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Przetarg na dostawę energii 
elektrycznej

W dniu 06.12.2016r. rozstrzygnięto 
przetarg  na  dostawę  energii  elektrycz
nej  na  lata  20172018.  dla  potrzeb 
Gminy  Krasnobród  i  jednostek  podle
głych.  Dostawcą  energii  elektrycznej 
 będzie  Polska  Grupa  Energetyczna 
Obrót  S.A.  Rzeszów Oddział  Zamość. 
Koszt zakupu 1 kWh wynosi 0,255 zł. 
brutto.

Nowe oświetlenie uliczne
W  ramach  budowy  oświetlenia 

ulicznego  ul.  Lelewela  i  Łąkowej 
i  dokonana  zostanie  wymiana  oświe
tlenia  ulicy  3go  Maja  na  odcinku  od 
ul.  Szkolnej  do  ul.  Tomaszowskiej. 
Słupy typu parkowego z ul. 3go Maja 
zostaną przeniesione na ul. Łąkową  (9 
szt.)  i  na  ul.  Lelewela  (9  szt.), 
a w to miejsce zostaną ustawione typo
we  słupy  uliczne  o  wysokości  9  m 
z lampami LED. 

Dokumentacja na budowę 
oświetlenia ulicznego

Opracowano  dokumentację  bu
dowlaną i uzyskano pozwolenie na bu
dowę oświetlenia  ulicznego  ul. Gietki, 
Andersa,  Łąkowej,  Kalinowej,  Jaśmi
nowej  i  Fiołkowej.   Budowa oświetle
nia  ul.  Łąkowej  etap  I  zostanie 
wykonany do końca roku 2016. Etap II 
jak również pozostałe ulice są zaplano
wane do realizacji w roku 2017. 

Nowe urny wyborcze
Na  początku  listopada  br.  Gmina 

Krasnobród  zakupiła  nowe  urny  wy

borcze, które na jej zamówienie wyko
nała  firma  KEY  COMPANY  Sp. 
z. o o BiałystokZaścianki. Białoczer
wone  urny  to  już  przeszłość.  Zgodnie 
z  uchwałą  Państwowej  Komisji  Wy
borczej  z  marca  br.,  według  nowych 
wytycznych PKW urny do głosowania 
muszą mieć przezroczyste ściany  i od
powiednie  wymiary,  nie  ma  na  nich 
żadnych  symboli  narodowych,  ani wi
zerunku orła białego.

Zakupione  urny  zostały  rozwiezio
ne  do  szkół,  domów  pomocy  społecz
nej i innych miejsc, w których znajdują 
się  lokale  wyborcze.  Są  większe  od 
poprzednich. Trzy urny trafiły do loka
li  wyborczych,  w  których  głosuje  po
wyżej  750  wyborców,  dziesięć  urn 
dostarczono do lokali, w których głosy 
oddaje mniej niż 750 wyborców, dwie 
urny  pomocnicze  (przenośne)  trafiły 
do domów pomocy społecznej. 

Łączny  koszt  zakupu  urn  wyniósł 
8  072,49  zł.  i  został  sfinansowany 
z  dotacji  przyznanej  przez  Delegaturę 
Krajowego  Biura  Wyborczego 
w Zamościu.

Przetarg na wywóz śmieci
Rozstrzygnięto  przetarg  na  „Od

biór  i  zagospodarowanie  odpadów  ko
munalnych  z  terenu  nieruchomości 
zamieszkałych  położonych  na  terenie 
Gminy  Krasnobród”.  Do  składania 
ofert  zaproszono  trzech wykonawców. 
Najkorzystniejszą  ofertę  na  świadcze
nie  usługi  dla  gminy  Krasnobród  zło
żył  wykonawca    Spółdzielczy  Zakład 
Gospodarczy  w  Józefowie,  ul.  Amii 
Krajowej  13,  23460  Józefów.  Cena 
wygrywającej  oferty  wyniosła 
685.000 zł.
Wykonawca  z  Józefowa  usługę  dla 
Gminy  Krasnobród  będzie  świadczył 
przez  okres  dwóch  lat  od  dnia 
01.01.2017 do dnia 31.12.2018r. Umo
wa  z  SZG  została  zawarta  w  dniu 
19.12.2016 r.   

Plan rewitalizacji – przetarg
Rozstrzygnięto  przetarg  na  świad

czenie  usług  dla  Gminy  Krasnobród 
związanych  z  realizacja  projektu  pod 
nazwą  „Opracowanie  Lokalnego  Pro
gramu  Obszarów  Zdegradowanych 
w  Krasnobrodzie”.    Usługi  związane 
z  opracowaniem  oraz  uzgodnieniem 
oraz  konsultacjami  społecznymi  prze
prowadzą następujący wykonawcy:
„Lokalny  Program  Rewitalizacji” 
opracuje  wykonawca:  REMEDIS  SA, 
z    Poznania.  Cena wykonania  opraco
wania  12.177,00 zł.  
„Świadczenie usług eksperta ds. analiz 
oraz  rozwoju  gospodarczego  przy 
opracowaniu Lokalnego Programu Re
witalizacji Obszarów Zdegradowanych 
w  Krasnobrodzie”  będzie  świadczył 
wykonawca:  2BA  Agnieszka  Nowak 
z  Nysy.  Koszt  usług  eksperckich  wy
niesie 6.808,00zł. 
„Organizację  konsultacji  społecznych 
i  przeprowadzenie  działań  promocyj
nych  w  ramach  projektu  pn  „Gmina 
Krasnobród  Przygotowanie programu 
rewitalizacji  zdegradowanego  obsza
ru”  przeprowadzi wykonawca Consul
tingroup  Sp.  z  o  o,  z  Lublina.  Koszt 
organizacji  konsultacji  społecznych 
i  przeprowadzenia  działań  promocyj
nych  14.391,00 zł.

Budowa dróg w Potoku Senderkach 
i Hutkowie

Gmina  Krasnobród  wykonała  re
mont  drogi  gminnej  nr  110  872L 
w Potoku Senderkach  (Etap  III) w za
kresie    wykonania  tymczasowej  drogi 
utwardzonej płytami typu YOMB.
W  zakres  robót  wchodziło  ułożenie 
płyt YOMB  200 szt. Wykonano rów
nież 130 mb  remontu nawierzchni po
przez  nawiezienie  kruszywa  na 
podbudowę  i  na  wierzchnią  warstwę 
poprzez  rozłożenie  oraz  zagęszczenie 
kruszywa  drogowego  o  frakcji  031,5. 
Koszt  wykonanych  robót  wyniósł 
40.000 zł.
Zrealizowane  zostało  także  zlecenie 
wykonania  tymczasowej  nawierzchni 
z  płyt  betonowych  otworowych 
YOMB  w  miejscowości  Hutków  etap 
III  na  drodze  gminnej  nr  110  861L. 
W zakres  remontu wchodziło ułożenie 
płyt  betonowych YOMB w  ilości  460 
szt. Pobocza drogi utwardzono kruszy
wem  drogowym.  Prace  wykonał 
Zakład  Gospodarki  Komunalnej 
w Krasnobrodzie.
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Życzenia 
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Wychodzimy na prostą, 
chociaż ciągle mamy pod górkę  

Rozmowa z Burmistrzem Krasnobrodu Kazimierzem Misztalem

M ariola Czapla: Minął długi 
czas  od  naszej  ostatniej 

rozmowy.  Jakimi  informacjami  z  Pa
na  pracy,  życia  gminy  może  się  Pan 
podzielić z Czytelnikami „Gazety Kra
snobrodzkiej”? Jaki to był okres?

Kazimierz  Misztal:  Czas  płynie  bar
dzo  szybko,  minął  już  drugi  rok  od 
kiedy  objąłem  zaszczytne  stanowisko 
Burmistrza  Krasnobrodu.  Rok  2016, 
który  za  kilka  dni  się  kończy  ,to  czas 
codziennej pracy w urzędzie miejskim, 
poszukiwania  środków  (w  tym  unij
nych)  na  realizację  zadań  ,  a  także  re
prezentowanie  gminy  w  wielu 
wydarzeniach  gospodarczych,  społecz
nych,  kulturalnych.  Aby  być  blisko 
spraw,  które  są  istotne  w  codziennym 
życiu  lokalnej  społeczności  staram  się 
aktywnie w nim uczestniczyć.

M. Cz.: Przed nami kolejny rok, który 
z  punktu  widzenia  samorządu  będzie 
bardzo ważny. Ostatnio dużo mówi się 
o  reformie  oświaty.  Jak  wyglądają 
sprawy  oświatowe  w  gminie  Krasno
bród?
K. M.: Oświata  jest  jednym z najważ
niejszych  zadań  dla  każdego  samorzą
du. Od  początku  kadencji  starałem  się 
poświęcać  dużo uwagi  temu,  aby  edu
kacja  dzieci  w  naszej  gminie  przebie
gała  sprawnie  i  była  na  właściwym 
poziomie.  Mimo  niżu  demograficzne
go udaje nam się chronić miejsca pracy 
w  oświacie.  Dostosowaliśmy  liczbę 
etatów  nauczycielskich  do  potrzeb 
edukacyjnych  nie  zwalniając  nikogo 
z  pracy. Usprawniliśmy  system  dowo
żenia  uczniów  poprzez  zwiększenie 
liczby  autokarów,  dzięki  którym 
uczniowie  z  odległych  miejscowości 
nie  muszą  tak  wcześnie  wstawać,  aby 
dotrzeć  do  szkół  na  czas.  Dzięki  za
trudnieniu  opiekunów  przez  przewoź
nika obniżyliśmy koszty dowożenia.

M.  Cz.:  Czyli  zaoszczędziliśmy  trochę 
pieniędzy?
K. M.: Tak bym tego nie określił. Wy
gospodarowane  środki  zostały  prze
znaczone na  inne potrzeby oświatowe. 
W  związku  z  dużym  zapotrzebowa
niem  został  utworzony  w  Krasnobro
dzie  dodatkowy,  trzeci  oddział 

przedszkolny. W  bieżącym  roku  prze
prowadzona została od kilku lat odkła
dana  inwestycja  polegająca  na 
wybudowaniu  nowej  klatki  schodowej 
i  dostosowaniu  pomieszczeń  przed
szkola  do  wymogów  związanych 
z  bezpieczeństwem  przeciwpożaro
wym.  Koszt  tej  inwestycji  to  kwota 
ponad  280  tys.  zł.  Dzięki  naszym  sta
raniom  i  złożonemu  wnioskowi  inwe
stycja  ta  otrzyma  dofinansowanie 
w wysokości około 200 tys. zł.

M.  Cz.:  Co  z  planowaną  reformą 
oświaty? 
K.  M.:  Rozpoczęliśmy  prace  mające 
na  celu  wdrożenie  zmian,  które  niesie 
nowa  ustawa Prawo  oświatowe. Opra
cowany  został  harmonogram  działań 
na najbliższy okres. Powołałem zespół 
urzędników,  których  zadaniem  jest 
monitorowanie  zmian  przepisów  pra
wa  oświatowego  oraz  opracowanie 
wstępnych  projektów  rozwiązań  orga
nizacyjnych.  Powołałem  także  Radę 
Konsultacyjną  złożoną  z  radnych,  dy
rektorów  szkół,  nauczycieli,  przedsta
wicieli  związków  zawodowych,  której 
zadaniem  będzie  opiniowanie  wypra
cowanych rozwiązań. 
Mam  świadomość,  że  trudno  będzie 
pogodzić  różne  interesy  poszczegól
nych  szkół.  Osobiście  postrzegam 
oświatę w gminie jako jeden organizm 

i  zależy  mi  na  ochronie  miejsc  pracy 
we  wszystkich  szkołach  przy  jedno
czesnym  utrzymaniu  odpowiedniej 
oferty  edukacyjnej.  Dlatego  początek 
2017 roku będzie wymagał dużego za
angażowania  i  współpracy  wszystkich 
osób  i  instytucji  odpowiedzialnych  za 
zmiany w oświacie.

M.  Cz.:  Za  nami  kolejny  udany,  nie 
tylko  w  opinii  kwaterodawców,  sezon 
turystyczny. A jak Pan Burmistrz oce
nia ten sezon? 
K.  M.:  Myślę,  że  sezon  turystyczny 
2016 można uznać za udany. To kolej
ny rok, w którym obserwujemy zwięk
szone  zainteresowanie  Krasnobrodem 
jako  miejscem  wypoczynku.  Jest  ono 
efektem  z  roku  na  rok  polepszającej 
się  oferty  turystycznej,  rozbudowy  in
frastruktury  rekreacyjnej  i  turystycz
nej,  promocji  i  odpowiedniej  pogody. 
Oprócz  osób  wypoczywających  indy
widualnie  w  bieżącym  roku  naszą 
gminę odwiedziły  grupy  zorganizowa
nych  turystów  z  PTTK.  Było  to  600 
turystów  kolarzy  –  uczestników  65 
Centralnego  Zlotu  Turystów  Kolarzy 
oraz prawie 200 osób uczestników raj
du pieszego. To efekt współpracy gmi
ny  Krasnobród  i  PTTK  o.Zamość. 
Bardzo  dobrze  układa  się  współpraca 
z  Krasnobrodzkim  Stowarzyszeniem 
Turystycznym,  które  skupia  ponad  20 
podmiotów  związanych  z  turystyką. 
Spotkania,  na  których  poruszane  są 
problemy  związane  z  turystyką  po
zwalają mi bardzo szybko reagować na 
potrzeby  i  sugestie.  Wychodząc  na
przeciw  oczekiwaniom  i  sugestiom, 
postanowiłem  aby  obiekty,  które  speł
niają  określone  w  regulaminie  warun
ki,  otrzymały  rekomendację  gminy 
i  zostały  wyróżnione  tytułem  „Obiekt 
rekomendowany  przez  gminę  Krasno
bród”.  Jednym  z  warunków  otrzyma
nia  rekomendacji  jest  pobieranie 
opłaty  uzdrowiskowej  na  odpowied
nim  poziomie.  Dzięki  osobom  rzetel
nie  wypełniającym  ten  obowiązek 
dochody  gminy  z  tytułu  pobierania 
opłaty uzdrowiskowej wzrosły o 40%. 
Warto  tu  dodać,  że  do  przysłowiowej 
złotówki  uzyskanej  z  opłaty  uzdrowi
skowej  drugą  złotówkę  dodaje  Mini
sterstwo Finansów. 
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M.  Cz.:  Czy  wszystkie  podmioty  tury
styczne  rzetelnie  wywiązują  się  z  tego 
obowiązku? 
K. M.:  Wiem,  że  są  jeszcze  rezerwy, 
i  liczę na zrozumienie kolejnych osób, 
ponieważ dzięki tym środkom możemy 
dalej  inwestować,  tak  aby Krasnobród 
stawał  się  coraz  piękniejszą  miejsco
wością  turystycznouzdrowiskową, 
kurortem. 
Wszystkie  nasze  działania  zaczynają 
przynosić  efekty  i  zostają  zauważane 
przez  innych.    Przykładem  tego  jest 
uhonorowanie Gminy Krasnobród pre
stiżową  nagrodą  „ROZTOCZANA”, 
przyznaną  przez  Lokalną  Organizację 
Turystyczną  w  Zamościu  za  wkład 
w  rozwój  infrastruktury  turystycznej, 
który  przyczynił  się  do wzrostu  ruchu 
turystycznego w regionie.

M. Cz.: Wspomniał Pan o budowaniu 
marki  Krasnobrodu  jako  kurortu.  Na 
czym  mają  polegać  działania  w  tym 
zakresie?
K.  M.:  Aby  w  przyszłości  kontynu
ować  prace  związane  z  rozwojem 
uzdrowiska Krasnobród, konieczne jest 
opracowanie  dokumentacji  potwier
dzającej  status  miejscowości  uzdrowi
skowej.  W  związku  z  ustawowym 
zobowiązaniem gmin uzdrowiskowych 
do przedstawiania co 10 lat Ministrowi 
Zdrowia  nowego  operatu  uzdrowisko
wego  rozpoczęliśmy  prace  związane 
z  tymi  zagadnieniami.  Prowadzone 
są  m.  in.  badania  klimatu,  czystości 
powietrza w uzdrowisku, natężenia pól 
elektromagnetycznych,  hałasu.  Bada
nia  te  wymagają  wkładu  finansowego 
na poziomie około 200 tys. zł.

M.  Cz.:  To  jest  podstawa  do  dalszego 
funkcjonowania  Krasnobrodu  jako 
uzdrowiska. A  jakie  inne  działania  są 
podejmowane  w  celu  rozwoju  uzdro
wiska?
K. M.: W ramach rozwoju uzdrowiska 
nawiązujemy  ściślejszą  współpracę 
z Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Ja
nusza  Korczaka  w  Krasnobrodzkie 
oraz  Powiatem  Zamojskim,  któremu 
podlega  sanatorium.  Wspólnie  udaje 
 nam  się  poprawiać  ofertę  zabiegową 
poprzez  dofinansowanie  do  zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego oraz poprawę 
otoczenia  sanatorium  i  jego  dostępno
ści. 
Przykładem  naszej  współpracy  jest 
wspólny  projekt  dofinansowany  ze 
środków unijnych polegający na  zago
spodarowaniu  parku  przy  sanatorium 
i  budowie  promenady  prowadzącej  od 
centrum  Krasnobrodu  do  sanatorium. 

Całkowity  koszt  zadania  to  kwota  bli
sko 1,5 mln. zł., w tym wysokość dofi
nansowania wyniesie ponad 1,1 mln zł. 
Obecnie  przygotowujemy  dokumenta
cję techniczną i na początku 2017 roku 
podpisana  zostanie  umowa  z Urzędem 
Marszałkowskim  Województwa  Lu
belskiego na jego realizację.

M.  Cz.:  Czy  są  jeszcze  inne  projekty 
z  dofinansowaniem,  które  będą  reali
zowane  przez  gminę  Krasnobród  sa
modzielnie  lub  wspólnie  z  innymi 
samorządami?
K.  M.:  W  partnerstwie  z  Powiatem 
Zamojskim wiosną przystąpimy do  re
alizacji  najważniejszej  dla  gminy Kra
snobród  inwestycji  polegającej  na 
przebudowie drogi powiatowej od Jac
ni w  kierunku  do Zielonego  na  odcin
ku  6,7  km.  Na  tę  inwestycję, 
w  przyszłorocznym  budżecie  zaplano
waliśmy już kwotę  1,3 mln zł.  
W  perspektywie  2018  roku  czeka  nas 
realizacja kolejnej inwestycji drogowej 
wspólnie  z  powiatem  zamojskim  i  są
siednimi  gminami  Adamów  i  Zamość 
polegającej  na  przebudowie  drogi  po
wiatowej  z  Kalinowic  przez  Hutków 
do Majdanu Wielkiego. Przewidywany 
wkład  gminy  to  kwota  około 
800 tys. zł.

M. Cz.: Na  jakie  inne  zadania gmina 
planuje  pozyskiwać  środki 
zewnętrzne?
K. M.: Dużym  i  ważnym  ze  względu 
na  uzdrowiskowy  charakter  gminy 
i  zainteresowanie  mieszkańców  jest 
projekt  instalacji  odnawialnych  źródeł 
energii  (OZE)  w  gminie  Krasnobród. 
Podczas  ostatniej  mojej  wizyty 
w  Urzędzie  Marszałkowskim  uzyska
łem informację, że umowa na dofinan
sowanie  tego  zadania  może  być 
podpisana na przełomie  roku. Wartość 
projektu,  to  kwota  ponad  5  mln.  zł. 
 Warto  podkreślić,  że  w  historii  naszej 
gminy  jest  to  największy  projekt, 
z  którego  bezpośrednio  skorzystają 
mieszkańcy  całej  gminy.  W  trosce 
o  środowisko  i  potrzeby mieszkańców 
opracowaliśmy  też  nową  dokumenta
cję na modernizację oczyszczalni  ście
ków  w  Hutkach  i  budowę  kanalizacji 
z  przyłączami  na  osiedlu  Podklasztor 
i  w  Majdanie  Wielkim.  Wiosną  2017 
roku  planujemy  złożyć  wniosek  o  do
finansowanie  tej    tak  bardzo  potrzeb
nej  inwestycji. 

M. Cz.: Wiem, że poszukuje Pan rów
nież funduszy z innych źródeł? 
K.  M.:  Jesienią  tego  roku  Minister 

Środowiska  zakwalifikował  Gminę 
Krasnobród  do  pilotażowego  Progra
mu  Gospodarki  Odpadami  w  Obiegu 
Zamkniętym. Znaleźliśmy się w gronie 
pięciu  gmin  z  całej  Polski.  Program 
i  działania,  które  będą  podjęte,  mają 
wykreować  rozwiązania  dotyczące 
ochrony  wód,  powietrza  oraz  ograni
czenia  ilości  odpadów.  Nasze  propo
zycje  zostały  złożone  do Ministerstwa 
Środowiska  i  oczekujemy  na  akcepta
cję zaproponowanych przez nas pomy
słów  i  określenie  wartości  wsparcia. 
Zakwalifikowanie  Gminy  Krasnobród 
do  tego  programu  jest  ogromnym wy
różnieniem  i  szansą  na  promocję 
gminy.
Korzystając  z  kolejnego  naboru wnio
sków  do  pilotażowego  Programu 
Współpracy  LeśnoSamorządowej  do
tyczącej  modernizacji  dróg  gminnych 
i  powiatowych,  z  którego w  tym  roku 
skorzystały  gminy  powiatu  biłgoraj
skiego, zabiegamy o ujęcie w tym pro
gramie  kilku  dróg  na  terenie  naszej 
gminy. 

M.  Cz.:  Jak  ocenia  Pan  współpracę 
z Powiatem Zamojskim?
K. M.: Rok 2016 był rokiem wyjątko
wo owocnym, jeśli chodzi o współpra
cę  z  Powiatem  Zamojskim.  Wspólnie 
udało  się  zrealizować  remonty  prawie 
2  kilometrów  dróg  powiatowych 
w  Majdanie  Wielkim,  w  kierunku  do 
Wólki Husińskiej, na ul. Lelewela oraz 
Kościuszki,  a  także przebudowę chod
nika na ulicy Lelewela i dojście do sa
natorium.
Znając  ogromne  potrzeby  dotyczące 
remontu  dróg  powiatowych,  deklaruję 
dalszą  współpracę  i  wsparcie  finanso
we  gminy  w  2017  roku  w  wysokości 
ponad 100  tys. zł. na nakładki asfalto
we na najbardziej zniszczonych odcin
kach dróg.

M. Cz.: Na ulicach widać zmiany przy 
budowie oświetlenia. Czy gmina przy
stępuje  do  kompleksowej  moderniza
cji oświetlenia ulicznego?
K. M.:  Nie  jest  to  kompleksowa  mo
dernizacja,  ale  duży  zakres  inwesty
cyjny  wynikający  z  wykonywanej 
przez  Zakład  Energetyczny  moderni
zacji polegającej na likwidacji linii na
powietrznej  na  ziemną.  Wymusza  to 
na  nas  budowę  nowego  oświetlenia 
ulicznego,  w  miejsce  likwidowanych 
słupów,  na  których  były  zawieszone 
lampy uliczne. Jest to niezwykle kosz
towne,  szczególnie  w  trudnej  sytuacji 
finansowej, w  jakiej  znajduje  się  gmi
na  Krasnobród.  W  bieżącym  roku 
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przygotowaliśmy  około  10  nowych 
projektów  budowlanych  oświetlenia 
ulicznego dla ulic, na których dotych
czas nie było oświetlenia,  i sukcesyw
nie  z  końcem  roku  przystępujemy  do 
jego  budowy.  Trwają  prace  przy  bu
dowie oświetlenia na ulicach Modrze
wiowej,  Leśnej,  Łąkowej  i  Lelewela. 
W  2017  roku  będzie  modernizowane 
oświetlenie  na  ulicach:  Sikorskiego, 
Targowa, Kościuszki,  Cicha  oraz wy
konane  oświetlenie  ulic:  Andersa, 
Gietki,  Kalinowej,  Fiołkowej,  drugi 
etap  ul.  Łąkowej  oraz  w  miejscowo
ściach  Majdan  Wielki,  Hutki  i  Ka
czórki. Na chwilę obecną nie  stać nas 
na  montaż  wszystkich  słupów  na  da
nej ulicy  i w pierwszym etapie planu
jemy ustawienie co drugiego słupa. 

M. Cz.: W trakcie tego roku były pod
jęte  uchwały  rady  o  przystąpieniu  do 
sporządzenia  zmian  „Studium  Uwa
runkowań  i  Kierunków  Zagospoda
rowania    Gminy”.  Na  jakim  etapie 
obecnie znajdują się prace ze zmianą 
tego dokumentu?
K.  M.:  W  celu  realizacji  podjętych 
uchwał  przystąpiliśmy  do  wyłonienia 
firmy,  której  zadaniem  jest  przygoto
wanie  dokumentów  uwzględniających 
wnioski mieszkańców,  a  także  propo
zycje  i  sugestie  ze  strony  burmistrza 
oraz  instytucji  uzgadniających  doty
czące  planowanych  zmian w  studium. 
Prace  postępują  bardzo  sprawnie 
i mam nadzieję,  że w przyszłym  roku 
Rada  Miejska  będzie  mogła  podjąć 
uchwałę o zmianie studium. Równole
gle  planujemy  przystąpić  do  zmian 
w  planie  zagospodarowania  prze
strzennego, aby jak najbardziej skrócić 
czas  potrzebny  do  przygotowania  do
kumentów,  na  które  czekają  miesz
kańcy  i  inwestorzy  chcą  budować 
nowe  obiekty  turystyczne.  W  wielu 
przypadkach  plan  w  obecnym  kształ
cie  uniemożliwia  te  inwestycje,  dlate
go  jego  zmiana  jest  tak  ważna  dla 
rozwoju miasta i gminy. 

M.  Cz.:  Ważnym  aspektem  dla  funk
cjonowania  gminy  jest  aktywność  jej 
mieszkańców.  Jak  ocenia  Pan  zaan
gażowanie lokalnych środowisk? 
K.  M.:  Tak  jak  wspomniałem  na 
wstępie naszej  rozmowy często spoty
kam  się  z  mieszkańcami  gminy,  aby 
poznawać ich problemy. Dobrą okazją 
ku  temu  są  spotkania  w  sprawie 
uchwalania  wydatków  przez  miesz
kańców  w  danych  sołectwach  w  ra
mach  Funduszy  Sołeckich.  Na  tych 
spotkaniach  najlepiej  widać  aktyw
ność  mieszkańców,  którzy  decydują, 

na  co  przeznaczyć  fundusz. Może  nie 
są to zbyt duże środki finansowe, acz
kolwiek  pozwalają  na  rozwiązanie 
najpilniejszych  potrzeb,  jak  remonty 
i modernizacje świetlic wiejskich oraz 
zakupy  sprzętów  i  wyposażenia,  jak 
miało  to  miejsce  w  Dominikanówce, 
Majdanie  Wielkim,  Malewszczyźnie 
i  Hutkach.  W  ramach  tego  funduszu 
budowane  są  też  place  zabaw  dla 
dzieci  i  odcinki  dróg  z  płyt  betono
wych i utwardzane kruszywem (Potok 
Senderki,  Borki,  Hutków)  oraz  wie
szane  brakujące  lampy  oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy.

M.  Cz.:  Aktywność  mieszkańców,  to 
też  działalność  lokalnych  stowarzy
szeń.  Czy  widać  zainteresowanie 
mieszkańców  do  zrzeszania  się 
i wspólnych działań?
K.  M.:  Od  początku  zależało  mi  na 
tym,  aby  aktywizować  lokalne  środo
wiska  i  zachęcać  mieszkańców  do 
„brania spraw w swoje ręce”. W ostat
nim  czasie  powołane  zostały  trzy  no
we  stowarzyszenia:  Stowarzyszenie 
„Uroczy  Zakątek”,  które  skupia 
mieszkańców Majdanu Małego,    Sto
warzyszenie  „Zielona Knieja”  założo
ne  przez  mieszkańców  Starej  Huty 
oraz  Stowarzyszenie  Klub  50  Plus. 
Wszystkie  organizacje  pozarządowe 
będą  mogły  składać  wnioski  o  środki 
zewnętrzne i przeznaczyć je na rozwój 
lokalnych  społeczności.  Taki  wniosek 
obecnie  przygotowujemy  wspólnie  ze 
strażakami  z OSP w Hutkowie,  a  do
tyczy  on modernizacji  świetlicy w  tej 
miejscowości  i  zostanie  złożony  do 
Lokalne  Grupy  Działania  „Nasze 
Roztocze”.  Realizowany  jest  również 
wniosek  przygotowany  w  urzędzie 
miejskim  dla  Klubu  IGROS,  a  finan
sowany  przez  Ministerstwo  Sportu. 
Klub otrzymał 10 tys. zł na zajęcia dla 
grup dzieci i młodzieży oraz na zakup 
potrzebnego  sprzętu  sportowego.  Za
chęcam  do  korzystania  z  programów 
dla  małych  organizacji.  Wszystkim, 
którzy  będą  potrzebowali  wsparcia 
w  przygotowaniu wniosków deklaruję 
pomoc urzędników i swoją.

M. Cz.: Z naszej rozmowy wynika, że 
wszystko  układa  się  bardzo  dobrze. 
Czy tak jest rzeczywiście?
K. M.: Faktycznie wiele spraw zaczy
na  się  układać  pozytywnie,  ale  są  też 
sprawy,  z  którymi  w  dalszym  ciągu 
mamy  pod  górkę.  Mam  tu  na  myśli 
niezakończone  do  dnia  dzisiejszego, 
wytoczone  przeciwko  Gminie  Kra
snobród  przez  różne  podmioty,  spra
wy  sądowe  dotyczące  inwestycji 

i  umów  jeszcze  z  poprzedniej  kaden
cji.  Brak  rozstrzygnięć  powoduje,  że 
musimy  zabezpieczać  w  budżecie 
środki  na  ewentualne  odszkodowania 
i  odsetki  z  nimi  związane.  Są  to  nie 
małe  kwoty,  ponieważ  zobowiązania 
mogą  sięgać  nawet  około  kilkuset  ty
sięcy  złotych.  Ta  niepewność  nie  po
zwala  jasno  patrzeć  w  przyszłość. 
Wiele spraw, które niestety otrzymali
śmy w  spadku musimy  obecnie  reali
zować,  a  według  nałożonych  decyzji 
powinny  były  być  zrealizowane  dużo 
wcześniej.  Przykładem  może  być 
wspomniana  wcześniej  przebudowa 
przedszkola  i  wykonana  w  2016  ro
ku  rekultywacja  zamkniętego  jeszcze 
w  2012  roku wysypiska  śmieci,  która 
pochłonęła kwotę 200 tys. zł. 

M. Cz.: Jak wygląda obecnie sytuacja 
finansowa gminy?
K. M.:  Staram  się  wspólnie  z  moimi 
współpracownikami  tak  prowadzić 
politykę  finansową  gminy,  aby  nie 
zwiększać  i  tak  już wysokiego  zadłu
żenia.  W  bieżącym  roku  spłaciliśmy 
około 1 mln.  zł.  długu. W  ten  sposób 
zrobiliśmy  pierwszy  krok  w  kierunku 
zmniejszenia zadłużenia. Moim celem 
jest  systematyczne  zmniejszanie  za
dłużenia,  aby  poprawić  płynność  fi
nansową  i  możliwość  realizacji 
najważniejszych  inwestycji  niezbęd
nych  do  funkcjonowania  i  rozwoju 
Miasta i Gminy Krasnobród. 

M.  Cz.:  Kończąc  naszą  rozmowę,  ży
czę  aby  wszystkie  zamierzenia  Pana 
Burmistrza  były  realizowane  zgodnie 
z  celami  i  planami,  które  Pan  sobie 
wyznaczył.
K. M.:  Bardzo  dziękuję  za  życzenia. 
Ja  również  chciałbym  życzyć wszyst
kim  mieszkańcom  miasta  i  gminy, 
a  w  szczególności  czytelnikom  „Ga
zety  Krasnobrodzkiej”    z  okazji  zbli
żających się świąt Bożego Narodzenia 
oraz nowego 2017 roku realizacji oso
bistych planów i zamierzeń.

M. Cz.: Dziękuję za rozmowę

Krasnobrodzkie ABC
Zapraszam  do  odwiedzania  Kra

snobrodzkiego  Portalu  Internetowe
go „Krasnobrodzkie ABC”:
 
www.krasnobrod.net.pl

Józef Zdybel 
Administrator strony
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Boże Narodzenie 2016
Wspomnienie  narodzin  bez

bronnego  Dziecięcia, 
a w dziejach świata ? Boga objawiają
cego  się  mu  w  sposób  najbardziej 
ludzki  w  stajence  betlejemskiej,  gro
madzi nas razem co roku. Stale od no
wa  zastanawiamy  się  nad  tym,  co  ten 
niezwykły fakt oznacza dla świata, dla 
każdego  z nas,  gromadzących  się  przy 
rodzinnym  stole  na  wigilijnej 
wieczerzy. 

Obecnie  o  wiele  częściej  niż  jesz
cze  do  niedawna  mówi  się  i  pisze 
o Polakach na Wschodzie, naszych ro
dakach,  którym nie  dane  było  normal
ne  życie  na  swojej  ziemi,  w  którą 
wrośli  od  stuleci.  Jedynym  ich  „prze
winieniem”  był  fakt,  że  byli  Polakami 
i  wyznawali  wiarę  w  Jezusa,  Zbawi
ciela świata. Poddawano ich za  to róż
nym prześladowaniom. Byli zsyłani na 
wschód w głąb sowieckiej Rosji. 

Wielu  zesłańców  myślało,  że  roz
noszą po wielkiej Rosji jedynie prochy 
swego  narodu,  podbitego  przez  Niem
ców  i Sowietów. Tymczasem oni  uka
zali  tam  polską  wielkość,  polskie 
bohaterstwo  w  niedoli.  Pozostawili 
wiele  śladów  naszych  narodowych 
wartości,  bogactwo  duchowe  naszej 
wiary.  Zesłanie  było  dla  nich  upoko
rzeniem,  ale  bez  poniżania  się,  bólem 
bez  załamania,  niewolą,  ale  z  zacho
waniem  niepokonanego  ducha, wypar
ciem  bez  zdrady  ojczystej  ziemi. 
Barbarzyński  system  zsyłając  ich  bru
talnie  na  nieludzką  ziemię  chciał  ich 
upokorzyć,  wpoić  przekonanie,  że  ko
niec  Polski  na  zawsze  pieczętuje  ich 
niewolniczy los. 

Większość  zesłańców  nie  dała  się 
wszakże  upokorzyć,  załamać,  zrezy
gnować.  Nie  wyrzekła  się  swego  du
chowego  oblicza,  nie  zdradziła  ziemi 
ojczystej, choć wywieziono ich tak da
leko od niej  i na długo. Mieli  tam zgi
nąć.  Zostali  celowo  rozproszeni, 
a  mimo  to  ocalili  więź  ducha,  zacho
wali  poczucie  jedności  z  całym  cier
piącym  narodem.  Śmierć  na  dalekich 
kazachstańskich  koczowiskach  pojmo
wano jako akt ofiarny złożony na ołta
rzu  Ojczyzny,  a  rozsiane  w  tajdze 
groby  stały  się  pomnikami  polskiego 
zawierzenia  Bogu  oraz  uporczywego 
dążenia  do  odzyskania  niepodległego 
Jej bytu  i wielkości  tak  jak żołnierskie 
mogiły  od  Narwiku  aż  po  Tobruk. 
Ofiary męczeństwa  poniesionego wraz 
z  Chrystusem  nie  były  daremne.  Du

chowe  katusze  poniesione  z  myślą 
o Ojczyźnie  czekającej  na  zmartwych
wstanie  nie  będą  nigdy  bezowocne. 
Groby  polskie  aż  na  krańcach  świata 
wytyczają  jej  granice  znaczone  mę
czeństwem  najlepszych  synów  i  có
rek1.

Apostoł  Kazachstanu,  bł.  ks.  Wła
dysław  Bukowiński,  wyznał  kiedyś: 
„Nie  wiem,  co  przyniesie  przyszłość, 
nawet najbliższa, mnie  i moim przyja
ciołom  pracującym  w  duszpasterstwie 
w  Związku  Radzieckim.  Nie  wiemy 
w  jaki  sposób  Opatrzność  Boża  czu
wać  będzie  nad  naszym  Kościołem 
w  tym  kraju.  Wiem  tylko  jedno,  że 
słodkie  jest  jarzmo  Chrystusowe, 
a brzemię Jego jest lekkie...”2.

Zaaplikujmy  sobie  te  słowa  jedne
go  z  wielkich  patronów  naszego  trud
nego  czasu.  Niech  każdy  z  nas  powie 
je  sobie  teraz  wyraźnie  ?  tak  jak 
w trudnym okresie wojującego ateizmu 
w Związku Sowieckim wyznał ten bło
gosławiony  kapłan.  Nie  wiemy,  co 
przyniesie  przyszłość,  nawet  ta  naj
bliższa. Nie wiemy  też, w  jaki  sposób 
Opatrzność  Boża  będzie  czuwać  nad 
Polską  i  nad  naszym  Kościołem,  nad 
naszymi rodzinami i nad każdym z nas. 
 Wiemy jednak przede wszystkim to, że 
Jezus  jest  dla  współczesnego  świata 
i  dla  każdego  z  nas  jedyną  drogą, 
prawdą i życiem (por. J 14, 6). Za Nim 
trzeba nam kroczyć, Jego mamy wpro
wadzać w nasze życie.

Starajmy  się  wszyscy  żyć  zawsze 
pod dyktando tych słów. Bo to jest na
uka  płynąca  z  naszego  spotkania,  gdy 
obchodzimy  rocznicę  cudownych  Na
rodzin  sprzed ponad dwóch  tysię
cy  lat.  Jeśli  Jezus  jest  w  nas 
i  pośród  nas,  jesteśmy  w  stanie 
wszystko doprowadzić do dobrego 
końca.  Przecież  jest  On  Panem 
dziejów i do Niego należy ostatnie 
słowo. On  jest zawsze zwycięzcą, 
a  nie  człowiek,  choćby  miał  naj
większą władzę  i  rządził  wielkim 
mocarstwem.

Henryk  Sienkiewicz,  nasz 
wielki  pisarz  i  noblista,  w  trud
nym  czasie  zaborów  pod  koniec 
XIX w.  tak pocieszał czytelników 
w Epilogu  swojej wspaniałej,  bu
dującej ducha narodu powieści hi
storycznej  pt.  Quo  vadis:  „I  tak 
minął Neron, jak mija wicher, bu
rza, pożar, wojna lub mór, a bazy
lika  Piotra  panuje  dotąd  z  wyżyn 

watykańskich miastu i światu”. 
Budujmy  naszą  codzienną  pracą, 

swoim  postępowaniem,  miłością  do 
naszych  braci  i  sióstr Królestwo Boże 
wszędzie  tam,  gdzie  przychodzi  nam 
żyć.  Niech  dzięki  nam  do  wszystkich 
ludzi dociera świadomość faktu, że Je
zus,  którego  narodzenie  przeżywamy 
co rok na nowo, chce być zawsze z na
mi.  Zapytany  przez  faryzeuszów,  od
powiedział  wyraźnie:  „Oto  bowiem 
królestwo  Boże  jest  pośród  was”  (Łk 
17, 21). Budujmy je na co dzień w nas 
i pośród wszystkich ludzi.
       Niech zatem Boże światło oświeca 
każdego  z  nas!  Nie  zamykajmy  się 
przed  bliźnim!  Otwierajmy  się  nadal 
na  siebie  wzajemnie,  bo  dzisiaj  bar
dziej niż kiedykolwiek wcześniej rozu
miemy  aktualność  Jezusowego 
wezwania:  „Jeden  drugiego  ciężary 
noście” (Gal 6, 2). 
              Niech  nam  we  wszystkim  Bóg 
błogosławi!  Prośmy  Go  o  to,  dzieląc 
się opłatkiem – białym chlebem. 
       
Ks. prof. dr hab. Edward Walewander

KUL

1.  Por.  niezwykły  dziennik  matki  Ja
dwigi  IhnatowiczSuszyńskiej,  we 
wrześniu  1939  r.  zesłanej  wraz  z  sze
ściorgiem dzieci do Kazachstanu. Taż, 
Z  korzeniami wyrwiemy was  z  ziemi, 
wstęp  i  przypisy  E.  Walewander,  Lu
blin 1996.
2.  Por.  Ks.  Jan  Nowak,  Apostoł  Ka
zachstanu. Ks. Władysław Bukowiński 
(19041974),  Biały  Dunajec,  Ostróg 
2016, s. 3031.
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Prawie  ćwierć  wieku  temu  re
daktorka  Radia  Lublin  Ewa 

Dados  zainicjowała  akcję  charytatyw
ną pod nazwą „Pomóż Dzieciom Prze
trwać  Zimę”  mającą  na  celu  pomoc 
dzieciom  z  rodzin  będących w  trudnej 
sytuacji materialnej. Początkowo akcja 
była  inicjatywą  lokalną  organizowaną 
w Lublinie,  potem  stopniowo  obejmo
wała coraz szerszy zasięg stając się ak
cją  regionalną,  a  obecnie  ma  zasięg 
ogólnopolski. Nieprzerwanie organizo
wana  jest  przy  udziale  Radia 
Lublin.

Dwa  lata  później,  to 
jest  w  roku  1995  akcja 
„Pomóż  Dzieciom 
Przetrwać  Zimę”  zo
stała  po  raz  pierwszy 
zorganizowana 
w  Krasnobrodzie  i  od 
tego  czasu  odbywa  się 
nieprzerwanie  co  roku 
do  chwili  obecnej.  Pierw
sze  edycje  naszej  akcji  były 
zorganizowane  z  inicjatywy  i  pod 
kierownictwem  Małgorzaty  Misztal, 
wówczas  instruktora  tańca  w  domu 
kultury.  

Tegoroczna  główna  zbiórka  darów 
odbyła się nieco wcześniej niż zwykle, 
bo  w  niedzielę  20  listopada.  Została 
zorganizowana  przy  zaangażowaniu 
wielu osób, instytucji i firm. Niektórzy 
z nich są związani z nią od samego jej 
początku.

Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać 
Zimę”,  która  odbyła  się w Krasnobro
dzie,  podobnie  jak w  latach  ubiegłych 
składała się z dwóch części,  tj. zbiórki 
darów  oraz  koncertu  towarzyszącego 
zbiórce.  

Dary  rzeczowe  takie  jak:  artykuły 
spożywcze,  słodycze,  środki  czystości, 
zabawki,  książki,  artykuły  szkolne 
zbierane  były w  tym  roku w  sklepach 
w  Krasnobrodzie: Market  Spożywczy, 
Biedronka, Delikatesy Centrum i Sklep 
Spożywczy  Państwa  Kurantowiczów 
na  Podklasztorze,  a  także  w  Krasno
brodzkim Domu Kultury oraz przy ka
plicy w Kaczórkach. 

Po  zakończeniu  zbiórki  darów 
w  sklepach,  o  godz.  15.00  w  Krasno
brodzkim Domu Kultury  rozpoczął  się 
koncert,  na  który  biletem wstępu  były 
słodycze.  Tutaj  też  zbierane  były  inne 
dary. 

Koncert  miał  bogaty  program, 
w  którym  było  dużo  muzyki,  tańca 
i  prezentacji  teatralnych.  Głównymi 

wykonawcami  koncertu  były  dzieci 
i  młodzież  ze  szkół  z  terenu  miasta 
i  gminy  Krasnobród,  ale  wystąpili  też 
uczestnicy  zajęć  muzycznych  w  KDK 
oraz seniorzy z Klubu Samopomocy.
       Jako pierwsi na scenie pojawili się 
mali  artyści  ze  Szkoły  Podstawowej 
w  Majdanie  Wielkim.  Przedszkolaki 
wystąpiły  z  inscenizacją  pt.  „Żabki”, 
a  potem  zaprezentowali  się  uczniowie 
tej  szkoły w  przedstawieniu  pt.  „Kop
ciuszek  na wesoło”  i  „Jesiennym kon

cercie”.  Nad  całością  czuwali 
nauczyciele:  Krystyna  Szoz
da,  Maria  Kończewska 
i Mariola Czekirda.
       Po raz pierwszy na 
scenie  KDK,  a  także 
w  ramach  koncertu 
akcyjnego  wystąpili 
seniorzy  z  Klubu 
Samopomocy  działają
cego  przy  Powiatowym 

Ośrodku Wsparcia w Kra
snobrodzie.  Przedstawili  oni 

skecz  pt.  „Śmiechoterapia”  oraz 
inscenizację  do  wiersza  pt.  „Chłop 
i  Baba”.  Obie  prezentacje  były  pełne 
humoru  i  sprawiły,  że  publiczność  re
agowała  gromkim  śmiechem.  Występ 
„Klubu  Samopomocy”  został  przygo
towany  pod  kierunkiem  pracowników 
POW  Agnieszki Kowalczuk, Barbary 
Konopka i Jadwigi NowakKukuryka.
             W dalszej części koncertu z pro
gramem  wokalnotanecznym  wystąpili 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Ka
czórkach.  Ich  występ  został  przygoto
wany  pod  kierunkiem  nauczycielki  tej 
szkoły Anny Szkałuba.

Po  przedstawieniach,  piosenkach 
i tańcach przyszedł czas na prezentacje 
instrumentalne w wykonaniu  uczestni
ków  zajęć muzycznych  prowadzonych 
w  Krasnobrodzkim  Domu  Kultury, 
którzy  uczą  się  gry  na  instrumentach 
dętych. Grający na trąbkach: Dominika 
Koperwas, Norbert Buryło i Kinga Pa
sieczna wystąpili  z  programem  patrio
tycznym.  Wszyscy  rozwijają  swoje 
umiejętności  muzyczne  pod  kierun
kiem  kapelmistrza  Krasnobrodzkiej 
Orkiestry Dętej Mateusza Krawca. 

 Kolejnymi artystami występujący
mi  w  koncercie  byli  uczniowie 
Zespołu  Szkół  Podstawowych  w  Kra
snobrodzie.  Pierwszaki,  przygotowane 
przez  nauczycielki    Marzenę  Jabłoń
ską  i  Barbarę  Dziura,  zaprezentowały 
dwa  układy  taneczne,  zaś  uczniowie 
klas  trzecich  wystąpili  z  koncertem 

piosenek.  Tych  ostatnich  do  występu 
przygotowały  panie  Danuta  Pawelec, 
Wiesława  Dąbrowska  i  Dorota 
Umińska. 

W  koncercie  akcyjnym  nie  mogło 
zabraknąć  uczniów  zespołu  Szkół 
Ogólnokształcących  w  Krasnobrodzie, 
którzy  tradycyjnie  zamykają  koncert. 
Wystąpili  oni  w  pantomimie  pt. 
„Krzesło”  oraz  przedstawieniu  pt. 
„Bajka  z  morałem”.  Młodzież  została 
przygotowana do występu pod kierun
kiem  swoich  pedagogów    Marty 
Mielniczek, Haliny Gontarz i Bogusła
wy Pawluk.

Pomiędzy  tymi  prezentacjami  wy
stąpiła  młoda  wokalistka  Aleksandra 
Bełz  –  laureatka  wielu  konkursów 
piosenki.

Pomysłowość  twórców  poszcze
gólnych  prezentacji,  dobór  repertuaru, 
gra  aktorska  i  różnorodne, wielobarw
ne  troje  sprawiły,  że  wszystkie 
prezentacje dostarczyły wielu niezapo
mnianych  wrażeń.  Publiczność  dzię
kowała  za  to  wszystko  gromkimi 
brawami. 

W  ramach  koncertu  odbyła  się  też 
aukcja,  podczas  której  licytowano 
upominki  (m.in.  przedmioty  dekora
cyjne wykonane z wikliny papierowej, 
gliny  czy  masy  solnej,  ozdoby  świą
teczne  i obrazy) przekazane na  ten cel 
przez  Warsztat  Terapii  Zajęciowej 
w  Dominikanówce,  Powiatowy  Ośro
dek  Wsparcia  w  Krasnobrodzie, 
Zespół  Szkół  Ogólnokształcących 
w  Krasnobrodzie  i  Panią  Małgorzatę 
Bełz. 

Licytacja  odbywała  się  w  złotów
kach, ale w związku z tym, że podczas 
akcji nie zbiera się pieniędzy „zapłata” 
za wylicytowane przedmioty odbywała 
się w formie rzeczowej. Wylicytowana 
wartość  darów  przekazanych  w  ra
mach aukcji, to kwota prawie 900 zł.

W  sumie  zebrano  657  kg  darów 
(o  ponad  15  kg  więcej  niż  w  roku 
2015),  które  zostały  przekazane  do 
MiejskoGminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Krasnobrodzie. Z  zebra
nych  darów  pracownicy  MGOPS 
przygotowali  58  paczek,  które  rozdali 
rodzinom  będącym  w  trudnej  sytuacji 
materialnej. 

Podziękowania za udział
w Akcji PDPZ

Składam  serdeczne  podziękowania 
wszystkim zaangażowanym w przygo
towanie  i  realizację  Akcji  „Pomóż 

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2016
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Dzieciom  Przetrać  Zimę”  w  Krasno
brodzie w 2016 roku.

Dziękuję  księżom  proboszczom: 
Eugeniuszowi  Derdziukowi  z  Parafii 
Nawiedzenia NMP  i Romanowi Sawi
cowi z Parafii Zesłania Ducha Święte
go  w  Krasnobrodzie  oraz  Arturowi 
Sokołowi z Parafii Świętej Opatrzności 
Bożej  w  Bondyrzu  za  propagowanie 
akcji poprzez ogłoszenia parafialne.

Wielkie  podziękowania  składam 
też Właścicielom i Kierownictwu skle
pów,  w  których  odbywały  się  zbiórki 
darów,  a  były  to:  AMC  Market  Spo
żywczy  – Kazimierz,  Jolanta, Wacław 
Adamczukowie,  Sklep Biedronka, De
likatesy Centrum, Sklep Spożywczy p. 
Kurantowiczów na Podklasztorze.

Bardzo dziękuję wszystkich, którzy 
zbierali  dary,  byli  to  wolontariusze: 
Kazimierz  Misztal  (obecny  burmistrz 
Krasnobrodu  bierze  udział  w  akcji 
i zbiera dary od 22 lat), Zuzanna Bełz, 
Maria  Kończewska,  Dorota  Szwal, 
Wanda  Sachajko,  Danuta  Korzeniow
ska, Anna Czapla, Aneta Gancarz,  Jo
anna  Cios,  Beata  Gmyz,  Amelia 
Kleban,  Monika  Pasieczna,  Marzena 
Przytuła,  Ewa  Adamowicz,  ks.  Artur 
Sokół, Marzena Mazurek, Edyta Smo
ląg,  Halina  Gontarz  oraz  przyjaciele 
Akcji  krasnobrodzka młodzież, głów
nie  ze  szkolnego  Klubu  Wolontariatu 
działającego przy Zespole Szkół Ogól

nokształcących,  ale  nie  tylko.  W  tym 
roku przyjaciółmi  akcji  byli:  Julia De
ryło, Maja  Nędzyńska,  Paulina  Chwe
dorowicz,  Kinga  Buczak,  Gabriela 
Skóra,  Natalia  Roczkowska,  Eryk  Cy
bulski,  Gabriela  Szpyra,  Karolina 
Smoluch,  Karol  Kostrubiec,  Mateusz 
Bukała, Dominika Kostrubiec, Szymon 
Molenda,  Magdalena  Monastyrska, 
Marcelina  Nadłonek,  Daria  Gontarz, 
Marta  Szykuła,  Dominika  Radlińska, 
Łucja Bryła. 
       Serdecznie dziękuję także wszyst
kim  przygotowującym  i  realizującym 
koncert,  który  towarzyszył  akcji:  dzie
ciom,  młodzieży  i  osobom  dorosłym, 
które  wzięły  w  nim  udział  oraz  oso
bom  przygotowującym  poszczególne 
prezentacje,  tj.  nauczycielom  szkół 
z  terenu  miasta  i  gminy  Krasnobród: 
Marii  Kończewskiej,  Krystynie  Szoz
da, Marioli Czekirda, Annie Szkałuba, 
Wiesławie  Dąbrowskiej,  Danucie  Pa
welec,  Dorocie  Umińskiej,  Marzenie 
Jabłońskiej,  Barbarze  Dziura,  Marcie 
Mielniczek,  Halinie  Gontarz  i  Bogu
sławie Pawluk, pracownikom Powiato
wego  Ośrodka  Wsparcia 
w  Krasnobrodzie:  Agnieszce  Kowal
czuk,  Barbarze  Konopka,  Jadwidze 
NowakKukuryka  oraz  instruktorom 
KDK: Mateuszowi  Krawcowi, Marze
nie Mazurek  i  Jarosławowi Monastyr
skiemu. 

Dziękuję  również  ofiarodawcom 
za  przekazanie  upominków  na  aukcję 
prowadzoną  podczas  koncertu: 
Warsztatom  Terapii  Zajęciowej 
w  Dominikanówce,  Powiatowemu 
Ośrodekowowi  Wsparcia  w  Krasno
brodzie,  Zespółowi  Szkół  Ogólno
kształcących  w  Krasnobrodzie  i  pani 
Małgorzacie Bełz.

Podziękowania  składam  także  na 
ręce  pani  kierownik  Mirosławy  Ko
nopka  oraz  pań:  Zofii  Podolak,  Ewy 
BirskiejFurman  Doroty  Daniłowicz 
i Bogumiły Roczkowskiej    pracowni
ków  MiejskoGminnego  Ośrodka  Po
mocy  Społecznej  w  Krasnobrodzie  za 
zwożenie  darów  oraz  przygotowanie 
paczek  i  rozdysponowanie  ich  wśród 
potrzebujących.

Szczególne  słowa  podziękowania 
kieruję do naszych DARCZYŃCÓW  
wszystkich,  którzy  podzielili  się  z  po
trzebującymi  i  przekazali  dary  serca. 
Serdeczne  dziękuję  pani  Bożenie  Ko
rzeniowskiej – Dyrektorowi firmy BE
TASOAP Sp.  z  o.o. w Szewni Dolnej 
za przekazanie cennego daru w postaci 
produktów tej firmy.

Mariola Czapla
Szef sztabu Akcji PDPZ

w Krasnobrodzie
Fotoreportaż str. 1011
fot.Marzena Mazurek
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Leśnik w krasnobrodzkim przedszkolu
W  dniu  6  grudnia  2016  r.  w  naszym  przedszkolu 

gościliśmy  Pana  Krzysztofa  Kowalczyka  –  In
spektora  Dyrekcji  Generalnej  Lasów  Państwowych.  Pan 
Krzysztof odwiedził naszą placówkę po  raz pierwszy, a na
leży wspomnieć, że współpracuje z nami już od kilku lat ja
ko  sponsor  leśnych  upominków  dla  dzieci.  Za 
pośrednictwem naszego gościa, placówka oraz dzieci otrzy
mują  bardzo  dużą  ilość  ciekawych  materiałów  o  tematyce 
przyrodniczej, wśród nich: kolorowe broszurki,  książki,  ko
lorowanki i gry dydaktyczne. 
       Celem spotkania z panem leśnikiem było kształtowanie 
u dzieci podstawowych zasad ochrony przyrody, pogłębianie 
wiadomości  na  temat  ptaków  i  zwierząt  żyjących w  środo
wisku  leśnym.  Ten  niecodzienny  gość  zachęcał  dzieci  do 
dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy oraz 
przybliżył im pracę leśnika.

Dzieci  z  zainteresowa
niem  słuchały  leśnych  opo
wieści.  Nasza  placówka 
otrzymała  pokarm  dla  pta
ków  oraz  kolorowanki 
i książki edukacyjne.

Pan  Krzysztof  spotkał 
się  również  z  uczennicą  kl. 
Ia Mają Monastyrską,  której 
praca plastyczna w ubiegłym 
roku  szkolnym  została  wy
różniona  w  ogólnopolskim 
konkursie plastycznym orga
nizowanym  przez  Towarzy
stwo  Przyjaciół  Lasu. 

Dziewczynka  otrzy
mała  pięknie wydane 
książki  oraz  została 
nagrodzona  brawami 
przez całą klasę.

Wizyta  gościa 
stała  się  również  do
skonałą  okazją  do 
wręczenia  dyplomów 
i  nagród  dzieciom, 
które  wzięły  udział 

w  przedszkolnym  konkursie 
plastycznym  pt.  „Zima  w  le
sie”.  Dzieci  z  grupy 
„Smerfów”  zaprezentowały 
program  artystyczny,  recyto
wały  wiersze  oraz  śpiewały 
piosenki ilustrowane ruchem.

Na  koniec  spotkania 
dzieci  wręczyły  leśnikowi 
medal  „Przyjaciela  Dziecka” 
oraz  podziękowanie.  Wraz 
z  nauczycielami  zaprosiły  do 
kolejnych odwiedzin.

A. G.
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W  dniu  5  grudnia  2016  r. 
w  siedzibie  Gminnego 

Ośrodka  Kultury  w  Narolu  przy  ul. 
Warszawska 27, odbyło się kolejne już 
spotkanie,  zorganizowane  przez  Ry
backą  Lokalną Grupę Działania  „Roz
tocze”.  Tematem  spotkania  było 
Tworzenie  zainteresowania  realizacją 
„Lokalnej Strategii Rozwoju".

W spotkaniu udział wzięli nie tylko 
członkowie  Stowarzyszenia,  ale  rów
nież mieszkańcy,  koła  gospodyń wiej
skich,  przedsiębiorcy  i  liczne  grono 
rybaków z  całego  terenu 14  sąsiadują
cych ze sobą gmin, których wspólnym 
celem  jest  zwiększenie  spójności  tery
torialnej  oraz  rozwój  przedsiębiorczo
ści  i  turystyki,  zwłaszcza  w  sektorze 
rybackim  i  akwakulturze,  a  co  za  tym 
idzie  zwiększenie  zatrudnienia.  Poten
cjał jaki niesie z sobą rozwój tych sek
torów  gospodarczych,  obejmował 
będzie  zarówno  gminy  z  terenu  woje
wództwa  podkarpackiego  jak  i  lubel
skiego,  a  zwłaszcza  w  gminach: 
Adamów, Krasnobród,  Tomaszów Lu
belski,  Bełżec,  Lubycza  Królewska, 
Narol,  Cieszanów,  Lubaczów,  Laszki, 
Stary Dzików, Wiązownica, Radymno, 
Stubno oraz Medyka.

Na  zaproszenie  skierowane  do  ca
łej  społeczności  obszaru  objętego  Lo
kalną  Strategią  Rozwoju  (LSR), 
przybyło  ponad  30  osób.  Co  można 
powiedzieć,  że  jest  budującym  akty
watorem do  działania  przez Stowarzy
szenie  RLGD  „Roztocze”.  Do 
budowania  świadomości  wśród  lokal
nej  społeczności,  płynących  z  realiza
cji  opracowanej  strategii  co  przyczyni 
się  do  wzrostu  zaangażowania  spo
łeczności  w  rozwój  obszaru  objętego 
lokalną strategią rozwoju.

Przybyłych  na  spotkanie  uczestni
ków  uroczyście  powitał  Prezes  Zarzą
du Mirosław Zaborniak, który zaprosił 
do zapoznania  się z materiałami  infor
macyjnymi,  przygotowanymi  przez 
biuro  stowarzyszenia,  a  także  do 
uczestnictwa  w  prelekcji  poświęconej 
tematyce  realizacji  przez Rybacką Lo
kalną  Grupę  Działania  „Roztocze”  lo
kalnej  strategii  rozwoju.  Podkreślił  on 
rangę  rozwoju  naszej  społeczności 
oraz  terenów  cennego  skrawka Rozto
cza,  które  dają  nam  przyznane  środki 
finansowe  na  realizację  LSR  współfi
nansowanej z Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego Unii Europej
skiej  w  ramach  priorytetu  4  „Zwięk
szenie  zatrudnienia  i  spójności 

terytorialnej”,  zawartego  w  Programie 
Operacyjnym  „Rybactwo  i Morze”  na 
lata 20142020.

Następnie  głos  został  przekazany 
Kierownikowi  biura  Stowarzyszenia 
Elizie Obirek, która po przywitaniu 

uczestników  spotkania,  rozpoczęła 
prelekcję poświęconą  lokalnej  strategii 
rozwoju  oraz  środkom  unijnym  prze
znaczonym na  jej  realizację. W  szcze
gółowy  sposób  przybliżone  zostały 
cele  zawarte  w  LSR  oraz  nakłady  fi
nansowe  skierowane  na  nabory  wnio
sków  w  danych  działaniach. 
Dowiedzieliśmy  się,  że na  cel  pod na
zwą  „Zrównoważony  rozwój  obszaru 
objętego LSR w oparciu o atuty środo
wiskowe  i  turystyczne”  przeznaczone 
zostanie – 3 670 000 zł, na cel skiero
wany  w  większości  do  sektora  rybac
kiego noszący nazwę „Rozwój  sektora 
rybackiego  na  obszarze  RLGD  „Roz

tocze”  2 000 000 zł, a na cel skiero
wany  w  większości  do  społeczności 
z  terenu  RLGD  „Roztocze”,  pod  na
zwą „Wspieranie społeczności lokalnej 
w zakresie wzmacniania  jej potencjału 
intelektualnego i przedsiębiorczości 

oraz dostępu do rynku pracy i poprawy 
warunków  życia”    1  130  000  zł.  Be
neficjenci  składający wnioski  o  udzie
lenie  wsparcia  na  wdrażanie  operacji 
w  ramach  lokalnej  strategii  rozwoju, 
mogą  liczyć na kwotę nie większą niż 
300  000  zł  na  jednego  wnioskodawcę 
w  ramach  celu, w  tym  zwrot  kosztów 
kwalifikowalnych  do wysokości  50 % 
lub  85  %  rzeczywiście  poniesionych 
przez  beneficjenta  od  dnia  1  stycznia 
2015 roku.

Poza  kwotami  wsparcia  dowie
dzieć  się  można  było,  w  jakim  czasie 
należny  rozpocząć  realizację  sowich 
cennych  i  innowacyjnych  pomysłów 

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”
13



Gazeta     rasnobrodzkaGrudzień 201614

Gmina  Krasnobród  ma  laureata  plebi
scytu „Super Sołtysa 2016”. Pan An

drzej Gancarz – sołtys ze Starej Huty zajął  II 
miejsce wśród sołtysów powiatu zamojskiego 
w plebiscycie  „Super Sołtys 2016” organizo
wanym przez tygodnik „Kronika Tygodnia”.

Plebiscyt  miał  na  celu  docenienie  osób 
pełniących  funkcje  sołtysów,  które  z  pasją 
i zaangażowaniem działają na rzecz lokalnych 
społeczności. Polegał on na głosowaniu odby
wającym się za pomocą kuponów publikowa
nych  w  „Kronice  Tygodnia”,  które  po 
wypełnieniu należało wysłać na adres Redak
cji. Wcześniej,  sylwetki  zgłoszonych do kon
kursu  sołtysów,  ich  dotychczasowe  działania, 
a także plany i zamierzenia na przyszłość były 
prezentowane  na  łamach  pisma. Najlepsi  soł
tysi  zostali wybrani dzięki, osobom które do
ceniły  ich działalność  i oddały na nich głosy. 
Pan Andrzej Gancarz otrzymał 317 głosów.  

Uroczysta  gala  podsumowująca  plebiscyt, 
połączona z wręczeniem nagród dla  zwycięz
ców  odbywała  się  25  listopada  2016  roku 
w Hotelu Koronnym w Zamościu.
             Sołtys ze Starej Huty otrzymał nagrody 
ufundowane przez Starostę Zamojskiego, Bur
mistrza Krasnobrodu   LGD „Nasze Roztocze”  (nagroda dla 
sołtysa,  który  otrzymał  najwięcej  głosów  spośród  sołtysów 
z terenu gmin członkowskich LGD) oraz od sponsorów. 

Do  wszystkich  przekazanych  panu  Andrzejowi  Ganca
rzowi gratulacji dołącza się również Redakcja „Gazety Kra

snobrodzkiej”.  Gratulujemy  i  życzmy  realizacji  wielu 
ciekawych pomysłów i inicjatyw dla dobra lokalnej społecz
ności oraz kolejnych sukcesów.

Mariola Czapla

Super Sołtys ze Starej Huty

na  rozwój  swoich  działalności  i  kiedy 
planowane są najbliższe nabory.
Jak  sami widzimy pomysłowość nasza 
będzie  nagradzana,  więc  przedsiębior
cy do dzieła!

Prelegent  spotkania  podkreślił  ran
gę  obecności  Gości  Honorowych  za
proszonych na spotkanie, którymi były 
Panie  z  Koła  Gospodyń  Wiejskich 
w  Rudzie  Różanieckiej    zdobywczy
nie  „Perły”  na  tegorocznych  Między
narodowych  Targach  Poznańskich 
z  Województwa  Podkarpackiego  za 
„Karpia Królewskiego”, która  jest naj
wyższym  odznaczeniem  za  Kulinarne 
Dziedzictwo pochodzące z Roztocza.

Podkreślone  w  tym  miejscu  zna
czenia  łańcucha dostaw „od producen
ta po konsumenta” miało jak najlepsze 

odzwierciedlenie.  Poprzez  wieloletnią 
tradycję  przygotowywania  owej  potra
wy  dziś  cieszyć  się możemy nie  tylko 
sławą Karpia z Rudy Różanieckiej, ale 
również  i  jego wyjątkowym  smakiem. 
A  rozpoznawalność  poprzez  dotarcie 
do  tak  licznego  grona  odbiorców pod
czas  Międzynarodowych  Targów  Po
znańskich,  zwiększyło  popyt  oraz 
zainteresowanie  na  produkt  regional
ny,  jakim jest słynny karp z Rudy Ró
żanieckiej.

Zachęta  do  tworzenia  nowych  łań
cuchów  dostaw  oraz  marketingowego 
podejścia  do  realizacji  pomysłów 
przedsiębiorców,  zauważyć można by
ło  podczas  degustacji  wspominanego 
pysznego  „karpia  królewskiego”,  na 
którą  zaprosili  producenci  i  sponsorzy 

znakomitych  potraw,  jakimi  byli  Za
rząd  Dóbr  Smolin  oraz  Gospodarstwo 
Rybackie Mirosława Zaborniaka z Ru
dy Różanieckiej,  a  także  same  „Pereł
ki”  z  Koła  Gospodyń  Wiejskich 
w Rudzie Różanieckiej.

Podczas  degustacji  słychać  było 
dyskusje na temat pomysłów i planów, 
jakimi  dzielili  się  przybyli  na  spotka
nie przedsiębiorcy oraz rybacy. W mi
łej  i  życzliwej  atmosferze  dowiedzieć 
się można  było  gdzie  przed  samą Wi
gilią  można  nabyć  świątecznego 
karpia. 

Eliza Obirek
Kierownik Biura
Rybacka Lokalna

Grupa Działania „ROZTOCZE”

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze”



Gazeta     rasnobrodzka Grudzień 2016 15

Nasze  Kochane  Radio  Maryja 
ma  już  25  lat.  Czas  minął 

bardzo  szybko.  Zapracowana  w  Kole 
Przyjaciół  Radia Maryja  nawet  nie  li
czę  godzin  ani  dni. Wypełniam  swoje 
zadania,  jak  potrafię  i  na  ile  mogę. 
Cieszę się swoją pracą i tym, że jestem 
jeszcze  potrzebna.  Raduję  się  także 
swoją obecnością w kochanej, obecnie 
bardzo  licznej Rodzinie Radia Maryja. 
Przekonałam  się  już  nieraz,  że  można 
na nią liczyć.

Z  okazji  wielkiego  świętowania 
wspomnę  o  niektórych  wydarzeniach 
z  przeszłości.  Kolejne  rocznice  po
wstania Radia Maryja  starałam  się  za
wsze  świętować  w  Toruniu. 
Mobilizowałam  ludzi  do  wyjazdu. 
„Nie  bójcie  się  chłodu,  ani  głodu”   
mówiłam.  Jedziemy przecież do Radia 
Maryja,  a  tam  Ojciec  Dyrektor  Tade
usz Rydzyk  zadba o wszystko. Będzie 

ciepło i nikt nie będzie głodny. Tak też 
było.  Kilka  ogromnych  namiotów, 
gdzie  świętowaliśmy,  ogrzewały  po
tężne  dmuchawy.  W  jednym  z  nich 
pachniało  bigosem  i  świeżym,  wiej
skim  chlebem. W  czasie  powrotu  ura
dowani  pielgrzymi  mówili:  „Prawdę 
pani  mówiła,  Ojciec  Dyrektor  bardzo 
się  postarał.  To  prawdziwy  Ojciec 
i wspaniały człowiek. Było nam ciepło 
i nie byliśmy głodni”. 

Pamiętam  jedną  z  trudniejszych 
podróży.  Gdy  wyjeżdżaliśmy  z  domu, 
nie było śniegu. W Toruniu zaczął pa
dać  śnieg  i  marznący  deszcz.  Zrobiło 
się  bardzo  ślisko.  Służby  drogowe  nie 
były  na  to  przygotowane.  Po  zakoń
czonej uroczystości wracaliśmy do do
mu  13  godzin.  O  szczęśliwy  powrót 
szturmowaliśmy  Niebo  nieustanną 
modlitwą  różańcową  i błagalnymi pie
śniami. Byliśmy bardzo zmęczeni. Co

raz  ciszej  wymawialiśmy  słowa 
modlitwy  i  już  tylko  nuciliśmy  melo
die pieśni. Z Panem Jezusem i Maryją 
wszystko  jest  możliwe.  Do  domu  do
tarliśmy szczęśliwie.

W dniu 3 grudnia br. także byliśmy 
w  Toruniu,  aby  razem  świętować 
Srebrny Jubileusz Radia Maryja. Świat 
idzie  z  postępem.  Spotkaliśmy  się 
w ogromnej hali sportowowidowisko
wej. Było bardzo uroczyście. Tą drogą 
w  imieniu  Rodziny  Radia  Maryja 
z Krasnobrodu i Zamościa, na ręce Oj
ca Dyrektora  Tadeusza  Rydzyka  skła
dam  serdeczne  podziękowanie  dla 
całej  załogi  Radia Maryja,  za  te  pięk
ne,  choć  czasami  trudne  25  lat. Niech 
Chrystus  Król  i  Pan  oraz  Jego  Naj
świętsza Matka  wynagradzają  wszyst
kim  i  prowadzą  w  dalszym  życiu 
i działaniu.

Józefa Kusz

Srebrny Jubileusz Radia Maryja 

Orszak Trzech Króli 2017
Kilkaset  miejscowości  na  tere

nie kraju przygotowuje się do 
Orszaku  Trzech Króli  2017,  który  od
będzie  się  pod  hasłem  „Pokój  i  Do
bro”.  Wśród  grona  tych  miejscowości 
jest  również Krasnobród, który  tę edy
cje  orszaku  organizuje  przy współpra
cy  z  Fundacją  „Orszak  Trzech  Króli” 
(poprzednią  organizowaliśmy  samo
dzielnie). 

Scenariusz  krasno
brodzkego orszaku (tak jak 
i  rok  temu)  napisał  Paweł 
Murdzek    polonista  z  Ze
społu  Szkół  Ogólnokształ
cących  w  Krasnobrodzie, 
który  z  dużym  zaangażo
waniem zajmuje się  też  te
atrem  (był  reżyserem  kilku 
przedstawień).  Zgodnie  ze  scenariu
szem, na trasie orszaku, będzie 6 scen. 
Orszak  rozpocznie  się 6  stycznia 2017 
roku  o  godz.  10.15  na  Placu  Siekluc
kiego  w  centrum  miasta  (scena 
I  „Ogłoszenie  spisu”).  O  godz.  10.30 
wyruszy ul. 3 Maja pod budynek Kra
snobrodzkiego  Domu  Kultury,  gdzie 
rozegrana  zostanie  II  scena  „Maryja 
z  Józefem  poszukują  noclegu”.  Obok 
budynku  Urzędu  Miejskiego  będzie 
scena  III  „Anioł  u  Pasterzy”.  Tego
roczny  orszak  wzbogacony  został 
o  scenę  IV  „Pałac  Heroda”  (przy  ul. 
Tomaszowskiej),  do  której  orszak  uda 
się  pokonując  odcinek  od  Urzędu 

Miejskiego  w  kierunku  Podklasztoru. 
Przed  wejściem  do  Sanktuarium  Ma
ryjnego  będzie  scena  V  „Przygotowa
nie”,  a  w  sanktuarium,  przy  żłobku 
scena VI  „Złożenie  hołdu”. Zwieńcze
niem orszaku będzie Msza św. 

W  tym roku do przygotowania po
szczególnych  scen  zostali  zaproszeni 
mieszkańcy  trzech  miejscowości: 

Łuszczacza  (scena  II), 
Wólki  Husińskiej 
(scena III) i Zielonego 
(scena IV). 
Do współpracy przy 

organizacji  orszaku, 
oprócz  miejscowego 
proboszcza  zostali  za
angażowani  też  pro

boszczowie  i  parafianie  sąsiednich 
parafii. Każdy z proboszczów wytypo
wał  po  jednej  osobie,  która  wcieli  się 
w postać króla: król Kacper (Europa) – 
to  Sylwester  Zub  z  Parafii  Zesłania 
Ducha  Świętego  w  Krasnobrodzie, 
Melchior (Azja) – Adam Homa z Para
fii  Świętej  Opatrzności  Bożej  w  Bon
dyrzu  i  Baltazar  (Afryka)  –  Sławomir 
Bączyk z Parafii NNMP w Krasnobro
dzie. 

W  organizację  tego  wydarzenia 
włączyły  się  też  szkoły,  które  zajmą 
się  przygotowaniem  barwnych  orsza
ków tych królów.  

Wszystkie  te działania mają na ce
lu  integrację  społeczeństwa  miasta, 

gminy  i  parafii  Krasnobród  oraz  za
chęcenie  coraz  większego  grona  osób 
do uczestnictwa w orszaku.

Ze względu na obchodzoną w  tym 
roku  1050.  rocznicę  chrztu  Polski 
w  orszaku  pojawią  się  też  postaci 
Mieszka  I  (Jakub  Kurantowicz)  oraz 
Biskupa Wojciecha (ks. proboszcz Eu
geniusz Derdziuk).

Oprawę muzyczną  zapewnią miej
scowi  wykonawcy:  Chór  Szkolny  Ze
społu  Szkół  Ogólnokształcących, 
Zespół  „Wójtowianie”,  Schola  Dzie
cięca,  Krasnobrodzka  Orkiestra  Dęta, 
Chór  Parafialny  i  Wspólnota 
„Galilea”.

Dzięki  współpracy  z  Fundacją 
„Orszak  Trzech  Króli”,  Orszak  2017 
w  Krasnobrodzie  będzie  barwniejszy 
i bardziej  rozśpiewany, a  to za sprawą 
materiałów  promocyjnych,  które 
otrzymaliśmy  i  które  będą  rozdawane 
uczestnikom.  Są  to  śpiewniki  (200 
szt.), korony (300 szt.), naklejki  (2000 
szt.) i sztandary (4 szt.)

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
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JĘZYKOWA AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA
Strona redagowana przez miłośników poprawnej polszczyzny

 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

RAPORT
(listopad 2016)

Rozpoczynamy akcję
LUBIĘ POLUBKA
Zamieńmy lajka na polubka.
Jeżeli jesteście „za”, wejdźcie na naszą 
stronę, kliknijcie „Lubię to” i rozsyłaj
cie  informację. Niech inni się dołącza
ją. Będzie nas więcej.

Gdy  odwiedzamy  cmentarze,  mo
żemy  zobaczyć  –  szczególnie  na  star
szych grobach –  łaciński skrót D.O.M. 
(DeoOptimoMaximo    Bogu  Najlep
szemu, Największemu).

Piszemy:  uroczystość  Wszystkich 
Świętych,  dzień Wszystkich Świętych, 
wspomnienie  Wszystkich  Wiernych 
Zmarłych, Dzień Zaduszny, Zaduszki.

Oktawa Wszystkich Świętych skła
nia  do  refleksji  o  sprawach  ostatecz
nych  (eschatologicznych).  Czy 
przecinek  może  decydować  o  zbawie
niu?
Posłuchajcie.
Zmarł  pewien  bardzo  pobożny  czło
wiek. 
Gdy razem z tłumem innych szedł dro
gą w niebieskich zaświatach, dostrzegł 
go święty Piotr i krzyknął:
 Ty chyba chcesz do piekła!?
 Nie, chcę do nieba!
 Wiem, żartowałem. Ale dam ci  radę. 
Napisz  to,  co  powiedziałeś  na  kartce 
i  nieś  przed  sobą,  bo  dzisiaj  są  nowe 
anioły  kierujące  ruchem…  żebyś  miał 
pewność…

Pobożny człowiek zrobił  tak,  jak pole
cił  mu  święty  Piotr  i  radosny  poszedł 
dalej…jednak nie trafił do nieba. 
Dlaczego? 

Bezpieczniej  jest  kupować,  gdy  są 
dni superpromocji, a nie dni super pro
mocji.
Przedrostek  super    piszemy  łącznie 
z rzeczownikami.

Niech  to  twój  rodzic  podpisze. 
(w języku potocznym)
Niech  to  podpisze  któreś  z  twoich  ro
dziców. (tak lepiej) 

Iść  pod  ławę  –  pójść w  zapomnie
nie,  tracić  na  znaczeniu,  wyjść 
z użycia.

Dobrze  jest  mieć  wokół  siebie  ludzi 
spolegliwych.  Tylko  lepiej,  żeby  nie 
byli ulegli.
Spolegliwy  to  taki  człowiek,  na  któ
rym  można  polegać,  a  nie  taki,  który 
jest uległy.

Po  skrótach  polskich  jednostek 
monetarnych nie stawiamy kropki.
złoty – zł
grosz – gr

Uciąć  sobie  szlumerka  albo  rżnąć 
szlumerka to zdrzemnąć się.

Efektowny  to  zachwycający,  zwra
cający  na  siebie  uwagę  wyglądem, 
oryginalnością.
Efektywny  to  skuteczny,  wydajny, 
istotny.

Efektowna  jest  bluzka,  a  efektywna 
jest praca.
Autorzy: Paweł Korga  i Krystian Klus 
(III c)

Adwent (łac.) adventus – nadejście
czterotygodniowy okres poprzedzający 
Boże Narodzenie;
nazywany  też  czterdziestnicą,  gdyż 
kiedyś  adwent  trwał  czterdzieści  dni, 
lub przedgodziem (w Białostockiem).

Woda  wrze  przy  temperaturze 
100°C. (niepoprawnie)
Woda  wrze  w  temperaturze  100°C. 
(poprawnie)
Woda  w  temperaturze  poniżej  0°C 
przyjmuje postać lodu. (niepoprawnie)
Woda  w  temperaturze  poniżej  0°C 
przybiera postać lodu. (poprawnie)

Paweł Murdzek
opiekun

https://www.facebook.com/Językowa
AgencjaDetektywistyczna

Organizowany  od  ponad  20  lat 
Gminny  Konkurs  Piosenki 

Przedszkolaka w Krasnobrodzie cieszy 
się niesłabnącą popularnością. W tego
rocznych  przesłuchaniach  wzięło 
udział  ponad  180  małych  artystów, 
którzy  przełamali  tremę  i  udowodnili, 
że  drzemią  w  nich  niezwykłe  talenty 
wokalne.

Największa  grupa  przedszkolaków 
zaprezentowała  się  w  środę  7  grudnia 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury, ale 
na  prośbę  opiekunów  najmłodszych 
dzieci,  organizatorzy  odwiedzali  po

szczególne placówki  także w czwartek 
8  i  piątek  9  grudnia.    Większość 
uczestników  tegorocznego  konkursu 
występowała w grupach, ale nie brako
wało  duetów  i  występów  solowych. 
Podobnie  jak w poprzednich  latach re
pertuar  był  bardzo  zróżnicowany,  od 
przebojów  muzyki  dziecięcej  po  naj
nowsze hity, a bodaj największą furorę 
zrobił  artysta,  który  zaproponował 
własną  interpretację  przeboju  disco 
polo  „przez  twe  oczy  zielone”    rela
cjonują  organizatorzy.  Swoje  zdolno
ści  wokalne  prezentowały  „Smerfy”, 

„Pszczółki” i inni wykonawcy z placó
wek  w  Kaczórkach,  Krasnobrodzie, 
Majdanie  Wielkim  i  Zielonem.  Pre
zentacje  nie  miały  charakteru  konkur
su,  lecz  przeglądu  i  organizatorzy 
przygotowali  dyplomy  oraz  upominki 
dla  wszystkich,  a  uczestnikom  którzy 
wystąpili  w  KDK wręczał  je  sam  św. 
Mikołaj.

ias.24
Fotoreportaż – str. 19
fot. Marzena Mazurek
i Mariola Czapla

XXII Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolaka

KDK w Internecie
Krasnobrodzki  Dom  Kultury 

informuje,  że  działa  już  nasz  strona 
internetowa:

www.kultura.krasnobrod.pl.
Od  nowego  2017  roku wszystkie 

informacje  związane  z  działalnością 
KDK będą na niej umieszczane. 

Zapraszamy  do  odwiedzania  tej 
strony oraz naszego Facebook’a.  

Mariola Czapla – dyrektor KDK
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Żyjemy  obecnie w wolnej  i  nie
podległej Polsce. W przeszłości 

była  ona  tych  nadrzędnych  praw  po
zbawiona. Były  prawie  półtora wieko
we zabory, były wyniszczające wojny. 
Najbardziej  tragiczne z nich  to  II woj
na  światowa  i  okupacja  niemieckoso
wiecka.  Niewyobrażalne  były 
cierpienia  naszego  narodu,  którego 
ogromną  część  wyniszczyli  okupanci 
niespotykanymi  dotąd,  morderczymi, 
wyrafinowanymi metodami. Ginęli na
si ojcowie i dziadowie w obozach kon
centracyjnych,  masowych 
rozstrzeliwaniach, ginęli z głodu i zim
na  w  gułagach  na  dalekiej  Syberii. 
Niszczono,  mordowano  intelektualną 
elitę narodu polskiego, chcąc pozbawić 
go  przywództwa,  które  mogłoby  po
prowadzić  naród  ku  lepszej  przyszło
ści.  Szalało  niewyobrażalne 
ludobójstwo.  Wszystkim  tym  działa
niom,  chcąc  istnieć,  trzeba  się  było 
przeciwstawić,  trzeba  było  poświęcić 
wszystko, nawet życie wielu, by ocalić 
istnienie  Polaków  i  ich  funkcjonowa
nie w wolnej Ojczyźnie. 

Wolna  Polska,  którą  dzisiaj  się 
szczycimy nie spadła nam z nieba, nikt 
nie  dał  nam  jej  w  prezencie.  Za  nią 
wylano wiele  polskiej  krwi.  Za  ojczy
znę,  za  jej wolność,  za  to,  że my  dzi
siaj,  możemy  w  pokoju  żyć,  nasi 
rodacy,  oddawali  to,  co  dla  człowieka 
jest najważniejsze – własne życie. 

Dlatego  też,  obowiązkiem  naszym 
jest stała pamięć o  tych znanych i nie
znanych  bohaterach.  Wielu,  bardzo 
wielu,  naród  nasz  takich  ludzi  wydał. 
Nie wolno  nam  o  nich  zapominać,  bo 
byłoby to godzenie we własną narodo
wą  tożsamość,  bo  jest  to  nasz 
patriotyczny  obowiązek. Dobrze 
się dzieje, że w naszej ojczyźnie 
wszelkie  działania  przebiegają 
należycie.  Upamiętnia  się  boha
terów z okresu wojny i okupacji, 
stawiając  pomniki,  tablice  pa
miątkowe,  nazywając  ich  imie
niem  place,  ulice,  urządzając 
różne  patriotyczne  uroczystości, 
a  także  prowadząc  działalność 
patriotycznowychowawczą 
w szkołach i placówkach oświa
towowychowawczych.  Oddaje
my  obecnie  hołd  wybitnym 
Polakom, wielu bohaterom, zna
nym  większości  Polaków  liczą
cych się w skali ogólnokrajowej. 
Było  jednak  wielu  zwykłych, 
prostych,  działających  w  środo

wiskach  lokalnych  i  za  tę  działalność 
oddali własne życie. Dlatego też o nich 
także powinniśmy pamiętać.
Ludzi  z  poświęceniem,  dzielnych,  he
roicznych możemy znaleźć we własnej 
Małej Ojczyźnie.

W  Krasnobrodzie  też  tacy  byli, 
a jeden z nich to Marian Uchacz, pseu
domin „Ursus”,  osoba w   naszym ma
łym  miasteczku  bardzo  mało  znana, 
niewielu o nim słyszało, a powinniśmy 
go  znać  i  pamiętać o nim wszyscy,  za 
to,  że  w  czasie  wojny  obronnej 
z  Niemcami  1939  roku  brał  w  tych 
walkach  czynny  udział.  Za  to,  że  był 
aktywnym  partyzantem  Armii  Krajo
wej  uczestnicząc  w  wielu  akcjach  sa
botażowobojowych.  W  czasie 
okupacji  zabito  mu  rodzonego  brata, 
a on przeżył i o zgrozo, już po odejściu 
Niemców został zamordowany.

Jak  podają  źródła  12  grudnia 
1944r.  funkcjonariusze  UB  i  NKWD 

zastrzelili w Zamościu Mariana Ucha
cza  pseudonim  „Ursus”,  żołnierza AK 
z  Krasnobrodu.  Zastrzelono  go  na 
Plantach  w  okolicy  szpitala,  podczas 
przeprowadzania  do  więzienia  przy 
ulicy Okrzei.

Marian Uchacz urodził  się w 1920 
roku  w  Krasnobrodzie  w  ubogiej  ro
dzinie.  Jego  matka  Aniela  samotnie 
wychowywała  czwórkę  dzieci  (oprócz 
Marian, jego dwóch młodszych braci  
Franciszka  i  Stanisława  oraz  siostrę 
Bogdę. Ich ojciec wyjechał w 1928 ro
ku  do  Francji,  w  poszukiwaniu  pracy. 
Marian na krasnobrodzkich  łąkach pa
sał krowy należące do bogatego sąsia
da i grywał na fujarce. Kiedyś jego grę 
usłyszał  kapelmistrz  orkiestry  9  Pułku 
Legionów z Zamościa i za jego sprawą 
Marian  został  dzieckiem  tegoż  pułku. 
Uczył się w szkole powszechnej w ko
szarach  i  jako  mały  chłopiec  grał  na 
bębnie  w  orkiestrze  wojskowej.  Póź
niej  ukończył  zamojskie  gimnazjum 
i  został  trębaczem. We wrześniu 1939 
roku  został  żołnierzem  i  przeszedł  ze 
swoim pułkiem cały szlak bojowy.

Po powrocie do Krasnobrodu przy
stąpił  wraz  z  kolegami  do  pracy  kon
spiracyjnej.  Ze  swoimi  braćmi  został 
członkiem  chóru  kościelnego,  kiero
wanego przez syna miejscowego orga
nisty Stefana Kołodziejczyka.
Z  czasem  chór  stał  się  zalążkiem  od
działu partyzanckiego i wszedł w skład 
oddziału  AK  „Norberta”.  Bracia 
Uchaczowie  brali  udział  w  wielu  ak
cjach  oddziału  „Norberta”  m.in. 
w  Siedliskach  pod  Łukową,  Lasowca
mi, Biłgorajem i Janowem Lubelskim.
W kwietniu1943 roku Marian i Franci

szek Uchaczowie zostali areszto
wani  przez  Niemców. W  drodze 
do gestapo w Zamościu, w pobli
żu  Jacni  zostali  odbici  przez  ko
legów z oddziału.
Brat  Mariana  Franciszek,  pseu
donim  „Urban”  wpadł  drugi  raz 
w ręce gestapo w lutym 1944 ro
ku.  Przewieziono  go  do  więzie
nia  na  Zamku  w  Lublinie  i  tam 
w  lipcu  tego  roku  został  zamor
dowany.
  Marian  Uchacz  został  po 
wojnie  kierownikiem  tartaku 
w  Podzamku.  Na  skutek  zdrady 
został  aresztowany  przez  UB 
w  październiku  1944  roku  pod 
zarzutem  działalności  w  AK 
i  umieszczony  w  areszcie  przy 
ulicy  Kościuszki  w  Zamościu. 

O Marianie Uchaczu winniśmy pamiętać
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XXIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek
Od rana do godzin wieczornych 

w sobotę 17 grudnia 2016 ro
ku  w  Krasnobrodzkim  Domu  Kultury 
rozbrzmiewały  kolędy  i  pastorałki 
w wykonaniu solistów, duetów, zespo
łów  wokalnych,  wokalnoinstrumen
talnych  oraz  chórów.  Kolędowanie 
odbywało  się  w  ramach  organizowa
nych  przez  KDK  eliminacji  rejono
wych  XXIII  Międzynarodowego 
Festiwalu  Kolęd  i  Pastorałek  im.  Ks. 
Kazimierza Szwarlika – Będzin 2017.

Eliminacje, organizowane od wielu 
lat  w  Krasnobrodzie,  cieszą  się  nie
ustannie dużym zainteresowaniem wy
konawców.  W  tym  roku  swój  udział 
zgłosiła  rekordowa  liczba  –  61  pod
miotów  wykonawczych.  Nie  wszyscy 
jednak  mogli  przyjechać,  więc  osta
tecznie było ich 51.

Dużo pracy miało Jury, którego za
daniem  było  wybranie  spośród  tego 
grona  5  najlepszych  wykonawców  – 
laureatów  krasnobrodzkich  eliminacji. 
W  tym  roku  jurorami  były  panie: Ali
cja  Saturska  –  przewodnicząca  oraz 
członkowie:  Magdalena  StopaDziuba 

i  Agnieszka  Bojanowska,  które  tytuł 
laureata  przyznały  trzem  solistkom: 
Kai  Peć  z  Samorządowego  Zespołu 
Szkół    Gimnazjum  im.  H.  Sienkie
wicza  w  Józefowie,  Aleksandrze 
Wójcik  z  Centrum  Muzycznego 
„Tryton”  w  Tomaszowie  Lubelskim 
i  Julii  Fijałkowskiej  z  Gminnego 
Ośrodka  Kultury  w  Modliborzy
cach,  a  także  Zespołowi  wokalnemu 
„ISKIERKI”  z  Gminnego  Ośrodka 
Kultury  w  Nieliszu  Chórowi  Repre
zentacyjnemu  I  Liceum  Ogólno
kształcącego  im.  Jana  Zamoyskiego 
w  Zamościu.  Wszyscy  wymienieni 
uzyskali nominacje do udziału w prze
słuchaniach  finałowych  Festiwalu, 
które odbędą się w dniach 1214 stycz
nia 2017 roku w Będzinie. 

Jury  przyznało  również  WYRÓŻ
NIENIA, które otrzymali: Maja Rębisz 
z Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lu
belskim  i  Zespół  wokalnoinstrumen
talny „KANAAN  PLUS” z Biłgoraja.

Podsumowanie  eliminacji    ogło
szenie wyników, wręczenie dyplomów 
i  upominków  odbyło  się  z  udziałem 

Jurorów  oraz Burmistrza Krasnobrodu 
Kazimierza Misztala.

Wszystkim  wykonawcom  dzięku
jemy za udział, gratulujemy wyróżnio
nym  i  laureatom  i  życzymy 
powodzenia  podczas  przesłuchań  fina
łowych w Będzinie.

Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 20
fot. Mariola Kawecka

Tam  przesłuchiwali  go  i  torturowali 
funkcjonariusze  UB  wspomagani 
przez sowieckich doradców z NKWD. 
Zrozpaczona  matka  próbowała  wyku
pić syna i zebrała nawet od znajomych 
10  tys.  złotych,  przekazując  tę  sumę 
pracownikowi  UB,  który  zobowiązał 
się do  jego uwolnienia. Nie dotrzymał 
jednak  słowa  i  12  grudnia  1944  roku 
wyprowadzono  Mariana  Uchacza 
z  aresztu  w  celu  przetransportowania 
go do więzienia przy ulicy Okrzei. Po 
drodze, na plantach, niedaleko szpitala 
został  zastrzelony.  Okoliczności  jego 
śmierci,  a  także  kto  strzelał  nie  są 
w  pełni  znane.  Istnieją  bowiem  trzy 
wersje  tego  haniebnego  czynu.  Pewne 
jest,  że  zginął  z  rąk UB  i NKWD. Po 
zabójstwie,  ubowcy  kazali  zabierają
cemu  ciało  wozakowi  wywieźć  je  na 
cmentarz, a grabarzowi nakazali zako
pać  je bez  trumny  i  zachować milcze
nie.  Dopiero  jakiś  czas  później  żona 
grabarza  wskazała  Anieli  Uchacz, 
gdzie  leży  ciało  jej  syna.  Dała  jej  też 
łopatkę. Gdy ta dokopała się do butów 
i  zobaczyła  płaszcz,  już  wiedziała,  że 
to jej syn Marian.

Bardzo  wymowne  jest  to,  że 
w  miejscu  gdzie  upadł  zastrzelony 
Marian,  po  zabraniu  ciała  pozostało 
dwie  zamarzające  plamy:  biała,  po 
rozbitej  butelce  mleka,  które  matka 
przyniosła  synowi z Krasnobrodu  idąc 

piechotą 27 kilometrów oraz czerwona 
utworzona  z  wypływającej  z  ran  po
strzałowych krwi. Zostały po nim bia
łoczerwone barwy. Dla tych barw żył, 
pracował  i  walczył  Marian  Uchacz  – 
„Ursus”.

Przez wiele  lat na  jego mogile stał 
brzozowy  krzyż.  Po  latach  staraniem 
żyjących  partyzantów  AK  zbudowano 
płytę nagrobną, na której umieszczono 
zdjęcie  i  wypisano  inskrypcję:  „Prze
chodniu,  stań,  zastanów  się  chwilę, 
dlaczego w  tym miejscu  leżę w mogi
le,  bo miłość do Ojczyzny zwyciężyła 
inne  nawet  miłość  matki,  która  mnie 
otaczała przez lata dziecinne”.

Dla  wszystkich  interesujących  się 
historią  i  Zamościem,  Marian  Uchacz 
jest  postacią  znaną.  Jego  nazwisko, 
czyny  i  tragiczna  śmierć  są  często 
przypominane  przy  różnych  okazjach, 
np. przewodnicy o Zamościu  informu
ją o nim uczestników wycieczek zwie
dzających  zamojską  rotundę,  gdzie 
w  jednej  z  cel wmontowano w  ścianę 
tablicą  pamiątkową  poświęconą  „Ur
susowi”.

A  przecież  Marian  Uchacz,  to  ro
dowity  Krasnobrodzianin,  był  człon
kiem  Ochotniczej  Straży  Pożarnej, 
chóru  parafialnego,  a  przede  wszyst
kim  żołnierzem przedwojennego Woj
ska  Polskiego  i  Armii  Krajowej.  Czy 
jego osobę nie należałoby w jakiś spo

sób u nas upamiętnić? Istnieją ku temu 
różne  możliwości:  może  tablica  pa
miątkowa, może nazwa nowo powsta
jącej  ulicy,  placu,  skwerku,  może 
w jakiś inny sposób. 
Powinno się to zrobić. Bohaterów i ich 
tragicznych  losów  wartych  uczczenia 
i pamięci nie musimy przecież  szukać 
gdzieś daleko. My ich mamy w naszej 
małej,  krasnobrodzkiej  ojczyźnie. 
Zwykli,  prości  ludzie  także  nimi  byli. 
Ich  upamiętnienie  może  być  bardzo 
pomocne  w  budzeniu  i  rozwijaniu 
uczuć patriotycznych.

Postać Mariana Uchacza  „Ursusa” 
była  mi  częściowo  znana.  Napisałem 
ten  artykuł,  zdając  sobie  z  tego  spra
wę,  że  zawarłem w  nim  bardzo  lako
niczne  i  skrótowe  informacje.  Myślę, 
że  można  poczynić  działania  w  celu 
uzyskania  więcej  informacji  o  życiu 
i  działalności  naszego  miejscowego, 
niezłomnego rodaka.

Artykuł  ten  powstał  dzięki  inicja
tywie  pana  Józefa  Kasprzyka,  który 
dążył  do  tego,  aby  w  „Gazecie  Kra
snobrodzkiej”  go  opublikować.  Prze
kazał  też  autorowi  niezbędne  źródła 
pisane,  dzięki  którym  powstał  ten  ar
tykuł.  Należą  mu  się  za  to  serdeczne 
podziękowanie, co niniejszym czynię.

Adam Kałuża
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