2,50 zł

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GMINNEGO

ROK XXVIII nr 10/252 październik 2017
ISSN 15064263

PIĘKNA
KRASNOBRODZKA JESIEŃ
fot. Jarosław Monastyrski

Październik 2017

2

Przygotowania do rewitalizacji
Gmina Krasnobród zamierza ubie
gać się o środki finansowe z przezna
czeniem na rewitalizację zdegradowa
nych obszarów Krasnobrodu wyzna
czonych w Lokalnym Programie
Rewitalizacji na lata 2017  2023.
W związku z tym zlecone są prace na
wykonanie dokumentacji budowlanych
na: budowę ulic Łąkowej i Królowej
Marysieńki, zjazdów i miejsc postojo
wych przy Alei Najświętszej Marii
Panny i ul. Tomaszowskiej oraz odcin
ki chodników na osiedlu Podklasztor.
Zlecono również opracowanie do
kumentacji związanej z remontem
gminnych obiektów budowlanych: bu
dynek dawnego ośrodek zdrowia, re
mont i wyposażenie pomieszczeń
w budynku Krasnobrodzkie
go Domu Kultury wraz z pla
cem manewrowym oraz bu
dynku przy ul. Rynek z prze
znaczeniem na potrzeby
spółdzielni socjalnej.
Aby móc skutecznie
ubiegać się o fundusze unijne
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubel
skiego, Gmina zobowiązana jest na
dzień składania wniosków do posiada
nia pełnej dokumentacji budowalnej
i kosztorysowej, w tym również pra
womocnych pozwoleń na budowę.
Droga w Hutkach
Zakończono prace drogowe zwią
zane z poszerzeniem drogi gminnej
przebiegającej przez wieś Hutki  Za
dwór. Roboty drogowe zostały wyko

nane przez firmę WODREX z Lublina,
która na co dzień obsługuje system od
wodnienia kopalni węgla kamiennego
w Bogdance. W zakres robót wcho
dziło poszerzenie drogi wykonanej
z płyt betonowych zbrojonych YOMB
na odcinku 174m oraz umocnienie
zjazdów do pół oraz gospodarstw
przyległych do poszerzanego odcinka
drogi w Hutkach.
Koszt całego zadania wyniósł
38.728,22zł., w tym 80% środków po
chodzi z budżetu wojewody lubelskie
go, a 20% środków finansowych wyło
żył na drogę Burmistrz Krasnobrodu.
W zakres robót wchodziło również
ułożenie 43 płyt YOMB zakupionych
przez Radę Sołecką w Hutkach.
Szkolenie
profilaktycznozdrowotne
W ramach realizowanego przez In
stytut Medycyny Wsi w Lublinie pro
jektu z zakresu zdrowia publicznego
określonego w Narodowym Programie
Zdrowia, w dniu 3 grudnia 2017 r.
(niedziela) o godzinie 12.00, w Kra
snobrodzkim Domu Kultury odbędzie
się bezpłatne szkolenie z za
kresu narażenia na biolo
giczne szkodliwości zdro
wotne oraz zasad profilakty
ki, ze szczególnym uwzglę
dnieniem chorób odklesz
czowych, alergicznych i pa
razytologicznych.
W ramach spotkania edukacyjnego
każdy z uczestników będzie miał moż
liwość wykonania bezpłatnych badań
laboratoryjnych:
• badania serologiczne w kierunku bo
reliozy metodą ELISA w klasie IgM
i IgG,
• oznaczenia serologiczne w kierunku
4 alergenów: Aspergillus fumigatus,
kurz siana, pierze kurze, naskórek
trzody chlewnej.
Do udziału w spotkaniu zaprasza
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my rolników (zarówno indywidual
nych, jak i pracowników wielkotowa
rowych gospodarstw rolnych), osoby
zamieszkujące teren gminy, leśników
i weterynarzy, jako grupy zawodowe
szczególnie związane charakterem
pracy i zatrudnieniem z obszarami
wiejskimi, zalesionymi oraz których
praca obejmuje kontakt ze zwierzęta
mi.
Uczestnicy szkoleń stacjonarnych
zostaną poproszeni o wypełnienie ano
nimowej ankiety, w której poddadzą
samoocenie wzrost swojej wiedzy
i świadomości dotyczących zagrożeń
biologicznych występującej w ich śro
dowisku pracy.
Remont chodnika
We wrześniu 2017 r. wyremonto
wano 123,5 mb chodnika zlokalizowa
nego w pasie drogowym drogi powia
towej relacji Krasnobród Klocówka –
Sumin. Remont chodnika objął odci
nek od Kaplicy na Wodzie w kierunku
Majdanu Wielkiego.
Prace wykonano na podstawie
umowy 10/2017/ch z dnia 12 maja
2017 r podpisanej pomiędzy Gminą
Krasnobród a Powiatem Zamojskim.
W ramach umowy Powiat przekazał
200 m2 kostki brukowej, Gmina zaś
zapewniła wykonanie remontu oraz
zakup obrzeży, cementu i piasku.
W ramach zadań Gminy było również
przygotowanie dokumentacji, zebranie
niezbędnych uzgodnień i dokonanie
zgłoszenia prac w Starostwie Powiato
wym w Zamościu.
Międzynarodowy Festiwal
Kolęd i Pastorałek
W sobotę 16 grudnia 2017 r.
w Krasnobrodzkim Domu Kultury od
będą się przesłuchania rejonowe

XXIV Międzynarodowego Festiwalu
Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza
Szwarlika – Będzin 2018.
Wszyscy zainteresowani udziałem
w tych eliminacjach muszą zgłosić
swój udział do Biura Festiwalu w Bę
dzinie w terminie do 27 listopada br.
Przypominamy, że festiwal ma for
mułę konkursu, który przeznaczony
jest wyłącznie dla amatorów.
c.d. str. 4.
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Święto Patrona Szkoły
w Zespole Szkół w Krasnobrodzie

e wrześniu 2017 roku w Ze
spole Szkół w Krasnobro
dzie obchodzono Święto Patrona
Szkoły. Tegoroczne obchody były
szczególne ze względu na okrągłą –
trzydziestą – rocznicę nadania Szkole
Podstawowej w Krasnobrodzie imienia
25 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
25 Pułk Ułanów Wielkopolskich
podczas kampanii wrześniowej 1939
roku, walcząc w składzie Nowogródz
kiej Brygady Kawalerii, stoczył 23
września bitwę o Krasnobród. Odzna
czył się w niej wielkim męstwem,
przełamując opór Niemców i dzięki
zwycięskiej szarży ułańskiej, ostatniej
w wojnie obronnej 1939 roku, umożli
wił wojskom polskim znajdującym się
w Krasnobrodzie i najbliższej okolicy
wydostanie się z niemieckiego okrąże
nia. Za kampanię wrześniową 25 Pułk
Ułanów Wielkopolskich odznaczony
został Srebrnym Krzyżem Orderu Wo
jennego Virtuti Militari.
Po latach postanowiono uczcić żoł
nierzy pułku i upamiętnić ofiarę pole
głych w walkach za Ojczyznę, nadając
1 września 1987 r. krasnobrodzkiej
szkole zaszczytne imię 25 Pułku Uła
nów Wielkopolskich. Na pamiątkę
szarży tej jednostki w dniu 23 września
1939 roku na Roztoczu obchodzone
jest w Szkole Podstawowej w Krasno
brodzie Święto Patrona Szkoły.
W bieżącym roku głównym dniem
obchodów Święta Patrona Szkoły był
22 września. Uroczystości rozpoczęto
w piątkowy poranek przemarszem
uczestników spod budynku szkoły do
Sanktuarium Najświętszej Marii Pan
ny, gdzie odbyła się uroczysta Msza
Święta, po której zebrani udali się na
cmentarz parafialny. Pod pomnikiem
Żołnierzy Września 1939 roku odbyły
się dalsze uroczystości, poprowadzone
przez pana Sławomira Radlińskiego.
W intencji poległych ksiądz Bogdan
Nowicki oraz pozostali uczestnicy uro
czystości odmówili modlitwę. Odśpie
wano hymn państwowy, zaintonowany
przez uczennicę Dominikę Radlińską.
Kapitan Adam Pazyna odczytał apel
poległych, zaś żołnierze z 3 Zamoj
skiego Batalionu Zmechanizowanego
oddali salwę honorową. Następnie zło
żono wieńce i wiązanki kwiatów, a pan
Mateusz Krawiec odegrał sygnał woj
skowy ,,Śpij kolego”. Na tym zakoń
czono uroczystości na cmentarzu para
fialnym w miejscu związanym z czy
nem zbrojnym żołnierza polskiego.
Dalsza część obchodów Święta Pa
trona odbyła się w budynku szkoły.

Uroczystości poprowadził przewodni
czący Rady Samorządu Uczniowskie
go Jan Adamczuk. Po odśpiewaniu
hymnu szkoły uczestników gorąco po
witała pani dyrektor Elżbieta Działa.
Następnie odbyło się, będące stałym
elementem obchodów, uroczyste ślu
bowanie uczniów klas pierwszych na
sztandar szkoły, które poprowadziła
pani wicedyrektor Krystyna Czapla. Po
nim nastąpiło pasowanie pierwszokla
sistów na uczniów szkoły podstawo
wej poprzez symboliczne dotknięcie
ramienia szablą ułańską. Pasowania na
ucznia dokonała pani dyrektor z po
mocą pani wicedyrektor oraz strażni
ków Roztoczańskiej Konnej Straży
Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Uła
nów Wielkopolskich. W tym roku
dzieci z klas pierwszych do wstąpienia
do szkolnej społeczności przygotowały
panie Dorota Umińska i Danuta Pawe
lec.
Równie wzruszającym zdarzeniem
było obejrzenie montażu słownomu
zycznego w wykonaniu uczniów Ze
społu Szkół w Krasnobrodzie. Program
artystyczny, przygotowany na podsta
wie scenariusza autorstwa pani Beaty
Twardowskiej, rozpoczęto polonezem
zgodnie ze słowami piosenki, na tle
której tańczono:
Z dawien dawna w naszym kraju
W dobrym tonie i zwyczaju
Jest zaczynać polonezem
Każde ważne wydarzenie.
Wierszem i piosenką uczczono pa
mięć bohaterów z 25 Pułku Ułanów
Wielkopolskich. Warto przytoczyć
słowa wiersza „Szarża”, który nawią
zuje do wydarzeń z 23 września 1939
roku.
Krasnobrodzkie pola żyzne
Pamiętają dawny bój,
Gdy o wolność i Ojczyznę
Polski ułan walczył tu.
Obejrzenie widowiska było okazją
do przywołania zdarzeń sprzed lat, za
trzymania się w czasie, refleksji nad
tym, co minione, ale także nad współ
czesnością. Pięknie ujmują to słowa fi
nałowej piosenki Młodością Kolum
bów.
Jak dobrze żyć, nie wiedząc co to
strach.
Wciąż prosto iść czy z wiatrem, czy
pod wiatr.
Bo warto żyć, spokojem karmić sen
I cieszyć się jak dziecko nowym dniem.
Recytatorzy, soliści oraz chór
szkolny dostarczyli uczestnikom uro
czystości wielu niezapomnianych wra
żeń.

Miły akcent imprezy stanowiło ob
darowanie gości przez piątoklasistów
przygotowanymi z tej okazji pamiąt
kami (płyta z prezentacją multimedial
ną ukazującą chwalebną historię patro
na – 25 Pułku Ulanów Wielkopol
skich, historię nadania szkole imienia,
a także różne wydarzenia z życia pla
cówki).
Podczas uroczystości rozstrzygnię
to szkolny konkurs plastyczny zorga
nizowany przez panią Marzenę Kuniec
oraz panią Halinę Gontarz pod hasłem
„Chcemy być jak ułani”. W konkursie
wzięli udział uczniowie klas IVVI
szkoły podstawowej oraz klas II i III
gimnazjum. Komisja konkursowa wy
łoniła najlepsze prace, które można
było obejrzeć na wystawkach przygo
towanych na korytarzach szkolnych.
Ufundowane przez dyrekcję szkoły
nagrody i dyplomy laureatom konkur
su wręczył burmistrz Krasnobrodu Ka
zimierz Misztal oraz pani dyrektor
Elżbieta Działa.
Na zakończenie obchodów Święta
Patrona Szkoły na uczniów czekał
pyszny bigos, zaś zaproszeni goście
wzięli udział w tradycyjnej biesiadzie
ułańskiej, podczas której wspólnie
śpiewano pieśni żołnierskie.
Wszyscy uczestnicy imprezy mieli
możliwość obejrzeć wspaniałe wysta
wy. Oprócz okolicznościowej wysta
wy najlepszych prac uczestników kon
kursu plastycznego dużym zaintereso
waniem zarówno dzieci i młodzieży,
jak i dorosłych cieszyły się dwie inne
wystawy. Komendant RKSOP pan
Wojciech Rożek zaprezentował szable
żołnierskie, stanowiące jego prywatną
kolekcję. Kolejna wystawa składała się
z kronik szkolnych, prowadzonych od
1944 roku.
Po zakończeniu oficjalnej części
uroczystości uczestniczący w niej go
ście chętnie wpisywali się do księgi
pamiątkowej. Ważnym elementem ob
chodów Święta Patrona było też zwie
dzanie Szkolnej Izby Pamięci, w której
znajdują się różnorodne eksponaty
związane z II wojną światową oraz bo
haterskim pułkiem.
Na uroczystościach w Krasnobro
dzie zebrali się oprócz członków spo
łeczności szkolnej mieszkańcy nad
wieprzańskiego miasteczka, przedsta
wiciele władz samorządowych na
czele z panem burmistrzem Kazimie
rzem Misztalem i przewodniczącym
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie pa
nem Rolandem Wyrostkiewiczem.
Przybyli także emerytowani nauczy
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ciele krasnobrodzkiej szkoły, przedsta
wiciele miejscowego duchowieństwa
oraz delegacje różnych instytucji
współpracujących z naszą szkołą. Go
śćmi honorowymi uroczystości byli
członkowie rodzin ułanów z 25 Pułku:
pani Krystyna StachlewskaRudczyń
ska (córka płk. B. Stachlewskiego –
dowódcy 25 Pułku Ułanów Wielko
polskich podczas kampanii wrześnio
wej) z synem, pan Mariusz Mikoła
jewski (syn Karola Mikołajewskiego –
ułana 25 Pułku) z rodziną. Uroczysto

B

ści uświetnili swoją obecnością żołnie
rze z 3 Zamojskiego Batalionu Zme
chanizowanego na czele z dowódcą
płk. Leszkiem Winogrodzkim, strażni
cy z Roztoczańskiej Konnej Straży
Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Uła
nów Wielkopolskich, poczty sztanda
rowe szkół z terenu miasta i gminy
oraz poczet kombatancki Armii Krajo
wej.
Dyrekcja szkoły składa serdeczne
podziękowania wszystkim uczestni
kom obchodów Święta Szkoły. Kieruje
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również podziękowania w stronę wielu
uczniów, nauczycieli i pracowników
szkoły oraz rodziców, których w tym
miejscu wszystkich nie sposób wymie
nić. Dziękuje im wszystkim za ogrom
ne zaangażowanie w organizację tak
bogatych i różnorodnych imprez
z okazji Święta Patrona Szkoły i 30.
rocznicy nadania szkole imienia 25
Pułku Ułanów Wielkopolskich.
Grażyna Nowosad
Fotoreportaż – str. 10.

Narodowe Święto Niepodległości 2017

urmistrz Krasnobrodu, Pro
boszcz Parafii NNMP w Kra
snobrodzie i Krasnobrodzki Dom Kul
tury serdecznie zapraszają do udziału
w obchodach Narodowego Święta
Niepodległości, które odbędą się w so
botę 11 listopada 2017 roku.
Główne obchody 99 rocznicy od
zyskania przez Polskę niepodległości
w Krasnobrodzie rozpoczną się o godz.
9.00 w Kościele Nawiedzenia Naj
świętszej Maryi Panny w Krasnobro
dzie programem patriotycznym w wy
konaniu uczniów Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Majdanie Wielkim oraz Mszą Św.
odprawioną w intencji Ojczyzny.
Po Mszy św. odbędzie się prze
marsz na cmentarz pod pomnik Po
wstańców Styczniowych, a następnie
pod Pomnik Żołnierzy Września 1939.
Tam po odśpiewaniu Hymnu Narodo
wego i modlitwie w intencji poległych
w obronie Ojczyzny, okolicznościowe
przemówienie wygłosi przewodniczą
cy Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
Roland Wyrostkiewicz. Uroczystości
religijnopatriotyczne na cmentarzu

zakończą się złoże
niem wiązanek.
Dalsza część ob
chodów Narodowego
Święta Niepodległości
będzie miała miejsce
w
Krasnobrodzkim
Domu Kultury. Tam,
o godz. 15.00, referat
o tematyce niepodle
głościowej wygłosi
Adam Kałuża  histo
ryk, były wieloletni dy
rektor Szkoły Podsta
wowej w Krasnobro
dzie. Po wysłuchaniu
referatu odbędzie się
koncert pt. „W hołdzie Niepodległej”.
Szczegółowy program Narodowe
go Święta Niepodległości będzie poda
ny na plakatach i stronach interneto
wych.
Kotyliony na
Święto Niepodległości
W związku z przygotowaniami do
obchodów Święta Niepodległości Kra
snobrodzki Dom Kultury serdecznie
zaprasza na międzypokoleniowe war

sztaty plastyczne, podczas
których wykonywane będą
białoczerwone kotyliony.
Chcielibyśmy,
aby
uczestnicy tych warszta
tów, wzięli udział w uro
czystościach Święta Nie
podległości w dniu 11 li
stopada 2017 roku ude
korowani przygotowa
nymi przez siebie koty
lionami oraz, by obdaro
wali nimi innych uczest
ników tego święta.
Kotyliony będą wyra
zem jedności i radości ze
wspólnego świętowania.
Warsztaty odbędą się w Krasno
brodzkim Domu Kultury w dniu 10 li
stopada o godz. 16.00.
Serdecznie zapraszamy zarówno
dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe,
w tym seniorów. Zapisy w KDK, tel.
84 660 71 17, email: kradom
kul@o2.pl.

Wieści z Gminy

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
Krasnobrodzki Dom Kultury po
raz kolejny włącza się w organizację
Ogólnopolskiej Charytatywnej Akcji
„Pomóż Dzieciom Przetrwać
Zimę”, która od ćwierć wie
ku organizowana jest przez
Radio Lublin. Akcja ma
na celu pomoc dzieciom
z rodzin będących w trud
nej sytuacji materialnej.
W ramach akcji, w skle
pach na terenie Krasnobrodu
oraz w Krasnobrodzkim Domu
Kultury, w niedzielę 26 listopada 2017
roku, zbierane będą dary rzeczowe ta
kie jak: artykuły spożywcze, słodycze,

środki czystości, zabawki, książki, ar
tykuły szkolne.
Zbiórce darów w Krasnobrodzkim
Domu Kultury towarzyszyć będzie
koncert, na który biletem wstępu
będą słodycze zbierane dla
dzieci.
Szczegółowe infor
macje dotyczące zbiórki da
rów i koncertu umieszczone
będą na plakatach oraz na
stronach
internetowych:
www.krasnobrod.pl
i www.kultura.krasnobrod.pl.
Organizatorzy serdecznie zapra
szają do aktywnego udziału w Akcji.
Informacje zebrała: Mariola Czapla

c.d. ze str. 2.

Mogą wziąć w nim udział soliści,
duety, zespoły wokalne i wokalnoin
strumentalne, chóry działające w szko
łach, domach kultury, parafiach, sto
warzyszeniach, organizacjach polonij
nych, a także osoby niezrzeszone.
Regulamin festiwalu i karta zgło
szenia do pobrania na stronie interne
towej www.mfkip.pl oraz www.kultu
ra.krasnobrod.pl. Szczegółowe infor
macje
można
też
uzyskać
w Krasnobrodzkim Domu Kultury, tel.
84 660 71 17.

Mariola Czapla – dyrektor KDK
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Święto Patrona Szkoły w Kaczórkach

zkoła Podstawowa w Kaczór
kach 30 września 2001 roku
przyjęła imię Armii Krajowej. Od tego
czasu w tradycję szkoły wpisane są
obchody Święta Patrona. Poświęcenie
i bohaterstwo żołnierzy AK trwale od
cisnęło się pięknymi zgłoskami na kar
tach historii naszego narodu. Dlatego
też z dumą, ale i poczuciem obowiązku
względem żołnierzy Armii Krajowej
w szkole w Kaczórkach co roku orga
nizowane są uroczyste obchody Święta
Patrona.
Nie inaczej mogło być 9 paździer
nika 2017 roku. Był to dla naszej szko
ły dzień szczególny. W tym właśnie
dniu cała społeczność szkolna uroczy
ście obchodziła Święto Patrona. Uro
czystości rozpoczęły się akademią ku
czci żołnierzy Armii Krajowej, w któ
rej zaprezentowali się uczniowie klas
VI i VII naszej szkoły. Nad całością

bacznie czuwała reżyser akademii pani
Katarzyna Buczak. Po przejmującej
części artystycznej ksiądz proboszcz
Artur Sokół odprawił mszę świętą. Po
mszy wszyscy zgromadzeni udali się
pod pomnik upamiętniający bohater
stwo i poświęcenie Żołnierzy Armii
Krajowej, aby tam złożyć symboliczne
wiązanki w hołdzie niezwyciężonym.
Wiązanki złożyli: wicestarosta powiatu
zamojskiego pan Kazimierz Mielnicki
oraz przedstawiciele gminnych władz
samorządowych
pani
Agnieszka
Adamczuk i pan Janusz Oś, przedsta
wiciele lokalnej społeczności, przed
stawiciele Światowego Związku Żoł
nierzy Armii Krajowej z kół w Starym
Zamościu i Krasnobrodzie, poczty
sztandarowe okolicznych szkół, a także
gospodarze uroczystości  przedstawi
ciele Szkoły im. Armii Krajowej
w Kaczórkach z panią dyrektor Elżbie

tą Zub na czele.
Po złożeniu wiązanek wszyscy
uczestnicy przenieśli się do murów
szkolnych, aby tam być świadkami
stałego punktu uroczystości  pasowa
nia na uczniów pierwszoklasistów. Pa
sowania podopiecznych pani Ewy
Adamowicz dokonała dyrektor szkoły,
a pamiątkowe dyplomy wręczyli
pierwszakom pan Kazimierz Mielnicki
oraz pan Janusz Oś. Po wręczeniu dy
plomów uczniom klasy I głos zabrali
przedstawiciele powiatowych i gmin
nych władz samorządowych. Pan Ka
zimierz Mielnicki pokrótce przypo
mniał losy działań wyzwoleńczych na
naszych terenach, a pan Janusz Oś wy
raził zachwyt i podziękowania dla
twórców tak wspaniałej uroczystości.
Mateusz Szmidt
Fotoreportaż – str. 20

Fundusze unijne na remont świetlicy w Hutkowie

W

świetlicy wiejskiej w Hut
kowie trwają prace związa
ne z wykonaniem remontu obiektu. In
westorem zadania jest Ochotnicza
Straż Pożarna z Hutkowa, a wykonaw
cą wyłoniona w drodze przetargu firma
Usługi Budowlane BUDMAKS Ko
walski Dariusz z Zamościa.
Zakres robót przeprowadzonych
przez wykonawcę obejmuje: wykonie
betonowych posadzek na gruncie
z ociepleniem wraz z wykończeniem
płytkami kamionkowymi GRES, ko
minów wentylacyjnych i dymowych,
ścian wewnętrznych z bloczków beto
nu komórkowego oraz tynków we
wnętrznych. Wnętrze świetlicy zarów
no ściany jak i sufity zostaną obudo
wane płytami gipsowokartonowymi
na ruszcie metalowym oraz pomalo

wane farbami emulsyjnymi. Obiekt
świetlicy z zewnątrz zostanie ocieplo
ny metodą lekką – mokrą. Również re
montem objęte będą schody do obiektu
które będą wykonane z kamieni
sztucznych oraz obłożone płytkami ka
mionkowymi GRES. Przy schodach
zostanie wykonana również balustrada
tarasowa z pochwytem stalowym.
Koszt wykonania robót wynosi
37.172,58zł., a termin zakończenia
prac to połowa grudnia bieżącego ro
ku. Cześć zakresu robót nie objętego
w umowie z wykonawcą wykonuje sa
modzielnie Ochotnicza Straż Pożarna
w Hutkowie.
Na
wykonanie
tych
prac
OSP
w Hutkowie pozy
skała środki finanso
we aplikując do
ogłoszonego przez
LGD „Nasze Roz
tocze”
projektu
grantowego
pt.
„Wzmocnienie ka
pitału społecznego
obszaru LGD po

przez remonty i modernizacje obiek
tów infrastruktury społecznej”, które
go celem jest poprawa warunków dla
rozwoju kapitału społecznego obszaru
LGD.
Umowa na realizację zadania pn.
„Remont świetlicy w miejscowości
Hutków” została podpisana przez Sto
warzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Nasze Roztocze” w Zamościu
i Ochotniczą Straż Pożarną w Hutko
wie reprezentowaną przez prezesa
Krzysztofa Gęślę oraz skarbnika Ma
riusza Gęślę w dniu 30.08.2017 r.
Mariola Czapla

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
Instytucja Zarządzająca PROW 20142020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Październik 2017

6

Gazeta

rasnobrodzka

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Starej Hucie

W

niedzielę 24.09.2017 r.
w Starej Hucie odbyła się
uroczystość odsłonięcia i poświęcenia
tablicy upamiętniającej mieszkańców
Starej Huty prześladowanych i pomor
dowanych w czasie II wojny świato
wej.
Uroczystość została zorganizowana
przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
miejscowości Stara Huta i okolic „Zie
lona Knieja” w ramach zadania pn.
„Ocalić od zapomnienia – rok 1939
w Starej Hucie” realizowanego w ra
mach projektu „Lubelskie Lokalnie
Mikrodotacje FIO 2”, dofinansowane
go ze środków Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Rządowego Programu  Fundusz Ini
cjatyw Obywatelskich. Jego realizato
rem (operatorem) jest Fundacja Fun
dusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz
Forum Lubelskich Organizacji Poza
rządowych.
Zadanie było realizowane z udzia
łem partnerów, którymi są Urząd
Miejski w Krasnobrodzie i Krasno
brodzki Dom Kultury. Swój udział
w tym przedsięwzięciu miała również
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajo
wej w Kaczórkach.
Uroczystości
rozpoczęły
się
o godz. 14.00 na placu w sąsiedztwie
remizy OSP w Starej Hucie, gdzie
utworzono miejsce pamięci, z wykona
ną w ramach zadania pamiątkową ta
blicą.
Powitania uczestników dokonał
Andrzej Gancarz – prezes Stowarzy
szenia na rzecz rozwoju miejscowości
Stara Huta i okolic „Zielona Knieja”
i jednocześnie sołtys Starej Huty.
W uroczystości wzięli udział m.in.:
wicestarosta zamojski Kazimierz Miel
nicki, przewodniczący Rady Miejskiej
Roland Wyrostkiewicz oraz radni Ra
dy Miejskiej w Krasnobrodzie, bur
mistrz Krasnobrodu Kazimierz Misz
tal, doradca burmistrza Janusz Oś, se
kretarz gminy Kazimierz Gęśla,
Krzysztof Kowalczyk  Szef Kontro
lingu Terenowego Dyrekcji General
nej Lasów Państwowych w Warsza
wie, dyrektorzy szkół, sołtysi i prezesi
stowarzyszeń z terenu gminy, Zespół
Folklorystyczny „Wójtowianie”, Ka
pela „Adamowiacy”, strażacy OSP

i mieszkańcy Starej Huty oraz innych
miejscowości.
Warto tu dodać, że wśród uczestni
ków uroczystości byli też goście wy
jątkowi, którzy przyjechali specjalnie
na tę uroczystość aż z województwa
zachodniopomorskiego. Były to panie
Leokadia Michońska (lat 98) i Krysty
na Michalska (lat 88) byłe mieszkanki
Starej Huty, które pod opieką swoich
dzieci poniosły trud długiej podróży,
aby uczcić pamięć 4 osób z ich rodzin,
zamordowanych przez hitlerowców.
Po powitaniu rozpoczęła się Msza
św., którą odprawili ks. Artur Sokół 
proboszcz Parafii Świętej Bożej
Opatrzności w Bondyrzu i ks. Paweł
Słonopas – były wieloletni proboszcz
tej parafii. W czasie homilii, nawiązu
jąc do wojennych losów mieszkańców
Starej Huty, ks. proboszcz Artur Sokół
odczytał wiersz swojego dziadka,
w którym opisywał on dramatyczne
sceny z obozu na Majdanku.
Po Mszy św. ks. proboszcz Artur
Sokół poświęcił pamiątkową tablicę
i wraz z burmistrzem Krasnobrodu do
konał jej odsłonięcia. Tablicę wykonał
Andrzej Gontarz  artysta rzeźbiarz
z Krasnobrodu. Zgodnie z jego projek
tem została ona umocowana na kamie
niu, za którym stoi jasny wysoki krzyż.
W dalszej części uroczystości
zgromadzone delegacje (powiatowych
i gminnych władz samorządowych,
mieszkańców Starej Huty, przedstawi
cieli oświaty, OSP i stowarzyszeń)
złożyły wiązanki pod nowo odsłoniętą
i poświeconą tablicą.
Rys historyczny wydarzeń jakie
miały miejsce w 1939 roku w Starej
Hucie odczytał Antoni Gancarz (treść
wystąpienia publikujemy na str. 7).
Część artystyczną w ramach uro
czystości zaprezentowali: uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajo
wej w Kaczórkach wykonując patrio

tyczny montaż słownomuzyczny oraz
Kapela „Adamowiacy” z Adamowa
i Zespół Folklorystyczny „Wójtowia
nie” z Krasnobrodu, którzy wystąpili
z programem pieśni patriotycznych.
Podczas uroczystości prezentowa
na była wystawa prac plastycznych
o tematyce II wojny światowej.
Ostatnim punktem spotkania były
wystąpienia zaproszonych gości. W tej
części uroczystości głos zabrali Kazi
mierz Misztal  Burmistrz Krasnobro
du i Krzysztof Kowalczyk  Szef Kon
trolingu Terenowego Dyrekcji Gene
ralnej Lasów Państwowych w War
szawie.
Członkowie stowarzyszenia przy
gotowali smaczny poczęstunek dla
wszystkich uczestników uroczystości,
podczas którego występowali „Ada
mowiacy” i „Wójtowianie”.
Dzięki realizacji zadania i wyko
naniu pamiątkowej tablicy została
utrwalona pamięć i ocalona od zapo
mnienia historia tragicznych losów
mieszkańców Starej Huty, którzy zo
stali zamordowani przez niemieckiego
okupanta w roku 1939 i kolejnych la
tach II wojny światowej. Natomiast
organizacja uroczystości patriotycznej
była okazją do przypomnienia osób,
którze wówczas zginęły, ale także do
integracji lokalnej społeczności.
Stworzone w ramach projektu
miejsce pamięci narodowej, które po
wstało dzięki wielkiemu zaangażowa
niu mieszkańców Starej Huty, z sołty
sem wsi i prezesem Stowarzyszenia
„Zielona Knieja” Andrzejem Ganca
rzem na czele, stwarza dogodne wa
runki do organizacji cyklicznych uro
czystości patriotycznych i dalszej inte
gracji społecznej.
Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 11

Projekt „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2” dofinansowany ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.Partnerzy: Biłgorajska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A., Gmina Zwierzyniec oraz Apis S. A.
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ROK 1939 STARA HUTA

Okolicznościowe wystąpienie wygłoszone w dniu 24.09.2017r. podczas uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy
wykonanej w ramach projektu pn. „Ocalić od zapomnienia – rok 1939 w Starej Hucie”

Z

pewnością wszyscy widzieli
wiele miejsc pamięci poświęco
nych poległym bohatersko żołnierzom
i partyzantom, broniącym zaciekle każ
dego kawałka ojczystej ziemi. Prawie 80
lat wspomnień, poszukiwań bliskich, za
ginionych bez wieści. Tysiące takich
miejsc jak to, świadczą o tragicznych la
tach II wojny światowej. Człowiek za
trzymujący się tutaj, zada na pewno pyta
nie: Dlaczego człowiek zabija drugiego
człowieka? Czy dzisiaj jesteśmy w stanie
odpowiedzieć na tak postawione pytanie?
Mordy ludności cywilnej należą do naj
okrutniejszych i niezrozumiałych. Ludzie
przez lata milczeli, bo nie chcieli rozdra
pywać wspomnień. Jaka była tamta Stara
Huta?
Wieś położona w dolince wśród naj
wyższych szczytów roztoczańskich gór.
Szeroki piaszczysty gościniec, rozorany
kołami drabiniastych wozów. Zbocza gór
posiekane polami, wąwozami i rozległy
mi połaciami lasów. Gęsto ustawione
drewniane chałupy, połączone z oborą,
jakaś niewielka stodoła. Taka była Stara
Huta w 1939 roku. Trudne czasy, bardzo
grząski, piaszczysty teren... i to suche la
to! Mało tego; WOJNA! Przecież ludzie
pamiętają jeszcze czasy zaborów i Wiel
kiej Wojny (później nazwanej I wojną
światową). Informacja o wybuchu wojny
i trwających walkach, docierają do
mieszkańców od żołnierzy, którzy wra
cali do domów po przegranych bitwach
kampanii wrześniowej. Koniec końców 
bitwa pod Krasnobrodem i rozbrojenie
wojska polskiego wycofującego się za
granicę do Rumuni.
To był dopiero początek. Rozpoczy
na się kolejny etap wojny. Tworzą się
początkowo niewielkie odziały party
zanckie i lokalizują swoje placówki
w trudno dostępnym terenie, gdzie nie
dosięgną ich zmasowane siły wroga, a ze
szczytów można z łatwością obserwować
obszerny teren. Tak, to właśnie tutaj
uformował się punkt wypadowy do dzia
łań dywersyjnych, skąd partyzanci mogą
szybko i skutecznie krzyżować plany
niemieckiego najeźdźcy. Wysadzają po
ciąg na linii kolejowej do Zwierzyńca.
W dopowiedzi zostaje wysłany niemiecki
oddział, celem wyłapania partyzantów.
Dowódca tego oddziału czując zagroże
nie nie decyduje się na poszukiwania
partyzantów w lesie  wybiera łatwiejszy
cel. Kieruje się do wsi i zatrzymuje
pierwszych napotkanych chłopów pod
zarzutem pomocy partyzantom. Zostają
oni wywiezieni i nikt więcej o nich nie
słyszał. Podobno zostali rozstrzelani pu
blicznie w Bliżowie jako przestroga dla

innych . Mieszkanka Bliżowa wspomina:
„…przywieźli partyzantów i ich rozstrze
lali na środku wsi”. Od tamtej pory zgro
za i przestrach: „Niemcy jadą” to często
słyszany krzyk niewiast, dzieci i chło
pów, którzy zabierając co mieli pod ręką,
ruszali szukać schronienia w okolicznych
lasach albo Senderskich Jamach. Te
ostatnie nie zawsze były dobrym schro
nieniem, o czym świadczą ostatnie od
krycia. Ludzie wiedzieli, że grzebano
tam żywcem, zasypując wejścia wybu
chem granatu. GROZA WOJNY
TRWA! Wszystkie próby wyłapania
i zabicia partyzantów są nieskuteczne
więc cierpi na tym ludność cywilna, jest
bowiem najłatwiejszym celem. Seria
z karabinu maszynowego do uciekają
cych chłopów kończy akcję niewielkich
oddziałów okupanta, którzy pojawiali się
tutaj niespodziewanie na zarekwirowa
nych wozach. Samochody były za głośne
i nieskuteczne przy akcjach z zaskocze
nia. Rannych dobijano i pozostawiano
tam gdzie trafiły ich kule. Tymczasowe
mogiły były znakiem pośpiechu, strachu
i bezsilności zwykłych mieszkańców
wsi. Masowe wysiedlenia nie ominęły
również Starej Huty. Zasiedlona ukraiń
ska ludność szybko opuściła jednak zaję
te domostwa pod osłoną nocy, z obawy
przed akcją odwetową ze strony polskich
oddziałów zbrojnych. Nie było wyjścia
chłopi szli do lasu. Opór partyzancki ro
śnie, a wróg ponosi coraz większe straty
w bardzo niewygodnym dla agresora te
renie. Nie pomogła wybudowana przez
Niemców wieża strażnicza na Sender
skiej Górze. Pojawiają się zrzuty broni
prowadzone przez samoloty alianckie na
pobliskich górach. Lasy dają znakomitą
ochronę, a walki nabierają na sile.
Znamy przebieg Powstania Zamoj
skiego, historię walk 19421943. Znamy
historię: Róża, Zaboreczno, Lasowce. Zi
ma 1943 roku  luty. Nawiązuje się wal
ka zaskoczonego oddziału partyzanckie
go w Lasowcach. Z broni hitlerowców
giną również mieszkańcy tej wioski. Kil
ka dni po tych wydarzeniach, Niemcy
kolejny raz mszczą się na ludności cy
wilnej Starej Huty. W środku zimy wy
konują sprecyzowany rozkaz spalenia
wsi. Większa część budynków przestaje
istnieć. Śmiech agresorów słyszany był
przez dzieci i kobiety, które odważyły
się zostać i bronić dobytku.
To koniec tragicznej opowieści
o mordzie na ludności cywilnej Starej
Huty, przedstawiony w największym
skrócie. Tego co wycierpieli przez lata
okrutnej wojny nie zapomnieli. Układali
sobie życie od nowa odbudowując do

mostwa na spopielonych fundamentach.
Tych co pamiętają jest niewielu. Nigdy
nie opowiadają publicznie co przeżyli.
Modlą się by lata okrucieństw nigdy nie
powróciły. „Od powietrza, głodu, ognia
i wojny, zachowaj nas Panie”.
Kilka osób przez lata próbowało
upamiętnić fakt tragicznej śmierci i be
stialskich mordów mieszkańców Starej
Huty. Niestety bez powodzenia. Dziś
wszystkich nazwisk już nie znamy, ale
historię musimy ocalić od zapomnienia.
Dzięki wytrwałości obecnego sołtysa
Andrzeja Gancarza, popartych nieoce
nioną pomocą burmistrza Krasnobrodu
Kazimierza Misztala oraz doradcy Bur
mistrza Janusza Osia, udało się sfinalizo
wać obelisk. Dzięki kronikarzowi Anto
niemu Gancarzowi oraz woli i wytrwało
ści mieszkańców wsi Stara Huta zrze
szonych w stowarzyszeniu „Zielona
Knieja” znamy i utrwalamy fakty histo
ryczne, które zostaną z nami na następne
pokolenia. Dzięki Fundacji Fundusz Lo
kalny Ziemi Biłgorajskiej udało się sfi
nansować większą część kosztów zwią
zanych z przygotowaniem placu i budo
wą pomnika. Strażacy zadbają o miejsce
pamięci  to honor i zaszczyt pełnić tutaj
wartę. Nam niech zostanie POMNIK i ...
PAMIĘĆ  OCALONA!
Antoni Gancarz syn Antoniego
Wrzesień 2017 r.
Mieszkańcy Starej Huty, którzy zginęli
z rąk niemieckiego okupanta:
1. Adam ADAMOWICZ
2. Antoni ADAMOWICZ
3. Jan BAJAN
4. Józefa DZIUBA
5. Franciszek GANCARZ
6. Michał GANCARZ
7. Stanisław GANCARZ
8. Edward GANCARZ
9. Józef GRESZTA
10. Jan GRESZTA
11. Jan KOŁCIUK
12. Jan KOŁCIUK syn Jana
13. Wojciech KORONA ps. „Machura”
14. Jan KRZACZEK
15. Józef LALIK
16. Franciszek LALIK
17. Michał LALIK
18. Franciszek MĘKAL
19. Andrzej OSTASZ
20. Franciszek PINTAL
21. Maciej PINTAL
22. Edward PŁACHCIŃSKI
23. Michał SARZYŃSKI
24. Jan SZABAT
25. Stanisław SZWAL
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II Forum Turystyki Medycznej i Prozdrowotnej

W

dniu 18 października 2017
roku w Krasnobrodzkim
Domu Kultury odbyło się II Forum
Turystyki Medycznej i Prozdrowotnej.
Organizatorem tej dwudniowej konfe
rencji, która odbywała się w Krasno
brodzie (I dzień) i w Zamościu (II
dzień  19.10.2017r.) było Stowarzy
szenie Lubelski Klub Biznesu.
Konferencja współorganizowana
przez Burmistrza Krasnobrodu skiero
wana była do przedstawicieli uzdro
wisk krajowych i zagranicznych, pla
cówek medycznych, szpitali, organiza
cji turystycznych, przedstawicieli sa
morządów, którzy realizują strategię
rozwoju w dziedzinach turystyki me
dycznej i prozdrowotnej.
Celem forum było wypracowanie
modelu współpracy różnych instytucji
i osób, który od dyskusji poprzez de
cyzje i działanie doprowadzi do roz
woju turystyki medycznej i zdrowotnej
na terenie woj. lubelskiego ze szcze
gólnym uwzględnieniem Uzdrowiska
Krasnobród.
W związku z tym wydarzeniem
gościliśmy w naszym mieście liczne
grono gości  ludzi nauki, biznesu oraz
samorządowców, wybitnych specjali
stów z zakresu medycyny, w tym
uzdrowiskowej oraz turystyki, zarów
no z kraju jak i zagranicy (Białoruś,
Słowacja, Szwecja).
Uczestników
forum
powitali:
Agnieszka GąsiorMazur  Prezes Lu
belskiego Klubu Biznesu, Kazimierz
Misztal  Burmistrz Krasnobrodu oraz
Arkadiusz Bratkowski  Członek Za
rządu Województwa Lubelskiego.
W pierwszej części konferencji za
tytułowanej „Roztocze  implikacje dla
rozwoju turystyki aktywnej oraz tu
rystki medycznej i prozdrowotnej”
wygłoszone zostały następujące refera
ty:
 prof. dr hab. Marian Harasimiuk,
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki
Przestrzennej Uniwersytet Marii Cu
rieSkłodowskiej  „Roztocze – różno
rodność przyrodnicza i aspekty zdro
wotne klimatu”,
 Wojciech Żukowski, Burmistrz To
maszowa Lubelskiego  „Biosfera,
a atrakcyjność turystyczna Roztocza”,
 Tadeusz Grabowski, zca dyrektora
Roztoczańskiego Parku Narodowego 
„Aktywna turystyka przyrodnicza”,
 Mariusz Arent, Przedstawiciel Insty
tutu Badań i Rozwoju Turystyki Me
dycznej  ,,Turystyka uzdrowiskowa,
medyczna i prozdrowotna”.
W drugiej części pt. „Specjalizacje
i modele rozwoju turystyki medycznej

i uzdrowiskowej”
głos zabrali:
 prof. zw. dr med.
hab. Tomasz Kar
ski, Em. Kierownik
Kliniki Ortopedii
i
Rehabilitacji
Dziecięcej
UM
w Lublinie (1995 
2009), Konsultant
Sanatorium im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie  „Jak stać, jak cho
dzić, jak siedzieć  w turystyce,
w szkole, w domu, w pracy. Ważne in
formacje ortopedyczne”,
 dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok,
Samodzielny Publiczny Szpital Woje
wódzki im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu, Oddział Kardiologiczny 
„Turystyka medyczna – punkt widze
nia kardiologa praktyka”,
 Karol Tarkowski, Dyrektor Lubel
skiego OW NFZ  „Leczenie i rehabi
litacja na przykładzie opieki komplek
sowej po zawale mięśnia sercowego”,
 dr n. med. Krzysztof Patyra, zca dy
rektora ds. medycznych, Kierownik
Zakładu Radioterapii, NuMed. Cen
trum Diagnostyki i Terapii Onkolo
gicznej Zamość Sp.z o.o.  „Nowocze
sna diagnostyka i leczenie chorób on
kologicznych”,
 prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr
Majcher, Kierownik Zakładu Rehabili
tacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilita
cji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uni
wersytetu Medycznego w Lublinie 
„Onkorehabilitacja, a zdrowie pacjen
ta”,
 prof. dr hab. n. med. Krzysztof Mar
czewski, Ordynator Oddziału Nefrolo
gii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tęt
niczego i Chorób Wewnętrznych, Sa
modzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana
Pawła II w Zamościu; Członek Zarzą
du Głównego Polskiego Towarzystwa
Balneologii i Medycyny Fizykalnej;
Przewodniczący Oddziału Lubelskiego
Polskiego Towarzystwa Gerontolo
gicznego – „Kitesurfing po fali srebr
nego tsunami, czyli rzecz o balenoge
riatrii”.
W dalszej części forum odbył się
panel dyskusyjny pt. „Kreowanie war
tości dodanej w turystyce zdrowotnej
przez samorządy i uzdrowiska oraz
współpraca międzynarodowa”, w któ
rym udział wzięli:
 Zbigniew Pyczko, Wójt Gminy Bisz
cza  „Rozwój współpracy w dziedzi
nie turystyki uzdrowiskowo  sanato
ryjnej na pograniczu polsko – ukraiń
skim”,
 Dariusz Donica, Dyrektor Departa

mentu Promocji i Turysty
ki, Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskie
go, prezes Lubelskiej Re
gionalnej Organizacji Tu
rystycznej  „Rola Lubel
skiej
Regionalnej
Organizacji Tu rystycznej
we wspieraniu rozwoju tu
rystyki medycznej i proz
drowotnej”,
 Mariusz Szmit, Ekspert w dziedzinie
marketingu i zarządzania, były członek
zarządu spółek Uzdrowisko Nałęczów
S.A. i Uzdrowisko KonstancinZdrój
S.A.  „Budowanie i kreowanie marki
uzdrowiska”,
 Krzysztof Guzik, dyrektor ds. sprze
daży i marketingu, Uzdrowisko Iwo
nicz Zdrój  „Marketing uzdrowisko
wy – jakie narzędzia i działania są naj
efektywniejsze”,
 Tomasz Kaleta, Prezes Zarządu, Ma
linowe Hotele Sp.z o.o., Solec Zdrój 
„Generowanie ruchu turystycznego
poprzez inwestycje prozdrowotne”,
 Fabio Bortolini, Prezydent, PRE
MESTO o. z, Poprad, Słowacja,
 Kristina Lonnquist, Dyrektor Inspi
red Events co., Szwecja  „Jakość
i standardy usług w turystyce medycz
nej i prozdrowotnej”.
Równie bogaty i interesujący pro
gram miał drugi dzień II Forum Tury
styki Medycznej i Prozdrowotnej, któ
ry był realizowany w dniu 19 pa
ździernika 2017r. w Zamościu.
Główne tematy tego programu to:
 „Zamość  Roztocze. Destynacja tu
rystyki medycznej i prozdrowotnej 
perspektywy międzynarodowej współ
pracy”,
 „Modele, koncepcje i kierunki roz
woju turystyki medycznej, prozdro
wotnej i uzdrowiskowej  Europa, kraj,
region”,
 „Potencjalne kierunki rozwoju tury
styki medycznej”,
 „Rola samorządu w kreowaniu roz
woju turystyki medycznej i prozdro
wotnej”.
Liczne referaty przedstawione
przez prelegentów – specjalistów
z wielu dziedzin potwierdzają, że Lu
belszczyzna posiada duży, ale nie w
pełni wykorzystany potencjał w pla
cówkach medycznych, samorządach
i organizacjach turystycznych do roz
woju turystyki zdrowotnej i prozdro
wotnej, co jest szansą dla rozwoju
wielu miejscowości regionu, w tym
także Krasnobrodu.
Mariola Czapla
Fotoreportaż  str. 9
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Między nami przedszkolakami
Sprzątanie świata
Coroczna akcja Sprzątania Świata
jest tradycją nawet wśród najmłodszych.
Maluchy rozumieją cel prowadzonej ak
cji i chętnie biorą w niej udział.
W tym dniu przedszkolaki z grupy
Biedronek zaopatrzone w gumowe ręka
wiczki i worki wyruszyły na wielkie
sprzątanie. Każdy znaleziony przez nie
papierek lądował w wielkim worku. Ra
dości z efektu ich pracy nie było końca.
W kółko powtarzały: „ale teraz jest ład
nie i czysto koło naszego przedszkola”.
Pewnie, że tak.
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Wydarzenie to w naszym przedszko
lu przebiegało bardzo różnorodnie.
Zwłaszcza grupę „Biedronek” spotkała
miła niespodzianka.
A wszystko to działo się za przyczy
ną pani Marii Domańskiej, regionalnej
poetki i pisarki literatury dziecięcej. Pani
Marysia zapoznała dzieci ze swoją twór
czością i poczytała im swoje książeczki:
Kraina tęczy, Jak słońce pomagało wio
śnie, Poranek na wsi, Drewniana chatka
i Wiosenne pogwarki. Przedszkolaki
z dużym zaciekawieniem słuchały i ak
tywnie uczestniczyły w spotkaniu.
W przedsięwzięciu gościnnie uczestni
czyły również dzieci z grupy „Smerfów”
i zerówek.
W Oddziale Dzici Specjalnej Troski
Nie lada atrakcją była wizyta „Bie

dronek” w ODST. Po zapoznaniu z salą
i pracownikami dzieci ruszyły do zaba
wy. Dużym powodzeniem cieszył się ba
sen z piłeczkami. Dzieciaki wręcz szala
ły z radości. Gwarno i kolorowo przebie
gała
nasza
wizyta.
Serdecznie
dziękujemy gospodarzom za miłe przyję
cie rozkrzyczanych przedszkolaków.
W ramach integracji i uczenia tolerancji
planujemy częstsze wizyty w tym od
dziale.
W szkolnej Izbie Pamięci
Bogata przeszłość historyczna naszej
miejscowości daje nam wiele okazji do
omawiania treści patriotycznych z przed
szkolakami.
We wrześniu w sposób szczególny
poznajemy naszą miejscowość, jej poło
żenie, historię i zabytki. Rozmawiamy
o symbolach narodowych. Pamiętamy
o naszych przodkach, zwłaszcza bohate
rach II wojny światowej. Im to właśnie
poświęcona jest Szkolna Izba Pamięci,

którą często odwiedzają najmłodsi. Du
żym zainteresowaniem cieszą się zgro
madzone tam eksponaty i pamiątki z cza
sów wojny. Specyficzny klimat panujący
w tym pomieszczeniu przenosi nas w od
ległe lata i budzi refleksje na temat pa
triotyzmu. Uświadamiamy sobie ilu Po
laków oddało życie za Ojczyznę, aby pa
nował pokój, a w górze nad nami
trzepotał skrzydłami Orzeł Biały.
Dzień Przedszkolaka
Również i w tym roku obchodzili
śmy święto przedszkolaków w naszym
przedszkolu. W rytmie disco dużą atrak
cją były zabawy z balonami i bańki my
dlane. Wspólny poczęstunek i sesja zdję
ciowa urozmaiciły naszą imprezkę.
Wszystkiego najlepszego dla maluchów.
Wycieczka do lasu
Piękna, słoneczna pogoda sprzyja
codziennym spacerom i wycieczkom
z przedszkolakami. Grupa „Biedronek”
tym razem wybrała się do pobliskiego la
su. Dzieci obserwowały zmiany zacho
dzące w przyrodzie na początku nowej
pory roku  jesieni. Pod okiem opiekunek
rozpoznawały drzewa rosnące w lesie
i słuchały śpiewu ptaków. Dzieci mają
świadomość, że las jest domem ptaków,
a ludzie jako goście muszą odpowiednio
zachowywać się w tym tajemniczym
miejscu.
Maria Domańska
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XVII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza

T

egoroczny
XVII
już Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza
Krasnobrodu odbył się póź
niej niż pierwotnie plano
wano. Piłkarze mieli przy
stąpić do rywalizacji we
wcześniejszych terminach,
jednak z przyczyn niezależ
nych, do piłkarskiej rywali
zacji ostatecznie doszło 1
października 2017r.
Tradycyjnie organizatorem tego
sportowego wydarzenia był Krasno
brodzki Dom Kultury, zaś nagrody
ufundował Burmistrz Krasnobrodu.
I tak w niedzielę 1 października
2017 rozpoczął się piłkarski bój
o pierwsze miejsce, do którego stanęło
10 drużyn z Gminy Krasnobród (Kra
snobród Centrum, Podklasztor, Podza
mek, Stara Huta, Hucisko, Malewsz
czyzna, Zielone, Dominikanówka,
Majdan Wielki i Wólka Husińska).
Z racji tego, że do zawodów zgło
szono 13 drużyn a ostatecznie zagrało
10, nastąpiła konieczność zmiany sys
temu rozgrywek. Zespoły zostały po

Po rozegraniu wszystkich
meczów wyniki końcowe
przedstawiały się następują
co:
I miejsce
Krasnobród Podklasztor
II miejsce
Krasnobród Centrum
III miejsce
Majdan Wielki
dzielone na dwie grupy i rozegrały
mecze ,,każdy z każdym”. Odbyło się
to za zgodą wszystkich kapitanów
drużyn.
Następnie mistrzowie grup roze
grali mecz o I miejsce, a zespoły, któ
re zajęły drugie miejsce w grupach,
walczyły o III miejsce na podium.
Turniej przebiegał w duchu spor
towej rywalizacji, a nad prawidłowym
przebiegiem rozgrywek czuwało kole
gium sędziowskie z Zamościa w skła
dzie: Sławomir Radliński, Krzysztof
Fidor, Piotr Burak i Andrzej Swacha.
Opiekę medyczną zapewniła pani
Barbara Bodys.

Tak jak co roku trzy najlepsze
drużyny otrzymały okolicznościowe
puchary, a wszyscy uczestnicy Tur
nieju pamiątkowe dyplomy oraz na
grody rzeczowe.
Wręczenia nagród i podsumowa
nia rozgrywek dokonał doradca bur
mistrza  Janusz Oś, który w krótkim
przemówieniu podziękował zawodni
kom za udział w zawodach doceniając
ich kunszt piłkarski i zaangażowanie.
Sportowa niedziela zakończyła się
wspólnym pamiątkowym zdjęciem
i deklaracjami udziału w kolejnych
rozgrywkach.
M.K.
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Twórcze pasje Grzegorza Sachajko

okresie letnim na podwórzu
przykościelnym, obok za
bytkowego spichlerza z wystawą
wieńców dożynkowych, można było
zobaczyć inną, plenerową ekspozycję.
Były to ule wykonane przez Pana
Grzegorza Sachajko z Krasnobrodu.
Miały one różne ciekawe formy  ule
w kształcie domków, beczki, wiatraka,
spichlerza, czy też kościoła. W cen
trum ekspozycji widniał wysoki ul wy
konany z pnia drzewa, z wyrzeźbioną
figurą św. Ambrożego  patrona psz
czelarzy.
Pan Grzegorz wykonał te ule na
potrzeby swojej pasieki, ale zanim sta
ły się one prawdziwym domem dla je
go pszczół, przez kilka miesięcy cie
szyły oko mieszkańców naszej gminy
i parafii oraz pielgrzymów i turystów
tak licznie odwiedzających nasze mia
sto w okresie letnim.
Jak poinformował autor tej ekspo
zycji, inspiracją do wykonania uli
w tych nietypowych kształtach była
dla niego wizyta w 2016 roku w Ka
miannej, miejscowości znanej z pro
dukcji miodu i działalności pszczelar
skiej.

Warto tu dodać, że wystawa uli, to
nie jedyna ekspozycja przygotowana
przez p. Grzegorza. Jest on pomysło
dawcą i wykonawcą dwóch innych,
które mieliśmy okazję podziwiać przez
ostatnie dwa lata podczas uroczystości
Diecezjalnego Święta Polonów.
W 2016 roku była to wystawa pt.
„Od ziarenka do bochenka”, na której
można było zobaczyć dawne maszyny
oraz sprzęty rolnicze i gospodarstwa
domowego niezbędne do wykonania
prac na „drodze” od zasiewu ziarna do
upieczenia chleba, m.in.: pług, brony,
cep, kierat, wóz drabiniasty do zwoże
nia zboża, przetak, żarna, stępę, dzież
ki, niecki, kazubki.
Kolejna okolicznościowa wystawa
przygotowana przez Pana Grzegorza
Sachajko i jego rodzinę prezentowana
w roku 2017 nosiła tytuł „Polska chle
bem, mlekiem i miodem płynąca”. Na
wystawie można było zobaczyć dawne
sprzęty rolnicze i gospodarstwa domo
wego, m.in. brony, pługi, sprzęty do
obróbki lnu, ul, maselniczkę, naczynia
drewniane, a także snopy zbóż, lnu
i prosa. Dodatkową atrakcją była moż
liwość posmakowania miodu, różnego

rodzaju chleba, czy też produktów
mlecznych.
Przygotowanie tych ekspozycji
wymagało dużego zaangażowania
i wiele pracy Pana Grzegorza i jego
najbliższych, prawie przez cały rok.
Sprzęty rolnicze były wyszukiwane,
czyszczone, naprawiane i odnawiane.
Natomiast wiele drewnianych sprzę
tów i naczyń gospodarstwa domowego
Pan Grzegorz wykonał sam pracując
dłutem i młotkiem. Do tego dochodzi
jeszcze praca związana z transportem
eksponatów (często dużych gabaryto
wo) prezentowanych na wystawach
i ich aranżacja.
Panie Grzegorzu, serdecznie dzię
kujemy za Pana działalność na rzecz
utrwalania dziedzictwa kulturowego
naszego regionu, za trud związany
z przygotowaniem tych ekspozycji,
a przede wszystkim za wiele serca
włożonego w te wszystkie przedsię
wzięcia. Życzymy kolejnych cieka
wych inicjatyw.
Mariola Czapla
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JĘZYKOWA AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA
Strona redagowana przez miłośników poprawnej polszczyzny
z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie

RAPORT
(czerwiec  wrzesień 2017)
komers – (dawniej) uroczyste spotka
nie korporacji studenckich;
(współcześnie) bal na zakończenie na
uki w szkołach lub na studiach.

– Co mówi Anglik, gdy wychodzi
z polskiej restauracji?
– Głódbaj!
Myśl mi umknęła. (poprawnie)
Myśl mi umkła. (niepoprawnie)

Mam husky, tego hysky.
Husky jako nazwa rasy psa jest nie
odmienny.

cena pomidorów, cena za kilogram po
midorów (poprawnie)
cena za pomidory (niepoprawnie)

Jemu przybywa na wadze. On przybie
ra na wadze. (poprawnie)
On przybywa na wadze. (niepopraw
nie)

drylować śliwki (poprawnie)
drelować śliwki (niepoprawnie)

Pisz do mnie na Berdyczów  odczep
się ode mnie, daj mi spokój, nie nabie
rzesz mnie
Berdyczów – miasto na Ukrainie
w okolicach Żytomierza.

kłócić się o komarowe sadło  spierać
się o coś małowartościowego.
Jadę do: Krasnobrodu, Krasnegostawu,
Białegostoku, Kołobrzegu, Międzyz
drojów, Istebnej, Mikołajek, i Tarno
brzega.

On klaszcze, rzadziej klaska.
Oni klaszczą, rzadziej klaskają.
Ja klaszczę, rzadziej klaskam.
Ty klaszcz, rzadziej klaskaj.
– Masz rydze?
– Nie mam rydzów. (poprawnie)
– Nie mam rydzy. (niepoprawnie)
licentia poetica (łac. swoboda poetyc
ka)  prawo wypowiedzi poetyckiej do
nieliczenia się z normami języka czy
regułami logiki, prawdopodobieństwa
oraz prawdziwości.
Jeśli w utworze coś nie styka,
jest na to licentia poetica.
Paweł Murdzek  opiekun
https://www.facebook.com/Języko
waAgencjaDetektywistyczna

,,Długowieczni z Lubelszczyzny”

N

ajnowsza książka redaktora
Mieczysława
Kościńskiego
nosi tytuł „Długowieczni z Lubelsz
czyzny”. Uwzględnia ona informacje
o 50 osobach z województwa lubel
skiego, które dożyły 100 lat, a nawet
więcej. Jak twierdzi autor, nikt jeszcze
nie podjął się napisania takiej książki
na ten temat. Tym bardziej cieszy fakt,
że podjął się tego zadania nasz rodak
związany z Krasnobrodem. Szczegól
nie bliscy byli mu mieszkańcy z gminy
Krasnobród. Warto dodać, że niedaw
no mieszkało tu 12 długowiecznych.
Autor przybliżył w swojej publikacji
sylwetki m. in. takich osób jak: Józef
Garbula z Majdanu Małego, Aniela
Grzyb z Potoku Senderki, Maria Ho
cak, Katarzyna Pintal, Franciszka Ko
lasińska, Marianna Jaskulecka –
mieszkanki z Domu Pomocy Społecz
nej w Krasnobrodzie (Podzamek), Jó
zef Kozyra z Krasnobrodu, s. Marian
na Ściwiarska, Leokadia Sak z Pod
klasztoru.
Najstarszą
mieszkanką
gminy Krasnobród jest Stanisława
Molenda z Majdanu Wielkiego, która
4.01.2017r. skończyła 105 lat, zaś naj
starszą mieszkanką Lubelszczyzny by
ła Jadwiga Szubartowicz z Lublina,
która przeżyła ponad 111 lat, zmarła
20 lipca 2017r. Przytoczę tu według
niej receptę na długowieczność: „ Ży
cie człowieka na ziemi nie jest łatwe,
ani lekkie, ale przy pomocy Boga

nowa książka M. Kościńskiego
wszystko jest możliwe”.
Obecnie najstarsza oso
ba żyjąca z województwa
lubelskiego to Marianna
Błaziak z Kolonii Dobry
niów w powiecie krasno
stawskim, która 14 września
2017r. skończyła 108 lat.
Ważne jest to, że p. Kościń
ski zbierając materiały do
książki, poznał długowiecz
nych osobiście. Publikację
wzbogacają zdjęcia stulat
ków ze zbiorów samego au
tora, Mieczysława Portki i rodzin stu
latków. Zawiera też artykuły z ga
zet, m. in.: „Sztandaru Ludu”,
„Dziennika Wschodniego” z lat 1966 –
2000, opisujące spotkania z długo
wiecznymi oraz wiersze o starości
i przemijaniu.
Szkoda, że książka „Długowieczni
z Lubelszczyzny” nie doczekała się
promocji w Krasnobrodzie – rodzin
nym mieście redaktora. Jego zdaniem
biblioteka publiczna nie wykazała za
interesowania, aby zorganizować spo
tkanie autorskie powiązane z promocją
jego nowej książki. Nawet mieszkańcy
Krasnobrodu byli zdziwieni, że nie by
ło promocji najnowszej publikacji
związanej z Krasnobrodem.
Tu warto nadmienić, że M. Ko
ściński napisał i wydał już 15 książek
o historii Krasnobrodu za własne środ

ki finansowe, dlatego też
ma żal, że jest lekceważony
przez niektóre osoby. Na
szczęście bardzo się tym
nie zraża, już myśli o napi
saniu kolejnych książek.
Chwała mu za to.
Muszę przyznać, że prze
żywszy blisko 60 lat, jesz
cze nie spotkałam człowie
ka tak rozmiłowanego
w rodzinnej miejscowości
i oddanego jej. Jak sam
często mówi: „Mój Kra
snobród” i może godzinami mówić
o nim, promując go m. in. w Lublinie
czy w Warszawie. To piękne świadec
two patriotyzmu lokalnego rodaka,
który na kartach swych książek utrwa
la historię Krasnobrodu dla przyszłych
pokoleń.
Alina Słota

SPRZEDAM

3 działki budowlane
o pow. 1000 m2 każda
w Krasnobrodzie
przy ul. Wiśniowej

Kontakt:

667 575 929
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Moje wspomnienia z pierwszych lat istnienia
Sanatorium w Krasnobrodzie

T

o był maj 1957 roku. Wów
czas pracowałem w „Budow
lance" (LPBP) w Bodaczowie. I tam
przyjechał na motorze dr Dziubiński
z propozycją pracy w Sanatorium
w Krasnobrodzie na stanowisku gł.
księgowego. Ze względu na miejsce
urodzenia i zamieszkania, propozycję
przyjąłem. Biuro, w którym rozpoczą
łem pracę mieściło się w dawnym kur
niku K. Fudakowskiego.

W moim pomieszczeniu oprócz
mebli była maszyna do pisania, liczy
dło i piec kaflowy. Telefon był jeszcze
u kierownika, tam też była przymoco
wana do podłogi skrzynia metalowa 
kasa. Oprócz mnie zatrudniona była
jako księgowa  kasjer Barbara Balic
ka, a po jej odejściu Krystyna Belina.
W tym czasie zakończył się remont
Sanatorium, wykonawcą była Spół
dzielnia „Beton” w Zamościu. Ona też
dalej kontynuowała budowę ogrodze
nia przy drodze Zamość  Krasnobród.
Strona zachodnia nie wymagała ogro
dzenia gdyż zabudowana była jeszcze
przez „czworaki” (budynki mieszkalne
dla fornali i służby folwarcznej).
Często przyjeżdżali do Sanatorium
przedstawiciele Kierownictwa Wy
działu Zdrowia z Kierownikiem
dr Henrykiem Szymańskim, dr Dziu
bińskim, kier. adm. Koszowskim.
Kierownik Józef Barański mieszkał
wraz z rodziną w dawnym budynku
gospodarczym K. Fudakowskiego,
w którym znajdowała się kuźnia i sto
larnia, a przerobionym zostały na
mieszkanie.
Oprócz bieżących prac kończono
zasypywanie niemieckich okopów z lat
1939  1944 w pobliżu górnego sadu,
budynku i wieży ciśnień. Pilnego za

bezpieczenia wymagały kolumny sto
jące przy budynku  strona południowa
i przy obecnej szkole  ubytki funda
mentów w kolumnach. Do tej pracy
należało zaangażować fachowców.
Doradziłem p. Barańskiemu, aby
zwrócił się w tej sprawie do mego ku
zyna Józefa Stręciwilka posiadającego
uprawnienia budowlane. Tak też uczy
nił. J. Stręciwilk zaangażował odpo
wiednich pracowników i nadzorował
wykonywanie prac. Prace wykonano
dobrze, kolumny stoją w nienaruszo
nym stanie.
Duże znaczenie miała praca diete
tyczki p. Stachowskiej, która w kon
takcie z lekarzem układała „relewa” 
dokument zapotrzebowania na posiłki
z podziałem na różne rodzaje diet.
Według tego dokumentu magazynier
p. Hieronim Roczkowski wydawał
szefowej kuchni potrzebne produkty,
była nią p. Stanisława Greszta. Doraź
ną opiekę lekarską nad kuracjuszami
sprawował lek. medycyny J. Żołyński
i dentysta p. Stępniak. Opiekę specjali
styczną wykonywali lekarze z kliniki
w Lublinie. Pamiętam tylko nazwisko
Pani doktor Kałuzmackiej.
W oficynie, w części północno 
wschodniej budynku znajdowały się
pomieszczenia dla lekarzy i pielęgnia
rek, tam też były izolatki. U pielęgnia
rek była lampa kwarcowa i Sollux. Do
izolatek trafiali ważni goście. Takim
był też sekretarz Partii. Słyszałem, że
odchodząc na spacer przekazał pielę
gniarce, aby pilnowała pomieszczenia
w którym przebywa, gdyż tam pod po
duszką zostawił pistolet.
Wzrastająca liczba kuracjuszy
i personelu powodowały potrzebę
częstszego opróżniania dołu chłonne
go, zbiornika gromadzącego ścieki
i fekalia (wybudowanego jeszcze
przed wojną). Wywózka beczkowo
zem konnym nie wystarczała. Doradca
posiadający uprawnienia budowlane J.
Stręciwilk doradził wybudowanie
w innym miejscu oczyszczalni na ście
ki i fekalia. Sanatorium zwróciło się do
Wydziału Zdrowia i otrzymało od kie
rownictwa zgodę na budowę i zabez
pieczenie finansowe. Ogłoszono prze
targ, wybrano wykonawcę z Lublina,
który do prac zaangażował pracowni
ków z Krasnobrodu z p. Stanisławem
Borkiem na czele. Nadzór nad budową
sprawował J. Stręciwilk. Dużą prze
szkodą w końcowej fazie robót była

kurzawka  grunt nasycony wodą, coś
w rodzaju źródełek. Potrzebny był od
powiedni sprzęt i pompy. Obiekt jed
nak pomyślnie wybudowano. Po dłuż
szym oczekiwaniu Sanatorium otrzy
mało samochód dostawczy „Żuk” 
kierowca Franciszek Maciukiewicz.
Łatwiej było przewozić z Krasnobrodu
i Zamościa towary  warzywa, owoce
i inne. Początkowo warzywa i owoce
dostarczane były z gospodarstwa po
mocniczego przy Sanatorium, w któ
rym ogrodnikiem był Prus Stanisław.
Później dostawy z tego gospodarstwa
zmalały z braku środków i funduszy
na jego prowadzenie.
Na początku Sanatorium posiadało
konia z zaprzęgiem, którym powoził
Franciszek Ziomek. Były to usługi dla
Sanatorium i gospodarstwa pomocni
czego.
Za zgodą p. Barańskiego studiowa
łem zaocznie i otrzymałem dyplom
ukończenia Rocznego Studium Zaocz
nego Ekonomiki Przemysłu.
W tym też okresie u władz pań
stwowych i partyjnych powstał plan
budowy Sanatorium w Krasnobrodzie
w miejscu zniszczonego przez Niem
ców zrębu Sanatorium Przeciwgruźli
czego budowanego w lipcu, sierpniu
i wrześniu 1939r. W tym też celu zor
ganizowano w budynku Urzędu Gmi
ny koło Kościoła spotkanie przedsta
wicieli przedsiębiorstw, instytucji
i mieszkańców. Na spotkaniu byliśmy
z p. Barańskim.
Sekretarz partii Ognik poinformo
wał, że przybył z Dyrektorem NBP
w Zamościu Herdyńskim, aby zapo
znać zebranych o zamierzonej budo
wie. Głównym źródłem finansowym
miały być rozprowadzone w kilku po
wiatach „cegiełki”. Gmina miała
uzbroić teren, wojsko wykonać wyko
py, mieszkańcy uczestniczyć w pra
cach i wspierać finansowo. Były też
inne propozycje. Plan był warty popar
cia. Znamienne było ostatnie zdanie
sekretarza  jeżeli planu nie będzie
można zrealizować, to my z Dyrekto
rem przyjedziemy i powiemy Wam.
Minęły tygodnie, miesiące, a delegaci
twórcy planu nie przyjechali. Fundu
sze z „cegiełek” znikły.
Do dzieci w Sanatorium przyjeż
dżali rodzice z różnych miejscowości,
często korzystali z PKP. W rozkładach
PKP była stacja Krasnobród usytu
owana w lesie, oddalona o około

18
14 km od Sanatorium, bez połączeń
komunikacyjnych, co sprawiało kłopo
ty. Sanatorium zwracało się do dyrek
cji PKP o zmianę, ale PKP nie spie
szyło się z tym. Miałem okazję odwie
dzić tą stację, bo na prośbę p.
Barańskiego wynajętym ciężarowym
samochodem jeździłem po magiel dla
Sanatorium.
Tragiczny był dzień 9.05.1959 ro
ku. W godzinach rannych dwa autobu
sy „Autonaprawy” odwiozły dzieci do
Lublina i Warszawy w towarzystwie
Kierownika, przełożonej pielęgniarek
i wychowawców. W sanatorium zosta
łem ja, księgowa i magazynier H.
Roczkowski. Około godziny 10:00
przybiegł do biura z wiadomością Ja
nek Belina, krzyczał, że pali się dach
koło okna na piętrze od strony
wschodniej. Powiadomiona była na
tychmiast Straż Pożarna w Krasnobro
dzie. Ja i p. H. Roczkowski pobiegli
śmy do miejsca pożaru i gaśnicami
pionowymi z otwartego okna gasili
śmy. Płomienie szybko rozprzestrze
niały się na cały budynek. Po około 15
minutach pożar gasiła straż, wodę do
pomp ciągnięto z sadzawki. Przyjecha
ły straże z innych miejscowości i Mili
cja Obywatelska. Pracownicy, którzy
byli w pobliżu i miejscowa ludność
wynosili wszystko, co można było wy
nieść na zewnątrz budynku. Straż Po
żarna odcięła dach  zadaszenie mię
dzy Sanatorium a Szkołą. Ja napotka
nemu przypadkowo znajdującemu się
kier. Szkoły w Adamowie kazałem
wykręcać bezpieczniki, później tłuma
czyłem się kontrolerom. Dogaszano
pożar, górny strop był bardzo zalany
wodą, stąd też była konieczność robie
nia otworów i spuszczania wody, dla
tego zalany był parkiet parteru i po
mieszczenia. Po południu przybył pro
kurator i przedstawiciel Zakładu
Energetycznego. Byłem przesłuchiwa
ny. Wśród tych rozrzuconych bez
pieczników były i przerabiane ręcznie.
Sądzono, że to może być przyczyną
pożaru. Sprawdzano linie energetyczne
i natrafiono na blokadę ja to tak nazwę.
Okazało się jednak, że istnieje druga
linia i ona jest dobra.
Były dwie linie  jedna
nieczynna stara i nowa.
W związku z tym, że
więźba dachowa była
zbudowana z łatwopal
nych materiałów, a na
stropie jeszcze zalegały
trociny, w nocy pojawiły
się języki ognia i dyżu
rujący pracownicy doga
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szali. Prokurator i przebywająca komi
sja szukały przyczyn wybuchu pożaru.
Niektórzy twierdzili, że to promienie
słoneczne i powiększające szkło mogły
zapalić suche gonty, inni, że w czasie
remontu  malowania rzucony niedo
pałek, instalacja elektryczna była do
bra. To dochodzenie trwało kilka mie
sięcy. Straty oszacowano na około 500
tyś. Po jakimś czasie śledztwo umo
rzono.
Nastał czas usuwania spalonych
części i przygotowania do odbudowy
zniszczeń. Wyjaśniam, że materiałem
podstawowym drzewnym były ścinane
w parku sanatoryjnym wieloletnie wią
zy zarażone holenderską chorobą. Po
mocą techniczną i radą znów służył
uprawniony budowniczy Józef Stręci
wilk. To z jego inicjatywy robiono tak
zwane bindry zastępujące krokwie.
Wszystkie elementy tarcicy wiązowej
zużyto do odbudowy pokrycia dacho
wego. Tak więc podstawowy materiał
drzewny wiązowy i zapał odbudowy
przyczyniły się do tego, że po dwóch
miesiącach można było odremontować
i przyjąć dzieci na letni turnus. Trwały
też dalej prace mające na celu dobre
funkcjonowanie. Nie spełniły się oba
wy niektórych członków władz pań
stwowych i miejscowych, że po spale
niu część nie spalona Sanatorium może
służyć „Porodówce” kosztem likwida
cji Sanatorium.
Dziećmi, tak nazwę kuracjuszy
w ciągu roku szkolnego, w czasie wol
nym od zajęć w szkole, której dyrekto
rem była pani Jadwiga Ćmil zajmowali
się wychowawcy. W okresie wakacji
zwiększała się liczba dzieci i wycho
wawców. Wśród wychowawców były
też uczennice ostatnich klas szkół lice
alnych i techników  zatrudniani sezo
nowo. Podobała mi się jedna ładna
i pełna radości. Chętnie odprowadza
łem ją po pracy szczególnie w letnie
wieczory. Romantyczne spotkania
i spacery skończyły się w końcu sierp
nia. Panna „O” odjechała do innego
województwa. Jako kandydatkę na żo
nę wybrałem pełną urody i sympatii
pielęgniarkę pracującą w Sanatorium.
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A zaczęło się to od mojej wizyty w ga
binecie lekarskim, a później wspól
nych powrotów po pracy i odprowa
dzania po dyżurach.
Wychowawcy towarzyszyli dzie
ciom podczas zabaw, gier, czy wycie
czek, często też na terenie parku i jego
otoczenia.
Od strony południowej parku była
pełna uroku sadzawka z wysepką dla
łabędzi. Przed sadzawką od strony
wschodniej źródła wody pitnej i ujęcie
z zabudową oraz pompa do napełnia
nia zbiornika wieży ciśnień. Nadzór
nad pompownią i mieniem sanatoryj
nym sprawował p. Antoni Kołtun. Od
strony zachodniej zaczynał się kanał 
kanalik szerokości nie wszędzie do
5 m, głęboki do 80 cm z dnem piasz
czystym. Tym kanałem spływał nad
miar wody z sadzawki dalej do sta
wów rybnych. Poziom wody w sa
dzawce i dopływ do stawów
regulowała mała tama  śluza, ok.
150 m od sadzawki. W czystej wodzie
tego kanału chętnie kąpały się młodsze
dzieci. Sadzawka ta i jej otoczenie
upiększały park.
Czy likwidacja sadzawki i kanału
zasilającego stawy rybne w wodę była
dobrym pomysłem?
Wspomnę też, że kiedy robiliśmy
sprawozdanie
(ostatni
czerwca
i pierwszy lipca), słyszeliśmy turkot
wozów jadących szosą o nawierzchni
z tłuczonego józefowskiego kamienia
(wozy z kołami na metalowych obrę
czach) i śpiewy pieszych pielgrzymek
wędrujących do Krasnobrodu na Od
pust Matki Boskiej Jagodnej.
W latach, w których pracowałem
Sanatorium odwiedzały kontrole fi
nansowe i władz Służby Zdrowia i nie
stwierdzono usterek i wykroczeń nie
zgodnych z prawem.
Skromne wynagrodzenie i posiada
nie dyplomu Rocznego Studium Eko
nomiki Przemysłu pozwoliło znaleźć
pracę w ZZPT w Bodaczowie w księ
gowości finansowej na dobrych wa
runkach. Zawdzięczam to p. Barań
skiemu, za zgodę na studiowanie
w czasie pobytu w Sanatorium i Józe
fowi Stręciwilkowi za pomoc w znale
zieniu pracy w innym miejscu.
Trochę z żalem żegnałem Sanato
rium i tych, z którymi pracowałem
i kontaktowałem się (niektórych wy
mieniłem).
Myślę, że o tych długoletnich pra
cownikach nie trzeba zapominać,
a o tych jeszcze żyjących pamiętać
trzeba.
Tadeusz Prus
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XXV Biegi Przełajowe

o Puchar Szkoły im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim

W

dniu 03.10.2017
roku w Szkole
Podstawowej im. Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego
w Majdanie Wielkim odbyły
się XXV Biegi Przełajowe,
w których wzięły udział na
stępujące szkoły: ZS Kra
snobród, SP Kaczórki, SP
Suchowola, SP Szewnia
Górna i SP Majdan Wielki.
Główne cele zawodów:
 integracja uczniów z róż
nych szkół i środowisk;
 kształtowanie kulturalnego
zachowania się zgodnie
z zasadą „fair play;”
 promowanie zdrowego stylu życia;
 wzmacnianie kondycji fizycznej
i wytrzymałości;
Uczniowie klas 0III (miejscowi)
rywalizowali między sobą w następu
jących kategoriach: I – „Oddział
przedszkolny 56 lat” Dziewczęta; II 
„Oddział przedszkolny 56 lat” Chłop
cy; III  Klasy III Dziewczęta i IV 
Klasy III Chłopcy. Uczniowie, którzy
zajęli miejsca nagrodzone medalami:
Kat. I  Dziewczęta 56 lat:
I miejsce  Wiktoria Pasieczna,
II  Agata Gajewska,
III  Roksana Sędłak.
Kat. II  Chłopcy 56 lat:
I miejsce  Mateusz Rzepecki,
II  Jakub Bukała,
III  Wiktor Kliza.
Kat. III  Dziewczęta z Klas III:
I miejsce  Wiktoria Kochaniec,
II  Agnieszka Bukała,
III – Weronika. Rzepecka
KAT. IV Chłopcy z Klas III:
I miejsce  Kacper Skowroński,
II  Bartosz Smoluch,
III  Adrian Adamczuk.
W klasach IVVII uczniowie
w/w szkół rywalizowali między sobą
w kategoriach: KL.IV Dz.; IV Chł.;
KL.V Dz.; V Chł.; KL.VI Dz.; VI Chł;
KL.VII Dz. i VII Chł.
Miejsca nagrodzone medalami
zdobyli następujący uczniowie:

Kl. IV Dz.:
I miejsce  Zuzanna Nizio  SP Szew
nia Górna,
II  Kinga Pasieczna  ZS Krasno
bród,
III  Wiktoria Kucner  SP Szewnia
Górna.
Kl. IV Chł.:
I miejsce  Przemysław Częścik  SP
Szewnia Górna,
II  Mateusz Piskor  SP Majdan
Wielki,
III  Daniel Borek  SP Majdan Wiel
ki.
KL. V Dz.:
I miejsce  Paulina Molenda  ZS
Krasnobród; II  Izabela Chadam 
SP Szewnia Górna,
III  Aleksandra Buczak  SP Ka
czórki.
KL. V Chł.:
I miejsce  Łukasz Rajtak  SP Maj
dan Wielki,
II  Patryk Pura  SP Szewnia Górna,
III  Maciej Pakuła  SP Suchowola.
KL.VI Dz.
I miejsce  Julia Adamczuk  SP
Majdan Wielki,
II  Natalia Piskor  SP Majdan Wiel
ki,
III  Jolanta Handora SP Kaczórki.
KL. VI Chł.:
I miejsce  Patryk Zaśko  SP Sucho
wola,
II  Przemysław Koperwas  SP Maj
dan Wielki,

III  Kamil Materna – SP Szewnia
Górna.
KL. VII Dz.:
I miejsce  Kinga Malicka  SP Su
chowola,
II  Karolina Gromek  SP Suchowo
la,
III  Martyna Krzywonos SP Szew
nia Górna.
KL. VII Chł.:
I miejsce  Mateusz Brodziak  ZS
Krasnobród,
II  Paweł Michalik  SP Suchowola;
III  Dominik Dziura  ZS Krasno
bród.
W łącznej klasyfikacji szkoły zaję
ły następujące miejsca:
I miejsce
SP Szewnia Górna (112 pkt)
II miejsce
SP Suchowola (103 pkt)
III miejsce
SP Majdan Wielki  (92 pkt)
IV miejsce
ZS Krasnobród (80 pkt)
V miejsce
SP Kaczórki (49 pkt).
Puchar Szkoły Podstawowej im
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Majdanie Wielkim XXV Biegów
Przełajowych zdobyła SP z Szewni
Górnej.
Komisja sędziowska: Jacek Kowalik;
Marek Margol; Małgorzata Szewczuk.
Jacek Kowalik

