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PLONÓW W KRASNOBRODZIE
Laureaci konkursu na najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy

2

Wrzesień 2020

Gazeta

rasnobrodzka

Operacyjnego Województwa Lubel‐
skiego na lata 20142020, Oś Prioryte‐
towa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturo‐
wego i Naturalnego, Działalnie 7.1
Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Budowa parkingu i chodnika przy
Al. N.M.P. w Krasnobrodzie
Gmina Krasnobród wraz z Powia‐
tem Zamojskim wybudują nowy par‐
king przy Al. N.M.P. w sąsiedztwie bu‐
dynku byłego urzędu gminy, w którym
powstaje Dom Pielgrzyma oraz dobu‐
dują chodnik łączący istniejący obok
budynku chodnik z ulicą Królowej Ma‐
rysieńki, przeznaczając na to po 50%
kosztów zadania. W imieniu Powiatu
Zamojskiego Gmina Krasnobród prze‐
jęła rolę inwestora i wyłoniła wyko‐
nawcę, którym jest Przedsiębiorstwo
Budowlane ALTA Przemysław Ko‐
złowski z Wólki Panieńskiej. Wartość
zadania to kwota 102.201,87 zł, a ter‐
min realizacji to 25.11.2020 r.
Turystyczna aplikacja mobilna
oraz witryna internetowa
dla Gminy Krasnobród
Gmina Krasnobród wyłoniła wyko‐
nawcę zadania pn. „Wykonanie turystycz‐
nej aplikacji mobilnej oraz witryny inter‐
netowej dla Gminy Krasnobród”. W wy‐
niku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
wykonawcą została firma Sputnik Softwa‐
re Sp. z o.o. z Poznania, która wykona to
zadanie za kwotę 35.234,58 zł. Termin re‐
alizacji 30.10.2020 r.
Aplikacja mobilna i witryna inter‐
netowa będą wykonane w ramach reali‐
zowanego projektu pn. „Zachowanie
i udostępnienie najatrakcyjniejszych
elementów dziedzictwa naturalnego
w Krasnobrodzie” współfinansowanego
w ramach Regionalnego Programu

Ławka solarna
Przy tarasie widokowym przy
ul. Młyńskiej w Krasnobrodzie zostanie
zamontowana ławka solarna. Gmina
Krasnobród wyłoniła już wykonawcę
zadania pn. „Dostawa i montaż ławki
solarnej”, którym została firma „Eno‐
vio” Sp. z o. o. z Warszawy. Koszt re‐
alizacji zadania to 8 610,00 zł. Na jego
realizację wykonawca ma 7 tygodni od
podpisania umowy.
Ławka solarna służy użytkownikom
nie tylko do odpoczynku. Dzięki spe‐
cjalnej konstrukcji i wyposażeniu, jest
też stacją ładującą do telefonów komór‐
kowych czy innych urządzeń elektro‐
nicznych, a także daje użytkownikom
darmowy dostęp do Internetu. Wszyst‐
kie funkcje zasilane są energią słonecz‐
ną, dzięki czemu korzystanie z ławki
jest ekologiczne.
Zamówienie jest związane z reali‐
zacją projektu pt. „Zachowanie i udo‐
stępnienie najatrakcyjniejszych elemen‐
tów dziedzictwa naturalnego w Krasno‐
brodzie” współfinansowanego w ra‐
mach Regionalnego Programu Opera‐
cyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 20142020, Oś Priorytetowa 7
Ochrona Dziedzictwa Kulturowego
i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzic‐
two kulturowe i naturalne.
Projekt „Pod białoczerwoną”
Serdecznie zapraszamy mieszkań‐
ców miasta i gminy Krasnobród do
wzięcia udziału w projekcie „Pod biało
czerwoną”, który zakłada sfinansowa‐
nie przez Rząd Rzeczypospolitej Pol‐
skiej zakupu masztów i flag w każdej
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z gmin w Polsce, której mieszkańcy
dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu
masztu i flagi zależeć będzie od miesz‐
kańców.
Aby wziąć udział w akcji, należy
zebrać odpowiednią liczbę głosów po‐
parcia online za pomocą specjalnego
serwisu, który znajduje się na https://
bialoczerwona.www.gov.pl/. Głosy po‐
parcia dla inicjatywy zakupu masztu
i umieszczonej na nim flagi, która bę‐
dzie dumnie eksponowana w central‐
nym miejscu gminy, mogą oddawać jej
mieszkańcy.
Ta patriotyczna inicjatywa, realizo‐
wana jest pod honorowym patronatem
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mo‐
rawieckiego.
W trzech gminach, które osiągną
największą procentowo liczbę głosów
w stosunku do liczby mieszkańców
gminy, przewidywany jest udział Pre‐
zesa Rady Ministrów w uroczystości
zawieszenia flagi na maszcie.
Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych!
Przypominamy, że zgodnie z har‐
monogramem odbioru odpadów w na‐
szej gminie w dniach: 5 października
(teren wiejski Gminy Krasnobród) i 7
października (miasto Krasnobród), od‐
będzie się zbiórka odpadów wielkoga‐
barytowych i zużytego sprzętu elek‐
trycznego i elektronicznego.
W ramach zbiórki odbierane będą
następujące rodzaje odpadów: stare
meble, łóżka, fotele, oraz zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny (komplet‐
ny) tj. telewizory, lodówki, sprzęt kom‐
puterowy, itp.
UWAGA  inne odpady nie zostaną za‐
brane.
Odpady w dniu wywozu należy
wystawić przed posesję do drogi dojaz‐
dowej do godz. 7.30.
Zbiórką odpadów wielkogabarytowych
zajmie się Spółdzielczy Zakład Gospo‐
darczy w Józefowie, ul. Armii Krajowej
13, tel. (84) 687 81 31 lub 692 478 736.
Informacje zebrała:
Mariola Czapla
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DiecezjalnoGminne Święto Plonów
Krasnobród 2020
Plonów Diecezji Zamoj‐
Święto
skoLubaczowskiej w Sanktu‐

arium Maryjnym w Krasnobrodzie or‐
ganizowane zawsze w drugą niedzielę
września, ma już wieloletnią tradycję.
W tym roku, choć z ograniczeniami
związanymi z pandemią koronawirusa,
tradycja była kontynuowana. Święto
dziękczynienia za zebrane plony odbyło
się 13 września.
Organizatorzy uroczystości, który‐
mi byli: Biskup ZamojskoLubaczow‐
ski, Duszpasterz Rolników Diecezji Za‐
mojskoLubaczowskiej, Proboszcz Pa‐
rafii Nawiedzenia NMP w Krasnobro‐
dzie i Burmistrz Krasnobrodu, w trosce
o bezpieczeństwo i zdrowie uczestni‐
ków zdecydowali o znacznie skrom‐
niejszej formie organizacyjnej tego wy‐
darzenia.
Zrezygnowano z tradycyjnego ko‐
rowodu dożynkowego, którego trasa
prowadziła zwykle spod Kaplicy Obja‐
wień na Wodzie do Sanktuarium. Dele‐
gacje z wiecami dożynkowymi
od godz. 11.00 gromadziły się na placu
przy sanktuarium, gdzie odbywały się
uroczystości. Tam też od godz. 11.30
koncertował Zespół Folklorystyczny
„Wójtowianie” z Krasnobrodu. Słucha‐
jąc pięknych pieśni religijnych w wy‐
konaniu „Wójtowian” można było po‐
dziwiać dzieła sztuki, za jakie z pewno‐
ścią można uznać wieńce dożynkowe
przywiezione z terenu Diecezji Zamoj‐
skoLubaczowskiej. W tym roku było
ich 39. Ze względu na pandemię liczba
delegacji z wieńcami była mniejsza niż
w latach poprzednich, ale i tak było co
podziwiać.
Uroczystości dożynkowe zaszczy‐
ciło swoją obecnością wielu gości.
Wśród nich byli m.in.: parlamentarzyści
– Posłanki na Sejm RP Teresa Hałas
i Beata Strzałka oraz Senator RP Jerzy
Chróścikowski, Sebastian Paul – zca
Dyrektora Biura Organizacji Kadr i Bu‐
dżetu UW w Lublinie reprezentujący
Wojewodę Lubelskiego, Starosta Za‐
mojski Stanisław Grześko wraz ze
współpracownikami, radni powiatowi –
Agnieszka Adamczuk, Janusz Nawój,
Kazimierz Mielnicki i Antoni Skura,
burmistrzowie i wójtowie, przedstawi‐
ciele sponsorów oraz kierownictwo
różnych instytucji.
Samorząd Rolniczy reprezentowali
wspomniany wcześniej Antoni Skura –
Wiceprezes Zarządu Lubelskiej Izby

Rolniczej, Mariusz Król – Przewodni‐
czący Rady Powiatowej Lubelskiej
Izby Rolniczej w Zamościu, pełniący
funkcję starosty dożynek diecezjalnych
w 2019 roku oraz Piotr Kuranc – Kie‐
rownik Biura Lubelskiej Izby Rolniczej
Oddział Zamiejscowy w Zamościu.
O godz. 12.00, po powitaniu dele‐
gacji z wieńcami dożynkowymi, przy‐
byłych gości oraz wszystkich zebra‐
nych na placu przykościelnym, którego
dokonał kustosz krasnobrodzkiego
sanktuarium ks. prałat dr Eugeniusz
Derdziuk, rozpoczęła się Msza św., któ‐
ra była głównym punktem uroczystości
dożynkowych. Przewodniczył jej J.E.
ks. bp dr hab. Mariusz Leszczyński –
Biskup Pomocniczy Diecezji Zamoj‐
skoLubaczowskiej, który wygłosił
również homilię. Wraz z Księdzem Bi‐
skupem sumę dożynkową koncelebro‐
wali ks. Józef Bednarski – Diecezjalny
Duszpasterz Rolników i ks. Eugeniusz
Derdziuk – Proboszcz Parafii Nawie‐
dzenia NMP w Krasnobrodzie.
W czasie Mszy św. Ksiądz Biskup
dokonał poświęcenia wieńców dożyn‐
kowych. Podczas ofiarowania zgroma‐
dzone delegacje złożyły dary ołtarza.
Jako pierwsi uczynili to starostowie do‐
żynek Jadwiga Małys i Tomasz Ob‐
szański, przekazując na ręce Gospoda‐
rza Dożynek ks. bp Mariusza Lesz‐

czyńskiego piękny bochen chleba,
kwiaty i kosz z płodami ziemi. Pozosta‐
łe delegacje ofiarowały m.in. piękne
bochny chleba, ciasta, owoce, miód,
kwiaty. Kosze z darami przekazały też
delegacje Starostwa Powiatowego w Za‐
mościu, ze Starostą Zamojskim Stanisła‐
wem Grześko na czele oraz Polskiego
Związku Łowieckiego – Zarząd Okrę‐
gowy w Zamościu, z Łowczym Okrę‐
gowym i Przewodniczącym Zarządu
Okręgowego PZŁ Wojciechem Adam‐
czykiem.
Na zakończenie Mszy św. odbyła
się procesja Eucharystyczna z wieńca‐
mi dożynkowymi, a po niej słowa
wdzięczności dla Księdza Biskupa
i księży, wszystkich uczestników uro‐
czystości, a także sponsorów i współor‐
ganizatorów dożynek przekazali miej‐
scowy proboszcz ks. prałat Eugeniusz
Derdziuk i Duszpasterz Rolników Die‐
cezji ZamojskoLubaczowskiej ks. Jó‐
zef Bednarski.
Zarówno księża koncelebrujący
Mszę św. jak i Ksiądz Biskup podczas
uroczystości dożynkowych wyrazili
również wdzięczność dla rolników i in‐
nych osób pracujących na roli za ich
trud i ciężką pracę.
Oprawę muzyczną uroczystości do‐
żynkowych zapewnili – miejscowy
chór parafialny oraz Krasnobrodzka
Orkiestra Dęta.
Starostowie Dożynek
W 2020 roku starostami Diecezjal‐
noGminnego Święta Plonów byli: Ja‐
dwiga Małys i Tomasz Obszański
JADWIGA
MAŁYS
mieszka
w miejscowości Ruszów (gmina Łabu‐
nie, powiat zamojski), w parafii Łabu‐
nie pod wezwaniem Matki Bożej Szka‐
plerznej.
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Wspólnie z mężem Kazimierzem,
w miejscowości Ruszów, prowadzą ro‐
dzinne gospodarstwo rolne o po‐
wierzchni 30 ha. Produkcja rolna w la‐
tach 8090tych obejmowała głównie
uprawę zbóż, buraka cukrowego fasoli
oraz maku. W tym czasie hodowano
krowy mleczne i trzodę chlewną.
Natomiast w latach 20002020
w gospodarstwie dominowała produk‐
cja tytoniu jak również zbóż, rzepaku
i buraka cukrowego.
Gospodarstwo korzystało z progra‐
mów unijnych m. in. z modernizacji
rolnictwa i otrzymało dofinansowanie,
które przeznaczono na zakup nowocze‐
snego sprzętu rolniczego. Ta inwestycja
w znacznym stopniu wpłynęła na
usprawnienie pracy i wdrożenie nowo‐
czesnych technologii upraw w gospo‐
darstwie.
Gospodarze mają troje dorosłych
dzieci: Justynę Magdę i Kamila. Plano‐
wane jest w przyszłości przekazanie
gospodarstwa na syna Kamila.
TOMASZ OBSZAŃSKI z żoną
Magdaleną mają czwórkę dzieci: Szy‐
mona, Bartłomieja, Emilię i Tymote‐
usza. Wspólnie prowadzą 45 hektarowe
gospodarstwo rolne w Tarnogrodzie
w powiecie biłgorajskirn. Całe gospo‐
darstwo prowadzone jest w systemie
rolnictwa ekologicznego.
W gospodarstwie uprawiane są
owoce oraz warzywa i rośliny oleiste.
Gospodarstwo korzystało z wielu pro‐
gramów agencyjnych, dzięki czemu
bardzo unowocześniło park maszynowy
i infrastrukturę i stało się innowacyjne.
W gospodarstwie jest prowadzone
przetwórstwo owoców warzyw oraz
produkcja olei tłoczonych na zimno.
Ekologiczne gospodarstwo ogrodnicze
Państwa Obszańskich jest gospodar‐
stwem pokazowym, gospodarze przyj‐
mują co roku dużo wycieczek i przeka‐
zują wiedzę o tym jak można uprawiać
oraz przetwarzać produkty.
Tomasz Obszański jest pomysło‐
dawcą i inicjatorem powstania wielu lo‐
kalnych rodzinnych zakładów prze‐
twórczych.
Gospodarstwo jest laureatem wielu
wyróżnień i nagród.
Konkurs na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy
Podczas DiecezjalnoGminnego Świę‐
ta Plonów, co roku odbywa się konkurs
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
z podziałem na dwie kategorie: wieniec
tradycyjny i wieniec współczesny.
W tym roku oceny wieńców doko‐
nała Komisja Konkursowa w składzie:
Halina Gontarz (Przewodnicząca) – na‐
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uczyciel sztuki w Zespole Szkół w Kra‐
snobrodzie oraz członkowie: Marzena
Kuniec – nauczyciel wychowania pla‐
stycznego w Zespole Szkół w Krasno‐
brodzie i Marzena Mazurek – instruktor
ds. plastyki Krasnobrodzkiego Domu
Kultury.
Po obejrzeniu 39 wieńców komisja
konkursowa dokonała ich oceny, zwra‐
cając szczególną uwagę na oryginal‐
ność pomysłu i estetykę wykonania,
ustaliła werdykt przyznając poszcze‐
gólne miejsca wieńcom przygotowa‐
nym przez niżej wymienione miejsco‐
wości:
Kategoria I
Tradycyjny wieniec dożynkowy
Miejsce I – KGW Huta Tarnawacka –
Parafia św. Piotra i Pawła w Tarnawatce
Miejsce II – Lipsko Polesie – Parafia
Jana Chrzciciela w Lipsku
Miejsce III – Krasne – Parafia Wniebo‐
wzięcia NMP w Starym Zamościu
Kategoria II
Współczesny wieniec dożynkowy
Miejsce I – KGW Radków – Parafia
Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Rze‐
plinie
Miejsce II – Rzeplin – Parafia Naro‐
dzenia św. Jana Chrzciciela w Rzeplinie
Miejsce III – Sołectwo Siemierz – Pa‐
rafia Narodzenia NMP w Wożuczynie.
Laureat I miejsca w kategorii trady‐
cyjny wieniec dożynkowy, w nagrodę
będzie reprezentował Diecezję Zamoj‐
skoLubaczowską na Dożynkach Ogól‐
nopolskich w Częstochowie w roku
2021.
Ponadto laureaci konkursu w obu
kategoriach otrzymali pamiątkowe dy‐
plomy oraz następujące nagrody:
1. Statuetki Matki Bożej za I, II i III
miejsce ufundowane przez J.E. ks. bp.
Mariana Rojka – Ordynariusza Diecezji
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ZamojskoLubaczowskiej, które wrę‐
czał J.E. ks. bp Mariusz Leszczyński,
2. Albumy i zestawy upominkowe
ufundowane przez Starostwo Powiato‐
we w Zamościu, które wręczał Starosta
Zamojski Stanisław Grześko,
3. Vouchery na mąkę (do realizacji
w sklepie przyzakładowym) ufundowa‐
ne przez Zamojskie Zakłady Zbożowe,
prezesa Zarządu Dariusza Danielewicza
o wartościach: I miejsce  300 zł, II
miejsce  200 zł, III miejsce  100 zł,
które wręczał Diecezjalny Duszpasterz
Rolników ks. Józef Bednarski,
4. Vouchery na kwalifikowany materiał
siewny oraz zestawy promocyjne ufun‐
dowane przez Małopolską Hodowlę
Roślin – HBP Sp. z o. o. Oddział Cen‐
trala Nasienna w Zamościu, dyrektor
Agnieszkę Dudek, które wręczał dyrek‐
tor ds. handlowych Jarosław Kuchta,
5. Zestawy upominkowe ufundowane
przez Polski Związek Łowiecki – Za‐
rząd Okręgowy w Zamościu, które
wręczał Łowczy Okresowy, Przewod‐
niczący Zarządu Okręgowego PZŁ
w Zamościu Wojciech Adamczyk.
Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu
nagród uczestnicy dożynek zostali po‐
częstowani chlebem, który został prze‐
kazany przez delegacje w ramach da‐
rów ołtarza. Chlebem dzielili goście
dożynkowi, m.in. parlamentarzyści,
Starosta Zamojski oraz członkowie ze‐
społu „Wójtowianie”.
Był to ostatni punkt uroczystości
dożynkowych. Ze względu na sytuację
sanitarnoepidemiologiczną w progra‐
mie dożynek w tym roku nie było czę‐
ści artystycznej z koncertami zespołów
oraz części wystawowej prezentującej
twórczość ludową, rękodzieło oraz
podmioty wspierające i działające na
rzecz rolnictwa, które zwykle odbywały
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PODZIĘKOWANIA

się na placu w sąsiedztwie sanktu‐
arium.
Z okazji uroczystości dożynko‐
wych w Krasnobrodzie okolicznościo‐
we listy przesłali: Wiceprezes Rady
Ministrów – Jacek Sasin, Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan
Krzysztof Ardanowski, Poseł do Par‐
lamentu Europejskiego – Krzysztof
Hetman, Posłowie na Sejm RP – Beata
Strzałka i Tomasz Zieliński, Wojewoda
Lubelski – Lech Sprawka, Starosta
Zamojski – Stanisław Grześko, Staro‐
sta Tomaszowski – Henryk Karwan
i Burmistrz Hrubieszowa – Marta Ma‐
jewska.
Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 1011
fot. ze zbiorów KDK

Organizatorzy DiecezjalnoGminne‐
go Święta Plonów w Krasnobrodzie: Bi‐
skup ZamojskoLubaczowski, Duszpa‐
sterz Rolników Diecezji ZamojskoLu‐
baczowskiej, Proboszcz Parafii Nawie‐
dzenia NMP w Krasnobrodzie i Bur‐
mistrz Krasnobrodu składają serdeczne
podziękowania wszystkim zaangażowa‐
nych w organizację tego wydarzenia.
Dziękujemy:
• Delegacjom z wieńcami dożynkowymi
• Starostom dożynek  Jadwidze Małys
i Tomaszowi Obszańskiemu
• Fundatorom nagród w konkursie na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy
– Staroście Zamojskiemu Stanisławowi
Grześko– Zamojskim Zakładom Zbożo‐
wym
– Prezesowi Zarządu Dariuszowi Dani‐
lewiczowi– Małopolskiej Hodowli Ro‐
ślin
– HBP SP z o. o. oddział Centrala Na‐
sienna w Zamościu
– Dyrektor Agnieszce Dudek
– Zarządowi Okręgu w Zamościu Pol‐
skiego Związku Łowieckiego, Przewod‐
niczącemu Zarządu Wojciechowi Adam‐

czykowi
• Lubelskiej Izbie Rolniczej – Kierowni‐
kowi Biura LIR o/z w Zamościu Piotro‐
wi Kurancowi
• Zbigniewowi Skóra z Bondyrza
• Warsztatom Terapii Zajęciowej w Do‐
minikanówce
• Krasnobrodzkiej Orkiestrze Dętej• Ze‐
społowi Folklorystycznemu „Wójtowia‐
nie”
• Chórowi z Parafii NNMP w Krasno‐
brodzie
• Urzędowi Miejskiemu w Krasnobro‐
dzie • Zakładowi Gospodarki Komunal‐
nej w Krasnobrodzie
• Krasnobrodzkiemu Domowi Kultury
• Strażakom z OSP w Wólce Husińskiej,
Malewszczyźnie, Dominikanówce i
Zielonem
• Członkom komisji konkursowej: Hali‐
nie Gontarz, Marzenie Kuniec i Marze‐
nie Mazurek
Dziękujemy również wszystkim
wiernym oraz gościom za przybycie
i uczestnictwo w uroczystości.
Organizatorzy

Budowa kanalizacji na osiedlu Podklasztor

T

rwają prace na osiedlu Podklasz‐
tor związane z budową kolektora
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w ulicach Tomaszowskiej, Łąkowej, Al.
N.M.P., Słonecznej, Sobieskiego oraz ko‐
lektora łączącego Al. N.M.P. w Krasno‐
brodzie z miejscowością Majdan Wielki”.
Ze względu na obecnie prowadzone

roboty budowlane na ulicy Łąkowej, Sło‐
necznej oraz Sobieskiego występują
w tych rejonach czasowe utrudnienia
w ruchu, za które przepraszamy.
Wartość przedmiotowej inwestycji to
kwota ponad 1 mln 670 tys. zł brutto.
Zadanie realizowane jest w ramach
projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni

ścieków dla aglomeracji Krasnobród
wraz z budową kanalizacji sanitarnej
w Krasnobrodzie” współfinansowanego
w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona
środowiska i efektywne wykorzystanie
zasobów, Działania 6.4 Gospodarka
wodnościekowa, Regionalnego Progra‐
mu Operacyjnego Województwa Lubel‐
skiego na lata 20142020.
Referat funduszy unijnych i inwestycji
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie
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Modernizacja oczyszczalni ścieków

T

rwają prace związane z reali‐
zacją inwestycji pn. „Przebu‐
dowa oczyszczalni ścieków dla
aglomeracji Krasnobród”.
Przedstawiciele gminy Krasnobród
tj. Burmistrz Krasnobrodu  Kazimierz
Misztal, Zastępca Burmistrza Krasno‐
brodu  Janusz Oś oraz Dyrektor ZGK
w Krasnobrodzie  Jacek Gmyz, w obec‐
ności wykonawcy robót budowlanych
Józefa Buciora (reprezentującego kon‐
sorcjum firm: Zakład Usług Sanitarnych
Józef Bucior oraz Agbud Łukasz Bucior

z Krasnobrodu) i Jacka Marcyniuka in‐
spektora nadzoru inwestorskiego doko‐
nali przeglądu stopnia zaawansowania
prowadzonych prac na obiekcie oczysz‐
czalni ścieków.
Zgodnie z zawartą umową termin
zakończenia robót przypada na dzień 7
października 2020 r. Wartość umowy
z wykonawcą wynosi 4 105 674,12 zł
brutto.
Zadanie realizowane jest w ramach
projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni
ścieków dla aglomeracji Krasnobród

wraz z budową kanalizacji sanitarnej
w Krasnobrodzie” współfinansowanego
w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona
środowiska i efektywne wykorzystanie
zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka
wodnościekowa, Regionalnego Progra‐
mu Operacyjnego Województwa Lubel‐
skiego na lata 20142020.
Referat funduszy unijnych i inwestycji
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie
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Matura to nie bzdura  wyniki egzaminów
maturalnych w krasnobrodzkim liceum

E

gzaminy maturalne przebiegały
w tym roku w niekorzystnych
warunkach. Przygotowania i powtórki
w systemie zdalnym wymagały od
uczniów dużej dyscypliny. Czas oczeki‐
wania, wydłużony o ponad miesiąc od
tradycyjnego terminu, spowodował
zniecierpliwienie i zmęczenie całą sytu‐
acją. Zrezygnowano co prawda z egza‐
minów ustnych, ale żeby zdać maturę,
trzeba było przystąpić do trzech pisem‐
nych egzaminów na poziomie podsta‐
wowym – z języka polskiego, matema‐
tyki, a także z wybranego języka obce‐
go, z których należało uzyskać mini‐
mum 30% punktów. Uczniowie musieli
również przystąpić do przynajmniej
jednego wybranego egzaminu z przed‐
miotów na poziomie rozszerzonym  tu
jednak wynik nie miał wpływu na uzy‐
skanie świadectwa dojrzałości.
Nasi maturzyści podeszli do matury
bardzo ambitnie i większość wybrała
trzy, a nawet cztery rozszerzenia. Dużą
popularnością cieszył się język angiel‐
ski – przystąpili do niego wszyscy – 12
osób, geografię wybrało 10 osób, język
polski – 3, matematykę – 2, wiedzę
o społeczeństwie i fizykę – 1.
Wyniki już mamy i jest się czym
pochwalić, zarówno na tle powiatu,
województwa, a nawet Polski. Ważne
jest w jakim staninie zmieścili się nasi
maturzyści – skala stosowana w po‐
miarze dydaktycznym odpowiada nam
na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik
osiągnięty przez ucznia, szkołę... na tle
wyników osiągniętych przez całą ba‐
daną populację. Skala staninowa
wprowadza 9 przedziałów wyników,
gdzie średnia stanowi 5, 6 to powyżej,
7 – wysoki, 8 – bardzo wysoki i 9 –
najwyższy. Z kolei 4 to poniżej, 3 – ni‐

ski, 2 – bardzo niski, 1 – najniższy.
Ogółem nasi maturzyści uzyskali 7
stanin z przedmiotów rozszerzonych:
z języka polskiego 84%, geografii –
31% i fizyki – 53%, 6 stanin z wiedzy
o społeczeństwie – 32%, 5 z podsta‐
wowych – języka angielskiego – 84%
i matematyki – 45% podstawa i 36%
rozszerzenie, 4 – z podstawy języka
polskiego i rozszerzenia języka angiel‐
skiego. Pociesza fakt, że na tle powiatu
w procentach język polski wypadł i tak
lepiej – 47 do 42 (powiat).
Warto podkreślić wyniki indywi‐
dualne – 9 stanin (bardzo wysoki)
uzyskał Mateusz Przygon z geografii
i 8 z matematyki. 8 stanin uzyskali:
Paweł Korga z języka polskiego roz‐
szerzonego i geografii, Żaneta Tarłow‐
ska z języka polskiego rozszerzonego
i Agnieszka Wołowiec z matematyki
podstawowej i geografii.
Statystycznie co czwarty maturzy‐
sta w Polsce nie zdał matury (74% ab‐

solwentów). U nas także nie obyło się
bez wpadek  jest to wynik zdawalno‐
ści 83,3% i tylko jeden przedmiot, co
dało możliwość na poprawę egzaminu
jeszcze w tym roku. Poprawki odbyły
się 8 września i czekamy na wyniki.
Można więc kontynuować naukę
na wybranych kierunkach studiów. Ci
którzy już zdecydowali, wybrali uczel‐
nie lubelskie: Politechnika, KUL,
UMCS. Wybierali przyszłościowe kie‐
runki – Inżynieria źródeł odnawial‐
nych, Geoinformatyka, Mechanika
i budowa maszyn, Logistyka… Te
i inne kierunki dają możliwość ubiega‐
nia się o stypendium. W tym roku
pierwsza osoba spośród absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego im. św.
Jana Pawła II w Krasnobrodzie zosta‐
nie objęta programem stypendialnym
Rodowitej z Roztocza Sp. z o.o. Bar‐
dzo cieszymy się z takiej formy
współpracy, która przynosi wymierne
korzyści dla uczniów.
Nasze liceum wykształciło warto‐
ściowych młodych ludzi. Wszyscy
mają pomysły na swoją przyszłość.
Opłaciło się zaangażowanie uczniów
i wsparcie nauczycieli, nawet po za‐
kończeniu roku szkolnego przez lice‐
alistów. W szkole odbywały się indy‐
widualne i grupowe konsultacje, przy‐
gotowujące do matury. Cieszą też bar‐
dziej liczne młodsze klasy licealne,
które mogą brać przykład ze starszych
kolegów, bo to oni tworzyli tradycję
i historię szkoły.
Halina Gontarz
Wychowawczyni klasy maturalnej
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„Ultraroztocze” 2020 w Krasnobrodzie

W

dniach 24 października 2020
roku będziemy gościli w Kra‐
snobrodzie miłośników aktywnego spę‐
dzania czasu  uczestników dużej imprezy
sportoworekreacyjnej, ale również i cha‐
rytatywnej pod nazwą „Ultraroztocze”,
która od czterech lat jest organizowana na
terenie Roztocza przez Fundację Na Ra‐
tunek.
Zwykle „Ultraroztocze” odbywało się
w maju, ale w tym roku organizacja tego
wydarzenia w terminie majowym ze
względu na obowiązujące wówczas ogra‐
niczenia związane z pandemią koronawi‐
rusa nie była możliwa, stąd też organiza‐
torzy zdecydowali o zmianie terminu.
Co roku główna baza zawodów miała
swoją siedzibę w innej miejscowości na‐
szego regionu. W pierwszej edycji (2017)
był to Zwierzyniec, w drugiej (2018) Jó‐
zefów, w trzeciej (2019) Susiec,
a w czwartej (2020) jest nią Krasnobród.
Jednym z celów „Ultraroztocza” jest
zbiórka środków finansowych na wspar‐
cie osoby / rodziny będącej w potrzebie
z terenu Roztocza. Podczas IV edycji
z racji tego, że Krasnobród jest gospoda‐
rzem tego wydarzenia, pomoc trafi do
kilku rodzin z terenu miasta i gminy Kra‐
snobród. Kolejne cele to: promocja walo‐
rów Roztocza, Roztoczańskiego Parku

Narodowego, Nadleśnictwa Zwierzyniec,
Nadleśnictwa Józefów i miejscowości
przez które przebiegają trasy „Ultrarozto‐
cza”, tj.: Miasta i Gminy Zwierzyniec,
Miasta i Gminy Józefów, Gminy Susiec,
Miasta i Gminy Krasnobród oraz Gminy
Tereszpol, a także popularyzacja i upo‐
wszechnienie biegania jako ogólnie do‐
stępnej i najprostszej formy sportu i re‐
kreacji oraz propagowanie zdrowego try‐
bu życia i aktywnego wypoczynku.
W ramach zawodów ULTRAROZ‐
TOCZE 2020 rozegrane zostaną następu‐
jące biegi i zawody:
ULTRAROZTOCZE 120 km
Start Krasnobród,
ULTRAROZTOCZE 90 km
Start Zwierzyniec,
ULTRAROZTOCZE 60 km
Start Józefów,
ULTRAROZTOCZE 30 km
Start Susiec,
ULTRAROZTOCZE 20 km
Start Majdan Sopocki,
ULTRAROZTOCZE 10 km
Start Krasnobród,
ULTRAROZTOCZE 10 km
Nordic Walking
Start Krasnobród,
ULTRAROZTOCZE MTB 120 km
Start Krasnobród.

Wszystkie dystanse kończą się na
mecie, która tak jak i baza zawodów bę‐
dzie zlokalizowana na stadionie sporto‐
wym w Krasnobrodzie.
Do zawodów zgłosiło się około 900
uczestników. Wszystkim życzymy uda‐
nych startów i osiągnięcia jak najlepszych
wyników w pokonaniu wybranych przez
siebie tras zawodów oraz miłego pobytu
w Krasnobrodzie i na Roztoczu.
Mieszkańców miasta i gminy Kra‐
snobród oraz miejscowości, przez które
przebiegają poszczególne trasy zaprasza‐
my do kibicowania wszystkim startują‐
cym w „Ultraroztoczu” oraz do udziału
w ceremoniach wręczenia nagród dla
zwycięzców poszczególnych dystansów,
które odbędą się w sobotę i niedzielę.
Regulamin i program zawodów oraz
inne szczegółowe informacje zmazane
z tym wydarzeniem są dostępne na stro‐
nie https://tourdezboj.com/ultraroztocze/.
Mariola Czapla
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Drugie urodziny
Roztoczańskiej Spółdzielni Socjalnej „WartO”

W

raz z końcem wakacji
(28.08.2020 r.) swoje drugie
urodziny obchodziły: Roztoczańska
Spółdzielnia Socjalna „WartO” oraz
Krasnobrodzka Spółdzielnia Socjalna
„Źródło”, które do funkcjonowania
w 2018 roku powołała Gmina Krasno‐
bród.
W związku z reintegracyjną misją
podmiotu ekonomii społecznej, Zarząd
zadbał, by był to dzień wielu bezpłat‐
nych atrakcji dla dzieci i dorosłych, za‐
dbał też, aby w okresie pandemii za‐
pewnić środki ochrony osobistej pod‐
czas całej imprezy.
O godzinie 10.00 odbyły się Warsz‐
taty Ceramiczne. Prowadzone przez in‐
struktorów „WartO”  Mirosława Lip‐
skiego i Magdalenę Drożdż. Dzieciacz‐
ki wykonały ceramiczne sówki, aby by‐
ły one dobrym atrybutem na rozpoczy‐
nający się rok szkolny. Wzięło w nich
udział 10 osób.
Następnie, w południe, przyjechał
do nas piękny tort i można było oficjal‐
nie rozpocząć celebrowanie urodzin.
Oczywiście w ten dzień nie mogło za‐
braknąć Założycieli Spółdzielni: Gminy
Krasnobród reprezentowanej przez
Burmistrza Kazimierza Misztala i Za‐
stępcę Burmistrza Janusza Osia oraz

Stowarzyszenia KulturalnoNaukowego
„Do Źródeł” reprezentowanego przez
Prezesa Agnieszkę Adamczuk.
Przy okazji święta odbyło się Walne
Zgromadzenie Krasnobrodzkiej Spół‐
dzielni Socjalnej „Źródło” i podsumo‐
wano pracę obu spółdzielni oraz ich
Prezesów: Magdaleny Drożdż i Leszka
Zdżyłowskiego.
Efekty pracy Prezesów są ogromne
i zauważalne w lokalnym środowisku,
dlatego też Walne Zgromadzenie wy‐
brało ich na II kadencję 20202022.
W godzinach popołudniowych od‐
były się charyzmatyczne warsztaty mu‐
zyczne z Michałem Szulcem, podczas
których każdy grał na instrumencie,
a razem cała grupa, stworzyła wspólny
rytm. Uczestnicy poznali instrumenty
z różnych stron świata takie jak: bębny
djembe z Afryki, marakasy z Kuby, ryk
lwa, wodospad, żabę i inne. Wszyscy
byli pozytywnie zachwyceni i zadekla‐
rowali się na kolejne spotkanie z muzy‐
ką już we wrześniu. W warsztatach
uczestniczyło 15 osób.
Oczywiście Prezes „WartO” nie za‐
pomniała o spotkaniu dla kobiet, które
są klientkami pracowni krawieckiej.
Uczestniczyły w nim mamy ze swoimi
pociechami. Bezpłatne spotkanie kon‐

sultacyjne o tajnikach pięknej i zdrowej
skóry przyniosło wiele nowych infor‐
macji i wniosków dotyczących co‐
dziennej pielęgnacji twarzy. Zabieg
wygładzania dłoni i sposób na mikro‐
dermabrazję w warunkach domowych
to doświadczenia, które uczestniczki
przeprowadzały na własnych skórach.
Huczne urodziny dobiegły końca
około: 19.30.
Czas płynie szybko, nie możemy
nic zrobić, aby go zatrzymać, ale po‐
winniśmy zawsze pamiętać, że WARTO
zatrzymać się, choć na chwilę, na tych
dobrych rzeczach, które się dookoła
Nas dzieją.
Drogi Czytelniku! Spółdzielnie po‐
wstały dwa lata temu, aby lokalnemu
społeczeństwu „działo się” dobrze:
• aby było blisko do krawcowej,
• aby było blisko, żeby zapewnić dzie‐
ciom kreatywną edukację,
• aby było blisko do opiekunek, które
świadczą usługi opiekuńcze na terenie
Gminy Krasnobród,
• aby było blisko do budowlańca, elek‐
tryka, czy dekarza.
Pamiętajmy o tym na co dzień, ko‐
rzystając z usług spółdzielni.
Zarząd Roztoczańskiej
Spółdzielni Socjalnej „WartO”
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Z wizytą studyjną w Krasnobrodzie

W

dniu 24.09.2020 roku mieliśmy okazję zaprezento‐
wać uczestnikom wizyty studyjnej z Lokalnej Grupy
Działania „Ziemia Bielska” i Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska
Kraina” efekty projektu realizowanego przez Gminę Krasnobród
za pośrednictwem Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Rozto‐
cze”.
Grupę przywitał pan Janusz Oś  Zastępca Burmistrza Kra‐
snobrodu, który opowiedział o rezultatach zakończonego pod
koniec 2019 roku projektu.
Uczestnicy obejrzeli produkt turystyczny powstały podczas

realizacji projektu, w postaci deptaka oraz ścieżek spacerowych.
Przypominamy, że w ramach projektu oprócz deptaka wykonano
ciągi piesze i elementy małej infrastruktury do obsługi turystyki
wodnej w rejonie zbiornika wodnego.

Całkowity koszt operacji to 350 246,61 zł, z czego otrzyma‐
ne dofinansowanie to kwota 208 644,40 zł.
Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Bu‐
dowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infra‐
struktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wod‐
nego „Zalew” za pośrednictwem Rybackiej Lokalnej Grupy
Działania „Roztocze” w ramach PO „Rybactwo i Morze 2014
2020”.
Referat funduszy unijnych i inwestycji
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie

Kolejny obiekt rekomendowany

G

mina Krasnobród po raz kolej‐
ny doceniła wysoki standard
świadczonych usług turystycznych.
W dniu 18 września 2020 r. Burmistrz
Krasnobrodu Kazimierz Misztal wręczył
kolejną rekomendację i tytuł „Obiekt re‐
komendowany przez Gminę Krasno‐
bród”. Wyróżniony został Ośrodek
SzkoleniowoWypoczynkowy „Pszczół‐
ka”.
Posiadanie rekomendacji to szereg
korzyści dla przedsiębiorców, którzy
spełnią te warunki. Mają oni prawo do
korzystania ze specjalnego logo, tabli‐
cy obiektu rekomendowanego przez
gminę oraz do promocji ich ośrodków
na stronach internetowych gminy, czy
w Punkcie Informacji Turystycznej,
a także w materiałach wydawanych
przez samorząd i na targach turystycz‐

nych, w których gmina będzie uczest‐
niczyć.
Jednocześnie zachęcamy inne pod‐
mioty charakteryzujące się wysokim

standardem świadczonych usług o wy‐
stępowanie o przyznanie ww. reko‐
mendacji. Przypominamy, że aby
otrzymać rekomendację wnioskodaw‐
cy nie mogą mieć zaległości podatko‐
wych, muszą rzetelnie prowadzić in‐
kaso opłaty uzdrowiskowej oraz re‐
spektować przepisy dotyczące porząd‐
ku i czystości. Obiekty hotelarskie po‐
winny spełniać wymogi ustawy
o usługach turystycznych, czyli posia‐
dać odpowiednią liczbę miejsc posto‐
jowych, miejsc przeznaczonych do re‐
kreacji i wypoczynku oraz pełny węzeł
sanitarny. Jednym z warunków jest
również posiadanie i udostępnianie
materiałów promocyjnych, związa‐
nych z ofertą turystyczną Krasnobrodu
i Roztocza.
Piotr Garbula
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Mistrzowie we wspomnieniach uczniów

arto wskazać na nie‐
wielką
publikację
dotyczącą szeroko rozumianej
dydaktyki, nieodzownej w re‐
alizowaniu podstawowej misji
szkoły i Kościoła.
Szybkie wyczerpanie nakładu
pierwszego wydania książki au‐
torstwa Pani Profesor Grażyny
Karolewicz Mistrzowie we wspo‐
mnieniach swoich uczniów (Re‐
dakcja Wydawnictw KUL, Lu‐
blin 2001) zachęciło wydawcę
do jej wznowienia. O atrakcyjno‐
ści problematyki tej publikacji,
która inspiruje do kontynuowa‐
nia badań, decyduje być może
połączenie dwóch wątków: sze‐
roko rozumianej pedagogiki i za‐
potrzebowania na autentyczne
wzorce wychowawcze.
Książka Pani Profesor Gra‐
żyny Karolewicz była pomyśla‐
na jako pewien sygnał wywo‐
ławczy do zbadania i ukazania
całej sfery edukacji młodych lu‐
dzi na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim.
Autorka jako pierwsza zaini‐
cjowała systematyczne badania
nad dziejami Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Jej liczne prace naukowe
w tym zakresie mają charakter pionierski
i są niezwykle ważne. Podejmowała kwe‐
rendy w wielu archiwach polskich i za‐
granicznych. Niestrudzenie wyszukiwała
świadectw życia profesorów KUL, spisy‐
wała ich relacje i wydawała je drukiem.
Docierała również do członków rodzin
pracowników KUL rozproszonych po ca‐
łej Polsce i poza jej granicami.
Spoglądając wstecz, a nie zauważając
na pierwszym planie człowieka, dostaje‐
my zdeformowany obraz dziejów, gdyż
rozpoznawalny w nich powinien być
przede wszystkim właśnie człowiek. To
on zawsze pozostaje w centrum naszego
poznania. Indywidualne ludzkie biografie
składają się na curricula vitae społeczno‐
ści, w pierwszym rzędzie tej podstawo‐
wej, rodzinnej, potem tej szerszej, jaką
tworzą wspólnoty państwowe, narodowe
i kościelne, ale także owe specyficzne,
mniej liczne w instytucjach edukacyjnych
i wychowawczych. Ich egzystencję
i funkcjonowanie odkrywa się właśnie
śledząc biografie tworzących je ludzi. Sa‐
mo słowo biografia (etymologicznie ze‐
spolenie dwu greckich słów: βίος [bíos]
‘życie’ i γράφω [gráphō] ‘piszę’, czyli
opis życia jakiejś autentycznej postaci)
podsuwa narzędzia badawcze i konkretne
cele. Pedagog w szczególny sposób musi
zwracać na to uwagę, gdyż w kręgu jego
zainteresowań zawsze znajduje się czło‐
wiek, i to, dodajmy, człowiek in statu fie‐

ri, w trakcie formacji. Nie kto inny jak
właśnie pedagog musi tej formacji patro‐
nować, ukierunkowywać ją, pomagać
w jej rozwoju. To jest głównym sensem
jego działalności, a właściwie misji czy
powołania.
Jakże mógłby się z takiego zadania
wywiązać bez szukania wzorów? Te zaś
są przeważnie zakodowane w historii.
Prawdziwa natomiast historia to przecież
nie opis martwego świata, lecz poznawa‐
nie losów ludzi, którzy żyli przed nami.
Może lepiej powiedzieć: ich życia, które
się w tych losach ukonkretniło i zrealizo‐
wało. Z tego kodu trzeba czerpać jak naj‐
więcej, i to nie dla próżnej ciekawości, ale
po to, by odczytane w nim wartości za‐
szczepiać innym, młodszym – tym, któ‐
rzy jeszcze nie są przygotowani, nie za‐
wsze wiedzą, jak należy żyć, aby służyć
Bogu i Ojczyźnie, Dobru i Prawdzie.
Biografistyka znalazła swoje miejsce
jako osobna dyscyplina w pedagogice
stosunkowo niedawno, ale wielcy peda‐
godzy z przeszłości zawsze instynktow‐
nie sięgali do wzorów osobowych, de
facto zatem uprawiali biografistykę, tyle
że inaczej to nazywali. Znany polski pe‐
dagog Ewaryst Estkowski już w pierw‐
szej połowie XIX stulecia pisał, że bio‐
grafie są tym dla ludzi, zwłaszcza mło‐
dych, czym opisy podróży. „Budzą ich
ciekawość do nauki, kształcą ich nie tylko
historycznie, ale i moralnie, podnoszą ich
umysł i sposobią wcześnie do rozwinięcia
własnego charakteru. Biografie najwięk‐

szych mężów staną się dla dzieci
drogowskazami, po których oriento‐
wać się będą w dalszej nauce histo‐
rii”1.
Nie trzeba specjalnych studiów,
aby z ukazanych w niniejszej pracy
obrazków z życia mistrzów wydedu‐
kować, że trwanie przy sprawdzo‐
nych zasadach i autorytetach to kwe‐
stia wychowania, wartości wpaja‐
nych od dzieciństwa, świadczących
o tożsamości człowieka.
Wspomnienia zawarte w tej
ciekawej i ciągle aktualnej książce
Pani Profesor Grażyny Karolewicz
to właśnie taka pomoc w całym naj‐
bardziej skutecznym, efektywnym
procesie wychowania. Dziś już nie
ma pośród nas mistrzów, o których
pisze Autorka. Dobrze, że zostali
przypomniani, by ich wielkość nie
tylko była znana, ale nadal stawała
się inspiracją dla kolejnych pokoleń
Polaków.
Książka opowiada o wielu nie‐
codziennych, często nawet humory‐
stycznych zdarzeniach z życia tytu‐
łowych mistrzów. Może właśnie to
one także decydują o jej powodze‐
niu? Do rąk Czytelników trafia więc
w drugim wydaniu.
G. Karolewicz, Mistrzowie we wspo‐
mnieniach swoich uczniów, Redakcja
Wydawnictw KUL, wyd. II, Lublin 2020,
ss. 75. il.
Ks. Edward Walewander, KUL
1. Wybór

pism pedagogicznych, oprac. i wstę‐
pem poprzedził M. Szulkin, Warszawa
1955, s. 260261

KDK

zaprasza na zajęcia
Od września br. Krasnobrodzki Dom
Kultury wznowił organizację niektórych za‐
jęć. Naukę gry na instrumentach dętych pro‐
wadzi kapelmistrz Mateusz Krawiec, a naukę
gry na gitarze Jarosław Monastyrski.
Od października rozpoczną się zajęcia
plastyczne, które poprowadzi instruktor ds.
plastyki Marzena Mazurek.
Przyjmujemy zapisy osób chętnych do
udziału w tych zajęciach  tel. 84 660 71 17
lub
email:
kontakt@kultura.krasno‐
brod.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.
Uczestnicy zajęć zobowiązani są do
przestrzegania regulaminu zajęć prowadzo‐
nych w KDK oraz obowiązujących zasad re‐
żimu sanitarnego.
Mariola Czapla
Dyrektor KDK
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„Oj dana, dana, dożynki tu mamy od samego rana”…

Dożynki parafialne w Malewszczyźnie

P

iękna, słoneczna pogoda, polne
kwiaty, odświętne stroje na ko‐
lorowych wozach, wieńce dożynkowe
oraz uśmiechnięte i rozśpiewane twa‐
rze…. To obrazy, jakie mogliśmy zoba‐
czyć na tegorocznym Parafialnym
Święcie Plonów Parafii Bożej Opatrz‐
ności w Bondyrzu, które odbyło się
w niedzielę dnia 30 sierpnia 2020 roku
w Malewszczyźnie.
Wydarzenie zgromadziło licznie ze‐
branych uczestników, wśród których
byli m.in.: Burmistrz Krasnobrodu Ka‐
zimierz Misztal, zastępca burmistrza Ja‐
nusz Oś, przewodniczący Rady Miej‐
skiej w Krasnobrodzie Radosław Cios
Mairot, wójt gminy Adamów Dariusz
Szykuła, radni powiatu zamojskiego
Agnieszka Adamczuk, Janusz Nawój
i Kazimierz Mielnicki i radni gminy
Krasnobród oraz delegacje z wieńcami
i darami ołtarza z Parafii p.w. Opatrz‐

K

ności Bożej w Bondyrzu, które przyby‐
ły z: Huciska, Starej Huty, Kaczórek,
Hutek, Bondyrza, Guciowa oraz Ma‐
lewszczyzny.
Po przejściu uroczystego korowodu
dożynkowego rozpoczęła się Msza
Święta. Eucharystii przewodniczył
i homilię wygłosił, pochodzący z na‐
szych pięknych i malowniczych stron,
ks. Jacek Piotrowski. Mszę Świętą kon‐
celebrował ks. proboszcz Artur Sokół.
Po zakończonym nabożeństwie odbyło
się poświęcenie wieńców dożynkowych
oraz złożenie darów ołtarza. Na koniec
uroczystości ksiądz Proboszcz podzię‐
kował wszystkim za przybycie, modli‐
twę oraz wieńce, a także za ogromne
zaangażowanie mieszkańcom Ma‐
lewszczyzny w przygotowaniu doży‐
nek.
Następnie wszyscy mogli spróbo‐
wać chleba, złożonego jako dar ołtarza

oraz posłuchać pieśni o tematyce ludo‐
wej w wykonaniu tutejszych zespołów.
Przy rytmicznej muzyce kapeli
„ Adamowiaki” można było poczęsto‐
wać się przysmakami przygotowanymi
przez tutejsze Koła Gospodyń Wiej‐
skich. Wędzone kiełbaski, wojskowa
grochówka, domowy żurek oraz sma‐
kowite ciasta, pierożki i smalczyk roz‐
toczański, to wszystko, czego mogli‐
śmy spróbować . Oprócz pysznego je‐
dzenia można było przysiąść na wiązce
słomy przy filiżance kawy, herbaty lub
kieliszku domowej nalewki…
Muzyka przygrywała do śpiewu
i do tańca, a nasze wszystkie dzieci ba‐
wiły się na dmuchańchach. Ach, cóż to
były za dożynki…
Malowanki
Fotoreportaż – str. 20
fot. Józef Zdybel

Wydanie folderów przez Krasnobrodzkie
Stowarzyszenie Korczakowskie

rasnobrodzkie Stowarzyszenie
Korczakowskie
podpisało
umowę ze Stowarzyszeniem Lokalna
Grupa Działania „Nasze Roztocze” na
realizację grantu pn. „Przygotowanie
i wydanie folderów promujących Samo‐
dzielne Publiczne Sanatorium Rehabili‐
tacyjne im. Janusza Korczaka w Krasno‐
brodzie oraz Krasnobród”.
Planuje się wydanie dwóch folderów
promujących zarówno istniejące już od
ponad 60 lat krasnobrodzkie sanatorium,
jak też Krasnobród: tj. folder mały o for‐
macie A5 w ilości 5000 sztuk, oraz duży
formatu A4 w nakładzie 2500 egz.
Wydaniem folderów zajmie się firma
Wydawnictwo ATUT Elżbieta Jawor
z Zamościa.
Koszt całkowity projektu wynosi
19.530,00 zł, z czego 18.553,00 zł sta‐
nowi dotacja Unii Europejskiej, zaś
977,00 zł to udział własny Stowarzysze‐
nia.
Projektowane przedsięwzięcie ma na
celu promocję i budowanie marki Sa‐
modzielnego Publicznego Sanatorium
Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie oraz marki Krasnobro‐
du, w tym podkreślenie walorów uzdro‐
wiskowych naszego miasta (prozdro‐
wotnego wypoczynku), a także przybli‐
żenie oferty tutejszego Sanatorium.
Realizacja grantu wpłynie bezpo‐

średnio na wzrost walorów turystycz‐
nych obszaru LGD poprzez wyekspono‐
wanie najcenniejszych i największych

jego atrakcji dla rzeszy turystów i kura‐
cjuszy odwiedzających Krasnobród.
Marta Lizut

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie. Grant pn. „Przygotowanie i wydanie folderów promujących
Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie oraz Krasnobród” realizowany przez Krasnobrodzkie
Stowarzyszenie Korczakowskie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020. Grant realizowany w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Nasze Roztocze”
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WIEŚCI

z Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
Projekt z zakresu EDUKACJI EKOLOGICZNEJ realizowany w Sanatorium

S

anatorium podpisało umowę z Wojewódzkim Fundu‐
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie na realizację przedsięwzięcia pn. „Ochrona przy‐
rody i ekologia w uzdrowisku – etap III”.
Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży przebywają‐
cych w Sanatorium w okresie od czerwca do listopada 2020 ro‐
ku. W tym czasie planuje się przeprowadzenie 6 edycji warszta‐
tów, realizowanych zarówno przez nauczycieli Szkoły Podsta‐

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Trzy edycje warsztatów zostały już zrealizowane, przed na‐
mi trzy kolejne. Zwycięzcy w obu konkursach otrzymują
atrakcyjne nagrody, m. in. pendrive, ciekawe albumy o tematy‐
ce przyrodniczej. Zaś wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody
pocieszenia, w postaci linijek i zakładek do książek z motywem
przyrodniczym.
Marta Lizut

wowej Specjalnej przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasno‐
brodzie, jak też przez pracowników Zespołu Lubelskich Parków
Krajobrazowych Oddziału Zamiejscowego w Zamościu. Tema‐
tem zajęć będzie zgłębianie wiedzy na temat przyrody rozto‐
czańskiej, jak też realizacja materiału z zakresu edukacji ekolo‐
gicznej.
W każdej edycji przeprowadzane są dwa konkursy: pierwszy
 quiz z wiedzy o przyrodzie występującej w województwie lu‐
belskim; drugi  konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej.
Na realizację projektu Sanatorium uzyskało dotację w wyso‐
kości 4000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Projekt pn. „Ochrona przyrody
i ekologia w uzdrowisku  etap III”
Dofinansowano ze środków Wojewódzkie‐
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo‐
darki Wodnej w Lublinie

Nakrętkowe serce jest już w Krasnobrodzie

P

rzed budynkiem Urzędu Miej‐
skiego w Krasnobrodzie za‐
montowano już nakrętkowe serce prze‐
znaczone do zbiórki plastikowych na‐
krętek. Jak widać spełnia ono swoją
funkcję, bo częściowo jest już wypeł‐
nione nakrętkami.
Nakrętkowe serce w Krasnobrodzie
powstało przy wsparciu Burmistrza Kra‐
snobrodu Kazimierza Misztala. Warto tu
dodać, że zakup został dokonany dzięki
funduszom zebranym podczas społecz‐
nej zbiórki zorganizowanej przez Mał‐
gorzatę Miecznik Borkowską.

Udało się zebrać potrzebną kwotę
2500 zł. co jest zasługą wszystkich osób
dokonujących wpłat oraz głównego
sponsora Hotelu Ibis Styles Tomaszów

Lubelski oraz Pana Błażeja Barteckiego.
Zachęcamy wszystkich mieszkań‐
ców do zbiórki nakrętek i wrzucania ich
do czerwonego nakrętkowego serca. Ta‐
kie działanie jest związane nie tylko
z troską i dbaniem o środowisko natu‐
ralne, ale może pomóc osobom potrze‐
bującym. Istnieje bowiem możliwość
odsprzedaży zebranych nakrętek i prze‐
znaczenie zysku na cele charytatywne.
Środki w całości przeznaczane będą na
wsparcie dla osób, które naszej pomocy
szczególnie potrzebują.
Mariola Czapla
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

W

e wrześniu 2020 roku Gmina
Krasnobród we współpracy
z Bankiem Żywności w Lublinie po raz
kolejny przystąpiła do realizacji Progra‐
mu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014 – 2020, którego celem jest dotar‐
cie z pomocą żywnościową do osób
najbardziej potrzebujących. W gminie
Krasnobród powyższy Program reali‐
zowany jest od 2014 roku do chwili
obecnej.
We wrzeniu 2020 roku zakończyła
się realizacja Podprogramu 2019, w ra‐
mach którego osoby najbardziej potrze‐
bujące skorzystały ze wsparcia w postaci
żywności oraz uczestnictwa w różnych
działaniach wspierających i edukacyj‐
nych. W ramach Podprogramu 2019
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krasnobrodzie, działa‐
jąc z upoważnienia Burmistrza, objął
wsparciem żywnościowym 1169 osób.
Każda z zakwalifikowanych osób otrzy‐
mała paczki żywnościowe (filet z ma‐
kreli w oleju, groszek z marchewką,
koncentrat pomidorowy, buraczki wiór‐
ki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy kla‐
rowany, makaron jajeczny, makaron ku‐
kurydziany bezglutenowy, ryż biały, ka‐
sza gryczana, herbatniki maślane, mleko
UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający,

szynka drobiowa, szynka mielona, pasz‐
tet wieprzowy, cukier biały, olej rzepa‐
kowy, oraz gołąbki w sosie pomidoro‐
wym).
Pomoc żywnościowa w postaci
paczki żywnościowej może być przeka‐
zywana do osób spełniających kryteria
kwalifikowalności do statusu osoby naj‐
bardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji życio‐
wej, spełniających kryteria określone
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 200%
kryterium dochodowego uprawniającego
do skorzystania z pomocy społecznej (tj.
1 402 zł dla osoby samotnie gospodarują‐
cej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie), na
podstawie skierowania wystawionego
przez właściwy terytorialnie Ośrodek Po‐
mocy Społecznej, lub w przypadku osoby
bezdomnej – oświadczenia podpisanego
w organizacji.
Pragniemy również poinformo‐
wać, że Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
wydaje już skierowania na Podpro‐
gram 2020. Osoby wymagające
wsparcia prosimy o złożenie wniosków
osobiście lub zdalnie (w czasie zagro‐
żenia epidemiologicznego lub stanu
epidemii).

W Podprogramie 2020 oferowanych
jest 20 produktów:
1. artykuły warzywne i owocowe: gro‐
szek z marchewką, koncentrat pomido‐
rowy, buraczki wiórki, powidła śliwko‐
we, mus jabłkowy, fasolka po bretońsku;
2. artykuły skrobiowe: makaron jajeczny
świderki, płatki owsiane, ryż biały, kasza
jęczmienna, herbatnik maślane;
3. artykuły mleczne: mleko UHT, ser
podpuszczkowy dojrzewający;
4. artykuły mięsne: szynka drobiowa,
szynka wieprzowa mielona, pasztet dro‐
biowy, filet z makreli w oleju.
5. cukier: cukier biały, miód nektarowy
wielokwiatowy;
6. tłuszcze: olej rzepakowy.
Osoby potrzebujące mogą także
skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub
warsztatów dotyczących m.in. przygoto‐
wywania posiłków, dietetyki oraz zdro‐
wego odżywiania, sprawnego zarządza‐
nia budżetem domowym, zapobiegania
marnowaniu żywności w celu zwiększe‐
nia samodzielności i włączenia społecz‐
nego.
Bożena Ożga
Kierownik MGOPS
w Krasnobrodzie

Program „Posiłek w szkole i w domu”
Pomoc państwa w zakresie dożywiania

M

iejsko – Gminny Ośrodek Po‐
mocy Społecznej w Krasno‐
brodzie informuje, że od września
2020 r. rozpoczęła się realizacja Progra‐
mu „Posiłek w szkole i w domu” na rok
szkolny 2020/2021. Istotnym elemen‐
tem programu jest zapewnienie dzie‐
ciom i młodzieży w wieku szkolnym
gorącego posiłku. W 2019 roku z pro‐
gramu skorzystało 202 osoby.
Pomoc przysługuje rodzinom w których
dochód netto w przeliczeniu na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00
zł miesięcznie, co stanowi 150% kryte‐
rium dochodowego na osobę w rodzi‐
nie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej.

Zapraszamy
rodziców
dzieci
w wieku szkolnym do korzystania
z oferowanej formy pomocy. Wnioski
należy składać w Miejsko – Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznym w Kra‐
snobrodzie.
Do wniosku w zależności od posia‐
danych dochodów należy dołączyć:
• dokumenty potwierdzające wysokość
dochodów netto za miesiąc poprzedza‐
jący złożenie wniosku – np. wnioski
składane we wrześniu – dochód wypła‐
cony w miesiącu sierpniu (zaświadcze‐
nie od pracodawcy, decyzja renty, eme‐
rytury);
• zaświadczenie o posiadaniu gospodar‐
stwa rolnego z Urzędu Gminy, w której

znajduje się gospodarstwo;
• w przypadku, gdy w rodzinie są oso‐
by niepełnosprawne lub długotrwale
chore aktualne orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności;
• osoby prowadzące działalność gospo‐
darczą – zaświadczenie lub oświadcze‐
nie o uzyskanym dochodzie, w zależ‐
ności od rodzaju prowadzonej działal‐
ności.
Bożena Ożga
Kierownik MGOPS
w Krasnobrodzie
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Ach! Cóż to były za wycieczki, rajdy?!
Heskie*) dla młodzieży frajdy!? (cz.6)

P

o prawej stronie szosy ,,kocioł‐
bówki” biegnącej z ,,podza‐
meckiej góry” w dół w kierunku Jacni,
na zboczach wzgórz przed omawianą
figurą naprzeciwko wspomnianego
wcześniej tartaku i placu manewrowe‐
go – składowiska surowca tartacznego,
jeszcze za czasów funkcjonowania
dawnego folwarku od roku 1944,
a później utworzonego PGRu, gdzie
dziś pulsuje życiem osiedle Podzamek
z kościołem pw. Zesłania Duch Świę‐
tego, a dalej funkcjonuje DPS – ongiś
falowały łany zbóż. Niekiedy zielenia‐
ły się niewielkie zagony kartofli lub
pałała w słońcu gryka miododajna,
gwarowo hreczką zwana.
Zasiewy zbóż ozimych już u progu
lata, jako łany srebrzystego żyta, a ciut
później już złocistej pszenicy zasiewane
tu od wieków, które od szpaleru brzóz,
owych ,,białych dam” rosnących na skar‐
pie wzdłuż wstęgi szosy – wspinały się na
wzgórza, aż do ciemnozielonej ściany la‐
su tzw. ,,wilczej jamy” – wspinającej się
ku szczytowi wierzchowiny niwy, tudzież
łany jarego jęczmienia i owsa pozłacane‐
go to ciemniejszym, to poślednim złotem
rosnące na lichszej glebie pochyłości zbo‐
cza opadającego lekko ku zachodowi do
ściany lasu sosnowojodłowego przety‐
kanego gdzie niegdzie sosną amerykań‐
ską – wejmutką zwaną, odgraniczonego
od pól szpalerem leciwych, dorodnych,
niebotycznych świerków zdobionych bo‐
gato girlandami szyszek – falowały spo‐
kojnie w dni ciche, słoneczne pod lekkim
tchnieniem ciepłego rankiem, a rozgrza‐
nego w słońca zenicie – zefirku, tworząc
złudzenie zwiewnego tańca rozbrykanych
na łonie natury chochlików lub falującego
spokojnym rytmem, pełnego cieni i bla‐
sków fal lustra wody pobliskich stawów.
Wspomniane wyżej zboża rosnące na
zboczach wzgórz widoczne z szosy, gdy
późną wiosną urosły w dorodne, acz zie‐
lone jeszcze, a w lecie do żniwnego czasu
już srebrne i złote łany – w dni ponure,
wietrzne i burzowe targane tęgimi po‐
dmuchami wiatru, szalejącej wichury –
falowały jak oszalałe, to w jedną, to
w drugą stronę, za chwilę w innym kie‐
runku, na podobieństwo wzburzonych fal
jeziora, tworząc zjawisko chaosu, niepo‐
koju i bałaganu w runie przyrody.
Dopowiedzenie – uzupełnienie do
wątku o sośnie amerykańskiej – wej‐
mutce.
Skąd ona zaistniała w tutejszych la‐
sach? Naturalnie przecież nie występo‐

wała w lasach Europy. Domyślam się, że
zapewne były właściciel ziemski i oko‐
licznych lasów Kazimierz Fudakowski
gotowe flance – sadzonki tych zamor‐
skich drzew, rosnących w lasach Ameryki
i Kanady, a atrakcyjnych dla europejczy‐
ków ze względu na ich piękno nie tylko
jako drzewo rosnące, ale głównie na
piękny w swej kolorystyce rodzaj mate‐
riału na meble i inne składniki domowego
wystroju, był ceniony w tzw. ,,wyższych
sferach” – zakupił w leśnictwie w Zwie‐
rzyńcu, które tamże prowadziło suszarnię
nasion leśnego drzewostanu na potrzeby
zagospodarowywania terenów leśnych po
wycince drzew na cele gospodarcze or‐
dynacji jak również handlowe – XV or‐
dynata Maurycego Klemensa Zamojskie‐
go i jego syna ostatniego XVI ordynata
Jana Zamojskiego – oraz szkółki leśne,
gdzie sadzono nasiona z suszarni do gle‐
by, z których wyrastały sadzonki. Między
innymi – sosny wejmutki. Zapewne Fu‐
dakowski polecił swoim leśnikom, gajo‐
wym zasadzenie nabytych sadzonek wej‐
mutki – w lasach w pobliżu siedziby
w Podzamku.
Piszący tą opowieść doskonale pa‐
miętam z lat młodości, kiedy z inny‐
mi ,,bystrzykami” pasąc krasule na skar‐
pach szosy, aż do uroczyska Belfont
przed jaceńską kopką, na której szosa
skręcała ostro w prawo – odkrywaliśmy
te okazy owych sosen ,,amerykanek” róż‐
niących się wyraźnie od sosen rodzi‐
mych. Rosły one w lesie po prawej stro‐
nie szosy, za ową droga leśną do Grabni‐
ka w różnych miejscach tego kompleksu
leśnego, aż do okolic wspomnianego
wcześniej śródleśnego ,,bagienka”.
Pamiętam, że było ich kilkadziesiąt
w różnych miejscach lasu, wzdłuż leśnej
drogi – mówiono na nią ,,stara droga”,
którą dawno, dawno temu, bardzo dawno
jeżdżono w kierunku Jacni, dopóki nie
została wytyczona i zbudowana nowa
droga czyli omawiana wcześniej szo‐
sa ,,kociołbówka”.
Znikły one z tego kompleksu leśnego
w późniejszych latach. Wykupili je nie‐
którzy pracownicy leśnictwa w Zwie‐
rzyńcu z przeznaczeniem już pięknej ko‐
lorowej tarcicy na meble i inne domo‐
we ,,bajery”. Dosyć późno w życiu
u dawnego kolegi z tzw. ,,szkolnej ław‐
ki”, a byłego pracownika nadleśnictwa
w Zwierzyńcu Jaśka Murzacza, który po‐
budował piękny drewniany dom w lesie
w północnej części Kaczórek, w których
wewnętrzne schody były wykonane wła‐

śnie z desek wykupionych przez niego
z owych sosen wejmutek. Prezentowały
się pięknie. Zazdrościłem mu tego zaku‐
pu pięknego drewna na te atrakcyjne
schody. Jedyne takie w szerokiej okolicy!
Niestety ten, który te drzewa posadził
w swoim pobliskim lesie – Kazimierz
Fudakowski nie skorzystał niestety
z owoców swej pracy i pomysłowości
w gospodarowaniu lasami.
Malowanie piórem zachowań przyro‐
dy w dni ciche, pogodne i ponure wi‐
chrowe, można było odnieść do wszyst‐
kich zasiewów, łanów zbóż w okresie ich
wzrastania, aż do żniw – rosnących wte‐
dy na licznych wzgórzach, dolinach bli‐
skiej i dalekiej temu opisywanemu miej‐
scu – okolicy roztoczańskiej krainy.
Opisywane zachowania łanów zbóż
na południowych stokach wzgórz w za‐
leżności od nastrojów aury przykuwały
uwagę i wzbudzały dziecięcy zachwyt
i różne skojarzenia małego obserwatora,
postrzegane jako malowane żywe obrazy,
które utkwione zostały mocno i trwale
wpierw w dziecięcych, później już mło‐
dzieńczych zasobach pamięci podczas
codziennych pastuszych powinności wy‐
konywanych sumiennie lub mniej, tą
przypisaną przez rodziców pastuszą po‐
winność. Dziś podejmując się opisywania
dawnej przyrody, zdarzeń itp. mam je
w pamięci, jak to mówią – jak znalazł.
Na granicy wspomnianego wyżej po‐
la i lasu od ,,nitki” szosy, rosły wzdłuż
głównej drogi do wsi Grabnik w rzędzie
owe dostojne świerki z girlandami dłu‐
gich szyszek, najprzód małych jasnozie‐
lonych, następnie ciemnozielonych, aż
po złote i na koniec brązowych jesienią
i zimą. Trzymały się one mocno ra‐
mion ,,macierzy” do czasu gdy szalone
wichury zawzięcie targające szczytami
świerków postrząsały je niecnie na zie‐
mię. Leciały bezradne obficie w dół, ku
ziemi obficie ją zaściełając. Leżały długo
obficie wokoło u podnóża dostojnych ro‐
dzicieli – świerków.
Za ostatnim świerkiem oba odcinki
drogi  tej polnej od szosy nad figurą i tej
leśnej odbiegającej od wstęgi szosy kil‐
kadziesiąt metrów za figurą, łączyły się
za pagórkiem na skraju lasu we wspólny
trakt – leśny dukt dojazdowy do Grabni‐
ka. Od zakrętu duktu w prawo pod pa‐
górkiem, odbiegał w lewo wznosząc się
stopniowo wzwyż, ku północnemuza‐
chodowi, ku Jacni, wydeptana przez wie‐
ki przez piechurów – ścieżka wciąż wspi‐
nająca się wzwyż – w głąb leśnych ostę‐
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pów, wiodła po krawędziach urwistych
pionowych ścian głębokich wąwozów,
jarów wydrążonych przez potoki ulew‐
nych deszczów lejących swe wody przez
niezliczone wieki w gliniastopiaskowym
podłożu kniei, dalej – ku szczytowi
wierzchowiny porośniętej knieją sosno‐
wojodłowobukową. Za szczytem tej le‐
śnej wierzchowiny opadającej raptownie
w dół pośród licznych jarów, ku łąkom
rozścielającym się pięknym, szerokim
i długim kobiercem utkanym z runa traw
różnorodnych i z zielnika kolorowych
i wonnych zielsk rosnących na szerokiej
i długiej dolinie ciągnącej się aż od Bró‐
dek, do mostu nad strumykiem, odbywała
się pierwsza wędrówka do celu, do do‐
mostw w Jacni dwoma ścieżkami wydep‐
tanymi przez niezliczone lata przez pie‐
churów pośród łąkowej, bujnej wiosną
i latem roślinności, koszonej kosami kilka
razy w sezonie wzrostu, suszonej i pozy‐
skiwanej na siano dla koni i tzw. rogaci‐
zny jako paszę na późną jesień i zimę.

Wrzesień 2020
Jedna ze ścieżek wiodła przez strumyk
Jacynką zwany do ulicy wiodącej obok
szkoły paroklasowej posadowionej po‐
środku wsi przy szosie ceglance na od‐
cinku wsi od mostu do zakrętu szosy
zmierzającej dalej pod górę w kierunku
Adamowa i dalej w kierunku Zamościa.
Druga ścieżka przez łąki wyprowadzała
innych piechurów na zakręt szosy, gdzie
za wzniesieniem kończyły się domostwa
wsi, do których to domostw przed zakrę‐
tem, na zakręcie i za – wędrowcy wracali.
Mieszkańcy zachodniego odcinka
Jacni ze względu na wielość występują‐
cych imion u mężczyzn o imieniu Marcin
 ,,Marcinami” byli zwani. Komunikację
pieszą odbywali ścieżką udeptaną
wpierw, a później ujeżdżoną rowerami
wzdłuż podnóża skarpy szosy po jej pra‐
wej stronie w kierunku Podzamku. Z tej
ścieżki korzystali piechurzy i rowerzyści,
których wtedy było bardzo mało, zarów‐
no z Jacni i z części Kaczórek przez Bel‐
font do Krasnobrodu i do kościoła para‐
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fialnego w Podklasztorze. Ścieżka ta
kończyła się na krawędzi lasu przed
wspomnianym wcześniej placem tartacz‐
nym. Tu trzeba było wyjechać z rowu
pobocza szosy na jej ,,kociołkową” na‐
wierzchnię lub jechać nieutwardzonym
poboczem pod ową ,,podzamecką górę”,
u jej podnóża zejść z roweru i pieszo wę‐
drować na jej szczyt.
Zamożniejsi mieszkańcy zachodniej
i wschodniej części Jacni zaprzęgami
konnymi  furmankami lub sańmi w zi‐
mie jechali rodzinnie do kościoła w Pod‐
klasztorze lub we wtorki na targ do Kra‐
snobrodu. Podobnie też było z mieszkań‐
cami innych pobliskich dalszych wiosek.
c.d.n.
Mieczysław Komisarczuk
Krasnobród, 2321.09.2020 r.
Heskie*  po czesku: dobre, pyszne,
wspaniałe

Plan na kino – przedstawiają Provident i AXA

N

a sobotę 3 października 2020
roku w Krasnobrodzkim Do‐
mu Kultury zaplanowano projekcje ki‐
nowe w ramach projektu „Plan na kino
– przedstawiają Provident i AXA”.
W KDK będzie można zobaczyć
nowości filmowe, takie jak: „Trolle
2” (godz. 14 i 16.00) i „Jak zostać
gwiazdą” (godz. 18.00), których pre‐
mierę kinową zaplanowano dzień
wcześniej (02.10.2020r) oraz film

pt. „25 lat niewinności. Sprawa Tom‐
ka Komendy” (godz. 20.30), który
w kinach jest od 18 września.
Projekcje są organizowane zgod‐
nie z obowiązującymi przepisami sa‐
nitarnymi. Szczegółowe informacje
na temat obowiązków i zaleceń dla
widzów zostały ujęte w szczegóło‐
wym regulaminie, który jest dostępny
w Internecie.
Zgodnie z regulaminem na sali

może być zajętych tylko połowa
miejsc, widzowie będą wpuszczani do
sali po zmierzeniu temperatury i de‐
zynfekcji rąk, a także mają obowią‐
zek noszenia maseczek.
Ponadto w związku z ogranicze‐
niem widowni na salach kinowych,
nie ma rezerwacji telefonicznej bile‐
tów, zalecany jest zakup biletów on
line i płatności bezdotykowe.
W ramach projektu „Plan na kino
– przedstawiają Pro‐
vident i AXA” orga‐
nizatorzy zapewniają
też barek kinowy,
w którym można za‐
kupić zarówno pysz‐
ny popcorn, jak i na‐
poje z portfolio grupy
CocaCola.
Aby z nich skorzy‐
stać na sali należy
mieć na sobie przy‐
łbicę.
Więcej szczegółów
na temat projektu
na www.plannakino‐
.pl oraz stronach in‐
ternetowych i facebo‐
oku Krasnobrodzkie‐
go Domu Kultury
i Urzędu Miejskiego
w Krasnobrodzie.
M. Czapla
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Inwestycyjne wieści z Parafii NNMP w Krasnobrodzie

P

arafia NNMP w Krasnobrodzie
jest w trakcie realizacji dużych
inwestycji, które mają na celu poprawę
stanu technicznego zabytkowych obiek‐
tów klasztornych, a także stworzenie do‐
godnego zaplecza do przyjmowania
pielgrzymów oraz miejsca spotkań dla
członków grup religijnych działających
przy krasnobrodzkim sanktuarium.
Nowe pokrycie dachu klasztoru
Kontynuowane są prace związane
z pokryciem dachówką dachu klasztoru
od strony północnej. Znaczna część prac
została już wykonana i klasztor prezentu
się okazale. Do wykonania pozostała
jeszcze część dachu od strony północnej
 skrzydło od wieży dzwonnicy do ko‐
ścioła i cała strona zachodnia klasztoru,
czyli od strony kościoła.
Remont dzwonnicy
i wieżyczki nad dzwonnicą
Oprócz prac związanych z wykona‐
niem nowego pokrycia dachu klasztoru
prowadzone są również prace przy re‐
moncie dzwonnicy. Obejmują one re‐
mont elewacji i wykonanie nowego po‐
krycia wieżyczki nad dzwonnicą. Zanim
przystąpiono do tych prac, po zdjęciu
blachy z wieżyczki przeprowadzono ba‐
dania stanu drewnianej więźby. Okazało
się, że poza kilkoma elementami należy
niemal wszystko wymienić na nowe.
Ponieważ nie było tego w pierwotnym

projekcie należało zrobić nową „Opinię
techniczną o stanie dachu wieżydzwon‐
nicy…” i uzyskać zatwierdzenie zaleceń
inżyniera konstruktora. W dniu 2 czerw‐
ca br. Parafia otrzymała decyzję z Woje‐
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
pozwalającą na przeprowadzenie zaleco‐
nych prac. Rozpoczęto więc demontaż
konstrukcji drewnianej i zaczęto wyko‐
nywać żmudne prace przy odtworzeniu
w nowym wydaniu każdej starej belki,
beleczki i listewki. Po ich odtworzeniu
wykonana została nowa więźba wie‐
życzki i rozpoczęto prace polegające na
przykryciu jej blachą miedzianą. Prace
są na ukończeniu.
Dom pielgrzyma
Bardzo zaawansowane są prace
związane z adaptacją budynku (dawnej
siedziby urzędu gminy) na dom piel‐
grzyma. Fundamenty i ściany budynku
zostały wzmocnione, zalano stropy, wy‐
konano wylewki na parterze, a także no‐
wą więźbę dachową. Dach został
pokryty blachą, zamontowano na nim
panele fotowoltaiczne. Wstawione są już
okna. Trwają prace związane z ociepla‐
niem ścian zewnętrznych oraz sufitu
na poddaszu. Wykonywane są też prace
polegające na wykonywanu wewnętrz‐
nych instalacji wodnokanalizacyjnych
i elektrycznych.
Dom Pielgrzyma będzie służyć lo‐

kalnej społeczności oraz pielgrzymom.
W budynku przewidziane są na parterze
dwie duże sale, które mogą służyć do
organizacji spotkań i do spożywania po‐
siłków. Przewidziane jest też zaplecze
gospodarcze z kuchnią i miejsce na wę‐
zeł sanitarny. W poddaszu budynku bę‐
dzie miejsce na 8 pokoi z łazienkami.
Budynek będzie posiadał ogrzewanie
z pomp ciepła.
Prace związane z adaptacją budynku na
dom pielgrzyma realizowane są przy dofi‐
nansowaniu z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wszystkie prace realizowane przez
Parafię NNMP w Krasnobrodzie są
wspierane finansowo przez parafian i in‐
nych darczyńców z kraju i zagranicy.
Mariola Czapla
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