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Krasnobród solidarny z Ukrainą
We  czwartek  24  lutego  2022  ro‐

ku  o  godzinie  5:00  czasu 
wschodnioeuropejskiego (4:00 czasu pol‐
skiego)  rozpoczęła  się  inwazja  Rosji  na 
Ukrainę. Ataki  rakietowe  miały  miejsce 
na  cele  w  różnych  częściach  Ukrainy, 
w tym w Kijowie i Charkowie. W związ‐
ku z tym faktem mieszkający na terenach 
objętym działaniami wojennymi, w trosce 
o  swoje  zdrowie  i  życie  zaczęli masowo 
opuszczać te miejsca i szukać schronienia 
poza  granicami  Ukrainy.  Znaczna  część 
uchodźców  (głównie  kobiety  z  dziećmi) 
przekroczyła granicę z Polską, aby w na‐
szym  kraju  przeczekać  czas  wojny  lub 
udać  się  stąd  do  innych  krajów  Europy. 
Większość z nich wyruszyła w tę, często 
długą  i wyczerpującą,  trwającą nawet po 
kilka dni podróż. Stąd też docierali do na‐
szego kraju bardzo utrudzeni, pełni obaw 
o życie swoich bliskich, którzy zostali na 
Ukrainie, ale również troski o to co stanie 
się z nimi po przekroczeniu granicy obce‐
go  kraju.  Większość  z  nich  przybywała 
jedynie w tym co mieli na sobie, ewentu‐
alnie z niewielkim bagażem, stąd potrze‐
bowali  różnego  rodzaju  pomocy,  po‐
cząwszy  od  posiłku,  środków  higieny 
osobistej,  ubrań  po  dach  nad  głową  – 
miejsca  zakwaterowania  i  wyżywienia, 
gdzie mogliby przeczekać czas wojny.

Taka pomoc czekała i nadal czeka na 
uchodźców  na  naszej  granicy,  a  także 
w  wielu  punktach  recepcyjnych,  utwo‐
rzonych  by  nieść  pomoc  potrzebującym 

oraz wielu miejscowościach. 
W  organizację  pomocy  dla  uchodź‐

ców  zaangażowały  się  również  władze 
samorządowe  Krasnobrodu,  kwatero‐
dawcy  oraz  inni  mieszkańcy  miasta 
i  gminy,  którzy  otworzyli  swoje  serca 
i  domy.  Pierwsi  uchodźcy  pojawili  się 
w naszej gminie już w piątek 25 lutego  
na  drugi  dzień  po  inwazji  rosyjskiej  na 
Ukrainę.  Kolejnego  dnia,  w  sobotę 
w  gminie  zarejestrowano  ponad  100 
miejsc  noclegowych,  które  w  miarę  po‐
trzeb  udostępniane  były  przez mieszkań‐
ców naszej gminy uchodźcom z Ukrainy. 
(Pod  koniec  marca  liczba  tych  miejsc 
wzrosła do ok. 500). Również w sobotę, 
26  lutego,  z  inicjatywy  burmistrza  Kra‐
snobrodu  Kazimierza  Misztala,  w  Urzę‐
dzie Miejskim powstał  punkt  zbiórki  da‐
rów przeznaczonych dla przybywających 
z  Ukrainy.  Mieszkańcy  naszego  miasta 
żywo  zareagowali  na  apel  burmistrza 
i  przynieśli wiele  darów w  postaci  żyw‐
ności,  środków higieny osobistej, a  także 
koców,  śpiworów  i materacy oraz ubrań. 
W  tym  samym  dniu  zorganizowany  zo‐
stał  transport  zebranych darów, które zo‐
stały dostarczone do punktu recepcyjnego 
w Lubyczy Królewskiej oraz punktu od‐
poczynku w Zamościu.

Ze  względu  na  ograniczone  warunki 
lokalowe  w  budynku  urzędu  miejskiego 
i w związku koniecznością umożliwienia 
normalnego  funkcjonowania  urzędu, 
w  niedzielę  27  lutego  punkt  zbiórki  da‐

rów został przeniesiony do Krasnobrodz‐
kiego  Domu  Kultury  i  funkcjonuje  tam 
do  chwili  obecnej  jako  „Punkt  pomocy 
dla Ukrainy”. Punkt służy potrzebującym 
codziennie w godzinach od godziny 8.00 
do 19.00. Zbierane są tam dary rzeczowe, 
z których korzystają uchodźcy z Ukrainy. 
Potrzeby  są  bardzo  duże,  bo  punkt  od‐
wiedza codziennie około 200 osób.

Dary  przynoszone  przez  naszych 
mieszkańców  oraz  gromadzone  podczas 
zbiórek w szkołach i w markecie nie za‐
spakajają  potrzeb  tak  dużej  liczby  osób, 
więc  zasoby  naszego  punktu  są  uzupeł‐
niane  darami,  które  otrzymujemy  z  in‐
nych źródeł. Były duże transporty darów 
z zagranicy  1 tir z Niemiec i 2 z Holan‐
dii.  Poza  tym  dzięki  kontaktom  naszych 
mieszkańców  otrzymaliśmy  dary  z  Kra‐

Inwazja Rosji na Ukrainę
24  lutego  2022  roku  nad  ranem 
Rosja  zaatakowała  Ukrainę. 

Atak nastąpił z trzech stron: od północy, 
wschodu  i  południa. Ostrzelane  zostały 
nie tylko cele wojskowe, ale także mia‐
sta i wsie.

Obecnie  rosyjska  ofensywa  zatrzy‐
mała  się w miejscu.  Rosjanie,  nie  czy‐
niąc  postępów  na  froncie,  atakują 
obiekty cywilne, a w mediach możemy 
zobaczyć zdjęcia zrujnowanych domów 
mieszkalnych,  szkół,  przedszkoli,  szpi‐
tali...
Ludzie  kryją  się  w  piwnicach,  schro‐
nach, stacjach metra, bardzo często bez 
dostępu  do  wody,  żywności  i  leków. 
Wojska  rosyjskie  w  wielu  wypadkach 
uniemożliwiają  dotarcie  do  ludności 
z pomocą humanitarną. Jest wiele ofiar.

W związku z tak brutalnymi działa‐
niami  na  Rosję  nakładane  są  bardzo 
szerokie sankcje ekonomiczne, finanso‐

we,  indywidualne  oraz  sankcje  wobec 
mediów. Podejmowane są działania dy‐
plomatyczne. Wszystkie  te  środki mają 
zmusić  Rosję  do  zaprzestania  działań 
wojennych na Ukrainie.

Na skutek działań wojennych blisko 
4  mln  Ukraińców  (wg  danych  ONZ) 
opuściło  swój  kraj,  szukając  bezpiecz‐
nego  schronienia  poza  jego  granicami. 
Są  to  głównie  kobiety  i  dzieci,  ponie‐
waż mężczyźni walczą.  Polska  dotych‐
czas  przyjęła  2,37  mln  uchodźców 
i  trudno  opisać  skalę  pomocy,  jakiej 
udzielają  Polacy.  Ludzie  oddają  swoje 
mieszkania i całe domy dla uchodźców, 
własnym  transportem  odbierają  ich 
z  granicy  i  wiozą  gdzie  potrzeba,  kar‐
mią,  ubierają,  kupują  leki.  W  budyn‐
kach  o  dużej  powierzchni  tworzone  są 
punkty  recepcyjne  –  miejsca,  gdzie 
uchodźcy mogą odpocząć, zadbać o hi‐
gienę,  uzyskać  informacje  i  potrzebną 

pomoc,  zwłaszcza,  że  na  granicy  spę‐
dzają  czasem  wiele  godzin.  Powstają 
noclegownie,  punkty  przyjmowania 
i wydawania darów,  restauracje oferują 
bezpłatne  posiłki  itd.,  itd. Ludzie  orga‐
nizują  się  sami,  porozumiewają  za  po‐
mocą  Internetu  i na bieżąco  reagują na 
sytuację.

Także  i  w  naszej  gminie  uchodźcy 
znaleźli  pomoc  i  schronienie;  gościnę 
ofiarowali  indywidualni  mieszkańcy 
i  właściciele  pensjonatów.  W  Krasno‐
brodzkim  Domu  Kultury  działa  punkt 
przyjmowania  i  wydawania  darów, 
a  ludzie  dzielą  się  wszystkim,  co  po‐
trzebne  jest  uchodźcom.  Nieocenioną 
pomoc świadczą strażacy z OSP, którzy 
są  wszędzie,  gdzie  potrzebna  jest  ich 
pomoc.

Joanna Cios
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kowa  zebrane  przez  pracowników  firmy 
Motorola  Solutions  oraz  z  Warszawy, 
zebrane  przez  społeczność  Państwowej 
Szkoły Muzycznej  I St. Nr 4  im. Karola 
Kurpińskiego.  Nasi  rodacy  mieszkający 
w innych miejscowościach, czy poza gra‐
nicami  kraju  również  aktywnie  włączają 
się  w  akcję  pomocy  organizując  zbiórki 
darów w miejscach  zamieszkania  i  do‐
starczając je do Krasnobrodu. Efektem 
ich aktywności i zaangażowania są da‐
ry  z  Warszawy,  a  także  z  zagranicy   
Niemiec  i Włoch. W  trakcie  organizacji 
jest  duży  transport  darów  z Anglii. Dary 
z Włoch w większości zostały przekazane 
na  Ukrainę  do  Czerwonogradu.  Wraz 
z  naszą  rodaczką  mieszkającą  we Wło‐
szech  przywiozła  je  delegacja Włochów. 
Podczas krótkiej wizyty w Krasnobrodzie 
spotkali  się  oni  z  Burmistrzem  Krasno‐
brodu  i  przedstawicielami  lokalnej  spo‐
łeczności  oraz  przybyłymi  z  Czerwono‐
gradu  przedstawicielami  Towarzystwa 
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Obie 
delegacje  odwiedziły  też  punkt  pomocy 
w KDK.

Na  potrzeby  naszego  punktu  otrzy‐
mujemy  również pomoc  rzeczową z Ca‐
ritasu  Diecezji  ZamojskoLubaczowskiej 
oraz dzięki współpracy z MiejskoGmin‐
nym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej 
w  Krasnobrodzie  z  Banku  Żywności 
w  Lublinie.  Wspierają  nas  też  krasno‐
brodzcy  przedsiębiorcy  –  systematycznie 
otrzymujemy pieczywo z piekarni Toma‐
sza  Kurantowicza,  czy  korzystamy 

z  życzliwości  właścicieli Marketu m.  in. 
przy  użyczeniu  pojazdów  do  transportu 
darów na Ukrainę, czy też innego sprzętu 
do rozładunku otrzymanych darów.

Nawiązana  została  także  współpraca 
z Fundacją Fundusz Rozwoju Ziemi Bił‐
gorajskiej,  dzięki  czemu  możemy  za  jej 
pośrednictwem  zbierać  środki  na  pomoc 
uchodźcom. Wsparcia  udzielił  nam  Pre‐
zes Zarządu  firmy Rodowita z Roztocza, 
John  Barker,  który  przekazał  środki  na 
pomoc  Ukrainie  wpłacając  je  na  konto 
fundacji z Biłgoraja.   Dzięki temu może‐
my uzupełniać najpotrzebniejsze produk‐
ty  w  punkcie  pomocowym  w  KDK. 
Otrzymujemy  również  pomoc  rzeczową 
w postaci wody Rodowita z Roztocza

Działalność  „Punktu  pomocy  dla 
Ukrainy” koordynuje kadra KDK, ale je‐
go  działalność  nie  mogłaby  być  prowa‐
dzona  w  takim  zakresie  bez  wsparcia 
i  zaangażowania  innych  osób. W  obsłu‐
dze punktu pomagają wolontariusze, któ‐
rymi  są  pracownicy  Urzędu  Miejskiego 
w  Krasnobrodzie,  MiejskoGminnej  Bi‐
blioteki  Publicznej,  Zespołu  Szkół,  szkół 
podstawowych w Kaczórkach i Majdanie 
Wielkim,  a  także  członkowie  stowarzy‐
szenia „Uroczy Zakątek” z Majdanu Ma‐
łego, Kół Gospodyń Wiejskich z Krasno‐
brodu  i  Zielonego  oraz  wiele  innych 
osób,  które  systematycznie  poświęcają 
swój wolny czas i pełnią tam dyżury.

Nieocenioną  pomoc  w  obsłudze 
punktu  świadczą  strażacy,  którzy  nieza‐
leżnie od pory dnia  i  nocy  są gotowi do 

działania  i pomagają w rozładunku do‐
starczanych  do  punktu  towarów  oraz 
załadunku  transportów  na  Ukrainę. 
W  miarę  potrzeb  pomagają  też  poza 
Krasnobrodem,  np.  w  obsłudze  punk‐
tów recepcyjnych w Zamościu.

Punkt pomocy dla Ukrainy, to nie tyl‐
ko miejsce zbiórki i wydawania darów, to 
także  miejsce  gdzie  pomagamy  szukać 
miejsc noclegowych, niezbędnego  sprzę‐
tu  (np. wózki dziecięce, wózki  inwalidz‐
kie  itp.).  Uchodźcy  mogą  uzyskać  tu 
różnego  rodzaju  informacje  związane 
z pobytem w Polsce, otrzymać druki do‐
kumentów  potrzebnych  do  uzyskania 
różnego rodzaju świadczeń. Z inicjatywy 
Burmistrza Krasnobrodu w KDK  zorga‐
nizowane  było  też  studio  fotograficzne, 
w  którym  przez  trzy  dni  (1618  marca) 
obywatele  Ukrainy  mogli  nieodpłatnie 
wykonywać  zdjęcia  do  dokumentów. 
Wspólnie  z  ZUS  zorganizowana  była 
także  pomoc  w  wypełnianiu  wniosków 
o świadczenia rodzinne z ZUS.

Wszystkim,  którzy  w  jakikolwiek 
sposób przyczynili się do organizacji po‐
mocy  dla  uchodźców  z  Ukrainy  składa‐
my podziękowania. za okazane wsparcie. 
Jednocześnie  prosimy  o  kontynuowanie 
pomocy, bo ta w dalszym ciągu jest bar‐
dzo potrzebna.

Mariola Czapla
Fotoreportaż   str. 2

fot. M. Czapla
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Budowa oświetlenia
ulicznego Hutki, Kaczórki

W  dniu  22  lutego  2022  r.  komisja 
odbiorowa  w  składzie:  Janusz  Oś   
przewodniczący  Komisji,  Małgorzata 
Miecznik i Dorota Sikora – członkowie 
oraz Sylwester Krasoń    inspektor nad‐
zoru  inwestorskiego  branży  elektrycz‐
nej,  dokonała  odbioru  końcowego  za‐
dania pn. „Budowa oświetlenia uliczne‐
go zasilanego ze stacji Kaczórki 1, Ka‐
czórki 3, Hutki”. 

Roboty zostały wykonane w ramach 
projektu  pn.  „Modernizacja  i  rozbudo‐
wa  oświetlenia  ulicznego  w  gminie 
Krasnobród”  współfinansowanego  ze 
środków Europejskiego Funduszu Roz‐
woju Regionalnego w ramach Osi prio‐
rytetowej  5  Efektywność  energetyczna 
i  gospodarka  niskoemisyjna,  Działanie 
5.5  Promocja  niskoemisyjności  Regio‐
nalnego Programu Operacyjnego Woje‐
wództwa  Lubelskiego  na  lata  2014
2020.

Prace zostały wykonane przez firmę 
ENERGO    BUD  Krzysztof  Studnicki 
z  Biłgoraja,  reprezentowaną  przez 
Krzysztofa Studnickiego. 

Wartość  wykonanych  i  odebranych 
robót  tego  etapu wynosi  180  881,59  zł 
brutto.  Całkowita wartość wykonanych 
i  odebranych  robót wynosi  391  140,00 
zł brutto.

Zgodnie  z  zawartą  umową  roboty 
zostały  wykonane  w  terminie  od  dnia 
08.2021  r.,  a  zakończono  je  w  dniu 
18.02.2022 r.

Budowa kanalizacji
w ulicach Łąkowej i Sobieskiego
W dniu 15 lutego odbyło się podpi‐

sanie  umowy  na  realizację  zadania  pu‐
blicznego  pn.  „Budowa  sieci  kanaliza‐
cyjnej w  ul.  Łąkowej  i  ul.  Sobieskiego 
w Krasnobrodzie”. Wykonawcą jest fir‐
ma WodBud  Paweł  Maścibroda  z  sie‐
dzibą  w  Tomaszowie  Lubelskim,  która 
zobowiązana jest wykonać całość przed‐
miotu  zamówienia w  terminie 4 miesię‐
cy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 
15 czerwca 2022 r.

Za  należyte  wykonanie  przedmio‐
tu  umowy,  zamawiający  zapłaci  wy‐
konawcy  wynagrodzenie  w  kwocie
129 513,18 zł brutto. 

Jednocześnie,  została  podpisana 
umowa z firmą Doradztwo i Wykonaw‐
stwo Robót Budowlanych AKTEX An‐
toni Kopytko, z Tomaszowa Lubelskie‐
go.  Przedmiotem  umowy  jest  pełnienie 
kompleksowego  nadzoru  inwestorskie‐
go inwestycji pn. „Budowa sieci kanali‐
zacyjnej w ul. Łąkowej  i ul. Sobieskie‐
go  w  Krasnobrodzie”.  Wynagrodzenie 
brutto 3075,00 zł.

Punkt konsultacyjny dla osób
z problemem alkoholowym

i członków ich rodzin
W MiejskoGminnym Ośrodku  Po‐

mocy Społecznej w Krasnobrodzie przy 
ulicy  Kościuszki  6,  w  godzinach  od 
15.00 do 18.00 pełnione będą   dyżury   
przez psychologa Pana Edwina Pałygę.

Terminy  dyżurów  w  2022  roku 
przedstawiają się następująco:
 17 i 24 luty
 10 i 24 marca

 7 i 21 kwietnia
 12 i 26 maja
 9 i 23 czerwca
 7 i 21 lipca
 4 i 25 sierpnia
 8 i 22 września
 13 i 27 października
 3 i 17 listopada
 1 i 15 grudnia.

Prośba o podawanie
stanów wodomierzy

Zakład  Gospodarki  Komunalnej 
w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wiel‐
kim  zwraca  się  z  prośbą  do mieszkań‐
ców Krasnobrodu,  Podklasztoru  i  Pod‐
zamku  o  telefoniczne  podawanie  sta‐
nów  wodomierzy  w  celu  wystawienia 
faktur za zużycie wody.

Zgłoszenia  można  dokonać  telefo‐
nicznie  –  tel.  846607615  lub  733 
223 096 w godzinach 7.30 do 15.00 lub 
na  adres  email:  zgkkra1@poczta.o‐
net.pl.

Budowa i przebudowa
ul. Słonecznej i ul. Łąkowej
Gmina  Krasnobród  ogłosiła  postę‐

powanie  na  budowę  i  przebudowę 
ul. Słonecznej i ul. Łąkowej.

Przedmiotem zamówienia są roboty 
budowlane  na  zadaniu  inwestycyjnym 
pn. „Budowa i modernizacja infrastruk‐
tury drogowej w Gminie Krasnobród”.

Zadanie  inwestycyjne obejmuję bu‐
dowę  drogi  gminnej  nr  112305L 
(ul.  Słoneczna)  od  km  0+000,00  do 
0+467,14  oraz  0+000,00  do  km 
0+114,11  wraz  z  łącznikiem  od  km 
0+000,00  do  km  0+074,29.  Budowa 
drogi  nr  112304L  (ul.  Łąkowa)  na  od‐
cinku od km 0+114,11 do km 0+324,96 
i przebudowa odcinka od km 0+006,50 
do km 0+204,90, w miejscowości Kra‐
snobród. 

Dla  budowy  dróg  zaprojektowano 
nawierzchnię  asfaltową,  a  dla  przebu‐
dowy  odcinka  ul.  Łąkowej  nawierzch‐
nię  z  kostki  betonowej  brukowej.  Za‐
projektowano  włączenie  projektowa‐
nych  dróg  do  istniejących  dróg  powia‐
towych oraz realizacje zjazdów indywi‐
dualnych  i  dojść  do  furtek.  Łącznie 
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1065 m.
Roboty zostaną wykonane w  termi‐

nie 8 miesięcy od dnia podpisania umo‐
wy z Wykonawcą.

Budowa ulicy Kalinowej
w Krasnobrodzie

Trwają  prace  związane  wykona‐
niem podbudowy odcinka ulicy Kalino‐
wej na osiedlu Podzamek w Krasnobro‐
dzie,  które  wykonywane  są  w  ramach 
zadania    „Budowa  odcinka  ulicy  Kali‐
nowej nr 112296L na osiedlu Podzamek 
w  Krasnobrodzie,  km  0+003.00  – 
0+440.90”  dofinansowanego  ze  środ‐
ków  Państwowego  Funduszu  Celowe‐
go,  w  ramach  Rządowego  Funduszu 
Rozwoju Dróg.

Wykonawcą zadania jest Zakład Bu‐
dowlanoTransportowy  „DROGMOST” 
Sp.  z  o.  o.,  z  siedzibą  w  Mokrem. 

Całkowita  wartość  zadania  to  878 
636,37  zł,  w  tym  dofinansowanie:  439 
318,00 zł.

Termin  zakończenia  inwestycji: 
30.06.2022 r.

Remont ulicy Andersa
w Krasnobrodzie  ETAP I

W  dniu  23  lutego  2022  r.  została 
podpisana umowa na realizację zadania 
pn.  „Remont  odcinka  ulicy  Andersa 
w  Krasnobrodzie  od  km  0+000,00 
do km 0+317,30  Etap I”.

W  imieniu  Gminy  Krasnobród 
umowę  podpisywali:  Janusz  Oś    za‐
stępca  burmistrza  Krasnobrodu  oraz 

Tomasz Maruszak   zastępca skarbnika 
Gminy,  a w  imieniu wykonawcy –  fir‐
my „Przedsiębiorstwo Robót Drogowo
Mostowych Sp. z o.o.” z siedzibą w To‐
maszowie Lubelskim  Dariusz Stępień 
 vce prezes Zarządu.

Przedmiot  umowy  będzie  obejmo‐
wał w szczególności:
•  remont  odcinka  drogi  o  długości 
317,30  m  i  szerokości  zmiennej  od 
2,8 m do 5,50 m o nawierzchni z mie‐
szanki mineralno asfaltowej, której po‐
czątek  zlokalizowany  jest  w  km 
0+000,00  w  rejonie  skrzyżowania 
z drogą powiatową nr 3260L (przy gra‐
nicy  pasa  drogowego),  natomiast  ko‐
niec  inwestycji  zlokalizowany  jest 
w km 0+317,30,
• wykonanie poboczy ulepszonych kru‐
szywem,
•  wykonanie  zjazdu  indywidualnego 
z mieszanki mineralnoasfaltowej,
• montaż bariery energochłonnej, 
• regulacja pionowa studzienek.

Wartość  podpisanej  umowy wynosi 
233 276,27 zł brutto.

Zgodnie  z  zawartą  umową  roboty 
zostaną wykonane w terminie 5 miesię‐
cy  od  dnia  podpisania  umowy  tj.  do 
dnia 23.07.2022 r.
Budowa sieci wodnokanalizacyjnej
wraz z modernizacją hydroforni 

w gminie Krasnobród
9 marca Gmina Krasnobród ogłosi‐

ła postępowanie o udzielenie zamówie‐
nia  publicznego  na  realizację  zadania 
pn.  „Budowa  sieci  wodnokanalizacyj‐
nej  wraz  z  modernizacją  hydroforni 
w gminie Krasnobród”. 

Zakres robót obejmuje:
1) modernizację hydroforni w Zielonem,
2) budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Wi‐
dokowej w Krasnobrodzie,
3) budowę sieci wodociągowej w ul. Wi‐
dokowej w Krasnobrodzie,
4) budowę sieci kanalizacyjnej w Nowej 
Wsi,
5) budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Si‐
korskiego w Krasnobrodzie,
6) budowę sieci wodociągowej w ul. Si‐
korskiego w Krasnobrodzie,
7) budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Le‐

lewela w Krasnobrodzie.
Zamówienie  jest  dofinansowane  ze 

środków  Rządowego  Funduszu  Polski 
Ład: Program  Inwestycji Strategicznych 
w  wysokości  94,92  %  wartości  Inwe‐
stycji. 

Termin  składania  ofert  upływa  24 
marca 2022 r. o godz. 10.00. 
Krasnobród „Pod białoczerwoną”
Dzięki  zaangażowaniu  mieszkań‐

ców, którzy wzięli udział w głosowaniu 
internetowym  Gmina  Krasnobród  za‐
kwalifikowała się do realizacji projektu 
„Pod białoczerwoną”  i otrzyma środki 
w wysokości ok. 8000 zł na zakup i in‐
stalację  masztu  i  flagi  Rzeczpospolitej 
Polskiej  przed  budynkiem  Urzędu 
Miejskiego w Krasnobrodzie.

Więcej informacji na temat projektu 
znajdą Państwo na  stronie  internetowej 
https://www.gov.pl/web/bialoczerwona.

Wybory uzupełniające
w sołectwie Borki

W  dniu  15.03.2022r.,  podczas  ze‐
brania  w  Krasnobrodzkim  Domu  Kul‐
tury mieszkańcy  sołectwa  Borki  doko‐
nali wyboru sołtysa.

Wybory uzupełniające zostały prze‐
prowadzone w związku ze śmiercią po‐
przedniego sołtysa. W wyniku przepro‐
wadzonego  głosowania  największa 
liczbę  głosów  otrzymał  Pan  Piotr Gar‐
bula, który tym samym został Sołtysem 
sołectwa Borki.  

Serdecznie  gratulujemy  i  życzmy 
owocnej  pracy  na  rzecz  lokalnej  spo‐
łeczności.

Informacje zebrała
Mariola Czapla
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Dofinansowanie dla projektu
„Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród”
2 lutego 2022 r. Członek Zarządu 
Województwa  Lubelskiego 

Zdzisław Szwed wręczył umowy o dofi‐
nansowanie  czterem  samorządom  z  na‐
szego  regionu,  które  postanowiły 
zapewnić  dodatkowe  usługi  społeczne 
i pomoc osobom potrzebującym wsparcia 
w  codziennym  funkcjonowaniu.  Dzięki 
tym umowom do samorządów trafi ponad 
4 mln zł dofinansowania ze środków UE.

  Dobiegający  końca  Regionalny 
Program  Operacyjny  na  lata  2014
2020 uwalnia dodatkowe kwoty pocho‐
dzące  z  oszczędności  na  realizowanych 
wcześniej  projektach.  Zarząd  Woje‐
wództwa  systematycznie  przekazuje  je 
na  realizację  kolejnych  przedsięwzięć. 
Tak  też stało się w przypadku działania 
z  zakresu  usług  społecznych  i  zdrowot‐
nych.  W  styczniu  przyjęliśmy  dwie 
uchwały  zwiększające  wysokość  aloka‐
cji  w  konkursie  ogłoszonym  jeszcze 
w  2020  roku  –  wyjaśnia  członek  za‐
rządu Zdzisław Szwed.  –  Z wygospo‐
darowanych  na  ten  cel  środków 
skorzystają  najbardziej  potrzebujący 
mieszkańcy  regionu,  osoby  wykluczone 
lub  zagrożone  ubóstwem  i  wyklucze‐
niem  społecznym.  Na  ich  potrzeby  sa‐
morządy  wydadzą  ponad  5  mln  zł. 

Z  tego  przeszło  4  mln  zł    to  pieniądze 
pochodzące  z  funduszy  unijnych  –  do‐
daje.

Samorządy,  które  podpisały  nowe 
umowy to powiat janowski oraz gminy: 
Chrzanów,  Dzwola,  Krasnobród  i Wy‐
sokie.

Gmina Krasnobród
Projekt  „Nowe  możliwości  dla  se‐

niorów z gminy Krasnobród” w kwocie 
dofinansowania  wynoszącej  blisko 
427  tys.  zł,  zakłada  zwiększenie  do‐
stępności  i  jakości  usług  społecznych 

dla  60  osób  niesamodzielnych  ze 
względu  na  podeszły  wiek  z  terenu 
gminy.  Projekt  zakłada  także  utworze‐
nie  warunków  do  opieki  domowej  po‐
przez  funkcjonowanie  wypożyczalni 
sprzętu  pielęgnacyjnego,  rehabilitacyj‐
nego  i  wspomagającego.  Seniorzy  zy‐
skają  także  możliwość  korzystania 
z  cyklu  zajęć,  warsztatów,  wyjazdów 
i poradnictwa.

 Tekst i foto: www.lubelskie.pl

Gmina  Krasnobród  znalazła  się 
na  wysokim  –  16  miejscu 

w  kategorii  gmin  miejskowiejskich   
Ogólnopolskiego  Rankingu  Powiatów 
i Gmin za rok 2021.

Ranking  prowadzony  jest  przez 
Związek  Powiatów  Polskich  i  oparty 
jest  na  zasadzie  bezpłatnego  i  dobro‐
wolnego  uczestnictwa  wszyst‐
kich  samorządów  szczebla 
gminnego  i  powiatowego. 
Ranking  jest  jedynym  w  Pol‐
sce  tego rodzaju przedsięwzię‐
ciem,  zarządzanym na bieżąco 
przez ekspertów w trybie onli‐
ne. Zwycięstwo danego  samo‐
rządu wiąże się z przyznaniem 
tytułu  „Dobry  Polski  Samo‐
rząd”. 

Samorządy  sklasyfikowa‐
ne  w  Rankingu  są  oceniane 
przez  ekspertów  ZPP  według 
wielu  kryteriów  zgrupowa‐

nych  w  dziesięciu  grupach  tematycz‐
nych  takich  jak:  działania  proinwesty‐
cyjne  i  prorozwojowe;  rozwiązania  po‐
prawiające  jakość  obsługi  mieszkańca 
oraz  funkcjonowania  jednostki  samo‐
rządu  terytorialnego;  rozwój społeczeń‐
stwa  informacyjnego;  rozwój  społe‐
czeństwa  obywatelskiego;  umacnianie 

systemów  zarządzania  bezpieczeń‐
stwem  informacji;  promocja  rozwiązań 
z  zakresu  ochrony  zdrowia  i  pomocy 
społecznej; wspieranie działań na  rzecz 
gospodarki  rynkowej;  promocja  roz‐
wiązań  ekoenergetycznych  i  proekolo‐
gicznych;  współpraca  krajowa  i  mię‐
dzynarodowa; działania promocyjne.

   Gmina Krasnobród zdoby‐
ła  10  020  punktów,  w  tym 
między  innymi:  4160  –  za 
promocję  rozwiązań  eko‐
energetycznych  i  proekolo‐
gicznych,  3100 – za rozwią‐
zania  poprawiające  jakość 
obsługi  mieszkańca  oraz 
funkcjonowania  JST,  1100  – 
za  rozwój  społeczeństwa  in‐
formacyjnego.
     Więcej  informacji na  stro‐
nie: http://ranking.zpp.pl/.

M. Czapla

Gmina Krasnobród na wysokim miejscu 
w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin
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W  niedzielę  30.01.2022  roku 
odbył  się  30.  Finał  Wielkiej 

Orkiestry  Świątecznej  Pomocy.  W  tym 
roku  zbierano  fundusze  na  potrzeby 
okulistyki dziecięcej.

Zbiórka  prowadzona  była  również 
na  terenie  gminy  Krasnobród.  Jej  orga‐
nizacją zajmowało się 20 wolontariuszy, 
z koordynatorem WOŚP na teren gminy 
Krasnobród,  Sławomirem  Mazurem  na 
czele.

Zbiórce  funduszy  towarzyszył  kon‐
cert, który odbył  się w Krasnobrodzkim 
Domu  Kultury. W  jego  programie  wy‐
stąpili:  Krasnobrodzka  Orkiestra  Dęta, 
Zespół  „GOTEM”  z  Zamościa,  woka‐
listki:  Iwona Sokolińska z Krasnobrodu, 
której  towarzyszyli  instrumentaliści  – 
Jarosław  Gajewski  (instrumenty  klawi‐
szowe)  i  Jarosław  Monastyrski  (gitara) 
oraz  Dominika  Kawka,  akompaniując 
sobie na instrumencie klawiszowym.

Ze  względu  na  ograniczenia  związane 
z pandemią koronawirusa koncert odbył 
się z ograniczoną liczbą widzów. 

W  przerwach  pomiędzy  występami 
poszczególnych  wykonawców  odbyła 
się licytacja fantów ofiarowanych na ten 
cel  przez  różne  firmy  i  osoby  prywatne 
z  Krasnobrodu. A  oto  lista  darczyńców 
30. Finału WOŚP w Krasnobrodzie:
1. Karczma „Zacisze”
2. Bar „Cegiełka”
3. Karczma „Natura”
4. Restauracja „Szwagrówka”
5. Restauracja „Zielnik” 
6. Krzysztof Zub 
7. Stok Narciarski” Jacnia”
8. Mielnicki Kazimierz 
9. Szyja Ryszard 
10. Sklep Budowlany Gielmuda Henryk
11.  Sklep Wielobranżowy  Najda  Bogu‐
miła
12.  Samodzielne  Publiczne  Sanatorium 

Rehabilitacyjne 
13. „Super Nitka”
14. BIGBUD Piotr Czekirda
15. GraviKras Katarzyna Skóra
16.  Roztoczańska  Spółdzielnia  Socjalna 
„Warto”
17.  Anonimowy  darczyńca  z  Krasno‐
brodu.

W sumie w wyniku przeprowadzo‐
nej  na  terenie  gminy  Krasnobród 
zbiórki  oraz  aukcji  w  KDK  zebrano 
kwotę 8 198,45 zł.

Organizatorzy  składają  serdeczne 
podziękowania  wykonawcom  koncertu, 
fundatorom  fantów,  wolontariuszom, 
ofiarodawcom  oraz  wszystkim  osobom 
zaangażowanym  w  organizację  30.  Fi‐
nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po‐
mocy.

M. Czapla

Fotoreportaż – str. 31

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Już po raz dziewiąty Krasnobrodz‐ki Dom Kultury serdecznie zapra‐
sza  dzieci  i  młodzież  szkół  podstawo‐
wych  z  województwa  lubelskiego  do 
wzięcia  udziału  w  IX  KONKURSIE 
RECYTATORSKOPLASTYCZNYM: 
„Wiosenne  spotkania  z  …  ”,  którego 

głównym  celem  jest  popularyzacja  lite‐
ratury.

Z racji tego, że patronami roku 2022 
ustanowionymi  przez  Sejm  zostali: Ma‐
ria  Grzegorzewska,  Maria  Konopnicka, 
Ignacy  Łukasiewicz,  Józef Mackiewicz, 
Wanda  Rutkiewicz,  Józef Wybicki  oraz 

Romantyzm  Polski,  tego‐
roczna  edycja  odbędzie  się 
pod  hasłem:  „Wiosenne  spo‐
tkania  z  Marią  Konopnicką 
i Romantyzmem Polskim ”.
Tak  jak  w  poprzednich  edy‐
cjach  na  to  artystyczne  wy‐
darzenie  składają  się  dwie 
niezależne  dyscypliny  kon‐
kursowe  skierowane  do 
trzech  grup wiekowych    re‐
cytatorska i plastyczna.

KONKURS
RECYTATORSKI

 Konkurs  składają się z dwóch 
etapów:  wstępnego  i  fina‐
łowego.
Etap I – wstępny przeprowa‐
dzany  jest w poszczególnych 
placówkach,  gdzie  odbywają 
się  wstępne  eliminacje  kon‐
kursu  recytatorskiego.  Jego 
uczestnicy  prezentują  jeden 
wiersz  i  dowolny  fragment 
prozy  Marii  Konopnickiej, 
bądź  autorów  romantyzmu. 
Wyjątkiem  są  recytatorzy 

I kategorii wiekowej, których obowiązu‐
je tylko wiersz. 

Następnie  komisja  konkursowa  wy‐
biera  po  2  recytatorów  z  każdej  grupy 
wiekowej,  którzy  przechodzą  do  etapu 
finałowego, organizowanego w Krasno‐
brodzkim  Domu  Kultury  01.04.2022r. 
o godz. 10.30.

KONKURS PLASTYCZNY
Jego temat brzmi „Twórczość  Marii 

Konopnickiej i autorów Romantyzmu”.
Polega  on  na  wykonaniu  ilustracji  do 
dowolnego  utworu  Marii  Konopnickiej 
lub wybranego utworu (wiersza lub pro‐
zy) z okresu Romantyzmu.

Technika prac jest dowolna z wyklu‐
czeniem  prac  przestrzennych,  wykleja‐
nych  plasteliną  i  z  materiałów  sypkich. 
Prace  nie  przekraczające  formatu  A2 
wraz  z  załączoną  metryczką  należy 
przesłać  do  Krasnobrodzkiego  Domu 
Kultury  w  terminie  do  25.03.2022r., 
gdzie powołana przez oganizatora komi‐
sja wyłoni  zwycięzców  i wyróżnionych 
w  poszczególnych  kategoriach  wieko‐
wych.

Następnie  Laureaci  zostaną  zapro‐
szeni  na  uroczysty  finał  konkursu  połą‐
czony  z  wernisażem  wybranych    prac 
i wręczeniem nagród, który odbędzie się 
01.04.2022r.  o  godz.  10.00  w  Krasno‐
brodzkim Domu Kultury.

M.K.

IX Konkurs RecytatorskoPlastyczny
 „Wiosenne Spotkania z Marią Konopnicką i Romantyzmem Polskim” 
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Światowy Związek Żołnierzy Ar‐
mii Krajowej Okręg Zamość już 

od ponad 30  lat  organizuje wraz  z  za‐
proszonymi  partnerami  uroczystości 
upamiętniające  bitwę  pod  Lasowcami. 
Tegoroczne  obchody  79.  rocznicy  tej 
ważnej  bitwy  Powstania  Zamojskiego 
z przeważającymi siłami okupanta nie‐
mieckiego  ŚZŻAK  O/Z  zorganizował 
we  współpracy  z  3.  Zamojskim  Bata‐
lionem  Zmechanizowanym  oraz  Sto‐
warzyszeniem  Rozwoju  Lokalnego 
Zamojszczyzna.  Partnerem  obchodów 
była Fundacja PKO Banku Polskiego.

Uroczystości  odbyły  się  tradycyjnie 
przy  pomniku  poległych  mieszkańców 
i  żołnierzy AK w miejscowości  Lasow‐
ce.  W  miejscu,  gdzie  4  lutego  1943  r. 
żołnierze  oddziału Armii  Krajowej  pod 
dowództwem  porucznika  Piotra  Zło‐
mańca  ps.  „Podlaski”  stoczyli  bitwę 
z niemieckimi oddziałami. Była to jedna 
z  krwawszych  potyczek  Powstania  Za‐
mojskiego. Wspólnymi siłami partyzanci 
i  mieszkańcy  bronili  Zamojszczyzny 
przed  niemieckim  terrorem  i  akcją  wy‐
siedleńczą. W wyniku starcia zginęło 33 
partyzantów  oraz  8  mieszkańców  wsi 
Lasowce.

Uroczystości  rozpoczęły  się  od  po‐
witania  zebranych  gości  przez  Prezesa 
ŚZŻAK  Okręg  Zamość  Posła  na  Sejm 
RP Sławomira Zawiślaka. Następnie Wi‐
ceprezes  Związku  por.  Andrzej  Jaro‐
szyński  wygłosił  rys  historyczny  wyda‐
rzeń związanych z walką naszych przod‐

ków  o  wolność  Ojczyzny,  w  obronie 
polskiej  ludności  Zamojszczyzny,  ludo‐
bójczo  wysiedlanej  przez  okupanta  nie‐
mieckiego.  Po  okolicznościowym  wy‐
stąpieniu  odprawiona  została  polowa 
msza  św.  pod  przewodnictwem  księdza 
Artura  Sokoła  –  Proboszcza  Parafii  pw. 
Świętej Bożej Opatrzności w Bondyrzu. 
Oprawę  artystyczną  uroczystości  za‐
pewniła młodzież – harcerze z 10. Dru‐
żyny Harcerskiej „Traperski Krąg” z Su‐
śca.  Ceremoniał  wojskowy  przeprowa‐
dzili  oficerowie  i  żołnierze  3.  Batalionu 
Zmechanizowanego  w  Zamościu  wraz 
z kompanią honorową  tej  jednostki WP. 
Obchody  zakończyły  się  złożeniem pod 
pomnikiem wieńców i kwiatów.

W  uroczystości  uczestniczyli  m.in.: 
Grzegorz Cymiński – przedstawiciel  se‐
natora  Jerzego  Chróścikowskiego, 
przedstawiciele  władz  samorządowych 
Miasta i Gminy Krasnobród – Janusz Oś 
–  Zastępca  Burmistrza  oraz  Kazimierz 
Gęśla – Sekretarz,  Janusz Brzozowski – 
członek  Zarządu  Powiatu  Zamojskiego 
oraz  Zarządu  Stowarzyszenia  Rozwoju 
Lokalnego  Zamojszczyzna,  Radosław 
Maksymowicz  –  Zastępca  Dyrektora 
KRUS  Zamość,  radni  Powiatu  Zamoj‐
skiego: Jerzy Marucha, Jarosław Śliwiń‐
ski,  radni  gmin:  Krasnobród, Adamów, 
Zwierzyniec, Marek Frańczak – działacz 
społeczny, syn Józefa Frańczaka ps. La‐
luś  –  ostatniego Żołnierza Niezłomnego 
Rzeczypospolitej,  ppłk  Dominik  Pie‐
przowski – Dowódca 25. Batalionu Lek‐
kiej Piechoty w Zamościu, por. Szymon 

Głazowski  –  reprezentujący  współorga‐
nizatora  uroczystości  Dowódcę  3.  Za‐
mojskiego  Batalionu  Zmechanizowane‐
go, mjr Wiesław Ciesielczyk –  rep. Do‐
wódcę 2. Hrubieszowskiego Pułku Roz‐
poznawczego, mjr Konrad Stąsiek – rep. 
Komendanta  32. Wojskowego Oddziału 
Gospodarczego w Zamościu, mjr Stani‐
sław  Styczyński  –  rep.  Komendanta 
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Za‐
mościu,  mjr  Paweł  Musiał  –  rep.  Do‐
wódcę  18.  Pułku  Przeciwlotniczego 
w Sitańcu, mł. bryg. mgr inż. Piotr Gro‐
nowicz  –  Komendant  Powiatowy  Pań‐
stwowej  Straży  Pożarnej  w  Hrubieszo‐
wie,  mjr  Piotr  Rypina  –  przedstawiciel 
Dyrektora  Zakładu  Karnego  w  Zamo‐
ściu,  Dyrektor  Roztoczańskiego  Parku 
Narodowego  Andrzej  Wojtyło  wraz 
z  delegacją  pracowników,  Harcmistrz 
ZHP  Tomaszów  Lubelski Anna  Rojek, 
Jerzy  Bąk  –  Zastępca  Nadleśniczego 
wraz z delegacją Nadleśnictwa Zwierzy‐
niec,  Prezesi  Kół  Rejonowych  ŚZŻAK 
O/Z  wraz  z  pocztami  sztandarowymi, 
członkowie Związku, mieszkańcy Laso‐
wiec oraz regionu.

Serdecznie  dziękujemy  za  udział 
w  uroczystości,  obecność  w  tym  waż‐
nym  miejscu,  przy  pomniku  pamięci 
hołdu  i chwały Bohaterów Zamojszczy‐
zny.

Cześć i Chwała Bohaterom!
Tekst ze strony: https://akzamosc.pl/

Fotoreportaż – str. 32
fot. M. Kawecka

Upamiętnienie 79. rocznicy bitwy pod Lasowcami 
 4 lutego 2022 Lasowce, Gmina Krasnobród

Trwają  przygotowania  do  kolej‐
nej  edycji  Wojewódzkiego  Fe‐

stiwalu  Piosenki  Dziecięcej 
i  Młodzieżowej  „Śpiewający 
Słowik”, którego głównym or‐
ganizatorem  jest  Wojewódzki 
Ośrodek Kultury Lublinie.

W tym roku konkurs odbę‐
dzie się wcześniej niż w latach 
poprzednich.  Termin  przesłu‐
chań  finałowych  organizowa‐
nych tradycyjnie w Rykach, to 
2728  kwietnia  2022  roku. 
W  związku  z  tym  wcześniej 
niż  zwykle  odbędą  się  też  eli‐
minacje powiatowe.

Eliminacje dla Powiatu Za‐

mojskiego  zaplanowano  na  29  marca. 
Tak  jak  w  latach  poprzednich  odbędą 

się one w Krasnobrodzkim Domu Kul‐
tury. Natomiast  eliminacje  gminne ma‐

jące  na  celu  wyłonienie  re‐
prezentantów  gminy Krasno‐
bród  do  przesłuchań  powia‐
towych  odyły  się  22  marca, 
również  w  KDK.  Relację 
z  tego wydarzenia publikuje‐
my na  str.  11. Szczegóły do‐
tyczące  etapu  powiatowego 
konkursu  przedstawione  bę‐
dą  wkrótce  na  stronie  inter‐
netowej KDK
    Serdecznie  zapraszamy  do 
udziału w tym wydarzeniu.

M. Czapla

„ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK”
Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

9 
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Dzień Kobiet w Klubie 50 Plus
W  dniu  8  marca  2022  roku 

w  Krasnobrodzkim  Domu 
Kultury odbyło się spotkanie członków 
Stowarzyszenia  Klub  50  Plus  zorgani‐
zowane przez panów, z myślą o klubo‐
wych  koleżankach.  Obchody  Dnia 
Kobiet  rozpoczęły  się  od  złożenia  pa‐
niom  życzeń  oraz  wręczenia  kwiatów 
i  kartek  z  życzeniami,  specjalnie  przy‐
gotowanych  na  tę  okazję.  Potem  był 
słodki  poczęstunek  i  czas  na  rozmowy 
i wspólne świętowanie. 

8  marca  był  dniem  podwójnego 
świętowania, bowiem w związku z tym, 
że  10  marca  obchodzony  jest  Dzień 
Mężczyzny  były  również  życzenia  dla 
panów. Panie zadbały nie  tylko o dobre 
słowo, uśmiech na  twarzy, życzenia, ale 
również  przygotowały  dla  swoich  kole‐
gów  upominki.  Po  ich  wręczeniu  spo‐
tkanie  było  kontynuowane  i  przebiegło 
w miłej i wesołej atmosferze.

Mariola Czapla
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Czterech  wokalistów  z  miasta  i  gminy  Krasnobród 
zdobyło  nominacje  do  powiatowego  etapu  tegorocz‐

nego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewa‐
jący słowik”. Przesłuchania, do których zgłosiło się 12 woka‐
listów odbyły się 22 marca 2022r. w sali widowiskowej Kra‐
snobrodzkiego Domu Kultury. 

Komisja Konkursowa w składzie: Aneta Krupa (przewod‐
nicząca), Mariola Kawecka,   Jarosław Monastyrski    instruk‐
torzy Krasnobrodzkiego Domu Kultury  po  przesłuchaniu  12 
wykonawców zgłoszonych do konkursu w 4 kategoriach wie‐
kowych  wyłoniła  Laureatów  Eliminacji  Gminnych,  którymi 
zostali:
– Iga Piotrowska – Zespół Szkół w Krasnobrodzie (kat. I)
– Dawid Skrzyński – Zespół Szkół w Krasnobrodzie (kat. II)
– Dominika Kawka – (kat. III)
– Gabriela Dobek – Krasnobrodzki Dom Kultury (kat. IV).

Jury  przyznało  również  wyróżnienie,  które  otrzymała 
Martyna  Romaszko  ze  Szkoły  Podstawowej  w  Kaczórkach 
(kat. I).

Laureaci  reprezentować będą gminę Krasnobród podczas 
Eliminacji  Powiatowych Wojewódzkiego Konkursu  Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”, które odbę‐
dą się 29 marca 2022 r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury.

Wszyscy  uczestnicy  Eliminacji  Gminnych  otrzymali  pa‐
miątkowe dyplomy uczestnictwa, a  laureaci  i wyróżnieni na‐
grody  książkowe  ufundowane  przez  Krasnobrodzki  Dom 
Kultury.

Wszystkim gratulujemy występów,  a  laureatom  życzymy 
powodzenia w kolejnym etapie konkursu.

M. K. 

PRZESŁUCHANIA GMINNE
konkursu „Śpiewający Słowik”
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Ponad 10 mln zł dla Powiatu Zamojskiego
na inwestycje drogowe

Prezes  Rady  Ministrów  zatwier‐
dził  listy zadań do dofinansowa‐

nia  ze  środków  Rządowego  Funduszu 
Rozwoju Dróg w  ramach  naboru wnio‐
sków  na  2022  rok.  Powiat  Zamojski 
uzyskał  wsparcie  rządowe  na  trzy  pro‐
jekty  drogowe,  czyli  wszystkie,  o  które 
wnioskował:

Budowa drogi powiatowej nr 3261L 
na  odcinku  Szur  –  granica  powiatu  za‐
mojskiego, dł. 4,4 km;

Przebudowa  drogi  powiatowej 
nr  3246L Sitno  – Łabuńki  na  odcinku 
Sitno  –  Jarosławiec  –  DK  74,  dł. 
3,6 km;

Przebudowa  drogi  powiatowej 
nr  3270L  Łabuńki  –  Barchaczów  – 
Antoniówka  –  Zubowice  (etap  I),  dł. 
7,9 km.

W efekcie na terenie powiatu zamoj‐
skiego  powstanie  15,9  km  nowej  na‐
wierzchni  na  terenie  gmin: Krasnobród, 
Sitno, Łabunie i KomarówOsada.

Łączna  szacowana  wartość  projek‐
tów  wynosi  ponad  20,54  mln  złotych, 
uzyskane  dofinansowanie  z  RFRD  sta‐
nowi  50%  tej  wartości  tj.  ponad 
10,27 mln złotych.

Zgodnie z założeniami ww. inwesty‐
cje  będą  realizowane  w  latach  2022
2023.

Tekst i foto: https://powiatzamojski.pl

W  dniu  2  lutego  2022  roku,  po  rocznej  prze‐
rwie  spowodowanej  ograniczeniami  związa‐

nymi z pandemią koronawirusa zespół „Wójtowianie” 
wystąpił  z  koncertem  kolęd  i  pastorałek  w  Sanktu‐
arium Maryjnym w Krasnobrodzie.  Kolędowanie  tra‐
dycyjnie odbyło się po mszy świętej wieczorowej od‐
prawionej o godz. 17.00.

Podczas  koncertu  „Wójtowianie”  zaprezentowali 
wybrane utwory ze swojego bogatego repertuaru. Były 
wśród  nich  nie  tylko  kolędy  i  pastorałki  śpiewane  już 
wcześniej przez zespół, ale także utwory nowe, przygo‐
towane specjalnie na ten koncert. W programie znalazły 
się między innymi kompozycje autorstwa pani prof. Zo‐
fii  Konaszkiewicz  (pseudonim  Zofia  Jasnota),  z  którą 
zespół Wójtowianie współpracuje od pewnego czasu.

Nastrojowe  melodie,  piękne  słowa  oraz  ich  mi‐
strzowskie  wykonanie  przez  „Wójtowian”  sprawiły, 
że koncert dostarczył słuchaczom wielu niezapomnia‐
nych wrażeń i został nagrodzony gromkimi brawami. 
Słowa  podziękowania  za  piękny  koncert  w  imieniu 
księdza proboszcza i własnym wyraził ks. Maciej Ni‐
zio. Tradycyjnie  już  koncert  ten  zamykał  okres  śpie‐
wania kolęd.
Na  kolejne  kolędowanie  trzeba  będzie  trochę  po‐

czekać. Mamy  jednak  nadzieję,  że  inne  koncerty  ze‐
społu  „Wójtowianie”  odbędą  się  już  niedługo,  więc 
serdecznie na nie zapraszamy.

M. Czapla

„Wójtowianie” kolędowali w Sanktuarium
Maryjnym w Krasnobrodzie
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Cykl  koncertów  „KOLĘDY 
POLSKICH POKOLEŃ” już za 

nami. Okazał się on spełnieniem marze‐
nia  naszego  dyrygenta  Grzegorza  Głu‐
cha.  Było  to  niezwykłe  wyzwanie. 
Naszkicowany  i  zorganizowany  w  bar‐
dzo  krótkim  czasie  projekt  obejmował 
trzy  koncerty,  w  trzech  miastach, 
w  trzech  świątyniach.  Wykonawcami 
były  trzy  chóry  gospel  wywodzące  się 
z  naszego  regionu.  Podczas  koncertów 
wybrzmiały  najpiękniejsze  polskie  kolę‐
dy i pastorałki, jakie powstały w różnych 
stuleciach  i  pokoleniach  Polaków.  Śpie‐
waliśmy  ukochane  kolędy,  ale  była  to 
także narracja o losach pokoleń polskich 
opowiedziana słowami pieśni o narodze‐
niu Jezusa. Jako, że nasz dyrygent z wy‐
kształcenia  jest  historykiem,  narracja 
była bardzo rzetelna. 

Koncert  zespołu  „Krasnobrodzki 
Gospel” odbył się 31 stycznia w Zamo‐
ściu  w  Parafii  rzymskokatolickiej  św. 
Brata Alberta  w  Zamościu.  Jak  zawsze 
mogliśmy  liczyć  na  niezwykłe wsparcie 
i  gościnność  księdza  proboszcza Marka 
Mazurka  oraz  księdza  Krzysztofa  So‐

snowskiego. Mimo  trudnego dla organi‐
zacji  koncertu  terminu  (poniedziałkowy 
wieczór),  kolędować  z  nami  przyszło 
dużo  osób,  a  ich  gorące  serca  i  owacje 
na stojąco sprawiły, że nawet niska tem‐
peratura nie była nam straszna. Profesjo‐
nalne  nagłośnienie  i  oświetlenie  zapew‐
nione przez Piotra Michnikiewicza i Sła‐
womira  Głucha  sprawiło,  że  mogliśmy 
się poczuć jak na wielkiej scenie. 

Projekt  został  zrealizowany  dzięki 
wsparciu  finansowemu partnera   Woje‐
wództwa Lubelskiego w ramach progra‐
mu „WARTO BYĆ POLAKIEM”.

Partnerami projektu byli: 
• Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Lu‐
blinie 
• Parafia pw. św. Brata Alberta w Zamo‐
ściu
•  Sanktuarium  Maryjne  na  Górze 
Chełmskiej w Chełmie
• Stowarzyszenie Artystyczne  „GR”
• Krasnobrodzki Dom Kultury
• Chełmski Dom Kultury
• Lubelska Szkoła Realna.

Dziękujemy Wszystkim za wsparcie. 
Szczególne  podziękowania  dla  Marioli 

Kaweckiej  za  profesjonalne  poprowa‐
dzenie koncertu oraz dla  Justyny Pawe‐
lec za przepiękne fotografie. 

Karolina Piotrowska
Fotoreportaż  str. 14

Foto: Justyna Pawelec Fotografia

Kolędy polskich pokoleń

Już  od  kilkunastu  lat  w  ostatnią niedzielę  stycznia  w  Krasno‐
brodzkim  Domu  Kultury  organizowany 
jest koncert kolędowo  jasełkowy, który 
zazwyczaj  gromadzi  pełną  widownię. 
Był to czas wspólnego, rodzinnego kolę‐
dowania. Na scenie pojawiali  się artyści 
w  różnym wieku,  prezentując  przygoto‐
wane kolędy i przedstawienia jasełkowe. 
Niestety  sytuacja  pandemiczna  i  ob‐
ostrzenia  z  nią  związane  spowodowały, 
że  tak  jak w  roku ubiegłym,  tegoroczne 
spotkanie z kolędą  na żywo również nie 
było możliwe.

Mimo  tych  ograniczeń  kolędy,  pa‐
storałki i piosenki świąteczne wybrzmia‐
ły i tradycji stało się zadość. Wszystko to 
za sprawą przekazu internetowego, czyli 
Koncertu kolędowego online. 

Co  prawda  taka  forma  zmusiła  wy‐
konawców  do  nieco  skromniejszego 
programu,  ale  mamy  nadzieję,  że  choć 
w małym stopniu zrekompensowała pu‐
bliczności  niemożność  spotkania  na  ży‐
wo. Przepiękne polskie kolędy oraz pio‐
senki  świąteczne  w  wykonaniu  dzieci 
i  młodzieży  uczęszczających  na  zajęcia 
w  domu  kultury  oraz  zespołu  folklory‐
stycznego „Wójtowianie”  zostały nagra‐
ne i zmontowane tak, by stworzyć spój‐
ną całość.

Koncert    nadal  można  oglądać  na 

kanale YouTube  Krasnobrodzkiego  Do‐
mu Kultury.

Dziękujemy  wszystkim,  którzy 
przyczynili się do powstania tego przed‐
sięwzięcia.  Mamy  nadzieję,  że  za  rok 
będziemy  mogli  już  kolędować  razem 
w sali widowiskowej domu kultury, cze‐
go sobie i Państwu życzymy.

W programie wystąpili:
Adrianna Bukała 
Blanka Gontarz
Beatka Wierzbicka
Aleksandra Jarszak
Gabriela Tabała
Rose OsterkampMielniczek
Karolina Korzeniowska
Karolina Cito
Matylda Cito
Mia OsterkampMielniczek
Paulina Korzeniowska
Amelia Gontarz
Magdalena Roczkowska
Magdalena Maruszak 
Julia Skiba 
Martyna Bełz 
Aleksandra Tabała
Julia Łasocha  gitara
Borys Kostrubiec  trąbka
Dawid Kwiatkowski – trąbka
Jagoda Skiba – trąbka
Patryk Włodarczyk – kornet
Krzysztof Zub – baryton

Franciszek Sachajko – trąbka
Zespół folklorystyczny
„Wójtowianie” w składzie:
Alicja Parkitny
Wanda Sachajko
Alina Piela
Alicja Olszewska
Wiesława Dąbrowska
Zofia Przytuła
Mirosław Berlin – akordeon
Witold Sokoliński  kontrabas
W programie wykorzystano:
  utwory  muzyczne:  Lulajże  Jezuniu, 
Wśród  nocnej  ciszy,  Pada  śnieg,  Złota 
Jerozolima,  Dzisiaj  w  Betlejem,  Przy‐
bieżeli do Betlejem, Gore Gwiazda, No‐
wy rok bieży, Nie było miejsca dla Cie‐
bie, Bóg się rodzi, Pójdźmy wszyscy do 
stajenki
 teksty: Ks. Jan Twardowski   dlaczego 
warto  śpiewać kolędy, Krzysztof Kono‐
pa – Bóg się rodzi.
Scenografia – Marzena Mazurek
Przygotowanie  instrumentalistów – Ma‐
teusz Krawiec, Jarosław Monastyrski
Nagranie i montaż – Jarosław Monastyr‐
ski
Opracowanie – Mariola Kawecka

M. K.
Fotoreportaż – str. 19

Koncert kolędowy online
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Projekty zrealizowane przez stowarzyszenia 
gminy Krasnobród  podsumowanie roku 2021

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej gminy Krasnobród

poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej" 
Realizator: Stowarzyszenie „Nasz Podklasztor”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w  ramach  poddziałania  „Wsparcie  na  wdrożenie  operacji 
w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez 
społeczność”  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na 
lata 20142020. Projekt realizowany w ramach strategii roz‐
woju  lokalnego  kierowanego  przez  społeczność  wdrażanej 
przez LGD „Nasze Roztocze”. Wkład własny organizacji fi‐
nansowany ze środków Gminy Krasnobród.

Wartość dofinansowania: 47 735,00 zł
Wartość całkowita: 55 005,00 zł
W ramach  zadania  zamontowano  elementy  infrastruktu‐

ry  turystycznej  i  rekreacyjnej  placu  zabaw  i  siłowni  ze‐
wnętrznej:  zestaw  zabawowy,  bujaki,  huśtawka  podwójna 
wahadłowa,  huśtawka  ważka,  stożek,  drabinka,  wahadło 
biegacz  twister,  odwodziciel  i  steper,  orbitrek,  ławki,  kosze 
oraz tablica regulaminowa.

Projekt pn.: „Organizacja wydarzeń wspierających
aktywne i ekologiczne postawy

mieszkańców Gminy Krasnobród" 
Realizator:  Stowarzyszenie  KulturalnoNaukowe  „Do 

Źródeł”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w  ramach  poddziałania  „Wsparcie  na  wdrożenie  operacji 
w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez 
społeczność”  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na 
lata 20142020. Projekt realizowany w ramach strategii roz‐
woju  lokalnego  kierowanego  przez  społeczność  wdrażanej 
przez LGD „Nasze Roztocze”. Wkład własny organizacji fi‐

nansowany ze środków Gminy Krasnobród.
Wartość dofinansowania 33 250,00 zł
Wartość całkowita: 35 000,00 zł
Zadanie  skierowane  było  do  wszystkich  mieszkańców 

gminy Krasnobród, a także osób przyjezdnych, turystów po‐
chodzących z  różnych grup  społecznych  i będących w  róż‐
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nym wieku. W ramach projektu zorganizowano 6 wydarzeń, 
(3 w roku 2022). Pierwszym wydarzeniem w 2021 roku by‐
ło  zorganizowanie  Turniejów  piłki  siatkówkowej  dla  doro‐
słych oraz dzieci i młodzieży. W wydarzeniach udział wzię‐
ło ponad 100 uczestników. Drugim wydarzeniem był Ekolo‐
giczny  konkurs  kulinarny  wraz  z  pokazem  kulinarnym. 
W wydarzeniu wzięło udział ponad 80 mieszkańców gminy 
Krasnobród.  Ostatnim  wydarzeniem  była  organizacja  Gry 
Miejskiej podsumowującej projekt wraz z warsztatami kuli‐
narnymi „No waste”. W grze udział wzięło ponad 50 uczest‐
ników gminy Krasnobród.  Do każdej grupy był przydzielo‐
ny jeden opiekun. W warsztatach „No waste”, udział wzięło 
80 osób. 

Projekt pn.: „Rozwój ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Gminy Krasnobród poprzez zakup wyposażenia" 
Realizator:  Stowarzyszenie  KulturalnoNaukowe  „Do 

Źródeł”. 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w  ramach  poddziałania  „Wsparcie  na  wdrożenie  operacji 
w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez 
społeczność”  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na 
lata 20142020. Projekt realizowany w ramach strategii roz‐
woju  lokalnego  kierowanego  przez  społeczność  wdrażanej 
przez LGD „Nasze Roztocze”. Wkład własny organizacji fi‐
nansowany ze środków Gminy Krasnobród.

Wartość dofinansowania 32 250,00 zł
Wartość całkowita: 35 000,00 zł

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie dla 
organizacji  społecznych,  które  działają w  sferze  kulturalnej 
i są organizatorami różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. 
Zakupiony  sprzęt  zostanie przekazany dla KGW w Grabni‐
ku,  Stowarzyszeniu  KulturalnoNaukowemu  „Do  Źródeł”, 
Stowarzyszeniu  mieszkańców  „Nasz  Podklasztor”,  KGW 
w  Starej  Hucie,  KGW  Zielone  oraz  Stowarzyszeniu Malo‐
wanka z Malewszczyzny. Wyposażenie zakupione w projek‐
cie to m.in.: grille gazowe, maszyny do waty cukrowej, ma‐
szyny  do  popcornu,  warnik,  namioty,  taborety  gazowe,  ze‐
stawy do grilla,  krzesła  składane,  stoliki  składane,  termosy, 
gofrownice, kolumny mobilne, rzutki, ławki i stoły. 

Projekt pn.: „Nasze zielone miejsce na ziemi”
Realizator: Stowarzyszenie Perspektywy. 
Zadanie  współfinansowane  przez  Fundacje  Santander 

Bank  Polska  S.A.  w  ramach  konkursu  grantowego  „Tu 
mieszkam Tu  zmieniam EKO” VI  edycja  oraz Gminę Kra‐
snobród. 

Wartość dofinansowania: 7 000,00 zł
Wartość całkowita: 7 660,00 zł
Głównym  celem  projektu  było  przeprowadzenie  bez‐

płatnych zajęć proekologicznych 
z ogrodnictwa  i pszczelarstwa dla 50 uczniów Szkoły Pod‐
stawowej w Majdanie Wielkim. 

Projekt pn.: „Warsztaty zielarskie
dla przedszkolaków „niezłe ziółka”

Realizator: Stowarzyszenie Perspektywy. 
Projekt  współfinansowany  przez  Narodowy  Instytut 

Wolności  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskie‐
go  ze  środków  Funduszu  Inicjatyw  Obywatelskich  na  lata 
2021 2030. 

Wartość dofinansowania: 6 000,00 zł
Wartość całkowita: 8 280,00 zł
W ramach projektu  zostały  zorganizowane m.in. warsz‐

taty  zielarskie  dla  przedszkolaków  ze  Szkoły  Podstawowej 
w  Majdanie  Wielkim  w  następujących  blokach  tematycz‐
nych:
 „Ziołowe warsztaty mydlarskie” wykonano naturalne my‐
dełka z ziołami; 
  „Lalki  ziołuszki”  „motanki” wykonane ze  szmatek, nitek 
i sznurków z ziołowym wypełnieniem; 
 „Zakładanie ogródka ziołowego”. 
Ogólnie  w  ramach  projektu  zostało  zorganizowanych  16 
warsztatów, w których wzięło udział ponad 100 dzieci. 

Projekt pn.: „Zakup sprzętu
dla Stowarzyszenia Maestria”

Realizator: Stowarzyszenie Maestria  edukacja i rozwój. 
Projekt  współfinansowany  przez  Narodowy  Instytut 

Wolności  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskie‐
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go  ze  środków  Funduszu  Inicjatyw  Obywatelskich  na  lata 
2021 2030. 

Wartość dofinansowania: 5 500,00 zł
Wartość całkowita: 6 150,00 zł
W  ramach  projektu  został  zakupiony  sprzęt  dla  stowa‐

rzyszenia Maestria  edukacja i rozwój: lampa studyjna, mi‐

krofon krawatowy, dyktafon, laptop, drukarka oraz oprogra‐
mowanie.  Zakupiony  sprzęt  przyczynił  się  do  rozwoju  sto‐
warzyszenia  i  pozwoli  na  organizację  szkoleń,  konferencji, 
nagrań, oraz spotkań z innymi ngo. 

Projekt pn.: „Wyposażenie wozów strażackich
w ramach wsparcia jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenów wiejskich”  

Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Husińskiej. 
Zadanie  było  współfinansowane  ze  środków  Funduszu 

Składkowego  Ubezpieczenia  Społecznego  Rolników  z  sie‐
dzibą w Warszawie  przy  ul.  Stanisława Moniuszki  1A,  00
014 Warszawa. 

Wartość dofinansowania: 12 000,00 zł
Wartość całkowita: 12 147,23 zł
W ramach projektu zostały wyposażone dwa wozy stra‐

żackie  w  sprzęt  strażacki  m.in.:  wentylator  oddymiający, 
prądownicę wodną  typu  turbo,  szelki  bezpieczeństwa  z  pa‐
sem biodrowym, drabinę nasadkową (przęsło).

Projekt pn.: „Wyposażenie wozów strażackich
w ramach wsparcia jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenów wiejskich”

Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Hucie.
Zadanie  było  współfinansowane  ze  środków  Funduszu 

Składkowego  Ubezpieczenia  Społecznego  Rolników  z  sie‐
dzibą w Warszawie  przy  ul.  Stanisława Moniuszki  1A,  00
014 Warszawa.

Wartość dofinansowania: 12 000,00 zł
Wartość całkowita: 12134,44,00 zł
W  ramach  projektu  został  wyposażony  wóz  strażacki 

w  sprzęt  strażacki  m.in.:  bosak  dielektryczny  lub  drążek 
dielektryczny, detektor prądu przemiennego, wentylator od‐
dymiający,  zbiornik  na wodę,  radiotelefon  nasobny  z  łado‐
warką zasilaną z instalacji samochodu. 

Referat funduszy unijnych i inwestycji UM

Od marca 2022 roku, po długiej prze‐
rwie,  Krasnobrodzki  Dom  Kultury 

wznawia  prowadzenie  zajęć  wokalnych. 
W  związku  z  powyższym  ogłoszony  został 
nabór osób chętnych do udziału w tych zaję‐
ciach.

Instruktorem  prowadzącym  będzie  Pani 
Aneta Krupa.

Zajęcia  odbywać  się  będą od poniedział‐
ku do środy w godzinach ustalonych indywi‐
dualnie z uczestnikami.

Zgłoszenie  uczestnictwa  w  zajęciach 
można dokonać telefonicznie – tel. 84 660 71 
17  lub  pocztą  elektroniczną  na  email:  kon‐
takt@kultura.krasnobrod.pl.

M. Czapla

KDK wznawia 
prowadzenie 

zajęć wokalnych
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Kiedy  po  zakończeniu  remontu  po  raz 
pierwszy  znalazłam  się  w  krasnobrodz‐
kim  kościele,  moją  uwagę  przyciągnęły 
pozostawione na ścianach tzw. “odkryw‐
ki” i wzbudziły we mnie mieszane uczu‐
cia.  Z  jednej  strony  dobrze,  że  są 
i  świadczą  o  tym,  że  świątynię  naszą 
zdobiły  dawniej  bogate  malowidła, 
z drugiej  nie najlepiej wpływają, moim 
zdaniem,  na  estetykę  wnętrza    jednak 
taka  była  decyzja  konserwatora  zabyt‐
ków. Ich obecność przenosi nas w prze‐
szłość, w czas innego remontu, który był 
równie wieloetapowy  i ważny  jak obec‐
ny. A może nawet ważniejszy; zaznaczał 
bowiem  symbolicznie  powrót  do  nor‐
malnego  życia  po  bardzo  trudnym  dla 
wszystkich okresie wojny i okupacji.

***
Jesienią 1945 roku proboszczem pa‐

rafii  Krasnobród  mianowany  został 
ks. Ludwik Liwerski, który przed wojną 
był  proboszczem  w  Łukowej. Areszto‐
wany  przez  Niemców  w  kwietniu 
1940 r. trafił do obozu koncentracyjnego 
w Dachau,  gdzie  doczekał  wyzwolenia. 
Kiedy  po  krótkim  wypoczynku  dla  od‐
budowania  zdrowia  przybył  do Krasno‐
brodu,  okazało  się,  że  czeka  na  niego 
wiele  wyzwań,  w  tym  także  budowla‐
nych. Wprawdzie kościół i zabudowania 
klasztorne  przetrwały  działania wojenne 
i czas okupacji, jednak uległy znacznym 
uszkodzeniom. Ściany i dachy podziura‐
wione były pociskami, w oknach brako‐
wało szyb. Bardzo zniszczone było wnę‐
trze kościoła. W 1943 r. Niemcy za‐

mknęli go na dłuższy czas i zamienili na 
spichlerz;  przechowywali,  młynkowali 
i sortowali w nim zboże, a kurz i wilgoć 
zrobiły  resztę.  Cudowny  Wizerunek 
szczęśliwie  ocalał,  jednak okupanci  zra‐
bowali cenniejsze wota, a z kościoła wy‐
wieźli  wszystko,  co  przedstawiało  jakąś 
wartość:  sprzęty  do  odprawiania  Mszy 
św.,  szaty  liturgiczne  i  bieliznę  ołtarzo‐
wą,  dywany,  dzwony,  nawet  archiwum. 
Klasztor,  przez  całą  okupację  zajmowa‐
ny przez Niemców, był bardzo zniszczo‐
ny  i  także  wymagał  gruntownej  napra‐
wy.

Ksiądz  proboszcz  działał  bardzo 
energicznie,  a  równocześnie  rozważnie 
planował  kolejne  działania,  które  nale‐
żało  właściwie  rozłożyć  w  czasie  ze 
względu na ogrom pracy do wykonania, 
koszty,  a  także  ograniczony  po  wojnie 
dostęp do odpowiednich fachowców. Do 
przeprowadzenia prac remontowych po‐
wołany  został  Komitet  Parafialny, 
w  skład  którego  weszli  przedstawiciele 
wszystkich 42 miejscowości parafii,  oni 
też  zajęli  się  zbiórką  ofiar  na  remont. 
Przygotowania ruszyły zaraz po wizycie 
duszpasterskiej,  a  parafianie  z  ochotą 
włączali  się  we  wszystkie  prace.  Zimą 
zwieziono  zakupione  na  rusztowania 
drewno  i  umówiono  odpowiednich  rze‐
mieślników,  a wiosną  1946  r.  prace  ru‐
szyły  pełną  parą.  Do  wykonania  były, 
tak w kościele  jak  i w klasztorze: grun‐
towna naprawa dachów i murów uszko‐
dzonych pociskami, naprawa i oszklenie 
okien,  instalacja  światła  elektrycznego, 
odremontowanie  mieszkań  dla  księży 
oraz naprawa tynków wewnątrz kościoła 
i  jego odmalowanie. Wszystkie  te prace 
wykonano wiosną  i  latem  tak  sprawnie, 
że kiedy w październiku 1946 r. do Kra‐
snobrodu  przybył  z  wizytą  pasterską 
ks.  biskup  Stefan Wyszyński,  powitano 
dostojnego gościa w pięknie odrestauro‐
wanej  świątyni  i  uporządkowanym oto‐
czeniu. 

Wnętrze  kościoła  odnowił  i  przy‐
ozdobił  polichromiami  pochodzący 
z  Wielączy  Feliks  Podobiński,  artysta 
malarz,  wieloletni  profesor  liceum  pla‐

Moje opowieści o Krasnobrodzie  
O remontach kościoła słów kilka

Feliks Podobiński. Źródło: Zamościopedia 

„Koronacja Matki Bożej”  polichromia na łuku tęczowym
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stycznego w Zamościu. 
Nie miał łatwego zadania; kościół zdobi‐
ły malowidła  jeszcze sprzed wojny,  jed‐
nak były one w bardzo złym stanie,  za‐
tarte przez czas, kurz i wilgoć. Ostatecz‐
nie  niektóre  z  istniejących  polichromii 
zostały  przemalowane,  inne  odnowione, 
a  jeszcze  inne powstały od nowa. Wnę‐
trze świątyni prezentowało się doskonale 
i  aby  dać  Czytelnikowi  wyobrażenie 
o  tym,  jak  to  wyglądało,  warto  przyto‐
czyć  obszerniejszy  fragment  opisu  ko‐
ścioła  zawarty  w  kronice  parafialnej: 
„Jako  tło  zasadnicze  wystąpiły  w  poli‐
chromii  dwa  kolory:  kremowy  na  skle‐
pieniu  i  ziemi  zielonej  na  ścianach,  na 
nich  umieszczono  bogatą  ornamentykę 
o  charakterze  renesansowym  nieco 
w duchu nowoczesnym. W prezbiterium 
widnieją na sklepieniu dwie kompozycje 
figuralne,  wyobrażające  św.  Stanisława 
Kostkę po  lewej  i  św. Teresę  po prawej 
ujęte w ramy perłowego koloru. Dooko‐
ła  zostały  rozplanowane ornamenty. Że‐
bra sklepień zostały podkreślone  liniami 
podobnymi w tonie i charakterze ramom 
okalającym  kompozycje  figuralne.  (...) 
Na  łuku  zwanym  tęczą  na  płaszczyźnie 
spodniej  znajduje  się  ornament  powta‐
rzający  się  na  tle  koloru  ziemi  zielonej. 
Ornament  ten  to  symbol  Ciała  i  Krwi 
Pana  Jezusa, motyw  kłosów  i wina. Na 
tęczy  jako  płaszczyźnie  frontowej  i  do‐
minującej  znajduje  się  najważniejsza  ze 
względu na swoje rozmiary kompozycja 
pt. „Koronacja Matki Najświętszej”. 

U  góry  tego  obrazu  znajduje  się 
Trójca Najśw., u stóp której klęczy Mat‐
ka Boska z rąk Boga Ojca i Syna otrzy‐
mująca  godło  królowej  t.j.  koronę 
z kwiecia. (...) Po lewej stronie adorujące 
postacie  świętych  polskich    św.  Stani‐
sława Bpa, św. Kingi z grudką soli, św. 
Kazimierza Królewicza  i św. Genowefy. 
Po prawej zaś stronie  św. Jadwiga, św. 
Salomea,  św. Bronisława,  św.  Stanisław 
Kostka,  św.  Jacek  i  św. Andrzej Bobola 
oraz modlące  się  postacie  braciszka  za‐
konnego,  kapłana,  dziewczątka  polskie‐
go  i  gospodarza.”  Na  sklepieniu  nawy 
znajdowały  się  dwie  duże  kompozycje 
przedstawiające Wniebowzięcie  i  Zwia‐
stowanie  NMP,  natomiast  ścianę  tylną 
poza organami  (musimy  tu pamiętać, że 
stare  organy  były  o  wiele  mniejsze  niż 
obecne)  zdobiły  trzy  postacie  grających 
na  instrumentach  aniołów.  W  lunetach 
sklepienia  prezbiterium  i  nawy  umiesz‐
czono  emblematy  maryjne:  „Wieżo 
z kości słoniowej”, „Wieżo Dawidowa”, 
„Naczynie  Duchowne”,  „Przyczyno  na‐
szej  radości”,  „Stolico  mądrości”  itd. 
ujęte  w  perłowe  ramy.  Pozostałą  prze‐
strzeń  wypełniały  ozdobne  ornamenty. 

Na  sklepieniu  kruchty  artysta  umieścił 
obraz Matki Boskiej Bolesnej.

Niestety  zastosowana  przez  Feliksa 
Podobińskiego  technika  „tempery  ja‐
jecznej”  nie  sprawdziła  się  w  naszej 
świątyni  i  dosyć  szybko  malowidła  za‐
częły  niszczeć  pod  wpływem  wilgoci. 
Nie  było  też  wystarczających  funduszy 
na  ich  konserwację,  dlatego  dzisiaj mo‐
żemy  podziwiać  tylko  polichromię  na 
łuku  tęczowym, a o bogatej kolorystyce 
wnętrza  świątyni  świadczą  jedynie  po‐
zostawione na ścianach „odkrywki”.

Obecny  remont  świątyni  odsłonił 
jeszcze  jedną ciekawostkę  pocisk arty‐
leryjski, który wmurowano w ścianę ko‐
ścioła  dla  upamiętnienia  niezwykłego 
wydarzenia z 5 marca 1944 r. Tego dnia, 
jak pisał później ks. Liwerski, „sowieccy 
partyzanci  zaatakowali  od  zewnątrz 
Niemców,  ukrytych  w  klasztorze.  Wy‐
wiązała się walka, w czasie której uległy 
zniszczeniu dach i okna kościoła, a ścia‐
ny  zostały  podziurawione.  Jeden  pocisk 
przeciwpancerny przebił się przez ścianę 
kościoła,  gdzie  eksplodował.  Działo  się 
to  w  godzinach  rannych,  kiedy  wierni 
oczekiwali  pogrążeni  w  modlitwie  na 
nabożeństwo  niedzielne.  Wypadku 
z  ludźmi  nie  było,  choć  żelazo,  ogień 
i  rozszarpane  części  muru  posypały  się 
po  całym  kościele.”.  Wydobyta  spod 
warstw wapna  skorupa  pocisku  jest  do‐
skonale  widoczna  na  tle  ściany;  można 
ją  zobaczyć  po  prawej  stronie  kościoła 
pod  oknem,  w  pobliżu  obrazu  św.  Ro‐
cha. Tkwi  w miejscu  wybitego  otworu, 
choć  nie  jest  to  ten  sam  pocisk.  Ten 
wmurowany  znaleziono  na  dachu  ko‐
ścioła  zaklinowany  między  łatami.  Nie 
wybuchł. W  zdarzeniach  tych  „naoczni 

świadkowie widzą szczególniejszą opie‐
kę Najśw. Marii Panny”.

W następnych  latach odnowiono oł‐
tarze i organy, ułożono nową podłogę na 
dolnym  korytarzu  i  schody  na  piętro, 
wymieniono  gonty  na  klasztornym  da‐
chu i wyremontowano kaplice przy Alei 
NMP.  Przebudowano  także  znajdującą 
się  na  cmentarzu  przykościelnym kapli‐
cę z 1938 roku, w której podczas odpu‐
stów  odprawiano msze  św.    ludzi  było 
tak wielu, że nie mieścili  się w kościele 
i  klasztornych  korytarzach.  Posadowio‐
na  na  wysokim  fundamencie  i  prawie 
w  całości  przeszklona  ułatwiała  wier‐
nym  uczestnictwo  w  uroczystościach. 
Szybko też zyskała nazwę „szklanej ka‐
plicy”. To właśnie w  niej  odbywały  się 
w 1948 r. obchody 300–lecia Cudowne‐
go Obrazu  i przemawiali Prymas Polski 
kardynał August  Hlond  i  biskup  Stefan 
Wyszyński.  „Szklana  kaplica”  została 
rozebrana w  1968  roku,  a  starsi miesz‐
kańcy Krasnobrodu na pewno ją pamię‐
tają.

W  roku  1950  przeprowadzono  pro‐
fesjonalną  elektryfikację  kościoła 
i  klasztoru  (dotychczasowa  instalacja 
była  prowizoryczna),  a  przy  okazji  za‐
montowano głośniki. Podczas kolejnego 
remontu w 1953 r. obniżono ambonę do 
poziomu,  na  którym  znajduje  się  obec‐
nie;  wcześniej  znajdowała  się  o  wiele 
wyżej  i wchodziło  się na nią  z górnego 
korytarza klasztoru, co było bardzo nie‐
praktyczne dla księdza mającego wygło‐
sić kazanie. Obecnie wejście do ambony 
prowadzi z dolnego korytarza. W 1956 r. 
do  klasztoru  doprowadzono  instalację 
wodociągową,  a  na  dolnym  korytarzu 
pojawiły  się we wnęce krany,  z których 
korzystali nie tylko pielgrzymi. W 1962 r. 
w wirydarzu ustawiono figurę Matki Bo‐
żej Krasnobrodzkiej, którą wykonał Mi‐
chał Pudełko, artysta  rzeźbiarz z Nałę‐
czowa. W 1974 r. pojawiły się w koście‐
le nowe, 33 głosowe organy.

***
Były  później  inne  remonty,  zapewne 

będą  następne.  Tak  trzeba.  Dom  Boży 
powinien być piękny właśnie dlatego, że 
jest to Dom Boży.

Joanna Cios

Źródła:
Archiwum Parafii Krasnobród:
„Kronika 1945  1968”
„Księga  protokołów  wizytacji  dziekań‐
skich 19481990”
„Księga  protokołów  wizytacji  paster‐
skich parafii Krasnobród”
„Liwerski L. „Sprawozdanie o stanie pa‐
rafii z dn. 5 października 1946”

F. Podobiński  Matka Boża Krasno‐
brodzka. Źródło: Zamościopedia. 
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W  okresie, kiedy  studiowałam, a była  to druga poło‐
wa  lat  70.  modna  i  wręcz  celebrowana  była  psy‐

choanaliza.
Poza  ojcem  prof. Albertem Krąpcem  (ówczesnym  rekto‐

rem KUL), który uśmiechając się znacząco, mawiał, że Freud 
zajmował  się  „paniami  chorymi  na  poziewanie”,  wiele  zna‐
czących osób niezwykle przejmowało się odkryciami Freuda, 
które jak się okazuje, były znane już w starożytności, mam na 
myśli wpływ podświadomości na zachowanie. Natomiast cała 
teoria  osobowości  Freuda  dla  bardziej myślących  studentów 
była  niepełna  i  tendencyjna,  ponieważ  redukowała  wymiar 
specyficznie ludzki, jakim jest duchowość człowieka. 

Należy zaznaczyć, że w  tamtym czasie dużego znaczenia 
nabierał  również behawioryzm, my zaś poszukiwaliśmy cze‐
goś więcej  –  skłanialiśmy  się  raczej w  kierunku  psychologii 
humanistycznej.  Bardzo  zainteresowała  nas  nowa  metoda 
psychoterapii wprowadzona przez twórcę trzeciej wiedeńskiej 
szkoły terapeutycznej  Viktora Emila Frankla, która skupiała 
się  na  pomocy  człowiekowi  w  poznaniu  i  akceptacji  siebie 
oraz przezwyciężeniu konfliktów,  które  powodują  cierpienie, 
odnajdywaniu  sensu  we  wszystkich  życiowych,  szczególnie 
trudnych i bolesnych sytuacjach.

Zapragnęliśmy  ją  poznać.  A  ponieważ  znał  ją  uczeń 
i  przyjaciel  prof.  Frankla,  ks.  prof.  Kazimierz  Popielski 
(wówczas  jeszcze doktor) poprosiliśmy go, aby zapoznał nas 
z  logoteorią  i  zasadami  logoterapii.  Dużą  rolę  odegrał  tutaj 
mój – nieżyjący już – przyjaciel Piotr Czajkowski. Ks. doktor 

bardzo lubił Piotra i cieszył się z naszych wizyt. Podczas jed‐
nej  z  nich oznajmił,  że  jeśli  znajdziemy 18  chętnych,  to  po‐
prowadzi nam wykłady. Okazało  się,  że w danym roku aka‐
demickim  logoterapii  nie  było  w  aktualnym  programie  na‐
szych  studiów, bo wykładana była  co dwa  lata, na przemian 
z  innymi zajęciami  fakultatywnymi. Nikomu z nas nie przy‐
szło  wówczas  do  głowy,  że  w  związku  z  powyższym  nikt 
ks. dr Popielskiemu za te zajęcia nie zapłaci. My nie mieliśmy 
pieniędzy, więc nie myśleliśmy o nich, można  rzec,  że  byli‐
śmy w  tym względzie zupełnie wolni. Ze mnie nawet  żarto‐
wano, że „unoszę się 5 cm nad ziemią, pływam w chmurach, 
patrzę w niebo, choć przyjaźnie spoglądam na ziemię”. Poza 
(nic nie znaczącym dla naszych studiów) wpisem do indeksu, 
nie mieliśmy  z  tych  zajęć  formalnych  korzyści.  Była  to  do‐
prawdy  zupełnie  „bezinteresowna  kontemplacja  wiedzy”  – 
jak mawiała moja koleżanka. 

A  tak na marginesie wszystkie bezinteresowne, wydawa‐
łoby  się  oderwane  od  twardej  rzeczywistości  działania  za‐
zwyczaj przynoszą nieoczekiwanie realne korzyści.

Do grupy studentów pragnących zgłębiać tajniki logotera‐
pii  dołączyli  studenci  medycyny,  których  zaprosiłam,  było 
więc ciekawie, twórczo i wesoło.

Przychodziliśmy  sumiennie,  regularnie  na  spotkania, 
przygotowywaliśmy referaty, co nie było łatwe, bo brakowało 
stosownych książek. Ale  trud się opłacił, zainteresowanie  lo‐
goteorią poszerzało nasze horyzonty, dawało znajomość istot‐
nej  wiedzy  o  człowieku,  budziło  ważne  refleksje  nad  sobą 

i życiem ludzkim.
Siłą  rzeczy niezwykle  też dowartościowy‐

wało  ks.  dr.  Popielskiego,  w  końcu  był  jedy‐
nym,  którego  studenci  sami  z  siebie  proszą 
o wyłożenie wiedzy, wówczas u nas mało zna‐
nej. Ks.  doktor  rozkwitł,  tryskał  energią  i miał 
motywację  pogłębiania  jej,  jak  i  rozwijania 
kontaktów  zagranicznych,  szczególnie  z Wied‐
niem.
Podejrzewam, że dla prof. Frankla była to rów‐
nież  wielka  radość,  że  jacyś  studenci  z  Polski 
pragną poznać  jego najważniejsze doświadcze‐
nia i przemyślenia.

Wyraz  sympatii  wyraził  w  zabawny  spo‐
sób:  z  jednego  ze  spotkań  z  prof.  Franklem 
ks.  Popielski  przywiózł  mi…  ucałowania.  Po 
prostu  pan  profesor  pożyczył  od  swojej  żony 
Elly szminkę, pomalował sobie nią usta  i  ...po‐
całował  kartkę  papieru.  Otrzymałam  ją  przed 
wykładem,  pod  salą  nr  36,  naturalnie w  obec‐
ności moich  szczerze ubawionych  sytuacją ko‐
legów i koleżanek. Jest to również dowód na to, 
(co  mówią  inni  i  co  zarejestrowano  na  filmie 
„Frankl i ja”), że profesor Frankl miał duże po‐
czucie humoru.

Za  sympatią  poszła  propozycja współpra‐
cy, ale przecież miejsce Polaków jest w Polsce, 
dlatego też pana profesora zaprosiliśmy do nas.

Przyjechał razem ze swoją żona Elly (Ele‐
onorą  Kathariną  z  d.  Schwindt)  i  27  listopada 
1985  roku  wygłosił  swój  niezapomniany  wy‐
kład.

A  były  to  te  „chwile,  dla  których  żyć 
i cierpieć warto”…

cdn.
Zofia KończewskaMurdzek

25 

Profesor Frankl w moim życiu
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Wraz  z  nowym  2022  rokiem 
rozpoczął  się  kolejny  etap 

prac  remontowych  w  ramach  zadania 
realizowanego  przez  Parafię  NNMP 
w  Krasnobrodzie  pn.  „Termomoderni‐
zacja  Podominikańskiego  Zespołu 
Klasztornego  Parafii  Nawiedzenia  Naj‐
świętszej  Maryi  Panny  w  Krasnobro‐
dzie”.  To  kontynuacja  projektu  rozpo‐
czętego  w  roku  2021  i  realizowanego 
przy  wsparciu  finansowym  z  Narodo‐
wego  Funduszu  Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Projekt obejmuje 
szeroki  zakres  prac. Dotychczas wyko‐
nywano je głównie na podwórzu klasz‐
tornym,  na  terenie  przyległym  do  ko‐
ścioła i we wnętrzu świątyni. 

Remont wnętrza kościoła zakończył 
się w grudniu 2021 roku. Oficjalne od‐
danie  do  użytkowania  krasnobrodzkiej 
świątyni  oraz  uroczyste  wprowadzenie 
do  niej  cudem  słynącego  obrazu Matki 
Bożej Krasnobrodzkiej (na czas remon‐
tu był przeniesiony do kaplicy sióstr ze 
Zgromadzenia  Imienia  Jezus)  odbyło 
się  podczas  Świąt  Bożego  Narodzenia. 
Tym samym zakończył się prawie czte‐
romiesięczny  okres  odprawiania  mszy 
świętych poza kościołem. 

Efektem  przeprowadzonych  prac 
remontowych jest nowa podłoga wyko‐
nana  z  płyt  marmurowych,  zmieniony 
kształt prezbiterium, które  jednocześnie 
zostało  nieco powiększone,  ogrzewanie 
podłogowe, dzięki któremu we wnętrzu 
kościała  jest  ciepło. Wykonano  też  no‐
we  instalacje  (elektryczną,  nagłośnie‐
niową  i  teleinformatyczną)  i  zainstalo‐
wano  nowe  ekrany  do  wyświetlania 
tekstów.  Odnowiono  drewniane  ławy, 
na których siedzą wierni oraz konfesjo‐
nały. 

Do ogrzewania kościoła  zostały  za‐
stosowane  nowoczesne  technologie  – 
pompy  ciepła  oraz  fotowoltaika.  Od‐
wierty  studni  na  potrzeby  pomp  ciepła 
zostały wykonane w dawnym ogrodzie 
przykościelnym.  Natomiast  panele  fo‐
towoltaiczne  umieszczono  na  dachach 
budynków gospodarczych znajdujących 
się na podwórzu przyklasztornym. Wy‐
konanie instalacji fotowoltaicznych wy‐
musiło konieczność zmiany konstrukcji 
dachowych  i  pokrycia  dachów  na  tych 
obiektach. Część  tych  prac  została wy‐
konana w ubiegłym roku, a kolejna jest 
realizowana  obecnie.  Przy  okazji  tych 
prac  poprawił  się  też  wizerunek  tych 
budynków.

Ponadto  na  obiektach  klasztornych, 
ze  znacznej  części  ścian  zewnętrznych 
skuty  został  stary  tynk. Wykonano  też 
prace  przy  izolacji  pionowej  klasztoru 
oraz  systemie  odprowadzania  wody 
deszczowej z wirydarza.

Obecnie  prace  prowadzone  są  na 
korytarzach  klasztornych,  w  głównej 
zakrystii  oraz  innych  pomieszczeniach 
znajdujących  się  przy  dolnym  koryta‐
rzu.  Podobnie  jak we wnętrzu  kościoła 
tak i tutaj skuto stare posadzki, ułożono 
przewody  pod  ogrzewanie  podłogowe 
na  znacznej  części  korytarzy  i  w  po‐
mieszczeniach  (została  do  wykonania 
jeszcze  część  korytarza  od  strony 
wschodniej),  wykonano  instalację  ka‐
nalizacyjną,  a  następnie  wylano  tzw. 
chudy  beton.  Powierzchnie  te  są  goto‐
we  do  położenia  nowych  płytek.  Poło‐
żono  też  inne  instalacje  –  elektryczną, 
nagłośnieniową  i  teleinformatyczną. 
W  dawnej  sali  spotkań  przygotowywa‐
ne  jest  pomieszczenie  pod  rozdzielnię. 
Przy okazji  remontu zakrystii planowa‐
ne jest odnowienie mebli.

W  wyniku  przeprowadzonych  prac 
do klasztoru od strony podwórza będzie 
prowadziło  nowe  wejście.  Dotychcza‐
sowe  zostało  zamurowane,  a  wykuto 
nowe w miejscu,  w  którym  pierwotnie 
to  wejście  się  znajdowało.  Nowe  wej‐

ście prowadzi bezpośrednio na korytarz 
klasztorny.  Ponadto  wykuto  też  nowe 
wejście  z  korytarza  na  wirydarz.  Poja‐
wiło  się  ono w miejscu, w  którym  jak 
odkryto  podczas  prac  remontowych, 
kiedyś  w  tym  miejscu  się  znajdowało. 
Dotychczas  do  wirydarza  prowadziło 
tylko  jedno  niewielkie  wejście,  ale  nie 
było wykorzystywane  przez  odwiedza‐
jących.  Po  zakończeniu  remontów  wi‐
rydarz  zostanie  otwarty  i  udostępniony 
wiernym.

Ciąg dalszy remontu 
Podominikańskiego Zespołu Klasztornego 
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Wraz z pracami w klasztorze prowadzone były intensyw‐
ne  prace  na  podwórku,  m.  in.  przy  łączeniu  odwiertów  na 
pompy  ciepła  i  na  odprowadzanie  deszczówki.  Instalowano 
kolektory  do  odprowadzania  wody.  Kontynuowane  są  też 
prace przy wykonaniu dachów na budynkach gospodarczych. 
Ponadto  skuto  tynk  na  klasztorze  od  strony  północnej  (od 
ul. Tomaszowskiej). Teraz  cały  obiekt  klasztoru ma  już  usu‐
nięty tynk (widać czerwoną cegłę) i jest przygotowany do po‐
łożenia tzw. tynku ciepłochronnego, gdyż ze względu na fakt, 
że klasztor  jest obiektem zabytkowym nie ma zgody konser‐
watora  zabytków  na  wykonanie  tradycyjnego  docieplenia 
ścian.  Udało  się  też  zamontować  kilka  okien  aluminiowych 
w kościele. Kolejne będą sukcesywnie montowane.

Prace  wykonywane  na  podwórku  przyklasztornym  obej‐
mują  nie  tylko  wymienione  wcześniej  prace  przy  znajdują‐
cych się tam obiektach i instalacjach, ale również zagospoda‐
rowanie  samego  placu. Teren  został wyrównany  i  utwardzo‐
ny.  Częściowo  są  już  ustawione  krawężniki,  a  wkrótce  roz‐
pocznie  się  kładzenie  kostki  brukowej.  Jak  zapowiada 
ks.  proboszcz  Eugeniusz  Derdziuk  na  Święta  Wielkanocne 
planowane jest udostępnienie podwórza do użytkowania. 

Całkowita wartość  projektu  pn.  „Termomodernizacja  Po‐
dominikańskiego  Zespołu  Klasztornego  parafii  Nawiedzenia 
Najświętszej  Maryi  Panny  w  Krasnobrodzie”  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 doko‐
nując wpłaty na konto parafii.

O  postępie  prac  remontowych  będziemy  informowali 
w kolejnych wydaniach GK.

Mariola Czapla
Fotoreportaż  str. 30

fot. M. Czapla, ks. E. Derdziuk, Z. Pióro
Parafia RzymskoKatolicka p.w. Nawiedzenia NMP

ul. Tomaszowska 18, 22440 Krasnobród
Nr konta: 62 9639 0009 2002 0055 0749 0001
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