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Nowy chodnik przy ulicy Spokojnej
Aby  zwiększyć  bezpieczeństwo 

pieszych  na  ulicy  Spokojnej  został 
wybudowany  nowy  chodnik  łączący 
Sanktuarium  z  cmentarzem  parafialnym 
wraz  ze  zjazdami  do  ulic  i  posesji. Dłu
gość chodnika  to 360 mb. W czasie wy
konywania  prac,  dzięki  przychylności 
zarządcy sieci  i mieszkańców słupy  tele
foniczne  kolidujące  z  budową  chodnika 
przeniesione zostały na działki prywatne. 
Chodnik  wykonano  wspólnymi  siłami 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kra
snobrodzie,  grupy  remontowobudowla
nej  składającej  się  z  pracowników 
gospodarczych i  interwencyjnych zatrud
nionych  przy  Urzędzie  Miejskim 
w  Krasnobrodzie  i  Przedsiębiorstwa 
TransportowoUsługowego  „MAWEX” 
Ewa Matwiejczuk  z  Zamościa,  aby  zdą
żyć  przed  nadchodzącymi  świętami 
Wszystkich  Świętych.  Wartość  wykona
nych  prac  zamknie  się  kwotą  54.000,00 
zł.  Zadanie  zostanie  sfinansowane  ze 
środków  budżetowych  gminy  Krasno
bród na rok 2016.

W  związku  z  brakiem  możliwości 
wybudowania  pełnej  szerokości  chodni
ka (1,6 m) konieczne było pozyskanie na 
ten cel  terenu sąsiedniego będącego wła
snością  osób  prywatnych.    Pozytywnie 
na  prośbę  Burmistrz  Krasnobrodu  odpo
wiedzieli Pani Danuta Zawiślak i Pan Ta
deusz  Wszoła,  którzy  przekazali  części 
swoich  działek.    Burmistrz  w  imieniu 
swoim, mieszkańców tej ulicy i osób ko
rzystających  z  chodnika,  za  pośrednic
twem  „Gazety  Krasnobrodzkiej”,  składa 
im serdeczne podziękowania.
Zmiana organizacji ruchu na ulicy 

Spokojnej
W związku z przyjazdem wielu osób, 

które odwiedzają groby  swoich bliski  na 
krasnobrodzkim  cmentarzu  i  zwiększo
nym  ruchem  pieszych,  Burmistrz  Kra
snobrodu w dniu 1  listopada wprowadza 

czasową  zmianę  w  organizacji  ruchu  na 
ulicy  Spokojnej  w  Krasnobrodzie.  Czę
ściowo zamknięta dla ruchu zostanie uli
ca  Spokojna  na  odcinku  od  sanktuarium 
(wjazd  od  ulicy  Tomaszowskiej),  do 
cmentarza parafialnego (do Pomnika Po
wstańców Styczniowych, tzw. „ORŁA”). 
  Dojazd  do  cmentarza  i  parkowanie 
(na  terenach  przyległych  do  cmentarza) 
w  dniu  1  listopada  możliwe  będzie  wy
łącznie w strony ulicy Lelewela.

Inwestycje energetyczne
W związku  z modernizacją  zasilania 

energetycznego  z  linii  napowietrznej  na 
kablową  w  ulicy  Leśnej  przez  Zakład 
Energetyczny  w  Zamościu,  Gmina 
Krasnobród  zmodernizuje  oświetlenie 
uliczne  na  nowoczesne  słupy  i  energo
oszczędne  oprawy  oświetleniowe.  Trasa 
sieci  oświetlenia  ulicznego  zostanie  po
łożona w  jednym wykopie  razem  z  linią 
energetyczną,  co  pozwali  na  zmniejsze
nie powierzchni gruntów zajętych na  ten 
cel.  W  wyniku  przeprowadzonego  prze
targu  Firma  TOMNET  Tomaszów  Lu
belski  została  wykonawcą  oświetlenia 
ulicznego  za  kwotę  65.190,00  zł. 
W pierwszym etapie zostanie zbudowana 
cała  linia  zasilająca,  na  której  zostanie 
zamontowanych  11  słupów  z  lampami 
ulicznymi LED. W roku 2017 planowana 
jest  duża modernizacja  sieci  energetycz
nej  w  centrum  Krasnobrodu.  Obecnie 
przygotowywane  są  dokumentacje  tech
niczne i starania o decyzje pozwolenia na 
budowę  przez  Zakład  Energetyczny 
w ulicach: Wczasowej, Sikorskiego, Tar
gowej,  Zapiasek,  Kościuszki  i  Cichej. 
Gmina  Krasnobród  będzie  zmuszona 
również  do  budowy  własnego  oświetle
nia  ulicznego  w  tych  ulicach,  która  po
chłonie bardzo duże kwoty. 
Wykonanie oświetlenia ulicznego 
Firma  TOMNET  Tomaszów  Lubel

ski wykona także modernizację oświetle
nia  ulicznego  ul.  Lelewela  na  odcinku 
Spokojna – Sosnowa, gdzie zostanie wy
mienionych  9  słupów.  Do  budowy 
oświetlenia  zostaną  wykorzystane  niskie 
słupy z ul. 3 Maja, wartość zadania opie
wa na kwotę 63.634,00 zł. oraz ustawie
nie 5 słupów z oprawami typu LED w ul. 
Modrzewiowej  za  kwotę  13.193,00  zł. 
Zmodernizowany  zostanie  również  odci
nek  oświetlenia  ulicznego  w  Majdanie 

Wielkim  od  strony  przysiółka  Saki. 
W  tej  miejscowości  Zakład  Energetycz
ny wymienia stare słupy energetyczne na 
wirowe  i wystąpiła konieczność budowy 
nowej  linii  zasilającej  do  montażu  6 
opraw  oświetlenia  ulicznego  na  słupach 
Zakładu  Energetycznego.  Modernizację 
wykona firma ELIN sp. z o.o. Bogusław 
Poświatowski  i  Jan  Koczułap  za  kwotę 
16.900,00  zł.  Termin  zakończenia 
wszystkich wykazanych  inwestycji  ener
getycznych został ustalony na 20 grudnia 
2016 r. 

Wykonanie dokumentacji na 
oświetlenie uliczne

Zakończono  proces  projektowy 
i  projektanci, w  imieniu Gminy Krasno
bród,  złożyli  w  Starostwie  Powiatowym 
w  Zamościu  dokumentacje  projektowe, 
budowlane  i  wykonawcze  budowy  linii 
kablowych  i  oświetlenia  ulicznego  na 
ulicach Gietki, Andersa, Łąkowej, Jaśmi
nowej  i Kalinowej w miejscowości Kra
snobród  oraz  linii  kablowej  oświetlenia 
ulicznego  w  Hutkach,  w  celu  wydania 
stosownych pozwoleń.

Rekultywacja wysypiska śmieci
Dobiegają końca prace polegające na 

rekultywacji  składowiska  odpadów  ko
munalnych  w  miejscowości  Grabnik. 
Gmina  Krasnobród  zleciła  wykonanie 
tych prac Zakładowi Gospodarki Komu
nalnej w Krasnobrodzie. 
Składowisko  było  eksploatowane  od  ro
ku 1989 do 2013 i od tego momentu po
winna  była  nastąpić  rekultywacja 
składowiska. Obecnie władze  gminy  zo
stały  przymuszone  do  wykonania  tego 
zadania.  Koszt  całości  inwestycji,  to 
kwota 195.000,00 zł.

W  zakres  prac  związanych  z  za
mknięciem  i  rekultywacją  składowiska 
odpadów komunalnych wchodzi: demon
taż  budynku  portierni,  demontaż  brodzi
ka  dezynfekcyjnego  i  istniejącego 
ogrodzenia, demontaż części istniejących 
płyt  betonowych  stanowiących  utwar
dzony  plac  manewrowy,  utwardzenie 
płytami  betonowymi  drogi  dojazdowej 
do  zbiorników  odciekowych,  odgro
dzenie  istniejących  zbiorników  od
ciekowych  barierkami  ochronnymi, 
zapewnienie  dostępu do  zbiorników wo
zom  asenizacyjnym.   Do  zakresu  należy 
również rekultywacja ostatnio eksploato
wanego  sektora  oraz  terenów  przyle
głych  obejmująca:  zagęszczenie  oraz 
ukształtowanie  czaszy  zewnętrznej  skła
dowiska w sposób umożliwiający odpro
wadzenie  wód  opadowych  poza  teren 
składowiska,  wykonanie  trzech  studni 
odgazowujących  z  kręgów  betonowych, 
przeprowadzenie  izolacji  zewnętrznej 
czaszy  składowiska,  polegającej  na  po
kryciu  ukształtowanej  pryzmy  odpadów 
warstwą  gruntu  słabo  przepuszczalnego 
(gliniastego) o grubości 50 cm. oraz war
stwą  gruntu  urodzajnego  o  grubości  30 
cm.,  nasadzenie  różnej  roślinności  m.in. 
drzew, krzewów oraz posianie traw.
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Jubileusz 100lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnobrodzie
W  niedzielę  9  października 

2016  r.  w  Krasnobrodzie 
odbyła się uroczystość z okazji 100le
cia  działalności  miejscowej  jednost
ki OSP.

Jubileusz  rozpoczął  się  w  kościele 
Nawiedzenia  Najświętszej  Maryi  Pan
ny w Krasnobrodzie Mszą  św.  konce
lebrowaną.    Sprawowali  ją:  ks.  prałat 
dr Wiesław Galant  kapelan Straży Po
żarnych  Diecezji  ZamojskoLuba
czowskiej,  który  wygłosił  homilię 
i  modlił  się  w  intencji  strażaków 
z  OSP  Krasnobród  i  ich  rodzin  oraz 
ks.  prałat  Roman  Marszalec  –  były 
wieloletni  miejscowy  pro
boszcz,  który  modlił  się  za 
zmarłych druhów.

Oprawę  Mszy  św. 
zapewniła  Krasnobrodzka 
Orkiestra Dęta, która prowa
dziła  też  przemarsz  straża
ków  ze  strażnicy  do 
kościoła,  a  po  zakończonej 
eucharystii  do  Krasnobrodz
kiego Domu Kultury, gdzie od
była się dalsza część jubileuszu.

Uroczystości  w  sali  widowiskowej 
KDK  rozpoczęły  się  od  złożenia  mel
dunku Wiceprezesowi Oddziału Woje
wódzkiego  Związku  Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Pol
skiej w Lublinie  druhowi Kazimierzo
wi  Stockiemu  przez  dowódcę 
uroczystości,  którym  był  Naczelnik 
OSP w Krasnobrodzie druh Franciszek 
Łubiarz,  wprowadzenia  Sztandaru 
OSP  Krasnobród  oraz  Hymnu 
Państwowego.

Uroczystego  otwarcia  jubileuszu 
i  powitania  gości  dokonał  Burmistrz 
Krasnobrodu Kazimierz Misztal.

Obchody  jubileuszu 100lecia OSP 
w Krasnobrodzie swoją obecnością za
szczycili: Poseł  na Sejm RP Sławomir 
Zawiślak,  reprezentujący  Posła  na 
Sejm  RP  Jarosława  Sachajko  –  Pani 
Aneta  Chromiec  i  Pan Mateusz  Zawi
ślak,  członek  Zarządu  Województwa 
Lubelskiego  Arkadiusz  Bratkowski, 
Starosta Zamojski Henryk Matej, Die
cezjalny  Kapelan  Straży  Pożarnych 
ks.  prałat  dr  Wiesław  Galant,  pro
boszczsenior  Parafii  Nawiedzenia 
NMP  w  Krasnobrodzie  ks.  prałat  Ro
man  Marszalec,  Komendant  Miejski 
Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Zamo
ściu bryg.  Jacek Sobczyński, Wicepre
zes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku  Ochotniczych  Straży  Pożar
nych  Rzeczpospolitej  Polskiej  w  Lu
blinie  druh  Kazimierz  Stocki,  Prezes 

Zarządu  Oddziału  Powiatowego 
Związku  Ochotniczych  Straży  Pożar
nych  Rzeczpospolitej  Polskiej  w  Za
mościu  i  członek  Zarządu  Głównego 
druh  Kazimierz  Mielnicki,  Członek 
Honorowy  Zarządu  Głównego  Związ
ku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych 
Rzeczpospolitej  Polskiej  pułkownik 
w stanie spoczynku Mieczysław Skiba, 
druhna  Maria  Pieńkosz  –  Sekretarz 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP  w  Zamościu,  Doradca  Burmistrza 
Krasnobrodu    Janusz  Oś,  Przewodni
czący  Rady  Miejskiej  w  Krasnobro
dzie  Roland  Wyrostkiewicz, 

Komendant  Gminny 
ZOSP  RP  w  Krasnobro
dzie  druh  Zbigniew Wia
trzyk  i  Mieczysław 
Kościński  –  prezes  Kra
snobrodzkiego  Towarzy
stwa Regionalnego.

W  uroczystościach 
uczestniczyli  też  druho
wie  prezesi  i  naczelnicy 
z  jednostek  OSP  z  terenu 

gminy  Krasnobród,  rodziny 
strażaków    jubilatów oraz Krasno

brodzka  Orkiestra  Dęta  i  Zespół 
Folklorystyczny „Wójtowianie” z Kra
snobrodu. 

Na zakończenie  swojego wystąpie
nia  Burmistrz  Krasnobrodu  pogratulo
wał  Jubilatom  100lecia  działalności, 
podziękował  za  dotychczasową  owoc
ną współpracę i złożył życzenia jubile
uszowe.

W  dalszej  części  uroczystości  głos 
zabrał  Prezes  Ochotniczej  Straży  Po
żarnej  w  Krasnobrodzie  druh  Marcin 
Tabała, który przedstawi rys historycz
ny jednostki.

Po wysłuchaniu  informacji  o  dzie
jach  jednostki  przyszedł  czas  na  wrę
czanie  odznaczeń  związkowych 
wyróżniającym  się  strażakom  ochotni
kom. Zanim to jednak nastąpiło Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP  w  Zamościu  i  członek  Zarządu 
Głównego  druh  Kazimierz  Mielnicki 
dokonał odznaczenia sztandaru Złotym 
Znakiem Związku, którym odznaczona 
została  Jednostka  OSP  w  Krasnobro
dzie.  Treść  uchwały  o  nadaniu  tego 
odznaczenia  odczytał  Wiceprezes  Od
działu  Wojewódzkiego  ZOSP  RP 
w Lublinie druh Kazimierz Stocki.

Wręczanie  odznaczeń  dla  straża
ków  rozpoczęto  od  druhów:  Kazimie
rza  Greli,  który  uhonorowany  został 
Złotym Znakiem Związku i Tadeusza 
Roczkowskiego,  który  otrzymał  Me

dal  Honorowy  im.  Bolesława  Cho
micza. Odznaczenia zostały przyznane 
decyzją    Prezydium  Zarządu  Główne
go ZOSP RP.

Kolejnymi  odznaczeniami  przy
znanymi  przez  Prezydium  Zarządu 
Oddziału  Wojewódzkiego  ZOSP  RP 
uhonorowani zostali:

Złotym  Medalem  Za  Zasługi 
dla Pożarnictwa: 
1. Franciszek Łubiarz
2. Janusz Oś
3. Sławomir Umiński
4. Zdzisław Gałka
5. Paweł Roczkowski
6. Jacek Szpyra
7. Marcin Kozyra
8. Marcin Roczkowski
9. Wojciech Grela
10. Andrzej Greszta

Srebrnym  Medalem  Za  Zasługi 
dla Pożarnictwa:
1. Marcin Tabała
2. Paweł Łubiarz
3. Halina Szewczuk
4. Halina Gontarz
5. Stanisław Nizio
6. Rafał Gradziuk
7. Piotr Greszta
8. Piotr Stalski
9. Grzegorz Ratyna
10. Sebastian Sokoliński

Brązowym  Medalem  Za  Zasługi 
dla Pożarnictwa:
1. Mateusz Łach
2. Adam Łubiarz
3. Marcin Bodys
4. Piotr Sachajko
5. Łukasz Perzyński
6. Mateusz Kołtun
7. Łukasz Ratyna
8. Maksymilian Kurantowicz
9. Jarosław Dobek
10. Tomasz Dziura

Uchwałą  Prezydium  Zarządu  Od
działu  Powiatowego  ZOSP  RP  w  Za
mościu  odznaką  „STRAŻAK 
WZOROWY” wyróżnieni zostali:
1. Adrian Kurantowicz
2. Michał Zawiślak
3. Sylwester Sawiak
4. Mateusz Tabała
5. Apoloniusz Kudełko
6. Patryk Grela

Brązową  odznaką  „Młodzieżowa 
Drużyna  Pożarnicza”  odznaczony 
został Maksymilian Kawka.
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Wręczenia odznaczeń dokonał Pre
zes  Zarządu  Oddziału  Powiatowego 
ZOSP  RP  w  Zamościu  i  członek  Za
rządu  Głównego  dh  Kazimierz  Miel
nicki  w  asyście:  wiceprezesa  Zarządu 
Oddziału  Wojewódzkiego  ZOSP  RP 
w  Lublinie  dh  Kazimierza  Stockiego, 
Komendanta  Miejskiego  Państwowej 
Straży Pożarnej w Zamościu bryg. Jac
ka Sobczyńskiego oraz Członka Hono
rowego  Zarządu  Głównego  ZOSP  RP 
pułkownika  w  stanie  spoczynku  Mie
czysława SKIBY.

Odznaczenia  jakimi  uhonorowano 
druhów w  dalszej  kolejności  były  od
znaki  „Za  Wysługę  Lat”  przyznane 
uchwałą  Prezydium  Zarządu  Gminne
go ZOSP RP w Krasnobrodzie.

Wśród  nich  niecodziennym  było 
odznaczenie  za  70  lat  służby  w  OSP 
przyznane  dla  dh  Tadeusza  Bodysa. 
Oprócz  oznaki  otrzymał  on  też  życze
nia od uczestników  spotkania  i  kwiaty 
od dh Kazimierza Mielnickiego z oka
zji  90  urodzin,  które  obchodził  8  paź
dziernika  2016r.,  a  więc  w  dniu 
poprzedzającym jubileusz.

Kolejnymi odznakami „ Za Wysłu
gę Lat” odznaczeni zostali:
65 lat 
Bolesław Szpyra 
50 lat 
Tadeusz Roczkowski 
40 lat 
Kazimierz Grela
Zdzisław Bodys
30 lat
Jan Dobek 
Zdzisław Gałka 
Franciszek Łubiarz 
Adam Maruszak 
Edmund Roczkowski
25 lat 
Sławomir Umiński 
Janusz Oś 
Wojciech Grela 
20 lat 
Jacek Szpyra 
Paweł Roczkowski 
Marcin Roczkowski 
Marcin Kozyra 
Andrzej Greszta 
15 lat
Sebastian Sokoliński 
Paweł Sachajko 
Marcin Tabała 
Piotr Sachajko 
Paweł Łubiarz 
Grzegorz Ratyna 
Rafał Gradziuk
Stanisław Nizio 
Maksymilian Kurantowicz
10 lat
Piotr Stalski 
Halina Szewczuk 
Jarosław Dobek 
Mateusz Łach 

Marcin Bodys 
Adam Łubiarz 
Adrian Dulski 
5 lat
Łukasz Ratyna 
Łukasz Perzyński 
Tomasz Dziura 
Apoloniusz Kudełko 
Mateusz Tabała 
Michał Zawiślak 
Mateusz Kołtun 
Sylwester Sawiak 
Patryk Grela 
Adrian Kurantowicz 

Wręczenia  odznak  „Za  Wysługę 
Lat” dokonali: Prezes Zarządu Oddzia
łu  Powiatowego  ZOSP  RP  w  Zamo
ściu  i  członek  Zarządu  Głównego  dh 
Kazimierz  Mielnicki  w  asyście  Ko
mendanta Gminnego ZOSP RP w Kra
snobrodzie  dh  Zbigniewa  Wiatrzyka 
i  Burmistrza  Krasnobrodu  Kazimierza 
Misztala.

Gdy  wręczono  już  wszystkie  od
znaczenia  przyszedł  czas  na  okolicz
nościowe  wystąpienia  gości.  Głos 
zabrali:  poseł  Sławomir  Zawiślak, 
przedstawiciele  posła  Jarosława 
Sachajko,  przedstawiciele  władz 
samorządowych:  wojewódzkich  –  Ar
kadiusz  Bratkowski  i  powiatowych   
starosta  Henryk  Matej,  Komendant 
Miejski  PSP  w  Zamościu  bryg.  Jacek 
Sobczyński oraz przedstawiciele władz 
ZOSP  RP:  wojewódzkich    Wicepre
zes  dh  Kazimierz  Stocki  i  powiato
wych  Prezes dh Kazimierz Mielnicki 
oraz  nestor  pożarnictwa  pułkownik 
Mieczysław  Skiba  i  ks.  prałat  Roma 
Marszalec.

Wszyscy  przemawiający  wyrażali 
uznanie  dla  służby,  jaką  pełnią  straża
cyochotnicy  niosąc  pomoc  potrzebu
jącym,  często  w  bardzo  trudnych 
i  niebezpiecznych  sytuacjach. Gratulo
wali jubileuszu i składali życzenia, aby 
druhowie  mieli  jak  najmniej  niebez
piecznych akcji, a jeśli już się taka wy
darzy, aby wracali z niej szczęśliwie. 

Przemówienia  zakończyły  oficjal
ną część uroczystości w KDK, stąd też 
po  nich  odprowadzono  sztandar  a  do
wódca  uroczystości    naczelnik  OSP 
w  Krasnobrodzie  dh  Franciszek  Łu
biarz  złożył  Wiceprezesowi  Zarządu 
Oddziału  Wojewódzkiego  ZOSP  RP 
w  Lublinie  dh  Kazimierzowi  Stockie
mu  meldunek  o  zakończeniu  uroczy
stości.

Potem  odbyła  się  krótka,  słowno
muzyczna części artystyczna, w wyko
naniu  dzieci  z  rodzin  strażackich 
i  zespołu  folklorystycznego  „Wójto
wianie”.  Do  wszystkich  życzeń,  które 
otrzymali  strażacy  „Wójtowianie”  do
łączyli też swoje, muzyczne życzenia.

Po  wysłuchaniu  programu  arty

stycznego  Prezes  OSP  w  Krasnobro
dzie  dh  Marcin  Tabała  wręczył 
Zespołowi  „Wójtowianie”  oraz  Kra
snobrodzkiej  Orkiestrze  Dętej  podzię
kowania  za  wieloletnią  współpracę 
i  oprawę muzyczną  obchodów 100le
cia OSP.

Uroczystości  w  KDK  zakończyły 
się wspólnym pamiątkowym zdjęciem, 
a  potem wszyscy w  uporządkowanym 
szyku  (Orkiestra, Poczet Sztandarowy, 
Strażacy i Zaproszeni Goście) udali się 
na  Plac  Siekluckiego,  gdzie  złożono 
kwiaty pod pomnikiem druha Mieczy
sława Siekluckiego. 

Uroczystości  jubileuszowe  zakoń
czyły  się  uroczystym  obiadem 
w  Ośrodku  Wypoczynkowym  „Natu
ra”,  gdzie  była  okazja  do  obejrzenia 
prezentacji  multimedialnej  i  zdjęć 
z działalności OSP Krasnobród.

Uroczystości  100lecia  OSP 
w  Krasnobrodzie  zostały  uwiecznione 
w  krótkim  reportażu  z  uroczystości 
przygotowanym  przez  TVP  3  Lublin, 
który  został  wyemitowany  w  Panora
mie Lubelskiej w dniu jubileuszu.

Mariola Czapla

Fotoreportaż – str. 20
fot. Marzena Mazurek
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Podziękowania

Składamy  serdeczne  podziękowa
nia  sponsorom  za  wsparcie  organiza
cji  uroczystości  jubileuszowych 
z okazji 100lecia OSP w Krasnobro
dzie,  która  odbyła  się  w  dniu  9  paź
dziernika 2016 roku.

Dziękujemy  niżej  wymienionym 
osobom i firmom:
  Burmistrzowi  Krasnobrodu  Kazi
mierzowi Misztalowi
 Masarni  z  Ubojnią  Adam  Kuranto
wicz w Hrubieszowie
 Kazimierzowi,  Jolancie  i Wacławo
wi  Adamczukom    AMC  Market 
Spożywczy w Krasnobrodzie
  Ośrodkowi  Wypoczynkowemu 
„Pszczeliniec”  Tadeusz  Wszoła 
w Krasnobrodzie
 Zakładowi Piekarniczemu Krzysztof 
i Paweł Kłyż w Krasnobrodzie
  Bankowi  Spółdzielczemu  w  Kra
snobrodzie
  Firmie  „KRASBUD”  Henryk 
i  Wiesława  Gielmuda  w  Krasnobro
dzie
  Kwiaciarni  Anna  Ożga  w  Krasno
brodzie 

Zarząd OSP w Krasnobrodzie
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W dniu 16.09.2016 r. w Zielo
nem  odbyły  się  doroczne 

uroczystości  religijnopatriotyczne, 
które miały na celu upamiętnienie wy
darzeń z września 1939 roku i oddanie 
hołdu  żołnierzom  Wojska  Polskiego 
poległym  w  dniach  1720  września 
w  walce  z  Niemcami  w  I  Bitwie 
Tomaszowskiej.

Organizatorami  uroczystości  byli: 
Stowarzyszenie  na  rzecz  rozwoju 
miejscowości  Zielone  i  okolic  ,,Ach 
Zielone”,  społeczność  Publicznej 
Szkoły Podstawowej, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Zielonem  oraz mieszkańcy 
Zielonego.
  Uczestnicy tego wydarzenia zebrali 
się przed budynkiem miejscowej szko
ły,  aby  potem,  w  uporządkowanym 
szyku  udać  się  pod  pomnik,  gdzie  za
planowano dalszą część uroczystości. 

Wśród  przybyłych    gości  był  se
kretarz  Powiatu  Zamojskiego  Jerzy 
Zawadzki,  władze  samorządowe  Mia
sta  i  Gminy  Krasnobród  w  osobach 
burmistrza  Krasnobrodu  Kazimierza 
Misztala  i  doradcy  burmistrza  Janusza 
Osia,  księża  z  parafii  NNMP  w  Kra
snobrodzie  –  proboszcz  ks.  prałat  Eu
geniusz  Derdziuk,  ks.  prałat  Roman 
Marszalec,  ks.  kanonik  Leon Rogalski 
i  wikariusz    ks.  Karol  Bryła  uczący 
religii w Zielonem oraz ks. Piotr Gmi
terek  –  proboszcz  Parafii  pw.  Krzyża 
Świętego,  rekonstruktorzy  bitew:  To
maszowski  Szwadron  im.  I  Płk. 
Kawalerii  KOP,  Stowarzyszenie  Re
konstrukcyjne  73  Płk.  Piechoty  z  Ka
towic, Tomaszowski Klub Miłośników 
Historii  Ziemi  Tomaszowskiej  i  Ogól
nopolska  Grupa  Rekonstrukcyjno
Historyczna    Przysposobienia  Woj
skowego  Kobiet,  dyrektorzy 
szkół i instytucji z terenu gminy, kom
batanci  ze  Związku  Dzieci  Za
mojszczyzny  koło  w  Krasnobrodzie, 
reprezentanci  zaprzyjaźnionych  stowa
rzyszeń z Dominikanówki i Steniatyna, 
strażacy  z  OSP  w  Zielonem  i  OSP 
w Hucisku, zespół „Wójtowianie” oraz 
mieszkańcy  Zielonego  i  sąsiednich 
miejscowości.

Wszystkich  zebranych  powitał  To
masz  Skóra    prezes  stowarzyszenia 
„Ach  Zielone”,  który  przedstawił  też 
historię  wydarzeń  z  września  1939 
roku  i  historię  powstania  pomnika, 
którego  uroczystego  odsłonięcia  doko
nał  świadek  tamtych  czasów  pan 
Adam Dziura w dniu 19.09.2009 roku, 
zaś  poświęcenia  ks.  prałat  Roman 

Marszalec.
Główną  częścią  uroczystości  była 

Msza  święta  koncelebrowana w  inten
cji poległych w obronie ojczyzny. Ho
milię  wygłosił  Ksiądz  Proboszcz 
Eugeniusz  Derdziuk,  a  oprawę  mu
zyczną  zapewnili  „Wójtowianie”.

Po Mszy  św.  był  czas  na  okolicz
nościowe  wystąpienia  gości.  Wśród 
przemawiających  byli:  Burmistrz  Ka
zimierz  Misztal,  Sławomir  Radliński 
oraz  sołtys  wsi  Zielone  Ryszard 
Jarczak.

Oficjalne  uroczystości  zakończyły 
się  złożeniem  wiązanek  pod  pomni
kiem  przez  następujące  delegacje: 
Stowarzyszenia  „Ach Zielone”, miesz
kańców  Zielonego  wraz  z  sołtysem, 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zie
lonem  z  panią  dyrektor  Justyną 
Kudybą,  władz  samorządowych  Kra
snobrodu  –  Burmistrza  Kazimierza 
Misztala  i  doradcy  burmistrza  Janusza 
Osia,  stowarzyszeń:  „Przyjazna  Szko
ła”  ze  Steniatyna,  „Uroczy  Zakątek” 
z Majdanu Małego i „Radość i Nadzie
ja”  z  Dominikanówki,  Nadleśnictwa 
Zwierzyniec  –  Leśnictwo Zielone,  Ze
społu  Szkół  Ogólnokształcących 
w  Krasnobrodzie  z  wicedyrektorem 
Markiem Pawlukiem oraz Elżbieta Zub 
– dyrektor Szkoły Podstawowej w Ka
czórkach i Barbara Bielecka – wicedy
rektor  Zespołu  Szkół  Podstawowych 
w  Krasnobrodzie,  Wojciech  Żurakow
ski    dyrektor  Sanatorium  Rehabilita
cyjnego  w  Krasnobrodzie,  OSP 
Zielone, OSP Hucisko, a także komba
tantów  ze  Związku  Dzieci  Za
mojszczyzny  i  sekretarz  Powiatu 
Zamojskiego Jerzy Zawadzki.

Następnie  przedstawiciele  grup 
rekonstrukcyjnych  uczestniczących 
w uroczystości złożyli pod pomnikiem 
zapalone znicze.

Po  zakończeniu  oficjalnych  uro

czystości  wszyscy  wrócili  na  teren 
szkoły,  gdzie  była  prezentacja  sprzętu 
wojskowego  z  czasów  II  wojny  świa
towej.  Ponadto  organizatorzy  przygo
towali  pyszny  poczęstunek.  Była 
smaczna  grochówka,  pyszne  ciasta, 
pierogi  z  kaszą  oraz  gorące  napoje 
przygotowane  przez  członków  stowa
rzyszenia  „Ach  Zielone”.  Podczas  de
gustacji  śpiewem  czas  umilał  zespół 
„Wójtowianie”. 

Mariola Czapla

Fotoreportaż – str. 10
fot. Radosław CiosMairot
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Uroczystości religijnopatriotyczne w Zielonem

W dowód uznania umiejętności pedagogicznych oraz za szczególne za
angażowanie  i  osiągnięcia w pracy nauczycielskiej Lubelski Kurator 

Oświaty przyznał nagrodę pani Małgorzacie Kawałek  dyrektorowi Szkoły Pod
stawowej w Majdanie Wielkim. 

Laureatka  Nagrody  Kuratora  Oświaty  odebrała  ją  w  dniu  17  października 
2016 roku w Centrum Kultury Filmowej w Zamościu, gdzie odbyły się uroczy
ste obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy i dalszych sukcesów pedagogicznych.
Mariola Czapla

Małgorzata Kawałek z Nagrodą 
Kuratora Oświaty

Podziękowania

Składam  serdeczne  podziękowa
nia  wszystkim,  którzy  wsparli 
organizację  uroczystości  religijno
patriotycznych  w  dniu    16  września 
2016  roku  w    Zielonem.  W  sposób 
szczególny dziękuję:
* Mieszkańcom wsi Zielone,
*  Nauczycielom  Publicznej  Szkoły 
Podstawowej w Zielonem, 
* OSP w Zielonem,
* PSP z  Tomaszowa Lubelskim,
* 73 Pułkowi Piechoty z Katowic,
* Masarni z Ubojnią w Hrubieszowie 
 Panu Adamowi Kurantowiczowi,
* A.M.C. Market w Krasnobrodzie   
Państwu Adamczukom,
*  Piekarni  Tomasza  Kurantowicza 
z Krasnobrodu,
* Krasnobrodzkiemu Domowi Kultu
ry   Pani Marioli Czapla,
* Firmie Transportowej – Panu Jaro
sławowi Kosiorskiemu z Rachań,
* IT Services Transport z Zielonego.

Tomasz Skóra
Prezes Stowarzyszenia

„ACH ZIELONE”
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Nie dajmy zaginąć mogile 19letniego Ułana Piotra

Nasza historia z „Mogiłą Piotra”, 
bo tak ją nazywamy zaczęła się 

parę  lat  temu  od  wyjazdu  na  grzyby. 
Znaleźliśmy  wtedy  w  lesie  nie  tylko 
grzyby, ale też samotny krzyż na leśnym 
wzgórzu stojący prosto wśród drzew. Na 
tym krzyżu nie było tabliczki z napisem, 
a mogiłę pochłonął las. Przy krzyżu stało 
kilka  wypalonych  starych  zniczy.  Stali
śmy  nad mogiłą  dłuższą  chwilę  zastana
wiając  się,  czy  to  jest mogiła  żołnierska 
wojenna,  czy  już  powojenna  (związana 
jak  to  się  teraz  mówi  z  żołnierzem  wy
klętym).  Od  tamtej  pory  pytaliśmy,  czy 
ktoś może  o  niej  coś wie. Z  czasem do
wiedzieliśmy  się,  że  to  mogiła  młodego 
Ułana,  który  zginął  tu  podczas  II  wojny 
światowej.  Nie  przestawaliśmy  szukać 
i  dotarliśmy  do  pani  Marii  Cios,  która 
zdała nam relację z tamtych wydarzeń.

Pani Maria powiedziała, że jej mama 
Marianna Portka wraz  z Genowefą Ścir
ka i Anną Portka były świadkami śmierci 
Piotra Szpyrki w  lesie  obok Łuszczacza. 
Opowiadała  o  tym  zdarzeniu  swoim 
dzieciom,  wnukom  i  innym  mieszkań
com  okolicznych  miejscowości,  aż  do 
kresu własnego życia. Opowieść zaczyna 
się od  tego,  jak we wrześniu do zabudo
wań  gospodarczych  mamy  wbiegł  żoł
nierz  krzycząc,  by  jak  najszybciej 
wszyscy opuścili zabudowania i uciekali, 
chowali się, bo zaraz tu będzie straszliwy 
bój! Wszyscy  szybko  zaczęli  uciekać  do 
bliskiego  lasu.  Gdy  byli  już  przy  lesie 
słyszeli  pierwsze  wybuchy  i  strzały  „to 
było  straszne  mówiła  mama,  kule  latały 
wszędzie”. Uciekając przez  las napotkali 
sanitariuszkę  z  ciężko  rannym  żołnie
rzem.  Był  to  wysoki  przystojny 
mężczyzna o blond włosach. Mama z ko
leżankami  bez  namysłu  podbiegły  do 
ciężko rannego i sanitariuszki, by pomóc 
go opatrzyć. Moja mama Marianna  trzy
mała  głowę  rannego  na  kolanach, 
a  sanitariuszka  próbowała  zatamować 
krwawiącą  ranę Piotra. Niestety pomimo 
wszelkich starań Piotr zmarł. Później po
jawiło się kilku żołnierzy, którzy przyby
li z nim z Krakowa. Zabrali tylko połowę 
jego  nieśmiertelnika,  a  zostawili  doku
menty  i  rzeczy  osobiste. Mama Marian
na,  Genowefa  i  Anna  wraz  z  kilkoma 
mężczyznami  z  Łuszczacza  pochowali 
Piotra w tym miejscu gdzie został ranny, 
a  dokumenty,  zdjęcie  i  pamiątki  zatrzy
mali,  by  przekazać  je  jego  rodzinie.  Po 
wojnie  jeden z mieszkańców Łuszczacza 
pisał  listy  na  adres  widniejący  w  doku
mentach  Piotra  Szpyrki.  Na  te  listy  nie
stety nikt nie odpisał.

Od początku mieszkańcy Łuszczacza 
dbali o mogiłę Ułana Piotra Szpyrki. Po
stawili  drewniany  krzyż,  na  którym  za

mocowali  jego  zdjęcie w mundurze oraz 
hełm  i  tabliczkę  z  jego  danymi:  Ułan 
Piotr Spyrka lat 19 z Krakowskiej Bryga
dy  Kawalerii  (dane  nie  kompletne).  Do 
lat  90tych  o  mogiłę  dbali  mieszkańcy 
Łuszczacza, Szkoła Podstawowa oraz  le
śniczy  i  pracownicy  leśni.  W  tych  sa
mych  latach  pan  Władysław  Kłyż 
wymienił  drewniany  zmurszały  krzyż  na 
metalowy  i  ten  stoi  do dziś. Od  tamtego 
czasu  mogiłę  zaczął  pochłaniać  las.  Ci, 
którzy  byli  świadkami  tej  żołnierskiej 
ostatniej  bitwy  też  już  odeszli.  Pamięć 
o  Ułanie  Piotrze  też  zaczyna  zanikać! 
Młodzi  mieszkańcy  słyszeli  tę  opowieść 
i  znają  ją,  ale  już  nie  wiedzą  gdzie  jest 
mogiła Ułana Piotra Szpyrki.

Zaczęliśmy  pytać  naszych  kolegów 
rekonstruktorów,  czy  słyszeli  o  mogile 
w  Zielonem.  Okazało  się,  że  nie  tylko 
my  się  tą  mogiłą  interesujemy.  Koledzy 
z GRH 9 Pułku Piechoty Legionów kilka 
lat wcześniej wysyłali  pisma do  rożnych 
instytucji, niestety nikt nie odpowiedział. 
Postanowiliśmy  połączyć  siły  nasz Klub 
Miłośników HistoriiTomaszów Lubelski 
i GRH 9 Pułk Piechoty Legionów zaczę
liśmy wcielać w  życie  naszą  akcję  „NIE 
DAJMY  ZAGINĄĆ  MOGILE  UŁANA 
19LETNIEGO  PIOTRA  pamiętajmy 
o  swojej  historii”.  Dołączyło  do  nas  też 
Stowarzyszenie  na  rzecz  rozwoju  Zielo
nego  i  okolic  „ACH  ZIELONE”.  Zapu
kaliśmy  do  drzwi  Urzędu  Miasta 
Krasnobród.  Pracownicy  urzędu  poroz
mawiali  z  nami,  udzielili  kilku  wskazó
wek.  Przyjął  nas  też  Burmistrz  Miasta 
Kazimierz  Misztal,  który  powiedział,  że 
pomoże nam wraz z pracownikami urzę
du,  tak  też  uczynili.  Przychylnie 
podeszło  do  tematu Nadleśnictwo  Zwie
rzyniec,  wyciągnęli  do  nas  pomocną 
dłoń. Mogliśmy  rozpocząć akcję  ratowa
nia  grobu  Ułana  Piotra  Szpyrki  przed 
zapomnieniem.

Wzięliśmy  się  ostro  do  roboty.  Za
częliśmy od szukania odpowiedniego ka
mienia,  projektowania  kształtu  tabliczki, 
treści  informacji  i  plakatów,  porządko
wania  mogiły  i  wielu  innych  czynności. 
Leśniczy  Zielonego  z  pracownikami  le
śnymi pomagali nam w pracach, za co je
steśmy  im  bardzo  wdzięczni.  Wszystko 
to  osiągnęliśmy wspólnymi  siłami. Uda
ło się nam!

Dnia 24.09.2016 roku już od rana za
częli  się  zjeżdżać  do  Zielonego  rekon
struktorzy  z  różnych  części  Polski,  by 
uczestniczyć  w  uroczystościach.  W  go
dzinach  popołudniowych  wyruszyliśmy 
wraz  gośćmi  przybyłymi  z  okolic 
Zielonego,  Łuszczacza,  Krasnobrodu, 
Tomaszowa  Lubelskiego  i  innych  miej
scowości  do mogiły Ułana Piotra Szpyr

ki, by po 77 latach godnie go pochować! 
W uroczystości wzięli  udział: Ks.  Prałat 
Roman Marszalec, Burmistrz Krasnobro
du  Kazimierz  Misztal,  Samorządowcy, 
Grupy  rekonstrukcyjne  w  historycznych 
mundurach,  OSPzielone,  Dyrektorzy 
szkół,  Pracownicy  Nadleśnictwa  Zwie
rzyniec,  Stowarzyszenie  z  Zielonego 
„Ach  Zielone”,  Sołectwo  z  Zielonego, 
mieszkańcy  okolicznych  miejscowości. 
Wartę  przy  grobie  pełnili  Żołnierze 
z  3  Batalionu  Zmechanizowanego 
z Zamościa. 

Przemarsz  przez  las  pokazał  nam 
uroki  i  spokój  tego miejsca.  Po  dotarciu 
na  miejsce  wszyscy  zobaczyli  mogiłę 
Ulana  Piotra  Szpyrki,  obok  niej  namiot 
z  ołtarzem  i  kapłana  czekającego  na 
uczestników  niezwykłego  pogrzebu. 
Przywitał wszystkich zebranych  leśniczy 
z  leśnictwa  Zielone  Pan  Ryszard  Tete
rycz  członek  GRH  9  Pułk  Piechoty 
Legionów.  Następnie  prawnuczka  Ma
rianny  Cios,  Gabrysia  powiedziała 
wiersz Kamila Krzysztofa Baczyńskiego 
Elegia o...  [chłopcu polskim]. Po  recyta
cji Mszę Pogrzebową odprawił ks. prałat 
Roman  Marszalec.  Jego  słowa  zostaną 
nam na długo w pamięci – „nigdy w ży
ciu nie byłem na  takim pogrzebie,  a od
prawiłem  ich  setki”    powiedział  na 
początku  mszy  św.  ks.  Prałat.  Po  Mszy 
Julka  z  Alicją  z  Klubu Miłośników  Hi
storii    Tomaszów  Lubelski  przeczytały 
relację  pani  Marii  Cios  by  przybliżyć 
wszystkim  historię  19letniego  Ułana 
Piotra Szpyrki. Po uroczystym pogrzebie 
i  mszy  świętej  nastąpiło  złożenie  wień
ców  i  zapalenie  zniczy na  grobie Ułana. 
Następnie  Andrzej  z  Klubu Miłośników 
Historii  Tomaszów  Lubelski  i  Piotr 
z  GRH  9  Pułk  Piechoty  Legionów  po
dziękowali  wszystkim  przybyłym  za 
udział w tej uroczystości. 

Uczestnicy przeszli  rajdem do Szko
ły w  Zielonem,  gdzie  przy  ognisku mo
gliśmy  wspólnie  wspominać  Ułana 
Piotra  Szpyrkę  i  tak  zakończyliśmy  tą 
uroczystość.

Grupy rekonstrukcyjne, które uczest
niczyły  w  tej  uroczystości:  Klub  Miło
śników  Historii    Tomaszów  Lubelski, 
GRH 9 Pułk Piechoty Legionów – Łasz
czów,  Szwadron  Kawalerii  Ochotniczej 
w  barwach  9.  Pułku  Ułanów  Małopol
skich,  Prywatne Muzeum Pojazdów Mi
litarnych  i  Zabytkowych  Bogdana 
Maczugi  z  Ekipą,  OGRH  Przyspo
sobienie  Wojskowe  Kobiet,  GRH 
Skierniewice.

Dorota Burda i Małgorzata Biront

Fotoreportaż – str. 10
fot. Mariola Czapla
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„BĄDŹMY JAK UŁANI”
Relacja z obchodów Święta Patrona Zespołu Szkół Podstawowych

 w Krasnobrodzie – 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich

Dnia  23  września  2016  roku 
Zespół  Szkół  Podstawowych 

w  Krasnobrodzie  obchodził  XXIX 
rocznicę  nadania  placówce  imienia  25 
Pułku  Ułanów  Wielkopolskich  –  jed
nego z najbardziej zasłużonych pułków 
polskiej kawalerii w wojnie 1939 roku.

W  czasie  wojny  obronnej  1939 
pułk  walczył  w  składzie  Nowogródz
kiej  Brygady  Kawalerii.  23  września 
przeprowadził  bohaterską  szarżę  pod 
Krasnobrodem,  która  następnie  zmie
niła  się w  ciężką  bitwę  o Krasnobród, 
w  której,  pomimo  ciężkich  strat 
i  śmierci  dowódcy  I  szwadronu 
por.  Tadeusza  Gerleckiego,  osiągnięto 
duże sukcesy w postaci zajęcia i utrzy
mania miasta, wzięcia do niewoli szta
bu  niemieckiej  8  Dywizji  Piechoty. 
Największe straty pułk poniósł właśnie 
pod  Krasnobrodem  –  26  zabitych 
i 35 rannych.

Za  kampanię  wrześniową  25  Pułk 
Ułanów  Wielkopolskich  odznaczony 
został Srebrnym Krzyżem Orderu Wo
jennego Virtuti Militari.

Tegoroczną  rocznicę  obchodów 
rozpoczęła msza święta w kościele pod 
wezwaniem  NPM  w  Krasnobrodzie, 
celebrowana  przez  księdza  prałata Eu
geniusza  Derdziuka.  Następnie,  pod 
przewodnictwem  Roztoczańskiej  Kon
nej  Straży  Ochrony  Przyrody  oraz 
pocztów  sztandarowych,  udano  się  na 
pobliski  cmentarz,  gdzie  po  krótkiej 
modlitwie w intencji poległych prowa
dzonej  przez  księdza  Janusza  Latocha 
–  kapelana  RKSOP,  delegacje  szkół 
oraz  instytucji z  terenu miasta  i gminy 
Krasnobród,  złożyły w  hołdzie  żołnie
rzom  września  1939  roku  wieńce 
i wiązanki.

Dalsza część uroczystości odbywa
ła się w budynku szkoły podstawowej. 
Po  powitaniu  gości  przez  dyrektora 
szkoły,  na  wzór  bohaterskich  ułanów 
pierwszoklasiści,  odśpiewawszy  hymn 
szkoły,  złożyli  przysięgę  na  sztandar 
szkoły  i  zostali  pasowani  na  uczniów. 
Pasowania przez  symboliczne dotknię
cie  ramienia  szablą  ułańską  dokonali: 
dyrektor szkoły – Joanna Szykuła, ułan 
RKSO Mateusz Łukasik, zca dyrekto
ra  –  Barbara  Bielecka  oraz  ułan 
Krzysztof Kryk.  Po  zakończeniu  cere
moniału  pasowania  przewodniczący 
Rady  Samorządu  Uczniowskiego  – 
uczeń klasy V b Norbert Pasieczny za

prosił  obecnych  gości,  uczniów  i  ro
dziców  do  obejrzenia  części 
artystycznej  w  wykonaniu  uczniów 
klas  III.  Montaż  słownomuzyczny 
uczniowie  zaprezentowali  pod  czuj
nym okiem wychowawców: Wiesławy 
Dąbrowskiej,  Danuty  Pawelec  oraz 
Doroty  Umińskiej.  Program  artystycz
ny  uatrakcyjnił  polonez  w  wykonaniu 
czwartoklasistów  pod  kierunkiem  na
uczycieli  wychowania  fizycznego: 
Sławomira  Radlińskiego  oraz  Marka 
Tkaczyka.

Uroczystość  uświetnili  licznie 
przybyli  z  tej  okazji  goście.  Władze 
samorządowe  reprezentowali:  Bur
mistrz  Krasnobrodu  –  Kazimierz 
Misztal,  doradca  burmistrza  –  Janusz 
Oś  oraz  Przewodniczący  Rady  Miej
skiej – Roland Wyrostkiewicz. Nie za
brakło stałych bywalców, a wśród nich 
księdza  prałata  Romana  Marszalca, 
dyrektorów  szkół  i  zakładów  pracy 
z  terenu  miasta  i  gminy  Krasnobród, 
przedstawicieli  środowiska  komba
tanckiego:  Pana  dr  Jana  Gębki,  Pani 
Zofii  Adamskiej,  pocztów  sztandaro
wych  z  placówek  oświatowych  oraz 
pocztów  komba
tanckich,  dyrektora 
Adama Kałuży,  na
uczycieli  emery
tów,  księdza 
proboszcza  Roma
na  Sawica,  prze
wodniczącej  Rady 
Rodziców przy ZSP 
w  Krasnobrodzie 
Pani  Zofii  Podolak. 
Gośćmi  honorowy
mi  byli:  Pan  Ma
riusz  Mikołajewski 
– syn ułana 25 puł
ku  Karola  Mikoła
jewskiego,  który 
przybył  na  tego
roczne  obchody 
Święta  Patrona 
Szkoły  wraz  ze 
swoim  synem  An
drzejem.
             Na zakończe
nie,  na  wszystkich 
uczestników  czekał 
pyszny  wojskowy 
bigos  oraz  pokazy 
jazdy  konnej.  Za
proszeni goście mo
gli  wpisać  się  do 

księgi  pamiątkowej,  obejrzeć  okolicz
nościową wystawę prac uczniowskich, 
którzy  wzięli  udział  w  konkursie 
„Bądźmy  jak  ułani”  oraz  odwiedzić 
Szkolną  Izbę  Pamięci,  gdzie  obejrzeć 
można  eksponaty  związane  z  II wojną 
światową oraz bohaterskim pułkiem.

Za  nami  dostojna  uroczystość  peł
na wzruszeń, wspomnień i zadumy, ale 
przed nami kolejna, już XXX rocznica 
i  wciąż  aktualne  zadania  dla  nas  na
uczycieli:  nie  zapomnieć  tego,  o  co 
walczyli  nasi  dziadkowie;  przekazy
wać młodemu pokoleniu Polaków kul
tywowanie  tradycji  ułańskich 
i  wartości,  o  które  walczył  25  pułk; 
wpajać w umysły naszych wychowan
ków  słowa,  które  tak  bardzo  wpisane 
są  w  dzieje  narodu  polskiego,  jak 
„Bóg, honor i Ojczyzna”. 

My pamiętamy.
Dziękując wszystkim obecnym, już 

dziś  zapraszamy  na  obchody  kolejnej 
rocznicy.

Dyrektor ZSP w Krasnobrodzie
mgr Joanna Szykuła

Fotoreportaż – str. 11
fot. Mariola Czapla
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Wieści z Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie
BILIŚMY REKORD GUINESSA

Uczniowie  Zespołu  Szkół  Podsta
wowych  w  Krasnobrodzie  17  paź
dziernika  2016r. wzięli  udział w  biciu 
rekordu w  jednoczesnym  prowadzeniu 
resuscytacji  krążeniowooddechowej. 
Ta  ogólnopolska  akcja  organizowana 
jest  po  raz  kolejny  przez  Fundację 
Wielkiej Orkiestry  Świątecznej  Pomo
cy  w  ramach  programu  „Ratujemy 
i uczymy Ratować”. W  tym roku nasz 
rekord zostanie wpisany do Księgi Re
kordów Guinessa. Całe wydarzenie zo
stało  nagrane  i  udokumentowane  na 
potrzeby  rekordu. Świadkami bicia  re
kordu były panie pielęgniarki z Niepu
blicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej 
TERAPIA  w  Krasnobrodzie  –  pani 
Barbara  Rzeszutko  i  pani  Jadwiga 
Szarlej. 

Uczniowie  dokładnie  o  godzinie 
12.00 zapoznali się z zasadami prowa
dzeniu  resuscytacji  krążeniowoodde
chowej  oraz  przećwiczyli  resuscytację 
na  fantomach pod nadzorem instrukto
ra pana Szymona Bondyry  ratownika 
medycznego.  Od  godziny  12.05  do 
12.35  pięć  zespołów  uczniów  z  klas: 
IIIa i IIIb, IVa, Va i Vb, VIa, VIb i VIc 
(razem 45 osób) wykonywało  resuscy
tację  krążeniowooddechową  wyko
rzystując  5  fantomów,  które  szkoła 
otrzymała od Wielkiej Orkiestry Świą
tecznej Pomocy. Uczniowie na zmianę 

wykonywali 30 uci
śnięć  klatki  piersio
wej  i  dwa  wdechy. 
Dzięki  tej  akcji 
dzieci  mogły  na
uczyć się podstawo
wych  czynności 
ratujących życie. 

W  tych  samych 
godzinach  resuscy
tację  prowadziło 
ponad  85  tysięcy 
osób w całej Polsce. 
Jesteśmy  dumni,  że 
mogliśmy  znaleźć 
się tym gronie. 

Nad  całością 
projektu  czuwali 
nauczyciele pani Jo
anna  Burda  i  pan 
Dominik  Flis. 
Wspomagali nas pa
ni  Danuta  Pawelec, 
pan  Sławomir  Ra
dliński,  pan  Marek 
Tkaczyk i pan Zbigniew Gąbka.

Dziękujemy  wszystkim  osobom, 
które  przyczyniły  się  do  realizacji  na
szego przedsięwzięcia.

BEZPIECZNY UCZEŃ

Dzięki  uprzejmości  Komendanta 
Miejskiego  Policji  w  Zamościu  pana 

Wiesława  Pawluka  w  naszej  szkole 
odbył się pokaz tresury psa tropiącego. 

Uczniowie  zgromadzeni  na  boisku 
szkolnym mogli  obejrzeć umiejętności 
wyszkolonego  psa  takie  jak:  posłu
szeństwo,  stosowanie  się  do  komend 
opiekuna,  pościg  za  przestępcą.  Poli
cjanci  z  Komendy  Miejskiej  Policji 
przedstawili  dzieciom  najważniejsze 
zasady  bezpieczeństwa  w  kontakcie 
z  agresywnym  psem  oraz  zaprezento
wali  właściwą  postawę  w  razie  ataku 
psa. 

Dzieci były bardzo zainteresowane 
także  codzienną opieką nad psem,  ko
lejnymi  etapami  szkolenia  oraz  zada
niami,  jakie  wykonuje  pies  pracujący 
w policji. 

J.B.
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W dniu 18 września 2016 roku, już po raz ósmy do 
Sanktuarium  Maryjnego  w  Krasnobrodzie,  piel

grzymowali funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Za
mościu  oraz  druhowie  z  Ochotniczych    Straży  Pożarnych 
powiatu  zamojskiego.  Centralną  częścią  pielgrzymki  była 
Msza  Święta  dziękczynna  za  ostatni  rok  funkcjonowania 
straży pożarnych. 

Podczas  przemarszu  z  miejsca  zbiórki  przy  kaplicy  na 
wodzie do Sanktuarium odmawiana była   część chwalebna   
Różańca  św. Mszy w  intencji  strażaków  i  ich  rodzin  prze
wodniczył ks. prał. dr Wiesław Galant  kapelan diecezjalny 
straży  pożarnych.  Uroczystości  uświetnił  występ  Młodzie
żowej Orkiestry Dętej z Białowoli.

W pielgrzymce  udział wzięło  ok.  300  strażaków w  tym 
27  pocztów  sztandarowych  straży  pożarnych,  a  także:  Sła
womir  Zawiślak    poseł,  Jerzy  Chróścikowski    senator, 
bryg.  Jacek  Sobczyński  komendant  miejski  PSP  w  Zamo
ściu, st. bryg. Stanisław Kielech komendant powiatowy PSP 

w  Tomaszowie  Lubelskim,  bryg.  Piotr  Kierepka  komen
dant  powiatowy  PSP  w  Hrubieszowie,  bryg.  Wiesław 
Krent  p.o.  komendanta  powiatowego  PSP  w  Biłgoraju, 
druh  Kazimierz  Mielnicki  vce  starosta  i  jednocześnie 
prezes  zarządu 
oddziału  powia
towego    ZOSP 
RP,  płk  Mieczy
sław  Skiba  oraz 
prezesi  zarządów 
gminnych  ZOSP 
z  Krasnobrodu 
i Łabuń.

mł. bryg. Andrzej 
Szozda

oficer prasowy
Komendy 

Miejskiej PSP 
w Zamościu

Strażacka Pielgrzymka do Krasnobrodu
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Przebudowa pomieszczeń holu 
w budynku dawnej oficyny
W  roku  bieżącym  z  zakresu  zada

nia  „Przebudowa  pomieszczeń  jadalni 
i  holu  głównego  w  budynku  dawnej 
oficyny  dworskiej”,  ze  względu  na 
ograniczone  możliwości  finansowe 
zrealizowano  I  etap  zadania,  który 
obejmuje  modernizację  korytarza  łą
czącego  hol  główny  z  łącznikiem  do 
pawilonu  i  pomieszczeń  przylegają
cych do niego. W ramach tego zakresu 
udało się także w nowej szacie uzyskać 
pomieszczenie  recepcji.  W  zakresie 
tych  robót  były  wszystkie  branże 
robót. 

Koszt  realizacji  tego  przedsięwzię
cia wyniósł łącznie 116.792,60  zł.
Sfinansowanie  zadania  nastąpiło  z  na
stępujących źródeł: Powiat Zamojski – 
dotacja  w  wysokości  81.054,00  zł., 
Wojewódzki  Urząd  Ochrony  Zabyt
ków w Lublinie – dotacja w wysokości 
9.457,00 zł., udział własny Sanatorium 
–26.281,60 zł.
       
Spotkanie branżowe „Podkarpacia 

i Lubelszczyzny”
W dniu  30  czerwca  2016r  o  godz. 

10.00  w  Samodzielnym  Publicznym 
Sanatorium  Rehabilitacyjnym  im.  Ja
nusza  Korczaka  w  Krasnobrodzie 
odbyło  się  spotkanie  branżowe  „Pod
karpacia i Lubelszczyzny”.

W  spotkaniu  udział wzięli: Dyrek
torzy  i  Prezesi  Uzdrowisk  z  Horyńca 
Zdroju,  Rymanowa  Zdroju,  Iwonicza 

Zdroju,  Polańczyka  i  Nałęczowa, 
dr Rafał Sapuła – doradca stały Sej
mowej Komisji Polityki Senioralnej, 
Kierownik Zamojskiej Kliniki Reha
bilitacji WSZiA w Zamościu, Profe
sor  Waldemar  Krupa  z  Izby 
Gospodarczej  Uzdrowiska  Polskie, 
Piotr  Olszak    Konsultant  Woje
wódzki Balneologii, Naczelni Leka
rze  Uzdrowiska  w  Województwie 
Podkarpackim  i  Lubelskim  w  oso
bach:  Pan  Sławomir  Szczepaniak 
i  Pani Mariola KuciaKręblaś, Hen
ryk  Matej  Starosta  Zamojski, 
Kazimierz  Misztal  Burmistrz  Kra
snobrodu,  Roland  Wyrostkiewicz 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej 
w  Krasnobrodzie,  Kazimierz  Gęśla 
Sekretarz Gminy Krasnobród, Radni 
z  Gminy  Krasnobród  (członkowie 
Komisji  Uzdrowiskowej),  Dyrekcja 
Samodzielnego Publicznego Sanato
rium  Rehabilitacyjnego  im.  Janusza 
Korczaka  w  Krasnobrodzie  w  oso
bach:  Pan  Wojciech  Żurakowski 
i Pan Janusz Karski.

Tematem  głównym  było  rozwa
żanie w  jaki  sposób włączyć uzdro
wiska  w  politykę  senioralną  państwa. 
W  trakcie  dyskusji  zostało  wyartyku
łowanych  wiele  problemów,  z  jakimi 
boryka  się  lecznictwo  uzdrowiskowe 
w  Polsce.  Wszystkie  te  problemy, 
uwagi,  sugestie  obecni  na  spotkaniu 
Dyrektorzy postanowili przekazać dro
gą  meilową  dr  Rafałowi  Sapule,  aby 
zostały  następnie  przedstawione  na 

najbliższym  posiedzeniu  komisji  sej
mowej.  Tak  też  się  stało  –  sformuło
wane  zagadnienia  były  zgłoszone 
przez  dr  Sapułę  do  Komisji  Polityki 
Senioralnej,  co  wynika  z  przesłanego 
stenogramu  posiedzenia  komisji 
sejmowej.

Marta Lizut

WIEŚCI  
 z Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego 

im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
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Spotkanie integracyjne w DPS Majdan Wielkim

W dniu 25 sierpnia 2016  roku 
w  Domu  Pomocy  Społecz

nej  w  Majdanie  Wielkim  odbyło  się 
spotkanie  integracyjne pt: „Pożegnanie 
lata  z  karaoke”,  w  którym  wzięło 
udział  około  200  osób.  Uroczystość 
swoją obecnością zaszczycili: Zastępca 
Dyrektora Wydziału  Polityki  Społecz
nej  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Lubli
nie – Pani Agnieszka SkubisRafalska, 
Kierownik Oddziału do Spraw Pomocy 
Instytucjonalnej  w  Wydziale  Polityki 
Społecznej Lubelskiego Urzędu Woje
wódzkiego  –  Pani  Małgorzata  Frant

Błażucka,  Wicestarosta  powiatu  za
mojskiego – Pan Kazimierz Mielnicki. 
Na  uroczystości  obecni  byli  również: 
dyrektorzy  i  kierownicy  jednostek  za
przyjaźnionych  domów  pomocy  spo
łecznej.

O stronę duchową uczestników za
dbał  ks.  Leon  Rogalski,  sprawując 
Mszę  św.  w  intencji  wszystkich 
uczestników.  Podczas  spotkania  odby
ła się prezentacja dorobku artystyczne
go  mieszkańców  domów  pomocy 
społecznej  oraz  wspólna  zabawa  ta
neczna.

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecz
nej  w  Majdanie  Wielkim  wraz  z 
mieszkańcami,  serdecznie  dziękują 
darczyńcom: Panu Adamowi Kuranto
wiczowi  –  Masarnia  z  Ubojnią 
Hrubieszów,  Panu  Tomaszowi  Kuran
towiczowi – Produkcja i Sprzedaż Pie
czywa Krasnobród, Panu Mirosławowi 
Lipskiemu  –  Pamiątki  Krasnobród, 
MiejskoGminnej  Bibliotece  Publicz
nej,  Informacji  Turystycznej  w  Kra
snobrodzie.

A. N.
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Pierwsza  informacja,  że w  roku 
1916 za staraniem ówczesnego 

wójta  Pana  Mariana  Zarębskiego  zo
stała  założona  „Krasnobrodzka  Straż 
Ogniowa  Ochotnicza”,  figuruje 
w  „Kronice  Powiatu  Zamojskiego”. 
Pierwszymi  członkami  Zarządu,  któ
rych udało się ustalić byli:
Edward Tymiński – Prezes
Mieczysław Zarębski – Naczelnik
Antoni Bartoszewski  Członek
Edmund Czujkiewicz – Członek

W  roku  1916  staraniem  aptekarza 
Ignacego  Niedzielskiego  powstała  or
kiestra strażacka, która liczyła 14 osób. 
Na  istniejącym  zdjęciu  udało  się  usta
lić  tylko  czterech  członków  orkiestry, 
którymi  byli  Józef  Lalik,  Józef  Giel
muda, Józef Borecki, Teofil Kołtun.

W  latach dwudziestych działalność 
straży  była  utrudniona.  Wyzwolenie 
Polski  i  trudna  sytuacja  ekonomiczna 
straży  niosła  wiele  trudności  w  jej 
funkcjonowaniu.

W  roku  1925  został  powołany  no
wy zarząd w skład którego wchodzili: 
Michał Gugała – Prezes
Mieczysław Sieklucki – Naczelnik
Michał Bodys – zca Naczelnika
Władysław Umiński – Gospodarz, któ
ry  był  również  członkiem  wcześniej 
istniejącej  straży  oraz  Bronisław  Bed
narz, Franciszek Hacia, Bronisław Ko
ściński,  Teofil  Korzeniowski,  Wacław 
Greszta  i  Apolinary  Maciukiewicz. 
                     

Po  rozpoczęciu  działalności  jesz
cze w roku 1925 z funduszy OSP i po
mocy  społeczeństwa  Krasnobrodu 
wybudowano Dom Strażaka  o wymia
rach  30  na  10  m.  W  Domu  Strażaka 
znajdowały  się  następujące  pomiesz
czenia:  sala  teatralna,  szatnia,  świetli
ca, wozownia  oraz  suszarnia  na węże. 
Zakupiono  również  haftowany  sztan
dar, który później gdy zakupiono nowy 
przekazano  do  kościoła  parafialnego 
w  Krasnobrodzie.  Sukcesywnie  gro
madzono  sprzęt  pożarowy  i  tak  do 
1939 r. zakupiono:  

w latach 192526
 wóz konny czterokołowy,
  beczkowóz  drewniany  dwukołowy 
200l,
 beczkowóz żelazny dwukołowy 200l,
  wózek  dwukołowy  pod  sikawkę 
ręczną,
  węże  ssawne,  tłoczne,  prądownice, 
bosaki i toporki;

w roku 1927 zakupiono:
 umundurowanie bojowe i wyjściowe,

  sikawkę  ręczną  dwucylindrową  ze 
zwijakiem;

roku 1932 zakupiono:
  beczkowóz  czterokołowy  z  żelazną 
beczką o pojemności 500 l ze skrzynią 
na drobny  sprzęt  i  platformą na moto
pompę;

w roku 1936 zakupiono:
  motopompę  spalinową M200  „Sile
sia” o wydajności 290 l/min.

Dalszy  rozwój  jednostki  przerwał 
wybuch  II  wojny  światowej.  Pomimo 
trwania działań wojennych i lat okupa
cji  działalność  straży  w  latach 
1939–1946 nie została zawieszona, ale 
Zarząd  i  jednostka  działały  w  bardzo 
uszczuplonym składzie. Większa część 
strażaków  w  czasie  okupacji  brała 
udział  w  walkach  z  hitlerowskim  na
jeźdźcą.  Za  swą  patriotyczną  postawę 
zostali  aresztowani  w  więzieniach 
i  obozach  koncentracyjnych.  Tam  też 
zginęli następujący druhowie:
 Michał Gugała– Prezes Zarządu
 Piotr Wysocki 
 Marian Uchacz 
 Apolinary Maciukiewicz 
 Jan Maruszak
 Antoni Mulawa 
  Po  okresie  wojennym  nadszedł 
czas  odbudowy  jednostki,  zakupu 
sprzętu  i  przyjęcia  nowych  strażaków 
ochotników.  W  okresie  powojennym 
dalej Naczelnikiem,  a  później Komen
dantem  był  wspomniany  wcześniej 
wielki  społecznik  mgr  Mieczysław 
Sieklucki, którego pomnik stoi obecnie 
w  centrum  miasta.  Odznaczał  się  on 
ofiarną  i  bezinteresowną  pracą  na 
rzecz  straży  i  gminy Krasnobród.  Peł
nił  również  funkcję  sekretarza  prezy
dium  Zarządu  Powiatowego 
w  Zamościu  a  później  w  dowód 
wdzięczności  za  swoją bezinteresowną 
działalność  społeczną  został mianowa
ny  jej  dożywotnim  członkiem  honoro
wym.

W  roku  1946  jednostka  zakupiła 
motopompę  DKW  o  wydajności 
550  l/min,  sygnałówkę  strażacką  i  sy
renę  ręczną,  którą  zamontowano  na 
wieży obserwacyjnej. W związku z na
potykanymi  trudnościami  transporto
wymi  i  wzrastającą  liczbą  pożarów 
oraz  coraz  większymi  odległościami 
dojazdowymi  postanowiono  na  zebra
niu  w  dniu  6  lipca  1948  r.  o  zakupie 
samochodu.

W  sierpniu  1948  r.  zakupiono  sa
mochód  „GML  Dżems”  3tonowy 
z  napędem na  trzy  osie. Koszt  zakupu 

samochodu  wraz  z  bieżącym  remon
tem  i  rejestracją  wyniósł  525.000  zł. 
Samochód  zakupiono  od  Pana  Fran
ciszka  Zawoła  z  Rudnika  nad  Sanem 
z następujących  środków:
 150.000 zł. dotacji przekazało P.Z.U. 
w  Zamościu
  75.000  zł.    dotacji  przekazała    Po
wiatowa Rada Narodowa w Zamościu
    60.885  zł.  stanowiły  środki  własne 
OSP Krasnobród
 239.115 zł. pożyczki udzielił Naczel
nik jednostki mgr M. Sieklucki, ponie
waż  mimo  starań  nie  można  było 
uzyskać jej w istniejących bankach.

W  1951  r.  na  zakupionym  samo
chodzie  zamontowano  cysternę  o  po
jemności  1500  litrów  i  przedłużono 
skrzynię  ładunkową  celem  przewozu 
większej  ilości  sprzętu  i  strażaków. 
Dodatkowo  Komenda  Powiatowa 
Straży Pożarnej w Zamościu w zamian 
za naszą motopompę DKW przekazała 
nam  przenośną  motopompę  typu  „Le
opolia”  o  wydajności  800  l/min.  Po 
zamontowaniu  zbiornika  krasnobrodz
ka  jednostka  jako  jedna  z  pierwszych 
w  powiecie  i  czołowa  w  wojewódz
twie  do  pożarów  przyjeżdżała  z  dużą 
ilością wody.

W  przypadku  powstania  równo
cześnie kilku pożarów, a często tak się 
zdarzało pluton był dzielony na sekcje 
i  oprócz  samochodu  korzystano  rów
nież  z  taboru  konnego  do  transportu 
wozów  ze  sprzętem  i  beczkowozów, 
3  pary  koni  zabezpieczali  wg  potrzeb 
stali  furmani  wyznaczeni  przez  urząd 
Gminy  w  osobach:  Antoni  Kawalec, 
Antoni Nawój  i Władysław Piela. Jed
nostka w tamtych czasach była bardzo 
dobrze  usprzętowiona,  wyszkolona 
i  zdyscyplinowana.  Cechy  te  posiada 
również  do  chwili  obecnej.  Ze  swojej 
wzorowej  i  nie  raz bohaterskiej  posta
wy  była  znana  mieszkańcom  bardzo 
wielu  miejscowości.  Ponieważ  była 
wzywana i wyjeżdżała do akcji daleko 
na  teren  pow.  zamojskiego,  biłgoraj
skiego  i  tomaszowskiego.  Często  gdy 
szalał  pożar  i  inne  straże  nie  mogły 
nad  nim  zapanować,  mieszkańcy  tych 
miejscowości  czekali  na  przybycie 
OSP  z  Krasnobrodu,  wierząc,  że  stra
żacy  z naszej  jednostki  zrobią wszyst
ko,  aby  opanować  szalejący  żywioł. 
Dowódca straży mgr M. Sieklucki wy
różniał  się  tym,  że  nosił  zabytkowy 
hełm.  Jako  mgr  farmacji  udzielał  po
szkodowanym  w  pożarach  pierwszej 
pomocy medycznej. 

Rys historyczny OSP w Krasnobrodzie
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Przy jednostce od roku 1932 do ro

ku  1960  działały  zespoły  artystyczne, 
które  swoje  osiągnięcia  wokalne  pre
zentowały  zarówno w  gminie  Krasno
bród  jak  też  w  Józefowie,  Biłgoraju, 
Zamościu  i  Tomaszowie.  Strażacy  or
ganizowali  również  zbiórki  uliczne  do 
puszek  i  zabawy  taneczne. Za  uzyska
ne  fundusze  kupowano  niezbędny 
sprzęt  i  umundurowanie.  W  ramach 
dalszego  usprzętowienia  jednostki 
w  roku  1955  zakupiono  przyczepę  sa
mochodową,  ponieważ  posiadany 
przez  jednostkę sprzęt ppoż.  i  strażacy 
nie mieścili się na skrzyni samochodu. 
W  roku  1957  zakupiono  syrenę  alar
mową elektryczną o zasięgu 8 km. Na
tomiast  1958  r.  jednostka  z  własnych 
funduszy  zakupiła  drugi  samochód 
ciężarowy „GazLublin”, który w roku 
1962 został przekazany do OSP w Su
chowoli.  Równocześnie  w  roku  1958 
rozpoczęto  budowę dwu garaży muro
wanych obok istniejącej remizy. Budo
wę  garaży  zakończono  w  roku  1960. 
W 1962 r. Powiatowa Komenda Straży 
Pożarnej w Zamościu przekazała  typo
wy wóz bojowy Star25, który w  roku 
1966 został przekazany do OSP Sułów. 
Jednocześnie  Państwowa  Komenda 
Straży Pożarnej w Zamościu przekaza
ła  jednostce nowy  typ wozu bojowego 
na  podwoziu  Star  –  26,  który  był wy
posażony  w  motopompę,  autopompę 
oraz  działko wodne. Samochód  ten  po 
12  latach  użytkowania  przekazano  do 
OSP Łabunie. W  roku  1968  jednostka 
dokonała  sprzedaży  remizy  i  garaży 
wraz z placem i zakupiła teren pod bu
dowę Domu Kultury i Strażaka. Budo
wa  była  prowadzona  w  czynie 
społecznym ze  środków własnych  jed
nostki  oraz  ze  środków  Gminy  Kra
snobród.  Całość  budowy  ukończono 
w roku 1974. Według wstępnych usta
leń  budynek  strażnicy  i  cała  dolna 
kondygnacja  Domu  Kultury  miała  na
leżeć  do  OSP.  Jednak  po  zmianie 
władz Gminy i Zarządu OSP ustalono, 
że  OSP  może  korzystać  nieodpłatnie 
 z  w/w  pomieszczeń  w  porozumieniu 
 z  dyrektorem Domu Kultury. W  1975 
roku  jednostka za    swą wzorową dzia
łalność  otrzymała  sztandar  ufundowa
ny przez    społeczeństwo Krasnobrodu. 
Na  uroczystość  przybyło  wielu  zapro
szonych  gości.  Bardzo  licznie  repre
zentowane  były  władze  wojewódzkie, 
powiatowe  i  gminne.  Swą  obecnością 
zaszczycili  nas  między  innymi:  płk. 
Stanisław  Machowicz  –  zca  Komen
danta  Wojewódzkiej  Straży  Pożarnej 
w  Lublinie,  płk.  Mieczysław  Skiba  – 
Kom.  Pow.  Straży  Pożarnej  w  Zamo

ściu,  płk.  Edward  Wisz  –  zca  Kom. 
Pow.  Straży  Pożarnej  w  Zamościu, 
płk.  Aleksander  Kasprzak  –  Szef  Po
wiatowego Sztabu Wojskowego w Za
mościu,  pan  Władysław  Zbylut  – 
Naczelnik  Powiatu  i  Prezes  Zarządu 
Powiatowego  Straży  w  Zamościu,  de
legacje  wszystkich  jednostek  OSP 
Gminy  Krasnobród  oraz  mieszkańcy 
Krasnobrodu.

W  1978  roku  jednostka  otrzymała 
z Wojewódzkiej  Komendy  Straży  Po
żarnej  w  Zamościu  wóz  bojowy  naj
nowszej  produkcji  Star  244,  a w 1984 
roku z Komendy Wojewódzkiej Straży 
Pożarnej  samochód  marki  Żuk,  który 
wspierał  w  akcjach  ciężki  samochód 
bojowy oraz  służył  do wyjazdu na  za
wody  i  inne  okoliczności.  Samochód 
ten w  roku 1998  został  przekazany do 
OSP  w  Dominikanówce.  W  1995  r. 
jednostka  otrzymała  nowy  sztandar, 
który  został  odznaczony  Złotym  Me
dalem za  zasługi  dla  pożarnictwa. De
koracji  sztandaru  dokonali  obecni  na 
uroczystości  Premier  Rządu,  Prezes 
Zarządu Głównego OSP RP Waldemar 
Pawlak  oraz Komendant Główny Pań
stwowej  Straży  Pożarnej  generał  po
żarnictwa Feliks  Dela.  

W roku 1996 dzięki staraniom Pre
zesa Zarządu Gminnego Związku OSP 
RP  w  Krasnobrodzie  dh  Kazimierza 
Mielnickiego  i  znacznej  pomocy  ze 
strony Komendy Głównej  Państwowej 
Straży  Pożarnej  w  Warszawie  otrzy
maliśmy  drugi  samochód  bojowy 
Star 244.

W  roku  1997  Jednostka  OSP 
w  Krasnobrodzie  została  włączona  do 
Krajowego  Systemu  Ratowniczo 
Gaśniczego. 

W  roku  2003  miało  miejsce  wła
manie  do  garaży  jednostki  i  kradzież 
cennego  sprzętu  takiego  jak:  piły  spa
linowe,  pompa  hydrauliczna,  agregat 
prądotwórczy  i  wiele  drobnego  sprzęt 
ppoż.  Straty  wyceniono  na  35  000,00 
zł. Skradziony sprzęt przy wsparciu fi
nansowym  władz  samorządowych 
Gminy  Krasnobród,  Zarządu  Główne
go ZOSP RP W Warszawie, Komendy 
Wojewódzkiej  w  Lublinie,  Komendy 
Miejskiej  PSP  w  Zamościu  i  Zamoj
skiej  Korporacji  Energetycznej  został 
uzupełniony. 

Dobrym przykładem było  i  jest,  że 
starsi  druhowie  zaszczepiali  działalno
ścią  strażacką  młodszych  i  uczyli  ich 
poszanowania  munduru  strażackiego 
oraz  konieczności  niesienia  bezintere
sownej  pomocy  ludziom  potrzebują
cym.  W  związku  z  tym  do  straży 
wstępowali  ich  synowie,  wnukowie, 

zięciowie  i  prawnukowie.  W  okresie 
działalności  naszej  straży  powstało 
kilka  rodzin  strażackich.  Do  najwięk
szych i najdłużej związanych ze strażą 
zaliczają  się.  Rodziny  Bodysów, 
Roczkowskich,  Łubiarzów  i  Umiń
skich.

W latach 19641976 roku przy jed
nostce  działała  żeńska  drużyna  pożar
nicza  która  skupiała  dwanaście  kobiet 
pod dowództwem dh Władysławy Pło
szaj  i  dh  Jadwigi  Szymali.  Z  części 
żeńskiej  drużyny  powstał  zespół  arty
styczny,  który  swoimi  występami 
uświetniał wiele imprez strażackich na 
terenie  Gminy  Krasnobród,  a  nawet 
poza terenem powiatu zamojskiego.

Od  2007  roku  do  chwili  obecnej 
w  okresie  letnim  w  celu  zwiększenia 
bezpieczeństwa  pożarowego  Gminy 
Krasnobród.  Komendant  Miejski  Pań
stwowej  Straży Pożarnej w Zamościu, 
deleguje  do  Krasnobrodu  sekcję  stra
żaków  zawodowych  wraz  z  pełnym 
wyposażeniem  do  pełnienia  całodobo
wych dyżurów.

W  roku  2011  jednostka  otrzymała 
samochód średni MAN, ponton z silni
kiem  zaburtowym  i  średni  zestaw  hy
drauliczny  LUKAS  z  rozpieraczem 
kolumnowym, a w 2016 roku sanie lo
dowe.

Druhowie  z  naszej  jednostki  biorą 
udział  w  szkoleniu  dziewcząt  i  chłop
ców  z Młodzieżowych  Drużyn  Pożar
niczych,  które  odbywają  się  corocznie 
w  obiektach  Sanatorium  Rehabilita
cyjnego w Krasnobrodzie.

Największe pożary i akcje gaśnicze
Największym  pożarem,  w  którym 

uczestniczyła  nasza  jednostka  OSP 
z Krasnobrodu  był  pożar w Niedzieli
skach  w  1969  roku  gdzie  spłonęło 
około  200  budynków.  Do  pożarów 
w Niedzieliskach  jednostka  była wzy
wana  jeszcze  kilkakrotnie  w  latach 
późniejszych.
*  W  roku  1948  pożar  w  Rachaniach, 
spłonęło 42 gospodarstw
* Rok 1949 pożar w Majdanie Małym 
spłonęło 22 gospodarstw
* Rok 1949 pożar w Feliksówce  spło
nęło 13 gospodarstw
* Rok 1950 pożar w Senderkach spło
nęło 10 gospodarstw, Majdan Mały 16 
gosp.
* Rok  1957  pożar  Sanatorium w Kra
snobrodzie
* Rok 1962 pożar w Feliksówce  spło
nęła prawie cała wieś
* Rok 1968   pożar w Suchowoli spło
nęło 50 budynków
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Należy wspomnieć również o pożarach 
tartaku  w  Zwierzyńcu,  Zakładów 
Tłuszczowych w Bodaczowie, Fabryki 
Mebli  w  Bondyrzu,  budynku  Spół
dzielni Rolniczej w Zamościu oraz po
żarze  w  Grabniku,  w  którym  śmierć 
poniosło dwoje dzieci. 

Udział w zawodach 
sportowopożarniczych

W  roku  1948  jednostka  zajęła 
pierwsze  miejsce  na  organizowanych 
po  raz  pierwszy  powiatowych  za
wodach  sportowopożarniczych  w  Za
mościu.  Rok  1958  to  ponowne 
zwycięstwo  na  zawodach  powiato
wych,  które  odbyły  się  w  Sułowie. 
W  roku  1968  jednostka  odniosła  naj
większy  sukces w  zawodach.  Po  zaję
ciu  pierwszego  miejsca  w  zawodach 
powiatowych,  które  odbyły  się w Mo
krym  k/Zamościa  wzięła  udział  w  za
wodach  wojewódzkich  województwa 
Lubelskiego  w  Świdniku,  gdzie  zajęła 
drugie miejsce. W roku 1974 jednostka 
zajmuje  czwarte  miejsce  w  zawodach 
wojewódzkich  we Włodawie.  W  roku 
2003  zajmuje  trzecie miejsce,  w  2007 
roku  drugie  miejsce  na  zawodach  po
wiatowych  w  Zamościu,  trzecie  miej

sce  w  2009  na  zawodach  gminnych, 
w  roku  2011  pierwsze  miejsce  w  za
wodach  powiatowych,  w  roku  2012 
trzecie miejsce w zawodach gminnych, 
w  roku  2013  drugie  miejsce  w  zawo
dach  powiatowych,  w  roku  2014  dru
gie  miejsce  w  zawodach  gminnych 
i w  roku 2015 pierwsze miejsce w za
wodach gminnych.

Jednostką OSP w Krasnobrodzie od 
założenia do chwili obecnej 

kierowali:
Prezesi
Edward Tymiński 19161925
Michał Gugała 19251939
Michał Bodys 19461964
Władysław Nowosad 19641972
Kazimierz Skrzyński 19721978
Kazimierz Parnicki 19781986
Tadeusz Roczkowski 19861996
Janusz Oś 19962007
Paweł Sachajko 20072008
Sławomir Umiński 20082016
Marcin Tabała 2016

Naczelnicy
Mieczysław Zarębski 19161925
Mieczysław Sieklucki 19251927
Bronisław Bednarz 19271930

Mieczysław Sieklucki 19301958
Władysław Umiński 19581959
Mieczysław Taras 19591960
Witold Kołtun 19601974
Józef Bodys 19742003
Franciszek Łubiarz 2003 i obecnie

Funkcję kierowcy mechanika 
pełnili:

Jakub Bednarki 19271951
Tadeusz Bodys 19512000
Zdzisław Bodys 1991 2014
Wojciech Grela 20002009
Adam Żuk 2009 – 2011
Adam Łubiarz 2014 i obecnie
Mateusz Kołtun 2014 i obecnie

Z  przedstawionego  rysu  historycz
nego  jednostki  wynika,  że  przez  100 
lat istnienia jednostka na trwale wpisa
ła  się  w  dzieje  gminy  Krasnobród 
i pow. zamojskiego. Jest  jednostką, na 
którą  społeczeństwo  zawsze  może  li
czyć gdy zachodzi taka potrzeba. 

Marcin Tabała  Prezes Zarządu OSP
Tadeusz Roczkowski  Sekretarz 

Zarządu OSP

 Dzień Sportu w Majdanie Wielkim
 XXIV Biegi Przełajowe o Puchar Szkoły im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim

W  dniu  11.10.2016  roku 
w  Szkole  Podstawowej  im. 

Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego 
w  Majdanie  Wielkim  odbyły  się  XXIV 
Biegi  Przełajowe,  w  których  wzięły 
udział  następujące  szkoły:  ZSP  Krasno
bród,  SP  Kaczórki,  SP  Suchowola  i  SP 
Majdan Wielki. 

Główne  cele  zawodów:  integracja 
uczniów  z  różnych  szkół  i  środowisk, 
wzmacnianie  kondycji  fizycznej  i  wy
trzymałości, promowanie zdrowego stylu 
życia,  kształtowanie  kulturalnego  zacho
wania się zgodnie z zasadą „fair play;”
Uczniowie klas 0III (miejscowi) rywali

zowali  między  sobą  w  kategoriach:  Kl. 
„0”  Dziewczęta,  0I  Chłopcy,  IIII 
Dziewczęta, III Chłopcy i zajęli następu
jące miejsca nagrodzone medalami:

Kl. „0” Dziewczęta: 
I  Martyna Lisowska 
II  Nikola Rożek 
III Lena Gancarz  

Kl. 0I Chłopcy: 
I  Kacper Skowroński
II  Bartosz Smoluch
III  Adrian Adamczuk
Kl. I III Dziewczęta:

I  Wiktoria Kochaniec
II  Aleksandra Tytuła
III Agnieszka Bukala

Kl. III Chłopcy: 
I  Daniel Borek; 
II  Mateusz Piskor
III  Maciej Dziura

W  klasach  IVVI  w  biegach  przeła
jowych  rywalizowali  między  sobą 
uczniowie  w/w  szkół  w  kategoriach:  IV 
Dz.;  IV Chł.; V Dz.; V Chł.; VI Dz.; VI 
Chł. Miejsca nagrodzone medalami  zdo
byli następujący uczniowie:

Kl. IV Dz.: 
I  Paulina Molenda  ZSP Krasnobród
II  Oliwia Piwko  ZSP Krasnobród
III  Sandra Piskor  SP Suchowola

Kl. IV Chł.: 
I  Maciej Pakuła  SP Suchowola
II  Łukasz Rajtak  SP Majdan Wielki
III  Adrian Skiba  ZSP Krasnobród

KL. V Dz.: 
I  Julia Adamczuk  SP Majdan Wielki
II  Natalia Piskor  SP Majdan Wielki
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III  Jolanta Handora  SP Kaczórki

KL. V Chł.: 
I  Dominik Gromek  SP Majdan Wielki
II  Mateusz Borek  SP Majdan Wielki
III  Szymon Tracz  ZSP Krasnobród

KL. VI Dz.: 
I  Gabriela Wołowiec  ZSP Krasnobród
II  Julia Ścirka  ZSP Krasnobród
III  Karolina Gromek  SP Suchowola

 
KL. VI Chł.: 
I  Kamil Molenda  ZSP Krasnobród
II  Mateusz Słupski  ZSP Krasnobród
III    Bartłomiej  Teterycz    SP 
Suchowola.

W  łącznej  klasyfikacji  szkoły  zajęły 
następujące miejsca:
I miejsce  ZSP Krasnobród (94 pkt)  
II miejsce  SP Suchowola (83 pkt)

III miejsce  SP Majdan Wielki  (80 pkt)
IV miejsce  SP Kaczórki (46 pkt)

Puchar  Szkoły  Podstawowej  im 
Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego 
w  Majdanie  Wielkim  XXIV  Biegów 
Przełajowych  zdobył  Zespół  Szkół  Pod
stawowych w Krasnobrodzie.

Komisja sędziowska: Jacek Kowalik, 
Krzysztof Szkałuba,  Marek Tkaczyk.

mgr Jacek Kowalik

W  dniu  21  października 
2016r.  odbyły  się  uroczy

ste obchody Święta Patrona Zespołu 
Szkół  Ogólnokształcących  im.  Jana 
Pawła II w Krasnobrodzie. 

Program  uroczystości  przedsta
wiał się następującą:
godz. 8.30 Uroczysty przemarsz sprzed 
szkoły do kościoła
godz. 9.00 Msza św. w kościele parafialnym
godz. 10.00 Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Jana 
Pawła II
godz. 10.15 Przemarsz do szkoły
godz. 11.00
 Ślubowanie uczniów klas I na sztandar szkoły
 Uroczysta akademia
 Inauguracja działalności szkolnego koła Caritas

Szczegółową  relację  z  uroczystości  opublikujemy w ko
lejnym wydaniu „Gazety Krasnobrodzkiej”.

Redakcja 

Święto Patrona ZSO 
w Krasnobrodzie

W  dniu  16  października  2016r.  odbyły  się 
uroczyste  obchody  Święta  Patrona  Szkoły 

Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach. 
Program uroczystości:

godz. 9.20  Zbiórka Pocztów Sztandarowych
godz. 9.25  Ceremoniał szkolny
godz. 9.30  Akademia
godz. 10.15  Msza święta
godz. 11.15  Wystąpienie okolicznościowe
godz. 11.35  Złożenie wiązanek
godz. 11.45  Poczęstunek

Relację  z  tego  święta  opublikujemy  w  kolejnym 
wydaniu  „Gazety 
Krasnobrodzkiej”.

Redakcja

Święto Patrona SP
w Kaczórkach

W  dniu  28  sierpnia  br. 
w  Gdańsku  odbył  się  po

grzeb Danuty Siedzikówny „Inki” oraz 
ppor.  Feliksa  Selmanowicza  „Zagoń
czyka”.  Uroczystość miała  miejsce  70 
lat od  ich bohaterskiej śmierci. Zginęli 
z  rąk  pracowników  Urzędu  Bezpie
czeństwa,  którzy  po  zakończonej woj
nie  dokonali  wielu  zbrodni  na 
walczących  o  prawdziwą  wolność 
bohaterach  Polski  Podziemnej, 
Żołnierzach  Wyklętych.  Ciała  zamor
dowanych  zakopywali  w  ziemi,  bez 
godnego  pochówku.  Pogrzeb  „Inki” 
i  „Zagończyka”  jest  zwycięstwem nie
winnie  pomordowanych,  zwycięstwem 
Polski.

Pamiętam  czasy,  kiedy  ubecy  pa
noszyli  się  w  naszym  kraju.  Jako 
reprezentanci ówczesnej władzy postę
powali  bezwzględnie  i  okrutnie. 

W 1949 r. moja rodzina także cierpiała 
z  ich  powodu.  Dlatego  pogrzeb  boha
terów, który oglądałam w telewizji, był 
mi  bardzo  bliski. Na  zmianę  płakałam 
i  cieszyłam  się  z  tego,  że  doczekałam 
czasów,  kiedy  młodzi  Polacy  poznają 
prawdę  historyczną,  która  dotychczas 
była  zakłamywana  bądź  przemilczana. 
Dowiadywali  się  o  niej  najczęściej  od 
osób starszych. Patrzyłam, z jakim od
daniem  skandowali  hasła,  idąc w kon
dukcie  żałobnym.  Z  pewnością 
zrozumieli,  że  ofiara  życia  „Inki”, 
„Zagończyka”  i  wielu  innych  bohate
rów,  jest  fundamentem  nowej,  pięknej 
Polski.  Z  taką  nadzieją  szły  dzieci, 
młodzież,  starsi,  duchowni,  a  także 
władze Rzeczpospolitej  na  czele  z  pa
nem  prezydentem  Andrzejem  Dudą 

i panią premier Beatą Szydło. Wszyst
kich  łączyła  modlitwa  oraz  pamięć 
i hołd pomordowanym.

Musimy jednak wiedzieć, że  teraź
niejszość  nie  jest  zbyt  przejrzysta.  Są 
jeszcze  Polacy,  którzy  nie  cieszyli  się 
z  tych  głęboko  patriotycznych,  choć 
bardzo  spóźnionych  uroczystości.  Nie 
chcą  oczyszczenia  naszego  kraju  i  ro
bią  wszystko,  by  nazwiska  oprawców 
nie  ujrzały  światła  dziennego.  Sprze
ciw,  sabotaż,  zakłócanie  spokoju  mo
żemy  zauważyć  obecnie  w  naszej 
Ojczyźnie. To krzyczą sumienia wino
wajców.  Powinniśmy  rozpoznać  ten 
krzyk.

Józefa Kusz

Cześć i chwała bohaterom
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RAPORT (wrzesień 2016)
Rozpoczynamy  działalność 

Językowej  Agencji  Detektywi
stycznej (JAD)  strony, na której 
zajmiemy  się  poprawnością  języ
kową i wszystkim tym, co się z nią 
mniej lub bardziej łączy.
Będziemy popularyzować zasady wła
ściwego posługiwania się językiem. Bę
dziemy  tropić  błędy  (własne  również), 
a  nie  tych,  którzy  je  popełniają.  Będzie
my się uczyć i przy tym dobrze bawić. 
Zapraszamy do współpracy.

Mamy  logo.
Wykonała  je,  jak  i  stylizację  zdjęcia 
w  tle,  pani  Marta  Zbańska;  wszystko 
bezbłędnie.
Zdjęcie  zrobił  Bartłomiej  Kurantowicz, 
też bezbłędnie.
Serdecznie dziękujemy

W  sobotę,  3  września,  cała  Polska 
czytała  „Quo vadis” Henryka Sienkiewi
cza  (my  też),  a  co  na  temat  bohaterów 
powieści napisali młodzi czytelnicy?
„Po  przeczytaniu  «Quo  vadis»  Marek 
Winicjusz zrozumiał,  co  to  jest prawdzi
wa miłość”
„Ligia  wierzyła  w  Boga,  a  Winicjusz 
w pogan”
„Marek  Winicjusz  przyjął  chrzest  i  na 
stałe został chrześcijaninem”

Większość uczniów lubi wychowanie 
fizyczne. Nazwa  tego przedmiotu w  for
mie  skrótu,  szczególnie na ogłoszeniach, 
często  zapisywana  jest  błędnie  "wf". 
Użycie  łącznika  (dywizu)  jest  nieupraw
nione. 
Powinniśmy  pisać  "wf."  (z  kropką)  lub 
"WF"  (bez kropek). Ciekawostką  jest  to, 
że  "WF"  można  odmieniać  (Byłaś  na 
WFie?), a "wf." nie podlega odmianie.

Jak  zwrócić  się  do  nauczycielki? 
”Proszę  pani…”  czy  „proszę  panią”. 
Można  tak  i  tak.  Wszystko  zależy  od 
okoliczności.
Jeżeli  zagajamy  rozmowę  i  chcemy  zro
bić  to  nienagannie,  zwracamy  się:  „Pro
szę pani, o której jutro mamy kółko?” 
„Proszę  pani”  jest  starym  zwrotem 
grzecznościowym  funkcjonującym  do 
dziś.  W  przeciwieństwie  do  zanikają
cych:  „proszę  mamy”,  „proszę  taty”, 
„proszę babci” itd.
Jeśli  prosimy  o  coś  mniej  lub  bardziej 
konkretnego, mówimy np.: „Proszę panią 
o podanie myszki”.
Albo tak:
 Proszę pani, nasza pani prosi panią, że
by pani naszej pani pożyczyła kredy.
 Ale ja mam tablicę interaktywną…

Święto  Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny
Przysłowia  na  ten  dzień 
(nie  zapominajmy  o  przy
słowiach,  to  piękny  element 
naszego języka):
W  Narodzenie  Panny  jaka  po
goda,  osiem  tygodni  takich  nam 
poda.

Gdy  na  Siewną  jest  błękitnie,  wtedy 
pięknie wrzos zakwitnie.
Gdy w Narodzenie Panny pluta, w zimie 
zedrzesz buta.
Jeśli  w  Narodzenie  Maryi  nie  pada,  su
cha jesień się zapowiada.
Zobaczymy.

Odwracać (wykręcać, wykręcić) kota 
ogonem  –  coś  przeinaczać,  mówić  coś 
pokrętnie, przedstawiać coś zupełnie ina
czej  („Na  początku  mówił  jak  trzeba, 
a  potem  zaczął  odwracać  kota 
ogonem.”). 
Formy  niepoprawne:  „wywracać  kota 
ogonem”,  „obracać…”,  „wywrócić…”, 
„obrócić…”,  „odwracać  kota  do  góry 
ogonem”.
Biegać  jak  kot  zagorzały  (w  zn.  oparzo
ny) – biegać bez celu, nieustannie.

Mały konkurs
Każda  prawidłowa  odpowiedź  za  10 
punktów.
Wskaż poprawnie zdania.
1. Nie przesól zupy. / Nie przesol zupy.
2.  W  budynku  jest  pięcioro  drzwi.  / 
W budynku jest pięć drzwi.
3. Nie  rozegrali  dwóch meczy.  / Nie  ro
zegrali dwóch meczów.
4.  W  każdym  razie  przyjdzie.  /  W  każ
dym bądź razie przyjdzie.

Sezon  ogórkowy  to  czas  wakacji, 
w  którym  nie  dzieje  się  nic  ciekawego. 
Na początku odnosiło się to do życia kul
turalnego w miastach,  gdyż  aktorzy wy
poczywali  („U  nas  nic  nie  grają,  bo 
sezon  ogórkowy.”),  a  potem  weszło  do 
polityki. W  świecie  sportu  też mówi  się 
o  sezonie  ogórkowym,  tyle  że  tyczy  się 
to raczej zimy, ponieważ liga nie gra.

Jeśli  coś  cytujemy,  to  umieszczamy 
to  w  cudzysłowie,  a  nie  w  „cudzysło
wiu”.
Żeby  zapamiętać,  można  skojarzyć   
w rowie, a nie w „rowiu”. 

Czy  gdy  śmiejemy  się,  to  zastana
wiamy się  czy robimy to zgodnie z za
sadami ortografii? Zapewne  nie. Bo i nie 
ma  do  tego  powodu.  Do  woli  możemy 
śmiać się „hi, hi, hi” i „chi, chi, chi” albo 
„he,  he,  he”  i  „che,  che,  che”  oraz 

„ha,  ha,  ha”  i  „cha,  cha,  cha”.  Jednak 
chichotać  i  chichrać  się  należy  tylko 
przez  „ch”.  Chichotanie  i  chichranie 
przez  samo  „h”  nie  jest  śmieszne. 
Uchachani,  jeśli  już,  to  też  bądźmy 
przez „ch”.

Wchodzimy na Facebook czy na Fa
cebooka?
Poprawnie  „na  Facebook”,  druga  forma 
uznawana jest jako potoczna.

Curriculum vitae  (łac.  bieg  życia)  to 
życiorys.  Pisany  najczęściej  wtedy,  gdy 
staramy się o przyjęcie do pracy. Skrót – 
CV lub c.v. przyjęło się czytać z angiel
ska  „siwi”,  co niektóre  źródła  popraw
nościowe  i  niektórzy  użytkownicy 
języka  uważają  za  błąd,  gdyż  skrót  ma 
rodowód łaciński, i proponują „cefał”.
PS
 Co pisze kogut, gdy stara się o przyję
cie do kurnika?
 Curnicculum vitae.

Na Facebooku, klikając w odpowied
nie  miejsce,  możemy  jakąś  stronę  polu
bić, ale nie „polubieć”. I co za tym idzie, 
niektórzy  kogoś  lubią,  a  nie  „lubieją”. 
Inni coś lubili, a nie „lubiali”. Dziewczy
na powie, że lubiła, a nie „lubiała”; chło
pak,  że  lubił,  a  nie  „lubiał”.  Po  prostu 
lubmy, a nie „lubiajmy”.

Staniemy  się  bardziej  rozpoznawalni 
dzięki…  no właśnie,  czy  „logo”  się  od
mienia?
…dzięki logu? czy dzięki logo?
„Logo”  się  nie  odmienia,  tak  w  liczbie 
pojedynczej,  jak  i mnogiej. Czasem  sły
szymy:  „Przyglądałem  się  logu”  albo 
„Zainteresowały  go  te  loga”  –  zdania 
niepoprawne. Należy powiedzieć: „Przy
glądałem  się  logo”,  „Zainteresowały  go 
te  logo”.  Jeśli  ktoś  czuje  w  tym  dyso
nans,  to może „logo” zamienić na „znak 
handlowy” lub „znak firmowy”, i nie bę
dzie kłopotu.

BilboBaggins  to  jedna  z  bardziej  lu
bianych  postaci  literackich  (niektórzy 
kojarzą  go  tylko  z  filmem). Gdy  rozma
wiamy  o  nim,  to  odmieniamy  nie  tylko 
nazwisko, ale i imię.
M. Bilbo, D. Bilba, C. Bilbowi, B. Bilba, 
N. Bilbem, Ms. Bilbie.
Bilbo odmienia się jak spiker.

Śmiech to zdrowie. Tak się mówi.
A  jak  powinno  się  mówić:  „śmiali  się” 
czy „śmieli się”?
Raczej używajmy pierwszej formy, gdyż 
druga jest regionalizmem.

JĘZYKOWA AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA
Strona redagowana przez miłośników poprawnej polszczyzny

 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie
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Klasy sportowe 
pomysłem na rozwój sportu w Krasnobrodzie
Klasy  sportowe  przy  ZSO  ist

nieją  już  siódmy  rok.  Z  wy
powiedzi  uczniów  wynika,  że 
przyczyniają się nie tylko do zdrowego 
i aktywnego spędzania czasu wolnego, 
ale  pomagają  w  wyborze  drogi  życio
wej.  Nasi  absolwenci  z  klas  sporto
wych  często  wybierają  kierunki 
związane  ze  sportem  np.  szkoły  mun
durowe,  uczelnie  AWFu  itp.  Jedna 
z  klas  sportowych  (chłopcy),  obecni 
absolwenci  III  d  byli  prowadzeni  przy 
klubie  sportowym „Igros” od  IV klasy 
szkoły podstawowej. Wszyscy chłopcy 
z  klasy  reprezentowali  klub  „Igros” 
w  poszczególnych  rozgrywkach  ligo
wych.  Przeszli  następujące  etapy  gry 
w  lidze:  młodzik  młodszy,  młodzik 
starszy,  trampkarz młodszy,  trampkarz 
starszy,  junior młodszy. Obecnie  grają 
w lidze juniorów starszych przy klubie. 
Jako  uczniowie  ZSO  reprezentowali 
szkołę  w  różnych  rozgrywkach  piłki 
nożnej,  na  szczeblu  powiatu,  rejonu, 
województwa  w  Gimnazjadzie,  Coca 
Coli Cap, Piłkarska Kadra Czeka LZS. 
Takie  rozwiązanie  prowadzenia  klasy 
sportowej  od  szkoły  podstawowej  do 
końca  nauki  w  szkole  przyczynia  się 
do  osiągnięcia  dużych  umiejętności 
techniczno    taktycznych  przydatnych 
do  gry  w  klubach  sportowych  np.  na
szego klubu „ Igros”. 

Dziewczęta  z  klas  sportowych 
o  profilu  piłki  siatkowej  uczestniczyły 
w rozgrywkach na różnych szczeblach, 
z  dużym  powodzeniem  odnosiły  suk
cesy  w  innych  dyscyplinach  tj.  piłka 
nożna    udział  w  turnieju  piłki  nożnej 
Coca Cola Cap, gdzie po przejściu kil
ku etapów doszły aż do Finału Makro
regionalnego.  W  lekkiej  atletyce 
zarówno  dziewczęta  jak  i  chłopcy  na
szej  szkoły  w  Biegach  Przełajowych 
Miasta  Zamość  LZS  indywidualnie 
i zespołowo zajęli  I miejsce w ogólnej 
punktacji.

Można  po  tych  wynikach  stwier
dzić,  że  nasza  szkołaZSO  w  Krasno
brodzie ma  duże  osiągnięcia  sportowe 
dzięki  istnieniu  klas  sportowych. 
Szczegółowych  informacji  na  temat 
sportowych  sukcesów  można  się  do

wiedzieć  z  internetowej  strony  szkoły 
pod adresem: www.zsokrasnobrod.pl.

Obecnych  absolwentów  klasy 
sportowej  prowadzili  nauczyciele  wy

chowania  fizycznego:  Marta  Mielni
czek    dziewczęta,  Kazimierz 
Mielniczek  chłopcy.

Marta Mielniczek

Zdjęcie absolwentów klasy III d i ich opiekunów.
I  rząd  od  lewej:  Anna  Umińska,  Katarzyna  Kostrubiec,  Agnieszka  Kurantowicz, 
nauczyciel  wychowania  fizycznego  Marta  Mielniczek,  Natalia  Rzepecka,  Aleksandra 
Kowalska, Beata Borek.
II  rząd  środkowy  od  lewej:  Karol  Adamczuk,  Szymon  Ożóg,  Gabriela  Gancarz,  Sara 
Skrzyńska,  Patrycja  Kurantowicz,  Aleksandra  Tytuła,  Paulina  Mielnicka,  Dawid 
Przytuła, Mateusz Tomiczek.
III  rząd  od  lewej:  Karol  Kawka,  Konrad  Kostrubiec,  Kuba  Kawka,  Wojciech  Gałan 
nauczyciel  wychowania  fizycznego  i  trener  Kazimierz  Mielniczek,  Dawid  Kapuśniak, 
Bartłomiej Gębala, Kamil Staroń, Rafał Górnik. 

Zdjęcie drużyny gimnazjum przy ZSO w Krasnobrodzie jako zespół piłkarski 
klubu „Igros”.

No, to teraz możemy śmiać się do rozpu
ku, czyli zanosić się śmiechem.
Starajmy nie śmiać się jak głupi do sera – 
bezmyślnie.       

Powiemy: „Chłopcy przyszli na boisko”.
A chłopaki?
„Chłopaki przyszły na boisko”.
Najczęściej słyszymy, że „chłopaki przy
szli”, jednak jest to błąd.

https://www.facebook.com/Językowa
AgencjaDetektywistyczna

Paweł Murdzek
opiekun



Gazeta     rasnobrodzka Październik 2016 19

Wytańczyli siebie w Krasnobrodzie
Tańczyć  można  nie  znając  kro

ków  –  twierdzą  organizatorzy 
warsztatów  tanecznych,  które  odbyły 
się  13  października  (czwartek) w Kra
snobrodzkim Domu Kultury.

Fundacja  Lubelska  Artystyczna 
zorganizowała  dla  mieszkańców  Kra
snobrodu  warsztaty  taneczne  pod  ha
słem  „Wytańcz  siebie”.  Organizatorzy 
warsztatów  zapewniali,  że  podczas  ta
kiego  tańca  można  doświadczyć  tego, 
co  każdemu  „w  duszy  gra”.  Brak wy
jaśnień  na  plakacie  był  – według  nich 
– celowym zabiegiem, mającym zacie
kawić odbiorcę i zachęcić do myślenia. 

Pomysłodawcy  warsztatów  twier
dzą,  że  taniec  jest  czymś,  czego  nie 
można  zdefiniować,  ponieważ  wyraża 
on  to,  co  człowiek  czuje  i  czego  do
świadcza.  –  Taniec  jest  tajemnicą. 
W  zależności  od  tego,  jak  każdy  z  nas 
odczytuje muzykę,  jak  ją  odbiera  i  jak 
ją  czuje,  tak  wówczas  przekłada  się 
ona  na  taniec.  Nie  opieramy  się  na 
klasycznym tańcu, polegającym na wy
uczeniu  się  kroków. Szukamy  tego  tań
ca w sobie. Wypływa on z nas. Pozwala 
to odkryć siebie. Czasami ktoś, kto nie 
zna kroków, nigdy nie  zacznie  tańczyć, 
bo  będzie  ciągle  miał  w  głowie  to,  że 
nie potrafi tego robić. Prowokujemy do 

tego, by ludzie zaczęli ruszać się, wsłu
chując  się  w  muzykę.  Ludzie  odbloko
wują  się.  W  dużej  mierze  pomaga  to 
w  komunikacji  z  innymi.  Ktoś  zaczyna 
doświadczać  dotyku  drugiego  człowie
ka. Okazuje  się,  że  jest  to  bardzo miłe 
i sympatyczne. Możemy ze sobą współ
grać,  chociaż  jesteśmy  inni  i  inaczej 
odbieramy tę muzykę – tłumaczy Beata 
Stachyra  z  grona  organizatorów 
warsztatów.

Po  godzinnych  tańcach  uczestnicy 
mogli  obejrzeć  spektakl  teatralny 
w wykonaniu grupy „Bajkoluby” z Lu
blina.  Przedstawienie  „Pieśń  o  słońcu 
niewyczerpanym”  stanowiło  próbę  in
terpretacji  słów  Karola  Wojtyły  do 
muzyki kompozytora Pawła Sota. Wi
dzowie  byli  zaskoczeni  sposobem 
przekazu i jakością gry aktorskiej ama

torów. – Słuchając 
tego  słowa,  każdy 
może  odnaleźć 
siebie  i  swoją  re
lację  z  Panem Bo
giem.  Jest  ona 
żywa  w  każdym 
z nas. Bez względu 
na  to,  czy  ktoś  się 
określa  jako  wie
rzący,  czy  też  nie, 
to zadaje sobie py
tanie  kim  jest 
w  tym  wielkim 

wszechświecie.  A  z  drugiej  strony,  jak 
bardzo jest piękny i skąd w nim jest  to 
piękno.  Chcielibyśmy,  aby  ludzie  za
częli  dostrzegać  piękno  w  swoim  oto
czeniu  –  wyjaśniła  zamysł 
przedstawienia Beata Stachyra.

Odbiorcami  byli  głównie  seniorzy, 
którzy chcieli spędzić czas w szerszym 
gronie.  – Nasz  klub  seniora  z Krasno
brodu  otrzymał  zaproszenie  na  warsz
taty.  Z  czystej  ciekawości 
postanowiłam  tu  przyjść.  Mieszkam 
sama.  Bardzo  chciałam  pobyć  z  ludź
mi.  My,  seniorzy,  bardzo  chcemy  spę
dzać  czas  z  innymi,  zabawić  się 
i porozmawiać. Pragniemy mieć dobry 
kontakt  z  młodzieżą.  Niektórzy  młodzi 
niewłaściwie  reagują  na  słowo  „se
nior”. A my chcemy być razem z nimi – 
mówi Grażyna Popczak, uczestniczka 
warsztatów.

Fundacja  Lubelska  Artystyczna 
planuje  przedstawić  podobny  program 
poza  granicami  naszego  kraju,  a  spo
tkanie na Roztoczu miało być  ich pró
bą  generalną.  Organizatorów 
zaskoczyła  „dziecięca  otwartość 
i  wrażliwość”  mieszkańców  Krasno
brodu,  którzy  chętnie  wzięli  udział 
w nowatorskiej formie warsztatów.

EMka – Echa Roztocza

Sołtys  wsi  Hucisko  Pan  Wie
sław Wiatrzyk  zajął  II miejsce 

w  konkursie  kulinarnym  na  najlepsze 
ciasto  tradycyjne.  Konkurs  zorganizo
wany  był  w  ramach  „III  Lubelskiego 
Kongresu  Sołtysów”,  który  odbył  się 
w dniu 2 października 2016 roku na te
renie Muzeum Wsi Lubelskiej. 

Wydarzenie,  które  otworzył  Mar
szałek Województwa Lubelskiego Sła
womir Sosnowski zgromadziło około 

500  sołtysów  z  terenu Województwa 
Lubelskiego. 

Oprócz sołtysa z Huciska, Gminę 
Krasnobród  na  kongresie  reprezento
wał także sołtys sołectwa Stara Huta  
Pan Andrzej Gancarz.
  

Laureatowi  składamy  serdeczne 
gratulacje.

M. Czapla 

Sołtys z Huciska laureatem konkursu

Foto  ze strony internetowej
http://prow.lubelskie.pl/projektyw
gminach/fotorelacjaziiilubelskiego
kongresusoltysow




