
5,00 zł
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GMINNEGO

ROK XXXII nr 12/293 grudzień 2021
ISSN 15064263

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego nowego 2022 roku

życzy Redakcja GK





Grudzień 2021Gazeta     rasnobrodzka 3 

Częściowy odbiór prac na ul. Kalinowej
Na podstawie  zgłoszenia Wykonaw‐

cy z dnia 14.12.2021 r. Komisja powoła‐
na przez Burmistrza Krasnobrodu doko‐
nała odbioru częściowego robót budow‐
lanych w  ramach  zadania  pn.  „Budowa 
odcinka ulicy Kalinowej nr 112296L na 
osiedlu Podzamek w Krasnobrodzie, km 
0+003.00÷0+440.90”,  realizowanych  na 
podstawie  umowy  nr  64/2021  z  dnia 

30.09.2021  r.  oraz Aneksu  nr  1  z  dnia 
11.10.2021  r.,  zawartych    pomiędzy 
Gminą  Krasnobród,  ul.  3  Maja  36,  22
440 Krasnobród, a firmą Zakład Budow‐
lanoTransportowy  „DROGMOST”  Sp. 
z o.o., Mokre 24D, 22400 Zamość.

Roboty zostały wykonane w okresie 
od 05.10.2021 r. do 13.12.2021 r. zgod‐
nie z wpisami w Dzienniku budowy oraz 
zgodnie z umową  i  zasadami  sztuki bu‐
dowlanej.

Na  tym  etapie  wykonywania  robót 
nie  wystąpiły  odstępstwa  od  projektu. 
Jakość  wykonanych  robót  częściowych 
uznano za dobrą.

Wartość  odebranych  częściowo  ro‐
bót, wynosi netto 141 508,96 zł  i brutto 
174 056,02 zł.

Zadanie  finansowane  jest  ze  środ‐
ków  Rządowego  Funduszu  Rozwoju 
Dróg  2021.  Wartość  całkowita  zadania 
wynosi 878 636,37 zł brutto, w tym do‐
finansowanie: 439 318,00 zł.

Zgodnie  z  zawartą  umową  robo‐
ty  zostaną  wykonane  w  terminie  do 
30.06.2022 r.
Gmina Krasnobród na wysokim

miejscu w rankingu „Rzeczpospolitej”
Gmina  Krasnobród  zajęła  wysokie, 

najwyższe jak dotąd, miejsce w Rankin‐
gu  Samorządów  „Rzeczpospolitej”.  Na 
878 gmin miejskowiejskich Krasnobród 
uplasował  się  na  99  miejscu. Warto  tu 
dodać, że przed nami był tylko jeden sa‐
morząd  z  naszego  regionu  –  Biłgoraj, 
który zajął 91 miejsce.

Ranking Samorządów „Rzeczpospo‐
litej”  jest  uznawany  za  najbardziej  pre‐
stiżowy  i  wiarygodny  w  Polsce.  Jego 
zasady  ustala  niezależna  Kapituła, 
w  skład  której  wchodzą  przedstawiciele 
organizacji  samorządowych,  organizacji 
pozarządowych, władz publicznych oraz 
przedstawiciele  „Rzeczpospolitej”.  Ka‐
pitule  przewodniczy  były  premier  RP 
prof. Jerzy Buzek. 

Kryteria  Rankingów  Samorządów 

2021  obejmuje  około  50  czynników, 
w  podziale  na  następujące  kategorie:  1) 
trwałość  ekonomicznofinansowa,  2) 
trwałość  społeczna,  3)  trwałość  środo‐
wiskowa.  W  czwartej  kategorii  przy 
ocenie  brane  pod  uwagę  były  też  takie 
zagadnienia jak:  jakość zaradzania urzę‐
dem,  proces  uchwałodawczy  oraz  po‐
ziom współpracy z samorządami.

Źródłem danych podlegających oce‐
nie  są  informacje  udostępniane  przez 
Główny  Urząd  Statystyczny,  Minister‐
stwo  Finansów  oraz  informacje  podane 
przez  władze  lokalne  w  specjalnej  an‐
kiecie.
Nowe, świąteczne iluminacje świetlne
Gmina  Krasnobród  przed  nadcho‐

dzącymi  Świętami  Bożego  Narodzenia 
przystąpiła  do  wymiany  wyeksploato‐
wanych  dekoracji  świątecznych  monto‐
wanych  na  ulicznych  słupach  oświetle‐
niowych.  Zdemontowane  ozdoby  świą‐
teczne po okresie 10  lat były częściowo 
lub  w  całości  wypalone  i  zamiast  pod‐
kreślać  świąteczny  nastrój  i  podniosłą 

atmosferę nadchodzących świąt, delikat‐
nie mówiąc budziły niesmak. 

Pierwsza  partia  zakupionych  deko‐
racji  świątecznych  składa  się  z  szopki 
bożonarodzeniowej  i  została  zamonto‐
wana  przed  budynkiem  Informacji  Tu‐
rystycznej  na  osiedlu  Podklasztor,  na‐
przeciw  klasztoru.  Natomiast  druga, 
przedstawiająca św. Mikołaja na saniach 
ciągniętych  przez  renifera,  na  krasno‐
brodzkim  rynku.  Pozostałe  kilkanaście 
elementów  to  dekoracje  montowane  na 
słupach ulicznych wokół  rynku, na  ron‐
dzie oraz na wysokości sanatorium i ko‐
ścioła Św. Ducha na Podzamku. 
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Koszt  zakupu  tej  partii  dekoracji 
wraz z montażem wyniósł ok. 40 tys. zł. 
Z uwagi na znaczne koszty nowych de‐
koracji,  wymiana  będzie  dokonywana 
sukcesywnie  w  następnych  latach 
w  oparciu  o  ujednolicone  wzory  zaku‐
pione w tym roku.
Oficjalne otwarcie drogi w Kaczórkach
W dniu 21 grudnia 2021 roku odby‐

ło  się  oficjalne  otwarcie  nowo wybudo‐
wanej drogi w Kaczórkach. W wydarze‐
niu  tym  wzięli  udział  przedstawiciele 
władz  samorządowych  oraz mieszkańcy 
Kaczórek.  Poświęcenia  drogi  dokonał 
ks. Artur  Sokół  –  proboszcz Parafii  pw. 
Opatrzności  Bożej  w  Bondyrzu,  który 
modlił  się  też w  intencji  użytkowników 
tej drogi, aby bezpiecznie ją pokonywali. 
Symbolicznego  otwarcia  drogi  poprzez 
przecięcie  wstęgi  dokonali:  burmistrz 
Krasnobrodu  Kazimierz  Misztal,  prze‐

wodniczący  Rady  Miejskiej  w  Krasno‐
brodzie  Radosław  CiosMairot,  radna 
Rady Miejskiej  w  Krasnobrodzie  i  jed‐
nocześnie mieszkanka  tej  miejscowości, 
Anna  Szkałuba  oraz  przedstawiciel  lo‐
kalnej społeczności Leszek Zdżyłowski.

Zakres  wykonanych  prac  obejmował 
rozbudowę  drogi  o  długości  714,50m 
i  szerokości  podstawowej  5,50  m  o  na‐
wierzchni  z  betonu  asfaltowego,  której 
początek  zlokalizowany  jest  w  rejonie 
skrzyżowania  z  drogą  wojewódzką 
nr  849  (przy  granicy  pasa  drogowego), 
natomiast  koniec  inwestycji  zlokalizowa‐
ny  jest  na  granicy  Gmin  Krasnobród 
i Adamów.  Ponadto  wykonano  chodnik 
o  szerokości  2,00  m  o  nawierzchni 
z  kostki  betonowej  brukowej;  zjazdy 
zbiorcze  i  leśne  o  nawierzchni  z  betonu 
asfaltowego  oraz  gospodarcze  o  na‐
wierzchni  z  kostki  betonowej  brukowej. 
Zadanie  obejmowało  także  przebudowę 

kolidujących  urządzeń  telekomunikacyj‐
nych,  budowę  kanału  technologicznego 
i  przebudowę  istniejącego  oświetlenia 
ulicznego  oraz  budowę  nowego,  wyko‐
nanie  przebudowy  istniejącego  systemu 
odwodnienia  powierzchniowego  wraz 
z  remontem  rowów  przydrożnych  i  za‐
bezpieczeniem części skarp oraz urządze‐
nia bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawcą  zadania  było  Przed‐
siębiorstwo  Robót  Drogowych  Sp. 
z o.o. w Zamościu.

Całkowita  wartość  zadania  wynosi 
1 625 210,48 zł brutto.

Droga  została  wykonana  w  ramach 
zadania pn.  „Rozbudowa drogi  gminnej 
nr  110829L  w  miejscowości  Kaczórki 
od km 0+013,00 do km 0+727,50” dofi‐
nansowanego  ze  środków  Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Informacje zebrała M. Czapla

Ku  wielkiej  radości  księdza  pro‐
boszcza  Eugeniusza  Derdziuka, 

księży  z  nim współpracujących  oraz  pa‐
rafian  i  pielgrzymów,  po  prawie  cztero‐
miesięcznej  przerwie,  nowo  wyremonto‐
wany  kościół  został  otwarty.  Pierwsze 
msze  święte odprawione były  już w nie‐
dzielę  19  grudnia,  ale  wtedy  jeszcze  nie 
wszystkie  prace  zostały  ukończone.  Nie 
było  też  jeszcze  cudownego  obrazu 
w głównym ołtarzu. 

Oficjalne  oddanie  do  użytkowania 
krasnobrodzkiej  świątyni  oraz  uroczyste 
wprowadzenie  do  niej,  cudem  słynącego 
obrazu Matki Bożej Krasnobrodzkiej na‐
stąpi podczas Świąt Bożego Narodzenia. 

W  czasie  remontu  obraz  znajdował 
się  w  kaplicy  u  sióstr  ze  Zgromadzenia 
Imienia Jezus, które pracują w naszej pa‐
rafii.  Niedzielne  i  świąteczne  msze  św. 
odprawiane były w specjalnie w tym celu 
urządzonym  namiocie,  który  ustawiony 
był  na  placu  przykościelnym.  Msze  św. 
w dni powszednie natomiast sprawowane 
były na dolnym korytarzu klasztoru, któ‐
rego część zaadaptowano na ten cel, usta‐
wiając  tam  ołtarz  i  miejsca  siedzące  dla 
wiernych.

Remont  kościoła  był  prowadzony 
w  ramach  projektu  pn.  „Termomoderni‐
zacja Podominikańskiego Zespołu Klasz‐
tornego parafii Nawiedzenia Najświętszej 

Maryi  Panny  w  Krasnobrodzie”  realizo‐
wanego  przez  miejscową  parafię  przy 
wsparciu  finansowym  z  Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo‐
darki Wodnej.

Obejmował  on  wykonanie  ogrzewa‐
nia  podłogowego  kościoła  i  jednego  po‐
mieszczenia  zakrystii. W  tym  celu  skuto 
starą  posadzkę, wykonano  pierwszą wy‐
lewkę,  rozłożono  izolację  i  rurki  na 
ogrzewanie podłogowe, a następnie zala‐
no  je  betonem,  na  który  położono  nowe 
płyty  marmurowe.  Kolorem  i  kształtem 
przypominają  podłogę,  która  była wcze‐
śniej  (kwadraty w  kolorze  czarnym  i  ja‐
snym). Wykonano też betonowe wylewki 

Długo oczekiwany powrót do świątyni
Zakończenie gruntownego remontu Kościoła Nawiedzenia NMP 
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na  podwyższenie  prezbiterium,  które  zo‐
stało też nieco powiększone. Schodki, po 
których wchodzi się teraz do ołtarza mają 
zmieniony  kształt.  Wcześniejsze  były 
w  linii  prostej,  obecnie  są  nieco  zaokrą‐
glone. Prezbiterium również  jest wyłożo‐
ne marmurem.

Remont  kościoła  obejmował  także 
wykonanie  nowych  instalacji:  elektrycz‐
nej, nagłośnieniowej i teleinformatycznej. 
Zainstalowano także nowe ekrany (moni‐
tory) do wyświetlania tekstów pieśni. Za‐
miast dwóch jest ich trzy i mają nową lo‐
kalizację.  Zamontowano  je  tak,  aby 
z  każdego  miejsca  wierni  mogli  z  nich 
korzystać.  Nowa  usytuowanie  oraz  sys‐
tem ich składania i zasłaniania przyczyni‐
ły  się  do  tego,  że  nie  zasłaniają  widoku 
ołtarza głównego.

Wnętrze  kościoła  zostało  pomalowa‐
ne.  Można  określić,  że  częściowo,  gdyż 
na ścianach zostawione zostały fragmenty 
ścian,  na  których  konserwatorzy  zabyt‐
ków wykonali tzw. „odkrywki”  odsłonili 
miejsca,  które  potwierdzają,  że we wnę‐
trzu kościoła były malowidła na ścianach.

Przy okazji prac remontowych w ko‐
ściele  odnowiono  również  drewniane  ła‐
wy, na których siedzą wierni oraz konfe‐
sjonały.  W  żyrandolach  zamontowano 
nowe żarówki, które mają inną niż wcze‐
śniej  barwę,  dzięki  czemu  we  wnętrzu 
kościoła jest jaśniej. 

Do  ogrzewania  kościoła  zostały  za‐
stosowane  nowoczesne  technologie  – 
pompy ciepła oraz fotowoltaika. Odwier‐
ty studni na potrzeby pomp ciepła zostały 
wykonane  w  dawnym  ogrodzie  przyko‐
ścielnym. Pompy ciepła    już zostały uru‐
chomione  i działają, dzięki czemu w ko‐
ściele  jest  ciepło. Nowoczesna kotłownia 
do ich obsługi została zlokalizowana pod 
ołtarzem polowym. Natomiast panele  fo‐
towoltaiczne  zostały  umieszczone  na  da‐
chach  budynków  gospodarczych  znajdu‐
jących  się  na  podwórzu  przykościelnym. 
Wykonanie  instalacji  fotowoltaicznych 
wymusiło  konieczność  zmiany  konstruk‐
cji dachowych i pokrycia dachów na tych 
obiektach.  Przy  okazji  poprawił  się  też 
wizerunek tych budynków.

Remont  kościoła,  to  tylko  część  pro‐
jektu pn. „Termomodernizacja Podomini‐
kańskiego  Zespołu  Klasztornego  parafii 
Nawiedzenia  Najświętszej  Maryi  Panny 
w  Krasnobrodzie”.  Jego  zakres  jest 
znacznie większy, stąd  też  jego realizacja 
jest zaplanowana na dwa lata.

Wraz  z  remontem  kościoła  prowa‐
dzone były też inne prace w ramach tego 
projektu.  Na  obiektach  klasztornych,  ze 
ścian  zewnętrznych  skuty  został  stary 
tynk,  aby  potem  położyć  tzw.  tynk  cie‐
płochronny, gdyż ze względu na  fakt,  że 
jest  to  obiekt  zabytkowy  nie  ma  zgody 
konserwatora  zabytków  na  wykonanie 

tradycyjnego  docieplenia  ścian.  Prowa‐
dzono  też  prace  przy  izolacji  pionowej 
klasztoru  oraz  systemie  odprowadzania 
wody deszczowej z wirydarza. Wszystkie 
te  działania  sprawiły,  że  sąsiedztwo  ko‐
ścioła i klasztoru wyglądało przez pewien 
czas jak teren wielkiej budowy, na której 
bardzo dużo się dzieje.

Po zakończeniu prac w kościele  roz‐
poczną się podobne na korytarzach klasz‐
tornych  oraz  w  pomieszczeniu  zakrystii, 
tj. skuwanie posadzek, wykonanie ogrze‐
wania  podłogowego,  położenie  nowych 
posadzek. 

Całkowita wartość projektu pn. „Ter‐
momodernizacja  Podominikańskiego Ze‐
społu  Klasztornego  parafii  Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny w Krasnobro‐
dzie”  to  kwota  9  760  116,00  zł,  w  tym 
7  714  372,00  zł  to  dofinansowanie 
z  NFOŚiGW.  Ponad  2  mln  zł  to  wkład 
własny  parafii.  Chętni,  którzy  chcieliby 
wesprzeć  tę  inwestycję  mogą  to  zrobić 
dokonując wpłaty na konto parafii.

O  postępie  prac  remontowych  bę‐
dziemy  informowali  w  kolejnych wyda‐
niach GK.

Mariola Czapla

Parafia  RzymskoKatolicka  p.w.  Nawiedzenia 
NMP ul. Tomaszowska 18, 22440 Krasnobród
Nr konta: 62 9639 0009 2002 0055 0749 0001
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I Szkolenie
„Zdrowie ryb w stawach karpiowych i pstrągowych” 

Krasnobród  23.07.2021 r.
W dniu 23 lipca br. w Krasnobrodzkim Domu Kultury od‐

było się pierwsze szkolenie zorganizowane w ramach projektu 
wraz z pokazem kulinarnym kuchni regionalnej z wykorzysta‐
niem lokalnych produktów rybackich. Jego temat  to „Zdrowie 
ryb w stawach karpiowych i pstrągowych”.

Szkolenie  poprowadził  znakomity  wykładowca    dr  Jan 
Żelazny z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Badawcze‐
go w Puławach,  Zakład Chorób Ryb,  Polskiego Towarzystwa 
Nauk Weterynaryjnych. Po wykładzie odbył się pokaz kulinar‐
ny kuchni regionalnej przedstawiony przez p. Elżbietę i Jerzego 
Wójcików z Restauracji Koncertowa z Lublina. Głównym ce‐
lem warsztatów było nabycie i poszerzenie wiedzy oraz umie‐
jętności praktycznych w zakresie przygotowania i podania tra‐
dycyjnych  potraw  regionalnych,  przygotowanych  z  lokalnych 
produktów charakterystycznych dla regionu obszaru RLGD. 

Podczas  pokazu  przygotowywano  ziołową  zupę  rybną 

z kaszą jęczmienną. Następnie odbyła się degustacja i wymiana 
wrażeń. Szkolenie obejmowało grupę 50 osób.

II Szkolenie 
„Wzorcowe gospodarstwo rybackie”
Dąbrowa Tomaszowska  19.08.2021r.

W dniu 19 sierpnia br. w „Dworku Dąbrowa” w Dąbrowie 
Tomaszowskiej  odbyło  się  drugie  szkolenie  pn.  „Wzorcowe 
gospodarstwo rybackie” oraz pokaz kulinarny kuchni regional‐
nej z wykorzystaniem lokalnych produktów rybackich.

Szkolenie przeprowadził p. Wojciech Zacharczuk z Powia‐
towego  Inspektoratu  Weterynarii  w  Łęcznej.  Szkolenie  było 
zorganizowane w ramach projektu pn. „Wspieranie społeczno‐
ści lokalnej w zakresie wzmacniania jej potencjału intelektual‐
nego  o  przedsiębiorczości  oraz  dostępu  do  rynku  pracy  i  po‐
prawy warunków życia”. 

Szkolenie  skierowane  było  do  grupy  50  osób  z  obszaru 
gminy Krasnobród jak i z terenu RLGD „Roztocze”.

Po wykładzie odbył się pokaz kulinarny kuchni regionalnej 
przeprowadzony przez Elżbietę  i Jerzego Wójcików z Restau‐
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Gmina Krasnobród zakończyła re‐
alizację  projektu  pn.  „Organiza‐

cja,  szkoleń,  konferencji  i  wizyt  studyj‐
nych  w  Gminie  Krasnobród”  w  ramach 
realizacji  Lokalnej  Strategii  Rozwoju 
współfinansowanej  ze  środków Unii Eu‐
ropejskiej w ramach Programu Operacyj‐
nego „Rybactwo i Morze 20142020”.

W  ramach  realizacji  operacji  zostały 
zrealizowane dwie wizyty studyjne, czte‐
ry  szkolenia  o  tematyce  rybackiej  oraz 
pokazy kuchni regionalnej z wykorzysta‐
niem  lokalnych  produktów  rybackich. 
Ostatnim etapem projektu była Konferen‐

cja podsumowująca. 
Realizacja  projektu  miał  na  celu 

wsparcie  mieszkańców  z  terenu  gminy 
Krasnobród jak i z całego obszaru RLGD 
„Roztocze”, w szczególności osób z gru‐
py  wiekowej  50+  pozostających  poza 
rynkiem pracy oraz bezrobotnych, w tym 
byłych pracowników sektora rybackiego.

Rezultaty  jakie  udało  się  osiągnąć 
podczas realizacji zadania to: 4 szkolenia, 
5 pokazów kulinarnych, 2 wizyty studyj‐
ne  i konferencja podsumowująca. Liczba 
osób  objętych  działaniami  aktywizacyj‐
nymi,  integracyjnymi,  szkoleniowymi, 

promocyjnymi  i  informacyjnymi  to  po‐
nad 100 osób, w tym 50 osób z grupy de‐
faworyzowanej.
Całkowity  koszt  operacji  wyniósł  59 
000,00 zł, z czego wartość dofinansowa‐
nia to 50 000,00 zł. 

Składamy  serdeczne  podziękowania 
wszystkim uczestnikom działań projekto‐
wych,  osobom  zaangażowanym w  reali‐
zację zadań trenerom, wykonawcom oraz 
kierownictwu  i  pracownikom Biura  Sto‐
warzyszenia RLGD „Roztocze”.

Małgorzata Miecznik 
Koordynator projektu

Zakończono realizację projektu
„Organizacja szkoleń, konferencji

i wizyt studyjnych w Gminie Krasnobród”

Szkolenia w ramach projektu

Projekt pn. „Organizacja szkoleń, konferencji i wizyt studyjnych w Gminie Krasnobród” współfinansowany w ramach lokalnej strategii rozwoju 
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 20142020”.
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I wizyta studyjna (2dniowa dla dorosłych)
Ruda Różaniecka – 3031.08.2021r.

W dniach 3031 sierpnia br. obyła się pierwsza z wizyt stu‐
dyjnych,  zrealizowana  została  na  terenie województwa podkar‐
packiego w miejscowości Ruda Różaniecka dla 30 uczestników. 
Głównym punktem wyjazdu było zwiedzanie Gospodarstwa Ry‐
backiego  i  Karczmy  „Dębowy  Dwór”  Mirosława  Zaborniaka 
oraz  Zarządu  Dóbr  Smolin  Gospodarstwo  Rybackie  w  Rudzie 
Różanieckiej wraz  z  „Czterema Stawami”  oraz  zakładem prze‐
twórczym  w  Płazowie  prowadzonym  przez  Państwa  Andru‐
szewskich.

W  Zarządzie  Dóbr  Smolin  s.c.  z  siedzibą  w  Lubaczowie, 
w została wygłoszona prelekcja nt. dobrych praktyk w sektorze 
rybackim: innowacyjne rozwiązania w hodowli i organizacji go‐
spodarstwa, zapoznanie z produkcją rybacką gospodarstwa, eta‐
py produkcji karpia, metodologia odłowu. Prowadzącym był p. 
Hubert Andruszewski    współwłaściciel  gospodarstwa  oraz  p. 

Agnieszka  Andruszewska  współwłaścicielka  „Cztery  Stawy 
Kuchnia Natura Relaks”, która wygłosiła prelekcję nt. działania 
marketingu,  rynki  zbytu  i  działalność  sklepu  internetowego. 
Grupa  uczestników  mogła  odwiedzić  zakład  produkcyjny  pod 
marką  Smolin  Fish w  Płazowie,  gdzie w  oparciu  o  tradycyjne 
i lokalne przepisy kulinarne wytwarzane są różnorodne produkty 
spożywcze  z  ryb  słodkowodnych.  Uczestnicy  mogli  zapoznać 
się jak przebiega proces wędzenia ryb metodą tradycyjną, jak są 
robione wyroby garmażeryjne, przetwory, kawior, zupy i wywa‐
ry rybne nie zawierające sztucznych konserwantów czy barwni‐
ków i opierające się na lokalnych, tradycyjnych recepturach. By‐
ła  również  możliwość  zakupu  przez  uczestników  produktów 
wytwarzanych w manufakturze.

Kolejny  dzień  wizyty  studyjnej  uczestnicy  spędzili  w  Go‐
spodarstwie Rybackim „Dębowy Dwór”. Pan Mirosław Zabor‐
niak  właściciel gospodarstwa poprowadził prelekcję nt. nowo‐
czesnego,  ekologicznego  chowu  ryb  i  zagrożeń  chorobowych 
związanych  z  hodowlą na przykładzie własnego gospodarstwa, 
formy marketingu sprzedaży ryb i produktów z ryb oraz sposoby 
promocji tych produktów, w tym na przykładzie własnej działal‐
ności w „rybnej restauracji”  Karczma „Pod Szczęśliwym Kar‐
piem”. Uczestnicy wizyty mogli zapoznać się ze strukturą i pro‐
dukcji ryb oraz sposobami odłowu i transportem ryb, oraz odbyć 
wizytację w komercyjnym łowisku wędkarskim „Elektrownia”.

Kolejnym punktem wizyty była wizyta w Rybackiej Lokal‐
nej Grupie Działania Roztocze w Narolu. Uczestników wizyty 
przywitała  Pani  Eliza  Obirek  Kierownik  Rybackiej  Lokalnej 
Grupy Działania „Roztocze”, która omówiła działalność stowa‐
rzyszenia. Stowarzyszenie LGR „Roztocze” powstało 17 wrze‐
śnia  2009  roku.  Obecnie  LGR  „Roztocze”  obejmuje  obszar 
czternastu gmin bezpośrednio  sąsiadującym ze  sobą  i wspólnie 
dąży do pozyskania funduszy unijnych na rozwój obszarów ry‐
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Wizyty studyjne

racji Koncertowej z Lublina. Podczas niego prowadzący przy‐
gotowywali m.in. gulasz z karpia.

III Szkolenie 
„Przepisy i dokumenty odnoszące się do branży rybackiej”

Ruda Różaniecka – 20.08.2021r.
20 sierpnia br. w „Dębowym Dworze” w Rudzie Różaniec‐

kiej  odbyło się trzecie szkolenie pn. „Przepisy i dokumenty od‐
noszące  się  do  branży  rybackiej”  oraz  pokaz  kulinarny  kuchni 
regionalnej z wykorzystaniem lokalnych produktów rybackich. 
Szkolenie  przeprowadził  p. Wojciech  Zacharczuk  z  Powiato‐
wego Inspektoratu Weterynarii w Łęcznej.Wzięło w nim udział 
50 uczestników.

Po wykładzie odbył się pokaz kulinarny kuchni regionalnej 
przeprowadzony przez Elżbietę  i  Jerzego Wójcików z Restau‐
racji Koncertowa z Lublina. Prowadzący przygotowywali terri‐

nę z karpia na bakłażanie.
IV Szkolenie

„Dobrostan ryb” Bełżec  27.08.2021 r.
27 sierpnia br. w Karczmie „Karpiówka” w Bełżcu odbyło 

się ostatnie ze szkoleń realizowane w ramach projektu. Szkole‐
nie poprowadził dr Jan Żelazny z Państwowego Instytutu We‐
terynaryjnego Badawczego w Puławach, Zakład Chorób Ryb, 
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Zakres szkole‐
nia obejmował omówienie zasad dobrostanu ryb, w tym metod 
jego określania.
Po wykładzie  przeprowadzono pokaz kulinarny kuchni  regio‐
nalnej  przedstawiony  przez  p.  Elżbietę  i  Jerzego  Wójcików 
z Restauracji Koncertowa z Lublina, podczas którego przygo‐
towano tradycyjne pulpeciki z karpia na bulionie. W szkoleniu 
udział wzięło 50 uczestników. 



Gazeta     rasnobrodzkaGrudzień 2021

backich  i  akwakultury,  organizuje  rożnego  rodzaju  konkursy 
o dofinansowanie projektów, a także organizuje wydarzenia kul‐
turalne i promujące region.

Następnie uczestnicy wizyty studyjnej pojechali do Muzeum 
i Miejsca Pamięci w Bełżcu, oddział Państwowego Muzeum na 
Majdanku w Lublinie. Po zwiedzeniu Muzeum mogli odwiedzić 
kolejne  Gospodarstwo  Rybackie  należące  do Anny  Kuśmier‐
czak Kuceł z Bełżca. W restauracji „Karpiówka” serwowane są 
ryby pochodzące z własnej hodowli z Gospodarstwa Rybackiego 
„Bełżec”. Karpiówka to nie tylko smaczna kuchnia ale też miej‐
sce o niepowtarzalnej, magicznej atmosferze. Wyjątkowy klimat 
tworzy  przepływająca  przez  środek  lokalu  podświetlana  woda, 
w której doskonale widać ryby.

II Wizyta studyjna  (1dniowa dla dzieci)
Bełżec  08.09.2021 r

Druga wizyta studyjna odbyła się w dniu 8 września. Uczest‐
niczyli w  niej  uczniowie  ze  szkół  z  terenu  gminy Krasnobród, 
którzy  pojechali  do Gospodarstwa Rybackiego w Bełżcu.  Jego 
współwłaścicielem jest Pani Anna Kuśmierczak – Kuceł.

Pierwszym  punktem  wizyty  było  zwiedzanie  Łowiska 
w „Zatylu” (stawy hodowlane  4 km od Bełżca), gdzie zostały 
omówione  poszczególne  procesy  hodowli  ryb  (od  zarybienia 
stawu  do  łowienia  dorosłych  ryb).  Po  zwiedzeniu  Łowiska 
w „Zatylu” uczniowie przyjechali do Bełżca do Karczmy „Kar‐
piówka”, w której zostały omówione etapy produkcji ryb (m.in. 
jak  wyrabia  się  pasztety,  pasty  rybne,  burgery  rybne  z  karpia) 
oraz  działania  marketingowe  prowadzone  przez  gospodarstwo, 
które  omówiła Anna Kuśmierczak   Kuceł   współwłaścicielka 
gospodarstwa.

Uczniowie mogli dowiedzieć się jak dawniej i współcześnie 
łowiło  się  ryby  słodkowodne,  jak wygląda  zawód  rybaka  oraz 

jakie  czynności  wykonywane  są  w  gospodarstwie  rybackim. 
Przedstawione  zostały  dawne  i  najnowocześniejsze  sprzęty  do 
łowienia (łapania) ryb (sieci, podbieraki, sprzęt do przenoszenia 
i przewożenia ryb). Każdy uczestnik wizyty miał możliwość zło‐
wienia ryby podbierakiem lub wędką.

Po  omówieniu  całej  działalności  uczniowie  przystąpili  do 
dalszej  części wizyty czyli warsztatów kulinarnych, które obej‐
mowały  cały  proces  przyrządzania  potraw  z miejscowych  ryb: 
„przyrządzanie  nuggetsów  Złota  Rybka”  oraz  „przyrządzanie 
Karpia – burgery”.

Uczniowie  własnoręcznie  przyrządzili  potrawy  w  postaci 
nuggetsów z karpia, a potem je degustowali.
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W dniu 21 października 2021 roku w „Dębowym Dworze” 
w Rudzie Różanieckiej odbyła się Konferencja podsumowują‐
ca projekt pn. „Organizacja szkoleń, konferencji i wizyt studyj‐
nych w Gminie Krasnobród”. 

Na Konferencję przybyli zaproszeni goście z gmin z obsza‐
ru RLGD m.in.: Mirosław Zaborniak – Prezes Rybackiej Gru‐
py  Działania  Roztocze,  oraz  właściciel  „Dębowego  Dworu”, 
Andrzej Adamek  – Wójt  Gminy  Bełżec,  oraz  przedstawiciele 
gminnych ośrodków kultury, organizacji i stowarzyszeń.
Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Janusz Oś  zastępca 
Burmistrza  Krasnobrodu,  a  całą  konferencję  poprowadziła  p. 
Mariola Czapla  Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury.

Pierwszym prelegentem była Beata Wróbel  dyrektor Biu‐

ra Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu. Przedstawi‐
ła  prelekcję  nt.  „Typologia  łowisk  w  Polsce  oraz  zezwolenia 
i opłat za wędkowanie”. 

Kolejnym punktem programu była  prelekcja Elizy Obi‐
rek – kierownika Biura Stowarzyszenia RLGD „Roztocze”, 
nt.  „Efektów  wdrażania  Strategii  przez  Rybacką  Lokalną 
Grupę  Działania  „Roztocze”,  która  przedstawiła  osiągnięte 
rezultaty  z  realizacji  Lokalnej  Strategii  Rozwoju  oraz  pro‐
jekty  realizowane  przez  gminy  i  inne  podmioty  z  obszaru 
RLGD  przy  dofinansowaniu  z  Rybackiej  Lokalnej  Grupy 
Działania „Roztocze”.

Prezentację podsumowującą realizację zadania przedstawi‐
ła  Małgorzata  Miecznik  –  inspektor  ds.  funduszy  unijnych 
z Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, koordynator projektu.
Końcowym  elementem  Konferencji  był  pokaz  kulinarny 

przeprowadzony  przez Annę  KuśmierczakKuceł  z  Gospo‐
darstwa  Rybackiego  „Bełżec”,  właścicielkę  Karczmy  „Kar‐
piówka”,  laureatkę wielu  prestiżowych nagród, m.in.: Agro‐
Ligii 2018 oraz Perły 2021 w Konkursie Nasze Dziedzictwo
Smaki Regionów.  Pani Anna  omówiła  sposób  przetwórstwa 
karpia w swoim gospodarstwie, walory spożywania ryb oraz 
pokazała  sposób  przyrządzania  sushi  z  wykorzystaniem  lo‐
kalnych produktów.

Małgorzata Miecznik 
Koordynator projektu

Fotoreportaż – str. 20 i 25
fot. Dorota Sikora, Małgorzata Miecznik

Konferencja podsumowująca 
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Roztoczańska  Spółdzielnia  So‐
cjalna  „WartO”  oraz  Krasno‐

brodzka  Spółdzielnia  Socjalna  „Źródło” 
mają „swój kąt” w Krasnobrodzie!

W  drugiej  połowie  listopada  2021 
roku  został  przekazany  do  użytkowa‐
nia dla podmiotów Ekonomii Społecznej 
budynek  mienia  Gminy  Krasnobród 
przy ulicy Rynek 12.

Dla przypomnienia, podmiotami eko‐
nomii społecznej w Krasnobrodzie są 
dwie  spółdzielnie  socjalne  utworzo‐
ne  m.in.  przez  Gminę  Krasnobród 
w 2018 roku. 

Spółdzielnie  pięknie  się  rozwijają 
dzięki  ogromnemu  zaangażowaniu  Za‐
rządów Spółdzielni oraz wszystkich pra‐
cowników.

Od października br. dwoma podmio‐

tami  zarządza  jedna  osoba   Magdalena 
Drożdż  (która  od  początku  kierowała 
pracą Roztoczańskiej Spółdzielni Socjal‐
nej  „WartO”,  posiada  doświadczenie 
w pracy  jednostek samorządu  terytorial‐
nego,  organizacji  pozarządowych  (Gmi‐
na  Susiec);  a  z wykształcenia  jest  admi‐
nistratywistą i plastykiemceramikiem. To 
dzięki  jej  zaangażowaniu  Spółdzielnie 
stają  się  znane,  a  usługi,  które  oferują   
pożądane.

W  br.  Roztoczańska  Spółdzielnia 
Socjalna  „WartO”  otrzymała  certyfikat 
Zakup ProSpołeczny przyznawany przez 
Regionalny  Ośrodek  Polityki  Społecz‐
nej  w  Lublinie  oraz  wyróżnienie  z  tyt. 
Znak  Jakości  2021 w  kategorii  „Sukces 
Rynkowy” przyznawany przez Minister‐
stwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecz‐

nej. Należy  tu dodać, że nie 
jest  to  pierwszy  otrzymany 
przez  „WartO”  Znak  Jako‐
ści.  W  2019  spółdzielnia 
otrzymała  taki  certyfikat 
w kategorii „Debiut roku”.
   Spółdzielnie cieszą się po‐
wodzeniem  nie  tylko  na  lo‐
kalnym  rynku,  ale  realizują 
zlecenia  już na  rynku krajo‐
wym. 
       Realizują misję społeczną 
poprzez:  organizowanie  bez‐
płatnych  warsztatów,  spo‐
tkań; uczestnicząc w akcjach 

charytatywnych  oraz  piszą  i  realizują 
projekty,  a  przede  wszystkim  są  bez‐
piecznym,  stabilnym  i  miłym miejscem 
zatrudnienia.  Obie  spółdzielnie  zatrud‐
niają 11 osób na umowę o pracę oraz 10 
osób  na  umowę  zlecenie  (dane  na  gru‐
dzień 2021).

Zapraszamy  do  korzystania  z  na‐
szych  usług  oraz  odwiedzenia  nas  na 
Rynku 12!

Pracownicy Ekonomii Społecznej

Nowa siedziba dla ekonomii społecznej
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W dniu 21 października 2021 r. 
w  Biłgoraju  odbyła  się  re‐

gionalna  uroczystość,  podczas  której 
dokonano  wręczenia  odznaczeń  i  na‐
gród  wyróżniającym  się  pracownikom 
oświaty  zatrudnionym  w  szkołach 

i  placówkach  objętych  nadzorem  De‐
legatury w Zamościu. 

W tym dniu, z  rąk Ministra Edukacji 
i Nauki prof. Przemysława Czarnka oraz 
Lubelskiego  Kuratora  Oświaty  Teresy 
Misiuk nagrodę za szczególny wkład pra‐

cy w organizację  i zarządzanie placówką 
oraz  szczególne  osiągnięcia w pracy  dy‐
daktycznowychowawczej  odebrała  Dy‐
rektor  Zespołu  Szkół  w  Krasnobrodzie 
Pani Elżbieta Działa.

Cieszy nas, że dbałość Pani Dyrektor 
o wizerunek  naszej  szkoły  i  wysoki  po‐
ziom  edukacji  naszych  uczniów  została   
zauważona i nagrodzona.

Serdeczne gratulacje składa Rada Pe‐
dagogiczna Zespołu Szkół w Krasnobro‐
dzie,  życząc dalszych sukcesów w pracy 
zawodowej i w życiu prywatnym.

Przedstawiciele Rady  Pedagogicznej
 Zespołu Szkół w Krasnobrodzie

Foto  https://www.kuratorium.lublin.pl/

Nagroda Lubelskiego Kuratora Oświaty
dla Dyrektora Zespołu Szkół w Krasnobrodzie 

Nasza  córka  Weronika  Płońska 
przyszła  na  świat  z  trisomii  21. 

(powszechnie  znanej  pod  nazwą  zespołu 
Downa)  współistniejącej  przy  niej  wady 
serca  pod  postacią  ubytku 
przegrody  przedsionkowo
komorowej  i  brakiem  jednej 
zastawki.  Obecnie Weronika 
jest  po  jednej  operacji  prze‐
grody  ubytku  przegrodowo
komorowego  i  rekonstrukcji 
zastawki. W  przyszłości  być 
może czeka ją kolejna opera‐
cja, jak i kosztowna rehabili‐
tacja.  Dodatkowo  Weronika 
wymaga  rehabilitacji  rucho‐
wej,  ponieważ  przy  jej wio‐
dącej  chorobie  towarzyszy 
obniżone  napięcie  mięśnio‐
we,  które  spowalnia  jej  roz‐
wój.

W pomoc dla małej We‐
roniki  włączyło  się  Stowa‐
rzyszenie  Dawcy  Uśmiechu 
–  Smile  Donors,  które  wraz 
ze  Stowarzyszeniem  Zamoj‐
skie  Centrum  Wolontariatu 
organizują „Świąteczny Cha‐
rytatywny Turniej Piłkarski – 
Gramy  dla Weroniki!”.  Tur‐
niej odbędzie  się 26 grudnia 
2021  r.  na hali OSIR w Za‐
mościu ul. Królowej Jadwigi 
8.  Środki  zebrane  podczas 
rozgrywek  oraz  licytacji  ga‐
dżetów oraz koszulek z pod‐
pisami  znanych  piłkarzy 
i klubów zostaną przekazane 

na  leczenie  i  rehabilitację  naszej  córki 
Weroniki Płońskiej. Rozgrywki piłkarskie 
odbędą się w formie tradycyjnej z zacho‐
waniem wszelkich zasad sanitarnoepide‐

miologicznych,  a  licytacje  w  formie  on
line bądź w rzeczywistości, w zależności 
od  sytuacji  epidemiologicznej.  Zachęca‐
my wszystkich mieszkańców  do  udziału 

w  turnieju  i  pomocy  małej 
mieszkance naszej gminy.
     Z racji tego, że Weronika 
jest  podopieczną  Fundacji 
Serca  dla Maluszka,  pomóc 
może  każdy  z  nas  już  dziś. 
Wystarczy  wpłacić  darowi‐
znę    przysłowiową  „zło‐
tówkę”    na  numer  rachun‐
ku bankowego Fundacji: 85 
1160 2202 0000 0001 9214 
1142 w  treści  przelewu  na‐
leży wpisać: „1960 Weroni‐
ka Płońska”.
    Pełni  nadziei  i  wiary, 
zwracamy  się  do  Państwa 
z gorącą prośbą o pomoc. 
    Bez  wielokierunkowej 
i regularnej terapii nasza có‐
reczka  nie  będzie  miała 
szansy  na  rozwój  i  lepsze 
codzienne  funkcjonowanie. 
Każdy  Państwa  gest,  który 
przyczyni  się  do  poprawy 
stanu  zdrowia  naszej  có‐
reczki,  naprawdę  wiele  dla 
nas znaczy i za każdy z nich 
prosto z serc dziękujemy!

Krystyna i Jan Płońscy
Rodzice Weroniki

Pomóżmy Weronice  małej mieszkance naszej gminy
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Zaplecze sprzętowe Krasnobrodzkiego Domu Kultury 
wzbogaciło  się  o  bardzo ważne  i  długo oczekiwane 

wyposażenie  do  organizacji  wydarzeń  plenerowych,  jakim 
jest scena mobilna.

W dzień po Mikołajkach, tj. 7 grudnia 2021 roku dokonano 
odbioru zadania pn. „Dostawa sceny mobilnej dla Krasnobrodz‐
kiego  Domu  Kultury”.  Jego  wykonawcą  była  firma ALSPAW 
Sp.  z  o.  o  z  Ostrowa  Wielkopolskiego.  Koszt  zadania  to 
120 204,21 zł brutto.

Scena mobilna zakupiona przez KDK ma podnoszony dach 
o kształcie łukowym i jest umocowana na przyczepie, która mo‐
że być ciągnięta przez pojazdy wyposażone w hak. Dzięki temu 
jej  transport  nie  wymaga  dużego  zaangażowania  sprzętowego. 
Powierzchnia sceny to 48 m2 (8 m x 6 m) i wysokość  5 m. Na 
jej  wyposażeniu  są  barierki  ochronne,  schody  z  poręczami  (2 
kpl.),  siatki  na  tył  i  boki  sceny, maskownica  (plandeka  na  dół 
sceny)  oraz  skrzydła  dźwiękowe  z  podestami  na  sprzęt  nagło‐
śnieniowy.  Dzięki  zastosowanym  rozwiązaniom  technicznym 
(np. manualnohydrauliczne  podnoszenie  dachu),  scena  jest  ła‐
twa w obsłudze. Do jej montażu wystarczą 2 osoby. Ważne jest 
również  to,  że  cały  proces  przygotowania  sceny  nie  wymaga 
pracy na wysokościach.

Zakupu  sceny  dokonano   w  ramach  projektu  pn.  „Krasno‐
brodzka kultura w plenerze  zakup sceny mobilnej na potrzeby 
wydarzeń  i  edukacji  kulturalnej”  dofinansowanego  z  programu 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Infrastruk‐
tura domów kultury”. Zgodnie z zawartą umową wkład finanso‐
wy MKDNiS wynosi 43,33 % całkowitej wartości zadania, tj. 52 
084,49 zł. 

Dokonanie tego zakupu nie byłoby możliwe bez znaczącego 
udziału finansowego Gminy Krasnobród w wysokości 58 119,72 
zł oraz wsparcia finansowego firmy Rodowita z Roztocza, która 
przekazała na ten cel  10 000,00 zł.

Odbiór  sceny  połączony  był  z  przeszkoleniem  osób,  które 
będą  zajmowały  się  obsługą  sceny    jej  rozkładaniem  i  składa‐
niem. Choć warunki podczas szkolenia nie były sprzyjające (za‐
śnieżony teren i niskie temperatury), to szkolenie przebiegło po‐
myślnie.

Scena mobilna pozwoli rozszerzyć oraz zwiększyć atrakcyj‐
ność  oferty  kulturalnej  w  Krasnobrodzie  i  innych  miejscowo‐
ściach  gminy,  a  także  usprawnić  przygotowania  do  wydarzeń 
i edukacji kulturalnej.

Choć na pierwsze wykorzystanie sceny podczas imprezy za‐
pewne  trzeba  będzie  trochę  poczekać,  to    bardzo  cieszymy  się 
z naszego zakupu.

Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przyczynili  się do  reali‐
zacji tego zadania – mieli swój udział w przygotowaniu wniosku, 
a po jego pozytywnym rozpatrzeniu wsparli go finansowo. 
Dziękuję Panu Ministrowi Kultury  i Dziedzictwa Narodowego, 
Burmistrzowi Krasnobrodu i Radzie Miejskiej w Krasnobrodzie 
oraz Właścicielom firmy Rodowita z Roztocza.

Mariola Czapla – dyrektor KDK

Zadanie pn. „Krasnobrodzka kultura w plenerze  zakup sceny 
mobilnej na potrzeby wydarzeń i edukacji kulturalnej” dofinan‐
sowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

Scena mobilna jest już na wyposażeniu KDK
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Gmina Krasnobród w porozumie‐
niu  ze  Stowarzyszeniem Kultu‐

ralnoNaukowym  „Do  Źródeł”  opraco‐
wała  wniosek  o  przyznanie  dofinanso‐
wania  operacji  pn.  „Rozwój  ogólnodo‐
stępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury 
kulturalnej  Gminy  Krasnobród  poprzez 
zakup wyposażenia”.

W dniu  8  grudnia  Prezes  Stowarzy‐
szenia KulturalnoNaukowego „Do Źró‐
deł”  Agnieszka  Adamczuk  przy  kontr‐
asygnacie  Skarbnika  Jarosława  Jabłoń‐
skiego  w  Urzędzie  Marszałkowskim 
Województwa  Lubelskiego  w  Lublinie 
podpisali  umowę z Województwem Lu‐
belskim  reprezentowanym  przez  Zdzi‐
sława Szweda  Członka Zarządu Woje‐
wództwa  Lubelskiego  oraz  Ewę  Szała‐
chwiej    Dyrektora  Departamentu  Rol‐
nictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Dofinansowanie  przyznane  zostało 
za  pośrednictwem  LGD  „Nasze  Rozto‐
cze”  w  ramach  poddziałania  programu 
19.2  „Wsparcie  na  wdrażanie  operacji 
w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego 
kierowanego  przez  społeczność”  objęte‐
go PROW na lata 20142020. 

Wniosek opracowany był w partner‐
stwie z organizacjami  społecznymi, któ‐
re będą korzystały z wyposażenia na po‐
trzeby  organizacji  działań.  Działania  te 
pozwolą na aktywizację społeczności lo‐
kalnej  w  celu  zachowania  dziedzictwa 
kulturalnego gminy Krasnobród. 

W  trakcie  opracowania  wniosku  or‐
ganizacje  wskazały  zapotrzebowanie  na 
wyposażenie,  które  jest  dla  nich  nie‐
zbędne. Zakupiony  sprzęt  będzie wyko‐
rzystywany głównie na zewnątrz, plene‐
rowo.  Jednakże, będzie przechowywany 
w siedzibach organizacji i będzie można 
z  niego  korzystać  w  sposób  ogólnodo‐
stępny.

Projekt  zakłada  rozwój  ogólnodo‐
stępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury 
kulturalnej  Gminy  Krasnobród  poprzez 
zakup  wyposażenia.  Zakup  wymienio‐
nych elementów jest niezbędny, umożli‐
wi rozwój społeczności lokalnej  objętej 
w  LSR,  ponieważ  dzięki  doposażeniu 
będzie możliwe przeprowadzenie  różne‐
go  rodzaju  warsztatów,  spotkań,  kultu‐
ralnych  imprez  plenerowych,  pikników 
rodzinnych.  Zakupione  elementy  umoż‐
liwią  przygotowanie  potraw,  słodkiego 
poczęstunku,  przechowywania  produk‐
tów spożywczych, służących do przygo‐
towywania  poczęstunków  podczas  spo‐
tkań mieszkańców. 

Zakupiony  sprzęt  będzie  niezbędny 
do  realizacji  operacji,  której  celem  jest 
rozwój ogólnodostępnej  i niekomercyjnej 
infrastruktury kulturalnej Gminy Krasno‐
bród  podmiotów  działających  w  sferze 

kultury mających na celu szerzenie lokal‐
nej kultury i dziedzictwa lokalnego. 

Sprzęt  zostanie  zakupiony  dla:  Sto‐
warzyszenia KulturalnoNaukowego „Do 
Źródeł”,  Stowarzyszenia  Mieszkańców 
„Nasz  Podklasztor”,  KGW  Stara  Huta, 
KGW Grabnik, KGW Hutki, KGW Zie‐
lone, Stowarzyszenia Malowanka z Ma‐
lewszczyzny. 

Zakupione zostaną m.in.: grill gazo‐
wy, maszyna do waty cukrowej, maszy‐
na do popcornu, warnik, namiot, krzesła 
składane,  stolik  składany,  termos,  go‐
frownica.

Wartość przyznanej pomocy wynosi: 
55 000,00 zł brutto.

Referat funduszy unijnych
i inwestycji UM

Nowy projekt na wyposażenie KGW i stowarzyszeń

Wnioski KDK do programów MKiDN 2022
Podobnie  jak  w  roku  ubiegłym  pod  koniec  października  Minister  Kultury 

i  Dziedzictwa  Narodowego  ogłosił  nabory  do  programów  dotacyjnych  na  rok 
2022, w ramach których, m.in.  instytucje kultury mogą ubiegać się o dofinanso‐
wanie  na  realizację  zadań  z  zakresu  kultury  i  dziedzictwa  narodowego. Termin 
składania wniosków minął 30 listopada.

Wśród  podmiotów  aplikujących  do  tych  programów  jest  również  Krasno‐
brodzki Dom Kultury, który przygotował i złożył 5 wniosków na niżej wymienio‐
ne zadania: 
1. XVI  Festiwal Muzyki Organowej  i  Kameralnej  „Per Artem  ad Astra”   
program „Muzyka”.
2. XIV Ogólnopolski Konkurs Organowy w Sanktuarium NNMP w Krasno‐
brodzie  program „Edukacja Artystyczna”.
3. Niezwykle zwykli ludzie. Święci w ilustracjach (organizacja wystawy i wyda‐
nie katalogu)  program „Sztuki wizualne”.
4. Zakup wyposażenia plenerowego dla KDK na potrzeby edukacji kultural‐
nej i animacji kultury – program „Infrastruktura domów kultury”.
5. Wystawa ilustracji „Wiersze, powiastki i rymowanki z przedwojennej czy‐
tanki” – program „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży”

Obecnie  trwa  ocena wniosków pod względem  formalnym  i merytorycznym. 
Czy nasze wnioski zyskają uznanie ekspertów i otrzymają dofinansowanie dowie‐
my się za około 2 miesiące, kiedy to zostaną ogłoszone wyniki naborów. 

Mariola Czapla
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Rozbudowa kompleksu sanatoryjnego 
W  związku  z  otrzyma‐

niem  przez  Powiat  Za‐
mojski  środków  finansowych 
z Rządowego Funduszu Inwesty‐
cji  Lokalnych  w  wysokości 
6.000.000,00 zł na zadanie inwe‐
stycyjne  dotyczące  rozbudowy 
przychodni rehabilitacyjnej Sana‐
torium  w  Krasnobrodzie,  we 
wrześniu  br.  wyłoniony  został 
Wykonawca tj. Firma  „INSTAL‐
BUD” E. Gałek i Partnerzy Spół‐
ka  Jawna  z  siedzibą  w  Lubyczy 
Królewskiej,  z  ceną  ofertową 
brutto 10.974.525,21 zł.

Końcowy  termin  realizacji  za‐
dania  inwestycyjnego  to  15  listopada 
2022r.  Obecnie  trwają  prace  ziemnie 
i  fundamentowe, powoli pokazują się  też 
ściany  parteru.  Roboty  budowlane  prze‐
biegają zgodnie z przyjętym harmonogra‐

mem rzeczowo – finansowym.
Dla przypomnienia: projekt obejmuje 

rozbudowę  budynku  w  kierunku  połu‐
dniowym i wschodnim polegającą na do‐
budowie  nowych  skrzydeł  oraz    przebu‐

dowę  pomieszczeń  istniejących 
w zakresie połączeń funkcjonalnych 
obu części.

Celem  rozbudowy  budynku 
jest  uzyskanie  dodatkowych  łóżek 
na  poddaszu  oraz  parterze  oraz 
znaczne  powiększenie  bazy  zabie‐
gowej  poprzez  rozbudowę  zakła‐
du      przyrodoleczniczego.  Przewi‐
duje  się  60  łóżek  dla  kuracjuszy 
(45  nowoprojektowanych  miejsc 
oraz 15 istniejących). Całość inwe‐
stycji zakłada wykonanie pomiesz‐
czeń  zabiegowych,  na  które  będą 
się  składać pomieszczenia masażu, 
hydrolecznictwa,  gabinety  lekar‐

skie,  sauna  oraz  sale  rehabilitacji  i  ćwi‐
czeń grupowych. 

Marta Lizut
Foto: Józef Zdybel
Krasnobrodzkie ABC
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W  sobotę 18 grudnia 2021  roku 
w  Krasnobrodzkim  Domu 

Kultury  odbyły  się  eliminacje  rejonowe 
XXVIII  Międzynarodowego  Festiwalu 
Kolęd  i  Pastorałek  im.  Ks.  Kazimierza 
Szwarlika  –  Będzin  2022.  Swój  udział 
w  eliminacjach  zadeklarowały  22  pod‐
mioty  wykonawcze,  ale  ostatecznie 
wzięło  w  nich  udział  21  wykonawców. 
Byli  to głównie  soliści  i  solistki,  ale nie 
zabrakło też zespołów.

Ze  względu  na  obecną  sytuację 
pandemiczną, eliminacje były przepro‐
wadzone  w  systemie  hybrydowym. 
Wykonawcy,  którzy  nie  mogli  do  nas 
przyjechać  i  zgłosili  taką  sytuację  byli 
oceniani  na  podstawie  nagrań,  które 
nadesłali  wraz  ze  zgłoszeniem. W  na‐
szym  przypadku  były  to  tylko  3  po‐
mioty  wykonawcze,  reszta  osobiście 
wystąpiła  na  scenie Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury.

Prezentacje  kolędowe  oceniało  jury 
w  składzie:  Barbara  Rabiega  (przewod‐
nicząca)  –  muzyk,  wokalistka,  specjal‐
ność  śpiew  solowy,  pedagog,  jurorka 
wielu konkursów, solistka wokalista Or‐
kiestry Symfonicznej im. K. Namysłow‐
skiego  w  Zamościu,  instruktor  śpiewu 
oraz akompaniator Zespołu Pieśni i Tań‐
ca  Zamojszczyzna,  dyrygent  zespołu 
wokalnego „Ale Cantare” z Płoskiego, 

Aneta  Krupa  –  magister 
sztuki  muzycznej,  instruktor 
śpiewu  w  Krasnobrodzkim 
Domu  Kultury,  Dominika 
Sawiak  –  wokalistka,  na‐
uczyciel  śpiewu,  pedagog, 
prowadzi klasę wokalną oraz 
zajęcia  umuzykalniające 
w  Centrum  Muzycznym 
TRYTON  w  Tomaszowie 
Lubelskim.

Spośród  wszystkich 
uczestników  jury  wybrało 
trzech  laureatów,  którzy 
będą reprezentowali nasz re‐
gion w przesłuchaniach fina‐
łowych  festiwalu,  w  dniach 
1315  stycznia  2022  roku 
w Będzinie.

LAUREATAMI zostali: 
•  Chór  „HARMONIA” 
z Gminnego Ośrodka Kultu‐
ry w Łukowej.
• Zespół wokalnoinstrumen‐
talny  „KRASNOBRODZ‐
KI  GOSPEL”  z  Krasno‐
brodzkiego Domu Kultury
•  Solistka  DARIA  POD‐
PORA  z  Zespołu  Szkół 
Budowlanych  i  Ogólnokształcących 
w Biłgoraju.

Jury przyznało również jedno wy‐

różnienie, które otrzymał zespół wokal‐
ny „PARZANKI” z  Gminnego Ośrod‐
ka Kultury w Suścu.

Wszystkim  uczestnikom  krasno‐
brodzkich  eliminacji  serdecznie  dzięku‐
jemy  za  udział,  a  wyżej  wymienionym 
gratulujemy.  Laureatom  życzymy  po‐
wodzenia  podczas  przesłuchań  finało‐
wych w Będzinie.

Dziękuję  również  Paniom  za  pracę 
w komisji konkursowej.

Mariola Czapla
fot. Mariola Kawecka
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Eliminacje Rejonowe w Krasnobrodzie
XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd

i Pastorałek – Będzin 2022
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Pielęgnacja drzew w Zespole Pałacowo –
Parkowymw Krasnobrodzie

Jesienią  2021  roku  wykonano  prace  pielęgnacyjne  i  kon‐
serwatorskie w Zespole Pałacowo – Parkowym w Krasnobro‐
dzie,  zmierzające  do  poprawy  bezpieczeństwa  oraz  poprawy 
stanu sanitarnego drzewostanu, a więc polegały one na  usunię‐
ciu  konarów  i  gałęzi martwych  i  zamierających,  usunięciu  je‐
mioły. Pracami tymi objętych zostało 14 sztuk drzew. 

Wykonawcą pielęgnacji była firma ArbForest Rafał Sokul‐
ski z Niska.

Całkowita wartość zadania: 5 122,44 zł, w tym wartość do‐

tacji  z  Wojewódzkiego  Funduszu 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej w Lublinie: 2 500,00 zł.
Projekt pn. „Pielęgnacja i konserwa‐
cja drzewostanu w Zespole Pałacowo 
– Parkowym w Krasnobrodzie Dofi‐
nansowano ze środków Wojewódzkie‐
go Funduszu OchronyŚrodowiska 

i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Marta Lizut
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„Zasłużony Policjant”
Dzielnicowy  Posterunku  Policji 

w  Krasnobrodzie  asp.  Sławo‐
mir Gancarz w dniu 27 września 2021 
roku,  z  rąk  Komendanta  Wojewódz‐
kiego  Policji  w  Lublinie  nadinsp. Ar‐
tura  Bieleckiego,  został  odznaczony 
brązową  odznaką  „Zasłużony  Poli‐
cjant”  spośród  36  innych  funkcjona‐
riuszy garnizonu lubelskiej Policji. 

Odznaka  „Zasłużony  Policjant”  to 
polskie  odznaczenie  cywilne  nadawane 
przez  Ministra  Spraw  Wewnętrznych 
i Administracji  policjantowi  w  uznaniu 
szczególnych  sług  i  osiągnięć  służbo‐
wych, którymi przyczynił się do ochrony 
bezpieczeństwa  ludzi  bądz  utrzymania 
porządku publicznego. 

Do  powyższego  odznaczenia  przy‐

czyniła się sytuacja z dnia 10 lipca 2020 
roku,  gdzie  podczas  pełnienia  służby 
asp.  Sławomir  Gancarz  wspólnie  z  mł. 
asp.  Piotrem  Zawiślakieni  patrolowali 

teren zalewu w Krasnobrodzie. W pew‐
nej  chwili  do  radiowozu  podbiegła  roz‐
trzęsiona  kobieta  z  kilkumiesięcznym 
dzieckiem  na  rękach  prosząc  o  pomoc. 
Powiedziała, że dziecko przestało oddy‐
chać.  Policjanci  natychmiast  przystąpili 
do  działania,  podjęli    reanimację.  Po 
chwili  8miesięczny malec  zaczął  znów 
samodzielnie  oddychać.  Prawdopodob‐
nie  dziecko  podczas  snu  zakrztusiło  się 
materią pokarmową. Wezwana Sc karet‐
ka  pogotowia  przewiozła  dziecko  wraz 
z matką, 31letnią mieszkanką do Toma‐
szowa Lubelskiego, do szpitala. 

Dzięki  szybkiej  reakcji  funkcjona‐
riuszy udało się uniknąć tragedii.

M. Czapla 

WIEŚCI  
 z Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego

im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

W dniu 6 grudnia 2021 r. w sie‐
dzibie  Zamojskiej  Delegatury 

Lubelskiego  Urzędu  Wojewódzkiego 
odbyło  się  uroczyste  podsumowanie 
Konkursu  Plastycznego  „Kolory  Nie‐
podległości,  którego  organizatorem  był 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Tomasz  Zieliński,  zaś  współorganizato‐
rami Wojewoda  Lubelski,  Lubelski  Ku‐

rator Oświaty,  IPN Oddział w Lublinie, 
Kuratorium Oświaty w Lublinie Delega‐
tura  w  Zamościu.  Patronatem  honoro‐
wym  powyższy  konkurs  objął  Prezes 
Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Spośród 1523 nadesłanych prac, ko‐
misja  wyłoniła  laureatów. W  etapie  po‐
wiatowym,  I miejsce w kategorii klas  I
III zajął uczeń klasy III a Zespołu Szkół 

w Krasnobrodzie Borys Kostrubiec, któ‐
ry  wykonał  pracę  pod  kierunkiem  wy‐
chowawczyni p. Barbary Chmiel. 

Wyróżnienie otrzymała  także uczen‐
nica tej klasy Magdalena Kozdra.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!
https://plpl.facebook.com/zskrasnobrod/

Sukces w konkursie plastycznym „Kolory Niepodległości
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KGW Zielone w akcji 
Koło  Gospodyń  Wiejskich 

w Zielonem powstało  18 paź‐
dziernika  2019  roku.  Głównymi  po‐
mysłodawcami  i  założycielami  byli 
Sołtys  wsi  Zielone  Lucyna  Kawka 
i Radny Rady Miejskiej w Krasnobro‐

dzie Krzysztof Mazurek. 
Wspólnymi  siłami  posprzątaliśmy 

i odnowiliśmy pomieszczenia w budynku 
dawnej szkoły w Zielonem, gdzie siedzi‐
bę ma KGW. Burmistrz Krasnobrodu za‐
pewnił  nam  materiały  malarskie  za  co 

serdecznie  dziękujemy.  Za  wysiłek  wło‐
żony w sprzątanie  i malowanie pomiesz‐
czeń zorganizowany został kulig  integra‐
cyjny, ognisko z pieczoną kiełbasą, gdzie 
wszyscy miło  spędzili  czas.  24  listopada 
br. udało nam się zorganizować, tak daw‐
no  w  naszej  wsi  nie  organizowane An‐
drzejki. Swoją obecnością zaszczycili nas 
zaproszeni  goście:  Burmistrz  Kazimierz 
Misztal,  Dyrektor  KDK Mariola  Czapla 
i Radny Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 
Krzysztof Mazurek. 

Wszystkim, którzy wspierają nas do‐
brą radą oraz dobrym słowem, serdecznie 
dziękujemy.  Dziękujemy  też  Członki‐
niom  KGW  Zielone,  za  pracę  włożoną 
w  to  miejsce  oraz  poświęcony  wolny 
czas. Pracujemy społecznie od ponad ro‐
ku, bo razem można więcej! 

Zapraszamy  do  współpracy  wszyst‐
kich chętnych. 

Lucyna Kawka
Sołtys Wsi Zielone

Wspólnie  z  mieszkańcami  wsi 
Zielone  odnowiliśmy  figurę 

przy  trasie Tomaszów Lubelski   Krasno‐
bród. Farbę do betonu ufundowało Stowa‐
rzyszenie  na  rzecz  rozwoju  miejscowości 
Zielone i okolic „Ach Zielone”. 

Kostka  brukowa,  farba  do  płotu,  ce‐
ment  i  kwiaty  zostały  zakupione  z  nagrody 
otrzymanej za wieniec dożynkowy.

Dziękuję serdecznie wszystkim zaangażo‐
wanym osobom. 

Lucyna Kawka
Sołtys wsi Zielone

Odnowienie figury w Zielonem
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Obchody  Narodowego  Święta 
Niepodległości  2021,  tak  jak 

i rok wcześniej, odbyły się z ogranicze‐
niami  związanymi  z  pandemią  korona‐
wirusa.  Choć  obowiązujące  obecnie 
przepisy  są  nieco  łagodniejsze  niż  rok 
temu, to tzw. czwarta fala pandemii co‐
vid19  dynamicznie  się  rozwija,  czego 
potwierdzeniem  jest  wzrastająca  liczba 
zachorowań, w tym również na naszym 
terenie.  W  związku  z  powyższym, 
w  trosce  o  zdrowie  i  życie  mieszkań‐
ców miasta  i  gminy Krasnobród,  orga‐
nizatorzy  zdecydowali  o  skromniejszej 
niż  w  latach  przed  pandemią  formie 
uczczenia Narodowego Święta Niepod‐
ległości w Krasnobrodzie.

Obchody  103.  rocznicy  odzyskania 
przez Polskę niepodległości, które odby‐
ły się w dniu 11.11.2021r. rozpoczęły się 
Mszą Świętą w intencji Ojczyzny odpra‐
wioną o godz. 9.00 w Sanktuarium Ma‐
ryjnym  w  Krasnobrodzie.  W  związku 
z  generalnym  remontem  kościoła  para‐
fialnego,  Msza  św.  była  odprawiona 
w  namiocie  ustawionym  na  placu  przy‐
kościelnym,  który  na  czas  prowadzenia 
prac  remontowych  jest  miejscem  ich 
sprawowania.

Rozpoczęcie Eucharystii,  której prze‐

wodniczył  miejscowy  wikariusz  ks. Ar‐
tur  Juszczak,  poprzedziło  odśpiewanie 
Hymnu  Państwowego  przez  miejscowy 
chór  parafialny.  Podczas  wygłoszonej, 
pełnej  treści  patriotycznych  homilii, 
ks. Artur  przypomniał,  że  niepodległość 
nie  jest  nam  dana  na  zawsze,  dlatego 
musimy  o  nią  ciągle  walczyć.  Obecne 
czasy nie wymagają, abyśmy ginęli dziś 
dla  Polski,  ale  możemy  dbać  o  jej  nie‐
podległość, każdy na swój sposób, m. in. 
poprzez  pracę,  naukę,  postawy  patrio‐
tyczne.

Oprawę muzyczną Mszy św. zapew‐
nili  chór  z  Parafii  Nawiedzenia  NMP 
i Krasnobrodzka Orkiestra Dęta.

Dalsza  część  uroczystości  miała 
miejsce  przy  pomniku  100lecia  Odzy‐
skania  Niepodległości,  gdzie  udały  się 
delegacje  oraz  orkiestra.  Tam,  po  od‐
śpiewaniu  Hymnu  Państwowego  przy 
akompaniamencie  Krasnobrodzkiej  Or‐
kiestry Dętej, odbyło się złożenie wiąza‐
nek  przez  następujące  delegacje:  władz 
samorządowych  Krasnobrodu  –  Bur‐
mistrz  Kazimierz  Misztal  i  Przewodni‐
czący  Rady  Miejskiej  Radosław  Cios
Mairot, Krasnobrodzkiego Domu Kultu‐
ry,  Zespołu  Szkół  w  Krasnobrodzie, 
Szkoły  Podstawowej  w  Kaczórkach, 
Szkoły  Podstawowej  w Majdanie Wiel‐

kim  i  Krasnobrodzkiego  Towarzystwa 
Turystycznego.

O  godz.  15.00  rozpoczęła  się  część 
artystyczna  –  koncert  zespołu  Krasno‐
brodzki  Gospel  pt.  „Wdzięczni  za  wol‐
ność”,  który  można  było  zobaczyć  za 
pośrednictwem  transmisji online prowa‐
dzonej  z Krasnobrodzkiego Domu Kul‐
tury.  Nagranie  dostępne  jest  w  Interne‐
cie. Wszystkich, którzy nie mogli  zoba‐
czyć  transmisji  „na  żywo”  podczas 
Święta  Niepodległości  zapraszamy  do 
obejrzenia  koncertu  na  kanale YouTube 
Krasnobrodzkiego Gospelu.

Serdecznie  dziękujemy  wszystkim 
mieszkańcom  i  instytucjom  za  patrio‐
tyczną  postawę,  udział  w  uroczysto‐
ściach  oraz  wywieszenie  flag  narodo‐
wych  na  budynkach  mieszkalnych 
i  użyteczności  publicznej,  a  przez  to 
uczczenie  Narodowego  Święta  Niepod‐
ległości i oddanie hołdu tym, którzy zgi‐
nęli w walce o wolność Ojczyzny.

Organizatorami  obchodów  byli: 
Burmistrz  Krasnobrodu,  Krasnobrodzki 
Dom  Kultury  i  Parafia  Nawiedzenia 
NMP w Krasnobrodzie.

Mariola Czapla
Fotoreportaż str. 19.
fot. Mariola Kawecka

Narodowe Święto Niepodległości 2021

W  dniu 16.12.2021  roku do  jed‐
nostki  OSP  Wólka  Husińska 

został  przekazany  z  Państwowej  Straży 
Pożarnej w Zamościu samochód ratowni‐
czogaśniczy Star Man GBA 2.5/16.

Samochód  służył  19  lat  w  PSP,  ale 
jest w pełni sprawny i posłuży przez ko‐
lejne  lata,  podnosząc  poziom  zabezpie‐
czenia  operacyjnego  w mieście  i  gminie 
Krasnobród.

Uroczystość  oficjalnego  przekazania 
samochodu dla OSP w Wólce Husińskiej 
odbyła się w PSP w Zamościu i połączo‐
na  była  z  przekazaniem  i  poświęceniem 
nowo  zakupionych  pojazdów  pożarni‐
czych dla PSP. Poświęcenia samochodów 
dokonał   ks. kan. Andrzej Chmaj  dusz‐
pasterz Straży Pożarnej.

W  uroczystości  uczestniczyli:  st. 
bryg. Szczepan Goławski  zastępca  lubel‐
skiego  komendanta  wojewódzkiego  PSP 
w  Lublinie,  Andrzej  Wnuk    prezydent 
Zamościa,  Stanisław  Grześko    starosta 
zamojski,  Kazimierz  Misztal    burmistrz 

Krasnobrodu  i  dh Kazimierz Mielnicki   
prezes  Zarządu  Oddziału  Powiatowego 
ZOSP RP w Zamościu.

Mariola Czapla
foto  http://straz.zamosc.pl/

Samochód ratowniczogaśniczy dla OSP Wólka Husińska
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„(...)
Wolność piękna niby sen,
Wolność potrzebna jak tlen,
Wolność swobodna jak wiatr,
Wolność drwi z krat.

Wolność dla niej warto żyć,
Wolność gdy trzeba się bić,
Wolność cenniejsza niż krew,
Wolność to zew.
(...)”

Lech Makowiecki 
„Pożegnanie z wolnością”

10  listopada  2021  roku  uczniowie 
klasy  8b  oraz  5b  Zespołu  Szkół w Kra‐
snobrodzie pod okiem nauczycieli – Ma‐
rzeny  Gęśli,  Małgorzaty  Sawulskiej 
oraz  Małgorzaty  LipczewskiejLitwiń‐
czuk  oraz  szkolny  chór  przygotowali 
akademię  z  okazji  Święta  Niepodległo‐
ści. 

Podczas akademii staliśmy się widza‐
mi żywej lekcji historii i patriotyzmu. Jak 
wyglądały  lekcje  w  czasie  zaborów 
i  czym  jest  patriotyzm w  obecnych  cza‐
sach?  Obchody  Święta  Niepodległości 

były okazją do odpowiedzi na  te pytania 
i chwilą refleksji o naszej historii oraz na‐
szym  postrzeganiu  patriotyzmu,  Ojczy‐
zny.

Stosowny  język,  stroje,  muzyka 
i  pantomima  przeniosły  nas  we  wspo‐
mniane  czasy.  Uczniowie  występujący 
w akademii przygotowali  swój głos oraz 
poznali  techniki  radzenia  sobie  z  tremą 
podczas warsztatów z emisji głosu zorga‐
nizowanych w naszej szkole.

M. Gęśla, M. LipczewskaLitwińczuk

11 listopada w Zespole Szkół w Krasnobrodzie
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Nie  lękajcie  się    te  słowa  stały 
się  hasłem  tegorocznego Dnia 

Papieskiego.  Są  fragmentem  dłuższej 
frazy  „Nie  lękajcie  się,  otwórzcie  drzwi 
Chrystusowi” wypowiedzianej  przez  Ja‐
na Pawła II w czasie jego mszy pontyfi‐
kalnej – 22 października 1978 roku. Do‐
pełnienia  tej myśli możemy doszukiwać 
się  w  homilii  z  Placu  Zwycięstwa 
w Warszawie  skierowanej  do  nas,  Pola‐
ków, kilka miesięcy później: „Człowieka 
bowiem nie można do końca zrozumieć 
bez  Chrystusa.  A  raczej:  człowiek  nie 
może  siebie  sam  do  końca  zrozumieć 
bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani 
kim  jest,  ani  jaka  jest  jego  właściwa 
godność,  ani  jakie  jest  jego  powołanie 
i ostateczne przeznaczenie. Nie może te‐
go wszystkiego  zrozumieć bez Chrystu‐
sa”. Te uzupełniające  się  słowa  stały  się 
zaczątkiem tworzenia scenariusza i reali‐
zacji  obchodów  święta  patrona  Liceum 
Ogólnokształcącego  w  Krasnobrodzie  – 
św. Jana Pawła II. 

Uroczystość ta już od kilku lat odby‐
wa  się  (wyjąwszy  rok  ubiegły,  gdy  ob‐
ostrzenia przeciwpandemiczne uniemoż‐
liwiły  świętowanie)  22  października, 
w  dzień  liturgicznego  wspomnienia 
świętego.  W  tym  roku,  z  powodu  po‐
ważnego remontu w sanktuarium, Masza 
św.  została  odprawiona  w  szkole  przez 
ks.  Krzysztofa  Krupę.  Następnie  pani 
dyrektor Elżbieta Działa  powitała  gości: 
pana  burmistrza  Kazimierza  Misztala, 
panią  Elżbietę  Zub,  dyrektora  Szkoły 
Podstawowej  w  Kaczórkach  i  panią 
Małgorzatę  Kawałek,  dyrektora  Szkoły 
Podstawowej  w  Majdanie  Wielkim. 
W  swoim  wystąpieniu  pani  dyrektor 
szczególnie  zwróciła  uwagę  na  wymiar 
wychowawczy  postaci  Jana  Pawła  II, 
żeby – w odpowiedzi na słowa Wielkie‐
go  Polaka:  Nie  lękajcie  się.  Otwórzcie 
drzwi  Chrystusowi  –  dalej  powiedzieć: 
Nie bójcie  się poddać  Jego wychowaw‐
czemu oddziaływaniu. Współpraca czło‐
wieka  z  łaską  Chrystusową  to  –  proces 
wychowawczy  odrodzenia  się  we‐
wnętrznego.  Wychowanie  ma  być  wy‐
maganiem,  ale  opartym  na  miłości,  by 
człowiek żył w Prawdzie i Wolności.

Część  artystyczną  przygotowali 
i  przedstawili  uczniowie  liceum  pod 
opieką nauczycieli. Grający prezentowali 
się na tle ascetycznej dekoracji przedsta‐
wiającej na granatowym tle smukły biały 
krzyż  i  dużą  postać  Ojca  Świętego.  Te 
elementy były otoczone sześcioma biało
czerwonymi,  białożółtymi  i  białonie‐

beskimi  flagami.  Montaż  słownomu‐
zyczny miał w swojej  symbolice przede 
wszystkim  odniesienia  do  słów,  które 
były  hasłem  przewodnim  Dnia  Papie‐
skiego.  Jego  narracja  prowadzona  była 
w  dwóch  przestrzeniach.  Jedna  to  sfera 
ludzi zagubionych, którzy żyją bez wia‐
ry nadziei  i miłości oraz prawdy, piękna 
i  dobra.  Scenicznym wyobrażeniem  ich 
było sześć postaci błąkających się i upa‐
dających  z  powodu  lęku  powodującego 
utratę  poczucia  sensu  życia.  Ich  stan 
podkreślały „brudne” stroje. Druga sfera 
to  przestrzeń wartości wpisanych w  ży‐
cie Karola Wojtyły od urodzenia do wy‐
boru  na  papieża. Dwunastu  recytatorów 
weszło na scenę, niosąc kamienie, z któ‐
rych  utworzyli  krąg.  Kamienie  tu  sym‐
bolizowały  trwanie,  a  właściwie  nie‐
zniszczalność wartości budujących życie 
przyszłego  ojca  świętego.  Ułożone 
w koło tworzyły dwanaście przystanków 
jego  życia.  Recytatorzy  wspomagani 
przez  narratora  przedstawili  kronikar‐
skopoetycki  życiorys  Karola  Wojtyły. 
Przesuwali się od kamienia do kamienia 
i  z  ustawionej  w  centralnym  miejscu 
księgi  życia  czytali  poszczególne  se‐
kwencje przywołujące: narodziny w mi‐
łości, śmierć matki  i brata, wspólne wy‐
prawy  z  ojcem  i  otrzymanie  modlitwy 
do  Ducha  Świętego  od  niego,  wojnę 
i śmierć ojca, pracę w „Solvay’u”  i  lek‐
turę  „Traktatu  o  doskonałym  nabożeń‐
stwie  do  Najświętszej  Marii  Panny”, 
wstąpienie  do  seminarium,  święcenia 
kapłańskie,  pracę  duszpasterską  z  mło‐
dzieżą, pracę naukową… i habemus pa‐
pam.

Scena  finałowa  stanowiła  puentę  te‐

go, co widzieliśmy do tej pory. Narrato‐
rzy,  na  tle  powtarzającego  się  śpiewu 
„Nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wy‐
starczy”  podnieśli  osoby  zagubione 
w swoim życiu  i  zdjęli  z nich „brudne” 
okrycia, spod których wyłoniły się kolo‐
rowe postaci. Zapanowała atmosfera  ra‐
dosnego  powitania.  Tak  świat  wartości 
pozytywnych  odbudował  życie  zatopio‐
nych  w  marazmie  oraz  tkwiących 
w świecie pustki i beznadziejności. 

Całość  zakończyły  słowa  narratora 
–    „Nie  lękajcie  się!  Otwórzcie  drzwi 
Chrystusowi,  a  znajdziecie:  wiarę,  na‐
dzieję  i miłość; prawdę piękno  i dobro” 
–  oraz wspólny śpiew „Barki” z kwiata‐
mi na tle szumu chorągwi.

Grupę  dziewiętnastu  licealistów 
wspierał  chór  uczennic  szkoły  podsta‐
wowej. Nad całością miały pieczę panie: 
Halina  Gontarz,  Karolina  Piotrowska, 
Katarzyna  ŁagowskaSkiba,  Marzena 
Teterycz, Mariola Czekirda oraz piszący 
te słowa.

Po występie młodzi artyści usłyszeli 
miłe  podziękowania  od  pani  dyrektor 
i pana burmistrza. Cenne było to, że sło‐
wa  te  połączone  były  z własnymi  emo‐
cjonalnymi  refleksjami  mówiących  na 
temat  tego,  co  zobaczyli,  usłyszeli 
i przeżyli.

Paweł Murdzek
Fotoreportaż str. 26.
fot. Halina Gontarz

„Nie lękajcie się” 
w Liceum Ogólnokształcącym w Krasnobrodzie
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Projekt  „Wiejskie Klimaty Naszej  Lubelszczyzny  –  po‐
znajemy tradycję i tworzymy kulturę” podsumowany! 

Grupa Kreatywne Kobity oraz Roztoczańska Spółdzielnia 
Socjalna  „WartO”  przeprowadzili  cykl  trzech  kreatywnych, 

innowacyjnych  spotkań  społecznosocjalizujących,  bezpłat‐
nych,  które  pozwoliły  na  integrację  pokoleniową:  dzieci, 
młodzieży i dorosłych. W czasie po pandemicznym takie spo‐
tkania z zachowaniem odpowiednich zasad sanitarnych, były 

 Z „WartO” poznajemy tradycję i tworzymy kulturę

Finał  XXI  Konkursu  Plastyczne‐
go  był  częścią  obchodów  uro‐

czystości  patronalnych  Liceum  Ogól‐
nokształcącego  w  Krasnobrodzie. 
W tym roku odbył się pod hasłem „Jan 
Paweł II i kardynał Stefan Wyszyński – 
wspólne  drogi  do  świętości”.  Nagrody 
zostały  rozdane  w  czasie  uroczystości, 
które odbyły się 22.10.2021 roku.

Z  przyjemnością podajemy wyniki.
Kategoria: klasy IV – VI

I miejsce – Martyna Bucior kl. V a
II miejsce – Aleksandra Bączyk kl. V a
III miejsce – Aleksandra Tabała kl. V b
Wyróżnienie  –  Julia  Skiba  kl.  V  b 
i Wiktoria Kochaniec kl. VI b
Kategoria: klasy VII – VIII i LO

I miejsce – Nikola Nawój kl. VII b
II miejsce – Julia Kula kl. VII a
III miejsce – Zuzanna Kawa kl. VII b
Wyróżnienie  –  Julia  Nowosad  kl.  VII 
a i Wiktoria Kowalczuk kl. VII b

Dodatkowo,  do wystawy  zakwalifi‐
kowały się 23 prace, które swoją treścią 

i  wykonaniem  zwróciły  uwagę  komisji 
konkursowej.  Ich  autorami  są:  Filip 
Grela   kl. V a, Tomasz Gorajski, Mar‐
tyna Bełz, Magdalena Maruszak, Agata 
Włodarczyk, Kacper Gontarz   kl. V b, 
Monika Zawada, Hubert Majdanik  kl. 
VI  a,  Dorota  Barabach,  Jagoda  Skiba, 
Kamil  Piela    kl. VI  b,  Gabriel  Najda, 
Julia  Nawój,  Hubert  Maruszak,  Alicja 

Zub,  Natasza  Klejny,  Hubert  Kwiat‐
kowski    kl.  VII  a,  Natalia  Piszczek, 
Oliwia Skóra, Oliwia Piróg, Aleksandra 
Biela,  Zuzanna  Gębala,  Agnieszka 
Umińska  kl. VII b.

Wystawę można oglądać  w Zespo‐
le Szkół przy wejściu głównym, zapra‐
szamy. 

Halina Gontarz

Finał XXI Konkursu Plastycznego

1 Bucior Martyna 1. Nikola Nawój
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niezmiernie ważne  i potrzebne dla spo‐
łeczeństwa. 

Przypomnieliśmy  sobie  wszyscy 
o  położeniu  geograficznym  Roztocza 
(Lubelszczyzny)  i  o  jego  pięknych 
miejscach  i  zabytkach.  Podczas  zajęć 
zapoznano młode pokolenie  z  tradycja‐
mi  i obrzędami polskiej wsi  takimi  jak: 
tradycja dekorowania domów kwiatami 

z  krepiny,  pająkami;  tradycją  garncar‐
stwa  i ceramiki w świecie, ale głównie 
na  Roztoczu  i  Lubelszczyźnie;  zapo‐
znano  ze wzorami  i  kolorystyką    stro‐
jów ludowych naszego regionu. Dzięki 
w/w  tematom  przeprowadzono  warsz‐
taty  manualne  dzięki  którym:  spraw‐
dzono  i  ćwiczono  poziom  zdolności 
manualnych. 
Poznano  trzy ciekawe osoby, które 

swoim  zawodem,  doświadczeniem 
ubogacały  spotkanie  swoimi  wypo‐
wiedziami. 

W ramach projektu zakupiono 2 pre‐
zentacje multimedialne,  które  są pięknie 
zwizualizowane,  uczą  tradycji  i  historii 
w  tzw.  „pigułce”;  będą  one  już  na  stałe 
do  dyspozycji  w  siedzibie  Spółdzielni. 

Każdy uczestnik stworzył pracę na każ‐
dym warsztacie,  a  na  zakończeniu  pro‐
jektu w  dniu  30  listopada  odebrał  swój 
wyrób  do  domu,  aby  pamiętać  i  rozpo‐
wszechniać idee projektu. 

Przez  cały  okres  trwania  projektu 
skorzystało  z  zajęć  45  osób  z  gminy 
Krasnobród,  Susiec,  Józefów,  Toma‐
szów  Lubelski,  a  także  Hrubieszów. 
Dziękuję  za  zaangażowanie  i  pomoc 
w  sprawnej  realizacji  projektu Pracow‐
nikom  Spółdzielni  oraz  Kreatywnym 
Kobitom  za  to,  że  „chce  im  się więcej 
niż  potrzeba”  i ma  to  piękny  efekt  dla 
lokalnej społeczności.

Magdalena Drożdż
Prezes Roztoczańskiej Spółdzielni

Socjalnej „WartO”
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Będą  to  jedynie fragmenty wspo‐
mnień,  którymi  pragnę  się  po‐

dzielić.
Późnym wieczorem 12 grudnia 1981 

roku jesteśmy z grupą przyjaciół w gma‐
chu „Solidarności” w Lublinie, na pięk‐
nym  wykładzie  z  etyki    o  powinności 
miłości,  który  wygłosił  uwielbianego 
przez nas ks. prof. Tadeusz Styczeń. Do‐
staję od niego kwiaty, które otrzymał od 
wdzięcznych  słuchaczy.  Roześmiani 
wychodzimy na ulicę,  jest piękna mroź‐
na  zima,  śnieg  skrzy  się  pod  stopami, 
skręcamy  w  Krakowskie  Przedmieście 
i  orientujemy  się,  że  jesteśmy  eskorto‐
wani przez dwóch milicjantów. Moi ko‐
ledzy  (Witek  Starnawski  i  Gienio Wło‐
czyk) zerkają na nich bez przerwy, Anię 
Pakułę obecność milicjantów też irytuje, 
a  ja  czuję  dziwny  niepokój  –  podnoszę 
więc w górę ten bukiet białych kwiatów 
–  zaczynają  się  komentarze,  docinki 
i śmiech. 

Dzisiaj myślę,  że  te  kwiaty,  a w za‐
sadzie  koncentracja na nich  nas urato‐
wały, bo gdybyśmy zaczęli chojrakować 
 zwinęliby nas jak nic.

Następnego  dnia  rano    13  grudnia 
1981  r.    ktoś mówi,  że  został wprowa‐
dzony  stan wojenny,  nikt  nie wie  co  to 
jest.  Wojna?  Z  kim?  Władza  walczy 
z obywatelami, aby utrzymać władzę?!!!

Telefon  milczy,  atmosfera  grozy 
i niepewności narasta. 

Rezygnuję z pielgrzymki do Wąwol‐
nicy  i  pospiesznie wracam  okazjami  do 
Krasnobrodu.  W  Zamościu  dowiaduję 
się  o  aresztowaniach  moich  przyjaciół, 
czuję  się  jak  po  zbiorowym  pogrzebie. 
Niepokoję  się  o  aresztowanego  z  dużą 
brutalnością  Romka  Górskiego.  Przera‐

żoną  jego  żonę  Ewę  razem  z  córeczką 
zabieram do siebie.

Dla  innych  organizuję  pomoc.  Pra‐
gnę  dodać,  że  wcale  to  nie  było  łatwe, 
a  czasami  nawet  bardzo  upokarzające, 
bo  są  ludzie  ofiarni,  którzy  realizują 
ewangeliczne powinności, ale są i skąpi, 
których  nic  nie  wzrusza.  Łatwiej  dzielą 
się  biedni,  niż  majętni,  tym  drugim  jak 
zwykle mało. 

W  proszku  do  prania  otrzymuję 
grypsy,  które  podają  internowani  pod‐
czas widzeń   wiem kto  najbardziej  po‐
trzebuje pomocy. 

Zabawki i ubranka dla nowonarodzo‐
nych dzieci udaje się zgromadzić dość ła‐
two, gorzej z dziecięcymi wózkami. 

Pewien  prawnik  zaprasza  mnie  na 
bal. W sanie wojennym?!!!

Zmieszany  tłumaczy  się,  że  on  też 
w zasadzie widzi co się dzieje, szybko 
proponuję  sposób  „rehabilitacji”  i… 
jest wózek.

Są  przeżycia,  których  pomimo  40 
już  lat  jeszcze  nie  jestem w  stanie  opo‐
wiedzieć,  ale  opiszę  jedno,  aby  młodzi 
ludzie mogli zrozumieć czym była tamta 
wojna wydana własnemu narodowi.

Więzienie  we  Włodawie,  wysoki 
mur,  a  na  nim  żołnierze  z  karabinami 
jakby złoczyńców przyjechali odwiedzić 
przestępcy  tak się wtedy czuliśmy.

Ponieważ  nie  otrzymuję  pozwolenia 
na  widzenie,  proszę  o  wyjaśnienie,  za‐
bierają mi dowód, długo czekam, wresz‐
cie ponownie otwiera się „judasz”, a po‐
tem metalowa  brama.  Prowadzona  piw‐
nicami,  cały  czas  czuję  lufę  karabinu 
pod  łopatką. Wprowadzają mnie  do du‐
żego  pokoju,  za  biurkiem  wojskowy 
w randze kapitana i dwóch cywilów, po‐

niżająca  rozmowa,  pełna  ironii  drwin, 
choć pamiętam każde słowo, nie przyto‐
czę ich dzisiaj, może kiedyś…

Dziwne  przesłuchanie  kończy  się 
i  dwóch  uzbrojonych  żołnierzy  wypro‐
wadza  mnie  w  kierunku  wyjścia,  ale 
przez  dziedziniec.  Właśnie  zakończyło 
się też widzenie rodzin z internowanymi.

Wychodzi Ewa z malutką Klaudią, 
która  przeraźliwie  płacze,  wyrywa  się 
i krzyczy: „Ja chcę do taty, do taty, do 
taty!!!!

A tata w oknie za kratami, ściska że‐
lazne pręty i dławią go łzy….

Serce  mi  pęka,  podchodzę  do  tego 
zakratowanego  okna,  do  tłoczących  się 
w nim internowanych i mówię: „Nie po‐
zwolili mi wejść do Was. Dali do zrozu‐
mienia, że nikt na mnie nie czeka”. 

Wzburzenie  internowanych  sięga 
zenitu,  a  do  mnie  podchodzą  żołnierze 
z  karabinami:  „Proszę  opuścić  teren 
więzienia”.  Odpowiadam,  że  opuszczę, 
jak  porozmawiam.  Nakaz  opuszczenia 
więzienia powtarza się kilkakrotnie.

Internowani  widząc  bezradność 
uzbrojonych  dryblasów  wobec  spokoj‐
nego  trwania  drobnej  dziewczyny    za‐
czynają się śmiać.

Potem dowiedziałam się, że moje 
zachowanie  bardzo  internowanych 
umocniło.

Oni zostali osadzeni w tym więzieniu 
siłą, a tu ktoś przychodzi do nich – choć 
zaproszony,  to  przecież  z  własnej  woli 
i wcale nie ucieka,  tylko ryzykując   jest 
z nimi.

Bo jest coś silniejszego od strachu…
ludzka solidarność.

Zofia KończewskaMurdzek

Moje doświadczenie stanu wojennego



Gazeta     rasnobrodzkaGrudzień 2021 30

Świąteczna zaduma nad sensem ludzkiego życia
W  barbórkowe  święto,  4  grudnia 

2021  roku,  po  raz  pierwszy 
przyjechał do Polski  wnuk Viktora Emila 
Frankla  Alexander Vesely, psychoterapeu‐
ta, logoterapeuta, reżyser i producent filmo‐
wy. Spotkanie z nim odbyło się w Krako‐
wie,  w  jego  trakcie  miała  miejsce  polska 
premiera  filmu dokumentalnego „Viktor & 
I”,  który  opowiada  o  niesamowitym  czło‐
wieku, psychiatrze  i więźniu obozów kon‐
centracyjnych, twórcy III wiedeńskiej szko‐
ły  psychoterapiilogoterapii,  znanym głów‐
nie  z  książki  Człowiek  w  poszukiwaniu 
sensu.

Viktor  Emil  Frankl  urodził  się 
w Wiedniu, w 1905 roku w rodzinie wy‐
wodzącej się z klasy średniej. Miał dwóch 
braci i siostrę.

Dorastał w spokojnym domu i cieszył 
się pełnym ładu dzieciństwem. Sam opo‐
wiadał, że budząc się rano i nie otwierając 
oczu    odczuwał  ogromne  poczucie 
szczęścia i pokoju. 

W  okresie  dorastania  jego  rodzina 
musiała przetrwać trudy, jakie wiązały się 
z  I  wojną  światową.  W  tamtym  czasie 
Frankl  stał  się  zapalonym  miłośnikiem 
książek.  Od  zawsze  pasjonował  się  filo‐
zofią.  Studiował  medycynę  specjalizując 
się w neurologii i psychiatrii.
Początkowo  zainteresował  się  też  psy‐
choanalizą, ale już w 1925 roku zdystan‐
sował się od założeń i tez Freuda. Uważał 
bowiem, że jego podejście jest zbyt deter‐
ministyczne.  Skupił  się  zatem  na  „psy‐
chologii  indywidualnej”  Alfreda  Adlera. 
Zaciekawiły  go  tezy  Rudolfa  Allersa 

i  Oswalda  Schwarza,  twórcy  medycyny 
psychosomatycznej. 

W  latach  19331937  był  psychiatrą 
w  Klinice  Psychologii  na  Uniwersytecie 
Wiedeńskim. W 1939 r. został mianowa‐
ny  kierownikiem  Katedry  Neurologii 
Szpitala Rothschilda w Wiedniu. Pracując 

w  tym  zawodzie  wyróżniał  się  spośród 
innych naukowców inteligencją i dużą in‐
tuicja psychologiczną.

Viktor  Frankl  zajmował  się  pyta‐
niami, na które starał się odpowiedzieć 
przez całe  swoje życie: dlaczego  istnie‐
jemy? Jaki jest sens życia?

W 1941 r. Wiktor Frankl poślubił mi‐
łość  swojego  życia  Tilly  Grosse. W  la‐
tach  19421945  r.  był więźniem obozów 
koncentracyjnych  w  Theresienstadt, Au‐
schwitz  i Dachau.  Jego ojciec  (jak wielu 
innych Żydów) zmarł w obozie  z głodu, 
a matka została zagazowana. Żona zginę‐
ła w BergenBelsen. Naziści zamordowali 
również ich nienarodzone dziecko. 

Ten niezwykle trudny okres bólu, od‐
osobnienia  i  przymusowej  pracy  przy‐
czynił  się  do  głębokich  przemyśleń 

i wielkich refleksji. 
W  1945  roku  Viktor  Frankl  został 

uratowany  przez  armię  Stanów  Zjedno‐
czonych. Kiedy  opuścił  obóz  koncentra‐
cyjny    rozpoczął  poszukiwania  swojej 
rodziny  dowiedział się, że  jest zupełnie 
sam na świecie.

Pierwszą  rzeczą,  którą  (po  wojnie) 
próbował  odtworzyć,  była  jego  książka, 
która dotychczas miała jedynie formę rę‐
kopisu i która została mu zarekwirowana 
podczas  wywózki  do  obozu.  Udało  mu 
się  ją  zmodyfikować,  a  wkrótce  opubli‐
kował  swoją  pierwszą  pracę,  którą  zaty‐
tułował  „Psychoanaliza  i  egzystencja‐
lizm”.

Przed  świętami  Bożego  Narodzenia 
w 1945 roku, Frankl nagle poczuł wielką 
potrzebę  opowiedzenia  tego  co  przeżył. 
Pragnął  wyrzucić  z  siebie  wszystko, 
wszystkie przeżycia i emocje. Przez dzie‐
więć  dni  nie  przestawał  mówić,  aż 
w  końcu  nie  mógł  już  dłużej  powstrzy‐
mywać  łez.  Wypływał  z  nimi  cały  ból 
straszliwych doświadczeń.

Tak  narodziła  się  najwspanialsza 
książka  Viktora  Frankla:  „Człowiek 
w poszukiwaniu sensu” (tytuł oryginalny: 
„Trotzdem Ja zum Leben sagen: Ein Psy‐
chologe erlebt das Konzentrationslager”).

Książka ta została przetłumaczona na 
prawie  każdy  język  na  świecie.  Wiele 
osób  uważa  ją  za  arcydzieło  świadectwa 
własnych przeżyć.

Najbardziej  poruszającą  rzeczą  w  tej 
książce  jest  to,  że Frankl nie chciał opo‐
wiadać  o  okrucieństwach  jakich  do‐

świadczył.  Jego  celem  było  wy‐
słanie  do  całego  świata  porusza‐
jącej  relacji  swoich  doświadczeń. 
„Chciałem po prostu przekazać 
czytelnikowi  poprzez konkret‐
ny  przykład,  że  życie  ma  sens 
i  potencjał  w  każdych  warun‐
kach, nawet w tych najbardziej 
nieszczęśliwych”.
„My,  którzy  żyliśmy  w  obo‐

zach  koncentracyjnych,  pamięta‐
my ludzi, którzy chodzili po bara‐
kach, pocieszając innych, oddając 
ostatni kawałek chleba. Być może 
było  ich niewielu, ale są oni wy‐
starczającym  dowodem  na  to,  że 
człowiekowi  można  zabrać 
wszystko  za  wyjątkiem  jednej 
rzeczy:  ostatniej  z  ludzkich  wol‐
ności    wyboru  swojej  postawy 
w  każdych  okolicznościach,  wy‐
boru swojej drogi”.
 c.d.n.

Zofia KończewskaMurdzek
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Tuż przed Świętem Zmarłych,  tj. w sobotę 30.10.2021 
roku  w  Krasnobrodzie,  na  terenie  cmentarza  przy 

mogile żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku w obronie 
ojczyzny  odbyła się patriotyczna uroczystość mająca na celu 
upamiętnienie płk. Bohdana Stachlewskiego. 

Upamiętnienia  dokonano  poprzez  odsłonięcie  symboliczne‐
go grobu ostatniego dowódcy 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, 
który do samego końca bohatersko walczył o wolność Ojczyzny. 
Został zamordowany w drastyczny sposób, a jego ciała nigdy nie 
odnaleziono.  Pozbawiono  go  nie  tylko  życia,  ale  też  godnego 
pochówku.  Przez  82  lata  bez  grobu,  bez  pamięci,  bez  należnej 
mu czci.

Jednym z organizatorów i inicjatorów tego wydarzenia było 
Stowarzyszenie  Roztoczańska  Konna  Straż  Ochrony  Przyrody 
im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, które we współpracy z 25 
Pułkiem  Ułanów Wielkopolskich  z  Radzynia  Podlaskiego,  11 
Pułkiem Ułanów Legionowych, a także 4 Szwadronem 27 Pułku 
Ułanów im. Króla Stefana Batorego upamiętniło osobę pułkow‐
nika Stachlewskiego. 

    Uroczystość  odsłonięcia 
symbolicznego  nagrobka  od‐
była  się  z  udziałem  przedsta‐
wicieli  organizatorów  oraz 
Burmistrza  Krasnobrodu,  dy‐
rekcji  Zespołu  Szkół  w  Kra‐
snobrodzie,  księży  kapelanów 
oraz  zgromadzonych  gości. 
Złożono  kwiaty  pod  pomni‐
kiem i zapalono znicze na mo‐
giłach. 
       Po uroczystości w Krasno‐
brodzie  organizatorzy  tego 
wydarzenia udali się na cmen‐
tarze w Suchowoli  i Komaro‐
wie  by  oddać  należną  cześć 
pochowanym  tam  bohaterom 
i  zapalić  białoczerwone  zni‐
cze. 

M. Czapla

Symboliczny nagrobek
płk. Bohdana K. Stachlewskiego
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Aktywnie i ekologicznie
Zakończenie projektu  realizowanego przez Stowarzyszenie 

KulturalnoNaukowe „Do Źródeł”

Stowarzyszenie  KulturalnoNa‐
ukowe „Do Źródeł” zakończyło 

realizację  projektu  pn.  „Organizacja 
wydarzeń  wspierających  aktywne 
i  ekologiczne  postawy  mieszkańców 
Gminy Krasnobród”. 

Projekt miał na celu organizację wy‐
darzeń  promujących  zdrowy  styl  życia 
oraz  zdrowe  odżywanie,  które  przyczy‐
nią  się  do  zwiększenia  wiedzy  ekolo‐
gicznej  mieszkańców.  Odbyły  się:  rajd 
rowerowy  wraz  z  piknikiem  ekologicz‐
nym,  turniej piłki plażowej, ekologiczne 
warsztaty  kulinarne,  ekologiczny  kon‐
kurs  kulinarny,  zajęcia  nordic  walking 
i  gra  miejska  podsumowująca  projekt 
wraz  z  warsztatami  kulinarnymi  „No 
waste”.

Część  działań  (rajd  rowerowy  wraz 
z  piknikiem  ekologicznym,  ekologiczne 
warsztaty kulinarne w Starej Hucie połą‐
czone  z  grzybobraniem)  została  zreali‐
zowana  w  2020  roku,  a  pozostałe  ze 
względu na ograniczenia związane z co‐
vid19  zostały  przeniesione  na  rok 
2021. 

Wartość  projektu:  35  000,00  zł. 
Wkład  gminy:  1  750,00  zł.  Dofinanso‐
wanie: 33 250,00 zł.

Projekt  realizowany był przy współ‐
pracy z Lokalną Grupą Działania „Nasze 
Roztocze”.

Poniżej  przedstawiamy,  krótkie  rela‐
cje  z  wydarzeń  realizowanych  w  roku 
2021.

Turniej Piłki Siatkowej
Turniej  Piłki  Siatkowej,  który  odbył 

się  12  października  2021  roku  na  bo‐
iskach  Zespołu  Szkół  w  Krasnobrodzie 
był turniejem uzupełniającym do rozgry‐
wek organizowanych w  lipcu br. W  lip‐
cowym  terminie  uczestniczyły  drużyny 
składające  się  z  osób  dorosłych,  nato‐
miast w październikowym dzieci  i mło‐
dzież.

W tych ostatnich rozgrywkach wzię‐
ło  udział    16    4osobowych  drużyn 
w podziale na dwie kategorie: I – 1013 
lat i II   1416.

Nad  prawidłowym  przebiegiem  tur‐

nieju  czuwała  ekipa  sędziowska  składa‐
jąca  się nauczycieli wychowania  fizycz‐
nego  Zespołu  Szkół  w  Krasnobrodzie: 
Joanna  Górnik,  Kazimierz  Mielniczek,   
Andrzej  Gałan,  Wojciech  Kurantowicz, 
Sławomir  Radliński,  Marcin  Nowosad, 
Marek Tkaczyk.

Na  zakończenie  turnieju  dyplomy 
i nagrody wręczyła p. Agnieszka Adam‐
czuk    Prezes  Stowarzyszenia  Kultural‐

noNaukowego „Do Źródeł”  organiza‐
tora tego wydarzenia. 

Dziękujemy za wielkie zaangażowa‐
nie  wszystkich  uczestnikom  i  uczest‐
niczkom,  trenerom  oraz  Dyrekcji  ZS 
w Krasnobrodzie. 

Konkurs kulinarny
W dniu  15  października  w Krasno‐

brodzkim Domu Kultury odbył się Eko‐
logiczny  konkurs  kulinarny.  Odbył  się 
on w trzech kategoriach: I   Ciasto, II  
Potrawa mięsna,  III    Potrawa  na  bazie 
lokalnych produktów.

Do udziału w nim zostały zaproszo‐
ne  stowarzyszenia, koła gospodyń wiej‐
skich oraz osoby  indywidualne z  terenu 
gminy  Krasnobród.  Na  zaproszenie  or‐
ganizatorów  pozytywnie  odpowiedziały 
cztery  KGW  i  1  osoba  fizyczna,  które 
w sumie zgłosiły 12 potraw.

Do oceny dań powołana została ko‐
misja konkursowa w składzie: Anna Ku‐
śmierczakKuceł  (przewodnicząca)  – 
właścicielka  Karczmy  Rybackiej  „Kar‐
piówka”  w  Bełżcu,  Agnieszka  Adam‐
czuk  – Prezes Stowarzyszenia Kultural‐
noNaukowego „Do Źródeł”, Ewa Piw‐
koWitkowska  –  Prezes  LGD Roztocze 
Tomaszowskie  i  Janusz  Oś  –  Zastępca 
Burmistrza Krasnobrodu. 

Komisja  miała  bardzo  trudne  zada‐
nie do wykonania, bo dania były bardzo 
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smaczne. 
Wyniki  konkursu  przedstawiają  się 

następująco:
Kategoria I  Ciasto

I  miejsce:  Piernik  z  herbatą    KGW 
Grabnik
II miejsce: Miodownik   KGW Stara 
Huta
III miejsce: Krasnobrodzka  śliweczka 
pod pierzynką  KGW Krasnobród 

Kategoria II  Potrawa mięsna:
I  miejsce:  Zupa  mięsna  chłopska 
KGW KGW Zielone
II  miejsce:  Golonka  w  słoiku  KGW 
Grabnik
Kategoria III  Potrawa na bazie lo‐

kalnych produktów:
I miejsce: Krasnobrodzkie cebularze  
KGW Krasnobród 
II miejsce:  Kapusta biała  KGW Zie‐
lone
III  miejsce:  Pieczone  pierogi  z  kaszą 
i kapustą
III miejsce: Pieróg gryczany w skórce 
 Genowefa Lalik ze Starej Huty.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy‐
mali  pamiątkowe  dyplomy  oraz  atrak‐
cyjne  nagrody  rzeczowe  w  postaci 
sprzętu AGD, który zapewne będzie po‐

mocny  do  przygotowywania  kolejnych 
pysznych potraw.

Dziękujemy za wielkie zaangażowa‐
nie  wszystkich  uczestniczkom  oraz  nie‐
zawodną obecność. 

Gra miejska
19  października  w  Krasnobrodzkim 

Domu Kultury odbyła się „Gra miejska” 
zorganizowana  przez  Stowarzyszenie 
KulturalnoNaukowe „Do Źródeł” w ra‐
mach  zadania  pn.  „Organizacja  wyda‐
rzeń wspierających aktywne i ekologicz‐
ne  postawy  mieszkańców  gminy  Kra‐
snobród”.  W  grze  miejskiej  wzięło 
udział  ponad  50  uczestników/czek, w  5 
drużynach: Hydranty, Kasztany, Jaguary, 

Fc Cysterny, Misie Lubisie.
Organizatorzy  wyznaczyli  5  lokali‐

zacji  na  terenie  gminy  Krasnobród. 
W  każdym  punkcie  kontrolnym  czekali 
wolontariusze, którzy przekazali zadania 
do  wykonania.  Każda  drużyna  rozpo‐
czynała  grę  w  innym  punkcie.  O  tym, 
jaki to będzie punkt zadecydowało loso‐
wanie.  Zadaniem  uczestników  było  po‐
ruszanie  się  pomiędzy  poszczególnymi 
punktami  kontrolnymi.  Potwierdzeniem 
przybycia  na  punkt  kontrolny  poszcze‐
gólnych grup były pieczęcie z charakte‐
rystycznymi  dla  Krasnobrodu  miejsca‐
mi. 

Trasa  gry  miejskiej  przebiegała  od 
Tarasu  Widokowego,  przy  którym  na 
uczestników oczekiwała p. Dorota Siko‐
ra,  kolejny  punkt  to Kaplica  „Objawień 
na  wodzie”  tam  była  p.  Małgorzata 
Misztal, w  Informacji Turystycznej  była 
p. Katarzyna Lipska, przy placu Siekluc‐
kiego  p.  Mariola  Kawecka,  a  przy  po‐
mniku  obok  na  uczestników  czekała  p. 
Małgorzata Miecznik. 

Każda  drużyna  liczyła  po  ok.  10 
osób. Opiekunami grup byli nauczyciele 
Zespołu  Szkół:  Joanna  Górnik,  Kazi‐

mierz  Mielniczek,  Sławomir  Radliński, 
Justyna Kwaśniewska i Joanna Burda.

W ramach zadania została stworzona 
mapa oraz gry i zagadki na temat historii 
Gminy Krasnobród. 

Pierwsze  miejsce  w  grze  miejskiej 
zdobyła drużyna „Hydranty”. W ramach 
podziękowania  za  aktywny    udział 
w  tym  wydarzeniu  młodzież  otrzymała 
dyplomy oraz nagrody. 

Serdeczne podziękowania kierujemy 
w  stronę wszystkich  uczniów  i  opieku‐
nów  zaangażowanych  w  grę  miejską,   
osób  obsługujących  punkty  kontrolne 
oraz Pani Dyrektor ZS Elżbiety Działy.
Scenariusz  i  zasady  gry,  a  także wyko‐

nane  w  ramach  projektu  pieczęcie  bę‐
dzie można wykorzystać przy okazji  in‐
nych wydarzeń. 
Warsztaty kulinarne „No waste”
W dniu  19  października,  po  zakoń‐

czeniu gry miejskiej w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury odbyły się Warsztaty ku‐
linarne  „No  waste”.  Uczestniczyło 
w nich ponad 50 dzieci i młodzieży z te‐
renu miny Krasnobród.

Warsztaty  poprowadziła  Anna  Ku‐
śmierczakKuceł    właścicielka  Karcz‐
my „Karpiówka” w Bełżcu  i współwła‐
ścicielka  Gospodarstwa  Rybackiego 
w  Bełżcu,  zdobywczyni  wielu  prestiżo‐
wych nagród m.in. AgroLiga 2018 oraz 
Perły  2021  w  konkursie  Nasze  Dzie‐
dzictwoSmaki  Regionów.  Podczas  po‐
kazu uczniowie mogli dowiedzieć się ja‐
kie  produkty  potrzebne  są  do  zrobienia 
sushi  i  jak  się  je przygotowuje. Następ‐
nie,  podzieleni  na  kilka  grup,  pod  czuj‐
nym  okiem  Pani Ani  sami mieli  okazję 
zrobić  sushi,  a  potem  sprawdzić  jak 
smakuje.  Uczestnicy  pokazu  z  wielkim 
zainteresowaniem  przystąpili  do  tego 
zadania. 

W drugiej  części warsztatów wzięły 
udział osoby dorosłe. Dzięki umiejętno‐
ściom  i  wiedzy  Pani  Anny  uczestnicy 
mogli  dowiedzieć  się  jak  szybko  i  bar‐
dzo  smacznie  przygotować  pastę  z  wę‐
dzonego  karpia  na  słodkiej  chałce  oraz 
smażone  faworki  z  karpia  z  sosem  ko‐
perkowym. Na  koniec warsztatów  kuli‐
narnych była degustacja.

Serdecznie  dziękujemy  wszystkim 
uczestnikom warsztatów za liczny udział 
i  za  zaangażowanie,  a  Pani Annie  Ku‐
śmierczak–Kuceł  za  przekazaną  wiedzę 
oraz profesjonalny  pokaz kulinarny. 

Małgorzata Miecznik
Fotoreportaż – str. 39

fot. D. Sikora, M. Miecznik,
Ewa PiwkoWitkowska
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Warsztaty zielarskie w SP Majdan Wielki
Stowarzyszenie  „Perspektywy”  realizujące  projekt  pn. 

Warsztaty  zielarskie  dla  przedszkolaków  –  „niezłe 
ziółka”,  przeprowadziło  cykl  warsztatów  zielarskich 
w Szkole Podstawowej w Majdanie Wielkim. W listopadzie 
odbyły  się  bezpłatne  warsztaty  dla  dzieci  z  całej  szkoły  tj. 
„Lalki  ziołuszki”,  „Ziołowe  warsztaty  mydlarskie”  oraz 
„Ziołowe ogródeczki”. 

Podczas  warsztatów  dzieci  na‐
uczyły się m.in. w jakiś sposób zało‐
żyć  swój  pierwszy  ziołowy  ogródek, 
w jaki sposób pielęgnować zasadzone 
zioła,  poznały  nazwy  i  właściwości 
ziół  najczęściej  goszczących w przy‐
domowych ogródkach i pobliskich łą‐
kach i  lasach, nauczyły się przygoto‐
wywać  ziołowe  mydełka  oraz  jak 
własnoręcznie  wykonać  ziołowe  la‐
leczki.  

Podczas  warsztatów  dzieci  do‐
skonaliły  podstawowe  czynności 
manualne.

Warsztaty  przeprowadziły  panie 
Barbara  i Magdalena Matysik   Roz‐
toczańskie ziółka.

Projekt  realizowany  w  ramach 
zadania dofinansowanego z programu 
finansowanego  przez  Narodowy  In‐
stytut Wolności    Centrum  Rozwoju 
Społeczeństwa  Obywatelskiego  ze 
środków Funduszu Inicjatyw Obywa‐
telskich na lata 2021 2030.

Serdeczne  podziękowania  dla  pani  Dyrektor  Małgorzaty 
Kawałek  za  umożliwienie  realizacji  warsztatów.  Szczególne 

podziękowania  dla  wszystkich  pań  na‐
uczycielek za pomoc organizacyjną.

Małgorzata Miecznik
Prezes Stowarzyszenia Perspektywy
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Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krasnobrodzie
W dniu 21.11.2021 r. w remizie OSP w Hutkach od‐

był  się  zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochot‐
niczych Straży Pożarnych   Rzeczypospolitej Polskiej w Kra‐
snobrodzie. 

Uczestniczyli w nim przedstawiciele  jednostek OSP z  te‐
renu gminy Krasnobród oraz zaproszeni goście: Starosta Za‐
mojski Stanisław Grześko, Zastępca Komendanta Miejskiego 
Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Zamościu  st.  bryg.  Tomasz 
Burcon,  wiceprezes  Zarządu  Powiatowego  ZOSP  RP  w  Za‐
mościu  druh  Sławomir  Bartnik,  Burmistrz Krasnobrodu Ka‐
zimierz Misztal, płk poż. w st. sp. Mieczysław Skiba  legen‐
da zamojskiego pożarnictwa.

Był  to  zjazd  sprawozdawczowyborczy,  podczas  którego 
Prezes  Zarządu  Gminnego  druh  Kazimierz Mielnicki  przed‐
stawił  sprawozdanie  z  ostatnich  pięciu  lat  działalności  Od‐
działu Gminnego ZOSP RP w Krasnobrodzie. 
Informacje  przedstawione  przez  Prezesa  uzupełnił  burmistrz 
Kazimierz  Misztal  przekazując  dane  dotyczące  środków  fi‐
nansowych wydatkowanych  na  działalność  straży  pożarnych 
z budżetu gminy. W  latach 20162020   wydatkowano na  ten 
cel prawie 1,5 miliona złotych, średnio po około 300 tys. zło‐

tych rocznie. Największe koszty, które składają się na tę war‐
tość,  to: wynagrodzenia kierowców wozów bojowych, zakup 
paliwa,  części  do  samochodów,  narzędzi,  umundurowania, 
zakup  energii  elektrycznej,  wody,  gazu,  naprawy  i  badania 
techniczne samochodów, przeglądy sprzętu, legalizacja gaśnic 
oraz  ubezpieczenie  remiz,  sprzętu  samochodów  oraz  człon‐
ków OSP.

Jak poinformował Burmistrz, nie są to jedyne środki jakie 
w  tym  czasie  otrzymały  nasze  jednostki  OSP,  gdyż  gmina 
Krasnobród pozyskała, bądź wspierała jednostki w ubieganiu 
się o środki finansowe na doposażenie OSP z różnych fundu‐
szy i programów zewnętrznych.

Ważnym  punktem  zjazdu  był  wybór  nowych  władz. 
W wyniku wyborów,  na  czele  nowego  zarządu  stanął Kazi‐

mierz Misztal, który zastąpił na tym stanowisku Prezesa Ka‐
zimierza Mielnickiego. 

Ponadto członkami prezydium Zarządu Gminnego ZOSP 
RP w Krasnobrodzie zostali:
 Rafał Kozłowski (OSP Majdan Wielki)  wiceprezes
 Marcin Tabała (OSP Krasnobród)  wiceprezes
 Tomasz Skóra (OSP Zielone)  sekretarz
 Sławomir Kukiełka (OSP Stara Huta) – skarbnik.

Dotychczasowy  prezes Kazimierz Mielnicki  piastował  tę 
funkcję przez wiele kadencji. Wraz z końcem ostatniej zdecy‐
dował  o  rezygnacji  z  ubiegania  się  o  ponowny  wybór. 
W związku z tym Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal 
podziękował  mu  za  wieloletnią  służbę  i  pracę  społeczną 
w  strukturach  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  RP  oraz  za 
działalność na rzecz lokalnej społeczności i wręczył mu oko‐
licznościowy grawerton.

Na  Komendanta  Gminnego  ZOSP  RP  w  Krasnobrodzie 
ponownie wybrano druha Zbigniewa Wiatrzyka.

Zaproszeni goście w  swoich wystąpieniach podziękowali 
dotychczasowym  władzom  Zarządu  Gminnego  ZOSP  RP 
w Krasnobrodzie za ich ofiarną, wieloletnią pracę. Natomiast 
nowym władzom gratulowali wyboru i życzyli owocnej dzia‐
łalności na nowo objętych stanowiskach.

M. Czapla
fot. Sławomir Mazur
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26  listopada  w  ramach  realizacji 
projektu „Książki z kuferka mo‐

jej  babci”  do  przedszkolaków  z  grup 
zerowych zawitał niezwykły gość. Była 
nim pani Ewa Monastyrska, autorka ba‐
jek dla dzieci. 

Spotkanie  odbyło  się w  bardzo mi‐
łej  i ciepłej atmosferze. Pani Ewa prze‐
czytała  dzieciom  jedną  ze  swoich  naj‐
piękniejszych bajek  –  „Woreczek  z  ka‐
mieniami”.  Przedszkolaki  wysłuchały 
jej w skupieniu i ogromnym zaintereso‐
waniem, czerpiąc z niej cenną naukę, że 
w  życiu  nie  warto  skupiać  się  na  tym, 
co  nam  nie  wychodzi,  bo  pielęgnowa‐
nie w sobie żalu pociąga za sobą kolej‐
ne  niepowodzenia  i  nie  pozwala  ani 
prawdziwie cieszyć  się życiem, ani od‐
krywać  tego,  co  jest  w  nas  najcenniej‐

sze i najlepsze. 
Zachęcone  opowieścią  przedszkola‐

ki  z  ogromnym  entuzjazmem  dzieliły 
się  swoimi wrażeniami  i  przemyślenia‐
mi  na  temat  wysłuchanej  przez  siebie 
historii.  Równie  chętnie  opowiadały 
o swoich  talentach   każde z dzieci na‐
prawdę miało  się  czym  pochwalić.  Pa‐
dło też wiele pytań, które przedszkolaki 
zadawały  autorce,  pragnąc  poznać  jak 
najwięcej  tajników  jej  pracy    dzieci 
chciały  wiedzieć  czy  pisanie  książek 
jest trudne, skąd się biorą pomysły i jak 
długo trwa taki proces. Pani Ewa odpo‐
wiadała  na  pytania  z  uśmiechem,  za‐
chęcając  dzieci,  aby  same  spróbowały 
swoich  sił  w  pisaniu    oczywiście,  jak 
tylko poznają już wszystkie literki. 

Nawiązując do głównej  idei projek‐

tu,  Ewa  Monastyrska  opowiedziała 
również  o  książkach  swojego  dzieciń‐
stwa.  W  tym  miejscu  uczuliła  dzieci, 
aby  otaczały  szczególną  troską  i  sza‐
cunkiem stare książki, które tak pięknie 
wplatają się w atmosferę babcinego ku‐
ferka. 
Spotkanie  z krasnobrodzką  autorką ba‐
jek  zakończyło  się  wspólną  fotografią 
i  słowami  wdzięczności,  które  dzieci 
złożyły na ręce gościa. 

Wszystkich,  którzy  chcieliby  się 
zapoznać  z  twórczością  pani  Ewy  za‐
praszamy  do  biblioteki  szkolnej,  której 
autorka  podarowała  egzemplarz  swojej 
książki.

Dagmara Pryciuk

Książki z kuferka mojej babci
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Wiek  XVIII  to  trudny  okres 
w  dziejach  Polski.  Nieudolne 

rządy, wojny, uwstecznienie gospodarcze, 
prywata oraz brak chęci do zmian panują‐
ca  wśród  elit,  doprowadziły  państwo  do 
ruiny  i  ostatecznie  utraty  niepodległości. 
Dość szybko pojawiły się próby naprawy 
tego  stanu.  Bardziej  światli  i  świadomi 
obywatele  wiedzieli,  że  konieczne  są  na 
wielu  polach  ogromne  zmiany.  Musieli   
jednak  do  reformatorskich  działań  prze‐
konać  arystokrację  i  szlachtę,  stany  bez 
których  przebudowa  kraju  nie mogła  się 
udać. Było to trudne zadanie. Ci bowiem 
niechętnie patrzyli na pomysły ogranicze‐
nia przywilejów, większe obciążenia ma‐
jątków  czy  zmianę  istniejących  stosun‐
ków społecznych. Wydarzenia oraz nowe 
prądy,  które  miały  miejsce  na  zachodzie 
Europy przyszły reformatorom z pomocą. 
Podpierając  się  legendą  i  siłą wojsk Na‐
poleona łatwiejszym stało się zainicjowa‐
nie wielu zmian.

Jedną  z  nich  było  powołanie  gminy 
wiejskiej,  nowej  ale  jakże  ważnej  jed‐
nostki  administracyjnej.  Akty  prawne 
powstałe w  czasach Księstwa Warszaw‐
skiego dotyczące zmian w tym obszarze 
stały  się  fundamentem  nowego  systemu 
administracyjnego,  który  funkcjonował 
do  końca  lat  sześćdziesiątych XIX wie‐
ku.  Na  wsi  po  raz  pierwszy  utworzone 
zostały  gminy.  Obszar  ich  wyznaczały 
granice  własności  ziemskich  szlachec‐
kich,  kościelnych  itp.  Na  czele  gminy 
stał wójt, który sprawował władzę admi‐
nistracyjną,  policyjną  i  sądowniczą. 
Urząd  ten  z  mocy  prawa  należał  do 
miejscowego  dziedzica.  Był  to  ukłon 
w  stronę  właścicieli  ziemskich,  którzy 
w  ten  sposób  w  dalszym  ciągu  mogli 
wpływać  na  życie  swoich  poddanych. 
Jego  zadania  administracyjne  niewiele 
zmieniły  się  do  czasów współczesnych, 
posiadał  natomiast  pewne,  co  prawda 
ograniczone, uprawnienia w zakresie są‐
downiczym.  Za  drobniejsze  przewinie‐
nia  mógł  ukarać  włościan  karą  chłosty 
ograniczoną  do  18  razów,  grzywną  do 
wysokości 40 złp. czy karą aresztu do 8 
dni.  Zazwyczaj,  dziedzic  do  pomocy 
w zarządzaniu wyznaczał zastępcę, który 
wykonywał jego polecenia oraz sprawo‐
wał czynności urzędowe. Najczęściej był 
nim zaufany oficjalista dworski. Władze 
przez  pierwsze  dziesięciolecia  funkcjo‐
nowania nowego systemu nie ogranicza‐
ły nadrzędnej, władczej  roli wójta w re‐
lacjach  z  mieszkańcami  gminy.  Z  cza‐
sem ulegało to zmianie.

Urząd wójta w ówczesnej Polsce nie 

był  instytucją  nową,  posiadał  wielowie‐
kową  tradycję  i  był  mocno  osadzony 
w  systemie  administracyjnym.  Jego  za‐
dania w poprzednich okresach były nie‐
co  odmienne.  Był  swoistym  łącznikiem 
między  właścicielem  ziemskim  i  jego 
poddanymi.  Z  powodu  skąpości  doku‐
mentów  zapewne  nigdy  nie  poznamy 
nazwisk  krasnobrodzkich  wójtów 
z  pierwszego  okresu  istnienia  miasta. 
Jednym  z  nielicznych,  przywróconych 
pamięci jest Marcin Zaśko niepiśmienny, 
krasnobrodzki  mieszczanin,  który  pełnił 
tę  funkcję  w  latach  pięćdziesiątych 
XVIII wieku.

Pierwszym,  po  wprowadzeniu  no‐
wego  podziału  wójtem  krasnobrodzkiej 
gminy  był  właściciel  tych  ziem,  hrabia 
Jan  Amor  Tarnowski.  Na  swojego  za‐
stępcę  wyznaczył,  mieszkającego 
w  miasteczku  gospodarza  Krzysztofa 
Kołtuna. Ten,  liczący  sporo ponad pięć‐
dziesiąt lat mieszczanin objął stanowisko 
w  roku  1810.  Rok  później  funkcję  tę 
dziedzic  powierzył  oficjaliście  dwor‐
skiemu, szlachetnie urodzonemu Ludwi‐
kowi  Popławskiemu,  który  mieszkał 
przy  krasnobrodzkim  zamku.  W  roku 
1812  w  charakterze  zastępcy  występuje 
szlachcic  Antoni  Kamiński  komisarz 
dóbr ziemskich hrabiego. Administrował 
gminą przez kilka kolejnych lat. Po nim 
obowiązki  przejął  Jan  Bartłomiej  Do‐
mański,  który  był  wymieniany  na  tym 
stanowisku w  roku  1818.  Zapewne,  już 
kilka  lat  wcześniej  prowadził  sprawy 
urzędowe  gminy,  pełniąc  jednocześnie 
funkcje  zastępcy  wójta  oraz  burmistrza 
miasta.  Posiadał  spore  doświadczenie 
administracyjne. Dwa lata później zastą‐
pił go  Ignacy Piątasiński, który do Kra‐
snobrodu  przybył  w  poszukiwaniu  pra‐
cy.  Został  zatrudniony  w  majątku  hra‐
biego  jako  oficjalista  folwarczny.  Cie‐
szył  się  zapewne  sporym  zaufaniem 
dziedzica,  wkrótce  bowiem  został  za‐
stępcą  burmistrza  a  następnie,  zaledwie 
po kilku latach  burmistrzem. Wówczas, 
zarządzając  miastem,  równocześnie 
sprawował nadzór nad gminą. Podobnie 
było  za  jego  następcy  burmistrza  Jana 
Wiciejewskiego,  który  łączył  obie  funk‐
cje. Po  jego odejściu zarządzanie gminą 
powierzono  Józefowi  Rogalewiczowi. 
Rogalewicz  przybył  do  Krasnobrodu 
z  Adamowa,  zamieszkał  w  miasteczku 
i  znalazł  zatrudnienie  w  miejscowym 
folwarku. Był  synem  podoficera  byłych 
wojsk  polskich.  Na  początku  lat  pięć‐
dziesiątych ponownie zastępcą wójta zo‐
stał  Ignacy  Piątasiński,  wówczas  dzier‐

żawca  folwarku  w  Ciotuszy.  W  latach 
18531858  funkcję  zastępcy  sprawował 
Ignacy Kozłowski.

Gmina  Krasnobród  była  drugą  po 
Janowie  Lubelskim  największą  z  gmin 
w  obwodzie  zamojskim,  obejmującym 
wówczas sporą część  terenów obecnych 
powiatów  janowskiego,  tomaszowskie‐
go, kraśnickiego, biłgorajskiego  i całość 
zamojskiego. W  roku  1819  liczyła  756 
dymów  i  4175  mieszkańców.  W  jej 
skład  wchodziły  Krasnobród,  Racho‐
doszcze,  Suchowola,  Hutków,  Bożawo‐
la, Szewnia Feliksówka, Potoczek, Ada‐
mów, Jacnia, Kaczórki, Hutki, Bondyrz, 
Bliżów,  Trzepieciny,  Malewszczyzna, 
Hucisko,  Huta  Stara,  Wólka  Krasno‐
brodzka,  Husiny,  Potok,  Senderki.  Gra‐
niczyła  z  niewielką  gminą  Ruskie, 
w  skład  której  wchodziły  Ruskie,  Pod‐
klasztor  i  osada  Turzyniec  należące  do 
krasnobrodzkich  dominikanów.  Wioski 
Zielone, Majdan, Majdanek, Szur, Łusz‐
czacz wówczas  należały  do  gminy Tar‐
nawatka  włości  hrabiów  Dzieduszyc‐
kich.  W  sąsiedztwie  Krasnobrodu  po‐
wstały  gminy  Niemirówka  majątku  na‐
leżącego  do  Głogowskich  (w  jej  skład 
wchodziła  m.  in.  wieś  Klocówka)  oraz 
Ciotusza.  Hrabia  Jan  Amor  Tarnowski 
zmarł w  1819  roku. Dziedzicem włości 
krasnobrodzkiej  został  jego  syn  Feliks, 
który  jeszcze  za  życia  ojca  zarządzał 
majątkiem  w  jego  imieniu.  Żeniąc  się 
z Antoniną Grzębską  stał  się  równocze‐
śnie właścicielem dóbr Łabunie.

W  roku  1827  wydzielono  z  włości 
krasnobrodzkiej  dość  spory  obszar  obej‐
mujący Adamów, Potoczek, Jacnię, Bon‐
dyrz,  Bliżów,  Szewnię,  Suchowolę,  Ra‐
chodoszcze,  Feliksówkę,  Czarnowodę, 
które  od  tego  czasu  stanowiły  odrębny 
majątek  Adamów. Jeszcze przed rokiem 
1830  powstała  nowa  gmina  o  tej  samej 
nazwie.  Wójtami  adamowskiej  gminy 
byli  przedstawiciele  rodu  Tarnowskich, 
do nich bowiem w dalszym ciągu należa‐
ły  te  ziemie.  Na  swoich  zastępców  wy‐
znaczali dzierżawców lub zarządców naj‐
częściej  folwarku  w Adamowie.  Pierw‐
szym,  pełniącym  obowiązki  zastępcy 
wójta  gminy  Adamów  był  Kazimierz 
Służalski.  Jak większość  oficjalistów  nie 
pochodził z tych stron. Objął w dzierżawę 
adamowski  folwark. Mieszkał  w  tamtej‐
szym dworze. Budynek  zachował  się  do 
naszych czasów. Po nim funkcję  tę spra‐
wowali Józef Jarosiński, a następnie Sta‐
nisław  Piotrowski.  Piotrowski  mieszkał 
w  Szewni  i  był  rządcą  tamtejszego  fol‐
warku.  W  latach  czterdziestych  gminą 

Wójtowie i burmistrzowie Krasnobrodu XVIII i XIX wieku
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zarządzał  Józef  Rogalewicz.  Po  kilkulet‐
niej  pracy  na  terenie  majątku Adamów 
przeniósł się do Krasnobrodu. Zamieszkał 
w miasteczku i został zatrudniony w kan‐
celarii  majątku  Tarnowskich.  Hrabia  po‐
wierzył mu wkrótce stanowisko zastępcy 
wójta. Po jego odejściu obowiązki przejął 
Leopold  Zawalkiewicz  rządca  adamow‐
skich  dóbr.  W  latach  pięćdziesiątych 
urząd sprawowali Józef Mężyński, Antoni 
Mięsicki, Antoni  Stobiński  wszyscy  byli 
zarządcami Adamowa. W  tamtym  czasie 
pisarzami gminnymi byli Feliks Struś, po 
nim zaś Józef Wiśniewski i Teofil Chmie‐
lewski.

W  połowie  XIX  wieku  gmina  Kra‐
snobród  liczyła  500  dymów,  Adamów 
224,  Ruskie  55,  Ciotusza  80.  Reforma 
administracyjna  z  lat  1866/67  wprowa‐
dziła  nowy  podział  administracyjny  na 
obszarze  Królestwa.  Przestały  istnieć 
gminy  związane  z  własnością  ziemską. 
Likwidacji  uległy  gminy  m.  in.  Ruskie 
i Krasnobród. W  ich miejsce  stworzono 
jedną gminę  Podklasztor. Do Podklasz‐
toru przeniesiono  siedzibę urzędu,  loku‐
jąc  ją  w  budynku  głównym  klasztoru, 
którego  pomieszczenia  po  odejściu  za‐
konników były  niewykorzystane. Budy‐
nek  w  mieście  zajmowany  przez  magi‐
strat był w złym stanie. Władze powiato‐
we  mając  na  względzie  minimalizację 
kosztów  reformy  postanowiły  urząd 
gminy  zainstalować  w  dotychczasowej 
siedzibie  gminy  Ruskie.  Na  początku 
XX wieku  w  Podklasztorze  z  funduszy 
rządowych wybudowany został okazały, 
murowany  budynek  z  przeznaczeniem 
na  siedzibę urzędu gminy. Data  odkryta 
podczas  przebudowy  obiektu  pozwala 
określić czas  jego powstania. Był  to rok 
1911.  Gminę  Ruskie  tworzyły  wioski 
należące  do  krasnobrodzkich  dominika‐
nów. Zastępcami wójtów byli  dzierżaw‐
cy  klasztornych  folwarków.  Mieszkali 
i urzędowali przy folwarku w Podklasz‐
torze.  Pierwszym  zastępcą  wójta  gminy 
Ruskie  był  Klemens  Garlicki.  Pełnił  tę 

funkcję  przez  wiele  lat.  Zanim  objął 
w dzierżawę klasztorne ziemie był orga‐
nistą w krasnobrodzkiej świątyni. Po re‐
zygnacji  z  dzierżaw  klasztornych,  od 
hrabiego  Tarnowskiego  wydzierżawił   
folwark w Hutkach i osiadł tam na dłuż‐
szy czas. Rodzina Garlickich trwale i na 
wiele  lat  związała  się  z  naszymi  strona‐
mi.  Członkowie  tej  rodziny  dzierżawili 
folwarki w Husinach, Hutkach, Krasno‐
brodzie,  Ruskim,  Podklasztorze,  byli 
urzędnikami i duchownymi.

Krasnobród,  posiadający  prawa 
miejskie  podlegał  nieco  odmiennym niż 
gminne  regulacjom.  W  wiekach  wcze‐
śniejszych  miastem  zarządzał  wójt.  Po 
wprowadzeniu reformy na czele admini‐
stracji   miejskiej  stanął  burmistrz,  który 
w  istotnych  dla  mieszkańców  sprawach 
powinien  zasięgać  opinii  ławników. 
W  Krasnobrodzie  było  ich  dwóch. 
Pierwszym  burmistrzem  naszego miasta 
był  Sebastian  Lalik  mieszkaniec  Kra‐
snobrodu.  Pełnił  obowiązki  w  latach 
18101811.  Został  wyznaczony  na  to 
stanowisko przez właściciela miasta hra‐
biego Tarnowskiego. W marcu 1811  ro‐
ku  od  władz  Księstwa  Warszawskiego 
nominację  na  burmistrza  uzyskał  Ka‐
mocki.  Nie  jest  pewne  czy  zdołał  ten 
urząd objąć. Był to czas sporego chaosu 
politycznego  i  gospodarczego. Namiast‐
ka  odradzającej  się  Polski,  Księstwo 
Warszawskie  było  organizmem  bardzo 
młodym  i  jeszcze  w  trakcie  organizacji 
a  dodatkowo,  przygotowywało  się  do 
wojny  z  Rosją.  Zarządzanie  miastem 
w  tym okresie było z pewnością bardzo 
utrudnione,  a  wkrótce,  po  odwrocie 
wojsk  Napoleona  spod Moskwy  i  zaję‐
ciu  tych  terenów przez wojska  rosyjskie 
działalność  administracji  uległa  za‐
chwianiu. Nastąpił  kilkuletni  okres  two‐
rzenia  nowych  struktur  administracyj‐
nych  pod  rządami  moskiewskich  zdo‐
bywców.  W  roku  1816  jako  burmistrz 
z  woli  właściciela  miasta  hr.  Tarnow‐
skiego  występował  Michał  Domański, 

który  równocześnie  zarządzał  krasno‐
brodzką  gminą  wiejską.  We  wrześniu 
roku 1818 do Krasnobrodu przybył Do‐
zorca  Rządowy,  który  miał  uporządko‐
wać  administrację  miejską.  Na  zwoła‐
nym przez niego zebraniu mieszkańców, 
podjęto  kilka ważnych  dla  życia miasta 
decyzji.  Mieszczanie  oświadczyli,  że 
w mieście  od  kilku  lat  nie  było  burmi‐
strza,  podatki  zaś  zbierali  najbardziej 
godni  zaufania mieszkańcy. Należało  ten 
stan  odmienić.  Do  czasu  nominowania 
nowego  burmistrza,  powierzono  zarzą‐
dzanie  miastem  wspomnianemu  wcze‐
śniej  Bartłomiejowi  Domańskiemu  ofi‐
cjaliście  dworskiemu  mieszkającemu 
przy  krasnobrodzkim  zamku.  Ten,  nie‐
młody wówczas szlachcic, zaledwie kilka 
lat wcześniej był dyspozytorem folwarku 
w  Ciotuszy,  następnie  został  rządcą 
w  krasnobrodzkim  majątku  hrabiego. 
Rodzina Domańskich związała się z mia‐
stem na dłuższy czas.  Jego synowie  Jan, 
później  Franciszek  byli  pisarzami  miej‐
skimi, a  sam burmistrz w Krasnobrodzie 
w sędziwym wieku zmarł.

Na  ławników  mieszkańcy  powołali 
Marcina  Zielińskiego  majstra  kunsztu 
tkackiego  oraz  Jana Olszewskiego. Kil‐
ka  lat  później  miejsce  Zielińskiego  zaj‐
mie  rolnik Antoni Zapuchlak. W owym 
czasie  w  Krasnobrodzie  mieszkało 
trzech  Olszewskich  o  imieniu  Jan.  Byli 
majstrami  kunsztu  szewskiego  i  stolar‐
skiego.  Jeden z nich był  lokajem u hra‐
biego  Tarnowskiego,  ten  umiał  czytać 
i pisać. Wielce prawdopodobne, że to on 
zyskał zaufanie mieszkańców i poparcie 
dziedzica.  Na  zachowanych  dokumen‐
tach widnieje podpis Olszewskiego ław‐
nika.  Te  umiejętności  były  wówczas 
wśród  krasnobrodzkich  mieszczan  nie‐
zwykłą rzadkością. Olszewski cieszył się 
dużym  poważaniem  wśród  mieszkań‐
ców,  bowiem  był  ławnikiem  przez  po‐
nad dwadzieścia lat. Obaj ławnicy funk‐
cję  pełnili  bezpłatnie  czyli  honorowo. 
Na  zebraniu, mieszczanie  zadeklarowali 
zbierać  co  roku  kwotę  400  złp  z  prze‐
znaczeniem  na  działalność  magistratu. 
Właściciel  miasta  hrabia  Tarnowski  su‐
mę tę dobrowolnie powiększył o 600 złp 
wpłacanych  co  roku  na  potrzeby  admi‐
nistracji  miejskiej.  Domański  w  zastęp‐
stwie  pełnił  obowiązki  burmistrza  od 
połowy grudnia 1818 do końca czerwca 
roku  następnego.  Równocześnie  poszu‐
kiwano  osoby  o  odpowiednich  kwalifi‐
kacjach  na  to  stanowisko.  Powołanie 
przez  Komisję  Wojewódzką  nowego 
burmistrza  przeciągało się ponieważ hr. 
Tarnowski nie przedstawił Komisji swo‐
jego kandydata na  ten urząd, darzył bo‐
wiem  dużym  zaufaniem  dotychczas 

 Dworek w Adamowie
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urzędującego.  Chcąc  przeciąć  istniejący 
stan, Komisja nominowała na urząd bur‐
mistrza  szlachetnie  urodzonego Michała 
Gruszeckiego.

W  wielu  publikacjach  przeczytać 
możemy o krasnobrodzkim ratuszu, usy‐
tuowanym w centrum rynku. Należy ten 
błąd wyprostować. W mieście nigdy nie 
było  samoistnego  budynku  pełniącego 
taką  funkcję.  Nie  było  nawet  takiej  po‐
trzeby,  miasto  było  małe  zarówno  pod 
względem  zajmowanego  obszaru  jak 
i liczby mieszkańców. Mniej lub bardziej 
sprawnie  zarządzał  nim  właściciel, 
dzierżawcy  miasta,  czy  też  wyznaczeni 
oficjaliści. Kancelaria magistratu w  cza‐
sie  burmistrzowania Domańskiego  znaj‐
dowała  się  w  jego  mieszkaniu  prywat‐
nym. Następnie, przeniesiona została do 
wynajętych pomieszczeń u żydowskiego 
krawca Uszera Branda. Była to lokaliza‐
cja  tymczasowa,  zaledwie  kilkumie‐
sięczna. Od roku 1820 do momentu ode‐
brania  Krasnobrodowi  praw  miejskich, 
a  więc  przez  kilkadziesiąt  lat,  magistrat 
zajmował  pomieszczenia  w  domu  nale‐
żącym  do  dworu  znajdującym  się  przy 
rynku miasteczka. W budynku tym znaj‐
dowały  się  także  mieszkania  na  wyna‐
jem.  Zapewne,  często  wynajmowali  je 
urzędujący burmistrzowie  i  inni oficjali‐
ści.  Magistrat  za  kwotę  54  złp.  rocznie 
wynajmował  od  hrabiego Tarnowskiego 
jeden  lub dwa pokoje z przeznaczeniem 
na  kancelarię.  Budynek  ten mieszkańcy 
potocznie  nazywali  ratuszem.  Opisywa‐
ny  był w  roku  1870  i  1875.  Znajdował 
się  wówczas  w  nie  najlepszym  stanie 
technicznym. Jakie były jego dalsze losy 
 został rozebrany, czy uległ zniszczeniu 
podczas wielkiego pożaru  centrum mia‐
sta kilkanaście lat później, a może w dal‐
szym  ciągu  pełnił  swoją  podstawową 
funkcję  dworskiego domu na wynajem. 
Wspominany był jeszcze w okresie mię‐
dzywojennym.  Mieszkał  tam  Abram 
Lejzor  Lam  żydowski  kupiec  drzewny, 
jeden z bogatszych mieszkańców miasta. 
Czy był to ten sam budynek, czy kolejny 
postawiony w tym samym miejscu  i  tak 

nazywany. Można snuć różne domysły.
Pensja  burmistrza  w  początkowym 

okresie  i  na  przestrzeni  wielu  lat  nie 
zmieniała  się  i  wynosiła  600  złp.  rocz‐
nie.  Michał  Gruszecki  był  burmistrzem 
od lipca 1819 do lipca 1822 roku. Został 
pozbawiony  stanowiska  za  fałszowanie 
dokumentów finansowych. Szkody, któ‐
rych  się  dopuścił  miały  być  pokryte 
z  kaucji  wpłaconej  wraz  z  objęciem 
urzędu.  Była  ona  ustalona  na  poziomie 
257  złp  i  15  gr.  Zwrot  zasądzonych  na 
rzecz  miasta  kwot  był  rozciągnięty 
w  czasie  i  trwał  wiele  lat.  Obejmując 
urząd  burmistrza  Gruszecki  przejął  wy‐
posażenie kancelarii,  a mianowicie:  sza‐
fę do akt, pieczęć urzędową, stołek pro‐
stej  roboty,  linię,  stół  duży  i  mniejszy, 
stołki  dwa,  tarczę  dużą,  wagę,  skrzynię 
kasową, miary od garnca. Po  jego odej‐
ściu,  przez  kilka  lat  stanowisko  burmi‐
strza było nieobsadzone. Miastem zarzą‐
dzali  zastępcy.  Od  początku  lipca  1822 
do połowy września 1823 roku zastępcą 
był  Ignacy  Piątasiński.  Od  września 
1823  roku  przez  prawie  dwa  lata  kra‐
snobrodzkim  magistratem  kierował  Ka‐
rol  Latterman.  W  czerwcu  1825  roku 
w obecności burmistrza Józefowa Ordy‐
nackiego Kajetana  Szczecińskiego  prze‐
kazał władzę w mieście wspomnianemu 
wcześniej  Ignacemu  Piątasińskiemu. 
Piątasiński  był  najdłużej  urzędującym 
burmistrzem  Krasnobrodu,  zarządzał 
miastem przez piętnaście lat. Równocze‐
śnie  pełnił  funkcję  zastępcy  wójta  gmi‐
ny.  W  tej  roli  występował  ponownie 
w  roku  1851.  Po  nim  na  stanowisko 
burmistrza  powołany  został  Jan  Wicie‐
jewski.  Pracował  w  Krasnobrodzie 
osiem  lat. Po opuszczeniu naszego mia‐
sta  został  burmistrzem Urzędowa,  a  po‐
tem  Szczebrzeszyna. W  pamięci  patrio‐
tycznie  nastawionych  mieszkańców  za‐
pisał  się  dość  niechlubnie,  należał  bo‐
wiem  do  zwolenników  caratu.  Władze 
rosyjskie  doceniły  jego  prorządową  po‐
stawę  honorując  go  odznaczeniami. 
Głośną w powiecie była  tzw. kocia mu‐
zyka, którą przed jego domem w Szcze‐

brzeszynie urządzili patrioci w 1861 ro‐
ku.  Jeden  z  jego  synów,  urodzony 
w Krasnobrodzie był dość znanym leka‐
rzem. Praktykę prowadził w guberniach 
lubelskiej  i  radomskiej.  Na  stanowisku 
pisarza  miejskiego  burmistrz  zatrudnił 
swojego  szwagra  Franciszka  Korsnka. 
Z początkiem kwietnia 1849 roku funk‐
cję  burmistrza władze wojewódzkie  po‐
wierzyły  Wawrzyńcowi  Nowackiemu. 
Nowacki do Krasnobrodu przybył z Tu‐
robina. Wiele lat pracował w tamtejszym 
urzędzie  miejskim,  początkowo  jako 
aplikant,  potem  jako  pisarz  i  sekretarz. 
Był  nie  najlepiej  oceniany  zarówno 
przez  swoich  przełożonych  jak  i  przez 
mieszkańców.  Ciążyły  na  nim  zarzuty 
korupcyjne.  Praca,  którą  wykonywał 
przez wiele lat, miała zgubny wpływ na 
jego zdrowie, powoli  tracił wzrok. Roz‐
wój choroby utrudnił, a z czasem wręcz 
uniemożliwił  wykonywanie  czynności 
urzędowych. Wiosną 1856 roku Nowac‐
ki został przeniesiony w stan spoczynku. 
Otrzymał  rządową  emeryturę  urzędni‐
czą, która w jego ocenie nie wystarczała 
na  utrzymanie  rodziny.  Bezskutecznie 
starał  się  o  jej  podwyższenie. W  czasie 
jego  choroby,  Krasnobrodem  zarządzali 
powołani  zastępcy.  Przez  krótki  okres 
w latach 1855/6 funkcję burmistrza peł‐
nił  mieszczaninrolnik  Wojciech  Maru‐
szak.  Maruszak  urodził  się  w  Krasno‐
brodzie,  umiał  czytać  i  pisać.  Umiejęt‐
ności  te  nabył  w  stosunkowo  późnym 
wieku. W 1847  roku wybrany został na 
ławnika.  Pełniąc  obowiązki  burmistrza 
dopuścił  się  nadużyć  finansowych  na 
szkodę  miasta.  Niesłusznie  pobrane 
kwoty  miał  zwrócić  do  kasy  miejskiej. 
Należał  do  zwolenników  caratu.  Z  za‐
borcą związał  swoją krótkotrwałą karie‐
rę  urzędniczą.  Powstańczy  Rząd  Naro‐
dowy  wydał  na  niego  wyrok  śmierci. 
Kilkukrotnie  udało mu  się  uniknąć  poj‐
mania  i wykonania wyroku. Nie cieszył 
się  jednak  zbyt  długo  pełną  swobodą, 
zmarł  wkrótce  po  upadku  powstania 
w  stosunkowo młodym wieku.  Po Ma‐
ruszaku zastępcą Nowackiego został Jó‐

Dawna siedziba urzędu gminy w Krasnobrodzie (przed remontem)  Budynek po remoncie  Dom Pielgrzyma.
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zef Jezierski, osoba wykształcona i przy‐
gotowana  do  pełnienia  funkcji  admini‐
stracyjnych  ponad  powszechną  miarę. 
Ukończył  Instytut  Nauczycieli  Elemen‐
tarnych w Radzyminie  uczelni o randze 
studiów  wyższych.  Przez  sześć  lat  pra‐
cował  w  Józefowie  Ordynackim  jako 
nauczyciel  w  szkole  elementarnej.  Zre‐
zygnował z tej posady i w roku 1856 ro‐
ku  objął  funkcję  zastępcy  burmistrza 
Krasnobrodu. Na przełomie lat pięćdzie‐
siątych  i  sześćdziesiątych  był  zastępcą 
wójta gmin Ruskie i Ciotusza. Zarządzał 
miastem do roku 1858. Przekazał stano‐
wisko  burmistrza  Adamowi  Szczawiń‐
skiemu.  Podobnie  jak  większość  urzęd‐
ników tego czasu Szczawiński ukończył 
cztery  klasy  szkoły  gimnazjalnej 
w  Szczebrzeszynie,  spełnił  tym  samym 
minimalny  poziom  wykształcenia  nie‐
zbędny  by  otrzymać  stanowisko  w  ad‐
ministracji.  W  1850  roku  przez  krótki 
czas był zastępcą burmistrza Krasnobro‐
du. Gdy zwolniła się posada ekspozytora 
na  stacji  pocztowej  w  Krynicach,  Kra‐
snobród opuścił  i  tam znalazł zatrudnie‐
nie.  Na  wspomnianym  stanowisku  pra‐
cował w latach 1852 1859. Po przejściu 
burmistrza  Nowackiego  na  emeryturę 
pojawiła  się  przed  nim  możliwość  po‐
wrotu do Krasnobrodu  i objęcia urzędu. 
W  roku  1859,  po  spełnieniu wszystkich 
warunków  powołany  został  na  stanowi‐
sko  burmistrza  Krasnobrodu.  W  czasie 
powstania  styczniowego  nie  naraził  się 
żadnej ze stron. Udało mu się przetrwać 
ten  niebezpieczny  czas. Wkrótce  po  za‐
kończeniu  działań  wojennych  naczelnik 
powiatu  janowskiego,  w  granicach  któ‐
rego  leżał  Krasnobród  podjął  starania, 
zresztą  bezskuteczne,  by  usunąć  go 
z  zajmowanego  stanowiska.  Być  może 
wykorzystał przyjacielskie stosunki jakie 
łączyły go z majorem komendy żandar‐
mów  w  Zamościu Aleksandrem Worm‐
zerem.  Zarządzał  miastem  do  czasu  re‐

formy  administracyjnej,  w  wyniku  któ‐
rej,  nie  jak  się  powszechnie  podaje,  za 
udział mieszkańców w powstaniu, nasze 
miasto utraciło prawa miejskie. W czasie 
jego  urzędowania  ławnikami  miejskimi 
byli  szewc  Feliks  Depiński  i  Wincenty 
Jakubowski  także  szewc.  Ostatnim,  za‐
mykającym  listę  dziewiętnastowiecz‐
nych  burmistrzów  Krasnobrodu  był  Jó‐
zef Kamiński. Kierował  życiem  miasta 
w latach 1868/9.

Ważną  rolę  w  kancelariach  gmin 
i  magistratu  pełnili  pisarze. W  Krasno‐
brodzie,  przed  rokiem  1820  funkcję  tę 
pełnili  Kajetan  Grabiński,  Franciszek 
Wnatowski  i  Kajetan  Szczeciński.  Po‐
stać ostatniego z wymienionych jest bar‐
dzo  ciekawa.  Pracował  w  magistracie 
Tomaszowa  Lubelskiego,  potem  został 
burmistrzem  Józefowa  Ordynackiego. 
Był  gorliwym  patriotą,  na  ochotnika 
wstąpił w szeregi wojsk polskich i z bro‐
nią w ręku wziął udział w powstaniu  li‐
stopadowym. Pisarzami miejskimi w  la‐
tach  trzydziestych byli Piotr Barczewski 
i  Jan Domański, w  czterdziestych Fran‐
ciszek  Korsnek,  Michał  Danilkiewicz, 
w  latach pięćdziesiątych Franciszek Do‐
mański,  sześćdziesiątych  Adam  Woje‐
wódzki  i  Stanisław  Daratkiewicz,  sie‐
demdziesiątych  Tomasz  Popławski, 
Aleksander  Radzikowski,  Edmund  Ga‐
liński,  osiemdziesiątych  Teofil  Chmie‐
lewski,  Edward  Winnicki,  Aleksander 
Laroppe, Władysław Radzikowski, dzie‐
więćdziesiątych Stanisław Szewiński.

Zatrudniony przy magistracie i opła‐
cany  z kasy miejskiej  policjant miał  za‐
pewnić  bezpieczeństwo  i  przestrzeganie 
prawa.  Policjantami  najczęściej  byli 
mieszkańcy  posiadający  już  pewne  do‐
świadczenie  wojskowe.  Spełnienie  tego 
kryterium  nie  było  zresztą  trudne,  bo‐
wiem  koniec  wieku  XVIII  i  początek 
XIX  to czas niezwykle burzliwy. Pensja 
policjanta  w  początkowym  okresie  była 

stała  i  wynosiła  200  złp  rocznie. W  la‐
tach  dwudziestych  i  trzydziestych  XIX 
wieku  porządku  w  mieście  pilnowali 
kolejno:  Krzysztof  Grabarski,  Jan  Pio‐
trowski,  Józef  Biliński,  Józef  Zieliński, 
Wawrzyniec  Dworak,  Paweł  Świrczyń‐
ski, w latach czterdziestych  Bartłomiej 
Kostur,  Paweł  Leśniowski.  Ten  ostatni 
miał za sobą długi staż wojskowy służył 
bowiem w Pułku Huzarów  Jego Wyso‐
kości Króla Hanowerskiego i Pułku Hu‐
zarów Łubieńskiego. Dosłużył  się  stop‐
nia podoficera. W latach pięćdziesiątych 
i  sześćdziesiątych  policjantami  byli An‐
toni  Mazurek  i  Sebastian  Monasterski. 
Monasterski  był  ostatnim  policjantem 
miejskim w Krasnobrodzie. 

Reforma administracyjna, w wyniku 
której Krasnobród przestał być miastem, 
zlikwidowała równocześnie  tę  instytucję 
w  naszym mieście.  Po  upadku  powsta‐
nia w osadzie powstał posterunek policji 
carskiej. Żandarmi, prócz zadań porząd‐
kowych  zwracali  szczególną  uwagę  na 
wszelkie  oznaki  życia  patriotycznego 
w  okolicy.  Krasnobród  w  XIX  wieku 
znajdował  się w obszarze  trzymilowego 
pasa  granicznego.  Przy  magistracie  ist‐
niała  komora  celnoskarbowa.  Najczę‐
ściej  funkcję  kontrolera  skarbowego  za 
dodatkową  pensją  pełnili  burmistrzowie 
miasta,  którzy w  ten  sposób  uzyskiwali 
dodatkowe dochody.

Z dniem 1  stycznia  1870  roku Kra‐
snobród utracił prawa miejskie  i  stał  się 
osadą.

Okres ten trwał ponad sto lat. Prawa 
miejskie  odzyskał  z  pierwszym  dniem 
roku  1995. Od  tego  czasu miastem  po‐
nownie  zarządzają  burmistrzowie.  Pod‐
jętymi  decyzjami  każdy  z  nich  pisze 
własną historię.

Jolanta i Andrzej Kurantowicz
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W  całej  Polsce  trwają  przygo‐
towania  do  Orszaku  Trzech 

Króli.  Hasło  tegorocznego  orszaku  to: 
„Dzień  dziś  wesoły!”.  Choć  sytuacja 
pandemiczna  w  dalszym  ciągu  jest 
bardzo  trudna,  to  organizatorzy  planu‐
ją realizację tego wydarzenia w formie 
tradycyjnej,  z  zachowaniem  aktualnie 
obowiązujących  obostrzeń  związanych 
z zapobieganiem rozprzestrzeniania się 
covid19.  

Krasnobród  również  zgłosił  swój 
udział w  tym wydarzeniu. Od organiza‐
tora głównego – Fundacji Orszak Trzech 

Króli  otrzymaliśmy  już  korony  i  śpiew‐
niki.  Chcielibyśmy  bardzo,  aby  orszak 
przeszedł  ulicami  naszego  miasta,  jak 
było to przed pandemią, ale musimy też 

brać pod uwagę obecną sytuację związa‐
ną z koronawirusem. 

O tym jaką formę orszak będzie miał 
u nas poinforujemy wkrótce. Informacja 
będzie  podana  na  stronach  interneto‐
wych KDK i Urzędu Miejskiego w Kra‐
snobrodzie.  

Niezależnie  od  formy  jaką  przybie‐
rze Orszak Trzech Króli  2022,  serdecz‐
nie zapraszamy do udziału w tym wyda‐
rzeniu  i  kultywowania  tradycji  śpiewa‐
nia kolęd i pastorałek.

Mariola Czapla

Orszak Trzech Króli 2022
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W  Szkole  Podstawowej w Maj‐
danie Wielkim przeprowadzo‐

no  cykl  bezpłatnych  proekologicznych 
zajęć  realizowanych przez Stowarzysze‐
nie  Perspektywy  w  ramach  grantu  pn. 
„Moje  zielone  miejsce  na  ziemi”  dofi‐
nansowanego  z  Fundacji  Santander 
Bank  Polska  S.A.  w  ramach  IV  edycji 
konkursu grantowego „TU MIESZKAM 
TU  ZMIENIAM  EKO”    oraz  Urzędu 
Miejskiego w Krasnobrodzie. 

Zgodnie z projektem od czerwca do 
października  2021  organizowane  były 
zajęcia  z  ogrodnictwa  i  pszczelarstwa 
dla 50 uczniów miejscowej szkoły. 

Warsztaty  z  ogrodnictwa  prowadzi‐
ła  p.  Marzena  Chwedorowicz,  która 
podczas zajęć przekazała dzieciom wie‐
dzę  nt.  pielęgnacji  roślin.  Uczestnicy 
mieli okazję zasadzić przy szkole  typo‐
wo  jesienne  rośliny  oraz  nauczyć  się 
wykonywać  prace  związane  z  przygo‐
towaniem  ogrodu  na  zimę.  Wszystkie 

zaproponowane  prace  spotkały  się 
z  wielkim  entuzjazmem  dzieci,  które 
pod okien opiekunów oraz trenerki, po‐
radziły sobie wspaniale z każdym zada‐
niem.

Podczas  drugiego  etapu warsztatów 
dzieci  zostały  wtajemniczone  w  świat 
pszczół i samodzielnie budowały domki 
dla  tych  pożytecznych  owadów,  które 
umieszczone  zostały w ogrodzie  szkol‐
nym. W  ramach  podziękowania  za  ak‐
tywny  udział  w  zajęciach  najmłodsi 
uczestnicy otrzymali słodkie upominki.

Swoją  wiedzę  na  temat  pszczół 
dzieci  mogły  poszerzyć  podczas  kolej‐
nych bardzo ciekawych zajęć jakie  od‐
były  się  podczas  spotkania  z  pszczela‐
rzem    p. Adamem  Pawlikiem.  Dzieci 
były  zafascynowane  opowieściami  p. 
Adama  oraz  prezentowanymi  akceso‐
riami.  Podczas  pokazu  dzieci  poznały 
budowę ula oraz rodzaje i sposoby pro‐
dukcji miodu.

Oprócz  zdobytej  przez  dzieci  wie‐
dzy oraz miło i efektywnie spędzonego 
czasu,  efektem  końcowym  realizacji 
projektu  jest  ogród  sensoryczny,  który 
powstał  przy  szkole.  Otacza  go  nowa, 
drewniana  palisada.  Nowe  otoczenie 
szkoły pięknie wygląda i cieszy oko nie 
tylko uczniów i pracowników szkoły.

Zarząd  Stowarzyszenia  Perspektyw 
serdecznie dziękuje p. Dyrektor Małgo‐
rzacie Kawałek oraz nauczycielom oraz 
pracownikom  szkoły  za  współpracę 
w  ramach  realizowanego  projektu. 
Dziękujemy  za  wsparcie  naszej  inicja‐
tywy  p.  Burmistrzowi  Kazimierzowi 
Misztalowi.  Składamy  serdeczne  po‐
dziękowania  dla  wszystkich  wolonta‐
riuszy!

Małgorzata Miecznik
Prezes Stowarzyszenia „Perspektywy”

Moje zielone miejsce na ziemi
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