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Wniosek na modernizację budynku
WTZ w Dominikanówce
12 lutego 2021 r. Gmina Krasnobród
we współpracy z WTZ Dominikanówka
złożyła do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Zamościu wniosek o dofinan‐
sowanie ze środków PFRON w ramach ob‐
szaru F „Programu wyrównywania różnic
między regionami III” na „Modernizację
istniejącego Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Dominikanówce”.
Celem projektu jest zwiększenie do‐
stępności oraz przeciwdziałanie degradacji
infrastruktury w Warsztacie Terapii Zaję‐
ciowej w Dominikanówce.
W ramach złożonego wniosku obiekt
zostanie dostosowany do zaleceń Państwo‐
wej Straży Pożarnej i potrzeb osób niepeł‐
nosprawnych poprzez wydzielenie pożaro‐
we klatki schodowej, zamknięcie jej
drzwiami o klasie odporności ogniowej
oraz wyposażenie jej w samoczynne urzą‐
dzenia oddymiające. W ramach realizacji
projektu planowana jest wymiana drzwi we
wszystkich pomieszczeniach na piętrze bu‐
dynku oraz częściowy remont instalacji
wodno – kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania.
Łączna wartość złożonego wniosku o do‐
finansowanie wynosi 230 871,76 zł.

Złożono kolejny wniosek na drogę
3 marca 2021 r. Gmina Krasnobród
przedłożyła do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego wniosek o do‐
finansowanie ze środków budżetu Woje‐
wództwa Lubelskiego budowy i moderni‐
zacji (przebudowy) dróg dojazdowych do
gruntów rolnych dotyczący zadania pn.
„Modernizacja (przebudowa) drogi dojaz‐
dowej do gruntów rolnych w miejscowości
Hutków od km 0+700,00 do km
0+970,00”.
Droga gminna nr 112308L objęta
wnioskiem o dofinansowanie, spełnia
funkcje w sieci drogowej jako droga gmin‐
na klasy L, tj. droga lokalna o nawierzchni
gruntowej z licznymi nierównościami oraz
odwodnieniem powierzchniowym na przy‐
ległe grunty. Realizacja zadania ma na celu
poprawę płynności ruchu i skrócenie czasu
przejazdu, co usprawni transport rolniczy
oraz znacząco wpłynie na ochronę gruntów
rolnych i poprawę warunków gospodaro‐
wania.
Koszt całkowity zadania wynosi 87
390,77 zł, w tym wartość wnioskowanego
dofinansowania to 45 556,99 zł.

Nowe stawki za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
W lutym br. rozstrzygnięty został prze‐
targ na „Odbiór i zagospodarowanie odpa‐
dów komunalnych z terenu nieruchomości
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zamieszkałych położonych na terenie
Gminy Krasnobród w okresie od
01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. W wyniku
tego przetargu odbiorem i zagospodarowa‐
niem odpadów będzie zajmował się, tak
jak dotychczas, Spółdzielczy Zakład Go‐
spodarczy w Józefowie.

W związku z powyższym od 1 kwiet‐
nia 2021 roku na terenie naszej gminy bę‐
dą obowiązywać nowe stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z uchwałą nr XXII/188/2021
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 11
marca 2021 roku stawki opłaty wynoszą:
• 13 zł – od osoby dla nieruchomości korzy‐
stających z przydomowego kompostownika
• 15 zł – od osoby dla nieruchomości, które
nie korzystają z kompostownika.
Zmiana stawki nie powoduje koniecz‐
ności składania przez mieszkańców no‐
wych deklaracji.
Nie ulega również zmianie indywidu‐
alny numer konta bankowego, na który na‐
leży wnosić opłatę za gospodarowanie od‐
padami komunalnymi.
Wyspa z basenami wydzierżawiona
W wyniku ogłoszonego przez Burmi‐
strza Krasnobrodu pierwszego przetargu
ustnego nieograniczonego, który odbył się
w dniu 12.03.2021 roku w Krasnobrodz‐
kim Domu Kultury, nieruchomości
nr 1236/1, 1236/2, 1236/3, 1236/4, oraz
części działek nr 1267/7,1219/28, 1237,
o łącznej powierzchni 1,1500 ha wraz
z obiektami i urządzeniami zespołu rekre‐
acyjnobasenowego położone w obszarze
zalewu (wyspa) w Krasnobrodzie, stano‐
wiące własność Gminy Krasnobród, zosta‐
ły wydzierżawione na okres 10 lat.
Roczny czynsz wywoławczy to kwota
48 000,00 zł netto. W wyniku przetargu, w
którym wzięło udział 6 uczestników war‐
tość czynszu wzrosła do kwoty 88 000,00
zł netto.
Dzierżawcą nieruchomości została
firma AGBUD Łukasz Bucior z Krasno‐
brodu.
Informacje zebrała Mariola Czapla
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Krasnobród w „The Voice Kids”

S

łowami: „W urokliwym Krasnobrodzie rozpoczy‐
namy poszukiwanie młodych talentów z Lubelsz‐
czyzny!”, które pojawiły się na ekranie telewizorów
rozpoczął się 5 odcinek czwartej edycji talentshow „The
Voice Kids”, którego emisja miała miejsce w sobotę 6
marca 2021 w programie 2 TVP.
Ponadto mogliśmy zobaczyć jesienną panoramę Kra‐
snobrodu (zdjęcia były realizowane na przełomie lata i je‐
sieni 2020 roku), którą za pomocą lunety zamontowanej na
wieży widokowej na kamieniołomie podziwiał Oliwier
Szot  komentator tej edycji show, uczestnik drugiego se‐
zonu „The Voice Kids”.
W dalszej części programu Krasnobród pojawił się po‐
nownie (czas nagrania 39.48 – 40.55). Tym razem można
było zobaczyć okolice wieży widokowej i samą wieżę, do
której trafił Oliwier, poszukując zasięgu w telefonie.
Choć „występ” Krasnobrodu w „The Voice Kids”, nie
był muzyczny (wśród uczestników nie było naszego repre‐
zentanta), to dla widzów, którzy mieszkają w Krasnobro‐
dzie lub pochodzą z naszej miejscowości i okolic, to była
duża i miła niespodzianka, a dla samego Krasnobrodu nie‐
codzienna reklama.
W programie pokazany był również Zamość, z którego
pochodzi jedna z uczestniczek programu – Zuzia Zięba
(czas nagrania 16.56 – 24.52). Gratulujemy jej występu,
gdyż swoim śpiewem zachwyciła Tomsona i Barona z ze‐
społu Afromental oraz Cleo. Ostatecznie zdecydowała do‐
łączyć do drużyny Cleo, pod której okiem będzie
doskonalić swoje umiejętności wokalne i prezentować je
w kolejnym etapie show. Trzymamy kciuki i życzymy po‐
wodzenia.
Tych, którzy nie oglądali tego odcinka, zapraszamy do
obejrzenia go w Internecie  https://vod.tvp.pl/video/the
voicekids,przesluchaniawciemnoodc5,52614937.
Mariola Czapla
The Voice Kids  to show, emitowany na antenie TVP 2,
w którym występują utalentowane wokalnie dzieci w wieku
od 8 do 14 lat. Występy uczestników w czwartej edycji pro‐
gramu oceniają: Dawid Kwiatkowski, Tomson i Baron
z zespołu Afromental oraz Cleo.
Pierwszy etap, to „przesłuchania w ciemno”, w których
biorą udział uczestnicy wyłonieni podczas precastingów.
Na początku występu trenerzy odwróceni są tyłem do
uczestników, a jeśli któryś z trenerów chce przyjąć uczest‐
nika do siebie, odwraca się do niego i śpiewający automa‐
tycznie trafia do jego drużyny. Jeżeli odwróci się więcej niż
jeden trener, wokalista wybiera trenera, z którym będzie
chciał pracować. Etap przesłuchań kończy się skompleto‐
waniem 18osobowej drużyny przez każdego z trenerów.
Kolejne etapy to „bitwy” i „sing off”, a potem finał.
Do ścisłego finału przechodzi po 1 osobie od każdego tre‐
nera. Spośród tych 3 osób zwycięzcę wybierają telewidzo‐
wie poprzez głosowanie SMSowe. Nagrodą główną
w programie jest możliwość wydania singla oraz stypen‐
dium w wysokości 50 000 zł.
Show prowadzą Tomasz Kammel i Ida Nowakowska.
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Dofinansowania dla Krasnobrodzkiego Domu Kultury
z programów MKDNiS 2021

Z

radością informujemy, że Kra‐
snobrodzki Dom Kultury dwu‐
krotnie znalazł się na listach
pozytywnie rozpatrzonych wniosków
do programów Ministra Kultury Dzie‐
dzictwa Narodowego i Sportu 2021.
Pierwszy z wniosków złożony był
do programu „Edukacja Artystyczna”
i dotyczy organizacji „XIII Ogólno‐
polskiego Konkursu Organowego
w Sanktuarium NNMP w Krasno‐
brodzie”, który odbędzie się w ramach
XV Festiwalu Muzyki Organowej i Ka‐
meralnej „Per Artem ad Astra”. Wnio‐

sek
otrzymał
dofinansowanie
w wysokości 15.000,00 zł.
Drugi pozytywnie rozpatrzony
wniosek na zadanie pn. „Krasnobrodz‐
ka kultura w plenerze  zakup sceny
mobilnej na potrzeby wydarzeń
i edukacji kulturalnej” otrzymał do‐
finansowanie w kwocie 65.000,00 zł
z programu „Infrastruktura domów kul‐
tury”.
Dziękujemy wszystkim osobom za‐
angażowanym w przygotowanie wnio‐
sków, które zostały dobrze ocenione
przez ekspertów i otrzymały pozytywną

ocenę uprawniającą do dofinansowania.
Po podpisaniu umów z instytucjami
zarządzającymi tymi programami, bę‐
dziemy mogli przystąpić do realizacji
dofinansowanych zadań.
Mariola Czapla

KDK w II etapie projektu
„Sieć na kulturę w podregionie chełmskozamojskim”

W

marcu 2021 roku rozpoczął się
drugi etap projektu „Sieć na
kulturę w podregionie chełmskozamoj‐
skim” realizowanego przez Fundację
Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
z Warszawy, w którym bierze udział Kra‐
snobrodzki Dom Kultury.
Dla przypomnienia – pierwszy etap to
podniesienie kompetencji i kwalifikacji
cyfrowych pracowników gminnych sa‐
morządowych instytucji kultury poprzez
organizację szkoleń. W etapie tym kadrę
KDK reprezentowały Mariola Czapla
i Marzena Mazurek, które uczestniczyły
w tygodniowym szkoleniu, na wybrany
spośród 5 możliwości, temat „Projekto‐
wanie graficzne z wykorzystaniem apli‐

kacji cyfrowych”.
Drugi etap tego projektu to rozwijanie
kompetencji cyfrowych dzieci i młodzie‐
ży w wieku 1018 lat (z podziałem na 2
grupy: 1014 i 1518 lat) poprzez ich
udział w zajęciach informatycznych na
ten sam temat, co kadra KDK.
W związku z udziałem w projekcie
dwóch pracowników KDK, każdy z nich
musiał zorganizować swoją grupę uczest‐
ników, z którą przy pomocy trenera po‐
prowadzi zajęcia. Choć rekrutacja dzieci
i młodzieży odbywała się z pewnymi
problemami związanymi z brakiem od‐
powiedniej liczby chętnych do udziału
w tym projekcie, to w końcu udało się
skompletować dwie grupy. Wszyscy
chętni są w grupie wiekowej 1014 lat.
Obecnie trwają zajęcia grupy p. Ma‐
rzeny Mazurek. Druga grupa czeka jesz‐
cze na rozpoczęcie zajęć. O ich terminie
zgłoszeni uczestnicy zostaną powiado‐
mieni telefonicznie i poprzez pocztę elek‐
troniczną.
Podczas zajęć omówione będą możli‐
wości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz
wykorzystania ich w różnych projektach.
Uczestnicy poznają dostępne narzędzia
do obróbki graficznej i tworzenia projek‐
tów, zdobędą umiejętności związane z za‐
sadami projektowania wizualnego, do‐
wiedzą się o przysługujących im prawach
autorskich i co to jest creative commons.

Zajęcia obejmują 31 godzin lekcyj‐
nych. Ze względu na ograniczenia zwią‐
zane z pandemią COVID19, odbywają
się w formie online. Udział w projekcie
jest bezpłatny. Więcej szczegółów na
https://www.siecnakulture.pl/.
Mariola Czapla

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyj‐
nego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).
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Konkurs Wielkanocny w KDK rozstrzygniety

J

Mikołaj Hajdamaszek  Ka‐
ak co roku Krasno‐
czórki
brodzki Dom Kultury
III miejsce ex aequo
był organizatorem „Konkursu
Agata Włodarczyk – Kra‐
Wielkanocnego”.
snobród
Ze względu na zagrożenie
Miłosz Mazurkiewicz – Ka‐
epidemiologiczne tegoroczna
czórki
edycja konkursu odbyła się
w formie online i ograniczała
Kategoria IV – kl. VIIVIII
się tylko do jednej kategorii –
i niepełnoletni uczniowie
kartki świątecznej.
szkół średnich:
W latach ubiegłych wielka‐
I miejsce – Bartłomiej Wia‐
nocne zmagania obejmowały
trzyk – Krasnobród
również takie kategorie jak:
II miejsce – Patrycja Kostru‐
stroik, palma i pisanka.
biec – Krasnobród
Konkurs kierowany był
Jolanta Klejny
Barbara Ewa Cybulska
III miejsce – Sebastian Ku‐
do mieszkańców gminy Kra‐
rantowicz – Krasnobród
Kategoria I – Przedszkolaki:
snobród, a jego uczestnicy mieli za za‐
Wyróżnienie:
danie samodzielne i indywidualne (nie I miejsce – Magdalena Buczak – Ka‐ Jakub Hajdamaszek – Kaczórki
przyjmowaliśmy prac zbiorowych) czórki
Kategoria V – Dorośli:
wykonanie kartki świątecznej i wysła‐ II miejsce – Milena Hajdamaszek –
Wyróżnienia:
nie wersji elektronicznej pracy do Kra‐ Kaczórki
III miejsce – Dominika Mazurkie‐ Jolanta Klejny – Krasnobród
snobrodzkiego Domu Kultury.
Barbara Ewa Cybulska – Krasnobród
Prace konkursowe oceniane były w 5 wicz – Kaczórki
Wszystkim uczestnikom serdecznie
kategoriach wiekowych: kategoria I  Wyróżnienie:
dziękujemy.
Przedszkolaki, kategoria II  kl. 0–III, Hanna Juszczak – Kaczórki
M. K.
kategoria III  kl. IV–VI, kategoria IV
Kategoria II – kl. 0III:
 kl. VIIVIII i niepełnoletni uczniowie I miejsce – Oliwier Kozłowski – Ka‐
szkół średnich, kategoria V – pełnolet‐ czórki
ni uczniowie szkół średnich i dorośli.
II miejsce – Michał Gałka – Kaczórki
Miło nam poinformować Czytelni‐ III miejsce – Magdalena Kozdra –
ków Gazety Krasnobrodzkiej, że na na‐ Krasnobród
sze zaproszenie odpowiedzieli uczestni‐ Wyróżnienia:
cy z każdej kategorii wiekowej i na Alicja Socha – Kaczórki
konkurs wpłynęły 32 prace.
Amelia Kasperska – Kaczórki
W dniu 29 marca 2021 roku Ko‐ Natalia Gontarz – Kaczórki
misja Konkursowa w składzie: Marze‐ Karolina Piszczek – Krasnobród
na Mazurek – instruktor ds. plastyki
Kategoria III – kl. IVVI:
KDK i Mariola Kawecka – instruktor
I miejsce ex aequo
ds. kultury KDK, po obejrzeniu 32
Bartosz Zawiślak – Krasnobród
prac, biorąc pod uwagę przede wszyst‐
Kacper Kostrubiec – Krasnobród
kim: samodzielność, oryginalność i es‐
II miejsce ex aequo
tetykę wykonania, ustaliła następujący
Natasza Klejny – Krasnobród
Bartosz Zawiślak
werdykt:

Kacper Kostrubiec

Magdalena Buczak

Oliwier Kozłowski

Bartłomiej Wiatrzyk
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Wiosenne spotkania
ze Stanisławem Lemem i Janem Brzechwą

J

uż po raz VIII Krasnobrodzki Dom Kultury jest or‐
ganizatorem KONKURSU RECYTATORSKOPLA‐
STYCZNEGO „Wiosenne spotkania z…”, którego głów‐
nym celem jest popularyzacja literatury.
Z racji na przypadającą w tym roku 100. rocznicę urodzin
najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki Stanisława
Lema oraz na predyspozycje młodszej grupy uczestników kon‐
kursu, tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: „Wiosenne
spotkania ze Stanisławem Lemem i Janem Brzechwą”.
Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży szkół pod‐
stawowych z terenu powiatu zamojskiego i obejmował dwie
odrębne i niezależne od siebie dyscypliny: konkurs recytator‐
ski i konkurs plastyczny, które ze względu na ograniczenia
związane z epidemią koronawirusa przeprowadzone były
w formie online.
Jak co roku, zarówno zmagania plastyczne jak i recytator‐
skie miały na celu rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonale‐
nie umiejętności z tym związanych, rozbudzanie wrażliwości na
piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa
wśród dzieci i młodzieży.
Miło nam poinformować Czytelników „Gazety Krasno‐
brodzkiej”, że tegoroczna edycja konkursu cieszyła się tak
ogromnym zainteresowaniem, że do organizatorów wpłynęło
ponad 120 prac plastycznych i 70 nagrań recytatorskich. Z tego
też powodu konieczna była zmiana terminu ogłoszenia wyni‐
ków. Termin został przesunięty na 9 kwietnia 2021r.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za odpowiedź na nasze
zaproszenie.
Szczegóły dotyczące wyników konkursu przedstawimy
w kolejnym wydaniu GK, a wcześniej będą podane na stronie
internetowej i facebooku KDK.
M.K.
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Obchody 158. rocznicy bitwy Powstania
Styczniowego pod Krasnobrodem

W

dniu 24 marca 2021 roku
obchodziliśmy 158. rocznicę
bitwy Powstania Styczniowego sto‐
czonej pod Krasnobrodem.
Ze względu na ograniczenia związa‐
ne z COVID19 nie można było trady‐
cyjnie uczestniczyć w obchodach tej
rocznicy, gromadząc się w kościele,
w Krasnobrodzkim Domu Kultury, czy
też pod pomnikiem Powstańców Stycz‐
niowych na krasnobrodzkim cmentarzu.
W związku z tym, aby oddać hołd 42
Powstańcom poległym w dniu 24 marca
1863 roku pod Krasnobrodem w walce
o wolność Ojczyzny, Krasnobrodzki
Dom Kultury przygotował i nagrał pa‐
triotyczny program słownomuzyczny
przypominający wydarzenia sprzed 158
lat. Zapraszamy do jego obejrzenia na
kanale YouTube KDK  https://www.y‐
outube.com/watch?v=88OWHshYP00.

W programie wystąpili: Alicja Kału‐
ża (narracja, wokal), Karolina Smoluch
(recytacja), Franciszek Sachajko (recyta‐
cja, akordeon), Gabriela Szpyra (recyta‐
cja, wokal, gitara) oraz Marianna Sa‐
chajko (recytacja, klarnet). Realizacją
programu zajęli się instruktorzy KDK:
Mariola Kawecka (opracowanie i reży‐
seria), Marzena Mazurek (scenografia)
i Jarosław Monastyrski (nagranie, mon‐
taż i publikacja). Pracowników KDK
swoją wiedzą historyczną wspierała Pani
Jolanta Kurantowicz – nauczycielka hi‐
storii w Zespole Szkół w Krasnobrodzie.
Oprócz programu, którego premiera
w Internecie odbyła się w dniu 24 marca
br., oddano hołd Powstańcom poległym
pod Krasnobrodem również poprzez
modlitwę za poległych podczas Mszy
św. w Krasnobrodzkim Sanktuarium.
Złożono także wiązanki pod pomnikiem

upamiętniających bohaterów z 1863 ro‐
ku. W imieniu społeczności szkolnych
szkół z terenu gminy Krasnobród wią‐
zanki złożyły: Elżbieta Działa – Dyrek‐
tor i Krystyna Czapla – Zastępca Dyrek‐
tora Zespołu Szkół w Krasnobrodzie,
Elżbieta Zub – Dyrektor Szkoły Podsta‐
wowej w Kaczórkach i Małgorzata Ka‐
wałek  Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Majdanie Wielkim, a w imieniu władz
samorządowych i mieszkańców miasta
i gminy Krasnobród  Burmistrz Kra‐
snobrodu Kazimierz Misztal wraz z Za‐
stępcą Burmistrza Januszem Osiem.
Wszystkim serdecznie dziękujemy
za zaangażowanie i udział w realizacji
tych nietypowych obchodów.
Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 24

Powstanie Styczniowe
OPIS BITWY POD ŚWIĘTY ROCHEM
Relacja naocznego świadka,
zamieszczona w kaplicy św. Rocha
Dotychczas żaden jeszcze z dzienni‐
ków polskich nie podał do publicznej
wiadomości dokładnego opisu bitwy sto‐
czonej przez Lelewela pod Krasnobro‐
dem w dniu 24 marca. Jako naoczny
świadek chciałbym takowy udzielić
w całej prawdzie.
Dnia 23 marca o godzinie 6tej wie‐
czorem stanął Lelewel ze swym oddzia‐
łem na pagórkach porosłych lasem
o wiorstę od Krasnobrodu; rozkazał ca‐
łemu oddziałowi zatrzymać się, a swemu
zastępcy rotmistrzowi Stanisławowi Bu‐
chowieckiemu poruczył aby ten wziąwszy
pół plutonu kawaleryi udał się do Kra‐
snobrodu dla dowiedzenia się o bliskości
nieprzyjaciela, a zarazem aby przyaresz‐
tował dwóch znanych szpiegów, ławnego
M... i ślusarza S.., których ofiary jedne
już poginęły, drugie jeszcze jęczą w ka‐
zamatach Zamościa. Wyżej wymieniony
oficer udał się do miasta, pomimo szyb‐
kości i ostrożności w podobnych razach,
cel jednak wyprawy nie był zupełnie
osiągnięty, mianowicie co do pojmania
owych szpiegów, przeczuli widać grożą‐
ce im niebezpieczeństwo i zdołali się
ukryć. Wysłany rekonesans opuścił mia‐
sto i udał się do pobliskiego folwarku
gdzie już się znajdował cały oddział, aby
trochę wypocząć i posilić się. O godzinie

10tej dano znać z miasta iż moskale po‐
stępują z Tomaszowa drogą ku Krasno‐
brodowi i że jeden z wymienionych
szpiegów ukrywa się we młynie. Natych‐
miast więc został aresztowany. O godzi‐
nie 11tej cały obóz wyruszył drogą na
południe od Krasnobrodu wiodącą.
Ciemna noc, zła nie do opisania droga
nadzwyczajnie utrudniały pochód. Po
dwugodzinnym marszu oddział się za‐
trzymał dla wypoczynku. O godzinie
siódmej rano cały oddział pomimo
ogromnego zmęczenia porwał się do
broni i stanął w porządku, zbudzony
strzałem danym przez nieostrożność ze
środku obozu. Wypadek ten może posłu‐
żył na lepsze, gdyż mająca się zacząć we
dwie godziny potem bitwa znalazła nas
najzupełniej przygotowanych.
W godzinę po owym wypadku dała
nam znać konna pikieta iż Moskale zbli‐
żają się od Krasnobrodu w następującej
sile: siedem kompanij piechoty, szwa‐
dron ułanów i półtory sotni kozaków.
Oddział Lelewela liczył w sobie 80ciu
uzbrojonych w broń palną myśliwską,
pomiędzy którą był jednak jeden sztucer
i dwa karabiny. Stu było uzbrojonych
w kosy i piki, 20tu zaś konnych w pała‐
sze i jatagany. Kilkudziesięciu zaś było
bezbronnych, gdyż koł i u powstańca nie
stanowi broni. Muszę tu jednak dodać, iż
ci którzy byli uzbrojeni, byli to już starzy

żołnierze, gdyż ciągłe marsze od począt‐
ku powstania, kilkanaście bitew krwa‐
wych jakie oni stoczyli w przeciągu tego
czasu dają mi prawo nadania im tego
miana. Po otrzymaniu wiadomości o tak
wielkiej liczbie moskali, Lelewel znalazł
się w dość zagadkowym położeniu. Dalej
postępować tą samą drogą było niepo‐
dobieństwem – las się kończył a zaczy‐
nało się pole które potrzeba było przejść
aby usunąć się do większego lasu. Było
by to okropne ryzyko, postanowił więc
przeczekać owe pół godziny czasu prze‐
dzielające nas od moskali i przyjąć bitwę
z garstką walecznych w miejscu gdzie‐
śmy odpoczywali. Obecny w obozie
ksiądz dał znak, wszyscy przyklękli, za‐
czął odmawiać głośno poranną modli‐
twę, gdy skończył wszyscyśmy powstali
weseli na duchu, pełni miłości ojczyzny,
której dowody mieliśmy dać za chwilę.
Naczelnik rozkazał nasamprzód aby się
furgony usunęły drożyną w głąb lasu
w asekuracyi kawaleryi, co jednak trud‐
nem było do wykonania dla ogromnej
gęstości lasu. Strzelcom kazał rozsypać
się nad samą drogą nie dalej jak o sześć
kroków od niej. Gęsty i zarosły las za‐
krywał ich tak iż o kilka kroków z drogi
nie byli widzialni. Kosyniery stanęli
w drugiej linii o kilkadziesiąt kroków.
Tak rozłożeni czekaliśmy nie więcej jak
kwadrans, po upływie którego pokazali
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się nasamprzód dońscy kozacy, po‐
przedzała ich jednak awangarda zło‐
żona z dwóch chłopów, dwóch synów
szpiega, który jeszcze był w naszym
obozie i oczekiwał stryczka i całej
gromady psów.
Ani czujna awangarda, ani kozacy
nie spostrzegli tego, iż się tak blisko
znajdują od powstańców i postępowa‐
li dalej przed naszą linią tyralierską.
Gdy pierwsi z nich doszli do lewego
skrzydła tejże linii, wówczas jeden z
kozaków dostrzegł stojącego oficera
strzelców na lewym skrzydle, wykrzyk‐
nął „wot on” i dał ognia do tegoż ofi‐
cera. Po tym wystrzale, jakby na ko‐
mendę cała nasza linia tyralierska za‐
grzmiała do kozactwa przeciągające‐
go o kilka kroków. Po takim przywita‐
niu z naszej strony wszczęło się
ogromne zamieszanie pomiędzy Doń‐
cami. Na drodze uformował się wał, z
którego wychodził pisk, jęk i rżenie
koni. Ośmieleni nasi strzelcy i kosy‐
niery z okrzykiem rzucili się naprzód,
lecz tuż idąca za kozakami piechota
przywitała nas również skutecznym
ogniem na dystans sześciokrokowy.
Wnet się zaczęła walka trudna do opi‐
sania. Każdy z powstańców miał prze‐
ciwko sobie dziesięciu moskali. Przyta‐
czam tu dwa fakta, które świadczą z ja‐
ką walecznością nasi się bili. Jeden ko‐
synier będąc obskoczony przez kilku
moskali, kładzie trupem sześciu, dosta‐
je cięcie pałaszem z tyłu w głowę, pada
na ziemię; jeszcze się zrywa, jeszcze
chwyta za kosę i do liczby 6ciu zabi‐
tych dodaje jednego, pada w końcu
przeszyty bagnetami. Ksiądz, kapucyn z
Warszawy będąc także okrążony zabija
dwóch z pistoletów, dwóch rani pała‐
szem i ginie równie jak poprzedni. Na‐
czelnik widząc nierówność walki i złe z
niej skutki nakazał odwrót. Kapitan ko‐
synierów Frankowski zakomenderował
„na lewo w tył do swoich”. Najwalecz‐
niejsi z nich zapytali ponuro: „Czy już?
Tak prędko!” Na to ten nieustraszony
oficer odpowiada: „Dzieci, tak kaza‐
no!”. I w tej chwili pada trafiony kulą
w czoło.
W czasie odwrotu nie ustawała
walka, powiększyła się bardziej jesz‐
cze, gdyśmy wyszli na pole. Tutaj wię‐
cej naszych padło aniżeli w pierwszej
chwili walki. Bój trwał krótko, bo za‐
ledwo dwie godziny, ale zato był za‐
cięty, okropny. Z liczby 14 oficerów
poległo 7miu, mianowicie kapitano‐
wie: Frankowski, Ryng i Mojżesz (sta‐
rzec białowłosy pod nazwiskiem Moj‐
żesza był znany w całym obozie), pod‐
porucznicy: Płachecki, Sarnecki, ad‐
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iutant Edmund Ulanicki. Nazwiska
jeszcze jednego poległego oficera w
tej chwili nie pamiętam. Oficer Swi‐
narski został ranny w nogę. W ogóle
zabitych mieliśmy 42ch, rannych 14
tu. O liczbie zabitych moskali wieści
niosą z Zamościa, iż na drugi dzień po
bitwie pod Krasnobrodem chowano 3
ch oficerów i 96ciu kozaków, stosun‐
kowo mniej musiało być poległych z
piechoty. Lecz to są tylko wieści; ja
zaś za pewnik podaję, iż moskale nie
tylko swoje furgony lecz i pięć, które
nam zabrali, a były puste i ogromne,
napakowali zabitymi i rannymi tak
dalece, iż dla 6ciu kozaków nie było
już miejsca, bo odarłszy ich do naga
rzucili na placu bitwy. W godzinę po‐
wróciliśmy na drogę gdzie się rozpo‐
czął bój, zbieraliśmy swoich rannych i
zabitych.
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Rymowanki
Wielkanoc
Święta, święta, czas radosny.
zapach kwiatów, zapach wiosny.
Wszyscy spieszą do Rodziny
na świąteczne odwiedziny.
Wsi spokojna, wsi wesoła,
kto twój urok poznać zdoła,
ten do ciebie zawsze wróci
i się nigdy nie zasmuci.
W święta każdy jest wesoły,
milkną wokół wszystkie spory,
bo rodzina to rzecz święta.
Niech to każdy zapamięta.
Dużo śmiechu w hucznym gwarze,
nikt nie myśli o umiarze.
To co zbędne do lamusa
udanego mieć dyngusa.
Krzyczą, płaczą, oblewają
o tradycji pamiętają.

Pomoc
Kiedy człowiek człowiekowi pomóc nie może
Każdy liczy na Ciebie mój Boże
Miłością swą otaczasz mnie i brata
Tak już jest od stworzenia świata.
Gdy nam smutno i źle
Gdy nogi już chodzić nie mogą
Każdy się zastanawia
Czy idzie właściwą drogą?

Powstanie Styczniowe.
Druga relacja Kazimierza Winiar‐
skiego mieszkańca wsi Podklasztor
złożona w Urzędzie Gmin
w Krasnobrodzie
„Krwawą bitwę z Moskalami do‐
skonale pamiętam. Bitwa była w lesie
pod św. Rochem dnia 24 marca 1863
r. i trwała kilka godzin z dużymi siłami
Moskali, przeważnie kozakami. Po
skończonej bitwie udałem się wraz z
innymi na pole bitwy, gdzie naocznie
widziałem zabitych powstańców, któ‐
rzy byli wszyscy pokłóci pikami, zu‐
pełnie do naga obdarci przez Moskali.
Dokładnie pamiętam, że poległych
powstańców było 42. Po upływie kilku
dni na prośbę księdza przeora Turzy‐
nieckiego zakonu 00 Dominikanów w
Krasnobrodzie Moskale pozwolili po‐
wstańców pochować na miejscowym
cmentarzu. Przy chowaniu powstań‐
ców przez miejscową ludność byłem
obecny. Do grobu, zupełnie obnażone

Czy w życiu widział tylko siebie
Czy myślał o innych w potrzebie
I wyciągnął pomocną dłoń
Gdy siwizna pokryła im skroń.
Dla nich noce dniem się stają
I tak rzadko się uśmiechają
Choćby chcieli biec boso przez świat
I udawać że są chwat.
Bo to zgodnie z przeznaczeniem
Mamy swoje istnienie
Tak więc dziękujmy Bogu
U każdego dnia progu!!!
Aniela Piątek
i pokłute pikami trupy kładziono na stos do
okrągłej mogiły głowami do środka. Następnie
przykryto ziemią bez żadnego nasypu, by za‐
trzeć ślad. Po kilku latach w tym miejscu wy‐
rósł krzak bzu, widocznie przez kogoś posa‐
dzony. Na miejsce to, gdzie byli pochowani
powstańcy nikt nie zwracał uwagi, dopiero w
czasie l wojny światowej w 1916 roku posta‐
wiono duży dębowy krzyż i ogrodzono drutem
kolczastym”.
Materiały zebrała M. Czapla
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Narodziny gwiazdy: Rodowita z Roztocza

dważne wejście Rodowitej
z Roztocza latem 2019 roku
na tradycyjny rynek wody mineralnej
opłaciło się. Pod koniec 2020 roku
marka jest już rozpoznawalna przez
blisko 1/3 konsumentów. A teraz zdra‐
dza plany na sezon wiosennoletni
2021.
Wejście na tradycyjny rynek wody
mineralnej wiąże się z ogromnymi inwe‐
stycjami. Z jednej strony chodzi o koszty
infrastruktury związanej z wydobyciem
wody mineralnej i jej rozlewaniem do bu‐
telek, z drugiej z inwestycjami w marke‐
ting marki, który obejmuje przede
wszystkim koncepcję marki i strategię
komunikacji oraz działania promocyjne
w punktach sprzedaży.
Rodowita została wprowadzona na
rynek w II połowie 2019 roku, rok 2020
był dla niej pierwszym pełnym rokiem
sprzedaży i wsparcia marketingowego,
które zostało w pełni zrealizowane mimo
wyjątkowej sytuacji na rynku związanej
z Covid19 i pozwoliło marce osiągnąć
1% udział w rynku. Rok 2021 to kolejny
rok, gdy inwestycja w budowę marki Ro‐
dowita będzie kontynuowana.
Nowy gracz na rynku
Szacuje się, że polski rynek wody bu‐
telkowanej oferuje ponad 200 marek. Są
wśród nich wody mineralne, źródlane
i stołowe. Polacy wciąż mają problem
z docenieniem walorów wody mineralnej
i rozróżnieniem jej od wody źródlanej
i stołowej, choć zwyczaje dietetyczne
stopniowo się zmieniają na korzyść wody,
eliminując z diety napoje słodzone.
Rynek wody mineralnej stale rośnie,
a Polakom z konsumpcją 184 litry per ca‐
pita rocznie jeszcze daleko do rekordzi‐
stów Niemców wypijających aż 291 li‐

trów wody butelkowanej, czy Hiszpanów
(255 litrów) i Włochów (242 litry).
Wejście na tak perspektywiczny ry‐
nek to ważna decyzja. Tym łatwiejsza, że
sam produkt – woda mineralna – jest wy‐
sokiej jakości, co potwierdziły badania
składu. Zawiera 564 mg/l składników
mineralnych, w tym kationy: wapnia,
magnezu, potasu i sodu, oraz krzemion‐
kę, jak i aniony: fluorków, chlorków, siar‐
czanów i wodorowęglanów. Z uwagi na
jej średnią mineralizację, wodę Rodowita
z Roztocza można pić przez cały dzień.
Jej receptura zawiera zbalansowany skład
mineralny, w tym rzadko spotykaną krze‐
mionkę  źródło krzemu. Niska zawartość
sodu sprawia, że woda jest również od‐
powiednia dla niemowląt, a lekko alka‐
liczny odczyn przyczynia się do odbioru
smaku jako orzeźwiającego i delikatnego.
Wyjątkowa koncepcja marki
Dziś już wiadomo, że trafiona. Punk‐
tem wyjścia była wnikliwa analiza wio‐
dących marek już obecnych na polskim
rynku wód mineralnych i źródlanych.
Przeanalizowano spoty reklamowe, ma‐
teriały publikowane na własnych stronach
internetowych i w mediach społeczno‐
ściowych, by ustalić jakie tematy produ‐
cenci wód podejmują w komunikacji
z konsumentami. Zazwyczaj, w konku‐
rencyjnej komunikacji podkreślano, że
woda pochodzi z regionu gór lub uzdro‐
wiska ewentualnie towarzyszy konsu‐
mentom w codziennych aktywnościach:
w pracy, w domu, w szkole i w sporcie.
Jasnym było, że woda mineralna, by być
wiarygodną, musi wskazywać źródło
swojego pochodzenia oraz podkreślać
swoją jakość i czystość.
Konsekwencją analizy był wybór na‐
zwy marki, wskazującej od razu skąd po‐

chodzi – czyli Rodowita z Roztocza. Jed‐
nocześnie podjęto decyzję o wyborze bo‐
haterki marki. Została nią wilczyca, zwie‐
rzę chronione w Polsce i zamieszkujące
dzikie tereny Roztocza, które kojarzy się
z siłą i wolnością, wyjątkowością oraz
dzikością przyrody, a z drugiej strony jest
też rozsądną matką, troszczącą się o swo‐
ją rodzinę. Mogła więc ona zostać idealną
naturalną strażniczką broniącą ukrytego
w dzikości źródła.
W efekcie Rodowitą z Roztocza nie‐
rozerwalnie wyróżniają dwa elementy:
zielony, dziki las oraz biała wilczyca. Nie
mogło ich zabraknąć na opakowaniach 
są wytłoczonym elementem butelki oraz
zamieszczone centralnie na etykietach.
Ponadto spot reklamowy również na‐
wiązuje do bajecznego klimatu budzące‐
go się do życia lasu, po którym przecha‐
dza się wilczyca, strażniczka cennego
źródła wody mineralnej, spotykająca
spragnioną młodą dziewczynę. Czy ten
spot się spodobał? Tak, wyświetlono go
już ponad 4 miliony razy na youtubie. Był
też emitowany przez cały sezon wiosen‐
noletni 2020 na antenie telewizji TVN,
TVP2, Polsat i stacji tematycznych. De‐
cyzje innych marketerów, którzy zrezy‐
gnowali z reklam w marcu i kwietniu
2020 z powodu chaosu pandemii, pomo‐
gły marce Rodowita z Roztocza. Mając
mniejszą konkurencję w eterze, szybciej
została zapamiętana i doceniona.
Potwierdziły to badania marketingo‐
we z lipca 2020 roku. Rodowita z Rozto‐
cza była już wówczas rozpoznawalna
wśród 29 proc. polskich konsumentów.1
Plany na sezon wiosennoletni 2021
Rodowita z Roztocza stale weryfikuje
opinie konsumentów na temat swojej
marki. W opinii 9 na 10 przebadanych
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konsumentów spot reklamowy jest wyróżniający
się, relaksujący, angażujący, łatwo zapamiętywa‐
ny i wiarygodny.
Konsumenci doceniają również fakt, że ta
woda mineralna jest wydobywana w otulinie
Roztoczańskiego Parku Narodowego, w miejsco‐
wości Grabnik k. Krasnobrodu. Dla 38 proc. ba‐
danych Roztocze to region kojarzony z wysoką
jakością wody, drugi w kolejności to Bieszczady
wymieniony przez 20 proc. badanych.2
Miłą niespodzianką były również wyniki ba‐
dania smaku wody mineralnej Rodowita z Rozto‐
cza na tle 10 konkurentów. Rodowita z Roztocza
została oceniona najwyżej pod względem smaku.
3 Aż 81 proc. oceniło smak wody pozytywnie,
w tym aż 47 proc. przyznało jej najwyższe noty.
Badanie pokazało też, że warto wzmocnić ko‐
munikację marki poprzez etykiety, aby była bar‐
dziej widoczna w sklepie dla konsumentów. Dla‐
tego też od marca 2021 roku woda mineralna Ro‐
dowita z Roztocza jest sprzedawana w opakowa‐
niach z nowymi etykietami, bardzo różniącymi
się od dotychczasowych.
Zmiany widoczne są już w samym logo mar‐
ki oraz liternictwie nazwy Rodowita, które nawią‐
zują do słowiańskich korzeni i pisma runicznego,
by podkreślać rodowód marki i związki z tym te‐
renem. W centrum uwagi nadal widnieje wilczyca, strażniczka
drogocennego naturalnego źródła wody mineralnej, symbol mą‐
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drości dzikiej natury i matczynej troski o najbliższych.
W tle widać dzikie, nietknięte ręką człowieka, ciemno‐
zielone lasy Roztocza, z unoszącą się o poranku rześką
mgłą oraz czyste, przejrzyste niebo. Cała kolorystyka
została zmieniona na ciemniejszą i bardziej nasyconą
zielenią, aby podkreślić rześkość wody, a zdjęcie lasów
w tle nawiązuje do dzikiej, niezmienionej natury.
Zmiany etykiety miały na celu wzmocnienie widocz‐
ności na półce oraz podkreślenie unikalnych walorów
marki: niezwykłej czystości geologicznej, pochodzenia
z dzikich terenów Roztocza, którego symbolem są lasy
i wilczyca – ikona marki oraz rześkiego smaku wody
docenionego przez konsumentów.
Jak podkreśla Monika Grauer, dyrektor marketingu
Rodowitej: „W 2021 roku kampania reklamowa Rodo‐
witej oraz inne działania marketingowe będą kontynu‐
owane. Ich podstawowym celem jest budowa świado‐
mości marki wśród konsumentów jako wysokiej jako‐
ści naturalnej wody mineralnej o zbalansowanym skła‐
dzie minerałów, pochodzącej z jednego z najczystszych
regionów Polski. Dodatkowym elementem tej kampa‐
nii będzie podkreślenie bardzo dobrego, rześkiego
smaku wody, docenionego w badaniach przez konsu‐
mentów.
Kampania będzie prowadzona w mediach ogólno‐
polskich, w głównych stacjach telewizyjnych już od
kwietnia 2021 roku. Silne działania komunikacyjne
planowane są w dwóch kanałach w internecie: w formie reklamy
i mediach społecznościowych. Emitowane reklamy będą konty‐
nuacją dobrze znanego i lubianego spotu z wilczycą
w roli głównej z kilkoma wprowadzonymi zmianami
oraz widoczny będzie zupełnie nowy materiał, pozosta‐
jący w spójności z dotychczasową komunikacją.”
Źródła
1. Badania Publicis, N=2000 osób w wieku 2070 lat, lipiec
2020
2. Badania Zymetria na grupie N = 594 kobiet w wieku 2540
lat, kwiecień 2020
3. Badania Publicis na grupie N = 2000 osób w wieku 2070
lat, metoda CAWI, lipiec 2020

Więcej na www.rodowita.pl
Zespół Rodowita z Roztocza

Ogłoszenie
Burmistrz Krasnobrodu podaje do publicznej
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej‐
skiego w Krasnobrodzie, na stronie internetowej
www.krasnobrod.pl oraz w BIP w dniu
30.03.2021r. na okres 21 dni wywieszony został
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprze‐
daży, stanowiących własność Gminy Krasnobród.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo (były właściciel lub
spadkobierca) w nabyciu nieruchomości na pod‐
stawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2020r., poz. 1990) upływa z dniem
12.05.2021r.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w pok. nr 9 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Krasnobrodzie.
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Wiem, że mnie kochasz

W

spomnienie świętego Józefa,
które przypadało 19 marca
było dla Krasnobrodzkiego Gospel
dniem szczególnej modlitwy i uwiel‐
bienia. Zostaliśmy zaproszeni przez
parafię pw. Św. Brata Alberta w Zamo‐
ściu do wspólnego przeżywania Drogi
Krzyżowej. Jak zwykle wiązało się to
z przygotowaniem stosownych utwo‐
rów, powagi, rozważań. Chcieliśmy,
by wierni przybywający na nabożeń‐
stwo mogli wraz z nami pochylić się
nad tajemnicą męki i śmierci Chrystu‐
sa. Jako hasło przewodnie obraliśmy
jeden z fragmentów wykonywanych
przez nas pieśni „Wiem, że mnie ko‐
chasz”. Uznaliśmy, że w czasie pande‐
mii, życiowych trudności, zwątpień
i bezsilności każdy z nas potrzebuje
usłyszeć, że jest Ktoś, Kto kocha nas
bezwarunkowo miłością, na którą nie
trzeba zasłużyć. Chcielibyśmy wie‐
dzieć, że cokolwiek by się nie stało,
jest przy nas Ktoś, Kto nie odrzuci nas,
ale przytuli w tym, co dla nas najtrud‐
niejsze.
Utwory i rozważania opracowane

przez Grzegorza Głucha, naszego dyry‐
genta, niosły nadzieję właśnie w tym du‐
chu. Czuliśmy się przygotowani. Mieli‐
śmy doskonałe nagłośnienie z Lublina,
troje gitarzystów: Martę Antoniak, Grze‐
gorza Głucha, Bartka Baraniaka, na kla‐
wiszach przygrywał ks. Piotr Spyra, który
swoją wrażliwością zachwycił wszystkich
obecnych w świątyni. Rozważania czytali
Łucja Bryła i Bartek Roczkowski i zda‐
wało nam się, że już wszystko jest tak, jak
powinno, by wspólnie pomodlić się pod‐
czas Drogi Krzyżowej. Nie spodziewali‐
śmy się, że całe wydarzenie, które kosz‐
towało nas wiele wysiłku, zmęczenia, za‐
angażowania, troski ludzi z zewnątrz naj‐
bardziej wpłynie na nas samych. Po za‐
kończonej Drodze Krzyżowej wierni
podchodzili do nas, dziękowali za wspól‐
ną modlitwę, śpiew, możliwość przeżycia
męki Pana w inny, wyjątkowy sposób,
pełen pieśni pasyjnych, uniesienia, roz‐
mowy z Bogiem. W rzeczywistości my
sami doświadczyliśmy obecności żywego
Chrystusa, który szedł przed nami wy‐
cieńczony, zakrwawiony, upadający i na‐
de wszystko kochający. Polały się łzy
wzruszenia, drżące dłonie i poczucie nie‐

zwykłej wdzięczności. Wyrazem tego by‐
ły pieśni uwielbienia, które wybrzmiały
podczas wspólnej Eucharystii.
Jak zwykle na swojej drodze spotka‐
liśmy niezwykłych ludzi chcących nam
pomóc i wesprzeć nas. Tym razem był to
proboszcz parafii pw. Św. Brata Alberta
w Zamościu, ks. Marek Mazurek. Nie
tylko wspierał nas na kilka tygodni przed
umówioną Drogą Krzyżową, ale i w cza‐
sie nabożeństwa, a także i po. Swoją
życzliwością i dobrym słowem dodał
nam odwagi i przekonania, że to, co robi
się dla Chrystusa i z Chrystusem, zawsze
ma sens.
Wiadomość o Drodze Krzyżowej
z Krasnobrodzkim Gospel została za‐
uważona zarówno w Katolickim Radiu
Zamość, jak i w Panoramie Lubelskiej.
Ten dzień nauczył nas wiele i dodał no‐
wych sił, by śpiewać, uwielbiać i przede
wszystkim widzieć cel, który gdy posta‐
wimy przed sobą, świeci nam w najciem‐
niejszą noc. Wszyscy wyszliśmy z Drogi
Krzyżowej z przekonaniem, że wiemy, że
nas kocha.
Ewa Monastyrska
fot. Arkadiusz Kolano. Mamy To  Fotografia
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I ty możesz zostać wolontariuszem

K

ażdy może pomagać i jeśli tylko chcemy, możemy zna‐
leźć wiele okazji, żeby nieść pomoc. Wystarczy tylko
się rozejrzeć, czy ktoś tej pomocy od nas oczekuje.
W Zespole Szkół w Krasnobrodzie każdy uczeń może anga‐
żować się w różne akcje charytatywne, a nawet być pełnopraw‐

włączyły się w akcję i wykonały piękne kartki świąteczne, które
zostały wysłane do naszych przyjaciół i darczyńców Fundacji.
Walentynki były doskonałą okazją, żeby dzielić się sercem.
Tym razem wspieraliśmy Fundację „Z serca dla serca”, która bu‐
duje dom hospicyjny dla dzieci chorych na nowotwory. W tej
akcji wolontariusze przygotowali piękne zakładki do książek
z motywem serduszka. I tym razem wszystkie zakładki znalazły
właścicieli, szczególne podziękowanie kierujemy do zerowiacz‐
ków i pani Danusi.
W ostatnich tygodniach Madzia, uczennica II klasy otrzyma‐
ła tytuł „Mistrza Dobroci”, zajęła I miejsce w konkursie organi‐
zowanym przez Fundację „Dwa Skrzydła Anioła” w Lublinie.
Mała wolontariuszka przez ponad dwa miesiące pomagała na
miarę swoich możliwości, a swoje dobre uczynki zapisywała
w dzienniczku, który wysłaliśmy do ogólnopolskiego etapu kon‐
kursu.
Z pewnością znalazłoby się jeszcze wiele działań, w których
wielkie serca nie raz mocniej zabiły: przedszkolaki zorganizowa‐
ły zbiórkę karmy dla schroniska dla zwierząt. Odbyła się interne‐

nym wolontariuszem. W naszej szkole od kilku lat działa Szkol‐
ny Klub Wolontariusza i Szkolne Koło Caritas i chociaż obecna
sytuacja zamknęła nas w domach i nie mogliśmy, jak to było
w zwyczaju, brać czynnego udziału w świątecznych zbiórkach
i kwestach, to i tak jesteśmy z siebie zadowoleni.
W tym roku szkolnym nasza wolontariacka przygoda zaczęła
się w październiku, kiedy to uczniowie wraz z nauczycielami
kwestowali na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” zwany potocznie „Dniem Papieskim”. Robimy to
już od 20 lat. Jest to inicjatywa naszego patrona św. Jana Pawła
II. Wspieramy również Fundację św. Mikołaja, która już od kilku
lat przyznaje stypendia dla naszych uczniów. W tym roku była to
internetowa licytacja świątecznych stroików bożonarodzenio‐
wych. Sukces tej akcji był możliwy dzięki dużemu zaangażowa‐
niu uczniów, którzy przekazali swoje świąteczne dekoracje,
a także rodziców i nauczycieli biorących udział w licytacji. Akcja
zapewni stypendium dla ucznia w kolejnym roku szkolnym.
Dzięki hojności i wpłatom prywatnych darczyńców, Fundacja
przekazała również laptopy dla siedmiu uczniów.
Bardzo dziękujemy grupie przedszkolnej „Biedronki”, dzieci
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towa licytacja prac plastycznych dla Roz‐
toczańskiej Straży Konnej oraz zbiórka
darów dla pacjentów tomaszowskiego
szpitala świadczącego pomoc chorującym
na COVID19. Nauczyciele nie raz brali
udział w nominacjach i wyzwaniach. Ma‐
ły Piotruś przekazał swój prezent od Mi‐
kołaja dla dzieci z Domu Dziecka.
Przed nami jeszcze wiele akcji, już te‐
raz dzieci otwierają swoje serduszka, pi‐
sząc życzenia urodzinowe dla chorej
Amelki, w świetlicy stoi puszka z napi‐
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sem „Kilometry Dobra” i czeka na zapeł‐
nienie, cały czas zbieramy zakrętki dla
hospicjum.
Obecnie wolontariusze przygotowują
się do przedświątecznej hospicyjnej akcji
„Pola Nadziei”. Pola Nadziei są po‐
wszechnie kojarzone z żonkilami. Już
szykujemy stroiki z żonkilami i tym ra‐
zem liczymy, że nasze żonkile spodobają
się i ozdobią wielkanocne stoły. Dochód
zebrany ze sprzedaży przeznaczony bę‐
dzie na potrzeby pacjentów Hospicjum
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Santa Galla.
Te i wiele innych działań pokazują, że
każdy może zostać wolontariuszem, i ten
mały i duży: przedszkolaki i ich rodzice,
którzy zaglądają do naszej szkoły odbie‐
rając swoje pociechy, nauczyciele i pra‐
cownicy szkoły.
Wszystkim życzymy zdrowych i ra‐
dosnych Świąt Wielkanocnych i satys‐
fakcji z pomagania.
Pozdrawiamy.
Wolontariusze i opiekun, Halina Gontarz

Tak się zaczęło…
O początkach turystyki sanatoryjnej i wypoczynkowej w Krasnobrodzie

U

kaz carski z roku 1864
o uwłaszczeniu włościan całko‐
wicie odmienił stosunki panujące na wsi.
Zlikwidowane wówczas zostały jakże
dokuczliwe obciążenia w postaci pańsz‐
czyzny, darmoch i czynszów, a co naj‐
ważniejsze chłopi otrzymali ziemię wraz
z budynkami na własność. Wiele mająt‐
ków rolnych bazujących dotąd na dar‐
mowej sile roboczej znalazło się w nie‐
zwykle trudnej sytuacji. Tylko nieliczni
z posiadaczy zainwestowali wcześniej
w rozwój przemysłu, rzemiosła, czy
handlu. Większość z nich nie podjęła
istotnych działań, by gospodarkę rolną
w swoich włościach unowocześnić,
przyjmując istniejący dotychczas stan za
wystarczający. Majątek Krasnobród, po‐
siadający liche, piaszczyste ziemie, cze‐
kały trudne czasy. Ostatniego właściciela
tych ziem Jana Teodozjusza hrabiego
Tarnowskiego nie łączyły z Krasnobro‐
dem zbyt silne więzi. Nie mieszkał tutaj,
a majątek otrzymał w drodze podziału
wewnątrzrodzinnego. Dodatkowo utracił
wpływy na miasto i gminę. Zlikwidowa‐
ne bowiem zostały gminy dominalne, na
czele której jako właściciel tych ziem

stał, a miasto w wyniku reformy admini‐
stracyjnej utraciło prawa, stając się osa‐
dą. Postanowił więc majątek sprze‐
dać .Tak też uczynił. Tą, zapewne bardzo
trudną decyzję, kończącą bowiem dwu‐
stuletnią obecność rodu w Krasnobro‐
dzie łagodził fakt, że posiadał jeszcze
rozległe włości na Wołyniu. Zmarł po
krótkiej chorobie w wieku 66 lat w roku
1886.
Nowy nabywca, NostizJackowski,
gospodarzył tutaj krótko, zaledwie przez
kilka lat. Nie mając pomysłu na rozwój
majątku, dysponując zbyt szczupłym
portfelem, włość krasnobrodzką sprze‐
dał. Jedynym, widocznym śladem po‐
twierdzającym związek nowego właści‐
ciela z Krasnobrodem jest płyta nagrob‐
na zmarłego dziecka, znajdująca się na
miejscowym cmentarzu. Cudem ocalała,
pozbawiona kartusza herbowego leży
w trawie, nie interesując nikogo.
Po kilkudziesięcioletnim okresie go‐
spodarczego zastoju los do tych stron
nieco się uśmiechnął, nowi nabywcy
okazali się ludźmi przedsiębiorczymi,
z inicjatywą i co ważniejsze zasobnymi
finansowo. Nabyty majątek w większo‐

ści składał się z lasów, co w tym okresie,
okresie dynamicznego rozwoju przemy‐
słu stanowiło spory atut. Nieużyteczne,
lub raczej mało przydatne w majątkach
do tej pory lasy nabrały dużej wartości.
Prastare bory, rzadko przez wieki cięte,
wkrótce dotkną piły i siekiery. Powstaną
tartaki, smolarnie, wytwórnie terpenty‐
ny, mebli, poszyć dachowych. Ruszy
produkcja zapałek, posadzek ozdobnych
i oklein. Las okaże się wielką wartością.
Jego przemysłowe wykorzystanie przy‐
niesie właścicielom spore zyski. Do‐
strzeżony zastał jeszcze inny, a jakże
istotny atut tych stron  ujmująca uroda
okolicznych pagórków i wzgórz, poro‐
śniętych często wiekowym drzewosta‐
nem. Piękno krajobrazu od wieków
wzbogaca rzeka Wieprz, która płynie le‐
niwie doliną. Postanowiono walory te
wykorzystać.
W XIX wieku nastąpił dynamiczny
rozwój lecznictwa zdrojowego. Chętnie
uruchamiane były nowe zakłady uzdro‐
wiskowe i stacje klimatyczne. Najbar‐
dziej znane, cieszące się największym
uznaniem to galicyjska Krynica i leżący
w Królestwie Ciechocinek. Właściciel
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majątku Krasnobród postanowił do tego
trendu dołączyć. W roku 1888 przepro‐
wadzone zostało badanie wody ze źró‐
dła, dziś już wysychającego, w dolinie
św. Rocha. Uzyskane wyniki potwier‐
dziły jej walory zdrowotne, o których to
mieszkańcy okolicy od wieków byli głę‐
boko przekonani. W tym samym roku
dr Alfred Rose  lekarz naczelny powiatu
zamojskiego, uruchomił w Podzamku
Uzdrowisko leśne i zakład kumysowy.
Rozpowszechniana w folderach promu‐
jących nasze miasto wiedza o tym, że
w Krasnobrodzie, jako pierwszy w kraju
powstał zakład leczniczy wykorzystują‐
cy kumys w procesie leczenia, jest nie‐
prawdziwa. Metoda ta była dobrze znana
i powszechnie stosowana w wielu in‐
nych uzdrowiskach. Na potrzeby racz‐
kującego wówczas sanatorium oddane
zostały trzy budynki  niezamieszkały od
wielu już lat pałac oraz dwie oficyny.
W pałacu, na parterze dla kuracjuszy
przygotowano 13 pokoi. Na tym pozio‐
mie umieszczona została również kuch‐
nia. W murowanej oficynie wygospoda‐
rowano 9 pokoi, a w drewnianym bu‐
dynku 4. Gdyby przygotowana ilość
miejsc okazała się niewystarczająca, go‐
ście mogli skorzystać z pokoi w mia‐
steczku, klasztorze, a także w budynkach
folwarcznych. Wydaje się jednak, że ta‐
kiej potrzeby nigdy nie było. W sezo‐
nach 1888 i 89 sanatorium przyjęło 86
kuracjuszy. Większość z nich, bo 64
osoby leczyła zmiany powstałe w narzą‐
dach oddechowych. Sezon leczniczy
rozpoczynał się w drugiej połowie maja,
zwykle między 17 a 20 dniem miesiąca,
a kończył pod koniec września. Ruch
kuracyjny na początku sezonu był nie‐
wielki, zwykle wyczekiwano gości. Naj‐
więcej leczących się było w miesiącach
letnich  od połowy czerwca do połowy
sierpnia. We wrześniu ruch kuracyjny
powoli zamierał. Pobyt w uzdrowisku
miał wspomagać leczenie delikatnych
stanów chorobowych narządów odde‐
chowych, układu nerwowego. Na dołą‐
czonej do tekstu ulotce reklamowej
z epoki, widzimy wykaz chorób które
były leczone w Krasnobrodzie, a leczo‐

no wykorzystując klimat, powietrze,
ruch i dietę. Kuracjusze, oprócz space‐
rów po przypałacowym parku i okolicz‐
nych, dość urokliwych lasach, mieli nie‐
wiele atrakcji. Dwa razy w tygodniu po‐
byt umilała orkiestra wojskowa, a może
i Namysłowskiego przyjeżdżająca z Za‐
mościa. Popularnością cieszyły się wy‐
cieczki konne i bryczką, pływanie łódką
po stawie. Modne wówczas przyrodo‐
lecznictwo uzupełniała kuracja kumyso‐
wa, która miała poprawić odżywianie
i ogólnie wzmocnić organizm. Kumys
podawano wyłącznie według wskazań
lekarza. Podobnie jak w innych zakła‐
dach, jego przygotowaniem zajmował
się najczęściej Tatar. Nie dowiemy się
zapewne kim był specjalista zatrudniony
w Krasnobrodzie, skąd przybył, czy na‐
leżał do polskich Tatarów czy sprowa‐
dzony został z bardziej odległych stron.
Koszt miesięcznego pobytu z podstawo‐
wą kuracją kumysową kształtował się na
poziomie od 7580 rubli. Cena ta wzra‐
stała wraz z wyborem lepszego lokalu
mieszkalnego. Trzeba tu wspomnieć, że
z leczenia sanatoryjnego korzystały oso‐
by zamożne. Na początku XX wieku
w Krasnobrodzie brakowało lekarza
gminnego. Chętnemu do objęcia tej po‐
sady proponowano 160 rubli rocznie
i dodatkowo opał. Nowe uzdrowisko nie
sprostało oczekiwaniom kuracjuszy.
Brakowało tutaj dodatkowych atrakcji
umilających pobyt, a miasteczko wyglą‐
dało dość nędznie. Okazało się, że uroda
okolicy to zbyt mało. Potrzebne były
spore inwestycje, na które wtedy nie
zdecydowano się. Właściciel majątku
trafnie ocenił ryzyko przedsięwzięcia,
którego pomyślny rozwój w dużym
stopniu zależał od możliwości komuni‐
kacyjnych. Niestety, Krasnobród leżał na
zupełnych peryferiach, z najbliższymi
miastami brakowało dobrego połączenia
drogowego oraz, co ważniejsze, nie było
połączeń kolejowych. Najbliższa stacja
znajdowała się w dość odległym Rejow‐
cu. Od strony Galicji dojazd był łatwiej‐
szy, bo do granicznego Bełżca, lecz go‐
ści z tamtej strony brakowało. W zabo‐
rze austriackim powstało wiele uzdro‐

Reklama uzdrowiska z epoki
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wisk położonych w pięknej lokalizacji
i świadczących usługi na wyższym po‐
ziomie. Przyjazd gości z dalszych stron
wiązał się z ogromnymi niewygodami.
Dlatego Krasnobród omijano. Ceny pro‐
ponowane za leczenie nie odbiegały
zbytnio od cen w innych, często najbar‐
dziej atrakcyjnych uzdrowiskach. Tam
jednak na kuracjuszy czekało sporo
atrakcji, wydarzeń kulturalnych, tam
wypoczywała śmietanka towarzyska.
Bardzo często docierała tam kolej.
W roku 1892 widząc brak możliwości
dalszego rozwoju dr Rose przenosi za‐
kład kumysowy w bliskie okolice War‐
szawy do Otwocka. Bolączki, z którymi
stykano się w Krasnobrodzie, w nowej
lokalizacji nie występowały. Nowy
ośrodek rozwija się tam nadzwyczaj po‐
myślnie. Stał się przedsięwzięciem do‐
chodowym i z pewnością jego dalszy
rozwój cieszyłby właściciela, gdyby nie
jego przedwczesna śmierć w 1893 roku.
A u nas, nie wiemy jak długo działalność
uzdrowiska kontynuowano, czy może
zakończyła ją śmierć doktora. W niektó‐
rych źródłach wykazywane jest funkcjo‐
nowanie uzdrowiska jeszcze w roku
1896. Ostatecznie upadło na przełomie
wieków XIX i XX. W roku 1904 z ża‐
lem donoszono o pustych budynkach
sanatoryjnych, które jeszcze nie tak
dawno przyjmowały gości. Liczono, że
planowana budowa kolei w regionie
przywróci z blaskiem tą działalność.
Tymczasem do miasteczka z rzadka na
wypoczynek zaglądali goście. Wkrótce
wybuchła wojna, nie myślano wcale
o wczasach, a najważniejszym stało się
przeżycie.
Minął koszmarny okres, nastały lata
dwudzieste. W Lublinie, w tamtejszym
oddziale Towarzystwa Przeciwgruźli‐
czego zrodził się pomysł budowy sana‐
torium leczącego tę chorobę. Wskazano
Krasnobród jako miejsce idealnie pasu‐
jące do jego realizacji. Przeszkodą unie‐
możliwiającą szybkie podjęcie działania
były pieniądze. Odwlekło to budowę
o kilkanaście lat. Na początku lat trzy‐
dziestych Towarzystwo pozyskało dział‐
kę, która znajdowała się poza zwartą za‐
budową miasteczka. Znany architekt lu‐
belski Bohdan KellesKrauze wykonał
projekt sanatorium, który utrzymany był
w stylu nowoczesnego modernizmu. Li‐
czono, że prace przy budowie rozpoczną
się w 1935 roku. Niestety tak się nie sta‐
ło. Długo wyczekiwany moment nastą‐
pił dopiero w połowie roku 1939, zaled‐
wie na kilka miesięcy przed wybuchem
wojny. 2 lipca w święto Matki Boskiej
Jagodnej proboszcz krasnobrodzki
ks. Antoni Wójcikowski poświęcił ka‐
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mień węgielny przyszłej bu‐
dowli. W uroczystości wziął
udział wojewoda lubelski Je‐
rzy de Tramecourt. Sanato‐
rium przeciwgruźlicze, pierw‐
sze tego typu na Lubelszczyź‐
nie, powstawało przy dzisiej‐
szej ulicy Lelewela, dawnej
Ciotuskiej w bliskim otocze‐
niu balsamicznych lasów so‐
snowych. Wojna, która wkrót‐
ce wybuchła, budowę prze‐
rwała. Mury nie podciągnięte
pod dach, niczym nie zabez‐
pieczone uległy powolnej de‐
strukcji. Były stopniowo roz‐
bierane przez mieszkańców
i ostatecznie legły w ruinie.
Z miastem związane było
jeszcze jedno sanatorium na
tzw. Belfoncie odległe od mia‐
sta o kilka kilometrów. Wybu‐
dowane zostało na parceli le‐
śnej oddanej na ten cel przez
ówczesnego właściciela mająt‐
ku Kazimierza Fudakowskie‐
go. Bez wątpienia jego zasługą
było skłonienie inwestora, by
wybrał tę lokalizację. W miejscu niezwy‐
kle urokliwym, u podnóża roztoczańskie‐
go wzniesienia wybudowany został bu‐
dynek sanatorium utrzymany w stylu na‐
rodowomodernistycznym. Oddane zo‐
stało do użytku w 1934 roku. Skalę
przedsięwzięcia najlepiej zobrazują
koszty budowy. Kwota na ten cel wyda‐
na kilkunastokrotnie przekroczyła koszty
budowy krasnobrodzkiej szkoły, budyn‐
ku który i dzisiaj nie należy do małych.
Na uroczystości otwarcia obecny był
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ignacy Mościcki. Sanatorium przyjęło
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imię zmarłej żony Pana Prezydenta –
Michaliny Mościckiej, dla której niesie‐
nie pomocy najuboższym było życio‐
wym zadaniem. Na leczenie, połączone
z wypoczynkiem, kierowane były dzieci
z rodzin szczególnie zaniedbanych. Sa‐
natorium było obiektem całorocznym.
Piękne położenie, las, wzgórze z którego
podziwiać można było roztoczańskie
widoki, niewielka odległość od wód
Wieprza oraz czarownych źródeł i sta‐
wów Belfontu czyniły pobyt nadzwyczaj
przyjemnym. Niestety działało zaledwie
pięć lat. Uległo zupełnemu zniszczeniu
pod koniec października 1939 roku. Po
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zakończeniu działań wrześnio‐
wych w budynku, na polecenie
wojsk niemieckich składowana
była amunicja i elementy wypo‐
sażenia polskiej armii. Doszło
do wybuchu nagromadzonych
tam materiałów, który całkowi‐
cie zniszczył budynek. Historia
tego miejsca już przygotowana
czeka publikacji.
W okresie dwudziestolecia
międzywojennego do Krasno‐
brodu coraz chętniej zaglądali
wczasowicze. Pokoje wynajmo‐
wali zarówno Polacy jak i Ży‐
dzi. Pod koniec lat dwudzie‐
stych droga łącząca miasteczko
z Zamościem została poprawio‐
na i utwardzona. Wykorzystano
do tego kamień wydobywany
w Senderkach, kopalniach nale‐
żących do Fudakowskiego.
Wspomnieć należy o urucho‐
mionej na początku XX wieku,
jeszcze przed I wojną połącze‐
niu samochodowym łączącym
Warszawę i Lublin z Bełżcem,
leżącym przy granicy. Ułatwiło
to chętnym odwiedzanie tych stron.
Uruchomione nieco później połączenie
samochodowe z Zamościem, miastem
powiatowym, ruch turystyczny znacznie
ułatwiło. Krasnobród stawał się coraz
bardziej popularny i chętniej odwiedza‐
ny. Kazimierz Fudakowski właściciel
majątku, postanowił szczególnie atrak‐
cyjne grunta podzielić na niewielkie par‐
cele, a te sprzedać. Chętnym zapropono‐
wano pięknie położone działki w Ka‐
czórkach, miejscowości wyjątkowo
przez naturę obdarzonej. To tam
i w Krasnobrodzie miał rozwijać się
ruch turystyczny. Liczono na uzyskanie
korzyści ze sprzedaży działek, a w ko‐
lejnych latach z obsługi gości. W latach
trzydziestych powstało tam kilka okaza‐
łych domów, z których właściciele nad
wyraz często i chętnie korzystali. Do
czasów współczesnych dotrwał jeden
z nich. Otoczony troskliwym staraniem
wzbudzić może zachwyt oglądających.
Wydarzenia, które miały tam miejsce
podziw jeszcze wzmacniają.
Z krasnobrodzkich lasów i wód czę‐
sto korzystali harcerze. Przyjeżdżały
w te strony drużyny z Wołynia i Lu‐
belszczyzny, Mazowsza i Podlasia. Po‐
woli, rozwój turystyki zarówno wypo‐
czynkowej jak i sanatoryjnej nabierał
tempa. Przerwała to w wojna.
Jolanta Kurantowicz
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Jak organizacje pozarządowe aplikowały
o środki zewnętrzne – podsumowanie 2020 roku

D

otacje dla organizacji pozarzą‐
dowych pozyskiwane ze źródeł
zewnętrznych są często jedyną możliwo‐
ścią realizacji ich inicjatyw. Pozyskiwa‐
nie środków z programów dotacyjnych
na różnego rodzaju zadania nie jest za‐
daniem łatwym. Co prawda jest wiele
źródeł, z których można je pozyskiwać,
ale przygotowanie takich wniosków wy‐
maga często dużego zaangażowania,
wiedzy i doświadczenia. Takie cechy po‐
siadają pracownicy referatu inwestycji
i funduszy unijnych Urzędu Miejskiego
w Krasnobrodzie, którzy oprócz opraco‐
wywania, koordynowania i rozliczania
wniosków dla Gminy Krasnobród (in‐
formacja o tym ukazała się w stycznio‐
wym wydaniu GK) i jednostek
samorządowych, służą też pomocą orga‐
nizacjom pozarządowym działającym na
terenie gminy. Efektem współpracy
Gminy Krasnobród i organizacji poza‐
rządowych jest wiele wniosków złożo‐
nych do różnych programów, które
stwarzają szanse na pozyskanie funduszy
i realizację zaplanowanych przez te or‐
ganizacje przedsięwzięć.
W 2020 roku złożonych zostało 18
wniosków na łączną kwotę 358 137,92
zł. Były to:
1. „Aktywny Senior  utworzenie klu‐
bu turystycznego Senior na waliz‐
kach” w ramach Rządowego Programu
na rzecz aktywności osób starszych na
lata 20142020 Edycja 2020. Wniosek
złożony przez Stowarzyszenie „Klub
50+”. Wartość wniosku: 83 400,00 zł. 
DOFINANSOWANY
2. „Akcja partycypacja 60+” w ra‐
mach Rządowego Programu na rzecz
aktywności osób starszych na lata
20142020 Edycja 2020. Wniosek zło‐
żony przez Stowarzyszenie Kulturalno
Naukowe „Do źródeł”. Wartość wnio‐
sku: 31 330,00 zł.
3. „Zakup strojów ludowych dla ze‐
społu „Wójtowianie” w ramach Pro‐
gramu EtnoPolska 2020. Wniosek zło‐
żony przez Krasnobrodzki Dom Kultu‐
ry. Wartość wniosku: 10 605,00 zł.
4. „Zakup strojów ludowych dla
KGW „Leśne Echo” w Hucisku”
w ramach Programu EtnoPolska 2020.
Wniosek złożony przez Koło Gospodyń
Wiejskich „Leśne Echo” w Hucisku.
Wartość wniosku: 11 490,00 zł.
5. „Stroje ludowe dla KGW Hutki”
w ramach Programu EtnoPolska
2020. Wniosek złożony przez Koło
Gospodyń Wiejskich Hutki. Wartość

wniosku: 18 050,00 zł.
6. „Zielone Serce Krasnobrodu”
w ramach konkursu grantowego „TU
MIESZKAM
TU
ZMIENIAM
EKO”. Wniosek złożony przez Kra‐
snobrodzki Dom Kultury. Wartość
wniosku: 8 760,00 zł.
7. „Odnowienie Uroczyska Belfont”
w ramach konkursu grantowego „TU
MIESZKAM TU ZMIENIAM EKO”.
Wniosek złożony przez Koło Gospodyń
Wiejskich Kaczórki. Wartość wniosku:
14 500,00 zł.
8. „Nasze zielone miejsce na ziemi”
w ramach konkursu grantowego „TU
MIESZKAM TU ZMIENIAM EKO”.
Wniosek złożony przez Stowarzysze‐
nie Perspektywy. Wartość wniosku:
7 660,00 zł.  DOFINANSOWANY
9. „Gwiezdne kino” w ramach kon‐
kursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje
FIO 2020. Wniosek złożony przez Koło
Gospodyń Wiejskich Krasnobród. War‐
tość wniosku: 12 000,00 zł.
10. „Integracja przy ognisku” w ra‐
mach konkursu Lubelskie Lokalnie Mi‐
krodotacje FIO 2020. Wniosek złożony
przez Stowarzyszenie Malowanka.
Wartość wniosku: 7 400,00 zł.
11. „Bądź bezpieczny!” w ramach
konkursu Lubelskie Lokalnie Mikro‐
dotacje FIO 2020. Wniosek złożony
przez Lokalną Grupa Działania „Roz‐
tocze Tomaszowskie”. Wartość wnio‐
sku: 8 810,00 zł.
12. „Turystyczny Klub Seniorów „Se‐
nior na walizkach” w ramach konkursu
Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO
2020. Wniosek złożony przez Stowa‐
rzyszenie „Klub 50+”. Wartość wnio‐
sku: 8 300,00 zł.
13. „Warsztaty młodego inżyniera”
w ramach konkursu Lubelskie Lokalnie
Mikrodotacje FIO 2020. Wniosek zło‐
żony przez Stowarzyszenie Kulturalno
Naukowe „Do źródeł”. Wartość wnio‐
sku: 5 000,00 zł.
14. „Odnowienie użytku ekologiczne‐
go Belfont” w ramach programu Moje
Miejsce na Ziemi. Wniosek złożony
przez Stowarzyszenie Perspektywy.
Wartość wniosku: 10 000,00 zł.
15. „Odnowa placu zabaw w Kra‐
snobrodzie” w ramach programu Moje
Miejsce na Ziemi. Wniosek złożony
przez Stowarzyszenie KulturalnoNa‐
ukowe „Do źródeł”. Wartość wniosku:
10 000,00 zł.
16. „Zielone Serce Krasnobrodu”
w ramach programu Moje Miejsce na

Ziemi. Wniosek złożony przez Ochot‐
niczą Straż Pożarną w Wólce Husiń‐
skiej. Wartość wniosku: 5 000,00 zł.
17. „Rozwój infrastruktury tury‐
stycznej i rekreacyjnej gminy Kra‐
snobród poprzez budowę placu zabaw
i siłowni zewnętrznej” w ramach nabo‐
ru wniosków nr 3/2020 dla projektów
z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury tury‐
stycznej lub rekreacyjnej. Wniosek zło‐
żony przez Stowarzyszenie Mieszkań‐
ców „Nasz Podklasztor”. Wartość wnio‐
sku: 53 955,66 zł  w trakcie oceny.
18. „Poprawa atrakcyjności tury‐
stycznej Gminy Krasnobród po‐
przez budowę placów zabaw i siłow‐
ni zewnętrznej” w ramach naboru
wniosków nr 3/2020 dla projektów
z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury tury‐
stycznej lub rekreacyjnej. Wniosek
złożony przez Stowarzyszenie Kultu‐
ralnoNaukowe „Do źródeł”. Wartość
wniosku: 51 877,26 zł.
Lista jest długa i różnorodna, za‐
równo pod względem wnioskodawców,
rodzajów zadań, ich wartości oraz źró‐
deł finansowania.
Można tylko się domyślać ile pracy
poświęcili na to członkowie organizacji
pozarządowych ubiegających się o do‐
finansowanie, którzy aktywnie działają
na rzecz swoich lokalnych społeczności
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
w Krasnobrodzie z nimi współpracują‐
cy. Dla wszystkich należą się ogromne
słowa podziękowania. Podziękować
należy także Burmistrzowi Kazimierzo‐
wi Misztalowi, który stworzył warunki
do takiej współpracy.
Choć nie zawsze złożenie wniosku
kończy się sukcesem w postaci otrzy‐
manego dofinansowania, to warto pró‐
bować. Bowiem, aby wygrać, trzeba
kupić los, a aby otrzymać dofinanso‐
wanie trzeba się o nie ubiegać, składa‐
jąc wniosek.
Potwierdzeniem tego, że warto jest
artykuł (zob. str. 1920) o projektach
zrealizowanych przez organizacje po‐
zarządowe w 2020 (część z nich jest
efektem wniosków złożonych w roku
2019), których dofinansowanie wynio‐
sło ponad 240 tys. zł.
Mariola Czapla
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Projekty realizowane
przez organizacje pozarządowe w roku 2020

P

rzedstawiamy informacje o zadaniach realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe przy współpracy z Gminą
Krasnobród. Ich wykonanie było możliwe dzięki zewnętrznym środkom finansowym, które organizacje pozarządowe przy
współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie pozyskały ze środków zewnętrznych. Zakończenie realizacji dwóch
z niżej przedstawionych wniosków planowane jest w roku bieżącym.
Łączna wartość wniosków: 254 911,52 zł, środki własne: 10 996,52 zł, dofinansowanie – 243 915,00 zł.
A oto, realizowane przedsięwzięcia:
Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Krasnobród
W ramach realizacji projektu zakupione zostały elementy siłowni zewnętrznej oraz małej architektury, tj.:
 wioślarz,
 wahadło+biegacz+twister,
 odwodziciel i steper,
 twister i wahadło,
 zestaw 1 do ćwiczeń,
 zestaw 2 do ćwiczeń,
 12 szt. ławek, które zostały zamontowane wzdłuż
głównego ciągu pieszego przy zalewie oraz 2 tablice
informacyjne, na których znajdą się informacje o zlo‐
kalizowanych w pobliżu trasach spacerowych.
Wartość projektu: 33 944,30 zł.
Wkład gminy: 1 697,30 zł.
Dofinansowanie: 32 247,00 zł.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie KulturalnoNaukowe „Do Źródeł” w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury
turystycznej Gminy Krasnobród” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Grant realizowany w ramach
Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze”. Zadanie współfinansowane ze
środków Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.
Aktywny Senior  utworzenie klubu turystycznego Senior na walizkach
W ramach projektu dla 60 osób w wieku 60+ z terenu gminy Krasnobród zorganizowane zostały 2 wycieczki krajoznawcze 2
dniowe (Góry Świętokrzyskie oraz Kazimierz Dolny) oraz warsztaty rękodzieła w 4 blokach tematycznych tj.: malowanie na drewnie,
scraobookingmój 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, zo‐
stały dostarczone seniorom do domów, z zachowa‐
niem bezpieczeństwa sanitarnego.
Projekt był realizowany w partnerstwie z Dziennym
Domem Seniora+ w Krasnobrodzie, we współpracy
z Urzędem Miejskim w Krasnobrodzie.
Wartość projektu: 83 400,00 zł.
Wkład gminy: 1 400,00 zł.
Dofinansowanie: 82 000,00 zł.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Klub
50+” w ramach Rządowego Programu na rzecz ak‐
tywności społecznej osób starszych na lata 2014
2020, Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, Działanie 2. Aktywność fizyczna osób
starszych, aktywność turystycznorekreacyjna osób starszych.
Stworzenie miejsca spotkań integracji społecznej  boisko do siatkówki
W ramach projektu utworzone zostało boisko do piłki siatkowej o piaszczystym podłożu w miejsco‐
wości Majdan Mały. 26 lipca 2020 r. na nowo otwar‐
tym boisku do siatkówki został zorganizowany I Tur‐
niej Piłki Siatkowej.
Wartość zadania:7 850,00 zł.
Wkład gminy: 1 350,00 zł.
Dofinansowanie: 6 500,00 zł.
Projekt zrealizowany przez „Uroczy Zakątek” Sto‐
warzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Majdan
Mały i okolic w ramach konkursu „TU MIESZKAM
TU ZMIENIAM”.
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Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Krasnobród poprzez wydanie publikacji promocyjnych
W ramach realizacji projektu wydane zostały publikacje promujące produkty turystyczne gminy Krasnobród, tj. album, folder tu‐
rystyczny, mapa.
Wartość projektu: 47 285,00 zł. Wkład gminy: 2 365,00 zł. Dofinansowanie: 44 920,00 zł.
Projekt zrealizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Krasnobród współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Instytucja Zarządzająca PROW 20142020  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizacja wydarzeń wspierających aktywne i ekologiczne postawy mieszkańców Gminy Krasnobród
Projekt ma na celu organizację wydarzeń promujących zdrowy styl życia oraz zdrowe odżywanie, które przyczynią się do zwięk‐
szenia wiedzy ekologicznej mieszkańców, tj.:
 organizacja rajdu rowero‐
wego wraz z piknikiem eko‐
logicznym;
 organizacja turnieju piłki
plażowej;
 organizacja ekologicznych
warsztatów kulinarnych;
 organizacja ekologicznego
konkursu kulinarnego
 organizacja zajęć nordic
walkingu;
 organizacja gry miejskiej
podsumowującej projekt wraz z warsztatami kulinarnymi „No waste”.
Część działań została zrealizowana w 2020 roku. Planowany termin zakończenia projektu: 15 czerwca 2021r.
Wartość projektu: 35 000,00 zł. Wkład gminy: 1 750,00 zł. Dofinansowanie: 33 250,00 zł.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie KulturalnoNaukowe „Do źródeł” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Instytucja Zarządzająca PROW 20142020  Minister Rolnictwa i Roz‐
woju Wsi.
Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców gminy Krasnobród poprzez wyposażenie i modernizację sali warsztatowej
W ramach projektu przeprowadzone zostały prace modernizacyjne sali warsztatowej. Projekt zakłada również zakup sprzę‐
tów oraz umeblowania na potrzeby wyposażenia pomieszczeń znajdujących się w siedzibie KGW Krasnobród, która mieści się
w budynku Krasnobrodzkie‐
go Domu Kultury.
Wartość projektu: 47 432,22 zł.
Wkład gminy: 2 434,22 zł.
Dofinansowanie: 44 998,00 zł.
Planowany termin zakończenia
prac  30 marca 2021 r.
Projekt realizowany przez
Koło Gospodyń Wiejskich
Krasnobród współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie opera‐
cji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
Instytucja Zarządzająca PROW 20142020  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Referat inwestycji i funduszy unijnych
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie
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Fundusz sołecki – podsumowanie roku 2020

P

odsumowując rok 2020 przedstawiamy zadania zreali‐
zowane w tym roku na terenie gminy Krasnobród, fi‐
nansowane ze środków funduszu sołeckiego.
Remont drogi gminnej w Majdanie Wielkim przysiółek Borki
W ramach zadnia pn. „Remont drogi gminnej nr 110 864 L
we wsi Majdan Wielki przysiółek Borki od km 0+740,00 do km
0+780,00” wykonano 40 m tymczasowej nawierzchni z płyt be‐
tonowych typu YOMB. Ułożono dwa rzędy płyt na istniejącym
podłożu utwardzonym kamieniem niesortowanym. Pobocza
i przestrzenie pomiędzy płytami zostały utwardzone kruszywem
kamiennym.
Wartość prac: 9 900,00 zł.
Wydatek sfinansowano z Funduszu sołeckiego sołectwa Majdan Wielki.

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Hutków
W ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 110861
L w miejscowości Hutków
od km 0+155,00 do km
0+255,00” wykonano prace
polegające na ułożeniu i obsy‐
paniu kruszywem drogowym
140 szt. płyt betonowych typy
YOMB.
Wartość prac: 23 000,00 zł.
Zadanie sfinansowano z Fun‐
duszu sołeckiego sołectwa
Hutków.
Remont drogi gminnej w miejscowości Zielone
Wykonano remont drogi
gruntowej na odcinku Zielone
Przejma. Utwardzone płytami
YOMB zostały dwa odcinki
drogi, o łącznej długości ponad
320 m.
Wartość zadania: 12 648,75 zł.
Zadanie sfinansowano z Fun‐
duszu sołeckiego sołectwa Zie‐
lone.
Nowy sprzęt bojowy dla OSP Majdan Mały
Zakupiono m.in.: pasy bojowe strażackie, rękawice stra‐
żackie, apteczkę samo‐
chodową, buty strażac‐
kie, prądownicę uniwer‐
salną, rozdzielacz kulo‐
wy, radia strażackie,
wąż strażacki. Zakupio‐
ne wyposażenie zapewni
sprawniejszą pracę stra‐
żaków danej jednostki.

Wartość zadania: 5 000,00 zł
Sprzęt został sfinansowany z Funduszu sołeckiego sołectwa
Majdan Mały.
Teleskopowa podkrzesywarka spalinowa dla Majdanu Wielkiego
Dla sołectwa Majdan Wielki została zakupiona teleskopowa
podkrzesywarka
spalinowa,
która będzie wykorzystywana
do podcinania gałęzi i zaro‐
śli, m. in. w celu poprawy prze‐
jezdność dróg gminnych na te‐
renie sołectwa Majdan Wielki.
Wartość zadania: 3 100,00 zł
Wydatek sfinansowano z Fun‐
duszu sołeckiego sołectwa Maj‐
dan Wielki.
Wiata przystankowa w Zielonem
W ramach środków z fun‐
duszu sołeckiego sołectwa Zie‐
lone została zakupiona wiata
przystankowa. W celu ochrony
przed złymi warunkami atmos‐
ferycznymi, został dobudowany
dodatkowy panel.
Wartość prac: 5 227,50 zł.
Wydatek sfinansowano z Fun‐
duszu sołeckiego sołectwa Zie‐
lone.
Budowa ogrodzenia w Hucisku i Majdanie Wielkim
W ramach zadania zamontowano ogrodzenie o wysokości
1,80 m od poziomu terenu, ogrodzenie z wypełnieniem panela‐
mi 3D, cynkowane i malowane proszkowo. Pod panelami wy‐
konano podmurówkę betonową z belek betonowych prefabry‐
kowanych. Ogrodzenie zostało wykonane w sąsiedztwie świe‐
tlic wiejskich w miejscowości Majdan Wielki (długość ogro‐
dzenia 150,00 m) oraz w Hucisku (długość ogrodzenia
85,00 m).
Wartość dostawy oraz montażu ogrodzenia panelowego
w miejscowości Majdan Wielki wyniosła 23 247,00 zł brutto,
natomiast w miejscowości Hucisko to 12 484,50 zł brutto.
Zadanie sfinansowano z Funduszu sołeckiego miejscowości
Hucisko i Majdan Wielki.
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Bezpieczne skrzyżowanie w Borkach  montaż lustra drogowego
W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy
Krasnobród oraz innym użytkownikom drogi w Borkach za‐
montowano lustro drogowe.
Ma ono najlepsze zastoso‐
wanie w miejscach o ograniczo‐
nej widoczności dla kierujących
pojazdami, takich jak skrzyżo‐
wanie na ul. Borki.
Zakup przyczyni się do
wzrostu bezpieczeństwa w ru‐
chu drogowym pojazdów.
Wartość zadania: 412,05 zł.
Wydatek sfinansowano
z Funduszu sołeckiego sołec‐
twa Borki.
Wiata przystankowa i słup oświetleniowy w Husinach
W ramach środków z fun‐
duszu sołeckiego sołectwa
Wólka Husińska została zaku‐
piona wiata przystankowa oraz
słup oświetleniowy.
Zakup wiaty pozwoli
mieszkańcom na bezpieczne
oczekiwanie na autobus. Na‐
przeciwko wiaty powstał nowy
słup oświetleniowy.
Wartość prac:
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 wiata: 5 227,50 zł,
 oświetlenie: 3 000,00 zł,
 odnowienie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w Wólce
Husińskiej: 4 900,00 zł.
Wydatek sfinansowano z Funduszu sołeckiego sołectwa
Wólka Husińska.
Wjazd z kotki brukowej do remizy OSP w Malewszczyźnie
W lipcu 2020 r. odebrano prace polegające na wykonaniu
utwardzenia wjazdu kostką brukową przy remizie strażackiej

w miejscowości Malewszczyzna.
Wykonawcą prac był Zakład Gospodarki Komunalnej w Kra‐
snobrodzie z/s w Majdanie Wielkim.
Wartość wykonanych robót to 7 300,00 zł.
Wykonanie prac sfinansowano ze środków Funduszu sołeckie‐
go sołectwa Malewszczyzny.
Referat inwestycji i funduszy unijnych
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie

„Aktywny Senior II”  kolejny projekt dla seniorów

2

6 marca 2021 roku Stowarzysze‐
nie „Klub 50 plus”, w partner‐
stwie z Dziennym Domem Senior +
w Krasnobrodzie, przy współpracy
z Gminą Krasnobród, złożyło wniosek
o dofinansowanie zadania pn. „Aktywny
Senior II” w ramach Programu Wielolet‐
niego na rzecz Osób Starszych „Aktyw‐
ni+” na lata 2021–2025, edycja 2021.
Założeniem projektu „Aktywny Se‐
nior na walizkach II” jest pobudzenie
aktywności fizycznej, rozwój zaintereso‐

wań, integracja oraz promocja krajo‐
znawstwa i walorów turystycznych kraju
poprzez organizację aktywnego wypo‐
czynku dla 60 osób w wieku 60+,
w okresie od 1 maja do 31 grudnia
2021 r. Zadanie skierowane będzie do 60
mieszkańców Gminy Krasnobród. W ra‐
mach zadania zorganizowanych zostanie

5 wycieczek krajoznawczych oraz roz‐
wijające zainteresowana zajęcia arty‐
styczne obejmujące swym zakresem za‐
jęcia taneczne oraz zajęcia muzyczne.
Wartość przedmiotowego wniosku
o dofinansowanie wynosi 66 990,00 zł.
Obecnie oczekujemy na wyniki oce‐
ny naboru, będziemy informować o re‐
zultatach.
Referat inwestycji i funduszy unijnych
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie

Ogólnopolskie konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich

P

iętnaście tysięcy złotych – tyle
wynoszą
nagrody
główne
w ogólnopolskich konkursach przygo‐
towanych podczas wyjątkowego świę‐
ta  Festiwalu Kół Gospodyń Wiej‐
skich „Polska Od Kuchni”. Każde Ko‐
ło Gospodyń Wiejskich może wziąć
udział w dowolnej liczbie konkursów.
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich
„Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie,
wyjątkowe wydarzenie, przygotowane
by podkreślić jak ważne jest, by pielę‐
gnować lokalną kulturę i tradycję. Fe‐

stiwal ma na celu integrację, aktywiza‐
cję i wsparcie lokalnych społeczności,
promocję polskich produktów i dzie‐
dzictwa kulinarnego oraz wymianę
międzypokoleniowej wiedzy, umiejęt‐
ności i przekazanie tradycji młodszym
pokoleniom.
Aby podkreślić rolę Kół Gospodyń
Wiejskich w promowaniu bogactwa
oraz różnorodności lokalnej tradycji
a także pogłębić wiedzę o kulturze re‐
gionu, przygotowane zostały cztery
konkursy angażujące Koła z całej Pol‐

ski. Szczypty pikanterii konkurencjom
dodadzą wartościowe nagrody, które
Koła mogą zdobyć na każdym etapie
rywalizacji.
KGW mogą wziąć udział w nastę‐
pujących konkursach:
 Wybory Miss Wdzięku
 Konkurs Kulinarny
 Konkurs Artystyczny
 Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa –
opowiedz swoją historię.
Konkursy zostaną rozstrzygnięte
w 3 etapach:
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 I Etap Konkursu  Elimina‐
cje Wstępne.
 II Etap Konkursu  Półfi‐
nały Wojewódzkie.
 III Etap Konkursu  Finał.
Finał Festiwalu odbę‐
dzie się 25 września 2021 r.
na
PGE
Narodowym
w Warszawie.
Podczas ostatniej z edy‐
cji Festiwalu rozstrzygnięte
zostaną konkursy i wyło‐
nione Laureatki nagród
głównych, które zostaną
wręczone w trakcie uroczy‐
stej gali.
Na zakończenie uczest‐
nicy Festiwalu zostaną za‐

proszeni na koncert „Roz‐
tańczony PGE Narodowy”.
Festiwal otrzymał Pa‐
tronaty Honorowe Marszał‐
ków i Wojewodów, a każda
edycja transmitowana bę‐
dzie na żywo w programie
„Pytanie na Śniadanie”
w TVP 2.
Więcej informacji, re‐
gulaminy oraz formularze
zgłoszeniowe do konkur‐
sów na www.festiwalpol‐
skaodkuchni.pl.
Referat inwestycj
i funduszy unijnych
Urzędu Miejskiego
w Krasnobrodzie

Sukcesy Igrosu Krasnobród w XXI Plebiscycie
Piłkarskim Kroniki Tygodnia

W

dniu 18 marca 2021 roku rozstrzygnięty został
„XXI Piłkarski Plebiscyt Kroniki Tygodnia”. Ze
względu na ograniczenia związane z Covid19 nie było tra‐
dycyjnej gali, podczas której po ogłoszeniu wyników laure‐
aci osobiście odbierali nagrody. Tegoroczna gala miała inną
formę  ogłoszenie wyników odbyło się za pośrednictwem
transmisji online w Internecie (można ją obejrzeć pod lin‐
kiem: https://www.youtube.com/watch?v=N8sMjWVfNp4).
W plebiscycie przyznano nagrody w 5 kategoriach:
Młodzieżowiec Roku, Działacz Roku, Drużyna Roku, Tre‐
ner Roku oraz Piłkarz Roku.
Spośród tych kategorii, aż w czterech (poza kategorią
Młodzieżowiec Roku) laureatem była drużyna Igros Kra‐
snobród i jej reprezentanci.
A oto wyniki poszczególnych kategorii:
Młodzieżowiec Roku:
1. Jakub Szuta (Tomasovia)
2. Michał Herda (Unia Hrubieszów)
3. Kacper Działo (Grom Różaniec)
Działacz Roku:
1. Dionizy Hałasa (Tomasovia )
2. Michał Mękal (Igros Krasnobród)
3. Tomasz Walentyn (Huczwa Tyszowce)
Drużna Roku:
1. Tomasovia Tomaszów Lubelski
2. Igros Krasnobród
3. Gryf Gmina Zamość

Trener Roku:
1. Paweł Babiarz (Tomasovia)
2. Jacek Paszkiewicz (Igros Krasnobród)
3. Piotr Gozdek (Korona Łaszczów)
Piłkarz Roku:
1. Damian Szuta (Tomasovia)
2. Szymon Ożóg (Igros Krasnobród)
3. Karol Misiarz (Roztocze Szczebrzeszyn)
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, a w sposób
szczególny drużynie Igros Krasnobród, jej działaczom, tre‐
nerom i piłkarzom. Do gratulacji dołączamy życzenia kolej‐
nych sukcesów, nie tylko w plebiscytach, ale również na
boisku.
Mariola Czapla

