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EtnoPolska 2020
Organizacje pozarządowe we
współpracy z Gminą Krasnobród
w dn. 15.01.2020 r. złożyły 3 wnioski
o dofinasowanie zadań realizowanych
ze środków pozostających w dyspo‐
zycji Dyrektora Narodowego Cen‐
trum Kultury w ramach programu Et‐
noPolska 2020.
Złożone wnioski obejmują zakup
elementów strojów ludowych. Wnio‐
sek dla KGW Hutki obejmował za‐
kup 116 elementów strojów ludo‐
wych dla kobiet i mężczyzn i opiewał
na kwotę 18 050,00 zł. Złożony został
również wniosek dla KGW „Leśne Echo”
w Hucisku na kwotę 11 490,00 zł, w ra‐
mach którego zakupionych zostanie 70
elementów strojów ludowych. W ramach
programu został również złożony wnio‐
sek dla zespołu ludowego „Wójtowianie”,
który obejmował zakup 37 elementów
strojów ludowych. Wniosek złożony na
kwotę 10 605,00 zł.
Obecnie oczekujemy na wyniki oce‐
ny formalnej.

Spotkanie władz samorządowych
Krasnobrodu z mieszkańcami
W niedzielę 2 lutego 2020 roku,
w Krasnobrodzkim Domu Kultury, odby‐
ło się spotkanie burmistrza Krasnobrodu
Kazimierza Misztala oraz przewodniczą‐
cego Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
Radosława CiosMairot z mieszkańcami
miasta i gminy Krasnobród. W spotkaniu
uczestniczył także zastępca burmistrza Ja‐
nusz Oś, sekretarz gminy Kazimierz Gę‐

śla, radna Powiatu Zamojskiego Agniesz‐
ka Adamczuk, dyrektor ZGK w Krasno‐
brodzie Jacek Gmyz oraz radni Rady
Miejskiej w Krasnobrodzie.
Zebranie było okazją do podsumo‐
wania działań zrealizowanych w 2019 ro‐
ku w gminie Krasnobród. Spotkanie mia‐
ło charakter dyskusji, podczas której

omówione zostały najistotniej‐
sze tematy dotyczące funkcjo‐
nowania gminy, m.in. budżet,
w tym ogólna sytuacja finanso‐
wa, bieżące i planowane na rok
2020 inwestycje. Burmistrz
odpowiedział na pytania nurtu‐
jące mieszkańców oraz wysłu‐
chał ich propozycji i uwag.
Wszystkim obecnym na
spotkaniu mieszkańcom dzię‐
kujemy za przybycie i zachę‐
camy do udziału w kolejnych planowa‐
nych zebraniach.

Zebrania sprawozdawcze
w jednostkach OSP
Miesiące styczeń i luty, to czas w któ‐
rym co roku odbywają się zebrania spra‐
wozdawcze w jednostkach OSP na tere‐
nie miasta i gminy W tym roku cykl spo‐
tkań rozpoczął się od 18 stycznia.
Podczas tych spotkań, oprócz spraw
związanych z działalnością OSP, poru‐
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szane były także inne tematy dotyczące
gminy Krasnobród oraz poszczególnych
miejscowości, stąd też w spotkaniach
tych aktywnie uczestniczył burmistrz
Krasnobrodu Kazimierz Misztal.
Opracowanie dokumentacji
na hydrofornię w Zielonem
W Urzędzie Miejskim w Krasnobro‐
dzie, w dniu 18 lutego Burmistrz Kra‐
snobrodu Kazimierz Misztal, przy
kontrasygnacie zastępcy skarbnika To‐
masza Maruszaka, podpisał umowę
z firmą Doradztwo i Wykonawstwo
Robót Budowlanych „AKTEX” z To‐
maszowa Lubelskiego reprezentowaną
przez Antoniego Kopytko na wyko‐
nanie zadania pn. „Opracowanie do‐
kumentacji projektowokosztorysowej
na przebudowę hydroforni w Zielo‐
nem”.
Koszt opracowania dokumentacji –

58 671,00 zł brutto, zostanie pokryty ze
środków własnych Gminy Krasnobród.
Termin zakończenia prac planowany
jest na 17 sierpnia 2020 r.
Zaproszenie do składania ofert
na wykonanie studni w Starej Hucie
Od 29 stycznia trwa procedura wybo‐
ru wykonawcy na realizację zadania
„Wykonanie studni głębinowej ST.
1A z utworów górnokredowych oraz re‐
konstrukcja lub likwidacja studni głębi‐
nowej ST.1 w obrębie działki nr 20/3
w miejscowości Stara Huta, gm. Krasno‐
bród”. Jest to ponowne zapytanie, z uwa‐
gi na unieważnienie pierwszego postępo‐
wania z powodu przekroczenia kwoty
przeznaczonej na sfinansowanie zamó‐
wienia.
Termin składania ofert do dnia
02.03.2020 r. do godz.10:00.
Więcej szczegółów na stromie interneto‐
wej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie
– www.krasnobrod.pl
Informacje zebrała: Mariola Czapla
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Ogólnopolski sukces zespołu
„Krasnobrodzki Gospel”

Z

espół „Krasnobrodzki Gospel”
został laureatem Jubileuszowego
XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd
w Puławach – wyśpiewał sobie I miejsce
w kategorii zespołów wokalnoinstru‐
mentalnych.
To bardzo duży sukces, gdyż w prze‐
słuchaniach, które odbyły się w dniach 27
29 stycznia 2020 roku w parafii Miłosier‐
dzia Bożego w Puławach wzięło udział
blisko 300 wykonawców (ok. 1500 osób).
Uczestników, którzy występowali w 5 ka‐
tegoriach wiekowych i 7 artystycznych
oceniało dziesięcioosobowe jury, w skład
którego wchodziła między innymi Alicja
Janosz – piosenkarka, zwyciężczyni zna‐
nego talentshow.
Gala Jubileuszowego XXV Ogólno‐
polskiego Festiwalu Kolęd oraz koncert
laureatów odbyły się 2 lutego w parafii
Miłosierdzia Bożego w Puławach. Tam
ponownie „Krasnobrodzki Gospel” miał
okazję kolędować, tym razem już jako
laureat.
Pierwsze miejsce w konkursie w Pu‐
ławach jest potwierdzeniem, że zespół
stale utrzymuje wysoki poziom artystycz‐
ny. Przypomnijmy, że rok temu „Krasno‐
brodzki Gospel” wyśpiewał I miejsce
w Międzynarodowym Konkursie Kolęd
i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika
w Będzinie.
Sukcesy zespołu to efekt pracy
wszystkich jego członków, z prowadzą‐
cymi zespół  Grzegorzem Głuchem
i Karoliną Piotrowską na czele.
Dziękujemy za Waszą pracę i zaanga‐
żowanie. Gratulujemy sukcesów i życzy‐
my kolejnych.
Mariola Czapla
fot. Puławski Ośrodek Kultury
„Dom Chemika”

3

4

Luty 2020

W

Wszystko co dobre szybko się koń‐
czy, jednak najważniejsze są miłe wspo‐
mnienia, a tych z pewnością nie zabrak‐
nie uczestnikom ferii zimowych w na‐
szej bibliotece. Cieszymy się, że młodzi
czytelnicy zechcieli spędzić swój wolny
czas z nami. Następne ferie już za rok,
ale do biblioteki zapraszamy codziennie.
B. Włodarczyk
Ferie w Krasnobrodzkim
Domu Kultury
Ferie w KDK odbywały się w dru‐
gim tygodniu ferii, tj. w dniach 1324
stycznia (od poniedziałku do piątku). Ich
program był zróżnicowany tak, aby każ‐
dy mógł znaleźć coś dla siebie zgodnie
z indywidualnymi zainteresowaniami.
Były to zajęcia plastyczne, muzyczno
wokalne, szachowe, drużynowy turniej
gier i quizów oraz integracyjne zabawy
muzyczne. Ponadto 21 stycznia o godz.
16.00 miało miejsce „Karnawałowe
Szaleństwo”, czyli tańce, zabawy i kon‐
kursy dla dzieci i rodziców w wykona‐
niu Kameralistów Orkiestry Symfonicz‐
nej im. Karola Namysłowskiego w Za‐
mościu. Natomiast w ostatni piątek ferii,
czyli 24 stycznia odbył się XIV Feryjny
Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzie‐
ży o Puchar Dyrektora Krasnobrodzkie‐
go Domu Kultury.
W Turnieju wzięło udział 18 mło‐
dych miłośników tej gry z terenu gminy
Krasnobród oraz z Zamościa, Tomaszo‐
wa Lubelskiego, Przeworska i Michalo‐

Zaproszenie na koncert

rasnobrodzki Dom Kul‐
tury serdecznie zaprasza
na koncert Jana Kondraka – auto‐
ra, kompozytora i wokalistę,
a jednocześnie tłumacza, publicy‐
sty i prozaika, współzałożyciela
Lubelskiej Federacji Bardów.
Koncert odbędzie się w sali
widowiskowej Krasnobrodzkiego
Domu Kultury w dniu rozpoczy‐
nającym kalendarzową wiosnę, tj.
21 marca 2020 roku (sobota)
o godz. 17.00.
W programie koncertu usły‐
szymy piosenki: Leonarda Cohe‐
na, Boba Dylana, Edwarda
Stachury i Bułata Okudżawy.
Koncert jest odpłatny. Cena
biletu wynosi 20 zł. Bilety są do
nabycia w Krasnobrodzkim Domu
Kultury.
Serdecznie zapraszamy.
Mariola Czapla

rasnobrodzka

Ferie zimowe 2020

zorem lat ubiegłych, Krasno‐
brodzki Dom Kultury wraz
z MiejskoGminną Biblioteką Publicz‐
ną przygotował ofertę zajęć dla dzieci
z miasta i gminy Krasnobród, które
zdecydowały się spędzić ferie w miej‐
scu zamieszkania oraz dla tych, które
przyjechały do nas na feryjny wypo‐
czynek.
Ferie w Bibliotece
Tegoroczne ferie zimowe w Biblio‐
tece Publicznej w Krasnobrodzie były
pełne atrakcji i niespodzianek dla naj‐
młodszych. Zajęcia odbywały się
w pierwszym tygodniu ferii w godzinach
przedpołudniowych.
Uczestniczyła w nich stała grupa
dzieci w wieku 612 lat i każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Biblioteka przy‐
gotowała cykl zajęć służących propago‐
waniu książki i czytelnictwa, ale nie tyl‐
ko. Podczas spotkań organizowane były
różne formy pracy, między innymi zaba‐
wy edukacyjne i ruchowe oraz zajęcia
manualne.
Całotygodniową zabawę zdomino‐
wała rywalizacja pomiędzy dwiema dru‐
żynami. Nieznaczną liczbą punktów wy‐
grali Nobliści. Wśród wielu atrakcji naj‐
większy zachwyt wzbudziło mieszanie
slime’ów. To prosta sensoryczna zaba‐
wa, która daje dzieciakom mnóstwo ra‐
dości. Wśród wielu atrakcji znalazła się
także biblioteczna fotobudka. Gadżety
do niej wykonane zostały własnoręcznie.
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JAN KONDRAK to głos 
wielki głos. Co do skali i siły pew‐
nie największy spośród polskich
głosów bardowskich. Jest cenio‐
nym autorem i kompozytorem. Pi‐
sze dla siebie i innych, na przykład
dla Marka Dyjaka. Kojarzony
z wyjątkową piwnicą artystyczną
jaką jest Lubelska Federacja Bar‐
dów, której jest współzałożycie‐
lem.
Ma na koncie jedenaście płyt
z LFB i osiem solowych dokonań.
Z klasą sięga po klasykę piosenki
autorstwa Leonarda Cohena, Boba
Dylana, Edwarda Stachury, Bułata
Okudżawy, Włodzimierza Wysoc‐
kiego, Stinga czy Jacka Kaczmar‐
skiego. Zdobywca nagród na
Studenckim Festiwalu Piosenki
w Krakowie, Krajowego Festiwalu
Piosenki w Opolu i świnoujskiej
FAMY.

wa. Najlepszymi w swoich kategoriach
okazali się:
JUNIORZY:
Kategoria do 10 lat
I miejsce – Jan Łata
II miejsce – Jakub Joniec
III miejsce – Stanisław Gorzkiewicz
Kategoria 11 – 14 lat
I miejsce – Bartosz Gielmuda
II miejsce – Paweł Bukała
Kategoria 15 – 18 lat
I miejsce – Dominik Tyrka
JUNIORKI:
Kategoria do 10 lat
I miejsce – Lena Tychlowiec
II miejsce – Martyna Bucior
Kategoria 11 – 14 lat
I miejsce – Aleksandra Budzyńska
II miejsce – Barbara Kojder
III miejsce – Urszula Kojder i Emilia Si‐
kora
Organizatorzy przyznali również na‐
grodę specjalną dla Najmłodszego Za‐
wodnika Turnieju, którym okazał się
Antoni Gielmuda z Krasnobrodu.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzy‐
mali pamiątkowe dyplomy, zwycięzcy
nagrody rzeczowe, a zdobywcy pierw‐
szych miejsc w swoich kategoriach rów‐
nież puchary. Dyplomy, nagrody i pu‐
chary wręczali Ryszard Probola – sędzia
główny turnieju i Mariola Czapla – dy‐
rektor KDK.
M. Mazurek
Fotoreportaż – str. 11
fot. ze zbiorów Biblioteki i KDK
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Wielkie kolędowanie w KDK

O

statnia niedziela stycznia, to ter‐
min w kalendarzu imprez kultu‐
ralnych
organizowanych
przez
Krasnobrodzki Dom Kultury, który od
wielu już lat zarezerwowany jest na kon‐
cert kolędowojasełkowy. Niezmiennie
było i w tym roku. Koncert odbył się
w niedzielę 26 stycznia 2020 roku.
Wystąpili w nim wykonawcy repre‐
zentujący Krasnobrodzki Dom Kultury,
Parafię Nawiedzenia NMP w Krasnobro‐
dzie oraz Zespół Szkół w Krasnobrodzie.
Wielkie kolędo‐
wanie
rozpoczęła
Krasnobrodzka Or‐
kiestra Dęta działają‐
ca w KDK pod kie‐
runkiem
kapelmi‐
strza
Mateusza
Krawca, prezentując
kilka popularnych
utworów o tematyce
bożonarodzeniowej
i kolędy. Występ
wielopokoleniowego
zespołu, składające‐
go się z dzieci, mło‐
dzieży i osób doro‐
słych, posiadającego
35letnią
tradycję,
bardzo podobał się licznie zgromadzonej
publiczności.
Uznanie widzów zyskali również po‐
zostali wykonawcy koncertu. Wszyscy na‐
gradzani byli gromkimi brawami.
Kolejnym wykonawcą był Chór Para‐
fialny z miejscowej Parafii NNMP, który
zaprezentował kolędy wykonane na głosy.
Chór ma bardzo długą, niemalże wiekową
tradycję. Jest to czterogłosowy chór mie‐
szany osób dorosłych, który jest stale uzu‐
pełniany o nowych członków, w tym rów‐
nież o młodych chórzystów z młodzieżo‐
wego zespołu wokalnego działającego
przy parafii. Zapewnia on oprawę nie‐
dzielnych mszy świętych oraz uświetnia
wiele uroczystości, m.in. odpusty, dożynki,
prymicje, msze pogrzebowe, a okazjonal‐
nie koncertuje również poza miejscowym
kościołem. W KDK wystąpił po długiej
przerwie. Od 1979 roku działa pod kierun‐
kiem organisty p. Józefa Ryszarda Bąka,
który jest równocześnie kierownikiem
i dyrygentem chóru.
Po kolędowaniu orkiestry i chóru
przyszedł czas na wykonawców indywi‐
dualnych, duety i tercety, a więc prezenta‐
cje instrumentalne uczestników zajęć pro‐
wadzonych w Krasnobrodzkim Domu
Kultury oraz uczniów Zespołu Szkół
w Krasnobrodzie – laureatów XV Stani‐
sławowskich Spotkań z Kolędą, które od‐

były się 9 stycznia 2020 roku. Jako pierw‐
szy wystąpił zdobywca I miejsca tych spo‐
tkań  zespół wokalnoinstrumentalny
w składzie: Weronika Roczkowska, Mag‐
dalena Ujma, Hubert Kwiatkowski oraz
Gabriela Szpyra akompaniująca na gitarze.
Zespół został przygotowany pod kierun‐
kiem p. Karoliny Piotrowskiej. Kolędy
wykonane na instrumentach dętych (solo,
duety i trio) zaprezentowali uczniowie ka‐
pelmistrza Mateusza Krawca: Dawid
Kwiatkowski Jagoda Skiba, Kamil Małek,

Bartłomiej Smoluch, Alicja Buryło i Oli‐
wia Bucior – trąbki, Marianka Sachajko 
klarnet oraz Krzysztof Zub – sakshorn te‐
norowy. Wśród instrumentalistów był
również Franio Sachajko grający na akor‐
deonie, który naukę gry na tym instrumen‐
cie rozpoczął pod kierunkiem Mirosława
Berlina – kierownika kapeli zespołu
„Wójtowianie”. Obecnie młody akorde‐
onista jest uczniem Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Andrzeja Cwoj‐
dzińskiego w Tomaszowie Lubelskim.
Kolejnymi kolędującymi wykonawca‐
mi koncertu byli gitarzyści: duet „Mistrz
i Uczeń”, czyli Jarosław Monastyrski pro‐
wadzący naukę gry na gitarze w KDK
i występująca już wcześniej Gabriela
Szpyra  grająca również na ukulele
uczestniczka zajęć gitarowych, oraz grają‐
cy solo Cezary Kalinowski.
W dalszej części koncertu wystąpili
kolejni laureaci konkursu kolęd w Stani‐
sławowie – zdobywca I miejsca w swojej
kategorii  zespół wokalny „Zaprzęg
Świętego Mikołaja” (uczniowie kl. II b
Zespołu Szkół) przygotowany pod kierun‐
kiem p. Barbary Dziury oraz solistka We‐
ronika Osuch – laureatka III miejsca.
Potem na scenie zaprezentowały się
dwa zespoły z Parafii NNMP. Pierwszym
była Schola Młodzieżowa  utalentowane,
obdarzone pięknymi głosami dziewczęta:

Alicja Kałuża, Paula Kawka, Dominika
Radlińska, Maja Rębisz i Gabriela Szpyra
(śpiew i akompaniament na gitarze). Dru‐
gim – liczna, bo licząca 20 osób Schola
Dziecięca, prowadzona pod kierunkiem p.
Agnieszki Kostrubiec, którą wspiera
akompaniujący na gitarze mąż Dariusz.
Wielkie kolędowanie w KDK zakoń‐
czyli „Wójtowianie” – zespół z bogatym
ponad 25letnim stażem, posiadający licz‐
ne sukcesy artystyczne. W ich wykonaniu
można było usłyszeć piękne, znane i mniej
znane kolędy i pasto‐
rałki.
Warto tu dodać, że
publiczność nie była
tylko biernym słucha‐
czem, ale również zo‐
stała zaangażowana do
śpiewania
kolęd.
W czasie przerw po‐
między poszczególny‐
mi prezentacjami, ko‐
lędowanie wśród osób
siedzących na widow‐
ni, prowadzili człon‐
kowie zespołu „Wój‐
towianie”.
Najwytrwalsi z wi‐
dzów, którzy wysłu‐
chali do końca 2,5godzinnego koncertu,
zostali nagrodzeni upominkami w postaci
najnowszej płyty zespołu „Wójtowianie”
pt. „Jest takie miejsce”, która ukazała się
pod koniec grudnia 2019 roku.

Cały koncert został utrwalony na na‐
graniu video, którego dokonał p. Zbigniew
Górnik, krasnobrodzanin mieszkający we
Wrocławiu, który od wielu lat promuje
Krasnobród i jego kulturę na Dolnym Ślą‐
sku.
Dziękuję wszystkim wykonawcom
koncertu, za piękną ucztę duchową, pu‐
bliczności za obecność i aktywny udział
w kolędowaniu, a panu Zbigniewowi
Górnikowi za nagranie koncertu.
Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 10
fot. Marzena Mazurek
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I. Często słyszy się i czyta, że jedno słowo
„matka” to bardzo dużo. Przy tym jedno‐
cześnie od razu dodaje się, że napisać na‐
wet tomy o matce – to zawsze za mało.
Każda jest inna, ale każda jest wielka, naj‐
mądrzejsza, najlepsza i najpiękniejsza, bo
to moja matka. W Piśmie Świętym, kon‐
kretnie w Drugiej Księdze Machabejskiej,
czytamy: „Przede wszystkim godna podzi‐
wu i trwałej pamięci była matka. [...]. Peł‐
na szlachetnych myśli [...] (2 Mch 2, 20
21).
Tak z pewnością można powiedzieć
o każdej z matek, które wychowały swoich
synów i córki. Niektóre z nich muszą z bó‐
lem patrzeć na cierpienie, a nawet śmierć
swoich dzieci. Matkom, które są skazane
na miłość swoich nieszczęśliwych, chorych
dzieci, poświęcona jest historia opisana
w Ewangelii według św. Mateusza. Oto
pewna matka, cudzoziemka, idąc za Jezu‐
sem i uczniami, wołała głośno:
Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną!
Moje dziecko jest bardzo dręczone przez
złego ducha.
Jezus nie odezwał się do niej ani słowem.
Jego uczniowie zaś mówili: Odpraw ją, bo
idzie i krzyczy za nami!
Pan Jezus odparł: – Kobieto, zrozum! Je‐
stem powołany tylko do owiec, które zginę‐
ły z domu Izraela.
– Panie, dopomóż mi! – wołała natarczy‐
wie matka.
– Nie mogę zabierać chleba dzieciom i rzu‐
cać psom.
– Tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okru‐
chy, które spadają ze stołu ich panów.
– Ale ty masz wiarę, matko! Niech ci się
stanie, tak jak o to bardzo prosisz. I od tej
chwili dziecko jej stało się zdrowe (por. Mt
15, 2128).
Tak żebrać, nawet gdy Pan Bóg chwi‐
lowo milczy, tak błagać, nawet gdy odpę‐
dzają pobożni, tak się poniżać, tak upra‐
szać Boga potrafi tylko matka. Mam teraz
w pamięci taką matkę, która niedawno
podjęła trud tak zwanej ekstremalnej drogi
krzyżowej i została wysłuchana.
II. Wspaniały jest nasz Pan Bóg. Nie zo‐
stawił nas w Kościele sierotami. Każdy
z nas, my wszyscy, wygnańcy i synowie
Ewy, możemy wołać do Matki Bożej: Mat‐
ko!
Jezus zawołał ze swojego krzyża: Mat‐
ko, oto syn Twój, a do ucznia: Oto Matka
Twoja! (por. J 19, 2527).
Matko moja! – tak zwracamy się do
Matki Najświętszej. W tym świętym domu
Bożym czynimy to często – i jesteśmy wy‐
słuchiwani!2.
Dzisiaj jednak chcę Ci opowiedzieć
o tej, która cię urodziła. Ty jej może nie pa‐
miętasz z tamtych czasów. Była wtedy
młodą, ładną kobietą. Znam pewną wzru‐
szającą książkę o matce, a w niej uratowa‐
ne przez rodzinę i pieczołowicie przekaza‐
ne do druku zdjęcia z młodych lat takiej
matki.
Któregoś dnia twoja przyszła matka

Luty 2020

Gazeta

rasnobrodzka

Matka1
wiedziała, że już jesteś. Ostrożnie chodziła
z tobą w sobie, by nie zrobić ci krzywdy.
Dokładnie obliczała dni, kiedy przyjdziesz
na świat. Nie raz klęczała w kościele przed
świętym obrazem, może przed wizerun‐
kiem Matki Boskiej Krasnobrodzkiej,
i rozmawiała z Maryją jak matka z Matką.
Może modliła się tak:
– Jesteś szczęśliwa, bo masz na ręku Syna.
Ja też będę miała dziecko. Proszę Cię: jeśli
to będzie syn, niech wyrośnie dobry i mą‐
dry, choć trochę do Twego podobny. A jeśli
to będzie córka, niech będzie ładna i do‐
bra, trochę do Ciebie podobna3.
Potem ją bolało, ale wkrótce już nie
pamiętała bólu twego urodzenia. Była
dumna z ciebie.
Dziś jesteś już dużym, dorosłym czło‐
wiekiem. A ona? Przybywało jej lat. Nie
była już taka piękna jak wtedy. Każdy kło‐
pot, także ten, którego ty byłeś powodem,
zostawiał nowe zmarszczki na jej twarzy.
Ręce jej stwardniały. Włosy posiwiały. Ale
wciąż jest, była… twoją, coraz bardziej ko‐
chaną mamą, bo jest zawsze dobra i mądra.
III. Może kolejny raz mówi jeszcze do cie‐
bie, przywołując proroka Izajasza. Dziecko
moje: „Dziel swój chleb z głodnym, wpro‐
wadź w dom biednych tułaczy, nagiego,
którego ujrzysz, przyodziej i nie odwróć się
od swoich bliskich” (Iz 58, 7).
Znam osobiście wielu z was, którzy je‐
steście dzisiaj w tej świątyni. Mam z wami
serdeczną łączność. Może nie każdemu
mogę powiedzieć: znam cię z imienia, któ‐
re nadała ci twoja mama, wiem jednak,
kim jesteś – że jesteś redaktorem, społecz‐
nikiem, członkiem rady miasta, rolnikiem,
lekarzem,
urzędnikiem,
kapłanem,
uczniem, studentem. A wszystko to, kim
jesteś i co masz w sobie, to od niej! Nicze‐
go za to od ciebie nie chciała i nadal nie
chce. Owszem, często może oczekuje, że
powiesz jej: Dziękuję ci mamo, kochana
jesteś!
Moja mama zamawiała msze św. wie‐
czyste. Chciała pewnie, byśmy wszyscy
o niej pamiętali w jej kościele, który tak
bardzo kochała. Czynimy to właśnie dzi‐
siaj z okazji jej imienin.
IV. Być może nasze mamy, świadomie lub
nie, nawiązywały do nauczania św. Pawła.
Dlatego sięgnijmy do jego słów wybra‐
nych przez Kościół na dzisiejszą niedzielę.
Pewnie nasze mamy nadal chcą tak jak on,
„byśmy wszyscy nie znali niczego więcej,
jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowa‐
nego [...]. A mowa nasza i nasze głoszenie
nauki nie miały nic z uwodzących przeko‐
nywaniem słów ludzkiej mądrości, lecz były
ukazywaniem ducha i mocy, aby nasza
wiara opierała się nie na mądrości ludz‐
kiej, lecz na mocy Bożej” (1 Kor 2, 15).
Niejeden i niejedna spośród nas powie
dziś: Niestety, nie ma Cię przy mnie już ty‐
le lat, Mamo. Zachowuję tylko pamięć

o Tobie i coraz bardziej za Tobą tęsknię.
Wstępuję na nasz krasnobrodzki cmentarz,
na miejsce Twego wiecznego spoczynku.
Rozmyślam.
Mamo! Lubiłem w domu i w kościele,
a później w szpitalu patrzeć na Ciebie, kie‐
dy się modlisz. Lewą rękę owijałaś różań‐
cem, z którym zresztą nigdy się nie rozsta‐
wałaś. Rwały ci się te różańce. Reperowa‐
łaś je. Modlitwą i słowem budowałaś dom
i rodzinę. Nie opuściłaś żadnej Mszy św.,
którą tu odprawiałem. Jeśli czasem ze
względu na zdrowie nie byłaś na niedziel‐
nej liturgii, to wtedy o wszystkie szczegóły
wypytałaś domowników, którzy byli w ko‐
ściele. Skąd ty znałaś na pamięć tyle mo‐
dlitw i miałaś zawsze siłę, by je odmawiać,
choć z wiekiem szło ci to wyraźnie coraz
trudniej? Wielu Twoich najbliższych mło‐
dych nauczyło się od Ciebie gorliwej mo‐
dlitwy. Dziś są dobrymi rodzicami i Twój
wzór życia przekazują innym. Czynią to
nawet za granicami Polski.
V. Teraz jest właściwy moment, byśmy na‐
wiązali jeszcze do dzisiejszych znakomi‐
tych, wzruszających i zobowiązujących
słów Jezusowej Ewangelii. Pan powie‐
dział: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli
sól utraci swój smak, czymże ją posolić ?
[...]. Wy jesteście światłem świata. Nie mo‐
że się ukryć miasto położone na górze.
[...]. Niech świeci wasze światło przed
ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki
i chwalili Ojca waszego, który jest w nie‐
bie” (Mt 5, 1316).
To prawda, powiedzmy sobie jeszcze
w zakończeniu naszej rozmowy: jedno sło‐
wo „matka” to bardzo dużo, ale jednocze‐
śnie dodajmy, że napisać nawet tomy
o matce – to doprawdy za mało. Jedno ka‐
zanie o matce to dużo, ale też stanowczo
za mało. Może spotkamy się znowu za rok,
jeśli Bóg pozwoli?
Może się tak stanie. Amen!
ks. prof. zw. dr hab. Edward Walewander
(KUL)
fot. z archiwum KDK (2018)
1. Kazanie wygłoszone 9 lutego 2020 r. w koście‐
le p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w
Krasnobrodzie z okazji imienin śp. Apolonii Wa‐
lewander.
2. E. Derdziuk, By chwała Jej Syna tu się dokonywa‐
ła, „Gazeta Krasnobrodzka” 2019, nr 12, s. 5
3. Por. Ks. Tymoteusz [J. Zawitkowski], To jest
Ktoś, Warszawa 1999, s. 11

Gazeta

rasnobrodzka

Luty 2020

7

Unijne dofinansowania dla Gminy Krasnobród

N

a początku nowego roku zwy‐
kle dokonujemy analizy i pod‐
sumowań roku poprzedniego. W niniej‐
szym artykule przedstawiamy zestawienie
projektów, które Gmina Krasnobród re‐
alizowała lub rozpoczęła realizację w ro‐
ku 2019. Dzięki wcześniej opracowanym
przez gminę wnioskom, które zostały
rozpatrzone pozytywnie przez instytucje
zarządzające, na realizację tych projektów
gmina otrzymała dofinansowanie ze
środków unijnych
Wśród nich było kilka dużych i kosz‐
townych inwestycji, mających ogromne
znaczenie dla rozwoju miasta i gminy
Krasnobród oraz dla poprawy życia jego
mieszkańców. W sumie koszty ich reali‐
zacji opiewają na łączną kwotę 16 825
855,47 zł, w tym dofinansowanie to
kwota 11 246 668,02 zł.
Oto realizowane projekty:
1. Projekt pn. „Montaż Odnawialnych
Źródeł Energii na terenie Gminy Kra‐
snobród”
Termin realizacji: 20182020 r. (w trakcie
realizacji)
Wartość dofinansowania (wg umowy
o dofinansowanie): 4 469 810,00 zł.
Wartość całkowita: 5 746 933,00 zł.
W ramach realizacji zainstalowanych
zostało 401 instalacji OZE (kolektory sło‐
neczne, panele fotowoltaiczne, pompy
ciepła) na terenie Gminy Krasnobród.

2. Projekt pn. „Przebudowa oczysz‐
czalni ścieków dla aglomeracji Krasno‐
bród wraz z budową kanalizacji sani‐
tarnej w Krasnobrodzie”
Termin realizacji: 20182020 r. (w trakcie
realizacji)
Wartość dofinansowania (wg umowy
o dofinansowanie): 3 311 574,71 zł.
Wartość całkowita: 5 776 014,12 zł (po
przetargu).

Projekt
obejmuje
przebudowę
oczyszczalni ścieków dla aglomeracji
Krasnobród. Zakłada również rozbudowę
sieci kanalizacyjnej, która obejmuje bu‐
dowę kolektora w ul. Tomaszowskiej,
budowę kolektora kanalizacji na os. Pod‐
klasztor w rejonie ulic: Łąkowa, Aleja
N.M.P., Słoneczna, Sobieskiego. Łącznie
wybudowane zostanie 5,45 km kanaliza‐
cji sanitarnej w systemie grawitacyjno –
ciśnieniowym wraz z przyłączami. Dzięki
realizacji inwestycji do sieci kanalizacyj‐
nej przyłączonych zostanie około 380 no‐
wych gospodarstw domowych..

3. Projekt pn. „Rozbudowa terenów
rekreacyjnych i turystycznych wokół
zalewu w Krasnobrodzie w kierunku
turystyki wodnej”
Termin realizacji: 20182019 r.
(w trakcie rozliczenia)
Wartość dofinansowania: 174 072,00 zł
Wartość całkowita: 292 734,00 zł
W ramach realizacji zadania rozbudo‐
wano infrastrukturę turystyczną i rekre‐
acyjną przy zalewie w Krasnobrodzie. Od
wschodniej strony zalewu wybudowane

zostały trzy pomosty (spacerowy, wido‐
kowy i do cumowania). W ramach opera‐
cji zaplanowano montaż elementów ma‐
łej architektury tj. wiaty wraz ze stołem,
siedziskami i tablicą informacyjną oraz
oświetlenie terenu lampami LED.
4. Projekt pn. „Budowa deptaka oraz
ciągów pieszych i elementów małej
infrastruktury do obsługi turystyki
wodnej w rejonie zbiornika wodnego
„Zalew”
Termin realizacji: 20182019 r. (w trakcie
rozliczenia)
Wartość dofinansowania: 208 644,40 zł
Wartość całkowita: 350 246,61 zł
Zagospodarowany został teren gmin‐
ny, teren oczka wodnego oraz brzeg rzeki
Wieprz z przeznaczeniem na utworzenie
miejsca obsługi turystyki wodnej.
5. Projekt pn. „Zachowanie i udo‐
stępnienie najatrakcyjniejszych ele‐
mentów dziedzictwa naturalnego
w Krasnobrodzie”
Termin realizacji: 20182020 r. (w trakcie
realizacji)
Wartość dofinansowania: 1 217 102,74
Wartość całkowita: 1 761 219,28 zł
W ramach zadania uporządkowany
zostanie park w Krasnobrodzie i utwo‐
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rzona promenada spacerowa na ul. Młyń‐
skiej, łącząca sanatorium rehabilitacyjne
z centrum miasta. Gmina Krasnobród re‐
alizuje projekt wspólnie z Powiatem Za‐
mojskim.
6. Projekt pn. „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej
w gminie Krasnobród”
Termin realizacji: 20192022 (w trakcie
realizacji). Obecnie gmina Krasnobród jest
na etapie ogłoszenia przetargu na wyłonie‐
nie wykonawcy.
Wartość dofinansowania: 1 008 224,04 zł.
Wartość całkowita: 1 848 288,01 zł.
7. Projekt pn. „Cyfrowy Urząd
przyjazny mieszkańcom”
Termin realizacji: 20192021 (w trakcie
realizacji)
Wartość dofinansowania dla Gminy Kra‐
snobród: 568 453,48 zł.
Wartość całkowita: 668 768,80 zł.
8. Projekt pn. „Likwidacja barier
transportowych w Warsztacie Terapii
Zajęciowej w Dominikanówce”
Termin realizacji: 2019 (rozliczono)
Wartość dofinansowania: 214 000,00 zł.
Wartość całkowita: 306 885,00 zł.
9. Projekt pn. „Rozwój kompetencji
cyfrowych mieszkańców Gminy Kra‐
snobród”
Termin realizacji: 2019 (w trakcie rozli‐
czenia)
Wartość dofinansowania: 74 766,65 zł.
Wartość całkowita: 74 766,65 zł.
Inwestycje na drogach
powiatowych
Gmina Krasnobród miała też swój
udział w realizacji dużych projektów
unijnych realizowanych przez Powiat Za‐
mojski związanych z realizacją inwestycji
na drogach powiatowych:
1. „Przebudowa drogi powiatowej nr
3247L relacji: droga krajowa 17
PniówekSuchowolaMaciejówka”
(droga do Kalinowic)
Zadanie jest częścią wspólnego pro‐
jektu powiatów województwa lubelskie‐
go pn. „Wygodniej, szybciej, bezpiecz‐
niej”. Zostało zrealizowane we współpra‐
cy z gminami, po terenie których przebie‐
ga przebudowana droga, tj. gm. Krasno‐
bród, gm. Zamość oraz gm. Adamów.
W ramach projektu wykonano nową
nawierzchnię o długości 19,2 km, prze‐
budowano skrzyżowania, wybudowano
oraz przebudowano chodniki, wybudo‐
wano oświetlenie.
Na terenie gminy Krasnobród prze‐
budowano drogę o długości 4,4 km oraz
chodnik o długości 0,3 km.
Termin realizacji – październik 2019
Wartość całego  blisko 21 mln zł.
Wkład finansowy gminy Krasnobród 
ponad 1,1 mln zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr
3260L Tomaszów Lubelski – Krasno‐
bród – Jacnia na odcinku Zielone –
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W ramach zadania przebudowana zo‐
stanie droga o długości około 6,7 km,
wykonane zostaną poszerzenia, oznako‐
wanie pionowe i poziome, utworzone
zjazdy indywidualne, odtworzone rowy i
oczyszczenia przepustów. Zadanie w
trakcie realizacji.
Termin realizacji  czerwiec 2020 r.
Wartość zadania  3 871 228,29 zł.
Wkład finansowy gminy Krasnobród 
871 026,00 zł.
Łączna wartość udziału finansowego
gminy Krasnobród – prawie 2 mln zł.

Projekty zrealizowane
we współpracy ze stowarzyszeniami
i innymi podmiotami:
Oprócz wyżej wymienionych projek‐
tów realizowanych przez gminę Krasno‐
bród, w 2019 roku zrealizowano lub roz‐
poczęto realizację także innych zadań,
które mają wpływ na rozwój gminy i po‐
prawę życia mieszkańców. Były to pro‐
jekty realizowane przy współpracy ze
stowarzyszeniami, dla których gmina
opracowała wnioski o przyznanie gran‐
tów oraz wspierała przy realizacji i rozli‐
czeniu projektów:
1. Wnioski o powierzenie grantów wy‐
branych do dofinansowania w ramach
naboru do LGD „Nasze Roztocze”
nr 1/2019/G i nr 2/2019/G:
– „Organizacja warsztatów ręko‐
dzielniczych i kulinarnych na terenie
gminy Krasnobród”, wnioskodawca:
Stowarzyszenie KulturalnoNaukowe
„Do Źródeł” (rozliczono).
Wartość dofinansowania  18 306,00 zł.
Wartość całkowita  19 270,00 zł.
– „Wsparcie aktywności kulturalnej
mieszkańców
Gminy
Krasno‐
bród” (wydanie płyty zespołu „Wójto‐
wianie”), wnioskodawca: Krasnobrodzki
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Dom Kultury (rozliczono).
Wartość dofinansowania  15 327,00 zł.
Wartość całkowita  17 030,00 zł.
– „Rozbudowa infrastruktury tury‐
stycznej Gminy Krasnobród” (zakup
ławek, tablic oraz elementów siłowni
zewnętrznych), wnioskodawca: Sto‐
warzyszenie KulturalnoNaukowe „Do
Źródeł” (w trakcie realizacji).
Wartość dofinansowania  44 935,00 zł.
Wartość całkowita  47 300,00 zł.
2. Projekt pn. „Stworzenie miejsca inte‐
gracji  boiska do piłki siatkowej”,
wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju miejscowości Majdan Mały
i okolic „Uroczy Zakątek” (w trakcie re‐
alizacji).
Wartość dofinansowania  5 000,00 zł.
Wartość całkowita  7 850,00 zł.
3. Projekt pn. „Mały turysta  odkrywa‐
my atrakcje turystyczne Krasnobro‐
du”, wnioskodawca: Krasnobrodzkie Sto‐
warzyszenie Turystyczne (zrealizowano).
Wartość dofinansowania  5 000,00 zł.
Wartość całkowita  7 800,00 zł
Łączna wartość projektów: 99 250,00 zł.
Wartość dofinansowania: 88 568,00 zł.
Wnioski dla OSP
Gmina Krasnobród wspierała rów‐
nież Ochotnicze Straże Pożarne w pozy‐
skiwaniu środków na potrzeby działalno‐
ści jednostek. W 2019 roku dla OSP z te‐
renu gminy Krasnobród zostały złożone
22 wnioski na łączną kwotę 191 376,00
zł, dofinansowanie otrzymało 15 wnio‐
sków na łączną kwotę 102 176,00 zł.
1. Wnioski dla OSP, które otrzymały do‐
finansowanie:
1) Zadanie pn. „Wyposażenie jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z tere‐
nów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ra‐
towniczogaśniczy i umundurowanie
bojowe, z wyłączeniem zakupu wozów
strażackich oraz łodzi ratunkowych” do‐
finansowane z Funduszu Składkowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników –
2 wnioski
OSP Majdan Wielki – 6 750,00 zł
OSP Wólka Husińska – 7 310,00 zł
Łączna
kwota
dofinansowania:
14 060,00 zł
2) Zadanie „Dostawa wyposażenia
i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych
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Straży Pożarnych z terenu Gminy Kra‐
snobród” współfinansowane ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dys‐
ponentem jest Minister Sprawiedliwości
– 1 wniosek
OSP Hutków – 5 kompletów ubrań spe‐
cjalnych i pilarka do drewna
OSP Malewszczyzna – 5 kompletów
ubrań specjalnych i pilarka do drewna
OSP Majdan Mały – 5 kompletów ubrań
specjalnych
OSP Zielone – pilarka do drewna
Łączna kwota dofinansowania:
27 180,00 zł
3) Zadanie publiczne pn. „Dofinanso‐
wanie jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych” dofinansowane ze środków
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad‐
ministracji – 12 wniosków
OSP Zielone – 5059,00 zł
OSP Majdan Mały – 5154,00 zł
OSP Malewszczyzna – 5056,00 zł
OSP Hutków – 5012,00 zł
OSP Dominikanówka – 5103,00 zł
OSP Stara Huta – 5045,00 zł
OSP Hucisko – 5180,00 zł
OSP Wólka Husińska– 5086,00 zł
OSP Krasnobród – 5162,00 zł
OSP Grabnik – 5029,00 zł
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OSP Hutki – 5050,00 zł
OSP Majdan Wielki – 5000,00 zł
Łączna
kwota
dofinansowania:
60 000,00 zł
Wkład własny jednostek OSP:
936,00 zł
2. Wnioski dla OSP, które nie otrzymały
dofinansowania:
1) Program grantowy „ORLEN dla
Strażaków” 2019  4 wnioski
OSP Hutków – 19 200,00 zł
OSP Krasnobród – 4 500,00 zł
OSP Majdan Wielki – 18 900,00 zł
OSP Wólka Husińska – 19 350,00 zł
Łączna kwota wniosków: 61 950,00 zł
2) Program Rozwoju Organizacji Oby‐
watelskich na lata 20182030, Priory‐
tet 5. Wsparcie doraźne. Edycja 2019 –
3 wnioski
OSP Hutków – 10 000,00 zł
OSP Krasnobród – 7 500,00 zł
OSP Stara Huta – 9 750,00 zł
Łączna kwota wniosków: 27 250,00 zł.
Wnioski dla Kół Gospodyń Wiejskich
Gmina Krasnobród wspiera Koła Go‐
spodyń Wiejskich w pozyskiwaniu środ‐
ków na potrzeby działalności jednostki.
W 2019 r. dla KGW z terenu gminy Kra‐

snobród zostały złożone 4 wnioski na
łączną kwotę 57 572,00 zł.
1) „Bank Młodych Mistrzów Sportu”
Edycja 1/2019. Organizatorem konkursu
była Fundacja Santander Bank Polska
S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego z
siedzibą w Warszawie.
KGW Kaczórki – 5 476,00 zł
2) Konkurs Grantowy w ramach Projektu
Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3
dofinansowany ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
KGW Kaczórki – 5 476,00 zł
3) Program „Tu Mieszkam, Tu Zmie‐
niam” Edycja 1/2019. Organizatorem
konkursu jest Fundacja Santander Bank
Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderew‐
skiego z siedzibą w Warszawie
KGW Kaczórki – 16 000,00 zł
4) Wniosek o dofinansowanie zadania re‐
alizowanego ze środków pozostających
w dyspozycji Dyrektora Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu
EtnoPolska 2019.
KGW Kaczórki – 30 620,00 zł.
Powyższe wnioski dla KGW nie uzyska‐
ły dofinansowania.
Małgorzata MiecznikBorkowska
Inspektor ds. funduszy unijnych

Porozumienie gmin „Zielone Serce Roztocza”

W

spółpraca czterech rozto‐
czańskich gmin, które chcą
razem dbać o swój rozwój i starać się
o pieniądze na realizację wspólnych
pomysłów, nabiera realnych kształtów.
Przedstawiciele Józefowa, Krasnobro‐
du, Suśca i Zwierzyńca podpisali po‐
rozumienie,
którego
pierwszym
efektem ma być opracowanie „Zinte‐
growanej Strategii Rozwoju Zielone
Serce Roztocza 2020 – 2030”.
To jeden z elementów wspólnych
przygotowań do nowej perspektywy
unijnej, którą sygnatariusze porozumie‐
nia chcą wykorzystać przede wszystkim
na rozbudowę infrastruktury turystycz‐
nej. Chodzi na przykład o budowę dróg
czy wielofunkcyjnych ścieżek m. in. dla
pieszych i rowerzystów, rozbudowę
zbiorników wodnych, a w przypadku
Krasnobrodu, także inwestycje podkre‐

ślające funkcję uzdrowiskową.  Chce‐
my, by nasza strategia była częścią po‐
wstającej Strategii Rozwoju Woje‐
wództwa Lubelskiego, w której do tej
pory uzdrowiska były pomijane. Tym‐
czasem ze względu na ilość terenów
chronionych mamy bardzo ograniczone
możliwości inwestycji, dlatego powin‐
niśmy mieć szansę na zrekompensowa‐
nie strat, korzystając z preferencyjnych
zasad naboru wniosków o przyznanie
unijnych dotacji  przekonuje Kazi‐
mierz Misztal, burmistrz Krasnobrodu,
gdzie samorządowcy podpisali porozu‐
mienie.
Jego sygnatariusze przyznają, że ich
gminy mają wiele podobnych cech, ale
są też elementy, które je wyróżniają.
Dlatego powinny się uzupełniać, a nie
ze sobą konkurować.
List intencyjny w sprawie współ‐

pracy samorządowcy podpisali w paź‐
dzierniku. Potem rady gmin przyjmo‐
wały uchwały, deklarujące chęć podpi‐
sania porozumienia, które teraz zostało
oficjalnie zawarte.
Podczas spotkania w Krasnobrodzie
pod dokumentem podpisali się burmi‐
strzowie: Zwierzyńca  Urszula Kol‐
man, Józefowa  Roman Dziura i Kra‐
snobrodu  Kazimierz Misztal oraz wójt
gminy Susiec Zbigniew Naklicki.
Liderem będzie Gmina Józefów,
która w porozumieniu z pozostałymi
samorządami ma teraz przygotować
i przeprowadzić procedurę, związaną
z wyborem firmy odpowiedzialnej za
opracowanie „Zintegrowanej Strategii
Rozwoju Zielone Serce Roztocza”.
Ias24.eu
fot. UM Krasnobród
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Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W

niedzielę 2 lutego 2020 ro‐
ku w Krasnobrodzkim Do‐
mu Kultury odbyło się coroczne spo‐
tkanie władz samorządowych z przed‐
stawicielami organizacji pozarządo‐
wych (stowarzyszenia, kluby i koła
gospodyń wiejskich) z terenu gminy
Krasnobród.
W spotkaniu z uczestniczyli: bur‐
mistrz Krasnobrodu  Kazimierz Misz‐
tal, zastępca burmistrza  Janusz Oś
oraz gospodarz obiektu, dyrektor KDK
 Mariola Czapla.
Na wstępie Pan Burmistrz przywi‐
tał serdecznie zgromadzone delegacje
poszczególnych organizacji oraz po‐
dziękował im za owocną współpracę

i działania na rzecz dobra całej gminy.
Następnie głos zabrała pani dyrektor
Mariola Czapla, która także podzięko‐
wała organizacjom za wspólnie zreali‐
zowane wydarzenia w roku 2019 oraz
zadeklarowała pomoc w przyszłych
działaniach organizacji. Do podzięko‐
wań dołączyła się też autorka niniej‐
szej relacji, systematycznie współpra‐
cująca z organizacjami pozarządowy‐
mi.
Na spotkanie przybyły reprezenta‐
cje 12 organizacji z terenu gminy Kra‐
snobród, które podzieliły się z zebra‐
nymi swoimi ubiegłorocznymi osią‐
gnięciami i zrealizowanymi działania‐
mi. Spotkanie przebiegło w miłej

i sympatycznej atmosferze.
Ze strony Urzędu Miejskiego
w Krasnobrodzie, dziękujemy organi‐
zacjom za współpracę w roku 2019.
Wiele działań nie byłoby możliwych
do realizacji bez udziału przedstawi‐
cieli organizacji.
DZIĘKUJEMY za Wasze serce,
pracę i czas poświęcony na rzecz
wspólnego dobra! Mamy nadzieję, że
wiele naszych wspólnych planów zo‐
stanie zrealizowanych w roku 2020!
Małgorzata MiecznikBorkowska
Inspektor ds. funduszy unijnych UM
w Krasnobrodzie
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Ku chwale bohaterów

Uroczystości religijnopatriotyczne w Lasowcach

M

ieszkańcy gminy Krasno‐
bród oddali hołd poległym
w bitwie pod Lasowcami w 77. roczni‐
cę jednej z potyczek tak zwanego „Po‐
wstania Zamojskiego”. W uroczysto‐
ściach, które odbyły się we wtorek 4
lutego, wzięli udział przedstawiciele
władz, organizacji kombatanckich,
OSP i szkół.
Obchody odbywały się zgodnie
z ceremoniałem wojskowy, przy po‐
mniku żołnierzy Armii Krajowej
w Lasowcach, gdzie uczestników uro‐
czystości powitał burmistrz Krasno‐
brodu Kazimierz Misztal. Koncelebro‐
waną polową mszę świętą odprawili
proboszczowie  parafii w Bondyrzu,
do której należą Lasowce  ksiądz Ar‐
tur Sokół, Zesłania Ducha Świętego
w Krasnobrodzie  ksiądz Roman Sa‐

wic oraz Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny w Krasnobrodzie 
ksiądz Eugeniusz Derdziuk, który wy‐
głosił homilię. Rys historyczny bitwy
sprzed 77 lat przypomniał wiceprezes
zamojskiego
okręgu
Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej
porucznik
Andrzej
Jaroszyński,
a w nawiązaniu do tych wydarzeń
uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Armii Krajowej w Kaczórkach pod
kierunkiem nauczycielki Celiny Lalik
zaprezentowali program artystyczny.
Potem uczestnicy obchodów wzięli
udział w apelu poległych, poprowa‐
dzonym przez 3 Batalion Zmechanizo‐
wany w Zamościu, oraz złożyli pod
pomnikiem wieńce i kwiaty. Roczni‐
cowe spotkanie zakończyło wspólne
ognisko.

W bitwie pod Lasowcami poległo
około 30 partyzantów i mieszkańców,
których ciała przeniesiono po wojnie
na cmentarz wojenny w Zamościu.
Pod Lasowcami postawiono pomnik
ku czci poległych, przy którym co ro‐
ku odbywają się patriotyczne uroczy‐
stości.
Podczas wtorkowych obchodów,
oprócz władz gminnych, hołd bohate‐
rom oddali przedstawiciele marszałka
i wojewody lubelskiego, delegacja po‐
wiatu biłgorajskiego oraz poczty
sztandarowe gminnych organizacji
kombatanckich, szkół i jednostek OSP.
Ias24.eu
Fotoreportaż – str. 20
fot. Marzena Mazurek

„Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”
Wielki konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa lubelskiego!

N

a terenie województwa lubel‐
skiego działa obecnie 1150
Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowa‐
rzyszeń funkcjonujących na ich pra‐
wach. Tworzą je kobiety wyjątkowe –
pełne pasji, zaangażowane społecznie,
przedsiębiorcze, ale też oddane rodzi‐
nie i tradycji. Aktywność Kół z roku
na rok rośnie. Panie mogą pochwalić
się bogatym dorobkiem – zarówno ku‐
linarnym, jak i rękodzielniczym. Mar‐
szałek Województwa Lubelskiego,
chcąc pokazać ich osiągnięcia, zachęca
do udziału w specjalnym przeglądzie,
podczas którego zaprezentowana zo‐
stanie twórczość członków KGW z te‐
renu województwa lubelskiego.
Jak zostać Kobietą Gospodarną
Wyjątkową?
Wystarczy wziąć udział w jednym
ze specjalnych konkursów organizo‐
wanych przez Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego – przygo‐
tować swoją popisową szarlotkę lub
inną potrawę z wykorzystaniem lubel‐
skich jabłek albo pochwalić się nie‐
zwykłymi wyrobami rękodzielniczy‐
mi. Warunkiem uczestnictwa jest na‐
desłanie zgłoszenia do 2 marca 2020 r.,
a następnie zaprezentowanie swoich
wyrobów przed Komisją Konkursową
w jednym z czterech miast – Białej
Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamo‐

ściu. Etap powiatowy konkursu rozpo‐
czynamy już 8 marca w Lubelskim
Centrum Konferencyjnym w Lublinie.
Następnie w trzy kolejne niedziele
marca odwiedzimy pozostałe miasta:
8 marca br. – Lublin – dla uczestników
z powiatów: lubelskiego, kraśnickiego,
opolskiego, puławskiego, ryckiego, lu‐
bartowskiego, łęczyńskiego i świdnic‐
kiego,
15 marca br. – Biała Podlaska – dla
uczestników z powiatów: bialskiego,
parczewskiego, radzyńskiego i łukow‐
skiego,
22 marca br. – Chełm – dla uczestni‐
ków z powiatów: chełmskiego, wło‐
dawskiego i krasnostawskiego,
29 marca br. – Zamość – dla
uczestników z powiatów: za‐
mojskiego, hrubieszow‐
skiego, tomaszowskie‐
go, biłgorajskiego
i janowskiego.
Ogłosze‐
nie wyników
konkursów na
etapie powiato‐
wym nastąpi bezpo‐
średnio po ich zakoń‐
czeniu w każdej z czte‐
rech lokalizacji, jednak nie
później niż 5 kwietnia br.
W czasie trwania eliminacji po‐

wiatowych na uczestników konkursu
będą czekały pokazy carvingu – czyli
rzeźbienia w owocach i warzywach,
połączone z degustacją wyrobów wpi‐
sanych na Listę Produktów Tradycyj‐
nych.
Spośród laureatów wszystkich
konkursów na etapie powiatowym
Komisja wybierze autorów najlep‐
szych prac i nagrodzi ich podczas Gali
Finałowej „Kobieta Gospodarna Wy‐
jątkowa” 2 maja 2020 r. w Sali Opero‐
wej Centrum Spotkania Kultur w Lu‐
blinie. Nagrodzone podczas konkur‐
sów przepisy kulinarne wraz ze zdję‐
ciami oraz zwycięska praca
rękodzielnicza
znajdą
się
w specjalnym pokonkurso‐
wym wydawnictwie.
Zapraszamy
Pań‐
stwa do zapoznania
się z regulamina‐
mi konkursów,
które są do‐
stępne na
stronie
Urzędu Mar‐
szałkowskiego
w Lublinie.
Tekst: lubelskie.pl
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Z kolędą u mieszkańców DPS Krasnobród

K

rasnobrodzka Orkiestra Dęta
oraz zespół folklorystyczny
„Wójtowianie”  zespoły działające
w Krasnobrodzkim Domu Kultury, ko‐
lędowały dla mieszkańców Domu Po‐
mocy Społecznej im. św. Siostry Fau‐
styny w Krasnobrodzie.
Orkiestra udała się tam w piątek 24
stycznia, a „Wójtowianie” we wtorek
28 stycznia 2020 roku. Kolędy w wy‐

konaniu instrumentalnym orkiestry
i wokalnoinstrumentalnym zespołu
„Wójtowianie” rozbrzmiewały w ca‐
łym budynku. Część z mieszkańców
wysłuchała kolędowania gromadząc
się na holach poszczególnych kondy‐
gnacji DPS, gdzie występowały zespo‐
ły. Natomiast ci mieszkańcy, którzy ze
względu na stan zdrowia nie mogli
opuścić swoich pokoi, mogli posłu‐

chać pięknych kolęd podczas kolędo‐
wania na korytarzach, którymi grając
i śpiewają przechodzili członkowie ze‐
społów.
Zarówno orkiestra, jak „Wójtowia‐
nie” otrzymali podziękowania od
mieszkańców oraz od Pani Dyrektor
DPS Renaty Bartnik.
M. Czapla

Kolędowanie „Wójtowian” w sanktuarium

W

dniu 2 lutego 2020 roku,
w Sanktuarium Maryjnym
w Krasnobrodzie, po mszy świętej wie‐
czorowej odprawionej o godz. 17.00,
z koncertem kolęd i pastorałek wystąpił
zespół „Wójtowianie”. Koncert ten był
już tradycyjnie zwieńczeniem okresu,
w którym śpiewa się kolędy.
Na zakończenie swojego występu
„Wojtowianie” zaśpiewali też piosenkę
„Życzymy, życzymy…” dla ks. prałata
Romana Marszalca z okazji obchodzo‐
nych przez niego dzień wcześniej 80. uro‐
dzin. Do życzeń dołączony był prezent
w postaci płyt zespołu „Wójtowianie”.
Następne kolędowanie już za niespeł‐
na rok, a tym czasem zapraszamy na ko‐
lejne koncerty „Wójtowian”, z nieco
innym repertuarem.
Mariola Czapla
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Ach! Cóż to były za wycieczki, rajdy?!

P

Heskie* dla młodzieży frajdy!?(cz. 2)

rezentuję Szanownym Czytel‐
nikom moje o nich bajania, ale
nie bajki, jeno autentyczne opowieści.
Po
wstępie
(zamieszczonym
w styczniowym wydaniu G.K.) mam
przyjemność przedstawić genezę mo‐
jego zamysłu organizowania dla mini‐
strantów wycieczek, vel rajdów
(określenie współczesne) krajoznaw‐
czorelaksowokonsumpcyjnych.
Jako podobny wiekiem do obecnych
uczestników spotkań, wypraw wy‐
cieczkowych, mały adept ministrantu‐
ry, dziś już leciwy wiekiem, jeszcze
nie staruszek – po kilku latach po za‐
kończeniu II wojny światowej, a był to
rok  może 1946, może 1947 (na obec‐
ny czas jest to mało istotne) mały
uczeń zapragnął być ministrantem, jak
wielu innych chłopaków wtedy i jak to
jest również we współczesnych nam
czasach i służyć Najwyższemu Panu –
Bogu, przy ołtarzu Pańskim podczas
sprawowania przez kapłanów Mszy
Św. i innych nabożnych modłów. Cel
był wzniosły, więc mama rada zamy‐
słowi najmłodszego syna z aplauzem
zaakceptowała jegoż pragnienie. Ale
nie było łatwo i gładko być ministran‐
tem wtedy. Trzeba się było uczyć łaci‐
ny i na „izus” wkuwać do młodej
łepetyny trudne na początku do zapa‐
miętania łacińskie „formułki”, którymi
odpowiadało się kapłanowi odprawia‐
jącemu nabożne modły po łacinie.
A to: „Deo gratias”, „Et cum Spiritu
Tuo”, „Confiteor Deo oumipotenti…”,
„Credo in unum Deum”, „Habemus ad
Dominum”, „Pater noster”, „Agnus
Dei” itp. jeszcze wielu łacińskich for‐
mułek.

I wtedy zdarzyło się, że jako jeden
z wielu natenczas i później, do czasów
obecnych – bardzo aktywnych, wspa‐
niałych księży wikariuszy, w czasie
kiedy Proboszczem Parafii został mia‐
nowany przez biskupa lubelskiego po
śmierci poprzednika ks. Antoniego
Wójcikowskiego, jego następca ksiądz
Ludwik Liwerski, były więzień obozu
hitlerowskiego, niemieckiego koncen‐
tracyjnego w Dachau, który dopiero co
powrócił do Polski – z bagażem w ser‐
cu i na duszy tragicznych przeżyć,
z syndromem podczłowieka, z nume‐
rem obozowym wytatuowanym na le‐
wym łokciu – do parafii przybył
młody, pełen energii wikariusz ksiądz
Bolesław Mazurek.
Lata jego posługi w parafii przy
ołtarzu Pańskim w kościele w Krasno‐
brodzie przypadły na lata 19451947.
Właśnie ksiądz Mazurek zaplanował
i zorganizował – z pomocą starszego
ministranta Pana Witolda Stanisława
Saka i najmłodszego z braci Saków –
Gustawa, synów Czesława Saka, który
jako stateczny i aktywny krasnobro‐
dzianin brał czynny udział w uroczy‐
stych procesjach, jako „asystent”
kapłana niosącego ciało Chrystusa
w postaci dużego „opłatka” w pięknej
pozłacanej monstrancji – pierwszą
w dziejach powojennych parafii wy‐
cieczkę ministrantów do, a właściwie
za wieś Kaczórki, do uroczyska śród‐
leśnego na wyniosłej „górze”.
Była to trawiasta polana? Może
ugór? Może pastwisko dla bydła? Do‐
okoła ze spadkiem w dół – od wscho‐
du, południa, zachodu – otaczały tą
mini„połoninę” lasy sosnowojodło‐

we. W kierunku północnym roztaczał
się gęsty, zwarty bór, za którym praw‐
dopodobnie była enklawa tj. kol. Bon‐
dyrz w stronę wsi Iwni na zachód
i Adamowa w kierunku północnym,
gdzie mieszkał do 1944 r. właściciel
ziemski – hrabia Łoś. W owej kol.
Bondyrz znajdował się jego folwark.
Z tej to mini„połoniny” roztaczał
się wspaniały widok na lasy, lasy, lasy
dookoła, aż po daleki widnokrąg vel
horyzont. Pola uprawne, gdzieś tam
w oddali pośród „morza” lasów zna‐
czyły swój byt łanami ledwo dojrze‐
wającego do żniw – żyta, tudzież
owsa, jęczmienia i zielonych zagon‐
ków kartofli. Słowem wokół domino‐
wał ciemnozielony kolor lasów
sosnowojodłowych. Tylko gdzie nie‐
gdzie widać było jaśniejsze plamy zie‐
leni – buczyny karpackiej, będącej
raczej w „defensywie” niż „ofensy‐
wie” całości drzewostanu. Piękno roz‐
toczańskiej krainy, którego obecny
autor tej opowieści, wtedy jeszcze jako
młodzik w pełni rozumu i świadomo‐
ści – nie doceniał, nie miłował pełnią
serca i duszy, jako teraz niniej miłuje
i z atencją podziwia, a opisuje od daw‐
na w swojej twórczości wierszowej
i od dziesiątków już lat publikuje
w gościnnej GK.
c.d.n.
Mieczysław Komisarczuk
Krasnobród, 24.02.2020
Heskie*  po czesku – dobre, pyszne,
wspaniałe

20 lat Krasnobrodzkiego Towarzystwa
Regionalnego

P

onad 20 lat temu powstało Kra‐
snobrodzkie Towarzystwo Re‐
gionalne. Skupia w swych szeregach
działaczy społecznych. Przewodniczy
mu Mieczysław Kościński, który był je‐
go głównym inicjatorem i założycielem.
Działalność KTR koncentrowała się
głównie wokół prac mających na celu
ocalenie od zapomnienia historii ziemi
krasnobrodzkiej. Należy tu nadmienić,
że Krasnobród ma bogatą historię, po‐
siada wyjątkowe walory przyrodnicze,
uzdrowiskowe, turystyczne i religijne.
Początki towarzystwa były trudne, ale

patrząc z perspektywy czasu, jest się z
czego cieszyć. Sądzę, że za każdy rok
działalności, można mu przypisać laur‐
kę. A tymi laurkami niech będą publika‐
cje, które powstały na przestrzeni 20 lat.
Nikt z regionalistów nie żałował swego
czasu wolnego, środków finansowych i
pracy fizycznej, bo miał świadomość, że
owoce działań stanowiące dziedzictwo
małej ojczyzny pozostaną dla przyszłych
pokoleń. Ziemia krasnobrodzka to dla
regionalistów najpiękniejsze miejsca na
ziemi. Krasnobród zastygł w czasie, nie
ma już tych osób, które trwają na kartach

książek. Dla przypomnienia, publikacje,
głównie autorstwa M. Kościńskiego
można nabyć w Informacji Turystycznej
w Krasnobrodzie, ul. Tomaszowska 25.
Od 1999r regionaliści dokumentowali
historię krasnego miasta i swą działal‐
ność na łamach czasopism lokalnych m.
in.: ,,Gazety Krasnbrodzkiej”, „Tygo‐
dnika Zamojskiego”, ,,Zamojskiego
Kwartalnika Kulturalnego”.
Regionaliści spędzali wiele czasu w
bibliotekach. poszukując informacji na
temat historii, kultury naszego miasta.
Fotografowali wiele dawnych budyn‐
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ków, których już nie ma. Ratowali też
przed zniszczeniem zabytkowe nagrobki
świadczące o wielokulturowości Kra‐
snobrodu, będące dziełami sztuki kamie‐
niarskiej. M. Kościński starał się promo‐
wać atuty Krasnobrodu na rożnych spo‐
tkaniach, m. in.: na spotkaniu ludzi pióra
w LSM w Lublinie, na cyklicznych spo‐
tkaniach Warszawskiego Koła Zamo‐
ścian w Warszawie.
Działalność KTR jest widoczna w
wielu miejscach. Członkowie KTR
czynnie włączali się w akcję „Czcimy
pamięć naszych przodków.” Dbają oni o
miejsca pochówku ludzi zasłużonych,
organizowali wystawy w KDK i w Wo‐
jewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie
oraz w Galerii Przystanek w Krasnobro‐
dzie.
Efektem pracy KTR jest Galeria
Krasnobrodzka w Krasnobrodzkim Do‐
mu Kultury i Galeria Regionalistów Lu‐
belszczyzny w WOK w Lublinie, zawie‐
rające portrety ludzi zasłużonych. Kra‐
snobrodzcy regionaliści byli zapraszani
na różnego rodzaju spotkania, konferen‐
cje, zjazdy, sejmiki o charakterze nauko‐
wym, historycznym i edukacyjnym.
Owocnie układała się współpraca z wie‐
loma instytucjami: szkołami, przedszko‐
lami w Krasnobrodzie, Kaczórkach,
Majdanie Wielkim, bibliotekami w Kra‐
snobrodzie, Zamościu, Tomaszowie
Lub, Zwierzyńcu, Biłgoraju, Łabuniach,
stowarzyszeniem LGD „Nasze Rozto‐
cze”, „Do źródeł”, portalami interneto‐
wymi: Krasnobrodzkie ABC, Kaczórki 
Roztocze, KGW, OSP z terenu gminy
Krasnobród, towarzystwami regionalny‐
mi w województwie lubelskim, parafia‐
mi rzymskokatolickimi w Zamościu,

Krasnobrodzie, Bondyrzu, Kraśniku,
Lipsku k. Zamościa, Biłgoraju, ze staro‐
stwami: zamojskim, kraśnickim i kra‐
snostawskim, Domem Pomocy Społecz‐
nej i Sanatorium Rehabilitacyjnym w
Krasnobrodzie, IPN w Lublinie, ośrod‐
kami kultury w Józefowie, Kraśniku,
Bełżcu, Grabowcu, Krynicach, Zwie‐
rzyńcu, Aleksandrowie, Górecku Ko‐
ścielnym. Regionaliści za swą działal‐
ność zostali uhonorowani wysokimi od‐
znaczeniami państwowymi. To jest dla
nich spełnienie siebie, wystarczy tylko
chcieć.
Jubileusz KTR skłania nie tylko do
podsumowań, ale też do podziękowań.
Pragnę w imieniu zarządu KTR podzię‐
kować regionalistom i sympatykom:
Halinie Gontarz, Jadwidze Gałka, Danu‐
cie Korzeniowskiej, Mieczysławowi
Kościńskiemu, Kazimierzowi Kuli, Ma‐
rii Kościńskiej, Karolowi Kościńskiemu,
Marioli Czapli  dyr. KDK, Wiesławie
Nowosad, ks. prałatowi Romanowi
Marszalcowi, ks. prałatowi Eugeniuszo‐
wi Derdziukowi, ks. Romanowi Sawico‐
wi, Marii Domańskiej, Marii i Markowi
Rzeźniakom z Galerii Szur, D. Zawiślak,
W. Kwaśniewskiemu, J. Sprężynie, K.
Skrzyńskiej, M. Hulakowi oraz wymie‐

Nowa Akademia dla
organizacji pozarządowych

Z

godnie z zapowiedzią
podczas spotkania organi‐
zacji pozarządowych, Burmistrz
Krasnobrodu we współpracy z no‐
wo powstałym Stowarzyszeniem
„Maestria” zapraszają na warsztaty
dla przedstawicieli organizacji po‐
zarządowych.
Warsztaty poprowadzi pani
Małgorzata Misztal  coach akre‐
dytowany przez ICF na najwyż‐
szym poziomie kompetencyjnym
Master Certified Coach (MCC
ICF).
Pierwsze zajęcia odbędą się
w Zielonem w dniu 19 lutego. Za‐
praszamy władze organizacji, wo‐
lontariuszy, czy też przyszłych

członków.
W ramach nowej edycji prze‐
widujemy opracowanie strategii
działania wybranych organizacji,
sposoby na realizację celów, pod‐
wyższenie motywacji i zoriento‐
wania na cel, sposoby finansowa‐
nia celów organizacji, w tym gran‐
ty i projekty, kwestie formalno
prawne prowadzenia organizacji.
Kolejne spotkania są planowa‐
ne w miejscowości Majdan Mały
i Stara Huta.
Szczegóły przekażemy nieba‐
wem! :) ZAPRASZAMY!
Małgorzata MiecznikBorkowska

Gazeta

rasnobrodzka

nionym wyżej samorządowym jednost‐
kom organizacyjnym, instytucjom kul‐
tury za współpracę, a także samorządo‐
wi miasta Krasnobród na czele z burmi‐
strzem Kazimierzem Misztalem.
Warto w tym miejscu zastanowić się kim
jest regionalista? To człowiek, który od‐
krywa puste karty historii małej ojczy‐
zny, żałuje, że nie zdąrzył sfotografować
starego obiektu, pochyla się nad kaplicz‐
ką, by odczytać zatartą czasem datę po‐
wstania tego pomnika wiary, to ten, któ‐
rego fascynuje archaiczne słowo usły‐
szane w rozmowie starszych ludzi, bole‐
je nad tym, że nie ma już tego drzewa,
które rosło rok temu. Smuci go również
małe zainteresowanie ludzi młodych hi‐
storią rodzinnej miejscowości.
Podsumowując przeszłość KTR, po‐
ra na plany. Przed nami kolejne wyzwa‐
nia, wykuwanie nowych przedsięwzięć.
Nie spoczywamy na laurach. Nasza pa‐
sja i determinacja nie pozwala nam na
bezczynność. Wypada życzyć regionali‐
stom przede wszystkim zdrowia, reali‐
zacji zamierzonych celów oraz satysfak‐
cji w życiu osobistym i społecznym.
Alina Słota  regionalistka

Gazeta
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„Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Krasnobród”

S

towarzyszenie KulturalnoNaukowe „Do Źródeł”
w dniu 18 lutego 2020 r. ogłosiło zapytanie oferto‐
we w ramach rozeznania rynku nr 1/2020/RIT na „Dostawę
i montaż elementów infrastruktury turystycznej (elementy
siłowni zewnętrznych) nad Zalewem w Krasnobrodzie”.
W ramach operacji zakupione zostaną elementy siłowni
zewnętrznej, tj.:
1) wioślarz,
2) wahadło+biegacz+twister,
3) odwodziciel i steper,
4) twister i wahadło,
5) zestaw 1 do ćwiczeń (drabinki sw01a, dwóch poręczy
sw03, dwóch uchwytów dużych sw06, drążka poziomego
sw02, dwóch uchwytów małych sw07),
6) zestaw 2 do ćwiczeń (drabinki SW05B, drabinki SW
01A).
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Rozbudo‐
wa infrastruktury turystycznej Gminy Krasnobród” w ra‐
mach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20142020. Grant realizowany jest w ra‐
mach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo‐
łeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze”.
Małgorzata MiecznikBorkowska

Szczegóły na www.kultura.krasnobrod.pl
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Poloneza czas zacząć …

D

nia 18 stycznia 2020 roku
o godz. 18.00 w Zajeździe
„Kalinka” w Kaczórkach odbyła się
studniówka klasy maturalnej Zespołu
Szkół im. św. Jana Pawła II w Krasno‐
brodzie. Swoją obecnością zaszczycili
nas bardzo mili goście: sekretarz gmi‐
ny Kazimierz Gęśla reprezentujący
władze samorządowe , dyrektor szkoły
Elżbieta Działa, wicedyrektor Krystyna
Czapla, wychowawczyni klasy matural‐
nej Halina Gontarz oraz nauczyciele,
osoby towarzyszące, a także nasi ko‐
chani rodzice.
Dziękujemy wszystkim, którzy sko‐
rzystali z naszego zaproszenia na ten wy‐
jątkowy bal. Jesteśmy wdzięczni za
wspólne celebrowanie tego wieczoru, bo

jak mawiała Wisława Szymborska „Ża‐
den dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch
podobnych nocy”.
Na ten dzień czekaliśmy całe 3 lata. Już
tylko symboliczne sto dni dzieli nas od
egzaminów maturalnych. Jako kolejny
rocznik rozpoczniemy je w maju.
Bardzo serdecznie chcemy podzięko‐
wać Dyrekcji szkoły za stworzenie wa‐
runków do zdobywania wiedzy. Za ciągłe
starania, aby nasza szkoła była coraz ład‐
niejsza i nowocześniejsza oraz za życzli‐
wość jaką nas otacza. W sposób szcze‐
gólny dziękujemy naszej wychowawczy‐
ni pani Halinie Gontarz, która jak druga
mama opiekowała się nami przez trzy lata
edukacji, pokazując właściwe rozwiąza‐
nia wszelkich problemów i z sercem

przygotowywała nas do dorosłości. Dzię‐
kujemy również pani Wychowawczyni za
pomoc w pięknej dekoracji sali balowej.
Dziękujemy także wszystkim nauczycie‐
lom, a w szczególności pani Joannie Gór‐
nik, która wspaniale spisała się w roli
choreografa poloneza oraz walca. Gorące
podziękowania składamy rodzicom, któ‐
rzy bal studniówkowy przenieśli ze świa‐
ta marzeń w rzeczywistość. Miniony
wieczór był ostatnim spędzonym w tak
sympatycznym gronie. Miło będzie
wspominać „szaloną” zabawę do białego
rana, wspólnie zatańczonego poloneza.
Teraz nadszedł czas wytężonej pracy do
zbliżającej się matury.
Kinga Nowakowska
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O pierwszym morsowaniu w Krasnobrodzie

C

hoć to luty, a nie pełnia sezo‐
nu wakacyjnego, to na kra‐
snobrodzkiej plaży można było
zobaczyć osoby w strojach kąpielo‐
wych.
Te niecodzienne widoki były
związane z faktem, że w niedzielę 16
lutego 2020 roku w Krasnobrodzie
odbyło się pierwsze w historii uzdro‐
wiska morsowanie. Organizatorem te‐
go spotkania był Zamojski Klub Mor‐
sa. W morsowaniu wzięła udział
bardzo liczna, bo około 70osobowa
grupa sympatyków zimnej kąpieli.
Były to morsy reprezentujące głównie
zamojski klub, ale nie zabrakło też

morsów z Tomaszowa Lubelskiego
oraz  co było dużą niespodzianką 
były też 3 osoby z Krasnobrodu.
Wśród morsów zdecydowaną więk‐
szość stanowiły osoby dorosłe, ale
kąpały się również i dzieci.
Na początku spotkania, w imieniu
organizatorów, wszystkich zebranych,
w tym również burmistrza Krasno‐
brodu Kazimierza Misztala, powitał
Jacek Dziura. Wejście do wody po‐
przedziła rozgrzewka, a potem był już
główny punkt programu  zimna ką‐
piel.
Uczestnikom tego wydarzenia to‐
warzyszył bardzo dobry humor i po‐

zytywna energia. Podczas rozmów
podkreślali pozytywny wpływ zim‐
nych kąpieli na zdrowie, w tym m.
in.: hartowanie organizmu, popra‐
wę krążenia oraz poprawę samopo‐
czucia.
Pierwsze morsowanie w Krasno‐
brodzie zakończyło się wspólnym
ogniskiem, przy którym można było
się ogrzać i upiec kiełbaski.
Organizatorzy morsowania dekla‐
rują organizację kolejnych spotkań w
Krasnobrodzie i zapraszają mieszkań‐
ców naszego miasta i gminy do wzię‐
cia w nich udziału.
Mariola Czapla

