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„Zdalna Szkoła +” – drugi wniosek
o przyznanie grantu
Gmina Krasnobród złożyła kolejny
wniosek o przyznanie grantu i otrzymała
dofinansowanie w wysokości 75.000,00 zł,
na zakup laptopów do nauki zdalnej w ra‐
mach programu zdalnaszkoła+.
Dziękujemy za szybkie rozpatrzenie na‐
szego wniosku!
W najbliższym czasie zostanie przepro‐
wadzone postępowanie wyboru dostawcy
komputerów. Sprzęt zostanie rozdyspono‐
wany pośród uczniów z rodzin wielodziet‐
nych oraz nauczycieli prowadzących zdal‐
nie nauczanie. Wsparcie przeznaczone dla
uczniów ze szkół z terenu gminy Krasno‐
bród.
Projekt finansowany jest ze środków
otwartego konkursu grantowego Europej‐
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Po‐
wszechny dostęp do szybkiego internetu”
Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorial‐
nych różnic w możliwości dostępu do szero‐
kopasmowego internetu o wysokich przepu‐
stowościach” w ramach Programu Opera‐
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020.
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sją asfaltową i grysami unieważniono, gdyż
cena najkorzystniejszej oferty przewyższała
kwotę, którą gmina zamierzała przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
W dniu 11 maja ogłoszono drugie po‐
stępowanie o udzielenie zamówienia pu‐
blicznego pn. „Remonty cząstkowe na‐
wierzchni dróg gminnych na terenie Gminy
Krasnobród w roku 2020”. W ramach zada‐
nia wykonane zostaną remonty cząstkowe
nawierzchni dróg gminnych emulsją asfal‐
tową i grysami z remontera (typu patcher)
przy głębokości ubytków do 3,0 cm w ilości
100 t. Rozstrzygnięcie powtórzonego postę‐
powania odbyło się 19 maja, w jego wyniku
wyłoniono wykonawcę, którym jest Przed‐
siębiorstwo Robót Drogowych Spółka
z o.o. z Zamościa. Prace wykonane zostaną
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Wartość kontraktu opiewa na kwotę
75 645,00 zł brutto.
Budowa studni w Starej Hucie
W miejscowości Stara Huta trwają pra‐
ce związane z realizacją zadania pn. „Wy‐
konanie studni głębinowej ST.1A z utwo‐
rów górnokredowych oraz rekonstrukcja lub
likwidacja studni głębinowej ST.1 w obrę‐
bie działki nr 20/3 w miejscowości Stara
Huta, gm. Krasnobród”.
Prace wykonuje Zakład Robót Wiertni‐
czych „Hydrowiert” Jan Ryszard Kulik
z siedzibą w miejscowości Szystowice, pod
nadzorem geologicznym sprawowanym

Remonty cząstkowe nawierzchni
dróg gminnych w roku 2020
W dniu 8 maja 2020 r. rozstrzygnięto
zapytanie ofertowe w zakresie części I za‐
mówienia na remont nawierzchni dróg
gminnych masą mineralnoasfaltową w ilo‐
ści 10 t o wartości 12 546,00 zł. Wykonaw‐
cą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogo‐
wych Spółka z o.o. z Zamościa. Prace zosta‐
ną przeprowadzone do połowy czerwca
w Krasnobrodzie, Hutkowie, Potoku Sen‐
derki oraz w Zielonem.
Część II postępowania na remont emul‐
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przez uprawnionego geologa do wykony‐
wania, dozorowania i kierowania pracami
geologicznymi.
Roboty wiertnicze prowadzone są we
współpracy z Zakładem Gospodarki Komu‐
nalnej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie
Wielkim.
Wartość inwestycji w zakresie robót bu‐
dowlanych opiewa na kwotę 99 015,00 zł
brutto.

Informacja o fakturach za OZE
Informujemy, że w Urzędzie Miejskim
pok. nr 8 dostępne są faktury dot. wniesio‐
nego przez mieszkańców wkładu własnego
do projektu OZE montaż instalacji solar‐
nych i fotowoltaiki.
Zapraszamy mieszkańców, którzy są
zainteresowani ich odbiorem, tym bardziej,
iż od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie usta‐
wa z dnia 9 listopada 2018 r., która wpro‐
wadziła w podatku dochodowym od osób
fizycznych nowe zwolnienie przedmiotowe
oraz tzw. ulgę termomodernizacyjną.
W większości wypadków istnieje moż‐
liwość odliczenia ulgi termomodernizacyj‐
nej przy rozliczeniu PIT.
Informacje zebrała:
Mariola Czapla
Strona tytułowa  Scenografia ze Świę‐
ta Patrona LO w Krasnobrodzie w dniu
17 października 2011 roku.

Gazeta

rasnobrodzka

3

Maj  Czerwiec 2020

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II
w Zespole Szkół w Krasnobrodzie

1

00. rocznica urodzin jest okazją
do wyjątkowego świętowania
w każdej rodzinie. Taką rodzinę stano‐
wi szkoła w Krasnobrodzie, która od
20 lat związana jest ze św. Janem Paw‐
łem II. Nadane imię zachęcało i nadal
inspiruje uczniów, rodziców i nauczy‐
cieli do postępowania zgodnie z nauką
Patrona.
Rocznica 100. urodzin to czas
wspomnień o wyjątkowym człowieku
i czas refleksji nad przesłaniami, które
nam pozostawił.
Szczególnie piękne, ważne słowa
padły podczas nadania szkole imienia.
W pamięci społeczności szkolnej zo‐
staną przesłania Jana Pawła II cytowa‐
ne przez dyrekcję, rodziców oraz naj‐
młodsze pokolenie. Pan Marek Pawluk,
ówczesny dyrektor, przywołał słowa,
które były mottem życiowym naszych
absolwentów i uczniów: „Prawdziwie
wielki jest ten człowiek, który pragnie
się czegoś nauczyć”. W przemówieniu
rodziców przypomniane były słowa
Patrona: „To rodzice w pierwszym
rzędzie mają prawo i obowiązek wy‐
chowywać swoje dzieci zgodnie
z przekonaniami”. Żadne instytucje,
(…) szkoły nie są w stanie dać im
świadectwa wiary, rodzicielskiej troski
i miłości”. Ważnego wymiaru nabrały
słowa Jana Pawła II wybrane przez
uczniów skierowane do młodzieży:
„Osoba ludzka, stworzona na obraz
i podobieństwo Boga, nie może stać
się niewolnikiem różnych skłonności
i namiętności, niekiedy celowo podsy‐
canych. Nie dajcie się zniewolić, nie
dajcie się skusić pseudowartościami,
półprawdami, urokiem miraży, od któ‐
rych potem będziecie się odwracać
z rozczarowaniem, poranieni, a może
ze złamanym życiem?
Wspomniana uroczystość stanowi‐
ła dopiero początek podążania za na‐
uką Patrona. Na stałe w życie szkoły
wpisały się wydarzenia, z którymi mo‐

żemy dołączyć do ogólnopolskiego
projektu związanego z rocznicą uro‐
dzin Dar na Stulecie. Nasze niezapo‐
mniane Święta Patrona Szkoły zawsze
nawiązywały do uniwersalnych warto‐
ści głoszonych przez Jana Pawła II, do
haseł Dnia Papieskiego. W tym duchu
nauczyciele przygotowywali uroczyste
akademie, wieczornice, międzyszkolne
konkursy literackie i plastyczne. Piel‐
grzym pokoju, Orędownik prawdy,
Obrońca godności człowieka, Papież
wolności, Obrońca rodziny to tylko
niektóre hasła, których znaczenie zgłę‐
biała młodzież i nauczyciele. Dzięki
tym wydarzeniom wiele przesłań Pa‐
trona stało się drogowskazem dla
uczestników. Uroczystości skłaniały
do refleksji, zadumy. Miały wymiar
religijny, moralny, ekumeniczny i zo‐
stały na długo w pamięci.
Każda uroczystość związana z Pa‐
tronem była niezwykłym świętem
o wymiarze duchowym, intelektual‐
nym i społecznym. Na wieczornice
połączone z pokonkursowym wernisa‐
żem przychodzili uczniowie, rodzice,
mieszkańcy, a szczególnie chętnie ab‐
solwenci. Był to czas powrotu w wy‐
jątkowej atmosferze do nauk Jana
Pawła II. Wystawiane sztuki tj. „Brat
naszego Boga”, „Gość oczekiwany”,
„Antygona” budziły wiele
wzruszeń i stanowiły nawią‐
zanie do określenia „nowa
wyobraźnia miłosierdzia”, po‐
chodzącego z listu apostol‐
skiego Jana Pawła II.
„Nowa wyobraźnia miłosier‐
dzia” ciągle znajduje wymiar
w wolontariacie i charytatyw‐
nej działalności naszej szkoły.
Co roku w Dzień Papieski

prowadzona jest zbiórka pieniędzy na
rzecz funduszu stypendialnego dla
zdolnej młodzieży z niezamożnych ro‐
dzin. Podopieczni Fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia” są nazywani
„żywym pomnikiem” św. Jana Pawła
II. Wielu uczniów naszej szkoły sko‐
rzystało z pomocy fundacji.
Inspiracją dla uczniów i nauczy‐
cieli były spotkania z osobami, które
miały często bezpośredni kontakt
ze św. Janem Pawłem II. Żywą historią
było spotkanie z prof. Andrzejem Ma‐
deyskim – kolegą Karola Wojtyły
z
gimnazjum
w
Wadowicach,
prof. Stanisławą Steuden, której wy‐
kładowcą na KUL był ks. prof. Karol
Wojtyła i wieloma innymi znamienity‐
mi osobistościami.
Wyjątkowe znaczenie w życiu
szkoły ma przynależność do Rodziny
Szkół im Jana Pawła II. Wielokrotnie
byliśmy organizatorami przedsięwzięć,
które łączyły społeczności szkolne.
Ogólnopolskie, diecezjalne konkursy
literackie, plastyczne, festiwale pio‐
senki w dolinie św. Rocha integrowały
nauczycieli i uczniów ze szkół, którym
bliskie było nauczanie Patrona. Na za‐
wsze w pamięci pozostaną pielgrzym‐
ki do Częstochowy, Wadowic, a także
do Rzymu. Udział w audiencji, a póź‐
niej w beatyfikacji i kanonizacji Jana
Pawła II pozostawił w uczestnikach
niezwykły wymiar duchowy.
Św. Jan Paweł II ciągle jest obecny
w życiu naszej szkoły. Przez 20 lat na‐
si uczniowie, nauczyciele i rodzice by‐
li angażowani w wiele spotkań, wyda‐
rzeń, akcji, konkursów, które przybli‐
żają bogaty dorobek papieża i pokazu‐
ją jego aktualność wobec wyzwań
współczesności. Od trzech lat jesteśmy
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nowym Zespołem Szkół, w którym li‐
ceum nosi zaszczytne imię św. Jana

L

Pawła II. Obecna pani dyrektor Elż‐
bieta Działa podczas uroczystości za‐
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wsze podkreśla, że nadal tworzymy
jedną rodzinę, której niezastąpionym
autorytetem jest św. Jan Paweł II. Cią‐
gle uczymy się od niego, jak być do‐
bry Polakiem, a przede wszystkim do‐
brym człowiekiem. Podkreśla również
wyjątkową rolę naszych licealistów
w zgłębianiu nauk Patrona. To oni an‐
gażują się w przygotowywanie wielu
wydarzeń poświęconych poznawaniu
nauki Jana Pawła II, a ich postawa sta‐
je się inspiracją dla młodszych
uczniów. Cały czas społeczność szkol‐
na dokłada cegiełkę do żywego po‐
mnika zbudowanego z dobrych uczyn‐
ków i inicjatyw. Przez to uświadamia‐
my sobie stałą więź ze św. Janem
Pawłem II, a nie tylko w 100. rocznicę
urodzin.
Marzena Gęśla
Fotoreportaż – str. 1617
Foto z archiwum Zespołu Szkół
w Krasnobrodzie

Urodzinowa pocztówka dla Świętego Patrona

iceum Ogólnokształcące im. św.
Jana Pawła II w Krasnobrodzie
było organizatorem konkursu plastyczne‐
go „Urodzinowa pocztówka dla Świętego
Patrona” skierowanego do dzieci i mło‐
dzieży z terenu gminy Krasnobród. Był
on zorganizowany w związku z obcho‐
dzoną w dniu 18 maja 2020 roku 100.
rocznicą urodzin św. Jana Pawła II i miał
na celu uczczenie tej roczni‐
cy oraz aktywizację dzieci
i młodzieży szkolnej w okre‐
sie kwarantanny.
Ze względu na ograni‐
czenia związane z zapobie‐
ganiem rozprzestrzeniania
się koronawirusa zdjęcia lub
skany prac konkursowych
należało przesłać drogą elek‐
troniczną na adres email
wskazany w regulaminie
w terminie do 16 maja
2020 r.
Zainteresowanie
było
duże. Na konkurs wpłynęło
55 prac plastycznych. Wybór
najciekawszej pocztówki nie był łatwy.
Komisja konkursowa w składzie: Marty‐
na Dziduch – grafik, absolwentka Wy‐
działu Artystycznego UMCS w Lubli‐
nie, Marzena Mazurek – instruktor ds.
plastyki w KDK, Marzena Kuniec i Ma‐
rzena Kałuża oraz koordynator konkursu
Halina Gontarz  nauczyciele ZS w Kra‐
snobrodzie, wybrali najciekawsze urodzi‐
nowe pocztówki.
W kategorii przedszkola i klasy „0”
zwyciężyła pocztówka Dominiki Ma‐
zurkiewicz z grupy „Pszczółki”  Przed‐

szkole w Krasnobrodzie. Wyróżnienia
otrzymali: Gabryś Maruszak z klasy 0a,
Nina i Rosse OsterkampMielniczek
z grupy „Pszczółki” i „Smerfy”  Przed‐
szkole w Krasnobrodzie, Emilka Gresz‐
ta z grupy „Żabki”  SP w Kaczórkach.
W kategorii klasy I – III najwięcej
głosów uzyskała Mia Osterkamp–Miel‐
niczek z kl. II b  SP w Krasnobrodzie.

Wyróżniono prace Ewy Kowalskiej z kl.
I  SP w Majdanie Wielkim oraz Szymo‐
na Pióro i Antoniny Działa z kl. II b 
ZS w Krasnobrodzie.
W kategorii klasy IV – VIII: I miejsce
zajęła Marianna Sachajko kl. VI b  ZS
w Krasnobrodzie. Wyróżnienia otrzyma‐
li: Julia Czajkowska z kl. VI b i Wikto‐
ria Kurantowicz kl. VII b  SP w Kra‐
snobrodzie i Mikołaj Hajdamaszek kl.
IV  SP w Kaczórkach.
Przyznana została również nagroda
publiczności. Werdykt został ustalony na

podstawie liczby polubień, które otrzy‐
mały poszczególne prace w terminie do
22 maja. Nagrodę publiczności otrzymała
praca wykonana przez Mariannę Sa‐
chajko, uczennicę klasy VI b ZS w Kra‐
snobrodzie (laureatkę w tej kategorii),
która uzyskała 206 polubień.
Internauci przekonali również komi‐
sję do powiększenia grona wyróżnionych
„Pocztówek dla św. Patro‐
na”, których autorami są:
Weronika Osuch, uczenni‐
ca klasy VII b i Błażej
Krzeszowski, uczeń klasy
VI b  ZS w Krasnobrodzie.
Dla zwycięzcy każdej ka‐
tegorii wiekowej przewi‐
dziano nagrody rzeczowe,
a dla wszystkich uczestni‐
ków konkursu – pamiątko‐
we dyplomy.
W celu przekazania na‐
gród skontaktujemy się ze
zwycięzcami drogą mailo‐
wą. Dziękujemy oddziałowi
Poczty Polskiej w Krasno‐
brodzie, która przyłączyła się przekazując
część nagród.
Lista laureatów jest opublikowana na
stronie internetowej szkoły oraz na profi‐
lu facebookowym Zespołu Szkół w Kra‐
snobrodzie, gdzie są także umieszczone
zdjęcia nadesłanych prac. Zapraszam do
ich obejrzenia.
Dziękuję wszystkim uczestnikom
konkursu za nadesłane prace, a jurorom
za pracę w komisji konkursowej.
Halina Gontarz
Inicjatorka i organizatorka konkursu
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Święto Konstytucji 3 Maja w dobie koronawirusa

W

wieńca pod pomnikiem.
W imieniu swoim i całej lo‐
kalnej społeczności doko‐
nali tego burmistrz Krasno‐
brodu Kazimierz Misztal
i przewodniczący Rady
Miejskiej w Krasnobrodzie
Radosław CiosMairot. Ze
względu na obecną sytuację
inni nie mogli tego zrobić
osobiście, a warto tu przy‐
pomnieć, że w poprzednich

niedzielę 3 maja
2020 roku minęło
229 lat od uchwalenia przez
Sejm Czteroletni Konstytucji
3 maja. Była ona drugą na
świecie i pierwszą w Euro‐
pie nowoczesną ustawą re‐
gulującą organizację władz
państwowych oraz prawa
i obowiązki obywateli.

Tegoroczne obchody Święta Kon‐
stytucji 3 Maja w Krasnobrodzie, tak
jak i w wielu innych miastach Polski
i na świecie, miały zupełnie inny prze‐
bieg niż wszystkie dotychczasowe
rocznice tego wydarzenia. Ze względu
na stan pandemii święto było obcho‐
dzone bardzo skromnie i bez tradycyj‐
nej oprawy patriotycznej i artystycz‐
nej.
W Krasnobrodzie scenariusz uro‐
czystości był krótki. Pierwszym jego
punktem była Msza św. w intencji Oj‐
czyzny odprawiona, jak zawsze, w ko‐
ściele Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny. Sprawował ją miejscowy pro‐
boszcz  ksiądz prałat dr Eugeniusz
Derdziuk, a piękną homilię zawierają‐
cą wiele treści patriotycznych wygłosił
ks. płk Krzysztof Pietrzniak.
Choć Msza św. jest stałym wyda‐
rzeniem w obchodach rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, to ta

była nietypowa. Ze względu na wpro‐
wadzone ograniczenia, mające na celu
zapobieganie rozprzestrzenianiu się
koronawirusa, uczestniczyła w niej
osobiście tylko niewielka reprezenta‐
cja lokalnej społeczności. Zdecydowa‐
na większość brała udział we Mszy św.
za pośrednictwem łącza internetowe‐
go, modląc się w swoich domach. Po‐
za tym w kościele nie było tradycyjnej
akademii patriotycznej w wykonaniu
uczniów oraz oprawy muzycznej, któ‐
rą zapewniali zwykle Krasnobrodzka
Orkiestra Dęta i Chór Parafialny. Za‐
brakło też pocztów sztandarowych
kombatanckich i szkolnych oraz repre‐
entacji różnych środowisk – instytucji
i zakładów pracy, związków kombatanc‐
kich, stowarzyszeń i klubów. Nie było
tradycyjnego przemarszu pod pomnik,
który w 1931 roku ufundowali mieszkań‐
cy Krasnobrodu, „DLA UCZCZENIA
140 ROCZNICY UCHWALENIA WIE‐
KOPOMNEJ KONSTYTUCJI 3GO
MAJA 1791 r.” i programu realizowane‐
go przy pomniku z udziałem mieszkań‐
ców miasta i gminy Krasnobród.
Drugim i ostatnim punktem tego‐
rocznych obchodów Święta Konstytu‐
cji 3 Maja było symboliczne złożenie

latach wiązanki składało około 20 różnych
delegacji.
Niezbędnym elementem umożli‐
wiającym poruszanie się w przestrze‐
niu publicznej w czasie pandemii są
maski, stąd też zarówno Burmistrz jak
i Przewodniczący Rady Miejskiej,
uczestniczyli w uroczystościach zgod‐
nie z obowiązującymi zaleceniami,
mając zasłonięte twarze.
229. rocznica uchwalenia Konsty‐
tucji 3 Maja to była nietypowo obcho‐
dzona uroczystość, tak jak wiele in‐
nych wydarzeń odbywających się
w czasie pandemii koronawirusa.
Miejmy nadzieję, że za rok 230.
rocznicę tego wydarzenia będziemy
mogli obchodzić już bardziej uroczy‐
ście, zgodnie z naszą wieloletnią tra‐
dycją, czego życzę mieszkańcom na‐
szej lokalnej społeczno‐
ści i wszystkim Pola‐
kom.
Dla przypomnienia
sobie jak wyglądało ma‐
jowe święto w roku
ubiegłym zapraszam do
obejrzenia relacji foto‐
graficznych i video, któ‐
re są dostępne na stronie
internetowej
Krasno‐
brodzkiego Domu Kul‐
tury  www.kultura.kra‐
snobrod.pl.
Mariola Czapla
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Krasnobrodzka biblioteka już czynna

obra wiadomość dla czytelników z Krasno‐
brodu i okolic. Po kilkutygodniowej przerwie
miejscowa biblioteka publiczna wznawia działalność,
choć w ograniczonym zakresie i z zachowaniem szcze‐
gólnych środków ostrożności. Od wtorku 5 maja książki
można wypożyczać w głównej siedzibie Miejsko
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie, ale jej
filia w Hutkach na razie pozostaje zamknięta.
 W trosce o czytelników i pracowników biblioteki
musieliśmy wprowadzić nowe procedury, ustalone zgod‐
nie z wytycznymi Biblioteki Narodowej i Głównego In‐
spektora Sanitarnego. Odwiedzający naszą placówkę są
obsługiwani zaraz przy wejściu, w wyznaczonym miej‐
scu może przebywać tylko jeden czytelnik w maseczce
lub innym zabezpieczeniu, natomiast pozostali powinni
czekać na zewnątrz z zachowaniem co najmniej dwume‐
trowych odległości. My sami mamy przyłbice, maseczki
i rękawiczki oraz płyn dezynfekujący  mówi dyrektor
MGBP w Krasnobrodzie Bernadeta Włodarczyk.
Miejscowi bibliotekarze radzą, by ewentualni goście
wcześniej przygotowali się do wizyty w placówce. Do‐
stępność wybranych książek można sprawdzić w kata‐
logu online na stronie https://szukamksiążki.pl/SkNew‐
Web/bstart/519 albo przekazać listę telefonicznie, lub
osobiście po przyjściu do biblioteki.
Jeden czytelnik może wypożyczyć maksymalnie
pięć książek, a wszystkie oddane pozycje muszą być
poddane kwarantannie, która potrwa 10 dni. Z innych
usług miejscowej książnicy na razie nie można korzy‐
stać, a szczegółowe informacje o nowych procedurach
i zasadach bezpieczeństwa są wywieszone w bibliotece.
Tak jak przed pandemią koronawirusa placówka jest
czynna w dni robocze od 9.00 do 17.00.
Ias.24.eu

Internetowe archiwum „Gazety Krasnobrodzkiej”

Z

apraszam do odwiedzania strony
internetowej „Gazety Krasno‐
brodzkiej” oraz do lektury naszego pisma
w wersji elektronicznej, a szczególnie ar‐
chiwalnych jego wydań.
W ostatnim czasie na
stronie internetowej www.ga‐
zeta.krasnobrodzka.pl utwo‐
rzone zostało internetowe ar‐
chiwum „Gazety Krasno‐
brodzkiej”. W zakładce „Ar‐
chiwum”, oprócz poszczegól‐
nych wydań naszego pisma
uszeregowanych z podziałem
na poszczególne lata, archiwi‐
zowane są również dodatki do GK, które
ukazywały się wraz z wybranymi nume‐
rami. Zdecydowaną większość stanowią
dodatki kulinarne (najczęściej z przepisa‐
mi na pyszne ciasta), które były przygo‐
towywane do świątecznych wydań gazety
oraz dodatki wyborcze, w których byli

prezentowani kandydaci do poszczegól‐
nych szczebli samorządu terytorialnego
i wyniki wyborów. Opracowane i wydane
były też inne dodatki, takie jak: ekolo‐
giczne, turystyczne, czy śpiewnik z kolę‐
dami.

Prace przy uzupełnianiu archiwum są
już na ukończeniu. Wkrótce wszystkie
numery będą dostępne w formie elektro‐
nicznej.
Dzięki tej inicjatywie będzie ułatwio‐
ny dostęp do materiałów publikowanych
w naszym piśmie, które są czasami wy‐

korzystywane do pisania prac dyplomo‐
wych, licencjackich i magisterskich oraz
innych opracowań. Poza tym, do „Gazety
Krasnobrodzkiej” będą miały dostęp
również osoby pochodzące z Krasnobro‐
du i związane z naszym miastem,
a mieszkające w różnych czę‐
ściach kraju i świata.
Utworzenie archiwum zbiega
się z jubileuszem 30lecia „Ga‐
zety Krasnobrodzkiej”, który
przypada w tym roku. Pierwszy
numer został wydany w 1990
roku. W czasie swojej 30letniej
historii GK ukazywała się
w różnych cyklach  była miesięczni‐
kiem, kwartalnikiem, były też okresy,
kiedy wydawana była nieregularnie.
W sumie ukazało się prawie 280 wydań.
Zapraszam do odwiedzania strony in‐
ternetowej www.gazeta.krasnobrodzka.pl.
Mariola Czapla
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Czy warto uczyć się w liceum w Krasnobrodzie?

M

inął rok i kolejni uczniowie
kończą ósmą klasę. Rodzice
radzą jedno, koledzy drugie, a przed
każdym ósmoklasistą trudny wybór.
Pojawia się pytanie czy pójść tak jak
większość kolegów do liceum do Za‐
mościa, czy może więcej korzyści przy‐
niesie szkoła w Krasnobrodzie? Tym
razem ocenę naszej szkoły przedstawia‐
ją absolwenci i rodzice. Oni tworzą opi‐
nię i historię naszego liceum.
Tak o nauce w liceum w Krasno‐
brodzie mówi Mateusz:
 Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że
nie chcę nikogo siłą zachęcać do pozo‐
stania w naszej szkole, bo to efektów
raczej nie przyniesie. Wiem, że niektó‐
rzy z Was mają już swoje plany i wie‐
cie, co chcecie dalej robić. Ale nie
wszyscy tak mają. Chcę pokazać, że
wybór, jaki podjęliśmy wraz z moimi
przyjaciółmi te kilka lat temu, nie był
wcale taki zły i wszelkie słowa krytyki
czy drwin były bezpodstawne, ale ja nie
o tym. Zostając tu, możecie naprawdę
wiele zyskać a niewiele stracić, zwłasz‐
cza jeśli chodzi o start w przyszłość.
Dostaniecie niezbyt liczną klasę  z do‐
świadczenia powiem, że w niej pracuje
się o wiele lepiej pod każdym prawie
względem, jest szybciej i wydajniej.
Dzięki temu też o wiele częściej może‐
cie pisać próbne matury. Ciężko zli‐
czyć, ile nam ich zrobiono, a na przy‐
kład u mojej dziewczyny w o wiele
większej szkole można je policzyć na
palcach jednej ręki i to przez dwa lata.
Częste pisanie próbnych egzaminów
pozwala sprawdzić, co potrafimy, czego
musimy się jeszcze nauczyć. Możecie
otrzymać indywidualne podejście do
nauczania, a to bardzo jest pomocne
i owocne. Zawsze możecie poprosić na‐
uczyciela o zatrzymanie materiału i wy‐
tłumaczenie trudniejszego dla was za‐
gadnienia. Ale to nie wszystko, co wię‐
cej, każdy z nich będzie gotów zostać
z wami po lekcjach. Dodatkowo znacie
każdego nauczyciela, wiecie czego
można od niego oczekiwać i na co
uważać. Nauczyciel stwarzają napraw‐
dę miłą i przyjazną atmosferę.
Uczęszczając tutaj do liceum, moż‐
na naprawdę zaoszczędzić czas i wyko‐
rzystać go na odpoczynek czy naukę al‐
bo rozwijanie pasji. Nie tracicie czasu
na dojazdy czy czekanie na busa. Macie
pewność, że będzie, że wam nie uciek‐
nie. Niejednokrotnie szkolny bus czeka
na ucznia. Zaoszczędzony w ten sposób
czas wykorzystywałem właśnie tak, że

mogłem odpocząć po ciężkim dniu
i poczytać książkę czy fotografo‐
wać. Wątpię, żebym mógł to ro‐
bić w większej szkole, wraca‐
jąc zmęczony późnym popo‐
łudniem.
Zostanie w krasno‐
brodzkim liceum to nie tyl‐
ko oszczędność czasu, rów‐
nież pieniędzy. Nie płacimy za
dowozy ani za podręczniki, które
za darmo są udostępniane uczniom ze
szkolnej biblioteki.
Mała szkoła to wreszcie możliwość
zaistnienia w niej, bycia kimś ważnym,
czy nawet szansa na otwarcie się oso‐
bom, które mają z tym problemy. A na
pewno są tacy wśród was. W mniej‐
szym gronie jest to o wiele prostsze
i łatwiejsze.
To do jakiej szkoły pójdziecie jest wa‐
szym osobistym wyborem. Podejmijcie
go mądrze. żeby potem nie żałować.
Czy w małej czy w dużej szkole, wszę‐
dzie można się przygotować do matury
oraz poznać nowych ludzi, miło spędzić
czas. Wybór małej szkoły wcale nie jest
czymś złym. Polecam.
Sentymentem krasnobrodzką szkołę
darzy też Agnieszka.  Trzy lata spędzone
w liceum w Krasnobrodzie były dla
mnie bardzo dobrym czasem, który bę‐

dę miło wspominać. W klasie i podczas
lekcji panowała przyjazna atmos‐
fera, całkiem dobrze dogady‐
waliśmy się ze sobą jak
i z nauczycielami. Z wy‐
borem rozszerzeń i przy‐
gotowaniem do matury
również nie miałam pro‐
blemu. Nauczyciele za‐
wsze służyli pomocą.
Zapytani rodzice, chcący
zachować anonimowość, tak mó‐
wią:
 Nasz syn chodzi tutaj do liceum,
a córka ukończyła liceum w dużym
mieście. W tamtej szkole traktowana
była przedmiotowo. Narzekała na brak
komunikacji z nauczycielami. Jako ro‐
dzice nie mielimy informacji za co jest
ocena, co córka umie, a czego musi się
nauczyć. W krasnobrodzkim liceum je‐
steśmy na bieżąco i wiemy, jak syn się
uczy i czy chodzi do szkoły. Zauważy‐
liśmy, że u córki końcowe oceny były
zaniżane i dalekie od wyników matury.
Nie znaczy to, że w Krasnobrodzie są
zawyżane, raczej obiektywne. Wyniki
z matur są zbliżone do ocen końco‐
wych.
Jakub w imieniu swoim i mamy
Barbary taką wyraża opinię o szkole:
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 Nie żałuję ani ja, ani mama, że cho‐
dziłem do naszego liceum. Świetnie mi
się współpracowało ze wszystkimi 
z rówieśnikami oraz z pracownikami
szkoły. Bardzo doceniam, że mogłem
tutaj uczęszczać do liceum i ze zdoby‐
tym bagażem doświadczeń będę celo‐
wał po więcej w życiu.
Inni rodzice, pani Marzena i pan
Jacek tak zachęcają do naszej szkoły:
 Nasza starsza córka jest abiturientką
krasnobrodzkiego liceum. Po tych 3 la‐
tach widzimy, że był to naprawdę dobry
i słuszny wybór. Córka pomimo skoń‐

czonego roku szkolnego do tej pory
wspomina, jaką miała niezwykłą i zgra‐
ną klasę oraz wspaniałych nauczycieli,
którzy zawsze się troszczyli i poświęcali
czas każdemu z osobna. Tworzyli jedną
wielką szkolną rodzinę, do której z wiel‐
ką chęcią przychodziła. My jako rodzice
możemy to potwierdzić i polecić każdej
młodej osobie. Jesteśmy zadowoleni
z tej szkoły i cieszymy się, że nasza naj‐
młodsza córka także wybrała to liceum.
Oczywiście są to subiektywne oce‐
ny naszej szkoły. Dodają jednak nauczy‐
cielom skrzydeł do pracy. Cieszą nas,
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nauczycieli sukcesy absolwentów. Ma‐
my świadomość, że ważna jest baza
szkoły, względy ekonomiczne, ale także
kształtowanie postawy wobec wyzwań
codzienności. Wychowanie opieramy na
fundamentalnych wartościach i nauce
św. Jana Pawła II. Staramy się wspierać
rodziców w wychowaniu uczniów na
uczciwych, dobrych i mądrych ludzi.
Nasi absolwenci tacy są i to jest naj‐
większe nasze osiągniecie
Warto się uczyć w naszym liceum.
Dyrekcja i nauczyciele
Zespołu Szkół w Krasnobrodzie

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II”

Gminny konkurs plastyczny na 100. urodziny Karola Wojtyły

W

związku z przypadającym
w dniu 18 maja 2020 roku
stuleciem urodzin Karola Wojtyły oraz
ustanowieniem bieżącego roku – Ro‐
kiem Świętego Jana Pawła II, Krasno‐
brodzki Dom Kultury zorganizował
Gminny Konkurs Plastyczny pt. „ŚWIĘ‐
TY JAN PAWEŁ II”.
Konkurs miał na celu przybliżenie
postaci i kultywowanie pamięci Jana
Pawła II oraz rozwijanie wyobraźni
i twórczych umiejętności, a także pro‐
mowanie młodych talentów.
Konkurs adresowany był do dzieci
i młodzieży z terenu miasta i gminy Kra‐
snobród. Uczestnicy konkursu mieli za
zadanie wykonanie pracy plastycznej
zgodnie z tematem: „Święty Jan Paweł
II” (postać, życie, działalność). Prace
mogły być wykonane dowolną techniką
(malarstwo, rysunek, wydzieranka, kolaż
itp.), za wyjątkiem prac przestrzennych,
w formacie nie większym niż A3.
Termin składania prac minął 5

Marianna Sachajko
czerwca 2020r. Ze względu na ogra‐
niczenia związane z pandemią koro‐
nawirusa, prace (opisane według me‐
tryczki z dołączoną zgodą na prze‐
twarzanie danych osobowych) nale‐
żało przesłać w formie elektronicznej
(foto lub skan) na adres organizatora 
kontakt@kultura.krasnobrod.pl.
W dniu 08.06.2020r., komisja kon‐
kursowa w składzie: Mariola Czapla –
dyrektor KDK, Barbara NiedźwiedźPa‐
chołek  instruktor plastyki w Warsztacie
Terapii Zajęciowej w Dominikanówce
i Marzena Mazurek – instruktor ds. pla‐
styki KDK, dokonała oceny 14 prac pla‐
stycznych zgłoszonych do konkursu.
Biorąc pod uwagę: zgodność prac z te‐
matyką konkursu, oryginalność i walory
artystyczne, ustaliła następujący werdykt
w podziale na 3 kategorie wiekowe:
Kategoria I (kl. IIII)
Wyróżnienie:
Magdalena Kozdra  Krasnobród

Kategoria II (kl. IV –VIII)
I miejsce – Marianna Sachajko  Kra‐
snobród
II miejsce – Jakub Kościk  Bondyrz
III miejsce – Mateusz Mazik
 Krasnobród
Wyróżnienia:
Magdalena Ujma – Majdan Wielki
Natalia Kowalczuk – Hutki
Kategoria III
(szkoły ponadpodstawowe)
Wyróżnienie:
Dominika Skóra – Krasnobród
Z autorami nagrodzonych prac orga‐
nizatorzy skontaktują się w sprawie spo‐
sobu i terminu przekazania nagród.
Wszystkim dziękujemy za udział w kon‐
kursie, a laureatom gratulujemy.
Prace konkursowe można obejrzeć
na stronie internetowej KDK.
Mariola Czapla
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„Zdalna szkoła”
Laptopy dla uczniów z terenu Gminy Krasnobród

W

odpowiedzi na wniosek złożony 2 kwietnia przez
Gminę Krasnobród, już po kilku dniach, tj. 9 kwiet‐
nia znalazła się ona na liście gmin i powiatów, które otrzymały
dofinansowanie w ramach programu „Zdalna Szkoła” finanso‐
wanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio‐
nalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 20142020.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa,
związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Pol‐
skiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawi‐
rusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni
wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed moni‐
torami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu
do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
W dniu 24 kwietnia burmistrz Krasnobrodu Kazimierz
Misztal podpisał umowę o powierzenie grantu nr 1402/2020
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
20142020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do
szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie teryto‐
rialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji
projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólno‐

polskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Wartość projektu wynosi 60 000,00 zł, a wkład własny
gminy jest zerowy.
Dostawcą sprzętu wyłonionym w toku postępowania jest
firma PHU Technika System Krzysztof Brodowski.
Zakupionych zostało 40 laptopów, które są przeznaczone
dla 3 szkół z terenu Gminy Krasnobród: SP w Kaczórkach, SP
w Majdanie Wielkim i ZS w Krasnobrodzie.
W dniu 15.05.2020 r. zakupiony sprzęt komputerowy Gmi‐
na Krasnobród przekazała do szkół z terenu Gminy Krasno‐
bród do bezpłatnego używania. Umowy użyczenia sprzętu
podpisały: Elżbieta Zub  dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Armii Krajowej w Kaczórkach, Małgorzata Kawałek  dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Majdanie Wielkim i Elżbieta Działa  dyrektor Zespołu Szkół
w Krasnobrodzie.
Zakupione laptopy mają usprawnić funkcjonowanie nauki
zdalnej i wspomóc tych uczniów, którzy nie mają dostępu do
komputera. Sprzęt zostanie im wypożyczony.
Dziękujemy Dyrektorkom poszczególnych szkół za współ‐
pracę przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie.
Małgorzata MiecznikBorkowska
Inspektor ds. funduszy unijnych UM
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Fundusz sołecki 2020

W

miejscowościach gminy
Krasnobród trwa realizacja
zadań finansowanych w ramach fun‐
duszu sołeckiego 2020. O tym, co to
jest fundusz sołecki, pisaliśmy w ostat‐
nim wydaniu naszej gazety.
Poniżej prezentujemy zadania, któ‐
re zrealizowano lub są w trakcie reali‐
zacji w ramach tegorocznego funduszu
sołeckiego.
Remont drogi Borkach
Zakończono prace remontowe drogi

gminnej we wsi Majdan Wielki przysió‐
łek Borki. Wykonano 40 m tymczasowej
nawierzchni z płyt betonowych typu
YOMB poprzez ułożenie dwóch rzędów
płyt na istniejącym utwardzonym podłożu
kamieniem niesortowanym. Pobocza
i przestrzenie pomiędzy płytami zostały
utwardzone kruszywem kamiennym.
Wykonawcą prac był Zakład Gospo‐
darki Komunalnej w Krasnobrodzie.
Wartość prac to kwota 9900,00 zł.
W celu zapewnienia lepszej widocz‐

ności dla kierujących pojazdami, a tym
samym dla zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańcom Gminy Krasnobród oraz
innym użytkownikom drogi, na skrzyżo‐
waniu na ul. Borki zamontowano lustro
drogowe. Wykonawcą zadania była firma
Dominoznak, Dominik Lisowski z Lu‐
blina, koszt  412,05 zł.
Oba zadania sfinansowano ze środ‐
ków funduszu sołeckiego dla sołectwa
Borki.
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Utwardzenie drogi
i wiata przystankowa w Husinach
Trwają prace związane z wyrów‐
naniem nawierzchni drogi dojazdowej
do Husin, sołectwo Wólka Husińska.
Zgodnie z prośbami mieszkańców
o estetyczną wiatę przystankową, wy‐
brano wykonawcę  Firmę Z.W. Sopel,
która dostarczy i zamontuje wiatę
w najbliższym czasie. W celu ochrony
przed złymi warunkami atmosferycz‐
nymi, zostanie dobudowany przez fir‐
mę dodatkowy panel. Ponadto wyko‐
nana zostanie również podbudowana
z kostki brukowej.

Maj  Czerwiec 2020
Utwardzenie drogi
płytami YOMB w Hutkowie
Zakończono realizację kolejnego za‐
dania finansowanego z funduszu sołec‐
kiego pn. „Modernizacja drogi gminnej
nr 110861 L w miejscowości Hutków
od km 0+155,00 do km 0+255,00”.
W ramach środków wykonano prace
polegające na ułożeniu i obsypaniu kru‐
szywem drogowym 140 szt. płyt beto‐
nowych typy YOMB.
Wykonawcą prac był Zakład Gospo‐
darki Komunalnej w Krasnobrodzie.
Koszt ich wykonania to kwota
23.000,00 zł.

11
Remont drogi i modernizacja
świetlicy w Zielonem
Ruszyły wstępne prace remontowe
drogi gruntowej na odcinku Zielone
Przejma. Utwardzone płytami YOMB
zostaną dwa odcinki drogi, o łącznej dłu‐
gości ponad 320 m.
Jednocześnie, trwają prace związane
z modernizacją świetlicy wiejskiej w Zie‐
lonem. Trwa szacowanie kosztów
wzmocnienia fundamentów i wylewki
betonowej w budynku świetlicy. Obecnie
realizowane inwestycje mieszkańcy Zie‐
lonego wskazali podczas spotkań doty‐
czących funduszu jako najpilniejsze.
Referat funduszy unijnych i inwestycji UM
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Msza Święta w intencji
Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie

W

dniu 11 maja 2020 roku,
w przeddzień Międzynaro‐
dowego Dnia Pielęgniarek w kościele
pw. Zesłania Ducha Świętego w Kra‐
snobrodzie, z inicjatywy księdza pro‐
boszcza Romana Sawica, została od‐
prawiona Msza Święta w intencji pie‐
lęgniarek i innych osób opiekujących
się mieszkańcami Domu Pomocy Spo‐
łecznej im. Świętej Siostry Faustyny
w Krasnobrodzie.
Była ona odprawiona w czasie
obowiązującego w Polsce stanu epide‐
mii koronawirusa, w szczególnym za‐
równo dla mieszkańców, jak osób tam
pracujących okresie, kiedy to ze
względu na bezpieczeństwo obu tych
grup i ich rodzin zostali oni odizolo‐
wani od reszty społeczeństwa.
Eucharystii przewodniczył Ksiądz
Proboszcz, który w celu zapewnienia
wzrokowego kontaktu z uczestnikami,

Mszę odprawił przy ołtarzu polowym
przygotowanym w wejściu głównym
do kościoła. Dodać tu trzeba, że
w związku z wprowadzonymi ograni‐
czeniami, w trosce o zdrowie wier‐
nych, od połowy marca br. zawieszone
było odprawianie Mszy św. w kaplicy
DPS, a mieszkańcy wraz z personelem
mieli możliwość duchowego łączenia
się i uczestniczenia w nabożeństwach
odbywających się w kościele parafial‐
nym za pośrednictwem radiowęzła.
Oprócz mieszkańców i pracowni‐
ków DPS w mszy świętej uczestniczy‐
li: burmistrz Krasnobrodu Kazimierz
Misztal, kierownik MiejskoGminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kra‐
snobrodzie Bożena Ożga i autorka tej
relacji – dyrektor Krasnobrodzkiego
Domu Kultury Mariola Czapla.
W wygłoszonej homilii Ksiądz
Proboszcz podkreślił jak ważnym, nie‐

zwykłym i wymagającym zawodem
jest zawód pielęgniarki
Po zakończonej Eucharystii do
pielęgniarek i pozostałych pracowni‐
ków opiekujących się mieszkańcami
DPS zwrócił się burmistrz Kazimierz
Misztal, który podziękował im i wyra‐
ził wdzięczność za ich ciężką i odpo‐
wiedzialną pracę i złożył życzenia, ży‐
cząc im dużo zdrowia, siły i wytrwało‐
ści w pełnieniu tej służby oraz szyb‐
kiego powrotu do swoich rodzin i nor‐
malnego życia.
Potem było jeszcze wystawienie
Najświętszego Sakramentu oraz mo‐
dlitwa Litanią Loretańską do Naj‐
świętszej Maryi Panny, a na zakończe‐
nie tego modlitewnego spotkania
ksiądz proboszcz Roman Sawic pobło‐
gosławił wszystkich Najświętszym Sa‐
kramentem.
Mariola Czapla
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I tak się trudno rozstać…
Niezwykła klasa maturalna z ZS w Krasnobrodzie

G

dyby wszystko szło zgodnie z planem, tegoroczni
maturzyści odebraliby świadectwa ukończenia Li‐
ceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Krasnobro‐
dzie bardzo uroczyście: wysłuchaliby przemówień i zgodnie
z tradycją pożegnaliby ich młodsi koledzy, przygotowując
część artystyczną, a już na pewno byliby po egzaminach
maturalnych.
Stało się jednak inaczej. Zamknięto szkoły, odwołano
wszystkie zgromadzenia. W takiej atmosferze uczniowie przygo‐
towujący się do egzaminu dojrzałości wyczekiwali zakończenia
roku szkolnego.
24 kwietnia w krasnobrodzkim liceum ogólnokształcącym
uczniowie mogli odebrać świadectwa osobiście, zachowując nie‐
zbędne środki ostrożności. Ze względu na ograniczenia epide‐
miologiczne zostali umówieni na konkretną godzinę. Indywidu‐
alnie, zachowując odpowiednią odległość, odebrali świadectwa
i zasłużone nagrody, a także listy gratulacyjne dla rodziców.
Warto w tym miejscu wspomnieć o osiągnięciach klasy, któ‐
ra zasłynęła w historii szkoły.
Uczniowie po trzech latach pracy zakończyli edukację ze średnią
klasy 4.60, a prawie połowa otrzymała świadectwo z wyróżnie‐
niem. Nasz stypendysta Prezesa Rady Ministrów, Mateusz
Przygon i tym razem nie zawiódł, ukończył szkołę ze średnią
ocen 5,53. Teraz tylko czekanie na wyniki matur z nadzieją, że
będą potwierdzeniem zdobytej wiedzy. A oceny z pewnością by‐
ły zasłużone, gdyż uczniowie zdobywali wiedzę nie tylko wku‐
wając książkowe regułki, ale nabywali umiejętności poprzez
udział w różnorodnych przedsięwzięciach, projektach, konkur‐
sach i olimpiadach. Rozwijali swoje umiejętności współpracując
z KUL, w projekcie „Książka z plecaka”. Klasa miała wiele

możliwości czerpania z nauk patrona, św. Jana Pawła II, biorąc
udział w akademiach nie tyko szkolnych, ale i środowiskowych.
Mieli możliwość uczestniczyć w obchodach 100. rocznicy odzy‐
skania niepodległości Polski, co też przyczyniło się do świado‐
mego patriotyzmu. Na długo zostaną w pamięci pięknie odegra‐
ne role w akademiach z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Zachowają się w gazetach i archiwaliach sceny z „Wesela” lub
„Przedwiośnia” w Narodowym Czytaniu, czy role w Orszaku
Trzech Króli. Ostatnim przedsięwzięciem klasowym była Stud‐
niówka, misternie zaplanowana i przygotowana przez samych
uczniów pozwoliła sprawdzić się w umiejętnościach organiza‐
cyjnych.
Pomimo wielu obowiązków mieli czas na rozwijanie swoich

talentów i zainteresowań. Będąc w naszej szkole mieli, czas na
wolontariat, harcerstwo, szkołę muzyczną, spotkania rekolekcyj‐
ne, fotografowanie, a nawet pisanie wierszy. Dzięki informatycz‐
nym umiejętnościom powstał niejeden film z życia szkoły oraz
działał szkolny radiowęzeł. Na szkolnej scenie rozwijali swoje
zdolności aktorskie i wokalne. Zawsze otwarci, z humorem, za‐
wsze można było na nich liczyć. Często „z marszu”, bez przygo‐
towań potrafili sprostać ważnym zadaniom. Nie odmawiają na‐
wet po zakończeniu roku szkolnego, angażują się w promocję
szkoły i obchody 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, patro‐
na naszego Liceum.
Na zakończenie roku wszyscy otrzymali skromny, ale wyko‐
nany z sercem upominek. Były to życzenia w formie kolażu fo‐
tograficznego, w którym wzięli udział dyrekcja, nauczyciele
i pracownicy szkoły, nawet ci, którzy ich nie uczyli, ale darzyli
sympatią. Każdy wykonał własnoręcznie i z pomysłem słowo do
wspólnych życzeń.

Trudno było rozstawać się w tak niesprzyjających warun‐
kach. Pożegnania były indywidualne, ale nie zabrakło ciepłych
słów ze strony dyrekcji, wychowawczyni i abiturientów. Nie
obyło się także bez łez wzruszenia i obietnic długotrwałej pamię‐
ci. Mamy co wspominać… Szkoda, że chwile spędzone razem
tak szybko się kończą.
Teraz wszyscy czekają na egzaminy maturalne, a czas nie
będzie zmarnowany. Pomimo zakończenia roku każdy uczeń
może liczyć na pomoc w powtarzaniu materiału potrzebnego do
egzaminów.
Do zobaczenia na maturze.
Halina Gontarz
Wychowawczyni maturzystów
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Niecodzienna Wielkanoc

W

związku z wprowadzonym
stanem epidemii oraz zwią‐
zanymi z nim rozporządzeniami orga‐
nów państwowych mającymi na celu
ograniczenie rozprzestrzeniania się ko‐
ronawirusa, od połowy marca 2020 roku
nasze życie uległo drastycznej zmianie.
Zmiany te dotknęły wszystkie jego dzie‐
dziny. Nie ominęły też sfery religijnej.
W trosce o życie i zdrowie wier‐
nych, w oparciu o obowiązujące prze‐
pisy wprowadzone przez organy pań‐
stwowe, władze kościelne również
podjęły szereg środków ostrożności.
Ze względu na ograniczenie liczby
osób, które mogły być w kościele pod‐
czas liturgii (na początku do 5 osób,
potem nieco zwiększono tę liczbę) bi‐
skupi udzielili dyspensy od obowiązku
osobistego uczestnictwa we Mszy
Świętej w niedziele i święta, zachęca‐
jąc przy tym do duchowego przeżywa‐
nia Mszy świętej za pośrednictwem te‐
lewizji i innych środków społecznej
komunikacji oraz do duchowej Komu‐
nii Świętej. Dla nielicznych osób, któ‐
re zdecydowały się na pójście w tym
okresie do kościoła wprowadzono no‐
we zasady zachowania się w czasie li‐
turgii, takie jak: przekazywanie znaku
pokoju przez skinienie głowy, bez po‐
dawania rąk, oddawanie czci Krzyżowi
przez przyklęknięcie lub głęboki

skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
powstrzymanie się od oddawania czci
relikwiom poprzez pocałunek lub do‐
tknięcie, rezygnacja z napełniania kro‐
pielnic kościelnych wodą święconą.
Parafie zapewniły też środki do dezyn‐
fekcji, które były dostępne dla wier‐
nych przychodzących do kościołów.
Czas pandemii koronawirusa roz‐
począł się w okresie Wielkiego Postu,
w związku z tym w większości parafii
odwołano rekolekcje, a tylko w nie‐
których przeprowadzono je za pośred‐
nictwem Internetu. Niecodzienne było
też triduum paschalne i Święta Wiel‐
kanocne. Zrezygnowano z niektórych
obrzędów oraz specjalnych świątecz‐
nych wystrojów świątyń. Zabrakło też
wiernych w kościołach, którzy zwykle
w tym czasie licznie przybywali do
świątyń. Ze względu na obowiązujący
nakaz pozostawania w domach, gro‐
madzili się oni przy odbiornikach tele‐
wizyjnych i komputerach, aby za po‐
mocą mediów, poprzez transmisje na
żywo, uczestniczyć w wydarzeniach
religijnych.
Na szczęście była taka możliwość,
gdyż wychodząc naprzeciw potrzebom
i oczekiwaniom społeczeństwa, stacje
telewizyjne transmitowały nabożeń‐
stwa i msze święte z różnych kościo‐
łów i sanktuariów w różnych godzi‐

nach. Były też transmisje online za po‐
średnictwem Internetu.

Uroczystości
w Parafii Nawiedzenia NMP
w Krasnobrodzie
Parafia Nawiedzenia NMP w Kra‐
snobrodzie również zapewniła trans‐
misje na żywo z mszy świętych i na‐
bożeństw odbywających się w kościele
parafialnym. Dzięki temu zarówno pa‐
rafianie jak i inne osoby związane
z Krasnobrodem miały możliwość
uczestniczenia we wspólnych modli‐
twach.
Szczególny dla wiernych był czas
Świąt Wielkanocnych i dni poprzedza‐
jących Zmartwychwstanie Pańskie.
Trudno było sobie wyobrazić, że nie
można pójść do kościoła i uczestni‐
czyć w corocznych uroczystościach
związanych z tymi świętami. Taka jed‐
nak była potrzeba wynikająca z troski
o zdrowie i życie, stąd też uroczystości
odbywały się bez udziału wiernych lub
z udziałem zaledwie kilku osób.
Wielki Czwartek  Msza św. Wie‐
czerzy Pańskiej w naszym sanktu‐
arium odprawiona została o godz.
18.00. Nie było jednak tradycyjnego
obrzędu umycia nóg. Życzenia dla ka‐
płanów z okazji obchodzonego
w Wielki Czwartek Dnia Ustanowienia
Sakramentu Kapłaństwa składane były
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drogą elektroniczną. Po Mszy św. kościół był otwarty
do godz. 21.00 i była możliwość adorowania Pana Jezusa
w Ciemnicy. Zdecydowana większość czyniła to jednak łą‐
cząc się przez Internet.
Wielki Piątek – dzień męki i śmierci Pana Jezusa.
O godz. 17.00 odprawiona została Droga Krzyżowa. Roz‐
ważania prowadzone były w Sanktuarium, a nie jak zwykle
bywało na krasnobrodzkiej kalwarii. O godz. 18.00 nato‐
miast rozpoczęła się celebracja liturgii Wielkiego Piątku.
Symboliczny grób Pana Jezusa został przygotowany przy
ołtarzu głównym, tak aby móc adorować Pana Jezusa także
poprzez łącze internetowe. Kościół był otwarty przez całą
noc, ale nie było strażaków, którzy tradycyjnie pełnili służbę
przy grobie.
Wielka Sobota – dzień adoracji Najświętszego Sakra‐
mentu w Grobie Pańskim. Odbywała się ona za pośrednic‐
twem łącza internetowego. W tym roku nie było też poświę‐
cenia pokarmów. Zamiast tego obrzędu, w domach przed
rozpoczęciem niedzielnego śniadania wielkanocnego odma‐
wiano specjalną modlitwę, której treść została podana na
stronie internetowej diecezji.
Wieczorna celebracja Wigilii Zmartwychwstania Pań‐
skiego, która rozpoczęła się o godz. 19.00 odbyła się rów‐
nież bez udziału wiernych. Nie było też obrzędu poświęce‐
nia ognia.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – ten, zazwy‐
czaj bardzo radosny dzień, był również inny niż w poprzed‐
nich latach. Msza św. rezurekcyjna rozpoczęła się godz.
6.00. Uroczystości odbywały się bez udziału wiernych. Nie
było pięknych śpiewów chóru parafialnego oznajmujących
zmartwychwstanie Chrystusa, a fakt ten podkreślony został
jedynie przez dzwony, które biły od godziny 5.50. Nie było
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procesji rezurekcyjnej, która odbywała się zazwyczaj na
krasnobrodzkiej kalwarii przy oprawie muzycznej Krasno‐
brodzkiej Orkiestry Dętej.
W Poniedziałek Wielkanocny msze św. w sanktuarium
i w kaplicach odprawiane były w porządku niedzielnym,
również z ograniczoną liczbą osób.
Podkreślić trzeba, że Wielkanoc 2020 była inna nie tylko ze
względu na obawy o zdrowie i życie swoje i bliskich, czy też
inny sposób sprawowania obrzędów religijnych. Dodatkowym
utrudnieniem był fakt, że wiele osób spędzało ten czas samot‐
nie lub w niewielkim gronie domowników. Ze względu na
ograniczenia w przemieszczaniu się i nakazie pozostawania
w domach (można było wyjść jedynie w kilku przypadkach, m.
in. do pracy, lekarza, czy po zakupy) nie było tradycyjnych
spotkań w domach rodzinnych, do których zjeżdżały się rodzi‐
ny z różnych krańców Polski i z zagranicy. Pozostawał jedynie
kontakt telefoniczny i internetowy.
Ta niecodzienna Wielkanoc oraz czas ją poprzedzający
i następujący po niej był i jest nadal okresem szczególnym ze
względu na wprowadzone ograniczenia, m. in. takie jak: za‐
mknięte granice, nieczynne urzędy, instytucje, szkoły i uczel‐
nie, obiekty sportowe i fitness, restauracje i podmioty świad‐
czące usługi turystyczne, gabinety kosmetyczne, ograniczony
dostęp do placówek służby zdrowia, brak komunikacji pu‐
blicznej, a także zakaz wychodzenia z domu i kwarantanna.
Trudnym, bo przepełnionym troską o zdrowie i życie swoje
i najbliższych, a także o swoją pracę i źródła dochodów nie‐
zbędnych do życia. Dla wielu to okres walki z chorobą i cier‐
pieniem oraz bólem po stracie bliskiej osoby.
Wszystkie te ograniczenia i trudności sprawiły, że czas
ten stał się okazją do przerwania ciągłego biegu i pogoni za
sukcesami i dobrami tego świata, do bardziej duchowego
niż konsumpcyjnego przeżywania Świąt Wielkanocnych,
a także do poświęcenia więcej czasu i uwagi dla najbliż‐
szych, nawiązania ściślejszych relacji z domownikami,
wspólnej realizacji działań, na które nigdy wcześniej nie
starczało czasu.
Każda, nawet najtrudniejsza sytuacja ma również swoje
dodatnie strony. Dobrze byłoby więc, aby choć część z tych
nowych, ale pozytywnych rozwiązań stosowanych w czasie
epidemii koronawirusa miało swoją kontynuację w naszym
życiu również po jej zakończeniu.
Mariola Czapla
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Prace remontowe przy Sanktuarium Maryjnym

B

ogu niech będą dzięki, że koro‐
nawirus nie pomieszał albo
mało pomieszał w pracach prowadzo‐
nych przy Sanktuarium Matki Boskiej
Krasnobrodzkiej. Nie zaszkodził, bo za‐
planowane prace były i są dalej prowa‐
dzone, a nieco zaszkodził, gdyż brak
wiernych w kościele odbił się na spłaca‐
niu faktur za wykonane prace. Ale
wszystko w rękach Bożej Opatrzności.
Obecnie prowadzone są prace na
trzech frontach. Pierwszy  to kontynu‐
acja remontu konserwatorskiego elewa‐
cji ścian południowej i północnej
dzwonnicy. Elewacja północna, ta od
strony ulicy Tomaszowskiej jest tylko
odnawiana z zachowaniem wszystkich
dotychczasowych elementów architekto‐
nicznych. Ekipa wykwalifikowanych
konserwatorów z pracowni „Komplek‐
sowa Konserwacja Zabytków M. Filip,
A. Filip s.c.” z Rzeszowa uzupełnia
wszystkie pęknięcia tynków, kładzie
specjalną siatkę i odpowiednimi materia‐
łami zabezpiecza powierzchnie. Prak‐
tycznie większość prac jest już wykona‐
na. Należy tylko położyć kolory i odno‐
wić obraz nad wejściem do klasztoru.
Dużo poważniejsze prace prowadzo‐
ne są na stronie południowej dzwonnicy,
czyli od strony wirydarza. Po zrobieniu
odkrywek na elewacji i po konsultacjach
z architektem i Lubelskim Konserwato‐
rem Zabytków postanowiono odtworzyć
przypuszczalny wygląd elewacji z pod‐

kreśleniem klatki schodowej prowadzą‐
cej do pomieszczenia z dzwonami oraz
przywróceniem gzymsu takiego, jaki jest
na elewacji klasztoru. Niektóre stare ele‐
menty są skuwane, a gzyms od nowa ro‐
biony.
Drugi front robót to w dalszym ciągu
dach nad klasztorem. Większość prac
zostały już wykonana i dach wygląda
prześlicznie (sic!). Ale po zdjęciu blachy
z wieżyczki nad dzwonnicą przeprowa‐
dzono badania stanu drewnianej więźby.
No i okazało się, że poza kilkoma ele‐
mentami należy niemal wszystko wy‐
mienić na nowe. Oczywiście nie było te‐
go w pierwotnym projekcie. Dlatego na‐
leżało zrobić nową „Opinię techniczną
o stanie dachu wieżydzwonnicy…”
i uzyskać zatwierdzenie zaleceń inżynie‐
ra konstruktora. W dniu 2 czerwca br.
otrzymaliśmy decyzję z Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków pozwalającą
na przeprowadzenie zaleconych prac.
Rozpoczęto więc demontaż konstrukcji
drewnianej i zaczęto wykonywać żmud‐
ne prace przy odtworzeniu w nowym
wydaniu każdej starej belki, beleczki i li‐
stewki. Po ustawieniu nowej więźby
czekają nas prace nad przykryciem tego
wszystkiego blachą miedzianą. Pozosta‐
je jeszcze dach od strony północnej 
skrzydło od wieży dzwonnicy do ko‐
ścioła i cała strona zachodnia klasztoru,
czyli od strony kościoła. Co jest tam do
zrobienia, okaże się dopiero po zdjęciu

starej blachy.
W tym drugim froncie robót wyko‐
nywane są też obecnie prace związane
ze wzmocnieniem spękanych sklepień
pierwszego piętra klasztoru zwłaszcza
nad korytarzami. Od góry, czyli od stro‐
ny strychu klasztoru wykonano już tzw.
„zszywanie” pęknięć. Położono odpo‐
wiednią stalową siatkę i położono pię‐
ciocentymetrową warstwę specjalnego
betonu. Od dołu, czyli od strony koryta‐
rza żłobione są specjalne rowki, w które
będą wkładane karbowane pręty stalo‐
we. Następnie to wszystko zostanie za‐
tynkowane i pomalowane.
Trzeci front robót to prace związane
z modernizacją budynku tzw. „Starej
Gminy”, w którym powstaje Dom Piel‐
grzyma (więcej informacji na ten temat
na str. 19  przyp. red.).

Pozostaje mi tylko podziękować
wszystkim, którzy wspierają duchowo
i materialnie prowadzone prace. A są to
przede wszystkim nasi parafianie. Ale
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także wiele osób z całej Polski. Pragnę
powiedzieć, że na prace przy elewacji
dzwonnicy otrzymaliśmy dotację z Mi‐
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro‐
dowego, do której musimy dołożyć
wkład własny w kwocie powyżej 30 ty‐
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sięcy złotych. Natomiast prace przy da‐
chu klasztoru, których koszt wyniesie
ponad 2 miliony złotych, finansujemy
z ofiar wiernych.
Wszystkich ofiarodawców i prowa‐
dzone prace zawierzamy Najświętszej

Matce Bożej Krasnobrodzkiej, która
wybrała sobie to szczególne miejsce.
Ks. prałat Eugeniusz Derdziuk
Proboszcz Parafii Nawiedzenia NNMP
w Krasnobrodzie

Dom Pielgrzyma w budynku „Starej Gminy”

O

historii budynku nazywanego dziś „Stara Gmina” naj‐
więcej mogłyby powiedzieć osoby, które w nim praco‐
wały i zadecydowały o przeniesieniu Urzędu Miasta i Gminy do
nowego budynku przy ulicy 3 Maja. Gmach został pusty i nada‐
wał się tylko do kapitalnego remontu. W archiwum naszej parafii
znajduje się kompletna dokumentacja pt. „Przebudowa istnieją‐
cego budynku Starej Gminy na Centrum Edukacji Ekologicznej”
wykonana w 2002 r. przez firmę projektową z Lublina. Niestety
nic z tego nie wyszło.
W roku 2009 w wyniku uchwały Rady Miasta i Gminy
w Krasnobrodzie budynek wraz z działką nr 607/9 o powierzch‐
ni 2554 m2 przekazano Parafii p.w. Nawiedzenia NMP z prze‐
znaczeniem na cele publiczne. Rzeczywiście miejsce jest piękne,
bo przy ulicy Aleja NMP i w rejonie objętej nadzorem konser‐
watorskim tzw. Alei Kasztanowej. Plac przylega do parkingu
i jest w centrum Podklasztoru.
Gdy we wrześniu 2010 roku zostałem proboszczem naszej
parafii, to od początku myślałem i radziłem się, co można tu
uczynić. Zgłaszali się kupcy, którzy chcieli wykupić budynek

z przeznaczeniem na hotel. Wspólnota parafialna nie po to otrzy‐
mała ten dar, by go sprzedawać. On ma służyć wszystkim miesz‐
kańcom naszej parafii i tym, którzy nas odwiedzają.
Niestety nie można było zająć się remontem budynku „Starej
Gminy” ze względu na prace prowadzone przy Zespole Klasz‐
tornym Podominikańskim, (pod taką to nazwą figuruje w doku‐
mentach Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków nasze
Sanktuarium i klasztor). Szukaliśmy jakichś możliwości dofi‐
nansowania. Dopiero w roku 2016 pojawiła się możliwość skła‐
dania wniosków na dofinansowanie do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomoderniza‐
cję budynków. W grudniu 2016 r. złożyliśmy tam wniosek.
W międzyczasie przygotowaliśmy projekt budowlany i zatytuło‐
waliśmy przedsięwzięcie „Dom Pielgrzyma”. Rozpatrywanie
wniosków w NFOŚiGW trwało bardzo długo i dopiero w paź‐
dzierniku 2019 r. otrzymaliśmy dotację i podpisaliśmy umowę.
Następnie należało przeprowadzić odpowiednie przetargi, co po‐

ciągnęło za sobą kolejne miesiące czekania. Ponadto należy za‐
uważyć, że dotacja z NFOŚiGW w kwocie 1 293 713,00 zł
uwzględnia kosztorysy z 2016 roku. A od tego czasu ceny ma‐
teriałów budowlanych jak i stawki roboczogodzin bardzo po‐
drożały.
Ów Dom Pielgrzyma ma służyć naszej lokalnej społeczno‐
ści. W budynku przewidziane są na parterze dwie duże sale, któ‐
re mogą służyć i na spotkania i do spożywania posiłków. Prze‐
widziane jest też zaplecze gospodarcze z kuchnią i miejsce na
węzeł sanitarny. W poddaszu budynku będzie miejsce na 8 pokoi
z łazienkami. Budynek będzie posiadał ogrzewanie z pomp cie‐
pła. Na dachu przewidziane są panele fotowoltaiczne.
Ks. prałat Eugeniusz Derdziuk
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Fundusze dla seniorów

M

Projekt będzie realizowany na pod‐
stawie oficjalnego porozumienia władz
Stowarzyszenia 50 Plus reprezentowa‐
nego przez Panią Grażynę Popczak 
Przewodniczącą Zarządu, a Dziennym
Domem Seniora +, reprezentowanym
przez Panią Jadwigę Litwin  p.o. Kie‐
rownika Domu Seniora+.
Niebawem po podpisaniu umowy
z ministerstwem, przekażemy dalsze
informacje.
I już teraz zachęcamy osoby 60+ do
uczestnictwa w projekcie.
Małgorzata MiecznikBorkowska
Koordynator projektu

iło jest nam poinformować,
że Stowarzyszenie „Klub 50
Plus”
otrzymało
dofinansowanie
z Otwartego Konkursu Ofert w ramach
Rządowego Programu na rzecz Aktyw‐
ności Społecznej Osób Starszych na lata
20142020 Edycja 2020 w wysokości
72 000,00 zł.
Założeniem projektu „Aktywny Se‐
nior  utworzenie klubu turystycznego
„Senior na walizkach” jest promocja
krajoznawstwa i walorów turystycz‐
nych kraju poprzez organizację aktyw‐
nego wypoczynku dla 60 osób w wieku
60+.

Siłownia zewnętrzna nad zalewem

J

uż wkrótce miłośnicy aktywnego
spędzania czasu będą mieli moż‐
liwość korzystania z nowych urządzeń
do ćwiczeń. Dobiegają bowiem końca
prace związane z utworzeniem siłowni
zewnętrznej nad krasnobrodzkim zale‐
wem.
W ramach tego projektu zakupione
i zainstalowane zostały elementy siłow‐
ni zewnętrznej tj.: wioślarz, waha‐
dło+biegacz+twister, odwodziciel i ste‐
per, twister i wahadło oraz 2 zestawy do
ćwiczeń. Oprócz tych urządzeń projekt
obejmuje również zakup elementów
małej architektury, tj. 12 sztuk ławek,
które zostały zamontowane wzdłuż
głównego ciągu pieszego przy zalewie
oraz 2 tablic informacyjnych, na któ‐
rych znajdą się informacje o zlokalizo‐
wanych w pobliżu trasach spacero‐
wych.
Termin zakończenia prac upływa
w dniu 31.05.2020 roku.
Całkowita wartość projektu to 33
944,30 zł, w tym dofinansowanie
32 247,00 zł.
Zadanie to realizowane jest w ra‐
mach grantu pn. „Rozbudowa infra‐
struktury turystycznej Gminy Kra‐
snobród” realizowanego przez Sto‐
warzyszenie KulturalnoNaukowym
„Do źródeł” we współpracy z Gminą
Krasnobród w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” obję‐
tego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 20142020. Grant re‐
alizowany w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społecz‐
ność wdrażanej przez LGD „Nasze
Roztocze”.
Małgorzata MiecznikBorkowska
Koordynator projektu
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Nowe stawki za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

godnie z uchwałą Rady Miej‐
skiej w Krasnobrodzie Nr XV/
129/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. ws.
wyboru metody opłaty za gospodaro‐
wanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy  od dnia 1 maja 2020 r.
w naszej gminie będą obowiązywać no‐
we stawki za gospodarowanie odpada‐
mi komunalnymi.
Wysokość obowiązujących stawek
od 1 maja:
 12 zł od osoby dla nieruchomości ko‐
rzystających z przydomowego kompo‐
stownika
 13 zł od osoby dla nieruchomości,

które nie korzystają z kompostownika.
Właściciele nieruchomości, którzy
posiadają przydomowy kompostownik
i chcą skorzystać ze zwolnienia z tego
tytułu, zobowiązani są do złożenia no‐
wej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalny‐
mi.

Ważne! Osoby które zadeklarują
posiadanie kompostownika nie otrzy‐
mują worków na bioodpady w kolorze
brązowym oraz nie kierują do strumie‐
nia odpadów komunalnych, bioodpa‐
dów stanowiących odpady komunalne,
a obowiązkowo kompostują je w przy‐
domowym kompostowniku (tj. skoszo‐
ną trawę, liście, gałęzie, kwiaty, odpady
pochodzące z warzyw i owoców).
Nowe deklaracje dostępne są do
pobrania na stronie internetowej Gminy
Krasnobród – www.krasnobrod.pl.
Uchwalone przez radnych stawki,
które obowiązują od 1 maja br. są jed‐
nymi z najniższych w regionie.
Przemysław Fila

Tu mieszkam, tu
zmieniam EKO
„Nasze zielone miejsce na ziemi”
to projekt, który uzyskał dofinanso‐
wanie w wysokości 5 tysięcy złotych
z Fundacji Santander w ramach kon‐
kursu grantowego „TU MIESZKAM
TU ZMIENIAM EKO” VI edycja.
Stowarzyszenie Perspektywy we
współpracy z Dyrekcją Szkoły Pod‐
stawowej w Majdanie Wielkim
i Urzędem Miejskim w Krasnobro‐
dzie otrzymało grant na stworzenie

ogródka sensorycznego oraz przepro‐
wadzenie bezpłatnych zajęć proeko‐
logicznych z ogrodnictwa i pszcze‐
larstwa dla uczniów ze Szkoły Pod‐
stawowej w Majdanie Wielkim.
Będziemy na bieżąco informować
o realizowanych działaniach!
Małgorzata MiecznikBorkowska
Koordynator projektu
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Przebudowa oczyszczalni ścieków

T

rwa odbiór częściowy prac
związanych z przebudową
oczyszczalni ścieków w Hutkach. Do‐
tychczas wykonano prawie 10 % prac
związanych z przebudową technologii
sanitarnej oraz ponad 65% prac branży
budowlanej. Wartość odbieranych prac
to kwota ponad 700 tys zł.
Ich wykonawcą jest konsorcjum firm:
Zakład Usług Sanitarnych Józef Bucior,

ul. Liliowa 13, 22440 Krasnobród i Ag‐
bud Łukasz Bucior, ul. Liliowa 13, 22
440 Krasnobród.
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, Działanie 6.4 Gospodarka
wodnościekowa, Regionalnego Progra‐
mu Operacyjnego Województwa Lubel‐
skiego na lata 20142020.
Całkowity koszt projektu wynosi
4 792 043,44 PLN, wartość dofinansowa‐
nia ze środków UE to 3 311 574,71 PLN.
Referat funduszy unijnych i inwestycji UM
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Budowa tarasu widokowego w Krasnobrodzie
Projekt „Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów
dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie”

T

rwają prace przy budowie tarasu
widokowego w parku przy kra‐
snobrodzkim sanatorium rehabilitacyj‐
nym. Taras będzie dwukondygnacyjny,
o konstrukcji stalowej, z pomostami wy‐
konanymi z deski kompozytowej. Na‐
wierzchnia wewnętrzna tarasu wykonana
będzie z kostki brukowej. Taras wyposa‐
żony zostanie w balustrady z profili stalo‐
wych. Konstrukcja oparta jest na
fundamentach żelbetowych. Pomosty
z deski kompozytowej na legarach. Scho‐
dy prowadzące na teras są policzkowe
stalowe, a ich stopnie wykonane będą
z desek kompozytowych. Tarasy zabez‐
pieczone będą balustradami, których
łączna długość wynosi ponad 100 m. Na
tarasie zamontowane będą ławki, a pod
drugim poziomem tarasu zaprojektowano
zamykane pomieszczenie gospodarcze
(schowek).
Do tarasów prowadzić będą nowo
wybudowane alejki spacerowe o na‐
wierzchni z kostki betonowej oraz schody
terenowe.
Oprócz budowy tarasów i ścieżek
spacerowych planowane jest też wykona‐
nie i montaż bramy wejściowej do parku

i elementów małej architektury (ławki, ta‐
blice informacyjne, drogowskazy kosze
na śmieci), a także zasadzenie zieleni –
drzew i krzewów w parku i wzdłuż pro‐
menady spacerowej.
Wykonawcą tych prac z branży bu‐
dowlanej (architektura, konstrukcje, ar‐
chitektura krajobrazu) jest firma Garden
Max Marcin Kowal. Umowa na kwotę
600 000,00 zł. brutto zostanie zrealizowa‐
na do lipca 2020 roku.
Opisane prace są ostatnim etapem du‐
żego projekt pn. „Zachowanie i udostęp‐
nienie najatrakcyjniejszych elementów
dziedzictwa naturalnego w Krasnobro‐
dzie” realizowanego przez Gminę Krasno‐
bród w partnerstwie z Powiatem Zamoj‐
skim przy dofinansowaniu ze środków
Unii Europejskiej. Projekt ma na celu po‐
prawę warunków zagospodarowania par‐
ku w zespole pałacowoparkowym i wy‐
eksponowanie walorów obszarów dzie‐
dzictwa naturalnego w Krasnobrodzie.
Wcześniej zrealizowane zostały 2 eta‐
py zadania. Pierwszy z nich obejmował
wykonanie robót branży drogowej, w ra‐
mach której wybudowano promenadę
spacerową (ul. Młyńska) łączącą centrum

miasta z sanatorium rehabilitacyjnym i za‐
lewem. Promenada została wykonana
z kostki brukowej. Wykonawcą tej części
zadania była firma Usługi Transportowe
Daniel Kierepka. Wartość wykonanych
prac to kwota 987.456,55 zł brutto.
Drugi etap obejmował branżę elek‐
tryczną, a więc oświetlenie promenady
i parku. Odbioru tych prac dokonano
w drugim kwartale br. Ich wykonawcą
było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
EKOEL Michał Studnicki ze Stanisławo‐
wa. Koszt prac to kwota 228 495,56 zł.
Zadanie pn. „Zachowanie i udostęp‐
nienie najatrakcyjniejszych elementów
dziedzictwa naturalnego w Krasnobro‐
dzie” realizowane jest w ramach Osi
Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa
Kulturowego i Naturalnego, Działania
7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014
2020, na podstawie umowy o dofinan‐
sowanie z 09.07.2018 roku.
Całkowita wartość projektu wynosi
1.761.219,28 zł, w tym dofinansowanie
 1.217.102,74 zł.
Referat funduszy unijnych i inwestycji UM
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Magiczne Roztocze 2020

U

kazała się kolejna edycja maga‐
zynu turystycznego pt. „Ma‐
giczne Roztocze” wydawanego od kilku
lat przez Biuro Turystyczne „Quand”
z Tomaszowa Lubelskiego przy współ‐
pracy z Lokalną Organizacją Turystycz‐
ną „Roztocze” oraz samorządami
lokalnymi, organizacjami pozarządowy‐
mi i przedsiębiorcami.
Na 56 stronach publikacji prezento‐
wane są najważniejsze informacje o po‐
szczególnych miejscowościach, atrak‐
cjach turystycznych, bazie hotelowoga‐
stronomicznej, „smakach Roztocza”,
a także kalendarz wydarzeń organizo‐
wanych na Roztoczu oraz informacje
praktyczne.
Wśród atrakcji turystycznych pre‐
zentowanych w „Magicznym Roztoczu

2020” jest nowa oferta pn. „Archipelag
Roztocze”, na którą składają się: Park
Doświadczeń Empiria, Park Miniatur
Kresowych, Park Zabaw Kreatywnych
i Restauracja IGNIS. „Archipelag Roz‐
tocze” ma swoją siedzibę w miejscowo‐
ści Budy.
Zgodnie z wieloletnią tradycją na ła‐
mach tego wydawnictwa są też infor‐
macje o Krasnobrodzie, jego atrakcjach
i podmiotach prowadzących działalność
związaną z turystykę i rekreacją.
„Magiczne Roztocze 2020” ukazało
się w nakładzie 60 tys. egzemplarzy.
Jest to publikacja promocyjna rozpro‐
wadzana nieodpłatnie. Magazyn można
pobrać w punktach informacji tury‐
stycznej, hotelach, pensjonatach, kwa‐
terach agroturystycznych i wielu innych
miejscach na terenie Roztocza i nie tyl‐
ko. Jest on również dostępny w wersji
elektronicznej pod linkiem http://magiczne.roztocze.com/
pdf/magiczne_roztocze_2020.pdf. Zapraszam do lektury.
Warto tu wspomnieć, że „Magiczne Roztocze” to publika‐
cja, która w poprzednich latach była rozprowadzana na róż‐
nego rodzaju targach turystycznych oraz innych wydarze‐
niach promocyjnych na terenie Polski i cieszyła się tam dużą
popularnością i uznaniem odbiorców. Teraz w czasie pande‐
mii koronawirusa i związanych z nią ograniczeniami ta for‐
ma dystrybucji jest czasowo zawieszona. Miejmy nadzieję,
że będzie jeszcze okazja do zaprezentowania magazynu
podczas tych wydarzeń.
Mariola Czapla

Minipodróże po Roztoczu

W

obecnym sezonie turystycznym zapraszamy do aktywnego wypo‐
czynku i do minipodróży po najbliższej okolicy.
Odkrywanie malowniczych zakątków Roztocza ułatwi nowy, wydany
przez Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” przewodnik turystyczny.
Publikacja zawiera opis najważniejszych atrakcji turystycznych, szlaków
pieszych, rowerowych i kajakowych wraz z ich przebiegiem. Znajdziemy
w nim także przepisy tradycyjnych potraw z Roztocza.
Przewodnik można znaleźć na stronie internetowej www.lgdnaszerozto‐
cze.pl/publikacjelgd, a wkrótce będzie dostępny w punktach Informacji Tu‐
rystycznej na terenie gmin członkowskich LGD oraz w Biurze Stowarzyszenia
w Zamościu przy ul. Partyzantów 3/218.
Serdecznie zapraszamy !!!
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa in‐
westująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
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Stara Huta na 100lecia urodzin Świętego Jana Pawła II
Umiłowani Bracia i Siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować
krzyż i odpowiadać na Miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było
obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym.
Święty Jan Paweł II

W

dniu 18 maja 2020 roku, na pa‐
miątkę 100. rocznicy urodzin
Świętego Jana Pawła II, we wsi Stara Huta
został poświęcony nowy krzyż. W obec‐
ności zebranych mieszkańców, poświęce‐
nia dokonał proboszcz parafii w Bondyrzu
ks. Artur Sokół.
W homilii poświęconej Ojcu Świętemu
ksiądz Artur nawiązał do osobistych
wspomnień związanych ze Świętym Ja‐
nem Pawłem II podczas swojego pobytu

w Watykanie. Następnie pod przewodnic‐
twem Księdza Proboszcza została odpra‐
wiona pierwsza majówka, którą zakończono
wspólnym odśpiewaniem pieśni ,,Barka”.
Nowo poświęcony krzyż został ufundo‐
wany przez rodziny  Elżbietę i Przemysła‐
wa Szczytowskich oraz Teresę i Tadeusza
Pardus.
Święty Janie Pawle II miej w opiece naszą
wieś i jej mieszkańców.
Andrzej Gancarz
Sołtys Starej Huty

Projekt na usuwanie azbestu!

S

zanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV nabo‐
ru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawiera‐
jących azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu
pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie
województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubel‐
skiego na lata 2014  2020.
Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r.
do dnia 03.07.2020 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane
z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem

odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie
Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu. Osoba
która złożyła, bądź złoży zgłoszenie lokalizacji na demontaż,
a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że
podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała po‐
nownie składać zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów
azbestowych z ziemi.
Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie
przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę
usuwającego azbest z posesji.
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz re‐
alizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Krasnobrodzie oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl
Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać
ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualno‐
ści. Są też dostępne na stronie Gminy Krasnobród – www.kra‐
snobrd.pl.
Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w ni‐
niejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po
zrealizowaniu zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech na‐
borów.
Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://
www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu.
Wojciech Wyszyński
Gminy Koordynator Projektu
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Internetowa Galeria Ilustracji

amknięte instytucje kultury i za‐
wieszenie ich działalność z po‐
wodu stanu epidemii koronawirusa skut‐
kuje brakiem organizowanych przez te
podmioty zajęć edukacyjnych i wydarzeń
kulturalnych. Od 12 marca 2020 roku nie
działają koła i kluby zainteresowań, nie
ma koncertów, konkursów, festynów, fe‐
stiwali, wernisaży i innych wydarzeń or‐
ganizowanych w tradycyjny sposób.
Chcąc umożliwić mieszkańcom stały
kontakt z kulturą bez konieczności wy‐
chodzenia z domu, niektóre placówki
kultury wyszły z ofertami wydarzeń onli‐
ne umożliwiającymi kontakt z kulturą za
pośrednictwem swoich stronach interne‐
towych.
Krasnobrodzki Dom Kultury również
przygotował ofertę skierowaną do miło‐
śników sztuki. W czasie ograniczonej
działalności KDK na naszej stornie inter‐
netowej  www.kultura.krasnobrod.pl po‐
wstała internetowa Galeria Ilustracji. Pre‐
zentujemy w niej wystawy ilustracji, któ‐
re są efektem corocznych Ogólnopolskich
Warsztatów Ilustratorów  twórczych
spotkań artystycznych organizowanych
w Krasnobrodzie od wielu lat.
Warto tu dodać, że po raz pierwszy
ilustratorzy przyjechali do Krasnobrodu
w 1984 roku na Ogólnopolski Plener Ilu‐
stratorów, na zaproszenie Marii Grażyny
Szpyra  ówczesnej dyrektor Biura Wy‐
staw Artystycznych w Zamościu. Powró‐
cili tu potem po kilku latach przerwy, aby
od 2006 roku uczestniczyć w środowi‐
skowych spotkaniach twórczych  Ogól‐
nopolskich Warsztatach Ilustratorów or‐
ganizowanych wspólnie przez Krasno‐
brodzki Dom Kultury i Marię Grażynę
Szpyra – inicjatorkę tych spotkań oraz
kuratora warsztatów i wystaw.
Każda edycja tych spotkań, w których
uczestniczyli wybitni polscy artyści, lau‐
reaci wielu nagród i wyróżnień, twórcy

i kontynuatorzy „polskiej szkoły ilustra‐
cji”, miała swój temat wiodący. Tematy
warsztatów to jednocześnie tematy wy‐
staw, które wzbogacane były również
o prace innych wybitnych artystów, któ‐
rzy nie uczestniczyli w warsztatach, a za‐
praszani byli do udziału w tych projek‐
tach.
Wystawy były prezentowane w KDK
podczas kolejnej edycji warsztatów, a na‐
stępnie w wielu placówkach kultury na
terenie Polski, a także poza jej granicami
– w Pradze i Bratysławie. Teraz można je
obejrzeć w jednym czasie i w jednym
miejscu. Są to następujące wystawy:
„Korczak i jego dzieło”, „Pieśń ujdzie ca‐
ło. Polskie pieśni patriotyczne”, „Żywoty
Świętych”, „Juliusz Słowacki”, „O kra‐

snoludkach i o sierotce Marysi”, „Tam za
dworem, za jeziorem. Polskie pieśni lu‐
dowe”, „Wiersze, powiastki i rymowanki
z przedwojennej czytanki”, „Chrzest Pol‐
ski w ilustracjach”, „Wisła w ilustra‐
cjach”, „Aaa, kotki dwa…” – wystawa
ilustracji do kołysanek” i „Moniuszko
w ilustracjach”.
Serdecznie zapraszam do ich obej‐
rzenia na stronie internetowej,
a w przyszłości kiedy będzie już taka
możliwość, zapraszam do osobistego
udziału w wernisażach oraz do oglą‐
dania oryginalnych prac prezentowa‐
nych na wystawach w Krasnobrodz‐
kim Domu Kultury.
Mariola Czapla
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Moje opowieści o Krasnobrodzie
Babcia Pana Jezusa

W

naszym Sanktuarium, znaj‐ ła życie Maryi i wychowała ją dla Bo‐ Anna, matka Maryi, pochodziła z Be‐
duje się pięć ołtarzy. Wyko‐ ga. W wymiarze Boskim stojąca Ma‐ tlejem. Jej rodzice  Natan i Maria, po‐
nane w XVIII w. w barokowym stylu ryja to Bogarodzica  skromna, pełna tomkowie królewskiego rodu Dawida,
przyciągają wzrok bogactwem ozdób pokory i wskazująca na swego Syna  nie posiadali ziemskich dostatków, za
i złoceń. Jeden z nich  boczny, najważniejsze dziecko świata, zarówno to bogaci byli w cnoty i dobre uczynki.
Anna otrzymała od nich staranne wy‐
umieszczony po lewej stronie kościoła w wymiarze Boskim jak i ludzkim.
Pismo Święte nie przekazało o św. chowanie, pogłębione dodatkowo przez
nosi wezwanie Św. Anny Samotrzeć.
Znajdujący się w nim obraz przedsta‐ Annie żadnych informacji, dlatego służbę w świątyni jerozolimskiej.
wia odpoczywające na tarasie dwie podstawowe wiadomości z jej życia W wieku 24 lat poślubiła Joachima, sy‐
kobiety i dziecko. Młodsza z nich to czerpiemy z apokryfów  pism, któ‐ na zamożnej rodziny z Nazaretu.
Joachim i Anna byli szczęśliwym
Maryja  stoi przy umieszczonym na rych Kościół wprawdzie nie uznał za
małżeństwem;
ich związek cechowała
natchnione,
ale
też
nie
odmówił
im
podeście tronie, na którym siedzi Jej
matka  św. Anna, piastująca w ramio‐ wartości, ponieważ bezpośrednio wią‐ głęboka wiara i co za tym idzie posłu‐
nach swego wnuka Jezusa. Przy żą się z wydarzeniami opisanymi szeństwo nakazom Bożym, wytrwa‐
pierwszym spojrzeniu wydaje się, że w ewangeliach kanonicznych. Apo‐ łość i gorliwość w modlitwie, wzajem‐
najważniejszą osobą w tym przedsta‐ kryfy powstawały równolegle z Księ‐ ny szacunek i troska o współmałżon‐
wieniu jest Maryja; ubrana w jasnoró‐ gami Nowego Testamentu i niejako ka, a także dobroć, mądrość i współ‐
żową suknię wysuwa się na pierwszy „uzupełniały” je opowieściami o naro‐ czucie dla innych. Swoje dochody
plan. Patrzy wprost na widza, jej deli‐ dzeniu i dzieciństwie Maryi, Jej rodzi‐ dzielili zawsze na trzy części: najwięk‐
katną, dziewczęcą twarz opromienia cach, wychowaniu, zaślubinach, a po‐ szą oddawali do świątyni, nieco
pełen czułości uśmiech młodej matki, tem dzieciństwie Jezusa. Tak więc mniejszą przeznaczali dla biednych
a lekko uniesione ku górze ręce kierują z Protoewangelii Jakuba, napisanej i potrzebujących, najmniejszą zaś po‐
nasz wzrok w stronę Dzieciątka tak, około 150 r. oraz Ewangelii Pseudo zostawiali sobie. Prowadzili życie
jakby mówiła: „nie ja jestem tu ważna, Mateusza z VI w. dowiadujemy się, że proste i spokojne, jednak nie byli
w pełni szczęśliwi, bowiem
tylko On”. Mały Jezus,
Pan Bóg doświadczył ich
w bladoróżowej koszulce,
brakiem potomstwa. Przez
siedzi na kolanach swojej
dwadzieścia lat nie docze‐
babci Anny, opiera się o jej
kali się dziecka i z tego po‐
lewe ramię, a w uniesionej
wodu spotkało ich wiele
rączce trzyma jabłko  znak
upokorzeń, ponieważ dla
królewskiej godności. Jest
ówczesnych Żydów gro‐
tu bezpieczny, jak każde
madka dzieci w rodzinie
dziecko w ramionach swojej
była jawnym dowodem
babci. Święta Anna, nieco
Bożej łaski, natomiast bez‐
zamyślona, uśmiecha się
dzietność uważano za hańbę
lekko do swoich myśli; jesz‐
i karę Bożą. Małżonkowie
cze nie tak dawno poniżano
cierpieli bardzo z tego po‐
ją z powodu braku dzieci,
wodu, zwłaszcza Anna, nie
a teraz Bóg dał jej nie tylko
tracili jednak nadziei i żarli‐
córkę, ale i wnuka. Piękna,
wie prosili Boga o cud na‐
pełna spokoju i miłości
rodzin dziecka. Ślubowali
chwila, której z góry, z obło‐
też, że jeśli się ono narodzi,
ków przygląda się Bóg Oj‐
oddadzą je Bogu na służbę.
ciec i udziela swego błogo‐
Jednak czas mijał i nic się
sławieństwa.
nie zmieniało. Kiedy więc
Zwykła, a jednak nie‐
pewnego świątecznego dnia
zwykła scena, w której to,
kapłan odmówił Joachimo‐
co ludzkie łączy się z tym,
wi, z powodu braku dzieci,
co Boskie. W wymiarze
pierwszeństwa w składaniu
ziemskim zwykła babcia
ofiary, ten postanowił nie
cieszy się obecnością wnu‐
wracać do domu, tylko po‐
ka, ma go blisko siebie, mo‐
szedł daleko na pustynię,
że mu przekazać swoją mi‐
gdzie przez czterdzieści dni
łość i mądrość. Babcia sie‐
pościł i gorąco modlił się
dzi na podwyższeniu, młoda
o dar ojcostwa. Wtedy uka‐
mama stoi  to wyraz sza‐
cunku dla św. Anny, która da‐ Ołtarz Św. Anny w Kościele NNM w Krasnobrodzie ze zbiorów KDK zał mu się anioł i powie‐
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Cudowna figura św. Anny Samotrzeciej
z Sanktuarium w Górze św. Anny
– źródło Wikipedia

dział, że jego prośby zostały wysłu‐
chane. W tym samym czasie Anna,
która nie miała o mężu żadnych wieści
i już zaczęła opłakiwać swoje wdo‐
wieństwo, też miała widzenie anioła
i otrzymała od niego zapowiedź przy‐
szłego macierzyństwa. 8 września, 45
letnia Anna urodziła dziewczynkę,
której nadano imię Maria. Szczęście
Joachima i Anny nie miało granic.
Wychowywali córeczkę w miłości
i wdzięczności Bogu za tak cudowny
dar. Kiedy dziewczynka podrosła
i i skończyła trzy lata, jej rodzice wy‐
pełnili obietnicę daną Bogu i odprowa‐
dzili swą jedynaczkę na służbę do
świątyni w Jerozolimie. Maryja prze‐
bywała tam do dwunastego roku życia,
wzrastając w łasce i miłości Bożej
i prześcigając wszystkie inne dziew‐
częta swoją pobożnością, znajomością
Boskiego Prawa, w pokorze, czystości
i w każdej innej cnocie. W wieku
czternastu lat poślubiła Józefa. Niedłu‐
go potem zmarł Joachim, a Anna po‐
została z Maryją i Józefem w Nazare‐
cie. W chwili śmierci przy jej łożu
czuwali córka, zięć i wnuk. Odeszła
przy błogosławieństwie Jezusa i mo‐
dlitwie Maryi i Józefa. Jej ciało pocho‐
wano niedaleko Joachima w Dolinie
Jozafata.
Kult św. Anny rozwijał się w Ko‐
ściele bardzo szybko wraz z rozwojem
kultu Matki Bożej i był żywy już we
wczesnym okresie chrześcijaństwa.
Obecnie Święta ma na świecie liczne
sanktuaria. W Polsce jest ich kilkana‐
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ście, wśród których najbardziej znane
jest Sanktuarium na Górze Św. Anny
koło Opola z cudowną figurą przedsta‐
wiającą św. Annę piastującą dwoje
dzieci: Maryję i Jezusa.
Kościół w osobach św. Joachima
i Anny, rodziców Matki Bożej, propo‐
nuje pewien ideał życia, przykład zdro‐
wych obyczajów i relacji rodzinnych,
a także daje ich jako wzór dobrego
i odpowiedzialnego wypełniania obo‐
wiązków swego stanu i powołania.
Święci Małżonkowie uczą nas tak‐
że głębokiej wiary i wytrwałej, ufnej
modlitwy. Swoim przykładem zachęca‐
ją, by w życiowych trudnościach nie
poddawać się zniechęceniu i zwątpie‐
niu, ale w codziennej, gorliwej modli‐
twie powierzać siebie Panu Bogu i od‐
dawać mu swoje kłopoty, nawet wtedy,
gdy wydaje się, że Bóg nie odpowiada
na nasze prośby. Uczą, by zawsze ufać
Panu Bogu, bo On wie, co jest dla nas
dobre i daje nam to w odpowiedniej
formie i we właściwym czasie. Joachim
i Anna to także znakomici patroni dla
osób starszych. Ich doświadczenia mo‐
gą stanowić nie tylko źródło pociechy
wśród codziennych kłopotów i rozcza‐
rowań, ale i stanowić zachętę do tego,
by w żadnym wieku nie poddawać się
zniechęceniu i zgorzknieniu.
Przez wszystkie stulecia św. Anna
uchodziła za wzór wychowania dzieci
dla Boga; w ikonografii przedstawiana
jest najczęściej jako starsza już kobieta
 babcia, siedząca na tronie i trzymają‐
ca na kolanach Jezusa i stojącą obok
Maryję  tak jak na obrazie w naszym
Sanktuarium  lub jako matka trzyma‐
jąca na jednym ręku Maryję, a na dru‐
gim Jezusa. Takie przedstawienie po‐
staci Świętej określa się mianem Anny
Samotrzeć lub Samotrzeciej; nazwa
wywodzi się z języka staropolskiego
i znaczy tyle, co „we troje”.
Święta Anna (z hebr. hannah  ła‐
ska) jest patronką matek, kobiet rodzą‐
cych, kobiet bezdzietnych, wdów, że‐
glarzy, ubogich oraz szkół chrześcijań‐
skich. Patronuje też rodzinom i wy‐
chowaniu w rodzinach, pokazując
w przedstawieniu z Maryją i Jezusem
ciągłość pokoleń i jej ogromną rolę
w procesie kształtowania dzieci.
Pozdrowienie Św. Anny
Bądź pozdrowiona, o święta matko
Anno, ze świętym Joachimem i Twoim
całym świętym rodem! Błogosławień‐
stwo Boże jest z Tobą. Błogosławiony
jest owoc żywota Twojego, Maryja,
Matka naszego Pana Jezusa Chrystusa,
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Św. Anna Samotrzeć, Leonardo da Vinci,
źródło: rynekisztuka.pl

którą poczęłaś i porodziłaś. O święta
Anno, matko Bożej Rodzicielki, proś
za nas ubogich grzeszników, teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Joanna Cios
Źródła:
• brewiarz.pl/ czytelnia/swieci/0726a.php3,

• Starowieyski M. „Ewangelie apokryficzne”
w „Znak”, nr 5, Kraków 1977,
• „Święta Anna” oczamiduszy.pl/swietaanna
2/
• „Życiorys i kult św. Anny”, wk.diecezja.o‐
pole.pl/images/GIM/szkolny2018/ zyciorys
ikultswanny.pdf,
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Nowe oświetlenie przy drogach

G

mina Krasnobród będzie „oświetlać” kolejne ulice.
Samorząd właśnie wybrał firmę TNL Sp.
z o.o. z Lublina, która w ciągu kilku miesięcy wykona
oświetlenie uliczne w osiedlu Podzamek. Prace będą prowa‐
dzone przy ulicach: Sanatoryjnej, Kwiatowej, Różanej i Wi‐
śniowej. Trzeba położyć linię kablową o długości prawie
600 metrów, postawić 14 słupów oświetleniowych, wymie‐
nić 25 opraw na LED, a także zamontować szafę sterowania
oraz inteligentny system zarządzania oświetleniem. Prace
mają być wykonane w ciągu sześciu miesięcy od podpisania
umowy, a ich koszt to 92,5 tysiąca złotych.
 Na razie jesteśmy przygotowani do sfinansowania tej
inwestycji z własnych środków, ale jednocześnie liczymy na
wsparcie Unii Europejskiej. Zadanie to jest bowiem wpisane
do wniosku o przyznanie dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Nasz
projekt obejmuje również, trwające już prace w Majdanie
Małym, a w planach są jeszcze podobne zadania w Kaczór‐
kach i Hutkach  mówi burmistrz Krasnobrodu Kazimierz
Misztal.
Wniosek o przyznanie dotacji pn. „Modernizacja i roz‐

budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnobród” prze‐
szedł już pozytywnie ocenę formalną, ale na wyniki oceny
merytorycznej trzeba poczekać. Szacunkowa wartość całego
projektu sięga 1 miliona 400 tysięcy złotych, a z RPO WL
samorząd może pozyskać do 85 procent kosztów netto.
Ias24.eu

Przebudowa oświetlenia w Majdanie Małym

T

rwają
prace
realizowane
w wyniku przeprowadzonego
przetargu na realizację zadania pn.
„Budowa
oświetlenia
ulicznego
w miejscowości Majdan Mały”. Robo‐
ty budowlane zostaną wykonane przez
firmę ENERGOBUD Krzysztof Stud‐
nicki z Biłgoraja.
Planowany termin zakończenia in‐
westycji to listopad 2020 r., a jej war‐
tość to 183 270,00 zł brutto. Zakres
prac obejmuje montaż 43 słupów
oświetleniowych, budowę doziemnej

linii kablowej o długości ponad
2200 m oraz instalację kompleksowe‐
go systemu inteligentnego sterowania
oświetleniem z możliwością zastoso‐
wania regulacji mocy i zarządzania
poszczególnymi oprawami.
W drodze postępowania o udziele‐
nie zamówienia publicznego wyłonio‐
no również nadzór inwestorski nad re‐
alizacją inwestycji.
Inwestycja ta, to jedno z zadań, na
realizację którego Gmina Krasnobród
ubiega się o dofinansowanie z Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Lu‐
belskiego w ramach osi priorytetowej
5 Efektywność energetyczna i gospo‐
darka niskoemisyjna, Działania 5.5
Promocja niskoemisyjności Regional‐
nego Programu Operacyjnego Woje‐
wództwa Lubelskiego na lata 2014
2020. Wniosek ten przeszedł już pozy‐
tywnie ocenę formalną. Obecnie trwa
ocena merytoryczna, na wyniki której
trzeba poczekać.
Referat funduszy unijnych i inwestycji UM
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Ach! Cóż to były za wycieczki, rajdy?!
Heskie* dla młodzieży frajdy!? (cz. 4)

Z

eskakując wreszcie z ramy ro‐
weru z ulgą, choć z bolącym co
nieco pacholęcym zadkiem od jazdy na
rurce po „kocich łbach” szosy byłem
uradowany, że oto już jestem z grupą
kolegów ministrantów i księdzem w wę‐
drownej gromadzie. Było to akurat
w miejscu, gdzie po prawej stronie szo‐
sy, pomiędzy sędziwymi, urodziwymi,
rozłożystoramiennymi akacjami o gru‐
bych konarach, na niskiej – tu wznoszą‐
cej się skarpie, nad przydrożnym tu
płytkim rowem, tuż za skrzyżowaniem
szosy z polną drogą, stała i do współcze‐
snych czasów stoi, ale już od wielu, wie‐
lu lat samotnie, ,,naga” w swym
dostojeństwie kamienna figura, bez otu‐
liny drzew, ongiś zwieńczona na szczy‐
cie również kamiennym krzyżem.
W trzech jej wnękach:  od południa, od
strony szosy, od wschodu i północy były
umieszczone różne religijne kolorowe
obrazki. Przed warunkami pogodowymi
osłaniały je zmyślnie, acz bardzo prosto
montowane szyby. Dziś wnęki większe
dołem i mniejsze wyżej ,,świecą” pust‐
kami. Nie ma też szyb. Na szczycie figu‐
ry, miast kamiennego pierwotnego krzy‐
ża, tkwi ,,doszczepiony” mały metalowy,
nie pasujący do dostojeństwa figury,
wręcz ją zubożający.
W dawnych czasach, przed II wojną
światową i po wojnie starzy i młodzi
mieszkańcy folwarcznych czworaków,
a później już osiedla Podzamek pod gór‐
ką na miejscu dawnych pól uprawnych,
przy tej figurze śpiewali majówki i mo‐
dlili się przy różnych okazjach. Opieko‐
wali się figurą, bliskim im miejscem kul‐
tu religijnego. Zaś dostojne akacje oka‐
lające figurę w okresie kwitnienia:  maj,
czerwiec, z girlandów białoróżowa‐
wych zwisających z gałązek kwiatosta‐
nów – emitowały wokół miodową upa‐
jającą woń – niczym perfumy, zapach
wiosny:  a to dla Stwórcy w podzięce za
stworzenie, a to dla śpiewających ma‐
jówki dla zachęty i również w podzięce
za opiekę nad figurą i chwilowe współ‐
towarzyszenie i innym podróżnym za‐
trzymującym się na chwile modlitwy
i wytchnienia pod ich gałęziami.
Podróżni i wędrowcy wszela‐
kiej ,,maści” na znak czci i swej wiary
zdejmowali przed figurą, jej krzyżem
i świętymi obrazkami czapki z głów.
Niewiasty czyniły znak krzyża na czole
i piersi. Pastuszkowie obojga płci pasący
onegdaj na zielonych poboczach, skar‐
pach szosy krasule karmicielki – przy‐

stawali na chwile i klęcząc nabożnie ze
czcią odmawiali swoje nieporadne jesz‐
cze modlitwy, zanosząc również do Nie‐
bios swoje małe intencje?
Obecnymi czasy nikt już nie śpiewa
tu majówek, ani się zatrzymuje na krót‐
kie modlitwy. Nikt nie czapkuje, nie
czyni znaku krzyża. Wszyćko zmotory‐
zowane pędzi przed się, nie ma czasu na
gapienie się na dobrze przeć widoczną
w terenie odsłoniętą figurę. Nowe cza‐
sy?! Może wstyd?! Bo co by inni współ‐
cześni pomyśleli? Zaraz ,,łatka” przy‐
szyta – jakiś wieśniak!? ,,Czereśniak”?!
Ta wspomniana wcześniej polna
droga, której nienaruszalny kiedyś ,,byt”
w terenie, a tu jej początek –wyznaczały
dwa potężne drzewa po obu jej stronach,
biegła pod pagórek przez pola skosem
w kierunku północnym do lasu i dalej
w głąb, ku wsi Grabnik. Był to również
pieszy trakt dla wędrowców, pielgrzy‐
mów, na skróty z Jacni do Krasnobrodu
do sklepów, na targ i do Podklasztoru do
kościoła, gminy i z powrotem odwrotnie
przez las do Jacni, do domów.
Po prawej stronie tej polnej drogi,
około 33 metrów od figury na niskiej
skarpie wznoszącej rosła leciwa ,,zasob‐
na” biała brzoza. Obecnie jej daw‐
ny ,,byt” tu, wyznacza około 1 metra
średnicy zdrowo się jeszcze mający
karppniak. Po lewej zaś stronie tej dro‐
gi, około 13 metrów od omawianej figu‐
ry również na tej samej niskiej skarpie,
rósł potężnych rozmiarów klon srebrzy‐
sty. Podobnie jak u jego sąsiadki z na‐
przeciwka – brzozy, o jego daw‐
nym ,,bycie” tu, świadczy pokaźnych
rozmiarów, bo około 2 metrów średnicy
zdrowo się jeszcze mający naoczny
świadek karppniak. Odległość między
klonem srebrzystym, a sąsiadką zza po‐
lnej drogi – brzozą wynosiła około 19
metrów. Akuratnie przyzwoita szero‐
kość, aby między nimi mieścił się pas
polnej drogi. Aby nie popełnić błędu
rzeczowego co do nazwy gatunku i ro‐
dzaju wspomnianego wyżej dawnego
drzewa, z szacunku dla Czytelników,
o ekspertyzę owego pniaka, jakiego ro‐
dzaju drzewa dotyczy, poprosiłem kilka
dni temu rzeczoznawcę, inżyniera leśni‐
ka, pracownika Nadleśnictwa w Zwie‐
rzyńcu – Pana Ryszarda Teterycza, który
po oględzinach owego pniaka, stwier‐
dził, że tu rósł właśnie klon srebrzysty.
Do powyższego tekstu małe dopo‐
wiedzenie, wyjaśnienie dla współcze‐
snego czytelnika – ten klon srebrzysty

miał lekko srebrzysty odcień gładkiej
kory pnia, konarów i gałęzi, ale łuszczą‐
cej się gdzie niegdzie i srebrzysty odcień
jesiennych liści pierzastych, podobnych
do rozwartej ludzkiej dłoni, o ,,ostrych”
końcówkach.
Dalsze – następne dopowiedzenie
dla współcześnie żyjących – młodszego
od autora pokolenia – historycznej wagi.
Dawno, dawno, od lat przedwojennych,
tych drzew leciwych – klonów srebrzy‐
stych było w Krasnobrodzie więcej. Na‐
przeciwko obecnego budynku urzędu
miejskiego, a dawniej szkoły podstawo‐
wej, jeszcze tej przedwojennej, a zbu‐
rzonej i spalonej w czasie działań wo‐
jennych, a po wojnie odbudowanej spo‐
łecznym czynem – rosły na poboczach
szosy i chodników w rzędzie od strony
szkoły – wysmukłe topole, a po drugiej
stronie szosy podobnie w rzędzie, ale
właśnie owe klony srebrzyste. W kona‐
rach, gałęziach tych drzew znalazły do‐
bre warunki do gniazdowania stada
wron, które hałasując ,,piekielnie”,
szpetnie paskudziły na chodnik, a czasa‐
mi na obywateli idących pieszo odświęt‐
nie ubranych do kościoła lub na co dzień
tym chodnikiem w różne strony, w róż‐
nych sprawach, częstowały nasze ubra‐
nia, głowy, czapki, ramiona i nosy tymi
laksowymi ,,podarunkami”, ku naszej
irytacji i wściekłości nagłej.
Te topole wykasowano z krajobrazu
wcześniej w pewnych latach. A klony
srebrzyste rosły jeszcze dłużej z baga‐
żem ptasich mieszkańców, ku udręce
narodu. Aż nadszedł wreszcie czas koń‐
ca ich bytu. ,,Wyszatkowano” ich z kra‐
jobrazu – tu jednak ku naszej uciesze, bo
wronie towarzystwo straciło ,,mieszka‐
nia”, wyprowadziło się gdzieś indziej
i już nie pstrzyły chodników ani pie‐
szych wędrujących po chodniku. Jedyny
z tego pozytyw.
Przez szereg jeszcze lat o istnieniu tu‐
taj tych drzew, świadczyły karpypniaki.
Lecz i one znikły. Starsze pokolenie
mieszkańców tej krainy pamięta, że tu
one miały miejsce swojego istnienia na
ziemi  klony srebrzyste i strzeliste topole.
c.d.n.
Mieczysław Komisarczuk
Krasnobród, 25.03.2020
Heskie*  po czesku: dobre, pyszne,
wspaniałe
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liminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej w tym roku odbyły się zgodnie z planem
i jak co roku cieszyły się dużym zainteresowaniem. W trzech
szkołach naszej gminy znalazło się 115 chętnych uczniów,
którzy próbowali swoich sił pisząc testy, aby zakwalifikować
się do szczebla gminnego. Eliminacje gminne odbyły się 6
marca w Zespole Szkół w Krasnobrodzie. Tak jak w ubie‐
głych latach, dla uczestników przygotowane zostały pokazy
specjalistycznego sprzętu ratowniczego. O swojej pracy opo‐
wiadali strażacy Paweł Sachajko i Grzegorz Ratyna. Turniej
przebiegał w trzech kategoriach wiekowych, spośród 27
uczestników w rozgrywkach finałowych zwyciężyli:

W kategorii klasy IVVI SP
I miejsce  Paweł Bukała  ZS w Krasnobrodzie
II miejsce – Daniel Borek  SP w Majdanie Wielkim
III miejsce – Jakub Hajdamaszek – SP w Kaczórkach
IV miejsce – Maciej Dziura  SP w Majdanie Wielkim
V miejsce – Kacper Dziura  SP w Majdanie Wielkim
W kategorii klasy VII – VIII SP
I miejsce – Aleksandra Dziura  ZS w Krasnobrodzie
II miejsce – Cezary Litwin  SP w Majdanie Wielkim
III miejsce – Martyna Głąb – SP w Kaczórkach
IV miejsce – Wiktoria Fila  SP w Kaczórkach
V miejsce – Julia Mokrzycka  ZS w Krasnobrodzie
W kategorii szkoły ponadpodstawowe
I miejsce – Gabriela Wołowiec  ZS w Krasnobrodzie
II miejsce – Bartłomiej Gałan  ZS w Krasnobrodzie
III miejsce – Alan Cisek – ZS w Krasnobrodzi

IV miejsce – Eryk Greszta  ZS w Krasnobrodzie
V miejsce – Mateusz Gromek  ZS w Krasnobrodzie.
Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Burmi‐
strza Krasnobrodu. Ola Dziura, Gabrysia Wołowiec i Paweł
Bukała mieli reprezentować naszą gminę w eliminacjach po‐
wiatowych, termin już był wyznaczony i trwały intensywne
przygotowania, stało się jednak inaczej. Z uwagi na zamknię‐
cie szkół i sytuację epidemiologiczną, nie udało nam się zre‐
alizować tego zamierzenia i czekamy na nowy termin etapu
powiatowego. Zostały zawieszone również przygotowania do
gminnego konkursu plastycznego, który miał być przesłany
do Komendy Głównej PSP w Warszawie. Ze względu na
zmiany, którym nie mogliśmy sprostać w związku z kwaran‐
tanną, o dalszych losach tego konkursu będziemy informowa‐
li na stronie internetowej Zespołu Szkół.
Halina Gontarz  koordynator

RLGD "Roztocze" ogłasza VII nabór wniosków

Z

arząd Stowarzyszenia Rybac‐
ka Lokalna Grupa Działania
„Roztocze”, realizującego Lokalną
Strategię
Rozwoju
finansowaną
ze środków Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze” 2014 – 2020,
ogłasza nabór wniosków na realizację
operacji przez podmioty inne niż LGD,
zapraszając wszystkie zainteresowane
podmioty do złożenia wniosków.
Wniosek oraz je‐
go kopię z niezbęd‐
nymi załącznikami,
które będą następnie
przedmiotem oceny

przez Radę Stowarzyszenia RLGD
„Roztocze” oraz Samorząd Woje‐
wództwa Podkarpackiego, należy zło‐
żyć w Biurze Stowarzyszenia Rybacka
Lokalna Grupa Działania ROZTO‐
CZE, ul. Lwowska 18, 37610 Narol,
w okresie od dnia 15 czerwca 2020 r.
do dnia 30 czerwca 2020 r., godz.
15:30.
Wnioski złożone po tym terminie

nie będą podlegały ocenie. Datą złoże‐
nia wniosku jest data faktycznego
wpływu wniosku do Biura Stowarzy‐
szenia RLGD ROZTOCZE, a nie data
stempla pocztowego.
Szczegóły dotyczące naboru z pełną
wersją ogłoszenia podane są na: http://
rlgdroztocze.org.
Mariola Czapla

