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 Nowe oprawy na ulicy Sanatoryjnej
W dniu 4 stycznia 2021 r. Burmistrz 

Krasnobrodu  Kazimierz  Misztal,  przy 
kontrasygnacie  Skarbnika  Gminy  Elż‐
biety Nowak, podpisał umowę na reali‐
zację zadania  inwestycyjnego pn. „Wy‐
miana  opraw  oświetleniowych  na  ist‐
niejących słupach na ulicy Sanatoryjnej 
w m.  Krasnobród”.  Zakres  robót  obej‐
muje  demontaż  opraw  sodowych  14 
sztuk,  montaż  14  opraw  typu  LED 
o  mocy  48W  i  strumieniu  świetlnym 
lampy  8000lm,  wymianę  wkładek  za‐
bezpieczeniowych  we  wnękach  słupo‐
wych  słupów objętych wymianą opraw 
oraz  wyposażenie  opraw  oświetlenio‐
wych  w  system  inteligentnego  zarzą‐
dzania oświetleniem. 

Wykonawcą  prac  jest  TNL  Spółka 
z o.o. z Lublina, natomiast termin reali‐
zacji  zamówienia  upływa  4  kwietnia 
2021 r. Wartość zawartej umowy wyno‐
si 26 395,80 zł brutto.

Zamówienie  jest  wykonywane 
w  związku  z  realizacją  projektu  pt. 
„Modernizacja  i  rozbudowa  oświetlenia 
ulicznego  w  Gminie  Krasnobród” 

współfinansowanego  w  ramach  Regio‐
nalnego  Programu  Operacyjnego Woje‐
wództwa  Lubelskiego  na  lata  2014
2020,  Oś  Priorytetowa  5  Efektywność 
energetyczna  i  gospodarka  niskoemisyj‐
na,  działanie 5.5 Promocja niskoemisyj‐
ności. 

Wybrano wykonawcę
remontu ulicy Leśnej

W dniu 15  stycznia 2021  r., w wy‐
niku  przetargu  nieograniczonego, Gmi‐
na  Krasnobród  wyłoniła  wykonawcę 
inwestycji  pn.  „Remont  ulicy  Leśnej 
w  Krasnobrodzie  od  km  0+000,00 
do  km  0+382,69”.  Zakres  robót  obej‐
muje:  roboty  pomiarowe,  usunięcie 
warstwy  ziemi  urodzajnej,  wykonanie 
podbudowy  z mieszanki  kruszywa  nie‐
związanego  oraz  wykonanie  na‐
wierzchni  z mieszanki mineralnoasfal‐
towej o długości 382,69m wraz z pobo‐
czami ulepszonymi. 

Wykonawcą  tego  zadania  została 
firma  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogo‐
wych Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu. 

Cena brutto wybranej oferty wynosi 
86 039,98 zł. Termin realizacji zaplano‐
wany do 31.05.2021r. 
Przetarg na termomodernizację
Gmina  Krasnobród  ogłosiła  prze‐

targ  nieograniczony  pn.  „Termomoder‐
nizacja  budynków  użyteczności  pu‐
blicznej  w  gminie  Krasnobród  z  po‐
działem na 2 części”.

Zamawiający  informuje,  iż  zamó‐
wienie  realizowane  jest w  ramach  pro‐
jektu:  „Termomodernizacja  budynków 
użyteczności  publicznej w  gminie Kra‐
snobród” współfinansowanego ze  środ‐
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi prioryteto‐
wej  5  Efektywność  energetyczna  i  go‐
spodarka  niskoemisyjna,  Działanie  5.2 
Efektywność  energetyczna  sektora  pu‐
blicznego  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Województwa  Lubel‐
skiego na lata 20142020. Projekt nr: 

RPLU.05.02.00060040/19.
Termin składania ofert upłynął dnia 

12.01.2021 r. W ramach 1 części zamó‐
wienia  wpłynęło  9  ofert,  a  w  2  części 
12  ofert.  Trwa  weryfikacja  złożonych 
ofert. 

„Wyspa z basenami” do dzierżawy
Gmina Krasnobród  rozpoczęła  pro‐

cedurę  związaną  z  przeznaczeniem  do 
dzierżawy  terenu  tzw.  „Wyspy  z  base‐
nami”  o  pow.  1,15  ha  położonego  nad 
krasnobrodzkim zalewem wraz z obiek‐
tami  i  urządzeniami  zespołu  rekreacyj‐
nobasenowego.  Nieruchomość  prze‐
znaczona  jest  do  prowadzenia  działal‐
ności  związanej  z  usługami  turystycz‐
nymi, w tym: baseny, gastronomia, wy‐
pożyczania  gokartów,  wypożyczalnia 
jednostek pływających, atrakcje wodne. 
Okres dzierżawy – 10 lat. 

W związku z tym, w dniu 12 stycz‐
nia 2021 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Krasnobrodzie,  na  okres 
21 dni wywieszony został wykaz nieru‐
chomości  stanowiących własność Gmi‐
ny  Krasnobród,  przeznaczonych  do 
dzierżawy  w  trybie  przetargu  ustnego 
nieograniczonego.  Wykaz  ten  umiesz‐
czony został również na stronie interne‐
towej  oraz BIP.

Kolejnym  etapem  rozpoczętej  pro‐
cedury  będzie  ogłoszenie  przetargu. 
Wkrótce  informacja o przetargu będzie 
umieszczona  na  stronie  internetowej 
i BIP Urzędu Miejskiego w Krasnobro‐
dzie.

Szczegółowe  informacje  można 
uzyskać  w  Urzędzie  Miejskim,  pok. 
nr 9.
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W  dniu  15  grudnia  2020  r., 
przedstawiciele  gminy  Kra‐

snobród,  tj. Burmistrz Krasnobrodu Ka‐
zimierz  Misztal  i  Zastępca  Burmistrza 
Krasnobrodu  Janusz  Oś,  w  obecności 
wykonawcy  robót  budowlanych  Zakład 
RemontowoBudowlany  w  Zamościu 
Kustra Adam w  spadku  i  Jacka Marcy‐
niuka inspektora nadzoru branży sanitar‐
nej,  dokonali  częściowego  odbioru  prac 
wykonanych  w  ramach  projektu  pn. 
„Przebudowa  oczyszczalni  ścieków  dla 
aglomeracji Krasnobród wraz  z budową 
kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie”.
           Wartość  odebranych  robót według 
zawartej umowy wynosi 490 000 zł net‐
to, 602 700,00 zł brutto.

Rozbudowa  sieci  kanalizacyjnej, 
obejmuje budowę kolektora w ul. Toma‐
szowskiej,  budowę kolektora kanalizacji 
na os. Podklasztor w rejonie ulic: Łąko‐
wa, Al.N.M.P.,  Słoneczna,  Sobieskiego. 
Łącznie  wybudowane  zostanie  5,45  km 

kanalizacji  sanitarnej w  systemie  grawi‐
tacyjnociśnieniowym wraz  z przyłącza‐
mi.  Dzięki  realizacji  inwestycji  do  sieci 
kanalizacyjnej  przyłączonych  zostanie 
około 380 nowych mieszkańców.

Celem nadrzędnym projektu jest po‐
lepszenie warunków  życia  lokalnej  spo‐
łeczności,  a  także poprawa  stanu  środo‐
wiska naturalnego w gminie Krasnobród 
poprzez  zwiększenie  dostępności  do 
zbiorczego  systemu  kanalizacji  sanitar‐
nej,  poprawę  stanu  czystości wód grun‐

towych  i  powierzchniowych,  zwiększe‐
nie  skuteczności oczyszczania  ścieków.   
Realizacja inwestycji przyczyni się rów‐
nież  do  poprawy  stanu  czystości  wód 
źródlanych  oraz  wody  w  zalewie  miej‐
skim. Wpłynie  korzystnie  na wizerunek 
Krasnobrodu  jako  miejscowości  tury‐
stycznej i sanatoryjnej.
           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.
      Prace będą kontynuowane do końca 
lutego 2021r.

Referat ds. funduszy
unijnych i inwestycji UM

Kanalizacja sanitarna częściowo odebrana

Krasnobrodzki Dom Kultury
w projekcie „Sieć na kulturę”

Krasnobrodzki  Dom  Kultury  bie‐
rze udział w projekcie „Sieć na 

kulturę  w  podregionie  chełmskoza‐
mojskim”  realizowanym przez Fundację 
Wspierania  Zrównoważonego  Rozwoju 
z Warszawy.

Celem projektu jest:
•  podniesienie  kompetencji  i  kwalifikacji 
cyfrowych  pracowników  gminnych  sa‐
morządowych  instytucji  kultury  (GSIK) 
poprzez  organizację  szkoleń  oraz  dostęp 
do materiałów edukacyjnych,
• rozwijanie kompetencji cyfrowych dzie‐
ci  i  młodzieży  w  wieku  1018  poprzez 
prowadzenie  atrakcyjnych  i  perspekty‐
wicznych zajęć,
• wyposażenie  placówek GSIK w  sprzęt 
niezbędny do organizacji zajęć i warszta‐
tów.

Projekt  „Sieć  na  kulturę”  składa  się 
z 2 części. W pierwszej, zakwalifikowani 
do projektu pracownicy instytucji kultury 
uczestniczą w szkoleniu w jednej wybra‐
nej  spośród  4  ścieżek  tematycznych. 
W drugiej    przeszkoleni w  ramach  pro‐
jektu  pracownicy  instytucji  kultury,  przy 
pomocy  trenera wspierającego, poprowa‐
dzą  zajęcia  z  tego  samego  zakresu 
z dziećmi i młodzieżą.

W przypadku Krasnobrodzkiego Do‐
mu Kultury  pierwszy  etap mamy  już  za 
sobą. Reprezentujące  kadrę KDK – Ma‐
riola  Czapla  i  Marzena  Mazurek  wzięły 
udział  w  tygodniowym  szkoleniu  na  te‐
mat „Projektowanie graficzne z wykorzy‐
staniem aplikacji cyfrowych”.

Obecnie  trwają  przygotowania  do 
drugo  etapu  projektu. Rozpoczęła  się  re‐
krutacja uczestników – dzieci i młodzieży 
do udziału w zajęciach, która potrwa do 2 
lutego 2021 r. Ich temat jest taki sam, jak 
temat szkolenia kadry KDK.

Podczas szkolenia zostaną omówione 
możliwości  pozyskiwania  grafik  i  zdjęć 
oraz  wykorzystania  ich  w  różnych  pro‐
jektach. Uczestnicy poznają dostępne na‐
rzędzia do obróbki graficznej  i  tworzenia 
projektów,  zdobędą umiejętności  związa‐
ne z zasadami projektowania wizualnego, 
dowiedzą  się  o  przysługujących  im  pra‐
wach autorskich i co to jest creative com‐
mons. 

Zajęcia będą trwały 31 godzin lekcyj‐
nych, w  tym: pierwsze zajęcia   wprowa‐
dzające  1 godzina lekcyjna oraz 15 zajęć 
po 2 godziny lekcyjne. Harmonogram za‐

jęć będzie ustalony po zamknięciu rekru‐
tacji. 

Ze względu na ograniczenia związane 
z pandemią COVID19, zarówno szkole‐
nie  kadry  KDK  jak  i  zajęcia  dla  dzieci 
będą odbywały się w formie online.

Udział  w  projekcie  jest  bezpłatny. 
Więcej szczegółów na .

Mariola Czapla

Projekt jest współfinansowany ze środków Eu‐
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w  ramach  Programu  Operacyjnego  Polska 
Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwią‐
zania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).
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Koło  Gospodyń  Wiejskich  Kra‐
snobród  zakończyło  realizację 

grantu  pn.  „Poprawa  atrakcyjności  tury‐
stycznej  gminy Krasnobród poprzez wy‐
danie  publikacji  promocyjnych”,  który 
jest  współfinansowany  ze  środków  Unii 
Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie  na  wdrażanie  operacji  w  ra‐
mach  strategii  rozwoju  lokalnego  kiero‐
wanego  przez  społeczność”  Programu 
Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata 
20142020.  Instytucja  Zarządzająca 
PROW  20142020    Minister  Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Projekt zakładał wydanie 3 publikacji 
promujących produkty turystyczne gminy 
Krasnobród, a w szczególności:
  zalew  z  basenami  na  wyspie  i  infra‐
strukturą turystyczną wokół zalewu,
 Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie,
  Muzeum  Wsi  Krasnobrodzkiej,  Mu‐
zeum Wieńców Dożynkowych, Muzeum 
Sakralne,
 Kaplicę na wodzie i Kaplicę św. Rocha,
 kamieniołom z basztą widokową,
  szlaki  piesze  przebiegające  przez  teren 
gminy Krasnobród,
 szlaki rowerowe przebiegające przez te‐
ren gminy Krasnobród.

Pierwszą z publikacji wydanych przez 
Koło  Gospodyń  Wiejskich  Krasnobród 
była  mapa  turystyczna  gminy  Krasno‐
bród,  o  której  informacja  ukazała  się 
w  ostatnim,  listopadowogrudniowym 

wydaniu Gazety Krasnobrodzkiej.
Pod koniec grudnia 2020 roku ukaza‐

ły  się  kolejne  –  album  „Krasnobród. 
W sercu Roztocza” i folder „Krasnobród. 
Roztocze”.

Album
„Krasnobród. W sercu Roztocza”
Album  rozpoczyna  się  od  krótkiego 

wstępu,  a  po  nim  jest  rozdział  „Z  prze‐
szłości  Krasnobrodu”,  w  którym  przed‐
stawione są  informacje z historii naszego 
miasta  opatrzone  archiwalnymi,  czarno
białymi zdjęciami. W dalszej części albu‐

mu  jest  dużo  kolorowych 
zdjęć,  które  zostały  przed‐
stawione  z  podziałem  na 
następujące  rozdziały: 
„Kultura  i  dziedzictwo 
kulturowe”,  „Krajobrazy 
i przyroda” oraz „Turysty‐
ka i wypoczynek”.

Album  został  wyda‐
ny w oprawie twardej szy‐
tej, w  formie A4,  nakład   
2  000  sztuk.  Zawiera  96 
stron bez okładki. Publika‐

cja została oznakowana zgodnie z Księgą 
wizualizacji znaku PROW 20142020.

Zadanie  było  realizowane  przez Wy‐
dawnictwo ATUT  Elżbieta  Jawor  z  sie‐
dzibą w Zamościu.

Wartość zadania wynosi 29 085,00 zł 
brutto.
Folder turystyczny o Krasnobrodzie

Folder  turystyczny  został  wydany 
w formacie A5, nakład  5 000,00 sztuk. 
Zawiera  24  strony  wraz  z  okładką. 
Publikacja  została  oznakowana  zgodnie 
z  Księgą  wizualizacji  znaku  PROW 
20142020.  Zadanie  było  realizowane 
przez  firmę  Łukasz  Jaguś  Reklama  360 
z  siedzibą  w  Tomaszowie  Lubelskim. 
Wartość  zadania  wynosi  10  200,00  zł 
brutto.

Zgodnie  z  założeniami  projektu 
wszystkie  publikacje  będą  rozpowszech‐
niane nieodpłatnie.
Osoby zajmujące się realizacją projektu:

Małgorzata MiecznikBorkowska
 koordynator

Katarzyna Działa  zca koordynatora
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„Panu  dzięki  oddawajmy”,  to  słowa 
z  jednej  z  Pieśni  Jana  Kochanowskiego, 
które były hasłem przewodnim tegorocz‐
nego Orszaku Trzech Króli.

Ze względu na panującą epidemię ko‐
ronawirusa  i  związane  z  nią  obostrzenia 
organizacja uroczystości Objawienia Pań‐
skiego  była  zupełnie  inna  niż  w  latach 
ubiegłych.  Jednak  ograniczona  do  mini‐
mum formuła nie przeszkodziła organiza‐
torom  w  całym  kraju  na  świętowanie 
Epifanii. 

Fundacja  Orszaku  Trzech  Króli,  za‐
miast jednego dużego wydarzenia z akto‐
rami  i  publicznością,  zaproponowała  in‐
ne, mniejsze formy uczczenia tego święta. 
Były to: Mini Orszak, Spacer Orszakowy, 
Orszak Kolęd – Święty wieczór nawiązu‐
jący  do  tradycji  spotkań  kolędowych 

w  wieczór  poprzedzający  święto  Trzech 
Króli  oraz  Orszakowy  Challenge  Kolę‐
dowy.

Krasnobród już po raz szósty dołączył 
do orszakowego grona, mimo, że w  tym 
roku  nie  spotkaliśmy  się  na  ulicach  na‐
szego miasta, aby wspólnie wędrować do 
stajenki  i  wraz  z  trzema  królami  oddać 
hołd  nowonarodzonemu  Jezusowi  to 
uczestnictwo  w  tym  wydarzeniu  było 
możliwe  w  formie  ONLINE.  Krasno‐
brodzcy  organizatorzy  zaproponowali 
mieszkańcom  naszego  miasta  i  gminy 
dwie formy włączenia się w uroczystości 
orszakowe. 

Pierwszą  z  nich  był  ORSZAK  KO‐
LĘD  –  ŚWIĘTY WIECZÓR,  czyli  spo‐
tkania  kolędowe,  które  odbywały  się 
w  wieczór  poprzedzający  Święto  Obja‐

wienia  Pańskiego,  nawiązujące  do  starej 
polskiej  tradycji,  polegającej  na  groma‐
dzeniu  się  i  wspólnym  śpiewaniu  kolęd 
w  okresie  od  Bożego  Narodzenia  do 
Święta Epifanii. Wszyscy  chętni w  usta‐
lonym terminie mogli nagrać filmiki z in‐
dywidualnego,  bądź  rodzinnego  kolędo‐
wania  i przesłać  je do Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury,  gdzie  zostały  one  zmon‐
towane i 5 stycznia o godz. 17.00 na ka‐
nale YouTube KDK odbyła się premie‐
ra.
Tego wieczoru można było również dołą‐
czyć wirtualnie do wspólnego odśpiewa‐
nia  kolędy  „Mędrcy  świata”,  które  za‐
planowano na godz. 19.00.

W  tym  miejscu  składamy  podzięko‐
wania  wszystkim,  którzy  nadsyłając  na‐
grania  włączyli  się  w  przygotowanie  tej 
części  Orszaku,  oraz  panu  Jarkowi  Mo‐
nastyrskiemu za ich montaż.

Drugą propozycją, z której skorzystał 
Krasnobród,  był  MINI  ORSZAK,  który 
odbył  się  6  stycznia  2021  roku. W  tym 
dniu  o  godz.  12.00 w  Sanktuarium Ma‐
ryjnym odprawiona została msza święta – 
transmitowana na kanale YouTube Parafii 
Nawiedzenia  NMP.  Natomiast  o  godz. 
15.30  rozpoczęła  się  transmisja  online 
MINI  ORSZAKU  Z  KONCERTEM 
KOLĘD,  który  został  przygotowany 
w  oparciu  o  scenariusz  napisany  przez 
panią Annę  Murawską  z  fundacji  orsza‐
kowej.

Organizatorzy  przygotowali  program 
słownomuzyczny skupiając się na scenie 
przybycia Trzech Króli do Dzieciątka Je‐
zus  i  złożenia  darów.  Całość  opatrzona 
była komentarzem przeplatanym piękny‐
mi  polskimi  kolędami. Wspólne  kolędo‐
wanie połączone z krótkim występem ja‐
sełkowym  zawierającym  element  pokło‐
nu  przed  Świętą  Rodziną  możliwy  był 
dzięki  zaangażowaniu  wielu  osób,  któ‐
rym serdecznie dziękujemy:

Oprawa wokalnomuzyczna:
• Karolina Piotrowska z córką Igą
• Gabriela Szpyra i Alicja Kałuża
• Lucyna i Andrzej Ujma
• Alicja  Parkitny,  Zofia  Przytuła,  Elż‐
bieta  Piela  i  Mirosław  Berlin  –  repre‐
zentanci  zespołu  folklorystycznego 
„Wójtowianie”

Trzej Królowie:
KACPER – król europejski – Kazimierz 
Mielniczek
BALTAZAR  –  król  afrykański  –  Jaro‐
sław Bucior
MELCHIOR  –  król  azjatycki  – Tomasz 
Skóra

5 

„Panu dzięki oddawajmy”
Krasnobrodzki Orszak Trzech Króli 2021

5 
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Uczniowie  i  nauczyciele  z Zespołu Szkół w Krasnobro‐
dzie  zaangażowali  się  w  akcję  zbiórki  pieniędzy  dla 

Roztoczańskiej Straży Ochrony Przyrody. Konie ze straży zna‐
lazły  się  w  trudnej  sytuacji,  gdyż  najprawdopodobniej  stracą 
swoją lubelską stajnię, która do tej pory była dzierżawiona, a te‐
raz została wystawiona na sprzedaż. 

Wolontariuszy ze straży nie stać, by wykupić  to miejsce na 
własność. W sezonie letnim konie przebywały zawsze na Rozto‐
czu,  często  ubarwiając  swoją  obecnością  różnorodne  imprezy. 
W naszej szkole członkowie Roztoczańskiej Konnej zawsze bra‐
li udział w pasowaniu uczniów na pierwszoklasistów, gdyż na‐
sza szkoła jak i ich stowarzyszenie nosi to samo zaszczytne imię 
25 Pułku Ułanów Wielkopolskich.

W ramach pomocy, uczniowie  i  rodzice namalowali obrazy 
z konikami, a następnie obrazy  te zostały wystawione na  inter‐
netowej  aukcji  charytatywnej.  W  licytację  zaangażowali  się   
głównie nauczyciele. W sumie udało się zebrać prawie 2 tysiące 
złotych, a najdroższy obrazek namalowany przez Maksymiliana 

Kleniewskiego  udało  się 
sprzedać za 360 zł. 
      Dziękujemy  wszyst‐
kim  za  zaangażowanie 
w akcję.
    My również otrzyma‐
liśmy podziękowanie od  
Zastępcy  Komendanta 
RKSOP  Dominika  Za‐
krzewskiego:  „Dziękuje‐
my bardzo za tę inicjaty‐
wę.  Jesteśmy  bardzo 
wdzięczni,  że  grono  pe‐
dagogiczne  i  uczniowie 
chcą pomóc nam w trud‐
nej sytuacji”.

Karolina Piotrowska

Narrator 
 Mariola Kawecka

Przygotowanie strojów dla królów:
Halina Gontarz – Zespół Szkół w Krasnobrodzie
Marzena Mazurek – Krasnobrodzki Dom Kultury
Ośrodek Wypoczynkowy „Barwy Roztocza” w Krasnobrodzie.

Pomoc techniczna:
Rafał Chrabąszcz, Andrzej Ujma

W Mini Orszaku wykorzystano  fragmenty  z utworów najwy‐
bitniejszych polskich poetów i wieszczów:
• Jana Kochanowskiego „Pieśń XV”,
• Juliusza Słowackiego „Tak mi, Boże, dopomóż”
• Adama Mickiewicza „Błogosławieństwo”
• Cypriana Kamila Norwida „Opłatek”

Organizatorami wydarzenia byli: Krasnobrodzki Dom Kultury, 
którego pracownicy czuwali  nad  całością przedsięwzięcia, Parafia 
Nawiedzenia NMP oraz Burmistrz Krasnobrodu.

M. K.
Fotoreportaż – str. 1213
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Uczniowie i nauczyciele 
ruszyli na pomoc

Roztoczańskiej Straży 
Konnej
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Rok 2020 upłynął 
pod  płaszczem 

pandemii,  obostrzeń  oraz 
strachu.  Żyjąc  myślą 
o COVID19 nie zauważy‐
liśmy,  jak  obok  nas mijały 
ważne  rocznice  związane 
z  historią  Polski.  Przykła‐
dem jest 102. rocznica Od‐
zyskania  Niepodległości, 
100.  rocznica  Bitwy  War‐
szawskiej oraz 100. roczni‐
ca  urodzin Karola Wojtyły, 
rocznice Katynia  i  powsta‐
nia Solidarności. 

Choć  pamiętaliśmy  o  tych  ważnych 
datach,  to  nie  odczuliśmy  tak  naprawdę, 
czym jest wolność, za którą nasi przodko‐
wie oddawali życie. Nie chcieliśmy,  jako 
Krasnobrodzki Gospel, zapomnieć o tym, 
czego  dokonali  nasi  dziadkowie  i  pra‐
dziadkowie.  Krzyczało  wielu  na  ulicach, 
że  odebrano  nam  wolność  i  rozpętano 
wojnę, a w rzeczywistości realna wolność 
istnieje  dzięki  krwi  tym,  którzy  poznali 
smak  prawdziwej  wojny.  Serce  Krasno‐
brodzkiego  Gospel  jest  bli‐
sko Boga i Ojczyzny, w któ‐
rej On od zawsze był obec‐
ny. Podjęliśmy zatem decy‐
zję  o  zorganizowaniu  kon‐
certu  religijnopatriotyczne‐
go „Wdzięczni za wolność”. 
Nasz pomysł wsparł Samo‐
rząd  Województwa  Lubel‐
skiego, który przyjął go jako 
realizację  programu  „Warto 
być  Polakiem”. Opieką  ob‐
jęło  nas  Stowarzyszenie 
Krzewienia Kultury Medial‐
nej im. Jana Pawła II w Za‐
mościu,  które  od  strony 
technicznej umożliwiło nam 
przyłączenie  się  do  progra‐
mu. W  jednej  chwili  otrzy‐
maliśmy słowa wsparcia od 
wicemarszałka Michała Mu‐
lawy,  który  powiedział,  że 
popiera nas i dopinguje nam 
w tym działaniu. Nieocenio‐
ną pomoc otrzymaliśmy na‐
de wszystko od burmistrza 
Tomaszowa  Lubelskiego, 
Wojciecha  Żukowskiego, 
który  był  obecny  na  każ‐
dym etapie realizacji pomy‐
słu. Jego słowa: „Niech was 
nic  nie  ogranicza.  Ze 
wszystkim  sobie  poradzi‐
my”  sprawiły,  że  poczuli‐
śmy  siłę  do  walki.  Wielo‐
krotnie  też  podkreślił,  że 
Krasnobród  jest  mu  szcze‐
gólnie bliski. 

Ze względu na pandemię pojawiły się 
problemy  związane  z  umiejscowieniem 
koncertu,  próbami  oraz  spełnieniem  od‐
powiednich  warunków  technicznych.  Tu 
z pomocą przyszedł nam dyrektor Toma‐
szowskiego  Domu  Kultury,  Dariusz 
Krech, który z  radością postanowił przy‐
czynić  się  do  realizacji  projektu.  Był  to 
dla nas znak, że nie  tylko my pragniemy 
mówić o Polsce, której wolność  stała  się 
cenniejsza  niż  ludzkie  życie. Nie  potrze‐
bowaliśmy  niczego,  tylko  poczucia,  że 

w polskich sercach pły‐
nie  nadal  polska  krew, 
pragnąca  ją  sławić 
i  mówić  o  niej,  jako 
Wielkiej  i  Niezwycię‐
żonej. 

Przygotowania  i  pro‐
mocja koncertu „Wdzięcz‐
ni za wolność”  to wia‐
domości  podawane 
w  Panoramie  Lubel‐
skiej,  wizyta  Karoliny 
Piotrowskiej  i  moja 
w TVP 3, w  porannym 

programie  „Między  Wisłą  i  Bugiem”, 
portale  internetowe  oraz  wiele  innych 
działań. 

Muzycy, którzy przybyli do nas z Lu‐
blina wprawili wszystkich w niesamowi‐
ty  nastrój  żywej,  przejmującej  muzyki 
a  jednocześnie  podkreślili  wielkość  po‐
dejmowanej  tematyki.  Gdy  19  grudnia 
stanęliśmy  na  scenie  TDK  czuliśmy,  że 
robimy  coś  wielkiego.  Jeśli  koncert  nie 
miał wpływu na  nikogo  z  odbiorców,  to 
nic, bo w nas zmienił on naprawdę wiele. 
Niestety  pandemia  uniemożliwiła  nam 

zaproszenie  widzów  na 
koncert,  jednak  posta‐
nowiliśmy  transmito‐
wać  go  na  You  Tube, 
na  kanale  Krasno‐
brodzkiego Gospel.  Do 
tej  pory  można  obej‐
rzeć  koncert  i  wrócić 
do tamtych chwil. 

Podczas  koncertu 
wykonaliśmy  utwory 
zarówno  religijne  jak 
i nowoczesne piosenki 
traktujące  o  wartości 
Polski  i  jej  obecnej  sy‐
tuacji.  Chórzyści  wie‐
lokrotnie  oglądając  na‐
grania  przygotowane 
przez  Grzegorza  Głu‐
cha,  lidera  Krasno‐
brodzkiego  Gospel, 
przygotowywali  się 
w  domach  do  koncer‐
tu. Choć nie było to ła‐
twe,  to  wierzyliśmy,  że 
naprawdę  warto.  I  tu, 
każdemu  z  osobna, 
w  imieniu  założycielki 
Krasnobrodzkiego  Go‐
spel, Karoliny Piotrow‐
skiej,  chciałabym  po‐
dziękować  za  determi‐
nację  i wolę walki. Po‐
święcenie  wielu  osób 
pokazało, jak cenny jest 
dla nas nasz kraj. By to 
podkreślić  wraz  z  K
Film  Studio  zrealizo‐

Wdzięczni za wolność
7 
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Krasnobrodzkie  Stowarzyszenie 
Korczakowskie  podpisało  umo‐

wę  ze  Stowarzyszeniem  Lokalna  Grupa 
Działania  „Nasze  Roztocze”  na  realiza‐
cję grantu pn. „Przygotowanie i wydanie 
folderów promujących Samodzielne Pu‐
bliczne  Sanatorium  Rehabilitacyjne  im. 
Janusza Korczaka w Krasnobrodzie oraz 
Krasnobród”.

W  ramach  realizowanego  grantu 
wydane  zostały  dwa  foldery  promujące 
zarówno  istniejące  już  od  ponad  60  lat 
krasnobrodzkie  sanatorium,  jak  też Kra‐

snobród:  tj.  folder  mały  o  formacie A5 
w  ilości  5000  sztuk  oraz  duży  formatu 
A4 w nakładzie 2500 egz.

Wydawcą folderów jest   firma Wy‐

dawnictwo  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  Stowarzy‐
szenia.

Wyżej  wymienione  przedsięwzięcie 
ma na celu  promocję i budowanie marki 
Samodzielnego Publicznego Sanatorium 
Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka 
w Krasnobrodzie oraz marki Krasnobro‐
du, w tym podkreślenie walorów uzdro‐
wiskowych  Krasnobrodu  (prozdrowot‐
nego wypoczynku), a także przybliżenie 
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
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Wydanie folderów
przez Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Korczakowskie

waliśmy  cztery  filmiki  ukazujące  piękno 
Roztocza, niezwykłe, historyczne miejsca 
naszych okolic, a usta naszych dzieci po‐
wiedziały,  za  co  wdzięczni  jesteśmy  my 
wszyscy.  Wyemitowaliśmy  je  podczas 

koncertu. 
Jeśli  ktoś  nie  miał  możliwości  obej‐

rzenia  tych  filmów,  to  jeszcze  raz zachę‐
camy do pochylenia się nad nimi. Wrażli‐
wość KFilm oraz czułość dzieci sprawi‐
ły,  że każdy z nas poczuł,  jak warto być 
Polakiem.  Gdyby  nie  wsparcie  ks.  prał. 
Eugeniusza  Derdziuka,  proboszcza  para‐
fii NNMP w Krasnobrodzie oraz ks. Sta‐
nisława  Błaszczuka,  proboszcza  parafii 
Zesłania  Ducha  Świętego  w  Krasnobro‐
dzie,  zapewne  realizacja  zadania  byłaby 
niemożliwa.  Z  serca  za  wsparcie  tech‐
niczne  dziękujemy  także  Krasnobrodz‐
kiemu Domowi Kultury oraz naszym bli‐
skim za cierpliwość i dobre słowo. 

Może  cały  artykuł  wydaje  się  być 
jednym  wielkim  podziękowaniem,  ale 
w rzeczywistości,  to  ludzkie, dobre serca 
sprawiły,  że  mogliśmy,  jako  Krasno‐
brodzki  Gospel  zrealizować  największy 
projekt,  którego  do  tej  pory  się  podjęli‐
śmy.  Tym  cenniejszy,  że  o  niezwykle 
ważnej tematyce.  Gdybyśmy nie odzy‐
skali  Niepodległości,  wciąż  nie  byłoby 
nas  na  mapach  świata  a  sąsiedzi  trakto‐

waliby nas jak swój łup. Gdyby nie obro‐
na tej wolności podczas Bitwy Warszaw‐
skiej,  dziś  zapewne  mówilibyśmy  w  ję‐
zyku  rosyjskim.  Gdyby  nie  święta,  nie‐
skończona obecność Jana Pawła II i jego 
pokrzepiające modlitwy, zapewne nie od‐
mieniłoby się oblicze tej ziemi. 

Bóg,  Honor,  Ojczyzna.  Tych  trzech 
słów nie  da  się  rozdzielić. Zamiast wza‐
jemnie się nienawidzić powinniśmy spoj‐
rzeć,  czym  skropiona  jest  nasza  ziemia 
i  jak wiele  jeszcze  nas może  kosztować, 
jeśli nie ukochamy jej tu i teraz. 

Nieprzespane  noce,  trudności,  prze‐
ciwności,  choroby  i  zmęczenie,  ale  czy 
było warto organizować ten koncert? Ka‐
rolina z pewnością mi przytaknie, że bez 
dwóch zdań. Były łzy wzruszenia, wspie‐
rające nas dłonie  i  słowo „Polska” pada‐
jące  dziesiątki  razy.  Drodzy  Dziadkowie 
i Pradziadkowie, nasi Ojcowie: dziękuje‐
my za wolność.

Ewa Monastyrska
Fotoreportaż – str. 24

fot. MAMY TO! FOTOGRAFIA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie. Grant pn. „Przygotowanie i wydanie folderów promujących Samodzielne Publiczne Sa‐
natorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie oraz Krasnobród” realizowany 
przez Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Korczakowskie współfinansowany jest ze środków Unii Eu‐
ropejskiej  w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii roz‐
woju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020. Grant realizowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo‐
łeczność wdrażanej przez LGD Nasze Roztocze”
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MARCIN BORELOWSKI – „Lelewel”
  rzeszowski  majster  blacharski,  puł‐
kownik  Powstania  Styczniowego,  do‐
wódca  bitwy  pod  Krasnobrodem 
w okresie powstania styczniowego.

W  leżącej  w  okolicy  Krakowa 
wsi  Półwsie  Zwierzynieckie, 

29 października 1829  r. w  rodzinie mu‐
rarza Karola Borelowskiego  i Agnieszki 
z  domu  Noworyta,  urodził  się  jako 
czwarte  dziecko  Marcin  Maciej  Bore‐
lowski. Chrzestnymi chłopca byli: Feliks 
Pasfamonik  i  Stanisław  Twardowski   
obaj  stolarze  i  mieszkańcy  tej  samej 
miejscowości.

Marcin  nie  miał  łatwego  i  beztro‐
skiego  dzieciństwa.  Rodzice  chłopca 
wcześnie zmarli, opiekę nad nim przeję‐
ło  starsze  rodzeństwo;  bracia  Andrzej 
i Franciszek oraz starsza od Marcina o 7 
lat,  siostra  Józefa.  To  ona  zastępowała 
chłopcu matkę  i  z nią  łączyły go  szcze‐
gólne więzy, zwłaszcza po śmierci braci.

Sześcioletni  Marcinek  został  zapisa‐
ny do miejscowej szkoły parafialnej, na‐
stępnie  uczęszczał  do  szkoły  wydziało‐
wej  w  Chrzanowie.  Po  jej  ukończeniu 
w 1844 r. pozostał na pewien czas u bra‐
ta  Franciszka,  który  był  miejskim  pisa‐
rzem. Chłopiec pomagał bratu w przepi‐
sywaniu urzędowych dokumentów. Wy‐
chowywał  się  w  atmosferze  patriotycz‐
nej.  Jednym  z  jego  wychowawców 
w Chrzanowie był nauczyciel historii Jó‐
zef  Barecki,  który  potrafił  w  uczniach 
rozbudzić wyobraźnię oraz  rozwijać pa‐
triotyzm,  co  uwidoczniło  się  później 
w  dalszym  życiu  Marcina.  Ogromny 
wpływ  na  postawę  młodego  Borelow‐
skiego miały  także wydarzenia 1846  r   
Powstanie  Krakowskie.  Wprawdzie 
Marcin był zbyt młody, aby brać czynny 
udział w akcji zbrojnej, nie pozostał jed‐
nak  bierny,  pomagał  przy  przenoszeniu 
broni  dla  walczących. Właśnie  podczas 
jednej  z  takich  akcji  został  zatrzymany 
i osadzony w więzieniu w Krakowie.

Ze względu na młody wiek skazano 
go  jedynie  na  chłostę  wymierzono  mu 
50 plag. Można powiedzieć,  że była  to 
pierwsza  danina  Marcina  Borelowskie‐
go w walce o wolność, która utwierdzi‐
ła go w uporze  i  chęci  stawiania oporu 
wrogowi.

Pod  koniec  1846  r.  młody  Marcin 
rozpoczął praktykę w pracowni blachar‐
skiej  Wilhelma  Żurowskiego  w  Krako‐
wie. Była to ciężka i niebezpieczna praca 
od  piątej  rano  do  późnych  godzin  wie‐
czornych. Podczas  tej  pracy  zdarzył mu 
się wypadek spadł z dachu  i  złamał no‐
gę. Pracując znajdował czas na dokształ‐

canie  się  i  kontakty  ze  znajomymi 
z  okresu  powstania  krakowskiego. 
Szczególnie  pilnie  poznawał  historię 
Polski.  Jego  ulubionym  pisarzem  histo‐
rycznym był  Joachim Lelewel, na cześć 
którego  przyjął  partyzancki  pseudonim 
„Lelewel”. Duży wpływ  na kształtowa‐
nie  świadomości  politycznej  Borelow‐
skiego miały także kontakty z młodzieżą 
akademicką.

W  czasie Wiosny Ludów w  1848  r. 
należał  do Towarzystwa  Rzemieślniczo
Naukowego,  miał  szerokie,  społeczne 
zainteresowania  i  liczne  kontakty 
z przedstawicielami różnych środowisk.

Przez kilka lat pracował w zawodzie 
blacharza  starając  się  o  tytuł  majstra. 
Przez  kilkanaście  miesięcy  w  różnych 
krajach  wykonywał  prace  blacharskie, 
uczył  się  też  innych  zawodów,  w  tym 
studniarstwa.  Opanował  kilka  obcych 
języków, między innymi niemiecki i wę‐
gierski.

Na  pewien  okres  osiadł  w  Rzeszo‐
wie, tu zetknął się z Wiktorem Zbyszew‐
skim  (późniejszym  burmistrzem  Rze‐
szowa). W ramach Komitetu Mieszczań‐
skiego  prowadził  działalność  przygoto‐
wującą do powstania. Wkrótce otworzył 
własną pracownię blacharską, która mie‐
ściła  się  przy  ulicy Kościuszki. W Rze‐
szowie  i  okolicy  pozostało  wiele  prac 
rzemieślniczych Borelowskiego. Do dziś 
na  kopule  wieży  Kościoła  Farnego  za‐
chowała  się    jego  autorstwa    ruchoma 
chorągiewka.  przedstawiająca  św.  Mi‐
chała  Archanioła.  Wykonywał  także 
studnie,  dlatego  niekiedy  nazywany  był 
w  literaturze  „studniarzem”.  Jego  prace 
można  znaleźć  w  Jarosławiu,  Leżajsku, 
Przeworsku,  Przemyślu  i  w  wielu  oko‐
licznych wioskach.

Zawody  które  wykonywał  ułatwiły 
mu kontakt z młodzieżą .Wykorzystał  tę 
okazję  by  przygotowywać  chętnych  do 
podjęcia  działań  społecznowyzwoleń‐
czych.  Prostych  ludzi  przysposabiał  do 

powstańczego  zrywu,  do  walki  o  wol‐
ność, o polityczne i społeczne wyzwole‐
nie.  Spełniał  rolę  propagatora  idei  wol‐
ności  i  niepodległości  narodu,  sprawie‐
dliwości  społecznej,  równouprawnienia 
wszystkich  stanów.  Zwracał  uwagę  na 
siłę  i potęgę  ludu, na  jego wartości kul‐
turowe.

W celu bardziej  aktywnej działalno‐
ści  spiskowej  podjął  starania  o  przenie‐
sienie do Warszawy. Nastąpiło to wiosną 
1860 r. Założył tu firmę studniarską, zy‐
skał  bardzo  dobrą  opinię  jako  solidny 
majster,  miał  wiele  zleceń  i  nowych 
kontaktów.  Współpracował  z  drukarza‐
mi, odbijał odezwy Rządu Narodowego, 
zarządzał  fabrykami kos, wytwarzaniem 
karabinów,  bomb,  kul,  podejmował 
wszelkie  działania  przygotowujące wal‐
kę, ale  także sprowadzał uczniów z bie‐
doty  do  szkół  wieczorowych,  propago‐
wał  czytelnictwo  i  naukę.  Organizował 
i sam uczestniczył w manifestacjach pa‐
triotycznych. W kwietniu 1862 r. dyspo‐
nował  grupą  1500  sprzysiężonych, 
współpracował  w  tym  czasie  z  Jarosła‐
wem  Dąbrowskim,  który  wykorzysty‐
wał organizacyjne i zawodowe doświad‐
czenie Borelowskiego. Marcinowi Bore‐
lowskiemu  przypisuje  się  też  udział 
w zamachu na namiestnika carskiego hr. 
Ludera  oraz  pracę  nad  powołaniem 
Warszawskiej Żandarmerii.

W  momencie  wybuchu  powstania 
styczniowego Komitet Narodowy  uzna‐
jąc zasługi Borelowskiego mianował go 
pułkownikiem i wysłał w Podlaskie jako 
naczelnika  sił  zbrojnych. Na wyznaczo‐
ne  miejsce  „Lelewel”  przyprowadził  4 
kampanie,  co  było  nie  lada  wyczynem, 
włączył się do walki, dowodził czterema 
różnymi oddziałami. Przyjął taktykę po‐
legającą na tym, że po rozbiciu oddziału 
udawał  się  na  teren  Galicji,  gdzie  po 
krótkim odpoczynku organizował zacią‐
gi na nowo. Jego pierwszy oddział skła‐
dający się głównie z ochotników z War‐
szawy  i  Podlasia,  działał  od  8.02.  do 
24.03.1863r. walczył i został rozbity pod 
Krasnobrodem.  (opis  bitwy  znajduje 
się w kronice parafialnej oraz na tablicy 
w  Kaplicy  Św.  Rocha).  To  w  oddziale 
Borelowskiego walczył i zginął w bitwie 
pod  Józefowem  poeta Mieczysław Ro‐
manowski. Walki jakie toczyły jego od‐
działy  ukazywały  olbrzymie  umiejętno‐
ści organizatorskie Borelowskiego, który 
niezmordowanie organizował  się na no‐
wo,  jakby grając ścigającym go Moska‐
lom na nosie. 3.09.1863 r., stoczył zwy‐
cięską bitwę pod Panasówką, po niej na‐
stąpiły  3  dni  forsownych marszów.  Za‐

„Aby nie zostali zapomniani”
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„Brzechwa w ilustracjach”
Krasnobrodzka wystawa w Mielcu

trzymano  się  w Otroczy    tu  doszło  do 
walki, która w późniejszej fazie przenio‐
sła się na granice pól Otroczy i Batorza. 
Tutaj to Borelowski został ugodzony ku‐
lą w nogę, wspierając się na ramieniu to‐
warzysza  broni  dowodził  dalej.  Jednak 
druga kula trafia go w brzuch, ta niestety 
pozbawiła go życia. Ostatnie  słowa wo‐
dza brzmiały:
„Bijcie Moskala, a za moją duszę daj‐
cie na mszę”.

Historia  bohaterskiego  wodza  nie 
umarła wraz z nim. Jego śmierć spowo‐
dowała wielkie przygnębienie w oddzia‐
le, bardzo boleśnie odczuło ją społeczeń‐
stwo Rzeszowa  i okolicy. Uroczyste na‐
bożeństwo  żałobne  odbyło  się  9  wrze‐
śnia 1863 r. Różne oznaki czci dla boha‐
terskich czynów poległego na polu walki 
młodego  dowódcy  świadczą wymownie 
o  tym,  jakim  człowiekiem  był  Marcin 
Borelowski. Jako wódz imponował swo‐
im przykładem, dbał o powstańców, sam 
chodził  skromnie  ubrany,  pochylał  się 
nad każdym potrzebującym. Jego sposób 
prowadzenia walk  stawia go wśród naj‐
większych  dowódców  w  historii  walk 

Polaków  o  niepodle‐
głość.  W  1913  r.  rze‐
mieślnicy  rzeszowscy 
ufundowali  tablicę  pa‐
miątkową  z  popiersiem 
bohatera.  Poświęcono 
mu  też  wiele  utworów 
poetyckich. Pisali o nim: 
Teofil  Lenartowicz, Ma‐
ria  Mazurkówna,  Maria 
Konopnicka,  Juliusz 
German  poświęcił  mu 
dzieło pt. „Mściciel”, zaś 
Jan  Maria  Gisges  po‐
wieść  „Czerwony  Pułkownik”.  Marcin 
Borelowski  jest  także  bohaterem  zbioru 
opowiadań  dla  dzieci  –  pt.  „Bohatero‐
wie”.  Do  naszych  czasów  zachował  się 
pewien  przedmiot  związany  z  bohate‐
rem,  który  dla  społeczności  Krasnobro‐
du  posiada  niezwykłą wartość. W  zbio‐
rach  jednego  z  naszych  mieszkańców 
znajduje  się  pamiątkowy  ryngraf,  który 
naczelnik zawsze nosił przy sobie i trak‐
tował jak najświętszą relikwię. Na jednej 
stronie ryngrafu znajduję się srebrny wi‐
zerunek  Matki  Boskiej  na  tle  tarczy 

trzech narodów, na drugiej napis:
 Boże Dopomóż Wiernym Ojczyźnie

Pułkownikowi Marcinowi Borelowskie‐
mu ps. Lelewel koledzy powstańcy

Krasnobród 24 III 1863r.

Z  przebiegiem  powstańczych  dzia
łań  w  okolicy  Krasnobrodu  wszyscy 
chętni  będą  mieli  możliwość  zapoznać 
się  w  przygotowywanej  pozycji,  przy 
której prace właśnie dobiegają końca.

Jolanta Kurantowicz

W dniach od 8 stycznia do 7 lute‐
go  2021  roku  w  Galerii 

ESCEK Domu Kultury  Samorządowego 
Centrum Kultury w Mielcu prezentowana 
jest  wystawa  pt.  „Brzechwa  w  ilustra‐
cjach”. 

Na wystawie zgromadzone są prace, 
które  powstały  po  XIV  Ogólnopolskim 
Plenerze  Ilustratorów,  który  odbył  się 
w  2019  roku  w  Krasnobrodzie.  Plener 
i  wystawa  zostały  zorganizowane  przez 
Krasnobrodzki Dom Kultury oraz autor‐
kę  i  kuratora  projektu  Marię  Grażynę 
Szpyrę.

Autorami  ilustracji  są wybitni  polscy 
artyści,  laureaci  wielu  nagród,  twórcy 
i  kontynuatorzy  znanej  w  świecie  „pol‐
skiej  szkoły  ilustracji”  –  uczestnicy  tej 
edycji  pleneru,  którego  tematem  była 
twórczość  Jana  Brzechwy.  Ponadto  wy‐
stawa  została  wzbogacona  o  prace  arty‐
stów uczestniczących we wcześniejszych 
edycjach  plenerów,  którzy  zostali  zapro‐
szeni do udziału w tym projekcie.

Ekspozycja  w  Mielcu  jest  pierwszą 
prezentacją wystawy na którą składają się 
prace  takich  artystów  jak:  Maria  Ekier, 
Piotr  Fąfrowicz,  Elżbieta  Gnyp,  Artur 
Gołębiowski,  Hanna  GrodzkaNowak, 
Magdalena  KoziełNowak,  Halina  Kuź‐
nicka,  Jolanta  Marcolla,  Franciszek  Ma‐

śluszczak,  Aleksandra  MichalskaSzwa‐
gierczak,  Krystyna  Michałowska,  Ma‐
rianna  Oklejak,  Leszek  Ołdak,  Zuzanna 
Orlińska,  Bogusław  Orliński,  Piotr  Ry‐
chel,  Elżbieta  Wasiuczyńska,  Józef  Wil‐
koń, Magdalena Wosik. 

Zwykle  premiera  wystaw  poplenero‐
wych  odbywa  się  w  Krasnobrodzkim 
Domu Kultury w następnym roku po ple‐
nerze, podczas kolejnej edycji tego wyda‐
rzenia, a dopiero potem są pokazy w wie‐
lu galeriach  i  innych placówkach kultury 
na  terenie Polski. Tym  razem  jednak  jest 
inaczej.  Ze  względu  na  ograniczenia 
związane z koronawirusem w 2020  roku 
Ogólnopolski Plener  Ilustratorów nie od‐
był  się. Nie  było  też możliwości  organi‐
zacji  wystawy  oraz  wernisażu  w  KDK 
w tradycyjny sposób, z udziałem artystów 
oraz  mieszkańców  naszego  miasta  i  za‐
proszonych gości.  

Ze względu na te ograniczenia wysta‐
wa w Mielcu  też  nie  była  prezentowana 
w tradycyjny sposób, tylko w formie on‐
line. 

Mamy  nadzieję,  że  w  tym  roku  bę‐
dziemy  mogli  zorganizować  tę  wystawę 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury, umoż‐
liwiając  naszym  mieszkańcom  obejrzenie 
na żywo zgromadzonych na niej ilustracji 
do utworów Jana Brzechwy.

Tymczasem  zapraszamy  na  wernisaż 
i wirtualny spacer po wystawie w Samorzą‐
dowym  Centrum  Kultury  w  Mielcu,  po 
której oprowadzą nas Bożen Krużel – opie‐
kun Galerii ESCEK i Edward Kociański – 
artysta malarz, instruktor plastyki. 

Wydarzenia  te  oraz  folder  wystawy 
dostępne  są  pod  linkiem    http://kultura‐
.mielec.pl/aktualnosc54brzechwa_w_i‐
lustracjach.html.

Mariola Czapla
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„Dziadkowie są wspaniałą mieszan‐
ką śmiechu, opiekuńczych gestów, pięk‐
nych opowieści i miłości…”

Tymi słowami rozpoczął się wirtualny 
program słownomuzyczny, który pozwo‐
lił na wspólne świętowanie  wnucząt i ich 
najukochańszych dziadków.
Przez pandemię koronawirusa, nasz  świat 
i  codzienność  zupełnie  się  zmieniły. Rze‐
czywistość,  która  nas  obecnie  otacza,  to: 
dystans  społeczny,  reżim  sanitarny  oraz 
zakazy  spotkań. Ale  jedno  w  tym  dziw‐
nym czasie jest nadal niezmienne – miłość 
wnucząt do BABĆ i DZIADKÓW.

W Polsce Dzień Babci obchodzimy 21 
stycznia, a Dzień Dziadka i 22 stycznia. 

W  te  dni  wszystkie  wnuki  mogą  po‐
dziękować  swoim  dziadkom  za  ich  trud 
włożony  w  wychowanie,  za  opiekę,  tro‐
skę,  przekazaną  wiedzę  oraz  poświęcony 
czas.

Polskie  babcie  świętują  już  od  ponad  pół 
wieku! 

W  1966  roku  „Express  Wieczorny” 
ogłosił  21  stycznia  Dniem  Babci  na  pa‐
miątkę  tortu  wręczonego  rok  wcześniej 
aktorce  Mieczysławie  Ćwiklińskiej.  Ob‐
chodziła  Ona  wtedy  85.  urodziny,  a  tort 
wręczono jej po spektaklu, w którym grała 
babcię. 

Później  powstał  również  zwyczaj  ob‐
chodzenia  Dnia  Dziadka,  dzień  po  Dniu 
Babci.  Istnieje  też  przekonanie,  że  święto 
dziadków  zostało  przeniesione  do  Polski 
prawdopodobnie  z  Ameryki  w  latach 
osiemdziesiątych XX wieku.

Stąd właśnie pomysł, by dzień 21 i 22 
stycznia    stały  się  wyjątkowym  świętem 

dla  osób,  które  w  ser‐
cach  dzieci  zajmują 
szczególne miejsce.
To  właśnie  dla  tych 

cudownych  i  niezastą‐
pionych  osób,  BABCI 
I DZIADZIA, 22 stycz‐
nia  na  kanale YouTube 
Krasnobrodzkiego  Do‐
mu  Kultury  został 
umieszczony  program 
słownomuzyczny 
przygotowany  przez 

dzieci i młodzież z naszego miasta i gmi‐
ny.  Tych,  którzy  jeszcze  go  nie  widzieli 
zapraszamy do obejrzenia.

Ten  mini  koncert,  zawiera  wiersze, 
piosenki  i  wiele  słów,  którymi  wnuczęta 
dziękują  swoim  DZIADKOM  za  miłość, 
cierpliwość, dobro, opiekę i można by tak 
było jeszcze długo wymieniać, ale najpro‐
ściej jest powiedzieć, że dziękowały za to, 
że po prostu SĄ.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli się w przygo‐
towanie  programu  dla  naszych  ukocha‐
nych  BABĆ  I  DZIADKÓW  i  zarówno 
Dziadkom  jak  i  wnuczętom  życzymy 
zdrowia i uśmiechu na każdy dzień. 

M.K.
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Sprostowanie
W związku  z  tym,  że w  listopa‐

dowogrudniowym  wydaniu  „Gaze‐
ty  Krasnobrodzkiej”  artykuł  pt. 
„Trudne  początki.  Historia  szkoły 
w  Krasnobrodzie”  (część  II)  został 
opublikowany  bez  podpisu  autora, 
informuję,  że  jego  autorką  jest  Pani 
Jolanta Kurantowicz. 

Za  to  niedopatrzenie  przepra‐
szam Autorkę  artykułu  oraz  Czytel‐
ników GK.

               Mariola Czapla
Red. nacz. Gazety Krasnobrodzkiej

Dzień Babci i Dzień Dziadka 
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Finał II edycji „Listu do świętego Mikołaja”
Każdy ma marzenia.  Jedni mniej‐

sze,  drudzy  większe. Wszystkie 
listy, które w  tym roku dotarły do szkol‐
nego  świętego  Mikołaja  były  urocze 

i wywoływały  uśmiech  na  twarzy  czyta‐
jącego.  Zawsze  jednak  znajdzie  się  taki 
list, który chwyci za serce najmocniej. 

Piotruś  marzył  o  grze  planszowej, 
a także o tym by dzieci z Domu Dziecka 
miały  więcej  zabawek.  Szkolny  Mikołaj 
postanowił spełnić właśnie jego marzenie. 
6  grudnia  osobiście  dostarczył  paczkę 
Piotrusiowi,  a  ten  zadeklarował,  że  z  ro‐
dzicami  dostarczy  prezent  do  Domu 
Dziecka. Przed świętami dostaliśmy zdję‐
cia  potwierdzające  spełnienie  obietnicy. 
Dodatkowo, Piotruś kupił kolejny prezent 
od  siebie  czym  utwierdził  Mikołaja 
w  przekonaniu,  że  dokonał  właściwego 
wyboru. 

Dziękujemy  Panu  Piotrowi  Czekir‐
dzie  z  firmy  BigBud  za  ufundowanie 
prezentów oraz anonimowemu darczyńcy 
za  ufundowanie  upominków  dla wszyst‐
kich uczniów, którzy napisali list.

Karolina Piotrowska

List do Świętego Mikołaja
Kochany Mikołaju!

Drogi Święty Mikołaju, mam na imię 
Piotrek i mam 9 lat.

Byłem  w  tym  roku  bardzo  grzeczny 
i  chciałbym  Cię  prosić,  abyś  przyniósł 
prezent  nie  tylko  mi  ale  też  dzieciom 
z Domu Dziecka. Proszę  abyś  dostarczył 
im bloki, zeszyty, kredki,  flamastry i kilka 
obojętnie jakich zabawek. Oni by się tym 
bawili i rysowali, jestem o tym przekona‐
ny.  Byliby  z  tego  bardzo  zadowoleni,  by 
się  bardzo  a  bardzo  cieszyli.  Jak  byłem 
tam, to widziałem, że za dużo tych zabawek 
nie mają. Oni o tych zabawkach marzą.
A dla mnie jak możesz przynieś jakąś grę 
planszową,  będę  mógł  się  bawić  z  ro‐
dzeństwem. 

Mam  nadzieję,  że  mnie  nie  zawie‐
dziesz i spełnisz moje prośby jak co roku. 
A  ja  obiecuję  postarać  się  być  bardzo 
grzeczny.

      Pozdrawiam
Piotrek Skóra kl. III b
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Od 1  lutego  rozpocznie  się V na‐
bór  zgłoszeń  lokalizacji  na  usu‐

wanie wyrobów zawierających azbest od 
osób fizycznych w ramach realizacji pro‐
jektu  pn.  „System  gospodarowania  od‐
padami  azbestowymi  na  terenie  woje‐
wództwa  lubelskiego”,  współfinansowa‐
nego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014  2020.

Nabór  Zgłoszeń  lokalizacji  będzie 
trwał  od  dnia  01.02.2021  r.  do  dnia 
26.02.2021 r.

Realizacja  projektu  obejmować  bę‐
dzie  działania  związane  z  demontażem, 
odbiorem,  transportem  oraz  unieszkodli‐
wieniem  odpadów  azbestowych.  Proces 
ten został ułatwiony, po zmianie Regula‐
minu  dobrowolnego  przystąpienia  do 
Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży 
Zgłoszenie  lokalizacji  na  demontaż, 
a zdemontuje azbest z dachu we własnym 
zakresie, wystarczy, że podpisze Oświad‐

czenie o zmianie kwalifikowalności azbe‐
stu z demontażu na odbiór odpadu z zie‐
mi. Nie będzie musiała ponownie składać 
Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór od‐
padów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie  o  zmianie  kwalifiko‐
walności  azbestu  będzie  przekazywane 
właścicielowi do podpisania przez wyko‐
nawcę usuwającego azbest z posesji.
Wszystkie  informacje  dotyczące  naboru 
wniosków  oraz  realizacji  ww.  projektu 
można  uzyskać  w  Urzędzie  Miejskim 
w  Krasnobrodzie  oraz  na  stronie  http://
www.azbest.lubelskie.pl.

Druki dokumentów niezbędne do na‐
boru  można  pobrać  ze  strony:  http://
www.azbest.lubelskie.pl  –  Zakładka  Ak‐
tualności. Dostępne  są  też na  stronie  in‐
ternetowej Urzędu Miejskiego w Krasno‐
brodzie  www.krasnobrod.pl.

Jednocześnie  informujemy,  że  osoby 
zakwalifikowane  w  niniejszym  naborze 
uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, 
po  zrealizowaniu  zgłoszeń  lokalizacji 
osób z poprzednich trzech naborów.

Informujemy,  że  w  zależności  od 
liczby złożonych zgłoszeń, może się oka‐
zać,  że  ten  nabór  będzie  ostatnim w  ra‐
mach  trwającego  projektu  „System  go‐
spodarowania  odpadami  azbestowymi 
na  terenie  województwa  lubelskiego”, 
w związku z tym o zakwalifikowaniu do 
projektu może decydować  stopień pilno‐
ści i data złożenia wniosku.

Wojciech Wyszyński
Inspektor ds. ochrony środowiska

Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie

Przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu
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Rymowanki
Zima

Piękna zima, wszędzie biało
Tyle śniegu napadało
Biegnąc z górki i pod górkę
Zdmuchnąć z nieba srebrną chmurkę
By słoneczko znów wyjrzało
Zmarzłą ziemię nam ogrzało
A gromadka roześmiana
Ulepiła nam bałwana.

Osły
Pełno jest u nas osłów upartych
Co piją trunki i grają w karty.
Mają pretensje do całego świata,
że nasza Polska nie bogata.
Nie mają racji i są w błędzie 
O Polsce dzisiaj mówi się wszędzie,
Jaka jest piękna i jak się rozwija,
Bo błogosławi nam Święta Maryja.
Ona Ojczyznę naszą wybrała
I na zawsze z nami została,
O łaski dla narodu Syna upraszała,
O zdrowie, siłę woli i męstwa
Co doprowadza nas do zwycięstwa.
Wciąż upadajmy przed nią na kolana 
Niech nam błogosławi Matka ukochana,
Niech nasze prośby do Boga zanosi,
O szczęśliwe losy dla Polski Go prosi!

Myśli i nadzieje
Za oknem mgła i siąpi deszcz,
a ty sam nie wiesz, czego chcesz.
Choć w telewizji narciarskie skoki,
to myśli twoje  mkną w obłoki.
O czym myśleć i co robić,
by się w życiu nie pogubić?
Może krzyżówka, może wiersz,
i ciągle nie wiesz, czego chcesz!
A i pogoda nas nie cieszy,
bo bolą kości, bolą plecy,
w głowie się kręcą jakieś koła
i jak tu można być wesoła.
Może Polacy skoczą najdalej,
to będzie radość i wspaniale,
wszyscy kibice zadowoleni,
a to się nie może zmienić.
Nasi sportowcy dumę wzbudzają,
swoją Ojczyznę tym rozsławiają.
Piękną melodię naszego Mazurka
zna już niejedna na świecie górka.
Och! Biały Orle  leć wysoko
nad polskie morze, nad Morskie Oko
i obudź wszystkich co zaspali,
by się cieszyli i braw nie żałowali.

Aniela Piątek

W  dniu  31  grudnia  2020r.  Sto‐
warzyszenie  „Klub  50  Plus” 

zakończyło  realizację  projektu  pn.  „Ak‐
tywny  Senior    utworzenie  klubu  tury‐
stycznego Senior na walizkach”, który był 
realizowany  w  partnerstwie  z  Dziennym 
Domem  Seniora+  w  Krasnobrodzie,  we 
współpracy  z Urzędem Miejskim w Kra‐
snobrodzie.

W  ramach  projektu  przeprowadzone 
zostały warsztaty  rękodzieła dla 60 osób 
w  wieku  60+  z  terenu  gminy  Krasno‐
bród.  Warsztaty  zostały  zorganizowane 
w 4 blokach tematycznych:
• malowanie na drewnie,
• scrapbookingmój album turystyczny,
• malowanie bombek świątecznych,
• tradycyjne kwiaty z bibuły i wycinanki. 

Warsztaty  zostały  przeprowadzone 
w  trybie  zdalnym,  a  pakiety  dla  60 
uczestników,  zawierające  materiały  na 
warsztaty,  zostały  dostarczone  seniorom 
do  domów,  z  zachowaniem  bezpieczeń‐
stwa sanitarnego.

Wykonawcą  zadania  był  Krasno‐
brodzki Dom Kultury. Zajęcia prowadzi‐
ła Marzena Mazurek,  a  nagrań  poszcze‐

gólnych  warsztatów  dokonał  Jarosław 
Monastyrski.

Wartość  zrealizowanego  etapu:  18 
530,00 zł brutto.

Nagrania  z  wszystkich  warsztatów 
zostaną zamieszczone na stronie Urzędu 
Miejskiego w Krasnobrodzie w  zakład‐
ce  „Stowarzyszenia”,  tak  aby  mogły 
z  nich  skorzystać  wszystkie  zaintereso‐
wane osoby.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi 
i wspólnego tworzenia.

Małgorzata MiecznikBorkowska
                       Koordynator projektu 

Warsztaty rękodzieła dla 
seniorów w trybie zdalnym

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 20142020 Projekt pn. „Aktywny Senior utworzenie klubu turystycznego Se‐
nior na walizkach” w ramach Rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób star‐
szych  na  lata  20142020,  Priorytet  II. Aktywność  społeczna  promująca  integrację  wewnątrz 
i międzypokoleniową, Działanie 2. Aktywność fizyczna osób starszych, aktywność turystycznore‐
kreacyjna osób starszych.
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Aktualnie  każdy  kto  pobiera 
świadczenie 500+ ma to świad‐

czenie przyznane do 31.05.2021 r.
Nowy  okres  świadczeniowy 

2021/2022 rozpocznie się od 1 czerwca 
2021 r. i będzie trwał do 31 maja 2022 r.

Wnioski  na  nowy  okres  świadcze‐
niowy 2021/2022 będzie można składać:
–  drogą  elektroniczną  od  1  lutego 
2021 r.:

•  za  pośrednictwem Portalu  Informa‐
cyjnoUsługowego Empatia na stronie 
https://empatia.mpips.gov.pl/,
• przez bankowość elektroniczną,
• portal PUE ZUS.
– tradycyjnie (tj. w wersji papierowej) 
od 1 kwietnia 2021 r.

Ponadto  informujemy,  że  jeżeli  oso‐
ba  ubiegająca  się  o  świadczenie  złoży 
kompletny  i  prawidłowo  wypełniony 

wniosek  o  świadczenie  wychowawcze 
na nowy okres w terminie:
•  do  30  kwietnia  2021  r.,  przyznanie 
świadczenia  wychowawczego  oraz  wy‐
płata  przyznanego  świadczenia  za  mie‐
siąc  czerwiec  nastąpi  najpóźniej  do  30 
czerwca 2021r.,
• od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie 
prawa oraz wypłata przyznanego świad‐
czenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastą‐

Wnioski 500+
na nowy okres świadczeniowy 2021/2022
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pi nie później niż do 31 lipca 2021r.,
• od  1  czerwca do  30  czerwca  2021r., 
ustalenie  oraz  wypłata  przyznanego 
świadczenia  za  miesiąc  czerwiec,  lipiec 
i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 
31 sierpnia 2021r.
Jeśli  osoba  złoży  wniosek  w  póź‐

niejszym  terminie  (po  30  czerwca 
2021  r.),  świadczenie  wychowawcze 
zostanie  przyznane  i  wypłacone  od 
miesiąca złożenia wniosku.
W  związku  z  tym,  tylko  złożenie 

wniosku do końca czerwca 2021 r. bę‐
dzie  gwarantowało,  że  świadczenie 
wychowawcze  zostanie  wypłacone 

z wyrównaniem od 1 czerwca.
W kolejnych miesiącach będzie obo‐

wiązywał następujący mechanizm::
•  w  przypadku  złożenia  kompletnego 
wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lip‐
ca  2021  r.,  przyznanie  świadczenia  na‐
stępuje  za  miesiące  od  lipca,  a  wypłata 
przyznanego  świadczenia  nastąpi  naj‐

później do dnia 30 września 2021 r.,
•  w  przypadku  złożenia  kompletnego 
wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 
sierpnia,  przyznanie  świadczenia  nastę‐
puje za miesiące od sierpnia, a wypłata 
przyznanego  świadczenia  nastąpi  naj‐
później do 31 października 2021r.,
• w przypadku złożenia wniosku na no‐
wy  okres  w  kolejnych  miesiącach, 
świadczenie  będzie  przyznawane  od 
miesiąca,  w  którym  rodzic  złoży  wnio‐
sek, a wypłaty przyznanego świadczenia 
realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Bożena Ożga
Kierownik MGOPS w Krasnobrodzie
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„Nakrętkowe”  serce  znajdujące  się 
w sąsiedztwie budynku Urzędu Miejskie‐
go  w  Krasnobrodzie,  które  jest  efektem 
inicjatywy społecznej i zostało zakupione 
ze środków zebranych w ramach zbiórki, 
spełnia swoją funkcję. Akcja gromadzenia 
w nim plastikowych nakrętek cieszy się 

dużym  zainteresowaniem  wśród  społe‐
czeństwa.

Serdecznie  dziękujemy  za  każdą 
ilość, która zasiliła nasze zbiory.

Dzięki  uprzejmości  Burmistrza 
Kazimierza  Misztala,  który  oddelego‐
wał swoich pracowników i zorganizo‐

wał  transport,  nakrętki w  ilości  ponad 
50 worków, trafiły do Hospicjum San‐
ta Galla w Łabuńkach.

Środki finansowe ze sprzedaży na‐
krętek przeznaczane są m. in. na zakup 
nowych łóżek.

Serdecznie  dziękujemy wszystkim, 
którzy włączyli się w zbiórkę nakrętek 
i  zachęcamy  do  udziału  w  kolejnej 
edycji.

Małgorzata MiecznikBorkowska

Krasnobrodzkie nakrętki dla Hospicjum Santa Galla

Burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierz  Misztal    Gminny 
Komisarz Spisowy w Krasnobrodzie ogłasza otwarty 

i  konkurencyjny  nabór  kandydatów  na  rachmistrzów  spiso‐
wych  wykonujących  czynności  w  ramach  prac  spisowych, 
związanych  z  przeprowadzeniem  na  terytorium Rzeczpospo‐
litej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Narodowy Spis  Powszechny  2021  będzie  przeprowadzo‐
ny w  terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021  r., według 
stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Kandydat  na  rachmistrza  spisowego  powinien  spełniać 
następujące warunki:

a) mieć ukończone 18 lat,
b) cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
c) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
d) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
e)  nie  być  skazanym  prawomocnym  wyrokiem  za  umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na  rachmistrza spisowego w NSP 2021 mogą 
składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Krasnobrodzie  lub  za  pośrednictwem:  poczty  elektronicz‐
nej  (na  skrzynkę  emailową  urzędu:  um@krasnobrod.pl), 
platformy  ePUAP  albo  operatora  pocztowego  (w  tym  m.in. 
Poczty Polskiej, firm kurierskich).

Termin składania ofert: 01.02.2021 r. – 09.02.2021 r.
Więcej  szczegółowych  informacji  o  naborze  oraz  nie‐

zbędne dokumenty na  stronie  internetowej Urzędu Miejskie‐
go w Krasnobrodzie www.krasnobrod.pl.

Urząd Miejski w Krasnobrodzie

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych NSP 2021




