
2,50 zł
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GMINNEGO

ROK XXXII nr 45/289 kwiecień maj 2021
ISSN 15064263

RROOZZKKWWIITTŁŁAA  NNAAMM  WWIIOOSSNNAA
fot. Jarosław Monastyrski



Gazeta     rasnobrodzkaKwiecień  Maj 2021

Dofinansowanie na budowę
drogi w Kaczórkach

W  dniu  21.04.2021r.  premier  Mateusz 
Morawiecki  ogłosił  wyniki  Rządowego 
Funduszu  Rozwoju  Dróg. W  ramach  pro‐
gramu  Województwo  Lubelskie  otrzyma 
289 678 671 zł.

Gmina  Krasnobród  otrzymała  dofinan‐
sowanie  na  zadanie  pn.  „Rozbudowa  drogi 
gminnej  Nr  110829L  w  miejscowości  Ka‐
czórki od km 0+013,00 do km 0+727,50”.

Planowany termin wykonania   listopad 
2021 r.
Całkowita wartość zadania: 2 279 616,00 zł.
Dofinansowanie: 1 139 808,00 zł.

Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół w Krasnobrodzie
Trwają prace związane z termomoderni‐

zacją budynku Zespołu Szkół w Krasnobro‐
dzie. Wykonawcą robót  jest  firma INVEST 
ENERGY Paweł Kmieć z siedzibą w Biłgo‐
raju.

Na podstawie podpisanej w lutym umo‐
wy  zostaną  przeprowadzone m.in.  następu‐
jące prace:
  wymiana  instalacji  c.  o.  w  segmentach 
A  i  B w  tym wdrożenie  systemu  pomiaru, 
monitoringu  i  zarządzania  wykorzystaniem 
energii,
 docieplenie ścian i piwnic,

 instalacja fotowoltaiczna,
 wymiana drzwi.
Termin wykonania prac: do 31.08.2021 r.
Wartość zadania 805 542,99 zł brutto.

Zadanie realizowane w ramach projektu 
pn.  „Termomodernizacja  budynków  uży‐
teczności publicznej w gminie Krasnobród” 
współfinansowanego  ze  środków  Europej‐
skiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego 
w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność 
energetyczna  i  gospodarka  niskoemisyjna, 
Działanie  5.2  Efektywność  energetyczna 
sektora  publicznego  Regionalnego  Progra‐
mu Operacyjnego Województwa Lubelskie‐
go na lata 20142020.

Trwają prace związane
z termomodernizacją budynku przy PES
1  kwietnia  w  Urzędzie Miejskim  Kra‐

snobrodzie odbyła się narada dotycząca za‐
dania  inwestycyjnego  pn.  „Termomoderni‐
zacja budynku użyteczności, Budynku Pod‐
miotu Ekonomii Społecznej przy ul. Rynek 
12 w Krasnobrodzie”.

Spotkanie  przeprowadzone  zostało 
w obecności projektanta sprawującego nad‐
zór  autorski,  inspektora  nadzoru  inwestor‐
skiego,  kierownika  budowy  i  wykonawcy 
robót. Wartość  robót  budowlanych  wynosi 
500 333,48 zł. 

Zamówienie realizowane jest w ramach 
projektu:  „Termomodernizacja  budynków 
użyteczności  publicznej  w  gminie  Krasno‐

bród” współfinansowanego ze środków Eu‐
ropejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regional‐
nego  w  ramach  Osi  priorytetowej  5  Efek‐
tywność  energetyczna  i  gospodarka  nisko‐
emisyjna, Działanie  5.2  Efektywność  ener‐
getyczna sektora publicznego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lu‐
belskiego na lata 20142020.

Odbiór końcowy wymiany opraw
oświetleniowych na istniejących
słupach na ulicy Sanatoryjnej

3 kwietnia 2021 r. odebrano prace w ra‐
mach zadania inwestycyjnego pn. „Wymia‐
na  opraw  oświetleniowych  na  istniejących 
słupach na ulicy Sanatoryjnej w m. Krasno‐
bród”.  Zakres  robót  obejmował  demontaż 
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opraw  sodowych  14  sztuk,  montaż  14 
opraw typu LED o mocy 48W i strumieniu 
świetlnym  lampy  8000lm,  wymianę  wkła‐
dek  zabezpieczeniowych  we  wnękach  słu‐
powych słupów objętych wymianą opraw.

Dodatkowo oprawy oświetleniowe wy‐
posażone  zostały  w  system  inteligentnego 
zarządzania  oświetleniem,  który  zapewnia 
pełen  przegląd  oświetlenia  ulicznego 
i  umożliwia  sterowanie  nim  przy  użyciu 
aplikacji. Pozwala to na bezpieczne monito‐
rowanie  punktów  świetlnych,  ustawianie 
harmonogramów  i  dostosowywanie  pozio‐
mów  oświetlenia  na  żądanie  użytkownika. 
Zmiana  dotychczasowego  oświetlenia  na 
oświetlenie  uliczne  LED  zmniejsza  koszty 
zużycia  energii.  Dodatkowo  połączenie 
oświetlenia LED ze zdalną diagnostyką do‐
stępną w systemie sterowania oświetleniem 
zapewnia  jeszcze  większe  oszczędności 
i szybkie uzyskanie zwrotu z inwestycji.

Wykonawcą prac była firma TNL Spół‐
ka z ograniczoną odpowiedzialnością z Lu‐
blina.  Wartość  prac  wynosi  26  395,80  zł 
brutto.

Zadanie  dofinansowanie  jest  z  Urzędu 
Marszałkowskiego  Województwa  Lubel‐
skiego w  ramach osi  priorytetowej 5 Efek‐
tywność  energetyczna  i  gospodarka  nisko‐
emisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemi‐
syjności Regionalnego Programu Operacyj‐
nego  Województwa  Lubelskiego  na  lata 
2014 2020.

 Poprawa warunków korzystania
z wiatprzystankowych na terenie

gminy Krasnobród
Gmina Krasnobród w kwietniu 2021 ro‐

ku zleciła prace polegające na niwelacji  te‐
renu  oraz  ułożenia  kostki  brukowej  pod 
wiatami  przystankowymi  w  miejscowości 
Zielone oraz Wólka Husińska. Utwardzenie 
terenu  ułatwi  mieszkańcom wspomnianych 
miejscowości  korzystanie  z  wiat  przystan‐
kowych  zwłaszcza w okresach  jesienno  zi‐
mowych.

Wykonawcą  zadania  była:  Krasno‐
brodzka Spółdzielnia Socjalna ŻRÓDŁO

Wartość  zadania  to:  2  999,49  zł

(1 000,00 zł stanowi Fundusz sołecki sołec‐
twa Wólka Husińska).

Naprawa oświetlenia stadionu sportowego
W dniu 31 marca br. na stadionie spor‐

towym w Krasnobrodzie  przy  ul. Wczaso‐
wej  zostały  wykonane  prace  związane 
z  usunięciem  awarii  oświetlenia  obiektu. 
Wymienione  zostały  niesprawne  elementy 
opraw oświetleniowych.

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna
na osiedlu Podklasztor

19 kwietnia  2021  r.  Prezes Stowarzysze‐
nia Mieszkańców „Nasz Podklasztor” Dorota 
Jurkiewicz podpisała w siedzibie Urzędu Mar‐
szałkowskiego  Województwa  Lubelskiego 
w Lublinie umowę o dofinansowanie projektu 
pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej gminy 
Krasnobród poprzez budowę placu zabaw i si‐
łowni zewnętrznej”. 

Wartość dofinansowania 47 735,00 zł.
Wkrótce rozpocznie się realizacja in‐

westycji.

Wnioski na doposażenie OSP
16  kwietnia  2021  r.  jednostki Ochotni‐

czych  Straży  Pożarnych  z  terenu  gminy 
Krasnobród  we  współpracy  z  Gminą  Kra‐
snobród złożyły 2 wnioski w ramach otwar‐
tego konkursu na realizację zadania publicz‐
nego  w  zakresie  ochrony  i  promocji  zdro‐
wia  pn.  „Wyposażenie  wozów  strażackich 
w  ramach  wspierania  jednostek  Ochotni‐
czych  Straży  Pożarnych  z  terenów  wiej‐
skich” realizowanego przez Fundusz Skład‐
kowy  Ubezpieczenia  Społecznego  Rolni‐
ków.

Wniosek  złożony  przez  Ochotniczą 
Straż Pożarną w Starej Hucie opiewał na 
kwotę 15 420,00 zł, a Ochotniczej Straży 
Pożarnej  w  Wólce  Husińskiej  na  kwotę 
15 160,00 zł.

Gwarancyjny przegląd nasadzeń
Wykonawca zieleni GARDEN MAX

p.  Kowal  na  zlecenie  Gminy  Krasnobród, 
w okresie gwarancji, dokonał przeglądu sta‐
nu  nasadzeń,  które  wykonano  przy  okazji 
budowy tarasu widokowego.

Firma  uzupełniła  drzewka  i  krzewy, 
w  miejscach  w  których  nie  przyjęły  się 
w ubiegłym roku.

Informacje zebrała:
Mariola Czapla

Informacja dla osób
prowadzących działalność
z zakresu krótkotrwałego

zakwaterowania

W  związku  ze  zbliżającym  się  se‐
zonem  turystycznym  Urząd  Miejski 
w  Krasnobrodzie  przypomina  osobom 
prowadzącym  działalność  z  zakresu 
krótkotrwałego  zakwaterowania,  że 
od 1 kwietnia 2021 roku  stawka opłaty 
uzdrowiskowej  obowiązującej  na  tere‐
nie  uzdrowiska  Krasnobród  wyno‐
si 3,00 zł od osoby przebywającej dłu‐
żej  niż  dobę  w  celach  turystycznych, 
wypoczynkowych lub szkoleniowych. 

Ponadto  przypominamy  o  obo‐
wiązku  rejestracji  działalności  gospo‐
darczej,  w  tym  złożenia  deklaracji  na 
podatek od nieruchomości. 

Osoby prowadzące  tego  typu usługi 
zgodnie z przepisami prawa zobowiąza‐
ne  są  do  zawarcia  odrębnej  umowy  na 
odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów 
komunalnych  powstających  w  wyniku 
prowadzenia  działalności  gospodarczej. 
W  przypadku  stwierdzenia  znacznego 
wzrostu  ilości  odpadów  w  porównaniu 
do miesięcy gdy taka działalność nie by‐
ła  prowadzona,  nadmiar  tych  odpadów 
nie będzie odbierany przez przedsiębior‐
stwo obsługujące mieszkańców z zakre‐
su  odbioru  i  zagospodarowania  odpa‐
dów komunalnych.

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
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W dniu 3 maja 2021 roku obchodziliśmy 230. rocznicę 
uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 Ma‐

ja.  Podobnie  jak  rok  temu obchody  tego  święta w  całej  Polsce 
były  skromniejsze  niż  zwykle,  a  programy  ograniczone  ze 
względu na pandemię koronawirusa.

Tak  też było  i w Krasnobrodzie. Choć obchody były nieco 
bogatsze niż rok wcześniej, to jednak do programu sprzed czasu 
pandemii dużo jeszcze brakowało. Rozpoczęły się one w koście‐
le Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Mszą  św. w  intencji 
Ojczyzny,  którą  odprawił miejscowy  proboszcz  –  ksiądz  prałat 
dr  Eugeniusz Derdziuk.  Eucharystię  poprzedził wykład wygło‐
szony przez historyka  i  politologa prof.  dra hab. Marka Wierz‐
bickiego  z  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła 
II, Dyrektora Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Na‐
rodowej w Lublinie. Pan Profesor w bardzo przystępny sposób, 
przedstawił  sytuację  społecznopolityczną  Polski  w  czasach 
przed uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Opowiedział o uchwa‐
lonej w 1791 roku, pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po 
konstytucji amerykańskiej), nowoczesnej ustawie regulującej or‐
ganizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli 
(treść wykładu publikujemy na str. 56).

Prelegentowi za wygłoszenie historycznego referatu, w imie‐
niu własnym i zgromadzonych w kościele wiernych, podzięko‐
wali ks. proboszcz Eugeniusz Derdziuk oraz Burmistrz Krasno‐
brodu  Kazimierz Misztal.  Do  serdecznych  podziękowań  został 
dołączony album o Krasnobrodzie.

Po Mszy św. odbyło się złożenie wiązanek pod pomnikiem 
upamiętniającym uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Złożyły je de‐
legacje szkół: Dyrektor Zespołu Szkół w Krasnobrodzie Elżbieta 
Działa  wraz  ze  swoim  zastępcą  Krystyną  Czapla,  Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim Małgorzata Kawałek 
i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaczórkach Elżbieta Zub oraz 
delegacja władz  samorządowych Krasnobrodu w  składzie: bur‐
mistrz Kazimierz Misztal, zca burmistrza Janusz Oś i radny Ra‐
dy Miejskiej w Krasnobrodzie Piotr Sachajko, któremu towarzy‐
szył syn Franio – najmłodszy reprezentant lokalnej społeczności. 
Dla przypomnienia – w czasie przed pandemią wiązanki składa‐
ło około 20 różnych delegacji.

W  tym czasie  niezbędnym elementem umożliwiającym po‐
ruszanie się w przestrzeni publicznej były maski, stąd też wszy‐
scy,  zarówno uczestnicy Mszy  św. w kościele  (ograniczona  ich 
ilość do 1 osoby na 15 m2), jak i składający wiązanki, brali udział 
w uroczystościach mając zasłonięte nosy i usta.

Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Kra‐
snobrodzki Dom Kultury przygotował i nagrał program słowno
muzyczny, który został udostępniony 3 maja na kanale YouTube 
KDK.  Program  rozpoczyna  się  od  okolicznościowego  przemó‐
wienia, które wygłosił włodarz Krasnobrodu Kazimierz Misztal.

W programie wystąpiły także dzieci – uczestnicy zajęć pro‐
wadzonych  przez  KDK  w  formie  online: Agata  Włodarczyk, 
Aleksandra Tabała,  Julia  Skiba, Martyna Bucior, Martyna Bełz 
(recytacje), Patryk Włodarczyk, Kamil Małek, Bartłomiej Smo‐
luch,  Jagoda  Skiba,  Dawid  Kwiatkowski  (trąbka)  i  Krzysztof 
Zub  (tenorhorn).  Nagrań  dokonano  w  KDK  z  zastosowaniem 
obowiązującego reżimu sanitarnego.
W związku z brakiem możliwości  (ze względu na ograniczenia 
Covid19)  osobistego  udziału  zespołów w  przygotowaniu  pro‐
gramu, wykorzystano w nim nagrania występów Krasnobrodz‐
kiej Orkiestry Dętej oraz zespołu folklorystycznego „Wójtowia‐
nie” z roku 2018.

W przygotowanie programu zaangażowani byli  instruktorzy 

KDK: Mariola Kawecka (opracowanie), Marzena Mazurek (sce‐
nografia), Mateusz Krawiec  (przygotowanie  instrumentalistów), 
Jarosław Monastyrski (nagranie i montaż).

Tych, którzy jeszcze nie widzieli  tego programu zachęcamy 
do jego obejrzenia pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?
v=VH8SimGFGpA.

Mieszkańcom naszej  lokalnej  społeczności  i wszystkim Po‐
lakom życzę, abyśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja mogli obchodzić już bardziej uroczyście, zgodnie z wielo‐
letnią tradycją.

Mariola Czapla
Fotoreportaż str. 17
fot. Mariola Czapla

Drugie Święto Konstytucji 3 Maja 
w pandemii koronawirusa
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Szanowni Państwo,
aby  lepiej  zrozumieć  jak  ważnym 

wydarzeniem  dla  Polaków  żyjących 
w  XVIII  wieku  było  uchwalenie  Kon‐
stytucji  3  Maja,  należy  przenieść  się 
w  tamte  czasy  i  popatrzeć  oczami  ów‐
czesnych  obywateli  na  tamte  wydarze‐
nia.  Dla  nich  Polska  Rzeczpospolita 
Obojga  Narodów  była  państwem  nie‐
zwykle ważnym.  Jeszcze w wieku XVI 
i XVII  była wielkim mocarstwem;  była 
imperium, potęgą gospodarczą, politycz‐
ną, militarną,  ale  również  krajem,  który 
tworzył  atrakcyjne  wzorce  kulturowe, 
które naśladowały inne narody Europy. 

Ustrój  Rzeczpospolitej  szlacheckiej 
był  wyjątkowy,  bo  demokratyczny,  zaś 
w  Europie  dominował  absolutyzm, 
a więc  rządy pojedynczych monarchów, 
którzy nie dopuszczali obywateli do po‐
dejmowania decyzji politycznych.
Demokracja  szlachecka panująca w ów‐
czesnej  Rzeczypospolitej  była  ustrojem, 
który zapewniał szlachcie wpływ na losy 
państwa,  był  to  ustrój  unikalny  jak  na 
owe czasy.

Niestety,  potem  przyszedł  wiek 
XVII,  straszliwe  wojny,  które  wynisz‐
czyły  Rzeczpospolitą,  na  czele  z  poto‐
pem szwedzkim, spadek cen zboża, któ‐
ry  spowodował,  że  szlachta  zubożała 
i  do  tego  jeszcze  degeneracja  systemu 
politycznego,  który  przestał  funkcjono‐
wać prawidłowo, bo istniejący przywilej 
liberum veto, pozwalał jednemu posłowi 
zerwać nawet obrady sejmu i unieważni
  wszystkie  uchwały,  jakie  ten  sejm  po‐
dejmował.

W  tych  warunkach  Polska  stała  się 
krajem słabym, który nie mógł już wpły‐
wać nie tylko na kształt stosunków mię‐
dzynarodowych,  ale  również  na  własne 
losy. 

Do  tego  trzy sąsiednie państwa: Au‐
stria, Rosja i Prusy, w początkach XVIII 
wieku,  zbudowały  swoją  potęgę,  stały 
się mocarstwami  europejskimi  i  zaczęły 
niekorzystnie wpływać  na  losy  Rzeczy‐
pospolitej.

W  drugiej  połowie XVIII  wieku  do 
Polski zaczęły napływać prądy oświece‐
nia, nurtu umysłowego, który kładł duży 
nacisk  między  innymi  na  rozum,  do‐
świadczenie,  na  rozwój  nauk  ścisłych, 
ale  też na  rozwój historii narodowej,  ję‐
zyka  narodowego,  a  nawet  wprowadzał 
do szkół wychowanie fizyczne.

Równocześnie oświecenie kładło na‐
cisk  na  odpowiedzialność  obywateli  za 
swoje państwo. To było bardzo potrzeb‐

ne  ówczesnej  szlachcie,  ponieważ  ona 
pierwsza  musiała  zrozumieć  to,  że  aby 
Polska  była  wolna  i  niepodległa,  musi 
być  silna  –  natomiast,  aby  była  silna  – 
szlachta  musi  zrezygnować  z  części 
swoich przywilejów.

Próby  pierwszych  polskich  reform 
wywołały  groźne  reakcje Austrii,  Rosji 
i Prus  oraz spowodowały I rozbiór Pol‐
ski. 

To  był  prawdziwy  wstrząs  dla  ów‐
czesnych Polaków, którzy wreszcie  zro‐
zumieli, że Polska słaba nigdy nie będzie 
bezpieczna  i  dlatego  coraz  więcej  oby‐
wateli  poparło  ideę  zreformowania  sys‐
temu  politycznego  Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Należy  tutaj  zaznaczyć,  że  w  ostat‐
nich latach wieku XVIII mocarstwa roz‐
biorowe: Austria,  Rosja  i  Prusy  zaczęły 
się  konfliktować  między  sobą.  Wybu‐
chła  wojna  pomiędzy  Turcją,  Austrią 
i Rosją, Prusy stanęły przeciwko Austrii 
i Rosji, a to stworzyło szansę dla  nieza‐
leżnego  i niepodległego funkcjonowania 
Polski.

I tak nadszedł czas Sejmu Wielkiego, 
który rządził suwerennie przez 4 lata (od 
1778  do1782  roku).  Sejm  Czteroletni, 
zwany  był  Sejmem  Wielkim,  bo  prze‐
prowadził  najważniejsze  reformy  pań‐
stwa  polskiego,  Najbardziej  postępowa 
część szlachty porozumiała się z królem 
Stanisławem  Augustem  Poniatowskim 
i  razem  stworzyła  projekt  konstytucji, 
która została uchwalona 3 maja 1791 ro‐
ku, to ona wprowadziła radykalną zmia‐
nę  polityczną.  Było  to  możliwe  tylko 
dlatego,  że  duża  część  szlachty  zaczęła 
rozumieć, że wolność ojczyzny, jej siła – 
wymaga ograniczenia własnych przywi‐
lejów,  że  trzeba odsunąć prywatę  i  ego‐

izm,  tylko  myśleć  kategoriami  dobra 
wspólnego. 

Konstytucja 3 Maja zakładała przede 
wszystkim  zniesienie  liberum  veto  oraz 
wolnej elekcji, wprowadzenie dziedzicz‐
nej  monarchii  i  wyraźny  rozdział  wła‐
dzy,  na  władzę  ustawodawczą,  wyko‐
nawczą  i  sądowniczą.  Wprowadziła 
ważne reformy, w tym reformę militarną 
w  celu  stworzenie  silniejszej  armii. 
Wprowadzono  stałe  podatki.  Na  mocy 
konstytucji  przeprowadzono  reformę 
miast,  nadawane  były  prawa  polityczne 
mieszczanom.  Konstytucja    brała  rów‐
nież pod opiekę chłopów (Rządy Krajo‐
we Chłopów), a więc była to bardzo po‐
stępowa – jak na owe czasy – konstytu‐
cja; druga w Europie i trzecia na świecie 
(po amerykańskiej z 1787 roku).

W  lutym 1792  roku  konstytucję  za‐
twierdziły  sejmiki  szlacheckie  –  regio‐
nalne  zjazdy  szlachty.  I  to  było  bardzo 
ważne, bo nie  tylko konstytucję poparły 
te  grupy  szlachty,  które  uchwalały  ją 
w Warszawie 3 maja 1791 roku, ale ogół 
szlachty opowiedział się za wprowadze‐
niem jej w życie.

Pierwsza  rocznica  konstytucji  była 
wielkim  świętem,  król  i  posłowie  spo‐
tkali  się  na  uroczystej  Mszy  św.,  a  po 
niej  prymas  Polski  wmurował  kamień 
węgielny  pod  Świątynię  Opatrzności 
Bożej. To jest właśnie ta świątynia, która 
teraz, w ostatnich  latach stanęła w War‐
szawie. Już wtedy obiecano Bogu stwo‐
rzenie  takiej  świątyni,  jako  daru  dzięk‐
czynnego za dzieło Konstytucji 3 Maja.

Niestety  niedługo  potem wojska  ro‐
syjskie najechały nasz kraj. Państwa za‐
borcze  dokonały  kolejnych  rozbiorów 
i  dzieło  konstytucji  zostało  zniweczone, 
ale  nie  do  końca,  dlatego  że  pozostała 
ona w  pamięci  następnych  pokoleń  Po‐
laków  jako niezwykle ważne dzieło na‐
rodu Polskiego.

Czterdzieści  lat  później  w  1831  ro‐
ku,  poeta,  powstaniec  listopadowy  – 
Raynold  Suchodolski  –  stworzył  tekst 
Mazurka 3 Maja z refrenem: „Witaj maj, 
3 maj, dla Polaków błogi raj”. Niedługo 
potem  zginął,  broniąc Warszawy  przed 
wojskami rosyjskimi.

Zaborcy, zwłaszcza Rosjanie, konse‐
kwentnie  zabraniali  świętowania  tej 
rocznicy,  pomimo  tego,  tuż  przed  Po‐
wstaniem Styczniowym (w roku 1861) – 
w Warszawie  i  innych  miastach  Króle‐
stwa Polskiego  trwały uroczyste  obcho‐
dy rocznicy konstytucji. W setną roczni‐
cę  –  w  1891  roku  –  już  na wszystkich 

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
Referat wygłoszony w dniu 3 maja 2021 roku w kościele p.w. NNMP w Krasnobrodzie
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ziemiach  polskich  świętowano  uroczy‐
ście to wydarzenie.
Nawet w USA tamtejsi polscy emigranci 
3  Maja  świętowali  bardzo  uroczyście 
i przez Nowy Jork przeszedł pochód 10 
tysięcy  Polaków.  W  Austrii  i  Prusach 
można  było  świętować  legalnie,  nato‐
miast w Rosji nadal było to nielegalne.

I  wreszcie  podczas  I  wojny  świato‐
wej rocznica konstytucji była już święto‐
wana powszechnie, było to wielkie naro‐
dowe święto. Dlatego w 1919 roku sejm 
odrodzonej Rzeczypospolitej ustalił, że 3 
maja będzie  świętem państwowym i  tak 
też  obchodzono  rocznicę  konstytucji 
w okresie międzywojennym. 

W  następnych  latach,  podczas  II 
wojny  światowej  i  w  czasach  komuni‐
zmu  obchodzono  to  święto  w  sposób 
konspiracyjny,  nielegalny,  czy  półlegal‐
ny, ale zawsze Polacy pamiętali, że było 

to  wielkie  wydarzenie  dla  narodu  pol‐
skiego. 
I dopiero w 1990 roku, Sejm Rzeczypo‐
spolitej na nowo uczynił Święto Konsty‐
tucji, świętem państwowym.

Dzisiaj Konstytucja 3 Maja  to  jedno 
z  trzech  najważniejszych  świąt  naszego 
państwa,  obok  Święta  Niepodległości 
obchodzonego  11  listopada  i  Święta 
Wojska  Polskiego,  które  świętujemy  15 
sierpnia. 

Również dzisiaj świętujemy rocznicę 
Konstytucji  3  Maja,  ponieważ  kolejne 
pokolenia  Polaków  pamiętają,  co  zda‐
rzyło  się  w  1791  roku,  w  Warszawie. 
Konstytucja  3 Maja  zawsze  dawała  na‐
dzieję na odzyskanie wolności i tak trak‐
towali  ją  Polacy  w  czasach  zaborów 
i okupacji.

Konstytucja  pokazała  również,  że 
Polacy  sami potrafią wykazać  się odpo‐

wiedzialnością za swój kraj. Potrafią sa‐
mi  go  zreformować,  wzmocnić,  co  za‐
dawało  kłam  propagandzie  państw  za‐
borczych,  że  Polacy  niezdolni  są  sami 
rządzić  się we własnym państwie  i  dla‐
tego muszą być kontrolowani przez pań‐
stwa sąsiednie.

Tymczasem konstytucja pokazała, że 
Polacy  potrafili  ograniczyć  swoje  przy‐
wileje  dla  dobra  wspólnego,  dla  dobra 
państwa,  dla  dobra  ojczyzny,  a  więc  ta 
konstytucja  zawsze będzie przekonywa‐
ła  Polaków,  że wolność musi  być  połą‐
czona z odpowiedzialnością.

prof. dr hab. Marek Wierzbicki
KUL 

Dyrektor Biura Badań Historycznych
Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie

29  kwietnia  2021  r.  Gmina  Kra‐
snobród złożyła do Departamentu 

Funduszu  Sprawiedliwości Ministerstwa 
Sprawiedliwości wniosek  o  powierzenie 
realizacji  zadań  jednostce  zaliczanej  do 
sektora  finansów publicznych w ramach 
środków  Funduszu  Pomocy  Pokrzyw‐
dzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
– Funduszu Sprawiedliwości.

Zakres wniosku obejmuje zakup wy‐
posażenia osobistego strażaków z jedno‐
stek  Ochotniczych  Straży  Pożarnych 
z  gminy  Krasnobród  tj.  OSP  Malewsz‐
czyzna, OSP Majdan Mały i OSP Wólka 
Husińska. 

W  ramach  zadania  zakupione  zosta‐
nie  wyposażenie  tj.:  ubrania  koszarowe 
4częściowe  24 szt., hełm strażacki  16 
szt., kominiarka strażacka  16 szt., ręka‐
wice bojowe strażackie  15 szt. 

Wartość  złożonego  wniosku  wynosi 
29940,00 zł.

Referat inwestycji i funduszy unijnych
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie

Wniosek na zakup 
wyposażenia dla 
jednostek OSP
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Rok  2021  dla  Krasnobrodzkiego 
Domu  Kultury  zapowiada  się 

bardzo dobrym, ale i pracowitym rokiem, 
biorąc  pod  uwagę  pozyskane  środki  fi‐
nansowe  z  programów Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu na re‐
alizację zadań z zakresu kultury.

Wszystkie  cztery  wnioski  złożone 
przez  KDK  pod  koniec  2020  roku  do 
programów MKDNiS 2021 uzyskały po‐
zytywne  oceny  ekspertów.  Suma  przy‐
znanego dla KDK dofinansowania wyno‐
si 155.000,00 zł.

A  oto  zadania,  które  otrzymały  dofi‐
nansowanie:
1.  „XIII Ogólnopolski Konkurs Orga‐
nowy  w  Sanktuarium  NNMP  w  Kra‐
snobrodzie”, który odbędzie się w sierp‐
niu  br. w  ramach XV Festiwalu Muzyki 
Organowej  i  Kameralnej  „Per Artem  ad 
Astra”,  dofinansowanie    15.000,00  zł 
z  programu  „Edukacja Artystyczna”.  In‐
stytucja  zarządzająca  programem    De‐
partament  Szkolnictwa  Artystycznego 
i Edukacji Kulturalnej MKDNiS.
2. „Krasnobrodzka kultura w plenerze 
  zakup  sceny  mobilnej  na  potrzeby 

wydarzeń i edukacji kulturalnej”, dofi‐
nansowanie    65.000,00  zł  z  programu 
„Infrastruktura  domów  kultury”.  Instytu‐
cja  zarządzająca programem  Narodowe 
Centrum Kultury.
3.  „Juliusz Słowacki – Między słowem 
a  obrazem”  (organizacja  wystawy  ilu‐
stracji  i wydanie katalogu), dofinansowa‐
nie w wysokości 25.000,00 zł z programu 
„Sztuki wizualne”.  Instytucja  zarządzają‐
ca programem – Narodowa Galeria Sztu‐
ki w Warszawie.
4.  „XV Jubileuszowy Festiwal Muzyki 
Organowej i Kameralnej Per Artem ad 
Astra”, który odbędzie się w drugiej po‐
łowie  sierpnia  br.,  dofinansowanie   
50.000,00  zł  z  programu  „Muzyka”.  In‐
stytucja zarządzająca programem – Insty‐

tut Muzyki i Tańca.
W związku z tym, że każdy z naszych 

wniosków  otrzymał  mniejsze  wsparcie 
finansowe niż to, o które się ubiegaliśmy 
(w  większości  po  50%  wnioskowanej 
kwoty), konieczna jest aktualizacja wnio‐
sków do kwot, które nam przyznano. 

Obecnie prowadzone są prace mające 
na  celu  korektę  programów  i  zakresów 
zadań  oraz  budżetów  projektów  związa‐
nych z  realizacją wydarzeń kulturalnych. 
Ponadto prowadzone są też działania ma‐
jące  na  celu  pozyskanie    dodatkowych 
źródeł dofinansowania zadania obejmują‐
cego zakup sceny mobilnej.

Po dokonaniu aktualizacji wniosków, 
Krasnobrodzki  Dom  Kultury  będzie 
mógł podpisać umowy z instytucjami za‐
rządzającymi tymi programami, a następ‐
nie przystąpić do  realizacji dofinansowa‐
nych zadań.

Bardzo  dziękuję  wszystkim  osobom 
zaangażowanym  w  przygotowanie  po‐
wyższych  wniosków  oraz  za  pracę  przy 
ich aktualizacji.

Mariola Czapla

Tegoroczna, VIII edycja konkursu 
recytatorskoplastycznego 

„Wiosenne  spotkania  z…”,  którego 
głównym  celem  jest  popularyzacja  lite‐
ratury cieszyła się bardzo dużym zainte‐
resowaniem.  Z  racji  przypadającej 
w  tym  roku  100.  rocznicy  urodzin  naj‐
wybitniejszego  przedstawiciela  polskiej 
fantastyki  Stanisława  Lema,  a  także 
z uwagi na predyspozycje młodszej gru‐
py  uczestników  konkursu,  odbył  się  on 
pod  hasłem:  „Wiosenne  spotkania  ze 
Stanisławem  Lemem  i  Janem  Brze‐
chwą”.  Zarówno  zmagania  plastyczne 
jak i recytatorskie przeznaczone były dla 
uczniów  szkół  podstawowych  z  terenu 
województwa lubelskiego. 

Z  powodu  obostrzeń  związanych 
z  koronawirusem,  konkurs  odbył  się 
w formie online, a na zaproszenie odpo‐
wiedziało ponad 190 uczniów. Tak jak to 
było w latach ubiegłych, na to artystycz‐
ne  wydarzenie  składały  się  dwie  nieza‐
leżne  dyscypliny  skierowane  do  trzech 
grup wiekowych.

Konkurs plastyczny
Konkurs  plastyczny  polegał  na  wy‐

konaniu pracy w dowolnej  technice pla‐

stycznej  do  wybranego  utworu  jednego 
z autorów związanych z hasłem konkur‐
su i wysłanie jej elektronicznej wersji na 
adres  mailowy  organizatora.  Wpłynęły 
124  ilustracje  z  10  instytucji  –  szkół 
i  ośrodków  kultury,  z  czego  najliczniej‐
szą  reprezentację  miał  Młodzieżowy 
Dom Kultury w Biłgoraju.

Oceny  prac  dokonała  komisja 
w  składzie:  Marzena  Mazurek  –  in‐
struktor  ds.  plastyki  Krasnobrodzkiego 
Domu  Kultury,  Barbara  Niedźwiedź
Pachołek – instruktor plastyki Warsztatu 
Terapii  Zajęciowej  w  Dominikanówce 
i Halina Gontarz  –  nauczyciel  plastyki 

Zespołu Szkół w Krasnobrodzie, ustala‐
jąc  następujący  werdykt:  w  kategorii 
I  (kl.  IIII)  I  miejsce  przypadło  Łucji 
Łosiewicz  z Miejskiego  Domu  Kultury 
w Szczebrzeszynie i Martynie Dziedzic 
z Młodzieżowego Domu Kultury w Bił‐
goraju,  II  otrzymali: Milena  Janeczko 
i Adam Szubiak  również z Młodzieżo‐
wego Domu Kultury w Biłgoraju, a III  
Kamila  Szabat  i Michał  Słotwiński  – 
uczniowie  Szkoły  Podstawowej  w  Ło‐
sińcu. 

W  tej  kategorii  przyznano  również 
wyróżnienia, które otrzymali: Aleksan‐
dra  Przygon  ze  Szkoły  Podstawowej 

„Wiosenne spotkania z…”
Podsumowanie VIII konkursu recytatorskoplastycznego 
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155 tys.  dofinansowania dla Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury z programów MKDNiS 2021
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w Kaczórkach, Bartłomiej Sokołowski, 
Krzysztof  Jakubczak  i  Oliwia  Bil  – 
uczniowie  Szkoły  Podstawowej 
w Szewni Górnej, Dorota Dołba, Jago‐
da  Góra,  Paula  Bosak  i  Zofia  Osuch 
z Młodzieżowego Domu Kultury w Bił‐
goraju,  Franciszek  Sachajko,  Lena 
Kudełka, Magdalena Kozdra, Marty‐
na Tytuła i Zuzanna Piwko reprezentu‐
jący  Zespół  Szkół  w  Krasnobrodzie, 
Martyna  Naworol  ze  Szkoły  Podsta‐
wowej  w  Pniówku,  Weronika  Tytuła 
uczennica  Szkoły  Podstawowej  w Maj‐
danie  Wielkim,  Zofia  Słotwińska  ze 
Szkoły  Podstawowej  w  Łosińcu  oraz 
Jan  Samulak  ze  Szkoły  Podstawowej 
Nr 1 w Szczebrzeszynie.

W kategorii II (kl. IV –VI) według 
komisji  na  I  miejsce  zasłużyli  Agata 
Włodarczyk z Krasnobrodu i Stanisław 
Pindor  z Młodzieżowego Domu Kultu‐
ry w Biłgoraju, na II  Dawid Tabuła ze 
Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zamościu, 
a  na  III    Faustyna Łosiewicz  z Miej‐
skiego  Domu  Kultury  w  Szczebrzeszy‐
nie  oraz Jagoda Leńczuk  reprezentują‐

ca Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgo‐
raju.

Podobnie  jak w kategorii  I  przyzna‐
no  również  wyróżnienia,  które  otrzy‐
mali:  Izabela  Borowiec  i  Natalia Klu‐
cha  z  Młodzieżowego  Domu  Kultury 
w Biłgoraju, Joanna Wanat z Miejskie‐
go  Domu  Kultury  w  Szczebrzeszynie, 
Kamil  Korga  i Aleksandra  Kulas  ze 
Szkoły Podstawowej w Łosińcu, Miko‐
łaj Hajdamaszek  ze  Szkoły  Podstawo‐
wej  w  Kaczórkach  oraz Nikola  Nawój 
z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie. 

W  kategorii  III  (kl.  VII,  VIII) 
I miejsce otrzymała Sara Liga ze Szko‐
ły  Podstawowej Nr  9 w Zamościu,  II   
Aleksandra Wanat z Miejskiego Domu 
Kultury w Szczebrzeszynie,  a  III   Ka‐
rolina  Jakubiak  ze  Szkoły  Podstawo‐
wej Nr 9 w Zamościu oraz Magdalena 
Legieć z Młodzieżowego Domu Kultury 
w Biłgoraju.

Według  komisji  na  wyróżnienia 
w  tej  kategorii  zasłużyli: Bartosz Paszt 
uczeń Szkoły Podstawowej Nr  9 w Za‐
mościu, Wiktoria Szabat  z Młodzieżo‐

wego  Domu  Kultury  w  Biłgoraju  oraz 
Karolina Szczytowska z Kaczórek.

Wszystkie nagrodzone  i wyróżnione 
prace można  zobaczyć  na  stronie  inter‐
netowej KDK.

Konkurs recytatorski
Na  konkurs  recytatorski  nadesłano 

70 nagrań. Uczestnicy tej części konkur‐
su  prezentowali  wiersz  i  dowolny  frag‐
ment prozy  jednego z autorów  i  tak  jak 
w  poprzednich  edycjach,  w  I  kategorii 
wiekowej obowiązywał tylko wiersz. 

Komisja  konkursowa  w  składzie: 
Marianna  Olszewska  (przewodniczą‐
ca)  –  polonistka,  poetka, wieloletni  ani‐
mator kultury oraz  członkowie: Joanna 
Cios  – polonistka,  członek  redakcji Ga‐
zety Krasnobrodzkiej oraz Mariola Ka‐
wecka  –  instruktor  ds.  kultury  w  Kra‐
snobrodzkim  Domu  Kultury,  po  prze‐
słuchaniu 70 wykonawców zgłoszonych 
do  konkursu  w  3  kategoriach  wieko‐
wych wyłoniła laureatów i przyznała na‐
stępujące nagrody i wyróżnienia: 

w  kategorii  I  (kl.  IIII)  I  miejsce 
zajęła Antonina Działa z Zespołu Szkół 

 8

Łucja Łosiewicz  I miejsce w kat. I Agata Włdarczyk  I miejsce w kat. II

Martyna Dziedzic  I miejsce w kat. I Sara Liga  I miejsce w kat. III

Stanisław Pindor  I mijesce w kat. II
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w  Krasnobrodzie,  II    Franciszek  Sa‐
chajko  również  uczeń  z  Zespołu  Szkół 
w  Krasnobrodzie,  a  III    Kacper  Za‐
błocki  ze  Szkoły  Podstawowej w  Józe‐
fowie.

Wyróżnienia  w  tej  kategorii  otrzy‐
mali: Dawid  Gancarz  i  Julia  Oleszek 
ze Szkoły Podstawowej w Łosińcu, Mi‐
kołaj  Bielak  ze  Szkoły  Podstawowej 
w  Józefowie  oraz  Gabriel  Maruszak 
i  Zuzanna  Zgnilec  z  Zespołu  Szkół 
w Krasnobrodzie.

W kategorii  II  (kl.  IV –VI)  najlep‐
szymi  okazali  się: Wiktor  Nieścior  ze 
Szkoły  Podstawowej w  Łosińcu  zajmu‐
jąc  I  miejsce,  Aleksandra  Spasowicz 

uczennica Szkoły Podstawowa w Łosiń‐
cu  laureatka  II  miejsca  i  Agata Wło‐
darczyk  z Zespołu Szkół w Krasnobro‐
dzie,  która  zajęła  III  miejsce  oraz  wy‐
różniony   Michał  Kudyba  ze  Szkoły 
Podstawowej w Łosińcu

Natomiast  w  kategorii  III  (kl.  VII 
VIII) na I miejsce zasłużył Antoni Bu‐
jara ze Szkoły Podstawowej w Łosińcu, 
na II – Martyna Pakuła, a III  Emilia 
Niedźwiedź    uczennice Szkoły Podsta‐
wowej w Suchowoli.

Nagrodzonych  recytatorów  można 
zobaczyć na kanale YouTube KDK.

Laureaci obu części konkursu otrzy‐
mali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 

ufundowane  przez  Krasnobrodzki  Dom 
Kultury. 

Składamy  serdeczne  podziękowania 
wszystkim  uczestnikom  konkursu  oraz 
nauczycielom i  rodzicom, którzy pomo‐
gli w przygotowaniu uczestników do te‐
gorocznej  recytatorskoplastycznej  ry‐
walizacji.

Laureatom  i  wyróżnionym  gratulu‐
jemy i zapraszamy do kolejnej edycji już 
za rok, żywiąc nadzieję, że odbędzie się 
ona w „normalnej rzeczywistości”, która 
pozwoli  nam  na  przeprowadzenie  kon‐
kursu w tradycyjnej formie.

M. K.

Lipy powróciły na plac Siekluckiego

W maju  2021  roku,  po  15  la‐
tach,  na  plac  Siekluckiego 

powróciły lipy. 
Te,  które  wcześniej  rosły  w  centrum 

naszego miasta,  zostały  usunięte  w  roku 
2006 podczas prac związanych z realiza‐
cją projektu, mającego na celu rewitaliza‐
cję  placu  Siekluckiego. Wówczas wyko‐
nano nowe oświetlenie placu i kanalizację 
przeciwburzową. Całość  placu wyłożono 
kostką brukową, a na niej ustawiono ga‐
zony, posadzono krzewy, a także zamon‐
towano fontannę.

Część  społeczeństwa  była  zadowolo‐
na  z  nowego  wyglądu  centrum  Krasno‐
brodu, inny narzekali że plac jest betono‐
wą pustynią  i  brakuje  tam zieleni,  pomi‐
mo "zielonej wyspy" i rosnących na placu 
świerków.  Jednak  ingerencja w wykona‐
ną  inwestycję  przez  kilka  lat  nie  była 
możliwa ze względu na przepisy związa‐
ne  z  przyznaniem  dotacji  ze  środków 
unijnych na realizację tego zadania.

Temat  konieczności  zagospodarowa‐
nia  zielenią  centrum  naszego miasta  cią‐
gle  jednak  powracał.  Pisane  były  też 
wnioski, mające na celu pozyskanie  fun‐
duszy na  ten  cel. Do  tej  pory  jednak nie 

udawało się pozyskać środków zewnętrz‐
nych aby zrealizować te zamierzenia.

W związku z  tym Burmistrz Krasno‐
brodu zdecydował o wykonaniu  tego za‐
dania  ze  środków  budżetu  gminy.  Zaku‐
piono 5 drzewek lipy, które zostały posa‐
dzone na obrzeżach placu od strony ul. 3 
Maja  i  Kościuszki.  Prace  przygotowaw‐
cze do posadzenia drzew wymagały usu‐
nięcia płytek brukowych, wykopania od‐
powiedniej  wielkości  dołów,  które  uzu‐
pełniono  ziemią.  Miejsca  posadzonych 
drzew  zostały  zabezpieczone  metalowy‐
mi  kratownicami,  a  same  drzewa  drew‐
nianymi palikami (podpórkami), a na do‐

le siatką. Zamontowano również specjal‐
ne  rury  drenarskie,  które  ułatwią  dostar‐
czenie wilgoci do systemu korzeniowego. 
Prace  wykonała  Spółdzielnia  Socjalna 
„Źródło”. Koszt  zadania  to kwota ponad 
8 tys. zł, w tym same kratownice blisko 5 
tys. zł.

Choć  trzeba  jeszcze  trochę poczekać, 
aby  drzewa  się  rozrosły,  tworząc  piękne 
korony  składające  się  z  konarów  i  liści, 
które  będą  wytwarzać  tlen  i  dawać  cień 
w  upalne  dni,  to  już  teraz  cieszą  oko 
mieszkańców  i  przechodniów  i  popra‐
wiają wizerunek centrum Krasnobrodu.

Mariola Czapla
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Z końcem kwietnia 2021  roku Koło Gospodyń Wiej‐
skich  w  Krasnobrodzie  zakończyło  realizację  zada‐

nia  pn.  „Wzmocnienie  kapitału  społecznego  mieszkańców 
gminy Krasnobród poprzez wyposażenie i modernizację sali 
warsztatowej”  dofinansowanego  przez  LGD  „Nasze Rozto‐
cze”  ze  środków Unii  Europejskiej  w  ramach  poddziałania 
19.2  „Wsparcie  na  wdrażanie  operacji  w  ramach  strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Progra‐
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Reali‐
zacja  projektu  odbywała  przy  udziale  partnerów    Gminy 
Krasnobród  oraz  Krasnobrodzkiego  Domu  Kultury,  w  któ‐
rym KGW ma swoją siedzibę.

Zadanie  obejmowało  modernizację  i  wyposażenie  znaj‐
dującej  się  w  KDK  sali  warsztatowej    siedziby  Koła  Go‐
spodyń  Wiejskich  oraz  wyposażenie  w  brakujące  meble 
i  sprzęty pomieszczeń sąsiednich   holu  i kuchni, z których 
członkinie  KGW  mogą  korzystać  realizując  swoje  zadania 
statutowe.

W ramach zadania zakupiono:
1. meble  sofy, ławy, stoły, krzesła, szafy na naczynia, szaf‐
ki do obudowy sprzętu AGD,
2. sprzęt AGD  zmywarkę, kuchnię elektryczną, okap, pral‐
kę,  suszarkę  do  ubrań,  żelazko  –  generator  pary,  deskę  do 
prasowania,  kuchenkę  mikrofalową,  gofrownicę,  piekarnik 
elektryczny, ekspres do kawy, grill gazowy, taboret gazowy, 
robot kuchenny, blendery,
3.  sprzęt  biurowy  i  konferencyjny    urządzenie  wielofunk‐
cyjne, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, kolumna 
mobilna,
4. inne wyposażenie kuchenne – zlewozmywak z baterią, 

podgrzewacze  potraw,  garnki,  patelnie,  brytfanny,  termosy 
na  żywność,  warniki  wody,  blachy  do  pieczenia,  naczynia 
żaroodporne,  patery,  stolnice  –  maty  silikonowe,  sztućce, 
noże, obrusy, kosze na śmieci.

Natomiast  modernizacja  sali  warsztatowej  obejmowała 
prace elektryczne: wymianę przewodów elektrycznych, usu‐
nięcie starych gniazdek i kontaktów oraz zamontowanie no‐
wych,  zdemontowano  stare  oświetlenie  i  wykonano  nowe 
punkty świetlne wraz z oprawami.  W związku z montażem 
zlewozmywaka,  pralki,  suszarki,  przebudowy  wymagała 
także instalacja wodnokanalizacyjna w zakresie utworzenia 
nowego  punktu  czerpalnego  wody  oraz  systemu  odprowa‐
dzenia wody z tych urządzeń. Przeprowadzono również pra‐
ce  związane  z  uzupełnieniem  ubytków  na  ścianach,  m.  in. 
szpachlowanie,  sczyszczanie  oraz  odświeżenie  ścian  po‐
przez ich odmalowanie.  

Całkowita  wartość  projektu  (modernizacja  i  wyposaże‐
nie) – 47 453,91 zł, w tym dofinansowanie – 45 000,00 zł.

W ramach projektu wykonano część prac modernizacyj‐
nych, pozostałe  związane m.in.  z  remontem holu,  jego wy‐
strojem oraz elementami wykończeniowymi zostały zlecone 
przez  panią  dyrektor Mariolę  Czaplę  i  sfinansowane  z  bu‐
dżetu własnego KDK.

Realizacja  zadania  wpłynęła  na  poprawę  funkcjonalno‐
ści i estetyki pomieszczeń, które dotychczas nie były w peł‐
ni wykorzystywane. Dzięki wykonanym pracom  i  nowemu 
wyposażeniu  powstało  odpowiednie  zaplecze  do  realizacji 
wielu nowych inicjatyw społecznych i kulturalnych (spotkań 
integracyjnych,  szkoleń,  warsztatów  kulinarnych,  imprez 
okolicznościowych  i  in.),  a  to  z  kolei  przyczyni  się  do 
wzmocnienia  kapitału  społecznego  obszaru  gminy  Krasno‐
bród,  rozwoju  aktywności  społecznej  i  większej  integracji 
mieszkańców.  Pomieszczenia  te  będą  dostępne  bowiem  nie 
tylko na potrzeby KGW, ale również dla innych organizacji 
działających  na  terenie  gminy  Krasnobród  oraz  grup  spo‐
łecznych, w tym dla dzieci i młodzieży.

Małgorzata MiecznikBorkowska
        Koordynator projektu

Fotoreportaż – str. 18
fot. Mariola Czapla

„Europejski  Fundusz  Rolny  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Grant  współfinansowany    ze  środków  Unii  Europejskiej 
w  ramach  poddziałania  „Wsparcie  na  wdrażanie  operacji 
w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez 
społeczność”  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na 
lata 20142020.
Grant  realizowany  w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego 
kierowanego  przez  społeczność  wdrażanej  przez  LGD 
„Nasze Roztocze”

Finał projektu KGW Krasnobród 
na modernizację i wyposażenie swojej siedziby 
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Po rocznej przerwie związanej z pandemią koronawi‐
rusa,  Krasnobrodzki  Dom  Kultury  ponownie  został 

organizatorem  eliminacji  Powiatu  Zamojskiego  do  Woje‐
wódzkiego  Konkursu  Piosenki  Dziecięcej  i  Młodzieżowej 
„Śpiewający  Słowik”.  Patronat  Honorowy  nad  tym  wyda‐
rzeniem objął Starosta Zamojski Stanisław Grześko. 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 620 
lat,  zamieszkałych  na  terenie województwa  lubelskiego.  Składa 
się  z  dwóch  etapów:  eliminacji  powiatowych oraz  finału woje‐
wódzkiego. 

Celem przeglądu powiatowego,  jest wyłonienie najzdolniej‐
szych młodych wokalistów z naszego powiatu i umożliwienie im 
zaprezentowania  się  w  etapie  wojewódzkim,  który  planowany 
jest w połowie czerwca br. w Rykach. 
Finał  planowany  jest  w  formie  stacjonarnej,  tj.  z  osobistym 
udziałem młodych wokalistów. Natomiast ze względu na ograni‐
czenia  związane  z  zapobieganiem  rozpowszechniania  się  koro‐
nowirusa  tegoroczna  edycja  eliminacji  powiatowych odbyła  się 
w formie online. 

Warunkiem  uczestnictwa  w  eliminacjach  Powiatu  Zamoj‐
skiego było wysłanie przez uczestnika karty zgłoszenia i nagrań 
dwóch  piosenek  w  języku  polskim w  formacie mp4,  na  adres 
mailowy  Krasnobrodzkiego  Domu  Kultury  w  terminie  do  23 
maja. 

Do  konkursu  zgłosiło  się  20  uczestników,  w  podziale  na 
cztery kategorie wiekowe. Ich wykonania, na podstawie przysła‐
nych nagrań wideo, oceniała komisja konkursowa, która zebrała 
się w sobotę 29 maja w Krasnobrodzkim Domu Kultury. 

Jury  pracowało  w  składzie:  Pani Wiesława  GrabekWoś 
(przewodnicząca)    absolwentka  Państwowej  Wyższej  Szkoły 
Muzycznej  w  Krakowie  na  wydziale  wokalnoaktorskim,  na‐
uczyciel  śpiewu  solowego w Państwowej Szkole Muzycznej  II 
stopnia  im.  Karola  Szymanowskiego  w  Zamościu,  założyciel 
i  dyrygent  chóru  TARNAVOX  w Tarnawatce,  Pani Barbara 
Rabiega  absolwentka PSM II st. im. Karola Szymanowskiego  
w Zamościu w klasie śpiewu solowego, od 15 lat związana z Or‐
kiestrą Symfoniczną  im. K. Namysłowskiego  jako  solistkawo‐
kalistka.  Na  szeroką  skalę  prowadzi  akcję  edukacyjną  dzieci 
i  młodzieży,  koncerty  kameralne,  audycje  oraz  „Poranki  Mu‐
zyczne  w  Orkiestrze”.  Odznaczona  medalem  „Zasłużony  dla 
kultury polskiej” i Pani Małgorzata Giska – absolwentka Wyż‐
szej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku wychowanie 
muzyczne oraz UMCS na kierunku Edukacja Artystyczna w za‐
kresie sztuki, nauczyciel i instruktor muzyczny, od 15 lat instruk‐
tor  Studia Wokalnego  działającego  przy Tomaszowskim Domu 
Kultury.

Po przesłuchaniu wszystkich wykonawców zgłoszonych do 
konkursu  komisja  wyłoniła  laureatów  Eliminacji  Powiatowych 
dla Powiatu Zamojskiego, którymi zostali:
Kat.  I   Antonina Burcon   Młodzieżowy Dom Kultury  im. 
K. Makuszyńskiego w Zamościu,
Kat. II – Karina Kowalska – Studio wokalne „DISOUND”,
Kat. III – Aleksandra Bartoszczyk – Gminny Ośrodek Kul‐
tury w Nieliszu,
Kat.  IV   Katarzyna Gromek   Młodzieżowy Dom Kultury 
im. K. Makuszyńskiego w Zamościu

Wyżej wymienieni będą reprezentowali nasz powiat w finale 
wojewódzkim  konkursu,  który  odbędzie  się  w  dniach  1415 
czerwca w Rykach,    rywalizując  z  reprezentantami  innych  po‐
wiatów o tytuł Złotego, Srebrnego i Brązowego Słowika.

Jury przyznało również wyróżnienia, które otrzymali:
Kat. I  Karmen Kowalska – Studio wokalne „DISOUND”,
Kat. II – Amelia Kłos i Wiktoria Grela  Młodzieżowy Dom 
Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu,
Kat. III – Zuzanna Wyszyńska – Szkoła Muzyczna „YAMA‐
HA” w Zamościu,
Kat.  IV  –  Oliwia  Krawczyk  –  Gminny  Ośrodek  Kultury 
w Nieliszu.

Dla laureatów nagrody rzeczowe ufundowało Starostwo Po‐
wiatowe w Zamościu, a dla wyróżnionych  Krasnobrodzki Dom 
Kultury. 

Dziękujemy  uczestnikom  za  udział  w  eliminacjach.  Laure‐
atom i wyróżnionym gratulujemy sukcesów, a naszym reprezen‐
tantom życzymy powodzenia w wojewódzkim finale konkursu.

Mariola Czapla

Konkurs „Śpiewający Słowik” 2021
Eliminacje Powiatu Zamojskiego (online)
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Już po raz drugi, ze względu na ob‐ostrzenia  związane  zapobieganiem 
rozprzestrzeniania  się  koronowirusa, 
Święta  Wielkanocne  obchodzone  były 
z ograniczeniami i ze skromniejszą oprawą 
liturgiczną.

Choć  podczas  tegorocznych  świąt  nie 
obowiązywał  zakaz  przemieszczania  się, 
tak  jak  było  to w  ubiegłym  roku,  jednak 
władze państwowe i służby medyczne zaj‐
mujące  się walką  z  koronawirusem  reko‐
mendowały i apelowały do społeczeństwa, 
aby  spędzać  je  tylko w gronie  domowni‐
ków. Wiązało  się  to  z  faktem,  że według 
badań  specjalistów  na  przełom  marca 
i kwietnia, a więc również na czas Wielka‐
nocy przypadał szczytowy czas trzeciej fali 
pandemii koronawirusa w Polsce.

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisa‐
mi, wprowadzonymi 27 marca, można by‐
ło  udać  się  do  kościoła,  aby  osobiście 
uczestniczyć  w  obrzędach  Triduum  Pas‐
chalnego  i  Wielkanocy  pod  warunkiem 
zasłonięcia  ust  i  nosa  maseczką.  Ograni‐
czenia dotyczyły także ilości osób zgroma‐
dzonych w  kościele  (1  osoba  na  20 m2), 
przy zachowaniu dystansu społecznego nie 
mniejszego niż 1,5 m. 

W związku z powyższym  tylko część 
społeczeństwa  mogła  osobiście  uczestni‐
czyć w uroczystościach,  inni brali w nich 
udział łącząc się przez Internet.

Parafia Nawiedzenia NMP w Krasno‐
brodzie  również  zapewniła  transmisje  na 
żywo mszy  świętych  i  nabożeństw odby‐
wających  się  w  kościele  parafialnym. 
Dzięki temu zarówno parafianie jak i inne 
osoby,  które  Krasnobród  wybrały  jako 
miejsce  modlitwy,  miały  możliwość 
uczestniczenia w niej.

A oto jak wyglądały obrzędy Triduum 
Paschalnego i Wielkanocy w krasnobrodz‐
kim sanktuarium:

Wielki  Czwartek    dzień  ustanowie‐
nia  kapłaństwa,  Eucharystii  i  przykazania 
miłości. O godz. 18.00 została odprawiona 
Msza  św. Wieczerzy  Pańskiej.  Tak  samo 
jak w roku ubiegłym nie było tradycyjnego 
obrzędu  umycia  nóg.  Były  życzenia  dla 
kapłanów, które z okazji Dnia Ustanowie‐
nia  Sakramentu  Kapłaństwa  składano 
głównie drogą elektroniczną. Po Mszy św. 
kościół  był  otwarty  do  godz.  21.00,  aby 
można  było  adorować  Pana  Jezusa 
w  Ciemnicy.  Ciemnica  została  przygoto‐
wana przy ołtarzu, tak aby umożliwić ado‐
rację  poprzez  łącza  internetowe  osobom, 
które ze względu na sytuację epidemiczną 
nie mogły udać się do kościoła. 

Wielki Piątek  – dzień męki  i  śmierci 
Pana  Jezusa.  O  godz.  17.00  odprawiona 
została Droga Krzyżowa, z tym że nie od‐

było się to na krasnobrodzkiej kalwarii, jak 
bywało  przed  pandemią,  a  we  wnętrzu 
krasnobrodzkiego  sanktuarium.  Tam  też 
o godz. 18.00 rozpoczęła się celebracja li‐
turgii  Wielkiego  Piątku.  Tak  jak  i  rok 
wcześniej  symboliczny  grób  Pana  Jezusa 
został  przygotowany  przy  ołtarzu  głów‐
nym, aby umożliwić adorowanie Pana Je‐
zusa również przez Internet.

Choć nie było strażaków, którzy trady‐
cyjnie  pełnią  służbę  przy  grobie  Pana  Je‐
zusa,  to  Sanktuarium  było  otwarte  przez 
całą  noc. Aby  zapobiec  gromadzeniu  się 
w  kościele  wielu  osób  w  jednym  czasie, 
ksiądz proboszcz Eugeniusz Derdziuk za‐
prosił  parafian  do  adoracji  Pana  Jezusa 
w  grobie,  ustalając  dla  mieszkańców  po‐
szczególnych miejscowości i ulic konkret‐
ne godziny. 

Plan  nocnej  adoracji  przedstawiał  się 
następująco: godz. 20.00 – Kol. Partyzan‐
tów  i  Zaboreczno  oraz  ul.  Partyzantów, 
Mostowa i Targowa, godz. 21.00 – Niemi‐
rówek  oraz  ul.  Kościuszki  i  Sikorskie‐
go, godz. 22.00 – Klocówka oraz ul. Le‐
śna,  Sosnowa,  Modrzewiowa  i  Świerko‐
wa,  godz.  23.00  –  Dominikanówka  oraz 
ul. Gietki i Lelewela, 24.00 – Hutków oraz 
ul. Szkolna i Wolności, Cicha i Mickiewi‐
cza,  godz.  01.00  –  Majdan  Wielki  oraz 
ul. Andersa  i  3  Maja  z  Rynkiem  i  Nad‐
rzeczną, godz. 02.00 – Majdam Mały oraz 
ul. Spokojna i Dominikańska, godz. 03.00 
Zielone i Borki oraz ul. Łąkowa i Słonecz‐
na, godz. 04.00 – Łuszczacz i Róża oraz ul 
Al. NMP, Marysieńki i Sobieskiego, godz. 
05.00  –  Wólka  Husińska  i  Husiny  oraz 
ul.  Tomaszowska  i  Konopnickiej,  godz. 
06.00 – Nowa Wieś oraz ul. Zamojska.

Wielka Sobota  –  dzień  adoracji Naj‐
świętszego Sakramentu w Grobie Pańskim 
oraz  poświęcenia  pokarmów.  Po  rocznej 
przerwie  powrócono  do  tradycyjnego  ob‐
rzędu  poświęcenia  pokarmów. W  sanktu‐
arium  odbywało  się  to  w  godzinach  od 

8.00 do 12.00, w odstępach czasowych co 
pół godziny. Księża udali się też na wioski, 
aby tam poświęcić pokarmy. 

O godz. 19.00 rozpoczęła się wieczor‐
na  celebracja  Wigilii  Zmartwychwstania 
Pańskiego.  Obrzęd  poświęcenia  ognia  na 
placu przykościelnym, dokąd w uroczystej 
procesji udali się księża wraz z ministran‐
tami, odbył się bez udziału wiernych.

W nocy z soboty na niedzielę nie było 
tradycyjnego nocnego czuwania i honoro‐
wej  warty  strażaków  przy  Grobie  Pań‐
skim. 

Niedziela  Zmartwychwstania  Pań‐
skiego – Msza św. rezurekcyjna rozpoczę‐
ła się tradycyjnie o godz. 6.00. Jednak tak 
jak  i w  roku ubiegłym nie było pięknych 
śpiewów  chóru  parafialnego  oznajmują‐
cych  zmartwychwstanie  Chrystusa,  ani 
procesji  rezurekcyjnej  na  krasnobrodzkiej 
kalwarii przy oprawie muzycznej Krasno‐
brodzkiej Orkiestry Dętej. Radosną nowi‐
nę  o  zmartwychwstaniu  Pana  Jezusa 
oznajmiono  poprzez  bicie  dzwonów 
i przejście Księdza Proboszcza z Najświęt‐
szym  Sakramentem  przez  Sanktuarium 
i  plac  przykościelny  oraz  pobłogosławie‐
nie wiernych. 

Pozostałe  Msze  św.  w  Sanktuarium 
były  sprawowane  o  godz.:  9.00,  10.30, 
12.00  i  18.00,  a  w  kościołach  filialnych 
w tradycyjnych godzinach.

W  Poniedziałek Wielkanocny  msze 
św. w Sanktuarium i w kaplicach dojazdo‐
wych  odprawiane  były  w  porządku  nie‐
dzielnym,  również  z  ograniczoną  liczbą 
osób.

Drugie  Święta Wielkanocne  w  czasie 
pandemii już za nami. Miejmy nadzieję, że 
kolejne będziemy mogli obchodzić już bez 
żadnych ograniczeń. 

Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 16
fot. M. Czapla

Kolejna Wielkanoc w czasie pandemii
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Po raz kolejny Krasnobród gościł 
organizatorów  i  uczestników 

Pucharu  Polski  w  kolarstwie  szoso‐
wym. Ta  ogólnopolska  impreza  sporto‐
wa  była  połączona  z  wyścigiem  kolar‐
skim  „Po  Ziemi  Zamojskiej”.  Tym  ra‐
zem  zawody  odbyły  się w  piątek  i  so‐
botę, w dniach 7  8 maja. Choć ich or‐
ganizacja  wiązała  się  z  utrudnieniami 
związanymi  z poruszaniem się po Kra‐
snobrodzie  oraz  wyjazdami  poza  mia‐
sto, to wydarzenie to umożliwiło wyko‐
rzystanie  bazy  noclegowej  i  żywienio‐
wej  u  miejscowych  kwaterodawców, 
którzy  ze  względu  na  ograniczenia 
związane  z  pandemią  koronawirusa 
przez długi czas nie przyjmowali gości. 
Ponadto było dobrą formą promocji na‐
szego  miasta,  Powiatu  Zamojskiego 
i Lubelszczyzny.

Oprócz  promocji  naszego  regionu, 
to  sportowe  wydarzenie  miało  też  na 
celu  popularyzację  kolarstwa,  zachęce‐
nie dzieci i młodzieży do uprawiania tej 
dyscypliny oraz wyłonienie najlepszych 
zawodników  do  Finałów  OOM  w  ko‐
larstwie. 
  Głównym organizatorem  tych zawo‐
dów był Klub Sportowy „Agros” Zamość 
na  zlecenie  Polskiego  Związku  Kolar‐
skiego,  a  współorganizatorami:  Urząd 
Marszałkowski  Województwa  Lubel‐
skiego,  Powiat  Zamojski,  Gmina  Kra‐
snobród,  Gmina Adamów,  Gmina  Ła‐
bunie  i  Okręgowy  Związek  Kolarski 
w Lublinie. Funkcję dyrektora wyścigu 
pełnił Konrad Firek. 

Tak  samo  jak  w  roku  ubiegłym, 
pierwszy  dzień  rowerowej  rywalizacji, 
to jazda indywidualna na czas (piątek 7 
maja). Start  i meta usytuowane były na 
osiedlu  Podklasztor,  na  ulicy  Toma‐
szowskiej,  w  niedalekiej  odległości  od 
sanktuarium,  a  trasa  prowadziła w  kie‐
runku do miejscowości Zielone. Wyści‐
gi rozpoczęły się o godz. 12.00 i odby‐
wały  się  przy  całkowicie  zamkniętym 
ruchu  drogowym. W  zależności  od  ka‐
tegorii  wiekowej  kolarze  mieli  do  po‐
konania różne dystanse. 

A oto najlepsi  zawodnicy  i  ich wy‐
niki w poszczególnych kategoriach:
–  Żakini  (5  km)   Maja Tułacz  (UKS 
Koźminianka Koźminek) 08:03,23
–  Żak  (5  km)    Igor  Juszczak  (UKS 
Koźminianka Koźminek) 07:20,60
–  Młodziczka  (5  km)    Agata  Sekta 
(UKS Avatar) 07:23,93
– Młodzik  (5 km)   Nikodem Gwóźdź 
(Grupa Kolarska Gliwice) 06:36,48

– Juniorka młodsza (10 km)  Kornelia 
Braun (KK Ziemia Darłowska  Szkół‐
ka Kolarska w Darłowie) 14:59,97
–  Junior  młodszy  (10  km)    Filip 
Gruszczyński  (Grupa  Kolarska  Gliwi‐
ce) 13:03,02
–  Juniorka  (13,7  km)    Maja  Wró‐
blewska  (KK  Ziemia  Darłowska) 
18:25,75
–  Junior  (20  km)   Mateusz Gajdule‐
wicz  (Warszawski  Klub  Kolarski) 
24:15,21
– Kobiety open (13 km)  Aurela Nerlo 
(TKK  „Pacific”  Toruń  Nestle  Fitness 
Cycling Team 17:22,17.

W drugim dniu (sobota 8 maja) za‐
wodnicy  rozpoczynali  rywalizację  ze 
startu  wspólnego,  wyruszając  na  trasę 
wyścigu o  różnych godzinach  i na  róż‐
ne  dystanse, w  zależności  od kategorii. 
Zawody  odbywały  się  przy  częściowo 
ograniczonym  ruchu drogowym. Pierw‐
sza  grupa  wystartowała  o  godz.  10.30. 
Trasa  prowadziła  przez  takie  miejsco‐
wości jak: Krasnobród – Majdan Wielki 
– Hutków – Suchowola – Feliksówka – 
Rachodoszcze  –  Majdan  Ruszowski  – 
Łabunie  (ul.  Lipowa)  –  Łabunie 
(ul. Lipska) – Ruszów – Ruszów Kolo‐
nia – Zalesie – Rachodoszcze – Sucho‐
wola – Krasnobród  (Podklasztor). Start 
i meta  tej  części  zawodów  były  usytu‐
owane również na Podklasztorze, z tym 
że w innej jego części – za Kaplicą Ob‐
jawień  na Wodzie,  przy  drodze  w  kie‐
runku do Majdanu Wielkiego.

Najdłuższy  dystans  do  pokonania 
mieli  „juniorzy”  –  94,7  km.  Najlepszy 
zawodnik   Kacper Gieryk  (KTK Ka‐
lisz) pokonał go w czasie 2:23:15. Dru‐
gi  co  do  długości  dystans    77  km po‐
konali  „juniorzy  młodsi”  oraz  „elita 
i  juniorki  kobiet  open”.  Najlepszym 
w  pierwszej  z  tych  kategorii  był  Filip 
Gruszczyński  (Grupa  Kolarska  Gliwi‐
ce), jego czas to 2:02:40, natomiast naj‐
lepsza  juniorka  to Maja Wróblewska 
(KK  Ziemia  Darłowska)  z  czasem 

2:11:53,  a  w  kategorii  kobiet  open   
Karolina  Kumięga  (TKK  „Pacific” 
Toruń  Nestle  Fitness  Cycling  Team) 
2:11:26.

Juniorki  młodsze  zmierzyły  się 
z dystansem 59,3 km. Najlepsza z nich 
to Eliza Rabażyńska (ALKS Stal Gru‐
dziądz Big Star),  jej wynik  to  1:54:32. 
Młodzicy  pokonali  dystans  41,6  km. 
Najlepszy  czas  1:12:34  uzyskał Miko‐
łaj  Listwoń  (Kolarski  Klub  Sportowy 
Gostyń).  Najkrótszą  trasę mieli  do  po‐
konania  młodziczki,  żaczki  i  żaki  – 
23,9  km.  Oto  najlepsze  wyniki:  mło‐
dziczka  Agata Sekta (UKS AVATAR) 
  0:43:17,  żak    Igor  Juszczak  (UKS 
Koźminianka Koźminek)  0:41:16, ża‐
kini   Magdalena  Polańska  (Szkółka 
Kolarska  Zegiestów  Skalniak)   
0:43:17.

Podobnie  jak  rok  wcześniej,  tak 
i  tym  razem  pogoda  nie  rozpieszczała 
kolarzy. Było dosyć chłodno i deszczo‐
wo,  co  stwarzało  duże  zagrożenie  dla 
bezpieczeństwa  zawodników.  Części 
z nich niestety nie udało się pomyślnie 
ukończyć zawodów.

Po  przybyciu  na  metę  poszczegól‐
nych  grup  zawodników  odbywało  się 
ogłoszenie  wyników  oraz  wręczanie 
dyplomów  i  nagród  finansowych  dla 
zwycięzców  poszczególnych  kategorii. 
Nagrody  wręczali:  Starosta  Zamojski 
Stanisław  Grześko,  Zastępca  Burmi‐
strza  Krasnobrodu  Janusz  Oś  i  Radna 
Rady  Powiatu  Zamojskiego Agnieszka 
Adamczuk.

Dołączamy się do gratulacji dla naj‐
lepszych  zawodników,  a  wszystkim 
którzy wzięli udział w Pucharze Polski 
życzymy  sukcesów  w  kolejnych  edy‐
cjach tych zawodów.

Mariola Czapla

Fotoreportaż – str. 32
fot. J. Monastyrski, KS Agros Zamość

Młodzi kolarze ponownie w Krasnobrodzie
Puchar Polski w kolarstwie szosowym 78 maja 2021
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Trasa  dużej,  prestiżowej  między‐
narodowej imprezy  sportowej   

78.  Tour  de  Pologne  UCI World  Tour, 
która odbędzie się w dniach 915 sierp‐
nia 2021r. będzie prowadziła przez mia‐
sto i gminę Krasnobród.

Kolarze przejadą przez nasze miasto 

i miejscowości naszej gminy w dniu 10 
sierpnia,  pokonując  2  etap  (200,8  km) 
tego  prestiżowego wyścigu  kolarskiego, 
który  prowadzi  z Zamościa  do Przemy‐
śla.

Warto tu dodać, że w Krasnobrodzie 
będzie miała miejsce LOTNA PREMIA 
LOTTO,  a  w  Wólce  Husińskiej  PRE‐
MIA GÓRSKA III STOPNIA.

Prezentacja    trasy 78. Tour de Polo‐
gne UCI World Tour z udziałem Dyrek‐
tora  Czesława  Langa  miała  miejsce  we 
czwartek 20 maja w TVP Sport.

Zapraszamy  do  zapoznania  się 
z  materiałami  prasowymi  przekazany‐
mi  przez  Remigiusza  Małeckiego   
Rzecznika  Prasowego  Kancelarii  Mar‐
szałka  Województwa  Lubelskiego  oraz 
obejrzenia  filmu  promującego  2  etap 
wyścigu. Materiały dostępne  są na  stro‐
nie internetowej Gminy Krasnobród.

Zapraszamy  do  śledzenia  kolejnych 
informacji  o  tym wydarzeniu  i  do  kibi‐
cowania zawodnikom na trasie wyścigu.

Mariola Czapla

78. Tour de Pologne UCI World Tour
w Krasnobrodzie
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Obecnie, kiedy podważa się auto‐
rytety  i  ludzi  ściąga  się  w  dół, 

warto  przypominać  osoby  zasłużone, 
w tym również kapłanów, którzy w dzie‐
jach  Ziemi  Krasnobrodzkiej  dobrze  się 
zapisali. Wielu  z  nas  zachowuje  ich we 
wdzięcznej pamięci.

Oto  biogramy  trzech  naszych  dusz‐
pasterzy. W  ich  życiu widoczna  jest  nie 
tylko nasza lokalna przeszłość, ale  także 
historia Polski.

Liwerski  Ludwik  (18921970), 
szambelan papieski, kustosz sanktuarium 
maryjnego w Krasnobrodzie, mariolog.

Urodził  się  w  rodzinie  szlacheckiej 

21  I  1892  r.  w  Motyżynie  k.  Kijowa. 
Studiował  w  Seminarium  Duchownym 
w Lublinie (19121915) i Akademii Du‐
chownej w Petersburgu (19151917). 

14  I  1917  r.  otrzymał  w  archikate‐
drze mohylowskiej  diakonat  z  rąk  abpa 
Jana Cieplaka, a tydzień później święce‐
nia  kapłańskie  jako  kapłan  diec.  lubel‐
skiej.  Z  powodu  działań wojennych  nie 
mógł  przedostać  się  do  diec.  lubelskiej, 
dlatego  podjął  obowiązki  duszpasterskie 
w  rodzinnej  diec.  łuckożytomierskiej. 
Pracował  jako wikariusz w Machnówce 
(19171918),  potem  był  prefektem 
w gimnazjum koedukacyjnym w Kozia‐
tynie (19181919), a od maja 1919 r. do 
czerwca  1920  r.  pełnił  obowiązki  admi‐
nistratora par. Wczorajsze. 

Po  zajęciu  przez  wojska  polskie 
w 1920 r. Kijowa wrócił do diec.  lubel‐
skiej.  Bp  Marian  L.  Fulman  15  VI 
1920  r.  mianował  go  wikariuszem  par. 
Pawłów. Na tym stanowisku pozostawał 
niedługo, bo już 30 IX tegoż roku prze‐
szedł na etat wikariusza w par. Rozesła‐
nia Apostołów  w  Chełmie.  Cztery  lata 

później,  9  IX  1924  r.,  został  rektorem 
kościoła  poreformackiego  św. Andrzeja 
Apostoła  w  Chełmie.  Jednocześnie  peł‐
nił  obowiązki  prefekta  w  chełmskim 
Państwowym  Seminarium  Nauczyciel‐
skim Męskim. 27 VI 1927 r. został mia‐
nowany  proboszczem  w  Moniatyczach. 
Jako  proboszcz  kładł  nacisk  na  działal‐
ność  organizacji  młodzieżowych  w  du‐
chu  katolickim.  Po  dwóch  latach  pracy 
proboszczowskiej  w  Moniatyczach  zo‐
stał  15  IV 1929  r. mianowany  probosz‐
czem w Łukowej. Biskup Fulman zlecił 
mu specjalną misję: obronę par. Łukowa 
przed  wpływami  Kościoła  polskokato‐
lickiego. Rozwinął tu silne katolickie ży‐
cie  organizacyjne. W  dziedzinie  gospo‐
darczej  efektem  było  utworzenie  Kasy 
Stefczyka  i  sklepów  spółdzielczych. 
W  uznaniu  zasług  Rada  Ministrów  II 
Rzeczypospolitej  przyznała  mu  Srebrny 
Krzyż Zasługi. Miał też wykłady o Akcji 
Katolickiej dla kleru diec. lubelskiej. 

W  Łukowej  pracował  aż  do  swego 
aresztowania  przez  Niemców  19  VI 
1940  r.  Gestapo  aresztowało  go  w  ra‐
mach akcji  eliminowania osób wpływo‐
wych  i  działaczy  społecznych. Był wię‐
ziony najpierw w Rotundzie Zamojskiej, 
a  potem  na  Zamku  Lubelskim.  29  VI 
1940  r.  został  osadzony  w  obozie  kon‐
centracyjnym  w  Sachsenhausen,  a  10 
XII 1940 r. w Dachau. Po prawie pięciu 
latach  doczekał  się wyzwolenia  przez 
wojska  amerykańskie.  Okoliczności 
aresztowania  oraz  pobyt  w  obozach 
opisał w pamiętniku. 

Po powrocie  do Polski  został  12  IX 
1945  r.  mianowany  tymczasowo  wika‐
riuszem par. Kraśnik. Zgodnie  z własną 
prośbą 20 X 1945 r. został proboszczem 
w sanktuarium maryjnym w Krasnobro‐
dzie.  Jako  proboszcz  i  kustosz  sanktu‐
arium  zajął  się  ożywieniem  kultu  cu‐
downego  obrazu  Matki  Boskiej.  Odno‐
wił  kościół,  klasztor  podominikański, 
który  służy  do  dziś  jako  plebania,  oraz 
budynki  gospodarcze.  W  Bondyrzu  na 
terenie  par.  krasnobrodzkiej  wybudował 
w latach 19481949 kościół pw. Opatrz‐
ności Bożej i przyczynił się do erygowa‐
nia tam 30 IX 1975 r. parafii. W 1948 r. 
na  uroczystość  300lecia  cudownego 
obrazu  Matki  Boskiej  Krasnobrodzkiej 
przybył  do  sanktuarium  prymas  Polski 
August  Hlond.  Z  inicjatywy  ks.  Liwer‐
skiego Krasnobród stał się gospodarzem 
Kongresu Kółek Różańcowych. Uwień‐
czeniem  pracy  duszpasterskiej  ks.  Li‐
werskiego  w  Krasnobrodzie  była  koro‐
nacja obrazu Matki Bożej 4 VII 1965  r. 
W 1948 r. bp lubelski Stefan Wyszyń‐

ski  mianował  go  kanonikiem  rzeczy‐
wistym  Kapituły  Kolegiaty  Zamoj‐
skiej, a w 1963 r. papież Jan XXIII mia‐
nował  go  swoim  tajnym  szambelanem. 
Zmarł 29 IV 1970 r. w Nałęczowie.
I. Publikacje autorstwa ks. Liwerskie‐
go: Historia  Cudownego Obrazu Matki 
Boskiej  Krasnobrodzkiej.  Wiadomości 
Diecezjalne.  Lububelskie.  R.23: 
1946 s. 255258. – Toż: Zamość 1946 
Druk. K. R. N. 16º ss. 7, nlb; [Trzechset‐
lecie] 300lecie cudownego obrazu Mat‐
ki Boskiej Krasnobrodzkiej. Wiad. Diec. 
Lub. R. 25: 1948 nr 5 s. 254. Współaut.: 
F.  ZAWISZA;  Krasnobród  ośrodkiem 
kultu  maryjnego  (19451965).  Wiad. 
Diec. Lub. R. 39: 1965 s. 140142; Mat‐
ka  Krasnobrodzka.  Przew.  Katol.  [R. 
64]:  1974  nr  29  s.  16.  Współaut.:  K. 
WÓJTOWICZ;  Pamiętnik.  W:  WALE‐
WANDER  E.:  Kapłani  Zamojszczyzny 
okresu okupacji. Szkice do historii regio‐
nu i Kościoła. Lubin 1996 s. 164176.
II.  Archiwalia  i  artykuły  na  temat 
ks. Liwerskiego: Schematyzmy diec. lu‐
belskiej:  19131939,  1948,  1955,  1966; 
GORAL  W.:  Zebranie  duchowieństwa. 
Wiad.  Diec.  Lub.  R.  19:  1936 
nr 4 s. 151; Wizytacja J. E. Ks. Biskupa 
Gorala w Łukowej. Głos Lubelski  z  16 
V  1939  s.  6;  GOLIŃSKI  Z.:  Biskupi 
i  kapłani Lubelszczyzny w szponach ge‐
stapo.  Lublin  1946  s.  12,  1718;  DO‐
MAGAŁA  J.:  Ci,  którzy  przeszli  przez 
Dachau. Wwa  1957  s.  158;  SZOŁDR‐
SKI W.: Martyrologium  duchowieństwa 
polskiego pod okupacją niemiecką w la‐
tach 19391945. Sacrum Poloniae Mill‐
lenium T.  11:  1965  s.  158;  JACEWICZ 
W.,  WOŚ  J.:  Martyrologium  polskiego 
duchowieństwa rzymskokatolickiego pod 
okupacją  hitlerowską  w  latach  1939
1945. Z. 3. Warszawa 1978  s. 262263; 
WALEWANDER  E.:  Kresowianin  pro‐
boszczem w Krasnobrodzie.  Ks.  Ludwik 
Liwerski  (18921971). W: TENŻE: Ka‐
płani  Zamojszczyzny  okresu  okupacji. 
Szkice  do  historii  regionu  i  Kościoła. 
Lublin  1996  s.  159185;  TENŻE:  Ks. 
kanonik  Ludwik  Liwerski  (18921971). 
Wiad.  Archid.  Lub.  R.  83:  2009 
nr  3  s.  769789; Archiwum Archidiece‐
zjalne Lubelskie, sygn. 60 II b L 25.

Wójtowicz  Kazimierz  Stanisław 
(19302006),  kapłan  (archi)diec.  lubel‐
skiej,  kustosz  sanktuarium  maryjnego 
w Krasnobrodzie, mariolog.

Urodził się 25 X 1930 r. w Lublinie. 
Jego ojciec,  Józef, pełnił przez wiele  lat 
obowiązki  kościelnego  w  katedrze  lu‐
belskiej.  Przeżył  tzw.  cud  lubelski  z  3 

Niezapomniani duszpasterze krasnobrodzcy
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VII  1949  r.  i  następujące  po  nim  lata 
trudne dla Kościoła. W 1951 r. ukończył 
Gimnazjum  i  Liceum  TechnicznoChe‐
miczne w Lublinie. 

Następnie  w  l.  19511956  odbył 
wyższe  studia  filozoficznoteologiczne 
w Seminarium Duchownym w Lublinie. 
Święcenia  kapłańskie  otrzymał  22  XII 
1956 r. Od stycznia 1957 r. do kwietnia 
1958  r.  był  wikariuszem  w  Bychawie. 
W  l.  19581969  pełnił  obowiązki wika‐
riusza, a od 10 V 1969 r. do 27 V 1982 r. 
proboszcza  w  Krasnobrodzie.  Później 
był  proboszczem w Czerniejowie,  gdzie 
pracował do 15 VIII 2000 r., kiedy prze‐
niesiony został w stan emerytalny. 

Jako  kustosz  sanktuarium  krasno‐
brodzkiego  przyczynił  się  do  koronacji 
w 1965 r. cudownego obrazu Matki Bo‐
skiej Krasnobrodzkiej. W kościele  filial‐
nym  w  Potoczku  odremontował  całe 
wnętrze świątyni. W dawnym klasztorze 
dominikanów,  który  służy  obecnie  jako 
plebania,  rozbudował  wystawę  maryjną 
przedstawiającą  dzieje  kultu  i  obrazy 
Matki  Bożej  czczone w  Polsce.  Z  jego 
inicjatywy  powstała  także  wystawa 
wieńców  dożynkowych,  uzupełniana 
każdego  roku  po  zakończeniu  dożynek 
organizowanych w  sanktuarium  krasno‐
brodzkim. W  1974  r.  z  jego  inicjatywy 
zostały  wybudowane  nowe  organy 
w  kościele  parafialnym.  Zainicjował 
i rozwinął koncerty organowe. Za parka‐
nem okalającym cmentarz przykościelny 
w  Krasnobrodzie  wybudował  Kalwarię, 
poświęconą w 1981 r. Wprowadził trwa‐
jące do dziś, od 26 XII do 2 II każdego 
roku  adoracje  Bożego  Dzieciątka,  urzą‐
dzane  przez  mieszkańców  poszczegól‐
nych  wiosek  parafii.  W  l.  19721973 
wybudował,  mimo  sprzeciwu  ówcze‐
snych  władz  komunistycznych,  kaplicę 
dojazdową w  Łuszczaczu. Walnie  przy‐
czynił  się  do  dalszego  rozwoju  kultu 
maryjnego  w  Krasnobrodzie,  m.in.  ini‐
cjował  różnorodne  pielgrzymki,  głosił 
w  całej  Polsce  liczne  kazania  maryjne. 
W  1976  r.  został  odznaczony  kanonią 
honorową  Kapituły  Katedralnej  w  Lu‐
blinie.  Zmarł  w  Lublinie  w  Diecezjal‐
nym Domu Księży Emerytów 3 I 2006 r.

12 XI 2006 r. w kościele parafialnym 
w Krasnobrodzie została poświęcona ku 
jego  pamięci  jako  zasłużonego  kustosza 
sanktuarium tablica pamiątkowa, a poło‐
żony  przed  kościołem  parafialnym  park 
miejski otrzymał  jego  imię. Przypomina 
to okazały obelisk wzniesiony z tej racji 
w parku. Gazeta Krasnobrodzka poświę‐
ciła jego pamięci cały bogato ilustrowany 
numer  1  ze  stycznia  2006  r. W  2007  r. 
w  Galerii  Krasnobrodzkiej,  w  gmachu 
Krasnobrodzkiego  Domu  Kultury  uro‐
czyście odsłonięto portret ks. Wójtowicza.

I.  Publikacje  autorstwa  ks. Wójtowi‐
cza:  1.  Matka  Krasnobrodzka.  Przew. 
Katol. [R. 64]: 1974 nr 29 s. 16. Współ‐
aut.:  L.  LIWERSKI;  2.  Parafia  w  spo‐
tkaniu  z  SS.  Dominikankami.  Wiad. 
Diec.  Lub.  R.  58:  1984  nr  4  s.  80. 
Współaut.: R. WACH.
II.  Archiwalia  i  publikacje  na  temat 
ks.  Wójtowicza:  WALEWANDER  E.: 
Kapłani Zamojszczyzny okresu okupacji. 
Szkice  do  historii  regionu  i  Kościoła. 
Lublin  1996  s.  191;  KAZIMIERCZAK 
E.: Ksiądz kanonik Kazimierz Wójtowicz 
(19302006). Wiad. Archid.  Lub.  R.  80: 
2006 nr 1 s. 171178; WALEWANDER 
E.: Wspomnienie o ks. K. S. Wójtowiczu 
(19302006).  Zam.  Inf.  Diec.  R.  16: 
2007 nr 3 s. 451455; TENŻE: Probosz‐
czowie  krasnobrodzcy  od  połowy  XIX 
wieku.  Lublin  2012  s.  5054;  TENŻE: 
Krasnobród.  Sanktuarium  i  duszpaste‐
rze. Wyd. II. Lublin 2018 s. 6770.

Marszalec  Roman  (19402020), 
prałat papieski, kustosz sanktuarium ma‐
ryjnego w Krasnobrodzie, mariolog. 

Urodził  się  w  Tyszowcach  1  II 
1940  r.  w  rodzinie  Feliksa  i  Stefanii 
z domu Jurkiewicz. Uczęszczał do szko‐
ły podstawowej w Tyszowcach. Tam też 
ukończył  w  1958  r.  Liceum  Ogólno‐
kształcące. 

Studia  filozoficznoteologiczne  od‐
był  w Wyższym  Seminarium  Duchow‐
nym w Lublinie. Na kapłana został wy‐
święcony 31 V 1964  r. przez bpa  lubel‐
skiego  Piotra  Kałwę.  Po  święceniach 
pracował  jako wikariusz par. w Kaniach 
k.  Rejowca  (19641966),  w  Firleju  k. 
Lubartowa  (19661967)  i Bożej Woli  k. 
Bychawy (19671970). Był też rektorem 
kościoła w Rzeczycy Księżej k. Kraśni‐
ka  (19701977),  gdzie  tworzył  podwali‐
ny pod erygowanie parafii. Proboszczem 

był  najpierw  w  Majdanie  Sopockim 
(19771982), a później, od 1982 r. aż do 
emerytury, w sanktuarium w Krasnobro‐
dzie. Od  1985  r.  był  kanonikiem  hono‐
rowym Kapituły Katedralnej Lubelskiej, 
od  1993  r.    kanonikiem  rzeczywistym 
Kapituły Konkatedralnej w Lubaczowie, 
od 1998 r.  kapelanem honorowym pa‐
pieskim Jana Pawła II, od 28 IX 2005 r. 
 prałatem honorowym Benedykta XVI. 
6 IX 1982 r. został wicedziekanem dek. 
ZamośćNowe Miasto, a od 5 III 1994 r. 
do  1  IX  1995  r.  był  jego  dziekanem. 
Wtedy  też  otrzymał  stanowisko  dzieka‐
na  nowo  erygowanego  dek.  krasno‐
brodzkiego.  Funkcję  tę  sprawował  do 
końca września 2010 r. Od 26 V 1995 r. 
aż do śmierci pełnił obowiązki kapelana 
Koła Rejonowego Światowego Związku 
Armii  Krajowej  Okręg  Zamość.  Otrzy‐
mał  także  rozliczne  odznaczenia  pań‐
stwowe, regionalne i środowiskowe. 4 V 
2000  r.  ówczesny  minister  kultury 
i  dziedzictwa  narodowego  Rzeczypo‐
spolitej  Polskiej  przyznał mu wyróżnie‐
nie za opiekę nad zabytkami. Prezydent 
Lech  Kaczyński  odznaczył  go  2  X 
2006  r.  Złotym  Krzyżem  Zasługi.  Śro‐
dowiska  kombatanckie  nadały  mu  Me‐
dal  60lecia  Polskiego  Związku  Byłych 
Więźniów  Politycznych,  Niemieckich 
Więzień  i  Obozów  Koncentracyjnych. 
23 V 2009  r.  przez prezydenta Kaczyń‐
skiego został odznaczony Krzyżem Ofi‐
cerskim  Orderu  Odrodzenia  Polski  za 
zasługi  w  działalności  na  rzecz  zacho‐
wania  dziedzictwa  kulturowego  i  osią‐
gnięcia w pracy duszpasterskiej. 

Oprócz  działalności  ściśle  duszpa‐
sterskiej angażował się w pracę społecz‐
ną na rzecz  lokalnego środowiska. Wie‐
lokrotnie  organizował  spotkania  rodzin 
związanych  z  25.  Pułkiem  Ułanów 
Wielkopolskich.  Brał  udział  w  działal‐
ności  Komitetu  Odbudowy  Kościołów 
na  Białorusi,  m.  in.  przeprowadzając 
zbiórki pieniężne na ten cel. Kard. Kazi‐
mierz Świątek przesłał mu specjalne pi‐
smo  z  serdecznym  podziękowaniem. 
Był  jednym z  inicjatorów powstania Li‐
ceum  Ogólnokształcącego  w  Krasno‐
brodzie.  Zaangażował  się  niezwykle 
mocno  w  działalność  Kapituły  Dzie‐
dzictwo Narodu  „Święta  Sprawa”  i  zo‐
stał wybrany na jej prezesa. Z inicjatywy 
tej  Kapituły  na  terenie  diec.  zamojsko
lubaczowskiej  posadzono  około  1000 
dębów  dla  upamiętnienia  wielkich  wy‐
darzeń  i  postaci  z  historii  narodu  pol‐
skiego. Mimo tylu zajęć znajdował czas, 
aby  organizować  pomoc  materialną  dla 
ludzi  dotkniętych  klęskami  żywiołowy‐
mi.  Starał  się  o  dobrą współpracę  z  in‐
stytucjami  i  urzędami  na  terenie  swojej 
parafii  i  podległego  mu  dekanatu. Wy‐
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budował,  ogrodził  i  wyposażył  w  nie‐
zbędny sprzęt  liturgiczny kościoły  filial‐
ne w Majdanie Małym, Majdanie Wiel‐
kim, Wólce Husińskiej, Dominikanówce 
i Jacni. Rozbudował kaplice w Łuszcza‐
czu  i Hutkowie,  powiększając  ich nawy 
główne.  Wybudował  i  przygotował  do 
pełnego funkcjonowania kościół pw. Ze‐
słania  Ducha  Świętego  w  krasnobrodz‐
kiej  dzielnicy  Podzamek.  Konsekracja 
odbyła  się  27 VI  2007  r.  Przy  kościele 
św. Stanisława Biskupa w Potoczku zo‐
stała  z  jego  inicjatywy dobudowana no‐
wa drewniana zakrystia. 

Miał ciekawe hobby – hodował pta‐
ki.  Na  podwórzu  parafialnym  urządził 
ptaszarnię, w której można zobaczyć eg‐
zotyczne  ptaki  i  rzadkie  gatunki  gołębi. 
Muzeum  Parafialne,  a  zwłaszcza  pta‐
szarnia, cieszą się wielkim zainteresowa‐
niem  tak  mieszkańców  Krasnobrodu 
i okolic, jak i przybyszów. O każdej po‐
rze  roku  przybywają  tu  liczne  grupy 
zwiedzających  z  całej  Polski,  przede 
wszystkim  dzieci  i  młodzieży.  25  IX 
2010  r.  przeszedł  w  stan  spoczynku. 
Zmarł 4 XII 2020 r.

I. Publikacje autorstwa ks. Marszalca: 
Słowo  wstępne.  W:  BARDEL  M.: 
Z  Krasnobrodu  przez  obozy  i  obczyznę 
do  rodzinnych  stron.  Red.  E.  WALE‐
WANDER.  Lublin  199,  s.  910; Wspo‐
mnienie  o  Janie  Pawle  II.  Gaz.  Kra‐
snobr. R. 16: 2005 nr 11 s. 45; Główne 
sanktuarium maryjne  diecezji  zamojsko
lubaczowskiej  w  Krasnobrodzie.  Kra‐

snobród [B. m. i  r. w. ok. 2009]; Homi‐
lia  wygłoszona  w  kościele  p.w.  Nawie‐
dzenia  NMP  w  Krasnobrodzie  w  dniu 
pogrzebu  Prezydenta  Rzeczypospolitej 
Polskiej  i  pozostałych  ofiar.  Gaz.  Kra‐
snobr. R. 21: 2010 nr 6 s. 12; W maryj‐
nym Krasnobrodzie. Wspomnienie...  Za‐
mość  2010;  [Czterdziestolecie]  40lecie 
koronacji  obrazu  Matki  Bożej  Krasno‐
brodzkiej  we  wspomnieniach  ówczesne‐
go  proboszcza.  Gaz.  Krasnobr.  R.  26: 
2015  nr  7  s.  1415; Wspomnienia mło‐
dości, lat kapłańskich i powstania diece‐
zji  zamojskolubaczowskiej.  Zam.  Inf. 
Diec.  R.  26:  2017  nr  1  s.  214219; 

Przedmowa.  W:  WALEWANDER  E.: 
Krasnobród.  Sanktuarium  i  duszpaste‐
rze. Lublin 2018 s. 710.
II. Publikacje na temat ks. Marszalca: 
KOŚCIŃSKI  M.:  Ocalono  od  zapo‐
mnienia. Dz. Lub.  z  12 VII  1995; KĘ‐
DZIORA A.: Raz do roku w Krasnobro‐
dzie. Tyg. Zam. R. 16: 1995 nr z 16 VIII; 
WALEWANDER  E.:  Ks.  Roman  Mar‐
szalec.  W:  TENŻE:  Kapłani  Zamojsz‐
czyzny okresu okupacji. Szkice do histo‐
rii  regionu  i  Kościoła.  Lubin 
1996  s.  191192;  TENŻE:  Proboszczo‐
wie  krasnobrodzcy  od  połowy  XIX wie‐
ku. Lublin 2012 s. 5459; TENŻE: Kra‐
snobród.  Zam.  Inf.  Diec.  R.  26:  2017 
nr 4 s. 858860; TENŻE: Ks. prałat Ro‐
man  Marszalec  –  pierwszy  w  historii 
Krasnobrodu  honorowy  obywatel  mia‐
sta.  Gaz.  Krasnobr.  R.  30:  2019 
nr  11  s.  57; TENŻE: Ks. Roman Mar‐
szalec   honorowy obywatel Krasnobro‐
du.  Zam.  Inf.  Diec.  R.  28:  2019 
nr  4  s.  604609;  TENŻE:  Ks.  Roman 
Marszalec  (19402020)  i  jego  przesła‐
nie. Gaz. Krasnobr. R.  31:  2020 nr  11
12 s. 37; TENŻE: Toż: Zam.  Inf. Diec. 
R. 29: 2020 nr 4  s. 619628; ADZ [Ar‐
chiwum  Diecezji  ZamojskoLubaczow‐
skiej]  XIII/122/122020;  Życie,  aktyw‐
ność oraz osiągnięcia ks. prałata Roma‐
na  Marszalca,  https://diecezja.zamoj‐
skolubaczowska.pl/wiadomosci/2903
zmarlkspralatromanmarszalecl80
zkrasnobrodu dostęp: 5.12.2020 r.

Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
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Gmina  Zamość  zaprasza  do  udziału 
w  konkursie  artystyczno–fotograficz‐

nym „Jak Aleksandra Wachniewska, malarka 
z Roztocza”.

Konkurs organizowany jest w dwóch katego‐
riach:
• Kategoria I – fotograficzna, pod hasłem „Rozto‐
cze w kadrze ukryte”.

Kategoria Open, bez grup wiekowych.  
• Kategoria II – plastyczna, pod hasłem „Piękno 
natury Roztocza”.
Prace rozpatrywane będą w grupach wiekowych:
 dzieci od 7 do 10 r. ż,
 dzieci i młodzież od 11 do 14 r.ż.
 młodzież od 15 do 17 r. ż.
 osoby dorosłe 18+.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie dro‐
gą elektroniczną za pośrednictwem specjalnego 
formularza  zgłoszeniowego, dostępnego na  stro‐
nie Gminy Zamość wraz z Regulaminem:
https://gminazamosc.pl/2021/konkursartystycz‐
nofotograficzny/

„Jak Aleksandra Wachniewska, malarka z Roztocza”

Data nadsyłania zgłoszeń upływa 20 lipca 2021 r.



Gazeta     rasnobrodzkaKwiecień  Maj 202122

Dzieci  z  grupy  „Biedronki” 
z  Przedszkola  Samorządowe‐

go  w Krasnobrodzie  uczestniczą w re‐
alizacji  ogólnopolskiego  projektu  czytelni‐
czego pt. „Bajeczna Księga”. W  związku 
z tym spotkała ich niezwykle miła nie‐
spodzianka.  Była  nią  wizyta  Pani  Re‐
daktor  z  Radia  Lublin,  która  zaintere‐
sowana  realizowanym  przez  nich  pro‐
jektem,  przyjechała  do  Krasnobrodu 
24  marca,  by  przygotować  na  ten  te‐
mat krótki reportaż. 

Celem  projektu  „Bajeczna  Księga” 
jest  promowanie  czytelnictwa  wśród 
przedszkolaków,  stwarzanie  dzieciom 
okazji  do  twórczej  ekspresji  językowej 
i  plastycznej  oraz  angażowanie  rodziców 
do współpracy z przedszkolem w ramach 
wspierania rozwoju dzieci. 

Projekt  polega  na wspólnym  tworze‐
niu  dalszego  ciągu  opowieści  „Ratujmy 
nasz  dom”,  której  początek  zapropono‐
wali twórcy projektu. Dzieci z dużym za‐
interesowaniem  i  entuzjazmem  wysłu‐
chały historii o starym dębie, który od za‐
wsze był mieszkaniem i schronieniem le‐
śnych  zwierząt. Niestety,  nad wiekowym 
drzewem zawisła poważna groźba  przez 
las ma przebiegać nowa droga i dąb został 
przeznaczony  do  wycięcia.  Zwierzęta 
w żaden sposób nie chcą się z tym pogo‐
dzić  i  szukają dla niego  ratunku. Czy  im 
się to uda? Wszystko zależy od pomysło‐
wości  przedszkolaków  i  ich  rodziców. 
Najważniejsze  jest  jednak  to,  że  dzieci 
przyjęły  opowieść  z  ogromnym  entuzja‐
zmem  i  z  niecierpliwością  oczekują  na 
swoją  kolej,  aby  zabrać  księgę  do  domu 
i  przy  pomocy  rodziców  stworzyć  ciąg 
dalszy historii oraz zilustrować ją własno‐
ręcznie wykonanymi rysunkami. 

Z nie mniejszym entuzjazmem przed‐
szkolaki zareagowały na wizytę Pani Re‐
daktor  Agnieszki  Pieli  z  Radia  Lublin. 
Śmiało  i  bez  skrępowania  odpowiadały 
na  zadawane  im  pytania,  chętnie  dzieląc 
się  swoimi  przemyśleniami  i  refleksjami 
na  temat  współtworzonej  przez  siebie 
opowieści.  Wcale  nie  trzeba  być  uważ‐
nym  obserwatorem,  by  z  miejsca  do‐
strzec,  że  przygoda  z  „Bajeczną Księgą” 
budzi w dzieciach wiele  emocji  i  dostar‐
cza im ogromnej radości. 

Swoimi  refleksjami  na  temat  realizo‐
wanego  projektu  podzieliła  się  także  za‐
proszona do udziału w audycji Pani Dy‐
rektor  ZS  w  Krasnobrodzie  Elżbieta 
Działa oraz mama Gabrysi z grupy „Bie‐
dronek”,  która  wraz  z  córką  miała  już 
okazję napisać swój rozdział w tworzonej 

przez  przedszkolaków  opowieści    Pani 
Anna Tabała.

Pomimo  utrudnień  spowodowanych 
trwającą obecnie pandemią koronawirusa, 
księga  rozpoczęła  i z powodzeniem kon‐
tynuuje  swoją  podróż  po  domach  dzieci 
z  grupy  „Biedronek”,  oczywiście  z  za‐

chowaniem  reżimu  sanitarnego.  Pomy‐
słowość  oraz  zaangażowanie  rodziców 
przedszkolaków sprawia, że opowieść za‐
pisuje się strona po stronie, zmierzając do 
 miejmy nadzieję  szczęśliwego zakoń‐
czenia. 

Dagmara Pryciuk

„Biedronki” z Krasnobrodzkiego Przedszkola 
Samorządowego w Radiu Lublin
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Systematycznie  poprawia  się 
stan  dróg  gminnych  na  terenie 

Krasnobrodu.  Kolejne  ulice  zmieniają 
swój  stan. Na  ukończeniu  są  prace  na 
ulicy  Wiśniowej,  natomiast  prace  na 
ulicy  Leśnej  są  na  etapie  znacznego 
zaawansowania.  Już  wkrótce  po  obu 
ulicach  będzie  można  przemieszczać 
się wygodnie i bezpiecznie.

Przebudowa ulicy Wiśniowej
Trwają prace nad przebudową dro‐

gi gminnej nr 110875L (ul. Wiśniowa) 
w  miejscowości  Krasnobród,  odcinek 
od  km  0+007,00  do  km  0+202,00. 
W  ramach  zadania  została  wykonana 
nawierzchnia  z  kostki  betonowej  bru‐
kowej  o  długości  195,00  m,  obsiane 
pobocza i skarpy. 

Zostały  zamontowane  urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu, a także elemen‐
ty  ulic  (krawężniki  oraz  obrzeża  beto‐
nowe).

Planowany  termin  zakończenia  bu‐
dowy to 30.06.2021 r., jednak na chwilę 
obecną prace są już na ukończeniu.

Wykonawcą  zadania  jest  Przedsię‐
biorstwo  budowlane  ALTA  Przemy‐

sław Kozłowski z Wólki Panieńskiej.
Kwota brutto umowy: 233 579,72 zł.

Trwają prace remontowe ulicy Leśnej
Trwają  prace  związane  z  „Remon‐

tem  ulicy  Leśnej  w  Krasnobrodzie 
od  km  0+000,00  do  km  0+382,69”. 
Zakres  prac  obejmuje  roboty  przygo‐
towawcze,  rozbiórkowe,  koryta wyko‐
nywane  mechaniczne,  profilowanie 
i  zagęszczanie  podłoża  pod  warstwy 
konstrukcyjne  nawierzchni,  wykona‐
nie  warstwy  z  piasku  stabilizowanego 
cementem,  podbudowę  z  mieszanki 
kruszywa  niezwiązanego  wraz  z  wy‐
konaniem  warstwy  ścieralnej  z  mie‐
szanki  mineralno  –  asfaltowej  oraz 
wykonanie poboczy.

Wykonawcą  prac  jest  Przedsiębior‐
stwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Za‐
mościa.
Wartość kontraktu wynosi 100 332,09 zł.
Termin  zakończenia  prac  zgodnie 

z zawartą umową to 31.05.2021 r.

Referat inwestycji i funduszy unijnych
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie

Wygodnie i bezpiecznie
po nowych drogach w Krasnobrodzie



Gazeta     rasnobrodzkaKwiecień  Maj 202124

WIEŚCI  
 z Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego

im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
Wymiana stolarki okiennej  w pomieszczeniach

kuchennych na parterze w budynku dawnej oficyny
W  III  kwartale  2020  roku wymieniona  została  istniejąca 

stolarka okienna obejmująca osiem sztuk okien, zlokalizowa‐
nych w pomieszczeniach kuchennych na parterze w budynku 
dawnej oficyny.

Okna były w złym stanie technicznym. Tam, gdzie było to 
możliwe, oryginalne okucia ze starych okien, zostały przenie‐
sione do nowych

Zamówienie to zostało udzielone wykonawcy  Spółdziel‐
ni Socjalnej PARTNER z Chomęcisk Dużych. Podwykonaw‐
cą tego zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STO‐
LARZ” Andrzej Kudyba z Kalinowic.

Całkowita  wartość  zadania  to  43.982,98  zł,  z  czego 
30.l00,00  zł  stanowi  dotacja  Powiatu  Zamojskiego,  zaś 
13.880,00  zł    dotacja Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabyt‐
ków w Lublinie.

Nowe okna wyglądają  teraz bardzo estetycznie, a co naj‐
ważniejsze  są  szczelne  i  nie  będą  powodowały  strat  ciepła 
w okresie jesienno – zimowym.

Nowe urządzenia do rehabilitacji
W ostatnim czasie w ramach doposażenia działu rehabili‐

tacji  zakupiono  następujące  urządzenia:  wannę  do  masażu 
kończyn  dolnych  i  obręczy  biodrowej  typu  Cascade  Plus, 
bieżnię T  600  oraz  aparat Multitronic MT6  do  laseroterapii 
i ultradźwięków.

Dostawcą  urządzeń  była  firma  ERES  MEDICAL  Sp. 
z o.o z Płouszowic Kolonii.

Koszt zakupu wszystkich urządzeń wyniósł 60.777,27 zł. 
Na realizację w/w przedsięwzięcia Sanatorium otrzymało do‐
tację z Powiatu Zamojskiego w wysokości 56.500,00 zł. Po‐
została kwota to udział własny Sanatorium.

W/w sprzęt został skierowany do Zakładu Rehabilitacji na 
parterze budynku pawilonu.

Projekt z zakresu
EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ

Począwszy od czerwca aż do końca października 2020 r. 
Sanatorium realizowało projekt pn. „Ochrona przyrody i eko‐
logia  w  uzdrowisku  –  etap  III”,  na  mocy  umowy  z   Woje‐
wódzkim  Funduszem  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
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Wodnej w Lublinie. 
W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzono 5 edycji 

warsztatów, realizowanych zarówno przez nauczycieli Szkoły 
Podstawowej  Specjalnej  przy  Sanatorium  Rehabilitacyjnym 
w Krasnobrodzie, jak też przez pracowników Zespołu Lubel‐
skich  Parków  Krajobrazowych  Oddziału  Zamiejscowego 
w Zamościu. Tematem zajęć było zgłębianie wiedzy na temat 
przyrody Roztoczańskiej, jak też realizacja materiału z zakre‐
su edukacji ekologicznej.

Podczas  warsztatów  każdorazowo  organizowane  były 
dwa konkursy: quizowy z wiedzy o przyrodzie występującej 
w województwie  lubelskim oraz  plastyczny  o  tematyce  eko‐

logicznej.
W  konkursach  wzięło  udział  łącznie  149  dzieci,  w  tym 
w  konkursie  przyrodniczym  70  osób,  zaś  w  konkursie  pla‐
stycznym złożonych zostało 79 prac.

Nagrody za zajęcie I, II, czy III miejsca otrzymało łącznie 
49 uczestników, w tym w konkursie przyrodniczym 25 osób, 
zaś w konkursie plastycznym  24 osoby.

Zwycięzcy  w  obu  konkursach  otrzymali  atrakcyjne  na‐
grody, m.in. pendrive, ciekawe albumy o tematyce przyrodni‐
czej.  Zaś  wszyscy  uczestnicy  konkursów  otrzymali  nagrody 
pocieszenia w  postaci  linijek  i  zakładek  do  książek  z moty‐
wem przyrodniczym.

Całkowity koszt zadania stanowił kwotę 3 111,36 zł brut‐
to.  Zakupiono  z    nich m.in.  materiały  plastyczne  na  zajęcia 
oraz nagrody.

Zadanie  zostało  w  100%  sfinansowane  z  dotacji  Woje‐
wódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej w Lublinie.

Działania mające na celu promocję piękna przyrody Roz‐
toczańskiej oraz propagowanie wiedzy o tematyce ekologicz‐
nej,  chcielibyśmy  kontynuować  w  następnych  latach,  jako 
kolejne etapy tego przedsięwzięcia.

Projekt pn. „Ochrona przyro‐
dy  i  ekologia  w  uzdrowisku   
etap  III”  Dofinansowano  ze 
środkówWojewódzkiego  Fun‐
duszu  Ochrony  Środowiska 
i  Gospodarki  Wodnej  w  Lu‐
blinie

Marta Lizut

W piątek, 7 maja 2021 r. w Zespole Szkół w Krasnobro‐
dzie,  odbyło  się  spotkanie  z  rodzicami  uczniów  klas 

ósmych z udziałem dyrekcji oraz nauczycieli uczących w liceum. 
Wszystko odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W spotkaniu brali  udział  również  absolwenci,  nasi ubiegło‐
roczni maturzyści, którzy rozpoczęli dalszą edukację na różnych 
uczelniach:
 Kinga –  studentka  I  roku Politechniki Lubelskiej na kierunku 
Zarządzanie i inżynieria produkcji,
 Agnieszka – studentka I roku Politechniki Lubelskiej  Mecha‐
nika i budowa maszyn,
 Paweł – student I roku KUL – Filologia polska.

Nasi absolwenci mile wspominali czasy liceum, podzielili się 
swoimi  spostrzeżeniami  i  doświadczeniami  z  czasu  nauki  w 
krasnobrodzkiej  szkole średniej i serdecznie ją polecają.

Zapraszamy do NAS – zapewniamy solidne przygotowanie 
do  matury,  bezpieczeństwo,  rodzinną  atmosferę  i  satysfakcję 
z ukończenia NASZEJ SZKOŁY.

Zespół ds. rekrutacji i promocji LO

Spotkanie promocyjne LO w Krasnobrodzie
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W  Krasnobrodzkiej  Spółdzielni 
Socjalnej  „Źródło” w dniu 25 

marca  odbyło  się Walne  Zgromadzenie 
Członków,  w  trakcie  którego  podsumo‐
wano  działalność  spółdzielni  w  roku 
2020. 

Ze  złożonego  sprawozdania  dowia‐
dujemy  się,  że  pomimo  pandemii  Kra‐
snobrodzka  Spółdzielnia  Socjalna  „Źró‐
dło”  zachowała  płynność  finansową 
z  uwagi  na  dostosowanie  poziomu  za‐
trudnienia  w  tzw.  okresie  martwym. 
A następnie podpisanie umów na świad‐
czenie usług porządkowych i utrzymania 
terenów  zielonych  i  budowlanych 
z  Gminą  Krasnobród  oraz  prywatnym 
wykonawcą  inwestycji  Przebudowa 
i  Termomodernizacja  Budynku  Domu 
Pielgrzyma  na  osiedlu  Podklasztor  dla 
Parafii  RzymskoKatolickiej  NNMP 
w Krasnobrodzie.  Spółdzielnia  Socjalna 
była  również  beneficjentem  pomocy  re‐
kompensującej  negatywne  konsekwen‐
cje  ekonomiczne  związane  z  COVID 
19,  gdzie  otrzymała  umarzalną  mikro‐
pożyczkę  oraz  umorzenia  w  opłacaniu 
składek  do  ZUS  od  wynagrodzeń  za 
miesiące  kwiecień  i  maj.  W  ramach 

umowy  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy 
w Zamościu otrzymała również dofinan‐
sowanie  części  kosztów  wynagrodzeń 
pracowników  oraz  należnych  od  tych 
wynagrodzeń  składek  na  ubezpieczenie 
społeczne  i  dzięki  temu  w  2020  roku 
Spółdzielnia  nie  korzystała  z  kredytów 
i pożyczek. Na koniec grudnia 2020 ro‐
ku  Spółdzielnia  zatrudniała  7  osób 
w wymiarze pełnego etatu. 

Z  ważniejszych  robót  w  roku  spra‐
wozdawczym  wykonano  zejście  do  po‐
mostu  do  źródła  w  Hutkach,  parking 
szutrowy  i  przystanek  komunikacyjny 
w  miejscowości  Kaczórki,  przeprowa‐
dzano wycinki  drzew,  koszenia  terenów 
zielonych wokół zalewu, remontów dróg 
gminnych oraz sprzątania ulic i placów.

Walne  Zgromadzenie  Członków 
Krasnobrodzkiej  Spółdzielni  Socjalnej 
„Źródło”  w  Krasnobrodzie  po  wysłu‐
chaniu  wyczerpującego  sprawozdania 
Zarządu  z  działalności  w  roku  2020 
podjęło uchwały o przyjęciu sprawozda‐
nia  merytorycznego  i  finansowego  oraz 
udzieliło  absolutorium  dla  poszczegól‐
nych członków Zarządu. 

Zgodnie  z  przepisami  prawa  spół‐

dzielczego  dokonano  także  podziału 
niewielkiej nadwyżki bilansowej z prze‐
znaczeniem  na  zwiększenie  funduszu 
zasobowego  i  reintegrację  zawodową 
i społeczną Członków Spółdzielni.

Wszystkich  mieszkańców  Gminy 
Krasnobród,  i  nie  tylko,  zainteresowa‐
nych usługami naszej Spółdzielni zapra‐
szamy  do  współpracy,  jesteśmy  firmą 
elastyczną, z niskimi cenami usług, wy‐
posażoną  w  odpowiedni  sprzęt  i  narzę‐
dzia  gwarantujące  szybki  i  wysoki  po‐
ziom usług.

Kontakt tel. 508 546 661

Zarząd Krasnobrodzkiej 
Spółdzielni Socjalnej „Źródło”

Podsumowanie działalności w KSS „Źródło” za rok 2020

W  dniu  25  marca  2021  r.  za‐
twierdzono  sprawozdanie me‐

rytorycznofinansowe  działającej 
w  Krasnobrodzie  spółdzielni  socjalnej 
„WartO”.

Od  trzech  lat,  tradycyjnie w  dniu  25 
marca podsumowujemy działalność Roz‐
toczańskiej  Spółdzielni  Socjalnej  „War‐
tO”.  Podczas  tegorocznego  Walnego 
Zgromadzenia  obecni  byli  członkowie 
założyciele  spółdzielni:  Gmina  Krasno‐
bród,  którą  reprezentowali:  Kazimierz 
Misztal – Burmistrz Krasnobrodu i Janusz 
Oś – Zastępca Burmistrza oraz Anna Gę‐
śla  –  pełnomocnik  Stowarzyszenia  na 
rzecz Osób Niepełnosprawnych  „Radość 
i Nadzieja” z Dominikanówki.

Prezes  Spółdzielni  –  Magdalena 
Drożdż przedstawiła w formie prezenta‐
cji  sprawozdanie  merytorycznofinanso‐
we,  aby  pokazać  pracę  Zarządu  oraz 
starania zawodowe każdego pracownika. 
Dzięki  ogromnemu  zaangażowaniu 
spółdzielnia wypracowała   w roku 2020 
ponad 223 000 zł przychodu brutto i po‐
zyskuje  100 %  zleceń  samodzielnie  bez 
wsparcia samorządu terytorialnego.

Warto  przypomnieć,  że  Roztoczań‐
ska  Spółdzielnia  Socjalna  „WartO” 
świadczy  różnego  rodzaju  usługi;  pro‐
wadzimy:
• pracownię krawiecką: przeróbki, szy‐
cie  odzieży,  szycie  firan  i  zasłon,  pa‐

smanteria – 1 pracownik;
•  pracownię  ceramiczną  –  warsztaty 
artystycznoedukacyjne,  wyrób  pamią‐
tek  ceramicznych  z  Roztocza  –  2  pra‐
cowników; 

Ponadto  spółdzielnia  świadczy usłu‐
gi opiekuńcze na terenie gminy Krasno‐
bród  oraz  Adamów,  komercyjnie  oraz 
w  ramach  zadań  zleconych  z MGOPS/
GOPS – 4 pracowników.

Dziękujemy  naszym  Klientom,  że 
mimo trudnych czasów pandemii, z któ‐
rą walczy cały świat, są z nami i korzy‐
stają z naszych usług. 

My,  jako  pracownicy,  chcemy  dalej 
Państwu  zagwarantować wysoką  jakość 
świadczonych  usług  oraz  podkreślić,  że 
traktujemy  naszą  pracę  zawodową  jako 
pasję życiową, z której mamy wielką sa‐
tysfakcję.  Zapewniamy,  że  mamy  jesz‐
cze wiele pomysłów do zrealizowania.

Magdalena Drożdż
Prezes Zarządu

Roztoczańskiej Spółdzielni
Socjalnej „WartO”

Podsumowanie działalności Spółdzielni
„WartO” w 2020 roku
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O Karczmach
Krasnobród  założony  został  w  la‐

tach siedemdziesiątych XVI wie‐
ku. Zbliża się właśnie 450 rocznica lokacji 
miasta. Wydarzenie  to powinniśmy szero‐
ko nagłaśniać. Miejsce, w którym zaistniał, 
nie  było  przypadkowe. Wybrano  niewiel‐
kie, piaszczyste wyniesienie otoczone pod‐
mokłymi  łąkami  i  rzeką Wieprz.  Prastary 
trakt  biegnący  prawą  stroną  rzeki, w  tym 
miejscu,  zapewne  najbardziej  dogodnym, 
wody Wieprza przekraczał i rozchodził się 
w  kilku  różnych  kierunkach.  Jeszcze 
w XIX wieku był to ważny szlak komuni‐
kacyjny.  Łączył  tereny  wschodnie  z  cen‐
trum  Polski. W  wiekach  wcześniejszych, 
gdy  nie  istniał  trakt  lwowski,  nowo  po‐
wstałe  miasteczko  miało  spore  szanse  na 
dynamiczny  rozwój.  Powstanie  Zamościa 
i wkrótce potem Tomaszowa sytuację ko‐
munikacyjną w regionie odmieniło, hamu‐
jąc  tym  samym  rozwój  Krasnobrodu. 
W najbliższej okolicy, w miejscach wyłą‐
czonych z ruchu i nie zaasfaltowanych jest 
doskonale widoczna droga. Przebiega ona 
w pobliżu źródeł Belfontu, w Kaczórkach 
przekracza  rzeczkę  Jacenkę, mija  bondyr‐
ską fabrykę, tartak  i wchodzi w lasy Roz‐
toczańskiego  Parku,  kierując  się w  stronę 
Szczebrzeszyna.  Jej parkowy odcinek po‐
zostanie  z  pewnością  w  niezmienionym 
kształcie  przez  długie  lata  i  przypominał 
będzie  minione  podróże,  przemarsze 
wojsk,  przejazdy  królewskie  czy    posel‐
skie,  wędrówki  najróżniejszych  ludzi  go‐
ścińca.

Z  obsługi  podróżnych  oraz  miejsco‐
wych,  oferując  wyszynk  i  schronienie 
można było czerpać spore zyski. Powstały 
więc  karczmy,  charakterystyczny  i  nie‐
odzowny element życia społecznego i go‐
spodarczego  polskich  miasteczek  i  wsi. 
Budowane  były w miejscach  nieprzypad‐
kowych,  gwarantujących  jak  najszybszy 
zwrot  inwestycji,  często  przy  rozwidle‐
niach dróg, przy wjazdach do miejscowo‐
ści, w pobliżu kościoła, przy rynku. W pa‐
mięci  najstarszych  zachowały  się  ledwie 
cząstki  informacji o miejscach gdzie stały, 
szynkarzach  i  wydarzeniach,  które  miały 
w nich miejsce.

Powstanie  pierwszych  krasnobrodz‐
kich  karczm  łączyć  należy  z  początkami 
miasteczka. W  leżącym  przy  szlaku  Kra‐
snobrodzie  powstało  ich  kilka.  Niekiedy 
nazywane były domami wjezdnymi. Nale‐
żały do właścicieli tych ziem oraz kościoła. 
Oddawano  je  w  dzierżawę  czyli  arendę. 
Bliskość  traktu  i  objawienia,  które  miały 
tutaj miejsce zachęciły właścicieli do two‐
rzenia budynków nieco większych, w któ‐
rych  podróżni  mogli  nie  tylko  wypocząć 
i posilić się, ale także przenocować. W tym 

celu  przygotowywano  kilka  dodatkowych 
pomieszczeń.  By  zapewnić  gościom  bar‐
dziej zasobnym większy komfort i oddzie‐
lić  ich od pospólstwa, wydzielono osobną 
izbę.  Ówczesna  karczma,  to  nie  tylko 
miejsce spotkań i konsumpcji, ale również 
rodzaj sklepu, w którym można było kupić 
podstawowe  towary.  Piwo  było wówczas 
najchętniej  spożywanym  alkoholem. Wa‐
rzono je najczęściej na miejscu w małych, 
prymitywnych browarach. W XVIII wieku 
kilku  mieszkańców  miasta,  przeważnie 
Żydów,  zajmowało  się  jego  wytwarza‐
niem.  Bogatszym  gościom  podawano 
trunki lepszej jakości węgierskie wino czy 
dubeltowe piwo.

Najbardziej  znana,  związana  bowiem 
z królewskim pobytem, była karczma po‐
łożona w samym mieście. Znajdowała się 
w niewielkiej odległości od rzeki, od brodu 
lub  mostu,  na  obrzeżu  rynku,  zapewne 
przy dzisiejszej ulicy Nadrzecznej. W niej 
to,  w  towarzystwie  najbardziej  oddanych 
sług,  przebywała14  tygodni  królowa  Pol‐
ski Maria Kazimiera Sobieska. Dwór, któ‐
ry towarzyszył jej w podróży oraz odwie‐
dzające  królową  poselstwa,  z  powodu 
szczupłości  miejsca  wynajmowały  po‐
mieszczenia w  innych  budynkach miasta. 
Przyczyną  nieco  wydłużonego  pobytu 
królowej  w  mieście  był  gwałtownie  po‐
garszający  się  stan  jej  zdrowia.  Będąca 
wówczas  w  ciąży  monarchini  odbywała 
dość ryzykowną podróż do króla, przeby‐
wającego  w  Żółkwi.  Miała  kłopoty  ze 
zdrowiem  przez  całą  podróż.  Nie  dowie‐
rzano  jej  jednak  uważając,  że  prowadzi 
kolejną  intrygę.  Szczególnie  silnie  boleści 
dotknęły królową w okolicach Krasnobro‐
du  lub  w  samym  mieście,  zaprzestano 
wtedy  dalszej  podróży.  Nie  wrócono  do 
Szczebrzeszyna,  ważnego  wówczas  mia‐
sta,  przez  które  zaledwie  kilka  godzin 
wcześniej  przejeżdżano.  Do  Krasnobrodu 
było widocznie bliżej.
Tutaj  królowa  urodziła  martwą  córkę. 
Ambasador króla Francji i medycy podej‐
rzewali otrucie.

Po podaniu antidotum królowa powoli 
odzyskiwała  zdrowie.  Działanie  lekarstw 
wspomagała  troska  i modły  ojców  domi‐
nikanów  z  krasnobrodzkiego  konwentu. 
W podzięce za odzyskane siły Maria Kazi‐
miera  przyrzekła  ufundować  murowany 
kościół. Głównymi podejrzanymi o zlece‐
nie  podania  trucizny  byli  Habsburgowie, 
rywalizujący z Francją o wpływy w Euro‐
pie. Dwór francuski z dużym zaniepokoje‐
niem oczekiwał na raporty z Krasnobrodu 
oceniające  stan  zdrowia królowej. Szybka 
reakcja medyków, dobra opieka, modlitwa 
i  głęboka  wiara  monarchinię  uzdrowiły. 

Kilka lat po tym wydarzeniu, podróżujący 
traktem krasnobrodzkim król Jan III prze‐
jeżdżając obok owej karczmy, w której to 
jego umiłowana żona cierpiała, wspominał 
trwożne  dni,  nędznej  mieścinie  pożyczył 
wówczas by się zapadła. W borze za Kra‐
snobrodem  widział  magazynowany  ka‐
mień  pod  przyszłą  budowę  kościoła,  po‐
czątek realizacji królewskich ślubów.

Sprowadzeni do miasta ojcowie domi‐
nikanie  prócz  różnych  nadań  posiadali 
przywilej  prowadzenia  karczmy  połączo‐
ny z prawem propinacji. Karczma domini‐
kańska wybudowana została w niewielkiej 
odległości  od  założenia  kościelno  fol‐
warcznego,  na  skraju  nadwieprzańskich 
łąk,  przy  drodze.  Zakonnicy  oddawali  ją 
w dzierżawę, zazwyczaj kilkuletnią, otrzy‐
mując w zamian czynsz. Zdarzały się spo‐
ry  między  stronami  umowy  z  powodu 
niedotrzymania jej warunków.

W  latach  czterdziestych  XVIII  wieku 
dzierżawił ją Żyd Dawid Ickowicz, a w la‐
tach  pięćdziesiątych  Irszko  Szlomowicz. 
Oto jak wyglądał jej inwentarz:
Izba w której arendarz mieszka. W tej izbie 
komora  z  podłogą,  u  komory drzwi  z  za‐
wiasami  żelaznemi  i  skoblami  dwoma. 
Drugie  drzwi  w  komorze  na  biegunach 
i z zasuwą drewnianą. U drzwi z zawiasa‐
mi  żelaznemi  i  skoblem  jednym.  Okien 
w  izbie  trzy całe w drewno oprawne. Stół 
jeden,  ławy  koło  stołu  trzy.  Piec  ceglany 
z kominem murowanym, około pieca ław‐
ki.  Druga  izba  naprzeciwko  gościnna, 
w  której  okien  cztery w drewno oprawne. 
Stół  jeden,  ława  jedna,  komin  murowany 
przez pieca. Drzwi do izby z zawiasami że‐
laznymi i skoblem. Drugie drzwi,  tylne na 
zawiasach mniejszych żelaznych i z haczy‐
kiem.  Stajnia  gościnna  w  której  żłobów 
dwa, wrót  troje.  Browar w  którym  kocioł 
miedziany piwny na łańcuchu, kadź piwna 
wielka.  Druga  kadka  mała,  trzecia  kadź 
zaliwalna na słód. Winnica w której kotłów 
miedzianych  dwa  z  czapkami  i  rurami  ze 
wszystkim dobre. Przykadków do zaciera‐
nia  na  gorzałkę  pięć,  szósta  na  brahę, 
konwi spustnych trzy, konew jedna brazna, 
druga  robocialna,  zalewek  trzy.  Piec  ka‐
mienny  cały w  browarze,w winnicy  okien 
dwoje,  w  browarze  komora  pobocznia. 
Wanna bez dna, stara. Obory dwie na by‐
dło, ogród na jarzyny 

Wspomniana  w  opisie  izba  główna 
była po prawej  stronie budynku po  lewej 
zaś  znajdowały  się  dwa  niewielkie  po‐
mieszczenia dla przyjęcia gości.
W  roku 1719 w karczmie  znajdującej  się 
w mieście, dzierżawionej przez Żyda Wol‐
fa  Ickowicza  doszło  do  dość  przykrego, 
aczkolwiek  dość  częstego  wówczas  zda‐



Gazeta     rasnobrodzkaKwiecień  Maj 202128

rzenia. Nocą,  żona  karczmarza  z  pomocą 
sługi,  weszła  do  izby  którą  zajmował 
i  skradła  dwa  woreczki  z  pieniędzmi. 
W  każdym  z  nich  znajdowało  się  po  130 
złp. Należały do warszawskich karmelitów. 
Okradzionym  był  profes  Ignacy,  lubelski 
zakonnik podróżujący z Dubna. Poszkodo‐
wany, następnego dnia w towarzystwie kil‐
ku  szlachciców  znalazł  pusty  mieszek 
u karczmarzowej, druga sakiewka zniknęła 
ze  zbiegłym  sługą.  Zakonnik  nie  uzyskał 
żadnej pomocy od dzierżawcy, administra‐
tora, władz miasta  i  synagogi,  złożył więc 
skargę w sądzie.

W pierwszej  połowie XIX wieku  na‐
stąpił  dynamiczny  rozwój  gorzelnictwa. 
Głównym  surowcem  produkcyjnym  stały 
się  ziemniaki. W bliskiej  okolicy Krasno‐
brodu  powstało  sporo  niewielkich,  fol‐
warcznych  gorzelni.  Uruchomiono  pro‐
dukcję gorzałki w Adamowie, Suchowoli, 
Husinach, Ciotuszy, Podzamku, a w latach 
pięćdziesiątych wspomnianego wieku  po‐
wstała  w  miejscu  obecnej  fabryki  mebli, 
nieco  większa  gorzelnia  w  Bondyrzu.  Te 
niewielkie  zakłady  trwały  zaledwie  kilka‐
dziesiąt  lat. Upadły,  nie  sprostały bowiem 
nowoczesnej,  przemysłowej  produkcji, 
która pojawiła się w drugiej połowie XIX 
wieku. Najdłużej alkohol produkowała go‐
rzelnia w Adamowie, do lat czterdziestych 
minionego stulecia. W połowie XIX wieku 
gorzelnikami byli w Krasnobrodzie Hipolit 
Dymowski, w Husinach Bazyli Popielnic‐
ki,  w  Suchowoli Aleksander  Krzyżanow‐
ski, w Ciotuszy, Franciszek Kwietniewski, 
a w Bondyrzu Adam Kulesza.

Wraz  z  rozwojem  tej  gałęzi  produkcji 
powstało  wiele  karczm wiejskich.  Prawie 
w każdej okolicznej wiosce taki przybytek 
zaistniał. W mieście  było  ich  kilka. Nale‐
żały do dworu i były dzierżawione najczę‐
ściej  przez  bogatszych  chłopów  i  miesz‐
czan,  rzadko  kiedy    przez  Żydów,  ci  bo‐
wiem  musieli  uzyskać  dodatkowe  zgody 
na prowadzenie takiej działalności i możli‐
wość  osiedlenia  się  na  wsi  w  pasie  gra‐
nicznym. Najbliższe  okolice Krasnobrodu 
ten przepis dotykał również, obowiązywał 
do  lat  sześćdziesiątych  opisywanego wie‐
ku.  W  niektórych  miejscowościach  za‐
uważalna  jest  ciągłość  funkcjonowania 
karczm,  w  innych  działalność  z  powodu 
niskiej rentowności ulegała szybkiemu za‐
nikowi. W  XIX  wieku  karczmę  na  Pod‐
klasztorze  kolejno  dzierżawili  Walenty 
Krajewski,  Dominik  Bieżyński,  Maciej 
Zygmunt, Marcin Kłyż, Tomasz Kielarski. 
W Krasnobrodzie Józef Drzewiecki, Mar‐
cin Liczbiński, w Jacni Dominik Biżyński, 
Józef  Kondrakiewicz, Aleksander  Muzie‐
wicz, Jakub Kozłowski, w Adamowie Jan 
Wroński,  Józef  Czochra,  Szymon  Drew‐
nowski, w Husinach Walenty Radziszew‐

ski, w Suchowoli Piotr Teterycz, Józef Ta‐
rantowicz,  Kazimierz  Olszewski,  w Maj‐
danie Franciszek Ulański,  Józef  Jaroszyń‐
ski,  w  Niemirówku  Paweł  Walawender, 
Mikołaj  Walawender,  w  Ruskim  Maciej 
Niwiński,  w  Wólce  Ludwik  Dąbrowski, 
w  Hucisku  Michał  Pokrywka,  Kazimierz 
Derczyński,  w  Hutkach  Franciszek  Dzi‐
kowski,  w  Bliżowie  Franciszek  Krzyża‐
nowski,  w  Potoczku Michał  Seroczyński, 
w  Ciotuszy  Stanisław  Krajewski, Antoni 
Kwietniowski,  Jan  Kazański,  Józef  Ka‐
czorowski, Bartłomiej Kudełka, w Bożej‐
woli Józef Kilarski, Jan Sowiński.

Pod  koniec  średniowiecza  zaistniał 
dość  uciążliwy  przywilej  propinacji,  wy‐
muszający na poddanych właściciela wło‐
ści,  zakup  tylko  tych  trunków,  które  wy‐
produkowane  zostały w  jego majątku  lub 
przez uprawnionych przez niego karczma‐
rzy. W następnych stuleciach przywilej ten 
przyjął  dość  niebezpieczne  formy,  był 
chętnie stosowany, przynosił bowiem wła‐
ścicielom duże zyski. Chłopi omijający  to 
prawo  byli  surowo  karani.  Powszechnie 
stosowano batożenie, karę dybów czy gą‐
siora. Ostatni z wymienionych przyrządów 
stosowany  był  również w Krasnobrodzie, 
przypominał poddanym o ich roli w społe‐
czeństwie,  skutecznie  wymuszał  posłu‐
szeństwo,  znajdował  się  w  krasnobrodz‐
kim  folwarku.  Został  zlikwidowany 
w drugiej połowie XIX wieku.

W  latach  pięćdziesiątych  XIX  wieku 
dzierżawcą  propinacji  w  nieodległym 
Bondyrzu  był  Józef  Tarantowicz. W  tym 
czasie  uruchomiona  została  w  tej  wiosce 
gorzelnia.  Bondyrska  karczma  stała  przy 
trakcie naprzeciw obecnego Muzeum AK. 
Przed nim propinatorem był Andrzej Gra‐
bowski. W Ciotuszy  z pozwolenia korzy‐
stał Stanisław Krajewski, w Majdanie  Jó‐
zef  Jaroszyński, w Krasnobrodzie Marcin 
Liczbiński.

Miejscowi  karczmarze  chętnie  korzy‐
stali  z  usług  okolicznych  przemytników. 
Odległość miasta od granicy była niewiel‐
ka,  wykorzystywano  więc  każdą  sposob‐
ność by dodatkowo zarobić.
W  Krasnobrodzie  istniała  komora  celno 
skarbowa, która oprócz  innych zadań  sta‐
rała się temu przeciwdziałać. Kontrolerami 
skarbowymi  byli  najczęściej  urzędujący 
burmistrzowie,  mieli  z  tego  tytułu  dodat‐
kową pensję. W roku 1842 wskutek dono‐
su  odkryto w  stodole  stojącej  na  uboczu, 
pod  lasem,  przy  ulicy  Ciotuskiej,  dzisiej‐
szej Lelewela, skład towarów z przemytu, 
które  zarekwirowano.  Ogłoszono  w  mie‐
ście  by  właściciel  zgłosił  się  na  przesłu‐
chanie  w  tutejszym  urzędzie  oraz  przed‐
stawił  stosowne  dokumenty własności  to‐
waru. Wyznaczono na to kilkutygodniowy 
termin.  Po minięciu wyznaczonego  czasu 

towar stał się własnością państwa i w dro‐
dze  prawnej  został  sprzedany.  Rewizje 
w  celu  odszukania  nielegalnego  towaru 
były  w  miasteczku  dość  powszechne. 
Szczególnie chętnie przemycano tytoń, ta‐
bakę  i  węgierskie  wino.  Podobnie  jak 
współcześnie  były  to  towary  koncesjono‐
wane.

Jedna z karczm krasnobrodzkich zapi‐
sała  się  w  pamięci  powstańca1863  roku, 
a  scena  mająca  tam  miejsce  dotrwała 
w opisie do naszych czasów. 
Przechodzący przez miasto powstańcy, 

zatrzymali  się  na  krótki  odpoczynek.  Po 
wystawieniu  ubezpieczeń  część  z  nich  ro‐
zeszła  się  po  mieście  z  zamiarem  zakupu 
żywności. Kilku z nich w towarzystwie ofi‐
cera udało się do karczmy na posiłek i kie‐
liszek malinówki. Dzierżawiący ją Żyd nie 
chciał sprostać zamówieniu, tłumacząc się 
zupełnym  brakiem  produktów.  Zrobił  się 
spory  rwetes,  aż  nastraszony  karczmarz 
powstańców obsłużył. Jak się okazało, bał 
się,  że za przygotowany posiłek nie otrzy‐
ma zapłaty.

Z  czasem,  najpierw  w  dużych  mia‐
stach,  potem  w  mniejszych  miejscowo‐
ściach pojawiły się szynki, w których do‐
minowała konsumpcja  alkoholi. Ta  forma 
działalności  rozwijała  się  dość  szybko 
i w  znacznym  stopniu  przyczyniła  się  do 
upadku wielu karczm. W okresie między‐
wojennym  w  Krasnobrodzie  wyszynk 
trunków  prowadzili:  H.  Glinkman,  E. 
Zymmerman, A.Sitkowski, A.Dybko.  Pi‐
jalnie piwa należały do: F. Glinkmana, B. 
Helfmana  i  J. Umińskiego. Handel  napo‐
jami alkoholowymi prowadzili A. Hawry‐
lak i M.Michels.

W okolicach Krasnobrodu trudno dziś 
znaleźć ślady po przydrożnych karczmach. 
Jedną z ostatnich zobaczyć można w wio‐
sce  Kaczórki.  Stoi  przy  dawnym  trakcie. 
Budynek  należał  do  krasnobrodzkiego 
majątku. W tej samej miejscowości zaled‐
wie  kilkanaście  lat  temu  spłonął  dom, 
w którym  przed wojną prowadzono  taką 
działalność. Miejsca  po karczmach  często 
wskazują  nazwy  karczmisko,  wygoda, 
piekło,  krzywda,  hulanka.  W  dawnych 
czasach  karczmy  pełniły  różne  funkcje, 
w  tym  także  kulturalne,  tu  spotykano  się 
aby  porozmawiać  o  polityce,  te  miejsca 
wykorzystywano  do  działalności  spisko‐
wej,  nie  bez  przesady  można  też  stwier‐
dzić, że w czasach głębokiego analfabety‐
zmu  tu  można  było  posłuchać  o  tym  co 
dzieje się w okolicy i na świecie, tu wresz‐
cie  spotykali  się mieszkańcy, czyli można 
stwierdzić,  że  były  elementem  integrują‐
cym miejscową społeczność.

Jolanta Kurantowicz
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Konkursy o tematyce pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”
Ogólnopolski Turniej Wiedzy 

Pożarniczej 
W  tym  roku  termin  organizacji 

Ogólnopolskiego  Turnieju  Wiedzy  Po‐
żarniczej  został  przesunięty,  z  nadzieją 
na powrót uczniów do szkół w naucza‐
niu stacjonarnym. 

W  Krasnobrodzie  eliminacje  na 
szczeblu  szkolnym  jak  i  gminnym  od‐
były  się  w  formie  online.  Wszystko 
przebiegło sprawnie i bez zakłóceń, tra‐
dycyjnie  w  trzech  kategoriach  wieko‐
wych.  Na  początku  odbyły  się  roz‐
grywki  szkolne,  z  których  wyłoniono 
reprezentantów ze szkół podstawowych 
i  liceum  do  szczebla  gminnego.  8 
kwietnia,  27  uczestników  stawiło  się 
o  wyznaczonych  godzinach  przed  ka‐
merkami  swoich  komputerów  i  pisząc 
test.  Pięciu  najlepszych  uczestników 
w każdej kategorii wiekowej zakwalifi‐
kowało się do finału. Drugi test wyłonił 
zwycięzców,  którzy  mogą  reprezento‐
wać  naszą  gminę  na  szczeblu  powiato‐
wym.

Z  przyjemnością  podajemy  finali‐
stów  w  kolejności  uzyskanych  punk‐
tów:

Kategoria I
 szkoły podstawowe klasy IV – VI:

1. Miejsce – Mikołaj Hajdamaszek – 
SP w Kaczórkach 
2. Miejsce – Paweł Bukała – ZS 
w Krasnobrodzie
3. Miejsce – Szymon Kościk – SP 
w Kaczórkach 
4. Miejsce – Oliwia Kawka – ZS 
w Krasnobrodzie
5. Miejsce – Miłosz Mazurkiewicz – 
SP w Kaczórkach 

Kategoria
szkoły podstawowe klasy VII – VIII:
1. Miejsce – Milena Skiba – ZS 
w Krasnobrodzie 
2. Miejsce – Karol Piróg – ZS w Kra‐
snobrodzie 
3. Miejsce – Jakub Kościk – SP w Ka‐
czórkach 
4. Miejsce – Jakub Hajdamaszek – SP 
w Kaczórkach
5. Miejsce – Marcel Szymański – SP 
w Kaczórkach 
Kategoria szkoły ponadpodstawowe:
1. Miejsce – Bartłomiej Gałan 
2. Miejsce – Wiktoria Zub
3. Miejsce – Gabriela Wołowiec 
4. Miejsce – Aneta Pastuszak
Wszyscy laureaci w tej kategorii repre‐
zentują ZS w Krasnobrodzie. 

Uczestnicy  otrzymali  nagrody,  któ‐

re  jak  co  roku  zapewnił Urząd Miejski 
w Krasnobrodzie. 

Z niecierpliwością  czekamy na dal‐
sze  postanowienia  do  przeprowadzenia 
kolejnego  etapu.  Zwycięzcom  gratulu‐
jemy  i  życzymy  dalszych  sukcesów, 
a  pozostałych  uczestników  zapraszamy 
w przyszłym roku.

Halina Gontarz
Koordynator turnieju

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
W roku obchodów 100lecia
Związku Ochotniczych Straży

Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
Podajemy  również  wyniki  gmin‐

nych  eliminacji  Ogólnopolskiego  Stra‐
żackiego  Konkursu  Plastycznego  pod 
tytułem „100 lat Związku Ochotniczych 
Straży  Pożarnych  Rzeczpospolitej  Pol‐
skiej. Wierni  tradycji w  służbie  drugie‐
mu człowiekowi”. Konkurs został prze‐
prowadzony  tradycyjnie  w  Zespole 
Szkół w Krasnobrodzie.

Po  obejrzeniu  wszystkich  prac  pla‐
stycznych  ze  szkół  gminy Krasnobród, 
komisja  oceniła  prace  i  przyznała  na‐
grody i wyróżnienia:

Kategoria I – przedszkola
I miejsce – Iga Piotrowska, gr. 0 b – 
ZS w Krasnobrodzie
II miejsce – Konrad Sędłak, gr. 0 – SP 
w Majdanie Wielkim
III miejsce – Marta Lalik gr. 0 – SP 
w Majdanie Wielkim

Kategoria
szkoły podstawowe klasy I – IV

I miejsce – Agata Włodarczyk, kl. IV 
– ZS w Krasnobrodzie
II miejsce – Ewa Kowalska, kl. II – SP 
w Majdanie Wielkim
III miejsce – Laura Kawka, kl. III – 
SP w Kaczórkach

Kategoria
szkoły podstawowe klasy VI – VIII
I miejsce – Bartłomiej Wiatrzyk, kl. VII c 
II miejsce – Marianna Sachajko, kl. VII b 
II miejsce – Wiktoria Kowalczuk, kl. VI b 
wszyscy z ZS w Krasnobrodzie
Kategoria szkoły ponadpodstawowe
I miejsce – Wiktoria Zub, kl. I LO ZS 
w Krasnobrodzie
II miejsce – Aneta Pastuszak, kl. I LO 

ZS w Krasnobrodzie.
Wyróżnienia otrzymali: 

W kategorii I
Alicja  Gontarz  gr.  „Smerfy”,  Hanna 
Najda gr.  „Misie”, Milena Pałyga gr.  0 
a, Magdalena Burak gr. 0 b  ZS w Kra‐
snobrodzie,
Dawid Gleń  gr.  0,  Jędrek  Dobek  g.  0, 
Borys  Gontarz  gr.  0, Aleksander  Gar‐
dias gr. 0  SP w Kaczórkach,
Mateusz  Prus  gr.  0    SP  w  Majdanie 
Wielkim.

W kategorii II
Amelia Pachołek kl. II b, Adam Soluch 
kl. III a, Paweł Gęśla kl. I b , Kamil Li‐
zut kl. I a  ZS w Krasnobrodzie,
Kamila Buczak kl. I, Patrycja Gajewska 
kl.  II, Weronika Tytuła  kl.  II, Wiktoria 
Pasieczna  Nieradko kl. III, Jakub Bu‐
kała kl. III  SP w Majdanie Wielkim,
Natalia Portka kl.  III, Aleksandra Przy‐
gon kl.  III, Marta Nizio  kl.  III, Milena 
Bucior  kl.  III, Antoni  Gałka  kl.  I    SP 
w Kaczórkach.

W kategorii III
Gabriela Gęśla kl. V a, Mateusz Mazik 
kl. VII b, Patrycja Kostrubiec kl. VII b.

Dziękujemy  za  zaangażowanie 
dzieci  i  młodzieży,  które  wykazały  się 
szeroką wiedzą na  temat akcji  ratowni‐
czogaśniczych  i  historii  Ochotniczych 
Straży  Pożarnych.  Kreatywność 
i  kunszt  plastyczny  sprawił  duży  pro‐
blem  komisji  w  wyborze  najlepszych 
prac.

Nagrodzone prace zostały przesłane 
na etap wojewódzki i już są wyniki. 

Reprezentantki  krasnobrodzkiej 
gminy   Marianna  Sachajko,  uczen‐
nica kl. VII b z Zespołu Szkół w Kra‐
snobrodzie  i  Laura Kawka,  uczenni‐
ca kl. III Szkoły Podstawowej w Ka‐
czórkach,  zakwalifikowały  się  do 
szczebla centralnego.  Ich prace prezen‐
tujemy na str. 15. 

Jest  to wielki  sukces,  tym  bardziej, 
że  konkurencja  była  spora,  wpłynęło 
366 prac z całego województwa. GRA‐
TULUJEMY SUKCESÓW.

Dziękujemy  Panu  Burmistrzowi  za 
ufundowanie nagród, panu Mateuszowi 
Szmidtowi  za  przygotowanie  turnieju 
od  strony  technicznej,  panu  Jarosławo‐
wi  Jabłońskiemu za pomoc w wyborze 
nagród.

Halina Gontarz
Koordynator konkursu

plastycznego
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OSP w Krasnobrodzie dawniej i dziś

Podsumowanie działalności
Krasnobrodzkiego Domu Kultury w roku pandemii

W marcu minął rok trwania pan‐
demii  koronawirusa.  Tak  jak 

dla  wszystkich,  tak  i  dla  Krasnobrodz‐
kiego Domu Kultury był to okres szcze‐
gólny. 

Od dnia 14 marca 2020 r. działalność 
KDK  została  czasowa  zwieszona, 
a  w  dalszym  okresie  znacznie  ograni‐
czona  ze  względu  na  wprowadzenie  na 
terenie  Polski  ograniczeń  związanych 
z  zapobieganiem  rozprzestrzeniania  się 
wirusa SARSCoV2.

Przez ten czas nie odbywały się zaję‐
cia w kołach i klubach zainteresowań ta‐
kich jak: Klub Szachowy, Klub Malucha 
„Bawiarenka”,  zajęcia  plastyczne,  zum‐
ba,  nauka  gry  na  gitarze.  Po  krótkiej 
przerwie,  jedynie  zajęcia  gry  na  instru‐
mentach  dętych  zostały  wznowione  dla 
uczestników,  którzy  chcieli  w  nich 
uczestniczyć w formie online. Z powodu 
braku  możliwości  prowadzenia  zajęć 
w  trybie  stacjonarnym  i  zdalnym  nie 
działały  świetlice  wiejskie  w  Majdanie 
Wielkim,  Dominikanówce,  Starej  Hucie 
i Wólce Husińskiej.

Nasze  zespoły:  Wójtowianie,  Kra‐
snobrodzka  Orkiestra  Dęta,  Krasno‐
brodzki  Gospel  również  miały  zawie‐
szoną  działalność.  Nie  było  systema‐
tycznych  prób  i  koncertów.  Odbywały 
się jedynie nieliczne i sporadyczne próby 
do występów na żywo, wtedy gdy prze‐
pisy  na  to  pozwalały  lub  nagrania  do 
koncertów i przeglądów, które odbywały 
się w formie online.

Niewielka była też działalność zwią‐
zana  z  organizacją  różnego  rodzaju  im‐
prez  i  innych  wydarzeń.  Zdecydowanie 
zabrakło w tym okresie dużych, plenero‐
wych  wydarzeń  kulturalnych  takich  jak 
„Majówka  Roztoczańska”  czy  „Dni 
Krasnobrodu”, a także Festiwalu Muzyki 
Organowej  i Kameralnej  „Per Artem  ad 

Astra” w  tradycyjnej  formie  (odbyły  się 
tylko dwa koncerty i to poza Krasnobro‐
dem) oraz Ogólnopolskiego Pleneru Ilu‐
stratorów.  Zamiast  jubileuszowej  edycji 
Międzynarodowego  Festiwalu  „Śladami 
Singera” w tradycyjnej formie odbyła się 
jego wirtualna wersja (online).

W  zgodzie  z  obowiązującymi  prze‐
pisami i w trosce o zdrowie i życie orga‐
nizatorów  i  uczestników,  kalendarz wy‐
darzeń  był  bardzo  uszczuplony.  Więk‐
szość  wydarzeń,  które  się  odbyły  (kon‐
certy,  konkursy  wystawy,  warsztaty  rę‐
kodzieła) miały  formę  online  lub  odby‐
wały  się w plenerze  (np. kino),  z  zasto‐
sowaniem  obowiązujących  ograniczeń 
dotyczących  liczby  osób,  zachowania 
dystansu,  dezynfekcji  rąk  i  zasłaniania 
maseczkami ust i nosa.

Jeśli  chodzi  o  działalność wydawni‐
czą, to w okresie pandemii „Gazeta Kra‐
snobrodzka”, w przeciwieństwie do wie‐
lu  innych  periodyków,  ukazywała  się 
nadal w tradycyjnej, drukowanej formie. 
Jednak  liczba gazet była mniejsza, gdyż 
ukazywały się podwójne wydania łączą‐
ce dwa miesiące. Spowodowane to było 
między innymi mniejszą ilością materia‐
łów  do  publikacji,  na  co  miało  wpływ 
znaczne  ograniczenie  działalności  wielu 
podmiotów i instytucji, a tym samy dużo 
mniejsza  liczba  różnorodnych  wyda‐
rzeń. 

Z  tych  samych  powodów  sale 
w KDK nie  były  eksploatowane  tak  in‐
tensywnie jak w czasie przed pandemią. 

Ta  trudna  i  nieznana  dotychczas  sy‐
tuacja  związana  z  pandemią  koronawi‐
rusa, stworzyła warunki do realizacji  in‐
nych działań, na które w czasie normal‐
nego funkcjonowania domu kultury pra‐
cownicy  KDK  nie  mieli  czasu  ani  wa‐
runków.

Do  takich  działań  należało  między 

innymi wykonanie  internetowego  archi‐
wum „Gazety Krasnobrodzkiej”, co było 
połączone  z  wykonaniem  i  uzupełnie‐
niem nowej strony internetowej GK. Te‐
raz  wszystkie  wydania  pisma  oraz  róż‐
nego  rodzaju  dodatki,  które  ukazywały 
się  wraz  z  niektórym  numerami  pisma, 
są opublikowane na stronie internetowej 
www.gazeta.krasnobrod.pl.  Dzięki  temu 
aby przeczytać naszą gazetę, czy też po‐
szukać  materiałów  w  niej  publikowa‐
nych, nie  trzeba wybierać się do biblio‐
teki. Można to zrobić poprzez Internet.

Efektem pracy kadry KDK w czasie 
pandemii są też:
• „Internetowa galeria  ilustracji”, w któ‐
rej  prezentujemy wystawy  ilustracji  bę‐
dące  efektem  corocznych  Ogólnopol‐
skich  Warsztatów  Ilustratorów    twór‐
czych  spotkań  artystycznych  organizo‐
wanych  w  Krasnobrodzie  od  wielu  lat, 
a przez KDK od 2007 roku. 
•  Elektroniczne  archiwa  zespołów  dzia‐
łających  w  KDK:  Krasnobrodzkiej  Or‐
kiestry  Dętej,  Zespołu  Folklorystyczne‐
go  „Wójtowianie”  i  Zespołu  „Krasno‐
brodzki Gospel”.

Archiwa  te  znajdują  się  na  nowej 
stronie internetowej KDK – www.kultu‐
ra.krasnobrod.pl, która w roku 2019 by‐
ła przebudowana  i przeniesiona na  inny 
serwer, a w roku 2020 aktualizowana.    

Od  2020  roku  KDK  ma  też  nową 
stronę  internetową  Festiwalu  Muzyki 
Organowej  i Kameralnej  „Per Artem ad 
Astra”,  która  w  czasie  pandemii  była 
uzupełniana  o  materiały  archiwalne 
z wszystkich edycji festiwalu.

Czas  ograniczonej  działalności  sta‐
tutowej KDK wykorzystaliśmy  również 
do  wykonania  prac  remontowomoder‐
nizacyjnych, które miały na celu popra‐
wę  funkcjonalności  i  estetyki  pomiesz‐
czeń oraz budynku KDK. Znaczną część 

Organizując  Ogólnopolski  Stra‐
żacki  Konkurs  Plastyczny  pod 

tytułem  „100  –  lat  Związku  Ochotni‐
czych  Straży  Pożarnych Rzeczypospoli‐
tej  Polskiej.  Wierni  tradycji  w  służbie 
drugiemu  człowiekowi”  przypomnieli‐
śmy również o historii Ochotniczej Stra‐
ży  Pożarnej  w  Krasnobrodzie,  bo  sam 
tytuł konkursu sugerował, że można by‐
ło w swojej pracy przedstawić strażaków 
ochotników  z  dawnych  czasów  i  tych, 
którzy niosą pomoc dzisiaj.

Przez  100  lat  zmieniło  się  bardzo 
wiele.  Najstarsze  źródła  podają,  że 

w  Krasnobrodzie  Ochotnicza  Straż  Po‐
żarna  istniała  już  w  1916  roku.  Jednak 
pierwszy dokument podaje, że 15 lutego 
1925  roku  z  inicjatywy  mgr  farmacji 
Mieczysława Siekluckiego  krasnobrodz‐
ka  straż  pożarna  została  zarejestrowana. 
Dzisiaj  ten wielki  społecznik ma wysta‐
wiony pomnik,  a  jego  imieniem nazwa‐
no  plac w  centrum naszego miasteczka. 
Jeszcze w tym samym roku strażacy ra‐
zem  z  mieszkańcami  wybudowali  Dom 
Strażaka,  w  którym  była  sala  teatralna, 
świetlica  a  nawet  wozownia  i  suszarnia 
na  węże  strażackie.W  tym  czasie  Stra‐

żacy zakupili też sprzęt pożarniczy: wóz 
konny  czterokołowy,  beczkowóz  drew‐
niany dwukołowy 200 l, beczkowóz że‐
lazny dwukołowy 200  l, wózek dwuko‐
łowy pod sikawkę ręczną, węże ssawne, 
tłoczne, prądownice, bosaki i toporki.

Więcej  informacji można znaleźć na 
stronie  internetowej  OSP w Krasnobro‐
dzie.

Halina Gontarz
nauczyciel ZS w Krasnobrodzie
Fotoreportaż – str. 15

Zdjęcia ze zbiorów własnych autorki artykułu
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O projekcie
Projekt  „Sieć na kulturę w podregio‐

nie  chełmskozamojskim”  realizowany 
jest  przez  Fundację Wspierania  Zrówno‐
ważonego Rozwoju z Warszawy.

Celem projektu jest:
•  podniesienie  kompetencji  i  kwalifikacji 
cyfrowych  pracowników  gminnych  sa‐
morządowych  instytucji  kultury  (GSIK) 
poprzez  organizację  szkoleń  oraz  dostęp 
do materiałów edukacyjnych,
• rozwijanie kompetencji cyfrowych dzie‐
ci i młodzieży w wieku 1018 (z podzia‐
łem na dwie kategorie wiekowe 1014 lat 
i  1518  lat),  poprzez  prowadzenie  atrak‐
cyjnych i perspektywicznych zajęć,
• wyposażenie  placówek GSIK w  sprzęt 
niezbędny do organizacji zajęć i warszta‐
tów.

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

Zajęcia  obejmują  31  godzin  lekcyj‐
nych. Ze względu  na  ograniczenia  zwią‐
zane  z  pandemią  COVID19,  zarówno 
szkolenie  kadry  KDK,  jak  i  zajęcia  dla 
dzieci są w formie online.

Udział  w  projekcie  jest  bezpłatny. 

Więcej szczegółów na ten temat na https://
www.siecnakulture.pl/.
Projektowanie graficzne z wykorzysta‐

niem aplikacji cyfrowych
Od stycznia 2021 roku Krasnobrodz‐

ki  Dom  Kultury  bierze  aktywny  udział 
w projekcie „Sieć na kulturę w podregio‐
nie chełmskozamojskim”.

Na początku do projektu zakwalifiko‐
wało  się  dwóch  reprezentantów  kadry 
KDK – Mariola Czapla i Marzena Mazu‐
rek,  które wzięły udział w  tygodniowym 
szkoleniu  na  wybrany  spośród  czterech 
możliwych temat „Projektowanie graficz‐
ne  z  wykorzystaniem  aplikacji  cyfro‐
wych”.

Następnie  każdy  z  pracowników 
KDK miał za zadanie dokonać rekrutacji 
uczestników  –  dzieci  i  młodzieży  do 
udziału  w  zajęciach  na  ten  sam  temat 
i  przeprowadzić  zajęcia  przy współpracy 
z trenerem wspierającym. Zajęcia, w któ‐
rych  wzięło  udział  po  6 
uczestników  w  kategorii 
wiekowej 1014 lat, w każ‐
dej  grupie,  już  się  zakoń‐
czyły. 

Podczas  szkolenia  zo‐
stały  omówione  takie  za‐
gadnienia  jak:  możliwość 
pozyskiwania grafik i zdjęć 
oraz  wykorzystania  ich 
w  różnych  projektach. 
Uczestnicy  mieli  okazję 
poznać dostępne narzędzia 

do obróbki graficznej i tworzenia projek‐
tów, zdobyć umiejętności związane z za‐
sadami  projektowania  wizualnego,  do‐
wiedzieć  się  o  przysługujących  im  pra‐
wach autorskich i co to jest creative com‐
mons. 

Bezpieczne zachowania w sieci
Pod  koniec maja  br.  do  projektu  za‐

kwalifikowany  został  kolejny  przedsta‐
wiciel  KDK  –  Jarosław  Monastyrski, 
który  jako  temat  szkolenia wybrał  „Bez‐
pieczne  zachowania  w  sieci”.  Podobnie 
jak  wcześniej  wymieni  pracownicy,  tak 
i  Pan  Jarosław  na  początku  sam  będzie 
uczestniczył w tym szkoleniu, a następnie 
wraz  z  trenerem  wspierającym,  zdobytą 
wiedzą,  będzie  dzielił  się  z  grupą  dzieci 
i  młodzieży,  która  zechce  wziąć  udział 
w zajęciach na ten temat. 

Szczegóły  dotyczące  rekrutacji 
uczestników szkolenia (w wieku 1018 
lat), będą podane na stronie internetowej 

i  facebooku KDK,  ale  już  te‐
raz  serdecznie  zapraszamy  do 
udziału w nich.
  Po  zakończeniu  szkoleń 
i  przedłożeniu  do  Fundacji 
Wspierania  Zrównoważonego 
Rozwoju  w  Warszawie  nie‐
zbędnych  dokumentów, KDK 
otrzyma  sprzęt  komputerowy, 
który będzie służył do prowa‐
dzenia zajęć.

Mariola Czapla

KDK w projekcie „Sieć na kulturę”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

tych prac można było zrealizować dzięki 
zaoszczędzonym  w  tym  okresie  środ‐
kom finansowym. 

Wykonano:
1) Nowe orynnowanie budynku,
2) Odgrzybianie części wnętrza sali kon‐
ferencyjnej,
3)  Cyklinowanie  i  lakierowanie  sceny 
w sali widowiskowej,
4)  Remont  dolnego  holu  w  budynku 
KDK.
5) Mycie i malowanie elewacji
6)  Nowe  oznakowanie  zewnętrzne  bu‐
dynku KDK,

Ponadto w  tym  czasie  odbył  się  też 
remont sali warsztatowej  siedziby Koła 
Gospodyń  Wieskich  Krasnobród  w  ra‐
mach  projektu  realizowanego  przez 
KGW  pn.  „Wzmocnienie  kapitału  spo‐
łecznego  mieszkańców  gminy  Krasno‐
bród poprzez wyposażenie  i moderniza‐
cję  sali  warsztatowej”  realizowanego 

przez  KGW  Krasnobród  współfinanso‐
wanego  ze  środków  Unii  Europejskiej 
w  ramach  poddziałania  19.2  „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez 
społeczność”  Programu  Rozwoju  Ob‐
szarów Wiejskich na lata 20142020. 

Projekt  ten  obejmował  również wy‐
posażenie  sali  warsztatowej,  dolnego 
holu  i  zaplecza  kuchennego,  stąd  też 
KGW  dokonało  zakupu  wyposażenia 
w  postaci:  mebli,  sprzętu AGD,  sprzętu 
biurowego  i  konferencyjnego  i wyposa‐
żenia kuchennego, co znacznie poprawi‐
ło  funkcjonalność  i  wygląd  tych miejsc 
i stworzyło dogodne warunki do realiza‐
cji zadań statutowych KGW oraz  inicja‐
tyw  organizowanych  przez  organizacje 
pozarządowe i inne grupy społeczne.

Działalność kadry KDK poświęcona 
była  także  ubieganiu  się  o  zewnętrzne 
środki  finansowe na potrzeby działalno‐

ści KDK. Jej efektem było opracowanie 
i  złożenie  przez KDK pod koniec  2020 
roku  4 wniosków  do  programów Mini‐
stra  Kultury,  Dziedzictwa  Narodowego 
i Sportu 2021. 

Efekty naszego aplikowania przeszły 
nasze  najśmielsze  oczekiwania  –  każdy 
z  tych  wniosków  otrzymał  dofinanso‐
wanie.  W  sumie  pozyskaliśmy  kwotę 
155  tys.  zł na zadania, które będą  reali‐
zowane  w  2021  roku  (więcej  szczegó‐
łów na str. 7).

Choć  ten ostatni  rok był  trudny dla 
wszystkich,  mimo  to  staraliśmy  się 
efektywnie wykorzystać ten szczególny 
czas. Mam nadzieję, że efekty ndziałal‐
ności  pracowników KDK będą  służyły 
nie  tylko naszej  instytucji, ale  także  lo‐
kalnej społeczności.

Mariola Czapla




