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Jubileusz Złotych Godów

W dniu 28 grudnia 2017 roku od-
będzie się Jubileusz Złotych Godów. 
Na uroczystość, której organizatorem 
jest Burmistrz Krasnobrodu, zaproszo-
nych zostało 21 par z terenu gminy 
Krasnobród, które w 1967 roku zawar-
ły związek małżeński i przeżyły 
wspólnie 50 lat.

Jubileuszowe uroczystości roz-
poczną się Mszą św. o godz.10.00 
w Sanktuarium Maryjnym w Krasno-
brodzie. Dalsza część Jubileuszu odbę-
dzie się w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury, gdzie małżonkowie zostaną 
udekorowani Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, przyznanymi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. W programie przewidziano 
też część artystyczną i słodki poczęstu-
nek. 

XXXII Sesja Rady Miejskiej

Tuż przed Świętami Bożego naro-
dzenia, tj. w dniu 22 grudnia 2017r. 
 o godz. 14.00 w Krasnobrodzkim Do-
mu Kultury odbędzie się XXXII sesja 
VII kadencji Rady Miejskiej w Kra-
snobrodzie.

W programie sesji zaplanowa-
no m.in. podjęcie następujących 
uchwał:
1) ws. uchwalenia zmian studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i gminy 
Krasnobród,
2) ws. przystąpienia Gminy Krasno-
bród do Stowarzyszenia Gmin Uzdro-
wiskowych Rzeczypospolitej Polskiej,
3) ws. uchwalenia Gminnego Progra-

mu Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2018,
4) ws. uchwalenia Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na 2018 rok,
5) ws. ustalenia miejscowości, w któ-
rych pobiera się opłatę miejscową,
6) ws. wprowadzenia zmian w wielo-
letniej prognozie finansowej,
7) ws. zmiany uchwały budżetowej 
gminy na rok 2017,
8) ws. wieloletniej prognozy finanso-
wej,
9) ws. uchwały budżetowej na rok 
2018.

Po sesji odbędzie się spotkanie 
opłatkowe.

Ochrona środowiska

Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Lublinie zorganizowała 
w dniu 6 grudnia 2017 r. w Krasno-
brodzkim Domu Kultury pierwsze 
spotkanie w ramach opracowania pro-
jektu planu zadań ochronnych dla ob-
szaru Natura 2000 Sztolnie w Sender-
kach PLH060020.  

Organizacja spotkania związana 
jest z realizacją projektu „Opracowa-
nie planów zadań ochronnych dla ob-
szarów Natura 2000” POIS.02.04.00-
00-0193/16-01, współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020.

Celem opracowania planu zadań 
ochronnych ostoi Natura 2000 Sztolnie 
w Senderkach jest określenie długoter-
minowej strategii ochrony obszaru. 
Prace nad tym dokumentem zaplano-
wano na lata 2017-2019. W ich trakcie 
odbędzie się kilka spotkań, których ce-
lem będzie wypracowanie zapisów do-
tyczących zachowania właściwego 
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 
i gatunków będących przedmiotami 
ochrony ww. obszaru.

Informacje zebrała: M. Czapla
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Boże Narodzenie 2017 r.

Już ćwierć wieku spotykamy się 
przed świętami Bożego Naro-

dzenia. Z okazji świąt składamy sobie 
życzenia i dzielimy się opłatkiem. 
Także dzisiaj przeżywamy to niezwy-
kłe wydarzenie. Jeszcze niedawno nie 
tylko w naszym środowisku, ale 
i gdzie indziej było to nie do pomyśle-
nia. Przecież takie spotkanie nigdy dla 
nikogo nie stanowiło żadnego zagroże-
niem.

Dzielenie się białym chlebem, 
zwanym u nas opłatkiem, to między 
innymi wyraźna zachęta, by zyskać jak 
najwięcej z tego czystego, białego 
chleba, aby coraz lepiej budować swe 
życie indywidualne i społeczne. Skła-
danie sobie w tym dniu, w tak przyja-
znej atmosferze życzeń to umacnianie 
między innymi wspólnoty rodzinnej, 
stowarzyszeniowej i narodowej.

Na wstępie zawsze słuchamy 
Ewangelii o Bożym Narodzeniu. Jest 
ona bardzo prosta, a jednocześnie nad 
wyraz aktualna. Dzięki niej uświada-
miamy sobie, że przychodzący na 
świat Jezus nikomu nie zagraża. Nie 
trzeba się Go obawiać, a tym bardziej 
walczyć z Nim. Wprost przeciwnie. To 
On ubogaca wszystkich pod każdym 
względem.

Przesłanie Jezusa odnosi się do 
wszystkich czasów i wszystkich gene-
racji. We współczesnym tak bardzo 
niespokojnym świecie, gdy niemal co-
dziennie zagrożone jest życie ludzkie 
i niezbędna jest recywilizacja społe-
czeństw, Jego przesłanie potrzebne jest 
bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. 
Patrzymy dzisiaj na Niego jako na alfę 
i omegę. Początek i koniec historii. 
Z drugiej strony uświadamiamy sobie 
jak mało Mu wierni chrześcijanie za-
mknęli Go w lochu swej własnej mało-
ści. Bezkrytycznie poszliśmy za tzw. 
uczonymi, rzekomo wielkimi autoryte-
tami, które w mediach i salach wykła-

dowych, w mieszaninie prawdy, pół-
prawdy i kłamstwa wypaczają naj-
większe wydarzenie wszechczasów.

Zagubił się nam Jezus, który for-
mował i zmieniał dziesiątki generacji 
ludzkich, inspirował największych ge-
niuszy ludzkości. Przez dziesiątki, set-
ki, a nawet tysiące lat pytano, co mo-
głoby przemawiać przeciwko Niemu. 
Swą wrogością wobec Niego epatowali 
zwłaszcza ci, którzy w XX wieku bu-
dowali teraźniejszość i przyszłość swe-
go nowoczesnego państwa bez Boga. 
Nietrudno się domyśleć, że chodzi tu 
zwłaszcza o Związek Sowiecki. Co po 
nim pozostało? Puste i haniebne miej-
sce w historii. Chociaż świątynie kato-
lickie wysadzano w powietrze a kapła-
nów mordowano bądź zsyłano do cięż-
kich łagrów, Jezus pozostał żywy!

Czy to nas nie dziwi, że zapomnie-
liśmy postawić pytanie, co przemawia 
za Jezusem? Za prawdą Jego historii? 
Za prawdziwością Jego nauki: że jest 
Posłańcem Boga, Jego Synem i stano-
wi jedno z Ojcem.

Zapamiętajmy, że znakiem Boga 
jest prostota. Jego wymownym zna-
mieniem jest dziecko. Stał się dla nas 
mały. Taki jest Jego sposób panowa-
nia. Nie przychodzi On do nas z ze-
wnętrzną mocą i przepychem. Przyby-
wa jako bezbronne dziecko, które po-
trzebuje od nas pomocy. Nie chce nas 
przytłoczyć swą mocą. Sprawia, że nie 
boimy się Jego wielkości. Wprost 
przeciwnie. To On zabiega o naszą mi-
łość. Dlatego stał się dzieckiem. Dzi-
siaj antycypujemy święto Jego naro-
dzenia.

Temu małemu Jezusowi, który 
przychodzi do nas, mamy za co dzię-
kować. Najbardziej za to, że wciąż jest 
z nami i nas prowadzi. Ćwierć wieku 
naszej działalności to też Jego zasługa. 
Jest bowiem w naszym środowisku 
wielu ludzi, którzy modlą się za nas. 

Za nasze dzieło. Za jego pomyślność. 
Jezus pozostanie z nami po 

wszystkie dni, aż do skończenia świa-
ta. Do Niego należy ostatnie słowo. 
A jeśli nawet czasami, po ludzku są-
dząc nie zostaliśmy wysłuchani, 
w konsekwencji okazuje się to właśnie 
naszym zwycięstwem. Bo zostaliśmy 
wysłuchani. W Księdze Rodzaju jest 
mowa o tym, że „wszystko, co uczynił 
Bóg było bardzo dobre” (Rdz 1, 31). 

Ten Nowonarodzony Jezus jest 
prawdą. Nauczał, że tylko ona może 
nas wyzwolić. Ubolewamy, że bliskie 
nam struktury społeczne i polityczne 
nie wyciągnęły wniosków z przeszło-
ści i nadal są mistrzami świata 
w kłamstwie i wprowadzaniu innych 
w błąd. Z tym kłamstwem stykamy się 
nierzadko. Ale nie dajemy się zwieść. 
Tylko prawda może nas prowadzić 
i wyzwolić!

Dobrze, że jesteśmy tu razem. Po-
starajmy się wynieść z tego spotkania 
jak najwięcej. Niech Nowonarodzony 
Jezus staje się nam coraz bliższy. Tyl-
ko On może uratować naszą ziemię 
i prowadzić nas ku temu, byśmy rze-
czywiście byli jedno ze sobą, a przede 
wszystkim z Nim. Z Jezusem możemy 
wszystko, bo On nas umacnia. Od nas 
zależy, na ile skorzystamy ze spotka-
nia z naszym najlepszym Panem.

Prośmy Jezusa: Podnieś rękę Boże 
Dziecię. Błogosław nasze Stowarzy-
szenie. Błogosław Ojczyznę miłą i nas 
wszystkich. Niech to będzie serdeczną 
treścią naszych życzeń!

ks. prof. dr hab. Edward Walewander

Przemówienie wygłoszone w grud-
niu 2017 r. w Lublinie podczas spotka-
nia opłatkowego członków i sympaty-
ków Stowarzyszenia Współpracy Pol-
ska-Wschód.

W sobotę 16 grudnia 2017 ro-
ku w Krasnobrodzkim Do-

mu Kultury odbyły się wielkie Elimi-
nacje Rejonowe XXIV Międzynarodo-
wego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. 
ks. Kazimierza Szwarlika. 

Jury w składzie: Wiesława Grabek-
Woś (przewodnicząca) oraz członko-
wie: Kornelia Niedbał i Aneta Krupa 
po wysłuchaniu 44 wykonawców 

przyznało tytuł laureata i prawo udzia-
łu w przesłuchaniach finałowych Fe-
stiwalu, który odbędzie się w dniach 
11-13 stycznia 2018 roku w Będzinie 
następującym wykonawcom: solist-
kom Kai Peć ze Szkoły Podstawowej 
im. Mieczysława Romanowskiego Jó-
zefowie, Aleksandrze Halusiak z To-
maszowskiego Domu Kultury i Mi-

chalinie Lipińskiej z Biłgoraja oraz 

zespołowi wokalno-instrumentalnemu 
„OBDAROWANI” z Parafii pw. 
Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Panny w Tomaszowie Lubelskim.

Szerszą relację z eliminacji opubli-
kujemy w kolejnym wydaniu GK. 
Więcej informacji i fotorelacja na 
www.kultura.krasnobrod.pl.

Mariola Czapla

XXIV Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek



Gazeta     rasnobrodzka Grudzień 2017

Mariola Czapla: Panie Burmistrzu, 

spotykamy się po roku wytężonej pra-

cy. Koniec roku jest najlepszym okre-

sem na dokonanie podsumowania, ale 

także okazją do podzielenia się infor-

macjami o planach na kolejny rok. Jaki 

był ten rok dla Pana i dla Gminy Kra-

snobród?

Kazimierz Misztal: Rok 2017 był ro-
kiem pracowitym, w którym domino-
wały dwa tematy – wdrażanie reformy 
w oświacie oraz wspólne inwestycje 
drogowe z Powiatem Zamojskim.

M. Cz.: To może zacznijmy od oświaty. 

Jakie zmiany zaszły w gminnej oświa-

cie?

K. M.: Rok 2017 przyniósł wiele 
zmian w gminnej oświacie, które są 
wynikiem nowej ustawy likwidującej 
gimnazja i przywracającej 8-letnie 
szkoły podstawowe. W związku 
z wprowadzanymi zmianami najważ-
niejsze było podjęcie takich decyzji, 
które zapewnią pracę dla wszystkich 
nauczycieli w całej gminie oraz najlep-
szą ofertę edukacyjną dla uczniów 
szkół z terenu gminy. Efektem była 
likwidacja Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zespołu Szkół Podsta-
wowych w miejsce których utworzony 
został Zespół Szkół w Krasnobrodzie. 
Szkoły w Majdanie Wielkim i Kaczór-
kach przekształcone zostały w 8-letnie 
„podstawówki”. Mimo wielu obaw 
wszyscy nauczyciele na terenie gminy 
pracują w przeważającej większości na 
pełnych etatach, a duża część pracuje 
w godziny nadliczbowych. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom uczniów i wy-
maganiom przepisów oświatowych 
w Zespole Szkół zatrudniony został 
psycholog, ponieważ coraz więcej 
uczniów potrzebuje wsparcia nauczy-
ciela o takich uprawnieniach. Utwo-
rzony został czwarty oddział w przed-
szkolu, ponieważ gmina ma obowiązek 
przyjęcia do przedszkola dzieci, które 
ukończyły trzeci rok życia. Oddziały 
przedszkolne, działają również 
w szkołach w Majdanie Wielkim, Ka-
czórkach i szkole stowarzyszeniowej 
w Zielonym. Aby zwiększyć ofertę dla 
najmłodszych zatrudniony został na-
uczyciel, który prowadzi w szkołach 
podstawowych i przedszkolach zajęcia 
z rytmiki. Subwencje, które otrzymu-
jemy są zbyt niskie dlatego z budżetu 
gminy musimy dopłacić około 4 mln 
zł. aby pokryć wszystkie wydatki 
oświatowe.

Jak wielkie są to 
środki, które dodat-
kowo oprócz sub-
wencji wydajemy na 
oświatę, dla porów-
nania podam, że 
w budżecie rocznym 
wydatki na inwesty-
cje są dwukrotnie 
niższe i wynoszą 
tylko niespełna 
2 mln zł.

M. Cz.: Z czego wy-

nikają tak duże kwo-

ty wydatkowane 

przez gminę na 

oświatę?

K. M.: Jest to bardzo szerokie i złożo-
ne zagadnienie. Jedną z głównych 
przyczyn tego stanu rzeczy jest utrzy-
mująca się od szeregu lat tendencja 
zmniejszania się liczby uczniów, czego 
efektem są mniej liczebne klasy, przy 
tej samej liczbie nauczycieli. Kolej-
nym czynnikiem zwiększającym kosz-
ty jest tworzenie dodatkowych oddzia-
łów przedszkolnych wynikające z obo-
wiązku objęcia opieką dzieci od lat 3. 
Ponadto coraz więcej nauczycieli ko-
rzysta z urlopów dla poratowania 
zdrowia, które bezpośrednio obciążają 
budżet gminy. Likwidacja klas gimna-
zjalnych powoduje powstanie dodat-
kowych mało liczebnych klas siód-
mych i ósmych we wszystkich szko-
łach podstawowych. Utworzenie 
I klasy Liceum Ogólnokształcącego 
umożliwia kontynuację nauki na miej-
scu oraz zachowanie miejsc pracy dla 
nauczycieli, ale w pierwszym roku 
funkcjonowania w całości obciąża bu-
dżet gminy. 

M. Cz.: Było wiele obaw i niepokojów 

z wprowadzeniem reformy  oświaty 

w dwóch zespołach szkół w Krasno-

brodzie. Reforma szczególnie dotykała 

nauczycieli Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących. Jak gmina poradziła so-

bie z tym tematem?

K. M.: Było kilka koncepcji przepro-
wadzenia reformy oświatowej w Gmi-
nie  Krasnobród, które nie dawały 
gwarancji ochrony miejsc pracy, dlate-
go samorząd zdecydował się na przy-
jęcie rozwiązania likwidacji dwóch ze-
społów i powołanie jednego Zespołu 
Szkół w Krasnobrodzie, z gwarancją 
zatrudnienia dla wszystkich nauczy-
cieli. Takie rozwiązanie dało również 

szanse na funkcjonowanie liceum 
w Krasnobrodzie i poprawę zarządza-
nia krasnobrodzką oświatą oraz przy-
niosło wymierne oszczędności finan-
sowe. Mam świadomość wydatków 
ponoszonych na oświatę, ale też wiem, 
że inwestycja w młodego człowieka 
jest opłacalna i przyniesie w przyszło-
ści wymierne korzyści.

M. Cz.: Drugim ważnym tematem 

wspomnianym przez Pana były inwe-

stycje drogowe…  

K. M.: Tak, i to głównie na drogach 
powiatowych. W tym roku po wielu 
latach oczekiwania i zabiegania miesz-
kańcy Krasnobrodu i turyści odwie-
dzający nasze miasteczko doczekali się 
remontu drogi na odcinku od Jacni do 
granicy Krasnobrodu. Inwestycja ta 
sfinansowana została w 50% z „Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej” - program 
rządowy, oraz po 25% z budżetów 
Gminy Krasnobród i Powiatu Zamoj-
skiego. Całkowity koszt, który został 
sfinansowany przez gminę Krasnobród 
to blisko 1 mln. 300 tys. zł. Oprócz 
wspomnianej wyżej inwestycji z bu-
dżetu gminy przekazaliśmy 110 tys. zł. 
na remonty dróg powiatowych na od-
cinkach dróg w Majdanie Wielkim, 
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Wólce Husińskiej, Krasnobrodzie - ul. 
Lelewela. Przy wsparciu środków bu-
dżetowych wykonany został nowy 
chodnik przy drodze powiatowej 
w kierunku Majdanu Wielkiego. Kost-
kę brukową przekazał Zarząd Dróg 
Powiatowych. Gmina sfinansowała 
obrzeża, piasek, cement oraz roboci-
znę. W listopadzie Rada Miejska prze-
kazała kolejne 13 tys. zł. jako wsparcie 
dla Powiatu Zamojskiego na budowę 
chodnika w miejscowości Kaczórki, 
który został oddany do użytku na po-
czątku grudnia. 

M. Cz.: Inwestycja ta na pewno cieszy 

mieszkańców, ale również z niecierpli-

wością oczekują też budowy i poprawy 

jakości dróg gminnych.

K. M.: W związku z podjętymi przez 
samorząd gminny decyzjami dotyczą-
cymi wsparcia Powiatu Zamojskiego 
w remontach dróg powiatowych mo-
gliśmy jedynie w ograniczonym zakre-
sie przystąpić do remontów dróg 
gminnych. W 2017 roku wykonana zo-
stała rozbudowa drogi gminnej w Hut-
kach na tzw. Zadwór sfinansowana 
w części z funduszy Urzędu Marszał-
kowskiego  Województwa Lubelskie-
go oraz kontynuowana była budowa 
drogi gminnej w Hutkowie. W ramach 
funduszu sołeckiego wykonywane by-
ły remonty bieżące dróg gminnych 
w Wólce Husińskiej, Senderkach, Zie-
lonym, Starej Hucie, Lasowcach, Ka-
czórkach, Grabniku i Szurze. Zdaję so-
bie sprawę z jakości dróg w Krasno-
brodzie i całej gminie. Ponad 13 km 
dróg gminnych wymaga budowy i jest 
to zadanie na kolejne lata. 

M. Cz.: Czy jest szansa, aby w najbliż-

szym czasie, na większą skalę, zająć się 

drogami gminnymi?

K. M.: Zarówno Rada Miejska jak 
i Burmistrz są zdeterminowani, aby 
w pierwszej kolejności, wspólnie z Po-
wiatem Zamojskim zmodernizować 
drogi dojazdowe do Krasnobrodu. Re-
alizując to postanowienie staliśmy się 
uczestnikiem mega projektu, w ramach 
którego modernizowany będzie odci-
nek drogi z Kalinowic do Maciejówki 
(przez Suchowolę i Hutków do skrzy-
żowania z drogą do Dominikanówki). 
Decyzją radnych na ten cel z budżetu 
gminy przekazane zostaną kolejne 
środki na wsparcie Powiatu Zamoj-
skiego. Kolejną dużą wspólną inwesty-
cją będzie kontynuacja budowy drogi 
do Zielonego. Jeżeli zostanie ogłoszo-
ny nabór z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich zamierzamy, w imieniu 

Powiatu Zamojskiego złożyć stosowny 
wniosek. Przewidywane wsparcie dla 
Powiatu w 2018 roku to ponad 1 mln 
zł.

M. Cz.: W budżecie gminy na rok 2017 

były zaplanowane inwestycje energe-

tyczne. Czy udało się je zrealizować?

K. M.: Dużą częścią zadań inwesty-
cyjnych wykonywanych w 2017 roku 
są sprawy związane z budową oświe-
tlenia ulicznego w Krasnobrodzie 
i miejscowościach gminnych. W tym 
roku przygotowane zostały dokumen-
tacje na budowę oświetlenia w Kra-
snobrodzie na ulicy Świerkowej, tere-
nu rekreacyjnego przy zalewie oraz 
 w Majdanie Wielkim, Kaczórkach 
i Hutkowie. Wybudowane zostało no-
we oświetlenie uliczne na ulicach: 
Gietki, Andersa, Łąkowej, Kalinowej, 
Jaśminowej, Fiołkowej. Łączna kwota 
wydatków to ponad 220 tys. zł. 
W związku z przebudową przez PGE 
w Zamościu linii napowietrznych na 
kablowe, ziemne gmina Krasnobród 
staje przed koniecznością budowy no-
wego oświetlenia ulicznego. W 2018 
roku przewidywana jest budowa 
oświetlenia na ulicach: Kościuszki, Ci-
chej, Targowej i Sikorskiego. Plano-
wane są także rozbudowy oświetlenia 
w Kaczórkach, Majdanie Wielkim, 
Majdanie Małym i Hutkowie.

M. Cz.: Czy gmina Krasnobród stara 

się o pozyskanie środków zewnętrznych 

na realizację inwestycji, a jeśli tak to 

na jakie?

K. M.: W maju 2017 roku złożyliśmy 
wniosek do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego o dofinansowanie z programów 
europejskich dotyczący modernizacji 
oczyszczalni ścieków i budowy kanali-
zacji w osiedlu Podklasztor. Wniosek 
ten jest na etapie oceny merytorycznej, 
która powinna zakończyć się zgodnie 
z harmonogramem do końca stycznia 
2018 roku. Kolejny wniosek do RPO 
został złożony w sierpniu, a dotyczy 
budowy deptaka na ulicy Młyńskiej 
oraz zagospodarowania parku na tere-
nie Sanatorium Rehabilitacyjnego 
w Krasnobrodzie - również podlega 
obecnie ocenie merytorycznej. W li-
stopadzie został złożony duży wniosek 
na rewitalizację części Krasnobrodu 
i Podklasztoru. Obejmuje on remonty 
dwóch budynków mienia gminnego 
tzn. „stary ośrodek zdrowia” na ul. Le-
lewela oraz budynek przy ul. Rynek. 
Obiekty te przeznaczone będą na sie-
dzibę centrum aktywności społecznej 

oraz spółdzielni socjalnej, na której 
utworzenie planujemy pozyskać środki 
zewnętrzne. Wniosek obejmuje rów-
nież remont Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia i wyposażeniem (scena mo-
bilna). W Podklasztorze w ramach te-
go wniosku chcemy wybudować dwa 
odcinki dróg gminnych na ul. Królo-
wej Marysieńki oraz drogę przy blo-
kach. Wykonany zostanie chodnik 
i miejsca postojowe przy budynku 
„starej gminy”, miejsca parkingowe 
przy ulicy Tomaszowskiej od klasztoru 
do ulicy Konopnickiej i zjazd na teren 
przy Punkcie Informacji Turystycznej. 
Zadanie to opiewa na kwotę 3,5 mln 
zł.

M. Cz.: Czy oprócz wymienionych, 

gmina złożyła jeszcze inne wnioski? 

K. M.: W ramach współpracy z lokal-
nymi grupami działania - Lokalną 
Grupą Działania „Nasze Roztocze” 

z Zamościa i Rybacką Lokalną Grupa 
Działania „Roztocze” z siedzibą w Na-
rolu, których jesteśmy członkami, 
w 2017 roku złożyliśmy dwa wnioski 
w sprawie rozwoju infrastruktury tury-
stycznej. Dotyczą one zagospodarowa-
nia terenu rekreacyjnego przy zalewie 
i obejmują wykonanie zjazdu z ulicy 
Partyzantów, ścieżek spacerowych, 
oświetlenia terenu, budowy pomostu 
łączącego zalew z częścią rekreacyjną 
oraz zagospodarowania terenu wokół 
oczka wodnego.
Dobra współpraca z LGD „Nasze Roz-
tocze” zaowocowała przyznaniem 
środków na remont świetlicy w Hutko-
wie. Zadanie polegało na wykonaniu 
remontu wnętrza poprzez docieplenie, 
ułożenie płyt gipsowych, wykonanie 
nowej posadzki, wybudowanie ściany 
działowej i budowa komina. Całkowity 
koszt to ponad 40 tys. zł. Duży wkład 
prac związanych z przygotowaniem 
budynku do remontu włożyli miesz-
kańcy Hutkowa i strażacy z miejsco-
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wej OSP, którzy są beneficjentami 
wniosku i podpisali umowę z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Lu-
belskiego.
Dzięki bardzo dobrej współpracy po-
między Gminą Krasnobród a Państwo-
wą Strażą Pożarną w Zamościu prze-
prowadzony został remont budynku 
strażnicy jednostki OSP w Krasnobro-
dzie. Wykonane zostało docieplenie 
całego obiektu oraz nowe obróbki bla-
charskie. Budynek nabrał nowego wy-
razu. Całkowity koszt tej inwestycji to 
53,5 tys. zł z czego 18,5 tys. to wkład 
z budżetu gminy.

M. Cz.: Gmina to nie tylko urząd, ale 

także organizacje i stowarzyszenia 

działające na jej terenie. Jak układa 

się współpraca z organizacjami poza-

rządowymi?

K. M.: Współpracujemy ze wszystki-
mi w ramach statutowych zapisów 
tych organizacji. Największą i najbar-
dziej wspieraną z budżetu gminy jest 
Ochotnicza Straż Pożarna, która liczy 
12 jednostek w tym 3 działające w kra-
jowym systemie ratowniczo-gaśni-
czym. Budżet OSP to prawie 400 tys. 
zł, z którego finansowane są zadania 
ratownicze, ale również bieżące utrzy-
manie jednostek w gotowości oraz 
większość remiz na terenie gminy.
Aktywnie działają stowarzyszenia, 
które istnieją na terenie gminy już od 
wielu lat takie jak „Igros”, „Set”, Kra-
snobrodzkie Stowarzyszenie Tury-
styczne, „Ach Zielone”, „Do źródeł”, 
„Radość i nadzieja”, Krasnobrodzkie 

Towarzystwo Wędkarskie, jak też 
młode organizacje „Uroczy Zakątek” 
z Majdanu Małego, „Klub 50 Plus” - 
stowarzyszenie założone przez grupę 
krasnobrodzkich seniorów oraz „Zie-
lona Knieja” ze Starej Huty, które za 
swoją aktywność w 2017 roku otrzy-
mało nagrodę w konkursie na inicjaty-
wę roku w powiecie zamojskim za wy-
konanie boisk oraz organizację turnie-
ju sportowego dla mieszkańców 
okolicznych miejscowości. Działal-
ność stowarzyszeń jest bardzo ważna, 
ponieważ uzupełnia zadania gminy 
i najlepiej dostrzega potrzeby miesz-
kańców i grup zainteresowań skupio-
nych wokół zarządów tych organizacji. 
Pozwala to na budowanie więzi mię-
dzyludzkich i społeczeństwa obywa-
telskiego, które pomaga w poprawie 
jakości życia mieszkańców Gminy 
Krasnobród.

M. Cz.: Jak ocenia Pan rok 2017?

K. M.: Mijający rok to czas wielu 
zmian, czas oczekiwanych od lat inwe-
stycji, ale także nieoczekiwanych roz-
strzygnięć, które kosztowały budżet 
gminy ponad 1 mln. złotych. Mam tu 
na myśli zwrot nadpłaconego podatku 
do firmy PGNiG na kwotę ponad 
600 tys. złotych za lata 2011-2015 oraz 
zapłatę odsetek od nieopłaconej faktu-
ry za budowę ulic Sosnowej i Wczaso-
wej (po wyroku sądu) w kwocie pra-
wie 400 tys. złotych. Takie nieoczeki-
wane wydatki spowodowały, że 
należało mocno weryfikować zamie-
rzenia.  

W 2017 roku byliśmy organizatorami 
wielkich wydarzeń sportowych – po-
wiatowych i wojewódzkich igrzysk 
LZS, które przyciągnęły do naszego 
miasta tysiące sportowców i turystów. 
To najlepszy rodzaj promocji.  Po raz 
kolejny mogliśmy gościć wybitnych 
artystów w czasie Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej „Per Artem 
ad Astra”. W październiku byliśmy 
współorganizatorami międzynarodo-
wej konferencji dotyczącej turystyki 
medycznej i prozdrowotnej, która 
zgromadziła w Krasnobrodzie znako-
mitych lekarzy i osoby związane 
z rozwojem ruchu turystycznego i bu-
dowaniem marki lecznictwa uzdrowi-
skowego. Turystyka i uzdrowisko to 
kierunki rozwoju, z których nie może-
my zawrócić mimo wielu obciążeń 
z tym związanych.
Mam świadomość wielu potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców miasta 
i gminy dlatego z optymizmem patrzę 
w przyszłość i wiem, że działając 
wspólnie można wiele. Budujmy to, co 
nas łączy, odrzucajmy wszystko to, co 
nas dzieli. 
W tym pięknym czasie, życzę by 
Święta Bożego Narodzenia były okre-
sem pojednania i spokoju. Niech pod 
świąteczną choinką znajdzie się szczę-
ście, życzliwość i wzajemne zrozu-
mienie. Nowy rok 2018 niechaj przy-
niesie dobre zdrowie, pomyślność 
i sukcesy, pogodę ducha i spełnienie 
wszystkich marzeń.

M. Cz.: Dziękuję za rozmowę.

W 2018 roku Orszak Trzech 
Króli będzie obchodził 10. 

rocznicę swojego powstania. Do 
udziału w nim zgłosiło się 647 miej-
scowości, tj. o ponad 130 więcej niż w 
roku 2017. Orszak jest organizowany 
w Polsce oraz w 12 krajach na świecie. 
Bieżąca edycja tego wydarzenia odbę-
dzie się w dniu 6 stycznia 2018 roku i 
jest organizowana pod hasłem „Bóg 
jest dla wszystkich”.

Po raz trzeci w gronie miejscowo-
ści, w których organizowany jest Or-
szak Trzech Króli znalazł się też i Kra-
snobród.

Scenariusz krasnobrodzkiego or-
szaku napisany (tak jak w latach po-
przednich) przez Pawła Murdzka - po-
lonistę z Zespołu Szkół w Krasnobro-
dzie opisuje 6 scen, które znajdą się na 
trasie naszego orszaku. Będą to: scena 
I „Ogłoszenie spisu i wyruszenie do 

Betlejem” na Placu Siekluckiego w 
centrum miasta, II „Maryja z Józefem 
poszukują noclegu” przy Krasno-
brodzkim Domu Kultury, III „Anioł u 
Pasterzy” przy budynku Urzędu Miej-
skiego, IV „Pałac Heroda” na Pod-
klasztorze przy ulicy Tomaszowskiej, 
V „Przygotowanie” przed wejściem do 
Sanktuarium Maryjnego i VI  „Złoże-
nie hołdu” w sanktuarium przy żłóbku. 

Bezpośrednio po zakończeniu or-
szaku w Sanktuarium będzie odpra-
wiona Msza święta. 

Orszaku nawiązuje też do historii 
Polski i rocznic jakie przypadają w 
bieżącym roku. Stąd też planowane 
jest, że pojawią się w nim postaci brata 
Alberta Chmielowskiego oraz dzieci z 
Fatimy. 

Oprawę muzyczną zapewnią: 
 uczniowie Zespołu Szkół w Krasno-
brodzie, Zespół „Wójtowianie”, Schola 

Dziecięca, Krasnobrodzka Orkiestra 
Dęta i Wspólnota „Galilea”.

Tak jak w roku 2017, tak i orszak, 
który odbędzie się w 2018 roku jest 
organizowany przy współpracy z Fun-
dacją „Orszak Trzech Króli”. Dzięki 
temu, dla ubogacenia tego wydarzenia 
otrzymamy orszakowe materiały pro-
mocyjne do rozdania wśród uczestni-
ków, takie jak śpiewniki (100 szt.), 
korony (300 szt.) i naklejki. Z po-
przedniej edycji mamy też 4 duże 
sztandary.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
do aktywnego udziału w orszaku. Za-
chęcamy do przebrania się w barwne 
stroje. 

Szczegółowe informacje i program 
orszaku będą podane w Internecie i na 
plakatach. Informacje można uzyskać 
też w Krasnobrodzkim Domu Kultury.

Mariola Czapla

Orszak Trzech Króli 2018
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W niedzielę 26 listopada 
2017r. odbyła się główna 

zbiórka darów organizowana w ramach 
Ogólnopolskiej, Charytatywnej Akcji 
„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. 
Akcja ma na celu pomoc dzieciom 
z rodzin będących w trudnej sytuacji 
materialnej i jest już organizowana od 
ćwierć wieku. Jej pomysłodawczynią 
jest redaktor Ewa Dados z Radia Lu-
blin. 

Zbiórka darów odbyła się również 
w Krasnobrodzie, w którym akcja or-
ganizowana jest od 23 lat. Tradycyjnie 
sztab akcji został założony w Krasno-
brodzkim Domu Kultury, który koor-
dynuje działania akcyjne realizowane 
przy współpracy z: Miejsko - Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Krasnobrodzie, parafiami, szkołami 
i Gminą Krasnobród.
W ramach tej akcji nie zbiera się pie-
niędzy, a jedynie dary rzeczowe. Pod-
czas krasnobrodzkiej akcji zbierane 
były: artykuły spożywcze, słodycze, 
środki czystości, zabawki, książki, ar-
tykuły szkolne. 
Zbiórkę prowadzili pełnoletni wolon-
tariusze posiadający imienne, akcyjne 
identyfikatory przy pomocy przyjaciół 
akcji (osób niepełnoletnich) ze Szkol-
nego Klubu Wolontariatu działającego 
przy Zespole Szkół w Krasnobrodzie 
oraz uczniów Szkoły Podstawowej 
w Kaczórkach. Dary były zbierane 
w krasnobrodzkich sklepach: Sklepie 
Spożywczym Państwa Kurantowiczów 
(Podklasztor), Markecie AMC Adam-
czuk, Delikatesach Centrum i Sklepie 
Biedronka oraz w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury, a także przy Kaplicy 
w Kaczórkach.

Koncert

Tradycyjnie już zbiórce darów 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury to-
warzyszył koncert, na który biletem 
wstępu były słodycze. W programie 
koncertu wystąpili przedszkolaki 
i uczniowie z Zespołu Szkół w Kra-
snobrodzie oraz uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Majdanie Wielkim, 
a także uczestniczy kół zainteresowań 
działających w KDK. Były insceniza-
cje teatralne, skecze, taniec, śpiew 
i muzyka.

Jako pierwsze wystąpiły dzieci 
z Klubu Malucha działającego w KDK 
w inscenizacji pt. „O żabce, która ma-
my nie słuchała”. Występ został przy-
gotowany pod kierunkiem instrukto-
rów KDK - Marioli Kaweckiej i Ma-
rzeny Mazurek. „W bałwankowej 

krainie” to kolejna inscenizacja, tym 
razem zaprezentowana przez przed-
szkolaki z grupy „Biedronki” pod kie-
runkiem Marii Domańskiej. Kolejni 
mali wykonawcy koncertu, którzy za-
prezentowali się na scenie to dzieci - 
uczestnicy zajęć wokalnych w KDK 
prowadzonych pod kierunkiem in-
struktora Anety Krupy, która wystąpiła 
wraz z nimi.

W dalszej części koncertu było 
przedstawienie pt. „Królewna Śnież-
ka” w wykonaniu Koła Teatralnego 
„Babiniec” z KDK działającego pod 
kierunkiem Marioli Kaweckiej, a po 
nim przyszedł czas na prezentacje wo-
kalne w wykonaniu przedszkolaków 
z grupy „Motylki” przygotowane przez 
Wiesławę Dąbrowską i Agnieszka 
Piwko.

Kolejnymi wykonawcami koncertu 
byli uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Majdanie Wielkim, którzy wystąpili 
z układem tanecznym pt. „Jesienny 
kujawiaczek” oraz inscenizacją pt. 
„Dziewczynka z zapałkami” przygoto-
wanymi pod kierunkiem Marioli Cze-
kirdy. Pomiędzy tymi występami był 
jeszcze skecz pt. „Interes” w wykona-
niu Karoliny Smoluch i Gabrysi Szpy-
ra.

Następnie wystąpił Zespół Tańca 
Nowoczesnego Step Dance z KDK 
trenującej pod kierunkiem dyplomo-
wanego instruktora Anety Lechowicz. 
Tancerze zaprezentowali układy solo-
we i duety hip-hop, show dance i jazz. 
Po tańcach była muzyka instrumental-
na - prezentacje gry na instrumentach 
dętych w wykonaniu uczestników za-
jęć muzycznych prowadzonych 
w KDK przez instruktora i kapelmi-
strza Mateusza Krawca. Wystąpili: 
Jagoda Skiba (trąbka), Alicja Buryło 
(trąbka), Kinga Pasieczna (trąbka). 
Norbert Buryło (trąbka), Dominika 
Koperwas (trąbka), Klaudia Gancarz 
(saksofon sopranowy).

Na zakończenie koncertu wystąpili 
uczniowie Zespołu Szkół w Krasno-
brodzie: klasa Vb pod kierunkiem Re-
naty Koperwas przygotowała humory-
styczną inscenizację pt. „Niby zwykła 
lekcja”, natomiast kl. VIIa pod kierun-
kiem Danuty Korzeniowskiej insceni-
zację „Mitologia na wesoło”. Ponadto 
dziewczynki z klasy Vb wykonały też 
układ taneczny.
Wszystkie występy były bardzo mile 
przyjęte przez licznie zgromadzoną 
publiczność, która nagradzała je grom-
kimi brawami.

Aukcja

W czasie koncertu odbyła się też 
doroczna aukcja, podczas której licy-
towane były prace przekazane przez: 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Domi-
nikanówce, Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia w Krasnobrodzie, Zespół 
Szkół w Krasnobrodzie. Były to m. in.: 
stroiki świąteczne, rózgi i ozdoby bo-
żonarodzeniowe, poduszki w formie 
maskotek, kosz wiklinowy oraz różne-
go rodzaju prace plastyczne np. aniołki 
z masy solnej, obrazki.

Oprócz instytucji, które co roku 
wspierają naszą aukcję przekazując 
fanty, były też dodatkowe przekazane 
przez indywidualnych darczyńców. 
Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz 
Misztal przekazał oryginalną piłkę 
z meczu Mistrzostw Europy w Siat-
kówce 2017 z autografami reprezenta-
cji Polski. Natomiast Grzegorza Sa-
chajko z Krasnobrodu przekazał ze-
staw do gry w szachy, w którym figury 
były wykonane z wosku pszczelego. 
Zarówno figurki jak i pudełko z sza-
chownicą Pan Grzegorz wykonał wła-
snoręcznie.

Przeznaczone na aukcję fanty były 
prezentowane na scenie przez dzieci, 
które bardzo chętnie pomagały 
w przeprowadzeniu aukcji. Warto tu 
dodać, że cieszyła się ona dużym zain-
teresowaniem i przyniosła rekordowe 
jak dotąd efekty. W sumie pozyskano 
1.820 zł. W związku z tym, że w ra-
mach akcji PDPZ nie można zbierać 
pieniędzy, uczestnicy aukcji za wyli-
cytowane fanty „zapłacili” darami rze-
czowymi, które znacznie zwiększyły 
ogólny wynik zbiórki. 

Wyniki zbiórki

W ramach zbiórki darów zebrano 
776 kg darów, to jest o prawie 120 kg 
więcej niż w roku 2016. Były to głów-
nie artykuły spożywcze, słodycze, 
środki czystości. Warto tu wspomnieć, 
że oprócz darczyńców indywidualnych 
od wielu lat naszą akcję wspiera też 
firma BETASOAP Sp. z o.o. z War-
szawy - Zakład Produkcji Mydła 
w Szewni Dolnej, która przekazała 
1517 szt. mydła.

Zebrane dary przekazano do Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, który zajął się rozdawaniem 
darów osobom potrzebującym. W su-
mie przygotowano 60 paczek. 

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w organizację tego-
rocznej jubileuszowej Akcji Pomóż 

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2017
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Dzieciom Przetrwać Zimę. Podzięko-
wania składamy:

Wolontariuszom zbierającym da-
ry, którymi byli: nauczyciele Zespołu 
Szkół w Krasnobrodzie – Renata Gan-
carz, Marzena Jabłońska, Danuta Ko-
rzeniowska, Celina Lalik, Sławomir 
Radliński, Edyta Smoląg, Bogusława 
Pawluk i Danuta Pawelec, nauczyciele 
Szkoły Podstawowej w Kaczórkach – 
Karolina Bukała, Monika Pasieczna 
i Ewa Sołtys, Beata Palonka - nauczy-
cielka Szkoły Podstawowej w Majda-
nie Wielkim, Zofia Podolak z Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Krasnobrodzie, pracownicy Kra-
snobrodzkiego Domu Kultury – 
Zuzanna Bełz, Marzena Mazurek, Ma-
riola Kawecka oraz Wanda Sachajko, 
Anna Czapla i Kazimierz Misztal – 
burmistrz Krasnobrodu.

Przyjaciołom akcji za pomoc 
w zbiórce darów. Dziękujemy człon-
kom Szkolnego Klubu Wolontariatu 
działającego w Zespole Szkół w Kra-
snobrodzie pod opieką p. Danuty Ko-
rzeniowskiej. Byli to: Dominika Pa-
sieczna, Aleksandra Barańska, Daria 
Gontarz, Mateusz Przygon, Katarzyna 
Przytuła, Kinga Majdanik, Wiktoria 
Działa, Hubert Kurantowicz, Katarzy-
na Trąba, Edyta Buczak, Karol Kawka, 
Norbert Obst, Gabriela Skóra, Natalia 
Roczkowska, Paula Kawka, Gabriela 
Szpyra, Dominika Koperwas, Klaudia 
Grela III, Dominika Radlińska, Łucja 

Bryła II, Kinga Buczak, Agnieszka 
Kowalczuk, Dominika Kostrubiec, 
Magdalena Monastyrska, Damian Rę-
bisz, Marta Szykuła, Agnieszka Woło-
wiec, Natalia Budzyńska oraz Bartło-
miej Roczkowski i Damian Rębisz, 
którzy oprócz prowadzenia zbiórki da-
rów w sklepie pomagali przy ich zwo-
żeniu. Dziękujemy również przyjacio-
łom akcji ze Szkoły Podstawowej 
w Kaczórkach, którymi byli: Aleksan-
dra Buczak, Amanda Gaczoł, Jakub 
Kościk, Natalia Kowalczuk, Marta Lis, 
Płońska Angelika, Sandra Szczerbiń-
ska, Anna Szkałuba, Anna Szpyra, 
Marcel Szpyra, Katarzyna Ścirka, 
Marta Wróbel i Emilia Teterycz.

Właścicielom sklepów za umożli-
wienie zbiórki darów: Państwu Małgo-
rzacie i Januszowie Kurantowiczom, 
Kazimierzowi, Jolancie i Wacławowi 
Adamczukom oraz kierownictwu skle-
pów Biedronka i Delikatesy Centrum.

Księżom Proboszczom - ks. prała-
towi dr Eugeniuszowi Derdziukowi 
z Parafii Nawiedzenia NMP w Kra-
snobrodzie, ks. Romanowi Sawicowi 
z Parafii Zesłania Ducha Świętego 
w Krasnobrodzie oraz ks. Arturowi 
Sokołowi z Parafii Świętej Bożej 
Opatrzności w Bondyrzu za promowa-
nie akcji podczas ogłoszeń parafial-
nych.

Ofiarodawcom fantów na aukcję 
- pani kierownik Urszuli Czapli oraz 
pracownikom i uczestnikom Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, 
pani dyrektor Gabrieli Przytuła oraz 
pracownikom i uczestnikom Powiato-
wego Ośrodkowi Wsparcia w Krasno-
brodzie, pani dyrektor Elżbiecie Działa 
oraz nauczycielom i uczniom Zespołu 
Szkół w Krasnobrodzie oraz Burmi-
strzowi Krasnobrodu Kazimierzowi 
Misztalowi i panu Grzegorzowi Sa-
chajko z Krasnobrodu.

Darczyńcom - dziękujemy 
wszystkim za przekazane dary, więk-
sze i mniejsze, ofiarowane w sklepach, 
przy kaplicy, czy też w Krasnobrodz-
kim Domu Kultury. W sposób szcze-
gólny dziękujemy pani Bożenie Ko-
rzeniowskiej – dyrektor BETASOAP 
Sp. z o.o. w Szewni Dolnej za przeka-
zanie okazałego daru w postaci pro-
duktów firmy.

Wykonawcom koncertu - wszyst-
kim występującym w koncercie oraz 
tym, którzy mieli swój udział w przy-
gotowaniu poszczególnych punktów 
programu koncertu. 

Dziękujemy też pani kierownik 

Mirosławie Konopka i pracownikom 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej w Krasnobrodzie za 
pomoc w organizacji akcji oraz przy-
gotowanie paczek oraz przekazanie ich 
osobom potrzebującym pomocy.

Mariola Czapla

Szef sztabu Akcji w Krasnobrodzie
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RAPORT
(październik - listopad 2017)

Poprawnie: umiem, umiesz, umiej, 
umie, umiemy, umieją, umiejąc.
Niepoprawnie: umię, umisz, um, umi, 
umimy, umią, umiąc.

sweter, nie: swetr.
wiatr, nie: wiater.

Zabrakło mi jednego punktu. (popraw-
nie)
Zabrakło mi jednego punkta.(niepo-
prawnie)

Szukam koców. (poprawnie)
Szukam kocy. (niepoprawnie)

Kopnąłem piłkę. Kopnęła piłkę. (po-
prawnie)
Kopnęłem piłkę. Kopłem piłkę. Kopła 
piłkę. (niepoprawnie)

Uczesała się w kok. (poprawnie)
Uczesała się w koka. (niepoprawnie)

Lubimy misia koalę.
miś koala – oba człony są odmienne.

nie w kij dmuchał – nie byle co, 
nie byle jaki, nie byle kto.

uroczystość Wszyst- kich Świę-
tych, dzień Wszystkich Świętych,
wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych, Dzień Zaduszny, Zaduszki.

Rozgrywamy mecz. Rozegrałyśmy 
mecz. (poprawnie)
Gramy mecz. Zagrałyśmy mecz. Sto-
czyłyśmy mecz. (niepoprawnie)

Wkładam marynarkę. (poprawnie)
Zakładam marynarkę. (niepoprawnie)

Zakłada kolczyki. (poprawnie)

Wkłada kolczyki. (niepoprawnie)

droga jak sierpem rzucił – droga bez 
zakrętów, bardzo prosta.

Biletem wstępu będą przyniesione sło-
dycze. (poprawnie)
Biletem wstępu będzie przyniesiony 
słodycz. (niepoprawnie)

niemniej, niemniej jednak (poprawnie)
tym niemniej (niepoprawnie)

rozumiem, rozumiesz, rozumiej, rozu-
mieją, rozumiemy, rozumiejcie (po-
prawnie);
rozumię, rozumisz, rozum, rozumią, 
rozummy, rozumcie, (niepoprawnie).

Paweł Murdzek - opiekun

https://www.facebook.com/Językowa-
Agencja-Detektywistyczna

JĘZYKOWA AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA
Strona redagowana przez miłośników poprawnej polszczyzny

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie
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W dobie nowych technologii, 
tabletów, komputerów 

i smartfonów coraz ciężej zachęcić 
dzieci i młodzież do czytania. Pozna-
wanie nierealnych światów przedsta-
wionych za pomocą słowa pisanego 
może wydawać się młodym ludziom 
nieciekawe, „oderwane od rzeczywi-
stości”, staromodne i jałowe.

Co jednak gdy da im się możliwość 
przeniesienia fabuły książki do świata 
rzeczywistego? Co zrobią, kiedy staną 
przed szansą zaprogramowania robota 
będącego interpretacją przeczytanego 
tekstu?

Odpowiedzią na te pytania były 
warsztaty kreatywne, które 1 grudnia 
odbyły się w Bibliotece Publicznej 
w Krasnobrodzie. Warsztaty w ramach 
projektu „Zaprogramuj się na czytanie 
– Ver 2.0”, poprowadziły trenerki ze 
Stowarzyszenia Edukacji Pozaformal-
nej „Meritum”. Zajęcia odbywały się 
na podstawie „Bajek robotów” S. Le-
ma. Na tym niezwykle ciekawym spo-
tkaniu nie zabrakło komputerów, ka-
mer, robotów LEGO MINDSTORMS 
EV3, czyli tego czym współczesne 
dzieciaki interesują się najbardziej. 
Uczestnicy zajęć czytali, dyskutowali, 

tworzyli scenografię, nagrywali i pro-
gramowali. Było radośnie i twórczo. 
Dzięki nowoczesnym technologiom, 
spotkanie ze światem bajek Stanisława 
Lema było niezwykle interesującym i 
kreatywnym doświadczeniem. Pobu-
dzało wyobraźnię i co najważniejsze, 
zachęcało do czytania. 

Projekt „Zaprogramuj się na czyta-
nie – Ver 2.0” jest dofinansowany ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Bernadeta Włodarczyk

dyrektor MGBP w Krasnobrodzie

Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci 
w każdym miejscu na całym świecie. 

6 grudnia z workiem pełnym prezentów 
przyjechał również  do naszej Biblioteki. 
Oczekując upragnionego Gościa, dzieci 
z wielkim zainteresowaniem wysłuchały 
świątecznych opowieści. Po krótkiej lektu-
rze dzieci z wielką niecierpliwością nadsłu-
chiwały dźwięku dzwoneczków, które sły-
chać było już z daleka i świadczyło to o tym, 
że do biblioteki zbliża się nikt inny, jak 
Święty Mikołaj we własnej osobie. 

Dzieciaki były bardzo szczęśliwe, roz-
promienione, a kiedy znalazły się blisko św. 
Mikołaja – troszkę zawstydzone. Oprócz 
pełnego prezentów worka św. Mikołaj przy-

wiózł ze sobą dużo uśmiechu. Rozmawiał 
z dziećmi, zachęcał ich, aby były grzeczne 
i słuchały rodziców. Kiedy przyszła pora 
wręczania prezentów, okazało się, że 
wszystkie dzieci były grzeczne i wszystkie 
dostały wymarzone prezenty.  Ci odważniej-
si  odwdzięczyli się pięknie zaśpiewanymi 
piosenkami i wierszykami. Oczekiwana cały 
rok wizyta św. Mikołaja minęła w bardzo 
miłej atmosferze i przyniosła wiele radości. 
Z niecierpliwością będziemy oczekiwać ko-
lejnej wizyty naszego najsympatyczniejsze-
go czytelnika. 6 grudnia to zdecydowanie 
najlepszy dzień w roku.

Bernadeta  Włodarczyk

dyrektor MGBP w Krasnobrodzie

Spotkanie z Mikołajem w Bibliotece
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Proponuję wrócić pamięcią do 
okresu sprzed wyborów samo-

rządowych 2014 roku. Od samego po-
czątku powstania Zamojskiego Stowa-
rzyszenia Samorządowego, w którym 
działałem, zawsze dla mnie były bardzo 
ważne tematy związane z integracją 
osób, dla których losy małych ojczyzn 
nie są obojętne. Praca na rzecz samo-
rządności w gminach oraz – z racji ich 
położenia – również samorządnością 
w powiecie, a przede wszystkim rozwo-
jem gospodarczym. A co za tym idzie, 
podejmowania konkretnych działań, aby 
uzyskać realny wpływ na kierunki tych 
działań. Aby tak mogło się stać, jednym 
ze sposobów był mój udział w wyborach 
do rady powiatu zamojskiego z listy Ko-
mitetu Zamojskiego Stowarzyszenia Sa-
morządowego. Każdy kandydat ubiegają-
cy się o mandat radnego czy też wójta 
w pierwszej kolejności powinien wie-
dzieć, dlaczego chce startować w wybo-
rach, a następnie skupić się na przygoto-
waniu konkretnego programu wyborcze-
go, by w trakcie kampanii wyborczej 
przedstawić go swoim wyborcom. Dla 
mnie, piszącego te słowa, stało się oczy-
wiste, że najważniejszym działaniem 
przyszłego radnego powiatowego jest po-
dejmowanie wszelkich starań nad popra-
wą stanu dróg powiatowych, a w szcze-
gólności tych na terenie gminy Krasno-
bród. Dzięki zaufaniu wyborców 
i poparciu mojej kandydatury uzyskałem 
mandat radnego powiatowego, który po-
zwalał krok po kroku wywiązywać się 
z nakreślonego programu. System demo-
kratyczny sprawia, że ci, którzy mają 
większość w organie samorządowym – 
Radzie Powiatu, odpowiadają za kreowa-
nie pracy (rządzenie) w powiecie, 
w przypadku powiatu zamojskiego są to 
radni z listy PSL-u i SLD. Sprawowanie 
władzy to nie tylko umiejętność podej-
mowania decyzji, lecz także współpraca, 
która polega na wypracowywaniu propo-
zycji i koncepcji do dyskusji, formułowa-
nia opinii i wniosków również w szer-
szym gremium. Od początku pracy jako 
radny powiatowy występowałem po obu 
stronach samorządu, jako radny i najbliż-
szy współpracownik Burmistrza Krasno-
brodu, co sprawiało, że znałem zagadnie-
nia dotyczące współpracy pomiędzy gmi-
ną a powiatem, dlatego też zawsze 
podczas prac Komisji i sesji Rady dla ra-
cjonalnych propozycji można było liczyć 
na mój głos poparcia, a w sprawach dro-
gowych – szczególnie; i to bez względu 
na lokalizację zadania drogowego na te-
renie powiatu. Znajdując się w tak złożo-
nej sytuacji, w swojej pracy samorządo-
wej przyjąłem zasadę Primum non noce-
re (z łac. Po pierwsze nie szkodzić). 

Z końcem listopada br. do Komisarza 
Wyborczego złożyłem mandat radnego 
powiatowego, ponieważ z dniem 1 grud-
nia 2017 roku Burmistrz Krasnobrodu 
Kazimierz Misztal powołał mnie na swo-
jego zastępcę. Żegnając się na Sesji Ra-
dy Powiatu w dniu 22 listopada, od Jana 
Słomianego, Przewodniczącego Rady, 
usłyszałem słowa podziękowania za trzy-
letnią pracę na rzecz Powiatu Zamojskie-
go oraz stwierdzenie, że potrafiłem tak 
sprawować mandat, by nikomu „się nie 
narazić”, co w przypadku mojej osoby 
poczytuję za pochwałę i osiągnięcie celu, 
który sobie założyłem na początku ka-
dencji, że przecież można wiele spraw 
osiągnąć, nie stawiając ich na ostrzu no-
ża.

Myślę, że warto skrótowo, aczkol-
wiek rzetelnie, przedstawić wspólne do-
konania Powiatu Zamojskiego i Gminy 
Krasnobród z choćby tylko wąskiej kate-
gorii odbudowy infrastruktury drogowej. 
Nadrabianie pewnych zapóźnień gospo-
darczych, w tym konkretnym przypadku 
dawno już wyeksploatowanych dróg po-
wiatowych z okresem 30-40-letnim od 
ostatnich gruntownych remontów, w ilo-
ści ogromnej, przy ograniczonych środ-
kach budżetowych, sprawia, że mimo to 
każdego roku przebudowywanych, re-
montowanych jest w sumie po kilkana-
ście kilometrów dróg powiatowych. 
W wielu przypadkach polega to na wy-
konaniu gruntownego remontu dróg po-
wiatowych z poszerzeniem lub wzmoc-
nieniem drogi poprzez nakładki asfalto-
we, zdecydowana większość tych zadań 
jest współfinansowana wspólnie z gmi-
nami, przez które przebiegają wspomnia-
ne drogi. Utrzymało się, a może nawet 
i wzrosło pozyskiwanie przez powiat za-
mojski środków zewnętrznych z fundu-
szy krajowych i unijnych na moderniza-
cję dłuższych, kilkukilometrowych naj-
bardziej zniszczonych odcinków dróg 
oraz mostów. Trzeba jasno powiedzieć, 
że ten ostatni okres wniósł znaczną po-
prawę w odbudowę dróg powiatowych. 
Oczywiście potrzeby będą zawszę więk-
sze niż możliwości inwestycyjne powia-
tu, ale należy mieć na uwadze, że plany 
na najbliższe lata też są bardzo obiecują-
ce, w tym również dla gminy Krasno-
bród. Nim jednak przejdę do ambitnych 
planów, słów kilka o zakończonej już in-
westycji drogowej – długo oczekiwanej 
odbudowie drogi powiatowej nr 3260L 
relacji Jacnia – Krasnobród – Tomaszów 
Lubelski na odcinku Jacnia przez Kra-
snobród do granic miasta o długości po-
nad 6,7 km. Dokumentacja była przygo-
towywana pod kątem pozyskania środ-
ków unijnych bezpośrednio z Brukseli 
w ramach dużego projektu 20 powiatów 

z województwa lubelskiego, w której 
uczestniczy również nasz powiat. Projekt 
zakładał przebudowę całego odcinka od 
Jacni do Zielonego (granica powiatu za-
mojskiego) i dalej przez powiat toma-
szowski do Tomaszowa Lubelskiego, na 
obszarze powiatu tomaszowskiego i gmi-
ny Tomaszów Lubelski. Wprawdzie 
opracowanie po stronie naszego powiatu 
było pod określone środki finansowe 
przypadające na poszczególny powiat, 
w naszym przypadku było to 8,7 mln zł. 
Jednak, gdy upadła możliwość ujęcia tej 
drogi we wspomnianym wyżej projekcie 
ze względu na brak bezpośredniego połą-
czenia drogi powiatowej do TEN (szcze-
gółowo opisywałem ten temat we wcze-
śniejszym artykule pt. „Zabrakło 600 m 
do europejskiej i krajowej polityki trans-
portowej” opublikowanym w GK 
nr 2/233 z lutego 2016 roku) należało 
zdecydować, jak wykorzystać przygoto-
waną dokumentację za ćwierć miliona 
złotych. Wówczas powstał pomysł, aby 
zadanie to podzielić na dwa etapy: 
pierwszy do granicy miasta, a drugi do 
granicy powiatu, przy jednoczesnym za-
pewnieniu ze strony gmin Adamów 
i Krasnobród o współfinansowaniu tego 
zadania. I tak, wczesną jesienią 2016 ro-
ku powiat zamojski złożył wniosek o do-
finansowanie przebudowy drogi powia-
towej nr 3260L Tomaszów Lubelski – 
Krasnobród – Jacnia w miejscowościach 
Krasnobród, Hutki, Jacnia w km. 
15+250-17+654,6; 17+676,60-19+362; 
19+362-21+988,88, do Wojewody Lu-
belskiego z Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych (tzw. Schetynówki) i po za-
kwalifikowaniu wniosku otrzymał 
wsparcie w wysokości 50%. Do wspo-
mnianego zakresu doszły remonty 
dwóch mostów w Jacni na rzece Jacynka 
i w Krasnobrodzie na rzece Wieprz, 
wprawdzie finansowane ze środków po-
wiatu zamojskiego, pozyskanych z rezer-
wy krajowej w wysokości 750 tys. zł 
przeznaczonej na remonty obiektów hy-
drotechnicznych. Wyłoniony w postępo-
waniu przetargowym wykonawca zada-
nia drogowego złożył ofertę opiewającą 
na niespełna 5 mln zł. W tej inwestycji 
wkład gminy i powiatu wyniósł po 25% i 
w przeliczeniu na złotówki to kwota 
1 110 855,00 zł, poniesiona przez gminę 
i drugie tyle poniesione przez powiat. 
Podczas realizacji inwestycji okazało się, 
że brakowało dokładnych wyliczeń co do 
pewnych zakresów nieujętych w doku-
mentacji projektowej i warunkach prze-
targowych, a polegających na wzmocnie-
niu nawierzchni, odbudowie chodnika na 
Osiedlu Podklasztor, przekładaniu kostki 
na istniejących chodnikach, wykonaniu 
zjazdów, ustawieniu, wymianie krawęż-

Przede wszystkim nie przeszkadzać
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W dniach 28-29 listopada 
w Mielnie odbyło się Walne 

Zgromadzenie Forum Informacji Tury-
stycznej, w którym wzięło udział 50 
przedstawicieli certyfikowanych punk-
tów informacji turystycznej z całej 
Polski, w tym również z Krasnobrodu. 
Organizatorem FIT jest Polska Organi-
zacja Turystyczna.

W pierwszym dniu spotkania dys-
kutowano nad Polskim Systemem In-
formacji Turystycznej. Magdalena Ra-
gus, dyrektor Departamentu e-Infor-
macji POT zaprezentowała wyniki 
badań mystery client, zrealizowanych 
przez POT w sezonie turystycznym 
2017. Omówione zostały również 
zmiany w regulaminie certyfikacji oraz 
w regulaminie Forum Informacji Tury-
stycznej, wśród których kluczową 
zmianą jest kwestia przynależności do 
FIT tylko certyfikowanych punktów 

„it”. Najważniejszym formalnym 
punktem Zgromadzenia było podsu-
mowanie dwuletniej działalności Za-
rządu FIT przedstawione przez Marci-
na Pałacha, dyrektora Tar-
nowskiego Centrum In- 
formacji i Przewodniczące-
go Zarządu oraz wybór 
władz na nową kadencję. 

Drugiego dnia obrad 
Prezes Zachodniopomor-
skiej Regionalnej Organi-
zacji Turystycznej Marek 
Migdal przedstawił system „it” w woj. 
zachodniopomorskim, a Wojciech Ści-
bor, wicedyrektor Departamentu Pro-
duktu Turystycznego i Współpracy 
Regionalnej POT, informacje dotyczą-
ce projektów POT w kontekście moż-
liwości zaangażowania się w nie punk-
tów informacji turystycznej. Obrady 
Walnego zakończyły się szkoleniem 

dotyczącym wykorzystywania mediów 
społecznościowych w promocji tury-
styki.

W programie Walnego Forum In-
formacji Turystycznej nie 
mogło zabraknąć promocji 
atrakcji turystycznych regio-
nu. Uczestnicy FIT mieli oka-
zję zwiedzić Muzeum Piwo-
warstwa w Browarze Kowal 
w Koszalinie – nową atrakcję 
na mapie turystycznej miasta, 
jak również Ogrody Hortulus 

w Dobrzycy, które w listopadzie tego 
roku otrzymały certyfikat na najlepszy 
produkt turystyczny. Jak co roku 
w programie była także wizyta 
w punkcie „it” – Regionalnym Cen-
trum Informacji Turystycznej w Ko-
szalinie, które było współorganizato-
rem całego wydarzenia.

Katarzyna Lipska

Walne Zgromadzenie Forum Informacji Turystycznej w Mielnie

nika, odwodnienia drogi itp., które w ra-
mach wniosku nie mogą być zaliczone 
do kosztów kwalifikowanych. Dlatego 
też po konsultacjach obu stron podjęto 
jednak decyzję o konieczności wykona-
nia tych zakresów, doszły dodatkowe 
koszty do podziału pomiędzy powiat i 
gminę po 171 364,00 zł. Sumując, udział 
gminy w remoncie drogi od Jacni – gra-
nica gminy w kierunku granic miasta – 
zamknął się w kwocie 1 282 219 zł. Wra-
cając do planów na przyszłość, to trzeba 
zaznaczyć, że gmina Krasnobród w swo-
im budżecie na rok 2018 zaplanowała 
wydatki związane z przebudową drugie-
go etapu drogi powiatowej nr 3260L od 
granic Krasnobrodu w kierunku Zielone-
go do granicy powiatu. W tym przypad-
ku to gmina Krasnobród za powiat za-
mojski przejmie na siebie rolę inwestora 
i wiosną przyszłego roku, jeżeli tylko zo-
stanie ogłoszony nabór, złoży stosowny 
wniosek o dofinansowanie do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 
2014–20120 na budowę infrastruktury 
drogowej, w ramach limitów przyzna-
nych na każdy samorząd, i wówczas na 
wspólną realizację tego planowanego za-
dania, gmina i powiat przekażą na ten cel 
po 20% własnych środków, według kosz-
torysu wyniesie to, nie mniej niż 1 mln 
400 tys. zł w tym przez gminę ponad 700 
tys. zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 
3247L na odcinku niespełna 20 km do 
drogi krajowej 17 Pniówek – Suchowola 
– Maciejówka (skrzyżowanie drogi po-
wiatowej do Dominikanówki). Planowa-
ne koszty inwestycyjne, kwalifikowane 
wyniosą 14 919 758,27 zł, w tym dotacja 
8 724 886,61 zł, wkład własny jednostek 

samorządowych 6 194 871,66 zł (gmina: 
Zamość, Adamów, Krasnobród), w tym 
po stronie powiatu zamojskiego 
3 097 435,83 zł. Podając precyzyjnie na 
tym etapie dofinansowanie gminy Kra-
snobród to kwota 721 653,90 zł do od-
cinka ponad 4 km. Najpewniej zadanie 
ruszy z końcem 2018 roku, a zostanie za-
kończone w 2019 roku. 

Kolejnym planowanym zadaniem na 
najbliższy okres z udziałem środków 
gminnych jest wspólna realizacja przebu-
dowy drogi powiatowej relacji Krasno-
bród – Długi Kąt na niespełna 3 km dłu-
gości, w ramach współpracy Leśno – Sa-
morządowej, gdzie dokumentacja została 
zlecona do opracowania w tym roku i 
powiat oczekuje na ujęcie jej w planach 
do realizacji. Do tego dochodzą coroczne 
dofinansowania gminy w wysokości 
znacznie ponad 100 tys. zł na nakładki 
asfaltowe wykonywane przez powiat w 
ramach remontów bieżących. Jak widać 
z powyższego zestawienia, znaleźliśmy 
się w fazie przebudowy dróg powiato-
wych, w której gmina Krasnobród 
uczestniczy i czy będzie z tego powodu 
krytykowana, czy nie, nie zmieni to fak-
tu, że w najbliższych latach, w dalszym 
ciągu będzie je dofinansować w ogrom-
nej skali, jak na swoje możliwości. Gdy 
dodamy wydatki już poniesione i te, któ-
re zostaną poniesione w najbliższym 
okresie, to otrzymamy niebagatelną kwo-
tę prawie 3 mln zł, a gdy do tego dodamy 
wydatki związane z nakładkami na dro-
gach powiatowych i nie tak dawno, bo na 
początku tej kadencji dokonaną przebu-
dowę ponad 3 km odcinka drogi przez 
Dominikanówkę w kierunku Sumina, to 
współpraca między samorządami za-

mknie nam się kwotą znacznie przekra-
czającą 3 mln zł. Jest to najlepsza odpo-
wiedź na pojawiające się coraz częściej 
pytanie, dlaczego w gminie Krasnobród 
nie buduje się dróg gminnych? Niestety 
przy tych dochodach nasz budżet nie 
byłby w stanie udźwignąć kolejnych do-
datkowych wydatków. Przyjęte rozwią-
zania mają za zadanie w pierwszej kolej-
ności wspólnie odbudować na terenie 
gminy Krasnobród wszystkie drogi do-
jazdowe, a są to drogi powiatowe i do-
piero, gdy się z tym uporamy, przystąpić 
na szerszą skalę do budowy ulic w Kra-
snobrodzie i dróg gminnych.

Pozostał niecały rok do wyborów sa-
morządowych, które zaplanowane są na 
listopad 2018 roku. Co bardziej niecier-
pliwi rozpoczynają już kampanię wybor-
czą i nie ma co się dziwić, że takie pyta-
nia i im podobne będą zadawane coraz 
częściej, będzie tworzona atmosfera ma-
razmu i nijakości. Ważne, aby być zo-
rientowanym i nie dać się podpuszczać 
tym, co próbują manipulować niekom-
pletnymi informacjami i tworzyć złudze-
nie, jakoby gmina Krasnobród przestała 
inwestować w poprawę infrastruktury 
drogowej na swoim terenie. Prawda na-
tomiast jest zupełnie inna, to wielkim 
wysiłkiem samorządu gminy Krasnobród 
współfinansowane są remonty dróg po-
wiatowych. Życzę wszystkim potencjal-
nym kandydatom w nadchodzących wy-
borach, by swoje starania o mandat sa-
morządowca opierali na prawdzie, a nie 
na półśrodkach, które jedynie pozwalają 
 na oszukaniu wszystkich dookoła. A gdy 
otrzymają zaufanie mieszkańców, by 
rozważyli jak sprawować ten mandat?

Janusz Oś
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Zamojskie Forum Inicjatyw Społecz-
nych było organizatorem IX edycji 

konkursu pt: „Najlepsza Inicjatywa Roku” 
organizacji pozarządowych działających na 
terenie miasta i powiatu zamojskiego realizo-
wana w roku 2016. Udział w konkursie brało 
stowarzyszenie „Zielona Knieja” ze Starej 
Huty. Kapituła Konkursu doceniając realiza-
cję inicjatywy „Budowa boisk sportowych 
we wsi Stara Huta” przyznała Stowarzysze-
niu na rzecz rozwoju miejscowości Stara Hu-
ta i okolic „Zielona Knieja” II nagrodę. Fun-
datorem nagrody był Starosta Zamojski Hen-

ryk Matej. Nagrodę wręczał Wicestarosta 
Kazimierz Mielnicki na uroczystej gali, która 
odbyła się w dniu 5 grudnia 2017r. w Osie-
dlowym Domu Kultury „Okrąglak” w Zamo-
ściu. 

Stowarzyszenie reprezentował Prezes 
Andrzej Gancarz wraz z Burmistrzem Kazi-
mierzem Misztalem. 

Za pomoc w realizacji Projektu Stowa-
rzyszenie „Zielona Knieja” dziękuje Zastęp-
cy Burmistrza Januszowi Osiowi. 

Sołtys wsi Stara Huta

Andrzej Gancarz

 „Inicjatywa Roku” - nagroda dla Zielonej Kniei

Coraz częściej szkoły nawiązują 
ścisłe kontakty z uczelniami. 

Przynosi to korzyści obu stronom. Dlate-
go Zespół Szkół w Krasnobrodzie podpi-
sał umowę współpracy z Instytutem Filo-
logii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. Dokument 
jest sygnowany przez  dyrektor IFP KUL 
dr hab. Małgorzatę Nowak-Barcińską 
i dyrektor ZS w Krasnobrodzie mgr Elż-
bietę Działę. Zapisane są w nim m.in. 
dwa podstawowe punkty mówiące o woli 
współdziałania w zakresie poszerzania 
kompetencji humanistycznych uczniów 
Zespołu Szkół w Krasnobrodzie poprzez 
umożliwienie im udziału w dodatkowych 
zajęciach przedmiotowych prowadzo-
nych przez pracowników Instytutu Filo-
logii Polskiej realizowanych zarówno 
w Krasnobrodzie, jak i w Lublinie; oraz 
o podnoszeniu kompetencji zawodowych 
nauczycieli przedmiotu język polski pra-
cujących w Zespole Szkół w Krasnobro-
dzie poprzez szkolenia prowadzone przez 
pracowników Instytutu Filologii Polskiej.

Pierwsi z tego skorzystali uczniowie 
liceum, którzy pojechali 28 października 
na KUL i wzięli udział w zajęciach 
warsztatowych „Książka z plecaka” – cy-
klu zajęć wymyślonych przez prof. Le-
cha Giemzę. W pierwszej części spotka-
nia autor pomysłu prowadził analizę jed-

nego z wierszy Zbigniewa Herberta, a po 
obiedzie (fundowanym przez organizato-
rów) odbył się wykład dr Magdaleny 
Smoleń-Wawrzusiszyn o glottodydakty-
ce. 

Niecały miesiąc później, 22 listopa-
da, grupa licealistów i gimnazjalistów 
pojechała na otwarcie III Kongresu 
Dydaktyki Polonistycznej – zjazdu polo-
nistów z całego kraju odbywającego się 
co dwa lata, tym razem na KUL-u. Naj-
pierw były przemówienia na otwarcie, 
potem wykład inauguracyjny i dyskusja 
panelowa na temat wartości i wartościo-
wania w polonistycznej dydaktyce uni-
wersyteckiej. Po przerwie obiadowej 
uczniowie sami wybrali sesje wykłado-
we, w których chcieli uczestniczyć. Naj-
więcej ich poszło na sesję „Szkoła a war-
tości i wartościowanie w kulturze popu-
larnej”, a tam największym zainte- 
resowaniem cieszył się wykład o nawią-
zaniach literackich w memach. Inni po-
szli na cykle: „Wychowanie w świetle 
wartości” i „Język jako narzędzie warto-
ściowania w edukacji polonistycznej”.

Trzecie spotkanie uczniów liceum 
z wykładowcami KUL-u odbyło się 14 
grudnia, po raz pierwszy w naszej szko-
le. Na tapecie była poezja Zbigniewa 
Herberta i Czesława Miłosza w kontek-
ście średniowiecznego motywu ars mo-

riendi (sztuka umierania). Zajęcia pro-
wadził prof. Lech Giemza.

W tym momencie możemy pytać 
o to, jak te zajęcia odbierają uczniowie? 
I niech najlepszą recenzją będą ich czę-
ste pytania o następne wyjazdy czy spo-
tkania w szkole. To cieszy tym bardziej, 
że wszystko co się dzieje w związku 
z zajęciami i wokół nich będzie pozy-
tywnie wpływało nie tylko na rozwój 
umiejętności i wiedzy uczniów, ale i na 
ich rozwój osobowościowy.

Paweł Murdzek

KUL w szkole, szkoła na KUL-u
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Między nami przedszkolakami
Mikołajki w Oddziale 

Rewalidacyjno - Wychowawczym
Z inicjatywy pani Marii Domań-

skiej w grupie „Biedronek” została 
przeprowadzona zbiórka książek dla 
chorych dzieci. Jednym z takich 
miejsc jest ORW przy ZS w Krasno-
brodzie. Tam właśnie udaliśmy się 
z Mikołajem i zebranymi książeczka-
mi. W ramach akcji „Cała Polska czy-
ta dzieciom” Święty Mikołaj czytał 
dzieciom opowiadanie o Wigilii Pio-
trusia i Kasi. W podziękowaniu za dar 
serca przedszkolaki zostały poczęsto-

wane cukierkami. Myślę, że przeka-
zane książeczki sprawią radość za-
równo obdarowanym jak i darczyń-
com.

Sukces Jagódki
Jagoda Kłyż - lat 5 z grupy „Biedro-
nek” zajęła II miejsce w ogólnopol-
skim konkursie „Konstruowanie gier 
planszowych” zorganizowanym przez 
Przedszkole w Zembrowie. Praca zo-
stała wykonana pod kierunkiem na-
uczycielki pani Marii Domańskiej. 
Wielkie gratulacje.
                                Maria  Domańska

W dniu 11 grudnia w naszym 
przedszkolu zawitał wyjąt-

kowy gość – pan Marek Kawecki, 
z zawodu górnik. Obecnie pan Marek 
jest na emeryturze i mieszka w Kra-
snobrodzie. Jest więc okazja do 
wspólnego świętowania „Barbórki”. 
Dla przedszkolaków było to wielkie 
wydarzenie, ponieważ bardzo rzadko 
w naszym środowisku można spotkać 
prawdziwego górnika, a do tego 
w pięknym galowym stroju w czapce 
z pióropuszem. 

Pan Marek wprowadził dzieci 
w podziemny świat kopalni węgla. Je-
go opowieści o górniczej pracy i skar-
bach ziemi bardzo zainteresowały nas 
wszystkich. Następnie przedszkolaki 
poznały gwarę śląską, w której pan 
Marek czytał wiersze Tuwima i Brze-
chwy. Swoich sił w czytaniu próbo-
wała nawet pani Marysia, koordynu-
jąca przebieg spotkania.

W spotkaniu ważną rolę odegrała 
„iskierka”, w którą to zamieniła się 
Marysia Mazur z grupy „Biedronek” 

Górnicze opowieści w przedszkolu i cały czas towarzyszyła naszemu górni-
kowi. Wiedzę przedszkolaków uatrak-
cyjniła i wzbogaciła gazetka tematyczna 
i wystawa „Skarby ziemi”, przygotowa-
ne przez organizatorkę.

Na koniec spotkania pan Marek po-
częstował dzieci cukierkami, a grupa 
„Biedronek” w podziękowaniu za po-
moc w przebiegu spotkania otrzymała 
drobne upominki. Na pamiątkę tego wy-
darzenia przekazaliśmy panu Markowi 
piękny album o Krasnobrodzie, podzię-
kowania oraz najlepsze życzenia z oka-
zji „Barbórki”.

Organizatorka: Maria Domańska
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W dniu 3 grudnia 2017 roku 
w Krasnobrodzkim Domu 

Kultury odbyło się spotkanie eduka-
cyjne z zakresu biologicznych zagro-
żeń zdrowotnych występujących 
w środowisku pracy rolników, leśni-
ków i weterynarzy, skierowane do 
wszystkich mieszkańców gminy. Or-
ganizacja spotkania odbyła się dzięki 
współpracy Burmistrza Krasnobrodu - 
Pana Kazimierza Misztala z Instytutem 
Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki 
w Lublinie, który jest jednym z pod-
miotów realizujących zadania w ra-
mach Narodowego Programu Zdrowia 
na lata 2016-2020.

W trakcie spotkania uczestnicy 
mieli możliwość wysłuchania kilku 
wykładów, dotyczących zagadnień 
związanych z narażeniem na pokłucie 
przez kleszcze, chorobami odkleszczo-
wymi (głównie boreliozy), alergenami 
wywołującymi pęcherzykowe zapale-
nie płuc, czy pasożytami występujący-
mi w glebie. Pozostałe tematy obejmo-

wały zagadnienia związane z profilak-
tyką chorób odkleszczowych, tokso- 
plazmozy i innych chorób pasożytni-
czych.
Dodatkowo uczestnicy mogli skorzy-
stać z bezpłatnych badań diagnostycz-
nych w kierunku boreliozy i czterech 
alergenów (grzyby pleśniowe, kurz 
siana, kurze pióra, naskórek trzody 
chlewnej), jak również badań gleby na 
obecność jaj pasożytów jelitowych 
w ramach realizowanego Programu. 

Spotkanie odbyło się w miłej 
i przyjaznej atmosferze, gdzie uczest-
nicy mogli zadawać pytania odnośnie 
wysłuchanych prelekcji, jak również 
wykonywanych badań diagnostycz-
nych. W spotkaniu edukacyjnym zor-
ganizowanym przez Gminę Krasno-
bród wzięło udział 98 mieszkańców 
gminy.

Źródło finansowania: 
Narodowy Program Zdrowia: Cel ope-
racyjny nr 4 pn. Ograniczenie ryzyka 
zdrowotnego wynikającego z zagrożeń 

fizycznych, chemicznych i biologicz-
nych w środowisku zewnętrznym, 
miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji 
oraz nauki w zakresie pkt. 2. Profilak-
tyka; 2.1 „Prowadzenie działań zapo-
biegawczych, w tym, podejmowanie 
inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób 
zawodowych i związanych z pracą, 
w tym ze służbą żołnierzy zawodo-
wych i funkcjonariuszy oraz wzmoc-
nienie zdrowia pracujących”, finanso-
wany przez Ministerstwo Zdrowia.

dr hab. Angelina Wójcik-Fatla

p.o. Kierownik Zakładu Biologicznych 

Szkodliwości Zdrowotnych

i Parazytologii

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki

Zadanie finansowane ze środków

Narodowego Programu Zdrowia na 

lata 2016 – 2020

17

Spotkanie edukacyjne Instytutu Medycyny Wsi
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Gmina Krasnobród 
jest w trakcie re-

alizacji projektu pn.: 
„Podwyższenie kompe-

tencji – kluczem do lepszego startu 

w przyszłość” w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Całkowita wartość projektu wynosi 
815 650,78 PLN i jest przeznaczona 
na sfinansowania wydatków kwalifi-
kowanych tj. prowadzenie zajęć edu-
kacyjnych oraz doposażenie szkół 
w pomoce dydaktyczne, sprzęt kompu-
terowy i multimedialny.

Celem głównym projektu jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych 
ukierunkowanych na nabywanie kom-
petencji kluczowych w zakresie przed-
miotów matematyczno - przyrodni-
czych, informatyki i języków obcych. 
Ponadto ma na celu podnoszenie po-
ziomu kreatywności, innowacyjności 
i umiejętności pracy zespołowej 
u uczniów, rozwijanie zdolności lo-
gicznego myślenia, rozumowania 
i wykorzystania wiedzy w praktyce. 
Projekt ma na celu także zniwelowanie 
deficytów rozwojowych u dzieci 
o specjalnych potrzebach edukacyj-

nych. Bardzo ważnym zadaniem przy 
realizacji projektu jest przestrzeganie 
zasad równych szans i niedyskrymina-
cji poprzez zapewnienie udziału dzie-
ciom niepełnosprawnym i dopasowa-
nie działań do ich indywidualnych po-
trzeb.

Projekt jest realizowany w trzech 
placówkach oświatowych funkcjonują-
cych na terenie gminy Krasnobród:
1/ Szkoła Podstawowa w Krasnobro-
dzie.
2/ Gimnazjum w Krasnobrodzie.
3/ Szkoła Podstawowa w Majdanie 
Wielkim.

Uczestniczy w nim ogółem 147 
uczniów: 21 ze SP w Majdanie Wiel-
kim, 70 ze SP w Krasnobrodzie i 56 
z Gimnazjum w Krasnobrodzie. 
Uczniowie biorą udział w następują-
cych  zajęciach:
- Szkoła Podstawowa w Majdanie 
Wielkim: dydaktyczno-wyrównawcze 
z matematyki, języka angielskiego, 
przyrody, informatyki, korekcyjno – 
kompensacyjne, pomoc logopedyczna 
i psychologiczna,
- Szkoła Podstawowa w Krasnobro-

dzie: dydaktyczno – wy-
równawcze z matematy-
ki, języka angielskiego, 
przyrody i informatyki,

- Gimnazjum w Krasnobrodzie: rozwi-
jające kompetencje kluczowe z mate-
matyki, fizyki, chemii, biologii, geo-
grafii, informatyki,  języka angielskie-
go i niemieckiego.

Wszystkie zajęcia odbywają się 
z wykorzystaniem nowoczesnych na-
rzędzi TIK zakupionych w ramach 
projektu dostosowanych do wieku 
i etapu edukacyjnego uczniów.

Szkoły zostały doposażone w na-
stępujący w sprzęt komputerowy 
i multimedialny:
- Szkoła Podstawowa w Majdanie 
Wielkim: 11 laptopów wraz z oprogra-
mowaniem i zainstalowanym syste-
mem operacyjnym, urządzenie umoż-
liwiające ładowanie i zarządzanie mo-
bilnym sprzętem komputerowym 
(szafa/wózek do przechowywania lap-
topów), kamerę cyfrową, monitor do-
tykowy eBoard, kontroler WLAN 
i wizualizer.
- Szkoła Podstawowa w Krasnobro-
dzie: 25 laptopów wraz z oprogramo-
waniem i zainstalowanym systemem 
operacyjnym, zasilacz UPS, wielo-
funkcyjna zapora sieciowa, zestaw in-
teraktywny tablica + projektor, siecio-
we urządzenie wielofunkcyjne, wizu-
alizer, serwer plików NAS, punkt 
dostępowy, system do zbierania i ana-
lizowania odpowiedzi.
- Gimnazjum w Krasnobrodzie: 25 
laptopów wraz z oprogramowaniem 
i zainstalowanym systemem operacyj-
nym, zasilacz UPS, drukarkę 3D, ze-
staw interaktywny tablica + projektor, 
sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, 
wizualizer, kamerę cyfrową, router. 

W styczniu nastąpi rozstrzygnięcie 
przetargu na zakup pomocy dydak-
tycznych do w/w szkół. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom, uczniom 
biorącym udział w projekcie gmina 
zorganizowała dodatkowe kursy do-
wozu uczniów. Projekt trwa przez 
okres roku szkolnego 2017/2018 i za-
kończy się 30 czerwca 2018r. 

Zajęcia są prowadzone w sposób 
innowacyjny tak, aby zainteresować 
uczniów danym przedmiotem, wzbo-
gacić ich wiedzę oraz umożliwić im 
zdobycie nowych umiejętności.

Agnieszka Adamczuk
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Utwory: „Jestem sobie przed-
szkolaczek”, „Rodzinka”, 

„Malowana jesień” i „Ogórek” roz-
brzmiewały we wtorek 5 grudnia 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury. 
Wykonywali je uczestnicy 23. Gmin-
nego Konkursu Piosenki Przedszkola-
ka, którzy kolejny raz udowodnili, że 
trema im nie straszna.

W poprzednich latach mali woka-
liści wybierali zarówno typowo dzie-
cięce utwory, jak i „dorosłe” przeboje 
muzyki rozrywkowej. Tym razem do-
minowała ta pierwsza kategoria, 
a wykonawcy występowali przeważ-
nie grupowo, w tercetach bądź w du-
etach - relacjonują organizatorzy 
przesłuchań. Na scenie prezentowały 
się „Smerfy”, „Biedronki”, zero-
wiaczki i inni artyści w wieku od 3 lat 
do 6 lat. W sumie na scenie KDK po-
jawiło się około 120 wykonawców, 

ale lista uczestników imprezy była 
większa - w sumie ponad 160 wyko-
nawców. Podobnie jak w poprzednich 
edycjach, 7 grudnia takie występy od-
były się jeszcze w dwóch najmłod-
szych grupach krasnobrodzkich 
przedszkolaków, które poprosiły juro-
rów o zorganizowanie przesłuchań na 
miejscu.

Wbrew nazwie nie mają one for-
muły konkursu lecz przeglądu i jedna-
kowe upominki oraz pamiątkowe dy-
plomy z rąk samego Świętego Miko-
łaja otrzymali wszyscy wykonawcy, 
którzy zaprezentowali się na scenie 
w KDK, pozostałym uczestnikom 
konkursu nagrody również przekaza-
no.

ias24

Fotoreportaż – str. 20

fot. Marzena Mazurek

i Mariola Kawecka

XXIII Gminny Konkurs
Piosenki Przedszkolaka

Inwestycja w edukację
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III Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Sołtysa Wsi Stara Huta

W dniu 19 listopada 2017 ro-
ku, w niedzielne popołudnie 

w świetlicy OSP Stara Huta odbył 
się kolejny, już III Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar Sołtysa Wsi 
Stara Huta. Na wstępie sołtys przy-
witał wszystkich uczestników tur-
nieju, w kilku słowach przedstawił 
zasady gry i turniej można było 
rozpocząć. W turnieju mógł wziąć 
udział każdy chętny. Do zawodu 
zgłosiła się nie tylko młodzież ze 
wsi Stara Huta, ale tradycyjnie już 
także z sąsiednich wsi. Jeden 
uczestnik był nawet z Krasnobrodu. 
Turniej stał na bardzo dobrym po-
ziomie i przebiegał bez zakłóceń. 
Nad prawidłowym przebiegiem 
spotkań czuwała główna sędzina p. 
Magdalena Martyniuk opiekunka 
świetlicy w Starej Hucie, a poma-
gały jej: Sandra Złotorzyńska, Da-
ria Gontarz, Ewa Margol i Zuzia 
Jachymek. 
   Łącznie rozegrano 72 mecze. To 

jest o 38 spotkań więcej jak w ubie-
głym roku. Świadczy to o tym, że 
turniej nabrał rozmachu, a młodzież 
w sportowej rywalizacji wspaniale 
się integrowała. Zwyciężył Łukasz 
Margol ze Starej Huty przed Rem-
kiem Berdzikiem z Potoku Sende-
rek i ubiegłorocznym zwycięzcą 
Damianem Szponarem. 
    Zwycięzca otrzymał z rak sołtysa 
bardzo okazały puchar, nagrodę 
rzeczową i dyplom. Pozostali 
uczestnicy także otrzymali cenne 
nagrody w postaci: piłek nożnych, 
piłek siatkowych, pięknych paraso-
lek oraz kompletów piłeczek teni-
sowych wraz z paletkami. 
   Nagrody pozyskano dzięki spon-

sorom: Opiekunce świetlicy w Sta-
rej Hucie, Panu Burmistrzowi oraz 
Krasnobrodzkiemu Domowi Kultu-
ry. 
   Po zakończeniu turnieju wszyscy 

zawodnicy jak i przybyli kibice mi-
ło spędzili dalsze chwile przy ogni-
sku, rozkoszując się pieczoną kieł-
baską, którą również zasponsoro-
wała p. dyrektor KDK Mariola 
Czapla. Bardzo dziękuję wszystkim 
za pomoc w organizacji turnieju. 
Do zobaczenia za rok.

Sołtys Wsi Stara Huta

Andrzej Gancarz




