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Burmistrz Krasnobrodu 

i Krasnobrodzki Dom Kultury 
 

serdecznie zapraszają na 

 

 

 

 

 

 

 

 

które odbędzie się  
 

w dniu 31 grudnia 2008r. 
o godz. 22.00 

 

W programie: 
 

22.00 – Wspólna zabawa – gra DJ Kozzi 
24.00 – POWITANIE NOWEGO ROKU 

- życzenia noworoczne Burmistrza Krasnobrodu 
- pokaz sztucznych ogni 
- wspólna zabawa 

 

 

Wieści 
Z 

Gminy 
 

Świąteczne przygotowania 
Przed Świętami Bożego Narodzenia przy-

było dekoracji świątecznych zamontowa-

nych na słupach oświetlenia ulicznego w 

Krasnobrodzie. Oprócz Placu Siekluckiego 

w centrum Krasnobrodu, ulic 3 Maja i To-

maszowskiej, gdzie dekoracje były już w 

ubiegłym roku, świąteczne światełka zapa-

lą się w tym roku także na ulicy Zamoj-

skiej i Sanatoryjnej. Zaświecenie wszyst-

kich ozdób planowane jest na tydzień 

przed świętami. 

 

Prace geodezyjne na Sosnowej 
Pod koniec listopada zakończono prace 

geodezyjne związane z podziałem działek 

na poszerzenie ulicy Sosnowej. Zastabili-

zowano granice oraz podpisano z miesz-

kańcami protokoły okazania granic nie-

zbędnego pasa do budowy ulicy wraz z 

chodnikiem. Dalsze prace polegać będą na 

zatwierdzeniu podziałów oraz wydaniu de-

cyzji odszkodowawczych za przejęte grun-

ty. 

Nowa Handlowa 
11 grudnia br. dokonano odbioru I etapu 

robót budowlanych wykonanych na ulicy 

Handlowej. Prace polegały na ułożeniu 

nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz 

z miejscem do parkowania pojazdów na 

odcinku 60m. Koszt inwestycji wyniósł 

73.122,08zł. 

 

Oczyszczanie zalewu 
Po 15 grudnia zostaną rozpoczęte prace 

przy oczyszczaniu zalewu, które będą po-

legały na usunięciu namułu z niecki zbior-

nika. W dalszej kolejności Urząd Miejski 

przystąpi do opracowania dokumentacji na 

budowę nowego mola, którego realizacja 

przewidywana jest wiosną przyszłego roku.  

 
Chodnik w Hutkach 

Sprzyjające warunki atmosferyczne po-

zwoliły na dokończenie budowy chodnika 

 

przy drodze powiatowej w miejscowości 

Hutki. Jest to wspólne zadanie Zarządu 

Dróg Powiatowych w Zamościu, który 

przekazał na ten cel krawężniki drogowe i 

kostkę, Gmina Krasnobród sfinansowała 

obrzeża chodnikowe i koszty związane z 

robocizną.  
 

Remont sali widowiskowej 
Trwa remont sali widowiskowej w Kra-

snobrodzkim Domu Kultury. Jego wyko-

nawcą jest „Firma Transportowo-

Budowlana Ryszard Pióro" z Tomaszowa 

Lubelskiego. Zdemontowano już starą in-

stalację elektryczną i wykonano nową. Sala 

ma już nowe tynki. Obecnie prowadzone są 
prace polegające na wykonaniu systemu 

wentylacyjnego, podwieszanego sufitu. 

Planowane jest też wykonanie nowych 

podłóg, schodów i boazerii.  
Termin zakończenia prac to 30 grudnia br. 

 

 

 

Na przyszły rok planowany jest zakup no-

wych foteli oraz kotar. 

 

Sesja Rady Miejskiej 
Na dzień 29 grudnia 2008r. (poniedziałek) 

zaplanowano ostatnią w tym roku, XXVI 

sesję V kadencji Rady Miejskiej w Kra-

snobrodzie. Sesja ta odbędzie się w Kra-

snobrodzkim Domu Kultury i rozpocznie 

się o godz. 16.00.  

W porządku obrad zaplanowano podjęcie 

następujących uchwał: 

1) uchwała ws. wyrażenia zgody na zbycie 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Krasnobród 

oznaczonej nr 418/3 poł. w Podklasztorze, 

2) uchwała ws. wyrażenia zgody na zbycie 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Krasnobród 

oznaczonej nr 418/4 poł. w Podklasztorze, 

3) uchwała ws. wyrażenia zgody na zbycie 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Krasnobród 

oznaczonej nr 418/5 poł. w Podklasztorze, 

4) uchwała ws. wyrażenia zgody na zbycie 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność gminy Krasnobród, 

poł. w Majdanie Wielkim, 

5) uchwała ws. uchwalenia regulaminu 

określającego wysokość dodatków i innych 

składników wynagrodzenia nauczycieli 

oraz szczegółowych warunków ich przy-

znawania, a także wysokość, szczegółowe 

zasady przyznawania i wypłacania nauczy-

cielskiego dodatku mieszkaniowego, 

6) uchwała ws. zmian w budżecie gminy na 

2008 rok. 

Informacje zebrała: 

M. Czapla 
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Szanowni Goście  

i Mieszkańcy Gminy Krasnobród 
 

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć Państwu życzenia 
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości 
oraz ciepłej rodzinnej atmosferze. 

Niech narodzone Dziecię znajdzie swoją Stajenkę Betlejemską w każdym z nas. 
A Nowy Rok niech będzie 

czasem pokoju, nadziei oraz realizacji osobistych zamierzeń. 
 

Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś 
i Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie Adam Kałuża 

 
 

 

Drodzy Parafianie, Mieszkańcy Gminy Krasnobród 
 

 Kolejny rok mojej współpracy z wiernymi Parafii Krasnobrodzkiej oraz Urzędem Miejskim w Krasnobrodzie dobie-
ga końca. Czas mija szybko, a wraz z nim do historii przechodzą nasze wspólne dokonania dla dobra mieszkańców Parafii 
i Gminy. Wspólnym wysiłkiem staramy się o to, aby nasz piękny Krasnobród wyglądał jeszcze ładniej i był podziwiany 
przez pielgrzymów i turystów.  
 Mamy tę świadomość, że nasze miasteczko to duchowa stolica ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej. Wiemy, że w XVII 
wieku Matka Boża to miejsce obrała, aby Jej Syn odbierał należną Bogu cześć. Bądźmy przekonani o tym, że wszystkie 
nasze wysiłki i działania dla Krasnobrodu to współpraca z Maryją dla powiększenia Chwały Bożej. 
 Jestem wdzięczny Panu Burmistrzowi Januszowi Osiowi oraz członkom Rady Miejskiej na czele z jej Przewodni-
czącym Adamem Kałużą za moralne i materialne wsparcie w działaniach gospodarczych dotyczących obiektów kultu, które 
są „oczkiem w głowie” Ziemi Roztoczańskiej.  

 Dziękuję Pani Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury za współpracę na 
polu szerzenia kultury i sztuki religijnej (koncerty, dożynki, itp.) 
 Dziękuję Mieszkańcom Parafii i Gminy za akceptacje, finansową pomoc i 
wsparcie modlitewne podejmowanych inicjatyw (remont Kaplicy Objawień na 
Wodzie, Kaplicy Św. Rocha i wymianie pokrycia dachu na parafialnym kościele).  
 Dziękuję Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za życzliwe 
podejście do remontów i konserwacji obiektów parafialnych, które jako dorobek 
naszych przodków stały się dobrem narodu. 
 Dziękuję Nadleśnictwu Zwierzyniec za wspólną troskę o Kaplicę św. Rocha, 

Zamojskiej Korporacji Energetycznej za oświetlenie obiektów i miejsc uświęconych modlitwą licznie przybywających do 
Krasnobrodu pielgrzymów. 
 Jako mieszkaniec Krasnobrodu cieszę się ze wszystkich inicjatyw Burmistrza i Rady Miejskiej, dzięki czemu zmienia 
się na lepsze estetyka naszej miejscowości i jej znaczenie w regionie (budowa Centrum Informacji Turystycznej na Pod-
klasztorze, układanie chodników, budowa dróg i ulic, upiększanie miasta i in.) 
 Z racji Świąt Bożego Narodzenia wraz z księżmi ze mną współpracującymi życzymy wszystkim ludziom dobrej woli 
Bożego błogosławieństwa, dobrego zdrowia i radości z dobrze przeżywanego każdego dnia, a nade wszystko głębokich 
przeżyć religijnych płynących z wielkich tajemnic naszej wiary związanych z gestem Bożej miłości względem nas dzieci Bo-
żych. 
 Szczęść Boże na Nowy 2009 Rok. 

Ks. Prałat Roman Marszalec -  
Proboszcz Parafii NNMP w Krasnobrodzie 
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Nawet odrobinę też podzielić można... 
 

Zwykła kromka chleba 

ma wspaniały smak, 

Co dzień jej potrzeba, 

a niektórym brak. 

Podziel się z kolegą, 

mniej od Ciebie ma. 

 

Pomóż dzieciom przetrwać zimę, 

kiedy przyjdzie mroźna. 

Przecież nawet odrobinę 

też podzielić można. 

Niechaj każdy da co nieco: 

ja i on, i ty. 

Pomóż zimę przetrwać dzieciom... 

 
 Chyba każdy z nas słyszał, choć raz 

te słowa, które już od szesnastu lat towa-

rzyszą akcji charytatywnej „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę” zainicjowa-

nej przez Ewę Dados z Radia Lublin. 

 Krasnobrodzianie bardzo szybko 

odpowiedzieli na apel najbardziej po-

trzebujących i w tym roku już po raz 

czternasty zorganizowana została zbiór-

ka darów na terenie naszego miasta i 

gminy. Tradycyjnie też odbył się kon-

cert, który rokrocznie towarzyszy temu 

przedsięwzięciu. Ale może od początku.  

 Tegoroczna akcja rozpoczęła się już 
24 listopada zbiórką darów w szkołach, 

która trwała do piątku 28 listopada. Na-

stępnie w niedzielę 30 listopada odbyła 

się ogólnopolska zbiórka darów, w któ-

rej nie zabrakło także naszych wolonta-

riuszy i ludzi dobrego serca, którzy 

chcieli podzielić się tym, co mają. Tak 

jak w latach ubiegłych dary zbierano w 

kilku punktach w Krasnobrodzie: przy 

Kościołach pw. NNMP i Zesłania Ducha 

Świętego, Markecie Spożywczym AMC, 

sklepach: „Joanna” i „Groszek”, na tar-

gowisku oraz w szkole, gdzie odbywał 

się koncert. Ponadto wolontariusze cze-

kali na darczyńców w wyznaczonych 

punktach w Kaczórkach i Hucisku. 

 O godzinie 14.00 a w zasadzie 

troszkę później, w sali gimnastycznej 

Zespołu Szkół rozpoczął się koncert to-

warzyszący tegorocznej Akcji. I jak co 

roku jego program był bardzo bogaty, a 

to za sprawą szkół, które bardzo aktyw-

nie włączyły się w jego organizację. 
 Po powitaniu, którego dokonała dy-

rektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury 

i jednocześnie szefowa sztabu Akcji w 

Krasnobrodzie pani Mariola Czapla jako 

pierwsi na scenie zaprezentowali się 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Zie-

lonem, w widowisku ekologicznym pt. 

„Ziemia woła S.O.S. Następnie zgroma-

dzona publiczność mogła posłuchać i 

obejrzeć przedstawienia „Bajka o 

srebrnej gwiazdce” w wykonaniu dzieci 

ze Szkoły Podstawowej w Majdanie 

Wielkim. Po emocjach teatralnych 

nadszedł czas na muzykę i najpopular-

niejsze hity. Mini Play Back Show, to 

program muzyczny przygotowany przez 

uczniów Szkoły Podstawowej w Ka-

czórkach, którzy świetnie bawili się na 

scenie wykonując piosenki znane i lu-

biane. 

 Tuż po nich przed publicznością po-

jawiły się maluszki z krasnobrodzkiego 

przedszkola, które zaprezentowały się w 

bajce „Jaś i Małgosia”. Małym artystom 

na scenie towarzyszyły ich panie, które 

doskonale czuły się występując z mały-

mi aktorami. 

 „Ekoludki”, to kolejny punk nie-

dzielnego koncertu. W tym przedstawie-

niu również można było podziwiać naj-

młodszych wykonawców tego niedziel-

nego koncertu. Przedszkolaki a raczej 

zerowiaki byli świetnie przygotowani do 

swojego występu, za co publiczność na-

grodziła ich gromkimi brawami. 

Kolejnym punktem programu był wy-

stęp wokalny uczniów klasy I, którzy 

wzbudzili ogromną sympatię i podziw 

publiczności. 

„O trzech braciach, wdowie, lekarzu i 

żywej wodzie”, „Ekologiczny Czerwony 

Kapturek”, to dwie inscenizacje, które 

zostały przygotowane przez szóstoklasi-

stów ze szkoły w Krasnobrodzie. I to 

właśnie ich można było obejrzeć zaraz 

po młodszych kolegach. 

Ale to nie był koniec amatorskich przed-

stawień, bowiem publiczność mogła 

jeszcze zobaczyć inscenizację „Sad je-

sienią”, „Rozprawę nad człowiekiem 

niszczącym przyrodę” przygotowaną 
również przez uczniów krasnobrodzkiej 

podstawówki oraz przedstawienie „W 

świecie książek” i „Dziwna choroba”. 

Ale nie tylko młodsi uczniowie zaanga-

żowani byli w organizację koncertu. 

Czynnie włączyli się również gimnazja-

liści, którzy pod hasłem „Gimnazjaliści 

dzieciom” przygotowali baśń  

pt. „Świniopas”. Piękne stroje i humory-

styczne dialogi sprawiły, że ostatnie już 
przedstawienie w tym dniu przyjęte było 

przez publiczność z dużą aprobatą.  
 Ostatnie punkty niedzielnego pro-

gramu to taniec i śpiew. Jako przed-

ostatni na scenie zaprezentowali się 
członkowie zespołu tańca nowoczesnego 

„FART” działającego przy Krasno-

brodzkim Domu Kultury, którzy w bar-

dzo energicznych rytmach zatańczyli 

swoje układy. Ostatnim punktem zapla-

nowanym na niedzielny koncert był 

koncert zespołu młodzieżowego „SUN 

ECLIPSE” działającego przy KDK, któ-

ry wypadł znakomicie.  

 Pisząc o koncercie trzeba wspo-

mnieć o aukcji, która odbywała się w 

przerwach pomiędzy poszczególnymi 

występami. Aukcja to nieodłączny ele-

ment krasnobrodzkich koncertów towa-

rzyszących Akcji PDPZ. Już od wielu lat 

podczas niej „sprzedawane” są prace 

wykonane przez uczestników Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Dominikanówce i 

uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych. Wykonane fanty często niepowta-

rzalne i bardzo oryginalne, trafiają do 

osób, które czynnie włączając się do au-

kcji „płacą” za nie artykułami spożyw-

czymi. Cieszy fakt, że od wielu już lat 

taka forma nie tylko pomocy, ale także 

wzbogacenia programu artystycznego 

przyjęła się wśród Krasnobrodzian. 

Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zi-

mę”, to nie tylko koncerty, zabawa, ale 

przede wszystkim zbiórka darów dla 

tych najbardziej potrzebujących. 

 Czas na podsumowanie. Miło mi po-

informować czytelników Gazety Kra-

snobrodzkiej, że nadal jesteśmy spo-

łecznością, która w trudnych sytuacjach 

potrafi solidarnie zorganizować pomoc. 

W sumie podczas akcji zebrano prawie 

500 kg darów, głównie artykuły spo-

żywcze, słodycze, ale także zabawki, art. 

Szkolne i art. chemiczne. Z zebranych 

darów, Miejsko-Gminny Ośrodek Po-

mocy Społecznej – instytucja zajmująca 

się podziałem zebranych darów, przygo-

tował 64 paczki rodzinne, które trafiły 

już do najbardziej potrzebujących. Do 

rozdysponowania pozostało jeszcze tro-

chę mydła, które w ilości 722 szt. jako 

dar na rzecz Akcji PDPZ przekazała 

firma BETASOAP. Sp. z o. o. z War-

szawy Zakład Produkcji Mydła w Szew-

ni Górnej.  

 W tym miejscu apelujemy do osób 

będących w trudnej sytuacji materialnej 

o zgłaszanie się do MGOPS w Krasno-

brodzie po odbiór mydła. 

 Na zakończenie nie pozostaje nic 

innego jak tylko podziękować wszyst-

kim tym, którzy w tym roku pierwszy, 

czy też kolejny raz z kolei aktywnie 

włączyli się do Akcji PDPZ. 

 Miejmy nadzieję, że za rok spotka-

my się ponownie, żeby tuż przed świę-
tami podzielić się tym co mamy z naj-

bardziej potrzebującymi, bo przecież 
„....nawet odrobinę tez podzielić moż-
na”. 

M.K. 
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Życzenia 
 Pani Marioli Czapla Re-
daktor Naczelnej „Gazety Kra-
snobrodzkiej”, całemu Zespo-
łowi Redakcyjnemu, Panom 
Burmistrzom – Januszowi Oś i 
Piotrowi Michalskiemu, Samo-
rządowi Miasta i Gminy Kra-
snobród z jego przewodniczą-
cym Panem Adamem Kałużą 
oraz całej społeczności Małej 
Krasnobrodzkiej Ojczyzny. 
 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć 
najserdeczniejsze życzenia, aby światło zaczerpnięte z 
Betlejemskiej Stajenki napełniło Państwa radością, Bo-
żym pokojem oraz ciepłem wśród najbliższych. 
 Niech nowo narodzony Pan Jezus obdarzy wszyst-
kich obfitością swoich darów i pozwoli dzielić się Dobrą 
Nowiną, z każdym napotkanym człowiekiem. 
 A Nowy 2009 Rok niech przyniesie Państwu jak 
najwięcej dobrych dni, bogatych w zdrowie, pomyślność i 
radość. 

Członkowie Rodziny Radia Maryja 
przy Sanktuarium Nawiedzenia NMP  

w Krasnobrodzie 
wraz z opiekunem 

ks. Franciszkiem Kościelskim 
 

 

 

Krasnobród Boże Narodzenie 2008 
 
 Gdy wypełnił się czas wołania Głosu na pustyni 
Słowo Ciałem się stało i przyszło do swoich, aby je 
przyjęli. Przyszło jak zwykle cicho i delikatnie; 
brzmiąc jedynie trzaskiem przełamywanego opłatka.  

I znowu subtelny – 
delikatnością kruchy 
dźwięk sprawia, że 
ogień krzepnie a 
blask ciemnieje wo-
bec Tego co przybie-
ra granice chodź sam 
nieskończony. 
To jest misterium 
wigilijnego wieczoru, 
gdy Bóg się rodzi; 
niosąc pokój ludziom 
dobrej woli…. 
 Stając na nowo 
wobec tych zbaw-

czych tajemnic życzymy serc otwartych mocą Du-
cha zdolnego zawierzyć jak pasterze i dzieci. Tak, 
aby adorując misterium prostoty stajenki doświad-
czyć mocy Dzieci Bożych. Byśmy zdumieni Dziec-
kiem otaczali troską życie.  
  

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia  
i Szczęśliwego Nowego Roku 

życzą 
duszpasterze Parafii Zesłania Ducha Świętego  

w Krasnobrodzie 
ks. Roman Sawic i ks. Michał Skubis 

 

 

 

 

 

Świąt wypełnionych radością i miłością, 
niosących spokój i odpoczynek. 

Nowego Roku  
spełniającego wszelkie marzenia, 

pełnego optymizmu, wiary, 
szczęścia i powodzenia.  
 

Czytelnikom  
„Gazety  

Krasnobrodzkiej” 
 

Życzy 
Redakcja 

 

 

Podziękowania 
 Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włą-
czyli się w tegoroczną Akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. 
 Dziękuję wolontariuszom, przyjaciołom akcji, osobom które 

poświęciły swój czas, służąc pomocą, bądź użyczając prywatnych 

samochodów do zbierania i transportu darów. 

 Dziękuję księdzu prałatowi Romanowi Marszalcowi pro-

boszczowi Parafii NNMP i ks. Romanowi Sawicowi - probosz-

czowi Parafii Zesłania Ducha Świętego, ks. Pawłowi Słonopaso-

wi – proboszczowi Parafii Opatrzności Bożej w Bondyrzu, którzy 

poprzez ogłoszenia parafialne propagowali akcję i umożliwili 

zbiórkę darów przy kościołach i kaplicach. 

 Słowa podziękowania kieruję także do Właścicieli sklepów, 

w których odbywały się zbiórki darów: Jolanty, Kazimierza i 

Wacława Adamczuków (AMC Market Spożywczy), Krystyny i 

Stanisława Borków (Sklep „Groszek), Jarosława Rosiaka (Sklep 

Joanna).  

 Dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy przekazali dary, a w 

sposób szczególny dziękuję Firmie „BETASOAP” Sp. z o. o. z 

Warszawy Zakład Produkcji Mydła w Szewni Dolnej za ofiaro-

wani znacznej ilości mydła. 

 Dziękuję Pani Kierownik i Pracownikom Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie za pomoc w 

zbiórce i transporcie darów oraz przygotowanie paczek.  

 Dziękuję uczniom i nauczycielom szkół z terenu gminy Kra-

snobród za przygotowanie programów artystycznych prezento-

wanych podczas koncertu, Warsztatowi Terapii Zajęciowej w 

Dominikanówce oraz p. Halinie Gontarz i uczniom ZSO za przy-

gotowanie fantów na aukcję. 
 Słowa Podziękowania składam Panu Markowi Pawlukowi - 

dyrektorowi ZSO za umożliwienie organizacji koncertu w obiek-

tach szkolnych. 

M. Czapla 
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Prawie jak 
w Betlejem 

 

Przyszedł Mikołaj 

przyniósł prezenty 

szał przedświątecznych 

zakupów 

pachną pierniki 

i karp się smaży 

a dzieci gwiazdki czekają 
 

w powodzi świateł 

toną ulice 

rozbłysły lampkami 

domy i choinki 

odświętne ubrania 

opłatek na stole 

z ekranu kolęda rozbrzmiewa 

 

świąteczne spacery 

odwiedziny rozmowy 

przysmaki 

alkohol płynie 

wszystko tradycja 

święta tradycja 

pęcznieją kasy i banki 

 

pasterze liczą  
dochody podatki 

gdzieś znikli mędrcy 

wokół politycy 

przy stole świątecznym 

pustego miejsca 

strzegą alarmy kamery 

 

przyszedł Pan Jezus 

chciał wejść odpocząć 
klucz w zamku 

brama zamknięta 

westchnął głęboko: 

ludzie świętują – 

znów poszedł między bydlęta 

 
Marianna Olszewska 

 

 

Krasnobrodzki Dom Kultury 

Parafia pw. Zesłania Ducha Św.  

w Krasnobrodzie 

serdecznie zapraszają na 

 
 

które odbędą się 
w sobotę 20 grudnia 2008r. od godz. 10.00 

w Kościele pw. Zesłania Ducha Św. na Osiedlu Podzamek 
 

Wykonawcy: 
1. Zespół wokalno-instrumentalny "MALACHIM" z parafii pw. Św. Michała Archanioła 

w Zamościu 

2. Solista Paweł Rapa z Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie 

3. Solistka Karolina Jonik z Gimnazjum w Józefowie 

4. Solistka Marcelina Wilczyńska ze Szkoły Podstawowej w Józefowie k/Biłgoraja 

5. Solistka Paulina Tucka z Zespołu Szkół w Michalowie 

6. Zespół wokalny "CHRYPKA" z Zespołu Szkół w Michalowie 

7. Solistka Kinga Budzaj z Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lub. 
8. Chór "HARMONIA" z Gimnazjum im. Pawła Adamca w Łukowej 
9. Zespół wokalny z Zespołu Szkół w Suchowoli 
10. Zespół wokalny Gimnazjum im. kard. S. Wyszyńskiego w Aleksandrowie 

11. Chór z parafii rzymsko-katolickiej w Dzierążni 
12. Zespół wokalno-instrumentalny ze Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury i Rekreacji 
13. Solistka Aleksandra Wnuk ze Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury i Rekreacji 
14. Solista Łukasz Dudek ze Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury i Rekreacji 
15. Solistka Maria Suchodolska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lub. 
16. Solistka Gabriela Suchodolska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lub. 
17. Solistka Kinga Kołodziej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lub. 
18. Solistka Katarzyna Krzaczkowska ze Studia Piosenki przy Tomaszowskim Domu 

Kultury 

19. Zespół "DZIECIĘCE TRIO" z Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce 

20. Solistka Karolina Kania z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli 
21. Solistka Katarzyna Maricka z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli 
22. Solistka Aleksandra Kozyra ze Szkoły im. Marii Konopnickiej w Stanisławowie 

23. Chór dziewczęcy "PUELLARUM CANTUS" z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 
im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli 

24. Zespół wokalny "PICCOLO" ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w 
Aleksandrowie 

25. Zespół wokalny "SZYMONKI" ze Szkoły Podstawowej im. Szymona Szymonowicza 
w Czernięcinie 

26. Solista Krzysztof Ujma z Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 

27. Zespół wokalny "REFREN" z Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 

28. Zespół wokalny "MUNDZIO" z Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie 

29. Solistka Patrycja Mielniczek z Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie 

30. Solistka Karolina Zdżalik z Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu 

31. Zespół "MARASE" z Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu 

32. Duet Paweł Sikorski i Magdalena Jamroz z Kolonii Sitaniec 

33. Zespół Artystyczny "TOMASZOWIACY" ze Stowarzyszenia Artystycznego Chór 
"Tomaszowiacy" w Tomaszowie Lubelskim 

34. Zespół ludowy "SZAROWOLANKI" z Gminnego Ośrodka Kultury Podhorce 

35. Zespół wokalno-instrumentalny "ARCHANIOŁY" z Zamościa 

36. Zespół ludowy "JUTRZENKA" z Koła Gospodyń Wiejskich 

37. Chór mieszany "CAMERATA" z Centrum Kultury Gminy Łańcut - Ośrodek Kultury 
Sonina 

38. Zespół "JARCZOWIANKI" z Jarczowa 

39. Zespół Śpiewaczy "ROZTOCZE" z Dzierążni 
40. Zespół Śpiewaczy "ZŁOTY KŁOS" z Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie 
 

 
Wesołych, pogodnych  

i rodzinnych  
Świąt Bożego Narodzenia  

oraz realizacji planów  
i spełnienia najskrytszych marzeń 

w nadchodzącym Nowym 
2009 Roku 

 

Swoim Klientom 
 

Życzą 
Właściciele  

i Pracownicy  
Krasnobrodzkiego 

Centrum Handlowo-
Przemysłowo-Usługowego  
AMC Market Spożywczy 

w Krasnobrodzie 
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„Podnieś rękę Boże Dziecię …” 
 

Koła.  

Wzrusza nas ich postawa i napawa wiel-

ką nadzieją na przyszłość. Cieszy nas 

także szlachetna młodzież, która tworzy 

Młodzieżowe Koło Przyjaciół Radia Ma-

ryja. Serca tych młodych ludzi są blisko 

Boga i mamy nadzieję, że nie ulegną de-

prawacji. 

     W naszej krasnobrodzkiej społeczno-

ści jest dużo dobrej młodzieży. Zauwa-

żamy ją w Kościele, a także na uroczy-

stościach środowiskowych i patriotycz-

nych. Piękny przykład patriotyzmu dała 

młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących w Krasnobrodzie, która pod kie-

runkiem nauczycieli przygotowała cie-

kawy montaż słowno-muzyczny z okazji 

Święta Niepodległości. Patriotyzm nie 

jest wrodzoną cechą genetyczną. W pa-

triotyzmie trzeba wychowywać dzieci 

już wtedy, kiedy zaczynają mówić. Po-

wtarzają więc za nami „Kto ty jesteś, Po-

lak mały”. Śpiewamy razem „Płynie Wi-

sła płynie, po polskiej krainie”. Tak wy-

chowywane młode pokolenie będzie 

zawsze dbało o to, żeby Polska była Pol-

ską. Trzeba również przyznać, że coraz 

większą akceptacją naszego społeczeń-

stwa cieszą się uroczystości patriotycz-

ne. Na wielu domach powiewa flaga na-

rodowa, a świątynia wypełniona jest 

wiernymi, kochającymi Ojczyznę. To 

zdrowy, piękny odruch i niech tak będzie 

zawsze. Młodzi patrzą wnikliwie, ob-

serwują, a w przyszłości przejmą od 

starszych pałeczkę i poprowadzą nasz 

kraj. Bóg! Honor! Ojczyzna! - będą dla 

nich najwyższą wartością. 
     Kochani, trochę się rozpisałam, ale i 

czas, i miejsce na to. Starałam się pisać 
pozytywnie, z miłością i nadzieją na 

jeszcze lepsze jutro. Kiedy będziecie 

czytać mój tekst, spotkacie się w gronie 

najbliższych. Niech te Święta będą pełne 

radości, miłości i wzajemnej życzliwo-

ści. A Boża Dziecina niech błogosławi 

wszystkim swoją małą rączką. 
 

Józefa Kusz 
 

 

 Zbliża się koniec kolejnego roku ka-

lendarzowego. Jest to czas refleksji o 

przemijaniu.  

 Na świecie, co trzy sekundy umiera 

człowiek. Raz, dwa, trzy i kolejne zej-

ście. Coraz częściej myślę o tym i zasta-

nawiam się, która sekunda będzie moja. 

Czy ogarnia mnie strach? Wiemy o sobie 

tyle, ile nas sprawdzono. Więc nie wiem, 

co będzie ze mną w tej mojej ostatniej 

sekundzie. Ale wiem jedno, że starałam 

się i w dalszym ciągu staram być blisko 

Jezusa Chrystusa i kroczyć za Nim. On 

jest moim Bogiem, Panem, Królem, mo-

ją Miłością.  
 Zdarza się, że w tej drodze upadam, 

jestem tylko człowiekiem, lecz natych-

miast staram się podnieść, przyśpieszyć 
kroku i być blisko Niego. Wierzę, że 

mnie nie zostawi i doprowadzi do osta-

tecznego spotkania. Pomoże Mu w tym 

Jego Najświętsza Matka. Może dlatego, 

ta moja ostatnia sekunda nie wydaje mi 

się taka straszna. Dziwię się ludziom, 

którzy kroczą przez życie bez Boga lub 

obok Niego. Kochają tylko siebie i dbają 
o dobra materialne, władzę, sławę, za-

szczyty. Krzywdzą przy tym nie raz 

swych bliźnich i niejednokrotnie depczą 
ich godność. Może mają nadzieję na-

wrócić się w ostatniej chwili. Bóg jest 

dobry i miłosierny, ale jest też sprawie-

dliwy. Zegar tyka. Może warto pomyśleć 
o tym już teraz. 

 Kochani Czytelnicy, przepraszam za 

swoje nostalgiczne przemyślenia. Oto 

zbliża się czas radosnego oczekiwania i 

przyjścia Bożej Dzieciny. Nadchodzi 

Nowy Rok. Dlatego napiszę o pozytyw-

nych i radosnych wydarzeniach mijają-
cego roku, w naszej małej Krasnobrodz-

kiej Ojczyźnie. Cieszymy się bardzo, że 

Krasnobród zmienia korzystnie swój wi-

zerunek. Dzieje się tak dzięki naszym 

lokalnym władzom zarówno świeckim 

jak i duchownym. Poprzez usilne stara-

nia i pracę Księdza Prałata Romana 

Marszalca, od podstaw wyremontowano 

Kaplicę Objawień na Wodzie. Teraz jest 

piękna, przynosi radość wiernym. Jest 

miejscem wielkiego rozmodlenia czci-

cieli Maryi, u której upraszają potrzebne 

łaski. To cudowne miejsce codziennie 

nawiedza rzesza pielgrzymów i tury-

stów. Owocem starań i pracy Księdza 

Prałata, jest też zmieniony dach na Sank-

tuarium Nawiedzenia NMP. Pięknie od-

nowiona Kopuła ze złotą banią, błyszczy 

z daleka na nowym dachu, pokrytym 

nowoczesną dachówką. Jest także nowe, 

zewnętrzne oświetlenie. Kiedy patrzy się 
na to wszystko, odnosi się wrażenie, że 

w tym Domu Bożym i dostatek mieszka, 

i porządek. Oczywiście, w tworzeniu 

tych pięknych Dzieł pomagali również  

 

Kapłani i Siostry Imienia Jezus, posługu-

jący w naszej parafii. Swój wkład mają 
także dobrzy ludzie, którzy modlitwą i 

ofiarami wspierali przedsięwzięcia Księ-
dza Prałata. 

 O korzystny wizerunek naszego mia-

steczka dbają również władze miejskie i 

samorządowe. Dzięki ich staraniom na 

miejscowym cmentarzu został odnowio-

ny Pomnik Powstańców z 1863 r. i jego 

otoczenie. Na Osiedlu Podklasztor bu-

dowany jest dworzec autobusowy, który 

tak bardzo potrzebny jest szczególnie tu-

rystom i pielgrzymom. Do Urzędu Mia-

sta i Gminy idziemy z przyjemnością z 

dwóch powodów. Po pierwsze – jeste-

śmy zawsze mile przyjęci i wysłuchani 

przez Panów Burmistrzów. Po drugie – 

pięknie wyremontowane, odnowione 

biura, są miłe w wyglądzie (chociaż w 

bardzo starym budynku), są także oazą 
spokoju i rzeczowych rozmów. Panowie 

Burmistrzowie – Janusz Oś i Piotr Mi-

chalski oraz Przewodniczący Rady Pan 

Adam Kałuża, starają się jak mogą, by 

zrobić wiele dobrego dla społeczności i 

naszej małej Ojczyzny. 

 Z przyjemnością możemy również 
odwiedzić Krasnobrodzki Dom Kultury, 

którego pracą kieruje miła, uczynna, do-

broduszna Pani Dyrektor Mariola Cza-

pla. Wykonuje ona wiele zadań, ma 

„pełną głowę” wspaniałych pomysłów. 

Zastanawiam się czasami, czy  ma cho-

ciaż odrobinę czasu dla siebie. Dzięki 

swej pracy Pani Dyrektor sprawia, że w 

tym kulturalnym ośrodku możemy pody-

skutować, ucieszyć oko i serce, ukoić 
troski i zmartwienia, a także zdobyć wie-

le cennych wiadomości. Jesteśmy za to 

bardzo wdzięczni.  

 11 listopada, Pan Wojciech Żukow-

ski – poseł na Sejm RP z Prawa i Spra-

wiedliwości, otworzył w Krasnobrodzie 

filię swojego biura. Cieszymy się z tego 

powodu, gdyż będziemy mieli bezpo-

średni kontakt z Parlamentem Rzeczpo-

spolitej. Pan Wojciech Żukowski jako 

nauczyciel i były pracownik oświaty w 

Krasnobrodzie, jest nam znany i bliski. 

Będziemy mogli dzielić się z nim swo-

imi spostrzeżeniami, prosić o radę i 

wsparcie. Myślę, że zostaniemy wysłu-

chani.  

     Kochani, byłabym niedobrą opiekun-

ką, gdybym nie napisała chociaż kilka 

słów o Krasnobrodzkiej Rodzinie Radia 

Maryja, z którą jestem na dobre i na złe. 

Obecnie najbardziej cieszą nas dzieci z 

Podwórkowego Koła Różańcowego. 

Dwadzieścia jeden małych serc każdego 

dnia modli się na Różańcu za Kościół, 

Ojczyznę i cały świat. Tak pięknie w 

październiku i listopadzie modlili się 
przy Ołtarzu ministranci – członkowie 

 

Zimowy festyn  

z Radiem Lublin 
 

 Na 18 stycznia 2009r. planowana 

jest zimowa impreza rekreacyjno-

sportowa, która odbędzie się w Krasno-

brodzie na Chełmowi Górze. Jej organi-

zatorami będą Urząd Miejski w Krasno-

brodzie i Radio Lublin. Szczegóły doty-

czące programu imprezy podane będą w 

późniejszym czasie na plakatach. 

M. Czapla 
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FAMILY CUP 2009 
 

 U progu kalendarzowej zimy, w wa-

runkach klimatycznych bardziej zbliżo-

nych do jesieni trudno zachęcać do 

uprawiania sportów zimowych. Mam 

jednak nadzieję, że śnieg w końcu spad-

nie i przyjdzie czas na białe szaleństwo. 

 Okazją do tego, aby trochę poszuso-

wać – najlepiej w kręgu rodzinnym – 

będą XIV AMATORSKIE MISTRZO-

STWA POLSKI W NARCIARSTWIE 

ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE 

FAMILY CUP" 2009. 

 „Family Cup” to zawody ogólnopol-

skie, których głównymi organizatorami 

są: Wydawnictwo Family Cup Sp. z o.o., 

Redakcja dwumiesięcznika „Sportowy 

Styl” i Stowarzyszenie Family Cup. 

Składają się one z 16 eliminacji regio-

nalnych rozgrywanch w dniach od 2 

stycznia 2009 do 28 lutego 2009 oraz fi-

nału, który odbędzie się w dniach 6-8 

marca 2009 w Kluszkowcach.  

Zawody „Family Cup’ 2009” rozgrywa-

ne będą pod Patronatem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Krasnobród już od 5 lat włącza się w 

organizację tej imprezy. Urząd Miejski 

w Krasnobrodzie i Krasnobrodzki Dom 

Kultury jako organizatorzy regionalni 

 

przy współpracy z Augustynem Zaśko – 

właścicielem wyciągu narciarskiego na 

Chełmowej Górze zajmują się organiza-

cją eliminacji rejonowych dla woje-

wództwa Lubelskiego. W XIV edycji 

zawodów eliminacje w Krasnobrodzie 

zaplanowano na sobotę 10 stycznia 

2009r. 
 Już teraz serdecznie zapraszamy do 

udziału w tej sportowej imprezie. Mogą 
w niej wziąć udział wszyscy, niezależnie 

od wieku. Klasyfikacja prowadzona jest 

indywidualnie z podziałem na kategorie 

wiekowe oraz rodzinnie. W snowboar-

dowym slalomie gigancie są 3 kategorie 

wiekowe z podziałem „kobiety”, „męż-
czyźni”, natomiast w narciarskim slalo-

mie gigancie aż 9 kategorii wiekowych 

również z podziałem „kobiety”, „męż-
czyźni”. Jak widać możliwości, aby zna-

leźć się w pierwszej trójce i stanąć na 

podium jest dużo. A warto walczyć o jak 

najlepsze wyniki, bo zwycięzcy wszyst-

kich kategorii otrzymują nagrody spor-

towe w postaci dyplomów (1-6 miejsce) 

oraz pucharów (1-3 miejsce), natomiast 

nagrody rzeczowe są losowane w czasie 

wspólnego spotkania familijnego po za-

wodach wśród tych uczestników, którzy 

 

 

ukończą zawody. Ponadto zawodnicy z 

trzech pierwszych miejsc w poszczegól-

nych kategoriach zdobywają prawo 

udziału w ogólnopolskim finale „Family 

Cup, który odbędzie się w marcu w 

Kluszkowcach. 

 Jeśli chodzi o kategorię rodzinną, to 

w narciarstwie alpejskie mogą startować 
tylko następujące trzyosobowe składy: a) 

ojciec, matka, dziecko, b) dziadek lub 

babcia, syn lub córka, wnuk lub wnucz-

ka. Natomiast w klasyfikacji rodzinnej – 

snowboard - możliwe są tylko kombina-

cje: a) rodzic - dziecko, b) dziadek lub 

babcia - wnuczka lub wnuk. 

Do finału kwalifikują się 4 najlepsze ro-

dziny.  

 Nowością w tej edycji Family Cup 

jest Klasyfikacja Pucharu Polski. Jej 

wprowadzenie stwarza możliwość startu 

uczestnikom zawodów „Family Cup” nie 

tylko w swojej regionalnej imprezie, ale 

także w podobnych  mistrzostwach re-

gionalnych poza swoim regionem.  

 Szczegółowe zasady udziału w Fa-

mily Cup określa regulamin zawodów, 

który zamieszczony jest na stronie 

www.familycup.com.pl. Informacje do-

tyczące Family Cup można uzyskać 
również w Krasnobrodzkim Domu Kul-

tury, tel. (0-84) 660-71-17, e-mail: kra-

domkul@o2.pl. 

M. Czapla 

 

Wspomnienie lata 
 

 IV edycja konkursu plastyczno – fo-

tograficznego WSPOMNIENIE LATA 

została rozstrzygnięta. 12 grudnia w 

Krasnobrodzkim Domu Kultury odbył 

się wernisaż przygotowany we współ-

pracy z Zespołem Szkół Ogólnokształ-

cących im. Jana Pawła II w Krasnobro-

dzie. Tematem tegorocznego konkursu 

były „Krasnobrodzkie pomniki przyro-

dy”. Z pewnością nikogo nie zdziwił ten 

temat, gdyż Krasnobród i jego okolica 

znajdują się na terenie Roztocza a ściślej 

mówiąc na terenie Krasnobrodzkiego 

Parku Krajobrazowego, gdzie występują 
malownicze krajobrazy bogato rzeźbione 

pagórkami, dolinami, a nawet wąwoza-

mi. Okraszone licznymi obiektami przy-

rodniczymi podlegającymi ochronie 

prawnej lub na taką ochronę w pełni za-

sługującymi. Są to wiekowe drzewa o 

ciekawych kształtach i inne osobliwości, 

które łatwo było rozpoznać w prezento-

wanych na wystawie pracach fotogra-

ficznych i plastycznych. 

 Celem tego konkursu jest zwrócenie 

uwagi na skarby, jakie my mieszkańcy 

Krasnobrodu mamy wokół siebie, któ-

rych często nie dostrzegamy i nie doce-

niamy.  

Przebieg wernisażu to już tradycja, uro-

czystego otwarcia dokonała dyrektor 

 

KDK pani Mariola Czapla, następnie 

kilka informacji na temat konkursu prze-

kazała inicjatorka konkursu - Halina 

Gontarz (nauczyciel wiedzy o kulturze 

ZSO). 

 Aby więcej dowiedzieć się o otacza-

jącej nas przyrodzie młodzież klasy I 

krasnobrodzkiego liceum zaprezentowa-

ła część artystyczno-informacyjną o 

obiektach przyrodniczych naszego re-

gionu. Głos na temat ochrony pomników 

przyrody zabrał również jeden z zapro-

szonych gości pan Ryszard Tetrycz, pra-

cownik Nadleśnictwa Zwierzyniec. W 

tym roku swoją obecnością zaszczycili 

nas również Witold Kozłowski z Nadle-

śnictwa Zwierzyniec, inspektor ds. 

ochrony środowiska UM w Krasnobro-

dzie Wojciech Wyszyński, dyrekcja ZSO 

w Krasnobrodzie – Marek Pawluk i 

Zdzisława Pakuła, dyrektor SP w Maj-

danie Wielkim Małgorzata Kawałek oraz 

uczestnicy konkursu: uczniowie SP w 

Majdanie Wielkim i uczniowie gimna-

zjum i liceum w Krasnobrodzie. 

 Jak co roku nagrody przyznawali 

uczestnicy wernisażu, poprzez głosowa-

nie na najlepszą pracę w każdej katego-

rii. W czasie, gdy komisja liczyła głosy 

uczestnicy zostali zaproszeni na poczę-
stunek. 

 

I nadszedł czas na ogłoszenie wyników. 

Oto one: 
Kat. prace fotograficzne 

I miejsce – Jakub Misztal, kl. IIIc gimn. 

II miejsce – Bartłomiej Wryszcz, kl. I LO 

III miejsce – Żaneta Wryszcz, kl. III LO 

 

Kat. Prace plastyczne, szkoła podst. 
I miejsce – Monika Tytuła 

II miejsce – Dominika Szymczuk 

III miejsce – Aleksandra Zawada 

Wszystkie są uczennicami kl. IV SP w 

Majdanie Wielkim. 

 

Kat. Prace plastyczne, ZSO i Gimnazjum 
I miejsce – Magdalena Sprężyna, kl. II LO 

II miejsce – Kinga Murzacz, IIIb Gimn. 

III miejsce – Budzyński Mateusz, IIId 

Gimn. 

III miejsce – Rębisz Adrian, IIIb Gimn. 

 

 Laureaci otrzymali pamiątkowe dy-

plomy i nagrody, które wręczali dyrektor 

Marek Pawluk, wicedyrektor Zdzisława 

Pakuła oraz Ryszard Teterycz. 

 Na zakończenie spotkania został 

również podany temat kolejnej edycji 

„Zabudowa drewniana Krasnobrodu i 

okolic” to wyzwanie dla miłośników fo-

tografowania i plastyków na wakacje. 

Zapraszamy nasze dzieci, młodzież i do-

rosłych i życzymy powodzenia i twór-

czych sukcesów. 

H. Gontarz 

Fotoreportaż – str. 20 
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Poświęcenie nowego samochodu w ZSP 
 

 
 

 
 W dalszej kolejności tego spotkania 

głos zabrał Burmistrz Krasnobrodu, który 

podziękował Pani Dyrektor za zaangażo-

wanie i pomoc w pozyskaniu samochodu, 

a zwracając się do dzieci życzył im bez-

piecznej drogi do szkoły i powrotu po lek-

cjach do domu. Prosił również o dbanie o 

nowy środek lokomocji, aby mógł jak 

najdłużej służyć im i ich kolegom w ko-

lejnych latach. 

 Po przemówieniu Burmistrza Pani 

Dyrektor Joanna Szykuła poprosiła o 

przecięcie wstęgi umieszczonej w 

drzwiach samochodu, którego dokonali: 

Ks. Roman Marszalec, Burmistrz Janusz 

Oś wspólnie z Julią Górnik – uczennicą 
dojeżdżającą tym samochodem do szkoły, 

Adam Kałuża, Agnieszka Adamczuk,  

 

Joanna Szykuła, Dorota Umińska – vice 

dyrektor ZSP oraz Bogdan Górnik – kie-

rowca nowego samochodu. 

 
 

 
 

Kiedy samochód był już poświęcony, 

wstęga przecięta uczniowie ZSP zapre-

zentowali krótki program artystyczny. Ja-

ko pierwsze wystąpiły dzieci z „zerówki” 

śpiewając piosenkę o światłach, które 

wskazują kiedy można przechodzić przez 

ulicę, a kiedy nie. Po nich zaprezentowali 

się uczniowie klasy III, recytując wiersze i 

przekazując informacje o zasadach ruchu 

drogowego. Wypowiedziane słowa uzu-

pełniały prezentowane znaki drogowe i 

plansze mówiące o bezpieczeństwie na 

drodze.  

 Na zakończenie tego spotkania były 

życzenia świąteczne i upominki, w postaci 

stroików świątecznych, które dzieci wrę-
czyły gościom uczestniczącym w spotka-

niu.  

 M. Czapla 
 

 

 W ostatnim wydaniu „Gazety Krasno-

brodzkiej” pisaliśmy, że Zespół Szkół 

Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów 

Wielkopolskich w Krasnobrodzie ma już 
nowy samochód do przewozu dzieci. 

Przypomnę, że zakup mercedesa koloru 

bordowego, posiadającego 20 miejsc zo-

stał dokonany ze środków Funduszu Re-

habilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 

budżetu gminy Krasnobród. 

 
  W dniu 11 grudnia 2009 roku na placu 

szkolnym odbyła się uroczystość poświę-
cenia samochodu. Wzięli w niej udział  

dyrekcja, nauczyciele i uczniowie szkoły 

oraz zaproszeni goście: ks. prałat Roman 

Marszalec, Burmistrz Krasnobrodu Janusz 

Oś, Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Krasnobrodzie Adam Kałuża, inspektor 

ds. oświaty Urzędu Miejskiego w Krasno-

brodzie Agnieszka Adamczuk i pisząca tę 
relację Mariola Czapla. 

 
 Po powitaniu, którego dokonała Pani 

Joanna Szykuła – dyrektor ZSP głos za-

brał Ksiądz Prałat. W swoim wystąpieniu 

podziękował wszystkim, którzy przyczy-

nili się do pozyskania tego samochodu i 

krótko opowiedział o swoich latach szkol-

nych i kolegach, którzy musieli pieszo 

pokonywać długą drogę do szkoły. Na-

stępnie ks. prałat Roman Marszalec roz-

począł modlitwę na poświęcenie samo-

chodu i dokonał poświęcenia. 
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Ratujmy zdrowie i klimat 
 

 Każdego roku jesienią i zimą nasila 

się proceder palenia śmieci w piecach 

domowych. Również wielu mieszkań-

ców Krasnobrodu i okolic wypala nie-

dozwolone odpady (plastiki, opony, czę-
ści mebli itp.) pomimo obowiązującego 

w Polsce zakazu. Za spalanie śmieci 

grozi grzywna w wysokości do 5 000 zł, 

jednak egzekwowanie przepisów jest 

szalenie trudne. Uczniowie i nauczyciele 

Zespołu Szkół Podstawowych w Kra-

snobrodzie kolejny raz przyłączyli się 
do działań Fundacji Ekologicznej AR-

KA, prowadzącej ogólnopolską kampa-

nię – Kochasz dzieci, nie pal śmieci. 

 Współpracujemy z Fundacją, by 

uświadomić krasnobrodzianom ten nie-

bezpieczny dla zdrowia i środowiska 

problem. Podczas spalania śmieci emitu-

jemy do atmosfery: tlenek węgla, tlenek 

azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, 

cyjanowodór, rakotwórcze dioksyny 

i furany, a także pyły, które odkładając 

się w glebie, powodują szkodliwe dla 

zdrowia człowieka zanieczyszczenie 

metalami ciężkimi.  

 W tym roku w ramach akcji NIE 

TRUJCIE w drugiej połowie listopada  

 
 

 

przeprowadziliśmy liczne działania, które, mamy nadzieję, przyczynią się do likwi-

dacji na terenie miasta i gminy Krasnobród procederu wypalania śmieci. 

 Kulminacyjnym punktem tegorocznej kampanii był happening, zorganizowany w 

dniu 21 listopada. Uczniowie klas IV b, V b i VI b wraz z wychowawczyniami prze-

szli w barwnym pochodzie spod budynku szkoły pod Urząd Gminy Krasnobród. Na 

czele naszej grupy kroczyła kukła DIOKSYNY, zaś uczniowie eksponowali transpa-

renty z rysunkami i hasłami przeciwko paleniu śmieci. Podczas happeningu odbyło 

się spotkanie z pracownikami Straży Miejskiej, którzy chętnie dzielili się swoją wie-

dzą na temat segregowania odpadów oraz palenia śmieci przez mieszkańców naszego 

miasteczka. Na zakończenie wszyscy otrzymali od strażników miejskich broszury 

dotyczące segregacji odpadów. Na łamach „Gazety Krasnobrodzkiej” chcemy po-

dziękować Straży Miejskiej za włączenie się do naszej akcji. 

 Więcej informacji na temat szkodliwości wypalania śmieci w piecach domowych 

uzyskacie Państwo na stronie Fundacji Ekologicznej ARKA 

http://www.fundacjaarka.pl 

Grażyna Nowosad 

 

 

Warsztaty psychoterapeutyczne 
 

 Starosta Zamojski przy pomocy Po-

wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Zamościu i Powiatowego Ośrodka 

Wsparcia w Krasnobrodzie w ramach 

realizacji programu „Aktywizacja osób 

z zaburzeniami psychicznymi do 

uczestnictwa w życiu społeczności lo-

kalnej" był organizatorem sześciodnio-

wych warsztatów psychoterapeutycz-

nych. 

 Środki na ten cel zostały pozyskane 

z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w wyniku konkursu ofert na realizację 
programów w sferze zapobiegania wy-

kluczeniu społecznemu, w ramach 

priorytetu „Poprawa warunków życia 

osób z zaburzeniami psychicznymi - 

zmniejszenie społecznego wykluczenia 

tych osób oraz łagodzenie ich proble-

mów. 

 Warsztaty zostały zorganizowane na 

bazie Samodzielnego Publicznego  

 

Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzie-

ci im. J. Korczaka w Krasnobrodzie w 

dniach 8-13 grudnia 2008r. 

 W warsztatach udział wzięły osoby 

niepełnosprawne ich rodziny i opieku-

nowie – mieszkańcy powiatu zamoj-

skiego.  

Uczestnicy mieli możliwość korzystania 

z warsztatów psychoterapeutycznych i 

psychoedukacyjnych prowadzonych 

przez psychoterapeutę, warsztatów pla-

stycznych, zajęć integracyjnych, zajęć 
sportowych oraz wieczoru integracyjne-

go. 

 Głównym celem programu były 

działania ukierunkowane na zmianę ne-

gatywnego stereotypu osoby zaburzonej 

psychicznie w środowisku lokalnym, 

zmniejszenie społecznego wykluczenia 

tych osób oraz łagodzenie ich proble-

mów. 

Bożena Ożga 

 

Podziękowanie 
 

Składamy 

serdeczne podziękowania 
 

Pani Małgorzacie Kawałek  
- Dyrektor  

Szkoły Podstawowej 
 w Majdanie Wielkim 

oraz Nauczycielom 
 

za zorganizowanie wyjazdu 

 naszych dzieci do Wisły  

na „Zieloną Szkołę”,  

oraz  

opiekę nad nimi podczas  

2-tygodniowego pobytu  

i zapewnienie wielu atrakcji. 

 

Rodzice 
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,,Zielona Szkoła” w Wiśle 
 

 Uczniowie kl. IV-VI i nauczyciele SP im. Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego w Majdanie Wielkim w dniach 23.11.2008r. - 07.12.2008r. 

przebywali w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym „Regle” w Wiśle na 

turnusie edukacyjno-wypoczynkowym.  

 Codziennie uczniowie brali udział w zajęciach dydaktycznych z 

różnych przedmiotów, które trwały 5 godzin. Po zajęciach uczniowie 

uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych do: Teatru Lalek „Banialu-

ka” w Bielsku Białej, Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, Leśnego Parku 

Niespodzianek, na górę Równicę i Czantorię, do Cieszyna polskiego i 

czeskiego, Istebnej, Koniakowa tzw. Pętlą Beskidzką oraz doliny Wisły 

Malinki i Czarnego. 

 Uczestnicy turnusu brali udział w zajęciach korekcyjno-

rehabilitacyjnych i inhalacjach na basenie solankowym w Ustroniu Za-

wodziu oraz w grocie solnej. 

 Pod kierunkiem przewodnika uczniowie chodzili po górach i cieka-

wych zakątkach Wisły wzbogacając wiedzę o Beskidzie Śląskim. 

 

 
 

 
 

 Brali czynny udział w spotkaniu z twórcami ludowymi, poszerzając 

swoją wiedzę na temat tradycji, obyczajów i życia ludzi w Wiśle i okoli-

cach.  

 Na zakończenie turnusu odbył się kulig Doliną Wisły Dziechcinki 

podczas, którego uczniowie i nauczyciele zostali pasowani na górali be-

skidzkich przez górala z Wisły. 

 W dowód wdzięczności za zaproszenie na turnus uczniowie przygo-

towali część artystyczną dla Pracowników Ośrodka. 

 Pobyt uczniów i ich opiekunów oraz paczki mikołajowe  

 

sponsorowane były przez Fundację ING Dzieciom. 

Pragniemy nadmienić, że za wzorowe zachowanie 

uczniów oraz prowadzenie ciekawych zajęć edukacyj-

nych w trakcie pobytu na ,,Zielonej Szkole” zostaliśmy 

zaproszeni przez organizatora na kolejny turnus za rok. 

Dwutygodniowy pobyt w Wiśle dla 42 uczniów i 5 na-

uczycieli był całkowicie sfinansowany przez Fundację.  
 

Uczniowie i nauczyciele 

Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim 
 

Fotoreportaż – str. 20. 

 

Wspomnienia z „Zielonej Szkoły” 
 

Jestem na Zielonej Szkole, 

którą od zwykłej wolę. 
 

Jest tu super, mamy dużo atrakcji, 

i jest to lepsze niż dwa miesiące wakacji. 

 

Na Czantorię wjechaliśmy wyciągiem, 

a, na obiad jedliśmy ziemniaki z pstrągiem. 

 

W Cieszynie zabytków widzieliśmy wiele, 

a opiekunami naszymi byli nauczyciele. 

                                             

Uczennice 
 

W Wiśle jest pięknie, wiecie? 

Są tu góry najładniejsze na świecie! 

Są tu niezapomniane widoki, 

góry, wodospady, strumyki i potoki. 

Jest dużo hoteli, największy jest Gołębiewski, 

przypomina mi warszawski Zamek Królewski. 

Czantoria to w okolicy największe wzniesienie, 

z którego widok robi ogromne wrażenie, 

można tam wjechać wyciągiem krzesełkowym, 

i trzeba też pamiętać o wiadukcie kolejowym. 

 

                           Ewelina Dudek kl. IV 
 

W Wiśle są piękne widoki, 

źródła, rzeki i potoki,  

piękne góry aż do nieba, 

i wysokie piękne drzewa. 

Pięknych widoków w Wiśle jest tyle, 

że nie da policzyć się nawet ile. 

W Wiśle marzenia się nasze spełniają, 
i myśli o niej nam w głowach zostają. 
Piękny widok z każdej góry, 

i ośrodków jest tu tyle, 

mosty, parki niespodzianek 

i górale są tu mili. 

Gdy raniutko słońce wstaje, 

wszyscy śmieją się i skaczą, 
bo już nigdy, nigdzie więcej 

tak pięknego nie zobaczą. 
Wisła najpiękniejsza jest na świecie, 

Chyba to nawet wszyscy już wiecie, 

Tyle emocji i niespodzianek, 

każdy piękny wieczór i piękny jest w Wiśle poranek. 

W mym sercu na zawsze Wisła zostanie, 

jest piękna wesoła i niech tak pozostanie. 

 

                                   Aleksandra Gawron 
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Książka dla każdego 
 

 Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia, postrzegane jako święta rodzinne. Naj-

lepszy zatem czas ku temu, aby zastanowić się nad rodziną, domem rodzinnym i tym 

wszystkim, co się w nim dzieje. Warto pomyśleć, czy wszystko zmierza we właści-

wym kierunku. Niezwykle pomocna może być w tym 

książka Marii Braun –Gałkowskiej „Psychologia 

domowa”. Mówi ona o rzeczach ważnych dla każde-

go, o małżeństwie, rodzicielstwie, wychowaniu dzie-

ci, o przebaczeniu i dojrzałości. A także o życiu ro-

dzinnym, tym codziennym, ale i o organizowaniu 

świąt oraz samym świętowaniu i odpoczynku. Au-

torka porusza w swej książce problem odporności na 

manipulację, opisuje zjawisko wszechobecnej rekla-

my oraz wyjaśnia znaczenie mediów w naszym ży-

ciu. Książka, która mówi o tak istotnych sprawach 

współczesnego świata, napisana jest językiem przej-

rzystym, zrozumiałym dla każdego. Ważne sprawy 

prezentowane są w sposób niedyrektywny, ale nie-

zwykle przekonywujący, może również dlatego, że 

sama autorka jest żoną, matką czwórki dzieci i babcią. Jej mąż, Jerzy Gałkowski, to 

profesor KUL, filozof, etyk, bardzo bliski współpracownik i przyjaciel Karola Woj-

tyły .  

 

Autorka „Psychologii Domowej”, Maria 

Braun- Gałkowska jest także profesorem 

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

Jana Pawła II, kierownikiem Katedry 

Psychologii Wychowawczej i Rodziny 

w Instytucie Psychologii. 

 Odnosi się wrażenie, że na treści i 

klimat tej książki miała wpływ nie tylko 

wiedza naukowa, własne badania i ob-

serwacje, ale i formacja zdobyta w tak 

bliskim i przyjacielskim kontakcie z Oj-

cem Świętym oraz osobista, zaangażo-

wana, piękna relacja z Bogiem. Wartość 
i wyjątkowość tej książki tkwi w odno-

szeniu spraw zwykłych i najistotniej-

szych do Tego, Który w swoim zamyśle 

to wszystko stworzył i nam ofiarował. 

                                                         

Zofia  Kończewska –Murdzek 

 

Maria Braun – Gałkowska Psychologia 

domowa, Wydawnictwo KUL, Lublin 

2008 

 

 

Alert w ZSP 

 

szrotówka kasztanowcowiaczka. Żar-

łoczne larwy motyla osłabiają drzewa do 

tego stopnia, że te obumierają w ciągu 

kilku lat.  

 Do ciekawszych działań odbywają-
cych się w naszej szkole należały spo-

tkania z interesującymi ludźmi. W paź-
dzierniku gościem naszych uczniów by-

ła pielęgniarka szkolna - p. Barbara Ku-

kiełka, która wspólnie z p. Aliną Piela 

przeprowadziła zajęcia o charakterze 

profilaktyczno – zdrowotnym. Tematem 

przewodnim spotkań z dziećmi z klas I – 

III było Zdrowie jamy ustnej dzieci i 

młodzieży w wieku szkolnym – znacząca 

rola profilaktyki, zaś uczniowie klas IV 

- VI zostali zapoznani z tematem  
 

 

Higiena osobista – zmiana odzieży w za-

leżności od pory roku. 

17 XI 2008 r. nasi uczniowie spotkali 

się z dyrektorem Zakładu Gospodarki 

Komunalnej p. Jackiem Gmyzem. Gość 
wypowiadał się na temat Co zrobić, aby 

chronić zasoby wodne naszej planety?  

 10 XII 2008 r. w rocznicę podpisa-

nia przez ONZ Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka (1948 r.) z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Praw Człowieka 

w naszej szkole odbył się apel, przygo-

towany przez uczniów klas IV b i VI c 

pod kierunkiem p. Marii Mierzwy. Do-

tyczył podstawowych praw dziecka i 

ucznia.  

 Przed nami jeszcze wiele interesują-
cych działań, o których, mamy nadzieję, 
będziemy donosić czytelnikom Gazety 

Krasnobrodzkiej.  

Grażyna Nowosad 

  

 Zespół szkół Podstawowych w Kra-

snobrodzie kolejny raz przystąpił do 

XXI Edycji Alertu Ekologiczno – 

Zdrowotnego, który w tym roku odbywa 

się pod hasłem Ochrona środowiska i 

zdrowia wyzwaniem XXI wieku. W ra-

mach Alertu podjęliśmy różnorodne 

działania.  

 Szkoła wzięła udział w szóstej edy-

cji programu edukacji ekologicznej klu-

bu Gaja - Święto Drzewa. Jest to ogól-

nopolska i międzynarodowa akcja pole-

gająca na ochronie drzew i sadzeniu ich 

w dniu 10 października. W ramach akcji 

członkowie Szkolnego Koła Przyrodni-

czego wraz z opiekunką p. Ewą Bo-

dziuch posadzili symboliczne drzewo 

(brzozę).  
 24 X 2008 r. został rozstrzygnięty 

organizowany przez Niepubliczny Za-

kład Opieki Stomatologicznej MULTI-

MED w Zamościu konkurs literacki pod 

hasłem Przyjaciele moich zębów. W 

konkursie tym prym wiedli uczniowie 

naszej szkoły. W kategorii klas I – III 

zwycięzcą został Maciej Górnik, zaś w 

kategorii klas IV – VI zwyciężył Maciej 

Misztal. Wyróżnienie w tym konkursie 

otrzymała Jolanta Kłyż.  
 18 XI 2008 r. uczniowie klas IV c i 

VI a pod opieką p. Magdaleny Antoniak 

i p. Krystyny Piwko brali udział w akcji 

Ligi Ochrony Przyrody Ratujmy kaszta-

nowce, która jest prowadzona od sierp-

nia 2004 roku w ramach ogólnopolskiej 

kampanii pn.: Niezapominajka znakiem 

jakości naszej postawy wobec przyrody i 

zrównoważonego rozwoju. Dzieci grabi-

ły i wypalały liście kasztanowca, by 

zniszczyć żerujące w nich poczwarki 
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Turystyka na Roztoczu 
 

 Mijający rok przyniósł wiele wy-
darzeń, które mają istotne znaczenie 
dla rozwoju turystyki na Roztoczu. 
Ważne jest, w jakim stopniu uda się 
uzyskać pieniądze na zadania związa-
ne z turystyką w latach 2009 i 2010. 
 W atmosferze Świąt Bożego Naro-

dzenia i Nowego Roku warto spojrzeć na 

wydarzenia, których byliśmy świadkami, 

a czasem uczestnikami oraz działania 

związane z Krasnobrodem i Roztoczem. 

Okres noworoczny skłania wszystkich 

do przygotowywania nowych projektów 

i planów również w dziedzinie turystyki 

zarówno przez przedsiębiorców i samo-

rządy. 

 W roku 2007 dziennik „Rzeczpospo-

lita” zorganizował plebiscyt „Siedem cu-

dów Polski”, zmierzający do wybrania 

najważniejszych polskich obiektów bę-
dących dziełem człowieka. Spośród 27 

budowli nominowanych przez Kapitułę, 
internauci wybrali siedem cudów Polski. 

Byliśmy dumni, że szóste miejsce w tym 

prestiżowym plebiscycie zajęło zamoj-

skie Stare Miasto. Zamość w ostatnim 

okresie zaczyna wyrastać na ważny 

ośrodek kulturalny Polski Wschodniej. 

Jarmark Hetmański - Festiwal Produktu 

Lokalnego, Festiwal im. Marka Grechu-

ty- to nowe imprezy przyciągające coraz 

większe rzesze nie tylko miłośników 

kuchni i muzyki. Bardzo ambitnym za-

mierzeniem jest budowa Centrum Kultu-

ry Filmowej w Zamościu. Obiekt, w któ-

rym znajdą się trzy sale kinowe (plano-

wane oddanie do użytku już w 2010 ro-

ku) stworzy zupełnie nowe możliwości 

organizacji imprez i festiwali filmowych. 

Rozwój Zamościa jako miasta kultury 

ma wręcz kapitalne znaczenie dla rozwo-

ju turystyki na całym Roztoczu. Zamoj-

skie hotele nie są w stanie zapewnić 
miejsc dla wszystkich miłośników kultu-

ry i turystów w czasie organizacji ogól-

nokrajowych imprez i festiwali, a poza 

tym w dużym mieście nikt nie lubi wy-

poczywać.   Zwierzyniec i Krasnobród 

ze swoją ciekawą ofertą winien współ-

pracować we wszelkich inicjatywach tu-

rystycznych i kulturalnych wychodzą-
cych z miasta wpisanego na listę świa-

towego dziedzictwa UNESCO. Indywi-

dualne działania niektórych gmin, czy 

też utworzenie nowej (tomaszowskiej) 

organizacji turystycznej – nie dają więk-

szych szans na promocję marki „ Za-

mość i Roztocze”. 

 Bardzo istotnym z punktu widzenia 

promocji Roztocza był tegoroczny plebi-

scyt czytelników „Rzeczpospolitej” na 

Siedem cudów polskiej przyrody. Piąta 

pozycja na tej liście Szumów na rzekach 

Tanew i Sopot, to według prezesa Pol-

skiej Organizacji Turystycznej najwięk-

sza niespodzianka i największy  

 

zwycięzca plebiscytu. Ten sukces spra-

wi, że wiele osób zastanowi się, czy nie 

warto zajrzeć na Roztocze. Nie ma co 

ukrywać, że tak wysoka lokata (zaraz za 

Morskim Okiem) była możliwa dzięki 

zaangażowaniu dziennikarzy, władz lo-

kalnych oraz młodzieży z naszego re-

gionu (szóstka za patriotyzm!).Teraz 

trzeba to tylko umiejętnie wykorzystać 
w promocji Roztocza. 

 Dla Krasnobrodu niezwykle ważnym 

wydarzeniem było zdobycie tytułu Perły 

Lubelszczyzny 2008. Szczególne zna-

czenie ma fakt, że to czytelnicy Kuriera 

Lubelskiego i słuchacze Radia Lublin, a 

więc głównie mieszkańcy Lublina, gło-

sują na wybrane miejscowości. W po-

przednich latach tytuł ten otrzymywały: 

Janów Lubelski, Kazimierz Dolny, Za-

mość, Nałęczów. Wypada się cieszyć, że 

mieszkańcy Lublina zauważają walory 

turystyczne Roztocza. Dla nas tym więk-

sza satysfakcja, że uzyskaliśmy więcej 

głosów od Zwierzyńca. Zdobyta statuet-

ka, oprócz walorów promocyjnych, mo-

że mieć znaczenie przy ubieganiu się o 

fundusze unijne. 

 Doskonale w klimat uzdrowiska i 

Sanktuarium Maryjnego wpisuje się no-

wa cykliczna impreza – Festiwal Muzyki 

Kameralnej i Organowej „Per Arte ad 

Astra”.  

 Istnieją duże szanse, że trasa rowe-

rowa, która powstanie w ramach unijne-

go programu Rozwój Polski Wschodniej 

będzie przebiegała od Chełma, przez 

Zamość i Krasnobród. Warto być na 

szlaku tej promowanej przez kilka wo-

jewództw trasy rowerowej. 

 Z turystycznych projektów składa-

nych w przyszłym roku mają szanse 

przede wszystkim pomysły realizowane 

w partnerstwie z innymi samorządami. 

Ważniejsze to: 

 „Smaki i szlaki Roztocza” - przed-

sięwzięcie realizowane wspólnie z gmi-

nami Roztocza, Zamościem i Janowem 

Lubelskim. Projekt obejmuje organizację 
„jarmarków”, imprez promocyjnych, 

wykonanie materiałów promocyjnych. 

 „Geoturystyczna trasa Roztocza 

Środkowego” – trasa rowerowa ukazują-
ca bogactwo geologiczne Roztocza (ka-

mieniołomy, sztolnie , rezerwaty ) opra-

cowywana we współpracy z gminą Su-

siec i Józefów oraz Nadleśnictwami 

Zwierzyniec i  Józefów. 

 „Promocja produktu turystycznego 

„Zamość i Roztocze” - rozbudowa 

„Szlaku Ordynacji Zamojskiej” m.in. o 

Krasnobród (kampania promocyjna, 

oznakowanie turystyczne, działania 

szkoleniowe). 

 Najważniejszym dla Krasnobrodu 

zadaniem związanym z rozwojem tury-

styki jest z pewnością rozbudowa  

 

zalewu. W celu zwiększenia szans uzy-

skania wsparcia z funduszy unijnych, 

zakłada się złożenie wniosku w partner-

stwie z Zamościem i Janowem Lubel-

skim (liderami w pozyskiwaniu fundu-

szy unijnych). Nabór wniosków spo-

dziewany jest dopiero we wrześniu 2009 

r. Trudno czekać bezczynnie kolejne la-

ta. Stąd decyzja Burmistrza o rozpoczę-
ciu prac w celu poprawy czystości wody 

w rzece Wieprz i zalewie, a także przy-

stąpienie do kapitalnego remontu zalewu 

połączonego z planem budowy mola. 

 W najbliższych dwóch latach plano-

wane są również lokalne zadania zwią-
zane z turystyką: oznakowanie admini-

stracyjne (nazwy ulic), oznakowanie tu-

rystyczne Krasnobrodu nawiązujące do 

charakteru Roztocza, nowe wydawnic-

twa, monografia Krasnobrodu. 

 Chcąc zachęcić turystów do wydłu-

żenia pobytu w naszym miasteczku, 

trzeba myśleć o wykonaniu kolejnych 

ścieżek i tras spacerowych. Wzorem lat 

poprzednich, myślę, że zaangażują się 
społecznie do tych działań wszyscy, któ-

rym zależy na rozwoju turystyki w na-

szej gminie. 

 Ciągle pozostaje do rozwiązania 

problem „wizytówek” Krasnobrodu - 

„Stara Gmina”, „działka handlowa” na 

Pl. Siekluckiego. W połowie przyszłego 

roku planowane jest otwarcie Punktu In-

formacji Turystycznej – Dworca w Pod-

klasztorze. Warto do tego czasu znaleźć 
nowego, lepszego niż UMCS gospodarza 

„Starej Gminy”.  Mam nadzieję, że rów-

nież do wiosny właściciel „ działki han-

dlowej” na krasnobrodzkim rynku ze-

chce za godziwą cenę odsprzedać swoją 
posiadłość na rzecz gminy. 

 Podstawowym problemem i barierą 
w rozwoju turystyki na całym Roztoczu 

jest stan dróg. Według obietnic władz 

województwa na wiosnę ma ruszyć bu-

dowa drogi wojewódzkiej Lipsko-

Kaczórki. Biorąc pod uwagę polskie re-

alia i procedury, to obawiam się, że ter-

minu wiosennego będzie raczej trudno 

dotrzymać. Nikt się pewnie nie obrazi, 

jak uda się prace rozpocząć jesienią. 
 Wysoko został oceniony wniosek w 

sprawie remontu drogi powiatowej Ka-

czórki – Guciów - w ramach programu 

budowy dróg lokalnych tzw. „schetynó-

wek”. Jest to wspólny wniosek Powiatu 

Zamojskiego oraz gmin: Krasnobród, 

Adamów i Zwierzyniec. Wszyscy radni 

powiatowi z gminy Krasnobród i Ada-

mów oraz Burmistrz Krasnobrodu, prze-

konywali władze gminy Adamów i 

Zwierzyniec o konieczności podjęcia 

uchwał w wersji zaproponowanej przez 

 

Ciąg dalszy na str. 16 
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XXV sesja Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie 

 

Wielkim Rada ustaliła opłatę za zrzut 1m
3
 

nieczystości stałych na gminne wysypisko 

w Grabniku w wysokości 51,41zł plus 7% 

podatek od towarów i usług.  

Z wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora 

ZGK J.Gmyza potrzeba zmiany ceny wy-

nikła z uwagi na wzrost kosztów, które 

składają się na cenę 1m
3
 odpadów komu-

nalnych. Jako jeden z głównych kosztów 

Dyrektor podał opłaty środowiskowe od-

prowadzane do Urzędu Marszałkowskiego 

za tzw. korzystanie ze środowiska, pozo-

stałe koszty to, praca sprzętu, wynagro-

dzenie pracownika pracującego na wysy-

pisku, koszty administracyjne i inne. 

Uchwalona stawka będzie obowiązywać 
od 1 stycznia 2009r.  

Przy omawianiu tego tematu prowadzona 

była również dyskusja dotycząca problemu 

gospodarki odpadami na terenie naszej 

gminy. Mając na względzie koszty utrzy-

mania wysypiska w Grabniku jego dalszą 
eksploatację jak również brak odpowied-

niego sprzętu do wywozu nieczystości, po-

jawiła się wątpliwość czy ZGK nadal bę-
dzie świadczył usługi w zakresie wywozu 

nieczystości stałych od mieszkańców, czy 

być może będzie wykonywał to inny za-

kład.  

 

6. Uchwała ws. zmian w budżecie gminy 

na 2008 rok. 

 
7. Uchwała ws. uchwalenia budżetu gmi-

ny na 2009 rok. 
Budżet Gminy Krasnobród na 2009 rok 

opublikowany zostanie w styczniowym 

wydaniu GK. 

 
 W wolnych wnioskach radni i sołtysi 

zgłaszali zapytania dot. potrzeb w zakresie 

inwestycji drogowych oraz modernizacji i 

wykonania oświetlenia ulicznego na Szu-

rze, Borkach, Majdanie Wielkim i Turzyń-
cu. Na zgłaszane zapytania wyjaśnień 
udzielał Burmistrz J. Oś.  
 Z treścią podjętych uchwał można za-

poznać się na stronie internetowej pod ad-

resem http://www.krasnobrod.bip.mbnet.pl 

(w zakładce Uchwały Rady Miejskiej). 

 

oprac. E. Borek 

 

 
Boże  

Narodzenie 
 

Narodziny Chrystusa – Syna Bożego 

w historii ludzkości wyjątkowe wydarzenie 

pasterze, Mędrcy świata, monarchowie 

do żłóbka Betlejemskiego zanoszą  
uwielbienie. 

 

Z radością Mu pokłon, dary składają 
by zbawił lud ukochany 

Wszechmocny Król nad wiekami 

przez wszystkich wyznawców oczekiwany. 

 

W naszej tradycji święta szczególne 

starannie przez rodaków przygotowane 

 

skłaniające do zadumy, refleksji 

wśród katolików głęboko przeżywane. 

 

Święta rozpoczyna wieczerza wigilijna 

stół białym obrusem przykryty 

postne, różnorodne potrawy czekają 
karp uczestnikom wzmaga apetyty. 

 

Członkowie rodziny w imię chrześcijaństwa 

dzieląc się opłatkiem życzenia składają 
zadowolenie, uśmiechy na twarzach 

nawet urazy sobie wybaczają. 
 

Atmosferę wspólnego świętowania  

śpiewem polskie kolędy potęgują 
swoją prostotą, ładunkiem emocjonalnym 

uczestników uroczystości fascynują. 
 

Niezwykły nastrój gwiazdkowy 

zapalona choinka wywołuje 

na wyłożone pod nią prezenty 

każdy niecierpliwie oczekuje. 

 

Głównym akcentem Bożego Narodzenia 

liturgia mszalna dla parafian i gości 

kościoły wypełnione po brzegi ludźmi 

udział wiernych potwierdzeniem naszej  

tożsamości. 

 

Idźmy do Stajenki, Jezus czeka 

mając głębokie przekonanie 

że rozgrzeje oziębłe serca 

a dobroć, miłość rzeczywistością się stanie. 

 

Henryk Bujalski 

Warszawa 

 

 

 W dniu 6 grudnia 2008 roku w Kra-

snobrodzkim Domu Kultury odbyła się 
XXV sesja V kadencji Rady Miejskiej 

w Krasnobrodzie. W sesji uczestniczyło 

13 radnych, Burmistrz, Z-ca Burmi-

strza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gmi-

ny, Kierownicy jednostek podległych, 

pracownicy Urzędu Miejskiego, sołtysi, 

przewodniczący zarządów osiedli. 

 Podczas sesji podjęto 7 następują-
cych uchwał:  

1. Uchwała ws. wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę działki nr 943 po-

łożonej w Krasnobrodzie przy ul. 3 Ma-

ja. 
Podjęta uchwała dotyczy oddania w 

dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości 

o pow. 0.2333ha poł. w Krasnobrodzie 

przy ul. 3 Maja wraz z budynkiem mu-

rowanym piętrowym o pow. użytkowej 

750 m
2
 na rzecz Krasnobrodzkiego 

Domu Kultury. 

 

2. Uchwała ws. uchwalenia Miejsko-

Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2009 rok. 
Program Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2009 rok uchwalono w wysokości 

4.000,00zł. Zaplanowana kwota zosta-

nie przeznaczona na prowadzenie przez 

szkoły profilaktycznej działalności in-

formacyjnej, edukacyjnej oraz szkole-

niowej w zakresie rozwiązywania pro-

blemów narkomanii. 

 

3. Uchwała ws. uchwalenia Miejsko-

Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania  Problemów Alkoho-

lowych na 2009 rok.   
Program Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych na 2009 rok 

uchwalono na kwotę 91.000,00zł. Środ-

ki planuje się wydatkować na prowa-

dzenie profilaktycznej działalności in-

formacyjnej i edukacyjnej, wspomaga-

nie działalności instytucji służącej roz-

wiązywania problemów alkoholowych 

jak również udzielanie pomocy rodzi-

nom, w których występują problemy al-

koholowe.    

 

4. Uchwała ws. przyjęcia „Programu 

współpracy z organizacjami pozarzą-

dowymi oraz  podmiotami prowadzą-

cymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2009. 
Podjęta uchwała dotyczy programu nt. 

współpracy gminy z organizacjami po-

zarządowymi, osobami prawnymi, jed-

nostkami nie  posiadającymi osobowo-

ści prawnej, stowarzyszeniami jedno-

stek samorządu terytorialnego. 

 

5. Uchwała ws. ustalenia opłaty za 

zrzut nieczystości stałych na gminne 

wysypisko w Grabniku. 
Na wniosek ZGK z/s w Majdanie 

 

Turystyka na  Roztoczu 
Ciąg dalszy ze str. 15. 

Starostę (gminy i powiat wykładają po 50% wkładu własnego na budowę drogi). Na 

szczęście uchwały przez wszystkie gminy zostały podjęte i „za pięć dwunasta” złożono 

wniosek. Remont tej drogi w przyszłym roku będzie możliwy dzięki współpracy wszyst-

kich samorządów. 

 Korzystając z okazji pragnę podziękować wszystkim osobom, które bezinteresownie 

wspierają wszelkie turystyczne przedsięwzięcia. Zachęcam też do zgłaszania własnych 

projektów, pomysłów, które wpłyną na lepszy wizerunek Krasnobrodu i Roztocza. 

       Kazimierz Gęśla 
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Kampania wrześniowa w ocenie żołnierzy niemieckich 
 

 Na wstępie pragnę poinformować Sza-

nownych Czytelników, że w pierwszym za-

tytułowanym „Kampania wrześniowa” zo-

stały, a następnych artykułach w „Gazecie 

Krasnobrodzkiej” będą ujęte tylko te walki 

z najeźdźcą hitlerowskim, gdzie miałem 

możliwść nawiązania do dostępnych mi 

danych źródłowych o wypowiedziach do-

wódców jednostek Wehrmachtu i niemiec-

kich korespondentów wojennych na temat 

żołnierzy armii polskiej oraz w których zo-

stały docenione: odwaga, poświecenie, wy-

szkolenie bojowe, brawura i determinacja, 

jak też wysoki kunszt dowodzenia oddzia-

łami przez polskich dowódców. 

 

 W następnych rozdziałach książki 

„Wspomnienia żołnierza” gen. Hanz Gude-

rian pisze o poważnych stratach niemiec-

kich w kampanii wrześniowej a zwłaszcza 

w śród oficerów. Zginą jego adiutant, sy-

nowie wielu generałów, syn ministra spraw 

zagranicznych Rzeszy. „Tłumaczy to tym, 

że oficerowie swoim przykładem starali się 
pociągnąć do boju swoje oddziały wyraź-
nie oddające się i które panicznie bały się 
Polaków. Polacy - relacjonuje dalej, bronili 

przyczółków mostowych i bunkrów tak za-

jadle, że często jego oficerowie byli bez-

radni”. Po wojnie wrześniowej domagał się 
od Hitlera lepszego opancerzenia czołgów i 

zwiększenia kalibru ich dział.  

 Feldmarszałek Erich von Manstein, 

zdobywca Krymu i pupil Hitlera w książce 

„Stracone zwycięstwa”, pisze o bitwie pod 

Kutnem: „Takiego męstwa jak u Polaków 

nie widziałem… mieliśmy poważne stra-

ty... To była największa bitwa tej wojny”. 

Manstein przyznaje, że w wielu wypadkach 

polski sztab zaskakiwał celnością operacji i 

w trudnych sytuacjach wychodził obronną 
ręką tam, gdzie klęska była nieunikniona.  

Manstein jest na tyle uczciwy, iż przyznaje, 

że w obliczu tak wielkiej siły jaka napadła 

na Polskę, nic więcej zdziałać w tej obronie 

nie było można. Był obecny przy podpisy-

waniu kapitulacji Warszawy i odnotował 

wtedy słowa polskiego generała: „Koło 

kręci się”... i dodaje w swoich pamiętni-

kach „Miał rację”.  

 Natomiast gen. Adolf Heusinger w 

swej książce z 1950r. opisuje rozmowę Hi-

tlera z d-cą 30 D Piechoty gen. mjr von 

Briesenem, który z obandażowaną ręką 
mocno wyczerpany, ze śladami ciężkich 

przeżyć na froncie nad Bzurą, założył na-

stępujący raport. „Moja dywizja została 

przed trzema dniami w czasie marszu na 

wschód, zaatakowana niespodziewanie z 

flanki przez przeważające siły nieprzyja-

ciela... Każda jednostka mogła się jedynie 

tam bronić, gdzie stała. Walki były bardzo 

ciężkie. Polacy nacierali falami i bez 

względu na własne straty. 

Tu i ówdzie niektóre oddziały mojej dywi-

zji musiały się wycofać... Wojsko biło się 
dobrze, ale straty są duże. Przez 10 dni 

trwały ciężkie zmagania doborowych dy-

wizji Wehrmachtu zanim wojska polskie 

cofnęły się za Warszawę”. Dotyczyło to 

walk nad Bzurą, gdzie przeszły do 

 

kontrofensywy armie: „Poznań” i „Pomo-

rze” walcząc pod jednym dowództwem gen 

dyw. Tadeusza Kutrzeby.  

 Kilka połączonych sił mimo uległości 

przed znacznie silniejszym przeciwnikiem, 

przyniosło na miarę możliwości jeszcze je-

den chlubny epizod do historii oręża pol-

skiego.  

 Wojsko polskie od pierwszego dnia 

wojny broniło z niebywałą determinacją 
każdego skrawka ziemi, wykazując przy 

tym dużo poświęcenia i bohaterstwa na 

każdym odcinku frontu. 

 Jednostki zmobilizowane, mimo że dla 

wielu z nich to był pierwszy chrzest bojo-

wy, trwały do końca w obronie Ojczyzny, a 

przykładem tego niech będzie Wołyńska 

Brygada Kawalerii dowodzona przez płk. 

dypl. Juliusza Filipowicza, która została 

zmobilizowana w połowie sierpnia 1939 r, 

a już 20-stego tego miesiąca przybyła 

transportem kolejowym w rejon swej kon-

centracji, na północ od Częstochowy. Bry-

gada otrzymała zadanie osłony południo-

wego skrzydła Armii "Łódź", którą dowo-

dził gen. Rómmel.  

 Jej sąsiadem od lewego skrzydła była 7 

Dyw. Piechoty, z Armii „Kraków” dowo-

dzona przez gen. Antoniego Szyllinga. Już 
1 i 2 września stoczyła ciężkie boje pod 

wioskami Mokra 1, 2 i 3 z 4 D. Pancerną 
gen. Georga - Hansa Reinhardta z XVI 

Korpus Pancernego. Dywizja ta w swoim 

składzie posiadała: 13 tyś. żołnierzy, dywi-

zjon rozpoznawczy, dwa pułki czołgów (w 

sumie 300 czołgów lekkich i rozpoznaw-

czych oraz 140 samochodów pancernych), 

pułk grenadierów pancernych, pułk artyle-

rii, dywizjon przeciwpancerny, oddział sa-

perów i łączności. Dywizja była wsparta 

przez lotnictwo. 

 W tym czasie Niemcy nie posiadali 

jeszcze czołgów ciężkich jak: „Tygrysy”, 

„Pantery”, czy „Ferdynandy”. 

 Pierwsze oddziały 4 D. Panc. o godzi-

nie ósmej dnia 1 września uderzyły z mar-

szu na pozycje 21 p. uł. i zostały odrzuco-

ne, tracąc 4 czołgi. O godzinie 10-tej natar-

cie czołgów nieprzyjacielskich na te same 

pozycje zostało ponownie odparte. Niemcy 

stracili dalsze 12 czołgów. Do południa 

podjechały i rozwinęły się do walki więk-

sze siły 4 D. Panc. i o godzinie 12-tej ude-

rzyły około setką czołgów od zachodu na 

21 p. uł. i od północy przez młody las 

wdarły się na polanę wsi Mokra. Tu czołgi 

natrafiły na baterie 2 dywizjonu art. konnej 

(2 d.a.k.). Baterie broniąc się, zniszczyły 

około 40 czołgów.  

 Wtedy 12 p. uł. wykonał kontratak i 

wzmocnił obronę przeciwpancerną swoimi 

działkami p. panc. Pozostałe czołgi nie-

mieckie wycofały się z walki na pozycje 

wyjściowe. O godzinie 15 -tej 4 D. Panc. 

ponowiła natarcie piechotą zmechanizowa-

ną i czołgami, wspierane artylerią oraz sil-

nymi uderzeniami lotnictwa. Uderzenie to 

przełamało obronę 12 i 21 p. uł. O godzinie 

16-tej nieprzyjaciel doszedł do toru kole-

jowego Kłobuck-Działoszyn przebiegają-
cego po nasypie, w którym był przepust z 

 

mostem kolejowym. Była to dobra droga 

do uzupełniania amunicji do linii obrony, 

uzupełniania stanu osobowego oraz ewa-

kuacji rannych żołnierzy. 

Wówczas d-ca brygady płk. dypl. Filipo-

wicz wykorzystał swoje odwody i wykonał 

kontratak: 2 płk. strzelców konnych i 21 

dywizjonem pancernym, który dokonał na-

tarcia z boku na niemieckie czołgi. Od pół-

nocy nadjechał pociąg pancerny Nr 53 

„Śmiały", który natychmiast otworzył 

ogień do nacierających oddziałów nie-

mieckich. Ogień 2 d.a.k. pociągu pancer-

nego, z którego prażyły dwa działa stumi-

limetrowe, cztery siedemdziesięciopięcio-

milimetrowe, kilka działek p. panc. i 24 

cekaemy zaopatrzone w amunicję w więk-

szości przeciwpancerną oraz uporczywej 

obronie 12 i 21 p. uł., spowodowały zamie-

szanie wśród atakujących oddziałów nie-

mieckich, ich czołgi kręcąc się i wycofując 

rozpoczęły strzelaninę między sobą. 
Cała ta krzyżacka, żelazna armada wycofa-

ła się na pozycje wyjściowe, pozostawiając 

na polanie Mokra ponad 150 czołgów i in-

nych pojazdów mechanicznych, a w tym 

około 40 samochodów pancernych. 

 Bitwa pod Mokrą została wygrana 

przez Polaków. Poza stratami w czołgach i 

pojazdach mechanicznych w walkach po-

legło około 390 żołnierzy Wehrmachtu, nie 

licząc rannych, których było bardzo dużo.  

 Po stronie polskiej w/g. gen. Rómmla 

było 180 poległych żołnierzy, 300 rannych 

i prawie 320 zabitych koni. Zniszczonych 

zostało kilka dział z 2 d.a.k. i 2 armaty 

p/pancerne. 

 Kawalerzyści używali koni jedynie do 

przemieszczania się, dzięki czemu byli 

bardziej mobilni niż piechota. Nie jest 

prawdą, że kawaleria była symbolem zaco-

fania armii polskiej, zaś mity o szarżach na 

czołgi są fałszywe. Żołnierze pułków ka-

walerii walczyli w szyku pieszym. Ogółem 

pułk kawalerii po mobilizacyjnym rozwi-

nięciu miał liczyć 874 żołnierzy i około 

890 koni. Uzbrojony był w 12 cekaemów , 

17 erkaemów,12 karabinów przeciwpan-

cernych oraz cztery działka p/pancerne. 

Ciężkie karabiny maszynowe skupione by-

ły w czasie pokoju w szwadronie ciężkich 

karabinów maszynowych, a działka p/panc. 

w plutonie p/pancernym. Każdy pluton li-

niowy uzbrojony był w ręczny karabin ma-

szynowy i karabin p/panc.w.z.35 "Ur" ka-

liber 7,9 mm. Była to broń nowoczesna, 

bardzo skuteczna, przeznaczona do zwal-

czania celów opancerzonych na odległość 
300m. Podstawową bronią szeregowego 

kawalerzysty był karabinek Mauser. Nadto 

kawalerzyści byli wyposażeni w broń białą 
- szable oraz podoficerowie i oficerowie 

mieli broń krótką tj. pistolety, przeważnie 

Visy – polskiej produkcji. 

 

Jan Gębka 

 

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu GK 
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Krasnobrodzki Chór Parafialny z lat 30-tych 
 

 „Wójtowianie”, a dwóch wnuków p. Emi-

la – synowie p. Zbigniewa: Marek i Marcin 

ukończyli szkoły muzyczne. 

 Kazimiera Bełz jest dumna z tego, że 

zaszczepiła chęć do śpiewania swojej cór-

ce Zofii Przytuła, która od najmłodszych 

lat związana jest ze śpiewem. Śpiewała w 

chórze parafialnym za organisty Korniew-

skiego, w Młodzieżowym Zespole „Rozto-

czanie”, była członkiem zespołu KGW p. 

Feliksy Lewandowskiej, a obecnie jest 

wokalistką w zespole „Echo Roztocza” w 

Krasnobrodzie. 

 Ewa Kłyż – swoje zamiłowania do 

muzyki i śpiewania przekazała synowi 

Stanisławowi Kłyżowi, który swoje życie 

zawodowe jak i prywatne związał z muzy-

ką, kończąc Studium Nauczycielskie o kie-

runku muzycznym. Podczas 30-letniej pra-

cy nauczycielskiej prowadził dwu- i trzy-

głosowe chóry szkolne, które zajmowały 

czołowe miejsca w powiatowych przeglą-
dach chórów szkolnych.  

Stanisław Kłyż jest założycielem i kierow-

nikiem zespołu „Echo Roztocza” w Kra-

snobrodzie. 

 Antoni Borek - swoje zamiłowanie do 

muzyki przekazał jedynemu synowi, który 

ukończył ognisko muzyczne, grając pięk-

nie na akordeonie. 

 

 Stare zdjęcia, to nie tylko źródło in-

formacji o osobach, sytuacjach i wydarze-

niach uwiecznionych na zdjęciu, to źródło 

znacznie szerszych informacji.  

 Na załączonym zdjęciu można zoba-

czyć jaka wówczas, w latach 30-tych pa-

nowała moda. Wszystkie panie mają długie 

włosy, gładko uczesane. Ondulacje i tapi-

rowanie nie było im znane. Występują też 
w długi sukniach. Tylko u panów nic się 
nie zmieniło do dnia dzisiejszego, wszyscy 

występują w ciemnych garniturach, bia-

łych koszulach pod krawatami. 

Informacje zebrał: 

Stanisław Kłyż 
 

 

 W naszych domowych archiwach znaj-

dują się często bardzo cenne pamiątki, a 

wśród nich m.in. stare fotografie. Warto od 

czasu do czasu zajrzeć do naszych zbiorów 

i przypomnieć sobie osoby, sytuacje i różne 

historie uwiecznione na tych zdjęciach. 

Zachęcamy do podzielenia się tymi wspo-

mnieniami z Czytelnikami „Gazety Kra-

snobrodzkiej”. Jak się okazuje wśród tych 

„skarbów” są zdjęcia z dosyć odległych 

czasów i związane z nimi cenne informa-

cje. 

 Poniżej publikujemy informacje zebra-

ne przez Pana Stanisława Kłyża z Krasno-

brodu, a związane ze zdjęciem Krasno-

brodzkiego Chóru Parafialnego z 1936 ro-

ku.  

M. Czapla  

 

 Krasnobrodzki Chór Parafialny w roku 

1936 liczył 45 osób. Prowadził go organi-

sta Antoni Kołodziejczyk. Proboszczem 

był wówczas ks. prałat Liwerski. Z pośród 

członków tego chóru żyją jeszcze tylko 3 

osoby: Bełz Kazimiera, Zub Paulina i Nie-

borak Józefa. 

 Najwięcej informacji o chórze przeka-

zała mi p. Józefa Nieborak z Majdanu 

Wielkiego. Mówiła ile to przynależność do 

chóru sprawiała radości. Aby należeć do 

chóru, na początku trzeba było przejść 
przez krótki egzamin, który prowadził Or-

ganista, badając poczucie rytmu, głosu i 

słuchu muzycznego. Próby odbywały się 
raz w tygodniu, w soboty. Wszyscy chętnie 

przychodzili na próby, gdyż po ich zakoń-
czeniu, na dole w sali kościoła, zwanej 

„Refektarzem” odbywała się potańcówka. 

Przygrywał pan Organista albo jego syn na 

instrumencie zwanym „fisharmonią”. Mło-

dzież, która nie należała do chóru, trochę 
patrzyła z zazdrością, gdyż nie każdy 

nadawał się do chóru. 

 Chór śpiewał głównie pieśni religijne, 

kościelne, ale też w swoim repertuarze po-

siadał pieśni patriotyczne i ludowe. 

 Pani Józefa Nieborak wspomina z no-

stalgią tak odległe czasy. Chociaż nie było 

światła, radia, telewizora, telefonu czy au-

tobusu świat był weselszy, ludzie bardziej 

sobie życzliwi, mniej zapędzeni niż dzisiaj. 

 Krasnobrodzki chór śpiewał też poza 

naszą parafią. Wyjeżdżaliśmy koncertować 
do Zamościa, a była to nie lada wyprawa. 

Jak już wspominałam, nie było środków 

transportu tak jak dzisiaj. Jeździliśmy 

końmi, saniami – podróż w obydwie strony 

trwała 6 godzin. Ale ta trudność też miała i 

dobre strony. Na krótkich postojach było 

wiele śmiechu, żartów i zabawy. Organi-

zowano też wycieczki dla chóru, które da-

wały nam wiele radości. Gdzie tylko byli-

śmy, zawsze towarzyszył nam śpiew. A ja-

kie było piękne wykonanie takiego 

brzmienia, teraz rzadko się słyszy – po-

wiedziała Paulina Zub. 

 

 Spośród członków chóru widocznych 

na zdjęciu (patrz str. 19) większość udało 

się rozpoznać. Są jednak osoby, których 

 

nie znamy. Może Czytelnicy „Gazety Kra-

snobrodzkiej” będą mogli pomóc i uzupeł-

nić miejsca zaznaczone kropkami brakują-
cymi informacjami, takimi jak - imiona, 

nazwiska członków chóru, nazwy miej-

scowości, z których pochodzili.  

 Oto członkowie chóru: 

Rząd I:  

1. Rawiak ............ – Majdan Wielki 

2. Kozłowski ........... - Hutków 

3. ………………..... - ................ 

4. Kostrubiec Michał – Borki 

5. Mielnicki Bolesław – Hutki 

6. Dubas Wojciech – Majdan Wielki 

 

Rząd II:  

1. Gajewski Mikołaj – Majdan Wielki 

2. Cisło Franciszek – Majdan Wielki 

3. Kostrubiec Stanisław – Borki 

4. Ożga Felicja – Krasnobród 

5. Gałan Józef – Borki 

6. Lewandowska Bronisława – Kra-

snobród 

7.  ………………….....  -  ...................,  

8. Bełz Kazimiera – Krasnobród 

9. Olszewski Bronisław – Krasnobród 

10. Kostrubiec Oleszka – Krasnobród 

11. Czerniak Franciszek – Hutków 

12. Nieborak Józefa – Majdan Wielki  

13. Roczkowski Bronisław – Krasnobród 

14. Roczkowska Bronisława - ………… 

15. Czerniak Józef – Hutków 

16. Zub Paulina – Podklasztor 

17. Molenda Emil – Podklasztor 

18. Nawój Wiktor – Krasnobród, 

19. Kostrubiec Piotr – Podklasztor, 

20. Buczak Jan – Majdan Wielki 

 

Rząd III: 

1. Zub Maria – Podklasztor 

2. Działa Stefania - …………… 

3. Kłyż Ewa – Majdan Wielki 

4. Kołodziejczyk Antoni (organista)  

5. Kostrubiec Weronika – Podklasztor 

6. Mazurek Stefania - ………………. 

7. ………………… - ………………. 

 

Rząd IV: 

1. Mielnicki Stanisław – Zagóra 

2. Misztal Wanda - ……………. 

3. Cios Genowefa – Krasnobród 

4. Zub Weronika - …………….. 

5. Bodys Michał - Krasnobród 

6. Kołtun Janina – Krasnobród 

7. Gielmuda Genowefa – Krasnobród 

8. Kawka Helena – Krasnobród 

9. Borek Antoni – Borki 

 

Rząd V: 

1. Kamińska Kazimiera – Podklasztor 

2. Jarszak Michał – Hutki 

3. Kolba Zofia – Podklasztor 

 

 Warto dodać, że niektórzy z członków 

chóru swoją pasję do śpiewania przekazali 

swoim dzieciom i wnukom. 

A oto przykłady: 

 Emil Molenda przekazał chęć muzy-

kowania synowi Zbigniewowi Molenda, 

który prowadzi zespół folklorystyczny 

 

ADORACJE  
BOŻONARODZENIOWE 
w Kościele NNMP w Krasnobrodzie 

 
4 stycznia 

Godz. 9.00 - Dominikanówka 

Godz. 10.30 - Wólka Husińska 

11 stycznia 
Godz. 9.00 - Majdan Wielki 

18 stycznia 
Godz. 9.00 - Zielone 

Godz. 10.30 - Łuszczacz 

25 stycznia 
Godz. 10.30 Krasnobród 

Godz. 12.00 Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży 

2 luty 
Godz. 17.00 - Koncert Kolęd i Pastorałek - 

Zespół Wójtowianie 
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