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Zakontraktowano budowę
kanalizacji
W dniu 28 lutego 2020 r. w Urzę‐
dzie Miejskim w Krasnobrodzie została
podpisana umowa na roboty budowlane
w ramach zadania pn. „Budowa kolek‐
tora kanalizacji sanitarnej z przykanali‐
kami w ul. Tomaszowskiej w Krasno‐
brodzie wraz z budową kolektora kana‐
lizacji sanitarnej z przykanalikami na
Osiedlu Podklasztor w Krasnobrodzie
w rejonie ulic Łąkowa, Al. N.M.P., Sło‐
neczna, Sobieskiego oraz kolektora łą‐
czącego Al. N.M.P. w Krasnobrodzie
z miejscowością Majdan Wielki”.
Zakończenie prac ustalono na dzień
28 lutego 2021 r. Wartość zadania 1 670
340,00 zł brutto.
Zadanie realizowane jest w ramach
projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni
ścieków dla aglomeracji Krasnobród
wraz z budową kanalizacji sanitarnej
w Krasnobrodzie” współfinansowanego
w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona
środowiska i efektywne wykorzystanie
zasobów, Działania 6.4 Gospodarka
wodnościekowa, Regionalnego Pro‐
gramu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 20142020.

Powstanie nowa studnia
w Starej Hucie
W dniu 5 marca 2020 roku Bur‐
mistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal,
w obecności Dyrektora Zakładu Go‐
spodarki Komunalnej w Krasnobrodzie
Jacka Gmyza, w wyniku rozstrzygnię‐
cia drugiego postępowania o udzielenie
zamówienia
publicznego
podpisał
umowę na realizację
zadania pn. „Wykona‐
nie studni głębinowej
ST.1A z utworów gór‐
nokredowych oraz re‐
konstrukcję lub likwi‐
dację studni głębino‐
wej ST.1 w obrębie
działki nr 20/3 w miej‐
scowości Stara Huta,
gm. Krasnobród”.
Zgodnie z deklara‐
cją Burmistrza Kra‐
snobrodu na początku
stycznia opracowano dokumentację
techniczną dla wyżej wymienionego
zadania i uzyskano decyzję zatwierdza‐
jącą projekt robót geologicznych. 29
stycznia rozpoczęto prace nad wyłonie‐
niem wykonawcy i w wyniku powtó‐
rzonego postępowania zawarto umowę.
W dniu 9 marca, w obecności Wy‐
konawcy, Burmistrza Krasnobrodu oraz
uprawnionego geologa do wykonywa‐
nia, dozorowania i kierowania pracami
geologicznymi, przekazano plac budo‐
wy na potrzeby realizacji inwestycji,
a następnie przy udziale geodety wy‐
znaczono lokalizację dla nowego otwo‐
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ru studziennego oraz uzgodniono do‐
jazd na teren wiertni.
Wykonawcą prac będzie Zakład
Robót Wiertniczych „Hydrowiert” Jan
Ryszard Kulik z siedzibą w miejscowo‐
ści Szystowice. Wartość kontraktu
opiewa na kwotę 99 015,00 zł brutto.
Prace zostaną wykonane w terminie do
5 lipca 2020 r.

Szkolenie na temat założenia
działalności gospodarczej
Lokalny Punkt Informacyjny w Za‐
mościu Urzędu Marszałkowskiego Wo‐
jewództwa Lubelskiego we współpracy
z Urzędem Miejskim w Krasnobrodzie
w dniu 27 lutego 2020 roku przepro‐
wadził szkolenie pn. „Wsparcie na za‐
łożenie działalności gospodarczej” dla
osób zainteresowanych pozyskaniem
środków na własną firmę.
Dziękujemy za uczestnictwo i cie‐
szymy z dużego zainteresowania
mieszkańców.
Szkolenie przeprowadziła p. Zofia
Matwij  specjalista ds. informacji

o funduszach europejskich.
Dziękujemy za przekazaną wiedzę
i wszystkie informacje.
Zachowanie i udostępnienie
najatrakcyjniejszych elementów
dziedzictwa naturalnego

w Krasnobrodzie
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Zadanie 3. Branża budowlana (za‐
gospodarowanie terenu parku i zalewu)
Gmina Krasnobród w partnerstwie
z Powiatem Zamojskim realizuje pro‐
jekt pn. „Zachowanie i udostępnienie
najatrakcyjniejszych elementów dzie‐
dzictwa naturalnego w Krasnobrodzie”.
Obecnie trwają prace związane
z budową tarasu widokowego: dwu‐
kondygnacyjnego o konstrukcji stalo‐
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wej z pomostami z deski kompozyto‐
wej. Nawierzchnia wewnętrzna tarasu
wykonana będzie z kostki betonowej.
Taras wyposażony zostanie w balustra‐
dy z profili stalowych. Konstrukcja
oparta na fundamentach żelbetowych.
Pomosty z deski kompozytowej na le‐
garach. Schody na taras – policzkowe
stalowe. Stopnie schodów z desek
kompozytowych. Łączna długość balu‐
strad wynosi ponad 100 m.
Wykonawcą tej części inwestycji
jest firma GARDEN – MAX Marcin
Kowal, umowa na kwotę 600 000,00 zł
brutto zostanie zrealizowana do lipca
2020 r.
Powstaną dwie samoobsługowe
stacje naprawy rowerów
Lokalna Grupa Działania „Nasze
Roztocze” we współpracy z Gminą
Krasnobród planuje montaż dwóch sa‐
moobsługowych stacji naprawy rowe‐
rów w Krasnobrodzie. Jedna ze stacji
będzie zlokalizowana przy budynku In‐
formacji Turystycznej, a druga w są‐
siedztwie zalewu od strony ulicy Party‐
zantów. Stacje będą wyposażone
w pompkę ręczną i zestaw kluczy do na‐
prawy rowerów. Stacja ma służyć rowe‐
rzystom i pomagać zapleczem kluczy
potrzebnym przy naprawach rowerów.
Inwestycja realizowana w ramach
projektu współpracy „Rozwój Aktywno‐
ści Mieszkańców” współfinansowanego

Marzec  Kwiecień 2020
ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania 19.3 Przygotowanie i ry‐
walizacja działań w zakresie współpracy
z lokalną grupą działania objętego Pro‐
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich
20142020.
Gmina sprzedała samochody
Gmina Krasnobród w ramach prze‐
prowadzonych postępowań podpisała
umowy na sprzedaż pojazdów osobo‐
wych marki Opel Agila oraz Mercedes
– Benz Sprinter 515 CDI. Łączna war‐
tość zbytych aut wynosi 65 278,00 zł,
z czego należność za Mercedesa to
63 669,00 zł, natomiast cena Opla
ukształtowała się na poziomie 1609,00
zł. Pojazdy zostały zbyte z tego wzglę‐
du, że gmina Krasnobród wyposażyła
jednostki organizacyjne w nowe auta.
Zakontraktowano opracowanie
dokumentacji na hydrofornię
Zakontraktowano opracowanie do‐
kumentacji na hydrofornię w Zielonem.
18 lutego w Urzędzie Miejskim w Kra‐
snobrodzie Burmistrz Krasnobrodu Ka‐
zimierz Misztal przy kontrasygnacie
Zastępcy Skarbnika Tomasza Marusza‐
ka podpisał umowę z firmą Doradztwo
i Wykonawstwo Robót Budowlanych
„AKTEX”, reprezentowaną przez An‐
toniego Kopytko z Tomaszowa Lubel‐
skiego, na wykonanie zadania pn.
„Opracowanie dokumentacji projekto‐
wokosztorysowej na przebudowę hy‐
droforni w Zie‐
lonem”.
Koszt
opracowania do‐
kumentacji
58
671,00 zł brutto,
zostanie pokryty
ze środków wła‐
snych
Gminy
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Krasnobród. Termin zakończenia prac
planowany jest na 17 sierpnia 2020 r.
Nowe oświetlenie
w Majdanie Małym
W dniu 13 marca Gmina Krasno‐
bród ogłosiła przetarg nieograniczony
na roboty budowlane pn. „Budowa
oświetlenia ulicznego w miejscowości
Majdan Mały” obejmujący jedno z za‐
dań zawartych w złożonym wniosku
o dofinansowanie pn. „Modernizacja
i rozbudowa oświetlenia ulicznego
w gminie Krasnobród”.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia,
została określona w wysokości
383 483,80 zł. W grudniu Gmina Kra‐
snobród złożyła wniosek o dofinanso‐
wanie do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego w Lublinie
w ramach osi priorytetowej 5 Efektyw‐
ność energetyczna i gospodarka nisko‐
emisyjna, Działania 5.5 Promocja ni‐
skoemisyjności Regionalnego Progra‐
mu Operacyjnego Województwa Lu‐
belskiego na lata 2014 2020. Obecnie
wniosek jest w trakcie oceny.
Podaj stan wodomierza
W związku z wprowadzeniem
w Polsce stanu epidemii, Zakład Go‐
spodarki Komunalnej w Krasnobrodzie
z/s w Majdanie Wielkim zwraca się
z prośbą do mieszkańców Krasnobro‐
du, Podklasztoru i Podzamku o poda‐
wanie stanów wodomierzy, telefonicz‐
nie 846607615 lub 733 223 096,
w godzinach 7.00 do 15.00 lub na adres
email: zgkkra1@poczta.onet.pl.
Małgorzata MiecznikBorkowska
Inspektor ds. funduszy unijnych

Informacja Burmistrza o epidemii koronowirusa

M

ając na względzie sytuację
związaną z epidemią koro‐
nawirusa, chciałbym Państwu przeka‐
zać kilka ważnych informacji.
Od ponad miesiąca jesteśmy wszyscy
elektryzowani wiadomościami o roz‐
przestrzenianiu się epidemii i kolejnych
osobach zarażonych, które nie omijają
także Gminy Krasnobród.
Analizując postępy choroby, docho‐
dzimy do wniosku, że nikt nie jest bez‐
pieczny i pewny tego, że nie może zo‐
stać zarażony. Ten fakt determinuje or‐
gany państwa do podejmowania ko‐
niecznych ograniczeń, a organy samo‐
rządu do ich wprowadzania. Wszystkie
działania mają na celu zahamowanie
rozwijania się epidemii w naszym kraju.
Pragnę poinformować, że na obec‐
nym etapie jedynie Państwowa Inspek‐

cja Sanitarna oraz Policja mają dostęp do
informacji o osobach, które podlegają
kwarantannie i mogą je kontrolować.
Dziękuję wszystkim, którzy ze zro‐
zumieniem i odpowiedzialnością stosują
się do wszystkich zaleceń służb. Taka
postawa chroni w szczególności osoby
najbardziej narażone na skutki działania
koronawirusa.
Dziękuję służbom medycznym, Po‐
licji, pracownikom pomocy społecznej
i wszystkim osobom, które w ramach
wolontariatu poświęcają swój czas, aby
pomagać innym.
W tej trudnej chwili próby nie zapo‐
minajmy o tych, którzy potrzebują na‐
szej pomocy, nie zostawiajmy samych
swoich sąsiadów, osoby samotne, za‐
chowując wszystkie względy bezpie‐
czeństwa.

Zwracam się z gorącym apelem, aby
nie piętnować tych osób, które narażając
swoje zdrowie i życie pracują dla dobra
nas wszystkich, wykonując swoje obo‐
wiązki służbowe (takie sytuacje miały
miejsce w naszej społeczności).
W związku z utworzeniem przez
Wojewodę Lubelskiego w ośrodku EL‐
BEST w Krasnobrodzie izolatorium dla
osób zagrożonych koronawirusem in‐
formuję, że obsługą medyczną i sanitar‐
ną (sprzątanie, przygotowanie posiłków)
oraz zarządzaniem całością zajmują się
osoby i firmy zewnętrzne. Wszelkich in‐
nych informacji na temat działania izo‐
latorium udziela rzecznik prasowy PGE.
Kazimierz Misztal
Burmistrz Krasnobrodu
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Koronawirus

K

oronawirus to określenie, które
od pewnego czasu nie schodzi
z ust ludzi na całym świecie, widnieje na
pierwszych stronach gazet i w Internecie,
jest głównym tematem audycji radiowych
i programów telewizyjnych  zdominowało
wszystkie sfery życia. Koronawirus o na‐
zwie SARSCoV2 wywołuje zakaźną cho‐
robę COVID19, która dotknęła mieszkań‐
ców niemalże wszystkich krajów świata.
Epidemia rozpoczęła się w listopadzie
2019 roku w Chinach, a potem opanowała
inne kontynenty, dotarła również do Euro‐
py (pierwsze zachorowania zdiagnozowa‐
no pod koniec stycznia). 11 marca
2020 została uznana przez Świa‐
tową Organizację Zdro‐
wia (WHO) za pandemię.
Tragicznym skutkiem
tej, tak bardzo szybko roz‐
przestrzeniającej się cho‐
roby, jest ponad 1,6
miliona chorych na świe‐
cie, a także blisko 100 ty‐
sięcy zmarłych, w Polsce:
5966 zakażonych, 181 osób
zmarło (stan na 10.04.2020r.)
Rządy poszczególnych państw prowa‐
dzą różnego rodzaju działania mające na
celu ograniczenie rozprzestrzeniania się tej
choroby, ale na ich efekty trzeba jeszcze

czekać.
Koronawirus dotarł również do Polski.
Pierwsze zachorowanie zdiagnozowano 4
marca, a potem sukcesywnie pojawiały się
kolejne przypadki, które w pierwszej deka‐
dzie kwietnia osiągnęły liczbę prawie 6 ty‐
sięcy osób chorych i około 180 osób, które
zmarły z powodu koronawirusa.
W celu zapobiegania rozprzestrzenia‐
nia się choroby od 14 marca 2020 roku do
odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epide‐
micznego. Natomiast 20 marca, zamiast
obowiązującego przez tydzień stanu zagro‐
żenia epidemicznego, wprowadzo‐
no stan epidemii.
Wprowadzone stany
oraz ograniczenia z nimi
związane w drastyczny
sposób zmieniły i utrud‐
niły życie Polaków. Nie
działają szkoły, żłobki,
przedszkola,
wyższe
uczelnie, instytucje kultu‐
ry, centra handlowe, re‐
stauracje, kawiarnie, bary,
hotele, kluby fitness, zakłady
fryzjerskie i kosmetyczne. Obowiązują
znaczne ograniczenia w przemieszczaniu
się (nakaz pozostawania w domu), kwa‐
rantanna, a także ograniczenia w ruchu

lotniczym (pasażerskich lotów krajowych
i międzynarodowych), międzynarodo‐
wym ruchu kolejowym oraz zakaz korzy‐
stania m.in. z parków, lasów, plaż, bulwa‐
rów, promenad i rowerów miejskich,
a także zakaz zgromadzeń i organizacji
imprez. Zamknięto granice państwa
i wprowadzono czasową kontrolę gra‐
niczną.
Utrudnienia te sprawią, że zbliżające
się Święta Wielkanocne większość z nas
spędzi z dala od swoich gniazd rodzin‐
nych.
To bardzo trudny czas pełen wielu
obaw przede wszystkim o zdrowie i życie
swoje i naszych bliskich, ale także o pracę
i źródła dochodów. Dodatkowym obciąże‐
niem dla wszystkich jest niepewność jutra.
Co będzie dalej, jak długo ten stan będzie
trwał i jakie będą jego skutki? Na te pyta‐
nia niestety nie ma jeszcze odpowiedzi.
Zachęcam wszystkich do stosowania
się do zaleceń i ograniczeń wprowadzo‐
nych przez władze państwowe, które mają
na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się
tej choroby.
Życzę zdrowia i pokoju ducha oraz si‐
ły i wytrwałości niezbędnych to przetrwa‐
nia tego szczególnego czasu.
M. Czapla

Wędkarskie podsumowanie roku 2019

W

bogaty krajobraz gminy Kra‐
snobród wrośnięta jest działal‐
ność stowarzyszeń non profit. Jedno z nich
to Krasnobrodzkie Towarzystwo Wędkar‐
skie, które już po raz szesnasty podsumowa‐
ło swoją działalność, tym razem za rok
2019.
Obrady Walnego Zebrania zaplanowane
na 23 lutego 2020 roku swoją obecnością
zaszczycił burmistrz Krasnobrodu Kazi‐
mierz Misztal. Wszyscy zainteresowani
z wielką uwagą wysłuchali sprawozdań sta‐
tutowych organów Towarzystwa. Zatem
z informacji Zarządu Towarzystwa dowia‐
dujemy się, że w omawianym roku do Kra‐
snobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego
przystąpiło 29 nowych członków. Tak więc
Krasnobrodzkie Towarzystwo Wędkarskie
w 2019 roku. liczyło 198 członków, w tym
5 członków młodzieżowych. Bardzo ważną
działalnością Zarządu Towarzystwa było
prowadzenie gospodarki rybackowędkar‐
skiej na dzierżawionym zbiorniku wodnym.
Główny cel tej działalności to racjonalne za‐
rybienia uwzględniające: powierzchnię lu‐
stra wody, liczbę członków Towarzystwa,
presję wędkarską związaną z okresem wa‐
kacyjnym i nabywaniem pozwoleń na węd‐
kowanie przez osoby niezrzeszone i sugestie
wędkarzy. W każdym dotychczasowym ro‐
ku swojej działalności Krasnobrodzkie To‐

warzystwo Wędkarskie przeznacza więk‐
szość uzyskanych środków na zakup mate‐
riału zarybieniowego. I tak, w minionym ro‐
ku wydatkowano kwotę ponad 65 tys. zł, za
którą został zakupiony materiał zarybienio‐
wy w postaci różnych gatunków ryb w licz‐
bie 9,8 ton. Na uwagę zasługuje fakt po‐
nownego, po kilku latach, zarybienia
jesiotrem, a także: karpiem, kara‐
siem oraz sporą ilością szczupaka
i okonia.
W swoim wystąpieniu Bur‐
mistrz Krasnobrodu Kazimierz
Misztal dużo uwagi poświęcił wy‐
darzeniom, które miały miejsce
w minionym sezonie wakacyjnym.
Następowało wtedy okresowe śnięcie
ryb z uwagi na braki odpowiedniej ilości
wody zasobnej w tlen. Sytuacja ta była nie‐
zależna od działań Towarzystwa i Gminy
Krasnobród. Próby poprawy jakości i ilości
wody doprowadzanej z rzeki Wieprz były
w tym okresie bardzo ograniczone. Bur‐
mistrz powtórnie poinformował o możliwo‐
ści napełniania i wymiany wody w zalewie.
Przy każdej takiej okazji wszyscy są przez
niego informowani, że dopiero w trzeciej
kolejności (po nienaruszalnym przepływie
tzw. biologicznym na jazie, a następnie na‐
pełnianiu rybnych stawów hodowlanych na
Podzamku i Hutkach, jak to zostało określo‐

ne w obowiązującej decyzji wodnoprawnej)
istnieje możliwość napełniania zalewu
przez gminę.
Po zasięgnięciu opinii u okolicznych
hodowców ryb, w związku z zaistniałą sy‐
tuacją w roku minionym, Zarząd w porozu‐
mieniu z Burmistrzem postanowił zwięk‐
szyć do 6 t ilość wapna przeznaczone‐
go do dezynfekcji wody. Ma to ogra‐
niczyć rozwijanie się wszelkiego ro‐
dzaju chorób ryb oraz namnażanie
bakterii i sinic, które zabierają
znaczne ilości tlenu z wody i są
przyczyną śnięcia ryb. W tym też
celu Towarzystwo zakupiło łódź za
kwotę 2000 zł, za pomocą której po
całym akwenie wodnym kilkakrotnie bę‐
dzie rozwożone i rozsypywane wapno.
W drugiej części obrad podjęto również
decyzje o przyjęciu budżetu, w tym wydatki
na zarybienia na poziomie ubiegłego roku
oraz decyzje dotyczące kalendarza imprez
sportowych na rok 2020. Nie wiadomo jed‐
nak, czy realizacja planowanych zamierzeń
nie będzie stała pod wielkim znakiem zapy‐
tania w związku z rozprzestrzeniającą się
pandemią koronawirusa. Niech wprowa‐
dzony zakaz wędkowania dotyczy tylko
najbliższych miesięcy wiosennych, czego
życzę sobie i kolegom po kiju.
J. Oś
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Czas do namysłu…

P

rzeżywamy specyficzny czas pan‐
demii koronawirusa. Świat uważa‐
ny przez niektórych za globalną wioskę
doświadcza dzisiaj problemu, z którym nie
może sobie poradzić, a dotyczy najważniej‐
szych spraw dla człowieka  zdrowia i życia.
Uderza w światową gospodarkę. Od końca
grudnia 2019 roku do początku kwietnia wi‐
rus, wychodząc z Chin, rozprzestrzenił się
po całym świecie. Dotarł także, i to bole‐
śnie, do naszego regionu.
Wielu jeszcze niedowierza, że to tak
groźne. U wielu wzbudza lęk. Wszyscy na‐
macalnie doświadczamy różnego rodzaju
ograniczeń. Odczuwa się to szczególnie,
gdy się jest zamkniętym w kwarantannie.
Jak sobie z tym radzić? Jak patrzeć na te
znaki czasu i jak interpretować je w świetle
Ewangelii?
Historia Starego Testamentu i dzieje Lu‐
du Wybranego to trudne czasy: najazdy
ościennych narodów, klęski żywiołowe, czy
też zarazy były skutkiem odejścia od Boga
Przymierza, któremu Lud ślubował wier‐
ność. Gdyby przyłożyć tę miarę do współ‐
czesnego biegu świata, także można byłoby
dopatrywać się podobnego związku. To bo‐
wiem, co w czasach dobrobytu społe‐
czeństw Zachodu promuje się, a nawet
wprowadza w prawo stanowione, jest głę‐
boko sprzeczne z doświadczeniem wieków,
z prawem naturalnym, a tym bardziej z pra‐
wem Dziesięciu Przykazań. W ostatnich la‐
tach światowym bestsellerem stała się książ‐
ka, w której autor udowadnia, że człowiek
pod wieloma względami już stał się równy
bogom i przystąpił do realizacji kolejnych
marzeń: o nieśmiertelności i szczęściu. Au‐
tor stawia też tezę, że „człowiek to biolo‐
giczna maszyna, a skoro tak, można nią ste‐
rować. W XXI wieku poczucie szczęścia po

P

prostu będzie można włączyć na żądanie”.
Obecna sytuacja upokarza tych, którzy
podobnie myślą. Upokarza świat polityki
i nauki. W jakiś sposób ukazuje kruchość
człowieka. Są bowiem rzeczywistości, które
przerastają najmożniejszych.
Papież Franciszek – 27 marca br. –
w czasie nabożeństwa na Placu św. Piotra
w Rzymie, wychodząc od ewangelicznego
wydarzenia burzy na jeziorze (Mk 4, 35
41), zauważył, że obecna burza, którą prze‐
żywamy, ukazuje naszą bezradność oraz fał‐
szywe pewniki jakie stworzyliśmy sobie
w budowaniu przyszłości świata. Pandemia
odsłoniła stan uśpienia współczesnych lu‐
dzi, zanik wrażliwości na to, co karmi, pod‐
trzymuje oraz daje siłę życiu i wspólnocie.
Burza ujawniła utratę pamięci o korzeniach,
z których wyrastamy. Zabrakło twórczego
dialogu z dziedzictwem przekazanym przez
starszych, pozbawiając odporności potrzeb‐
nej do stawienia czoła przeciwnościom.
Wraz z burzą opadła maska stereotypów, za
pomocą których ukrywaliśmy nasze praw‐
dziwe „ja”, starając się zachować dobre sa‐
mopoczucie (patrz: www.vaticannews).
W skierowanej do Boga modlitwie Pa‐
pież Franciszek wołał: „W naszym świecie,
który kochasz bardziej niż my, ruszyliśmy
naprzód na pełnych obrotach, czując się sil‐
nymi i zdolnymi w każdej dziedzinie. Chci‐
wi zysku, daliśmy się pochłonąć rzeczom
i oszołomić pośpiechem. Nie zatrzymaliśmy
się wobec Twoich wezwań, nie obudziliśmy
się w obliczu wojen i planetarnych niespra‐
wiedliwości, nie słuchaliśmy wołania ubo‐
gich i naszej poważnie chorej planety. Nadal
byliśmy niewzruszeni, myśląc, że zawsze
będziemy zdrowi w chorym świecie. Teraz,
gdy jesteśmy na wzburzonym morzu, błaga‐
my cię: «Zbudź się Panie»!”

Papież zaznaczył, że Pan kieruje do
wszystkich apel o wiarę, która jest przyj‐
ściem do Niego i złożeniem w Nim zaufa‐
nia. Trzeba wykorzystać ten czas próby jako
czas wyboru: pomiędzy tym, co się liczy,
a tym, co przemija, oddzielenia tego, co ko‐
nieczne od tego, co nim nie jest. Jest to czas
przestawienia kursu życia na Boga (patrz:
www.vaticannews).
Ojciec Święty mówił do nas: „Począt‐
kiem wiary jest świadomość, że potrzebuje‐
my zbawienia. Nie jesteśmy samowystar‐
czalni, sami toniemy; potrzebujemy Pana
jak starożytni żeglarze gwiazd. Zaprośmy
Jezusa do łodzi naszego życia. Przekażmy
Mu nasze lęki, aby On je pokonał”. I dodał:
„Podobnie jak uczniowie doświadczymy, że
z Nim na pokładzie nie dojdzie do katastro‐
fy. Boża moc polega na skierowaniu ku do‐
bru wszystkiego, co się nam przytrafia, tak‐
że rzeczy złych. Wnosi On w nasze burze
pokój ducha, bo z Bogiem życie nigdy nie
umiera”.
Niech obecna sytuacja pomoże nam za‐
trzymać się i pomyśleć o sprawach najważ‐
niejszych. Historia naszego Narodu obfito‐
wała w momenty niemal beznadziejne.
A przetrwaliśmy.
Oby ten czas wyzwalał w społeczeń‐
stwie szlachetne postawy. Zauważamy to
w zaangażowaniu i w odpowiedzialności
naszych władz państwowych. Podziwiamy
świat służby zdrowia, służby mundurowe,
wolontariuszy.
W koniecznych ograniczeniach oby
wzrastało poczucie wzajemnej solidarności
i odpowiedzialności jednych za drugich.
Ks. dr Eugeniusz Derdziuk
Proboszcz Parafii NNMP
w Krasnobrodzie

Wnioski o dofinansowanie z FIO 4

omimo trudnej sytuacji w kraju,
nie próżnujemy i nadal staramy
się o środki na nasze inicjatywy!
Organizacje pozarządowe oraz grupy
nieformalne z Gminy Krasnobród w dniu
31 marca 2020 r. złożyły 5 wniosków w ra‐
mach konkursu grantowego „Lubelskie
Lokalnie Mikrodotacje FIO 4”.
1. Koło Gospodyń Wiejskich Krasnobród
złożyło wniosek obejmujący organizację
projekcji 2 seansów filmowych. Wniosek
złożony na kwotę 12 000,00 zł.
2. Stowarzyszenie „Malowanka” zło‐
żyło wniosek, który swoim zakresem
obejmuje stworzenie 4 miejsc integra‐
cji dla mieszkańców gminy Krasno‐
bród, m.in. w miejscowości Zielone,
Majdan Mały, Stara Huta i Malewsz‐
czyzna.
3. Lokalna Grupa Działania „Rozto‐

cze Tomaszowskie” użyczyła osobowości
prawnej grupie nieformalnej „Aktywny
Krasnobród”. Zakres złożonego przez or‐
ganizację wniosku obejmuje organizację
warsztatów pierwszej pomocy oraz bezpie‐
czeństwa w ruchu drogowym dla dzieci
z klas 13. Całkowita wartość złożonego
wniosku wynosi 8 810,00 zł.
4. Stowarzyszenie Klub 50+ użyczyło oso‐
bowości prawnej grupie nieformalnej
„Młodzi aktywni” i złożyło wniosek na or‐

ganizację aktywnego wypoczynku osób
starszych powyżej 50 roku życia poprzez
organizację wycieczek krajoznawczych.
Wniosek opiewa na kwotę 9 000,00 zł.
5. Grupie nieformalnej swojej osobowości
prawnej użyczyło również Stowarzyszenie
KulturalnoNaukowe „Do Źródeł”. Tym
samym złożony został wniosek, który
obejmuje organizację zajęć gry w szachy
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Maj‐
danie Wielkim. W ramach złożonego
wniosku planowana jest organizacja
zajęć małego inżyniera, podczas któ‐
rych odbędą się zajęcia z programo‐
wania i nauka gra w szachy.
Obecnie oczekujemy na wyniki
oceny formalnej i trzymamy kciuki!
Małgorzata MiecznikBorkowska
Inspektor ds. funduszy europejskich
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Ach! Cóż to były za wycieczki, rajdy?!
Heskie* dla młodzieży frajdy!? (cz. 3)

T

aką wiedzą, mądrością i orien‐
tacją topograficzną to mały
ministrant wtedy jeszcze nie błyszczał.
Dopiero z biegiem czasu, po dziesiąt‐
kach lat penetracji bliskich i dalszych
okolic lepiej poznawał krainę otaczają‐
cą Krasnobród oraz okoliczne wioski,
nawiedzając je osobiście  pieszo lub
rowerem. Mógł zatem potem bezbłęd‐
nie wędrować nawet nocą.
Tą opowieść, z pewnym zastrzeżo‐
nym prawdopodobieństwem lokalizuję
jednak na rok 1947. I tu muszę Sza‐
nownych Czytelników przeprosić
i sprostować pewną zmyłkę. Otóż we
wstępie podałem, że pierwsza zorgani‐
zowana wycieczka ministrantów odby‐
ła się w 1949 roku. Tak jak ją pierwot‐
nie pamięcią w czasie lokalizowałem.
Ale kilkanaście dni temu, w lutym,
rozmawiając z Panem Gustawem Sa‐
kiem, dowiedziałem się, że on również
brał udział w tej wycieczce sprzed lat,
nie jako ministrant, ale towarzyszył
bratu Stanisławowi i księdzu. Podczas
tej pierwszej przypadkowej rozmowy
nie było dopowiedziane, doprecyzo‐
wane nazwisko i imię owego księdza.
Pierwotnie obstawiałem, że była orga‐
nizowana przez ks. Witolda Mazurkie‐
wicza, posługującego w parafii jako
wikary w latach 19481951. Druga
ewentualność, to była wycieczka
z księdzem wikarym Bolesławem Ma‐
zurkiem, posługującym w parafii w la‐
tach 1945 1947. Dumając, kiedy się
urodziłem? Coś mi to wydawało się za
wcześnie, niepotrzebne! Ale kiedy kil‐
ka dni temu ponownie rozmawiałem
z Panem Gustawem Sakiem  mój
rozmówca zaoponował, że to nie był
ksiądz Mazurkiewicz, ale na pewno
ksiądz Mazurek. No właśnie; jako ma‐
ły chłopiec  ministrant nie pamiętałem
dokładnie nazwiska księdza. A toć
przecie tyle dziesiątków lat minęło!
Serce podpowiadało mi, kiedy pisałem
wstęp, że to był ksiądz Mazurek, ale
rozum vetował, że to coś za wcześnie,
zaraz, tuż po wojnie?! Toć byłem pa‐
cholęciem! Jednak z pokorą przyjmuję
to, co starsza i tęższa głowa Pana Gu‐
stawa przekazuje. Wycieczkę zapamię‐
taną dosyć dobrze, zorganizował
ksiądz Bolesław Mazurek.
Zatem moją opowieść z potwier‐
dzonym prawdopodobieństwem loka‐
lizuję na rok 1947. Wtedy to, któregoś
dnia początku lata, jako mały „brzdąc’’
uczyniłem mamie łzawy lament, chło‐

pięce „chlipanie’’, rozżalenie, ubole‐
wanie, kiedy zrywając z rosnącej bli‐
sko domu pochyłej wiśni jej ciemno‐
krwiste owoce, zobaczyłem, że grupa
ministrantów z księdzem powędrowała
po tzw. „kocich łbach”  wtedy jeszcze
przedwojennej, wybrukowanej szaro
białymi otoczakami szosy, w kierunku
zachodnim, potocznie zwanej – „pod‐
zameckiej góry”. A jać natenczas mu‐
siałem zrywać wiśnie! Żal zaczął mnie
dręczyć, doskwierać.
Wtedy w trudne, powojenne czasy
dziatwa musiała pracować i uczyć się,
coby nie było analfabetów, jako to
przed wojną było. Harowało się nawet
od świtu do nocy ponad młodzieńcze
siły, prawie na równi ze starszymi. Nie
było zmiłuj się Panie Boże. Nie było
wtedy w dni robocze wolnego czasu,
a współcześnie zwanej  ,,laby”. Star‐
szyzna wtedy z „ruska goworiła” –
„chatiesz ty kuszat”; „vot nada tiebija
diełat”! „Vot i wsio  szlus”! Nie było
do kogo odwołać się ze skargą.
Wtedy o dziwo, moja lamentacja,
skarga, że:  o, o, oni poszli z księ‐
dzem na wycieczkę, a ja muszę wiśnie
smykać do ,,skopka”!  odniosła za‐
mierzony, pozytywny skutek. Mama
wiedziała wcześniej o zapowiedzianej
wycieczce ministrantów z księdzem,
ale jakoś o tym zabyła chwilowo. Uli‐
towała się zatem nad lamentującym
„pacanem”. Szybko do plecaka coś na‐
prędce napchała, co było w domu pod
ręką, bratu starszemu nakazała wieźć
„chutko”  prędko, aby dopędzić, do‐
gnać oddalającą się wycieczkową gru‐
pę.
Brat był kierowcą i napędem ro‐
weru, a ja zaś pasażer na gołej, wąskiej
ramie roweru, która nie była zbyt wy‐
godnym siedzeniem dla mojego jesz‐
cze chudego zadka, ale tak to się oneg‐
daj jeździło! Kiedy byłem już starszym
uczniem, to na ramie woziłem czasem
koleżanki, te ładniejsze, lube sercu,
które nie miały roweru. Rower to było
coś! W tamtych odległych już czasach
tylko nieliczni je mieli.
Jak się później na „górze” okazało,
to w tym plecaku, zapewne szkolnym
tornistrze, już zdezelowanym nieco,
było kilka pajdek razowego chleba
żytniego, piszczącego w zębach od
czerstwoty, własnego wypieku mamy,
bez omasty. W tamtych biednych cza‐
sach wszystkie mamy, gosposie piekły
swój chleb w domu, w piecach chlebo‐

wych przeróżnej konstrukcji w zależ‐
ności od zamożności gospodarzy. Taki
wypiek chleba na trzonie starczał dla
rodziny na około dwa tygodnie. Zatem
– świeży był pyszny! Jak powoli czer‐
stwiał, to po tygodniu już piszczał
w zębach. Lecz młode zęby „wilcz‐
ków” dawały sobie radę. Wyboru nie
było. Marudzenia też, bo ojciec zaraz
groźnie reagował pytaniem:  ,,Co?
Kłuje Cię w zęby? To nie jedz!” Za
nim wtórowali mu „lizusy”, starsi bra‐
cia, z drwiną w głosie papugujące oj‐
cowe formułki. To wystarczało na dłu‐
go, długo, aby nie powtarzać. Do chle‐
ba były wtedy w plecaku dwa, może
cztery jajka od własnych kurek (kto by
to dokładnie od tamtych czasów pa‐
miętał?) I tylo było ekwipunku na tą
wyprawę, na przyogniskowe żarcie.
„Kokosów” tzw. wtedy i innych pysz‐
ności po domach nie było, jako to te‐
raz we współczesnych dobrych cza‐
sach się ma.
Brat Rysiek, jako kierowca i „mo‐
torniczy” z żywym bagażem, pasaże‐
rem, tzw. „łebkiem” na ramie ojcowe‐
go roweru, bo tylko wtedy kowal Ko‐
misarczuk, jako dobry fachman,
macher miał jako jeden z nielicznych
obywateli wsi Krasnobród takie „do‐
bro” w domu  dotargał mnie, dognał,
dopędził wędrującą wycieczkę, aż za
tzw. „podzamecką górę”, na którą
wchodziliśmy, oczywiście piechotą,
prowadząc rower. Dalej, bo za „pałac’’
w Podzamku, po lewej stronie szosy,
za folwarcznymi czworakami, gdzie
mieszkały rodziny fornali  pracowni‐
ków folwarcznych. Dalej za tartakiem
z olbrzymim przytartacznym placem
manewrowym  składowiskiem wszel‐
kiej długości i grubości bali, oczekują‐
cych na podkładach do przetarcia
w gatrze tartaku na deski i różnorakie
bale  kwadratowe i prostokątne. Do‐
piero aż pod lasem sosnowym, po le‐
wej stronie szosy „kociołbówki” do‐
gonił, dopędził małych i dużych pie‐
churów.
c.d.n.
Komisarczuk Mieczysław
Krasnobród, 2020.03.06
Heskie*  po czesku  dobre, pyszne,
wspaniałe.
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Krótka historia Niemirówka

Ks. Edward Walewander, Niemirówek w starej fotografii. Ludzie
i wydarzenia, LublinNiemirówek 2020, ss. 220, indeks nazwisk i miejscowości.

A

utor publikacji ks. prof. dr
hab. Edward Walewander za‐
licza się niewątpliwie do osobowości
dużego formatu. Swoją pozycję pod‐
kreśla nieustannie wielostronnością
zainteresowań i różnorodnością twór‐
czości naukowej, a także publicystycz‐
nej. Przede wszystkim jest jednak zna‐
komitym znawcą historii Kościoła ka‐
tolickiego. Obok tego zajmuje się rów‐
nież szeroko pojętymi dziejami oświa‐
ty, kultury i szkolnictwa. Z tej dziedzi‐
ny wypromował także stosunkowo
liczne grono znaczących już dzisiaj hi‐
storyków. Opracowując publikację do‐
tyczącą życia i działalności Jana Wła‐
dysława Dawida udowodnił, że nie jest
mu obca problematyka związana z hi‐
storią pedagogiki z przełomu XIX
i XX w. Ważne miejsce w jego twór‐
czości naukowej znalazła problematy‐
ka regionalna, co udokumentował
przede wszystkim w dwu gruntownych
monografiach, Pedagogia katolicka
w diecezji lubelskiej 1918 – 1939
(2007) i Działalność wychowawcza
Kościoła Lubelskiego 1939 – 1945
(2009). W swoich publikacjach nie po‐
mija również historii miejscowości ro‐
dzinnych, przypominając dzieje Kra‐
snobrodu i tamtejszego sanktuarium
(2017), a także życia i działalności tej
parafii od połowy XIX w. (2012 ).
Ostatnia, zaprezentowana przez
ks. prof. E. Walewandra książka, posiada
zupełnie inny charakter. Dotyczy jego
rodzinnej wsi Niemirówek w powiecie
tomaszowskim. W tym miejscu trzeba
dodać, że chlubi się ona interesującą
i długoletnią historią. Jej początek sięga
początku XVI w. i wtedy przez długi
okres należała do rodziny Oleśnickich.
W wyniku wygranego procesu w latach
1603 – 1627 znalazła się w władaniu
Jana Zamoyskiego. Od początku XIX w.
na długie lata stała się własnością rodzi‐
ny Głogowskich i wtedy nastąpił jej
szybki rozwój, szczególnie po Powstaniu
Styczniowym w wyniku uwłaszczenia
chłopów. Po pierwszej wojnie światowej
i powstaniu niepodległego państwa pol‐
skiego Niemirówek stał się już dużą
miejscowością. W 1921 r. w jej skład
wchodziła wieś (265 mieszkańców),
Kolonia (351 ludności) i folwark (13
mieszkańców). Pod względem narodo‐
wościowym zdecydowaną większość
stanowili Polacy, bowiem mniejszości
narodowe reprezentowało tyko 7 Ukra‐
ińców i 18 Żydów (zajmowali się han‐

dlem). Podstawowym zajęciem miesz‐
kańców była praca we własnym gospo‐
darstwie rolnym. W takim stanie wieś
rozwijała się przez cały okres między‐
wojenny. W wyniku przegranej kampa‐
nii wrześniowej 1939 r. nastał czas oku‐
pacji niemieckiej. Niemirówek, podob‐
nie jak wszystkie inne miejscowości Za‐
mojszczyzny, przeżywał okres bez‐
względnej eksploatacji gospodarczej
(przymusowe kontyngenty) i przede
wszystkim prześladowań (aresztowań,
zsyłki do obozów koncentracyjnych, eg‐
zekucji). Był to więc czas nieustannego
zagrożenia i walka o przetrwanie. Tę
walkę prowadzili także tamtejsi miesz‐
kańcy – wielu mężczyzn należało do
Batalionów Chłopskich, a później Armii
Krajowej i brali udział w różnych ak‐
cjach bojowych, np. 1–2 lutego 1943 r.
pluton BCh z Niemirówka uczestniczył
w jednej z najcięższych walk pod Różą
i Zaborecznem. Po zakończeniu wojny
i wyzwoleniu kraju nastąpiły istotne
zmiany w życiu tamtejszej społeczności.
W wyniku przeprowadzonej reformy
rolnej rozparcelowano miejscowy fol‐
wark. Wszyscy rolnicy, mimo ogrom‐
nych problemów, przystąpili do odbudo‐
wy swoich gospodarstw choć często
brakowało nawet podstawowych narzę‐
dzi. Dzięki wielkiej pracowitości syste‐
matycznie następowała poprawa. Rów‐
nież wtedy musieli się zmagać z wielo‐
ma trudnościami wynikającymi z wpro‐
wadzenia błędnej polityki rolnej (wpro‐
wadzano obowiązkową dostawę płodów
rolnych i zmuszano indywidualnych rol‐
ników do tworzenia spółdzielni produk‐

cyjnych). Niewątpliwie największym
sukcesem tamtych czasów było przepro‐
wadzenie reformy szkolnictwa. W jej
wyniku nauka na wszystkich poziomach
stała się bezpłatna i powszechnie do‐
stępna. Młodzi ludzie z Niemirówka tę
możliwość wykorzystywali w pełni
i nadzwyczaj chętnie uczyli się w szko‐
łach średnich, a później wyższych.
Dzięki temu po zakończeniu kształcenia
podejmowali różną działalność. Zajmo‐
wali odpowiedzialne stanowiska w służ‐
bie publicznej, gospodarce, szkolnic‐
twie, wojsku. Niektórzy z nich zajmo‐
wali pozycje szczególnie eksponowane,
jak m.in. autor omawianej książki
ks. prof. dr hab. Edward Walewander,
prof. dr hab. Anna Pasieczna (geolog),
ks. bp Mieczysław Cisło. W tym miejscu
trzeba zaznaczyć, że wszyscy oni po
uzyskaniu odpowiedniej pozycji zawo‐
dowej i społecznej nie zapominali
o miejscu swego urodzenia. Ze swoim
dawnym środowiskiem utrzymywali
kontakty rodzinne i koleżeńskie. Służyli
swojej małej ojczyźnie radą i pomocą,
pomagali na miarę umiejętności w roz‐
wiązywaniu różnych codziennych pro‐
blemów
Przechodząc do omówienia zapre‐
zentowanej publikacji najkrócej można
stwierdzić, że dotyczy ona funkcjono‐
wania społeczności Niemirówka XX w.
Cała praca składa się z dwu podstawo‐
wych części. Pierwsza ma charakter re‐
fleksyjno – historyczny. Na wstępie
przedstawia życie codzienne wymienio‐
nej wsi w okresie międzywojennym.
Była to już wtedy duża miejscowość,
w której dominowały gospodarstwa ma‐
łe, a rodziny miały charakter wielodziet‐
ny. Stąd zawsze było tam dużo młodzie‐
ży. Podstawą życia ludności stanowiła
praca we własnym gospodarstwie. Przy
ówczesnym stanie, gdy podstawowymi
narzędziami były pług, kosa i motyka,
wymagała ona wielkiego wysiłku
wszystkich domowników. Trzeba jednak
podkreślić, że społeczność tej wsi wyka‐
zywała także dużą aktywność. Mężczyź‐
ni rozwijali działalność polityczną w ra‐
mach Stronnictwa Ludowego, a mło‐
dzież w Związku Młodzieży Wiejskiej.
W życiu społecznym szczególną rolę
spełniała miejscowa szkoła. Tamtejsi na‐
uczyciele nie ograniczali się tylko do
pracy pedagogicznej z dziećmi, ale pro‐
wadzili też w szerokim zakresie działal‐
ność oświatową wśród dorosłych i mło‐
dzieży pozaszkolnej. Istniała więc orkie‐
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stra (faktycznie to były dwie orkiestry:
dęta i symfoniczna), która uświetniała
wszystkie istotniejsze uroczystości pań‐
stwowe, lokalne i kościelne. Młodzież
w okresie jesienno – zimowym organizo‐
wała kursy doskonalące w pracy rolnika
oraz rozwijała szeroko pojętą działalność
kulturalną (szczególną popularnością cie‐
szyły przedstawienia teatralne, które pre‐
zentowano we własnej miejscowości,
a później również w sąsiednich). Wszyst‐
kie takie występy i imprezy cieszyły się
nie tylko wielkim zainteresowaniem we
własnej wsi, ale też czyniły ją popularną
w całej okolicy. Przede wszystkim zaś
kształtowały osobowość młodzieży,
uczyły zasad życia społecznego, wzajem‐
nej współpracy, życzliwości. Wszystkie te
elementy stały się wielce przydatne i po‐
zwoliły łatwiej przetrwać w latach naj‐
trudniejszych – podczas okupacji nie‐
mieckiej i bezpośrednio po jej zakończe‐
niu.
Zupełnie inny charakter posiada
część zasadnicza omawianej publikacji.
Składają się na nią zestawy fotograficzne
ludzi i reprodukcje różnych dokumen‐

tów. W tym miejscu trzeba podkreślić
wielką pracowitość i rzetelność autora,
który zgromadził nieprawdopodobną
wręcz kolekcję 277 zdjęć oraz reproduk‐
cję 16 dokumentów. Wszystkie zdjęcia
zostały uszeregowane wedle 9 tematów.
Dotyczą one różnych elementów życia
mieszkańców Niemirówka: historii wsi
i regionu, Kościoła i życia religijnego,
rodziny i życia towarzyskiego, dzieci
i młodzieży, szkoły podstawowej, służby
wojskowej, życia organizacyjnego i pra‐
cy społecznej, gospodarstwa i pracy na
roli, pogrzebów. Należy dodać, że każde
z zaprezentowanych zdjęć posiada pełny
opis, a więc dokładną datę i miejsce wy‐
darzenia, wymienia nazwiska osób.
Dzięki temu przy pomocy przedstawio‐
nych zdjęć można odczytać historię i ży‐
cie mieszkańców omawianej miejsco‐
wości.
W Przedmowie do swojej publikacji
autor napisał „Niemirówek, nazwa miej‐
sca mojego urodzenia i młodości, to dla
mnie słowo najmilsze, bardzo bliskie
również wielu ludziom wywodzącym się
z tej małej miejscowości. Książka ta
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zgłębia i utrwala pamięć nie tylko o mo‐
jej rodzinie, ale też o wielu innych rodzi‐
nach z naszego środowiska”. Trzeba
jednak jeszcze dodać, że jest ona wyra‐
zem wielkiego szacunku i uznania dla
wielu ludzi i całej społeczności Niemi‐
rówka za godną postawę, trud i poświę‐
cenie, pracowitość i wzajemną życzli‐
wość podczas najtrudniejszych lat. Jest
także wyrazem hołdu za ich dokonania,
a także utrwalaniem wiedzy o miejscu
swego urodzenia. Nie ulega wątpliwo‐
ści, że stanie się ona swego rodzaju po‐
mnikiem dziejów rodzinnych wielu
mieszkańców.
Na zakończenie warto także zwrócić
uwagę na niektóre elementy dotyczące
strony redakcyjno – edytorskiej. Należy
więc podkreślić wysoką jakość papieru,
twardą okładkę, wzorową wręcz repro‐
dukcję zdjęć i dokumentów oraz ich
precyzyjny opis.
Prof. dr hab. Jerzy Doroszewski
(autor 10 monografii
oraz ponad 300 artykułów,
rozpraw, recenzji, biogramów)

Stowarzyszenie mieszkańców „Nasz Podklasztor”

W

dniu 2 marca 2020 r. w Kra‐
snobrodzie zawiązało się no‐
we stowarzyszenie pn. Stowarzyszenie
mieszkańców „Nasz Podklasztor”. Na
spotkanie założycielskie przybyło 12
mieszkańców osiedla Podklasztor.
Ze swojego grona zebrani wybrali
Zarząd stowarzyszenia w składzie:
Prezesa Stowarzyszenia  p. Dorotę Jur‐
kiewicz
Wiceprezesa  p. Kazimierza Adamczuka
Skarbnika  p. Kamila Pióro
Członków Zarządu: p. Agnieszkę Ko‐
strubiec i p. Jarosława Jabłońskiego.
Komisję rewizyjną:
Przewodniczący komisji  p. Jerzy Korga
Członkowie komisji: p. Bernadeta Borek
i p. Jarosław Bucior.
Stowarzyszenia zamierza podejmo‐
wać działania zmierzające do realizacji
celów statutowych, m. in. takich
jak: tworzenie warunków rozwoju
mieszkańców Miasta i Gminy Krasno‐
bród, kultywowanie tradycji lokalnych
i regionalnych, zaangażowanie się
w rozwój życia kulturalnego, edukację,
oświatę i wychowanie dzieci i młodzieży
i wiele innych.
Życzymy powodzenia w realizacji
planów i nieustannego rozwoju organi‐
zacji!
Małgorzata MiecznikBorkowska
Inspektor ds. funduszy unijnych
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WartO z Nami być!
Mija 2 lata od założenia Roztoczańskiej Spółdzielni Socjalnej WartO...

W

miesiącu marcu
w każdej Spół‐
dzielni, jako przedsiębiorstwie
ekonomii społecznej, odbywa‐
ją się spotkania podsumowu‐
jące poprzedni rok obrotowy.
Roztoczańska
Spółdzielnia
Socjalna WartO została utwo‐
rzona dzięki staraniom osób
prawnych: Gminy Krasno‐
bród i Stowarzyszeniu na
Rzecz Osób Niepełnospraw‐
nych „Radość i Nadzieja”
w Dominikanówce. Szybko stała się sa‐
modzielnym i bardzo zaradnym przed‐
siębiorstwem. Zapewne jest to zasługa
pracowników i Zarządu, który od po‐
czątku miał skonkretyzowane działania
oraz funkcjonował z misją podmiotu
ekonomii społecznej.
Podstawową istotą spółdzielni jest
aspekt ekonomicznogospodarczy, a do‐
datkowo, musi działać i spełniać potrze‐
by pracowników i lokalnego społeczeń‐
stwa. Świadczą o tym w Naszej Spół‐
dzielni: obrót ok. 400 000 zł, zatrudnie‐
nie w sezonie letnim ok. 25 osób na
umowy o pracę i umowy cywilnopraw‐
ne, a także bogata działalność społecz‐
na.
W ramach reintegracji zawodowej
i społecznej, pracownicy zostali objęci
dodatkowym ubezpieczeniem na życie,
wzięli udział w kursach i szkoleniach:
„Pierwszej Pomocy”, „Opiekuna osób
starszych”, „Krawiectwa” i „Ceramiki
II stopnia”. Z okazji świąt okoliczno‐
ściowych pracownicy otrzymują dodat‐
ki do wynagrodzeń.
Spółdzielnia otrzymała w czerwcu
2019 r. wyróżnienie z Ministerstwa Ro‐
dziny, Pracy i Polityki Społecznej  vo‐
ucher na szkolenia dla pracowników
w kwocie 3000 zł. „Pracownie WartO”
stały się dla lokalnego społeczeństwa
miejscem aktywizacji zawodowej. Sta‐
że odbyło aż siedem osób, z których 2
osoby podjęły dłuższą współpra‐
cę zawodową.
Przez cały czas spółdzielnia
stara się wspierać i promować
akcje prospołeczne w lokalnym
środowisku: przekazała wyroby
ceramiczne na aukcję fantów
w ramach akcji Pomóż Dzie‐
ciom Przetrwać Zimę organizo‐
waną przez Krasnobrodzki Dom
Kultury, Wielką Orkiestrę Świą‐
tecznej Pomocy, Wsparcie budo‐
wy rodzinnego domu Stowarzy‐

szenia „Krok za Krokiem” w Zamo‐
ściu, a także spółdzielnia przekazała
nagrody dla uczestników konkursu
„Wierszykolandia z Mikołajem” orga‐
nizowanego przez Zespół Szkół w Kra‐
snobrodzie.
Warto przypomnieć, że główne
działalności spółdzielni to: pracownia
krawiecka (przeróbki, szycie odzieży),
pracownia ceramiczna (wyroby cera‐
miczne, warsztaty edukacyjne), usługi
opiekuńcze oraz usługi sprzątania.
Jesteśmy dumni, ponieważ udało
Nam się w minionym roku zwiększyć

działalność
artystyczną
pracowni WartO. Współ‐
pracujemy z gminami:
Hrubieszów, Zamość, Beł‐
żec, a także prowadzimy
warsztaty
ceramiczne
i krawieckie. Praca została
rozszerzona dzięki zatrud‐
nieniu lokalnego twórcy
garncarza/ceramika – p.
Mirosława Lipskiego.
Jesienią w pracowni
odbywały się zajęcia dla
lokalnego społeczeństwa, bezpłatne,
aby jak najwięcej dzieci i młodzieży
mogło skorzystać z nowej oferty edu‐
kacyjnej. Zorganizowaliśmy wieczór ze
Świętym Mikołajem. Odwiedzają nas
już na stałe grupy zorganizowane z Za‐
mościa, Tomaszowa Lubelskiego i Rze‐
szowa.
„WartO” prowadzi wiele działań
promocyjnych uczestnicząc w jarmar‐
kach i festynach tzw. imprezach plene‐
rowych, również w sąsiednich gminach
i powiatach. Wzięliśmy udział w im‐
prezach pn.: Święto Parków Krajobra‐
zowych Województwa Lubelskiego
w Skierbieszowie, I Rodzinny Piknik
Osiedlowy – Osiedle Podklasztor, Jar‐
mark Krasnobrodzki w ramach Dni
Krasnobrodu, Dożynki Gminy Susiec
oraz Dni Otwarte Sanatorium w Kra‐
snobrodzie.
Zarys
funkcjonowania
WartO
w ubiegłym roku, ukazuje jak dużo za‐
istniało dodatkowych i pięknych dzia‐
łań; jak wiele potrafią „dać” z siebie
pracownicy WartO lokalnemu społe‐
czeństwu  ludzie z pasją swojego za‐
wodu w Naszym miasteczku.
Mamy z czego się cieszyć, ponie‐
waż bogata działalność przedkłada się
na kwestie: ekonomiczne, społeczne
i promocyjne samego podmiotu, jak
i Krasnobrodu – w przyszłości może
i całego Roztocza, dlatego wiosną zo‐
stańcie w domu, aby (najpóź‐
niej) latem spotkać się w Na‐
szych pracowniach. Będziemy
na Was czekać!
Z pozdrowieniami i naj... ży‐
czeniami na ten trudny czas dla
czytelników „Gazety Krasno‐
brodzkiej”
Magdalena Drożdż
Prezes Roztoczańskiej Spół‐
dzielni WartO
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RODOWITA Z ROZTOCZA
wzmacnia swoją działalność na Roztoczu

irma Rodowita z Roztocza,
producent wody mineralnej,
z dniem 11 marca 2020 przenosi swoją
siedzibę do Grabnika k/Krasnobrodu,
miejscowości w której znajduje się jej
rozlewnia. Tym samym firma dotrzy‐
muje słowa i po spełnieniu wymogów
formalnych, będzie prowadzić działal‐
ność z Roztocza. Jednocześnie przed‐
stawia plany rozwoju firmy i marki na
2020 rok.
W sierpniu 2019 roku na rynku pol‐
skim pojawiała się nowa marka wody mi‐
neralnej Rodowita z Roztocza, wydoby‐
wana i konfekcjonowana w Grabniku k/
Krasnobrodu, w otulinie Roztocza.
W marcu 2020 roku właściciel rozlewni
firma Nativiana Roztocze właśnie zmie‐
niła swoją nazwę na Rodowita z Roztocza
Sp. z o.o., podkreślając swój związek
z marką coraz popularniejszej i coraz bar‐
dziej cenionej wody mineralnej oraz spo‐
łecznością Roztocza.
Impulsem do powstania firmy było
odkrycie złóż naturalnej wody mineralnej
w Grabniku k/Krasnobrodu oraz przepro‐
wadzenie badań laboratoryjnych, które
potwierdziły wysoką jakość składu wody,
jej czystość i wyjątkowość. Kilka kolej‐
nych lat zajęły analizy opłacalności i stu‐
dium wykonalności, jak również uzyska‐
nie wymaganych pozwoleń związanych
z uruchomieniem rozlewni. Wiosną 2018
roku rozpoczęto budowę rozlewni, która
została zakończona w sierpniu 2019 roku.
Od tego momentu rozpoczęła się dystry‐
bucja wody mineralnej Rodowita z Roz‐
tocza do sklepów na terenie całej Polski.
Od początku istnienia firmy jej inten‐
cją było prowadzenie działalności z Roz‐
tocza, miejsca gdzie wszystko się zaczęło.
Stało się to możliwe dopiero po wybudo‐
waniu rozlewni w Grabniku i po spełnie‐

niu wielu wymogów formalnoprawnych.
Ostatecznie decyzją sądu firma Rodowita
z Roztocza przeniosła swoją siedzibę
w marcu 2020 roku, jednocześnie zmie‐
niając nazwę firmy.
Jednym z powodów zmiany nazwy
jest duma z marki wody mineralnej Ro‐
dowita z Roztocza, która jest coraz bar‐
dziej rozpoznawalna w Polsce i coraz
bardziej lubiana oraz ceniona przez kon‐
sumentów. Drugim powodem jest chęć
podkreślenia i wzmocnienia więzi firmy
ze społecznością Grabnika i Krasnobro‐
du.
Woda mineralna Rodowita z Roztocza
Oferowana jest w dwóch wariantach
jako woda mineralna gazowana i niega‐
zowana, w butelkach o pojemności 0,6l
oraz 1,5l. Jej receptura zawiera 564 mg/l
składników mineralnych, w tym kationy:
wapnia, magnezu, potasu i sodu, aniony:
fluorków, chlorków, siarczanów i wodo‐
rowęglanów oraz krzemionkę. Jest pole‐
cana jako woda dla wszystkich członków
rodziny, w tym dla niemowląt.
Wodę Rodowita z Roztocza można
kupić w 12 tys. sklepów na terenie Polski,
głównie sklepach osiedlowych, w Sto‐
krotkach, w hipermarketach Carrefour
oraz w sieci ecommerce Frisco.
Plany na 2020 rok obejmują znaczne
poszerzenie sieci dystrybucji, z uwzględ‐
nieniem innych popularnych sieci han‐
dlowych. Działania te będą wspierane

przez intensywną kampanię reklamową
w telewizji, internecie i mediach społecz‐
nościowych. Spot reklamowy przygoto‐
wany już latem 2019 roku nawiązuje do
dzikiej, dziewiczej, naturalnej przyrody,
czyli dokładnie takiej, jaką wciąż można
spotkać na terenie Roztocza.
Firma Rodowita z Roztocza Sp. z o.o.
Firma z dumą podkreśla swoje po‐
chodzenie i przywiązanie do Roztocza.
Od 2018 roku firma aktywnie wspiera lo‐
kalną społeczność m. in. poprzez sfinan‐
sowanie budowy 2,5 km odcinka drogi
asfaltowej przy ulicy Zamojskiej w Kra‐
snobrodzie, jak również chodnika i mon‐
tażu nowych latarni wzdłuż tejże ulicy.
Ponadto firma sfinansowała remont ge‐
neralny remizy strażackiej w Grabniku
oraz Dni Krasnobrodu. Kwota wymie‐
nionych inwestycji na rzecz społeczności
lokalnej przekroczyła wartość 1,5 mln zł.
Wraz ze zmianą siedziby firmy do
budżetu gminy Krasnobród trafią: część
podatku dochodowego od osób praw‐
nych (ok. 7 proc.), część podatku docho‐
dowego od osób fizycznych (ok. 40
proc.) oraz wpływy od podatku od czyn‐
ności cywilnoprawnych.
Obecnie zespół pracowników liczy
ok. 30 pracowników, którym zarządza 3
osobowy zarząd z Jackiem A. DeVito ja‐
ko jej prezesem. W miarę wzrostu dzia‐
łalności firma ma w planach zatrudnianie
nowych pracowników.
Informacje dodatkowe:
Julita Dąbrowska
Konsultantka PR
Tel. 501.597.504.
E: media@nativiana.pl
lub jdabrowska@kalitero.com.pl
www.rodowita.pl
Komunikat prasowy
Grabnik, 11.03.2020.

Internetowe archiwum „Gazety Krasnobrodzkiej”

P

owoli dobiegają końca prace
związane z utworzeniem inter‐
netowego archiwum „Gazety Krasno‐
brodzkiej”. Nasze pismo ukazuje się od
1990 roku  w tym roku mija 30 lat od
wydania pierwszego numeru. W sumie
do lutego 2020 roku ukazało się prawie
280 wydań. Zdecydowana większość
z tych gazet znajduje się już w archi‐
wum, a kolejne są w opracowaniu.
Oprócz poszczególnych wydań na‐
szego pisma archiwizowane są również
dodatki do GK, które ukazywały się

wraz z wybranymi numerami. Zdecydo‐
waną większość stanowią dodatki kuli‐
narne (najczęściej z przepisami na pysz‐
ne ciasta), które były przygotowywane
do świątecznych wydań gazety. Redak‐
cja GK opracowała również dodatki wy‐

borcze, w których byli prezentowani
kandydaci do poszczególnych szczebli
samorządu terytorialnego i wyniki wy‐
borów, były też dodatki ekologiczne
i turystyczny oraz śpiewnik z kolędami.
Zapraszam do odwiedzania strony
internetowej
naszego
pisma
–
www.gazeta.krasnobrodzka.pl i lektury
archiwalnych, ale również i bieżących
wydań gazety oraz towarzyszącym ich
dodatków.
Mariola Czapla
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Zmieniamy się dla natury!

Wiosenne nowości w ofercie Rodowitej z Roztocza!

O

d kwietnia 2020 roku niega‐
zowana woda mineralna Ro‐
dowita z Roztocza będzie pakowana
w nowe butelki 0,6 oraz 1,5litrowe
zawierające co najmniej 25 proc. gra‐
nulatu rPET pochodzącego z recyklin‐
gu plastiku. Taką decyzję podjęła fir‐
ma, odpowiadając na rosnące oczeki‐
wania społeczne w zakresie ogranicza‐
nia negatywnego wpływu na środowi‐
sko naturalne i jest jedną z pierwszych
polskich producentów wód mineral‐
nych wdrażających takie rozwiązanie
na skalę ogólnopolską.
Woda mineralna „Rodowita z Rozto‐
cza” została wprowadzona na rynek pol‐
ski w sierpniu 2019 roku. Dostępna jest
w dwóch wariantach jako woda niega‐
zowana i gazowana, pakowana w butelki
o pojemności 0,6l i 1,5l. Od wiosny
2020 roku wszystkie opakowania wody
mineralnej niegazowanej będą oferowa‐
ne tylko w butelkach zawierających mi‐
nimum 25 proc. granulatu rPET.

klingu. Firma Rodowita
z Roztocza pierwsze
zmiany w tym zakresie
wprowadza już w 2020
roku i jest jednym
z pierwszych producen‐
tów wód mineralnych
w Polsce oferujących
opakowania rPET.
Według danych Ko‐
misji Europejskiej do re‐
cyklingu trafia jedynie 30
proc. odpadów z plasti‐
ku. Natomiast udział re‐
cyklatów w wyrobach gotowych wynosi
zaledwie 5 proc. Jednym z powodów
jest niewystarczająca liczba firm zajmu‐
jących się recyklingiem. Konieczna jest
też zmiana naszych zwyczajów konsu‐
menckich, w tym większa troska o sor‐
towanie odpadów, by stworzyć tzw.
obieg zamknięty ich użycia.
Etykiety na butelkach wody mine‐
ralnej Rodowita z Roztocza są produko‐
wane z biorientowanej folii polipropy‐

Granulat rPET to oznaczenie granu‐
latu pochodzącego z recyklingu. Pozy‐
skany w ten sposób plastik pozwala
ograniczyć negatywny wpływ na środo‐
wisko naturalne poprzez zmniejszenie
zużycia ropy naftowej, energii i wody,
jak również emisję gazów cieplarnia‐
nych w procesie jego wytwarzania.
Warto zaznaczyć, że zgodnie z prze‐
pisami unijnymi, najpóźniej w 2025 roku,
wszystkie butelki plastikowe będą musia‐
ły być wyprodukowane w co najmniej 25
proc. z materiałów pochodzących z recy‐

lenowej (BOPP), która jest w pełni recy‐
klowalna. Podobnie folia termo‐
kurczliwa stosowana do formowania
zgrzewek również wykonana jest
z materiałów podlegających recy‐
klingowi.
Jednocześnie firma Rodowita
z Roztocza przygotowała kilka no‐
wości dla konsumentów:
• Portfolio produktów zostanie po‐
szerzone o nowy wariant wody –
delikatnie gazowanej, z jasnozielo‐
nym paskiem na etykiecie i jasnozie‐

loną nakrętką.
• Kolejną nowością jest no‐
wy typ zgrzewki, w którą
pakowane są duże butelki
1,5litrowe. Dzięki wpro‐
wadzeniu nowego rodzaju
zgrzewki tzw. zippack,
będzie można ją rozerwać,
tak, by łatwiej można było
nosić po 2 sztuki butelek
1,5l.
Informacje uzupełniające
na temat wody mineralnej
Rodowita z Roztocza:
Nazwa wody  Rodowita z Roztocza –
nawiązuje do dzikiej, dziewiczej, natural‐
nej przyrody, nietkniętej ręką człowieka,
czyli dokładniej takiej, jaką wciąż można
spotkać na terenie Roztocza. To właśnie tu‐
taj, w otulinie Roztoczańskiego Parku Na‐
rodowego, tylko w jednym miejscu w Pol‐
sce, w Grabniku k/Krasnobrodu, wydoby‐
wana jest woda mineralna Rodowita
z Roztocza. Sama woda jest głęboko ukryta
pod ziemią (ok. 70130 m), w głębszej war‐
stwie wodonośnej, pod warstwą ochronną
półprzepuszczalnych skał, poniżej warstwy
wód gruntowych, co sprawia, że jest natu‐
ralnie chroniona przed zanieczyszczenia‐
mi. Rodowita z Roztocza zawiera 1000 ra‐
zy mniej szkodliwych substancji (poniżej
0,05 mg/dm3) niż dopuszczają to normy
europejskie. Jej receptura zawiera 564 mg/
l składników mineralnych, w tym kationy:
wapnia, magnezu, potasu i sodu, oraz
krzemionkę, jak i aniony: fluorków, chlor‐
ków, siarczanów i wodorowęglanów.
Z uwagi na zbilansowany, średniozminera‐
lizowany skład, wodę Rodowita z Roztocza
można pić przez cały dzień. Jej receptura
ułatwia przyswajanie niezbędnych pier‐
wiastków, które wpływają na spokojny sen,
zapobiegają nadciśnieniu i dodają energii.
Krzemionka ma właściwości oczyszczają‐
ce. Niska zawartość sodu sprawia, że woda
jest również odpowiednia dla niemowląt,
a lekko alkaliczny odczyn wyraźnie orzeź‐
wia i pozostawia uczucie lekkości.

Komunikat prasowy,
Grabnik, kwiecień 2020
Informacje dodatkowe:
Julita Dąbrowska
Konsultantka PR
Tel. 501.597.504.
E: media@nativiana.pl lub jda‐
browska@kalitero.com.pl
www.rodowita.pl
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3, 2, 1… ZACZYNAMY…
BYĆ BLIŻEJ SIEBIE

okazji Międzynarodowego
Dnia Psychologa (21 lutego)
oraz Europejskiego Dnia Logopedy (6
marca) w Zespole Szkół w Krasnobro‐
dzie zaplanowano szereg działań takich
jak: warsztaty, konkurs rzeźbiarski
„Wyraźmy siebie” oraz przegląd etiud
logopedycznych. Celem naszego pro‐
jektu jest integracja całej społeczności
szkolnej (uczniów, rodziców i na‐
uczycieli). Motywem przewodnim na‐
szych wydarzeń jest hasło „ Być Bli‐
żej Siebie”.
Akcja rozpoczęła się od kawiarenki,
która była doskonałą okazją do spotka‐
nia z uczniami, a tym samym lepszego
poznania szkolnych specjalistów – lo‐
gopedy, psychologa i oligofrenopeda‐
goga. Jak na prawdziwą kawiarenkę
przystało, na uczniów czekał słodki po‐
częstunek oraz ciepłe napoje. W przyja‐
znej atmosferze uczniowie mogli po‐
rozmawiać, pożartować, spędzić razem
czas, sprawdzić się w wielu różnych za‐
bawnych konkurencjach. To wszystko
wystarczyło, żeby być bliżej siebie.

Warsztaty
z
przedszkolakami
„W krainie emocji” obejmować będą
zabawy związane z rozpoznawaniem
i nazywaniem własnych uczuć oraz
uczuć innych osób. Dostarczą podsta‐
wowych umiejętności w zakresie wyra‐
żania siebie.
„Hop do góry!” to zajęcia skiero‐
wane do rodziców z dziećmi w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Będą one miały charakter zabaw senso‐
rycznych, które są bardzo atrakcyjne
dla dzieci. Ich najważniejszym elemen‐
tem będzie aktywność fizyczna dziecka
oraz rodzica, która dostarcza bodźców
wszystkim zmysłom.
Podczas warsztatów logopedycz‐
nych „Nagle – gwizd!, Nagle – świst!,
Para – buch!...” odbędzie się krótka
prelekcja nt. głównych aspektów roz‐
woju mowy dziecka. Rodzice wraz
z dziećmi będą mieli możliwość wyko‐
nania zabawek logopedycznych do pra‐
cy z dzieckiem w domu.
Głównym założeniem konkursu
rzeźbiarskiego „Wyraźmy siebie” jest

przedstawienie własnych przeżyć emo‐
cjonalnych poprzez sztukę. Udział
w nim mogą wziąć uczniowie szkół
z gminy Krasnobród (klasy 48 sp i li‐
ceum).
Celem Przeglądu „Mały Twórca –
Mały Mówca” jest umożliwienie dzie‐
ciom w wieku przedszkolnym i wcze‐
snoszkolnym, szczególnie z trudnościa‐
mi w mówieniu, prezentacji swoich
umiejętności, możliwości i talentów ta‐
kich jak: sprawność artykulacyjna,
kompetencja językowa, ekspresja słow‐
na i ruchowa. Do udziału w przeglądzie
zapraszamy dzieci ze szkół z terenu
gminy Krasnobród.
Podsumowanie akcji odbędzie się
podczas festynu rodzinnego w ZS
w Krasnobrodzie. W tym dniu nastąpi
rozstrzygnięcie konkursu oraz prezen‐
tacja prac konkursowych, a także prze‐
gląd wierszy i etiud logopedycznych.
Angelika NowińskaBorowiec,
Justyna Kwaśniewska
Małgorzata LipczewskaLitwińczuk

Gazeta

rasnobrodzka

Marzec  Kwiecień 2020

15

Akademia Lokalnych Liderów
Spotkania warsztatowe w Zielonem i w Starej Hucie

Z

godnie z zapowiedzią Burmi‐
strza Krasnobrodu Kazimierza
Misztala przekazaną podczas spotkania
organizacji pozarządowych, które od‐
było się 2 lutego 2020 roku, w lutym
rozpoczęły się warsztaty dla przedsta‐
wicieli organizacji pozarządowych
w ramach cyku Akademii Lokalnych
Liderów.
Organizowane są one we współ‐
pracy z Burmistrzem Krasnobrodu
oraz nowo powstałym Stowarzysze‐
niem „Maestria”  edukacja i rozwój.
W ramach tej edycji planowane jest
opracowanie strategii działania wybra‐
nych organizacji, sposoby na realizację
celów, podwyższenie motywacji i zo‐
rientowania na cel, sposoby finanso‐
wania celów organizacji, w tym granty
i projekty, kwestie formalnoprawne
prowadzenia organizacji.
Warsztaty prowadziła pani Małgo‐

rzata Misztal  coach akredytowany
przez ICF na najwyższym poziomie
kompetencyjnym Master Certified Co‐
ach (MCC ICF).
Pierwsze zajęcia odbyły się w Zie‐
lonem w dniu 19 lutego. Przybyła na
nie liczna grupa aktywnych mieszkań‐
ców miejscowości Zielone. Głównym
tematem spotkania była „Motywacja
na cel”. Warsztaty prowadzone przez
p. Małgorzatę Misztal pełne były ćwi‐
czeń rozwojowych połączonych z wy‐
kładem, dyskusją i autorefleksją
uczestników. Priorytetem warsztatów
było uświadomienie konieczności
szczegółowego określenia celów, za‐
chęcenie do planowania i tym samym
realizacji zamierzonych działań.
Drugie spotkanie w ramach akade‐
mii rozwoju członków organizacji po‐
zarządowych odbyło się w dniu 2 mar‐
ca 2020 roku w Starej Hucie. Tam

w zajęciach aktywnie uczestniczyły
panie z miejscowego Koła Gospodyń
Wiejskich. Czas spędzony z Paniami
to okazja do wymiany doświadczeń,
a w szczególności do zajrzenia w głąb
siebie i wyznaczenia swoich prioryte‐
tów.
Serdecznie dziękujemy za obec‐
ność i aktywny udział w tych warszta‐
tach mieszkańcom Zielonego i Starej
Huty.
Podziękowania kierujemy również
do wolontariuszy i członków stowa‐
rzyszenia, którymi są panie: Małgo‐
rzata Misztal, Katarzyna Działa i Mał‐
gorzata MiecznikBorkowska.
Planowane są kolejne spotkania
w innych miejscowości. O szczegó‐
łach będziemy informowali.
Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 24
fot. Małgorzata MiecznikBorkowska

Krasnobrodzka Spółdzielnia Socjalna „Źródło”

W

alne Zgromadzenie Człon‐
ków Krasnobrodzkiej Spół‐
dzielni Socjalnej „Źródło” odbyło się 25
marca 2020 roku. Był to ostatni moment,
by dokonać podsumowania działalności
w minionym roku, z uwagi na upływają‐
cy czas (do końca marca), jak wynika
z ustawy, jak również wprowadzane ob‐
ostrzenia związane z rozprzestrzeniającą
się pandemią koronawirusa.
Na Walnym Zgromadzeniu Gminę
Krasnobród reprezentował Burmistrz
Kazimierz Misztal, a Stowarzyszenie
KulturalnoNaukowe „Do
Źródeł” Prezes Agnieszka
Adamczuk. Dla przypo‐
mnienia dodam, że KSS
„Źródło” została powoła‐
na przez dwa podmioty
prawne: Gminę Krasno‐
bród i Stowarzyszenie
KulturalnoNaukowe „Do
Źródeł”. Oprócz wspo‐
mnianych wyżej członków
spółdzielni w obradach
uczestniczyli również jej
pracownicy i członkowie
zarządu z Prezesem Lesz‐
kiem Zdżyłowskim na
czele, który także prze‐
wodniczył obradom.
Po zapoznaniu zebra‐

nych ze sprawozdaniem merytorycz‐
nym z działalności spółdzielni przed‐
stawiono również sprawozdanie finan‐
sowe za 2019 rok, na które składa się:
 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia
2019 rok, który po stronie aktywów i pa‐
sywów zamyka się sumą 77 090,21 zł,
 rachunek zysków i strat za rok obro‐
towy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019
rok, wykazujący nadwyżkę bilansową
w wysokości 27 907, 78 zł,
 informacja dodatkowa, w brzmieniu
podanym w załącznikach.
Po wysłuchaniu sprawozdań

i przeprowadzonej dyskusji przyszedł
moment na podejmowanie decyzji
w formie uchwał. Pierwsze dwie
uchwały dotyczyły zatwierdzenia
sprawozdań, oddzielnie merytoryczne‐
go i finansowego. Kolejne trzy uchwa‐
ły zostały podjęte w sprawie udziele‐
nia absolutorium dla każdego członka
zarządu z wykonania swoich obowiąz‐
ków, tj. Prezesa Leszka Zdżyłowskie‐
go, Zastępcy prezesa Stanisława We‐
nca i Członka zarządu Wojciecha Gre‐
li. Ostatnią uchwałę, zgodnie z ustawą
o spółdzielniach socjalnych, podjęto
w sprawie podziału
nadwyżki bilansowej
wypracowanej w 2019
roku przez KSS „Źró‐
dło” z przeznaczeniem
na:
1. Zwiększenie fundu‐
szu zasobowego –
w wysokości 19 535,45
zł.
2. Działania w zakresie
reintegracji zawodowej
i społecznej członków
spółdzielni w kwocie
8372,33 zł.
Leszek Zdżyłowski
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Dzień Kobiet w Klubie 50 Plus

W

przeddzień Światowego Dnia Kobiet, tj. w sobo‐
tę 7 marca 2020 roku w Krasnobrodzkim Domu
Kultury odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia
Klub 50 Plus, działającego przy KDK.
Organizatorem tego spotkania była męska część klubowi‐
czów, którzy podczas spotkania złożyli życzenia swoim klubo‐
wym koleżankom i wręczyli kwiaty. Poza tym panie otrzymały
kartki z życzeniami, które jak co roku przygotował i wręczył p.
Jan Szpyra.
Warto tu dodać, że panie również przygotowały dla panów
niespodziankę. Przy okazji tego spotkania złożyły swoim kole‐
gom życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Mężczyzny, który
obchodzony jest 10 marca. Do życzeń panie dołączyły upominki,
które wręczyły klubowiczom.
Po odśpiewaniu „Sto lat” zarówno dla pań jak i panów, był

słodki poczęstunek. Podczas niego był czas na rozmowy, którym
towarzyszył dobry humor i dużo pozytywnej energii.
Wspólne świętowanie zakończyło się w późnych godzinach
wieczornych.
Mariola Czapla
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Moje opowieści o Krasnobrodzie

O św. Rochu, zarazie i niezwykłym medaliku

W

krasnobrodzkim Sanktu‐
arium w pobliżu ołtarza
Matki Boskiej Częstochowskiej znaj‐
duje się znacznych rozmiarów obraz
przedstawiający młodego mężczyznę;
jest bosy, ubrany w strój pielgrzyma
i idzie do miasta, którego zarysy widać
w oddali. Na prawym ramieniu ma
przypiętą do płaszcza muszlę św. Jaku‐
ba  charakterystyczny dawniej, ale
i teraz, znak pielgrzyma. Towarzyszy
mu pies z bochenkiem chleba w pysku.
Ten mężczyzna to św. Roch  patron
morowej zarazy.
Morowa zaraza
Pojawiała się w historii ludzkości
wielokrotnie i niosła ze sobą śmierć tysię‐
cy ludzi i zagładę dotychczasowego po‐
rządku rzeczy; doprowadzała do upadku
kwitnące miasta, które stawały się niena‐
turalnie puste i milczące, wyludniała wsie.
Ziemia uprawna leżała odłogiem, gdyż
nie miał jej kto uprawiać, zamierał handel
i rzemiosło. Zamykano sklepy, karczmy,
szkoły, manufaktury, łaźnie i przytułki dla
ubogich, instytucje publiczne zawieszały
swą działalność, a ci, którzy mogli, ucie‐
kali do miejsc wolnych od zarazy. Wieść
o niej zawsze budziła przerażenie, tym
większe, że nie znano ani jej przyczyn,
ani skutecznych leków, a ludzie byli wo‐
bec niej całkowicie bezradni. Błyska‐
wicznemu i niekontrolowanemu rozprze‐
strzenianiu się epidemii sprzyjał niedosta‐
teczny poziom wiedzy medycznej, bardzo
niski poziom higieny osobistej, wszech‐
obecny brud oraz głód towarzyszący licz‐
nym w tym czasie wojnom i klęskom.
Wielokrotnie pojawiała się także bez wi‐
docznej przyczyny. Nazywano ją różnie:
morowe powietrze, czarna śmierć, mór,
pomarlica, zaraza lub krótko  powietrze.
Dziś wiemy, że pod tymi nazwami kryły
się choroby zakaźne takie jak dżuma, ty‐
fus, cholera, ospa. Prości ludzie wyobra‐
żali sobie morową zarazę w postaci
ogromnej, kościstej kobiety, ubranej
w białe lub czerwone szaty, która wędruje
po świecie i rozsiewa śmierć i zniszcze‐
nie. Ówcześni lekarze istoty choroby
upatrywali w postaci jakiejś nieuchwytnej
mgły, zaduchu, „jadowitej pary”, która
wdychana przez człowieka zakażała
krew, a następnie po przedostaniu się do
serca  zabijała. Uważano w związku
z tym, że źródłem choroby mogą być sto‐
jące wody, bagna i wszelkie nieczystości,
a zaraza przenosi się wraz z przemiesz‐
czającymi się masami powietrza. Zaleca‐
no więc, by nie otwierać okien od połu‐

dnia a tylko od północy, by medyk bada‐
jący chorego stawał przy oknie, przez
które wchodzi wiatr, a chory powinien le‐
żeć tam, gdzie wiatr wychodzi. Nieliczni
lekarze, zgodnie z poziomem ówczesnej
wiedzy medycznej, ordynowali chorym
puszczanie krwi, bańki cięte lub zwykłe,
przystawianie pijawek, ziołowe leki na‐
potne, przeczyszczające, wymiotne lub
wiatropędne. Profilaktycznie zalecali spo‐
żywanie ruty, imbiru, skórki pomarań‐
czowej, cytrynowej w cukrze, dzięgielu
w occie, spożywanie lekkich kwaskowa‐
tych potraw oraz unikanie pokarmów tłu‐
stych i ciężkich. Polecali także takie środ‐
ki ochronne jak noszenie przy sobie amu‐
letów zawierających szmaragdy, perły,
korale, łzy jelenia lub kostki z jego serca,
oczy raka czy też róg jednorożca, nato‐
miast sami, by uniknąć zakażenia, nosili
specjalne maski o kształcie dzioba,
w którym dla ochrony i zamaskowania
zapachu rozkładających się ciał, umiesz‐
czali wonne zioła i olejki; maski te były
prototypem stosowanych obecnie mase‐
czek ochronnych. Uważano także, że
zwiastunami nadchodzącej epidemii są
np. nadmierne deszcze w nieodpowied‐
niej porze roku, gwałtowne zmiany po‐
gody, niezwykła obfitość żab, komarów,
much, szczurów, grzmoty i burze w cza‐
sie zimy. Zarazę zapowiadały także takie
niezwykłe zjawiska jak zaćmienie słońca
czy pojawienie się komety lub meteoru

XVII w. rycina lekarza morowego
w ptasiej masce (źródło: wikipedia)
Kiedy morowa zaraza docierała do
siedzib ludzkich, natychmiast podejmo‐
wano odpowiednie działania, a ponieważ

nie było wówczas obowiązujących pro‐
cedur postępowania na wypadek epide‐
mii, zarządzenia miejscowych władz róż‐
niły się od siebie. W większości wypad‐
ków powoływano najpierw „burmistrza
powietrznego”, którego zadaniem było
wykonywanie poleceń władzy zwierzch‐
niej i prowadzenie statystyki zgonów; ta‐
ki człowiek otrzymywał w związku z tym
bardzo szerokie uprawnienia, kilku po‐
mocników, osobnego kucharza i kapela‐
na. Zamykano miasta i wioski i wygania‐
no z nich włóczęgów, żebraków, prosty‐
tutki i tzw. ludzi „luźnych”. Oczyszczano
z nieczystości ulice i podwórza, z nich
bowiem, jak sądzono, „wylęgała się
wszelka zaraza”, a mieszkańców zobo‐
wiązywano do utrzymywania obejść
w porządku i czystości, częstego prze‐
wietrzania i okadzania domów siarką, dy‐
mem jałowcowym lub klonowym. Za‐
mykano w chlewikach wałęsające się po
ulicach świnie i drób, by nie rozgrzeby‐
wały i nie roznosiły po okolicy brudów
i gnoju. Na ulicach rozpalano wielkie
ogniska, ponieważ wierzono, że ogień
osusza i oczyszcza powietrze. Handel
wyprowadzano poza obręb miejscowości,
a wędrownych kupców i ich towary obo‐
wiązywała kwarantanna w wyznaczo‐
nych miejscach. Ponieważ już wtedy
przypuszczano, że w niektórych przypad‐
kach źródłem zakażenia może być zepsu‐
ta żywność lub skażona woda wprowa‐
dzano bezwzględny zakaz sprzedaży nie‐
świeżych, nadpsutych produktów i prania
odzieży przy publicznych studniach.
Księża z ambon przekazywali najnowsze
rozporządzenia władz, przypominali
o nakazie częstego prania i wietrzenia
ubrań i pościeli oraz utrzymywania
mieszkań w czystości, o potrzebie izolo‐
wania chorych od zdrowych, o zakazie
przyjmowania w domach podejrzanych
osób. Domy zmarłych na zarazę zamyka‐
no i oznaczano specjalnymi znakami,
a zarażone ulice lub dzielnice oddzielano
wysokimi parkanami i zakazywano tam
wstępu. Wszystkich obowiązywał pod
karą śmierci zakaz grabienia, sprzedaży
lub używania dobytku zarażonych,
zwłaszcza odzieży i pościeli, które nale‐
żało spalić. Chorych starano się izolować
w specjalnych lazaretach umieszczanych
poza obrębem siedzib ludzkich i tam do‐
starczano im pożywienie i lekarstwa.
Tam, gdzie było to możliwe, powoływa‐
no lekarzy i księży morowych oraz wy‐
znaczano im dla bezpieczeństwa odrębne
mieszkania i służbę.
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W każdej miejscowości wyznaczano
kopaczy morowych  grabarzy, których
zadaniem było zbieranie umarłych i grze‐
banie ich na specjalnie wyznaczonych,
znacznie oddalonych od siedzib ludzkich
cmentarzach. Kopacze mieszkali oddziel‐
nie i otrzymywali za swoją trudną w cza‐
sie zarazy posługę znacznie większe niż
zazwyczaj wynagrodzenie. Wyróżniano
ich specjalnym strojem; były to najczę‐
ściej czarne kaptury i kapy z naszytym
białym krzyżem. Kiedy pojawiali się na
ulicach, by zbierać umarłych, poprzedzał
ich człowiek, który donośnym krzykiem
przestrzegał przed nimi mieszkańców. Od
nich też pochodził podobno przepis na
„ocet siedmiu złodziei”  niezawodny, jak
wówczas wierzono, środek przeciw zara‐
zie. Produkowano go na bazie ziół: pio‐
łun, rozmaryn, rutę, miętę, kwiat lawendy,
dzięgiel, korzeń tataraku, czosnek, cyna‐
mon, goździki i gałkę muszkatołową
w odpowiednich proporcjach należało
pokroić, utłuc, zalać octem winnym i po‐
stawić na 12 dni na słońcu, a gdyby słoń‐
ca nie było  w gorący piasek lub popiół,
potem wycisnąć, przecedzić i dodać kam‐
fory rozpuszczonej w wódce; „tym się
umywać, na czczo po łyżce codzień zaży‐
wać. Nos i gębę tym nacierać i zawsze
nosić w balsamce [mała buteleczka z kor‐
kiem] przy sobie, dla częstszej wąchania
sposobności”.
Kopacze morowi, dla których czas
zarazy był źródłem dobrego zarobku czę‐
sto dopuszczali się przestępstw: odzierali
umarłych z szat, które potem sprzedawali,
plądrowali ich mieszkania, profanowali
groby, a czasem sami podsycali epidemię.
W lutym 1711 r. w Lublinie, podczas pa‐
nowania dżumy, przed sądem stanęło
trzech grabarzy podejrzanych o rozmyśl‐
ne szerzenie choroby za pomocą maści
sporządzonej z mózgów i wnętrzności lu‐
dzi zmarłych na zarazę. Oskarżeni  Mar‐
cin Morawski, Stanisław Kromczak i Ja‐
kub Szumilas początkowo nie przyzna‐
wali się do winy, jednak poddani tortu‐
rom, potwierdzili, że taką maścią smaro‐
wali klamki i „drzwi u kamienic i do‐
mów”, ponadto przyznali się do
zdejmowania ze zmarłych pierścionków
i koszul. 5 marca sąd po szczegółowej
analizie zeznań świadków i oskarżonych,
zarówno tych dobrowolnych jak i wymu‐
szonych torturami, uznał winę oskarżo‐
nych i skazał ich najpierw na ucięcie obu
rąk, a potem głowy. Wyrok wykonano 7
marca; okaleczone ciała pochowano
w miejscu kaźni, a ucięte ręce i głowy za‐
tknięto na pale i ku przestrodze wysta‐
wiono na rozstajnych drogach na widok
publiczny.
Zaraza przerażała, zaburzała od‐
wieczny porządek rzeczy, doprowadzała
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Święty Roch  obraz z Sanktuarium
Maryjnego w Krasnobrodzie

do straszliwych spustoszeń w sferze psy‐
chicznej, w relacjach międzyludzkich;
ktoś nawet najbliższy, a dotknięty choro‐
bą, natychmiast stawał się obcy, niebez‐
pieczny. Przerażeni i bezsilni wobec tego
co się działo, otoczeni przez chorych
i umarłych ludzie nie ufali sobie i bali się
siebie. Mnożyły się przestępstwa, brakowa‐
ło lekarstw i pożywienia, a z czasem i ży‐
wych do pogrzebania umarłych. Oto jak
opisuje epidemię dżumy, która nawiedziła
w 1625 r. Lublin, anonimowy pisarz grodz‐
ki: „Wszędzie żałoba, wszędzie śmierć, tak
dalece, że całe miasto zdawało się być nie
siedzibą żywych, lecz cmentarzyskiem
zmarłych.(...) Dzieci błąkały się po ulicach,
wzywały rodziców i rzewnie płacząc prosi‐
ły o ratunek. Jeśli kto nie chciał patrzeć na
ginące dzieci, ten oddawał im odjęte od ust
pożywienie  o ile ono było  a sam nie‐
szczęsny umierał.(...) Widzieliśmy nie‐
raz mieszkańców tego miasta zdążają‐
cych w pole po pokarm: jeśli kto zebrał
trochę suchych korzonków zdatnych do
jedzenia, ten już sądził, że dobrze mu
się dzieje, a jeśli kto zdołał przez usilne
starania zdobyć kawał suchego, sple‐
śniałego nawet chleba, temu się zdawa‐
ło, że będzie miał wspaniałą ucztę.”1
Jedyny ratunek
W tak dramatycznej sytuacji jedyny
ratunek widziano w Bogu  tylko On
mógł ocalić ludzi przed zarazą. Groma‐
dzono się więc w kościołach u stóp ołta‐
rza, odprawiano pokutnoprzebłagalne
nabożeństwa, prosząc w Suplikacjach:
„Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wy‐
baw nas Panie...”. Ludzie przystępowali
do Sakramentów Św., pościli, pokutowa‐
li, modlili się różańcem i koronką, śpie‐
wali błagalne pieśni:
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„Chryste, który masz wszystko w swej
mocy wszystko i ludzkie niemocy,
i sroga morowa rana musi Cię słuchać
jak Pana,
Ile nam się dla grzechów wodzi, umiera‐
my starzy, młodzi,
karzesz nas wrzody i morem; ach, bądźże
naszym Doktorem.
Strzeż nas w te czasy niezdrowe, ucisz po‐
wietrze morowe,
odmień Twą karę surową, ciesz nas do‐
brocią Twą nową.
Jad srogi i niebo mgliste rozpądź, spraw
powietrze czyste,
a z miłosierdzia Twojego uzdrów, co jest
nie mocnego.
Niechże nas mor nie morduje, broń tego,
co Cię miłuje:
Jeżeli nagle umrzeć muszę, przyjmij do
siebie mą duszę”.2
Skutecznym ratunkiem przeciw mo‐
rowemu powietrzu był Krzyż; to u jego
stóp błagano Boga o miłosierdzie, a na
granicach miast i wsi stawiano karawaki 
krzyże morowe o podwójnych lub po‐
trójnych poprzecznicach, które, jak wie‐
rzono, powstrzymywały zarazę (taki
krzyż znajduje się w Jacni przy rozjeździe
dróg do Krasnobrodu i Józefowa). Takie
same karawaki, tylko małe, metalowe lub
drewniane, noszono na sobie lub przybi‐
jano do drzwi wejściowych domostwa,
a papierowe wkładano dzieciom do kole‐
bek i łóżeczek. Zanoszono także prośby
do Świętych, a zwłaszcza do św. Rozalii
i św. Rocha, których wstawiennictwo
u Boga miało szczególną moc. Na ulice
wychodziły liczne procesje, podczas któ‐
rych obnoszono wokół granic miast i wsi
święte relikwie i obrazy, prosząc Boga
o odwrócenie zarazy, a modlącym się lu‐
dziom często towarzyszyli biczownicy,
którzy zadając sobie ból i kalecząc ciało
do krwi, pokutowali za grzechy swoje
i innych. Wielu księży z prawdziwym
oddaniem troszczyło się o umierających,
zwłaszcza tych porzuconych przez swoje
rodziny, płacąc za swą posługę najwyższą
cenę. Oczywiście w kościołach także sto‐
sowano różne środki profilaktyczne  oł‐
tarze ustawiano przy wejściu do kościoła,
a wierni pozostawali na zewnątrz, czasem
msze odprawiano na wzniesieniach, by
ludzie mogli w nich uczestniczyć z dale‐
ka, nie zbliżając się zbytnio do siebie, ko‐
munię podawano ponad dymiącym ka‐
dzidłem, niektóre nabożeństwa odpra‐
wiano w domach, a nie w kościołach.
W latach 1650  1655 w Rzeczpospo‐
litej szalała kolejna epidemia zarazy. Mór
objął Pokucie, Wołyń, ziemię halicką,
chełmską, bełzką, lubelską i sandomier‐
ską. Zawleczono go do Tomaszowa Lu‐
belskiego i Zamościa. Jan Golliusz,
mieszczanin zamojski, w sierpniu 1652 r.
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notował w swoim pamiętniku: „ku schył‐
ku tegoż miesiąca wiele ludzi i mieszczan
z Zamościa rozjechało się częścią do Bił‐
goraja, częścią do inszych wsi i miaste‐
czek, a to dla plagi Boskiej morowego
powietrza, które horribiliter depopulaba‐
tur homines [strasznie niszczy ludzi], pra‐
wie aż ku samemu Bożemu Narodzeniu
nie przestając. (...) W Zamościu iakom
słyszał, ex relatione aliorum [z relacji in‐
nych], że przez ten czas nad 500 ludu
miało umrzyć według wiadomości bur‐
mistrzowej; kędy, ach iak sprośnie y żało‐
śnie lud był chowany, na prostych go jed‐
no czymkolwiek przykrywszy, noszono
nosidłach, y duł wykopawszy, z szatami
iako ubrany chodził; i kilku pospołu cho‐
wano”.3
Tymczasem Krasnobród pod opieką
Matki Bożej był wolny od zarazy (nie
spotkałam się z informacją, by kiedykol‐
wiek był „zapowietrzony”). Ojciec Jacek
Majewski w „Pustyni w Ray zamienio‐
nej” pisze, że w 1650 r. właśnie tutaj czas
morowego powietrza w Zamościu bez‐
piecznie przeczekał wraz z rodziną Bazyli
Rudomicz, profesor Akademii Zamoj‐
skiej, a kiedy dwa lata później zaraza od‐
nowiła się wielu „Duchownych i świec‐
kich osób tu się udających Pan Bóg za
przyczyną Panny Nayświętszey zdrowo
zachował, jako też y Kapłana zapowie‐
trzonym posługującego”4. Rok później
Imć pan Lipski „wespoł z domem swoim
całym, zarażony morowym powietrzem
tu się ofiarował y zdrów ze wszystkimi
został”. Zapewne w związku z tak cu‐
downą opieką Matki Bożej powstał me‐
dalik, który dzisiaj znamy tylko z opisu
i odręcznego rysunku wykonanego przez
lekarza i kolekcjonera medali religijnych
Teofila Rewolińskiego. Na stronie głów‐
nej medalika wyobrażona jest postać
Matki Bożej Krasnobrodzkiej z Dzieciąt‐
kiem, niżej dwaj dominikanie, a pomię‐
dzy nimi drzewo, w otoku napis: N.M.P
KRASNOBRODZKA MÓDL SIĘ ZA
NAMI. Na stronie drugiej znajduje się
popiersie św. Rocha zwrócone w lewo,
w otoku znajduje się częściowo zatarty
napis, którego końcówka brzmi: BY OD
NAS BÓG CHOLERY ODWRÓCIŁ.
Matka Boża i Święty Roch  dzięki Ich
wstawiennictwu wszystko jest możliwe.
Orędownik i Wspomożyciel od zarazy
Św. Roch urodził się najprawdopo‐
dobniej w 1295 r. w Montpellier (Fran‐
cja), w zamożnej rodzinie. Po śmierci
obojga rodziców, realizując dosłownie
słowa Jezusa: „Jeśli chcesz być doskona‐
ły, idź, sprzedaj co posiadasz i daj ubo‐
gim, a będziesz miał skarb w niebie” (Mt
19,21), rozdał cały majątek ubogim i wy‐
ruszył w pielgrzymkę do Rzymu. Miał
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Rysunek medalika z Matką Bożą
Krasnobrodzką i św. Rochemz „Katalogu
medali religijnych” T. Rewolińskiego

wtedy 20 lat. W czasie wędrówki dotarł
do włoskiej miejscowości Acquapendente
i natrafił tam na epidemię dżumy, straszli‐
wej wówczas choroby, która dziesiątko‐
wała ludność Europy i którą zwano
„czarną śmiercią” od ciemnych przebar‐
wień na skórze chorej osoby. Roch, nie
bacząc na własne bezpieczeństwo, z peł‐
nym oddaniem opiekował się chorymi,
a Bóg w nagrodę za pobożność i poświę‐
cenie obdarzył go mocą uzdrawiania.
Kiedy epidemia wygasła, ruszył dalej,
niosąc ratunek wielu ludziom w innych,
ogarniętych dżumą miejscach. Dotarł
w końcu do Rzymu, ale i tam panowała
zaraza i potrzebna była jego pomoc. Po
trzech latach posługi chorym postanowił
wrócić do rodzinnego Montpellier.
W drodze powrotnej zatrzymał się w Pia‐
cenza  kolejnym mieście ogarniętym za‐
razą i tam rozchorował się. Nie otrzymał
jednak pomocy od mieszkańców, choć
sam pielęgnował ich z oddaniem. Znalazł
więc jakieś schronienie w niedalekim le‐
sie i spokojnie czekał na śmierć. Wytropił
go tam, jak mówi legenda, pies i codzien‐
nie przynosił mu bochenek chleba.
Wkrótce śladem psa pojawił się jego wła‐
ściciel i zawstydzony niewdzięcznością
mieszczan, zaopiekował się Rochem,
który niebawem powrócił do zdrowia
i wyruszył w dalszą drogę. Nie dotarł jed‐
nak do domu. W przygranicznym mia‐
steczku Angera został wzięty za szpiega,
wtrącony do więzienia i tam poddany tor‐
turom. Zmarł w więzieniu 16 sierpnia
1327 r. Dopiero po śmierci został rozpo‐
znany po charakterystycznym znamieniu
w kształcie krzyża, które miał na piersi,
a w jego celi pojawił się napis mówiący
o tym, że ci którzy zostaną dotknięci za‐
razą, a będą wzywać pomocy św. Rocha
jako pośrednika i patrona, zostaną uzdro‐
wieni. Obecnie relikwie św. Rocha znaj‐
dują się w Wenecji, w kościele zbudowa‐
nym ku jego czci, a sam Święty zalicza
się do grona 14 Wspomożycieli  tych
świętych, których wstawiennictwo u Bo‐
ga jest szczególnie skuteczne.
Kult św. Rocha w Polsce rósł równo‐

cześnie z jego kultem w Europie; najstar‐
sza polska kaplica ku jego czci w Oławie
pochodzi z końca XIV w. Powstawały
też, podobnie jak w innych krajach, brac‐
twa św. Rocha  zrzeszenia religijnodo‐
broczynne, których zadaniem, oprócz
formacji duchowej członków, była opieka
i troska o chorych, zwłaszcza na zarazę,
zakładanie szpitali, organizacja pochów‐
ków dla ubogich i samotnie umierają‐
cych. Najtrwalej zapisało się w naszym
życiu religijnym bractwo św. Rocha przy
kościele Św. Krzyża w Warszawie, zało‐
żone w 1699 r. Na potrzeby tego właśnie
bractwa jego promotor, ks. Wawrzyniec
Benik, opracował tekst Gorzkich Żali. Po
raz pierwszy odprawiono je 13 marca
1707 r., potem ogłoszono drukiem,
a w XIX w. znane już były w całym kra‐
ju. Warto przy tym wiedzieć, że Gorzkie
Żale odprawiane są tylko w Polsce i prze‐
trwały do dzisiaj w niemal niezmienionej
formie.
Z kultem św. Rocha związany jest
powszechny dawniej na wsiach, a dziś
prawie zapomniany obrzęd okadzania
zwierząt domowych. 16 sierpnia, trady‐
cyjnym sposobem, a więc za pomocą
krzesiwa, rozpalano ogień, na który
wrzucano zioła poświęcone w ubiegłym
roku w dzień Matki Boskiej Zielnej,
a także wielkanocne palmy, następnie
ksiądz odmawiał egzorcyzmy od zarazy,
a na koniec przez dym przeprowadzano
zwierzęta, by uchronić je przed choroba‐
mi; św. Roch bowiem bardzo je lubił
i uzdrawiał na równi z ludźmi.
Obecnie św. Roch jest patronem cier‐
piących na groźne choroby zakaźne, le‐
karzy, aptekarzy, weterynarzy, więźniów,
niewinnie skazanych oraz umierających
w opuszczeniu.
Modlitwy do św. Rocha
Kończąc swoją opowieść dołączam
modlitwy, dzięki którym za pośrednic‐
twem św. Rocha niegdyś wypraszano ła‐
ski powrotu do zdrowia dla chorych na
choroby zakaźne. Mogą być one pomoc‐
ne również i w obecnej sytuacji walki
z epidemią koranairusa.
Modlitwa do Św. Rocha
w czasie powietrza
Wszechmogący i wieczny Boże! któ‐
ryś dla zasług przebłogosławionego Ro‐
cha, wyznawcy Twego, nieraz od Twych
wiernych morową zarazę łaskawie odda‐
lić raczył! daj ludowi Twemu o oddalenie
takowegoż powietrza, do Twojej się do‐
broci uciekającemu, aby za przyczyną te‐
goż chwalebnego wyznawcy Twego, od
tej zarazy i wszelkiego zatrwożenia wol‐
nym zostawał.  Przez Pana naszego Je‐
zusa Chrystusa, który z Tobą żyje i królu‐
je, Bóg na wieki wieków. Amen.
w
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Litania do Św. Rocha
Kyrie elejson, Chryste elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się
nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj się nad
nami
Święta Maryjo,  módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Rochu, Chrystusa wyznawco,
Święty Rochu, drogi klejnocie całego świata,
Święty Rochu, patronie chorych i konają‐
cych,
Święty Rochu, godny Synu i ozdobo króle‐
stwa francuskiego,
Święty Rochu, ojcze ubogich najłaskawszy,
Święty Rochu, wzgardzicielu świata najmęż‐
niejszy,
Święty Rochu, pielgrzymie ziemski najcier‐
pliwszy,
Święty Rochu, obywatelu niebieski najchwa‐
lebniejszy,
Święty Rochu, najosobliwszy patronie od za‐
razy,
Święty Rochu, cudotwórco wielki Chrystu‐
sowy,
Święty Rochu, obrońco wiary świętej najpo‐
tężniejszy,
Święty Rochu, przedziwny Chrystusowego
ubóstwa naśladowco,
Święty Rochu, najtroskliwszy wdów i sierot
opiekunie,
Święty Rochu, żarliwy dusz miłośniku,
Święty Rochu, lekarzu chorób ludzkich naj‐
skuteczniejszy,
Święty Rochu, wizerunku prawdziwej po‐
bożności,
Święty Rochu, wodzu w drodze cnót najdo‐
skonalszy,

Święty Rochu, przykładzie cudowny Ducha
apostolskiego,
Święty Rochu krzyża Pańskiego miłośniku
najcierpliwszy,
Święty Rochu, życiem Aniele najniewinniej‐
szy,
Święty Rochu, wielki i skuteczny Patriarcho
ludu Bożego,
Święty Rochu, darem i Duchem Boskim
Przedziwny Proroku,
Święty Rochu, najgorliwszy nieumiejętnych
doktorze,
Święty Rochu, prawdziwy życia Chrystuso‐
wego wyznawco,
Święty Rochu, najmocniejszy Panieńskiej
czystości obrońco,
Święty Rochu, w którym wszystkich Świę‐
tych zasługi z Boskiej dobroci szanujemy
i czcimy,
Święty Rochu, całego świata Patronie od
zarazy morowego powietrza,
Święty Rochu, w szpitalach służący,
Boże, w Trójcy Świętej jedyny, przez za‐
sługi świętego Rocha, gorliwego miłośnika
Twego prosimy Ciebie: Wysłuchaj nas Pa‐
nie!
Abyś nas od powietrza, głodu, ognia i wojny
wybawić raczył,
Abyś nas od skazy grzechowej zachować ra‐
czył,
Abyś nas, za przykładem świętego Rocha,
w służbie Twojej świętej utwierdzić raczył,
Abyś nam, synom i córkom jego, pokój, zgo‐
dę i miłość prawdziwą dać raczył,
Synu Boży, Ciebie prosimy...
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świa‐
ta, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świa‐
ta, zmiłuj się nad nami!
Boże, który świętemu Rochowi obiecałeś
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przez swego Anioła, że każdy, pobożnie go
wzywający, będzie wolny od wszelkiej zara‐
zy, spraw, abyśmy obchodząc jego pamiąt‐
kę, mocą jego zasług, zostali zachowani od
śmiertelnej choroby ciała i duszy. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Amen

Joanna Cios
Przypisy
1. Klukowski Z. „Opis dżumy w Lublinie w 1625
r”, str. 5
2.„Kancyonał”
3. „Pamiętnik Jana Golliusza” , str.21
4. „Pustynia w Ray zamieniona”, str.110
Źródła:
• Burchardt J, Burchatdt D. „Morowe powietrze 
krótki szkic do historii zarazy na ziemiach pol‐
skich w pierwszej połowie XVIII w” w „Nowiny
• Lekarskie 2008, 77,4 (dostęp internetowy)
• Giedroyć F. „Mór w Polsce w wiekach ubie‐
głych”, Warszawa 1899, (dostęp internetowy)
„Kancyonał albo pieśni duchowe”, XVIII w. (do‐
stęp internetowy)
• Karpiński A. „Kopacze  grabarze morowi
w miastach Rzeczpospolitej w XVI  XVIII w.”
w „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2014
R.62, nr 3 (dostęp internetowy)
• Klukowski Z. „Opis dżumy w Lublinie
w 1625 r.” w „Archiwum Historii i Filozofii Me‐
dycyny”, tom V, z. 1, Poznań 1926 r.
• Klukowski Z. „Sprawa o szerzenie dżumy
w Lublinie” w „Archiwum Historii i Filozofii
Medycyny”, tom VI, z. 1, Poznań 1927 r.
• Kondraciuk P. „Karawaka  zapomniany tali‐
zman” w Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, 2000
nr ¾
• Majewski J. „Pustynia w Ray zamieniona…”,
Krasnobród  Lublin 2015,
• „Pamiętnik Jana Golliusza  mieszczanina pol‐
skiego (16501653)”, Kraków 1891, (dostęp in‐
ternetowy)
• Rewoliński T. „Katalog medali religijnych od‐
noszący się do kościoła katolickiego”, Radom
1887, (dostęp internetowy)
• k.broszko.dominikanie.pl/ roch/htm
• Św. Roch swi/r/roch.htm

„Tu mieszkam, tu zmieniam eko”

A

Wnioski na działania ekologiczne

ktywne organizacje i instytu‐
cje kultury we współpracy
z
Gminą
Krasnobród
w
dn.
02.03.2020 r. złożyły 3 wnioski o dofi‐
nansowanie zadań realizowanych ze
środków pozostających w dyspozycji
Fundacji Santander w ramach konkursu
grantowego „TU MIESZKAM TU
ZMIENIAM EKO” VI edycja.
W ramach konkursu Krasnobrodzki
Dom Kultury złożył wniosek, który
obejmował zagospodarowanie prze‐
strzeni na placu Siekluckiego poprzez
posadzenie 5 lip i opiewał na kwotę 8
760,00 zł.
Koło Gospodyń Wiejskich Kaczórki
złożyło wniosek na odnowienie Uro‐
czyska Belfont, w ramach którego pla‐

nowana jest naprawa mostku, ustawie‐
nie tablic informacyjnych o historii tego
miejsca oraz drogowskazów w celu od‐
świeżenia istniejącej tam ścieżki space‐
rowej. Wniosek złożony na kwotę 14
500,00 zł.

Stowarzyszenie Perspektywy zło‐
żyło wniosek na stworzenie ogrodu
sensorycznego i przeprowadzenie bez‐
płatnych zajęć proekologicznych m. in.
z ogrodnictwa i pszczelarstwa dla
uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Majdanie Wielkim. Wniosek złożony
na kwotę 7 660,00 zł
Z radością informujemy, że ten
ostatni wniosek, którego nazwa brzmi
„Nasze zielone miejsce na ziemi", zo‐
stał rozpatrzony pozytywnie i uzyskał
dofinansowanie w wysokości 5 tysięcy
złotych. Będziemy informowali o reali‐
zacji tego zadania.
Małgorzata MiecznikBorkowska
Inspektor ds. funduszy unijnych
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Fundusz sołecki w Gminie Krasnobród

oczątek roku to zwykle dosko‐
nały czas na podsumowanie
roku poprzedniego. W niniejszym ar‐
tykule przedstawimy jedną z ważniej‐
szych rzeczy dla lokalnej społeczności,
a mianowicie Fundusz sołecki. Na po‐
czątku przedstawimy czym jest Fun‐
dusz sołecki, jak duże są to środki i co
udało się zrobić w 2019 w ramach tego
funduszu w Gminie Krasnobród.
Czym jest Fundusz sołecki?
Fundusz sołecki stanowią środki
wyodrębnione w budżecie gminy (na
podstawie Ustawy z 21 lutego 2014
roku o Funduszu sołeckim) przezna‐
czone na realizację przedsięwzięć
określonych przez poszczególne sołec‐
twa danej gminy. Decyzja o wyodręb‐
nieniu Funduszu sołeckiego należy do
rady gminy, która podejmuje stosowną
uchwałę. Uchwała taka musi być pod‐
jęta najpóźniej do 31 marca roku po‐
przedzającego rok, w którym Fundusz
sołecki ma zostać wyodrębniony
w budżecie. Podjęta uchwała ma za‐
stosowanie do kolejnych lat, co ozna‐
cza, że wskazana uchwała nie jest po‐
dejmowana rokrocznie.
Ile środków otrzyma poszczególne
sołectwo?
Wysokość środków przeznaczo‐
nych na dane sołectwo określa algo‐
rytm wskazany w ustawie o Funduszu
sołeckim. Zgodnie z nim ilość środ‐
ków uzależniona jest od liczby miesz‐
kańców danego sołectwa i zamożności
danej gminy, to znaczy od tzw. kwoty
bazowej czyli ilorazu wykonanych do‐
chodów bieżących danej gminy oraz
liczby jej mieszkańców zamieszkałych
na dzień 31 grudnia roku poprzedzają‐
cego rok budżetowy o dwa lata, usta‐
lonej przez Prezesa GUS. Burmistrz
w terminie do 31 lipca roku poprze‐
dzającego rok budżetowy przekazuje
sołtysom informację o wysokości
środków przypadających danemu so‐
łectwu obliczonych na podstawie
wspomnianego algorytmu.
Na co można przeznaczyć środki
z Funduszu sołeckiego oraz co ma
zrobić sołectwo, aby otrzymać środki
z tego funduszu?
Wiedząc, jaką kwotę sołectwo ma
do dyspozycji, sołtys powinien zwołać
zebranie wiejskie, na którym zostanie
uchwalony wniosek o przyznanie
środków z Funduszu sołeckiego.
Wniosek może być uchwalony z ini‐
cjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co
najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców
sołectwa. Prawidłowo uchwalony

wniosek powinien zawierać wskazanie
przedsięwzięć wraz z oszacowaniem
ich kosztów i uzasadnieniem. Ponadto
do wniosku powinny być dołączone
załączniki w postaci: listy obecności
na zebraniu, protokół oraz uchwała ze‐
brania wiejskiego. Kolejnym krokiem
jest przekazanie przez sołtysa Burmi‐
strzowi uchwalonego wniosku najpóź‐
niej do 30 września roku poprzedzają‐
cego rok, w którym sołectwo ma
otrzymać pieniądze. Przedsięwzięcia
zgłoszone przez poszczególne sołec‐
twa muszą spełniać określone wymogi
tzn. muszą mieścić się w katalogu za‐
dań własnych gminy, służyć poprawie
warunków życia mieszkańców sołec‐
twa oraz muszą być zgodne ze strate‐
gią rozwoju gminy. Ustawa o funduszu
sołeckim daje możliwość zwrotu czę‐
ści wykonanych w danym roku budże‐
towym wydatków ze środków fundu‐
szu sołeckiego. Zwrot dokonywany
jest z budżetu państwa w formie dota‐
cji celowej. Zwrot wynosi od 20% do
40% wykonanych wydatków. Naj‐
większe dofinansowanie otrzymują
gminy o najmniejszych dochodach zaś
najmniejsze  gminy najbogatsze. Co‐
raz większa popularność funduszu so‐
łeckiego sprawia, że od kilku lat stoso‐
wany jest tzw. mechanizm korygujący
powodujący obniżenie zwrotu dla
gmin. W 2019 roku po zastosowaniu
wspomnianego mechanizmu zwrot ten
będzie wynosił odpowiednio 26,2 %,
19,6% oraz 13,1%. Gmina Krasno‐
bród otrzyma zwrot poniesionych wy‐
datków w ramach Funduszu sołeckie‐
go na poziomie 26,2 %.
W 2019 roku Gmina Krasnobród
dysponowała Funduszem sołeckim
w kwocie 268 406,96 zł zaś wszystkie
wykonane wydatki opiewały na kwotę
238 695,66 zł, z których to zrealizo‐
wano szereg inwestycji:
1. Remont dróg gminnych (niwelacja,
zakup oraz wbudowanie klińca) –
71 074,97 zł
• Grabnik – 11 693,00 zł
• Szur – 8 163,21 zł
• Zielone – 10 141,62 zł
• Wólka Husińska – 21 880,00 zł
• Potok Senderki – 11 697,14
• Majdan Wielki – 7 500,00
2. Modernizacja dróg gminnych (wy‐
konanie podbudowy oraz ułożenie
płyt YOMB ) – 23 609,99 zł
• Borki – 9 593,87
• Hutki  14 016,12 zł
3. Modernizacja świetlic wiejskich –
54 051,67 zł

• Dominikanówka (wykonanie łazien‐
ki) – 12 262,81 zł
• Malewszczyzna (docieplenie stropu)
– 12 199,00 zł
• Majdan Wielki (docieplenie ściany) 
11 150,93 zł
• Hutków (docieplenie ścian)

19 595,00 zł
4. Opracowanie dokumentacji pod
budowę drogi gminnej w Kaczórkach
– 12 915,00 zł
5. Wymiana stolarki okiennej (4 szt.)
w budynku mienia gminnego w Zielo‐
nem – 5 519,99 zł

6. Zakup namiotu wykorzystywanego
podczas uroczystości społecznokultu‐
ralnych na terenie sołectwa Zielone –
1 440,00 zł
7. Wykonanie podjazdu do garażu
OSP w Starej Hucie – 6 600,00 zł
8. Doposażenie świetlic wiejskich
w drobny sprzęt AGD i RTV –
8 504,87 zł
• Stara Huta – 7 504,87 zł
• Malewszczyzna – 1 000,00 zł
9. Budowa kanału burzowego odpro‐
wadzającego wody opadowe w miej‐
scowości Nowa Wieś – 12 988,62 zł
10. Modernizacja oświetlenia uliczne‐
go na terenie sołectwa Majdan Wielki
– 11 150,93 zł
11. Zakup oraz montaż wiat przestan‐
kowych – 16 636,50 zł
• Majdan Wielki – 6 232,50 zł
• Hutki – 4 500,00 zł
• Majdan Mały – 5 904,00 zł
12. Zakup bramek sportowych na lo‐
kalne boisko sportowe oraz doposaże‐
nie placu zabaw w elementy siłowni
zewnętrznej w miejscowości Hucisko
– 12 303,12 zł
13. Utrzymanie zieleni gminnej –
1 900,00 zł
• Majdan Wielki (zakup kosiarki) –
1 600,00 zł
• Majdan Mały (zakup paliwa) –
300,00 zł
Piotr Garbula
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
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Sukcesy sportowe uczniów Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim

W

I półroczu roku szkolnego
2019/2020 uczniowie naszej
szkoły osiągali wysokie wyniki w teni‐
sie stołowym. W „Igrzyskach dzieci”
w Tenisie Stołowym Indywidualnym
Chłopców w zawodach gminnych Ma‐
ciej Dziura zajął I miejsce, Daniel
Borek III, powiatowych Maciej
Dziura  I, Daniel Borek  II i repre‐
zentowali powiat zamojski w zawo‐
dach rejonowych w Gorajcu.
Zawody gminne w Tenisie Stoło‐
wym Drużynowym „Igrzyska Dzieci”
zorganizowali nauczyciele wychowa‐
nia fizycznego w Majdanie Wielkim.

W zawodach tych w kategorii
„Dziewcząt” drużyna naszej szkoły
w składzie: Aleksandra Tytuła
i Agnieszka Bukała zajęła II miej‐
sce. Na szczeblu powiatowym dziew‐
częta zajęły III miejsce. W kategorii
„Chłopców” w zawodach gminnych
i powiatowych Maciej Dziura i Da‐
niel Borek zajęli I miejsce, a w zawo‐
dach rejonowych miejsce III.
W Tenisie Stołowym Indywidual‐
nym „Igrzyska młodzieży” w katego‐
rii „Dziewcząt” i „Chłopców” ucznio‐
wie zajęli następujące miejsca:
Weronika Tyrka  III, Mateusz Bo‐

rek  I, Karol Gontarz  III w zawo‐
dach gminnych i powiatowych, w re‐
jonowych Karol Gontarz  V,
Mateusz Borek  III i reprezentował
rejon w zawodach na szczeblu woje‐
wódzkim w Hrubieszowie zajmując
VII miejsce.
W Tenisie Stołowym Drużyno‐
wym „Dziewcząt” uczennice Wero‐
nika Tyrka i Małgorzata Rzepecka
zajęły w zawodach gminnych  II,
a w powiatowych – III miejsce.
W kategorii „Chłopców” uczniowie
Mateusz Borek i Karol Gontarz za‐
jęli I miejsce w zawodach gminnych
i powiatowych, II w rejonowych.
Następnie chłopcy reprezentowali re‐
jon w zawodach na szczeblu woje‐
wódzkim, który odbył się w Szcze‐
brzeszynie zajmując VII miejsce.
Jacek Kowalik
Andrzej Gałan
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