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Geopark 
„Kamienny las na Roztoczu”

W dniu 30 listopada 2012r. Burmistrz 
Krasnobrodu Wies!aw Chmielowiec wraz 
zast#pc$ Stanis!awem J#drusin$ uczestni-
czyli w spotkaniu dotycz$cym powstania 
Geoparku „Kamienny las na Roztoczu”. 
Spotkanie odby!o si# w Roztocza"skim 
Centrum Naukowo-Edukacyjnym Rozto-
cza"skiego Parku Narodowego w Zwie-
rzy"cu.

Przetarg na „Rybakówk"”
W dniu 7 grudnia 2012r. Gmina Kra-

snobród og!osi!a przetarg na zadanie 
pn. „Opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego pod nazw$: Adaptacja 
budynku rybakówki na obiekt gastro-
nomiczny. Obiekt zlokalizowany jest na 
wyspie przy zbiorniku wodnym „zalew” 
w Krasnobrodzie”. Termin sk!adania 
ofert mija w dniu 19.12.2012r.

Oddanie do u#ytku 
drogi wojewódzkiej 849

W dniu 15 listopada br. w Kaczór-
kach przy szkole podstawowej odby!o si# 
oÞ cjalne oddanie do u%ytków drogi wo-
jewódzkiej nr 849. Uczestniczyli w nim: 
Marsza!ek Województwa Lubelskiego 
Krzysztof Hetman, cz!onkowie zarz$du 
Województwa Lubelskiego Jacek Sob-
czak i Tomasz P#kalski, przedstawiciele 
samorz$dów, przez które przebiega droga, 
tj. gmin: Zamo&', Adamów i Krasnobród 
oraz zarz$dcy drogi i wykonawcy rozbu-
dowy. Drog# rozbudowano na odcinku 
Lipsko-Kaczórki o d!ugo&' ponad 14 km.  
W ramach inwestycji zmodernizowano 

2 mosty i 14 skrzy%owa", wybudowano 
18 zatok autobusowych i przej&cia ekolo-
giczne, a tak%e elementy naprowadzaj$ce 
dla gadów i p!azów. Inwestycja, której 
warto&' wynios!a ponad 44 mln. z!. zosta-
!a zrealizowana w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego WL 2007-2013.

Podpisanie umowy
W dniu 18 grudnia 2012r. w Urz#dzie 

Marsza!kowskim w Lublinie Burmistrz 
Krasnobrodu Wies!aw Chmielowiec pod-
pisa! umow# na realizacj# projektu pn. 
„Zintegrowany system gospodarki odpa-
dami Gminy Krasnobród” w ramach Osi 
Priorytetowej VI: (rodowisko i czysta 
energia Dzia!ania 6.1 Ochrona i kszta!-
towanie &rodowiska Kategoria II Gospo-
darka odpadami i ochrona powierzchni 
ziemi RPO WL na lata 2007-2013.

„Orlik 2012”
Zako"czono prace przy budowie 

Zespo!u Boisk „Orlik 2012 ”. W dniu 
26.11.2012r. dokonano odbioru tech-
nicznego, który umo%liwi! wyst$pienie 
o refundacj# &rodków. Warto&' inwesty-

cji wynios!a 1.036.742,00z!., w tym 
&rodki z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
622.045,00 oraz Urz#du Marsza!kow-
skiego w Lublinie  200.000,00, &rodki z 
bud%etu gminy -  214.697,00z!.

XXII Sesja Rady Miejskiej
Ostatnia w tym roku sesja Rady 

Miejskiej w Krasnobrodzie odb#dzie 
si# w 28 grudnia. W programie sesji 
zaplanowano podj#cie uchwa! m.in. w 
nast#puj$cych sprawach: uchwalenia 
bud%etu gminy na rok 2013, podj#cia 
uchwa! zwi$zanych z gospodark$ od-
padami, a tak%e w sprawie wyra%enia 
zgody na oddanie w u%ytkowanie wie-
czyste dzia!ek po!o%onych w Krasno-
brodzie, na Podzamku (za sanatorium)  
z przeznaczeniem na budow# nowego 
sanatorium.

I Bieg Zdrojowy
12 stycznia 2013 roku w Krasno-

brodzie odb#dzie si# impreza narciarska 
pod nazw$ I Bieg Zdrojowy. Jej organi-
zatorem b#dzie Burmistrz Krasnobrodu, 

Krasnobrodzki Dom Kultury oraz M!o-
dzie%owy Klub Sportowy „Roch” dzia-
!aj$cy przy ZSO w Krasnobrodzie przy 
wspó!pracy z Lubelskim Okr#gowym 
Zwi$zkiem Narciarskim. Obecnie trwa-
j$ prace nad regulaminem i tras$ zawo-
dów. Szczegó!owe informacje b#d$ po-
dane w pó)niejszym terminie poprzez 
plakaty i informacje na stronach inter-
netowych m.in.: www.krasnobrod.pl, 
ale ju% teraz serdecznie zapraszamy do 
udzia!u w zawodach.

Informacje zebra!a:

M. Czapla

Przed budynkiem SP w Kaczórkach - oddanie do u"ytku drogi wojewódzkiej 849
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Szanowni Go!cie i Mieszka"cy Gminy Krasnobród!

W ciszy betlejemskiego #$óbka i przy wigilijnym stole

pomy!lmy o naszych najbli#szych i o sprawach najwa#niejszych.

Dajmy im to, czego od nas oczekuj%: mi$o!ci, serca i rodzinnego ciep$a.

Niechaj szczególna atmosfera &wi%t Bo#ego Narodzenia 

sprzyja te# wzajemnemu przebaczeniu,

nape$nia nas pokojem i b'dzie czasem g$'bokiej reß eksji.

Nowy Rok 2013 niechaj przyniesie wiele rado!ci i szcz'!cia,

niechaj spe$ni% si' marzenia i dopisze zdrowie.

Z serdecznymi pozdrowieniami

    Przewodnicz%cy Rady Miejskiej             

Kazimierz Misztal

Zast'pca Burmistrza                       

Stanis$aw J'drusina                         

Burmistrz Krasnobrodu

 Wies$aw Chmielowiec

pomy!l
Dajmy im

Ni

na
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jszych.

ego ciep$a.

nia 

ksji.

'!cia,

Bo!e Narodzenie – 2012 r.

„Bóg si" rodzi, moc truchleje…”

Wszystkim mieszka#com naszego Miasta i Gminy z w$adzami samorz%dowymi na czele, jak 
te! Czytelnikom „Gazety Krasnobrodzkiej” i wszystkim, którzy pochodz% z naszej pi"knej 

ziemi, sk$adam serdeczne !yczenia radosnego do&wiadczenia prawdy, !e Bóg sta$ si" cz$owiekiem, 
by by' z nami w naszej codzienno&ci. 

Ojciec (wi"ty Benedykt XVI og$aszaj%c Rok Wiary powie, !e „w Jezusie znajduje wype$nienie 
wszelka udr"ka i t"sknota ludzkiego serca. Rado&' mi$o&ci, odpowied) 
na dramat cierpienia i bólu, moc przebaczenia w obliczu otrzymanej 
obelgi i zwyci"stwo nad pustk% &mierci”.

*ycz" wi"c odkrywania poprzez wiar" obecno&ci !yj%cego Chrystusa 
i zapraszania Go w ka!dy zakamarek !ycia. 

Niech te! to wyprasza nam wszystkim Pani Krasnobrodzka.

ks. pra$at Eugeniusz Derdziuk
Proboszcz ParaÞ i Nawiedzenia NMP

w Krasnobrodzie
wraz z  Ksi"!mi wspó$pracownikami

Wiara jest por!k" tych dóbr, których si! spodziewamy … (Hbr 11.1) 

Gdy przyjdzie Cicha Noc Wcielenia niech Bo#y Duch da nam $ask! by%my mogli $ama& si! 
op$atkiem, z kol!d" w sercu i w zadumie patrze& na proste znaki Jego obecno%ci 

- jak Królowie padli na kolana i zawo$ali: 

 „Panie przymnó! nam wiary”

Prawdziwej, pe$nej i trwa$ej rado%ci 'wi"t Bo#ego Narodzenia!

Niech Bo#e Dzieci! przynosi: pokój, 

zdrowie i wszelkie potrzebne $aski.

      #ycz"
     Duszpasterze

     ParaÞ i Zes$ania Ducha 'wi!tego 

     w Krasnobrodzie
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Zbli%aj$cy si# ko-
niec 2012 roku 

jest okazj$, aby przybli%y' 
mieszka"com naszej gmi-
ny osi$gni#cia oraz zadania 
planowane do zrealizowa-
nia w przysz!ym roku, jak 
równie% problemy z nimi 
zwi$zane.

Mijaj$cy rok by! kolej-
nym rokiem inwestycji po-
lepszaj$cych %ycie miesz-
ka"com, cz#&' z nich by!a kontynuacj$ z 
lat poprzednich, tak jak budowa drogi w 
Zielonym, Grabniku, Potoku Senderki.

W roku 2012 dokowano remontu 
500m drogi w Majdanie Wielkim za 
kwot# 120 tys. z!., za& w Potoku Sender-
ki przebudowano 210m dro-
gi gminnej za kwot# 95.966 
z!., z czego 50% kosztów 
pokry! Urz$d Marsza!kow-
ski.

We wrze&niu przebudo-
wano dworzec autobusowy 
na parking i zatok# autobu-
sow$ o powierzchni 3114 
m2  za kwot# 297.750 z!.

Przeniesiono rów-
nie% koszty w wysoko&ci 
128.056 z!. w zwi$zku z 
przebudow$ sieci wodoci$-
gowej o d!ugo&ci 400m. w 
Krasnobrodzie.

Gmina pozyska!a &rodki 
unijne, które zosta!y prze-
znaczone na budow# drogi 
przy ulicy Sosnowej i chodnika o d!ugo-
&ci 618 m oraz systemu kanalizacji desz-
czowej !$cznie z ul. Lelewela. Przebu-
dowano wpusty przy ulicy Ko&ciuszki, 
kanalizacj# techniczn$ d!ugo&ci 618 m 
przy ul. Sosnowej.

Na ulicy Wczasowej przebudowano 
drog# na odcinku 722 m oraz sie' wo-
doci$gow$ o d!ugo&ci 250 m zainstalo-
wano równie% o&wietlenie uliczne. Wy-
budowano &cie%k# rowerow$ o d!ugo&ci 
722 m i tyle samo chodnika. Warto&' 
w/w prac opiewa na kwot# 1.879.196z!. 
z czego 15% stanowi$ w!asne &rodki 
gminy.

W zwi$zku z niedotrzymaniem przez 
wykonawc# terminu robot, pozosta!o do 
wykonania 200m drogi przy ul. Wcza-
sowej, któr$ zrealizujemy w kwietniu 
2013r.\

Du%e nak!ady Þ nansowe przezna-
czono na o&wiat#. Nale%y tu wymieni' 
szko!# w Kaczórkach, której  budowa 

zosta!a rozpocz#ta 2010r. i 
zako"czona 2011r. dzi#ki 
pozyskanej dotacji z Mini-
sterstwa Finansów w wyso-
ko&ci 500.000 z!. Z funduszy 
tych przeprowadzono ada-
ptacj# strychu w starej cz#&ci 
szko!y na sale przedszkolne, 
sale lekcyjne i sanitariaty. W 
nowej cz#&ci budynku wyko-
nano instalacj# elektryczn$, 
kanalizacyjn$, tynki, pod-

!ogi, ocieplono budynek i wymieniono 
pokryci dachowe.

W szkole w Krasnobrodzie przepro-
wadzono remont w okresie od kwietnia 
do ko"ca sierpnia 2012r., którego koszt 
wyniós! 607.095 z!. Za kwot# t$ wyko-

nano wymin# okien, drzwi, ocieplono 
budynek, wykonano prace blacharskie, 
izolacje przeciwwilgociowe i malowa-
nie. Wokó! budynku po!o%ono kostk# 
brukow$ na powierzchni 475m.

Koszt remontu zosta! pokryty ze 
&rodków pozyskanych z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej w kwocie 500.000 
z!. i wk!adu w!asnego Gminy w kwocie 
107.095z!.

Du%y problem mieli&my jako Gmina 
z budow$ „Orlika” i jego wykonawc$ 
Þ rm$ Sport-Projekt ze Szczecina, która 
rozpocz#!a prac# we wrze&niu 2011r. 
przez podwykonawc# Pana Krzysztofa 
Wichurskiego. Po wielu rozmowach i 
ponagleniach Þ rmy Sport-Projekt do-
sz!o do spotkania w dniu 10 listopada 
2011r. z prezesem Panem Bart!omiejem 
Piaseckim, podwykonawcami i inspek-
torem nadzoru. W trakcie spotkania po-
prosi!em o o&wiadczenie Pana Prezesa 
czy Þ rma wykona prace zgodnie z za-

wart$ umow$ i terminem. Pan Piasecki 
poinformowa!, %e musi porozumie' si# 
z prawnikami i wychodz$c z narady ju% 
mu powróci!. W takich okoliczno&ciach 
wypowiedzia!em Þ rmie Sport-Projekt 
umow# w dniu 10.XI.2011r.

W roku 2012 ponownie og!osili&my 
przetarg na wykonanie boisk sporto-
wych w ramach budowy kompleksu 
„Moje Boisko-Orlik 2012”. Przetarg 
wygra!a Þ rma Le&niewscy z Che!ma. 
Cena najkorzystniejszej oferty wynios!a 
998.000 z!. Odbiór prac nast$pi! w dniu 
26.11.1012r.

Najwi#ksz$ inwestycj$ 2011 i 2012 
roku by!a budowa zalewu o powierzchni 
23,60 ha wraz przebudow$ punktu wi-
dokowego, na który trzykrotnie og!a-

szali&my przetarg. Przetarg 
wygra!a Þ rma Portibud za 
kwot# 4.790.727z!. W wy-
niku tego przetargu zaosz-
cz#dzili&my ponad 800.000 
z!. w stosunku do innych 
oferentów. Wraz z budow$ 
zalewu rozbudowano &cie%-
ki rowerowe, spacerowe, a 
tak%e parkingi. 

Gmina Krasnobród ma 
status uzdrowiska i z tego 
tytu!u czerpie dochody. 
(rodki Þ nansowe mo%na by 
przekaza' na pog!#bienie 
zalewu - k$pieliska. 

W 2012 roku zakupio-
no samochód &mieciark# o 

warto&ci 436.650,00 z!. oraz 
pojemniki do zbiórki odpadów o pojem-
no&ci 120 litrów  w ilo&ci 400 szt.
Zrealizowano równie% zadania w ra-
mach Odnowy Centrów Wsi w Wólce 
Husi"skiej i Starej Hucie o !$cznej war-
to&ci 668.936,71 z!.

Zakres prac w ramach Odnowy Cen-
trum Wsi w Wólce Husi"skiej obejmo-
wa!: 

1. Adaptacj# budynku wiejskiego na 
&wietlic#  i gara% OSP, roboty wyko"-
czeniowe i elektryczne.

2. Wykonanie instalacji centralnego 
ogrzewania wraz z kot!owni$ i instalacj$ 
gazow$.

3. Elementy ma!ej architektury (!aw-
ki, ogrodzenie, plac zabaw, stojaki na 
rowery)

4. Budowa o&wietlenia ulicznego – 
10 s!upów.

5. Budowa chodnika – 400 m, umoc-
nienie rowów, budowa przepustów.

6. Zakup wyposa%enia do &wietlicy 

Razem zmieniajmy Krasnobród

Budynki szkolne w Krasnobrodzie
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OG*OSZENIE
BURMISTRZ KRASNOBRODU

og!asza ustny przetarg nieograniczony na
sprzeda# nieruchomo$ci gruntowych niezabudowanych po!o#onych w 

miejscowo$ciach: Malewszczyzna i Kaczórki stanowi%cych w!asno$& gminy 
Krasnobród.

Drugi przetarg na:
1. Dzia!k# nr 333/7 o pow. 0,1064 ha po!o%on$ w miejscowo&ci Kaczórki 
Cena wywo!awcza -  19 717,00 z! w tym 23 % podatku VAT
Dzia!ka przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy  

pod zabudow# zagrodow$, jednorodzinn$ i us!ugow$, bez dost#pu do drogi 
publicznej.

Kolejny przetarg na:
1. Dzia!k#  nr 333/5 o pow. 0,9693 ha po!o%on$  w miejscowo&ci Kaczórki 
Cena wywo!awcza -  20 720,00 z! 
Dzia!ka przeznaczona w palnie zagospodarowania przestrzennego  jako 

teren u%ytków zielonych i zadrzewionych 
2. Dzia!k# nr  808 o pow. 1,06 ha po!o%on$ w miejscowo&ci Malewszczyzna 
Cena wywo!awcza – 7 365,00 z! 
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy  – teren 

upraw rolno – le&nych.
Pierwszy przetarg na dzia!k# nr 333/7  i drugi przetarg na dzia!ki nr 333/5 i  

808 odby! si# w dniu 20 lipca 2012 r. i zako"czy! si# wynikiem negatywnym. 
Przetarg ustny nieograniczony  na w/w dzia!ki odb"dzie si" w dniu  18 

stycznia 2013 r. o godz. 1000  w siedzibie Urz"du Miejskiego w Krasnobro-
dzie przy ul. 3 Maja 36

Wadium w wysoko&ci 10 % ceny wywo!awczej nale%y wp!aci'  na konto 
Urz#du Miejskiego w Krasnobrodzie nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 
Bank Spó!dzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddzia! w Krasnobrodzie. Za 
prawid!owe  wniesione uznaje si# wadium, które znajdzie si# na rachunku 
bankowym Urz#du Miejskiego do dnia 15 stycznia 2013 r. 

Nieruchomo&ci przeznaczone na przetarg nie s$ obci$%one ograniczonymi 
prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporz$dzaniu. 

Wadium wp!acone przez osob#, która wygra przetarg zostanie zaliczone na 
poczet ceny sprzeda%y nieruchomo&ci, natomiast wadia pozosta!ym uczestni-
kom przetargu podlegaj$ zwrotowi. 

Osobie, która przetarg wygra!a a nie stawi  si# bez usprawiedliwienia w 
wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej, wp!acone wadium nie 
podlega zwrotowi. 

Bli%sze informacje mo%na uzyska' w Urz#dzie Miejskim w Krasnobrodzie, 
pokój nr 9 lub telefonicznie (84) 6607691.

Zastrzega si# mo%liwo&' odwo!ania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

        Burmistrz Krasnobrodu

Wies!aw Chmielowiec

wiejskiej  w Wólce Husi"skiej (ze &rod-
ków w!asnych gminy):
a) Sprz#t multimedialny – 24.018,21 z!.
b) Meble i sprz#t AGD – 7.380,00 z!.

Zakres prac w ramach Odnowy Cen-
trum Wsi w Starej Hucie obejmowa!:

1. Adaptacj# budynku wiejskiego 
na &wietlic#  - roboty wyko"czeniowe, 
ocieplenie budynku, wymiana stolarki. 

2. Elementy ma!ej architektury (plac 
zabaw dla dzieci, altana, ogrodzenie)

3. U!o%enie chodników przy budyn-
ku &wietlicy – 86 m2

4. Zakup wyposa%enia do &wietlicy 
wiejskiej w Starej Hucie (ze &rodków 
w!asnych gminy):
a) Komputery – 5 szt., monitor – 5 szt., 
projektor multimedialny – 1 szt.
b) Kuchnia gazowa, meble
c) Sprz#t sportowy 

To pokrótce przedstawione zadania 
inwestycyjne realizowane w 2012 roku. 

Plany inwestycyjne 
na rok 2013

W nowym 2013 roku na terenie 
gminy Krasnobród b#d$ realizowane 
kolejne zadania inwestycyjne. Oto kilka 
najwa%niejszych:

1. „Rozbudowa Infrastruktury 
turystycznej w Krasnobrodzie – etap 
2” – zakres zadania obejmuje roboty 
budowlane: wykonanie chodnika do 
Kaplicy Objawie" na Wodzie, zagospo-
darowanie wyspy nad zalewem, budow# 
parkingu za Punktem Informacji Tu-
rystycznej na Podklasztorze. Warto$& 
projektu 2.789.640 z!. 

2. Budowa ulicy Wi$niowej – obej-
muje budow# drogi i odwodnienia. 
Warto$& zadania – 1.381.620 z!., w 
tym 80% doÞ nansowanie z &rodków na 
drogi kryzysowe.

3. Budowa drogi w Borkach – wy-
konanie 500 mb drogi. Warto$& zada-
nia 100.000 z!.

4. Budowa drogi w Starej Hucie. 
Warto$& zadania 100.000 z!.

5. Opracowanie dokumentacji na 
tereny zalewowe w Wólce Husi'skiej. 
Warto$& projektu -  36.000 z!.

6. Zintegrowany system gospodar-
ki odpadami gminy Krasnobród – za-
danie obejmuje rekultywacj# sektorów 
wysypiska, zakup samochodu – &mie-
ciarki, koszy ulicznych. Warto$& ca!e-
go zadania wynosi 717.770 z!., (w tym: 
rekultywacja ok.  123.000 z!., zakup 
&mieciarki - 440.000 z!.). 

7. Odnowa Wsi miejscowo$ci Hut-
ki – Zmiana dachu  na budynku remizy 
OSP, wykonanie boiska do siatkówki. 

Warto$& zadania 351.679 z!. w tym do-
Þ nansowanie w wysoko&ci 214.000 z!.

8. Dominikanówka – Remont da-
chu na budynku remizy OSP. Warto$& 
240.000 z!., realizacja ze &rodków bu-
d%etowych gminy.

9. Kontynuacja budowy remizy 
OSP w Hucisku - 40.000z!

10. Odmulanie zalewu – Warto$& 
zadania ok. 500.000 z!. (&rodki w!asne i 
po%yczka z WFO(iGW).

11. Bie#%ce remonty dróg gmin-
nych – 30.000 z!.

W najbli%szych latach planowa-

ne jest równie% wykonanie rozbudo-
wy kanalizacji w ul. Lelewela. Gmina 
posiada ju% wykonan$ dokumentacj# 
na to zadanie. Jego warto&' wyniesie 
1.027.000 z!. Bardzo pilnym zadaniem 
jest równie% modernizacja oczyszczalni 
&cieków. Zadania te, jak i wiele innych 
b#d$ realizowane w przysz!o&ci w mia-
r# posiadanych i pozyskanych &rodków 
Þ nansowych.

Wies!aw Chmielowiec

Burmistrz Krasnobrodu
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W zwi$zku z trwaj$c$ zim$ pra-
gn# zaapelowa' do wszystkich 

mieszka"ców naszej gminy o przestrzega-
nie zapisów zawartych w ustawie o utrzy-
maniu czysto&ci i porz$dku w gminach.

Zgodnie z zapisami  tam zawartymi 
jednym z obowi$zków jest wymieniony 
w art 5.1 pkt 4 uprz$tniecie b!ota, &niegu 
lodu i innych zanieczyszcze" z chodni-
ków po!o%onych wzd!u% nieruchomo&ci. 
Do tej pory tylko nieliczni mieszka"cy 
s$ &wiadomi, %e to zadanie nale%y do ich 
obowi$zków. Chcia!bym jednak przy-
pomnie', %e wbrew pozorom ta przez 
wi#kszo&' mieszka"ców bagatelizowana 
sprawa, mo%e by' przyczyn$ nieszcz#&cia 
czyjej& osoby. W obecnych czasach coraz 
wi#cej osób wchodzi na drog# s$dow$, 
gdy poczuje si# skrzywdzona. Tak mo%e 
by' równie%, gdy kto& na chodniku, przy 
granicy z Pa"stwa nieruchomo&ci$ dozna 
pot!uczenia, z!amania lub innego uszko-
dzenia cia!a w wyniku po&lizgu lub upad-
ku. Na pewno b#d$ to niemi!e wspomnie-
nia dla w!a&ciciela nieruchomo&ci, który 
nie dope!ni! obowi$zku, jak równie% dla 
osoby pokrzywdzonej. 

W tym miejscu chcia!bym równie% 
poinformowa', %e w najbli%szym czasie 
czekaj$ nas du%e zmiany w gospodar-
ce odpadami. B#dziemy zobligowani do 

og!oszenia przetargu na odbiór nieczy-
sto&ci sta!ych od w!a&cicieli nieruchomo-
&ci. Po 1 lipca 2013 roku nie b#dzie ju% 
gospodarstwa zamieszka!ego nie obj#tego 
nowymi zasadami. Radni zadecyduj$ rów-
nie% czy tym obowi$zkiem obj#te zostan$ 
nieruchomo&ci niezamieszka!e (sklepiki, 
punkty gastronomiczne, o&rodki wczaso-
we czy te% domki letniskowe). My&l# %e 
b#dzie zrozumia!e, %e w ka%dej nierucho-
mo&ci powstaj$ odpady i niestety za ich 
wywóz i zagospodarowanie trzeba b#dzie 
p!aci'. Do tej pory ró%nie to bywa!o, nie-
którzy nieuczciwi mieszka"cy potraÞ li 
za&mieca' lasy, wynosi' &mieci do koszy 
ulicznych, czy te% podrzuca' na dzia!ki 
s$siednie. Dochodzi!o nawet do tego, %e 
te same osoby podrzuca!y &mieci w miej-
sca publiczne (do koszy ulicznych), a po 
chwili wydzwania!y do Urz#du czy te% za-
k!adu komunalnego z pretensjami, %e nie 
s$ opró%niane pojemniki. Robi!y to tylko 
po to, aby mie' miejsce na podrzucanie 
nast#pnych.  Mam nadziej# %e nowe zasa-
dy pozwol$ na wyeliminowanie tych prak-
tyk, a sumienne segregowanie odpadów 
pozwoli na to, %eby wprowadzenie tych 
zasad by!o jak najbardziej sprawiedliwe, 
a najmniej kosztowne i uci$%liwe dla nas 
mieszka"ców.

Burmistrz Krasnobrodu

Apel do mieszkańców

Je"eli starasz si# kocha$ wszystkich,

 b#dziesz zbawiony,

ale je"eli starasz si# o to,

 "eby by$ przez wszystkich kochany

zbawiony nie b#dziesz

Ojcowie Ko%cio!a

Ostatnie tygodnie i 
dni poprzedzaj$ce 

zako"czenie starego roku 
pe!ne s$ gor$czkowych 
podsumowa", bilansów, 
raportów, sprawozda". Lu-
dzie licz$ dochody, zyski, 
wydatki i straty. Wszystko 
to splecione jest minionymi 
zwyci#stwami i pora%kami, 
rado&ciami i !zami, nadzie-
jami i tragedi$, szcz#&ciem 
i bólem.

Jaki by! nasz miniony rok? 
Na pewno:
- pracowity i twórczy, bo wiele no-

wego si# dzia!o, m.in.: oddanie do u%ytku 
rozbudowanego zalewu, rozpocz#cie prze-
budowy ulicy Sosnowej i Wczasowej, roz-
budowa wie%y widokowej, budowa zespo-

!u boisk „Orlik”, modernizacje &wietlic w 
Starej Hucie i Wólce Husi"skiej, chodniki 
przy drogach powiatowych w Hutkach 
i przy ulicy Sanatoryjnej na Podzamku, 
dworzec autobusowy z parkingiem i wiele 
innych zada". Na inwestycje wydano ok. 
9,5 mln. z!.;

- trudny – w zwi$zku z 
tym, %e nie uwzgl#dniono w 
dokumentacji projektowej 
pog!#bienia i oczyszczenia 
zalewu oraz !awek i koszy 
na &miecie, zjazdów do nie-
ruchomo&ci, a tak%e niew!a-
&ciwie zaprojektowano k!ad-
k# na Wieprzu i utwardzenie 
przy O&rodku „Je%yk”, inne 
problemy to zad!u%enie gmi-
ny i ograniczenie mo%liwo-
&ci inwestycyjnych, budowa 
ulicy Wczasowej i Zespo!u 

Boisk „Orlik”,
- pe!en wyzwa' – pozyskanie &rod-

ków w ramach Programu Rozwój Polski 
Wschodniej na wspó!prac# regionaln$ 
Krasnobrodu, Rymanowa i Solca (gminy 
uzdrowiskowe), szukanie rozwoju w opar-

ciu o wody lecznicze i termalne (eksper-
tyza PIG),

- zapadaj%cy w pami"ci – otwarcie 
zalewu, Roztocza"ski Jarmark Turystycz-
ny, kontakty z Ambasad$ Królestwa Nor-
wegii, wystawa ilustracji „Korczak i jego 
dzie!o” w Instytutach Polskich w Bratys!a-
wie i Pradze, wydanie ksi$%ki Marii Ko-
nopnickiej „O Krasnoludkach i o sierotce 
Marysi” z doÞ nansowaniem z Programu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.

Jaki chcia!bym, %eby by! rok 2013?
Dobry.

Dla naszych mieszka"ców, pe!en upoj-
nych, spe!nionych marze" oraz zdrowych i 
pogodnych dni. 

A dla gminy – moc inwestycji, zro-
zumienia dla podejmowanych dzia!a" i 
wzrost &rodków w bud%ecie.

Zgodnie z dewiz$ gen. W!adys!awa 
Andersa „Odrzu'my wszystko co nas 
dzieli, we)my wszystko co nas !$czy”.

Stanis!aw J#drusina

Zast#pca Burmistrza Krasnobrodu

Podsumowanie roku 2012

Aby Nowonarodzony 

Chrystus

obudzi! w nas to, 

co jeszcze u"pione,

o#ywi! to, ci ju# martwe;

niech "wiat!o Jego s!owa

prowadzi nas przez #ycie 

do wieczno"ci.

Radosnych $wi%t 
Bo#ego Narodzenia

sp&dzonych 

w rodzinnym gronie

#yczy

Redakcja

„Gazety Krasnobrodzkiej”
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Ju% po raz dwudziesty odby!a si# 
ogólnopolska akcja charytatyw-

na Pomó# Dzieciom Przetrwa& Zim" 
zainicjowana przez Ew# Dados z lubel-
skiego radia.

Wydarzenie, które pocz$tkowo mia-
!o charakter regionalny przerodzi!o si# 
w akcj# o zasi#gu ogólnopolskim, w 
którym uczestniczymy tak%e i my.

W niedziel# 2 grudnia 2012r. wolon-
tariusze z ca!ej Polski podczas wielkiej 
zbiórki ulicznej  zbierali dary dla najbar-
dziej potrzebuj$cych dzieci.

Równie% Krasnobród wzorem lat 
ubieg!ych czynnie wzi$! udzia! w tym 
szlachetnym przedsi#wzi#ciu.  

Tegoroczna akcja w naszym mie-
&cie i gminie rozpocz#!a si# 26 listopada 
zbiórk$ darów w szko!ach, która trwa!a 
do pi$tku 30 listopada w!$cznie.           

Nast#pnie w niedziel# 2 grudnia 
odby!a si# g!ówna zbiórka darów, w 
której nie zabrak!o tak%e naszych wo-
lontariuszy i ludzi dobrego serca, którzy 
chcieli podzieli' si# tym, co maj$. Dary 
zbierano w kilku punktach miasta (przy 
Ko&ciele Zes!ania Ducha (wi#tego, 
Markecie Spo%ywczym AMC MAR-
KET, sklepach: „Biedronka”, „Joanna”, 
„Groszek”, „Sklepie spo%ywczym” na 
Podklasztorze oraz w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury. 

Ponadto wolontariusze czekali na 
darczy"ców w wyznaczonym punkcie w 
Kaczórkach. 

Ale Akcja, to nie tylko zbiórka da-
rów, lecz wiele imprez organizowanych 
na rzecz dzieci. W Krasnobrodzie ta-
kim wydarzeniem jest koncert w Domu 
Kultury, który „od zawsze” towarzyszy 
Akcji. W jego przygotowanie zaanga%o-
wane s$ szko!y z terenu miasta i gminy 
Krasnobród, dzi#ki czemu ma on bardzo 
bogaty i ró%norodny program. 

W tym  roku równie% tak by!o. 
Popo!udniowe spotkanie w sali wi-

dowiskowej Domu Kultury rozpocz#!a 
Mariola Czapla- szef krasnobrodzkiego 
sztabu organizacyjnego, która po powi-
taniu przyby!ych, w kilku s!owach opo-
wiedzia!a o programie przygotowanym 
na to wyj$tkowe popo!udnie. Zaprosi!a 
tak%e do wzi#cia udzia!u w aukcji, która 
jest jednym ze sta!ych punktów akcyj-
nych  koncertów.

Niedzielne wyst#py rozpocz#li 
uczniowie Szko!y Publicznej w Zielo-
nem, którzy zaprezentowali widowisko 
ekologiczne pt. „Ja& i Ma!gosia”. Na-
st#pnie na scenie rozbrzmia!y „Weso!e 
piosenki” w wykonaniu najm!odszych 

uczennic Szko!y Podstawowej w Maj-
danie Wielkim. 

Potem g!os zabrali uczniowie Ze-
spo!u Szkó! Podstawowych w Kra-
snobrodzie, którzy byli wykonawcami 
prezentacji s!owno - muzycznej „Sport 
i zdrowie”. Ale to nie by! koniec ich ich 
wyst#pów, bowiem potem uczniów tej 
szko!y mo%na by!o jeszcze podziwia' 
w „Inscenizacji o wodzie”, i „Wiado-
mo&ciach szkolnych”, natomiast cz!on-
kowie samorz$du tej szko!y doskonale 
sprawdzili si# w „Skeczu z humorem”.

„Mam talent”, by! kolejnym punk-
tem koncertu, a przygotowany zosta! 
przez uczniów Szko!y Podstawowej w 
Kaczórkach.

Za spraw$ Zespo!u Ta"ca Nowocze-
snego „FART” dzia!aj$cego przy KDK 
na krasnobrodzkiej scenie nie zabrak!o 
te% ta"ca.

Przedostatnim punktem programu 
by!o humorystyczne przedstawienie  „ O 
wyg!odnia!ym wilku i bardzo g!odnym 
rybaku” zaprezentowane przez uczniów 
Zespo!u Szkó! Ogólnokszta!c$cych w 
Krasnobrodzie.

Niedzielne spotkanie w KDK zako"-
czy!o si# mini koncertem gitarowym w 
wykonaniu Jaros!awa Monastyrskiego, 
któremu towarzyszy!a Magdalena Cy-
bulska

Pisz$c o samym 
koncercie nale%y 
wspomnie' o aukcji, 
która odbywa!a si# 
w przerwach pomi#-
dzy poszczególnymi 
punktami programu, 
podczas której licyto-
wane by!y prace prze-
kazane przez Warsztat 
Terapii Zaj#ciowej 
w Dominikanówce, 
Zespó! Szkó! Ogólno-
kszta!c$cych, Zespó! 
Szkó! Podstawowych 
i Krasnobrodzki Dom 
Kultury. 

Ten nieod!$czny 
element krasnobrodz-
kich koncertów to-
warzysz$cych Akcji 
PDPZ cieszy! si# jak 
zawsze du%ym zainte-
resowaniem.

Warto w tym miej-
scu doda', %e podczas 
licytacji Akcj# wspar! 
Burmistrz Krasnobro-
du Wies!aw Chmielo-

wiec i Przewodnicz$cy Rady Miejskiej 
Kazimierz Misztal, który od pocz$tku 
trwania Akcji w Krasnobrodzie jest jej 
wolontariuszem.

Pan Burmistrz zabieraj$c g!os pod-
czas koncertu podzi#kowa! zgromadzo-
nym za aktywne w!$czenie si# w to szla-
chetne przedsi#wzi#cie. 

Mi!o mi poinformowa' Czytelni-
ków „Gazety Krasnobrodzkiej”, %e w 
tym roku uda!o si# zebra' 630 kg darów 
(to prawie 200 kg wi#cej ni% w roku 
ubieg!ym), które zosta!y przekazane do 
Miejskiego-Gminnego O&rodka Pomo-
cy Spo!ecznej, gdzie podzielono je na 
83 paczki, które traÞ !y do najbardziej 
potrzebuj$cych rodzin naszej gminy

Jednak %eby to by!o mo%liwe po-
trzebne by!o zaanga%owanie i dobra 
wola wielu ludzi, którzy po&wi#cili swój 
czas i aktywnie w!$czyli si# do tego-
rocznej Akcji PDPZ. Wszystkim ser-
decznie dzi#kujemy, w sposób szczegól-
ny pragniemy podzi#kowa' wszystkim 
darczy"com, którzy wsparli Akcj#, bo 
mamy nadziej#, %e to dzi#ki nim po raz 
kolejny uda nam si# wywo!a' u&miech 
na wielu dzieci#cych twarzach. 

M.K.

Fotoreporta" – str. 10 - 11

Jubileuszowa Akcja PDPZ
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Rola muzyki i piosenki w 
rozwoju dziecka jest bardzo 

istotna. Wzbogaca jego &wiat uczu' 
kszta!tuje postawy, rozwija s!ownic-
two i poszerza wiadomo&ci o otocze-
niu.
(piewanie, a szczególnie &piewa-

nie w grupie jest te% doskona!$ okazj$ 
do integracji i uaktywnienia dzieci 
nie&mia!ych, które maj$ problem z 
publicznymi wyst#pami.

Krasnobrodzki Dom Kultury ju% 
od 18 lat jest organizatorem Gminne-
go Konkursu Piosenki Przedszkolaka, 
który daje mo%liwo&' zaprezentowa-
nia si# na scenie wszystkim ma!ym 
wokalistom z terenu miasta i gminy 
Krasnobród.

W tym roku grono milusi"skich 
bior$cych udzia! w tym muzycznym 
wydarzeniu by!o bardzo du%e, bo-
wiem zg!oszonych zosta!o ponad 190 
wykonawców.

Wielkie &piewanie odby!o si# 21 
listopada 2012r. w sali widowiskowej 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury, 
która wype!niona by!a po brzegi.

Oprócz ma!ych wokalistów do-
pisa!a równie% publiczno&', która 
gromkimi brawami nagradza!a ka%dy 
wyst#p.

Na scenie prezentowali si# soli-
&ci, duety i grupy wokalne. Wszyscy 
doskonale przygotowani i pe!ni entu-
zjazmu.

Niektórzy odwa%nie i bez cienia 
tremy &piewali przygotowane piosen-
ki, inni dopiero po chwili nabierali 
pewno&ci, by wyst#p wypad! znako-
micie.

Nie wszyscy jednak zaprezento-
wali si# na scenie Domu Kultury, bo-
wiem najm!odsze grupy przedszko-
laków z krasnobrodzkiej placówki i 
wokali&ci z Publicznej Szko!y Pod-
stawowej w Zielonym zaprosi!y dy-
rektora KDK - pani$ Mariol# Czapl# 
- do „siebie”, gdzie za&piewali przy-
gotowane piosenki. 

Spotkania z piosenk$ zako"czy!y 
si#, wr#czeniem dyplomów i upomin-
ków oraz wspólnym pami$tkowym 
zdj#ciem.
    
   M.K.

Fotoreporta" – str. 20

„Śpiewać 
każdy 

może…”

Podzi!kowania

Sk!adam serdeczne s!owa podzi#kowania wszystkim zaanga%owanym w orga-
nizacj# i przebieg tegorocznej Ogólnopolskiej Akcji „Pomó% Dzieciom Prze-

trwa' Zim#” na terenie miasta i gminy Krasnobród.
Serdecznie dzi#kuj#:

• Dyrekcjom, nauczycielom i uczniom szkó! z terenu gminy Krasnobród za orga-
nizacj# zbiórki darów w szko!ach oraz za przygotowanie programów artystycznych 
prezentowanych podczas koncertu w KDK.

• Ksi#%om: ks. pra!atowi dr Eugeniuszowi Derdziukowi – proboszczowi ParaÞ i 
Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, ks. Romanowi Sawicowi - proboszczowi ParaÞ i 
Zes!ania Ducha (wi#tego w Krasnobrodzie i ks. Paw!owi S!onopasowi – probosz-
czowi ParaÞ i (wi#tej Bo%ej Opatrzno&ci w Bondyrzu za propagowanie Akcji poprzez 
og!oszenia paraÞ alne, a tak%e za umo%liwienie zbiórki darów przy ko&cio!ach.

• Wolontariuszom i Przyjacio!om Akcji, w tym cz!onkom Krasnobrodzkiego Klu-
bu Wolontariatu za zbieranie darów.

• W!a&cicielom sklepów: Jolancie, Kazimierzowi i Wac!awowi Adamczuk – AMC 
Market Spo%ywczy,  Stanis!awowi i Krystynie Borek – Sklep Spo%ywczo-Przemy-
s!owy, Jaros!awowi Rosiakowi – Sklep Joanna, Januszowi Kurantowiczowi – Sklep 
Spo%ywczy, oraz Kierownictwu Sklepu „Biedronka” za umo%liwienie przeprowadze-
nia zbiórki darów.

• Fundatorom fantów licytowanych podczas aukcji prowadzonej podczas koncer-
tu, tj. Warsztatowi Terapii Zaj#ciowej w Dominikanówce, Zespo!owi Szkó! Ogólno-
kszta!c$cych i Zespo!owi Szkó! Podstawowych w Krasnobrodzie oraz Pani Marzenie 
Mazurek z Krasnobrodzkiego Domu Kultury.

• Pani Kierownik Miros!awie Konopka i Pracownikom Miejsko-Gminnego O&rod-
ka Pomocy Spo!ecznej w Krasnobrodzie za pomoc w zbiórce darów, zwiezienie ich z 
punktów zbiórki oraz rozdysponowanie w&ród potrzebuj$cych.

• Wszystkim DARCZY+COM, którzy przynie&li ró%nego rodzaju dary. W sposób 
szczególny dzi#kujemy Pani Bo%enie Korzeniowskiej-dyrektor BETASOAP Sp.z o.o. 
Zak!ad Produkcji Myd!a w Szewni Dolnej za wieloletnie wspieranie naszej akcji i 
przekazanie znacz$cego daru w postaci produktów Zak!adu.

Mariola Czapla

szef sztabu organizacyjnego

Akcji Pomó" Dzieciom Przetrwa$ Zim#

w Krasnobrodzie

Programy MKiDN 2013
Ju% od kilku lat Krasnobrodzki Dom Kultury ubiega si# o&rodki Þ nansowe z pro-

gramów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na  ró%nego rodzaju zadania 
z zakresu kultury. Opracowanych i z!o%onych zosta!o kilka projektów, niektóre z nich 
zyska!y uznanie oceniaj$cych i doczeka!y si# realizacji. 

Ostatnio, w 2012 ze &rodków MKiDN zrealizowany zosta! projekt pn. „Maria Ko-
nopnicka. O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, który obejmowa! wydanie ksi$%ki z 
ilustracjami wybitnych polskich ilustratorów, którzy od kilku lat przyje%d%aj$ do Kra-
snobrodu na Ogólnopolskie Warsztaty Ilustratorów. Ksi$%ka zosta!a wydana z okazji 
170. rocznicy urodzin autorki. Ca!kowita warto&' zadania wynios!a 43.375,00z!., w tym 
doÞ nansowanie ze &rodków MKiDN wynios!a 19.900,00 z!., &rodki pozyskane z innych 
placówek 16.250,00 z!., &rodki w!asne KDK 7.225,00 z!.

Nabór wniosków do programów MKiDN 2013 up!yn$! 30.11.2012r. W tym terminie 
Krasnobrodzki Dom Kultury z!o%y! dwa wnioski. 

Jeden z nich to wniosek pn. „Tam za dworem, za jaworem” z!o%ony do programu 
„Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 3: „Kultura ludowa” obejmuj$cy wydanie bogato 
ilustrowanej ksi$%ki zwieraj$cej teksty pie&ni ludowych wraz zapisem nutowym.

Drugi wniosek pn. „Krasnobrodzka platforma edukacji kulturalnej - zakup o&wietle-
nia oraz nag!o&nienia na cele animacji kulturalnej”, obejmuj$cy zakup sprz#tu o&wietle-
niowego i nag!o&nieniowego zosta! z!o%ony do Programu „Rozwój infrastruktury kultu-
ry”, priorytet: „Infrastruktura domów kultury”.

Wyniki oceny wniosków poznamy na prze!omie stycznia i lutego 2013 roku.

M. Czapla
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16 grudnia 2012 roku ukaza!a si# 
nowa p!yta z nagraniami kol#d i pasto-
ra!ek w wykonaniu Scholi Katolickiego 
Stowarzyszenia M!odzie%y „Emmanu-
el”  dzia!aj$cego przy paraÞ i Nawiedze-
nia NMP w Krasnobrodzie. Nagrania 
realizowane by!y od pocz$tku listopada 
2012 roku w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury. Realizacji nagra" dokona! p. 
Jaros!aw Derkacz. Na p!ycie mo%emy 
wys!ucha' dwunastu kol#d i pastora!ek. 

Nagra" dokonano w nast#puj$cym 
sk!adzie: Martyna Gontarz – wokal, gi-
tara, ß et poprzeczny, Adrianna Parnicka 
– wokal, organki, Anna Parnicka – wo-
kal, gitara, Ks. S!awomir Skowro"ski 
– wokal oraz go&cinnie: Jakub Gontarz 

– cymba!ki. 
Szat# graÞ czn$ p!yty opracowa!a 

Martyna Gontarz. 
S!owa szczególnej wdzi#czno&ci na-

le%$ si# p. Jaros!awowi Derkaczowi za 
w!o%one serce i po&wi#cony czas na re-
alizacj# nagra" i opracowanie d)wi#ku. 

Nale%y wspomnie', %e dochód ze 
sprzeda%y p!yt przeznaczony jest na 
dzia!alno&' KSM tj. rekolekcje, wyjaz-
dy formacyjne m!odzie%y i inne. 

P!yty mo%emy ju% nabywa' w za-
krystii oraz w klasztornym sklepiku u s. 
Jadwigi na dolnym korytarzu klasztoru 
w Krasnobrodzie. 

Ka"dy z nas ma na tyle du"& d!o', 

"e mo"e z niej uczyni$ Betlejem. 

Ka"dy z nas ma na tyle ciep!e 

serce, 

"e mo"e przyj&$ nowonarodzon& 

Mi!o%$…

Do tego wystarczy tylko wiara…

Niech Narodzony Chrystus 

znajdzie godne miejsce w Twoim 

sercu…

Niech Bo"a Dziecina przyniesie 

pokój serca i opromieni Twoje 

"ycie swoim %wiat!em.

 
Schola KSM „Emmanuel” 

w Krasnobrodzie

(wieci nam gwiazda
Nowa p!yta Scholi KSM „Emmanuel” w Krasnobrodzie

Adoracje 
Bo#onarodzeniowe
w Sanktuarium  NNMP

w Krasnobrodzie

Zgodnie z wieloletni$ tradycj$ w 
Sanktuarium Maryjnym w Kra-

snobrodzie organizowane s$ Adoracje Bo-
%onarodzeniowe, w których uczestnicz$ 
mieszka"cy poszczególnych miejscowo-
&ci z terenu paraÞ i.

Oto terminy i wykonawcy adoracji:

06.01.2013r., godz. 9.00
Majdan Wielki

06.01. 2013r., godz. 10.30
Koncert Kol#d i Pastora!ek - Zespó! 

„Wójtowianie”
13.01.2013r., godz. 9.00

Wólka Husi"ska
13.01.2013r., godz. 10.30

Krasnobród
20.01. 2013r., godz. 9.00

Zielone
02.02.2013r., godz. 17.00  

Koncert Kol#d i Pastora!ek - Zespó! 
„Wójtowianie”

Serdecznie zapraszamy mieszka"ców 
innych miejscowo&ci, a tak%e przedstawi-
cieli ró%nych grup do w!$czenia si# w t# 
pi#kn$ tradycj# adoracji.

Ks. Pra!at Eugeniusz Derdziuk

Proboszcz ParaÞ i NNMP 

w Krasnobrodzie
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6 grudnia w  krasnobrodzkiej bi-
bliotece go&cili&my &w. Miko!aja. Przed 
godz. 10.00 zebra!a si# grupka malu-
chów, która wraz z rodzicami i babciami 
wspólnie oczekiwa!a na tego Niezwy-
k!ego Go&cia. Czas oczekiwania umila!y 
zabawy przygotowane przez  pomocnice 
Miko!aja, (nie%ynki – bibliotekarki.

Wspólnie ubrali&my choink#, a po-
tem wypatrywali&my naszego niety-

powego czytelnika. Od chwili, kiedy 
ujrzeli&my go w oknie rado&ci nie by!o 
ko"ca. Wiekowy Pan z szerokim gestem 
mia! niespodziank# dla ka%dego, kto 
tylko zechcia! si# z nim u nas spotka'. 
Kiedy wszystkie prezenty zosta!y roz-
dane, Miko!aj zaprosi! wszystkich na 
pocz#stunek i ta"ce przy najwi#kszych 
przebojach. ,egnaj$c si# z nami obieca!, 
%e za rok spotkamy si# znowu.

Miko!aj zaprosi! dzieci za rok. 
(nie%ynki –bibliotekarki zapraszaj$ co-
dziennie od poniedzia!ku do pi$tku od 
godz. 9.00 do 17.00.  Odwied) nas tak-
%e na facebooku:  http://www.facebook.
com/pages/Biblioteka-Publiczna-w-
Krasnobrodzie 

B. W!odarczyk

Spotkanie z Miko!ajem w bibliotece
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Ksi$%ka niewielka, cho' wyj$t-
kowo bogata w tre&', autor-

stwa jednego z profesorów KUL. [Ks. 
Edward Walewander, Proboszczowie 

krasnobrodzcy od po!owy XIX wieku, 
Wydawnictwo Towarzystwa Nauko-
wego KUL, Lublin 2012, summary, ss. 
110, il.]. Jest to dzie!o wykonane znacz-
nym nak!adem pracy i do&' rozleg!ej 
kwerendy, bo w biograÞ styce wa%ne s$ 
szczegó!y, a do tych dotrze', to niekiedy 
%mudna w#drówka po archiwach i bi-
bliotekach. Ale warto by!o.  

Ksi$%ka ma charakter biograÞ i zbio-
rowej stricto sensu, w!a&ciwie jest to 
swoisty s!ownik biograÞ czny, gatunek 
badawczy i literacki dzi& bardzo rozpo-
wszechniony, z tym %e  kryterium, jakie 
autor w tym przypadku obra!, to nie jest 
okre&lona kategoria osób, np. kap!ani 
pisz$cy, wzgl#dnie jaki& znacz$cy ob-
szar, kraj, diecezja, ale po prostu paraÞ a, 
ma!omiejska, dawny klasztor dominika-
nów, st$d w ksi$%ce znalaz!o si# kilku 
z nich, pozostawionych w duszpaster-
stwie diecezjalnym po kasacie carskiej 
w wyniku represji popowstaniowych. 
Mo%na powiedzie', %e podejmuj$c te-
mat tak zakrojony, autor musi mie' 
&wiadomo&' pewnego ryzyka. Mo%e si# 
przecie% zdarzy', %e w tak nie ekspono-
wanej paraÞ i, wprawdzie sanktuarium z 
tradycj$ pielgrzymowania, ale w istocie 
swej, jak wiele takich o&rodków i ten 
przez prze%ywa! na przestrzeni dziesi#-
cioleci pewien niedow!ad, mo%na by!o 
natraÞ ' na parochów, którzy nie warci 
byli pióra. Wydaje si#, %e autor, lubuj$-
cy si# zreszt$ w twórczo&ci biograÞ cz-
nej, z tym pytaniem musia! si# upora' i 
wszystko wskazuje na to, %e omawiana 
tu ksi$%ka jest pewnego rodzaju rezulta-
tem rozwi$zania tego problemu. 

Z tre&ci ksi$%ki wynika bowiem nie-
zwykle s!uszna konkluzja mówi$ca, i% 
%ycie ka%dego cz!owieka zawiera taki 
baga% dorobku, mo%e niekiedy nie tego 
buduj$cego, ale to nie zmienia postaci 
rzeczy, który mo%e pos!u%y' jako budu-
lec jakiego& pomnika – niewa%ne o jakiej 
posturze i warto&ci. Biogram, wzmian-
ka, szeroka panoram %ycia, wszystko to 
zas!uguje na &lad, na uwiecznienie, st$d 
praca podj#ta tu przez autora jest celo-
wa i godna na&ladowania. W ksi$%ce 
znalaz!o si# wiele informacji, ods!oni#to 
)ród!a, które bez niej kolejne dziesi$tki 
lat, a mo%e wi#cej, %ó!k!y by na pólkach 
archiwalnych. (lad po cz!owieku, któ-
ry przez kilkadziesi$t lat dawa! jakie& 

&wiadectwo, w tym przypadku wiary i 
pracy dla ludu jest swoist$ powinno&ci$ 
potomnych. Pisze si# o ludziach zna-
nych, ale ich wa%no&', to cz#sto wysoki 

urz$d, urodzenie, stan posiadania i wie-
le podobnych czynników nie b#d$cych 
zawsze ich dokonaniami. Wydobycie na 
widowni# zwyk!ego ksi#dza to ewene-
ment, ale im wi#cej takowych si# zda-
rzy, tym pe!niejszy jest realny obraz %y-

cia, nie ten od &wi#ta.  
Ksi$%ka ks. Edwarda Walewandra 

jest dobrze udokumentowana i napisana 
zwi#)le, a zarazem tak wiele mówi$ca o 
tych, których praca u podstaw budowa!a 
Ko&ció! %ywy. Jej przydatno&' nie tyl-
ko jako dzie!a historycznego, ale tak%e 
wychowawcza, jest bezdyskusyjna. Jest 
ona warta szerszego rozkolportowania. 
,yciorysy zawarte w ksi$%ce ks. Wale-
wandra s$ oszcz#dne. Ka%dy jest tam po 
prostu na tyle obecny, na ile pozostawi! 
po sobie &ladu. Mo%e wi#c kto& powie-
dzie', %e brak tu dramaturgii i z pewno-
&ci$ b#dzie mia! racj#, ale nie o fabu!#, 
jak$kolwiek, tu chodzi. Istota takich 
ksi$%ek, biograÞ i ludzi, którzy co& tam 
ze swego po&wi#cili, cho' mo%e niedo-
skonale to wysz!o, polega na tym, %eby 
da' przeciwwag# dla %yciorysów pisa-
nych przez tak$ czy inn$ propagand#. 
Mog!a to by' równie dobrze propaganda 
III Rzeszy, jak i imperium bolszewic-
kiego, czy tego pseudoliberalnego lub 
raczej liberty"skiego &wiatka, w którym 
dzi& %yjemy i chyba b#d$ %y' pokolenia 
po nas. Dla nich w!a&nie wa%ne b#dzie 
spotkanie z lud)mi, jakich odgrzeba! z 
zapomnienia ks. Walewander. Bo zapo-
mnienie ogarnia wszystkich, ale istniej$ 
pewne wzorce, na które za ma!o jednego 
%ycia. Taki wzorzec daje nam do r#ki au-
tor omawianej tu ksi$%ki. 

Ks. Zygmunt Zieli'ski 

O kap!anach inaczej

Z okazji wielkiego &wi"towania
Narodzin Bo!ej Dzieciny – Pani Marioli Czapla
Redaktor Naczelnej „Gazety Krasnobrodzkiej”,

ca$emu Zespo$owi Redakcyjnemu,
Panom Burmistrzom - Wies$awowi Chmielowcowi

i Stanis$awowi J"drusinie,
Samorz%dowi Miasta i Gminy Krasnobród

z jego Przewodnicz%cym Panem Kazimierzem Misztalem
oraz ca$ej spo$eczno&ci Miasta i Gminy Krasnobród 

!yczymy dobrego zdrowia, pogody ducha, mi$o&ci serca oraz g$"-
bokiej rado&ci wyp$ywaj%cej z tajemnicy Betlejemskiej Nocy.

Niech &wiat$o p$yn%ce ze Stajenki rozprasza mroki i cienie co-
dziennego !ycia i nape$nia Bo!ym Pokojem.

A nowy 2013 Rok niech przyniesie Wszystkim Pa#stwu tylko 
same radosne, 

szcz"&liwe i b$ogos$awione dni.

Krasnobrodzka Rodzina
Radio Maryja

wraz z opiekunem
ks. Krzysztofem Augustynkiem

Krasnobród, Bo!e Narodzenie 2012 r.



Gazeta     rasnobrodzka14 Grudzie" 2012

W dniach 6-7 pa)dziernika 
2012r.odby! si# w Lublinie 

XII Zjazd Towarzystw Regionalnych 
Lubelszczyzny pod has!em „Kultura 
ludowa na Lubelszczy)nie. Tradycja i 
przysz!o&'”. W zje)dzie wzi#!o udzia! 
ponad 100 regionalistów z woj. lubel-
skiego (m.in. z Krasnobrodzkiego Towa-
rzystwa Regionalnego). By!y prelekcje 
znawców kultury ludowej. Wa%nym ele-
mentem zjazdu by!o wr#czenie nagród, 
odznacze" i dyplomów dla wybitnych 
dzia!aczy popularyzuj$cych regionalne 
tradycje i dziedzictwo ma!ych ojczyzn. 
Warto doda', %e nasz krajan Mieczys!aw 
Ko&ci"ski jako jedyny regionalista z Lu-
belszczyzny zosta! uhonorowany Dyplo-
mem Uznania Marsza!ka Województwa 
Lubelskiego Krzysztofa Hetmana.

Wojewódzka Rada Towarzystw Re-
gionalnych w Lublinie obchodzi w tym 
roku 30-lecie dzia!alno&ci. Patronuje jej 
znany regionalista, lekarz i kronikarz 
Zamojszczyzny dr Zygmunt Klukowski, 
który przebywa! tak%e w Krasnobrodzie 
w 1918r. Jego portret widnieje w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury w Galerii 
Krasnobrodzkiej powsta!ej z inicjatywy 
Krasnobrodzkiego Towarzystwa Regio-
nalnego (KTR). Galeria Krasnobrodzka 
to dowód na to, %e Krasnobród ma bo-
gat$ przesz!o&', któr$ trzeba pokazywa' 
nowym pokoleniom. Ponadto WRTR 
powo!a!a Kapitu!#, która co trzy lata 
przyznaje nagrody zas!u%onym regio-
nalistom Lubelszczyzny. Przewodni-

cz$cym Kapitu!y jest prof. dr hab. Ry-
szard  Szczygie!, z-c$ przew. doc. dr 
Jan Gurba. W sk!ad Kapitu!y wchodz$ 
tak%e: Mieczys!aw Ko&ci"ski (KTR), 
Jerzy Krzy%ewski (TRH), Ryszard Tu-
ryk (Mi#dzyrzec Podlaski), Jerzy So!dek 
(Na!#czów). 

Towarzystwo krasnobrodzkie przy 
wsparciu samorz$du lokalnego zamie-
rza w przysz!o&ci postawi' obelisk upa-
mi#tniaj$cy pobyt Z. Klukowskiego w 
Krasnobrodzie. W przygotowaniu jest 
te% publikacja KTR po&wi#cona %yciu 
i dzia!alno&ci Z. Klukowskiego w Kra-
snobrodzie i na Zamojszczy)nie. Zapo-
wied) wydawnicza towarzystwa krasno-
brodzkiego to publikacja o Na!#czowie. 
W Krasnobrodzie jest wiele osób, które 
piel#gnuj$ kultur# ma!ej ojczyzny. Przy-
k!adem grupy pasjonatów regionu jest 
zespó! folklorystyczny „Wójtowianie” 
dzia!aj$cy w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury. Zespó! tworz$ ludzie przewa%-
nie amatorzy zafascynowani muzyk$ 
ludow$, dbaj$cy o to, aby cenne elemen-
ty kultury nie zosta!y zapomniane. Idea 
regionalizmu jest istotna zw!aszcza w 
dobie globalizacji, kiedy to dzia!alno&' 
kulturowa w regionie stanowi form# 
promocji regionu w Europie i na &wie-
cie. Nie&my to wspólne dziedzictwo kul-
turowe ku przysz!o&ci, kszta!tuj$c tym 
samym poczucie to%samo&ci lokalnej.

    A. S!ota

Regionalizm z bliska

Ojciec (wi#ty Benedykt XVI 
og!osi! Rok Wiary. Wszyscy 

wiemy, czym jest wiara dla cz!owieka. 
Niestety, dzisiejszy &wiat, a tak%e Europa 
o chrze&cija"skich korzeniach zmierzaj$ 
w innym kierunku. Nie !$czy wiary z ro-
zumem, nauk$, sztuk$, kultur$, prawem, 
polityk$. Owszem - wielu ludzi nawet 
nie neguje istnienia Pana Boga. Uwa%aj$ 
jednak, %e nie jest im potrzebny. Wspó!-
cze&ni my&liciele s$dz$, %e cz!owiek sam 
dla siebie mo%e by' Bogiem i czyni' to, 
co uwa%a za s!uszne. Takimi przes!anka-
mi kieruj$ si# w %yciu pewni libera!owie, 
lansuj$c wolno&' jako jego podstaw#. Ale 
to przecie% nie wolno&', lecz samowola.

Popatrzmy na to wszystko od strony 
praktycznej, któr$ niesie proza %ycia. Je-
stem katoliczk$ i tak, jak przykaza! Pan 
Bóg, staram si# kocha' bli)niego swego 
jak siebie samego. Bardzo du%o rozma-
wiam z lud)mi, nios$c im nieraz rado&' i 
ukojenie. Dzi#ki tym rozmowom poznaj# 
ró%ne postawy wspó!czesnego cz!owieka 
wobec %ycia. Jedni uwa%aj$, %e %ycie jest 
dane cz!owiekowi raz, jest krótkie, wi#c 
trzeba czerpa' z niego, ile si# da, ca!ymi 
gar&ciami. ,adne zakazy nie maj$ prawa 
im przeszkadza'. Kiedy zapytamy swa-
wolników o %ycie wieczne, odpowiadaj$, 
i% nie spotkali nikogo, kto by powróci! 
stamt$d i powiedzia!, %e istnieje %ycie 
pozagrobowe. Ludzie ci jak mantr# po-
wtarzaj$: „,yje si# tylko raz, potem nie 
ma nic”. To biedni mieszka"cy tej ziemi.

Jednak wi#kszo&' wypowiadaj$cych 
si# prezentuje inny pogl$d. Swoje %ycie 
opieraj$ na wierze, !$cz$c j$ z rozumem, 
nauk$, sztuk$, kultur$, polityk$ itp. S$ 
wierz$cy. Chocia% %yj$ skromnie, wol$ 
by', ni% mie'. PotraÞ $ tak%e odró%ni' 
dobro od z!a, maj$ bardzo wra%liwe su-
mienie, s$ otwarci na drugiego cz!owie-
ka. Wiara wzmacnia ich i kiedy zdarzy 
si#, %e us!ysz$ wyrok - rak, przyjmuj$ go 
ze spokojem. Przytocz# teraz wypowied) 
jednej z kobiet: „Moje %ycie by!o trudne, 
biedne i wci$% pod górk#. Nie zazna!am 
wielu przyjemno&ci. Nigdy nie wyje%-
d%a!am na wczasy, nawet nie by!am w 
sanatorium. Jednak bardzo stara!am si#, 
by %y' godnie w blisko&ci z Bogiem w 
Trójcy Jedynym i Matk$ Naj&wi#tsz$. 
Dzisiaj dowiedzia!am si#, %e mam raka 
p!uc. Nie rozpaczam, godz# si# z wol$ 
Bo%$, jestem gotowa na Jego wezwanie”. 
Tak mówi cz!owiek g!#bokiej wiary.
                                                                                                                              

Józefa Kusz

W Roku 
Wiary

Zaproszenie na Koncert

W niedziel# 18 stycznia 2013 roku w Sanktuarium Maryjnym w Krasno-
brodzie odb#dzie si# koncert Reprezentacyjnego Zespo!u Artystycznego 

Wojska Polskiego. Wyst$pi Orkiestra Koncertowa wraz z solistami. 
Godzina rozpocz#cia koncertu zostanie podana w pó)niejszym terminie na plaka-
tach informacyjnych oraz na stronach internetowych paraÞ i: www.krasnobrod-sank-

tuarium.pl  i Urz#du Miejskiego: www.krasnobrod.pl. Serdecznie zapraszam.

Ks. Eugeniusz Derdziuk

Proboszcz ParaÞ i NNMP w Krasnobrodzie

$wi%t Bo#ego Narodzenia

wype!nionych rado"ci% i mi!o"ci%, nios%cych spokój i odpoczynek.

Nowego Roku spe!niaj%cego wszelkie marzenia,

pe!nego optymizmu, wiary, szcz&"cia i powodzenia

                         Naszym Klientom

                           #ycz%
W!a%ciciele i Pracownicy

Krasnobrodzkiego Centrum

Handlowo-Produkcyjno -Us!ugowego

AMC Market Spo"ywczy
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BKS Roztocze Krasnobród zo-
sta! za!o%ony 19 czerwca 2011 

roku. Przez kilkana&cie miesi#cy pi!-
karzom uda!o si# zdoby' 
wiele trofeów – w tym za 
Mistrzostwo Polski w pi!ce 
b!otnej 2011 (kat. m#ska) i 
2012 (kat. %e"ska i miesza-
na), Puchar Polski 2012 i za 
zaj#cie I miejsca w turnieju 
b!otsoccera podczas trze-
ciej edycji  Festiwalu Spor-
tów B!otnych w Szczecinie. 
Krasnobrodzki sk!ad zosta! 
wybrany „Dru%yn$ Roku 
2011” w II Plebiscycie Lu-
belskiej Pi!ki.

Na wystawie, poza pu-
charami i medalami, prezen-
towane s$ pami$tki klubu, 
m.in. koszulki, plakaty, dy-
plomy. Na jednej z gablot odwiedzaj$cy 
wystaw# przeczytaj$ wycinki prasowe 
na temat „b!otnej” dru%yny. Mo%na tak-
%e obejrze' prywatne pami$tki Tomasza 
Paku!y, dzia!acza sportowego, prezesa 

Stowarzyszenia Polskiej Pi!ki B!otnej i 
lokalnego animatora kultury.

- Jestem mi!o&nikiem wielu dyscy-

plin, ale w szczególno&ci pi!ki no%nej i 
skoków narciarskich. W zwi$zku z tym 
postanowi!em dwie gabloty przeznaczy' 
na pami$tki zwi$zane w!a&nie z tymi 
dyscyplinami. Mo%na zobaczy' m.in. 

proporzec FC Barcelony z autografami 
pi!karzy tej dru%yny, pocztówki z auto-
grafami skoczków narciarskich (Ada-

ma Ma!ysza, Kamila Stocha 
i innych) i Waltera Hofera, 
dyrektora Pucharu (wia-
ta. S$ te% numery startowe 
skoczków – jeden w kolorze 
%ó!tym, czyli lidera, z auto-
grafem Thomasa Morgen-
sterna. Dla sympatyków pi!-
ki no%nej jest jeszcze kilka 
innych pami$tek: koszulka 
z autografem Leo Beenhak-
kera i Micha!a Listkiewicza, 
szaliki klubowe, pi!ki, bluza 
bramkarza Werderu Brema i 
inne – zach#ca do obejrzenia 
wystawy jej pomys!odawca, 
Tomasz Paku!a.

Wystaw# w Galerii Re-
via Park w Zamo&ciu (ul. Lubelska 40) 
mo%na ogl$da' do ko"ca grudnia 2012.      

Serdecznie zapraszamy!

WYSTAWA PAMI-TEK 
ZE ZBIORÓW TOMASZA PAKU(Y

i B(OTNEGO KLUBU SPORTOWEGO ROZTOCZE PSZCZELINEC KRASNOBRÓD
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K%cik Poetycki
Mieszka'com Roztocza

„Oj, pi#kna to ziemia to nasze Mazowsze”

Poeta w swoim wierszu si# zachwyca!,

a ja wiem, "e istnieje pi#kniejsza okolica

i cho$ nie mierzy$ mi si# z poet& na s!owa

to mam odwag#, by polemizowa$

i napisa$ o ziemi, która wci&" mnie wzrusza,

wiec pisz#, bo tak nakazuje i serce, i dusza.

Oj, pi#kna to ziemia to nasze Roztocze

i ludzie serdeczni, i dzieci urocze,

lasy tu ziele'sze, motyle barwniejsze

i drzewa wysokie, i niebo szerokie,

rzeki tu czy%ciejsze, koj&co-szmerliwe,

dni rado%niejsze i ptaki szcz#%liwe.

Gdy serce g!azem smutek mi przygniata,

kiedy mam do%$ mojego „miastowego” %wiata

zawsze frun# na skrzyd!ach wspomnie'

w miejsce, które pami#$

kultem i mi!o%ci& otacza

i w które ci&gle chcia!oby si# wraca$.

Tu smutki poznikaj&, z!agodnieje z!o%$,

t#sknota przeminie, "a!o%$ ze !z& sp!ynie.

Na !awce przed szko!&,

pod d&bkiem papieskim

zapatrz# si# w drzew korony

i przestwór niebieski.

Zadumam si#…

Zamy%l# o dzieciach, które na tych !awkach siedz&,

o nauczycielach, co dzieci wzbogacaj& wiedz&.

Sosna ig!ami nuty dla wiatru napisze

i wyszumi& w duecie „Roztocza'sk& cisz#”.

Na ziemi urokliwej, pi#knej, "yznej

wi#cej si# rodzi rado%ci, m&dro%ci, talentu i dobra,

z !aski Stwórcy Ziemio Roztocza

jeste% i hojna, szczodra.

Pi#kne s& Trzepieciny, Jacnia, Bondyrz, Guciów,

ale najg!#biej w sercu zapad!y Kaczórki,

bo tu zawsze pogodnie, cho$ na niebie chmurki.

Jesieni& szar&, gdy smutek

w okno kropl& deszczu puka,

li%$ szelestem wspomnienia budzi,

wi#c wspominam

przyjazn& Kaczórkowsk& Szko!#,

las, ko%ció! nad Wieprzem

i Wspania!ych Roztocza'skich Ludzi.

     Irena Molenda

     D&browa Górnicza, 20.10.2012r.

Irena Molenda (Brzozowska) pochodzi z Lu-
blina, tutaj te% uko"czy!a studia rolnicze, ale miesz-
ka w D$browie Górniczej. 

Kocha ludzi, przyrod# i poezj#. 
Do tej pory ukaza!y si# jej tomiki wierszy: 

„Moim kole%ankom i kolegom”, „Prosto z serca”, 
„Pod drzewem wspomnie"”, „Przykl#knijcie moje 
s!owa”, „Gdy Agro by!o pe!ne nas”.

Jest laureatk$ „Ogólnopolskiego Konkursu Po-
etyckiego 2009”. Otrzyma!a tak%e I wyró%nienie w 
2008 roku oraz II nagrod# w roku 2010.

Dwa lata min#!y, jak podczas spotkania wyborczego naszego obec-
nego burmistrza pana Wies!awa Chmielowca Marsza!ek Woje-

wództwa Lubelskiego pan Krzysztof Hetman obieca! obecnym na spotkaniu 
wyborcom, %e do!o%y  wszelkich stara", by zrealizowa' budow# drogi 849 
na odcinku: Lipsko - Jacnia - Kaczórki i dalej w stron# Józefowa.

Min#!y zatem dwa lata i je)dzimy do Zamo&cia now$ drog$, o jakiej 
wielu z nas (a mo%e wszyscy) latami marzy!o.

Pami#tam, jak wcze&niej kr$%y!y po Krasnobrodzie z!o&liwe dowcipy, 
%e droga ta nie powstanie, bo in%ynierom rozmin#!y si# w Szewni jej odcin-
ki. Okaza!o si#, %e nic si# nie rozmin#!o, droga jest, a z!o&liwcom powinno 
by' teraz wstyd.

Tak, ale o tym wszyscy wiedz$. Natomiast bardzo niewiele osób wie, 
kto tak naprawd# ze wszystkich si! stara! si# o wybudowanie tej drogi, kto 
wysy!a! do ró%nych instytucji dziesi$tki pism, odbywa! dziesi$tki rozmów, 
wydepta! wiele &cie%ek do ró%nych urz#dów, argumentowa!, %e w!a&nie ta 
droga powinna by' budowana w pierwszej kolejno&ci, mobilizowa! innych 
do zabiegania o jej budow#.

Wiadomo, %e ka%dy sukces ma wielu ojców, tylko pora%ka jest zawsze 
sierot$. Niewykluczone zatem, %e wiele osób b#dzie sobie przypisywa' suk-
ces w zakresie sÞ nalizowania tej inwestycji. Niewykluczone te%, %e b#d$ to 
osoby, które w tej materii co& istotnie robi!y.

Jednak%e g!ównym motorem tych poczyna" i ko!em zamachowym z 
pewno&ci$ by! cz!owiek, który nigdy nie %a!owa! si! ani czasu, a nawet cza-
sem w!asnych &rodków, %eby zrobi' co& dobrego dla Krasnobrodu, dla jego 
mieszka"ców i nigdy si# tym nie przechwala!.

Dlatego pozwalam sobie dzi& na uk!on w stron# pana Kazimierza Miel-
nickiego, pierwszego burmistrza Krasnobrodu, i w imieniu krasnobrodzian, 
i tych wszystkich, którym nowa droga znacznie u!atwi!a %ycie,  powiedzie': 
Dzi#kujemy, Panie Kazimierzu!

Oczywistym jest, %e %aden cz!owiek w pojedynk# zbyt wiele nie osi$-
gnie, dlatego te% kolejny uk!on i podzi#kowanie nale%y skierowa' w stron# 
pana Arkadiusza Bratkowskiego, który b#d$c we w!adzach samorz$dowych 
województwa lubelskiego a obecnie europos!em ca!y czas wspiera! starania 
p. Kazimierza Mielnickiego i tak%e ma swój wk!ad w realizacj# budowy 
drogi 849.

No i wreszcie pan Marsza!ek Krzysztof Hetman, który dotrzyma! obiet-
nicy danej krasnobrodzianom - jemu tak%e nale%$ si# nasze podzi#kowa-
nia.

Gdyby% tak wszyscy politycy dotrzymywali obietnic przedwybor-
czych...

      (miriam)

Jad%c drog% 849...

Angloj"zyczny sukces uczennic z ZSO
 

29 listopada br. w Gimnazjum nr 5 im. Sybiraków w Zamo&ciu, odby! si# 
powiatowy etap konkursu angloj#zycznego „The Culture of English Speaking 
Countries - Australia and New Zealand”. Etap powiatowy opiera! si# na ry-

walizacji trzyosobowych dru%yn, 
reprezentuj$cych 9 gimnazjów. Po 
zaci#tej walce sprawdzaj$cej wie-
dz# uczestników na temat Australii 
i Nowej Zelandii, uczennice Gim-
nazjum przy Zespole Szkó! Ogól-
nokszta!c$cych w Krasnobrodzie: 
Karolina Dziura, Dominika Dec i 
Kamila Biszczad, zaj#!y II miej-
sce ust#puj$c tylko gospodarzom. 

W nagrod# uczennice otrzyma-
!y nagrody ksi$%kowe, statuetk# i pami$tkowe dyplomy. Do konkursu uczenni-
ce przygotowywa!y si# pod kierunkiem pani Beaty Pli%ga i ni%ej podpisanej.

Karolina Piotrowska
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Przemarsz Nowogródzkiej Bry-
gady Kawalerii do Majdanu 

Sopockiego w dniu 23 wrze&nia odby-
wa! si# bez zak!óce". Niemcy uwik!ani 
w walkach z G.O gen. Kruszewskiego 
dzia!aj$c$ na kierunku Cze&niki i Armi$ 
gen. Przedrzymirskiego, dzia!aj$c$ w 
terenie Tyszowce – Wo%uczyn na Toma-
szów Lubelski, nie byli zainteresowani 
wi$zania w!asnych si! na innych obsza-
rach walk.

Komunikat niemiecki 22 wrze&nia 
wieczorem mówi!, %e 14 Armia i VIII 
Korpus oraz cz#&' VII Korpusu stoj$ w 
ci#%kich walkach frontem na wschód od 
Tomaszowa Lubelskiego i na po!udnie 
od Zamo&cia. Na 23 wrze&nia nakaza-
no przeprowadzenie natarcia przeciwko 
nieprzyjacielowi, obliczonemu na 2-3 
dywizje piechoty i kilka brygad kawa-
lerii, bez zniszczenia których nakazany 
powrotny marsz za San jest niewykonal-
ny.

Grupa Operacyjna Kawalerii w dniu 
24 wrze&nia zbiera!a si!y reorganizuj$c 
i uzupe!niaj$c swoje oddzia!y. W szta-
bie, który znajdowa! si# w rejonie Huty 
Ró%anieckiej, zasz!y pewne zmiany. Do-
wództwo Nowogródzkiej Brygady Ka-
walerii obj$! gen. Konstanty Plisowski, 
a dotychczasowy dowódca p!k. Kazi-
mierz ,elis!awski zosta! jego zast#pc$.

Ze wzgl#du na rozbicie przez 14 
Armi# niemieck$ zgrupowania wojsk 
gen. Kazimierza Sosnkowskiego, któ-
re przebija!o si# znad Sanu do Lwowa, 
gen. Anders podj$! decyzj# walczy' o 
bezpo&rednie przej&cie na W#gry. Ran-
kiem 25 wrze&nia 25 pu!k u!anów wyru-
szy! w kierunku Rudy Ró#anieckiej. T# 
miejscowo&' osi$gn$! oko!o po!udnia i 
zatrzyma! si# na ubezpieczony postój.

Na po!udnie od Rudy Ró%aniec-
kiej przebiega!a droga Be!%ec-Narol-
Oleszyce-Jaros!aw. Droga ta w komuni-
katach niemieckich zwana by!a „wielk% 
drog%”. T$ drog$ odbywa!o si# bardzo 
intensywne przemieszczanie wojska 
niemieckiego. Dlatego te% przechodze-
nie jej w ci$gu dnia grozi!o uwik!aniem 
w ci#%kie walki. Trzeba by!o poczeka' 
do nadej&cia zmroku. Zabezpieczono si# 
ubezpieczeniem przez 3 szwadron, który 
zaci$gn$! czat# od strony P!azowa, wio-
ski le%$cej w kierunku Narola.

Niemcy natkn#li si# na wystawio-
n$ przez Polaków placówk#, ale po 
ostrzelaniu jej, nie podj#li walki, tylko 
wycofali si#. Po nied!ugim czasie nie-
przyjaciel, najprawdopodobniej poin-

formowany przez w!asny zwiad  o ist-
nieniu w tym rejonie polskich wojsk, 
przeprowadzi! atak lotniczy. Jednak po 
ostrzelaniu przez polskie ckm-y, prze-
rwa! swoje dzia!ania. Straty po stronie 
Polaków by!y niewielkie – zosta!y za-
bite dwa konie i jeden u!an. Natomiast 
w poprzednim ataku od strony P!azowa, 
zosta! ranny d-ca placówki ppor. W!o-
dzimierz Mincer.

W nocy pu!k. odszed! w kierunku 
Hory"ca. W stra%y przedniej nadal szed! 
3 szwadron – galopem w szyku &cie-
&nionym przeszed! szos#. Po przebyciu 
kilkuset metrów napotka! Niemców 
na zaj#tych stanowiskach ogniowych, 
którzy widz$c polsk$ kawaleri#, szyb-
ko przeskoczyli na drug$ stron# drogi 
i umocnili si# w terenie.U!ani podpali-
li pozostawione na drodze samochody 
oraz &mia!ym atakiem zmusili %o!nierzy 
Wehrmachtu do wycofania si#, ewentu-
alnie przej&cia do niewoli.

Porucznik Jan Estkowski – d-ca  
plutonu, tak wspomina t# walk#: „pu!k 
wzi$! licznych je"ców. Niektórzy z 
nich mieli pochlastane twarze. Te ci#cia 
&wiadczy!y, %e w tym boju i szable by!y 
w robocie.”…

Dla utworzenia zapory na drodze 
od strony Cieszanowa - potrzebnej dla 
przej&cia artylerii i taborów – wyzna-
czono 3 szwadron, który w nied!ugim 
czasie zosta! zaatakowany przez moto-
cyklowy podjazd przeciwnika.

Jan Estkowski ze swoim plutonem 
zniszczy! 5 motocykli. ,o!nierze nie-
mieccy zdo!ali si# wycofa', unosz$c ze 
sob$ rannych. Niebawem od strony P!a-
zowa zaatakowa!y czo!gi. 2 szwadron 
– dowodzony przez rtm. Henryka Roj-
cewicza b#d$cy na ubezpieczeniu znisz-
czy! ogniem rusznie i przydzielonej ar-
maty przeciwpancernej dwa podjazdy.

Przeciwnik wycofa! si#, a polska ar-
tyleria i wozy taborowe przesz!y szos#. 
Po czym szwadrony zesz!y ze stanowisk 
i w!$czy!y si# do kolumny pu!kowej. Po 
krótkim postoju w Wólce Horynieckiej 
wieczorem pu!k ruszy! w kierunku miej-
scowo&ci Siedliska. Sytuacj# pogarsza! 
ulewny deszcz oraz zapadaj$ca ciem-
no&' – co utrudnia!o marsz po polach i 
bezdro%ach.

Pó)n$ noc$ maszeruj$ca grupa ka-
walerii z 25 pu!kiem u!anów na czele 
dosz!a w pobli%e wsi Chlipie. Tak opi-
suje w swoich wspomnieniach ppor. 
Jan Estkowski: „Wchodzimy do opu-
stosza!ej zupe!nie wsi, na skraju której 

wita nas brama triumfalna z portretem 
Stalina  po&rodku i napisem w j#zyku 
ukrai"skim: niech %yje nasza Czerwona 
Armia”. Nie trzeba komentarza, wiado-
mo, kogo tamtejsza ludno&' mia!a wita' 
– pisze dalej ppor. Estkowski.

4 szwadron 26 pu!ku u!anów – do-
wodzony przez rtm. W!odzimierza Bu-
darkiewicza – id$c inn$ tras$ – uderzy! 
w szyku konnym na placówk# niemiec-
k$ umocowana w miejscowo&ci Broszki 
i w krótkiej walce rozbi! j$, a nast#pnie 
zlikwidowa! czat# przeciwnika. Nad-
chodz$cy niebawem 27 pu!k u!anów 
pu!kownika Józefa Paj%ka szar%$ za-
atakowa! wie$ Mora'ce. Jednak atak 
przeprowadzony na silnie umocnione 
pozycje niemieckie za!ama! si# pod zma-
sowanym ogniem broni maszynowej. 
Poleg!o oko!o 80 u!anów i kilku oÞ ce-
rów. Mi#dzy innymi zgin#li dowódcy 2 i 
3 szwadronu: por. Stefan Edmund Ol-
szewski i rtm. Józef Karol Kwieci'ski. 
Poleg! równie% mjr W!odzimierz Lizo' 
– komendant Kwatery G!ównej Nowo-
gródzkiej Brygady Kawalerii. Sukces 
polskiego natarcia by! po!owiczny.

Mimo to Niemcy, chc$c unikn$' 
dalszej walki wys!ali parlamentariuszy, 
którzy postulowali, aby Polacy z!o%yli 
bro" przed ich 28 Dyw. Piechoty, gdy% 
dalsza walka polskich oddzia!ów nie 
daje %adnych nadziei na zwyci#stwo. 

Oddzia!y niemieckie wycofuj$ si# ju% 
na zachód – oddaj$c wojskom sowiec-
kim obszary po!udniowo-wschodniej 
Ma!opolski, zgodnie z wcze&niejszymi 
ustaleniami Ribbentrop – Mo!otow (23 
sierpnia 1939r.) i nie s$ zainteresowane 
przed!u%eniem walki oraz powi#kszania 
w!asnych strat.

Trudne po!o%enie Grupy Operacyj-
nej, zmusi!o gen. Andersa do zawarcia 
z Niemcami porozumienia, na podsta-
wie którego 28 Dywizja Piechoty Nie-
mieckiej da!a oddzia!om polskim wolne 
przej&cie na po!udnie w zamian za co 
kawaleria polska przepu&ci!a oddzia!y 
niemieckie na zachód. Polacy ponadto 
przekazali stronie niemieckiej wszyst-
kich je"ców. Porozumienie dotyczy!o 
tylko uk!adaj$cych si# stron.

Grupa kawalerii gen. Andersa mog!a 
by' w ka%dej chwili zaatakowana przez 
inne oddzia!y nieprzyjaciela. 

Po zako"czeniu ustale" porozumie-
nia, brygada wraz z innymi oddzia!ami 
wyci$gn#!a si# w kolumn# i na oczach 
bacznie przygl$daj$cych si# Niemców 

Ci&g dalszy na str. 18

Szlak bojowy 25 Pu!ku U!anów Wielkopolskich (cz.7)
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Ci&g dalszy ze str. 17

ruszy!a w kierunku Siedlisk. W Siedli-
skach 25 pu!k u!anów wszed! w tereny 
zaj#te przez wojska bolszewickie. Tu 
ko"czy si# korytarz pomi#dzy odcho-
dz$cymi na zachód niemieckimi woj-
skami, a nadci$gaj$cymi od wschodu 
Rosjanami.

Gen. Anders sw$ koncepcj# przebi-
jania Grupy Operacyjnej Kawalerii do 
granicy w#gierskiej pocz$tkowo bu-
dowa! na istnieniu tego korytarza. Ale 
okaza!o si# ju% po nied!ugim czasie, %e z 
powodu wycofania niemieckich wojsk, 
bolszewicy byli prawie wsz#dzie i sku-
tecznie blokowali przej&cie polskich 
oddzia!ów w kierunku po!udniowym. Z 
miejscowo&ci Siedliska, brygada wraz 
z towarzysz$cymi oddzia!ami maszero-
wa!a do granicy w#gierskiej. „Szli%my 

- wspomina ppor. Bogus!aw Wa!ecki – 

d-ca plutonu 2 szwadronu 25 pu!ku u!a-

nów - „prowadzeni przez gen. Andersa 

jakby korytarzem miedzy wojskami nie-

mieckimi a sowieckimi. Brygada mimo 

poniesionych strat, mia!a wci&" pe!ne 

stany, gdy" uzupe!nia!a si# "o!nierzami z 

innych pu!ków kawalerii, którzy stracili 

!&czno%$ ze swymi dowódcami. Do!&-

cza!y do niej ca!e pu!ki z innych brygad, 

pragn&c wspólnie przebija$ si# do w#-

gierskiej granicy. W pu!kach panowa! 

duch walki i doskona!y nastrój bojowy, 

podnoszony cz#stymi 

zwyci#stwami nad 

Niemcami, których 

brygada spotyka!a 

na swej drodze”.

W dniu za-
warcia uk!adu z 
28 Dyw. Piechoty 
niemieckiej, zo-
sta!a rozbita reszta 
Kresowej B.K, a jej 

dowódca p!k dypl. Jerzy Grobicki pod$-
%aj$c na narad# 
z gen. Ander-
sem wpad! w 
zasadzk# w 
lesie pod Der-
nakami i dosta! 
si# do niewoli 
sowieckiej.  So-
wieci zdobyli 
te% jego sztab 
kombinowanej 
grupy kawalerii, 
znajduj$cej si# w 

Leszczesnem, bior$c ponadto do nie-
woli rannego p!k. dypl. Konstantego 
Druckiego-Lubeckiego – dowódc# 
Wile"skiej BK.

Odt$d do ko"ca zmaga" walk 
wrze&niowych Nowogródzkiej BK, a 
w tym 25 pu!ku u!anów by!y wojska 

sowieckie.    
 c.d.n.

Jan G#bka

p!k. dypl. Konstanty 

Drucki - Lubecki

p!k dypl. Jerzy Grobicki

Szlak bojowy 25 Pu!ku U!anów Wielkopolskich 

Mi#dzynarodowy Festiwal Kol#d 
i Pastora!ek im. ks. Kazimierza 

Szwarlika - B#dzin 2013 od 18 ju% lat or-
ganizowany jest przez Fundacj# Ogólno-
polskiego Festiwalu Kol#d i Pastora!ek, 
Urz$d Miejski i Starostwo Powiatowe w 
B#dzinie. 

Wydarzenie to s!u%y' ma przede 
wszystkim krzewieniu tradycji &piewu naj-
pi#kniejszych polskich kol#d i pastora!ek i 
skierowane jest  wy!$cznie do amatorów. 

Ka%dego roku, w grudniu przeprowa-
dzenia eliminacji rejonowych podejmuje 
si# coraz wi#ksza liczba miast w Polsce, 
a ostatnio równie% poza jej granicami. W 
roku bie%$cym eliminacje odbywaj$ si# w 
36 miejscowo&ciach, w tym w trzech za 
granic$: na Ukrainie (Równe i ,ytomierz) 
i Bia!orusi (Baranowicze), st$d te% mi#-
dzynarodowy charakter festiwalu.

Wieloletnim organizatorem takich 
przes!ucha" jest równie% Krasnobród a 
konkretnie, Krasnobrodzki Dom Kultury, 
który w sobot# 15 grudnia 2012r. go&ci! 
uczestników tegorocznego konkursu, bo-
wiem eliminacje maj$ taki w!a&nie cha-
rakter. 

O miano laureatów rywalizowa' mia!o 
57 podmiotów wykonawczych, z których 
ostatecznie zaprezentowa!o si#  43. Oce-
nia!o je profesjonale jury od wielu lat zwi$-
zane z muzyk$. W jego sk!ad wchodzili: 
przewodnicz$cy: Roman Malinowski 

- muzyk, aran%er, kompozytor, animator 
kultury, nauczyciel PSM I stopnia w To-
maszowie Lubelskim, cz!onek - za!o%yciel 

Klubu Jazzowego im. Mieczys!awa Kosza 
w Zamo&ciu „Jazz Club Kosz”, za!o%yciel 
Big-Bandu „Tomaszów” oraz Gminnej 
Orkiestry D#tej dzia!aj$cej przy GOK w 
Rachaniach, oraz panie: Beta Buczek i  

Beata P!ocharz – nauczycielki Pa"stwo-
wej Szko!y Muzycznej I i II stopnia im. 
Karola Szymanowskiego w Zamo&ciu.

Po wys!uchaniu wszystkich  prezenta-
cji Jury przyzna!o tytu! LAUREATA:

*Solistce Wiktorii Szpindor z Toma-
szowskiego Domu Kultury  

* Zespo!owi wokalno-instrumentalne-
mu „MELACHIM” z ParaÞ i pw. (w. Mi-
cha!a Archanio!a w Zamo&ciu

* Zespo!owi wokalno-instrumental-
nemu „STACHABANDA” z Gminnego 
O&rodka Kultury w Podhorcach 

* KAPELI ZWIERZYNIECKIEJ  ze 
Zwierzynieckiego O&rodka Kultury i Re-
kreacji.

Przyznano równie% WYRÓ,NIENIA, 
które otrzymali:

1. Solistka Natalia Kolano z Klubu 
Batalionowego w Zamo&ciu

2. Solistka Kinga Ko!odziej z Toma-
szowa Lubelskiego 

3. Chór „BELCANTO” z Zespo!u 
Szkó! Licealnych im. Boles!awa Chrobre-
go w Le%ajsku

4. Zespó! Wokalny „LADY TE-

ACHER” z Zespo!u Szkó! Nr 1 w Kra&ni-
czynie

5. Wielopokoleniowa Orkiestra D&ta 

Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
Wy!onieni zwyci#zcy eliminacji rejo-

nowych wezm$ udzia! w II etapie –prze-
s!uchaniach Þ na!owych, które odb#d$ si# 
w B#dzinie w dniach 17 - 19 stycznia 2013 
r., natomiast  Þ nali&ci wyst$pi$ podczas 
koncertu galowego 20 stycznia 2013 r. w 
Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu w 
B#dzinie.

Krasnobrodzkim Laureatom %yczymy 
powodzenia w kolejnym etapie !!!
     
   M.K.

Fotoreporta" – str. 19

Kolędowo w Krasnobrodzie

Podzi"kowania
Serdecznie dzi#kuj# 

Panu Piotrowi Filipowiczowi
w!a$cicielowi Þ rmy 

FX MUSIC z Zamo$cia
za nieodp!atne u%yczenie 
sprz#tu nag!a&niaj$cego 

na potrzeby organizacyjne 
Eliminacji Rejonowych 

w Krasnobrodzie 
Mi#dzynarodowego Festiwalu 

Kol#d i Pastora!ek 
im. Ks. Kazimierza Szwarlika

- B#dzin 2013.

Mariola Czapla

Dyrektor

Krasnobrodzkiego Domu Kultury
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Mi!dzynarodowy Festiwal Kol!d i Pastora"ek 

im. Ks. Kazimierza Szwarlika - B!dzin 2013 

Eliminacje w Krasnobrodzie 

15.12.2012r.



17.10.2011r.

XVII! Gminny Ko"kurs Piose"k# Przedszk$laka

21 i 26.11.2012r.


