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Aktualizacja 

dokumentacji projektowej

Gmina Krasnobród przystąpiła do 
uaktualniania projektów modernizacji 
oczyszczalni ścieków i budowy sieci ka-
nalizacyjnej na osiedlu Podklasztor. W 
wyniku rozstrzygnięcia zapytania oferto-
wego aktualizacją projektu modernizacji 
oczyszczalni zajmie się Zamojska Dy-
rekcja Inwestycji Sp. z o.o., która złożyła 
najkorzystniejszą ofertę opiewającą na 
kwotę 64.000 zł. Natomiast na aktuali-
zację projektu budowlanego na kanali-
zację został ogłoszony przetarg, którego 
rozstrzygniecie odbędzie się w dniu 30 
listopada 2015r.

W trosce o bezpieczeństwo
W dniu 10 listopada 2015r. odbyło 

się zebranie Gminnego Zespołu Zarzą-
dzania Kryzysowego zwołane przez Bur-
mistrza Krasnobrodu. Uczestniczyli w 
nim przedstawiciele jednostek gminnych, 
pracownicy Urzędu Miejskiego oraz 
Gminny Komendant OSP. Głównym te-
matem spotkania były sprawy związane z 
bezpieczeństwem i reagowaniem na po-
tencjalne zagrożenia związane z okresem 
zimowym. W wyniku dyskusji i analizy 
potrzeb następne takie spotkanie plano-
wane jest na początku przyszłego roku.

Przygotowania 

do naborów wniosków

W odpwiedzi na ogłoszone przez 
Urząd Marszałkowski w Lublinie nabory 
wniosków na dofinansowanie inwestycji 
gminnych, Gmina Krasnobród będzie 
ubiegała się o dofinansowanie przebudo-
wy Przedszkola Samorządowego w Kra-

snobrodzie. Termin składania dokumen-
tów aplikacyjnych mija 07.12.2015r. 
Jednym z wymaganych dokumentów do 
ubiegania się o fundusze jest Studium 
Wykonalności, którego wykonanie, wraz 
z wnioskiem aplikacyjnym zlecono fir-
mie „Euro-Konsult” z Lublina.

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowym utrzymaniem dróg gmin-
nych i chodników na terenie gm. Krasno-
bród zajmują się dwa podmioty:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Krasnobrodzie, który odpowiada za na-
stępujące ulice i chodniki: Osiedle Pod-
klasztor, Krasnobród Centrum i chodnik 
do DPS na Osiedlu Podzamek oraz drogi 
gminne: Turzyniec, Szur, Hutków, Maj-
dan Wielki, Majdan Mały, Borki i Zielo-
ne

2) Zakład Usług Leśnych, Malewsz-
czyzna 57, 22-440 Krasnobród, który 
zajmuje się zimowym utrzymaniem na-
stępujących dróg gminnych: Stara Huta 
– Lasowe, Stara Huta – Potok Senderki, 
Kaczórki – Bondyrz, Kaczórki „Przy-
miarki”, Hutki „Zadwór”, Kaczórki „Bel-
font”, Hutki „Oczyszczalnia ścieków”, 
Osiedle Podzamek, Osiedle Podzamek 
– Grabnik, Wólka Husińska – Husiny, 
Nowa Wieś i Krasnobród ul. św. Rocha.

Natomiast zimowym utrzymaniem 
dróg powiatowych na terenie gminy 
Krasnobród zajmuje się Zarząd Dróg Po-
wiatowych w Zamościu i PHU ATRAS 
Krzczonów.

Kordynatorem akcji odśnieżania jest 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie i wsze-
kie potrzeby odśnieżania należy zgłaszać 
do UM pokój nr 3 lub pod nr tel. 84 660 
76 91 w 45,46.

„Uroczy zakątek” – stowarzyszenie
 w Majdanie Małym

W dniu 22 listopada 2015r. w Maj-
danie Małym odbyło się kolejne już spo-
tkanie mieszkańców tej miejscowości, 
w którym uczestniczyli burmistrz Kra-

snobrodu Kazimierz Misztal i doradca 
burmistrza Janusz Oś. Podczas spotkania 
zostało założone stowarzyszenie pod na-
zwą „Uroczy zakątek” Stowarzyszenie 
na rzecz Rozwoju Miejscowości Majdan 
Mały i okolic.

W trakcie spotkania przyjęto statut 
stowarzyszenia oraz dokonano wyboru 
organów stowarzyszenia, tj. zarządu i ko-
misji rewizyjnej. Zarząd Stowarzyszenia 
tworzą: Anna Nizio – prezes, Zofia Smo-
ląg – wiceprezes, Anna Borek – skarbnik, 
Renata Łasocha – sekretarz,  Agnieszka 
Tytuła – członek. Natomiast w skład Ko-
misji Rewizyjnej weszły: Marta Czuwa-
ra – przewodnicząca, Beata Smoluch – 
członek i Barbara Handke – członek.

W najbliższym czasie, po uzupełnie-
niu dokumentów, zostaną one przesłane 
do Krajowego Rejestru Sądowego w Lu-
blinie celem rejestracji. 

Nowo powstałe stowarzyszenie jest 
formą sformalizowania dotychczasowej 
aktywnej działalności, mieszkańców tej 
miejscowości, a jednocześnie stworzy 
dogodniejsze warunki do dalszej aktywi-
zacji społeczeństwa Majdanu Małego. 

XI Sesja Rady Miejskiej

W dniu 24 listopada 2015r. w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury odbyła się 
XI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie.

Podczas jej obrad podjęto 13 uchwał. 
Były to uchwały z zakresu pomocy 
społecznej oraz uchwały: ws. zmiany 
uchwały dotyczącej uchwalenia Miejsko
-Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2015r., ws. ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla publicznych jed-
nostek oświatowych oraz zakresu i trybu 
kontroli prawidłowości ich wykorzysty-
wania, ws. zmiany uchwały dotyczącej 
przystąpienia Gminy Krasnobród do 
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działa-
nia „Nasze Roztocze” oraz ws. przyjęcia 
programu współpracy Gminy Krasno-
bród z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 
2016.

Ponadto podczas sesji podjęto 
uchwały określające stawki podatku od 
środków transportowych, podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego i le-
śnego oraz określono wzory formularzy 
podatkowych w zakresie podatku od nie-
ruchomości, podatku rolnego i podatku 
leśnego. Tematem obrad sesji były też 
stawki i zasady poboru opłaty uzdrowi-
skowej i opłaty targowej.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce podjętych uchwał można uzyskać w 
Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie.

Informacje zebrała: M. Czapla
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Nikt nie mówił, że będzie łatwo...
Rozmowa z Burmistrzem Krasnobrodu Kazimierzem Misztalem

Mariola Czapla: 

Mija rok od objęcia 

przez Pana stanowiska 

Burmistrza Krasnobro-

du. Jakimi informacja-

mi chciałby Pan się po-

dzielić z mieszkańcami 

naszej gminy?

Kazimierz Misz-

tal: Prawie 12 miesię-
cy temu po wygranych 
wyborach i złożeniu 
ślubowania przed Radą 
Miejską zostałem Burmistrzem Kra-
snobrodu. Od początku miałem świa-
domość odpowiedzialności i ogromu 
pracy, jaka czeka nie tylko mnie, ale 
także wszystkich pracowników Urzę-
du Miejskiego i Radnych Rady Miej-
skiej. Sytuacja, którą zastałem nie na-
pawała optymizmem i dzisiaj też mam 
sporo obaw co do przyszłości.

M.Cz.: Z czego wynikają te oba-

wy?

K.M.: Moje obawy wynikają 
przede wszystkim z wyjątkowo trud-
nej sytuacji finansowej gminy. Budżet 
przygotowany na rok 2015 był deficy-
towy. Aby pokryć zobowiązania wo-
bec kontrahentów założono w budże-
cie przygotowanym przez poprzednie 
władze emisję kolejnych obligacji ko-
munalnych na kwotę 1 mln 700 tys. zł, 
co w konsekwencji powoduje wzrost 
zadłużenia gminy do kwoty ok. 13 
mln zł, w stosunku do budżetu, który 
wynosi tylko ok. 23 mln zł. Na domiar 
złego w tym samym roku w stosunku 
do roku poprzedniego zmniejszono 
nam subwencje na kwotę prawie 1 
mln zł.  Powoduje to, że w najbliż-
szych latach wydatki na inwestycje 
będą bardzo ograniczone.

M.Cz.: Jakie problemy gminy 

wymagały podjęcia najpilniejszych 

działań?

K.M.: Jednym z najpilniejszych 
działań było uporządkowanie spraw 
związanych z budową dróg przy ul. 
Sosnowej i Wczasowej. Po dwóch 
latach sporów sądowych z PRD Za-
mość podjęto rozmowy, które po pół-
rocznych negocjacjach doprowadziły 

do podpisania porozu-
mienia. Umożliwiło to 
gminie rozliczenie in-
westycji z Urzędem 
Marszałkowskim i po-
zyskanie zagrożonej 
refundacji poniesionych 
wydatków w wysokości 
ponad 1 mln zł. Niestety 
te działania nie rozwią-
zują problemu całkowi-
cie. W dalszym ciągu 

były wykonawca domaga 
się od gminy zapłaty za sporne roboty 
dodatkowe w kwocie ok. 300 tys. zł. 
oraz żąda odsetek za nieuregulowanie 
faktury przez dwuletni okres w wyso-
kości 400 tys. zł.

Drugim pilnym zadaniem wyma-
gającym natychmiastowych kroków 
była poprawa stanu technicznego ba-
senów nad zalewem po pierwszym 
sezonie użytkowania. Wykonawca 
pomimo protokołu konieczych na-
praw oraz udzielonej gwarancji nie 
przystapił w terminie do niezbędnych 
prac. Nasz upór i determinacja dopro-
wadziły do wykonania gruntownego 
remontu niecek basenów i kolektorów 
podgrzewających wodę oraz naprawy 
wielu innych usterek jeszcze przed se-
zonem turystycznym.

Analizując działania z poprzedniej 
kadencji nasuwa się refleksja, że nie 
dbano o należyty nadzór nad realizacją 
inwestycji, co miało później wpływ na 
ich jakość.

M.Cz.: Skoro mowa o wodzie i 

sezonie turystycznym, chciałabym za-

pytać o zalew. W tym roku widoczny 

był niski poziom wody. Czy przyczy-

ną tego była tylko susza, czy też inne 

uwarunkowania?

K.M.: Główną przyczyną z pew-
nością była susza, ale nie jedyną. 
Zgodnie z prawem wodnym gmina 
nie może dowolnie korzystać z wody 
z rzeki Wieprz. W przypadku braku 
wody, w pierwszej kolejności musi 
być zachowany przepływ nienaru-
szalny w rzece, w następnej z wody 
mogą korzystać gospodarstwa rybac-
kie, a dopiero w ostatniej kolejności z 
rzeki można zasilać zalew dla celów 

rekreacyjnych. Oprócz tego pobór 
wody, co do ilości i terminów jest 
ściśle określony w pozwoleniu wod-
no-prawnym. Wielkim błędem było 
przyjęcie do eksploatacji w grudniu 
2010 roku przez gminę Krasnobród 
jazu na rzece Wieprz, w którym gmi-
na została zobowiązana do pełnienia 
roli zakładu głównego, co wiąże się z 
dużymi kosztami utrzymaniem jazu i 
z nałożeniem na gminę szeregu obo-
wiązków związanych z regulacją po-
ziomu wody w rzece. Świadomie, czy 
nieświadomie przejęliśmy zadania, 
które nie są obowiązkiem prawnym 
gminy, a obciążają nasz budżet. Zada-
nia te powinny być realizowane przez 
wojewódzkie zarządy melioracji. Sko-
ro to nie jest zadanie gminy logicznym 
jest, że musimy zmierzać do tego, aby 
odpowiedzialność za utrzymanie jazu 
i zamulanego, górnego odcinka kory-
ta rzeki Wieprz przejęły instytucje do 
tego powołane i ponosiły za to odpo-
wiedzialność.

M.Cz.: Jakie ma Pan pomysły i 

jakie działania podejmuje, żeby po-

mimo trudnej sytuacji gmina mogła 

normalnie funkcjonować?

K.M.: Tak trudna sytuacja finan-
sowa gminy wymaga podjęcia szeregu 
działań, które w dłuższej perspektywie 
pozwolą, z jednej strony zwiększyć 
dochody budżetu, a z drugiej zmniej-
szyć wydatki bieżące.

W celu zwiększenia dochodów, w 
bieżącym roku przystąpiono do we-
ryfikacji deklaracji podatkowych. Z 
przeprowadzonych kontroli wynika, 
że wielu podatników zaniża w swo-
ich deklaracjach dane, co powoduje 
uszczuplenie dochodów gminy. Bę-
dzie to praca ciągła, która przyniesie 
zwiększenie dochodów, bez koniecz-
ności podnoszenia podatków. Poprzez 
organizację przetargów oraz zmianę 
stawek czynszów dla obiektów nad 
zalewem również udało się zwięk-
szyć dochody. Jednym z pomysłów 
na zwiększenie dochodów jest zachę-
cenie osób zamieszkałych na terenie 
gminy do  wskazywania  faktycznego 

Ciąg dalszy na str. 4
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Ciąg dalszy ze str. 3
miejsca zamieszkania wypełniając PIT 
do urzędu skarbowego, lub dokonania 
zameldowania. Skutkiem tego będzie 
zwiększenie udziału gminy w podat-
ku dochodowym od osób fizycznych.  
Według naszych analiz sprawa może 
dotyczyć ok. 200 mieszkańców.

Ważnym działaniem podjętym w 
tym roku poprawiającym sytuację fi-
nansową na najbliższe lata jest zmiana 
pewnych elementów systemu finanso-
wania oświaty. Byliśmy jedną z nie-
licznych gmin, w której opieką nad 
uczniami w autobusach zajmowali się 
nauczyciele, co niosło za sobą bar-
dzo duże koszty. Od roku szkolnego 
2015/16 zadanie to spoczywa na fir-
mie, która wygrała przetarg na dowo-
żenie. Stworzyliśmy także możliwości 
odejścia na emeryturę lub świadczenie 
kompensacyjne nauczycielom z wie-
loletnim stażem pracy. Zaproponowa-
ny mechanizm pozwolił odejść peda-
gogom i otrzymać odprawy, za które 
otrzymaliśmy częściową refundację. 
Wszystkie zastosowane w oświacie 
rozwiązania pozwalają zaoszczędzić 
ok. 600 tys. zł w skali roku. 

M.Cz.: Rozwiązania oszczędno-

ściowe w oświacie, reformy zapo-

wiadane przez rząd oraz niż demo-

graficzny, sprawiają, że nauczyciele 

obawiają się o swoje miejsca pracy.

K.M.Wszelkie sprawy związane z 
gminną oświatą są i będą konsultowa-
ne z dyrektorami szkół, nauczycielami 
i związkami zawodowymi. Chciał-
bym prowadzić taką politykę w sferze 
oświaty, aby chronić miejsca pracy 
nauczycieli i innych pracowników 
szkół. Należy stworzyć warunki (roz-
wiązania organizacyjne i finansowe) 
do godziwego odejścia na  emerytury 
i świadczenia kompensacyjne osób, 
które mogą z tych świadczeń skorzy-
stać. Pozwoli to uchronić miejsca pra-
cy dla pozostałych nauczycieli i pra-
cowników. Wymaga to jednak pełnej 
współpracy, na co osobiście liczę.

M.Cz.: Gmina Krasnobród, to 

drugie uzdrowisko w województwie 

lubelskim. Jakie wyzwania czekają 

nas w najbliższym czasie?

K.M.: Uzdrowisko to z pewnością 
wielki prestiż dla naszej gminy (jeste-
śmy w elitarnym gronie kilkudziesię-
ciu gmin w Polsce). Dzięki temu, że 
jesteśmy uzdrowiskiem, krasnobrodz-
kie Sanatorium może dalej funkcjono-
wać. Przez najbliższe trzy lata (2016-
2018) jesteśmy zobowiązani (jak 
każde uzdrowisko w Polsce) do pod-
jęcia szeregu działań zmierzających 
do potwierdzenia statusu uzdrowiska. 
Czeka nas opracowanie nowego ope-
ratu uzdrowiskowego, przeprowa-
dzenie szeregu badań klimatycznych, 
czystości powietrza, natężenia hałasu, 
natężenia pól elektromagnetycznych, 
badań borowiny. Będzie to dla nas nie 
tylko duże wyzwanie organizacyjne, 
ale również finansowe. Szacujemy, 
że wydatki z tym związane zamkną 
się kwotą ok. 300 tys. zł. Aby nie 
uszczuplać budżetu gminy środki na 
ten cel powinny pochodzić głównie 
z opłaty uzdrowiskowej pobieranej 
od kuracjuszy i turystów. Dochody z 
tego tytułu pozostawiają jednak wiele 
do życzenia. Niestety nie wszystkie 
firmy turystyczne w Krasnobrodzie 
mają pełną świadomość, że uchylając 
się od rzetelnego poboru tej opłaty, 
pozbawiają dodatkowo gminę dotacji 
z budżetu państwa (do złotówki pozy-
skanej z opłaty uzdrowiskowej drugą 
otrzymujemy od państwa). W celu 
poprawy tej sytuacji rozważam m.in. 
wprowadzenie systemu rekomendacji 
ze strony gminy dla rzetelnych firm 
turystycznych.

M.Cz.: A czy nie będzie proble-

mów z uzyskaniem dobrych wyni-

ków badań np. czystości powietrza? 

Pamiętamy, że na przełomie roku w 

mediach pojawiło się wiele niepoko-

jących informacji o jakości powietrza 

w gminach uzdrowiskowych m.in. w 

Krasnobrodzie.

K.M.: Raport  opublikowany 
przez Fundację ClientEarth „(O)cena 
powietrza w Polsce” przedstawiał 
w negatywnym świetle większość 
uzdrowisk i gmin turystycznych w 

Polsce. Wyniki badań, które zostały 
użyte do oceny czystości powietrza w 
uzdrowiskach na terenie całej Polski 
zwykle były wykonywane w stacjach 
pomiarowych usytuowanych w znacz-
nej odległości od tych uzdrowisk. Dla 
przykładu, dla Krasnobrodu posłużono 
się badaniami ze stacji pomiarowej w 
Zamościu. Rozpowszechnianie złych 
wyników badań negatywnie wpłynęło 
na wizerunek miejscowości turystycz-
nych i uzdrowiskowych. Badania dla 
potwierdzenia statusu Uzdrowiska 
Krasnobród, które będą u nas wyko-
nywane będą miarodajne i wiarygod-
ne, ponieważ zostaną wykonywane w 
samym centrum uzdrowiska. Dlatego 
tak ważnym jest, aby wszyscy miesz-
kańcy, w sposób odpowiedzilany pod-
chodzili do spraw związanych z eko-
logią. Jakie będą wyniki badań będzie 
w dużej mierze zależało od nas. Stąd 
też mój apel, aby nie spalać śmieci. 
Zgodnie z obowiązującą umową na 
odbiór odpadów komunalnych każdy 
mieszkaniec ma możliwość bez dodat-
kowych opłat pozbyć się wszystkich 
rodzajów śmieci, które przez firmę 
zostaną w sposób prawidłowy prze-
tworzone.  

M.Cz.: Zadam przewrotne pyta-

nie: Dlaczego mimo trudnej sytuacji 

finansowej, corocznie w budżecie 

planowane są wydatki na rozwój 

uzdrowiska?

K.M.: Tradycje uzdrowiskowe 
Krasnobrodu sięgają końca XIX wie-
ku. Walory klimatyczne i krajobra-
zowe, oraz coraz większa ilość doro-
słych kuracjuszy przekonuje do tego, 
aby wspierać rozwój uzdrowiska, a w 
tym Sanatorium. Przekazując corocz-
nie pieniądze z opłaty uzdrowisko-
wej przyczyniamy się do zwiększenia 
atrakcyjności bazy zabiegowej i popra-
wy otoczenia, z którego mogą korzy-
stać kuracjusze i turyści. Inwestując 
w rozwój liczymy na zainteresowanie 
inwestorów z branży uzdrowiskowej i 
turystycznej, którzy dostrzegą poten-
cjał drzemiący w naszej gminie. 

Ciąg dalszy rozmowy 
w kolejnym wydaniu

 „Gazety Krasnobrodzkiej”

Nikt nie mówił, że będzie łatwo...
Rozmowa z Burmistrzem Krasnobrodu 

Kazimierzem Misztalem
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Narodowe Święto Niepodległości 2015

Uroczystości związane z obcho-
dami 97. rocznicy Odzyskania 

Niepodległości w Krasnobrodzie rozpo-
częły w dniu 11 listopada 2015r. w Sank-
tuarium Maryjnym, gdzie odprawiona 
była Msza św. w intencji Ojczyzny. Jak 
co roku eucharystia poprzedzona została 
programem patriotycznym. Wykonaw-
cami słowno-muzycznej części arty-
stycznej byli uczniowie Zespołu Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie.

W uroczystościach uczestniczyły 
poczty sztandarowe związków kom-
batanckich i szkół, orkiestra dęta, oraz 
licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta 
i gminy Krasnobród. Nie zabrakło też 
władz samorządowych Krasnobrodu: 
burmistrza Kazimierza Misztala, do-
radcy burmistrza Janusza Osia, Prze-

wodniczącego Rady Miejskiej Rolanda 
Wyrostkiewicza oraz dyrektorów szkół 
i instytucji z terenu miasta i gminy Kra-
snobród.

Po mszy św. uczestnicy uroczysto-
ści udali się pod pomnik Powstańców 
Styczniowych, gdzie złożyli hołd tym, 
którzy polegli walcząc o wolność. Na-
stępnie przy pomniku Żołnierzy Wrze-
śnia 1939 roku odśpiewano Hymn Na-
rodowy a zgromadzeni pomodlili się w 
intencji wszystkich poległych w walce 
o Niepodległość Ojczyzny. Modlitwę 
poprowadził ks. prałat Eugeniusz Der-
dziuk. Potem okolicznościowe przemó-
wienie wygłosił Przewodniczący Rady 
Miejskiej (treść  przemówienia publiku-
jemy poniżej), a zgromadzone delegacje 
złożyły wiązanki pod pomnikiem.

Popołudniowa część obchodów 
Święta Niepodległości miała miejsce w 
sali widowiskowej Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury, gdzie o godzinie 15.00 
rozpoczął się dwuczęściowy jubile-
uszowy koncert Orkiestry Dętej z Kra-
snobrodu. Jego pierwsza odsłona miała 
charakter patriotyczny. Zgromadzona 
publiczność mogła wysłuchać wielu 
utworów, które przez wiele lat zagrze-
wały do walki polskich żołnierzy. W 
drugiej natomiast muzycy zaprezento-
wali bardziej rozrywkowy repertuar. Z 
orkiestrą wystąpili soliści: Alicja Parkit-
ny i Andrzej Kowalski.
     

M.K.
Fotoreportaż – str. 12

Czcigodny Księże Prałacie 
Panie Burmistrzu 
Szanowni Goście     
Drodzy Krasnobrodzianie 

11 listopada jest bardzo ważnym dniem dla każdego Po-
laka. Upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 
1918 roku po 123 latach zaborów. Jest Świętem Narodowym 
- symbolem zwycięstwa. 

Święto ustanowione w 1937 roku, zostało zniesione przez 
władze komunistyczne po II wojnie światowej i ponownie 
przywrócone przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 1989 
roku.

Dzień 11 listopada symbolizuje największe wartości jaki-
mi są: BÓG, HONOR i OJCZYZNA.  Przywołuje pamięć o 
tych, którzy swoją pracą, postawą i troską przyczynili się do 
wolności i rozwoju naszego kraju. Narodowe Święto Niepod-
ległości jest okazją do wyrażenia czci tym, którzy walcząc o 
wolną Polskę, przelewali swoją krew.

Dzisiaj wspominamy powstańców listopadowych, po-
wstańców styczniowych, Marszałka Józefa Piłsudskiego, któ-
ry nie ustawał w walce o wolność, Premiera Ignacego Pade-
rewskiego, dzięki któremu Europa Zachodnia poznała sytuację 
Polaków walczących o niepodległość, Romana Dmowskiego, 
generała Józefa Hallera i wielu, wielu innych zasłużonych Po-
laków.

Oddajemy także cześć bohaterom I wojny światowej, 
żołnierzom wojny polsko-bolszewickiej, Żołnierzom Wrze-
śnia 1939 roku, partyzantom i żołnierzom Armii Krajowej, 
uczestnikom Powstania Warszawskiego i tym, którzy zginęli 
w niemieckich obozach koncentracyjnych, sowieckich obo-
zach pracy, na Syberii, rozstrzelanym w Katyniu, Miednoje 
i Charkowie.

Pamiętamy o ofiarach okresu komunizmu, które bohatersko 
trwały przy najświętszych wartościach. Wspominamy Księdza 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia, Bło-
gosławionego Księdza Jerzego Popiełuszkę i wielu Polaków,  
którzy  zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. 

Historyczne znaczenie dla Polski i dla całego świata miał 
wybór Karola Wojtyły na Papieża. Ogromną rolę odegrały 
pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny. Jakże często przy-
woływane są Jego słowa, które wypowiedział w 1979 roku 
na Placu Zwycięstwa: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi 
Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”. Słowa te są 
aktualne  także dzisiaj.

Obecnie sytuacja społeczna, ekonomiczna i polityczna 
zmieniła się. Życie przechodzi ogromne przeobrażenia, ale 
miłość do własnej Ojczyzny i wiara katolicka nigdy nie mogą 
osłabnąć. Patriotyzm jest dziś słowem często przez nas zapo-
minanym. Trzeba na nowo przywrócić jego znaczenie. 

Dawniej patriotą nazywano tego, kto gotowy był oddać 
własne życie dla dobra swojej Ojczyzny. Dzisiaj patriotyzm 
nie wymaga od nas ofiary życia, ale objawia się szacunkiem 
dla godła, hymnu, języka polskiego, historii Polski i historii 
naszej Małej Ojczyzny - Ziemi Krasnobrodzkiej. Patriotyzm 
to nie tylko pamięć o ważnych wydarzeniach, świętach, rocz-
nicach, ale także - praca dla Ojczyzny, troska o rodzinę i naj-
bliższych, szacunek dla wartości narodowych i chrześcijań-
skich. 

Duch patriotyzmu, jak i pamięć o wydarzeniach sprzed 
wielu lat muszą być stale podtrzymywane. Troska o wartości, 
które wywalczyli nasi przodkowie, musi być żywa i winna nas 
jednoczyć. Tego nauczał nas Święty Jan Paweł II i bądźmy 
temu wierni. Nie możemy zawieść.

W tym szczególnym dniu rodzi się też refleksja. Czy po-
trafimy dobrze wykorzystać wolność wywalczoną przez po-
przednie pokolenia? Czy umiemy się nią cieszyć? Czy pielę-
gnujemy ją należycie?

Dziś żyjemy w wolnej Polsce, w zjednoczonej Europie. 
Każdy z nas może swobodnie wyrażać swoje poglądy. Mamy 

Święto Narodowe - symbol zwycięstwa
przemówienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krasnobrodzie Rolanda Wyrostkiewicza
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możliwość decydowania o sobie, o tym gdzie i jak chcemy 
żyć. Wiemy, że nikomu nie wolno nic narzucać, warto jednak 
docierać do świadomości ludzi. A w sprawach najważniej-
szych, związanych z bytem Narodu i z prawidłowym funkcjo-
nowaniem państwa oraz naszej Małej Ojczyzny, niezależnie 
od różnic politycznych, które są przecież rzeczą normalną, 
powinniśmy umieć się porozumieć.

Nie wolno nam zapominać o tradycji i dobrych wzorach. 
Wielkie znaczenie ma też wychowanie młodzieży w duchu pa-
triotyzmu. Ponadto przy każdej okazji powinniśmy podkreślać 
dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Do tego zobowiązuje nas 
nasza przeszłość naznaczona krwią i ofiarami.

Szanowni Państwo,
Zróbmy wszystko, aby 11 listopada był dniem radosnym 

i wyjątkowym dla nas, dla każdego Polaka. Jest to przecież 
dzień ponownych narodzin naszej Ojczyzny. Celebrujmy go, 

by stał się prawdziwym Świętem Narodowym, a motywem 
przewodnim uroczystości niech będzie porozumienie - poro-
zumienie ponad wszelkimi podziałami, porozumienie w imię 
dobra Polaków.

Manifestujmy swój patriotyzm. Nie wstydźmy się naszych 
uczuć do Polski. Uczmy dzieci miłości do Ojczyzny. Wierzę, 
że dzięki temu będziemy państwem silnym - takim, z którym 
będą się liczyć inne narody.  

Dziś Rycerze Niepodległości Polski, Nasi Ojcowie patrzą 
na nas z góry i pewnie oceniają: Co robimy z krajem, co ro-
bimy z naszą Małą Ojczyzną, co robimy z wolnością, którą 
przywrócili?

Zróbmy wszystko żeby Ich nie zawieść. Gdy myślę o po-
święceniu poprzednich pokoleń, nabieram jeszcze większe-
go zapału i energii, że szansy, którą dostaliśmy nie możemy 
zmarnować. 

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”
W niedzielę 29 listopada 2015r. 

odbędzie się wielka uliczna 
zbiórka darów organizowana w ramach 
Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej 

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, 

której główną inicjatorką jest Ewa Da-
dos z Radia Lublin. Akcja ma na celu 
pomoc dzieciom z rodzin będących w 
trudnej sytuacji materialnej.

Od wielu już lat miasto i gmina Kra-

snobród czynnie włącza się w to przed-
sięwzięcie. W tym roku kontynuujemy 
tę tradycję. Sztab akcji został założony 
i ma swoją siedzibę w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury.

Zbierane będą dary rzeczowe ta-

kie jak: artykuły spożywcze, słodycze, 
środki czystości, zabawki, książki, ar-

tykuły szkolne. W ramach akcji NIE 
ZBIERAMY PIENIĘDZY.

Wolontariusze oczekiwać będą na 
darczyńców w kilku miejscach miasta i 
gminy Krasnobród:

* Kaczórki - obok Kaplicy 

godz. 10.30 -11.00 
* Krasnobród:

Sklep Spożywczy 
Państwa Kurantowiczów 

(Podklasztor) 

godz. 9.30 – 13.30
Market Spożywczy 

KJW Adamczukowie 

godz. 9.00 – 14.00
Delikatesy Centrum 
godz. 11.00 - 14.00 
Sklep Biedronka 

godz. 9.30 – 14.00
Dary zbierane będą także w Kra-

snobrodzkim Domu Kultury – w godz. 
14.00 - 19.00

Zbiórce darów w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury towarzyszyć będzie kon-
cert, na który biletem wstępu będą sło-
dycze. Początek koncertu - godz. 15.00 

Serdecznie zapraszamy do aktywne-
go udziału w Akcji i z góry serdecznie 
dziękujemy za każdy dar serca.

W imieniu organizatorów
Mariola Czapla

Szef sztabu Akcji w Krasnobrodzie



Gazeta     rasnobrodzka 7Listopad 2015

Jubileusz 30-lecia Orkiestry Dętej w Krasnobrodzie

W związku z przypadającą w 2015 
roku 30. rocznicą działalności 

Orkiestry Dętej w Krasnobrodzie, w listo-
padzie odbyły się uroczystości jubileuszo-
we.

W niedzielę 8 listopada o godz. 9.00 w 
Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie 
odprawiona została msza św. w intencji 
byłych i obecnych członków orkiestry 
oraz ich rodzin. Mszę odprawił ks. prałat 
Roman Marszalec, a jej oprawę muzyczną 
zapewniła Orkiestra Dęta. Natomiast uro-
czysty koncert jubileuszowy połączony 
był z obchodami Narodowego Święta Nie-
podległości i odbył się w dniu 11 listopada 
2015r. o godz. 15.00 w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury.

Na koncert licznie przybyli zaproszeni 
goście, a wśród nich przedstawiciele władz 
samorządowych województwa, powiatu i 
gminy, dyrektorzy jednostek z terenu gmi-
ny, były też rodziny członków orkiestry, 
osoby które we wcześniejszych okresach 
grały w orkiestrze, zespół folklorystyczny 
„Wójtowianie” oraz mieszkańcy miasta i 
gminy Krasnobród i innych miejscowości.

Koncert składał się z dwóch części. 
Pierwsza, w związku z obchodami 97. 
rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości, repertuarem nawiązywała do 
treści patriotycznych. Usłyszeliśmy m.in.: 
„Marsz, marsz Polonia”, „Rozszumiały się 
wierzby płaczące”, „Hej dziewczyno, hej 
niebogo”, „Pierwsza brygada”. Wraz z or-
kiestrą wystąpili wokaliści Alicja Parkitny 
i Andrzej Kowalski. 

Natomiast w drugiej część orkiestra 
wystąpiła z repertuarem rozrywkowym. 
Tutaj muzykom również towarzyszyli so-
liści, którzy wspólnie wykonali utwór z 
repertuaru Haliny Kunickiej pt. „Orkiestry 
dęte”. Informacje o poszczególnych utwo-
rach wykonywanych podczas koncertu 
przekazał kapelmistrz Mateusz Krawiec. 

Pomiędzy muzycznymi częściami 
koncertu, w formie prezentacji multime-
dialnej, przedstawiona została historia or-
kiestry.

Koncert został nagrodzony gromniki 
brawami licznie zgromadzonej publiczno-
ści, która na stojąco dziękowała Jubilatom 
za piękny występ. Nie obyło się oczywi-
ście bez bisu.

Jak na jubileusz przystało przyszedł 
też czas na życzenia i prezenty. Na począt-
ku odczytany został list gratulacyjny prze-
słany przez Wojewodę Lubelskiego Woj-
ciecha Wilka. Otrzymaliśmy również list 
od Wicewojewody Lubelskiego Mariana 
Starownika. Następnie głos zabrał Andrzej 
Leńczuk – kierownik Oddziału Kultury 
Departamentu Kultury Edukacji i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, 
który złożył gratulacje i przekazał Orkie-

strze „Dyplom uznania” przyznany przez 
Marszałka Województwa Lubelskiego 
Sławomira Sosnowskiego. Były też gratu-
lacje i życzenia od władz samorządowych 
Powiatu Zamojskiego, które wraz z nagro-
dą dla kapelmistrza przekazał Wicestaro-
sta Zamojski Kazimierz Mielnicki. Potem 
odczytany został list przesłany przez dy-
rektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury 
w Lublinie dr Artura Sępocha. Swoje ży-
czenia dla orkiestry złożyli również ks. 
prałat Eugeniusz Derdziuk – proboszcz 
Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobro-
dzie i ks. prałat Roman Marszalec oraz 
Andrzej Czapla - dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, 
Wojciech Żurakowski - dyrektor Sanato-
rium Rehabilitacyjnego w Krasnobrodzie 
i Tomasz Skóra - Prezes Stowarzyszenia 
„Ach Zielone”.

Były też życzenia od władz samorządo-
wych Krasnobrodu przekazane przez Bur-
mistrza Kazimierza Misztala, który wraz 
z zespołem „Wójtowianie” oraz zgroma-
dzoną publicznością zaśpiewał orkiestrze 
„Sto lat”. Członkowie orkiestry otrzymali 
też listy gratulacyjne, nagrody rzeczowe 
i kwiaty, które wręczali burmistrz Kazi-
mierz Misztal, doradca burmistrza Janusz 
Oś i niżej podpisana dyrektor KDK.

Specjalny prezent dla naszych Jubila-
tów przygotowali „Wójtowianie” – była to 
piosenka napisana specjalnie na jubileusz i 
wykonana podczas koncertu. Tekst tej pio-
senki wraz z życzeniami został wreczony 
Kapelmistrzowi (publikujemy go obok).

Podczas spotkania jubileuszowego 
uhonorowano także tych, którzy obecnie 
nie grają już w orkiestrze, ale mają duże 
zasługi w jej działaności. Podziękowania 
i upominki, z rąk Burmistrza Krasnobrodu 
i Doradcy Burmistrza, otrzymali najstar-
si muzycy: Władysław Cisek, Stanisław 
Misztal, Eugeniusz Kleban i Stanisław Ty-
choniewicz, przynano je także nieobecnym 
na uroczystościach - Romanowi Lisieckie-
mu oraz byłemu kapelmistrzowi Marko-
wi Molenda. Pamięć o tych, którzy grali 
w orkiestrze i decenienie ich działalności 
sprawiła, że nie jednemu z nich zakręciła 
się łezka w oku. To był bardzo wzruszjacy 
moment tego jubileuszu.

Jubileuszowy koncert zakończył się 
wspólnym pamiątkowym zdjęciem obec-
nych i byłych członków orkiestry oraz za-
proszonych gości. 

Potem była jeszcze uroczyta kola-
cja wraz z urodzinowym tortem, podczas 
której przygrywał zespół „Wójtowianie”. 
Była ona okazją do rozmów i wspomnień 
sięgających poczatków działaności orkie-
stry. 

Mariola Czapla

Fotoreportaż - str. 13

Jubileusz 30-lecia Orkiestry Dętej 
w Krasnobrodzie

Kochani zebrani dziś ważny to fakt
Bo orkiestra dęta ma 30  lat

Umila nam życie i raduje nas
A dziś jubileusz swój świętuje wraz.

Same dobre miejsca w konkursach zdobywa
Koncertuje w miejscu, na odpustach bywa,
Krasnobrodzka orkiestra, gdy zagra nam

Uznanie zdobywa u dzieci  i  mam.

Są w orkiestrze tacy, co długi staż mają,
Którzy od początku nieprzerwanie grają.

Tym się osobliwy szacunek należy
Że dobro orkiestry na sercu im leży.

Są i całkiem młodzi, chłopcy i dziewczęta,
Narybek orkiestry o wielkich talentach,

Gamy jeszcze ćwiczą na próbach i w kole  
A już przygrywają tak pięknie w zespole.

Repertuar mają ciekawy, bogaty,
Zadowolą młodych i tych z starej daty.
Marsza nam zagrają, nuty rozrywkowe,
Pieśni patriotyczne, kościelne, ludowe.

Niech wam szczęście sprzyja 
w każdej życia chwili,

Abyście niejedno trofeum zdobyli,
Byście siłę mieli, w piersiach dużo krzepy,
Do dmuchania w trąby, puzony, klarnety.

Na ręce Kapelmistrza co od lat dwóch
Kieruje orkiestrą, tchnie w nią świeży duch.

Życzenia najlepsze Mateuszu weź 
Od wszystkich obecnych i „Wójtowian” też.

Dla naszych Jubilatów i naszych sław
Niech każdy zaśpiewa dziś gromkie sto lat.

Sto lat, sto lat, sto lat…
Niech każdy zaśpiewa, a śpiew leci w świat
Niech żyją, niech żyją, niech żyją sto lat!

Podziękowania
Składam serdeczne podziękowania 

wszystkim, którzy wnieśli swój wkład 
w organizację jubileuszu 30-lecia dzia-
łalności Orkiestry Dętej.

Serdeczne dziękuję Władzom Sa-
morządowym Krasnobrodu za pomoc 
w organizacji święta oraz Władzom 
Powiatowym i Wojewódzkim zarówno 
państwowym jak i samorządowym, a 
także przedstawicielom innych insty-
tucji za nagrody i życzenia. 

W sposób szczególny dziękuję 
sponsorom: Państwu Agnieszce i Ka-
zimierzowi Adamczukom oraz Panu 
Januszowi Szpyra.

Dziękuję także Panu Józefowi 
Zdyblowi za utrwalenie koncertu jubi-
leuszowego w formie nagrania video. 

Mariola Czapla
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30 lat Orkiestry Dętej w Krasnobrodzie

Tradycje działalności orkiestry 
dętej w Krasnobrodzie sięgają 

początku XX wieku. Kronika Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Krasnobrodzie 
podaje, że w latach 1916-1920 przy 
OSP działała orkiestra dęta. Niestety nie 
ma informacji o działalności orkiestry 
w okresie międzywojennym i tuż po II 
wojnie światowej.

Od lat 50-tych przy pa-
rafii działała orkiestra, która 
zbierała się w miarę potrzeb 
i grała głównie podczas uro-
czystości religijnych.

Systematyczna działaność 
orkiestry dętej zaczęła się w 
połowie lat 80-tych XX wie-
ku. Orkiestra ta powstała w 
lipcu 1985r. z inicjatywy ów-
czesnego naczelnika gminy 
Eugeniusza Gielmudy. Choć 
działała ona przy Gminnym 
Ośrodku Kultury, to począt-
kowo jej działalność wspie-
rana była częściowo przez 
Ochotniczą Straż Pożarną, 
m.in. poprzez zakup mundu-
rów strażackich, w których 
orkiestra występowała na nie-
których uroczystościach. Z 
biegiem czasu finansowanie 
jej działalność stało się za-
daniem Gminnego Ośrodka 
Kultury.

Pierwszym kapelmistrzem 
orkiestry był Julian Derkacz. 
Pod jego kierownictwem or-
kiestra grała przez prawie 
16 lat. Na początku swojej 
działalności liczyła 16 człon-
ków. W jej skład wchodzili 
strażacy, rolnicy i pracowni-
cy różnych zakładów pracy. 
Najstarszym członkiem or-
kiestry był liczący wówczas 
ponad 80 lat Michał Jarszak, 
trochę młodsi muzycy, po 
siedemdziesiątce, to Tadeusz 
Sędłak i Jan Bil. W orkiestrze 
grali również kilkunastoletni 
chłopcy - Robert Konopka i Marek Mo-
lenda, którzy do dziś rozwijają swoje 
pasje muzyczne grając na instrumentach 
dętych. Marek Molenda łączy tę pasję z 
pracą zawodową.

Jeśli chodzi o instrumenty, na któ-
rych grali wówczas muzycy, to niektóre 
były prywatną własnością osób na nich 
grających, ale były też instrumenty wy-
pożyczone z zakładów pracy, przy któ-

rych był kiedyś orkiestry, część instru-
mentów dla orkiestry zakupił GOK.

Na początku orkiestra grała wal-
ce, walczyki, polki, marsze, melodie 
wywodzące się z rodzinnego folkloru. 
Stopniowo wzbogacała swój repertuar, 
na który składały się także utwory pa-
triotyczne i religijne, a stopniowo poja-
wiały się również  utwory rozrywkowe. 

Swoją grą uświetniała różnego rodzaju 
uroczystości zarówno na terenie gminy 
Krasnobród, jak i poza jej granicami, 
brała też udział w przeglądach orkiestr 
dętych.

Po zakończeniu trwającej kilkana-
ście lat współpracy z kapelmistrzem 
Julianem Derkaczem orkiestra, choć 
nie miała etatowego kaplemistrza nadal 
kontynuowała swoją działalność pod 

kierunkiem wybranych spośród swego 
grona członków orkeistry.

Od 1 lutego 2003 roku funkcję ka-
pelmistrza orkiestry objął Marek Molen-
da. Warto dodać, że nowy kapelmistrz 
pomimo młodego wieku miał już duże 
doświadczenie muzyczne. Jako nasto-
latek grał w krasnobrodzkiej orkiestrze 
dętej i uczył się w szkole muzycznej, a 

po jej ukończeniu przez kilka 
lat grał w zamojskiej orkie-
strze wojskowej. 

Pod kierunkiem nowe-
go kapelmistrza orkiestra 
ożywiła swoją działalność, 
wzbogaciła repertuar, który 
prezentowała podczas wystę-
pów uświetniając swoją grą 
różnego rodzaju uroczystości 
patriotyczne, religijne i kultu-
ralne w Krasnobrodzie i poza 
nim oraz uczestnicząc w prze-
glądach orkiestr.  

W tym okresie, podczas 
prezentacji konkursowych w 
ramach Przeglądu Orkiestr 
Dętych w Krasnobrodzie na-
szą orkiestrę wspierała grą na 
flecie poprzecznym – mło-
dziutka, uzdolniona krasno-
brodzianka Katarzyna Zdybel. 
Obecnie wybitna fagocistka, 
laureatka wielu międzynaro-
dowych konkursów.

W maju 2008 roku, po 
ponad pięciu latach pracy, ka-
pelmistrz krasnobrodzkiej Or-
kiestry Dętej Marek Molenda 
rozstał się z Krasnobrodzkim 
Domem Kultury i orkiestrą. 
Jego decyzja związana była z 
podjęciem pracy w Wojskowej 
Orkiestrze Dętej w Dęblinie. 

Wówczas nastąpił kolej-
ny okres, w którym orkiestra 
działa bez etatowego kapel-
mistrza.  Mimo to, jej człon-
kowie dalej spotykali się na 
próbach, podczas których 
przygotowywali odpowied-

ni reperetuar w celu zapewnia oprawy 
muzycznej licznych uroczystości i wy-
darzeń. Były kapelmistrz Marek Molen-
da pomimo pracy poza Krasnobrodem, 
w miarę możliwości, wspierał i nadal 
wspiera działalność krasnobrodzkiej or-
kiestry.

W latach 2010-2011, w celu wzmoc-
nienia składu osobowego o nowych 
członków i kontynuowania działalno-

Orkiestra dęta: od lewej: Artur Kierepka, Eugeniusz Kleban, Jerzy 
Ćmiel, Tadeusz Szabat, Tadeusz Sędłak, Roman Lisiecki, Julian Derkacz 
– kapelmistrz, Stanisław Misztal, Władysław Cisek, Eugeniusz Gielmuda 
- ówczesny naczelnik Gminy Krasnobród, inicjator utworzenia orkiestry 

(fot. z 1985 roku)

03.05.2005 – Święto Konstytucji 3 Maja - Orkiestra pod kierownictwem 
Marka Molendy (pierwszy od lewej), obok: Roman Lisiecki, Kazimierz 

Dziduch, Kazimierz Olszewski, Robert Konopka, Janusz Dąbrowski, Ja-
cek Kowalik, Grzegorz Dąbrowski, Stanisław Korkosz, Grzegorz Gałka, 

Mateusz Dąbrowski.
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ści orkiestry dętej, w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury realizowany był wniosek 
pn. „Utworzenie i działalność wielopo-
koleniowej Orkiestry Dętej w Krasno-
brodzie – zakup instrumentów, nauka 
gry oraz organizacja koncertu orkiestry 
podczas Przeglądu Orkiestr Dętych”. 

W ramach tego projektu dofinan-
sowanego ze środków unijnych, m.in. 
zakupiono 10 instrumentów, prowadzo-
na była nauka gry na instrumentach dla 
dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadził i 
kapelmistrzem młodzieżowej grupy był 
Jarosław Derkacz. Utworzona w ramach 
projektu młodzieżowa grupa orkiestry 
prowadziła swoją działaność (próby i 
koncerty) do listopada 2013 roku. Nato-
miast Orkiestra Dęta w tym czasie dzia-
łała oddzielnie, bez kapelmistrza.

Od grudnia 2013 roku prowadzeniem 
orkiestry zajmuje się Mateusz Krawiec 
– absolwent Uniwersytetu Muzycznego 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 
Wydziału Instrumentalno-Pedagogicz-
nego w Białymstoku, specjalność – pe-
dagogika instrumentalna, gra na trąbce.

Początkowo nowy kapelmistrz pro-
wadził zajęcia oddzielnie z orkiestrą 
i oddzielnie z grupą młodzieżową. Z 
czasem grupy te zostały połączone. Nie-
stety, ale tylko nieliczni reprezentanci 
młodzieży zdecydowali się na konty-
nuowanie współpracy w tej formie. W 
efekcie końcowym orkiestra dęta została 
wzbogacona o cztery nowe osoby z gru-
py młodzieżowej. Do męskiego składu 
orkiestry doszły 4 dziewczyny.

Obecny skład okiestry przedstawia 
się następująco:
1. Mateusz Krawiec (kaplemistrz)
- trąbka 
2. Zbigniew Molenda - tuba

3. Jerzy Ćmiel - baryton
4. Janusz Dąbrowski - sax. tenorowy
5. Kazimierz Dziduch - sax. tenorowy
6. Stanisław Korkosz - trąbka
7. Jacek Kowalik - puzon
8. Piotr Mielnicki - puzon
9. Krzysztof Ujma - puzon
10. Robert Konopka - klarnet
11. Grzegorz Gałka - tuba
12. Piotr Sachajko - trąbka
13. Jerzy Jędruszko - perkusja
14. Roman Buczak - trąbka
15. Witold Sokoliński - bęben, perkusja
16. Anna Umińska - sax. tenorowy
17. Anna Bełz - sax tenorowy
18. Monika Pasieczna - sax. altowy
19. Klaudia Gancarz -  sax. sopranowy

Pod czujnym okiem kapelmistrza 
orkiestra wzbogaca swój repertuar, na 

który składa się wiele utworów patrio-
tycznych, religijnych i rozrywkowych. 

Swoimi występami uświetnia m.in.
uroczystości religijne (odpusty, dożyn-
ki), patriotyczne (Święto Konstytucji 
3 Maja, Święto Niepodległości, uro-
czystości patriotyczne w Zielonem, w 
Lasowcach, Święta Szkół), strażackie 
(uroczystość Świętego Floriana, jubile-
usze strażackie), sportowe (Bieg Pamię-
ci Dzieci Zamojszczyzny), kulturalne 
(Dni Krasnobrodu, koncerty okoliczno-
ściowe, np. kolędowe), a także smutne 
uroczystości pogrzebowe, podczas któ-
rych żegnamy zasłużonych mieszkań-
ców miasta i gminy.

Oprócz pełnienia funkcji kapelmi-
strza Mateusz Krawiec prowadzi też 
naukę gry na instrumentach dętych. W 
ramach tych zajęć kształci kolejnych 
potencjalnych nowych członków orkie-
stry.  

Pisząc o historii orkiestry warto też 

wspomnieć tych, którzy na przestrzeni 
30 lat grali w orkiestrze, ale teraz z róż-
nych względów nie mogą kontynuować 
tej działalności. Są to:
1. Marek Molenda – kapelmistrz 
2. Władysław Cisek 
3. Roman Lisiecki
4. Stanisław Misztal
5. Stanisław Greszta
6. Eugeniusz Kleban 
7. Mariusz Piela
8. Zbigniew Mazurek 
9. Artur Kierepka
10. Rafał Kurantowicz
11. Mateusz Dąbrowski
12. Grzegorz Dąbrowski
13. Henryk Kowalik
14. Krzysztof Słupski 
15. Mariusz Herba
16. Stanisław Tychoniewicz 
17. Stanisław Kłyż 
18. Mariusz Konopka
19. Krystian Korzeniowski
20. Katarzyna Zdybel 
21. Stanisław Harbuz 
22. Jarosław Derkacz

Przedstawiamy również nieżyjących 
już członków grających w orkiestry przy 
kościele, jak i przy domu kultury, a są 
nimi:
* Roman Stąsiek 
* Eugeniusz Łach 
* Aleksander Kołtun
* Tadeusz Sędłak 
* Bronisław Piwko
* Michał Jarszak
* Jan Kudyba
* Edmund Mielnicki
* Marian Rosadziński
* Andrzej Bazan 
* Tadeusz Kowalik
* Roman Wyszyński 
* Edward Niedźwiedź 
* Władysław Mandziuk
* Bolesław Baraniak 
* Tadeusz Pliżga
* Jan Buczak
* Jan Bil
* Tadeusz Szabat 
* Eugeniusz Szust
* Henryk Łach 
* Kazimierz Olszewski 
*Julian Derkacz – pierwszy kapelmistrz 

Orkiestra jest bardzo ważnym ele-
mentem życia naszego miasta i gminy. 
Niezmiennie od trzydziestu lat dźwięki 
muzyki w jej wykonaniu podnoszą pre-
stiż i nadają szczególny wymiar wyda-
rzeniom, które odbywają się z jej udzia-
łem, a nam słuchaczom, dostarczają 
wielu niezapomnianych wrażeń. 

Mariola Czapla

04.06.2015 – Uroczystość Bożego Ciała - Orkiestra pod kierownictwem Mateusza Krawca (pierw-
szy od prawej), obok: Grzegorz Gałka, Piotr Sachajko, za nimi: Anna Bełz, Anna Umińska, Janusz 

Dąbrowski, Krzysztof Ujma, Kazimierz Dziduch, Jerzy Ćmiel, Piotr Mielnicki, Jacek Kowalik, 
Witold Sokoliński, Zbigniew Molenda.
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Do tronu Królowej Polski

Myśl pielgrzymowania do tro-
nu Królowej Polski na Jasnej 

Górze rodziła się w trakcie trwania 
Roku Jubileuszowego 50-lecia Koro-
nacji Obrazu Pani Krasnobrodzkiej. 
Można postawić pytanie: po co piel-
grzymować gdzie indziej, skoro tu na 
miejscu mamy takie Skarby. Tu mamy 
wyraźne znaki obecności Matki Bożej. 
Rzeczywiście tak jest. Pielgrzymują do 
Krasnobrodu ludzie z różnych stron, a 
my? My też chcemy podjąć trud wyru-
szenia do innych miejsc. Pielgrzymując 
rozwijamy się, w jakiś sposób „bardziej 
się stajemy”.

Dodatkową inspiracją była książka 
Marii-Emanuel Dziemian pt. „Moc za-
wierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi 
Królowej Polski”. Autorka, która jest 
Starszą Bractwa Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Korony Polskiej, opi-
suje łaski, jakich doświadczają wspól-
noty i rodziny, które zawierzają się 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Ponadto 
przeżyliśmy na początku października 
Renowacje Misji Parafialnych, w któ-
rych ks. Dominik Chmielewski wpro-
wadzał nas głębiej w Tajemnicę Maryi. 
To wszystko mobilizowało do zorgani-
zowania pielgrzymki.

A że przed nami jest ogłoszony 
przez Ojca Świętego Franciszka Nad-
zwyczajny Rok Miłosierdzia, który bę-
dzie trwał od 8 grudnia 2015 r. do 20 
listopada 2016 r., dodatkowym miej-
scem do pielgrzymowania okazuje się 
być Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie Łagiewnikach. Takie pla-
ny poczyniliśmy.

Po ogłoszeniu w parafii propozy-
cji pielgrzymki okazało się, że był to 
strzał w dziesiątkę. Zgłosiło się prawie 
150 osób w zdecydowanej większości 
z naszej parafii. Do pomysłu bardzo 
życzliwie odniosły się też nasze władze 
samorządowe z burmistrzem na czele. 
Po konsultacjach z radnymi podjęto de-
cyzję złożenia na Jasnej Górze specjal-
nego Aktu Zawierzenia Miasta i Gminy 
Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej 
Polski.

Wyruszyliśmy radośni w pierwszą 
sobotę listopada br. o godz. 6.00. O 
godz. 11.00 mieliśmy umówione spo-
tkanie w Łagiewnikach, na którym Sio-
stra ze Zgromadzenia Sióstr Miłosier-
dzia przybliżyła nam „sprawę” Bożego 
Miłosierdzia i historię „sekretarki Bo-
żego Miłosierdzia” – św. Siostrę Fau-

stynę. A potem był czas na osobistą mo-
dlitwę i „dotykanie” świętych miejsc. 

Tuż przy Sanktuarium Miłosierdzia 
powstało w ostatnich latach Centrum 
św. Jana Pawła II. Jest to olbrzymi 
kompleks budynków, powoli wykań-
czanych, w których sercu jest Sanktu-
arium Świętego. Tam też czekał na nas 
przewodnik, który przybliżył nam ideę 
Centrum i pokazał fakty z nim związa-
ne. W podziemnej kaplicy w samym 
centrum jest ołtarz z relikwią – ampułką 
krwi św. Jana Pawła II. Wokół mozaiki 
z sanktuariów maryjnych świata, które 
odwiedził nasz Rodak. Jest też specjal-
na kaplica, w której znajduje się płyta 
z grobu Jana Pawła II z Grot Watykań-
skich. (Obecnie ciało Świętego spoczy-
wa w samej bazylice watykańskiej). 
Wśród cennych pamiątek po Świętym 
Pielgrzymie jest też jego pokrwawiona 
sutanna z dnia zamachu 13 maja 1981 
r. Trzeba powiedzieć, że tylko lekko 
dotknęliśmy tamtego miejsca. Trzeba 
było śpieszyć na Jasną Górę.

W Częstochowie spotkanie forma-
cyjne w kaplicy św. Józefa z konfe-
rencją maryjną przygotowującą do za-
wierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi 
Królowej Polski rozpoczęło się o godz. 
17.00. Ale dobrze, że przyjechaliśmy 
odpowiednio wcześniej, bo później 
brakowało miejsc dla uczestników. 
Konferencję prowadziła pani Maria-
Emanuel Dziemian. Dawała przykłady 
osób, które zawierzyły swoje sprawy 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Opowia-
dała, jak to Niepokalana bierze dosłow-

nie prośby swoich dzieci. Stąd należy 
bardzo precyzyjnie wyrażać to, co się 
Matce zawierza i o co się prosi. Można 
powiedzieć, że była to nauka modlitwy. 
W międzyczasie precyzowaliśmy nasze 
akty zawierzenia tak, by przedstawić 
Bogurodzicy wszystko to, co komu le-
żało na sercu.

Centralnym punktem pielgrzymki 
była Msza św. w Kaplicy Cudownego 
Obrazu. Przewodniczył jej O. Albert 
Szustak – Paulin, który jest opiekunem 
Bractwa z ramienia Kościoła. Przedsta-
wiciele naszej grupy w osobach Księ-
dza Proboszcza i Sekretarza Gminy 
znajdowali się przy Ołtarzu Ojczyzny 
najbliżej, jak tylko było można. Msza 
św. sprawowana była w intencjach osób 
pielgrzymujących. Przed końcowym 
błogosławieństwem Ojciec Albert od-
czytał Akt Zawierzenia Rodzin. Wszy-
scy łączyli się w duchu z jego słowami. 
Następnie pobłogosławił teksty aktów 
osobistych. Po zakończeniu Mszy św. 
przyszła kolej na indywidualne Akty 
Zawierzenia Parafii, którego dokonał 
ks. Proboszcz i Miasta i Gminy, które-
go z wielkim dostojeństwem dokonał 
Sekretarz pan Kazimierz Gęśla. Spo-
śród słów wypowiadanych przez Pro-
boszcza były m.in. takie: „Twojemu 
Niepokalanemu Sercu Królowo Polski 
zawierzam wszystkie rodziny parafii, 
rodziców, młodzież, dzieci, ludzi star-
szych i chorych…., dobra duchowe 
i materialne Twojej już parafii oraz 
wszystkie szkoły, przedszkola, insty-
tucje państwowe i kulturalne, zakłady 
pracy i wszystko, co ją stanowi, każdą 
grupę i ich rozwój.”

Po Mszy św. były dalsze świadectwa 
w kaplicy św. Józefa o owocach zawie-
rzenia i życiu z Maryją. Uczestnictwem 
w Apelu Maryjnym i błogosławień-
stwem ks. Arcybiskupa Wacława Depo 
zakończyliśmy pobyt na Jasnej Górze. 
Do domów dotarliśmy szczęśliwie już 
nad ranem dnia następnego.

Bogu niech będą dzięki za wspania-
łą atmosferę i głębokie przeżycia, które 
trudno przelać na papier. 

ks. prałat Eugeniusz Derdziuk
proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP 

w Krasnobrodzie
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Pielgrzymka do Tronu Królowej Polski

07.11.2015r.



Święto Niepodległości

11.11.2015r.



11.11.2015r.

Jubileusz 30-lecia Orkiestry Dętej
08.11.2015r.



24.10. - 07.11.2015r.

SP Majdan Wielki na Zielonej Szkole w Wiśle
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Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Majdanie Wielkim na Zielonej Szkole w Wiśle

Zielona Szkoła to forma eduka-
cji, która jest źródłem twórczej 

pracy nauczyciela i ucznia. Ma speł-
niać określone cele dydaktyczno-wy-
chowawcze i integracyjne. Uczenie się 
przez przeżywanie przynosi większe 
efekty, niż nauka w szkolnej ławce, 
dlatego w tym roku szkolnym dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Majdanie 
Wielkim mgr Małgorzata Kawałek po 
raz czwarty we współpracy z fundacją 
dla dzieci zorganizowała wyjazd na 
Zieloną Szkołę do Wisły.

Dzięki ofiarności Fundacji ING 
Dzieciom 44 uczniów oraz 8 na-
uczycieli (jako wolontariusze) miało 
okazję wziąć udział w bezpłatnym 
turnusie edukacyjnym w dniach 24.10-
07.11.2015 r. Naszym miejscem zakwa-
terowania był przytulny ośrodek Regle 
gdzie czekały na nas czyste pokoje, 
sympatyczna obsługa, oraz smaczne i 
zdrowe posiłki. 

Program Zielonej Szkoły był bar-
dzo napięty i wypełniony różnymi 
atrakcyjnymi wycieczkami, zajęciami i 
zabawami. Nikt nie mógł narzekać na 
nudę. Dzieci oprócz codziennych zajęć 
dydaktycznych, podczas których reali-
zowana była podstawa programowa, 
uczestniczyły w wielu pieszych oraz 
autokarowych wycieczkach, zajęciach 
na basenie, konkursach, dyskotekach 
oraz grach sportowych.  

Górskie wędrówki stanowiły 
wspaniałą alternatywę dla lekcji wy-
chowania fizycznego w szkolnej sali. 
Wycieczki w góry Beskidu Śląskiego 
oprócz sportowej aktywności były dla 
uczniów wspaniałą lekcją przyrody, 
podczas której poznali charaktery-
styczną roślinność lasów. Szczyty gór-
skie: Jarzębata, Kobyla oraz Klimczok 

już nie są nam obce. Klimczok, czyli 
cel ostatniej wędrówki, miał wyso-
kość 1 117 m n.p.m. Część trasy dzieci 
pokonały gondolową kolejką linową 
„Szyndzielnia”. Podróż nią była nie 
lada przeżyciem, a z wagoników mo-
gły podziwiać panoramę miasta Biel-

ska-Białej, które leży u stóp góry.
Odwiedziliśmy dwa muzea: Mu-

zeum i Galerię Adama Małysza oraz 

Muzeum Beskidzkie. Dzieci przeko-
nały się iż muzeum nie musi kojarzyć 
się z wielkimi gablotami i nudą. Może 
natomiast organizować lekcje, które z 
pewnością na długo zostaną w pamię-
ci. Siedząc w ławkach dawnej szkolnej 
sali dowiedzieli się o tym, jak uczyli 
się ich rówieśnicy z ubiegłego wieku. 
Wzięli udział w zajęciach tradycyjnej 
obróbki wełny, prowadzonych przez 
panią Zuzannę, która podtrzymuje i 
przekazuje dawne tradycje. Dowie-
dzieli się jak niegdyś górale beskidzcy 
wytwarzali ubrania na własne potrzeby. 
Mogli spróbować czichrać, czyli roz-
ciągać wełnę i następnie krymplować 
ją szczotkami, czyli czesać i oczysz-
czać oraz zobaczyć jak wygląda praca 
na kołowrotku. Wizyta w kuźni u ko-
wala to dla dzieci nie tylko możliwość 
zobaczenia jego pracy na żywo, ale i 
garść ciekawostek o zawodzie, który 
niegdyś bardzo rozpowszechniony, 
dziś jest rzadko spotykany. Lekcja w 
muzeum zaznajomiła dzieci z życiem, 
zwyczajami i zajęciami dawnych gó-
rali.

Za sprawą wizyty w Miasteczku 
Westernowym Twinpigs w Żorach prze-
nieśliśmy się w świat XIX-wiecznych 
przygód Dzikiego Zachodu. Znajdują-
ce się w nim ścieżki edukacyjne oraz 
opowieści przewodnika przybliżyły 
historię, geografię, przyrodę i kulturę 
Stanów Zjednoczonych, a atrakcje do-
starczyły wiele frajdy. 

W Beskidzie Śląskim znajduje się 
miejsce, w którym gospodarze opo-
wiadają o życiu dawnych mieszkań-
ców. Jest to Chlebowa Chata, gdzie 
mogliśmy poczuć klimat sprzed 100 lat 
i poznać smak tradycji. Wizyta rozpo-
częła się w pomieszczeniu urządzonym 
na wzór dawnego mieszkania. Tam 
też znajduje się piec do tradycyjnego 
wypieku chleba oraz szereg różnych, 
niezbędnych sprzętów w życiu bar-
dzo odległym dla zwiedzających. Nasi 
podopieczni mieli okazję sprawdzić 
m.in. jak niegdyś przebiegała kąpiel, 
dowiedzieć się jak wyrabiano masło i 
prześledzić drogę ziarenka do bochen-
ka chleba. Upiekli także własne pod-

płomyki, czyli cienkie placki, których 
przygotowanie i wypieczenie zajęło im 
kilka minut. Gospodarze Chaty podali 
do tego własnej roboty masło, miód, 
smalec i kawę zbożową. Niebywałą 
atrakcją dla dzieci był pobyt w stodole, 
gdzie zasiedli za kierownicą ciągników, 
traktorów oraz bardziej „eleganckich” 
pojazdów. Na koniec wizyty dowie-
dzieli się wiele ciekawostek z życia 
pszczół, ich wewnętrznej hierarchii, 
zwyczajach i wytwarzaniu miodu.

Byliśmy również w bielskim Te-
atrze Lalek „Banialuka” gdzie obejrze-
liśmy „Piękną i Bestię” - wielokrotnie 
nagradzany spektakl, który nie schodzi 
od wielu lat ze sceny. Swoim przeka-
zem, scenografią i charakterystyczny-
mi marionetkami zachwycił i wzruszył 
naszych podopiecznych. Wizyta w te-
atrze nie zakończyła się na obejrzeniu 
spektaklu. Po przedstawieniu naszym 
widzom aktorka przybliżyła historię 
miejsca oraz zapoznała z różnymi ro-
dzajami lalek, które są wykorzystywa-
ne podczas spektaklu. Dzieci mogły 
poczuć się jak aktorzy, wejść na sce-
nę teatru i spróbować je zaanimować. 
Mieli także niebywałą okazję bycia 
za kulisami sceny i zwiedzenia nie-
dostępnych dla widzów pomieszczeń 
– pracowni plastycznej, krawieckiej, 
stolarni, gdzie na długo przed każdym 
spektaklem trwają przygotowania.

Dwutygodniowy pobyt w Wiśle był 
dla uczniów czasem nauki, zabawy, 
integracji, ale i samodzielności. Gro-
no pedagogiczne wyróżniło uczniów, 
których porządek w pokojach świecił 
przykładem. Podczas turnusu eduka-
cyjnego dzieci „posadziły” w Reglach 
nietypowe drzewo, na którym „zakwi-
tły” wartości i zasady, jakimi kierują 
się w życiu. Pobyt na zielonej szkole 
dostarczył uczniom nowych wrażeń, 
doświadczeń i pozytywnych przeżyć. 

Czas minął bardzo szybko i choć 
niektórzy nie raz uronili łzę z tęsknoty 
za rodzicami, ciężko było nam wyjeż-
dżać i wracać do Majdanu Wielkiego. 
Do domu wróciliśmy uśmiechnięci 
i zadowoleni, z mnóstwem miłych 
wspomnień.
 

Joanna Kwiatkowska

„Powiedz mi – zapomnę. 
Pokaż mi - a zapamiętam. 

Pozwól mi działać – a zrozumiem”
Konfucjusz
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Jubileusz 10-lecia Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia w Krasnobrodzie

W dniach 24 września i 
1 października 2015 

roku w Powiatowym Ośrodku 
Wsparcia w Krasnobrodzie 
odbyły się nadzwyczaj ważne 
uroczystości obchodów 10-
lecia funkcjonowania naszej 
placówki. 

W dniu 24 września świę-
towaliśmy wspólnie z naszymi 
rodzicami oraz uczestnikami 
z Klubu Samopomocy. Uro-
czystość rozpoczęliśmy Mszą 
Świętą w pobliskim kościele. Kolejna 
część uroczystości odbyła się w naszym 
Ośrodku, uczestnicy zaprezentowali 
swój występ artystyczny pt. „ Jak kró-
lewicz szukał żony...”, tym miłym ak-
centem zaprosiliśmy naszych gości na 
obiad, jubileuszowy tort oraz zwiedza-

nie Ośrodka. Wspólnie wspominaliśmy 
te 10 lat....Wszystko przebiegło w miłej 
i serdecznej atmosferze.

Dzień 1 października to druga część 
jubileuszowych uroczystości. Swoją 
obecnością zaszczycili nas przedstawi-
ciele władz wojewódzkich i samorządo-
wych: pracownicy Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie, 
Starosta Zamojski, Przewodni-
czący Rady Powiatu, Skarbnik 
Zamojski, Burmistrz Krasno-
brodu, Dyrekcja PCPR w Za-
mościu wraz z pracownikami 
oraz Dyrektorzy Środowisko-
wych Domów z Modrynia i 
Zamościa, Dyrektorzy Domów 
Pomocy z Powiatu Zamojskie-
go i Rodzice.

Kolejna odsłona „Jak kró-
lewicz szukał zony...” wywoła-

ła zachwyt wśród publiczności, a artyści 
zebrali gromkie brawa. 

Monika Bergiel
Dyrektor 

Powiatowego Ośrodka Wsparcia

10 lat Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie

Pomysłodawcą i inicjatorem utwo-
rzenia Powiatowego Ośrodka 

Wsparcia w Krasnobrodzie był ówcze-
sny dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
w Krasnobrodzie, Pan Wiktor Juszczak.

Z dniem 1 października 2005 roku, 
na podstawie Uchwały Rady Powiatu 
w Zamościu, Ośrodek rozpoczął swoją 
działalność dysponując 20 miejscami 
statutowymi dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi z powiatu zamojskiego.

Głównym celem placówki jest 
świadczenie dziennych usług w zakresie 
rehabilitacji społecznej, zmierzającej do 
ogólnego rozwoju i poprawy sprawno-
ści niezbędnych do prowadzenia przez 
osoby niepełnosprawne aktywnego, 

samodzielnego i niezależnego życia w 
społeczeństwie.

Położenie w miejscowości mającej 
status uzdrowiska, z bardzo szerokim 
zapleczem turystyczno-rekreacyjnym, 
sprzyja szeroko rozumianej integracji 
społecznej oraz daje możliwości uczest-
nikom Ośrodka by aktywnie spędzali 
czas z wykorzystaniem naturalnego 
piękna przyrody.

Początki bywały trudne. Adaptacja 
budynku, poprzez dostosowywanie po-
mieszczeń na pracownie terapeutyczne 
wymagały pokładów wielu starań. Z 
każdym rokiem, małymi krokami two-
rzyła się nie tylko baza dla funkcjono-
wania placówki, ale także społeczność 

ludzi, którzy nawiązywali tu nowe zna-
jomości, przyjaźnie a niekiedy miłości. 
Wkład pracy terapeutycznej, przekładał 
się na radość ludzi, którzy niejedno-
krotnie odkrywali tutaj swoje talenty i 
pasje.

Kolejne lata, to okres aktywnego 
udziału podopiecznych Ośrodka w wie-
lu projektach, między innymi w realizo-
wanym przy współpracy z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu 
pod nazwą „Lepsze jutro”, a także w 
projekcie Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej pod nazwą „Oparcie społeczne 
dla osób z zaburzeniami psychiczny-
mi”.

Rok 2011 to kolejny rok zmian, w 
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strukturze, do której dołączył Klub Sa-
mopomocy oraz dodatkowe 3 miejsca 
statutowe w Ośrodku Wsparcia.

Lata 2013-2015 to czas prac remon-
towych we wszystkich 4 pracowniach w 
Ośrodku. Powoli zmierzamy do zakoń-
czenia prac, których zwień-
czeniem będzie, (w co moc-
no wierzymy) uzyskanie 
standardów!!!

Szczęśliwy okazał się 
rok 2013, w którym, dzię-
ki środkom otrzymanym z 
PEFRON-u oraz z powiatu 
zamojskiego, został zaku-
piony nowy autobus dla 
20 osób, który jest również 
przystosowany do przewo-
zu osób na wózkach inwa-
lidzkich.

Ale zaraz, zaraz! Te 

wszystkie lata, to nie tylko czas re-
montów, zakupów i inwestycji, to także 
okres sukcesów uczestników i wielkich 
osiągnięć, to czas kiedy podopieczni 
brali udział w niezliczonych konkursach 
plastycznych, muzycznych, zawodach 

sportowych, czego dowodem są posia-
dane tutaj puchary, dyplomy i medale. 
To czas, kiedy uczestnicy wraz z rodzi-
nami spotykali się tutaj w Ośrodku z 
okazji świąt i innych przeróżnych oka-
zji, to czas który sprzyjał przeżywania 

pięknych, ale także i trudnych 
chwil. 

Powiatowy Ośrodek Wspar-
cia w Krasnobrodzie to piękne 
miejsce, pełne ciepła i życzli-
wych drugiej osobie ludzi. Czas 
spędzony tutaj przyniesie radość 
i rozjaśni nie jeden pochmurny 
dzień, a przede wszystkim za-
kończy samotność wielu osób.

Monika Bergiel
Dyrektor 

Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia

Rywalki zbyt mocne

Dziewczęta z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Krasno-

brodzie, znalazły się wśród najlepszych 
drużyn piłkarskich w Polsce. Uczennice 
I klasy gimnazjum reprezentowały wo-
jewództwo lubelskie w krajowym finale 
piłkarskiego Turnieju Orlika o Puchar 
Premiera, który odbył się w Warszawie 
w dniach 15-17 października.

Gimnazjalistkom z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie 
nie udało się awansować do ćwierćfi-
nałów tegorocznego finału krajowego 
piłkarskiego Turnieju Orlika o Puchar 
Premiera. Po dwóch porażkach i jednej 
wygranej dziewczęta z rocznika 2002 
zajęły trzecie miejsce. 

W fazie grupowej uczennice I klasy 
gimnazjum w Krasnobrodzie mierzyły 
się z zespołami MUKS Praga Warsza-
wa, UKS SP Orzeł 2010 Wałcz i ZS Kle-
osin. - Dwie pierwsze ekipy były poza 

naszym zasięgiem. To zupełnie inny 
poziom i doświadczenie, którego nam 
zabrakło. Obydwie ekipy występowa-
ły już wielokrotnie w finale krajowym, 
zajmując czołowe lokaty. Mimo ambit-
nej postawy, woli walki i zaangażowa-
nia, naszym piłkarkom nie udało się im 
dorównać - podsumowuje w rozmowie 
z Informacyjną Agencją Samorządową 
opiekunek krasnobrodzkiego zespołu 
Marcin Nowosad.

W pierwszym meczu jego pod-
opieczne uległy MUKS Praga Warsza-
wa 0:4, a w drugim przegrały z UKS SP 
Orzeł 2010 Wałcz 2:6. Gole w tym spo-
tkaniu strzelały Julia Górnik i Klaudia 
Sak. Druga z tych zawodniczek zdobyła 
kolejną bramkę także w wygranym 2:0 
ostatnim meczu z ZS Kleosin. Drugi gol 
był dziełem Martyny Przytuły. Oprócz 
nich w finale krajowym zagrały: Gabrie-
la Dobek, Agnieszka Kowalczuk, Kinga 
Buczak i Sandra Złotorzyńska. Zajmu-

jąc trzecią pozycję w rozgrywkach gru-
powych reprezentacja ZSO Krasnobród 
zagrała w piątek 16 października w tak 
zwanym finale „B”, którego stawką były 
miejsca od 9 do 12. Drużyna ZSO Kra-
snobród zajęła 11 miejsce. Do ćwierć-
finałów tegorocznego turnieju Orlika 
awansowały po dwie najlepsze ekipy z 
poszczególnych grup.

ias.24

PODZIĘKOWANIA
 

Zawodniczki z ZSO w Krasnobro-
dzie wraz z trenerem Marcinem Nowo-
sadem składają serdeczne podziękowa-
nia:
- Panu Marcinowi Łepikowi  z Ośrod-

ka Wypoczynkowego „Leśny Raj” za 

ufundowaniu dresów dla drużyny 
- Panu burmistrzowi Kazimierzowi 

Misztalowi za przekazane środków na 
wyjazd na Turniej finałowy do Warsza-
wy.
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15 lat z Janem Pawłem II…
Święto Patrona jest zawsze wy-

jątkowym wydarzeniem dla na-
szej szkolnej społeczności, w tym roku 
było ono dla nas wydarzeniem szcze-
gólnie istotnym. Minęło bowiem 15 lat 
od momentu, kiedy patronem Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących został Jan 
Paweł II. 

Obchody święta rozpoczęła konfe-
rencja w Krasnobrodzkim Domu Kul-
tury. Prowadzącm i głównym gościem 
był o. prof. Andrzej Derdziuk, kapucyn, 
wicerektor KUL, który wygłosił wykład 
na temat: „Rola rodziny w wychowaniu 
młodego człowieka”. Wykład duchow-
nego, który otrzymał święcenia kapłań-
skie w czerwcu 1987 roku z rąk Jana 
Pawła II, poprzedziła prezentacja mul-
timedialna, która przedstawiła przekrój 
15 lat pracy wychowawczej w ZSO. Po-
dejmowane przez nauczycieli i młodzież 
inicjatywy związane były, m.in., teatrem 
i sportem i turystyką, a wszystkie nawią-
zywały do nauczania patrona, co pod-
kreślał dyrektor ZSO w Krasnbrodzie 
– pan Andrzej Czapla. W konferencji 
uczestniczyło około 80 osób, które po 
zakończeniu oficjalnej części spotka-
nia kontynuowały dyskusję o istocie 
wychowania młodych ludzi. Wszyscy, 
którzy nie mogli uczestniczyć w konfe-
rencji, mogą wysłuchać wykładu za po-
średnictwem strony internetowej naszej 
szkoły (www.zsokrasnobrod.pl).

Czwartkowe uroczystości rozpo-

częła Msza św., którą koncelebrowali: 
kapelan Diecezjalnej Rodziny Szkół im. 
Jana Pawła II ks. dr Wiesław Galant oraz 
proboszczowie krasnobrodzkich parafii 
– ks. Roman Sawic i  ks. dr Eugeniusz 
Derdziuk. 

Po Eucharystii uczestnicy obcho-
dów złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana 
Pawła II. 

Kolejnym punktem obchodów była 
uroczysta akademia w ZSO. Zaprezen-
towali się w niej uczniowie gimnazjum 
i liceum. W nawiązaniu do tegorocz-
nych obchodów Dnia Papieskiego, któ-
ry odbywał się pod hasłem „Jan Paweł 
II - Patron Rodziny” koncepcja akade-
mii oparta była na ukazaniu w formie 
kontrastu wartości rodzinnych kiedyś i 
obecnie. Scenariusz napisała p. Karolina 
Piotrkowska, wykorzystując fragmenty 
sztuki Karola Wojtyły „Przed sklepem 
jubilera”. O przygotowanie aktorskie 
uczestników zadbała p. Marzena Tete-
rycz, natomiast pomoc organizacyjną i 
techniczną zapewniła p. Beata Pliżga.

Podczas akademii zadebiutował 
szkolny chór. Grupa prawie 40 woka-
listów z gimnazjum i liceum wypadła 
znakomicie. Pomimo faktu, że chór 
funkcjonuje od niespełna dwóch mie-
sięcy został doceniony nie tylko grom-
kimi brawami, ale otrzymał również 
zaproszenia na występy do szpitala pa-
pieskiego w Zamościu i KDK.  Chórem 
szkolnym opiekuje się p. Karolina Pio-

trowska. 
Ważnym punktem obchodów świę-

ta szkoły było uroczyste ślubowanie 
pierwszoklasistów, a także przekazanie 
pocztów sztandarowych. Tutaj o porzą-
dek i przygotowanie młodzieży zadbał 
p. Kazimierz Mielniczek.

Podczas jubileuszowych uroczysto-
ści swoją obecnością zaszczycili nas 
między innymi przedstawiciele władz 
gminnych z burmistrzem Krasnobrodu 
p. Kazimierzem Misztalem, powiato-
wych z wicestarostą zamojskim p. Kazi-
mierzem Mielnickim, przedstawicielem 
biura senatora Jerzego Chróścikowskie-
go, który od lat współpracuje ze szkołą 
oraz zastępca dyrektora Szpitala Woje-
wódzkiego im. Jana Pawła II w Zamo-
ściu p. Bernarda Petryk. Uzupełnieniem 
obchodów były audycje prezentowane 
przez cały dzień na antenie Katolickiego 
Radia Zamość, a przygotowane przez 
szkolne kółko radiowe we współpracy 
z dyrektorem KTZ ks. Krystianem Bor-
dzaniem. 

Organizatorzy uroczystości dziękują 
piekarni „Aston” oraz piekarni Krzysz-
tofa i Pawła Kłyżów za pieczywo i słod-
kości, a firmie Zdzisława i Marcina Ski-
bów za zapewnienie transportu.

Karolina Piotrowska

Fotoreportaż - str. 24

Rodzina Szkołą Miłości
„Rodzina Szkołą Miłości” to hasło 

tegorocznej edycji międzyszkolnego 
konkursu plastycznego dla młodzie-
ży gimnazjalnej. Organizowany po raz 
piętnasty w ramach obchodów święta 
patrona szkoły Jana Pawła II. W tym 
roku wzięli w nim udział uczniowie z 
dziesięciu szkół gimnazjalnych. Zada-
niem uczestników było przedstawienie 
w dowolnej technice plastycznej portre-
tu rodziny w codziennym życiu, można 
było również wykazać się wiedzą na te-
mat życia rodzinnego Karola Wojtyły i 
zilustrować je. 

Oceny czterdziestu pięciu prac doko-
nała komisja w składzie: Halina Gontarz 
- nauczyciel plastyki ZSO w Krasnobro-
dzie, Marzena Kuniec – nauczyciel pla-
styki w ZSP w Krasnobrodzie, Martyna 
Dziduch – studentka V roku Grafiki na 
Wydziale Artystycznym UMCS w Lu-

blinie, Marzanna Tarłowska – bibliote-
karz ZSO w Krasnobrodzie.

Przyznano nagrody:
I nagroda:

Joanna Skowyra 

Zespół Szkół w Werbkowicach
II nagroda:

Wiktoria Ćmiel 
Zespół Szkół w Werbkowicach

III nagroda:

Radosław Pyzio - Zespół Szkół im. 
Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym
Natalia Litwin - Zespół Szkół Ogólno-

kształcących im. Jana Pawła II 
w Krasnobrodzie

Przyznano również wyróżnienia: 
Milena Patłaczeńska 

Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Księżpolu

Agnieszka Kufera 

Gimnazjum w Obszy

Joanna Skowyra - I miejsce
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Agata Lachowska 

Gimnazjum w Obszy
Martya Małek 

Zespół Szkół w Zwierzyńcu
Agnieszka Bieniek 

Zespół Szkół nr 6 w Zamościu
Natalia Paszt 

Gimnazjum nr 2 
im. Papieża Jana Pawła II 

w Tomaszowie Lub.
Katarzyna Mazurek 

Zespół Szkół 
w Majdanie sopockim Pierwszym

Mateusz Kwitek 

Zespół Szkół nr 3 w Zamościu
Agnieszka Wołowiec 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. 
Jana Pawła w Krasnobrodzie

Natalia Nizio 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. 
Jana Pawła w Krasnobrodzie

Weronika Łoza 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. Jana Pawła w Krasnobrodzie

Dominika Koperwas 
Zespół Szkół Ogólnokształcących
 im. Jana Pawła w Krasnobrodzie
Prace można było oglądać na wy-

stawie pokonkursowej w czasie obcho-
dów patronalnych szkoły a następnie, do 
końca października, w krasnobrodzkim 
Sanktuarium. 

Celem konkursu w szczególności 
było odkrywanie nauczania św. Jana 
Pawła II na temat rodziny. O tym jak 
ogromną wartość ma rodzina podkreślał 
wielokrotnie, choćby w Liście do rodzin 
z 1994 roku: „Pośród tych wielu dróg 
rodzina jest drogą pierwszą i z wielu 
względów najważniejszą”. Mam nadzie-
ję, że będziemy o tym pamiętać.

Halina Gontarz

Natalia Litwin - III miejsce

Kolejny sukces „Wójtowian” w Werbkowicach

W niedzielę 15 listopada 2015 
roku Zespół Folklorystyczny 

„Wójtowianie” działający przy Kra-
snobrodzkim Domu Kultury odniósł 
kolejny sukces w odbywającym się w 
Werbkowicach V Międzypowiatowym 
Festiwalu Zespołów Śpiewaczych.

Jury w składzie: Andrzej Sar – mu-
zyk, gł. instruktor ds. dziedzictwa kultu-
rowego Lubelszczyzny w Wojewódzkim 
Ośrodku Kultury w Lublinie (przewod-
niczący), Kornelia Niedbał – muzyko-
log, instruktor muzyki w Wojewódzkim 
Ośrodku Kultury w Lublinie i Paweł 
Kłosiński – pracownik wydział Eduka-
cji, Kultury Fizycznej i Turystyki w Sta-
rostwie Powiatowym w Hrubieszowie, 
przyznało naszemu zespołowi II miejsce 
w kategorii zespołów z kapelą. Lepszym 
od niego był jedynie zespół „Koral” z 
UG Kamień, który zajął I miejsce. 

„Wójtowianie” wystąpili w składzie: 

wokalistki - Alicja Parkitny - kierownik 
zespołu, Alicja Olszewska, Elżbieta Pie-
la, Wiesława Dąbrowska, Alina Słota, 

Wanda Sachajko, kapela: Mirosław Ber-
lin - akordeon, Krzysztof Ujma – kon-
trabas, Bogusław Najda – bębenek i go-
ścinnie Stanisław Kłyż  - skrzypce.

Festiwal, który organizowany był 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Wer-
bkowicach, Wójta Gminy Werbkowice, 
Radę Gminy Werbkowice i Wojewódz-
ki Ośrodek Kultury w Lublinie okazją 
do konfrontacji dorobku artystycznego 
oraz wymiany doświadczeń zespołów i 
solistów z powiatu hrubieszowskiego i 
powiatów z nim sąsiadujących, ale jest 
także formą promocji miejscowości, z 
których pochodzą uczestnicy festiwalu.

Serdecznie gratuluję „Wójtowia-
nom”, dziękuję za piękną promocję 
naszego miasta i życzę kolejnych suk-
cesów.

Mariola Czapla 

Fot.  GOK Werbkowice
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Powyborcze refleksje
Gdy usłyszałam pierwsze wyniki 

sondażowe wyborów do Sejmu 
i Senatu, rozpłakałam się. Pomyślałam 
wówczas: Panie Boże, jesteś Wielki, 
Wszechmogący, Miłosierny, wysłuchałeś 
nasze błagania i nie zostawiłeś bez pomo-
cy.

Przed wyborami oglądałam debatę, w 
której uczestniczyli przedstawiciele partii 
biorących udział w wyborach. Byłam zdu-
miona wypowiedziami tych, którzy zapo-
wiadali walkę z Kościołem. Domagali 
sie rozdziału Kościoła od państwa. Prze-
szkadzało im nauczanie religii w szkole 
i finansowanie przez państwo. Zarzucali 
też Prawu i Sprawiedliwości, że zechce 
uczynić Polskę państwem wyznaniowym. 
Jedynie pani Beata Szydło, opowiedziała 
się za Kościołem. Spokojnym, rzeczo-
wym głosem stwierdziła, że nie ma po-
trzeby zmieniać tego, co zostało ustalone 
w konkordacie.

Zastanawiałam się, kim są ci co nie 
negują istnienia Pana Boga, ale otwarcie 
zapowiadają walkę z Nim. Żądają, by du-
chowni nie mieszali się do polityki, lecz 
cicho siedzieli w zakrystii. Według nich, 
wiara to prywatna sprawa człowieka. Kie-
dyś słuchałam jak komuniści negowali 

istnienie Pana Boga. W tym przypadku 
uczestnicy debaty w większości zapowia-
dali walkę z Wszechmogącym.

Ciągle nurtowało mnie pytanie: Kim 
są ci ludzie, którzy sprzeciwiają sie pra-
wom Bożym? Doszłam do wniosku, że to 
ludzie nowej lewicy. Prawda jest taka, że 
Platforma Obywatelska już dawno skręci-
ła w lewo. Razem z koalicjantem przy po-
parciu lewicy, ustanowili prawa sprzeczne 
z prawem Bożym na przykład aborcję, 
zapłodnienie metodą in vitro, genderyzm, 
dewiacje seksualne. Zupełnie nie obcho-
dził ich Naród. Dlatego słysząc wyniki 
sondażowe radość napełniła moje serce. 
Jest nadzieja, pomyślałam. Damy radę!

Kiedy Państwowa Komisja Wyborcza 
podała oficjalne wyniki wyborów, w ser-
cach wielu Polaków zapanowała wielka 
radość. Po raz pierwszy w historii prawica 
wygrała wybory w taki sposób, że może 
samodzielnie rządzić. W PRL-u wygry-
wała jedynie słuszna PZPR, ale nie były to 
wybory demokratyczne. Teraz na ulicach 
ludzie uśmiechają się do siebie i mówią, 
że wreszcie jest nadzieja. Dla biednych i 
opuszczonych zabłysło światełko w tune-
lu.

Po wyborach byłam dumna z miesz-

kańców mojej małej Ojczyzny, którzy ko-
lejny raz pięknie wybrali. Cieszyłam się 
z tego, że wielką potrzebę chwili odczuli 
też mieszkańcy Polski północnej i zachod-
niej. Po raz pierwszy nasz kraj nie był po-
dzielony na połowę. Radość moja była 
wielka dlatego, że większość Polaków 
wybrała partię, która jako jedyna w czasie 
debaty opowiedziała się za Kościołem. Je-
śli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to 
wszystko inne jest na właściwym miejscu. 
Długo na to czekaliśmy. 

Myślę, że dużą zasługę w tym zwy-
cięstwie ma Radio Maryja, Telewizja 
Trwam, „Nasz Dziennik”. W tych kato-
lickich mediach Polacy wyrażali swoje 
poglądy i opinie. Rzeczowe, merytorycz-
ne rozmowy z kandydatami na posłów i 
senatorów trwały nieskończenie długo. To 
wszystko kreśliło obraz upadającej Polski, 
kształtowało właściwe opinie, umożliwia-
ło podjęcie decyzji.

Po wyborach media masowego ogłu-
piania i występujący w nich politycy za-
częli wróżyć Polsce jak najgorzej, kreśląc 
przyszłość w ciemnych kolorach. Jeszcze 
nie ukonstytuował się nowy rząd, a prze-
ciwnicy wyliczali co może mu się nie 
udać. Sadzę, że mieli oni już swoje „5 mi-
nut” i to dwa razy. Nic dobrego z tego nie 
wyszło. Dlatego teraz powinni dać szansę 
innym.      
   Józefa Kusz

Umieranie – koniec wszystkiego czy początek?
W obecnej kulturze europejskiej człowiek 
jakże często odchodzi z tego świata w sa-
motności. Bywa, że umierającej osobie 
towarzyszy rodzina, niekiedy przyjaciele, 
jednakże coraz częściej zastępuje ją per-
sonel medyczny szpitali, domów opieki 
albo hospicjów. Samotne umieranie jest 
bardzo trudnym i bolesnym doświadcze-
niem.  
Dotkliwe doświadczanie samotności 
może wystąpić również wtedy, gdy ro-
dzina - nie mogąc pogodzić się z odcho-
dzeniem osoby bliskiej - zaprzecza umie-
raniu, powtarzając najczęściej: „Musi 
być dobrze”. Powstaje warte rozważenia 
pytanie, do kogo skierowane są te słowa?  
I co to znaczy „dobrze” oraz dla kogo 
„dobrze”? 
 Wydaje się, że dzieje się tak wówczas, 
gdy śmierć przeżywana jest jako kres 
wszystkiego. Trzeba zauważyć, że rów-
nież ludzie wierzący zachowują sie tak, 
jakby ich bliscy bezpowrotnie spadali w 
ciemną beznadziejną przepaść, a nie po-
dążali do jasnego i pełnego wszechogar-
niającej miłość przygotowanego dla nich 
„mieszkania”.  
Postawa wobec śmierci jest tak napraw-

dę sprawdzianem naszej wiary. Wszak 
słowa Janowej Ewangelii mówią wyraź-
nie: „Niech się nie trwoży serce wasze. 
Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. 
W domu Ojca mego jest mieszkań wie-
le. Gdyby tak nie było, to bym wam po-
wiedział. Idę przecież przygotować wam 
miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam 
miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was 
do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja 
jestem”.  (J 14, 1-6).
Niekiedy osoba umierająca oraz jej ro-
dzina potrzebują pomocy w uświadomie-
niu i nazwaniu przeżywanych stanów i 
towarzyszących im emocji. Ważne jest 
wsparcie osób bliskich, duszpasterzy i 
psychologów w poszukiwaniu sposobów 
przezwyciężania lęku, strachu, złości, po-
czucia osamotnienia i bezradności.
Najważniejsze jest spokojne i pełne ak-
ceptacji trwanie, obecność, bo samotne 
umieranie jest bardzo trudnym doświad-
czeniem.
W związku z tym, że samotność obejmuje 
sferę nie tylko psychologiczną, ale i onto-
logiczną, antropologiczną, socjologiczną 
oraz religijną1. Rzeczą podstawową zdaje 
się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie 

o sens przeżywanego cierpienia i osta-
teczny jego cel.
Dla osób wierzących w Jezusa Chrystusa 
sensem będzie zjednoczenie z Jego cier-
pieniem i Krzyżem oraz ofiarowanie cier-
pienia Bogu w określonej intencji. Celem 
zaś zjednoczenie z Bogiem, pamiętając, 
że „to nie samotność łączy z Bogiem, ale 
miłość osiągająca pełnię dzięki niej” 2.   I 
wtedy ból i cierpienie, przenikające ciało 
i duszę, mogą być przemienione w modli-
twę.  A szczere oddanie się osobie umi-
łowanej i kochanej, ten pełen miłości re-
spekt - jak określa go ks. Henryk Witczyk 
- przynosi ulgę, koncentruje na Bogu, a 
nie na własnym cierpieniu.  Wówczas 
to umieranie ma szansę być przeżywane 
jako początek nowej drogi, a nie koniec 
wszystkiego.

Zofia Kończewska-Murdzek

1 Encyklopedia Katolicka, Tom XVII, s. 
991, Lublin  2012, TN KUL.
2 H. Witczyk, Modlitwa Jezusa i chrześci-
janina w obliczu śmierci w: Dar i tajemni-
ca śmierci, Tydzień Eklezjologiczny 2006, 
W Trosce o Kościół T. VII, s.13-27.



Groby i pamięć
W ostatnie dni października kie-

rujemy swoje kroki w stronę 
cmentarza, aby uporządkować groby na-
szych bliskich zmarłych. W starej części 
krasnobrodzkiego cmentarza parafial-
nego na tzw. „Górce” jest wiele starych 
grobów, w których pochowani są zacni, 
zasłużeni dla Krasnobrodu ludzie. Oni 
tworzyli historię naszej miejscowo-
ści. Niektórzy twierdzą, że „Górka”, to 
wejście do krasnobrodzkich podziemi 
wiodących do zabudowań pałacowych 
w Podzamku (dzielnica Krasnobrodu). 
Są też na naszym cmentarzu groby pra-
wosławne – ewidentni świadkowie wie-
lokulturowości Krasnobrodu. Szkoda, 
żeby zniknęły z powierzchni cmentarza. 
W związku z tym członkowie Krasno-
brodzkiego Towarzystwa Regionalne-
go podejmują latem i jesienią działania 
zmierzające do przywrócenia nagrob-
kom estetycznego wyglądu, zachęcając 
przy tym młodzież z krasnobrodzkich 
szkół do włączenia się w tę akcję. I tak 
trwa to blisko 15 lat. Ofiarni regionali-
ści to: Maria i Mieczysław Kościńscy, 
Halina Gontarz, Danuta Korzeniowska, 
Jadwiga Gałka, Stanisław Greszta, Sta-
nisław Sirdak, Alina Słota.  Wystarczy-
ło trochę chęci, czasu, wysiłku, kilku 
narzędzi i udało się uratować pamiątki 
historii. Każda miejscowość musi pielę-
gnować swoją przeszłość, bo jeżeli nie 
dba o nią to się zatraca. 

Pan Kościński – prezes KTR senty-
mentem darzy sobie byłego proboszcza 
parafii Krasnobród – ks. Ludwika Li-
werskiego. Jemu poświęca wiele czasu 
pozyskując informacje biograficzne o 
tym duchownym i pielęgnuje miejsce 
jego spoczynku na cmentarzu. 

Ostatnio w zachodniej części cmen-
tarza w okolicy nagrobka prawosław-
nego pojawiły się na zaniedbanych 

grobach kartki informujące o likwidacji 
tych obiektów (w większości na grobach 
zmarłych w latach  70-tych XX wieku 
podopiecznych z Domu Pomocy Spo-
łecznej w Podzamku), zgodnie z regu-

laminem krasnobrodzkiego cmentarza. 
Na szczęście zadbany nagrobek pra-
wosławny, odwiedzany przez uczniów, 
turystów, pasjonatów historii został ura-
towany od kasacji. Na łamach „Gazety 
Krasnobrodzkiej” chcę wyrazić uznanie 
i podziękować osobom wymienionym 
oraz tajemniczym, które starają się bez-
interesownie dbać o estetyczny wygląd 
nie tylko grobów swoich bliskich zmar-
łych, ale też o inne groby. Wasze zaan-
gażowanie przynosi wymierne efekty. 
Podziękowania kieruję też do młodzieży 
szkół opiekującej się grobami żołnierzy 
września 1939r. oraz pomnikiem Po-
wstańców Styczniowych. W latach 70 – 
tych jako harcerka mimo przejmującego 
chłodu pełniłam wartę przy dawnym Po-

mniku Żołnierzy Września 1939r., który 
przedstawiał trzech żołnierzy zrywają-
cych się do walki w obronie Ojczyzny. 
Dla mnie taka warta to wielki zaszczyt, 
chluba dla szkoły rodziny i ojczyzny 
oraz patriotyczny obowiązek, umacnia-
ła patriotyzm i oddanie się ojczyźnie w 
sercach młodego pokolenia. Szczegól-
nym sentymentem cenię sobie niewiel-
ki nagrobek kamienny, przedstawiający 
na postumencie krzyż ozdobiony wia-
nuszkiem, a obok niego siedzącą małą 
dziewczynkę z bukiecikiem kwiatków 
(na zdjęciu). Gdy pierwszy raz ujrzałam 
ten opuszczony nagrobek, wzruszyłam 
się głęboko i postanowiłam się nim za-
opiekować. Moja troska o ten grób trwa 
już blisko 50 lat. W dzieciństwie tym 
nagrobkiem opiekowali się moi rówie-
śnicy z klasy, niestety rozpierzchli się po 
kraju, a ja pozostałam mu wierna i do-
póki mi wystarczy sił i zdrowia, będę go 
pielęgnować. Zauważyłam, że zmarły w 
1921r. ks. Nikodem Morawski – wika-
riusz posługujący w parafii Krasnobród 
doczekał się pięknego, okazałego gro-
bowca, obok symbolicznego nagrobka 
rodziny Fudakowskich – dawnych wła-
ścicieli dóbr krasnobrodzkich. 

Warto podkreślić, że krasnobrodz-
ki cmentarz parafialny pięknieje z roku 
na rok. Wzrasta świadomość parafian 
związana z kwestią segregowania śmie-
ci. Coraz mniej jest dzikich wysypisk 
śmieci na opuszczonych grobach, nie 
ma grobów zarośniętych krzakami. Nie-
które alejki zostały wyłożone kostką, są 
specjalnie oznakowane miejsca na se-
gregowane śmieci. Przydał by się jesz-
cze podział cmentarza na sektory. Ale 
myślę, że z biegiem czasu doczekamy 
się tego. Najważniejsze, że wspólnymi 
siłami zmierzamy w dobrym kierunku 
i dążymy do tego, aby krasnobrodzki 
cmentarz był wizytówką miasta.
 

Alina Słota
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„Drewniany skarb”
Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość

W dniach 7-14 grudnia 2015r. 
w Krasnobrodzkim Domu 

Kultury prezentowana będzie wystawa 
„Drewniany skarb” , która jest elemen-
tem projektu realizowanego przez Ośro-
dek „Brama Grodzka – Teatr NN”,  Nor-
weski Instytut Badań nad Dziedzictwem 
Kulturowym i Muzeum w Larviku. Wy-

stawa ilustruje dziedzictwo architektury 
drewnianej 5 miast Lubelszczyzny i jed-
nego miasteczka w Norwegii. Krasno-
bród, jako jedno z kilku miasteczek na 
Lubelszczyźnie został zaprezentowany 
na wystawie.

Cały projekt obejmuje działania do-
kumentacyjno-badawcze miasteczek z 

województwa, których rezultatem bę-
dzie między innymi powstanie makiet 
3D wybranych miasteczek i wspomnia-
nej wystawy.

 M.K.
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Sportowa rywalizacja w Majdanie Wielkim
 XXIII Biegi Przełajowe o Puchar Szkoły im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

W dniu 09.10.2015 roku w Szko-
le Podstawowej im. Kardyna-

ła Stefana Wyszyńskiego w Majdanie 
Wielkim odbyły się XXIII Biegi Przeła-
jowe, w których wzięły udział 
następujące szkoły: ZSP 
Krasnobród, SP Kaczórki, 
SP Suchowola, SP Szewnia 
Górna i SP Majdan Wielki. 

Główne cele zawodów: 
promowanie zdrowego stylu 
życia; wzmacnianie kondycji 
fizycznej i wytrzymałości; 
integracja uczniów z różnych 
szkół i środowisk; kształto-
wanie kulturalnego zacho-
wania się zgodnie z zasadą 
„fair play;”

Uczniowie klas 0- III 

(miejscowi) rywalizowali 
między sobą w kategoriach:

*Kl.„0-I” Dziewczęta, *„0- I”Chłop-
cy; *„II- III”- Dziewczęta; *„II-III” 
Chłopcy i zajęli następujące miejsca na-
grodzone medalami:

Kl. „0-I” Dziewczęta: 
I miejsce -Wiktoria Kochaniec, 

II - Agnieszka Bukała, 
III - Wiktoria Tytuła. 

KL.”0-I” Chłopcy: 
I miejsce - Kacper Skowroński, 

II - Bartłomiej Smoluch, 
III - Adrian Adamczuk.
KL. „II- III” Dziewczęta: 

I - miejsce Małgorzata Rzepecka, 
II - Magdalena Jakus, 
III - Weronika Tyrka.
KL. „II- III” Chłopcy: 

I miejsce - Łukasz Rajtak, 
II - Daniel Borek, I
II - Mateusz Piskor.

W klasach IV- VI w biegach prze-
łajowych rywalizowali między sobą 
uczniowie w/w szkół w kategoriach: IV 

Dz.; IV Chł.; V Dz.; V Chł.; VI Dz.; VI 
Chł.

W poszczególnych kategoriach miej-
sca nagrodzone medalami zdobyli na-
stępujący uczniowie: 

Kl. IV Dz.: 
I miejsce - Julia Adamczuk 

- SP Majdan Wielki, 
II - Jolanta Handora - SP Kaczórki, 

III - Natalia Piskor 

- SP Majdan Wielki.
 Kl. IV Chł.: 

I miejsce - Mateusz Borek 

- SP Majdan Wielki, 
II - Patryk Zaśko - SP Suchowola, 
III - Kamil Piskor - SP Suchowola.

KL. V Dz.: 
I miejsce - Kinga Malicka 

- SP Suchowola; 

II - Natalia Pura- SP Szewnia Górna, 

III - Martyna Krzywonos 

- SP Szewnia Górna. 
KL. V Chł.: 

I miejsce - Patryk Stropek 

- SP Szewnia Górna, 
II - Mateusz Słupski 
- ZSP Krasnobród, 

III - Dominik Guczma
- SP Suchowola.

KL.VI Dz.: 
I miejsce - Eliza Deryło 

– SP Suchowola, 
II - Aleksandra Adamczuk 

- SP Majdan Wielki; 

III - Julia Małyszek 
- SP Szewnia Górna.

KL. VI Chł.: 
I miejsce - Konrad Pakuła

- SP Szewnia Górna, 
II- Adrian Słupski 

– SP Majdan Wielki; 
III - Łukasz Czuwara 
- SP Majdan Wielki. 

 W łącznej klasyfikacji szkoły zajęły 
następujące miejsca:

*  I  miejsce 

- SP Majdan Wielki - ( 77 pkt)  

* II miejsce 
- SP Suchowola- (75 pkt)

* III  miejsce 
- SP Szewnia Górna - (72 pkt)

* IV miejsce 
- ZSP Krasnobród- (70 pkt)

* V miejsce 
– SP Kaczórki – (33 pkt)

Tak więc puchar zdobyła SP z Maj-
danu Wielkiego.

Komisja sędziowska: p. Jacek Ko-
walik; p. Katarzyna Bosiak; p. Krzysz-
tof Szkałuba.
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TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
O PUCHAR BURMISTRZA KRASNOBRODU

17 października odbył się odbył 
się TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O 
PUCHAR BURMISTRZA KRASNO-
BRODU. Turniej odbył się już po raz 
piąty i cieszy się  dużym zaintereso-
waniem mieszkańców naszej gminy. W 
rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn, 
były to drużyny mieszane(kobiety i 
mężczyźni). Uroczystego otwarcia do-
konał Burmistrz Krasnobrodu p. Kazi-
mierz Misztal oraz Prezes KS „SET” p. 
Marek Pakuła. Zawody przebiegały we 
wspaniałej atmosferze rywalizacji ale 
też wzajemnej sympatii. Poziom rozgry-

wek jest z roku na rok coraz wyższy co 
potwierdza nasz zaprzyjaźniony sędzia 
główny zawodów p. Adam Gaca. Po za-
ciętych meczach ostatecznie klasyfika-
cja przedstawia się następująco:

I miejsce MŁODZI KRASNOBRÓD
II miejsce PODZAMEK – HUTKI

III miejsce SET
IV miejsce PODKLASZTOR

V miejsce DZIEWCZYNY 
KRASNOBRÓD

VI miejsce MORDAT 
KRASNOBRÓD

Wszystkie drużyny dostały pamiąt-
kowe puchary oraz piłki.

Organizatorem turnieju był Klub 
Siatkarski „SET” Krasnobród działający 
od kilku lat na terenie naszej gminy.

Ogólnie cieszy nas coraz większe 
zainteresowanie grą w piłkę siatkową co 
skutkuje tyloma drużynami na turnieju, 
ale też reprezentowaniem nasze gminy 
w rozgrywkach LZS zarówno w katego-
rii kobiet jak i mężczyzn.

Joanna Górnik

XXII Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

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

tury odbędą się Eliminacje Rejonowe 
XXII Międzynarodowego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza 
Szwarlika.

W eliminacjach mogą wziąć udział 
soliści, duety, chóry, kapele, zespoły 
wokalne i wokalno-instrumentalne, za-
równo dzieci, młodzież jak i dorośli. 

Eliminacje rejonowe są pierwszym 
etapem festiwalu. Drugi etap to przesłu-
chania finałowe, w których uczestniczyć 
będą  laureaci wyłonieni eliminacjach 

rejonowych, które odbywać się będą 
w ponad  30 miejscowościach na tere-
nie Polski oraz na Ukrainie i Białoru-
si. Przesłuchania II etapu odbędą się w 

dniach 14-16 stycznia 2016 r. w siedzi-
bie Państwowej Szkoły Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina w Będzinie.

Lista uczestników krasnobrodzkich 
eliminacji zostanie podana na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w 
Krasnobrodzie, po zakończeniu termi-
nu naboru, który mija 27 listopada br., 
ale już teraz serdecznie zapraszamy do 
wysłuchania prezentowanych kolęd i 
pastorałek.

Mariola Czapla

XXI Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolaka

W dniu 3  grudnia 2015r. (czwartek) o godzinie 10.00 w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury odbędzie 
się XXI edycja  Gminnego Konkursu Piosenki Przedszkolaka. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przed-

szkolnym oraz uczniów kl. 0 z terenu miasta i gminy Krasnobród.
Serdecznie zapraszamy do wysłuchania prezentacji muzycznych w wykonaniu naszych milusińskich.

M. Czapla



15 lat z Janem Pawłem II - Święto ZSO

21-22.10.2015r.


