 2012r. w godzinach pracy Krasnobrodzkiego Domu Kultury. 

Poniedziałek-piątek 8.00-18.00, sobota 9.00 - 15.00.
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