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Obsługa bankowa gminy i jednostek 
podległych

W wyniku ogłoszonego i rozstrzy-
gniętego przetargu, Burmistrz Krasno-
brodu w grudniu 2015r. zawarł umowę 
z Bankiem Spółdzielczym z/s w Toma-
szowie Lubelskim na bankową obsługę 
Budżetu Gminy Krasnobród i jednostek 
organizacyjnych Gminy Krasnobród na 
okres 4 lat.

W ramach obsługi bankowej oprócz 
otwarcia i prowadzenia rachunków ban-
kowych BS w Tomaszowie Lubelskim 
będzie prowadził w budynku Urzędu 
Miejskiego w Krasnobrodzie placówkę 
banku do obsługi kasowej budżetu i jed-
nostek organizacyjnych gminy Krasno-
bród, która będzie czynna w godzinach 
8:00 – 14:00.

Nowe ogrzewanie w świetlicy w Maj-
danie Wielkim

Dobiegają końca prace instalacyjno-
montażowe związane z realizacją kolej-
nego etapu modernizacji budynku świe-
tlicy wiejskiej w Majdanie Wielkim. 
W 2015 roku wykonana zostanie we-
wnętrzna instalacja gazowa w budynku 
Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Majdanie Wielkim. Roboty wykonywa-
ne są przez firmę – Bogumiła Mielnicka 
WISTERM z siedzibą w Hutkach. W 
roku bieżącym oprócz wykonania we-
wnętrznej instalacji gazowej z instalacją 
centralnego ogrzewania wyposażoną w 
grzejniki purmo firma WISTERM zain-
staluje kocioł centralnego ogrzewania 
oraz ciepłej wody użytkowej, a także 

kuchnię gazową. W roku przyszłym 
zakupione i zainstalowane zostaną na-
grzewnice gazowe w ilości 2 szt. Koszt 
robót instalacyjnych i zakupów wyposa-
żenia w roku bieżącym wyniesie około 
30 tys. złotych. 

Dokumentacja 
na oczyszczalnię ścieków

W listopadzie bieżącego roku bur-
mistrz Krasnobrodu zawarł umowę z 
wykonawcą Zamojską Dyrekcją In-
westycji ZDI Spółka z o.o. z /s w Za-
mościu na aktualizację projektu bu-
dowlano-wykonawczego przebudowy 
oczyszczalni ścieków dla aglomeracji 
Krasnobród. Umowa z Zamojską Dy-
rekcją Inwestycji została zawarta na 
podstawie przeprowadzonego przetargu 
nieograniczonego. Koszt opracowania 
aktualizacji dokumentacji projektowej 
wyniesie zgodnie z umową 64.575zł. 
Opracowanie aktualizacji dokumentacji 
zgodnie z umową zostanie wykonane do 
dnia 08.02.2016r. 

Planuje się że na podstawie zaktu-
alizowanej dokumentacji budowlanej 
przeprowadzona zostanie rozbudowa i 
modernizacja oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Hutki. Potrzeba przebu-
dowy i modernizacji wynika z wyeks-
ploatowania większości urządzeń, które 
pracowały od początku wybudowania 
oczyszczalni, tj. od 17 lat. Modernizację 
oczyszczalni wymusza konieczność po-
prawy skuteczności procesu oczyszcza-
nia i skutecznej gospodarki osadowej. 
Zaplanowano modernizację oczyszczal-
ni z maksymalnym wykorzystaniem 
obiektów istniejących jednak również 
planuje się zaprojektowanie i budowę 
nowych elementów jak np. automatycz-
ną stację zlewczą oraz zastosowanie no-
wej technologii polegającej na oczysz-
czaniu ścieków w oparciu o sektory 
sekwencyjne typu SBR.

Dokumentacja na kanalizację
W listopadzie bieżącego roku bur-

mistrz Krasnobrodu ogłosił przetarg 
nieograniczony na aktualizację doku-
mentacji projektowej pod nazwą: „Bu-
dowa kolektora kanalizacji sanitarnej z 
przykanalikami w ul. Tomaszowskiej w 
Krasnobrodzie wraz z budową kolektora 
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 
na Osiedlu Podklasztor w Krasnobro-
dzie w rejonie ulic Łąkowa, Al.N.M.P., 
Słoneczna, Sobieskiego oraz kolektora 
łączącego AL.N.M.P. w Krasnobrodzie 
z miejscowością Majdan Wielki”.

Podpisanie umowy z wybranym 
wykonawcą projektu budowlanego za-
planowane zostało na dzień 29 grudnia 
2015r. Termin aktualizacji tego projektu 
ustalono na trzy miesiące od daty podpi-
sania umowy.

Pomoc żywnościowa
Burmistrz Krasnobrodu pozyskał z 

Banku Żywności w Lublinie artykuły 
spożywcze dla osób najbardziej potrze-
bujących z terenu Gminy Krasnobród w 
ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym realizowanego w Podprogra-
mie 2015. Żywność została dostarczo-
na w dniu 17 grudnia, a jej wydawanie 
odbyło się w dniach 18-21 grudnia 2015 
roku w remizie OSP w Hutkach.

Z pomocy żywnościowej mogły sko-
rzystać osoby i rodziny, których dochód 
nie przekracza 150% kryterium docho-
dowego uprawniającego do skorzystania 
z pomocy społecznej, tj. 951 zł (netto) 
dla osoby samotnie gospodarującej i 771 
zł (netto) dla osoby w rodzinie. 

Podstawą otrzymania pomocy było 
uzyskanie skierowania wystawionego 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Krasnobrodzie. Pomoc 
zorganizowano dla ok. 700 osób.

Pomoc dla Polaków na Ukrainie
W odpowiedzi na prośbę skierowaną 

do Burmistrza Krasnobrodu przez Panią 
Halinę Wojcicką - prezesa Towarzy-
stwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej 
Oddział w Sadowej Wiszni, burmistrz 
Kazimierz Misztal zajął się organiza-
cją zbiórki darów (żywności, środków 
czystości) dla Polaków mieszkających 
na Ukrainie. W tym celu zwrócił się z 
prośbą do firm i zakładów, które ofiaro-
wały swoje produkty, takie jak: cukier, 
mydło, kasze, wędliny i inne.
 

Ciąg dalszy na str. 16
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Boże Narodzenie 2015 r.

Boże Narodzenie to okazja do 
niezwykłych spotkań. Zastana-

wiamy się nad tym, co wydarzyło się 
bardzo daleko i bardzo dawno temu. 
Rzadko się zdarza sięgać myślą do tak 
odległych czasów. Wspominamy Jezu-
sa, Boga i człowieka zarazem, który 
narodził się w prymitywnych warun-
kach, w stajni betlejemskiej, z dala od 
ludzkich siedzib, od wszelkiego zgieł-
ku. Niedługo potem - gdy był jeszcze 
Niemowlęciem - Rodzice musieli ucie-
kać z Nim zagranicę, do obcego kraju, 
by uchronić Go przed zbrodniczą ręką 
człowieka. Był człowiekiem posłusz-
nym i pracowitym. Pomagał w pracy 
Ojcu, ucząc się praktycznego zawodu. 
Kiedy dorósł męskich lat, zaczął cho-
dzić po miastach i wsiach, głosząc tłu-
mom prawdę o Bogu i wzywając ludzi 
do nawrócenia.

Medytujemy nad dziełem Jezusa 
z Nazaretu, którego życie było pełne 
paradoksów. Czasem trudno Go pojąć. 
Dobrowolnie żył w ubóstwie, ale nie 
był ascetą. Będąc doskonałym wzo-
rem pokory i dobroci, domagał się jed-
nocześnie, by Jego uczniowie w razie 
konieczności poszli za Nim na śmierć. 
Głosił, że miłość, pokój i przebaczenie 
to jedyne skuteczne środki przeciwko 
szerzącej się powszechnie nienawi-
ści i przemocy. Jednocześnie nauczał 
z mocą, że ci, którzy zwiedli innych i 
przekraczają Boże przykazania, zosta-
ną wrzuceni w piec ognisty. Groma-
dził wokół siebie tłumy, a upodobał 
sobie samotność. Wszedł w konflikt z 
władzą, choć nie zabiegał o sławę czy 
koronę. Znał wszystkie starotestamen-
talne teksty, ale nie należał do grona 
zwolenników żadnego z wielkich ra-
binów. Zdumiewał ludzi swą mądro-
ścią, ale nie chwalił uczonych. Cenił 
natomiast ubogich w duchu. Posiadał 
niezwykły dar uzdrawiania chorych, a 
nawet cudownie wskrzeszał zmarłych, 
jednak na końcu swego życia nie chciał 
uniknąć męki.

Wszystko było w Jego życiu para-
doksalne, po ludzku absolutnie niemoż-
liwe. Paradoksalny był sam początek: 
dziewica poczęła dziecko. Czyli: czło-
wiek stał się Matką Boga! A u kresu 
swego życia przeszedł przez śmierć do 
zmartwychwstania!

Za życia Jezusa powstało mocar-
stwo większe od jakiegokolwiek przed 
Nim, a nawet po Nim, ale On zrezygno-

wał z wszelkiej władzy. Pomimo tego 
kilka wieków po ukrzyżowaniu Jego 
„królestwo” było większe od tego, co 
było przed Nim, za Jego czasów, a tak-
że miało przyjść później. Wspomnijmy 
choćby mocarstwa, które upadły za na-
szych czasów. Pamiętamy, jak bardzo 
„ogniem i mieczem” zwalczały chrze-
ścijaństwo.

Jezus przemienia oblicze świata 
bardziej niż ktokolwiek inny, włącznie 
z wszystkimi królami, rewolucjonista-
mi czy wynalazcami, choć przeciwko 
Niemu od początku istnienia Jego Ko-
ścioła aż do dzisiaj powstają ludzie. 
Znane jest słuszne twierdzenie, że 
gdyby Chrystus się nie narodził, świat 
uległby zagładzie, ponieważ porwałby 
go szatan. Powtórzmy tę myśl aktu-
alną i dla nas dzisiaj: jeśli ktoś może 
uratować świat, to tylko On, Jezus z 
Nazaretu, którego kolejną rocznicę 
narodzin właśnie obchodzimy. Świat 
może uratować On, który uformował 
i przemienił wiele generacji ludzkich, 
a także zainspirował największych ge-
niuszy ludzkości. On wyzwala w lu-
dziach najlepsze cechy i daje impuls do 
powstania najwspanialszych dzieł. Bez 
chrześcijaństwa, które zintegrowało i 
rozwijało kulturę wielu krajów, Europa 
nie przetrwałaby do dzisiaj. Wymieńmy 
to jako przykład, że naśladując Jezusa, 
liczne wspólnoty zakonne stworzyły 
powszechną opiekę zdrowotną oraz 
szkolnictwo. Zaczyn chrześcijaństwa 
dał impuls ku wyzwoleniu pracy, która 
wraz z Bogiem współkreuje rzeczywi-
stość ziemską. Chrześcijańscy badacze 
nie znajdują nigdy sprzeczności między 
wiarą i wiedzą. Doktryna Chrystusowa 
i nauki przyrodnicze nie wykluczają się 
nawzajem; przeciwnie - wzajemnie się 
warunkują i uzupełniają.

Jest wiele znaków, które podrywają 
nas do czynu w naszym czasie, kiedy za-
grożone jest stworzenie i konieczna jest 
recywilizacja rodziny ludzkiej. Wspo-
mnę o jednym, bardzo prostym znaku. 
Jest nim biały chleb, zwany opłatkiem. 
Zwyczaj dzielenia się opłatkiem znany 
jest tylko w Polsce i wśród Polaków, 
którzy z różnych przyczyn mieszkają w 
wielu krajach świata. Dzielimy się bia-
łym chlebem i składamy sobie życze-
nia. Biały chleb jest znakiem jedności 
między nami. Zwyczaj ten trwa u nas od 
stuleci. Ma głębokie korzenie w staro-
żytności chrześcijańskiej. Znak białego 

chleba jest dla nas wezwaniem do jed-
ności, byśmy stanowili „jedno serce i 
jednego ducha” (Dz 4, 32).  Dzieląc się 
poświęconym białym chlebem wyraża-
my tym samym pragnienie, by każdy z 
nas miał w sobie coś z jego istoty. By 
był czysty i dobry, szczery i szlachetny. 
Bo tylko taki człowiek może budować 
dobrą i twórczą przyszłość. 

Chrystus, którego symbolizuje czy-
sty, biały chleb, formuje i uzdalnia nas 
do największych osiągnięć i najbar-
dziej ludzkich czynów, do powstania 
najwspanialszych dzieł. Już w połowie 
XIX w., kiedy przeżywano tragiczne 
skutki rewolucji francuskiej, szwaj-
carski myśliciel Henri-Frédéric Amiel 
ostrzegał, że gdy w życiu jednostki i 
społeczeństwa brak Chrystusa, „zaczy-

na się era miernoty, a to, co mierne, 
mrozi wszelkie pragnienia. Równość ro-

dzi uniformizm [...]. Wszystko staje się 
[...] bardziej pospolite. Czas wielkich 
ludzi mija; nadchodzi epoka mrowiska 
[...]”1 . Podobnie wołał w tym samym 
czasie Adam Mickiewicz, nasz poeta 
narodowy. Twierdził, że gdy zabraknie 
Boga w życiu, wtedy „Wszystko przej-
dzie, [...] wezmą dziedzictwo cisi, ciem-

ni, mali ludzie”2.
Jesteśmy teraz razem, by od Jezusa 

z Nazaretu, którego narodzenie świętu-
jemy, uczyć się jak żyć, aby dzięki nam 
świat stawał się lepszy. Chcemy, by On 
nas inspirował w działalności nauko-
wej, społecznej, a przede wszystkim 
w życiu rodzinnym. Chcemy starać się 
mieć w sobie coś z białego chleba. Za 
przykładem Chrystusa pragniemy być 
dobrzy jak On, jak ten wyjątkowy chleb. 
Niech nam Jesus we wszystkim błogo-
sławi! To główna treść wszystkich na-
szych  serdecznych życzeń składanych 
z okazji świąt Bożego Narodzenia.

ks. prof. dr hab. 
Edward Walewander, 

KUL

1 H.-A. Amiel, Dziennik intymny, wybór 
i tłum. J. Guze, przedmowa M. Janion, 
Warszawa 1997, s. 36.
2 A. Mickiewicz, Gęby za lud krzyczą-

ce..., w: tenże, Dzieła, t. I: Wiersze, tom 
oprac. Cz. Zgorzelski, Warszawa 1993, 
s. 406-407.
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Ćwierć wieku „Gazety Krasnobrodzkiej”
Historia Gazety

W 
roku 2015 mija 25 lat ukazy-
wania się „Gazety Krasno-

brodzkiej”. Pierwszy jej numer został 
wydany w 1990 roku (prawdopodobnie 
w lutym) i było to wówczas Pismo Ko-
mitetu Obywatelskiego „Solidarność”. 
Pierwsze wydania przygotowywał 
zespół redakcyjny w składzie: Rena-
ta Gałan, Jadwiga Gałka, Kazimierz 
Gęśla (kolportaż), Robert Gmyz (red. 
nacz.), Paweł Murdzek, Zofia Murdzek 
,Marianna Olszewska (korekta), Janusz 
Oś (szata graficzna), Marek Pasieczny 
(druk), Marek Pawluk, Józef Wryszcz,  
Barbara Zub (red. tech.).

Warto tu dodać, że początki „Gaze-
ty Krasnobrodzkiej” sięgają przełomu 
lat 1989/1990. Powstała ona bowiem w 
oparciu o wydawany wówczas „Infor-
mator Komitetu Obywatelskiego Soli-
darność”. Informatory przestawiające 
działalność Komitetu rozwieszane były 
na tablicach ogłoszeniowych na terenie 
Miasta i Gminy Krasnobród. Ukazało 
się pięć takich informatorów, ale nieste-
ty nie zachował się żaden jego egzem-
plarz. 

Zgodnie z założeniami twórców 
„Gazeta Krasnobrodzka” oprócz infor-
macji o pracy Komitetu Obywatelskie-
go Solidarność miała stać się forum 
dyskusji i wymiany myśli o wszelkich 
problemach nurtujących nasze lokalne 
środowisko. Na jej łamach poruszane 
miały być również sprawy kultury, hi-
storii, polityki itp.

Pierwsze numery wydawane były 
z dobrowolnych składek członków re-

dakcji i czytelników, którzy utworzyli 
„Fundusz Wspierania Gazety Krasno-
brodzkiej”.

Od 1992 roku GK nie była już Pi-
smem Gminnego Komitetu Obywa-
telskiego „Solidarność” lecz Pismem 
Samorządu Terytorialnego, które miało 
spełniać funkcję informatora i kroniki 
życia gminy. Od tego czasu jego redak-
cja mieści się w budynku Domu Kultury, 
jej wydawaniem zajmują się pracowni-
cy tej placówki, a finansowana jest z bu-
dżetu gminy, . W swojej historii „Gazeta 
Krasnobrodzka” ukazywała się nieregu-
larnie, była miesięcznikiem, kwartalni-
kiem, a od 1999 roku systematycznie 
ukazuje się w cyklu miesięcznym.

Oglądając kolejne wydania naszego 
pisma można z satysfakcją stwierdzić, 
że ciągle się rozwija. Zmienia się nie 
tylko sposób jej wydawania, ale również 
i szata graficzna. 

Pierwsze numery GK powstawały 
bez większego zaplecza technicznego, 
teksty były przepisywane na walizko-
wej maszynie do pisania, szata graficzna 
była przygotowywana ręcznie. Potem 
wszystko razem „sklejane” i powiela-
ne na kserokopiarce. Od 1996 składana 
jest komputerowo, choć wtedy jeszcze 
redakcja nie miała swojego kompute-
ra, a korzystała jedynie z życzliwości 
osób, które wspomagały nasze pismo. 
Dopiero od roku 1999 redakcja została 
wyposażona w komputer i drukarkę, co 
znacznie ułatwiło pracę. Od tego czasu 
wydawana była z kolorową okładką dru-
kowaną na drukarce komputerowej.

Kolejna dosyć istotna zmiana w 

wydawaniu GK miała miejsce w sierp-
niu 2002 roku. Wówczas, bowiem roz-
poczęło się profesjonalne wydawanie 
pisma i jego druk w drukarni. Od tego 
czasu do chwili obecnej drukiem GK 
zajmuje się Zakład Poligraficzny p. Kry-
styny Górskiej z siedzibą w Zamościu, 
a obecnie w Skokówce. Od 2002 roku 
GK ma kolorową okładkę oraz dwie ko-
lorowe strony wewnątrz i jest drukowa-
na na lepszym papierze przez co zyskała 
bardziej atrakcyjną formę. Takie pismo 
mieliśmy wówczas dzięki współpracy z 
Agencją Informacyjno-Wydawniczą p. 
Janusza Dziurawca z Zamościa, która 
zajmowała się przygotowaniem GK do 
druku. 

Od 2003 roku GK ma nową winietę 
(układ graficzny tytułu). Pomysł autor-
stwa p. Marcina Molendy. Z taką winie-
tą ukazuje się do chwili obecnej. Marcin 
Molenda już od maja 2003r. zajmował 
się składem komputerowym koloro-
wych stron GK, a od czerwca 2003r. ca-
łej gazety.

Od września 2004 roku, tj. po zakoń-
czeniu współpracy z firmą Pana Janusza 
Dziurawca całość GK była składana 
w siedzibie redakcji, wówczas w Cen-
trum Kultury i Sportu. Gotowe materia-
ły drogą elektroniczną przesyłane były 
do firmy dokonującej naświetleń i do 
drukarni. W podobny sposób GK przy-
gotowywania jest dotychczas, z tym że 
gotowe materiały przesyłane są drogą 
elektroniczną bezpośrednio do drukar-
ni, która zajmuje się i naświetlaniem i 
drukiem. 

Ciąg dalszy na str. 13
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Nikt nie mówił, że będzie łatwo… (cz.2)
Rozmowa z Burmistrzem Krasnobrodu Kazimierzem Misztalem

M.Cz.: Szansą na 
rozwój wielu samorzą-

dów, również i gminy 
Krasnobród, są środki z 
funduszy europejskich. 
Czy pomimo trudnej sy-

tuacji finansowej nasza 
gmina będzie ubiegać się 
o te fundusze, a jeśli tak 
to, na jakie zadania? 

K.M.: Gminę Kra-
snobród w tej kadencji 
czekają dwie duże in-
westycje. Pierwsza to modernizacja 
oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową 
kanalizacji w osiedlu Podklasztor oraz 
budową kolektora do Majdanu Wielkie-
go. Dlatego pierwszy złożony w grud-
niu wniosek dotyczy właśnie rozbudo-
wy oczyszczalni i systemu kanalizacji. 
Wartość planowanych prac wyniesie ok. 
5 mln złotych. 

Drugim, ważnym zadaniem dla 
dalszego rozwoju naszej gminy, będzie 
przebudowa drogi powiatowej na od-
cinku od Jacni do Zielonego. Jego re-
alizacją będzie zajmował się Powiat Za-
mojski wspólnie z gminą Krasnobród. 
W związku z tą inwestycją będziemy 
musieli zabezpieczyć w budżecie 2017 
roku środki finansowe w wysokości ok. 
1 mln zł. W obecnej sytuacji finansowej 
i w sytuacji nierozstrzygniętych sporów 
sądowych trudno planować kolejne duże 
inwestycje w najbliższych latach. 

M.Cz.: Stan wielu innych dróg w 
naszej gminie pozostawia dużo do ży-

czenia. Czy jest nadzieja na ich popra-

wę? 
K.M.: Sen z powiek spędza, jakość 

dróg gminnych i powiatowych. Więk-
szość jest w złym stanie albo nie ma 
utwardzonej nawierzchni. Podjęliśmy 
rozmowy ze Starostą Zamojskim, Pa-
nem Henrykiem Matejem o wspólnych 
planach inwestycyjnych na terenie gmi-
ny Krasnobród. Chcielibyśmy dalej kon-
tynuować remonty dróg powiatowych w 
formie nowych nakładek asfaltowych 
na najbardziej zniszczonych odcinkach 
w Majdanie Wielkim oraz w kierunku 
Wólki Husińskiej i Hutkowa. Na ul. Le-
lewela planujemy przełożenie chodnika 
na wysokości szkoły tak, aby powstała 
zatoczka do parkowania samochodów 
rodziców podwożących swoje dzieci 
na lekcje. Pozostałe nawierzchnie będą 

naprawiane w ramach re-
montów cząstkowych, na 
które w budżecie na 2016 
rok zostaną zabezpieczo-
ne środki. Zaplanowali-
śmy w budżecie również 
środki na wykupienie od 
prywatnych właścicieli 
części działek, które przy-
legają do dróg gminnych, 
aby w przyszłości można 
było otrzymać decyzje i 
składać wnioski na ich 

budowę. Bez posiadania prawa własno-
ści nie możemy realizować żadnych in-
westycji drogowych. 

M.Cz: Mówiąc o drogach warto 
wspomnieć też o zadaniach drogowy 
zrealizowanych w roku 2015.

K.M.: Dużym zadaniem była prze-
budowa drogi powiatowej przez Domi-
nikanówkę relacji Krasnobród – Klo-
cówka – Sumin na odcinku Maciejówka 
– granica powiatu. Droga ta została zmo-
dernizowana na odcinku 3,25 km. Gmi-
na Krasnobród będąca liderem tego pro-
jektu zadanie to realizowała wspólnie z 
Powiatem Zamojskim. Wkład finansowy 
gminy w realizację tego przedsięwzięcia 
stanowił ok. 550 tys. zł.  

Ponadto w 2015 roku w ramach fun-
duszu sołeckiego wybudowane zostały 
odcinki dróg gminnych w Hutkowie i 
Borkach. Pozyskaliśmy także dofinan-
sowanie z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych, w ramach którego wykonany 
został kolejny odcinek drogi od miej-
scowości Potok do Senderek. Zarówno 
te wielkie jak i małe zadania znacznie 
poprawiają jakość życia mieszkańców. 

M.Cz.: Wracając do możliwości po-

zyskiwania dofinansowania ze środków 
unijnych, czy mimo wszystko są jeszcze 
jakieś szanse na inne mniejsze zada-

nia?
K.M.: Ograniczone środki budżeto-

we nie pozwalają w sposób swobodny 
wybierać działań. Szukamy takich na-
borów, które dają możliwość dofinanso-
wania na poziomie 85%. Kontrola prze-
prowadzona wiosną 2013 roku przez 
Państwową Straż Pożarną nakazała wła-
dzom gminy wykonanie obowiązkowej 
modernizacji przedszkola, aby mogło 
dalej funkcjonować. W związku z tym 
w grudniu złożyliśmy wniosek, który 

dotyczy dostosowania przedszkola do 
wymogów przeciwpożarowych (koszt 
ponad 300 tys. złotych). Składając ten 
wniosek do RPO mamy nadzieję na re-
fundację części kosztów, które już zo-
stały zaplanowane na ten cel w budżecie 
gminy w 2016 roku.

Po konsultacjach z radnymi, kolejny 
wniosek chcemy złożyć w partnerstwie 
z Powiatem Zamojskim i z udziałem na-
szego sanatorium. Dotyczy on „Zacho-
wania i udostępnienia najatrakcyjniej-
szych miejsc dziedzictwa naturalnego 
w Krasnobrodzie”, który zamierzamy 
złożyć pod koniec stycznia do działania 
7.1  Dziedzictwo kulturowe i naturalne, 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. Głównym założeniem tego 
projektu jest zagospodarowanie parku i 
częściowo ternu byłego sadu na terenie 
sanatorium pod kątem stworzenia miejsc 
przyjaznych kuracjuszom i turystom 
oraz budowa promenady w ulicy Młyń-
skiej. Planujemy również pozyskiwać 
fundusze z Lokalnych Grup Działania: 
„Rybackiej” i „Nasze Roztocze”. 

M.Cz.: Ważną kwestią dla rozwoju 
gminy ma planowanie przestrzenne. Co 
w tym zakresie dzieje się w gminie Kra-

snobród?
K.M.: Przez wiele lat w gminie 

nie prowadzono kompleksowych prac 
związanych ze zmianami w planach za-
gospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Krasnobród. Mieszkańcy skła-
dali wnioski dotyczące swoich działek i 
zmiany ich przeznaczenia w planie. Ma-
jąc na względzie oczekiwania podjąłem 
decyzję o rozpoczęciu prac nad zmia-
ną studium zagospodarowania prze-
strzennego a następnie zmianą planu. 
Wszystkie dotychczas złożone wnioski 
będą poddane analizie, co do zasadno-
ści zmiany, a następnie skierowane pod 
obrady Rady Miejskiej w celu podjęcia 
stosownej uchwały o przystąpieniu do 
zmian. Zmiany studium i planu to bar-
dzo skomplikowana, i czasochłonna 
procedura. Dokumenty są opiniowane 
i uzgadniane przez ponad dwadzieścia 
organów i instytucji. Wystarczy brak 
jednego uzgodnienia i nasze wnioski 
(gminy, osób prywatnych) nie mogą być 
uchwalone i wejść w życie. Procedura 
zmiany studium i planu to w wariancie 
optymistycznym perspektywa ok. 2 lat. 

Ciąg dalszy na str. 6
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Nikt nie mówił, 
że będzie łatwo… (cz.2)

Rozmowa z Burmistrzem 
Krasnobrodu 

Kazimierzem Misztalem

Ciąg dalszy ze str. 5
Oprócz tego, są to działania kosztowne, 
które wymagają zabezpieczenia znacz-
nych środków w budżecie. Koszt sza-
cunkowy opracowania zmian to około 
200 tys. złotych.

M.Cz.: Jesień i zima to dobry czas, 
aby odpowiednio przygotować się do 
letniego sezonu turystycznego. Jakie 
działania planowane są do realizacji w 
ramach tych przygotowań?

K.M.: Za nami sezon turystyczny 
2015. Pogoda dopisała i wielu kwatero-
dawców potwierdza, że był to dobry rok. 
Ruch turystyczny dla wielu jest głów-
nym źródłem dochodów, dlatego już od 
początku 2016 roku chcemy przystąpić 
do uporządkowania spraw związanych 
z terenem zalewu np. umowy dzierża-
wy, uchwalenie regulaminu kąpieliska, 
przygotowanie oferty rabatowej dla 
turystów płacących opłatę uzdrowisko-
wą. Musimy wszyscy być współgospo-
darzami i dbać o to, co nas otacza. Nie 
możemy z jednej strony żądać, nie da-
jąc nic od siebie. Większość inwestycji 
gminnych prowadzonych było pod ką-
tem turystyki i wszyscy z tego korzysta-
jący powinni mieć świadomość wielko-
ści środków zainwestowanych  kosztem 
pozostałych. Zachęcam do współpracy 
kwaterodawców w tworzeniu publikacji 
i wydawnictw promujących Gminę Kra-
snobród, namawiam również do udziału 
w wydarzeniach kulturalnych, targach 
turystycznych, ale także do rzetelnego 
pobierania opłaty uzdrowiskowej oraz 
większego zaangażowania w kreowa-
nie wizerunku gminy uzdrowiskowej. 
Wspólnie możemy więcej.

M.Cz.: Rok Pana pracy, to także 
rok pracy obecnej Rady Miejskiej. Jak 
układa się współpraca pomiędzy Bur-

mistrzem i Radą?
K.M.: Wszystkie działania Burmi-

strza wymagają współpracy z radnymi 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. Sytu-
acja finansowa, mimo wprowadzonym 
oszczędnościom, nie pozwala na dzień 
dzisiejszy swobodnie planować inwe-
stycji, na których wielu mieszkańcom 
zależy. Radni są przedstawicielami wy-
branymi do reprezentowania mieszkań-
ców i najlepiej widzą jakie oczekiwania 

mają ich wyborcy. Potrzeb jest więcej 
niż możliwości, dlatego przede wszyst-
kim musimy wspólnie podjąć wiele 
trudnych decyzji, aby określić w jakim 
kierunku mamy zmierzać. Mam świa-
domość odpowiedzialności i deklaruję 
współpracę w konstruktywnym podej-
mowaniu decyzji, które będą pozwalały 
z optymizmem patrzeć w przyszłość.

M. Cz.: Pomimo trudnej sytuacji 
finansowej gminy i wielu skompliko-

wanych spraw, z którymi miał Pan do 
czynienia i które jeszcze przed Panem, 
Pana wypowiedzi są pełne optymizmu i 
zachęty do współpracy. Skąd ten opty-

mizm? 
K.M.: Wiele razy powtarzałem, że 

lubię ludzi i lubię z nimi rozmawiać. 
Tylko poważne traktowanie każdego 
problemu pozwala w konsekwencji 
doprowadzić do jego rozwiązania. Pe-
symista podda się bardzo szybko, a 
optymista będzie dążył do celu i dopro-
wadzi swoje działanie do skutku. Dla-
tego staram się z optymizmem patrzeć 
w przyszłość i swoją postawą zarażać 
innych. Zachęcam wszystkich miesz-
kańców gminy Krasnobród do większej 
aktywności. Chodzi o to, aby zaangażo-
wać osoby i działające stowarzyszenia 
do wspólnego działania i wypracowania 
form współpracy pomiędzy grupami, 
które chcą aktywnie włączać się w ży-
cie społeczne. W tym roku przez wspól-
ne działania i aktywność mieszkańców 
można było zrealizować kilka inicjatyw, 
które cementują lokalne społeczności.

M.Cz. Jakie działania ma Pan na 
myśli i jaki jest ich cel?

K.M. Dobrym przykładem wspól-
nych działań są mieszkańcy Majdanu 
Małego, którzy przy małym wsparciu i 
zachęcie ze strony urzędu oraz współ-
pracy z innymi podmiotami, zrealizo-
wali projekt finansowany przez Funda-
cję Inicjatyw Obywatelskich oraz wzięli 
udział w drugiej edycji Konkursu „Tu 
mieszkam, tu zmieniam” organizowane-
go przez Fundację Banku Zachodniego 
WBK. W ramach konkursu opracowa-
ny i złożony został projekt pn. „Ocalić 
od zapomnienia” – upamiętnienie akcji 
wysiedlenia w 1943 roku mieszkańców 
wsi. Ukoronowaniem rocznej aktywno-
ści było założenie w Majdanie Małym, 
w listopadzie, Stowarzyszenia na rzecz 
Rozwoju Miejscowości Majdan Mały i 
okolic „Uroczy zakątek”.

Dużą aktywność przejawiają miesz-
kańcy Dominikanówki i Stowarzysze-
nie „Ach Zielone”, którzy od pięciu lat 

organizują w swoich miejscowościach 
uroczystości patriotyczne. Wydarzenia 
te są okazją do integrowania wspólnoty 
tych miejscowości i działania na rzecz 
ich rozwoju. 

Aktywnie działają również miesz-
kańcy Krasnobrodu. Przykładem są 
dwa projekty zrealizowane w tym roku: 
„Rowerowe Roztocze” – projekt wspól-
nych wydarzeń rowerowych zorgani-
zowany przez grupę nieformalną Virgo 
Roztocze oraz projekt „Spotkanie ze 
sztuką, bo… Świat bez sztuki jest jak 
dom bez okien” realizowany przez Kra-
snobrodzki Dom Kultury dla dzieci z 
Dominikanówki.                                                      

Stowarzyszenie Kulturalno-Nauko-
we „Do źródeł”, które skupia mieszkań-
ców Krasnobrodu, było partnerem dla 
grup, które nie miały osobowości praw-
nej i nie mogły samodzielnie uczestni-
czyć w ogłaszanych konkursach.

Są już kolejne miejscowości, które 
chcą aktywnie działać min.: Sender-
ki, Stara Huta, Lasowe, Hutki, Majdan 
Wielki.

W związku z tym, że spora część 
środków zewnętrznych będzie przezna-
czona dla fundacji i stowarzyszeń, za-
chęcam również mieszkańców innych 
miejscowości do tworzenia aktywnych 
grup, które będą mogły korzystać z 
tych funduszy. Ze strony urzędu gminy 
udzielimy każdej inicjatywie wszelkie-
go możliwego wsparcia.

M.Cz.: Zbliżają się Święta Bożego 
Narodzenia. To czas składnia życzeń. 
Czego chciałby Pan życzyć mieszkań-

com naszej gminy? I czego życzyłby 
Pan sobie?

K.M.: Święta Bożego Narodzenie to 
czas oczekiwania i nadziei. Chciałbym 
życzyć wszystkim mieszkańcom, aby 
ten wyjątkowy okres spędzili w gronie 
najbliższych, rodziny i przyjaciół. Ży-
czę, aby ten czas napełnił wszystkich 
radością, ciepłem i życzliwością. Niech 
zrozumienie oraz serdeczna współpraca 
buduje naszą małą ojczyznę, staje się 
źródłem trwałej radości, pokoju ducha i 
optymizmu, a zbliżający się Nowy Rok 
będzie dla Państwa czasem realizacji 
wielu śmiałych zamierzeń. Sobie jak i 
wszystkim czytelnikom Gazety Krasno-
brodzkiej życzę dużo zdrowia i szczę-
ścia w Nowym 2016 Roku.

M.Cz.: Dziękuję za rozmowę.
K.M.: Dziękuję.

Rozmawiała: Mariola Czapla



Gazeta     rasnobrodzka 7Grudzień 2015

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2015
To już 23 lata od momentu, kiedy 

Ewa Dados z lubelskiego radia 
zainicjowała akcję charytatywną Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę. Niemal od 
samego początku Krasnobród czynnie 
uczestniczył w tym szlachetnym przed-
sięwzięciu. Tak też się stało i w tym 
roku. 

W niedzielę 29 listopada w całej Pol-
sce odbyła się Wielka Uliczna Zbiórka 
Darów, do której tradycyjnie włączyła 
się nasza gmina.

W Krasnobrodzie dary zbierano w 
kilku punktach miasta: Markecie Spo-
żywczym AMC MARKET, sklepach: 
„Biedronka”, „Delikatesach Centrum”, 
„Sklepie spożywczym” na Podklasztorze 
oraz w Krasnobrodzkim Domu Kultury. 
Ponadto wolontariusze czekali na dar-
czyńców w wyznaczonym punkcie w 
Kaczórkach.

Jak co roku zbiórce darów w sali wi-
dowiskowej  Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury towarzyszył koncert, na który 
biletem wstępu były słodycze. A jeśli 
koncert to oczywiście połączona z nim 
aukcja darów, których w tym roku zlicy-

towano ponad 50.
Były to głównie ozdoby świątecz-

ne i przedmioty dekoracyjne wykonane 
z wikliny papierowej, gliny czy masy 
solnej przekazane przez Powiatowy 
Ośrodek Wsparcia oraz Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zespół Szkół Pod-
stawowych w Krasnobrodzie. Wylicyto-
wać można też było przedmioty od pry-
watnych darczyńców – figurki z wosku 
pszczelego pana Grzegorza Sachajko i 
obraz namalowany przez szóstoklasistkę 
Aleksandrę Bełz.

Najwyższą wartość licytacji osiągnął 
obraz  gimnazjalistki Klaudii Greszty, 
która pracowała pod kierunkiem Haliny 
Gontarz.

Podczas trwającego kilka godzin 
koncertu na scenie KDK zaprezentowa-
ły się, m.in. wokalistki Dominika Ra-
dlińska i Aleksandra Bełz, zespół tańca 
nowoczesnego „Fart”, dzieci uczące się 
gry na instrumentach dętych i Orkiestra 
Dęta Krasnobrodzkiego Domu Kultury, a 
także członkowie kółka teatralnego oraz 
uczniowie szkół z Majdanu Wielkiego, 
Kaczórek i Krasnobrodu. Było na co po-

patrzeć i czego posłuchać. Inscenizacje, 
muzyka, taniec i śpiew sprawiły, że czas 
mijał szybko a sala widowiskowa od po-
czątku do końca koncertu była wypełnio-
na po brzegi. 

Podsumowując tegoroczną akcję 
można stwierdzić, że po raz kolejny 
mieszkańcy miasta i gminy Krasnobród 
udowodnili, że mają wielkie serca i „na-
wet odrobinę też podzielić można”....

Z wielką przyjemnością informuje-
my, że udało się zebrać ponad 660 kilo-
gramów darów, czyli  prawie o 200 ki-
logramów więcej niż w roku ubiegłym. 
Wszystkie zebrane artykuły zostały prze-
kazane do Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, 
gdzie podzielono je na paczki rodzinne. 
Pomoc otrzymało 76 najbardziej potrze-
bujących rodzin.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, 
dzięki którym mamy nadzieję w nadcho-
dzące święta pojawi się uśmiech na twa-
rzach tych, którzy doświadczą tak zwy-
czajnie, po ludzku wsparcia innych.

   M.K.
Fotoreportaż - str. 10-11

Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy mieli swój udział w przy-

gotowaniu i realizacji Akcji Pomóż Dzie-
ciom Przetrać Zimę organizowanej w 
Krasnobrodzie w 2015 roku.

Dziękuję księżom proboszczom: Eu-
geniuszowi Derdziukowi z Parafii Nawie-
dzenia NMP w Krasnobrodzie, Romano-
wi Sawicowi z Parafii Zesłania Ducha 
Świętego w Krasnobrodzie i Pawłowi 
Słonopasowi z Parafii Świętej Opatrzno-
ści Bożej w Bondyrzu za propagowanie 
akcji poprzez ogłoszenia parafialne.

Wielkie podziękowania składam też 
Właścicielom sklepów, w których odby-
wały się zbiórki darów, a były to: AMC 
Market Spożywczy – Kazimierz, Jolanta, 
Wacław Adamczukowie, Sklep Biedron-
ka, Delikatesy Centrum, Sklep Spożyw-
czy p. Kurantowiczów na Podklasztorze.

Słowa podziękowania kieruję do 
wszystkich zaangażowanych w zbiórkę 
darów, byli to wolontariusze: Ewa Ada-
mowicz, Mateusz Szmidt, Kazimierz 
Misztal, Zuzanna Bełz, Amelia Kleban, 
Wanda Sachajko, Dorota Szwal, Danuta 
Korzeniowska, Joanna Cios, Krystyna 
Czapla, Barbara Dziura, Marzena Mazu-
rek, Mariola Kawecka, Halina Gontarz 
oraz przyjaciele Akcji - krasnobrodzka 

młodzież głównie ze szkolnego Klubu 
Wolontariatu działającego przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących, ale nie tyl-
ko. W tym roku przyjaciółmi akcji byli: 
Beata Borek, Paula Kawka, Gabriela 
Skóra, Natalia Roczkowska, Katarzyna 
Trąba, Edyta Buczak, Patrycja Kostru-
biec, Klaudia Szozda, Aleksandra Ty-
tuła, Aleksandra Kowalska, Anastazja 
Czapla, Wiktoria Nędzyńska, Agnieszka 
Kowalczuk, Paulina Mielnicka, Gabrie-
la Gancarz, Aleksandra Zawada, Kinga 
Szykuła.

Serdecznie dziękuję także wszystkim 
przygotowującym i realizującym kon-
cert, który towarzyszył akcji. Dziękuję 
dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, 
które wzięły w nim udział oraz osobom 
przygotowującym poszczególne prezen-
tacje, tj. nauczycielom szkół z terenu 
gminy Krasnobród - Marii Kończewskiej, 
Annie Szkałuba, Wiesławie Dąbrowskiej, 
Halinie Gontarz i Karolinie Piotrowskiej 
oraz instruktorom KDK: Marioli Kawec-
kiej, Marzenie Mazurek, Jarosławowi 
Monastyrskiemu, Mateuszowi Krawco-
wi i Annie Antoszczak.

Dziękuję również za przekazanie 
upominków na aukcję prowadzoną pod-
czas koncertu. W tym roku przekazali je: 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasno-
brodzie oraz krasnobrodzkie szkoły - Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących i Zespół 
Szkół Podstawowych, a także pan Grze-
gorz Sachajko.

Podziękowania składam także na ręce 
pani kierownik Mirosławy Konopka oraz 
pań: Zofii Podolak, Ewy Birskiej-Fur-
man i Doroty Daniłowicz - pracowników 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krasnobrodzie za zwoże-
nie darów oraz przygotowanie paczek i 
ich rozdysponowanie wśród potrzebują-
cych.

W sposób szczególny dziękuję na-
szym DARCZYŃCOM - wszystkim, 
którzy podzielili się z potrzebującymi i 
przekazali dary serca. Wśród darczyń-
ców serdeczne słowa podziękowania 
kieruję do pani Bożeny Korzeniowskiej 
– Dyrektora firmy BETASOAP Sp. z o.o. 
w Szewni Dolnej za przekazanie wielkie-
go daru w postaci produktów tej firmy.

Mariola Czapla
Szef sztabu Akcji PDPZ 

w Krasnobrodzie

Podziękowania za udział w Akcji PDPZ
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Pani Marioli Czapla Redaktor Naczelnej „Gazety Krasnobrodzkiej”,
całemu Zespołowi Redakcyjnemu,

Panu Burmistrzowi Kazimierzowi Misztalowi,
Panu Doradcy Burmistrza Januszowi Oś, 

Samorządowi Gminy Krasnobród z przewodniczącym 
Panem Rolandem Wyrostkiewiczem

oraz całej społeczności Miasta i Gminy Krasnobród

Dziękując Państwu serdecznie
za dotychczasową współpracę pragniemy złożyć życzenia 

ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych sukcesów w nadchodzącym Nowym 2016 Roku.

Dla naszych stałych i przyszłych Klientów

Z okazji wielkiego świętowania Narodzin Bożej Dzieciny życzymy szczęśliwego życia  
w dobrym zdrowiu, radości, miłości i wszelkiej pomyślności.

Niech trudy, cienie i mroki dnia codziennego rozprasza światło płynące z Betlejemskiej  
Stajenki i napełnia wszystkich Bożym Pokojem.

A Dzieciątko Jezus niech Wszystkim Państwu udzieli potrzebnych Łask i Błogosławi 
 w Nowym 2016 Roku.

Krasnobrodzka Rodzina Radia Maryja
wraz z opiekunem ks. Jackiem Zielińskim

za

ora

Biuro Ubezpieczeń 
ul. 3 Maja 42, 

22-440 Krasnobród

Świąt Bożego Narodzenia 
pełnych miłości i spokoju, 

spędzonych w gronie najbliższych
oraz wielu sukcesów 

w nadchodzącym Nowym 2016 Roku

Naszym Klientom i Pracownikom
życzą

Właściciele AMC Market Spożywczy 
w Krasnobrodzie 

Krasnobród dołącza do licznego grona miejscowosci na tere-
nie Polski, które w dniu 6 stycznia 2016 roku będą organi-

zowali Orszak Trzech Króli. W Krasnobrodzie wyruszy on o godz. 
11.00 z Placu Siekluckiego w centrum miasta i przejdzie do Sanktu-
arium Maryjnego, gdzie o godz. 12.00 odprawiona będzie msza św. 
W czasie przemarszu orszak zatrzyma się w kilku miejscach, w któ-
rych dzieci i młodzież oraz dorośli będą śpiewali kolędy i pastorałki 
oraz prezentowali scenki jasełkowe.

W imieniu organizatorów, tj. Księdza Proboszcza Eugeniusza 
Derdziuka, Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala i własnym 
serdecznie zapraszam do czynnego udziału w orszaku wszystkich 
mieszkańców i ich gości, którzy chcą razem kolędować. Prosimy 
zarówno dzieci, młodzież jak dorosłych o przygotowanie, w miarę 
możliwości, kolorowych stroi (m.in. aniołków, pastuszków i nnych 
postaci jasełkowych) oraz koron na głowy, aby nasz orszak był wie-
lobarwny. Zwracamy się też z prośbą o zabranie ze sobą śpiewników 
z kolędami, aby aktywnie włączyć się do radosnego kolędowania.

Mariola Czapla - dyrektor KDK

Orszak Trzech Króli 
w Krasnobrodzie
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Drodzy Mieszkańcy Miasta 
i Gminy Krasnobród, szanowni Goście

 Święta Bożego Narodzenia są wyjątkowym okresem niosącym ze sobą chwile pełne wiary, nadziei 
i miłości, to wyjątkowy czas przeżywania radości. To okres wytchnienia, w którym znajdujemy czas nie 
tylko na spotkania w gronie rodziny i przyjaciół, ale też na chwile zadumy nad otaczającym nas światem 
i naszego w nim miejsca.
 Życzymy, aby atmosfera Świąt Bożego Narodzenia towarzyszyła nam przez 
cały 2016 rok. Niech zrozumienie oraz serdeczna współpraca buduje naszą małą 
ojczyznę, staje się źródłem trwałej radości, pokoju ducha i optymizmu, a zbliżający 
się Nowy Rok będzie dla Państwa czasem realizacji wielu śmiałych zamierzeń.
 Prosimy o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń zdrowia, wszelkiej pomyśl-
ności oraz satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.

Kazimierz Misztal
Burmistrz Krasnobrodu

Roland Wyrostkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej 

„Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca”

Powyższe słowa napisał Ojciec Święty Franciszek ogłaszając Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Jezus Chrystus 
dlatego stał się człowiekiem, by w sposób ostateczny Bóg mógł objawić swoją miłość ku nam. „Miłosierdzie: to 
słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi 
nam na spotkanie”.

Życzę wszystkim naszym Parafianom i wszystkim Czytelnikom 
„Gazety Krasnobrodzkiej” utkwienia wzroku w „Żłóbku Betlejem-

skim”, aby ta tajemnica miłości Boga do każdego z nas była źródłem 
radości, ukojenia i pokoju. Niech dotyka naszych serc, byśmy sami 
stawali się coraz bardziej miłosierni.

Niech Matka Boża, której zawierzyliśmy wszystkie nasze sprawy, 
wyprasza obfitość łask i Boże błogosławieństwo.

Ks. proboszcz Eugeniusz Derdziuk
z Seniorem Ks. Prałatem Romanem Marszalcem

i z kapłanami pracującymi w Parafii Nawiedzenia NMP

Na nowo powitajmy Maleńkiego i Maryje matkę Jego. I prośmy oby w roku 
Miłosierdzia i nam Pan dał, doświadczenie św. Faustyny: „Pasterka… W czasie 
mszy św. znowu ujrzałam małe Dzieciątko Jezus, niezmiernie piękne, które z ra-
dością wyciągało rączęta do mnie. Po komunii św. usłyszałam te słowa: Ja zawsze 
jestem w sercu twoim, nie tylko w chwili, kiedy mnie przyjmujesz w Komunii św., 
ale zawsze. – W radości wielkiej przezywałam święta te.”  Dz. 575  

To dobrze, że jest taki wieczór, że czas się zatrzymuje. To dobrze; „że przecież 
musi być stół i dobre oczy nad stołem…” . Trzeba tylko na nowo uprościć sobie 
dar wiary - by ciągle odkrywać, że wszystko to dlatego, że kiedyś stała się „pełnia 
czasu”, gdy „Słowo Ciałem się stało…” 

Radości prawdziwej z narodzenia Pana oraz Bożego błogosławieństwa w nad-
chodzącym Nowym Roku.

Ks. Roman Sawic
Proboszcz Parafii Zesłania Ducha Świętego

w Krasnobrodzie

„Pójdźmy wszyscy do stajenki … do Jezusa i Panienki...”
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      BANK SPÓŁDZIELCZY
      W TOMASZOWIE LUBELSKIM

22-600 TOMASZÓW LUBELSKI UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 2
tel. (84) 664 34 31, (84) 664 44 28, (84) 664 44 29, fax. (84) 664 34 85

www.bstomaszowl.pl

Oferujemy:
Bogaty pakiet usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, rolników i firm:

• Prowadzenie rachunku ROR dla emerytów i rencistów, uczniów i studentów – bez opłat
• Prowadzenie rachunku ROR standardowego – od 6 zł miesięcznie
• Prowadzenie rachunku dla rolnika i firmy – od 6 zł miesięcznie
• Prowadzenie rachunków walutowych 
• Korzystne oprocentowanie rachunku oszczędnościowego i lokacyjnego
• Dostęp do rachunku poprzez bankowość internetową
• Karty płatnicze VISA i MasterCard – ponad 4700 darmowych bankomatów w całej Polsce

Atrakcyjne oprocentowanie lokat terminowych z gwarancją BFG:
• Lokata „NOVA” dla nowych środków 7-miesięczna 2,10%, 18-miesięczna 2,50% 
  stosunku rocznym
• Lokaty progresywne z gwarancją zachowania odsetek

Kredyty na dogodnych warunkach bez ukrytych kosztów:
• Kredyty gotówkowe – oprocentowanie 6,90% w stosunku rocznym (do 5 lat), 
oprocentowanie WIBOR 3M + 4,5 pp. marży Banku (powyżej 5 lat)
• Kredyt mieszkaniowy z oprocentowaniem od WIBOR 3M + 1,9 pp. marży Banku
• Pożyczki dla rolników i firm do 3 lat z oprocentowaniem od 8,20%
• Niskie oprocentowanie kredytów inwestycyjnych oraz na zakup ziemi dla rolników
 i firm
• Atrakcyjne oprocentowanie kredytów w ROR oraz w rachunkach bieżących firm – 7,50%

Oferujemy również:
• Niskie prowizje od wpłat kasowych za gaz, energię, telefon itp. - od 2,70 zł
• Międzynarodowe przekazy pieniężne Western Union
• Pełny zakres ubezpieczeń w Concordia Polska TUW

Zapraszamy do najbliższej placówki Banku

    

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Banku Spółdzielczego 

w Tomaszowie Lubelskim

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy obecnym i przyszłym Klientom Banku 

życzenia spokojnych i radosnych Świąt 
oraz szczęśliwego Nowego Roku

Oddział Krasnobród 
ul. Kościuszki 6
tel. (084) 660 72 44

Punkt kasowy Krasnobród
ul. 3-go Maja  36   

Filia Adamów
tel. (084) 618 61 04 



Gazeta     rasnobrodzka 13Grudzień 2015

Ćwierć wieku „Gazety 
Krasnobrodzkiej”

Ciąg dalszy ze str. 4
Od kwietnia 2009 roku realizacją 

zadań związanych ze składem Gazety i 
przygotowaniem jej do druku zajmuje 
się Radosław Cios-Mairot, który zastą-
pił, mającego duże zasługi dla naszego 
pisma, wieloletniego członka redakcji 
Marcina Molendę.     

W ciągu ćwierć wieku ukazywania 
się „Gazety Krasnobrodzkiej” zmieniała 
się nie tylko szata graficzna, sposób jej 
wydawania, ale również skład redak-
cji i osoby współpracujące z redakcją. 
Redaktorami naczelnymi byli: Robert 
Gmyz, Sabina Zdonek, Janusz Oś, a od 
1999 roku funkcję tą pełni pisząca te 
słowa Mariola Czapla. Na przestrzeni 25 
lat przy tworzeniu GK zaangażowanych 
było wiele osób, wiele współpracuje z 
nią nadal. Są to głównie miszkańcy na-
szego miasta i gminy, ale nie brakuje też 
osób spoza Krasnobrodu. Wśród auto-
rów tekstów znaczą grupę stanowią na-
uczyciele, ale są też i reprezentanci in-
nych zawodów, a także dzieci, młodzież 
i emeryci. Do gazety piszą też księża.

Zmieniał się także nakład GK. Był 
bardzo różny, począwszy od 50 egzem-
plarzy, poprzez 80, 100, 150, 170, 300, 
350, 400 i 500 egzemplarzy. Pojawiły 
się też publikacje o znacznie większych 
nakładach – 1000 czy 2500 egzempal-
rzy. 

Istotne znaczenie dla naszego pisma 
miał fakt nadania numeru ISSN 1506-
4263 oraz zarejestrowania w międzyna-
rodowym systemie informacji o wydaw-
nictwach ciągłych, które miało miejsce 
w 1998 roku. Od tego czasu, po dwa eg-
zemplarze pisma, są wysyłane jako „eg-

zemplarze obowiązkowe” do Biblioteki 
Narodowej w Warszawie i Biblioteki Ja-
giellońskiej w Krakowie oraz Biblioteki 
Głównej UMCS w Lublinie.

Oprócz tradycyjnych wydań za-
wierających informacje bieżące z życia 
gminy, GK ma także kilka numerów 
specjalnych, okolicznościowych. Gaze-
ty te poświęcone są konkretnemu tema-
towi, osobie lub ważnemu wydarzeniu. 
Często wydawane były w innej, bogat-
szej niż tradycyjna formie i  objętości, a 
także w większym nakładzie.  

Ponadto Redakcja przygotowywała 
i wydawała różnego rodzaju opraco-
wania, które dołączane były do niektó-
rych numerów pisma. Najczęściej były 
to dodatki do świątecznych wydań GK 
zawierające przepisy na ciasta i sałatki 
zebrane od czytelniczek. W formie do-
datku ukazał się też śpiewnik z kolę-
dami. Były także dodatki ekologiczne, 
wyborcze i turystyczny. Warto dodać, że 
„Dodatek turystyczny” wydany w 2000 
roku funkcjonował potem przez kilka 
lat samodzielnie jako „Informator Tury-
styczny”.

Gazeta Krasnobrodzka dzisiaj
Zgodnie z założeniami jej twórców 

Gazeta Krasnobrodzka jest nadal kroni-
ką życia miasta i gminy. Stanowi cenne 
źródło informacji, które coraz częściej 
wykorzystywane są do pisania prac 
dyplomowych, licencjackich, magister-
skich, a nawet doktoranckich. 

Ukazuje się w nakładzie 300 egz., z 
czego część przeznaczona jest do sprze-
daży w cenie 2,50 zł. a część nakładu to 
egzemplarze bezpłatne, które otrzymują 
radni i rady sołeckie oraz egzemplarze 
promocyjne, które wysyłane i przekazy-
wane są do różnych instytucji i osób.

Można ją nabyć w: AMC Marke-

cie Spożywczym KJW Adamczukowie 
(współpraca trwa od samego początku 
powstania sklepu), Sklepie z Prasą na 
podcieniach, Sklepie Spożywczym Ada-
ma Kurantowicza przy Placu Siekluckie-
go, Punkcie Informacji Turystycznej na 
Podklasztorze oraz w siedzibie redakcji 
– w Krasnobrodzkim Domu Kultury. 

Obecny skład redakcji przedstawia 
się następująco: Mariola Kawecka, Ma-
rzena Mazurek, Radosław Cios-Mairot 
(red. graf.) i Mariola Czapla (red. 
nacz.).

Podsumowanie i podziękowania
Ćwierć wieku, to długi czas, pod-

czas którego tworzyła się bogata histo-
ria Gazety Krasnobrodzkiej. To czas, w 
którym ukazało się ponad 230 wydań 
naszego pisma, napisanych zostało set-
ki artykułów i utrwalonych wiele cie-
kawych informacji, zdarzeń i historii. 
Cieszy fakt, że pomimo różnych, czasa-
mi trudnych kolei losu GK przetrwała, 
ciągle się rozwija i w dalszym ciągu do-
ciera do swoich Czytelników. 

Wszystkim mającym udział w two-
rzeniu naszego pisma – jej twórcom i 
ich kontynuatorom, autorom tekstów i 
zdjęć, a także osobom i firmom zajmu-
jącym się składem i drukiem gazety oraz 
jej kolportażem – serdecznie dziękuję za 
dotychczasową współpracę i zapraszam 
do jej kontynuowania.

Mam nadzieję, że dzięki naszym 
działaniom kolejne wydania „Gazety 
Krasnobrodzkiej” będą w dalszym cią-
gu ukazywały się systematycznie, z cie-
kawymi artykułami i w coraz większym 
nakładzie, czego życzę zarówno Czytel-
nikom „Gazety Krasnobrodzkiej” jak i 
jej twórcom.

 Mariola Czapla 
redaktor naczelny GK

XXII Międzynarodowy
Festiwal Kolęd i Pastorałek – Będzin 2016

W 
sobotę 12 grudnia 2015r. w 
Krasnobrodzkim Domu Kul-

tury odbyły się eliminacje rejonowe do 
Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarli-
ka – Będzinie’ 2016. W tym roku wzięło 
w nich udział 39 wykonawców (soliści, 
duety, zespoły wokalne i wokalno-in-
strumentalne, chóry) zarówno dzieci, 
młodzież jak i dorośli. 

Podczas eliminacji wyłoniono lau-
reatów, którzy będą reprezentowali nasz 

region podczas przesłuchań finałowych 
odbywających się w połowie stycznia 
2016 roku w Będzinie. 

Laureatami zostali: 
* Solistka Julia Fijałkowska z 

Gminnego Ośrodka Kultury w Modli-
borzycach  

* Zespół wokalny „TRYTON” ze 
Studia Wokalnego „Tryton” w Toma-

szowie Lubelskim  
* Zespół wokalno-instrumentalny 

„WIOLINKI” ze Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Łukowej
* Chór mieszany „TARNA-VOX” 

z Tarnawatki.
Wyżej wymienionym gratulujemy i 

życzymy powodzenia w Będzinie.
Szczegółową relację z przesłuchań 

opublikujemy w styczniowym wydaniu 
naszego pisma.

Już teraz można znaleźć ją na stronie 
internetowej www.krasnobrod.pl.

Mariola Czapla
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Przeżyłam najpiękniejsze chwile

Było mi jeszcze dane przeżyć 
piękne Święto Niepodległości. 

Dziesiątki lat czekałam na tę chwilę. 
Najpierw w tym doniosłym święcie 
uczestniczyłam w mojej małej Ojczyź-
nie. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 
9.00 w naszym sanktuarium, gdzie ze-
brało się społeczeństwo miasta i gminy 
Krasnobród wraz z duchowieństwem i 
władzami samorządowymi. Na początek 
dzieci ze szkoły podstawowej przedsta-
wiły program słowno-muzyczny. Na-
stępnie Mszę Świętą sprawował i homi-
lię wygłosił ks. proboszcz dr Eugeniusz 
Derdziuk. Nastrój był uroczysty i pod-
niosły. Uczestnicy gromkim głosem w 
pieśniach sławili Pana Boga i Ojczyznę. 

Po nabożeństwie odbył się Marsz 
Niepodległości na miejscowy cmentarz. 
Tam przy pomniku Powstańców Stycz-
niowych i Żołnierzy Września 1939 
były modlitwy i przemówienia. Po połu-
dniu w miejscowym Domu Kultury było 
dalsze świętowanie.

W tym dniu moje serce biło w ryt-
mie patriotycznych pieśni. Jeszcze bar-
dziej wzruszyłam się, gdy oglądałam 
transmisję z Marszu Niepodległości w 
Warszawie. Ulicami stolicy szli w więk-
szości młodzi Polacy, którzy w rękach 

nieśli biało-czerwone flagi i skando-
wali: „Bóg, Honor, Ojczyzna. W tym 
samym kierunku podążały młode rodzi-
ny z dziećmi w wózkach. Na pięknych, 
młodych twarzach nie było beztroskich 
uśmiechów, lecz zdecydowanie, wielka 
nadzieja i wiara w lepszą przyszłość. 
Taką samą twarz miał prezydent Rzecz-
pospolitej. Patrzyłam i cieszyłam się, że 
jesteśmy razem - pan prezydent, Naród i 
przyszły rząd. Nareszcie!

Moje wielkie wzruszenie trwało 
przez cały dzień, a także w czasie noc-
nych rozmów Polaków w Radiu Maryja. 
Kiedy o godzinie trzeciej nad ranem za-
sypiałam, pomyślałam: Pani Beato, pre-
mierze Rzeczpospolitej, teraz już wiem. 
Damy radę!

Jeszcze wrócę do obchodów Święta 
Niepodległości w naszej miejscowo-
ści. Prawda jest taka, że w uroczystości 
wzięło udział bardzo mało przedstawi-
cieli naszego społeczeństwa. Dzieci i 
młodzież można było policzyć na pal-
cach. Dyrekcje szkół i nauczyciele tłu-
maczą to czerwoną kartką w kalendarzu. 
Trzeba cieszyć się tą kartką, jednak nie 
może ona być usprawiedliwieniem obo-
jętności i bezczynności. Nie powinno 
się w tym dniu odbijać piłeczki do ro-

dziców. Kłopot jest w tym, że rodzice 
ignorują to święto, ponieważ obce im 
są uczucia patriotyczne. Oczywiście nie 
można uogólniać, gdyż są rodzice, któ-
rzy u swoich skarbów pięknie kształtują 
miłość do Ojczyzny. Jednak jest ich zbyt 
mało, bo wychowanie liberalne ostatnich 
lat kładło się cieniem milczenia. Bywa-
ło i tak, że bardzo ważny przedstawiciel 
ówczesnego rządu mówił, że polskość 
to niemoralność. Ryba zawsze psuje się 
od głowy.

Byłam nauczycielem i wiem, że wy-
chowanie patriotyczne to jedno z zadań 
szkoły. Kiedy pracowałam, staraliśmy 
się to czynić dobrze. Myślę, że dzięki 
wielu pokoleniom Polaków, którym nie 
był obcy los Ojczyzny, Polska istnieje 
na mapach świata. Jest krajem pięknym, 
katolickim, choć biednym. Dla większo-
ści mieszkańców kraju nad Wisłą nie jest 
ważne mieć, tylko być. Jest nadzieja, że 
nowy rząd położy większy nacisk na 
wychowanie dzieci i młodzieży. Wów-
czas może i w naszym sanktuarium w 
dniu 11 listopada dzieci i młodzież staną 
jak Ojce i będą cieszyć się prawdziwą 
wolnością.

Józefa Kusz

Sukces Aleksandry Bełz
18 listopada bieżącego roku, w li-

turgiczne wspomnienie bł. Karoliny 
Kózkównej, patronki Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży i Ruchu Czy-
stych Serc, odbyło się rozstrzygnięcie 
II Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o 
błogosławionej pod hasłem Wierność 
bł. Karoliny Kózki. 

Celem konkursu było przybliżenie 
dzieciom i młodzieży postaci bł. Ka-
roliny. Ideałów i wartości, którym była 
wierna, a także rozwijanie wyobraźni i 

twórczego myślenia. Zakończenie kon-
kursu rozpoczęła uroczysta msza św. w 
kościele MB Królowej Polski w Zamo-
ściu, której przewodniczył J.E.Ks.Bp. 
Marian Rojek.

Konkurs skierowany był do uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Dy-
plomy, nagrody i wyróżnienia wręcza-
li laureatom J.E.Ks.Bp. Marian Rojek 
oraz ks. Stanisław Książek - Diecezjal-

ny Asystent KSM.
Prace konkursowe oceniano w 4 ka-

tegoriach. Szczególne gratulacje składa-
my Aleksandrze Bełz, uczennicy klasy 
VI Zespołu Szkół Podstawowych im. 
25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w 
Krasnobrodzie, której praca plastyczna 
zajęła I miejsce w kategorii szkół pod-
stawowych II etapu edukacyjnego.

Krystyna Piwko
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Wokalne prezentacje, czyli 
XXI Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolaka

W 
dniu 3 grudnia 2015r. w wy-
pełnionej po brzegi sali wi-

dowiskowej Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury odbyło się kolejne „wielkie 
śpiewanie” czyli XXI Gminny Konkurs 
Piosenki Przedszkolaka. 

Konkurs organizowany jest w for-
mie przeglądu i daje możliwość zapre-
zentowania się na scenie wszystkim ma-
łym wokalistom z terenu miasta i gminy 
Krasnobród. W tym roku zgłoszonych 
zostało 140 uczestników. Przesłuchania 
odbyły się w miłej atmosferze a mali ar-
tyści najczęściej występowali w swoich 

grupach przedszkolnych i szkolnych. 
Były również prezentacje solowe, duety 
i tria. Publiczność jak zwykle nie zawio-
dła i dopingowała wszystkich występu-
jących.

Po przesłuchaniach nadszedł czas 
na wręczenie dyplomów i upominków 
przygotowanych przez organizatorów.  
Wtedy ku zdziwieniu wszystkich milu-
sińskich na scenie pojawił się Św. Mi-
kołaj, który został powitany gromkimi 
brawami. To właśnie z jego rąk dzieci 
otrzymały upominki i słodycze. Spotka-
nie zakończono pamiątkowymi zdjęcia-

mi.
Prezentacje wokalne odbyły się tak-

że w przedszkolu, do którego najmłodsi 
wykonawcy zaprosili dyrektor KDK – 
panią Mariolę Czaplę. Dnia 9 grudnia 
maluchy z grupy „Smerfów” i „Biedro-
nek” zaprezentowały swoje piosenki i 
tak jak pozostali uczestnicy konkursu 
zostali nagrodzeni upominkami i pa-
miątkowymi dyplomami.
     

M.K.

Fotoreportaż – str. 20

„Ocalić od zapomnienia”
W 

dniu 7 listopada 2015 r. w Ga-
lerii „Przystanek” mieszczą-

cej się w Centrum Informacji Turystycz-
nej w Krasnobrodzie odbył się wernisaż 
wystawy fotografii „Ocalić od za-
pomnienia”.

Fotografie wykonane zostały 
przez członków Młodzieżowego 
Klubu Miłośników Ziemi Krynic-
kiej. Na wystawę złożyło się 15 
fotografii dawnej zabudowy wiej-
skiej, studni, kuźni, klinkierni, 
kapliczek i figur przydrożnych, 
unikalnych nagrobków, miejsc 
pamięci, detali architektury drew-
nianej oraz dawnych sprzętów 
użytkowych.

Głównym celem Młodzieży 
jest zachowanie dziedzictwa kul-
turowego gminy Krynice, ocalenie tego, 
co czasem niezauważalnie się zmienia 

lub odchodzi bezgłośnie w zapomnienie 
albo wręcz znika z krajobrazu - „chcemy 
zwrócić uwagę naszych rówieśników, 
mieszkańców i turystów na nieprzemi-

jalną wartość obiektów, przedmiotów i 
miejsc często niezauważanych i niezna-

nych”.
Klub powstał w ramach projektu 

„Stawiamy na kulturę - Inicjatywy lo-
kalne”, dzięki wsparciu finansowemu 

ze środków Narodowego Centrum 
Kultury oraz Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury w Krynicach.
 W imieniu własnym, jak i 
Młodzieżowego Klubu Miłośni-
ków Ziemi Krynickiej zapraszamy 
do obejrzenia wystawy fotogra-
fii, która będzie czynna do końca 
stycznia 2016 roku. Informacja 
Turystyczna jest czynna codzien-
nie w godz. 8-16.

Katarzyna Lipska

Fot.: Beata Gałan- Smól



Gazeta     rasnobrodzka16 Grudzień 2015

Ciąg dalszy ze str. 2
Zebrane dary zostaną przewiezione 

w dniu 18 grudnia do Medyki, skąd od-
biorą je przedstawiciele mieszkańców 
Sadowej Wiszni. Dzięki temu trafią one 
do potrzebujących tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia i poprawią choć 
trochę trudną sytuację mieszkańców tej 
miejscowości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom o dobrym sercu, które pozytyw-
nie odpowiedziały na prośbę Burmistrza 
Krasnobrodu i przekazały dary dla na-
szych rodaków żyjących na Ukrainie.

Badania klimatu
Do końca 2018 roku Gmina Krasno-

bród zobowiązana jest do sporządzenia 
i przedłożenia Ministrowi Zdrowia ope-
ratu uzdrowiskowego. Jednym z istot-
nych elementów operatu jest uzyskanie 
świadectwa potwierdzającego właści-
wości lecznicze klimatu. Przed ubiega-
niem się o uzyskanie świadectwa gmina 
obowiązana jest przeprowadzić w cyklu 
trzyletnim szczegółowe badania: wa-

runków klimatycznych (temperatura, 
usłonecznienie, zachmurzenie, wilgot-
ność, ciśnienie, wiatry, opady, zjawiska 
atmosferyczne), zanieczyszczenia po-
wietrza, poziomu hałasu, poziomu pól 
elektromagnetycznych. W celu przepro-
wadzenia tych badań, 16 grudnia br. zo-
stała wybrana firma „Bioklimatologia” z 
Warszawy, która jeszcze przed Nowym 
Rokiem zamontuje niezbędne urządze-
nia pomiarowe.

Krasnobród w Stowarzyszeniu 
RLGD „Roztocze”

W celu poszerzenia możliwości po-
zyskiwania środków unijnych Gmina 
Krasnobród przystąpiła do Stowarzysze-
nia Rybacka Lokalna Grupa Działania 
„Roztocze”. Wraz z nią do tego Stowa-
rzyszenia weszły także: Stowarzyszenie 
Kulturalno-Naukowe „Do źródeł”, Kra-
snobrodzkie Towarzystwo Wędkarskie 
i Krasnobrodzki Dom Kultury. W dniu 
8 grudnia 2015 roku w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Narolu odbyło się 
Walne Zebranie Członków Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Rybacka „Roz-
tocze”, podczas obrad dokonano wielu 
zmian i wyborów. Uchwalono nowy Re-
gulamin Walnego Zebrania Członków, 
Regulamin Rady i Regulamin Komisji 
Rewizyjnej. Wybrano nowe władze sto-
warzyszenia, tj. Zarząd, Radę, i Komi-
sję Rewizyjną. Gminę Krasnobród we 

władzach stowarzyszenia będzie repre-
zentował burmistrz Krasnobrodu Ka-
zimierz Misztal, który został wybrany 
członkiem Zarządu. 

Walne Zebranie Stowarzyszeniu 
LGD „Nasze Roztocze”

W dniu 14 grudnia br. w Zamościu 
odbyło się Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działa-
nia „Nasze Roztocze”, podczas którego 
przedstawiono sprawozdania z działal-
ności Stowarzyszenia i jego organów w 
kadencji 2011-2015 oraz udzielono ab-
solutorium Zarządowi Stowarzyszenia. 
Ponadto dokonano wyboru władz na ko-
lejną 4-letnią kadencję. Z terenu gminy 
Krasnobród w skład organów stowarzy-
szenia weszli: do Zarządu -  Agnieszka 
Adamczuk, do Rady – doradca burmi-
strza Krasnobrodu Janusz Oś i reprezen-
tujący sektor społeczny Piotr Michal-
ski, do Komisji Rewizyjnej – sekretarz 
Urzędu Miejskiego Kazimierz Gęśla.

Podczas zebrania przedstawiono 
też informacje o przebiegu ostatnich 
prac nad Lokalną Strategią Rozwoju 
dla obszaru LGD „Nasze Roztocze” na 
lata 2016-2020, której termin składania 
upływa wraz z końcem 2015 roku.

Informacje zebrała:
Mariola Czapla

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Krasnobród

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jest jednym z najważniej-
szych źródeł dochodu gmin. Przekazywany jest z budżetu państwa w for-

mie subwencji dla konkretnej gminy na terenie, której zameldowana jest dana 
osoba. Wiele osób, mieszka na terenie naszej gminy i korzysta z jej dobrodziejstw, 
a podatek od ich dochodów przekazywany jest do innych miejscowości.

Dlatego też serdecznie zachęcam osoby zamieszkałe na terenie naszej Gminy 
do zameldowania się na pobyt stały. Dzięki Państwa decyzji, 40% podatku wróci 
do miejsca Państwa zamieszkania. Formalności związane z zameldowaniem na 
stałe są bardzo proste i można dokonać ich w Urzędzie Miejskim w Krasnobro-
dzie. Automatycznie podczas tego meldunku nastąpi wymeldowanie z poprzed-
niego miejsca zamieszkania.

Jeśli z różnych względów nie możecie Państwo zameldować się na pobyt sta-
ły w Gminie Krasnobród, wystarczy składając w urzędzie skarbowym zeznanie 
podatkowe (PIT) wpisać faktyczny adres zamieszkania, który jest na terenie na-
szej gminy. Wtedy również część podatku zasili nasz skromny budżet.

Szanowni Państwo, nie odkładajcie tych zmian na później. Teraz jest na to 
najlepszy czas.

Wypełniając formularz PIT pamiętajcie o podawaniu gminy Krasnobród jako 
miejsca zamieszkania.

Burmistrz Krasnobrodu
    Kazimierz Misztal

Krasnobrodzki Dom Kultury

ZAPRASZA DZIECI 
W WIEKU OD 3 DO 6 LAT

NA ZAJĘCIA DO

KLUBU MALUCHA

Na zajęcia zapraszamy 
od stycznia 2016r. 

w PIĄTKI 
w godz. 14.00 – 15.00



Gazeta     rasnobrodzka 17Grudzień 2015

WIEŚCI  
 z Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego 

im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
Nowy sprzęt do rehabilitacji

Dążąc do zwiększania gamy świad-
czonych usług rehabilitacyjnych oraz 
poprawy ich standardów, starania Dy-
rekcji Sanatorium przebiegają w kie-
runku systematycznego dokonywania 
zakupów nowych urządzeń, 
mających służyć naszym kura-
cjuszom sanatoryjnym oraz pa-
cjentom ambulatoryjnym.  

I tak w IV kwartale 2014r. 
zakupiono urządzenie do su-

chego hydromasażu WELL-

SYSTEM MEDICAL PLUS. 
Dostawcą urządzeń była firma 
WAMA System Stanisław La-
skowski z Poznania. Koszt za-
kupu w/w urządzenia wyniósł  
60.000,00  zł. 

Przedsięwzięcie to zostało 
sfinansowane z następujących 
źródeł:
- z budżetu Gminy Krasnobród – 
dotacja w kwocie 39.300,00  zł,
- ze środków PFRON w Lubli-
nie, w ramach „Programu wy-
równywania różnic między re-
gionami II” (obszar A) - dotacja 
w wysokości 14.000,00 zł,
- z budżetu Starostwa Powiato-
wego w Zamościu – dotacja w 
wysokości 6.291,00 zł
- udział własny sanatorium – w 
kwocie 409,00 zł.

Sprzęt został usytuowany w Zakła-
dzie Przyrodoleczniczym w budynku 
pawilonu sanatoryjnego. 

WELLSYSTEM to masaż wodny 
bez konieczności rozbierania się. Wodne 
dysze, które poruszają się okrężnymi ru-
chami masują ciało od stóp do głowy, co 
poprawia krążenie krwi  oraz rozluźnia 

mięśnie. Przyjemne ciepło wody docie-
ra nawet do najgłębiej położonych tka-
nek. Połączenie trzech elementów: siły, 
ciepła i wody decyduje o wyjątkowych 
efektach terapii, która pozwala na wy-
eliminowanie codziennych napięć, prze-

męczenia i stresu. Zastosowanie masa-
żu na urządzeniu WELLSYSTEM  po 
wysiłku fizycznym zapobiega objawom 
patologicznym, które mogą powstać w 
wyniku dużych przeciążeń.

Wskazania m.in.: bóle pleców, mię-
śniobóle z przeciążenia oraz spowo-
dowane złą postawą ciała, niedowłady 

mięśni, zaburzenia krążenia obwodowe-
go, lumbago, stany po urazach tkanek 
miękkich, obrzęki limfatyczne, otyłość, 
cellulit.

W roku bieżącym do Zakładu Re-
habilitacji, zlokalizowanego na parterze 

budynku pawilonu sanatoryjne-
go, zakupiono wannę do masa-

żu wirowego rąk i nóg Lastura 
Hobby.

Dostawcą urządzenia była 
firma ERES MEDICAL z Pło-
uszowic Kolonii. Koszt zakupu 
wyniósł  20.023,32 zł. Na ten cel 
sanatorium otrzymało dotację z 
Gminy Krasnobród w wysokości 
18.000,00 zł. Pozostała kwota 
stanowiła udział własny sanato-
rium.

Wanna Lastura Hobby to 
urządzenie przeznaczone do lecz-
niczych i relaksacyjnych masaży 
kończyn górnych lub dolnych za 
pomocą strumieni wody wzbo-
gaconych prądami powietrza 
wytwarzanymi przez podwójne 
dysze.
 

Wykonanie odtworzenia 
kominów

na budynku dawnego 
Pałacu Leszczyńskich 

w Krasnobrodzie
Budynek Zespołu Szkół przy 

Sanatorium (dawny Pałac Leszczyń-
skich) wchodzi w skład zabytkowego 
Zespołu Pałacowo - Parkowego Krasno-
bród. 

Został on wzniesiony w I połowie 
XVIw. z inicjatywy rodu Firlejów, póź-
niej przebudowany. W 1585 r. zmarł 
Andrzej Firlej, a ponieważ jego córka 

Sanatorium - foto z 1964r. Sanatorium - foto z 1984r.
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Anna poślubiła wcześniej Andrzeja 
Leszczyńskiego, Krasnobród przeję-
li na prawie pół wieku Leszczyńscy. 
Leszczyńscy przyczynili się do rozwoju 
miasta i dokonali przebudowy zamku 
na rezydencję pałacową. Później 
należał do Lipskich, Zamoy-
skich, Tarnowskich (od 1671 r.), 
Jackowskich, Micewskich, Fuda-
kowskich.

W latach 1880-1944 wła-
ścicielami pałacu była rodzina 
Fudakowskich, m.in. senatora 
RP Kazimierza Fudakowskiego. 
Zgromadził on tu dużą kolekcję 
dzieł sztuki oraz bogatą bibliote-
kę. 

Pałac zniszczony został w 
1914r, następnie w 1917r odbu-
dowany. Posiada cechy architektu-
ry klasycystycznej. 

Do roku 1964 pokryty był eternitem 
płaskim, a w czasie wymiany tego po-
krycia dachowego, na pokrycie z blachy 
miedzianej, istniejące w budynku ko-
miny (sztuk pięć o wysokości od stropu 
rzędu 11m) – kanały dymowe i wentyla-
cyjne, nie zostały wyprowadzone ponad 

dach. W wyniku nie wyprowadzenia ko-
minów ponad dach budynku, znacznemu 
pogorszeniu uległa wentylacja grawita-
cyjna praktycznie wszystkich pomiesz-
czeń, na co zwracali uwagę kominiarze 

i osoby dokonujące przeglądów stanu 
technicznego budynku. 

W czerwcu 2015r przystąpiono do 
odtworzenia kominów na budynku. 
Roboty wykonywała firma Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o z Tomaszowa 
Lubelskiego. Koszt realizacji tego przed-

sięwzięcia wyniósł łącznie 31.476,36 zł. 
(roboty podstawowe plus dodatkowe).

Sfinansowanie zadania nastąpiło z 
następujących źródeł:
- Zespół Szkół przy Samodzielnym Pu-

blicznym Sanatorium Rehabilita-
cyjnym im. Janusza Korczaka w 
Krasnobrodzie – udział finansowy 
w wysokości 15.900,00 zł
- Lubelski Wojewódzki Konser-
wator Zabytków – dotacja w wy-
sokości 8.856,00 zł
- udział własny sanatorium – w 
wysokości 6.720,36 zł.

Realizacja tego zadania ma 
duże znaczenie, przyczyni się do 
zatrzymania procesów niszczenia 
murów budynku. Jednakże wia-
domo, że po tak długim okresie 

funkcjonowania budynku bez wen-
tylacji, doszło już do niekorzystnych 
zmian w strukturze ścian, tak więc ko-
nieczne jest jeszcze przeprowadzenie 
osuszania murów.
    

M. Lizut

zdjecie palacu po odtworzeniu kominow - 2015r

„Drewniany skarb”
czyli ratowanie dawnej architektury

N
a początku grudnia 2015r. w 
Krasnobrodzkim Domu Kultu-

ry prezentowana była wystawa „Drew-

niany skarb”, która była jednym z ele-
mentów projektu realizowanego przez 
Ośrodek „Brama Grodzka – Te-
atr NN”, Norweski Instytut Ba-
dań nad Dziedzictwem Kulturo-
wym i Muzeum w Larviku. 

Całe przedsięwzięcie obej-
mowało prace związane z 
poszukiwaniem informacji, 
zinwentaryzowaniem i opisa-
niem zabytków architektury 
drewnianej, które bezpowrotnie 
zniknęły z krajobrazu Lubelsz-
czyzny oraz tych nielicznie 
zachowanych. Uzyskane infor-
macje zostaną wykorzystane do 
wykonania wirtualnych rekonstrukcji w 
formacie 3D pięciu reprezentatywnych 
dla Lubelszczyzny miasteczek, w tym 
Krasnobrodu, zachowując ich historycz-
ny układ i kształt. Jeszcze pod koniec 
tego roku będzie je można oglądać na 
specjalnych stronach multimedialnego 
serwisu Teatru NN - teatrnn.pl/drewnia-
nyskarb/.

Działania projektu, czyli ratowa-

nie dawnej architektury Lubelszczyzny 
rozpoczęły się jeszcze w 2014r i obej-
mowały studyjne wizyty w Polsce i 
Norwegii, warsztaty z cieślami i zajęcia 
edukacyjne dla uczniów pochodzących 

z miejscowości, w których ocalały pe-
rełki drewnianej architektury.

W inicjatywie tej uczestniczyli także 
przedstawiciele naszego miasta – dorad-
ca burmistrza Janusz Oś, Halina Gontarz 
– nauczyciel sztuki w krasnobrodzkim 
Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz 
dwóch pracowników Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury, którzy we wrześniu tego 
roku brali udział w zajęciach meryto-

ryczno-warsztatowych, które odbywały 
siedzibie Teatru NN i w Muzeum Wsi 
Lubelskiej oraz w spotkaniu podsumo-
wującym projekt, które miało miejsce 
15 grudnia 2015r. w siedzibie Ośrodka 

Brama Grodzka - Teatr NN w 
Lublinie.

Podczas tego spotkania, 
przedstawione zostały efekty 
przedsięwzięcia. Były prezenta-
cje multimedialne i wystąpienia 
prelegentów z Polski i Norwegii, 
którzy dzielili się informacjami 
o tym, co udało się zrealizować 
dzięki wspólnym działaniom. 
Ponadto namacalnym efektem 
projektu była jedna z dwóch pu-
blikacji, którą otrzymali wszyscy 
obecni. 

Teraz nie pozostaje nic innego jak 
tylko z niecierpliwością czekać na ma-
kietę multimedialną naszego miasta 
sprzed lat. Dla starszych mieszkańców 
Krasnobrodu będzie to niewątpliwie 
sentymentalna wycieczka w przeszłość 
zaś dla młodszych pokoleń wyjątkowa 
lekcja historii i możliwość czerpania 
wiedzy o swojej Małej Ojczyźnie.

M.K.
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Sprintem do maratonu
N

asze przedszkole wzięło udział 
w I Ogólnopolskim Maratonie 

dla Przedszkolaków. Relacje z przebie-
gu tegoż wydarzenia wzięły udział w 
konkursie. Nasza relacja zamieszczona 
przez panią Marię Domańską znalazła 
się wśród 20 nagrodzonych relacji z 
całej Polski. Również konkursowi pod-
legały medale wykonane samodzielnie 

przez przedszkolaków. W tej dziedzinie 
również znaleźliśmy się w czołówce na-
grodzonych placówek. Nagrodami w obu 
konkursach były materiały plastyczne fir-
my Alpino.

Maria Domańska
Przedszkole Samorządowe 

w Krasnobrodzie



XXI Gminny
Konkurs Piosenki 

Przedszkolaka
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