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OGŁOSZENIE 
 Burmistrz Krasnobrodu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na 

okres od 01 maja 2009r. do 30 września 2009r. nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Krasnobród oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1283/6 oraz 

część działek nr 1220/3 i 1267/4 o pow. ogólnej 1,10ha wraz z płatnym szaletem pu-

blicznym położonych w Krasnobrodzie. 

Wysokość wywoławcza czynszu wynosi – 10.000,00zł. 

 Ustalona wysokość czynszu w wyniku licytacji płatna jednorazowo z góry w ter-

minie do 15 sierpnia 2009r.   

 Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie przy ul.3-

go Maja 36 w dniu 30 kwietnia 2009r. o godz.10.00 . 

 Wadium w wysokości 10% czynszu wywoławczego należy wpłacić nie później 

niż trzy dni przed przetargiem na konto Urzędu Miejskiego nr 08 1500 1807 1218 

0001 6744 0000 w Kredyt Bank O/Zamość. 
 Dodatkowe informacje można uzyskać w tut. Urzędzie Miejskim pokój nr 9 tel.0-

84 660 7691. Przed otwarciem przetargu osoby które wpłaciły wadium winni zapo-

znać się w projektem umowy dzierżawy.  

 Osobie, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy wpłaco-

ne wadium ulegnie przepadkowi. 

 Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu. 

Krasnobród 30 marca 2009r. 

Burmistrz Krasnobrodu 

Janusz Oś 

 

WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

 

Wizyta Prezydenta RP 
W związku z przypadającą w tym roku 

75 rocznicą wizyty w Krasnobrodzie 

Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego, 

Burmistrz Krasnobrodu wystosował za-

proszenie do Prezydenta RP Lecha Ka-

czyńskiego do odwiedzenia naszego 

miasta. Zaproszenie zostało przyjęte i 

dnia 16 czerwca 2009 roku będziemy 

(przyjmowali) witali Prezydenta na kra-

snobrodzkiej ziemi. Szczegółowy pro-

gram wizyty jest w trakcie ustaleń. 

 

Darowizna na rzecz Parafii NNMP 
W dniu 6 lutego 2009r. Rada Miejska w 

Krasnobrodzie podjęła decyzję o przeka-

zaniu budynku – dawnej siedziby urzędu 

gminy wraz z działką o powierzchni 

około 25 arów na rzecz Parafii Nawie-

dzenia NMP w Krasnobrodzie. Nieru-

chomość ta położna przy Alei NMP (na 

Podklasztorze) jest wpisana do rejestru 

zabytków, w związku z tym na darowi-

znę zgodę wyraził Wojewódzki Konser-

wator Zabytków w Lublinie Oddział w 

Zamościu. Przekazanie odbyło się na 

podstawie ustawy o gospodarce nieru-

chomościami, z uwzględnieniem przepi-

sów o opiece nad zabytkami. Umowę 
notarialną pomiędzy Gminą a Parafią 
podpisano 19.03.2009r. 

 

Krasnobrodzka  
Telewizja Internetowa 

Od marca 2009r. gmina Krasnobród 

wzbogaciła się o nową formę promocji, 

jaką jest Krasnobrodzka Telewizja Inter-

netowa. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do 

systematycznego odwiedzania strony 

www.krasnobrod.tv. Tutaj, bowiem pre-

zentowane są nagrania video 

  

 

przedstawiające ważne wydarzenia z ży-

cia gminy, relacje z imprez odbywają-
cych się w naszym mieście, a w przy-

szłości planowane jest też prezentowanie 

miejsc wartych zobaczenia i ciekawych 

osobowości. Ta forma promocji ma sze-

roki zasięg. Za pomocą Internetu infor-

macje zawarte na tej stronie będą mogły 

docierać do najbardziej odległych zakąt-
ków świata. 

 

Kino letnie w Krasnobrodzie 
W czasie tegorocznych wakacji Firma 

Autdoor Cinema z Warszawy przy współ-

pracy z władzami samorządowymi Kra-

snobrodu planuje realizację projektu ma-

jącego na celu uruchomienie Plenerowego 

Kina Letniego nad  krasnobrodzkim zale-

wem.  

Zgodnie z projektem od 20 czerwca do 

31 sierpnia, codziennie odbywać się będą 
projekcje hitów filmowych. Filmy pre-

zentowane będą z zastosowaniem najno-

wocześniejszego sprzętu projekcyjnego, 

wizyjnego i nagłośnieniowego, którym 

dysponuje Firma Autdoor Cinema. 

 

 

Plenerowe kino letnie w Krasnobrodzie 

to ekran Airscreen (pneumatyczny) o 

powierzchni projekcyjnej 12x6 me-

trów, widownia na ustawionych na pla-

ży leżakach i bogata filmoteka  - jed-

nym zdaniem - interesująca oferta kul-

turalna, nowa atrakcja turystyczna, któ-

ra zachęci turystów do odwiedzenia na-

szego miasta.  

 

Zebrania w Hucisku i Starej Hucie 
W dniu 22.03.2009r. odbyły się ze-

brania, podczas których Burmistrz 

Krasnobrodu spotkał się z mieszkań-

cami miejscowości Hucisko, Potok 

Senderki i Stara Huta. Na zebraniach 

omawiano sprawy dotyczące m.in. lo-

kalizacji nowych przystanków autobu-

sowych oraz zagospodarowania dział-

ki wraz z budynkiem po byłej szkole 

w Starej Hucie. W zebraniach uczest-

niczyło wielu mieszkańców, którzy 

chętnie zabierali głos i aktywnie włą-
czali się w dyskusję nad nurtującymi 

je tematami. 

 Informacje zebrała: 

Mariola Czapla 

 

 

Apel do mieszkańców 
 W związku z coraz częściej spoty-

kanym na ulicach naszego miasta wi-

dokiem wałęsających się psów, które 

stwarzają zagrożenie dla przechod-

niów, Burmistrz Krasnobrodu zwraca 

się z apelem do ich właścicieli o doło-

żenie wszelkich starań, aby psy nie 

opuszczały swoich posesji.  

 W przypadku powtarzających się 
sytuacji, kiedy psy będą pojawiały się 
na ulicach bez opieki, Straż Miejska 

będzie prowadziła działania mające na 

celu odnalezienie właściciela oraz uka-

ranie go mandatem karnym za niewła-

ściwą opiekę nad zwierzętami. 
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Niech Pan Zmartwychwstały,  
w swojej dobroci i niezmierzonej mocy sprawi,  
by trudne momenty znalazły szczęśliwe rozwiązanie.  
Niech napełni wszystkich ciepłem, dobrocią, miłością i pokojem.  
Niech świąteczna radość pozostanie z nami jak najdłużej  
napełniająca serca nadzieją i obfitością łask . 
   

Najlepsze i najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne, 
zdrowia i wszelkiej pomyślności 

dla Mieszkańców i Gości Miasta i Gminy Krasnobród 
składają 

 

           Burmistrz Krasnobrodu     Przewodniczący Rady Miejskiej 
                    Janusz Oś           w Krasnobrodzie 

         Adam Kałuża 
            

 

 

 
Na nadchodzące Święta  

Zmartwychwstania Pańskiego  
– święta miłości Boga do człowieka 

wszystkim Mieszkańcom  
Parafii i Gminy Krasnobród, 

w imieniu swoim  
i księży współpracowników  

składam najlepsze życzenia. 
 

Życzę dobrego zdrowia,  
radosnych przeżyć tajemnic naszej wiary, 

miłości i życzliwości w rodzinie i sąsiedztwach,  
a nade wszystko stałej łączności z Bogiem 

Życzę także, aby nadchodzące Święta przeżywać  
w trzeźwości i pełnej świadomości postawy dzieci Bożych. 

 
Dziekan dekanatu Krasnobród 
Ks. Prałat Roman Marszalec 

 

 

  
„Wy się nie bójcie!   
Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowa-
nego – nie ma Go tutaj! 
 Zmartwychwstał jak powiedział. (…)  
Powiedzcie Jego uczniom:  
Powstał z martwych i podąża przed 
Wami do Galilei”.   

Św. Mateusz  
 
 
Alleluja! Radości prawdziwej: 
- W zdumieniu Tajemnicą Wieczernika 
- W zadumie nad Misterium Krzyża 
- W uniesieniu Wigilii Paschalnej 
- W zaskoczeniu porankiem Zmartwychwstania 
na święta i szarą codzienność 

 
życzą 

Duszpasterze Parafii Zesłania Ducha Świętego 
w Krasnobrodzie 

 
         Ks. Proboszcz Roman Sawic i Ks. Michał Skubis 

 

   

 

 

 

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych  
Świąt Wielkiej Nocy, 

oraz miłych chwil spędzonych bez pośpiechu, trosk i zmartwień 
w gronie rodziny i przyjaciół 

 

Czytelnikom Gazety Krasnobrodzkiej 
 

życzy 
Redakcja  
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Finał Family Cup 2009 
 

 W dniach 6-7 marca 2009 roku w 

miejscowości Kluszkowce (woj. mało-

polskie) odbył się finał XIV Amator-

skich Mistrzostw Polski w Narciarstwie 

Alpejskim i Snowboardzie Family Cup. 

 W zawodach wzięło udział  ponad 

400 zawodników z całej Polski, repre-

zentantów 16 regionów, w których od-

bywały się eliminacje regionalne zawo-

dów Family Cup oraz zawodnicy ze 

Słowacji. 

 Od 10 edycji tej sportowej imprezy 

wśród uczestników Family Cup są też 
reprezentanci województwa lubelskiego, 

wyłaniani podczas eliminacji regional-

nych organizowanych w Krasnobrodzie. 

 W tym roku, w Kluszkowcach wo-

jewództwo lubelskie reprezentowała 9 

osobowa ekipa zawodników w składzie: 

Elżbieta Pomorska i Karolina Trykacz z 

Lublina, Bożena i Artur Orłowscy oraz 

Dawid Grabias z Zamościa, Aleksandra, 

Artur i Augustyn Zaśko z Józefowa oraz 

Jacek Gmyz z Krasnobrodu.  

 Wszyscy wymienieni zawodnicy 

startowali w indywidualnym slalomie 

narciarskim. Niestety zabrakło naszych 
reprezentantów w pozostałych konku-

rencjach, tj. w slalomie narciarskim ro-

dzinnym oraz w snowboardzie zarówno 

indywidualnym, jak i rodzinnym. 
 

 

 Konkurencja była bardzo duża, a na-

sza reprezentacja niewielka liczebnie, 

ale wszyscy zawodnicy dzielnie walczy-

li na trasach slalomów. Nie zawsze ta 

walka o jak najlepsze lokaty kończyła 

się dobrze - zdarzały się potknięcia i 

upadki na trasie, czy pominięcie bramki, 

ale nie wynik był najważniejszy.  

 
 

 Z finału Family Cup ekipa woje-

wództwa lubelskiego przywiozła jeden 

puchar, który zdobyła Elżbieta Pomor-

ska z Lublina, zajmując II miejsce w ka-

tegorii „I kobiety” i uzyskując tytuł wi-

cemistrzyni Polski w tej kategorii. 

 Rozdanie pucharów i dyplomów od-

było się podczas uroczystego zakończe-

nia, które tradycyjnie odbyło się w sobo-

tę wieczorem. Po zakończeniu wręcza-

nia nagród sportowych - pucharów, dy-

plomów, przyszedł bardzo oczekiwany  

 

przez zawodników moment losowania 

nagród. Tutaj równe szanse mieli wszy-

scy, bo w losowaniu nagród brali udział 

wszyscy zawodnicy, którzy pomyślnie 

ukończyli zawody, niezależnie od zaję-
tego miejsca.  Emocji było dużo, bo i 

nagrody były wartościowe. 

 Kończąc relację z finału Family Cup 

serdecznie dziękuję reprezentantom wo-

jewództwa lubelskiego uczestniczącym 

w zawodach za sportową rywalizację i 

miłą atmosferę podczas zawodów. Dzię-
kuję również wszystkim zawodnikom 

biorącym udział w eliminacjach regio-

nalnych, które miały miejsce w styczniu 

br. w Krasnobrodzie.  

 Tradycyjnie już podczas finału Fa-

mily Cup został ustalony kalendarz 

zwodów na następny rok. Zgodnie z ty-

mi ustaleniami eliminacje dla woje-

wództwa lubelskiego odbędą się w Kra-

snobrodzie w niedzielę 10 stycznia 2010 

roku. 

 Choć do kolejnej, jubileuszowej, XV 

edycji Family Cup musimy poczekać 
prawie rok, już teraz serdecznie zapra-

szam wszystkich sympatyków narciar-

stwa i snowboardu do wzięcia udziału w 

tej zimowej imprezie sportowej. 

 

Kapitan reprezentacji woj. lubelskiego 

Mariola Czapla 

 

Fotoreportaż – str. 20 

 

 

Zwyczaje i tradycje wielkanocne  
– jak pięknie przeżyć Wielkanoc  

 

Wielkanoc zbliża się wielkimi kroka-
mi. Czekają nas wielkie porządki, go-
towanie, pieczenie ciast, malowanie jaj 
i święconka... Wszystkie tradycje 
wielkanocne są nam, Polakom, bardzo 
bliskie, ale czy potrafimy przeżyć te 
święta zgodnie z obyczajem?  
 

 Wielkanoc to święta radosne. Świę-
tujemy wygraną walkę Chrystusa ze 

śmiercią. Zmartwychwstanie to najwięk-

sza i najpiękniejsza tajemnica. Dla 

wszystkich chrześcijan święta Wielkiej 

Nocy są najważniejszym świętem w cią-
gu roku. Jednak często nie doceniamy 

ich tak, jak powinniśmy. Nie ma prezen-

tów, wielkiej komercji i bożonarodze-

niowego wzruszenia. A jednak te święta 

są piękne, chociaż spokojniejsze i mniej 

huczne. 

 Malowanie jaj, Śmigus-Dyngus, ad-

orowanie grobów Chrystusa. Nie zapo-

minajmy, o co w tych tradycjach chodzi, 

jak głęboko są one zakorzenione w na-

szej tradycji i ile znaczą dla wszystkich 

wierzących. Pamiętajmy malując 

 

pisanki, że jaja są symbolem życia, pal-

ma jest pamiątką wjazdu Jezusa do Jero-

zolimy, a lanie wodą w świąteczny po-

niedziałek wywodzi się z tradycji pogań-

skiej – w ten sposób czczono budzącą się 
do życia przyrodę. 
 Wielki Piątek to smutny dzień i jed-

nocześnie post, w czasie którego w ko-

ściołach nie odbywają się msze. Chry-

stus umiera na krzyżu, ale my wiemy, że 

wstanie z grobu i stanie się cud. Wielka 

Sobota, dzień święcenia pokarmów, a 

także wigilia paschalna. W ten dzień od-

prawiana jest wyjątkowa i piękna msza, 

która wprawdzie jest bardzo długa, jed-

nak warto chociaż raz spróbować ją 
przeżyć.  
 W Niedzielę Wielkanocną odbywają 
się ranne rezurekcje, a potem siadamy do 

świątecznego stołu. Zaczyna się wielkie 

świętowanie i ucztowanie. 

Możemy jednak wykorzystać ten czas 

inaczej: na zabawę z najmłodszymi, na 

rozmowy, także te trudniejsze – o świę-
tach, skąd wzięły się wielkanocne trady-

cje i dlaczego święcimy jaja. 

 

Wcześniej pomalowane pisanki można 

użyć do bitwy na jaja – dzieciaki stukają 
jajko o jajko, wygrywa ten, czyja pisan-

ka stłucze się najpóźniej. Dlaczego nie 

skorzystać z tradycji niepolskiej i nie 

schować kolorowych jajeczek w ogro-

dzie lub w skrytkach w domu. Kto znaj-

dzie ich więcej, otrzyma nagrodę – cze-

koladowego zająca. A najlepszym po-

mysłem będzie wspólny, radosny spacer. 

 Święta Wielkiej Nocy są radosnym 

witaniem wiosny, budzącej się do życia 

przyrody. To radość ze zmartwychwsta-

nia Jezusa i wdzięczność za Jego wielkie 

poświęcenie dla całej ludzkości. To 

święta może mniej komercyjne, ale 

dzięki temu możemy przeżywać je głę-
biej i piękniej. Możemy skupić się na ich 

najważniejszym przesłaniu i na wspól-

nym, rodzinnym i radosnym świętowa-

niu. 

A. Słota 
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7 dukatów krasnobrodzkich 
 

 Podczas Pikniku Militarnego - II 

Rekonstrukcji Bitew o Krasnobród (w 

tym Szarży 25 Pułku Ułanów Wielko-

polskich), który odbędzie się w ramach 

obchodów Dni Krasnobrodu  

24-26.07.2009r. nastąpi również inau-

guracja dukatów krasnobrodzkich o 

dwóch nominałach: 7 oraz 70. Pomysło-

dawcą i Emitentem dukatów krasno-

brodzkich jest Gmina Krasnobród, pro-

jektem graficznym oraz produkcją zaj-

mie się Mennica Polska S.A. Współcze-

sne dukaty lokalne, które ponownie zo-

stały wykreowane w Polsce przez Men-

nicę Polską S.A., nawiązują do histo-

rycznych tradycji bicia monet przez lo-

kalnych władców. Obecnie dukat lokal-

ny to przede wszystkim atrakcyjne na-

rzędzie promocyjne, które gwarantuje 

osiągnięcie zamierzonych celów infor-

macyjnych i promocyjnych w mediach i 

wśród społeczności lokalnych. Ważnym 

elementem tego projektu jest jego cał-

kowite finansowanie przez firmę   DM 

sp. z o.o., która została jego administra-

torem. Firma DM sp. o.o. odpowiedzial-

na jest za zlecenie przygotowania pro-

jektu graficznego, oraz bieżące kontakty 

z Mennicą Polską S.A. Koncepcja gra-

ficzna dukatów została wypracowana w 

Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie. 

Firma DM sp. z o.o., posiada duże do-

świadczenie w realizacji podobnych pro-

jektów. Była już administratorem dla 

emisji prowadzonych min. dla Kazimie-

rza Dolnego, Chełmna, Gdańska.  

7 dukatów krasnobrodzkich będzie mia-

ło postać bimetalicznego krążka o  

 

średnicy 27mm. Na jego rewersie zoba-

czymy herb miasta Krasnobród razem z 

wizerunkiem statuetki „Perła Lubelsz-

czyzny”; umieszczony zostanie tu rów-

nież napis Krasnobród – Perła Lubelsz-

czyzny 2008. Awers dukata według 

wstępnych założeń zaprezentuje postać 
ułana z lancą na koniu, a oprócz nazwy 

nominału znajdzie się tu również napis 

nawiązujący do 70 rocznicy szarży 25 

Pułku Ułanów Wielkopolskich pod Kra-

snobrodem.  

 „7 dukatom krasnobrodzkim”, które 

wprowadzone zostaną do obiegu na te-

renie miasta, towarzyszyła będzie limi-

towana emisja (tylko 500 sztuk) pamiąt-
kowych 70 dukatów krasnobrodzkich 

wybitych w srebrze oksydowanym. Bę-
dą one miały taki sam wygląd awersu 

oraz rewersu ale większą, bo 32 milime-

trową średnicę. Ich znaczenie będzie 

wyłącznie kolekcjonerskie.  

 Począwszy od dnia 24.07 każdy 

mieszkaniec Krasnobrodu i turysta 

zwiedzający miasto będzie miał możli-
wość nabycia dukatów krasnobrodzkich 

w Punkcie wymiany, którym na ten czas 

stanie się Krasnobrodzki Dom Kultury. 

Aż do końca września 2009 roku za 7 

dukatów krasnobrodzkich będzie można 

nabywać towary i usługi w placówkach 

usługowych i handlowych na terenie 

miasta, które zgodzą się akceptować 7 

dukatów krasnobrodzkich jako bon to-

warowy o wartości 7 złotych. Lista ta-

kich placówek zostanie podana do pu-

blicznej wiadomości na stronie interne-

towej Urzędu Miejskiego:  

 

 

www.krasnobrod.pl. Warto podkreślić, 
że wyemitowanych zostanie tylko 

15.000 sztuk dukatów o nominale 7. 

 Po okresie obowiązywania dukaty 

krasnobrodzkie nabiorą wartości kolek-

cjonerskiej. Ich opis zamieszczany bę-
dzie w krajowych i międzynarodowych 

katalogach numizmatycznych. Zaczną 
mieć one „własną historię” wkompono-

waną w kontekst historii miasta. Dukaty 

krasnobrodzkie będą promowały mia-
sto Krasnobród przez wiele lat. 
 Trzeba podkreślić, że dukaty kra-

snobrodzkie nie są monetami i nie pełnią 
roli prawnego środka płatniczego a ich 

akceptowanie jest całkowicie dobrowol-

ne. Z punktu widzenia prawnego dukat 

lokalny a więc także 7 dukatów krasno-

brodzkich w okresie obowiązywania jest 

bonem towarowym, za który można na-

być towary i usługi o wartości nominal-

nej. Po upływie tego okresu można po-

zostawić go sobie na pamiątkę lub za-

mienić w wyznaczonym terminie z po-

wrotem na pieniądze. Staje się wówczas 

produktem kolekcjonerskim, a także no-

śnikiem informacji o mieście emitencie 

w kraju, a często także za granicą. In-

formacje o emisji dukatów krasnobrodz-

kich będą publikowane na stronie 

www.krasnobrod.pl. 

 W następnym numerze Gazety Kra-

snobrodzkiej zaprezentujemy Państwu 

projekt graficzny naszego dukata. 

 

Zbigniew Michalski 

 

Pani Marioli Czapla - Redaktor Naczelnej 
„Gazety Krasnobrodzkiej”, 

całemu Zespołowi Redakcyjnemu. 
 

Panom Burmistrzom – Januszowi Oś  
i Zbigniewowi Michalskiemu, 

Samorządowi z Przewodniczącym Panem 
Adamem Kałużą 

oraz całej Społeczności Miasta i Gminy Krasnobród 
 

 Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy 
obfitości łask i Błogosławieństwa Zmartwychwstałego 
Chrystusa oraz pełnych pokoju, miłości Świąt z radosnym Al-
leluja! 
 Niech Tajemnice Paschalne stanowią dla Was niewyczer-
pane Źródło wewnętrznej radości, pokoju i nadziei. 
 A miłość, która spłynęła z Krzyża obejmie ramionami 
wszystkich, szczególnie w trudnych chwilach życia. 
 

Krasnobrodzka Rodzina Radia Maryja 
wraz z opiekunem 

ks. Franciszkiem Kościelskim 

  

Krasnobrodzki Dom Kultury 

 

serdecznie zaprasza na 
 

KONCERT 
Orkiestry Salonowej 
 Johanna Straussa 

pod dyrekcją Piotra Skubisa 
 

Aneta Owczynnikow - skrzypce 

Małgorzata Skubis - flet 

Piotr Skubis - klarnet 

Tatiana Przybylska-Karaszewska - wiolonczela 

Franciszek Jasionowski - fortepian 
 

Koncert odbędzie się  
19 kwietnia 2009r., o godz. 17.00  

 

w sali widowiskowej  

Krasnobrodzkiego Domu Kultury 

Wstęp wolny 
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...Panie, wyprowadź na pustynię 
i przemów do serca… 

 

 Okres Wielkiego Postu, to czas, w 

którym w sposób szczególny doświad-

czamy tej Bożej Miłości, która Syna Bo-

żego zaprowadziła aż na krzyż. To czas 

pustyni, czas rekolekcji, czas próby, w 

którym uczymy się roztropności, mądro-

ści ducha i stajemy się lepsi. Warto wte-

dy zastanowić się nad sobą i nad swoim 

życiem. Warto zatrzymać się na chwilę, 
wyciszyć. Można wtedy jeszcze bardziej 

doświadczyć obecności Boga i spotkać 
się sam na sam ze sobą.  
 Takich chwil mogliśmy doświadczyć 
w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobro-

dzie w dniach 22-25 marca 2009 roku 

przeżywając Rekolekcje Wielkopostne, 

którym przewodził O. Ireneusz Homon-

cik – Redemptorysta z Zamościa. Głów-

nym tematem rekolekcyjnych ćwiczeń 

było hasło roku duszpasterskiego 

„Otoczmy troską życie”.  

 
O. Ireneusz - rekolekcjonista 

 

 Szczególny wymiar miał trzeci dzień 

rekolekcji, gdyż w Zespole Szkół Ogól-

nokształcących im. Jana Pawła II w Kra-

snobrodzie odbył się Regionalny Kon-

kurs Wiedzy o Janie Pawle II, który 

zgromadził liczne grono uczestników w 

kategoriach Szkoły Podstawowej, Gim-

nazjum i Liceum, którzy przybyli z 

 

różnych stron, począwszy od uczniów 

szkół naszej diecezji, przez Lublin, aż po 

Stalową Wolę. 
Z tej okazji przybył do naszej wspólnoty 

Pasterz Diecezji Ks. Bp Wacław Depo, 

który wraz z przybyłymi kapłanami 

sprawował w naszym Sanktuarium uro-

czystą Eucharystię i wygłosił Słowo Bo-

że.  

 
Uroczystej Eucharystii przewodniczył  

ks. bp. Wacław Depo 

 

Ks. Biskup zwracają się do zgromadzo-

nej młodzieży mówił: „… nie możemy 

tylko zdobywać prawdy, ale trzeba się z 

nią związać. A najwyższą Prawdą jest 

Chrystus. To nie jest tylko zbiór wiado-

mości, ale Żywy Bóg. On przyszedł, żeby 

dać siebie, na ołtarzu Krzyża. (…) Gdy-

by Chrystus umarł na Golgocie i gdyby 

Jego życie skończyłoby się tylko na tym, 

bylibyśmy godni politowania. Ale On 

Zmartwychwstał. Dlatego tutaj jesteśmy, 

żeby głosić Chrystusa swoim życiem. I 

jeśli nie słyszymy do końca tego co 

Chrystus mówi w sumieniu i sercu, mu-

simy się pochylić, przyklęknąć, poprosić, 
byśmy umieli Go rozpoznawać i związać 
się z Nim (…)”. 

 Zakończenie świętych rekolekcji 

wypadło w Uroczystość Zwiastowania 

 

NMP. Ten dzień obchodzony jest jako 

Dzień Świętości Życia. Dlatego, w tym 

dniu na dwóch Mszach Świętych odbyła 

się Ceremonia Duchowej Adopcji 

Dziecka Poczętego. Wtedy to na ręce 

Ks. Prałata Romana Marszalca ponad 

350 parafian złożyło uroczyste przyrze-

czenia, wyrażając w ten sposób pragnie-

nie obrony życia nienarodzonych dzieci, 

którym grozi zagłada. Ci, którzy podjęli 
się tego wspaniałego dzieła, przez mo-

dlitwę i umartwienia mają pomagać Ko-

ściołowi w walce z szatanem stojąc na 

straży budzącego się życia ludzkiego.  

 
Przyrzeczenia Duchowej Adopcji złożono 

na ręce ks. Prałata Romana Marszalca 

 

 Przeżyty czas, to zapewne czas łaski, 

dzięki któremu mogliśmy się dobrze 

przygotować do przeżywania Świąt Pas-

chalnych. W głębokim przeżyciu tych 

dni pomógł nam zapewne O. Rekolek-

cjonista, jak i księża spowiednicy, którzy 

swoją posługą sakramentalną jeszcze 

bardziej zbliżyli nas do Boga. Dlatego 

po Panu Bogu wyrażamy im naszą 
wdzięczność i wierzymy, że ten święty 

czas wyda błogosławione owoce w na-

szym życiu.  

Tekst i foto 

Ks. Sławomir Skowroński 

 
Zaproszeni goście - Konkurs o Janie Pawle II 

 
Wielu wiernych podjęło Duchową Adopcję 
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IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy  
o Patronie Janie Pawle II w Krasnobrodzie 

 

 „Niech nasza droga będzie wspól-
na…” pod takim hasłem 24 marca 
rozpoczął się IV Ogólnopolski Kon-
kurs Wiedzy o Patronie Janie Pawle 
organizowany przez Rodzinę Szkół im 
Jana Pawła II.  
 
 Zaproszenie do udziału skierowane 

było do uczniów szkół, których patro-

nem jest Karol Wojtyła – Jan Paweł II, 

Papież. Naszej szkole, Zespołowi Szkół 

Ogólnokształcących, przypadł po raz 

kolejny zaszczyt zorganizowania etapu 

Regionalnego Konkursu. O randze tego 

etapu może świadczyć fakt, że w całej 

Polsce wyznaczonych było tylko 11 re-

gionów do przeprowadzenia konkursu. 

 Celem przedsięwzięcia jest popula-

ryzowanie wśród młodych wiedzy na 

temat życia i nauczania Sługi Bożego 

Ojca Świętego Jana Pawła II, również 
tworzenie rodzinnej, życzliwej wspólno-

ty szkół im. Jana Pawła II. 

 Każdy uczeń miał możliwość roz-

wiązania testu w swojej kategorii wie-

kowej tzn. szkoły podstawowej, gimna-

zjalnej lub licealnej. Testy dotyczyły 

biografii, pielgrzymek do Polski oraz 

twórczości literackiej Jana Pawła II. Do 

etapu finałowego zakwalifikowali się 
uczniowie, którzy zajęli I i II miejsca. 

 W konkursie uczestniczyło 24 szko-

ły z województwa podkarpackiego i lu-

belskiego. Do Krasnobrodu przyjechali 

uczniowie m.in. z Rzeszowa, Stalowej 

Woli, Lublina, Kraśnika, Hrubieszowa. 

Konkurs był na wysokim poziomie. 

Zmagania uczniów oceniało komisja 

konkursowa, której przewodniczyli ks. 
Robert Strus z Wydziału Nauki Chrze-

ścijańskiej Kurii Diecezjalnej w Zamo-

ściu oraz Jan Lelonek kierownik Od-

działu Zamiejscowego Wydziału Nadzo-

ru Pedagogicznego nad Gimnazjami, 

Szkołami Podstawowymi 

i Przedszkolami Lubelskiego Kurato-

rium Oświaty.  

 Uczestnicy konkursu ambitnie wal-

czyli o wejście do finału. Trudno było 

wyłonić finalistę ze szkół podstawo-

wych, dlatego odbyła się ustna część 
konkursu dla tej grupy uczniów. Ostatni 

etap konkursu obserwowali uczniowie 

ZSO w Krasnobrodzie. Zarówno 

uczniów jak i nauczycieli w zdumienie 

wprawiał poziom wiedzy najmłodszych. 

Po udzielonej odpowiedzi słuchający 

milkli ze zdziwienia, a następnie nagra-

dzali gromkimi brawami w uznaniu dla 

małych ciałem, ale wiedzą przerastającą 
niejednego dorosłego. Czas spędzony na 

słuchaniu mało znanych faktów z życia 

Jana Pawła II, pozwolił na wzbogacenie 

 

 
 

wiedzy, przypomnienie postawy ludz-

kiej i duchowej wielkiego Polaka. 

 Finał konkursu swoją obecnością 
zaszczycili i uświetnili zaproszeni go-

ście pasterz diecezji ks. biskup dr Wa-
cław Depo, poseł na sejm RP Woj-
ciech Żukowski, kierownik Oddziału 

Zamiejscowego Wydziału Nadzoru Pe-

dagogicznego nad Gimnazjami, Szko-

łami Podstawowymi i Przedszkolami 

Lubelskiego Kuratorium Oświaty Jan 
Lelonek, Burmistrz Krasnobrodu Ja-
nusz Oś, Ks. Prałat Roman Marszalec 
Kustosz krasnobrodzkiego Sanktuarium 

oraz Ks. Roman Sawic Proboszcz Pa-
rafii Św. Ducha. Wspólnie z uczniami 

wysłuchali części artystycznej poświę-
conej Patronowi.  

 Jak bywa w prawdziwej rodzinie, 

podczas oczekiwania na wyniki konkur-

su zaproszeni goście dzielili się wspo-

mnieniami o Ojcu św. Gdy zadałam 

uczniom pytanie, co zapamiętali z usły-

szanych wspomnień, wszyscy powtarza-

li wypowiedź ks. Biskupa, że należy się 
pochylić się nad drugim człowiekiem, 

aby go usłyszeć, tak jak czynił to kardy-

nał Karol Wojtyła a później Jan Paweł 

II. Wspominali też słowa posła Żukow-

skiego, o tym, że nasza duma, świado-

mość narodowa zaczęła wzrastać i 

umacniać się, gdy właśnie Polak został 

papieżem. Wspomnienia o Ojcu Św. 

snuli również nasi księża, i tak w ro-

dzinnej atmosferze doczekaliśmy do fi-

nału. Nagrody wręczali zaproszeni go-

ście. Następnie wszyscy udali się na 

Mszę św., podczas której kazanie wy-

głosił Ks. Biskup Wacław Depo. Ksiądz 

Prałat podziękował wszystkim za przy-

bycie i udział w tak ważnym wydarze-

niu dla naszej szkoły. 

 Niemalże od rana wszyscy wzboga-

cali się duchowo i na tym konkurs 

mógłby się zakończyć, ale ks. Biskup 

serdecznie zaprosił wszystkich uczestni-

ków konkursu na obiad do naszej szkoły 

Zaproszeni goście uznali, że tak jak w 

rodzinie ojcu trudno odmówić i dlatego 

wszyscy udali się na smaczny poczęstu-

nek. Uczniowie i nauczyciele z Rodziny 

Szkół im. Jana Pawła II tworzą radosną, 
serdeczna atmosferę. Na bieżąco wy-

mieniali się opiniami o konkursie 

 

gratulowali, a jednocześnie z wyrozu-

miałością podchodzili do drobnych po-

tknięć. 
 Uczniowie i nauczyciele ZSO w 

Krasnobrodzie starali się pokazać, w ja-

ki sposób poznają i realizują przesłania 

swego Patrona. W szkolnej galerii poka-

zali najciekawsze prace plastyczne z 

ostatniego międzyszkolnego konkursu 

plastycznego, a w bibliotece wystawę 
wydawnictw o Janie Pawle II. Było nam 

bardzo miło, że kolejny raz braliśmy 

udział w ważnym wydarzeniu. Nie by-

łoby tak uroczyście, gdyby nie znako-

mici uczestnicy, opiekunowie konkursu 

i dostojni goście.  

 Całe przedsięwzięcie, jego oprawę i 
nagrody dla uczestników mogliśmy zor-

ganizować dzięki ofiarności sponsorów. 

Za szczególną życzliwość i ofiarność 
dyrekcja naszej szkoły dziękuje następu-

jącym darczyńcom: posłowi RP Wojcie-

chowi Żukowskiemu, 

ks. prałatowi Romanowi Marszalcowi, 

Burmistrzowi Krasnobrodu Januszowi 

Oś, ks. dr Wiesławowi Galantowi kape-

lanowi szkół im. Jana Pawła II, Kazi-

mierzowi Adamczukowi, Krzysztofowi 

Kłyżowi, Henrykowi Gielmudzie, To-

maszowi Kurantowiczowi, Marcinowi 

Skibie oraz firmom: sklep elektryczny 

"DANET" – Anety Soboń, sklep „Gro-

szek” Stanisława Borka, kwiaciarnia 

przy Centrum Pogrzebowym – Krzysz-

tof Sawulski, Zakład Cukierniczy Jana 

Szpyry  
 

Wyniki Półfinału Regionalnego 
IV Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy o Janie Pawle II 
 

Szkoła Podstawowa 

I miejsce - Kozdra Jakub - Zespół 

Szkół Nr 3 – Szkoła Podstawowa Nr 12 

im. Jana Pawła II w Stalowej Woli 
II miejsce - Tofil Paulina - Zespół 

Szkół Nr 3 – Szkoła Podstawowa Nr 12 

im. Jana Pawła II w Stalowej Woli 

III miejsce - Nazaruk Zuzanna - Szko-

ła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II  

w Lublinie 
Wyróżnienia: 
Bielecka Anna - Szkoła Podstawowa nr 

51 im. Jana Pawła II w Lublinie 

Kusz Ilona - Szkoła Podstawowa w 

Goździe Lipińskim 

Skóra Adriana - Zespół Szkół Samo-

rządowych im. Jana Pawła II Tereszpol-

Zaorenda 

Kołpa Aleksandra - Zespół Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Dereźni 

Ciąg dalszy na str. 8 
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Z niebem w oczach 
 

 „Z niebem w oczach” to tytuł kolejne-

go tomiku poezji krasnobrodzkiej poetki - 

Marianny Olszewskiej. Tomik zawierający 

47 utworów z różnych okresów twórczości 

poetki został wydany w marcu br. 

 Dotychczas ukazały się trzy zbiory 

wierszy Marianny Olszewskiej: „Pamięt-
nik sercem pisany” (2001), „Smak jesien-

nych poziomek” (2001 – I wydanie, 2008 - 

II wydanie) oraz „Spacerkiem” (2004).  

 Obok publikujemy jeden z wierszy, z 

najnowszego tomiku. 

 Osoby zainteresowane nabyciem pu-

blikacji proszone są o kontakt z Autorką. 
M. Czapla 

 
Obudziłam się 

Obudziłam się i była wiosna 

dzwony Alleluja głosiły 

dusza ku światu się rwała 

myśli nienazwane wschodziły 

 

dereń ze słońcem się przekomarzał  

niebem przylaszczki zajaśniały 

zieleń trawy się rozmarzyła 

a ciemiernik oblekł szatę białą 
 

żółtobiałozielononiebieska 

opłukana wiosennym deszczem 

ciało słońcu na żer wystawiłam 

i spłynęło życie ciepłym dreszczem 

Marianna Olszewska 

 

IV Ogólnopolski 
Konkurs  

Wiedzy o Patronie 
Janie Pawle II 

 

Ciąg dalszy ze str. 7 

Gimnazjum  

I miejsce - Krysa Justyna - Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Mętowie 

II miejsce - Gałecka Gabriela - Gim-

nazjum nr 3 im. Jana Pawła II Hrubie-

szowie 

III miejsce - Przytuła Milena - Zespół 

Szkół Ogólnokształcących im. Jana Paw-

ła II Krasnobrodzie 

Wyróżnienia: 
Bełz Natalia - Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Gorzycach 

Zaborska Magdalena - Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w Mętowie 

Kurantowicz Anna - Zespół Szkół 

Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w 

Krasnobrodzie 

 

LO  

I miejsce - Szychulec Monika - Zespół 

Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie 

II miejsce - Mokrzycka Angelika - Ze-

spół Szkół Ogólnokształcących im. Jana 

Pawła II w Krasnobrodzie 

III miejsce - Wróbel Justyna - Zespół 

Szkół Ogólnokształcących im. Jana Paw-

ła II w Krasnobrodzie 

Wyróżnienia: 
Chyl Joanna - Katolickie Liceum Ogól-

nokształcące im. Papieża Jana Pawła II 

w Biłgoraju 

Koziara Izabela -Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące im. Papieża Jana Paw-

ła II w Biłgoraju 

Marzena Gęśla 

Fotoreportaż – str. 10-11 

fot. M. Czapla 

 

 

KRZYŻÓWKA 
ŚWIĄTECZNA 

 Litery z kratek ponumerowanych od 

1 do 23 utworzą rozwiązanie „Krzyżów-

ki świątecznej”, które wraz z naklejo-

nym na karcie pocztowej kuponem pro-

simy przesłać na adres Redakcji w ter-

minie do 15.04.2009r.  

 Wśród osób, które nadeślą prawi-

dłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę 
rzeczową. 

Autor krzyżówki: Eugeniusz Lizut 
 

KUPON 
Rozwiązanie Krzyżówki Świątecznej 
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DROGI GIMNAZJALISTO! 
 

 Rozpoczynasz nowy etap swojego życia, który będzie miał duży wpływ na 
Twoją przyszłą karierę. Wybór szkoły, która pomoże Ci zdobyć rzetelną wiedzę, 
rozwinąć zainteresowania i osiągnąć sukces to poważna decyzja. 
 Zaplanuj dobrze swoją przyszłość, pomoże Ci w tym oferta Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie. 
 
OFERTA w roku szkolnym 2009/2010 to: 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
•  klasa o profilu ogólnym przedmioty rozszerzone: geografia, biologia 

•  klasa o profilu politechnicznym przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka 

TECHNIKUM ZAWODOWE  kształcące w zawodach: 
•  technik obsługi turystycznej 

•  technik  hotelarstwa 

 

 W krasnobrodzkim liceum maturę rokrocznie zdaje ponad 97% absolwentów, a 

średni wynik z egzaminu maturalnego to ponad 60%. 

 Ponad 90% absolwentów podjęło dalszą naukę, wielu na renomowanych uczel-

niach (np. UMCS, KUL, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Rzeszowie, 
Akademia im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, WAT w Warszawie, Akademia 
Medyczna w Białymstoku i Lublinie, Politechnika w Szczecinie, Akademia Rol-
nicza w Lublinie).  
 Wielu absolwentów LO w Krasnobrodzie zdobyło prestiżowe zawody: duchow-
ni, prawnicy, przedsiębiorcy, pedagodzy i nauczyciele; wielu z nich związało swo-

je życie z Warszawą, Krakowem, Lublinem i innymi dużymi ośrodkami naukowymi 

i gospodarczymi.  

 
 Podejmujący naukę w naszej szkole znajdą bogatą ofertę wspierającą rozwój 

ucznia np.: 

•  Wyjazdy w ramach przedmiotów, 
•  Wycieczki turystyczno   

krajoznawcze, 

•  Regularne wyjazdy do 

Teatru, 

•  Bogata oferta pomocy 

stypendialnej,  
•   pracownie kompute-

rowe z dostępem do In-

ternetu, 

•  biblioteka szkolna z 

centrum multimedial-

nym, 

•  koła przedmiotowe, 

•  konkursy szkolne i po-

zaszkolne, 

•  coroczne kursy na fe-

riach dla maturzystów, 

•  projekty unijne,  
•  uczniowski klub sportowy „ROCH”, 
•  klub turystyczny „Pełzaki”, 
•  dziennik elektroniczny, 
•  wolontariat. 
Osiągnięcia 

•  Laureat Etapu Wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,  

•  Finalista Olimpiady Biologicznej,  

•  Finalista Olimpiady fizycznej, 

•  Laureat konkursu „Źródła kultury europejskiej – Biblia i mitologia grecka”. 

•  Dwóch finalistów Konkursu Matematycznego pod patronatem UMCS w Lublinie, 

 

 Decyzja o utworzeniu technikum wynika z tego, że w ostatnich latach obserwuje 

się wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, po-

dróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem, a także wzrost zaintere-

sowań społecznych turystyką w Polsce i innych państwach UE.  
 Technikum Zawodowe w Krasnobrodzie proponuje gimnazjalistom naukę  w 

dwóch specjalnościach: 

•  Technik obsługi  turystycznej i tech-

nik  hotelarstwa 

zawody przyszłości, które zapewnią Ci 

pracę w turystyce krajowej jak i w pań-

stwach Unii Europejskiej. 

 

 Program nauczania w Technikum 

Zawodowym obejmuje, obok przedmio-

tów ogólnokształcących, dwa języki ob-

ce, w tym język obcy zawodowy, 

przedmioty zawodowe takie jak: pod-

stawy ekonomiczne i prawne, podstawy 

turystyki, marketing w hotelarstwie i tu-

rystyce, usługi turystyczne, geografię tu-

rystyczną i inne. 

 W kształceniu technika obsługi ru-

chu turystycznego i technika hotelarstwa 

przewidziane są praktyki zawodowe. 

Ciekawy program praktyk umożliwia 

uczniom konfrontację poznanych za-

gadnień teoretycznych z problemami 

pojawiającymi się w życiu zawodowym. 

Praktyki odbywać się będą: Centrum 

Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” w 

Krasnobrodzie i Pensjonat „Natura” w 

Krasnobrodzie. 

 
 

 
 Absolwenci, po zdaniu egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodo-

we uzyskują tytuł technika hotelarstwa 

lub technika obsługi ruchu turystyczne-

go. Po ukończeniu szkoły mogą przy-

stąpić do egzaminu maturalnego 

i rozpocząć studia wyższe na dowolnym 

kierunku. 

 Szczegółowe informacje dotyczące 

rekrutacji do Liceum Ogólnokształcące-

go jak i Technikum Zawodowego moż-
na uzyskać w siedzibie szkół: 

Krasnobród, ul. Lelewela 37 
22-440 Krasnobród, 

tel./fax. (084) 660-70-80, 660-89-25, 
oraz na stronie internetowej: 

www.zsokrasnobrod.pl 
 

    Nauczyciele ZSO Krasnobród 
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Zima w przedszkolu 
 

Wspólne wyjazdy sprzyjają integracji 

dzieci, nauczycieli oraz rodziców, co sta-

nowi ważny element pracy wychowaw-

czej. 

 

 Nauczyciele serdecznie dziękują ro-

dzicom za inicjatywę i ogromne zaanga-

żowanie w przygotowanie tej imprezy. 

 

Przewodnicząca zespołu 

nauczycieli przedszkola - M. Jabłońska 

 

 

Kulig  
„Kulig to jeden lub więcej zaprzęgów 

konnych ciągnących sanie. Jeździe często 

towarzyszy śpiew, zabawy i ognisko. Była 

to bardzo popularna rozrywka szlachty od 

XVII wieku.” 

 27 lutego br. ponad 40 dzieci z 

oddziałów zerowych  ZSP w 

Krasnobrodzie przekonało się czym jest 

kulig. Tego słonecznego dnia 7 

zaprzęgów sań przemykało krętymi 

dróżkami po krasnobrodzkich lasach. 

Trudno powiedzieć czy dzieci podziwiały 

ośnieżone drzewa i piękno zimowej 

przyrody, bo większość z nich po raz 

pierwszy jechała saniami i to było dla nich 

nowe przeżycie. 

 Sanna była świetna. Na miejscu cze-

kało na nas ognisko i  ciepła herbata, 

wszystko przygotowane przez rodziców. 

Samodzielnie upieczona kiełbasa miała 

dla „zerowiaczków” wyjątkowy smak. 

Największą frajdą okazały się jednak za-

bawy na śniegu, zjazdy z górki na sankach 

i workach. 
 

 

  
 

 

 

„Pamięć jest wdzięcznością serca” 
  

 Podziękowanie Księdzu Prałatowi 
Romanowi Marszalcowi, wszystkim Księ-
żom, Panu Organiście, Chórowi, Nauczy-
cielom, Przyjaciołom, Sąsiadom, Krew-
nym oraz Mieszkańcom Krasnobrodu, 
którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzie-
lili z nami smutek i żal, okazywali wspar-
cie duchowe i wyrazy współczucia oraz 
tak licznie uczestniczyli we Mszy św. i 
ceremonii pogrzebowej 
 

Śp. Zbigniewa Pilusia 
 

składa pogrążona w żałobie 

Rodzina 
 

 Krasnobrodzki Dom Kultury 
 

zaprasza do udziału w 
 

Konkursie Wielkanocnym 
na najładniejszą palmę, pisankę i stroik świąteczny 

 
Zasady konkursu: 
1. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek, wykształ-

cenie czy zawód. 

2. Przewidujemy jedną kategorię wykonawców palm, pisanek i stroików – wyko-
nawców indywidualnych. 

3. Prace – palmy, pisanki i stroiki - wykonane dowolną techniką – należy dostar-
czyć do Krasnobrodzkiego Domu Kultury w terminie do 3 kwietnia 2009r.  

4. Prace należy podpisać: imię i nazwisko wykonawcy, wiek, w przypadku uczniów 

należy też podać klasę i nazwę szkoły. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 kwietnia 2009r.  
6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

 O wynikach konkursu poinformujemy poprzez ogłoszenia oraz w kwietniowym 

wydaniu „Gazety Krasnobrodzkiej”. 
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Transplantacja darem życia 
 

 22 lutego br. w Parafii pod wezwa-

niem  Zesłania Ducha Świętego w Kra-

snobrodzie, dzięki uprzejmości probosz-

cza ks. Romana Sawica odbył się dzień 
poświęcony transplantacji. Podczas 

Mszy Świętych były głoszone kazania, 

które poruszały problematykę przeszcze-

piania narządów. W kościele była zorga-

nizowana wystawa prac plastycznych 

uczniów I i II kl. Liceum Plastycznego w 

Zamościu im. Bernarda Miranda, tema-

tem tych prac było propagowanie idei 

transplantacji, co łączy się z pobieraniem 

narządów od osób zmarłych. Parafianie 

mogli zaopatrzyć się w druki oświadcze-

nia woli – jest to deklaracja o oddaniu 

swoich narządów po śmierci. 

 
 

 Medycyna wydłuża ludzkie życie, a 

śmierć jest coraz bardziej rozumiana jako 

jej słabość lub nawet porażka. Przestano 

uważać śmierć za konieczne zjawisko 

naturalne. Do tego stopnia zaczęliśmy 

postrzegać śmierć jako wynik zaniedba-

nia, że jedynie śmierć stulatka uważa się 
za naturalną i to nie zawsze. Dla lekarza 

czy pielęgniarki najbardziej satysfakcjo-

nującym doznaniem jest wygrana walka 

o życie, a najbardziej traumatycznym jest 

śmierć pacjenta. Transplantologia jest 

dziedziną medycyny, która porusza się 
na styku obu tych pojęć. Medycyna zna-

lazła się w sytuacji, kiedy można urato-

wać życie człowiekowi wyłącznie dzięki 

śmierci drugiego człowieka. Nagła i nie-

spodziewana śmierć bliskiej osoby jest 

ogromną tragedią, a życie pozostałych 

nie będzie już nigdy takie samo jak  
 

 

przedtem. Pozyskiwanie odpowiednich 
organów do przeszczepów jest najistot-

niejszym problemem transplantologii. 

 W wielu ośrodkach nie udaje się jak 

dotąd, pozyskać dawców, niestety należą 
do nich szpitale na terenie Diecezji Za-

mojsko- Lubaczowskiej. Wiele osób 

oczekujących na przeszczepienie umiera 

z powodu braku narządów i tkanek.  

 W Polsce istnieje prawo, które mówi, 

że każda osoba, która nie wyraziła sprze-

ciwu w formie pisemnej może być dawca 

narządów. Lekarze jednak zawsze pytają 
najbliższych o zgodę na pobranie narzą-
dów. Według badań opinii publicznej 

(czerwiec 2007, OBOP), Polacy w 90% 

uznają, że idea transplantacji jest słuszna 

i akceptują tę metodę leczenia, jednak w 

momencie utraty bliskiej osoby często 

sprzeciwiają się. Krewni często obawiają 
się, że lekarze nie będą ratowali chorego, 

jeśli podejmą zamiar pobrania narządów 

do transplantacji, niepokoją się, że ciało 

chorego będzie tak okaleczone, że nie 

będzie możliwa normalna procedura po-

grzebowa, mogą bać się, że fakt pobrania 

narządów spotka się z dezaprobatą krew-

nych lub osób z otoczenia. Chcemy za-

pewnić, że tylko w przypadku niesku-

teczności dostępnych środków metod 

leczniczych rozpoznawana jest śmierć 
mózgu i rozważane pobranie narządów. 

Śmierć następuje, gdy nieodwracalnemu 

uszkodzeniu ulega mózg. Śmierć mózgu 

nie jest to śpiączka, letarg, odkorowanie. 

Śmierć mózgu można rozpoznać jeśli 
znana jest przyczyna śpiączki, wyklu-

czono możliwość zatrucia, pacjent nie 

jest we wstrząsie. Śmierć następuje, gdy 

nieodwracalnemu uszkodzeniu ulega 

mózg (poprzez krwotok, uraz, udar, do-

chodzi do jego obrzęku, zahamowaniu 

dopływu krwi do mózgu, niedotlenienia i 

śmierci mózgu). Specjalna komisja prze-

prowadza badania, które oceniają, czy 

mózg jest nieodwracalnie zniszczony. Je-

śli wyniki badań potwierdzają brak funk-

cji mózgu oznacza to śmierć. Osoba, u 

której rozpoznano śmierć mózgu jest  

 

nieprzytomna, nie jest w stanie myśleć, 
poruszać się, oddychać, nie odczuwa bó-

lu, nie cierpi. 

Śmierć mózgu jest stanem nieodwracal-

nym. U osoby zmarłej bez aktywnego 

mózgu ciało może funkcjonować tylko 

przez pewien czas z pomocą specjali-

stycznej aparatury medycznej. Osoba le-

żąca na łóżku szpitalnym, w otoczeniu 

aparatury z bijącym sercem, może spra-

wiać wrażenie, że śpi, ale ona nie żyje. 

Rodzina informowana jest na bieżąco o 

stanie zdrowia, jeżeli komisja w oparciu 

o badania potwierdzi zgon, omawiana 

jest zawsze z rodziną decyzja o pobraniu 

narządów. W czasie rozmowy rodzina 

pytana jest o wolę zmarłego. Celem roz-

mowy jest przekonanie rodziny do zaak-

ceptowania decyzji o pobraniu narządów 

od bliskiej osoby oraz zapewnienie, że 

decyzja na TAK pozwoli na uratowanie 

życia kilku osobom, jeśli nie ma akcep-

tacji zmarły nie zostaje dawcą. Najistot-

niejsze, aby każdy człowiek miał możli-
wość wypełnienia deklaracji na temat 

oddania swoich narządów i tkanek po 

śmierci. Oświadczenie podpisane wła-

snoręcznie nie jest dokumentem praw-

nym, jest natomiast dowodem świado-

mego wyboru każdego z nas w kwestii 

oddania narządów. W krytycznej sytuacji 

pozwoli to najbliższym na zaakceptowa-

nie naszej woli. 

 Lista oczekujących na przeszczep w 

Polsce jest bardzo długa (oczekujących 

na nerkę 1171, na przeszczep nerki i 

trzustki 10 osób, na serce oczekuje 223, 

na serce i płuco 18, na płuco 28, wątroby 

182, na przeszczepienie komórek krwio-

twórczych 316, łącznie 1632). 

 Przeszczepienie narządów łączy tra-

gedię śmierci z radością życia. Akcepta-

cja pobierania narządów od osoby bli-

skiej, która zmarła, pozwala na uratowa-

nie życia kilku osobom. Jest to bezcenna 

forma spieszenia z pomocą drugiemu 

człowiekowi.  
Koordynator ds. transplantacji 

mgr Anna Gradziuk 
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Stańmy w obronie naszej 
godności i Ojczyzny 

 

 Moi Kochani Czytelnicy, artykuł  

który napisałam  zawiera słowa gorzkiej 

prawdy.  

O tej prawdzie trzeba mówić, trzeba ją 
wykrzyczeć. Obecnie nasza Ojczyzna 

znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, 

którą można porównać do okresu rozbio-

rów Polski. Jeśli ktoś tego jeszcze nie 

widzi, to chyba nie chce widzieć. Jestem 

bardzo przygnębiona i codziennie modlę 
się tymi słowami: Boże Miłosierny, pro-

szę Cię, uratuj naszą Polskę. Spraw, by 

znalazł się ktoś, kto powstrzyma Jej 

upadek, wzmocni Naród i przywróci 

świetność Rzeczypospolitej.  

 Niedawno w naszym Krasnobrodz-

kim Sanktuarium sprawował Mszę Świę-
tą i wygłosił piękną homilię nasz Zio-

mek ks. prof. Edward Walewander. W 

czasie głoszenia  bogatego w treści Sło-

wa Bożego, mówił między innymi o 

zjawisku, które obecnie daje się zauwa-

żyć w naszym kraju i nie tylko. Zjawisko 

to zwane jest jełopizacją. Mówił o nim 

także ks. bp. Adam Lepa podczas konfe-

rencji naukowej w Wyższej Szkole Kul-

tury Społecznej i Medialnej w Toruniu. 

Zupełnie zgadzam się z kapłanami i na 

dowód tego podam kilka przykładów.  

 Obecnie Polacy, pod dyktando rządu 

i dyrektyw Unii Europejskiej sami nisz-

czą polski przemysł okrętowy. Majątek, 

który wypracowali nasi pradziadowie, a 

który decyduje o stanie polskiej gospo-

darki, znika jak bańka mydlana. Prze-

ciwnie postępują Niemcy i Francuzi, 

którzy rozbudowują ten przemysł nie 

zważając na zakazy unijne. A co na to 

Polacy? 

Polskojęzyczne media przekłamują sło-

wa stoczniowców, którzy niby to są 
chętni wziąć „srebrniki” jako odprawę. 
Pracownicy stoczni zaprzeczają temu, 

wypowiadając się w tej sprawie w Tele-

wizji Trwam i Radiu Maryja. Związki 

zawodowe dziwnie milczą, milczy także 

społeczeństwo polskie. Jedynie w Radiu 

Maryja w nocnych rozmowach Polaków, 

patrioci płaczą i błagają Boga o litość. 
 

 

     Podam teraz inny przykład. Oto nasi 

polscy nauczyciele, kiedy ministrem  

edukacji był pan Roman Giertych, ciągle 

protestowali i strajkowali. Wychodzili na 

ulicę i skandowali: „Minister do wora, a 

wór do jeziora”. Co było przyczyną tego 

szumu? Otóż powodem było to, że pan 

Giertych zarządził wprowadzenie mun-

durków, wzmożenie dyscypliny w szko-

łach, wprowadzenie cennych, patrio-

tycznych pozycji do kanonu lektur 

szkolnych. Czy te założenia ówczesnego 

Ministerstwa Edukacji powinny być po-

wodem protestów? W niektórych szko-

łach powiatu zamojskiego strajkowało 

wówczas 90 % nauczycieli. Przewodził 

temu Związek Nauczycielstwa Polskie-

go. Patrzyłam na to ze zgrozą i prosiłam 

Ducha Świętego o światło dla nauczycie-

li. A co dzieje się dzisiaj? Obecnie na-

uczyciele zostali pozbawieni wielu praw 

i przywilejów. Karta Nauczyciela została 

ogołocona. Pensum wzrośnie o dwie go-

dziny, a w związku z tym podwyżka płac 

będzie wirtualna. Rząd szykuje dalsze, 

niekorzystne dla nauczycieli ustawy. Co 

wobec tak tragicznej sytuacji robią na-

uczyciele? Zupełnie nic nie robią, mil-

czą, a ZNP nie organizuje strajków i 

manifestacji.  

     Dzisiaj w Polsce wszelkie świństwa, 

przekręty, a także nieudolność i złe rzą-
dzenie, tłumaczy się krótko: To wina 

kryzysu. Najpierw rząd twierdził, że w 

Polsce nie ma i nie będzie kryzysu, gdyż 
jest to silny i rozwijający się kraj. Teraz 

zmienił front i nieudolność w rządzeniu, 

wydawanie złych ustaw, obojętność wo-

bec Ojczyzny i narodu tłumaczy kryzy-

sem. Wyprzedaje także „srebra narodo-

we” w obce ręce i bardzo spieszy się do 

sprywatyzowania wszystkiego, co jest 

jeszcze własnością całego społeczeństwa 

polskiego. Wydawanie złych ustaw 

sprawia, że kolejno padają zakłady pra-

cy, błyskawicznie rośnie bezrobocie, a 

wśród ludzi szerzy się ubóstwo. A co na 

to Polacy? Znaczna część społeczeństwa 

ogląda seriale lub trzyma głowy w TVN- 

 

nie i innych „przekaziorach”, które „ro-

bią pianę z mózgu”. Ludzie ci, stale 

ogłupiani, dają nadal poparcie obecnemu 

rządowi w sondażowych słupkach. La-

ment nad obecną sytuacją słychać tylko 

w „Rozmowach niedokończonych” w 

Telewizji Trwam i Radiu Maryja. Dlate-

go jest taki wściekły atak na te media. 

Mocodawcy chcą zamknąć im usta.  

       Jeszcze kilka słów o obecnym kry-

zysie, który rozciągnął się na cały świat. 

Dziwny to kryzys i wywołany jakby na 

komendę. Pewnej nocy w Radiu Maryja 

głos zabrał mieszkaniec Warszawy. 

Twierdził, że na podstawie doświadcze-

nia, własnych obserwacji i wiedzy histo-

rycznej snuje przypuszczenie, że obecny 

kryzys wywołany jest przez mocarzy te-

go świata. Chcą oni poprzez wielkie 

ubóstwo i związane z nim cierpienie 

zniewolić narody świata i podporządko-

wać je sobie. A najważniejszy ich cel, to 

zabrać ludziom Boga. Często zastana-

wiam się nad wypowiedzią tego słucha-

cza. Czyżby mogło do tego dojść? Czy 

„czipy” znajdą swoje praktyczne zasto-

sowanie? Im dłużej zastanawiam się nad 

tym, to dochodzę do wniosku, że Pan 

Bóg na to nie zezwoli. Kryzys dotknie 

najbardziej ludzi biednych, a to właśnie 

oni gorąco kochają Jezusa Chrystusa i 

upraszają łaski dla świata. Ludzie bogaci 

nie boją się kryzysu, mają bowiem swo-

ich bożków np. pieniądze, bogactwa, fał-

szywą wolność. Dlatego świat może być 
uratowany przez maluczkich, a takich 

jest większość. Zbawiciel świata najbar-

dziej kocha ludzi prostych, biednych, 

cierpiących i pokrzywdzonych. Więc 

błagajmy Go o litość i łaskę przetrwania.  

 Kochani, starałam się pisać prawdę o 

sytuacji, w której się znajdujemy i trochę 
o jej przyczynach. Tak bardzo zabiegam 

o to, by ludzie dobrej woli poznali praw-

dę. Jest ona bardzo potrzebna teraz, by 

każdy kto kocha swoją Ojczyznę, stanął 
w Jej obronie. Niech zawalczy o Nią 
swoją modlitwą, właściwą postawą i po-

stępowaniem. Nie bądźmy obojętni, 

gdyż historia nas kiedyś rozliczy i obar-

czy odpowiedzialnością. Nie pozwólmy, 

żeby nasza Kochana Polska zniknęła na 

zawsze z mapy świata. Starajmy się, by 

nie zginęła póki my żyjemy. 

Józefa Kusz 
 

 

Ogłoszenie 
 

Sprzedam las w Malewszczyźnie 

1. Działka o pow. 60 arów 

2. Działka o pow. 30 arów 

Tel. kontaktowy: 

506 698 682 

lub 694 725 231 

 

  
Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań  

w gronie rodziny i wśród przyjaciół 
Wszystkim  Klientom 

Życzą 
Właściciele i Pracownicy 

Krasnobrodzkiego Centrum Handlowo-Produkcyjno-Usługowego 
AMC Market Spożywczy w Krasnobrodzie 
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Kampania wrześniowa w ocenie 
żołnierzy niemieckich (3) 

 

 Niemiecki kronikarz z VII Korpusu 

Armijnego opisuje o ciężkich walkach i 

jak stwierdza nie był to tylko spacer po 

Polsce, jak głosiła propaganda göebb-

elsowska. Opis dotyczy krwawej bitwy 

stoczonej przez żołnierzy niemieckich z 

oddziałami polskimi, a szczególnie z 23 

DP dowo-

dzoną przez 

płk. dypl. 

Władysła-

wa Powie-

rzę z Grupy 

Operacyjnej 

„Śląsk”, 

którą do-

wodził gen. 
bryg Jan 
Jagmin 
Sadowski 
pod Su-

chowolą koło Stopnicy. 

Dywizja ta wraz z całą Grupą Operacyj-

ną „Śląsk” toczyła ciężkie boje w obro-

nie Śląska i na pasie działań odwroto-

wych pod Stopnicą, Pacanowem, Osie-

kiem, Biłgorajem, Banachami i Toma-

szowem Lubelskim, gdzie zakończyła 

swoje walki w wojnie obronnej 1939r. 

 W boju pod Tomaszowem zaanga-

żowane były niemal wszystkie oddziały 

Grupy Operacyjnej. Walka nieprzerwa-

nie trwała 19 i 20 września. Doszło jed-

nak do okrążenia większości oddziałów 

przez wojska pancerno – motorowe VIII 

K.A. Gen. dyw. Piskor zdecydował o 

godz. 10.00 dnia 20 września o prze-

rwaniu beznadziejnej walki. Decyzja ta 

dotyczyła tylko oddziałów zamkniętych 

w kotle. 

Oddziały, które znalazły się poza obrę-
bem okrążenia (m.in. 75 pp, który od-

skoczył spod Tomaszowa na południe), 

biły się jeszcze same przez dzień 21 

września, a niektóre i 22 września. Żad-

nemu jednak z tych oddziałów nie udało 

się przedostać do południowej granicy. 

Cały teren na południe od Tomaszowa 

Lubelskiego był zapełniony oddziałami 

niemieckimi z XXII i XVII korpusów 

armijnych. 

 Gen. Jan Sadowski pisze w jednej ze 

swoich książek, że jeżeli natarcie pod 

Tomaszowem Lubelskim nie dało spo-

dziewanego rezultatu, to poza innymi 

przyczynami, jednym z powodów było 

ogromne przemęczenie i wyczerpanie 

fizyczne oddziałów.  

Zgodnie z rozkazem Armii „Kraków”, 

którą dowodził gen. bryg. Antoni Szyl-

ling, odwrót miał być wykonywany 

marszami nocnymi. W ciągu dnia ata-

kowane oddziały zmuszone były bronić 

 

wyznaczonych dla danego etapu marszu 

pozycji. Żołnierze albo maszerowali, al-

bo byli w walce, nie otrzymywali regu-

larnego pożywienia, a czasami nawet 

głodowali. Pod Tomaszowem Lubel-

skim brakowało nie tylko żywności, ale 

nawet wody. Przeciętnie trasa marszu 

wynosiła około 28 km dziennie. Były to 

przeważnie marsze nocne po złych dro-

gach i bez dnia odpoczynku w środku, w 

okresie od 1-go września. 

Straty krwawe oddziałów Grupy Opera-

cyjnej „Śląsk” były bardzo duże. Pole-

gło między innymi dziesięciu dowód-

ców batalionów na 21 dowódców w 

Grupie Operacyjnej. Straty w zabitych 

to 1800 żołnierzy, z czego pod Toma-

szowem poległo 400-stu.  

 Kronikarz niemiecki pisze o wal-

kach pod Suchowolą koło Stopnicy: 

„pozycje polskie są trudne do zdobycia, 

nie pomaga wiele nasza artyleria, cho-

ciaż wali, ile lufy mogą wytrzymać.  
Niemieckie ataki załamują się. Tylko 

noc ratuje Niemców przed klęską. Nad 

ranem nadciągający w sukurs pułk nie-

miecki też nie zmienia sytuacji. Nad-

chodzi wieść, że Polacy podpalili las, w 

którym znajdują się oddziały dywizji 

niemieckiej. 

„Piekło w lesie”. Straty w ludziach i 

sprzęcie. Ale i tym razem nieprzyjaciel 

potrafił osłonić swój odwrót i przepra-

wić się przez Wisłę. 
 Cały wysiłek zmierzający do okrą-
żenia był daremny „wzdycha kronikarz. 

Ale wojna toczy się dalej. Palą się wsie, 

miasteczka, płonie Biłgoraj i Michocin, 

z każdej chaty, z każdego domu padają 
strzały. I znów maszerować i maszero-

wać – biada kronikarz. - Nogi puchną i 
krwawią, w płucach i gardle pali i suszy. 

Samochody toną w piachu, motory od-

mawiają posłuszeństwa. Wiele koni pa-

da. Tylko człowiek jeszcze trzyma się, 
jest silniejszy od maszyny i zwierzęcia”. 

Takich opisów niemało jest w albumie 

pamiątkowym VII Korpusu niemieckie-

go. 

 Jak napisze inny kronikarz z dywizji 

brandenburskiej: „W Polsce wszystko 

stawiało opór: ludzie, zwierzęta, przyro-

da”. „Do ostatniego dnia regularnej 

walki, Niemcy ani chwili nie zaznali 

spokoju. Kiedy pod Zamościem nie 

spodziewano się już oporu, nagle nad-

chodzi wiadomość, że badeńska dywizja 

od strony wschodniej zaatakowana zo-

stała przez przeważające siły polskie. 

Dochodzi do zaciętej walki, podają do-

wódcy niemieckich kampanii – kilku 

oficerów, wkrótce również dowódca ba-

talionu. Polacy okrążyli sztab pułkowy. 

Sytuacja 

 

staje się krytyczna dla Niemców. Giną 
wszyscy. 

Do boju pod Zamościem wchodzą pol-

scy podchorążowie. Niemcy ściągają 
zewsząd posiłki, nawet z Tomaszowa i 

Rudki. Ale siły polskie są jeszcze po-

ważne”.  

I jak notuje kronikarz ze sztabu VII 

Korpusu, od 21 września rozgorzała 

nowa wielka bitwa, której losy długo 

ważyły się. Często dochodzi do walki 

wręcz, ale mimo rozpaczliwej obrony 

Niemców – pozycje ich nie są do utrzy-

mania. Brandenburska 68 D. P. płk. 

Brauna operująca również w rejonie 

Zamościa otrzymuje rozkaz natychmia-

stowego spieszenia z pomocą.  
 Wreszcie dowództwo VII Korpusu 

wydaje rozkaz natarcia na linii Zamość i 
na popołudniowo-zachód od miasta w 

dniu 23 września o godz. 8.00 rano oraz 

rozwinięcia do bitwy pod Łabuniami ca-

łą artylerię korpusu. 

Jak dalej pisze kronikarz „straty wśród 

oficerów i żołnierzy były ogromne, a sy-

tuacja rozpaczliwa. Cóż mieli w tej sy-

tuacji powiedzieć Polacy? Ich położenie 

było beznadziejne. Na żadną pomoc li-

czyć nie mogli, amunicja i sprzęt wy-

kruszyły się. 
Coraz nowe jednostki, artyleria i czołgi 

niemieckie zjawiały się na polu walki”.  

Mimo to ciągle grupują się oddziały Po-

laków. Czasami nacierają duże jednost-

ki. Polska kawaleria atakuje w Sucho-

woli i Krasnobrodzie. „Ale niemiecki ta-

ran posuwa się nadal na wschód” – 

stwierdza sucho kronikarz w/w korpusu 

„Tak też było”. 

Kiedy jednostka polska kapituluje, czyni 

to z godnością. Kronikarz pisze przy ta-

kiej okazji o polskim dowódcy: „wal-

czył z wielką odwagą, świetnie prowa-

dził swoje oddziały i zadał VII Korpu-

sowi ciężkie straty”.  

Było to w czasie ostatniej bitwy pod Ja-

nowem Lubelskim, jaką na polskiej 

ziemi stoczył VII Korpus generała Von 

Schoberta w dniu 29 września, kiedy to 

oddziały polskie napotkały opór tylnej 

straży niemieckiej 27 DP.  

Podgrupa ppłk. Kieszkowskiego z grupy 

płk. dypl. Koca natarła od północy na 

Polichnę Górną. Walki trwały od godz. 

12.00 do 19.00 ze zgrupowaniem ponad 

4 batalionów niemieckich, które na roz-

kaz 27 DP jechały samochodami cięża-

rowymi z Kraśnika do Janowa w celu 

odbicia okrążonego w Dzwoli dywizjo-

nu przeciwpancernego. 

Grupa płk. Koca nie zdołała przełamać 
oporu przeciwnika, ale zadała mu  

Ciąg dalszy na str. 16 

gen. bryg. Jan Sadow-

ski - Dowódca Grupy  

Operacyjnej „Śląsk” 
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Kampania wrześniowa w ocenie 
żołnierzy niemieckich (3) 

 

Ciąg dalszy ze str. 15 

poważne straty oraz wzięła do niewoli 

300 jeńców. 

Natomiast środkowa kolumna w/w gru-

py pod dowództwem płk. Filipkowskie-

go stoczyła jeszcze krwawe walki w Ja-

nowie Lubelskim, gdzie Niemcy bardzo 

uporczywie bronili się w murowanym 

budynku więzienia. Kolumna wschodnia 

płk. Płonki, która okrążyła w Dzwoli 

niemiecki dywizjon przeciwpancerny z 

27 DP nie zdołała przełamać silnej obro-

ny wroga i zmuszona była się wycofać.  
 Wszystkie oddziały polskie zgrupo-

wane w rejonie Janowa, Kraśnika, Żół-

kiewki, Frampola pod dowództwem płk 

Zieleniewskiego, który objął dowodze-

nie nad całością wojsk 27 września na 

odprawie dowódców w Sobieskiej Woli 

– mimo podjętych wcześniej zamiarów, 

nie mogły przejść w kierunku południa 

by osiągnąć przynajmniej linię Mości-

ska, Jarosław, Łańcut, a może nawet po-

górza Karpat, ponieważ San był silnie 

obsadzony przez Niemców. 

 Większość oddziałów złożyła broń, 

część przedostała się do Puszczy Sol-

skiej, gdzie wypłacono oficerom pobory, 

żołnierzom żołd, broń ukryto ewentulnie 

zniszczono i wydano polecenie powrotu 

do miejsc zamieszkania, ale w ubraniach 

cywilnych.  

 Komunikat naczelnego dowództwa 

niemieckiego z dnia 21 września poda-

wał: Działania bojowe 14 Armii zostały 

w ogólności zakończone. Armia rozpo-

częła ruchy odwrotowe w kierunku Sanu 

i Wisły. Jedynie w VII Korpusie doszło 

do styczności bojowej na linii Toma-

szów – Tarnawatka z wrogiem naciera-

jącym z kierunku Hrubieszowa. W/w 

Korpus, podczas powrotnego marszu zo-

stał niespodziewanie zaatakowany przez 

silnego nieprzyjaciela od strony Cze-

śnik”. 

W walkach tych brała udział 39 Dyw. 
Piechoty gen. bryg. Bruno Olbrychta z 
Grupy Operacyjnej gen. Kruszew-
skiego, która wchodziła w skład Gru-
py Armii gen. Dęba Biernackiego. Bi-

twa ta trwała przez dwa dni. Dochodziło 

do licznych bojów spotkaniowych w 

czasie dnia i nocy. Małe kompleksy le-

śne stanowiły dobrą osłonę przed nie-

mieckimi atakami lotniczymi oraz po-

zwoliły bardziej wykorzystać przez od-

działy polskie posiadaną jeszcze broń. W 

bitwach tych, szczególnie dowódcy dy-

wizjonów artyleryjskich wykazali wielką 
odwagę i wysoki kunszt żołnierski. 

Dowódcy poszczególnych pododdziałów 

i oddziałów potrafili należycie i z pełną 
znajomością wiedzy dowódczej  

 

wykorzy-

stać odpo-

wiednio 

ukształto-

wany i czę-
ściowo za-

lesiony te-

ren, zadając 

agresorowi 

poważne 

straty w lu-

dziach oraz 

sprzęcie.  

Zdobyto 

ponad 150 samochodów i motocykli, 25 

C.K.M., wzięto do niewoli około 200 

jeńców, a wśród nich dwóch majorów – 

dowódców batalionów i kilkunastu ofi-

cerów młodszych. 

Starty w oddziałach polskich były tez 

znaczne: poległo, bądź zostało rannych 

wielu dowódców batalionów, dywizjo-

nów i kompanii. Na punkcie opatrunko-

wym znalazło się około 600 rannych, a 

w samej artylerii wynosiły one około 50 

procent stanu. 

Dnia 23 września doszło do krwawego 

starcia I batalionu Obrony Lublina mjr 

art. Bocianowskiego i II batalionu kpt. 

Władysława Zycha z pułkiem branden-

burskiej 68 D.P o cegielnię Budy – 
Klinkiernia. 
W zażartej walce dochodziło do starć 
wręcz przy użyciu bagnetów i granatów. 

Niemcy bronili się z wielkim uporem, 

jednak po godzinnej walce, cegielnia by-

ła w polskich rękach. Zdobyto 6 armat 

przeciwpancernych, 18 samochodów 

ciężarowych, ponad 30 motocykli, duże 

zapasy materiałów pędnych oraz kance-

larię dowództwa pułku z 68 D.P., zawie-

rającą skrzynię polową z aktami i rozka-

zami operacyjnymi VII Korpusu Armij-

nego. 

Straty polskie około 10 żołnierzy pole-

głych, wśród nich bardzo dzielny kpt. 
Władysław Zych (pochowany w Dzie-

rzążni Kościelnej). 

 Natomiast Nowogródzka B.K. płk K. 

Żelisławskiego działając w Grupie Ope-

racyjnej Kawalerii gen. Andersa łatwo 

spędziła ubezpieczenie niemieckie w Ja-

nówce (25 p. uł. płk B. Stachlewskiego) 

i w Dzierzążni (26 p.uł. płk dypl. L. 

Schweizera), a około godziny 7.00 dnia 

23 września, jadący w straży przedniej 

25 p.uł., wsparty artylerią 9 dywizjonu 

artylerii konnej, uderzył na Krasnobród.  

Po krótkiej walce zdobył miasto, rozbija-

jąc tam sztab niemieckiej 8 Dyw. Pie-

choty i biorąc do niewoli około 100 jeń-

ców oraz zdobył 20 samochodów. Odbił 

jeńców zamkniętych w kościele. 

 
Źródła nie-

mieckie przy-

znają: na szo-

sie Jacnia – 

Krasnobród, 

Jacnia – Rud-

ka stały tabo-

ry sztabu są-
siedniej dy-

wizji, opusz-

czone i czę-
ściowo zra-

bowane. Stra-

ty wśród ofi-

cerów i żołnierzy były duże. Wieczorem 

23 września dowódcy VII i VIII Korpu-

su wydali rozkaz przerwania walki i 

przygotowania się do odwrotu za Wisłę i 
San. 

Odwrót zamierzano rozpocząć 24 wrze-

śnia w kierunku: VII Korpus marsz po 

osi: Rudka – Biłgoraj – Frampol – An-

nopol. VIII Korpus: dowództwo korpusu 

z 8 D.P. – przez Krasnobród – Józefów – 

Aleksandrów na Krzeszów - Leżajsk. 28 

D.P. z Tomaszowa Lubelskiego przez 

Cieszanów na Jarosław – Sieniawę. 
Jednak w/w rozkaz okazał się przed-

wczesny, ponieważ 68 D.P. z VII Kor-

pusu i 8 D.P. z VIII Korpusu zostały od 

świtu 24 września mocno przyciśnięte 

przez polskie natarcie. Krótko po półno-

cy tego dnia 115 p.p. z 39 D.P. swymi 

oddziałami zaskoczył niemiecki batalion 

w Suchowoli i wyrzucił go. Jednak rano 

Niemcy po przeprowadzeniu zmasowa-

nego ataku artyleryjskiego ponownie ob-

sadzili Suchowolę.  
Znajdująca się w tym rejonie Mazowiec-

ka Brygada Kawalerii miała zadanie 

uderzeniem przez Suchowolę otworzyć 
drogi piechocie G.O. gen. J. Kruszew-
skiego w kierunku Krasnobrodu.  

 Następnie d-ca Mazowieckiej Bryg. 
Kawalerii płk dypl. Jan Karcz po pod-

porządkowaniu sobie dość licznych od-

działów, ale osłabionych i wykrwawio-

nych w cią-
głych wal-

kach, wy-

daje rozkaz 

do natarcia 

na Sucho-

wolę. Oko-

ło godziny 

23.15 dnia 

23 września 

natarcie ru-

szyło. Zde-

cydowa-

nym ude-

rzeniem przy znacznym wsparciu artyle-

rii zdobyto Rachodoszcze, Feliksówkę i 

zachodnią część Suchowoli łącznie z ce-

gielnią w kolonii Kasiorówka. 

Właściciel cegielni śp. Tomasz Konop-

ka, który też brał udział w wojnie 

Ciąg dalszy na str. 17 
 

gen. dyw. Stefan Dąb 

Biernacki – d-ca Gru-

py Armii swojego 

imienia 

gen. Władysław Anders 

– d-ca Grupy Opera-

cyjnej Kawalerii 

płk. dypl. Jan Karcz - 

d-ca Mazowieckiej 

Brygady Kawalerii 
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Młodzież Zapobiega Pożarom 2009 
 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Zamościu. 

 

KONKURS PLASTYCZNY 
 

 W tym dniu ogłoszono również wy-

niki eliminacji gminnych XI Ogólnopol-

skiego Konkursu Plastycznego o tematy-

ce pożarniczej po tytułem „Klęska – po-

wódź czy huragan – straż pożarna ci 

pomaga”. 

 Spośród 88 prac plastycznych wyło-

niono po pięć najlepszych w każdej gru-

pie wiekowej: 

I grupa – młodsza,  
szkoła podstawowa: 

Zuzanna Rambon SP w Kaczórkach 

Anna Umińska ZSP w Krasnobrodzie 

Katarzyna Przytuła SP w Kaczórkach 

Mateusz Radliński ZSP w Krasnobro-

dzie 

Wiktoria Gęśla ZSP w Krasnobrodzie 

 
II grupa – średnia,  

szkoła podstawowa: 
Monika Tytuła SP w Majdanie Wiel-

kim 

Marta Adamowicz SP w Kaczórkach 

Dorota Borek SP w Majdanie Wielkim 

Lech Kawalec ZSP w Krasnobrodzie 

Wiktoria Kłyż ZSP w Krasnobrodzie 
 

III  grupa – starsza, gimnazjum: 
Karolina Roczkowska  

Arnold Wietrzyk,  
Adriana Czekirda, 
Sylwia Mieszczańska,  
Milena Przytuła  

wszyscy z ZSO w Krasnobrodzie,  

 

 

IV grupa 
Adrian Rębisz ZSO w Krasnobrodzie 

Wyróżnienia otrzymali uczniowie: 

Szkoła Podstawowa w Krasnobrodzie: 
Izabela Czapla, Robert Michoński, Karo-

lina Tytuła, Adrian Sowa, Magdalena 

Gomułka, Kamila Surmacz, Żaneta Tar-

łowska, Monika Gałan. 

Filia w Zielonem: Aleksandra Dziura, 

Damian Skóra, Katarzyna Kłyż, Szymon 

Kawka, Gabrysia Skóra, Kinga Buczak. 

SP w Kaczórkach: Agnieszka Podolak, 

Klaudia Sak, Łucja Przytuła, Maksymi-

lian Rambon, Kamila Mękal, Sandra 

Złotorzyńska, Marta Czapla. 

SP W Majdanie Wielkim: Aleksandra 

Gawron, Dominik Szymczuk, Magdale-

na Monastyrska. 

 Nagrodzone prace wezmą udział w 

eliminacjach szczebla powiatowego w 

Zamościu, gdzie zostały wysłane, a po-

zostałe można oglądać na wystawie po-

konkursowej w krasnobrodzkim ZSO. 

 Zwycięzcy i wyróżnieni w obydwu 

konkursach otrzymali nagrody w postaci 

książek, sprzętu sportowego oraz akce-

soriów komputerowych i plastycznych 

ufundowanych przez Urząd Miejski w 

Krasnobrodzie za co serdecznie dzięku-

jemy w imieniu uczestników konkursu, 

którzy wykazali się dużą wiedzą oraz ta-

lentem plastycznym. 

 Myślę, że należy inwestować w tych 

młodych ludzi, którzy zdobywając wie-

dzę i umiejętności w zakresie pożarnic-

twa, ochrony ludności, ekologii i udzie-

lania pierwszej pomocy przedlekarskiej 

będą nieść pomoc drugiemu człowieko-

wi i środowisku.  

Halina Gontarz 

 

 12 marca w Zespole Szkół Ogólno-

kształcących w Krasnobrodzie odbyły 

się eliminacje gminne XXXII Ogólno-

polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

"Młodzież Zapobiega Pożarom".  

 OTWP ma na celu popularyzowanie 

przepisów i kształtowanie umiejętności 

w zakresie ochrony ludności, ekologii, 

ratownictwa i ochrony przeciwpożaro-

wej. W szczególności służy popularyzo-

waniu wśród dzieci i młodzieży znajo-

mości przepisów przeciwpożarowych, 

zasad postępowania na wypadek pożaru, 

praktycznych umiejętności posługiwania 

się podręcznym sprzętem gaśniczym, 

wiedzy na temat techniki pożarniczej, 

organizacji ochrony przeciwpożarowej 

oraz historii i tradycji ruchu strażackie-

go. 

 W turnieju wzięło udział 64 uczest-

ników w trzech kategoriach wiekowych: 

szkoły podstawowe, gimnazjum i li-

ceum. 

 W pierwszym etapie uczestnicy wy-

pełniali test, który pozwolił wyłonić pię-
ciu finalistów w każdej grupie wiekowej, 

którzy musieli wykazać się wiedzą, od-

powiadając przed komisją w formie ust-

nej.  

 Najlepsi zawodnicy to: 

 
Kategoria szkoły podstawowe 
I miejsce - Katarzyna Margol SP w 

Kaczórkach 

II miejsce -Katarzyna Lis SP w Maj-

danie Wielkim 

III miejsce - Daniel Kuryło SP w Ka-

czórkach 

IV miejsce - Marek Nawój ZSP w Kra-

snobrodzie 

V miejsce - Katarzyna Margol SP w 

Majdanie Wielkim 

Wyróżnienia: Roczkowska Edyta i 
Diana Dziura ZSP w Krasnobrodzie, 

Karolina Dziura i Agata Piwko SP w 

Majdanie Wielkim 

 

Kategoria gimnazjum  
(w Krasnobrodzie) 

I miejsce - Łukasz Kołtun 

II miejsce - Arkadiusz Gałka 

III miejsce - Jolanta Witkowska 

IV miejsce - Monika Dziura 

V miejsce - Sebastian Krawczyk 

Wyróżnienie - Michał Bui Quy 

 

Kategoria liceum (w Krasnobrodzie) 
I miejsce - Agnieszka Skrzypiec 

II miejsce - Mirosław Wołk 

III miejsce - Edyta Kurantowicz 

IV miejsce - Katarzyna Kłyż 
V miejsce - Angelika Mokrzycka 

 

 Laureaci będą reprezentować naszą 
gminę w eliminacjach powiatowych, 

które odbędą się 31 marca w siedzibie 

 

Kampania wrześniowa w ocenie 
żołnierzy niemieckich (3) 

 

Ciąg dalszy ze str. 16 

obronnej, opowiadał mi na początku lat 1960-tych, że Niemcy w nocy przy końcu 

września zostali niespodziewanie zaatakowani przez polską kawalerię. Nie stawiali 

oporu, część poddała się, natomiast gro wycofało się w kierunku Lipska Polesie. 

W ostatniej bitwie pod Suchowolą został ranny płk. dypl. Jan Karcz – d-ca Mazo-

wieckiej Bryg. Kaw. Jednak pod osłoną nocy udało mu się wyjść z okrążenia i unik-

nąć losu jeńca wojennego. W czasie okupacji pod przybranym nazwiskiem działał ja-

ko jeden z dowódców ruchu oporu. Następnie wpadł w ręce gestapo i został skiero-

wany do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tam jednak po ziden-

tyfikowaniu został rozstrzelany.  

 Na skutek znacznej przewagi przeciwnika, Polacy mimo bohaterskich walk mu-

sieli wycofać się z Suchowoli i podjęli marsz ubezpieczony w dniu 24 września na 

Krasnobród, gdzie od świtu 25 września 39 D.P – rez. gen. bryg. Bruno Olbrychta to-

czyła całodzienną walkę z niemiecką 8 D.P., wspomagana przez 39 D.P. płk dypl. B. 

Ducha. Mimo wejścia do działań bojowych jeszcze innych jednostek, walka o Kra-

snobród nie została rozstrzygnięta. Polacy wycofali swoje oddziały, a Niemcy rozpo-

częli działania odwrotowe.  

Jan Gębka 

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu GK 
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XXVIII sesja Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie 

 
 W dniu 11 marca 2009 roku o godz. 

16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury 

odbyła się XXVIII sesja V kadencji Rady 

Miejskiej w Krasnobrodzie. 

 Podczas sesji Rada podjęła 14 n/w 

uchwał: 

1. Uchwała ws. wyrażenia zgody na użycie 

herbu Gminy Krasnobród w akcji promo-

cyjnej Gminy Krasnobród poprzez emisję i 
wprowadzenie do okresowego obiegu du-

kata lokalnego.  
Wyjaśnień w tej sprawie udzielił przybyły 

na sesję Prezes Zarządu Marek Nowakow-

ski reprezentujący DM Sp. z o.o. w War-

szawie występujący jako Administrator 

emisji. Emitentem Dukata Krasnobrodz-

kiego będzie Gmina Krasnobród. Dukat 

wybity zostanie przez Mennicę Państwową 
a koszty pokryje firma DM z Warszawy. 

Według wyjaśnień Prezesa M. Nowakow-

skiego Gmina Krasnobród nie poniesie 

kosztów związanych z wybiciem dukata. 

7 dukatów krasnobrodzkich będzie miało 

postać bimetalicznego krążka o średnicy 

27mm. Na jego rewersie będzie herb mia-

sta Krasnobród z napisem Perła Lubelsz-

czyzny 2008. Awers dukata według wstęp-

nych założeń zaprezentuje postać ułanów z 

lancą na koniu, oprócz nazwy nominału 

znajdzie się tu również napis nawiązujący 

do 70 rocznicy szarży 25 Pułku Ułanów 

Wielkopolskich pod Krasnobrodem. 

„7 dukatom krasnobrodzkim”, które wpro-

wadzone zostaną do obiegu na terenie mia-

sta, towarzyszyła będzie limitowa emisja 

pamiątkowych 70 dukatów krasnobrodz-

kich wybitych w srebrze oksydowanym. 

Będą one miały taki sam wygląd awersu 

oraz rewersu ale większą, średnicę. Ich 

znaczenie będzie wyłącznie kolekcjoner-

skie. U dołu monet znajdą się napisy in-

formujące o nominale dukatów. 

Wielkość emisji: „7 dukatów krasnobrodz-

kich” – 15 000 szt.; „70 dukatów krasno-

brodzkich” – 500 szt. Okres obowiązywa-

nia emisji będzie od 24 lipca do 30 wrze-

śnia 2009 roku. 

 

2. Uchwała ws. zmiany uchwały Nr 

XXV/202/08 Rady Miejskiej w Krasno-

brodzie z dnia 06 grudnia 2008 roku w 

sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2009 rok. 
Uchwała podjęta z uwagi na planowane 

większe wpływy z tytułu opłat za korzysta-

nie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoho-

lowych. Uchwalony w grudniu 2008r. pro-

gram na kwotę 91.000,00zł. zwiększono do 

kwoty 108.000,00zł. 

 

3. Uchwała ws. regulaminu określającego 

wysokość dodatków i innych składników 

wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Krasnobród oraz szczegóło-

we warunki ich przyznawania. 

 
4. Uchwała ws. trybu i kryteriów przyzna-

wania nagród dla nauczycieli zatrudnio-

nych w placówkach oświatowych prowa-

dzonych przez Gminę Krasnobród za ich 

osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. 

5. Uchwała ws. wysokości oraz szczegóło-

wych zasad przyznawania i wypłacania 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Krasnobród. 
Powyższe trzy uchwały określają wysokość 
poszczególnych dodatków i innych skład-

ników wynagrodzenia, zasady ich przy-

znawania, kryteria przyznawania nagród 

jak również wysokość i zasady wypłacania 

dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Krasnobród. Z uwagi na 

zmianę przepisów prawnych w tym zakre-

sie, regulaminy nie będą uchwalane już co-

rocznie jak było to dotychczas. 

 

6. Uchwała ws. przyjęcia planu odnowy 

miejscowości Wólka Husińska na lata 

2009-2016. 

7. Uchwała ws. przyjęcia planu odnowy 

miejscowości Majdan Wielki na lata 2009-

2016. 
Uchwały podjęte w związku z możliwością 
ubiegania się o przyznanie pomocy finan-

sowej w ramach działania „Odnowa i roz-

wój wsi” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Posiadanie Planów odnowy miejscowości 

jest warunkiem koniecznym przy ubieganiu 

się o środki unijne z PROW. W naborze do 

końca marca br. zostanie złożony wniosek 

na remont świetlicy w Majdanie Wielkim, 

oraz budowę chodnika i oświetlenia ulicz-

nego jak również placu zabaw dla dzieci. 

 

8. Uchwała ws. uchwalenia statutu 

uzdrowiska.  
W poparciu o operat uzdrowiskowy przed-

łożony Ministrowi Zdrowia oraz wydaną 
decyzję z dnia 02 grudnia 2008r. potwier-

dzającą możliwość prowadzenia lecznictwa 

uzdrowiskowego w uzdrowisku Kra-

snobród, Rada uchwaliła statut uzdrowiska. 

Załącznikami do statutu są: mapy, wykaz 

zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowi-

skowego i wykaz obszarów chronionych, 

pomników przyrody oraz dużych komplek-

sów leśnych. 

 

9. Uchwała ws. wyrażenia zgody na za-

mianę nieruchomości w m.Stara Huta. 
Podjęta uchwała ma na celu 

uporządkowanie stanu faktycznego ze 

stanem ewidencyjnym przebiegu drogi 
gminnej w miejscowości Stara Huta 

(przysiółek Lasowce), oraz wydzielenia 

nowego miejsca pod znajdujący się tam 

pomnik. 
 

10. Uchwała ws. zmian w budżecie gminy 

na 2009 rok, 

 

 

11. Uchwała ws. przejęcia zadań z zakresu 

administracji rządowej.  
Na utrzymanie grobownictwa wojennego w 

roku 2009  na terenie gminy Krasnobród 

Wojewoda Lubelski przeznaczył kwotę 
1 500,00zł. Szczegółowe zapisy w tej 

sprawie zostaną zawarte w porozumieniu 

spisanym pomiędzy Burmistrzem a Woje-

wodą Lubelskim. 

 

12. Uchwała ws. wprowadzenia opłaty 

prolongacyjnej na terenie gminy Kra-
snobród.  Podjętą uchwałą Rada wprowa-

dziła opłatę prolongacyjną z tytułu rozło-

żenia na raty lub odroczenia terminu płat-

ności podatków od zaległości podatkowych 

stanowiących dochód gminy w wysokości 

30%  ogłaszanej przez Ministra Finansów, 

stawki odsetek za zwłokę. Przy uchwalonej 

stawce opłata prolongacyjna wynosi 3,9%. 

Przedmiotowa uchwała daje Burmistrzowi 

możliwość rozłożenia na raty lub odrocze-

nia terminu płatności podatków. 

W przypadku braku uchwały zastosowanie 

miałyby przepisy dotyczące udzielania 

pomocy publicznej, a to jest proces długo-

trwały. 

 

13. Uchwała ws. wyrażenia zgody na przy-

jęcie darowizny nieruchomości stanowią-
cej własność Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Majdanie Wielkim na rzecz Gminy Kra-

snobród.  
Uchwała ma ścisły związek z podjętą 
uchwałą w sprawie przyjęcia planu odno-

wy miejscowości Majdan Wielki na lata 

2009-2016 ponieważ planowane jest złoże-

nie wniosku o dofinansowanie na remont 

świetlicy w Majdanie Wielkim w ramach 

PROW. Z uwagi na fakt, że o dofinanso-

wanie będzie ubiegać się gmina, to aby za-

pewnić trwałość projektu gmina musi być 
właścicielem nieruchomości.  OSP w Maj-

danie Wielkim na Walnym Zebraniu podję-
ła uchwałę o przekazaniu w formie darowi-

zny na rzecz gminy działki wraz z budyn-

kiem remizy. Rada wyraziła zgodę na przy-

jęcie darowizny. 

 

14. Uchwała ws. wyrażenia zgody na od-

płatne nabycie nieruchomości na wła-

sność Gminy Krasnobród. 
Rada wyraziła zgodę na odpłatne nabycie 

nieruchomości oznaczonej nr 1213/2 

o pow.0,0864ha położonej w Krasnobro-

dzie przy ul. Partyzantów od Wspólnoty 

Gruntowej Krasnobrodu, za kwotę 
20.000,00 zł. Podjęta uchwała ma na celu 

uregulowania spraw związanych z zago-

spodarowaniem centrum Krasnobrodu, 

oraz zorganizowania dojazdu do terenów 

rekreacyjnych przed zalewem. 

 
Z treścią podjętych uchwał można zapo-

znać się na stronie internetowej pod adre-

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

(w zakładce Uchwały Rady Miejskiej). 

 
oprac. E. Borek 
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Zimą  „SMERFY” nie śpią ! 
 

 „SMERFY”, to najmłodsza grupa wiekowa dzieci, prze-

bywających w bieżącym roku szkolnym w Przedszkolu Samo-

rządowym w Krasnobrodzie. Pracujący z dziećmi nauczyciele 

starają się uatrakcyjniać całodzienny pobyt dzieci w przed-

szkolu. Dzięki zrozumieniu, wsparciu i zaangażowaniu rodzi-

ców mają możliwość realizowania swoich zamierzeń i przed-

sięwzięć.  
 Zimowa aura oraz uroki krajobrazowe naszego miasteczka, 

zachęcają zarówno dorosłych, jak i tych najmłodszych do ak-

tywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. 

 
 

 Pod oknem naszej sali założyliśmy „Ptasią stołówkę” i w 

okresie zimowym dokarmiamy ptaki spędzające ten trudny 

okres w naszym regionie. Dzieci bardzo chętnie przynoszą 
przysmaki dla skrzydlatych ulubieńców.  

 
 

 W czasie zajęć poznajemy również tradycje kulturowe na-

szego kraju związane z „tłustym czwartkiem”. 

 

 

 Uroki zimy zachęcają nas do prowadzenia zajęć dydak-

tycznych na świeżym powietrzu.  

 

 
 

 
 

Biorąc pod uwagę wiek dzieci jak i ich bezpieczeństwo zorga-

nizowaliśmy przy współudziale rodziców „Mini kulig” - prze-

jażdżkę saniami po boisku szkolnym oraz pobliskim lasku. Po 

udanej imprezie wszystkie „Smerfy” powróciły szczęśliwe do 

przedszkola. 

 
 

 W imieniu własnym oraz dzieci pragniemy podziękować 
rodzicom, osobom wspierającym, jak i sponsorom za pomoc w 

realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i zaangażowanie 

w życie grupy.  

Opiekunowie grupy: 

Sachajko Wanda, Wasiura Renata 
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