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Fundusze z RLGD „Roztocze” na 
kolejne działania Gminy Krasnobród

Wniosek  na  realizację  projektu  do‐
tyczącego wzmacniania potencjału spo‐
łeczności lokalnej złożony przez Gminę 
Krasnobród  do  Rybackiej  Lokalnej 
Grupy Działania „Roztocze” został roz‐
patrzony  pozytywnie.  Dzięki  temu 
Gmina  Krasnobród  otrzymała  dofinan‐
sowanie na jego realizację w wysokości 
50.000,00 zł.

Projekt, którego realizacja planowa‐
na  jest w  roku 2021,  zakłada organiza‐
cję  szkoleń,  wizyty  studyjnej  dla  osób 
dorosłych,  wizyty  studyjnej  dla  dzieci 
i młodzieży oraz konferencji.

Umowa na dofinansowanie
zadań energetycznych

W dniu  23  lipca,  w Urzędzie Mar‐
szałkowskim  Województwa  Lubelskie‐
go w Lublinie,  Burmistrz Krasnobrodu 
Kazimierz Misztal wraz ze Skarbnikiem 
Gminy Elżbietą Nowak podpisali umo‐
wę o dofinansowanie zadania pn. „Mo‐
dernizacja  i  rozbudowa  oświetlenia 
ulicznego w gminie Krasnobród” w ra‐
mach  Działania  5.5.  Promocja  nisko‐
emisyjności  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Województwa  Lubel‐

skiego na lata 20142020.
Natomiast w dniu 24  lipca, w Urzę‐

dzie  Marszałkowskim  Województwa 
Lubelskiego  w  Lublinie,  Burmistrz  Ka‐
zimierz  Misztal  uczestniczył  w  spotka‐
niu, podczas którego odbyło się oficjalne 
wręczenie  umów 13 beneficjentom  tego 
programu.  Burmistrz  odebrał  umowę   
z  rąk  Marszałka  Województwa  Lubel‐
skiego Jarosława Stawiarskiego.

Całkowita wartość projektu objętego 
umową to kwota 1 455 638,63 zł, w tym 
dofinansowanie  1 014 194,17 zł. 
Zakres projektu obejmuje:  
  budowę  linii  kablowej  oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Majdan Mały,
 budowę oświetlenia ulicznego zasilanego 
ze stacji Kaczórki 1, Kaczórki 3, Hutki,
  budowę  linii  kablowej  oświetlenia 
ulicznego  przy  ul.  Sanatoryjnej,  Kwia‐
towej, Różanej  i Wiśniowej w miejsco‐
wości  Krasnobród  +  modernizacja 
oświetlenia,
  wymianę  opraw  na  istniejących  słu‐
pach od nr 2 do nr 15 na ulicy Sanato‐
ryjnej w Krasnobrodzie zasilanie
ze stacji trafo „PODZAMEK 2”,
  kompleksowy  system  inteligentnego 
sterowania oświetleniem z możliwością 
zastosowania  regulacji  mocy  i  zarzą‐
dzania poszczególnymi oprawami.
Odbiór prac – budowa oświetlenia
ulicznego w Majdanie Małym
W  dniu  14  sierpnia  2020  roku  ko‐

misja  składająca  się  z  przedstawicieli 
Urzędu  Miejskiego  w  Krasnobrodzie 
oraz  inspektora  nadzoru  Mieczysława 
Panasiewicza  potwierdziła  wykonanie 
robót  budowlanych  wykonanych  przez 
firmę  ENERGOBUD  Krzysztof  Stud‐
nicki z Biłgoraja.

Zakres  prac  obejmował  montaż  43 
słupów  oświetleniowych,  budowę  do‐
ziemnej linii kablowej o długości ponad 

2200  m  oraz  in‐
stalację  komplek‐
sowego  systemu 
inteligentnego  ste‐
rowania  oświetle‐
niem  z  możliwo‐
ścią  zastosowania 
regulacji  mocy 
i  zarządzania  po‐
szczególnymi 
oprawami.  War‐
tość  prac  to  183 
270,00  złotych 
brutto.

    Zadanie pn. „Bu‐
dowa  oświetlenia  ulicznego  w  miejsco‐
wości Majdan Mały”  jest  jednym  z  za‐
dań projektu pn. „Modernizacja i rozbu‐
dowa  oświetlenia  ulicznego  w  gminie 
Krasnobród”, który otrzymał dofinanso‐
wanie w  ramach Działania  5.5.  Promo‐
cja niskoemisyjności Regionalnego Pro‐
gramu Operacyjnego Województwa Lu‐
belskiego na lata 20142020.

Gmina  Krasnobród  realizację  tego 
zadania rozpoczęła wkrótce po złożeniu 
wniosku,  jeszcze  przed  jego  rozpatrze‐
niem  i  podpisaniem umowy,  ze wzglę‐
du  na  rozpoczęcie  przez  PGE  Dystry‐
bucja  S.A.  oddział  Zamość  inwestycji 
polegającej na wymianie kabla zasilają‐
cego  w  prąd  gospodarstwa  domowe. 
Budowa  oświetlenia  w  Majdanie  Ma‐
łym  to  inwestycja nieplanowana do  re‐
alizacji  w  roku  2020,  ale  zrealizowana 
ze względu na prace prowadzone przez 
PGE Oddział Zamość na tym obszarze.

Remont dróg gminnych
stanowiących dojazd do pól

W  ramach  funduszu  sołeckiego 
przeprowadzono  inwestycję  pn.  „Re‐
mont dróg gminnych stanowiących do‐
jazd  do  pól”  o  łącznej  wartości  22 
000,00  zł  brutto.  Wykonano  niwelację 
ubytków przy pomocy spycharki gąsie‐
nicowej  na  długości  około  1500  m 
i  szerokości  około  34 m  oraz wbudo‐
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DiecezjalnoGminne Święto Plonów 2020
DiecezjalnoGminne  Święto 

Plonów odbędzie się  tradycyj‐
nie  w  drugą  niedzielę  września,  tj. 
13.09.2020  r.  w  Sanktuarium  Maryj‐
nym w Krasnobrodzie.

Podobnie  jak  wiele  innych  uroczy‐

stości,  tak  i  dożynki,  ze  względu  na 
ograniczenia związane z Covid19, będą 
miały inny przebieg niż dotychczas.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie 
uczestników  święta  plonów  organizato‐
rzy, którymi są: Biskup ZamojskoLuba‐

czowski,  Duszpasterz  Rolników  Diece‐
zji ZamojskoLubaczowskiej, Proboszcz 
Parafii  Nawiedzenia  NMP  w  Krasno‐
brodzie  i  Burmistrz  Krasnobrodu,  zde‐
cydowali  o  znacznie  skromniejszej  for‐
mie organizacyjnej tego wydarzenia. 

Nie  będzie  tradycyjnego  korowodu 
dożynkowego.  Delegacje  z  wieńcami 
będą  gromadziły  od  razu  na  placu  przy 
sanktuarium,  gdzie  odbędą  się  uroczy‐
stości, a nie jak zwykle bywało przy Ka‐
plicy Objawień na Wodzie. 

Głównym punktem uroczystości do‐
żynkowych będzie Msza św., która  roz‐
pocznie  się  o  godz.  12.00.  Poprzedzi  ją 
koncert  Zespołu  Folklorystycznego 
„Wójtowianie”  z  Krasnobrodu,  który 
rozpocznie się o godz. 11.30.

Mszy św. przewodniczył będzie J.E. 
ks.  bp  dr  hab.  Mariusz  Leszczyński  – 
Biskup  Pomocniczy  Diecezji  Zamoj‐
skoLubaczowskiej.  Po  Mszy  św. 
odbędzie  się    procesja  Eucharystyczna 
z  wieńcami  dożynkowymi  oraz  roz‐
strzygnięcie konkursu na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy.  

Ze  względu  na  sytuację  sanitarno
epidemiologiczną  w  programie  doży‐
nek  w  tym  roku  nie  będzie  również 
części artystycznej z koncertami zespo‐
łów  oraz  części  wystawowej,  która 
zwykle  odbywała  się  na  placu  w  są‐
siedztwie sanktuarium. 

Wszyscy  uczestnicy  uroczystości 
dożynkowych  zobowiązani  są  do  prze‐
strzegania  obowiązujących  zasad  bez‐
pieczeństwa epidemicznego.

Delegacje z wieńcami dożynkowymi, 
które  chcą  uczestniczyć  w  Diecezjalno
Gminnym  Święcie  Plonów  proszone  są, 
by zgłaszać swój udział w Krasnobrodz‐
kim Domu Kultury, tel. 84 660 71 17 lub 
email: kontakt@kultura.krasnobrod.pl.

Mariola Czapla

wano  100  t  gruzu  betonowego  frakcji 
50100 mm. 

Prace  zostały  przeprowadzone 
w  następujących  miejscowościach: 
Majdan  Wielki,  Majdan  Mały  oraz 
Wólka Husińska. 

Wykonawcą  prac  była  firma 
PRAKTIBUD  Adam  Gwizdała  z  To‐
maszowa Lubelskiego.

Remont dróg gminnych
w Potoku Senderki

Zakończono  prace  związane  z  re‐
montem  dróg  gminnych  nr  110872L 

oraz  110856L  w  miejscowości  Potok 
Senderki.  Wykonano  nową  nawierzch‐
nię  z  mieszanek  mineralnobitumicz‐
nych  na  podbudowie  z  mieszanki  kru‐
szywa łamanego. 

Łączna  długość  wyremontowanych 
dróg  w  ramach  niniejszej  inwestycji 
wynosi 275,00 m. Wykonawcą prac by‐
ło  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych 
Sp. z o.o. z Zamościa. Wartość zadania 
wyniosła 67 324,05 zł brutto.

Informacje zebrała: M. Czapla
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„Letnie  kino  plenerowe  2020 w Krasnobrodzie”  zakoń‐
czyło  swoją  działalność.  Ostatni  z  4  seansów  odbył  się 
w sobotę 15  sierpnia. Widzowie, którzy  licznie zgromadzili 
się na terenie rekreacyjnym przy ulicy Partyzantów, położo‐
nym w sąsiedztwie zalewu, obejrzeli film pt. „Green Book” 
 dramat/komedia prod. USA.

Wcześniejsze projekcje odbyły się w dniach: 4 lipca  film pt. 
„Ocean’s  8”  (komedia  kryminalna  produkcji  USA),  11  lipca   
film pt. „Przepis na miłość” (komedia romantyczna prod. Belgia/
Francja) i 1 sierpnia  film pt. „Wszystko albo nic” (komedia ro‐
mantyczna produkcji czeskopolskosłowackiej).

Nie  wszystko  udało  się  zrealizować  zgodnie  z  planem.  Ze 
względu na  pogodę  (niska  temperatura  i  opady deszczu)  druga 
projekcja,  zamiast w plenerze,  odbyła  się w  sali widowiskowej 
KDK.

Wszystkie projekcje realizowane były zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa 
Rozwoju,  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  oraz  przepisami 

prawa obowiązującymi  podczas  realizacji  pokazów kina  plene‐
rowego w trakcie epidemii COVID19 w Polsce (m.in.: mierze‐
nie  temperatury  ciała,  zasłanianie  ust  i  nosa,  dezynfekcja  rąk, 
ograniczona liczna miejsc).

Oferta  kulturalna  w  postaci  „Letniego  kina  plenerowego” 
została  przygotowana  i  zrealizowana  z  myślą  o  mieszkańcach 
miasta i gminy Krasnobród oraz turystach, którzy tak licznie od‐
poczywają  w  naszym  mieście.  Szkoda  tylko,  że  tak  niewielu 
mieszkańców Krasnobrodu i gminy skorzystało z tej propozycji. 
Organizatorami  kina  plenerowego  byli  Krasnobrodzki  Dom 
Kultury  i Burmistrz Krasnobrodu.  Sponsorem  tego wydarzenia 
była  firma „Rodowita z Roztocza”. Naszemu Sponsorowi skła‐
damy serdeczne podziękowanie.

Dziękujemy  również  wszystkim  widzom  za  wspólnie  spę‐
dzony czas.

Mariola Czapla
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Krasnobrodzkie letnie kino plenerowe na finiszu

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania

Panu Mieczysławowi Kozdra 
z Kaczórek

za dar dla Krasnobrodzkiego Domu Kultury 
w postaci namalowanego przez siebie obrazu 

olejnego przedstawiającego „Szumy”.

Obraz zdobi nowo wyremontowany hol przy sali 
konferencyjnej.

Mariola Czapla 
Dyrektor KDK
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W  ramach  upamiętnienia  100. 
rocznicy  bitwy,  która  roze‐

grała się 15 sierpnia 1920 roku Komitet 
Obchodów  100lecia  Bitwy  Warszaw‐
skiej    w  Tomaszowie  Lubelskim  przy 
współpracy z Kuratorium Oświaty

  w  Lublinie  oraz  Delegaturą  w  Zamo‐
ściu,  pod  patronatem  honorowym  Pre‐
zesa  Rady  Ministrów  Mateusza  Mora‐
wieckiego  zorganizował  konkurs  pla‐
stycznoliteracki  pt.  „Cud  nad  Wisłą 
1920”.

15  sierpnia 2020  ro‐
ku w setną rocznicę tej 
wyjątkowej  bitwy   
niewątpliwego  symbo‐
lu  wolności  Polski 
i  Europy,  w  Tomaszo‐
wie  Lubelskim,  w  hali 
sportowej  II LO odby‐
ło  się  wręczenie  na‐
gród  uczestnikom 
konkursu.

Spośród  kilkuset  na‐
desłanych  prac  wyło‐
niono  laureatów  wśród 
których  znalazła  się 
praca  Wiktorii  Kuran‐
towicz  uczennicy  klasy 
VII  b  Zespołu  Szkół 
w Krasnobrodzie.

Wiktoria  wraz  z  ro‐

dzicami  uczestniczyła w  tym wydarze‐
niu. Jak twierdzi była to bardzo uroczy‐
sta i podniosła chwila.

Upominki  ufundowane  przez:  Po‐
wiat  Tomaszowski,  Tomasza  Zieliń‐
skiego Posła na Sejm RP, Sejm RP oraz 
Kuratorium  Oświaty  wręczali:  Tomasz 
Zieliński  Poseł  na  Sejm  RP,  Henryk 
Karwan  Starosta  Tomaszowski  oraz 
Monika  Żur  Dyrektor  Kuratorium 
Oświaty  w  Lublinie  Delegatura  w  Za‐
mościu

J. Kurantowicz

W  latach  19191920  w  Paryżu 
miała  miejsce  konferencja 

pokojowa.  Podczas  jej  obrad miała  za‐
paść  decyzja  m.in.  o  ustaleniu  granic 
państwa  polskiego.  28  czerwca  1919  r. 
polscy  delegaci  swoimi  podpisami  za‐
akceptowali  postanowienia  traktatu 
wersalskiego.

Na  jego  mocy  Polska  otrzymała 
Wielkopolskę  i  Pomorze  Gdańskie, 
a  o  przynależności  Górnego  Śląska, 
Warmii, Mazur i Powiśla miały zadecy‐
dować plebiscyty. Traktat wersalski  nie 
przyniósł  żadnych  decyzji  w  sprawie 
wschodniej granicy Polski. Państwa za‐
chodnie  czekały  na  ustabilizowanie  się 
sytuacji  w  Rosji,  w  której,  w  wyniku 
rewolucji  październikowej,  władzę 
przejęli  bolszewicy.  Narastający  spór 
między  Polską  a  Rosją  o  wschodnią 
granicę  doprowadził  do  wybuchu  woj‐
ny  polskobolszewickiej. Wojna  rozpo‐
częła  się  14  lutego  1919  roku  starciem 
koło  miasteczka  Mosty  na  Białorusi. 
Jednym  z  najważniejszych  epizodów 
militarnych  była  bitwa  warszawska, 
którą dziś się zajmę.

Bitwa  Warszawska  rozegrała  się 
w  dniach  1325  sierpnia  1920  r.  na 
przedpolach  Warszawy.  Była  to  decy‐

dująca  bitwa  wojny  polskobolszewic‐
kiej.  Jest  ona  też  określana  mia‐
nem  ,,cudu nad Wisłą”. W mojej pracy 
postaram  się  odpowiedzieć  na  pyta‐
nie  ,,Bitwa Warszawska – Cud nad Wi‐
słą  czy efekt genialnej strategii”.

Pierwszym  i  najważniejszym  argu‐
mentem  jest  to,  że  Bitwa  Warszawska 
została  rozegrana  zgodnie  z  planem 
operacyjnym.  Na  podstawie  ogólnej 
koncepcji  Piłsudskiego  opracowali  go 
szef sztabu gen. Tadeusz Rozwadowski, 
płk Tadeusz Piskor i kpt. Bronisław Re‐
gulski. Według  tego  planu wojska  pol‐
skie  otrzymały  następujące  zadania: 
Front  Północny  otrzymał  zadanie 
obronne  twierdzy  Modlin,  Front  Środ‐
kowy  miał  się  skoncentrować  na  linii 
rzeki Wieprz i nad środkowym Bugiem, 
a  Front  Południowy  zadanie  obronne 
Lwowa. Kluczową  rolę  spełnił manewr 
polskich  wojsk  oskrzydlający  Armię 
Czerwoną,  przeprowadzony  przez  Na‐
czelnego Wodza Józefa Piłsudskiego.

Nie  wolno  też  pominąć  faktu  do‐
skonałego  radio  wywiadu  i  złamania 
rosyjskich szyfrów. Zdobyta radiostacja 
służyła  Sowietom  do  utrzymywania 
łączności  z  dowództwem  w  Mińsku. 
Manewr  polskiej  kontrofensywy  udał 

się  dzięki  znajomości  planów  i  rozka‐
zów  strony  rosyjskiej,  a  także  umiejęt‐
ności  wykorzystania  tej  wiedzy  przez 
polskie dowództwo.

Należy też rozważyć racje przeciw‐
ne  takie  jak  cud.  Sformułowanie  ,,cud 
nad Wisłą” wzięło  się  stąd,  że  decydu‐
jąca  część  Bitwy Warszawskiej  została 
stoczona  15  sierpnia,  w  święto  Wnie‐
bowzięcia  Matki  Boskiej. Ważne  zwy‐
cięstwo  nad  bolszewikami  zaczęto  łą‐
czyć  ze  wstawiennictwem  Matki  Bo‐
skiej,  ponieważ  Polacy  byli  w  ciężkiej 
sytuacji,  a  bolszewicy  byli  pewni  wy‐
granej.

Analizując  powyższe  argumenty, 
mimo wszystko  dochodzę  do wniosku, 
że był to efekt genialnej strategii. Bitwa 
ta zadecydowała o zachowaniu niepod‐
ległości przez Polskę  i przekreśliła pla‐
ny  rozprzestrzenienia  komunizmu  na 
Europę  Zachodnią.  Zwycięstwo  osią‐
gnięte  zostało  przede wszystkim dzięki 
strategicznemu  geniuszowi  Piłsudskie‐
go  i  jego  doskonałym  planom,  a  także 
zaangażowaniu  wojska  i  odwadze  żoł‐
nierzy.

Wiktoria 
Kurantowicz

5

Sukces Wiktorii

Bitwa warszawska
Cud nad Wisłą czy efekt genialnej strategii?
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W  sobotę  11  lipca  w  miejsco‐
wości  Malewszczyzna  odbył 

się  Rajd  rowerowy  wraz  z  Piknikiem 
ekologicznym  zorganizowany  w  ra‐
mach  projektu  pn.  „Organizacja  wyda‐
rzeń  wspierających  aktywne  i  ekolo‐
giczne  postawy  mieszkańców  Gminy 
Krasnobród”  realizowanego  przez  Sto‐
warzyszenie  KulturalnoNaukowe  „Do 
źródeł”. 

Ekologiczne  spotkanie w Malewsz‐
czyźnie  rozpoczęło  się  od  rajdu  rowe‐
rowego.  Jego  uczestnicy  po  rejestracji 
i  założeniu  kamizelek  odblaskowych, 
które  został  zakupione  w  ramach  pro‐
jektu,  udali  się  na  trasę  rajdu.  Prowa‐
dziła ona  z Malewszczyzny do uroczy‐
ska  „Belfont”  i  z  powrotem  do  Ma‐
lewszczyzny.  Dzięki  obecności  prze‐
wodnika  turystycznego  Rolanda  Wy‐
rostkiewicza,  rajdowicze  mieli  okazję 
poznać  m.  in.  historię  „Belfontu”. 
Wśród 30 osobowej grupy uczestników 
rajdu  był    Burmistrz  Krasnobrodu  Ka‐
zimierz  Misztal    miłośnik  aktywnego 
wypoczynku i jazdy na rowerze. 

Po  powrocie  do  Malewszczyzny 
odbył  się  piknik  ekologiczny,  podczas 
którego  organizowane  były  konkursy 
ekologiczne  z  nagrodami,  m.  in.  na: 
strój,  wiersz  lub  piosenkę  ekologiczną 
oraz plakat promujący zachowania eko‐
logiczne.  Piękny  strój  z  gazet  zrobiła 
Martyna  Ferenc,  a  zabawkę Olaf  Stud‐
nicki. Laureatką konkursu na plakat zo‐
stała Aleksandra  Żmuda,  kolejne  miej‐
sca  zajęli:  II  –  Michał  Marzec,  III  – 
Magdalena  Kwaśniak.  Autorami  wy‐
różnionych  prac  byli:  Kacper  Marzec 
i  Lena  Cieplak.  Specjalne  wyróżnienie 
w  kategorii  plakat  przyznano  też  Mał‐
gorzacie  MiecznikBorkowskiej  –  ko‐
ordynatorce  projektu,  za  zaprojektowa‐
nie plakatu na Piknik ekologiczny.

Pamiątkowe  dyplomy  i  nagrody  dla 
laureatów konkursów wręczały  reprezen‐
tantki  organizatora  imprezy:  Agnieszka 
Adamczuk – prezes Stowarzyszenia Kul‐
turalnoNaukowego  „Do  Źródeł”  wraz 
z wiceprezes Małgorzatą Kawałek.

W programie pikniku był  też pokaz 
kulinarny  przygotowany  przez  Elżbietę 
i Jerzego Wójcików z Restauracji Kon‐
certowa. Pani Elżbieta mająca ogromne 
doświadczenie w sprawach kulinarnych 
podzieliła  się  cennymi  informacjami 
dotyczącymi  produktów  ekologicznych 
i  pokazała  jak  przygotować  z  nich  po‐
trawy. Podczas pokazu przygotowanych 
zostało  5  potraw.  Były  to:  zupa  z  po‐

krzywy, carpaccio z buraka z serem za‐
grodowym, sałatka łąkowa, pesto z liści 
rzodkiewki  oraz  risotto  ze  szparagami. 
Dania  były  nie  tylko  ekologiczne,  ale 
też  kolorowe,  a  przede wszystkim  bar‐
dzo smaczne, o czym mogli się przeko‐
nać uczestnicy pikniku podczas  ich de‐
gustacji. 

Oprócz  dań  ekologicznych,  które 
były  efektem  pokazu  kulinarnego,  na 
uczestników  pikniku  czekały  też  inne 
smakołyki. Były to pyszne ciasta, które 
upiekły  mieszkanki  Malewszczyzny, 
członkinie  Stowarzyszenia  „Malowan‐
ka”. Panie zadbały też o ciepłe napoje – 
kawę  i  herbatę,  które    wraz  z  ciastami 
serwowane  były  na  specjalnie  przygo‐
towanym stoisku.

Podczas  gdy  dorośli  uczyli  się  jak 
przygotowywać  ekologiczne  potrawy, 
dzieci  korzystały  z  atrakcji  przygoto‐
wanych  dla  nich.  Zajęcia  dla  dzieci 
prowadziły  animatorki.  Było  malowa‐

nie  buziek  oraz  gry  i  zabawy  rucho‐
we, m.in.  twister XXL, przeciąganie  li‐
ny.  Dzieci  miały  też  do  dyspozycji 
klocki XXL  i basen z piłeczkami. Bar‐
dzo  dużym  zainteresowaniem  wśród 
najmłodszych uczestników pikniku cie‐
szyły  się  też  tzw.  „dmuchańce”,  czyli 
zjeżdżalnie,  do  których  ustawiały  się 
kolejki.

Rajd  rowerowy  i  Piknik  ekologicz‐
ny  w  Malewszczyźnie,  który  zgroma‐
dził  wielu  uczestników,  zarówno   
mieszkańców Malewszczyzny  jak  i  in‐
nych  miejscowości  z  terenu  gminy 
Krasnobród, przeszedł już do historii. 

W  jego  organizację  włączyło  się 
wiele osób. Byli to:  
  Kazimierz  Misztal  –  Burmistrz  Kra‐
snobrodu,
 Małgorzata Kwaśniak  Prezes Lokal‐
nej Grupy Działania „Nasze Roztocze”,
 Mariola Studnicka  Prezes Stowarzy‐
szenia „Malowanka”,
 Piotr Czapla   Radny Rady Miejskiej 
w  Krasnobrodzie  z  miejscowości  Ma‐
lewszczyzna,
 Tomasz Cieplak  Sołtys miejscowości 
Malewszczyzna,
  Jerzy  Szkałuba    Prezes OSP w Ma‐
lewszczyźnie,
 Agnieszka Adamczuk  Prezes Stowa‐
rzyszenia  KulturalnoNaukowego  „Do 
źródeł”,
  Małgorzata  Kawałek    Wiceprezes 
Stowarzyszenia  KulturalnoNaukowe‐
go „Do źródeł”,
  Małgorzata  MiecznikBorkowska  – 
Koordynator projektu,
  Dorota  Sikora  i  Katarzyna  Działa  – 
Pracownice Urzędu Miejskiego w Kra‐
snobrodzie
  Marzena  Mazurek  i  Jarosław  Mona‐
styrski  Pracownicy Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury.

Bardzo  dziękujemy  wszystkim  za 
zaangażowanie  oraz  udział w  tym wy‐
darzeniu.

Mariola Czapla

Rajd rowerowy i piknik ekologiczny
w Malewszczyźnie
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W  niedzielę  9  sierpnia  2020  r. 
w  parafii  pw.  Zesłania Ducha 

Świętego  w  Krasnobrodzie  odbyło  się 
uroczyste  pożegnanie  Księdza  Probosz‐
cza Romana Sawica.

Po  13  latach  posługi  duszpasterskiej 
9  sierpnia 2020  r. wspólnota parafii pw. 
Zesłania  Ducha  Świętego  pożegnała 
Księdza  Proboszcza  Romana  Sawica, 
który  decyzją Księdza Biskupa Mariana 
Rojka został przeniesiony do parafii pw. 
św. Jerzego w Biłgoraju, aby tam pełnić 
posługę  proboszcza. Wspólna  modlitwa 
była  również  podziękowaniem  przede 
wszystkim  Panu  Bogu  za  obecność 
Księdza  Romana 
wśród  nas,  a  także 
Księdzu  Probosz‐
czowi  za  pracę 
i  posługę  duszpa‐
sterską na rzecz pa‐
rafii.  Jak  wspo‐
mniał  na  samym 
początku  mszy 
świętej Ksiądz Pro‐
boszcz,  „każda Eu‐
charystia  w  swej 
naturze  jest  dzięk‐
czynieniem.  […] 
To  dziękczynienie 
dokonuje się tu i te‐
raz  za  łaskę,  której  Pan  Bóg  pozwolił 
nam doświadczyć”.

Pożegnanie  odbyło  się  podczas  nie‐
dzielnej  mszy  świętej  o  godz.  11:00. 
Koncelebrowali  ją:  ks.  Roman  Sawic, 
ks.  Roman  Marszalec,  ks.  Eugeniusz 
Derdziuk  i  ks.  Marcin  Serafin.  Liturgia 
została  odprawiona  w  uroczystej  opra‐
wie,  przy  udziale  liturgicznej  służby  oł‐
tarza i młodzieży. W homilii Ksiądz Pro‐
boszcz  zatrzymał  się  nad  Ewangelią, 
w  której  poprzedniej  niedzieli  usłyszeli‐
śmy o cudzie rozmnożenia chleba  i  ryb, 
a  teraz  o  burzy  na  morzu.  Wspomniał 
o jednym istotnym elemencie: kiedy Pan 
Jezus nakarmił  tłumy, odprawił  je  i wy‐
szedł  sam  jeden,  aby  się  modlić.  Mógł 
być „celebrytą”, wykorzystać ten sukces, 
a  odszedł  od  ludzi,  by  być  sam na  sam 
z  Bogiem  na  modlitwie.  Ksiądz  Pro‐
boszcz  przywołał  także  myśl  jednego 
z  ojców  duchownych:  „Nie  próbuj  się 
innym udzielać, jeśli nie potrafisz się od 
nich oddzielać. Bo nic  im nie dasz,  jeśli 
sam nic  nie masz”. Pan  Jezus  rozumiał, 
że  łaska  jest  od Ojca,  i  odszedł,  by  za‐
głębić się w tej relacji.

Na zakończenie mszy świętej odbyło 
się  uroczyste  podziękowanie  Księdzu 

Proboszczowi.  Jako  pierwsi  zabrali  głos 
przedstawiciele Rady Parafialnej,  którzy 
w  imieniu  całej  wspólnoty  wyrazili 
wdzięczność  Księdzu  Romanowi  za  13 
lat  posługi  duszpasterskiej w  naszej  pa‐
rafii.  Na  ręce  Księdza  Biskupa  został 
złożony list z podziękowaniem za ciężką 
pracę  i  trud  włożony  w  budowanie 
wspólnoty  parafialnej  i wszystkie  dzieła 
podejmowane  na  terenie  parafii  przez 
Księdza  Romana.  List  ten  został  także 
odczytany  publicznie  podczas  tego  po‐
dziękowania.  Wyrazy  wdzięczności 
i  dobre  słowo  wypowiedzieli  również 
przedstawiciele  Domowego  Kościoła, 

scholi,  liturgicznej  służby  ołtarza,  Kół 
Żywego  Różańca,  Róż  Różańcowych, 
dzieci pierwszokomunijnych oraz siostry 
zakonne  i  ks. Marcin.  Do  podziękowań 
dołączyli się ponadto przedstawiciele in‐
stytucji  i  zakładów  pracy  z  terenu  obu 
parafii:  Domu  Pomocy  Społecznej 
w Krasnobrodzie, Dyrekcja, Nauczycie‐
le i Pracownicy Zespołu Szkół, Dyrekcja 
i  Pracownicy  Krasnobrodzkiego  Domu 
Kultury, Burmistrz Krasnobrodu wraz ze 
współpracownikami,  Wójt  Gminy Ada‐
mów wraz z pracownikami oraz strażacy 
z  Hutek,  Jacni,  Potoczka,  Adamowa 
w  osobie  i  słowach  Pana  Kazimierza 
Mielnickiego.

Następnie  głos  zabrał  Ksiądz  Prałat 
Roman  Marszalec,  który  przypomniał 
początki  budowy  kościoła  parafialnego 
i  pierwsze  zalążki  wspólnoty  na  Pod‐
zamku. Także i on nawiązał do Ewange‐
lii,  w  której  usłyszeliśmy  o  apostołach 
w łodzi na morzu, gdy rozpętała się bu‐
rza. Przyrównał współczesny Kościół do 
wielkiego okrętu miotanego  różnymi  si‐
łami,  ale  przypomniał  nam,  że  również 
i  dziś  mamy  dobrych  wioślarzy,  którzy 
prowadzą  ten  okręt,  a  także  my  sami 
mamy wiosła,  którymi  są modlitwa,  sa‐

kramenty  i  posłuszeństwo  Kościołowi. 
Ksiądz  Prałat  złożył  życzenia  Bożego 
błogosławieństwa  Księdzu  Proboszczo‐
wi na dalszej drodze kapłańskiej.

Dobre słowo do Księdza Proboszcza 
skierował także Ksiądz Prałat Eugeniusz 
Derdziuk.  Wspomniał,  że  posługiwali 
razem w parafii pw. św. Michała Archa‐
nioła  w  Zamościu.  Podkreślił  także  za‐
sługi Księdza Proboszcza jako katechety 
w Szkole Społecznej w Zamościu.

Kolejno głos zabrał ks. Marcin Sera‐
fin,  który  podziękował  Księdzu  Roma‐
nowi w  imieniu  swoim  i  całej młodzie‐
ży.  Przypomniał  początki  powstawania 

służby  litur‐
gicznej  i  scholi 
oraz  pierwsze 
spotkania,  pod‐
czas  których 
młodzież  uczyła 
się  posługiwać 
do mszy świętej 
w  uroczystej 
oprawie  w  no‐
wej  wspólnocie 
parafialnej. 
Ksiądz  Marcin 
wyraził  także 
wdzięczność  za 
możliwość  ob‐

serwowania postawy kapłańskiej w oso‐
bie  Księdza  Proboszcza,  kiedy  był  już 
w seminarium i odwiedzał swoją parafię 
i  swojego  proboszcza,  czując,  że wraca 
do rodzinnego domu. Podziękował za to, 
że  Ksiądz  Proboszcz  był  wychowawcą 
nas wszystkich.

Jako  ostatni  przemówił  Ksiądz  Pro‐
boszcz  Roman  Sawic.  Podziękował  za‐
równo  przemawiającym  kapłanom,  jak 
i swoim najbliższym współpracownikom, 
a  także  władzom  i  przedstawicielom 
instytucji  za  wszelkie  wsparcie  i  życzli‐
wość.  Wyraził  swoją  wdzięczność  Dy‐
rekcji  i  Pracownikom  Domu  Pomocy 
Społecznej, Sanatorium Rehabilitacyjne‐
go dla Dzieci oraz Radzie Parafialnej.

Na  zakończenie  mszy  świętej 
ks.  Eugeniusz  Derdziuk  poświęcił  kie‐
lich, który jest darem od całej wspólnoty 
parafialnej,  a  przewodniczący Rady Pa‐
rafialnej  zaprosił  wszystkich  zebranych 
na  poczęstunek  do  Domu  Parafialnego, 
by  jeszcze  raz  móc  razem  ze  sobą  się 
spotkać i porozmawiać.

Łucja OśGoś

Fotoreportaż  str. 10
fot. Bogumiła Mielnicka

Pożegnanie Księdza Proboszcza
Romana Sawica
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Jak każdego roku tradycyjnie spra‐
wowana jest w niedzielę po świę‐

cie Matki Bożej Zielnej Msza święta od‐
pustowa w Dolinie Świętego Rocha. Od 
wielu  lat wierni  z  całej  Polski  gromadzą 
się w Krasnobrodzie,  by  tam w  świątyni 
zbudowanej  z  drzew  i  pod  sklepieniem 
nieba  modlić  się  za  wstawiennictwem 
świętego  Rocha.  Wielu  pielgrzymów 
przybywa do tego miejsca każdego roku. 
Jest to tradycja przekazywana z pokolenia 
na  pokolenie,  a  całe  rodziny  przybywają 
w ten dzień do rezerwatu Świętego Rocha 
od  lat. Są  i  tacy, którzy mieli  szansę być 
w tym miejscu po raz pierwszy.
  To  jest  dla  mnie  coś  nowego.  Klimat 
w  lesie  jest  niezwykły.  Podziwiam  to. 
W tej naturze czuć Pana Boga – mówiła 
ze wzruszeniem Krystyna Misa.

Pielgrzymujący  do  kaplicy  świętego 
Rocha  pątnicy  przynosili  ze  sobą  liczne 
intencje.  Mówiły  o  tym  nade  wszystko 
silnie  splecione  palce  ułożone  do modli‐

twy,  a  także  oczy  wypełnione  łzami, 
wpatrujące się w Najświętszy Sakrament. 
Ewangelia  tego  dnia  przybliżyła  postać 
kobiety  kananejskiej,  której  prośby  spo‐
tykają się z milczeniem Chrystusa.
 Nie znamy jej imienia, wiemy, że była 
poganką. Zwraca się do Jezusa z prośbą 
o  uwolnienie  od  złego  ducha  jej  córki. 
A Jezus milczy. Ona jednak nie przestaje 
wołać.  Zbolały  człowiek ma własny  ję‐
zyk, którym wyraża ból i szuka pomocy. 
Na  milczenie  Jezusa,  a  potem  na  Jego 
wyraźną  odmowę  kobieta  odpowiada, 
upadając przed Nim. Jest to postawa ad‐
oracji.  Ta  kananejska  kobieta  na  brak 
odpowiedzi  ze  strony  Boga  potrafi  od‐
powiedzieć  adoracją. Adoruje  milczenie 
Boga. Pan Jezus nie od razu odpowiada 
na  prośby  matki.  W  tej  sytuacji  łatwo 
zamienić  słowa  prośby  na  słowa  buntu 
przeciw, jak się wydaje, nieczułemu Bo‐
gu – tłumaczył Ewangelię ks. prof. Ma‐
rian Pokrywka.

W niedzielę 26 lipca 2020 roku na nowo otwartym bo‐
isku  do  siatkówki  w  Majdanie  Małym  odbył  się 

I  Turniej  Piłki  Siatkowej  w  ramach  realizacji  projektu  pn. 
„Stworzenie miejsca  spotkań  integracji  społecznej   boisko do 
siatkówki”  dofinansowanego  w  ramach  konkursu  „TU 
MIESZKAM TU ZMIENIAM”.

W  turnieju  wzięło  udział  5  drużyn,  a  wyniki  rozgrywek 
przedstawiają się następująco:

Kategoria młodzież:
I  miejsce    drużyna  Masterzy  pod  przewodnictwem  Łukasza 
Czuwary
II miejsce    drużyna Majdan Mały  pod  przewodnictwem Da‐
niela Borka

Kategoria dorośli:
I  miejsce    drużyna  SET  Krasnobród  pod  przewodnictwem 
Sylwestra Sawiaka
II miejsce  drużyna Gospel i Przyjaciele pod przewodnictwem 
Przemysława Fili
III  miejsce    drużyna  Zapiasek  Krasnobród  pod  przewodnic‐
twem Mateusza Tomiczka

Serdecznie  gratulujemy  wszystkim  drużynom.  Zwycięzcy 
otrzymali  nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, które 
wręczali organizatorzy i zaproszeni goście. Na zakończenie od‐
było się ognisko integracyjne oraz poczęstunek.

Składam również serdeczne podziękowania dla przybyłych 
gości:  Janusza  Osia    Zastępcy  Burmistrza  Krasnobrodu, 
Agnieszki  Adamczuk    Radnej  Powiatu  Zamojskiego,  Jana 
Kopczyńskiego    Radnego  Rady  Miejskiej  w  Krasnobrodzie 
z  miejscowości  Majdan  Mały  i  współorganizatora  turnieju, 
Małgorzaty Kawałek  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maj‐
danie Wielkim oraz Kazimierza Mielniczka  Zcy Przewodni‐
czącego Rady Miejskiej w Krasnobrodzie wraz  z  żoną Martą 
Mielniczek,  którym  bardzo  dziękujemy  za  poświęcony  czas 
i pomoc organizacyjną w prowadzeniu turnieju.

Serdecznie  dziękuję  za  pomoc  organizacyjną  wszystkim 

zaangażowanym  mieszkańcom  miejscowości  Majdan  Mały 
oraz paniom Dorocie Sikorze  i Katarzynie Dziale   pracowni‐
kom UM w Krasnobrodzie za współorganizację wydarzenia.

Małgorzata MiecznikBorkowska
Koordynator projektu        

Fotoreportaż – str.11
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Święty na te czasy

I Turniej Piłki Siatkowej w Majdanie Małym

Św. Roch obraz z Sanktuarium 
Maryjnego w Krasnobrodzie
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Ksiądz profesor zauważył, że wielo‐
krotnie  odnosimy wrażenie,  że  Bóg  nie 
słyszy naszych próśb. Dlaczego w takim 
razie Stwórca nie odpowiada na wołanie 
swojego stworzenia? Czy nie dba o nie?
 Pan Bóg nie jest automatem, do które‐
go wrzuca  się  intencję,  a wylatuje  zała‐
twiona sprawa. Bóg nie obiecał nam, że 
będziemy  zawsze  zdrowi  i  szczęśliwi, 
ale obiecał nam nasze zbawienie i będzie 
robił  wszystko,  byśmy  je  osiągnęli. 
W  taki  sposób wysłuchuje naszych mo‐
dlitw. Wszystko, co od Boga,  jest  łaską. 
Bóg  mówi  także  trudem,  cierpieniem 
a  niekiedy  również  milczeniem.  To  nie 
znaczy,  że  mamy  Boga  nie  prosić,  ale 
trzeba,  byśmy  Jemu zostawili wolną  rę‐
kę,  bo wszystko,  co od Niego pochodzi 
jest  łaską.  Tak  też  postępował  święty 
Roch  –  wyjaśnił  ks.  prof.  Marian  Po‐
krywka.

Milczenie  Boga może  być  pewnego 
rodzaju  elementem  wychowawczym, 
który ma nam pokazać, co tak naprawdę 
jest  ważne.  Kaznodzieja  cytując  C.  K. 
Norwida  podkreślił,  że  każda  modlitwa 
wypowiadana  z miłością  zostaje  wysłu‐
chana.

W tym roku obecność wiernych przy 
kaplicy  świętego  Rocha  miała  jednak 
wymiar  szczególny.  Święty  ten  jest  po‐
wszechnie uznawany za patrona na cza‐
sy pandemii. Szerzący się w Polsce i na 
świecie  wirus  koronawirusa  napełnia 
wiele osób niepokojem. Jak podkreślił to 
kustosz  krasnobrodzkiego  sanktuarium, 
święty  Roch  to  wyjątkowy  święty  na 
obecne czasy.
  Ten  święty  Francuz,  który  opiekował 
się  chorymi  na  dżumę,  który  sam wiele 

wycierpiał  posądzony  niesłusznie 
o  szpiegostwo  i  zmarł  w  więzieniu 
w  ogromnych  cierpieniach,  jak  podaje 
tradycja  jest  szczególnym  patronem  od 
chorób  zaraźliwych,  różnego  rodzaju 
epidemii. W  jego celi miał zostać napis, 
który mówi o tym, że każdy kto poboż‐
nie  zwróci  się  do  niego  z modlitwą  bę‐
dzie  wolny  od  choroby.  Jak  najbardziej 
jest to święty na nasze czasy – zaznaczył 
ks. prał. Eugeniusz Derdziuk.

Podczas homilii ks. prof. Marian Po‐
krywka  zauważył,  że  najczęściej modli‐
twy  dotyczące  uzdrowienia  odnoszą  się 
do  zdrowia  fizycznego.  Bardziej  jednak 
potrzeba  nam  dziś  uzdrowienia  ducho‐
wego.
  Niech  wśród  intencji  naszych  nie  za‐

braknie  próśb  o  większą  wiarę,  także 
wtedy,  gdy milczy Bóg. Niech  nie  pro‐
wadzi  to  do  buntu,  lecz  do  adoracji. 
Niech nie zabraknie próśb o większą uf‐
ność,  że  Bóg  nas  widzi,  słyszy  i  daje 
o wiele więcej,  niż o  to prosimy. Niech 
wśród  nich  nie  zabraknie  prośby  o  od‐
wagę  publicznego  wyznania,  tak  jak  to 
uczyniła kobieta kananejska, że to Jezus 
jest  jedynym  Panem  i  Zbawicielem 
człowieka – podkreślił kaznodzieja.

Ks.  prof.  Marian  Pokrywka  prze‐
strzegał także przed przyjmowaniem ce‐
lebryckiego  świata  bez  wartości  i  bezi‐
deowości  zaznaczając  jednocześnie,  że 
współczesny  świat  potrzebuje  ludzi 
z twarzą i wartościami. Ludzi, którzy nie 
zwracają  uwagi  na  to,  jaką  cenę muszą 
za to zapłacić.
 Tacy ludzie naprawdę żyją, nawet gdy 
już  nie  ma  ich  z  nami  –  podsumował 
ks. Marian Pokrywka.

Zgodnie z wieloletnią  tradycją Mszę 
świętą  odpustową  poprzedził  koncert 
pieśni  Maryjnych  i  patriotycznych   
w wykonaniu  Zespołu  Folklorystyczne‐
go „Wójtowianie i występ Krasnobrodz‐
kiej  Orkiestry  Dętej  –  zespołów,  które 
zapewniły  też  oprawę  muzyczną  Mszy 
świętej. 

Czy  po  uroczystości  w  Dolinie 
Świętego  Rocha  pandemia  zatrzyma 
swój  bieg?  To  wie  jedynie  sam  Bóg. 
Pewne jest jednak to, że wierni wyjecha‐
li z tego miejsca pełni ufności w dobroć 
Boga  i w wiarę,  że  przecież  nas  słyszy 
i chce dla nas lepiej niż my sami.

Ewa Monastyrska
fot. Mariola Czapla

Św. Roch  obraz z kaplicy św. Rocha
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Najnowsze produkty edukacjnopromocyjne
LGD „Nasze Roztocze”

„Skarby Roztocza”
Edukacyjna gra planszowa o obszarze

LGD „Nasze Roztocze”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” 

wydało  nową  grę  planszową  pt.  „Skarby  Roztocza”.  Gracze 
wcielając  się  w  turystów  poznają malownicze miejsca,  zabytki 
i atrakcje obszaru, na którym funkcjonuje Stowarzyszenie LGD 
„Nasze  Roztocze”.  Na  swej  drodze  napotykają  różne  zadania 
i odpowiadają na pytania dotyczące roztoczańskiej przyrody, hi‐
storii  i ciekawostek. Gra to wspaniała zabawa i świetny pomysł 
na spędzanie wolnego czasu.

Gra  planszowa  „Skarby  Roztocza”  trafi  do  szkół,  bibliotek 
i  świetlic  znajdujących  się  na  terenie  LGD  „Nasze  Roztocze”. 
Pierwsze instytucje z tego obszaru otrzymały już tę grę. 

Gra jest jednym z elementów projektu współpracy „Rozwój 
Aktywności Mieszkańców”.

W dniu 23 lipca 2020 r. w sali konferencyjnej Staro‐
stwa Powiatowego w Zamościu odbyło się podsu‐

mowanie  XXI  Festiwalu  „Zamojskie  Dni  Folkloru” 
ONLINE, który odbył się 12 lipca 2020 roku.

Dyplomy  oraz  pamiątkowe  statuetki  za  udział  w  tym 
wydarzeniu  dla  przedstawicieli  zespołów  śpiewaczych  z  te‐
renu  Powiatu  Zamojskiego  wręczał  Wicestarosta  Zamojski 
Witold Marucha.

Gminę  Krasnobród  na  tych  nietypowych  „Zamojskich 
Dniach  Folkloru”  reprezentowały  dwa  zespoły:  Zespół 
Folklorystyczny  „Wójtowianie”  z Krasnobrodu oraz Zespół 
Śpiewaczy KGW „Hucianeczki” ze Starej Huty. „Wójtowia‐
nie” zaśpiewali piosenkę „Na zielonym polu”, którą nagrali 
w  pięknej  scenerii  Doliny  św.  Rocha,  a  „Hucianeczki”  – 
„Wieź mnie koniku”, nagraną w miejscowej  świetlicy wiej‐
skiej.

Ze  względu  na  obowiązujące  ograniczenia  związane  z 
epidemią  koronawirusa  w  spotkaniu  podsumowującym  fe‐
stiwal mogła wziąć udział  tylko  jedna osoba  reprezentująca 
zespół.  W  imieniu  zespołów  z  Terenu  gminy  Krasnobród 

dyplomy i statuetki z rąk wicestarosty odebrały szefowe ze‐
społów – Pani Alicja Parkitny i Pani Genowefa Lalik.

Obu zespołom gratulujemy występów.
Zapraszamy do wysłuchania tych nagrań. Można je zna‐

leźć  na  stronie  internetowej  Starostwa  Powiatowego w Za‐
mościu.

Mariola Czapla
Foto – Starostwo Powiatowe w Zamościu

„Wójtowianie” i „Hucianeczki”
na XXI Festiwalu „Zamojskie Dni Folkloru” online
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Kolorowanka „Kolorowe Zakątki 
Zamojszczyzny i Roztocza” 

W ramach projektu realizowanego przy współpracy ,Stowa‐
rzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” i Stowa‐
rzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” przygoto‐
wana  została  również  propozycja  dla  najmłodszych  mieszkań‐
ców obszaru obydwu LGD. Jest to kolorowanka pt. „Kolorowe 
Zakątki  Zamojszczyzny  i  Roztocza”,  która  opracowana  została 
w  ramach  realizacji  projektu  współpracy  „Rozwój Aktywności 
Mieszkańców”.

Kolorowanka  prezentuje  najważniejsze  zabytki  kulturowe 

i atrakcje turystyczne z terenu partnerskich LGD. Oprócz wyda‐
nia tradycyjnego, kolorowankę można też pobrać ze strony inter‐
netowej LGD „Nasze Roztocze”.

Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze”
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Projekt  „Pod  białoczerwoną”  za‐
kłada  sfinansowanie  przez  Rząd 

Rzeczypospolitej  Polskiej  zakupu masz‐
tów  i  flag  w  każdej  z  gmin  w  Polsce, 
której  mieszkańcy  dołączą  do  projektu. 
Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć 
będzie od mieszkańców.

Aby wziąć udział w akcji, należy ze‐
brać  odpowiednią  (szczegóły  w  regula‐
minie)  liczbę głosów poparcia online za 
pomocą  niniejszego  serwisu.  Głos  po‐
parcia  dla  inicjatywy  zakupu  masztu 
i umieszczonej na nim flagi, która będzie 
dumnie  eksponowana  w  centralnym 
miejscu  gminy,  mogą  oddawać  jej 
mieszkańcy.

Zaproponowany  sposób  zbiórki  gło‐
sów  poparcia  online  zakłada  połączenie 
tradycji z nowoczesnością. Jest jednocze‐
śnie  całkowicie  bezpieczny  dla  chcących 
się  zaangażować w  zbiórkę,  co  w  dobie 
pandemii ma kluczowe znaczenie.

„Pod  białoczerwoną”  to  projekt, 
który  ma  zjednoczyć  nasz  kraj  i  jego 
mieszkańców. Nie  tylko  uhonoruje  Po‐
ległych  za wolność  i  niepodległość  na‐
szej Ojczyzny, ale  także zachęci do pa‐

triotycznych postaw i dumy z bycia Po‐
lakami.

Ta  patriotyczna  inicjatywa,  realizo‐
wana  pod  honorowym  patronatem  Pre‐
zesa  Rady  Ministrów  Mateusza  Mora‐
wieckiego,  będzie  się  opierała  o  zapał 
i  działanie  mieszkańców  naszych  Ma‐
łych Ojczyzn.

Celem  projektu  jest  także  godne 
upamiętnienie  zwycięstwa  wojsk  Rze‐
czypospolitej  nad  armią  bolszewicką 
w  Bitwie  Warszawskiej  1920  roku. 
Umieszczenie  flagi  na  maszcie  w  wy‐
jątkowym  miejscu  to  dowód  na  to  jak 
ważne  są  symbole  narodowe  w  życiu 
Polaków.  Te,  za  które  życie  w  walce 
o  wolność  Ojczyzny  poświęcali  nasi 
przodkowie.

Mamy nadzieję, że angażując miesz‐
kańców naszego kraju, zachęcimy ich do 
refleksji  zarówno  nad  samym  patrioty‐
zmem  jak  i  przyszłością  Polski.  100le‐
cie  wiktorii  odniesionej  w  Bitwie War‐
szawskiej  stanowi  ku  temu  doskonałą 
okazję.

Dzięki projektowi chcemy  także bu‐
dować  wspólnotę  i  wzmacniać  ideę  za‐
angażowanego  społeczeństwa  obywatel‐
skiego.  Niech  białoczerwona  dumnie, 
przez  cały  rok,  powiewa w  sercach  na‐
szych małych Ojczyzn!

Ile  głosów  potrzeba  do  realizacji 
projektu?
 dla gmin do 20 000 mieszkańców  100 
głosów;
 dla gmin powyżej 20 000 do 100 000 

mieszkańców  500 głosów;
  dla  gmin powyżej  100 000 mieszkań‐
ców  1000 głosów.

Bez  względu  na  powyższe  wymogi 
nie  warto  poprzestawać  na  spełnieniu 
powyższych  warunków. W  trzech  gmi‐
nach,  które  osiągną  największą  procen‐
towo liczbę głosów w stosunku do licz‐
by  mieszkańców  gminy,  przewidujemy 
udział  Prezesa  Rady  Ministrów  Mate‐
usza Morawieckiego w uroczystości  za‐
wieszenia flagi na maszcie.

Niech  maszty  z  białoczerwoną  roz
siane w całym kraju pokażą nasze przy‐
wiązanie do Polski, którą mamy nie  tyl‐
ko w sercu, ale chcemy się nią podzielić 
budując  wspólnotę  Rzeczypospolitej. 
Zapraszam  wszystkich  do  kampa‐
nii ,,Pod białoczerwoną’’

Prezes Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki

Tekst  ze  strony  https://www.gov.pl/
web/bialoczerwona, na której jest głoso‐
wanie i regulamin projektu.

Zapraszamy  mieszkańców  miasta 
i  gminy  Krasnobród  do  udziału  w  tym 
projekcie.

Projekt „Pod białoczerwoną”



Gazeta     rasnobrodzkaSierpień 202014

Trwają  prace  nad  realizacją  pro‐
jektu pn. „Wzmocnienie kapitału 

społecznego  gminy  Krasnobród  poprzez 
wyposażenie i modernizację sali warszta‐
towej”. 

Realizację  projektu    rozpoczęto  od 
prac modernizacyjnych mających na celu 
dostosowanie  pomieszczenia  w  budynku 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury na sie‐
dzibę KGW. Roboty polegały na moder‐
nizacji oświetlenia (wymiana przewodów 
elektrycznych,  usunięcie  starych  elemen‐
tów),  zamontowaniu  nowych  gniazdek 
elektrycznych.  Stworzono  nowe  punkty 
instalacji  elektrycznej. W  związku  z  pla‐
nowanym  w  ramach  zadania  zakupem 
zmywarki  i  pralki  wymagana  była  prze‐
budowa instalacji wodno – kanalizacyjnej 
w  zakresie  przyłączenia  wody  do  urzą‐
dzeń  (utworzenie  nowego  punktu  czer‐

palnego)  oraz  odprowadzenia  wody 
z  urządzeń.  Przeprowadzono  również 
prace związane z uzupełnieniem ubytków 
w ścianach (tynkach), m. in. szpachlowa‐
nie  w  pomieszczeniu  sali  warsztatowej 
oraz  odświeżenie  ścian  wewnętrznych 
poprzez ich odmalowanie.

W  ramach  projektu  wykonano  część 
prac  modernizacyjnych,  pozostałe  zwią‐
zane m.in.  z wystrojem oraz  elementami 

wykończeniowymi  zostały  zlecone  przez 
panią dyrektor Mariolę Czaplę i sfinanso‐
wane z budżetu własnego KDK.

W  dalszym  etapie  realizacji  projektu 
planowany  jest  zakup  wyposażenia  sali 
warsztatowej oraz znajdujących  się obok 
niej holu i kuchni.

Małgorzata MiecznikBorkowska
Koordynator projektu         

Krasnobrodzki  Dom  Kultury  zaprasza  do  obejrzenia 
wystawy  pt.  „Bitwa  Warszawska.  Stulecie  zwycię‐

stwa” przygotowanej przez Biuro Programu „Niepodległa” we 
współpracy z Muzeum Wojska Polskiego.

Wystawa  poświęcona  tematyce  wojny  polskobolszewic‐

kiej  pomyślana  została  jako  materiał  popularnonaukowy  po‐
mocny w  uczczeniu  setnej  rocznicy  zwycięskiej  dla  Polaków 
Bitwy Warszawskiej. Przypomina najważniejsze fakty i postaci 
związane z historią wojny polskobolszewickiej, jej przyczyna‐
mi, przebiegiem i skutkami.

Ekspozycja składa się z 20 plansz przedstawiających zabytki 
ze  zbiorów Muzeum Wojska Polskiego oraz wyjątkowe,  archi‐
walne zdjęcia z 1920 roku. Plansze opatrzone są merytoryczny‐
mi tekstami przygotowanymi przez specjalistów z Muzeum.

Tematy plansz:
– Polskie formacje wojskowe w I wojnie światowej
– Ku niepodległości
– Wojna polskoukraińska
– Pierwsze walki z bolszewikami
– Stulecie Muzeum Wojska Polskiego
– Wyprawa kijowska
– Rosja bolszewicka a Polska
– Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata
– Bitwa Warszawska
– Naczelny Wódz Józef Piłsudski (18671935)
– Ksiądz Ignacy Skorupka (18931920)
– Ochotnicy
– Ochotniczki
– Świat wobec wojny polskobolszewickiej
– Bitwa lwowska
– Bitwa nad Niemnem
– Traktat ryski
– Trofea z wojny polskobolszewickiej
– Rewindykacje

Wystawa prezentowana jest  w dwóch formach: online  na 
stronie  internetowej www.kultura.krasnobrod.pl  oraz w  trady‐
cyjny  sposób  w  Krasnobrodzkim  Domu  Kultury.  Oglądający 
wystawę w KDK zobowiązani są do przestrzegania obowiązu‐
jących zasad epidemicznych związanych z COVID19.  Wysta‐
wa w KDK będzie czynna do końca września br.

M. Mazurek

„Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa”
Wystawa w KDK i online

Modernizacja i wyposażenie sali warsztatowej dla KGW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie”

Granty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wspar‐
cie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz‐

ność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
Granty realizowane będą w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz‐

ność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze”
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Zbiórka zakończona sukcesem.
Nakrętkowe serce

już wkrótce w Krasnobrodzie
Z  przyjemnością  informujemy,  że 

zbiórka  środków,  zorganizowana 
przez  Małgorzatę  MiecznikBorkowską    in‐
spektora  ds.  funduszy  unijnych  UM  w  Kra‐
snobrodzie  we  współpracy  z  Kazimierzem 
Misztalem Burmistrzem Krasnobrodu, na za‐
kup metalowego pojemnika w kształcie serca 
na  nakrętki  została  oficjalnie  zakończona. 
Udało się zebrać potrzebną kwotę 2500 zł.

Serdecznie  dziękujemy  za  wsparcie  oraz 
wszystkie wpłaty.

Udana  zbiórka  jest  zasługą  wszystkich 
osób  dokonujących  wpłat  oraz  głównego 
sponsora  Hotelu  Ibis  Styles  Tomaszów  Lu‐
belski oraz pana Błażeja Barteckiego.

Serduszko  jest  już  zamówione! Wkrótce 
pojawi się w Krasnobrodzie.

Referat ds. unijnych i inwestycji UM

W  dniu  31  lipca  2020  roku 
komisja  odbiorowa  powo‐

łana  przez  Burmistrza  Krasnobrodu, 
przy  udziale  inspektora  nadzoru, 
przeprowadziła  odbiór  końcowy  ro‐
bót  budowlanych  pn.  „Budowa  tara‐
su  widokowego,  wykonanie  elemen‐
tów  małej  architektury,  wykonanie 
robót  branży  zieleń”  w  ramach  pro‐
jektu  pn.  „Zachowanie  i  udostępnie‐
nie  najatrakcyjniejszych  elementów 
dziedzictwa  naturalnego  w  Krasno‐
brodzie”  realizowanego  w  ramach 
Osi  Priorytetowej  7  Ochrona  Dzie‐

dzictwa  Kulturowego  i  Naturalnego, 
Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe 
i  naturalne  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Województwa  Lubel‐
skiego na lata 20142020.

W  ramach  zadania  wykonano 
dwukondygnacyjny  taras  widokowy 
o  konstrukcji  stalowej  z  pomostami 
z  desek  z  modrzewia  syberyjskiego, 
elementy  małej  architektury  umożli‐
wiające  odpoczynek,  tj.  ławki 
z  oparciami,  brama  wejściowa,  dro‐
gowskazy  oraz  niezbędne  kosze  na 
śmieci,  a  teren  parku  przy  sanato‐

rium  głównie  w  sąsiedztwie  tarasu 
widokowego  oraz  wzdłuż  ścieżki 
prowadzącej  od  ul.  Młyńskiej  zago‐
spodarowano  poprzez  liczne  nasa‐
dzenia  (m.  in.:  drzewa  i  krzewy 
owocowe, pnącza, rośliny ozdobne).

Całkowita  wartość  wykonanych 
i  odebranych  robót  wynosi  600 
000,00  zł  brutto.  Wykonawcą  prac 
jest  firma  GARDENMAX  Marcin 
Kowal z Soli.
Referat funduszy unijnych i inwestycji UM

Taras widokowy oddany do użytku
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Od wielu  już  lat  zespół  „Wójtowianie”,  a  poprzez  ze‐
spół  również  i  Krasnobród  ma  swojego  mecenasa 

(ambasadora) na Dolnym Śląsku. Jest nim Zbigniew Górnik – 
pasjonujący  się muzyką  ludową przedsiębiorca  z Wrocławia, 
którego korzenie wywodzą  się  z  terenu gminy Krasno‐
bród, z Majdanu Wielkiego.
    Dzięki Panu Zbigniewowi o „Wojtowia‐
nach”  i  miejscowości,  w  której  zespół 
prowadzi  swoją  działalność  słyszało 
wielu  mieszkańców  Dolnego  Śląska. 
Promuje on zespół  i swoje rodzinne 
strony  na  różne  sposoby.  Jednym 
z  nich  jest  rozprowadzanie wśród 
dolnośląskiego  społeczeństwa 
i  zespołów  ludowych  płyt  nasze‐
go zespołu, w których jest zawar‐
ta  również    informacja o Krasno‐
brodzie. Dzięki  tej  formie promo‐
cji  znane  są  na  Śląsku  piosenki 
z  repertuaru  naszego  zespołu,  które 
miejscowe zespoły włączają do  swo‐
ich repertuarów.  

Warto  tu  wspomnieć,  że  Pan  Zbi‐
gniew  ma  szeroki  i  bardzo  dobry  kontakt 
z tamtejszymi zespołami ludowymi, bo uczestni‐
czy w niemalże wszystkich festiwalach i przeglądach ze‐
społów ludowych, które odbywają się na Dolnym Śląsku, do‐
konując  ich  rejestracji  kamerą  video. Nagrania  te  udostępnia 
potem  na  swoim,  cieszącym  się  dużą  popularnością,  kanale 
YouToube.

Na kanale tym są również nagrania z koncertów zespołu 

„Wójtowianie”, gdyż Pan Zbigniew podczas pobytów w swo‐
ich  rodzinnych  stronach,  jak  tylko  nadarzy  się  okazja,  udaje 
się wraz z „Wójtowianami” na przeglądy, festiwale i koncer‐
ty, aby utrwalać ich występy. Nagrania te cieszą się dużą po‐

pularnością, odnotowując po kilkaset, a niektóre po kil‐
ka tysięcy wyświetleń. Dla przykładu podam, że 

nagranie  koncertu  „Wójtowian”  z  Majówki 
Roztoczańskiej  w  2019  roku  ma  ponad 

2260 wyświetleń,  film  z XXlecia  ze‐
społu – ponad 3370 wyświetleń. Re‐
kordzistą,  jeśli chodzi o  liczbę wy‐
świetleń,  jest  film    składanka 
z  różnych  występów  zespołu, 
przygotowany  przez  Pana  Zbi‐
gniewa  Górnika  z  okazji  25le‐
dzia  działalności  Wójtowian  – 
ponad 5650 wyświetleń. Film ten 
ukazał się też na płycie, którą au‐
tor wydał w ilości 100 egz. i prze‐

kazał  zespołowi  podczas  uroczy‐
stości jubileuszowych.

Promocja  odbywała  się  również 
na  antenie  Radia Wrocław  podczas  pro‐

gramu  poświęconego  muzyce  ludowej  pn. 
„Lista  przebojów  ludowych  Radia  Wrocław”, 

którą od wielu lat prowadzi Redaktor Małgorzata Maje‐
ranKokott. „Wójtowianie” mieli okazję osobiście spotkać się 
z Panią Redaktor i wystąpić w studio radiowym w 2012 roku 
(foto poniżej), podczas zorganizowanego przez Pana Zbignie‐
wa pobytu na Dolnym Śląsku.

Dzięki zaangażowaniu naszego rodaka, utwory „Wójtowian” 
kilkakrotnie gościły na antenie  wrocławskiego 
radia. Ostatnio miało to miejsce w dwie marco‐
we niedziele (15 i 29.03.2020 r.) oraz 19 kwiet‐
nia  br.  i  związane było  z  najnowszą płytą  ze‐
społu pt. „Jest takie miejsce…”, która ukaza‐
ła się w grudniu 2019 roku. Płyta była rozda‐
wana  wśród  radiosłuchaczy  „Listy  przebo‐
jów  ludowych  Radia  Wrocław”,  a  ponadto 
Redaktor Małgorzata MajeranKokott umoż‐
liwiła  prezentację  na  antenie  radiowej  po 
jednej  piosence  z  tej  płyty.  W  niedzielę  19 
kwietnia rozbrzmiała „Ławeczka”. 

Bardzo  dziękujemy  Panu  Zbigniewowi 
Górnikowi za jego zaangażowanie i społecz‐
ną pracę, dzięki której  informacje o Krasno‐
brodzie i Zespole Folklorystycznym „Wójto‐
wianie”,  a  także muzyka w  jego wykonaniu 
docierają  do  odbiorców  na  drugim  krańcu 
Polski.  Dziękujemy  również  za  spotkania 
i współpracę  z  zespołami  z Dolnego Śląska, 
które  na  zaproszenie  p.  Zbigniewa  przyjeż‐
dżały  do  Krasnobrodu  i  uświetniały  nasze 
uroczystości.

Podziękowania kierujemy również do Pani 
Redaktor  Małgorzaty  MajeranKokott  za  za 
umożliwienie  udziału  naszego  zespołu  (oso‐
biście  i  poprzez  jego  utwory)  w  audycjach 
promujących kulturę ludową.

Mariola Czapla
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Promocja „Wójtowian” i Krasnobrodu 
na Dolnym Śląsku
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Warsztaty kulinarne
na „LubelskoPodkarpackim Szlaku Karpia”

Rybacka  Lokalna  Grupa  Działa‐
nia  „Roztocze”,  realizując  pro‐

jekt  współpracy  międzyregionalnej 
„Złota  Łuska”,  utworzyła  „Lubelsko
Podkarpacki Szlak Karpia”, którego ce‐
lem  jest  popularyzacja  spożycia  ryb 
słodkowodnych  w  obiektach  gastrono‐
micznych i restauracyjnych. 

Jest  to  pierwszy  szlak  kulinarny  pro‐
mujący  spożycie  zdrowych  z  natury  ryb 
z naszych regionów. Utworzyły go obiekty 
–  restauracje,  w  których  są  promowane 
dania  z  ryb  słodkowodnych. W  celu  pro‐
mocji szlaku każde z miejsc zostało ozna‐
kowane  tablicą  informacyjną, nagrany zo‐
stał  film  promocyjny, wydano  ulotki  pro‐
mocyjne  oraz  Przewodnik  kulinarny 
„Smaki Złotej Łuski”.

Ważnym  elementem  w  realizacji  tak 
szeroko zakreślonego projektu jest organi‐
zacja  szkoleń  kulinarnych,  pokazów 

i warsztatów dla  szefów kuchni w  restau‐
racjach,  które  tworzą  szlak  oraz  chętnych 
aby do niego przystąpić.

Naszą  gminę  reprezentowali  Mariola 
Czapla   Dyrektor KDK, Janusz Oś   Za‐
stępca Burmistrza i autorka tego artykułu.

Warsztaty  kulinarne  odbyły  w  Karcz‐
mie  rybnej  „Karpiówka”  mieszczącej  się 
w Bełżcu przy ul. Zamojskiej 5. Poprowa‐
dził  je  sam  Prezes  Ogólnopolskiego  Sto‐
warzyszenia  Szefów  Kuchni  i  Cukierni   
Jarosław Uściński.

Warsztaty  kulinarne  organizowane  są 
w  ramach  realizacji  lokalnej  strategii  roz‐
woju  oraz  współfinansowane  ze  środków 
Europejskiego Funduszu Morskiego  i Ry‐
backiego Unii Europejskiej w ramach Pro‐
gramu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Małgorzata MiecznikBorkowska
Inspektor ds. funduszy unijnych UM

Rymowanki
***

Pod jednym z pagórków
niewielkiego grodu
stoi mała kapliczka
Matki Krasnobrodu.
Spod niej wąską smugą
płynie woda czysta
bardzo smaczna i zdrowa
bo z źródełek tryska.
A Matka Najświętsza
to miejsce obrała
i w owej kapliczce
z nami zamieszkała.

Woda
Wyobraź sobie człowieku młody
Gdyby w przyrodzie nie było wody.
Ona napoi, upierze, umyje,
Kto się w niej kąpie, ten długo żyje.
A ty ją brudzisz, śmieci w nią rzucasz,
Jakby nie była wodą, lecz śmietnikiem.

Ona ci zawsze ratuje życie,
Płynie spokojnie i „płacze” skrycie.
Szmer strumyków  to mowa wody,
A ty strudzony  pijesz dla ochłody.
Zastanów się chwilę  co zrobisz bracie
Jak ci zabraknie wody w chacie?
Wtedy docenisz jej wartości
i sam na siebie będziesz się złościć!
Czy aż tak trzeba cię uczyć człeku?
Żyjesz przecież w XXI wieku.
Bo co potrzebne do twego istnienia
Nie trzeba studiów, lecz przemyślenia.
A w telewizji program przyrody
uczy o życiu i braku wody.
Woda do życia  skarb nieoceniony,
Wiedzą rośliny, zwierzęta i glony.
O wodzie można pisać tomy,
lecz zawsze wrócisz do pierwszej strony.
Woda jest skarbem naszego życia
więc ją szanuj  bo bez niej nie ma
na ziemi życia !!!

Ogień
Ogień palisz, a dymek leci.
Unosi się w górę i wokół ciebie.
Tyś zadowolony, bo wypaliłeś śmieci
I masz porządek wokół siebie.
A co z powietrzem, którym oddychasz?
Co z roślinami, ludźmi i zwierzętami?
Każdego dnia jesteś słabszy
I tak się ciągnie to latami.
Aż przyjdzie chwila twej słabości,
A dowiesz się jej przyczyny 
Wtedy zrozumiesz, że to co się dzieje,
Jest również z twojej winy.
Takich jak ty jest bardzo wielu.
Którzy nie myślą o tym, co robią,
Zastanów się dziś  mój przyjacielu.
Niech zdrowe kwiaty ten świat zdobią!!!

Aniela Piątek
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Po  prawie  półrocznej  przerwie 
spowodowanej  pandemią  koro‐

nawirusa i obostrzeniami z nią związany‐
mi,  Krasnobrodzki  Dom  Kultury  wzna‐
wia  prowadzenie  niektórych  form  zajęć 
edukacyjnych oraz działalność zespołów.

Próby  zespołu  folklorystycznego 
„Wójtowianie”,  Krasnobrodzkiej  Orkie‐
stry Dętej  i  zespołu  „Krasnobrodzki Go‐
spel” będą się odbywały w takich samych 
terminach jak było przed pandemią. 

Od września  zapraszamy  również  do 
KDK na  indywidualne  zajęcia  nauki  gry 
na  instrumentach  dętych  prowadzone 
przez  Mateusza  Krawca  oraz  na  zajęcia 
nauki  gry  na  gitarze  prowadzone  przez 
Jarosława Monastyrskiego.

Od  października  planowane  jest  roz‐
poczęcie zajęć plastycznych (grupowych) 
prowadzonych  przez  Marzenę  Mazurek. 
Ich forma może ulec zmianie, w stosunku 
do wcześniej  prowadoznych. Będzie  ona 
zależała od ilości zgłoszonych osób.

Uczestnicy  wszystkich  zajęć  prowa‐
dzonych  w  KDK,  chcący  je  kontynu‐

ować, proszeni są o kontakt bezpośrednio 
z  instruktorem  prowadzącym.  Innych 
chętnych  prosimy  o  zgłaszanie  się  do 
KDK telefonicznie  tel. 84 660 71 17 lub 
na  email:  kontakt@kultura.krasno‐
brod.pl. Po zebraniu zapisów ustalone zo‐
staną  harmonogramy  zajęć. Liczba  osób, 
które mogą wziąć udział w zajęciach jest 
ograniczona.   

W  trosce  o  zdrowie  uczestników  za‐
jęć, członków zespołów, osób korzystają‐
cych  z  innych  form  naszej  działalności 
oraz pracowników KDK, zarówno próby 

zespołów, zajęcia edukacyjnoartystyczne 
i  pozostała  działalność  KDK  będą  reali‐
zowane  z  zastosowaniem  obowiązujące‐
go  reżimu  sanitarnego.  Szczegółowe  za‐
sady  prowadzenia  zajęć  i  działalności 
KDK  w  dobie  koronawirusa  określone 
będą  w  regulaminie,  który  zostanie 
umieszczony  na  stronie  internetowej 
KDK.  Wszyscy  korzystający  z  naszej 
oferty  zobowiązani  są  do  przestrzegania 
zasad w nim określonych. 

Mariola Czapla
Dyrektor KDK

18

„Włóczęga serca”
Wystawa rysunku Krzysztofa Kiszki

W  dniu  24  lipca  2020  roku 
w  Krasnobrodzkim  Domu 

Kultury  odbyło  się  otwarcie  wystawy 
rysunku Krzysztofa Kiszki pt. 
„Włóczęga serca”. Pierwotnie 
wernisaż  planowano  na  18 
marca.  Jest  to  pierwsza  wy‐
stawa otwarta w KDK po po‐
nad  czteromiesięcznej 
przerwie  w  jego  działalności 
spowodowanej  pandemią  ko‐
ronawirusa.

Wystawa  została  otwarta 
inaczej niż zwykle. Ze wzglę‐
du  na  obowiązujące  ograni‐
czenia wernisaż odbył się bez 
udziału  zaproszonych  gości. 
Otwarcia  dokonali  Dyrektor 
Krasnobrodzkiego  Domu 
Kultury Mariola Czapla  i au‐
tor  prac  –  Krzysztof  Kiszka. 
Wydarzenie  zostało  utrwalo‐
ne  na  filmie,  do  obejrzenia 
którego  serdecznie  zapra‐
szam.

Prezentacja  wystawy  jest  również 
inna niż zwykle. Prace składające się na 
wystawę  można  oglądać  w  oryginale 
w sali wystawowej KDK (z zastosowa‐

niem się do obowiązującego reżimu sa‐
nitarnego), a także w Internecie na stro‐
nach:  www.kultura.krasnobrod.pl  oraz 

facebook/Krasnobrodzki  Dom  Kultury. 
Wystawa  internetowa  jest obszerniejsza 
  prezentuje  nieco  więcej  prac  niż  jest 
ich w sali wystawowej.

Wystawa w KDK będzie czynna do 

końca sierpnia 2020 roku.
Krzysztof  Kiszka  –  urodził  się

w  1981r., w  Janowie Lu‐
belskim.  Jest 
absolwentem  Akademii 
Świętokrzyskiej  w  Kiel‐
cach  (obecnie  Uniwersy‐
tet  Jana  Kochanowskie‐
go).  Rysować  uczył  się 
samodzielnie.  Inspiracje 
czerpie  z  różnorodnych 
źródeł.  Twórczo  zgłębia 
wiele  tematów,  upodobał 
sobie  światło  i  cień,  lecz 
podejmuje  również  próby 
wniknięcia w  świat  barw. 
Przygodę  z  rysunkiem 
rozpoczął  w  szkole  pod‐
stawowej  i  niezmiennie 
trwa  ona  po  dziś  dzień. 
Zawodowo  realizuje  się 
jako  nauczyciel,  rozwija 
również  swe  zaintereso‐

wania  pisarskie  i  teatralne.  Współpra‐
cując  od  lat  z  Grupą Teatralną  „WAR‐
TO”,  pisze  scenariusze  i  współreżyse‐
ruje  sztuki.  Jego  debiutem  pisarskim 
jest książka pt.: „Siewca Niepokoju”.

Sprostowanie
W  lipcowym  wydaniu  „Gazety

Krasnobrodzkiej”  w  artykule  pt.  „Moje 
opowieści  o  Krasnobrodzie.  Święty  od 
wody  i  milczenia”  wkradł  się  błąd 
w podpisie  do  jednego  ze  zdjęć. Rzeźba 
św.  Nepomucena  nie  znajduje  się   
w  Szczebrzeszynie,  jak  podaliśmy, 
a w Górecku Kościelnym. 

Mariola Czapla – red. nacz. GK

Wznowienie zajęć edukacyjnoartystycznych
w Krasnobrodzkim Domu Kultury
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45. Międzynarodowe Koncerty 
Organowe w Sanktuarium Maryjnym

w Krasnobrodzie
Ze względu na pandemię korona‐

wirusa  45.  edycja  Międzynaro‐
dowych  Koncertów  Organowych 
w  Sanktuarium  Maryjnym  w  Krasno‐
brodzie  odbyła  się  w  zmienionej  for‐
mie.. Zamiast tradycyjnych czterech nie‐
dzielnych  koncertów  (po  dwa  w  lipcu 
i  sierpniu),  odbyły  się  tylko  dwa  sierp‐
niowe recitale.

Pierwszy  z  nich  odbył  się  niedzielę 
9  sierpnia 2020  roku.  Jego wykonawcą 
był František Vaniček z Republiki Cze‐
skiej. W programie koncertu można by‐
ło  wysłuchać  utwory  takich  kompozyto‐

rów jak: Bruhns, Froberger, Bach, Brahms, 
KargElert, Martinu, Strejc, Young.

Drugi koncert, którego wykonawcami 
byli Adam Krużel   baryton  i Marek Ku‐
dlicki    organy  odbył  się  w  niedzielę  23 
sierpnia.  W  jego  programie  byli:  Bach, 
Franck,  Moniuszko,  Bossi,  Rheinberger, 
Peeters, Żukowski.

Niezmiennie  organizatorami  koncer‐
tów byli Ks. Prałat Eugeniusz Derdziuk – 
Proboszcz  Parafii  Nawiedzenia  NMP 
w  Krasnobrodzie  i  Marek  Kudlicki 
z Wiednia – Kierownik Artystyczny.

Mariola Czapla

W  dniu  12  sierpnia  odbyły  się 
podsumowujące  zajęcia  nor‐

dic walking organizowane w ramach re‐
alizacji projektu pn. „Organizacja wyda‐
rzeń wspierających aktywne i ekologicz‐
ne  postawy  mieszkańców  Gminy  Kra‐
snobród”. Działanie miało na celu orga‐
nizację  wydarzeń  promujących  zdrowy 
styl życia oraz zdrowe odżywanie, które 
przyczynią  się  do  zwiększenia  wiedzy 
ekologicznej mieszkańców.

W  ramach  tego  zadania,  zorgani‐
zowano zajęcia dla dwóch grup po 10 
osób, łącznie w zajęciach udział wzię‐
ło  ponad  20  osób.  Do  prowadzenia 
zajęć  zatrudniono  trenera.  Zaprezen‐
tował  on  uczestnikom  jak  maszero‐
wać  oraz  jaką  technikę  przyjąć,  aby 
osiągnąć  dobre  efekty.  Organizatorzy 
zapewniali  także  bezpłatne  wypoży‐
czenie  sprzętu  w  postaci  kijków.  Za‐
jęcia nordic walking  to  jedno z zadań 
realizowanych w  ramach projektu pn. 
„Organizacja wydarzeń wspierających 
aktywne  i  ekologiczne  postawy 
mieszkańców Gminy Krasnobród”.

Projekt realizowany przez Stowarzy‐
szenie  KulturalnoNaukowe  „Do  źró‐
deł”, współfinansowany jest ze środków 
Unii  Europejskiej  w  ramach  poddziała‐
nia  „Wsparcie  na  wdrażanie  operacji 
w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego 
kierowanego przez społeczność” Progra‐

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na la‐
ta  20142020.  Grant  realizowany  w  ra‐
mach  strategii  rozwoju  lokalnego  kiero‐
wanego  przez  społeczność  wdrażanej 

przez LGD „Nasze Roztocze”.
Składam  serdeczne  podziękowania 

dla  prowadzącego  zajęcia  Rolanda Wy‐
rostkiewicza  za  ciekawe  przeprowadze‐
nie  zajęć,  przekazanie  dużej  ilości  wie‐
dzy oraz pokazanie ciekawych tras tury‐
stycznych.

Dziękujemy  także  wszystkim  ak‐
tywnym uczestnikom zajęć.

Małgorzata MiecznikBorkowska
Koordynator projektu

Finał projektowych zajęć nordic walking




