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polegać będą na odmuleniu starego koryta 
rzeki Wieprz, do którego na początku li-
stopada będzie odprowadzona woda z za-
lewu kąpielowego.  Po opuszczeniu wody i 
odłowieniu ryb zostanie opracowana do-
kumentacja oraz wykonane prace ziemne 
zgodnie z harmonogramem na 2008r. 
 

Budowa drogi w Hutkowie 
W najbliższych dniach planowane jest 
rozpoczęcie budowy drogi w Hutkowie na 
odcinku 350m w technologii stabilizacji 
cementowej. Koszt prac wyniesie ponad 
55 tys. zł. 
 

Budowa dróg 
w Starej Hucie i Potoku Senderki 

W listopadzie będą prowadzone prace przy 
budowie dróg w Starej Hucie i Potoku 
Senderki, w sumie na odcinku 550 mb z 
nawierzchnią asfaltową.  Roboty drogowe 
będzie prowadziło Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o. o. w Zamościu. War-
tość kontraktu opiewa na kwotę ok. 365 
tys. zł. 
 
Budowa ujęcia wody w Hutkowie 

Urząd Miejski w Krasnobrodzie podpisał 
umowę na wykonanie nowego ujęcia wody 
wraz z wodociągiem w miejscowości Hut-
ków za kwotę 652.074,30 zł. Inwestycja 
będzie polegała na wybudowaniu budynku 
hydroforni na wcześniej wykonanym od-
wiercie studni głębinowej, wykonaniu 
 

 
zbiorników wyrównawczych, wybu-
dowaniu nowej stacji zasilającej ujęcie 
oraz połączeniu ujęcia z istniejącym 
wodociągiem wiejskim w miejscowo-
ści Hutków. Termin zakończenia prac 
– koniec maja 2009 roku. 
 

Nowy Pomnik 
Powstańców Styczniowych 

Został odrestaurowany, usytuowany na 
krasnobrodzkim cmentarzu Pomnik 
Powstańców Styczniowych z 1863 ro-
ku. Wykonano całkowicie nową rzeź-
bę oraz cokół pomnika. Wykonawcą 
tych prac jest miejscowy artysta rzeź-
biarz Andrzej Gontarz. Uroczyste od-
słonięcie pomnika planowane jest w 
przyszłym roku, po zagospodarowaniu 
całego otoczenia pomnika. 
 

Modernizacja budynku 
w Wólce Husińskiej 

Kontynuowane są prace mające na ce-
lu zabezpieczenie budynku świetlicy 
wiejskiej w Wólce Husińskiej. Zamon-
towano już orynnowanie oraz okna, 
drzwi i bramę garażową do nowego 
garażu dla samochodu strażackiego 
miejscowej jednostki OSP.  
 

Informacje zebrała: 

M. Czapla 

 

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy  
 

Śp. Sabinę Adelę Zdonek 
 

Pierwszego, wieloletniego dyrektora Domu Kultury 
 i wieloletniego Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 

 w Krasnobrodzie 
 

Rodzinie składamy  
wyrazy najgłębszego współczucia 

 
Burmistrz Krasnobrodu  

wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 
 

 

Wieści 
z 

Gminy 
 

Kolejna sesja RM 
W dniu 6 listopada 2008r. o godz. 16.00 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbę-
dzie się XXII sesja Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie. Szczegółowy program 
sesji będzie podany na tablicy ogłoszeń i 
na stronie internetowej gminy Kra-
snobród. 
 

Nowy samochód dla ZSP 
W listopadzie zostanie dostarczony do 
Zespołu Szkół Podstawowych w Kra-
snobrodzie autobus marki mercedes. 
Nowy samochód posiadający jedno 
miejsce dla osoby niepełnosprawnej za-
kupiony jest na potrzeby związane z do-
wozem uczniów do szkoły. Koszt zaku-
pu to kwota 223.800 zł.  
 

Boisko wielofunkcyjne 
Na terenie szkolnym w Krasnobrodzie 
trwają prace przy budowie boiska wielo-
funkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią.  
Planowany termin zakończenia prac i 
oddania do użytku to 11 listopada 2008r. 
Koszt budowy wyniesie ponad 150 tys.  
 

Przetarg na odmulanie rzeki 
W dniu 30 listopada zostanie rozstrzy-
gnięty przetarg na odmulanie koryta rze-
ki Wieprz w Majdanie Wielkim. Do 
końca tego roku zaplanowano wykona-
nie ponad 500 mb. Nowego koryta z ofa-
szynowaniem i plantowaniem ziemi . Na 
powyższą inwestycję gmina pozyskała 
środki w wysokości 50 tys. zł. w formie 
dotacji na rok 2008 z Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
 

Oczyszczanie zalewu 
Prowadzone są prace przygotowawcze 
do oczyszczania zalewu z namułu. Prace  
   

 

 

„POMÓŻ DZIECIOM 
PRZETRWAĆ ZIMĘ” 

 

 Informujemy, że trwają przygotowania 
do tegorocznej akcji charytatywnej „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę”, której inicja-
torką jest znana dziennikarka Radia Lublin 
- Ewa Dados. 
 Główną uliczną zbiórkę darów zapla-
nowano na niedzielę 30 listopada 2008 ro-
ku. 
 Wszystkich chętnych do pomocy w or-
ganizacji tego przedsięwzięcia na terenie 
gminy Krasnobród prosimy o kontakt z 
pracownikami Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury. Wzorem lat ubiegłych KDK bę-
dzie siedzibą sztabu organizacyjnego akcji.  

M.K. 
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Ocalić od zapomnienia 
 
uzbrojeniem były także przedszkolaki, któ-
rych w klasach odwiedziła reprezentacja 
grupy rekonstrukcyjnej. Podczas tych spo-
tkań dzieci bacznie obserwowały odwie-
dzających ich gości. Początkowo trochę 
skrępowani, niepewni, szybko nabierali 
odwagi i chętnie zadawali pytania żołnie-
rzom. Recytowali wierszyki i pozowali do 
zdjęć. Na zakończenie tego świątecznego 
spotkania w ZSP odbył się wspólny obiad. 
 W godzinach popołudniowych przed 
budynkiem Urzędu Miejskiego w Krasno-
brodzie, Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś 
w asyście grup rekonstrukcyjnych piecho-
ty, odebrał meldunek od dowódcy przyby-
łego do Krasnobrodu szwadronu ułanów 
kpt Wojciecha Bryknera.   
  Dalsza część krasnobrodzkich obcho-
dów 69 rocznicy bitew pod Tomaszowem 
Lubelskim oraz Święta Patrona ZSP w 
Krasnobrodzie miała miejsce następnego 
dnia, tj. 20 września. Uroczystości rozpo-
częły się mszą św. w Sanktuarium Nawie-
dzenia NMP, poprzedzoną patriotycznym 
programem artystycznym wykonanym 
przez uczniów ZSP. 
 We mszy św. uczestniczyły poczty 
sztandarowe związków kombatanckich, 

 
miejscowy cmentarz. Tam pod Pomnikiem 
Żołnierzy Września 1939 roku miała miej-
sce dalsza część uroczystości. Okoliczno-
ściowe przemówienie wygłosił Burmistrz 
Krasnobrodu Janusz Oś, następnie odbyły 
się: apel poległych, salwa honorowa i zło-
żenie wieńców przez zgromadzone delega-
cje.  
 Ostatnim punktem wrześniowych uro-
czystości w Krasnobrodzie była rekon-
strukcja bitwy o miasto, stoczonej 23 
września 1939 roku, zawierająca elementy 
zwycięskiej szarży 25 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich.  
 Inscenizacja odbyła się na polach pod 
Borkami, niedaleko Krasnobrodu. Ogląda-
liśmy zacięte walki piechoty, pojazdów 
pancernych oraz kawalerii. Trwał silny 
ostrzał artyleryjski pozycji niemieckich. Po 
kilku wzajemnych atakach i kontratakach 
piechoty wspartej wozami bojowymi, na-
stąpił celny strzał z polskiej armaty ppanc i 
wyeliminowanie niemieckiego czołgu. Po 
tym zdarzeniu nastąpił frontalny atak pol-
skich oddziałów, w tym szarża kawalerii. 
Niemieckie oddziały zostały otoczone i 
poddały się (zgodnie z prawdą historyczną, 
gdyż pod Krasnobrodem Polacy wzięli do 
niewoli sztab 8 dywizji piechoty). 
W inscenizacji wzięło udział 22 polskich 
ułanów, 43 żołnierzy piechoty (z pięciu 
grup rekonstrukcyjnych) w mundurach 

 

 
 „Ocalić od zapomnienia” to uroczysto-
ści historyczno-patriotyczne zorganizowa-
ne dla uczczenia 69 rocznicy bitew pod 
Tomaszowem Lubelskim. Uroczystości 
były efektem współpracy Urzędu Miej-
skiego w Krasnobrodzie, Urzędu Miasta w 
Tomaszowie Lubelskim, Stowarzyszenia 
"NOWE MIASTO", Stowarzyszenia Kul-
turalno-Oświatowego "DO ŹRÓDEŁ" oraz 
Stowarzyszenia "STRZELEC". 
 Patronat nad uroczystościami objął 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech 
Kaczyński, b Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej - Ryszard Kaczorowski, Minister, 
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych - Jan Krup-
ski oraz Biskup Polowy Wojska Polskiego 
- gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski. 
Projekt został zrealizowany przy wsparciu 
finansowym Ministerstwa Obrony Naro-
dowej, realizowany był zarówno w Kra-
snobrodzie jak i w Tomaszowie Lubel-
skim. 
 Krasnobrodzki pogram uroczystości 
pt. „Ocalić od zapomnienia” połączony był 
z obchodami święta patrona Zespołu Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie, który 
nosi imię 25 Pułku Ułanów Wielkopol-
skich. Rozpoczął się 19 września 2008r. o 
godz. 10.00 uroczystościami w ZSP. 
Uczestniczyli w nich zaproszeni goście: 
władze samorządowe Krasnobrodu, dyrek-
torzy szkół i instytucji z terenu miasta i 
gminy Krasnobród, poczty sztandarowe 
związków kombatanckich i szkół, ułani z 
Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony 
Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopol-
skich, grupa żołnierzy w polskich mundu-
rach z września 1939 roku z Klubu Miło-
śników Oręża Polskiego „Lech” z Żywca 
oraz nauczyciele emeryci, którzy kiedyś 
pracowali w tej szkole. 
 Zebrani goście oraz społeczność 
szkolna wysłuchali przemówienia Z-cy 
Burmistrza Krasnobrodu Zbigniewa Mi-
chalskiego, a następnie byli świadkami pa-
sowania pierwszoklasistów na uczniów. 
Potem na scenie pojawili się mali artyści, 
którzy zaprezentowali wzruszający pro-
gram patriotyczny, na który złożyły się 
wiersze i piosenki oraz taniec, m.in. polo-
nez i mazur. 
 To wzruszające, chwytające za serce 
przedstawienie zakończyło oficjalną część 
programu obchodów święta ZSP w tym 
dniu. Ale to nie był koniec atrakcji. Na 
placu szkolnym można było zobaczyć dio-
ramę obozu wojskowego przygotowanego 
przez grupę rekonstrukcyjną „Lech” z 
Żywca. Była to niepowtarzalna okazja do 
zapoznania się z warunkami zakwaterowa-
nia żołnierzy, można było zobaczyć wiele 
elementów ekwipunku i uzbrojenia.  Choć 
pogoda nie była sprzyjająca – było zimno i 
ciągle padał deszcz - to zwiedzających dio-
ramę nie brakowało. Chętnie robiono sobie 
zdjęcia pamiątkowe w towarzystwie 
umundurowanych członków grup rekon-
strukcyjnych. 
 Zainteresowane umundurowaniem i 

szkół, kompania honorowa Wojska Pol-
skiego, uczniowie, społeczność Krasno-
brodu oraz zaproszeni goście. Uroczystości 
patriotyczne swoją obecnością zaszczycili: 
posłowie Wojciech Żukowski i Sławomir 
Zawiślak, senator Jerzy Chróścikowski, 
burmistrz Tomaszowa Lub., Ryszard Sob-
czuk, Józefowa Roman Dziura, dowódca 3 
Batalionu Zmechanizowanego z Zamościa 
Zbigniew Pazura, władze samorządowe 
Krasnobrodu. Mszę św. sprawował ks. pra-
łat Roman Marszalec, a homilię wygłosił 
kapelan 3 Batalionu Zmech. ks. ppłk. Bo-
gusław  Romankiewicz. Oprawę muzyczną 
mszy św. zapewnili Wojskowa Orkiestra 
Dęta z Zamościa. 
 Po zakończeniu mszy goście wygłosili 
okolicznościowe przemówienia, a następ-
nie uczestnicy uroczystości w uporządko-
wanym szyku z orkiestrą i kompanią Woj-
ska Polskiego przemaszerowali na 

polskich i niemieckich oraz 6 sanitariuszek 
z obu walczących stron wraz z dwoma 
szpitalami polowymi. Po stronie polskiej 
walczyły: samochód pancerny wz. 34, 
słynna armata ppanc Bofors wz. 36, rkm 
Brownig wz. 1928, granatnik wz. 36. Po 
stronie niemieckiej zaś czołg lekki PzKpfw 
II.  
 Pomimo bardzo niesprzyjającej pogo-
dy inscenizację przyszło obejrzeć bardzo 
wielu widzów, co wskazuje na potrzebę 
organizacji tego typu inscenizacji w przy-
szłości, zwarzywszy, że w przyszłym roku 
będziemy obchodzić 70 rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. 
 

Zbigniew Michalski 

Mariola Czapla 

 
Fotoreportaż – str. 10-11 

fot.: M. Pakuła, M. Kawecka, M. Czapla 
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O krwiodawstwie 
 
Kolejna Akcja w Krasnobrodzie 
 Regionalne centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Tomaszowie Lubel-
skim wspólnie z Klubem HDK przy OSP 
w Krasnobrodzie zorganizowali akcje ho-
norowego oddawania krwi, która odbyła 
się w dniu 21 października 2008 r. w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury.  
 Podczas tej akcji krew oddali: Nowo-
sad Katarzyna, Nowosad Małgorzata, 
Greszta Piotr, Skrzyński Sylwester, Ka-
wecka Mariola, Łubiarz Paweł, Łubiarz 
Adam, Kuczmaszewski Krzysztof, Górnik 
Bogusław, Bełz Zuzanna, Kryk Piotr, An-
toniak Zbigniew, Szpyra Bożena, Nowo-
sielecki Sławomir, Szpyra Antoni, Misztal 
Kazimierz, Skiba Bartłomiej, Zawiślak 
Klaudia. W sumie pobrano 8.100 milili-
trów krwi. 
 Warto wspomnieć, że pierwszą akcje 
honorowego oddawania krwi zorganizo-
wano w Krasnobrodzie w dniu 31 lipca 
2001 roku. Do dnia 21.10.2008r. odbyło 
się 26 akcji, w których łącznie udział wzię-
ło 168 osób oddając ponad 220 litrów 
krwi. 
 Słowa szczególnego uznania i podzię-
kowania należą się państwu Bożenie i An-
toniemu Szpyra jako najaktywniejszym 
uczestnikom krasnobrodzkich akcji. Pani 
Bożena 16 razy wzięła udział w akcji, a  

 
Pan Antoni 15. Nieco rzadziej, ale równie 
aktywnie w akcjach brali udział: Skrzyński 
Sylwester – 14 razy, Ryszard Pol, Murzacz 
Tadeusz, Antoniak Zbigniew, Kuczma-
szewski Krzysztof – po 12 raz i Magdalena 
Antoniak  - 11. 
 Dziękuję wszystkim krwiodawcom za 
oddaną krew oraz wszystkim, którzy przy-
czyniali się do propagowania idei honoro-
wego krwiodawstwa. 
 
Podziękowanie za oddaną krew 
W dniu 17 października 2008r. na zapro-
szenie Wicewojewody Lubelskiego Pani 
Henryki Strojnowskiej grupa krwiodaw-
ców z Krasnobrodu uczestniczyła w pod-
sumowaniu wakacyjnej akcji Honorowego 
Krwiodawstwa.  
 Spotkanie odbyło się w sali koncerto-
wej Radia Lublin. Wśród wyróżnionych 
osób Listem Gratulacyjnym znaleźli się: 
Szpyra Marta, Kozłowska Aneta, Kuczma-
szewski Krzysztof i Żuk Adam. Na spo-
tkaniu obecny był zespół „Karaimski 
Club”, który swoim występem uświetnił 
cała uroczystość.  
Serdecznie dziękuję Pani Joannie Szykuła 
- dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasno-
brodzie za pomoc w organizacji wyjazdu 
poprzez bezpłatne użyczenie samochodu.  

Adam Żuk 

 

Podziękowanie 
 

Dyrektor 
Zespołu Szkół Podstawowych 

im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
w Krasnobrodzie 

 
w imieniu Rady Pedagogicznej  

i Społeczności Szkolnej serdeczne 
dziękuje: 

 
- Państwu Krystynie i Stanisławowi  
Borkom 
- Pani Zofii Molenda 
- Panu Janowi Gębka  
- Radzie Rodziców przy Zespole Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie 
 
za pomoc, życzliwość i ofiarność oka-

zaną naszej placówce podczas organi-

zacji Święta Patrona Szkoły w 69 rocz-

nicę  bitew o Krasnobród. 

Głęboko wierzymy, że okazana nam 

przyjazna dłoń i siła serca będzie nas 

wspierać w dalszej pracy podejmowanej 

dla dobra naszych uczniów i społeczno-

ści lokalnej. 

 

Dyrektor Zespołu Szkól Podstawowych 

im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 

w Krasnobrodzie 

mgr Joanna Szykuła 

 

Podziękowanie 
 
 W imieniu Światowego Związku 
Armii Krajowej i Sybiraków Okręg Za-
mość z siedzibą Koła w Kaczórkach 
składam serdeczne podziękowania Dy-
rekcjom Szkół i Władzom Samorządo-
wym Gminy Krasnobród za pomoc w 
powstaniu pomnika upamiętniającego 
poległych Żołnierzy Armii Krajowej, 
który został odsłonięty podczas uroczys-
tych obchodów Święta Patrona Szkoły 
Podstawowej w Kaczórkach.   
 
 Dziękuję za występy młodzieży, 
które przypominają o napaści na Polskę 
1 i 17 września 1939 roku, o walkach 
pod Krasnobrodem, o Polakach, którzy 
od wieków walczyli o honor i wolność 
Ojczyzny oraz za pieśni patriotyczne, 
które przywołują wspomnienia z tam-
tych lat. 
 
 Składam również słowa podzięko-
wania za pomoc w organizacji wyjaz-
dów Pocztu Sztandarowego na różnego 
rodzaju uroczystości patriotyczne. 
 
 

Były uczestnik Podziemia, Lasów 

Kresów Wschodnich Wileńszczyzny,  

AK, ZHP i Leśników 
 

 

Podziękowania 
 
 Organizatorzy uroczystości pt. „Ocalić od zapomnienia” składają podziękowania: 
Biorącym udział w inscenizacji ułanom z:  

•  Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wiel-
kopolskich Stowarzyszenia Szwadron Jazdy RP Oddział Terenowy Ziemi Za-
mojskiej im. 9 Pułku Ułanów Małopolskich,  

•  Stowarzyszenia Konna Grupa im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich 
•  Konna Grupa im. 1 Pułku Kawalerii KOP 

 
Biorącym udział w inscenizacji rekonstruktorom z: 

•  Lubelskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych 
•  Klubu Miłośników Oręża Polskiego „Lech” z Żywca 
•  Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Śląsk Cieszyński” 
•  Grupy Rekonstrukcji Historycznej - Grupa Operacyjna Śląsk 

 
Sponsorom: 

•  Firmie „EUROPARQUET” w Hutkach 
•  Firmie „PRAKTIKBUD” , Adam Gwizdała - Tomaszów Lubelski 
•  Marketowi Spożywczemu AMC w Krasnobrodzie 
•  Ośrodkowi Wypoczynkowemu „ENERGETYK” w Krasnobrodzie 
•  Ośrodkowi Wypoczynkowemu „MARTA” w Krasnobrodzie 
•  Ośrodkowi Wypoczynkowemu „NATURA” w Krasnobrodzie  
•  Ośrodkowi Wypoczynkowemu „U BUZUNÓW” w Krasnobrodzie 
•  Przedsiębiorstwu „TORFEX” Zbigniew Pióro, Krasnobród 
•  Sieci Sklepów Detalicznych „GROSZEK” – Krasnobród 
•  Sklepowi „JOANNA” w Krasnobrodzie 
•  Stacji paliw „ KRAS TANK” Krasnobród, Stanisław i Tadeusz Gontarz 
•  Stacji Paliw „PETSUL” Majdan Wielki,  Mirosław i Tomasz Peć 
•  Systemom Sanitarnym „TOI TOI” - Lublin 
•  Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Zamościu 
•  Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. w Zamościu 
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45-lecie OSP w Wólce Husińskiej 

 
 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wólce Husińskiej ma już 45 lat. Uro-
czyste obchody tego jubileuszu odbyły się 
25 września 2008 roku.  
 

Nieco o historii jednostki 
 Oto informacje o historii jednostki, 
które podczas uroczystości jubileuszowych 
przedstawił prezes OSP w Wólce Husiń-
skiej Sylwester Łach: 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce 

Husińskiej powstała w 1963 roku, dzięki 

wsparciu obecnego dzisiaj płk Mieczysła-

wa Skiby. Jej założycielami byli: Dziura 

Paweł i Saraban Antoni, funkcję sekreta-

rza pełnił Kula Kazimierz, a funkcję 
skarbnika Osuch Stanisław. 

Funkcję prezesa pełnili: 

- od 1963r. do 1991r. Dziura Paweł, 

- od1991r. do 2007r Kozłowski Krzysztof, 

- a od 2007r. do chwili obecnej pełni ją 

Łach Sylwester. 

Funkcję naczelnika pełnili: 

- w 1963r. Saraban Antoni, 

- od 1964r. do 1965r. Czapla Bolesław s. 

Franciszka 

- od 1965r. do 2000r. Bucior Jan 

- od 2000r. funkcję tę do chwili obecnej 

pełni Zbigniew Wiatrzyk. 

Funkcję skarbnika, od chwili założenia do 

2000r. pełnił Stanisław Osuch, a od 2000r. 

do chwili obecnej pełni ją Krzysztof 

Osuch. 

 Przez te 45 lat liczba strażaków nie-

jednokrotnie uległa zmianom z różnych 

przyczyn, ale najczęściej były to powody 

zdrowotne. Są dzisiaj z nami druhowie, 

którzy uczestniczą w życiu jednostki od 

chwili jej założenia, a są to: Bucior Jan, 

Czapla Bolesław, Ćmil Jan, Górnik 

Edward, Misztal Stanisław, Osuch Stani-

sław oraz Wiatrzyk Jan.  

 W 1964r. jednostka otrzymała moto-

pompę, syrenę alarmową, niewielką ilość 
węży oraz sprzęt towarzyszący. W następ-

nych latach swojej działalności druhowie 

strażacy czynili starania, aby wybudować 
strażnicę, którą oddano do użytku w 1972r. 

Strażacy nie szczędzili sił i czasu wykonu-

jąc szereg prac na rzecz swojej miejscowo-

ści. Druhowie strażacy brali również czyn-

ny udział w budowie kaplicy pod wezwa-

niem św. Jana w Wólce Husińskiej. W 

1990r., przy znacznym zaangażowaniu 

druhów strażaków, wykonano telefonizację 
wsi, a w 1993r. przystąpiono do budowy 

szkoły, którą oddano w stanie surowym. 

 Strażacy przez cały okres swej działal-

ności brali czynny udział we wszystkich 

zawodach sportowo-pożarniczych i ma-

newrach jesiennych. Do najważniejszych 

osiągnięć, w tym zakresie należy wymienić, 
iż jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z 

Wólki zajęła sześć razy pierwsze miejsce w 

zawodach sportowo-pożarniczych, w la-

tach: 1998, 2000, 2002, 2003, 2006, 2007 

trzy razy drugie miejsce w latach: 1996, 

2001, 2008 oraz dwa razy miejsce czwarte 

w latach: 2004,2005, a w 2007r. 

 
jednostka zajęła III miejsce w Powiato-

wych zawodach Sportowo-Pożarniczych. 

Bardzo dużo pracy i wyrzeczeń na rzecz 

jednostki włożyli nie żyjący już druhowie: 

dh Dziura Paweł oraz dh Kozłowski 

Krzysztof. Żałujemy, że nie są obecni dziś 
tutaj z nami. To oni byli inicjatorami wielu 

przedsięwzięć np. budowy strażnicy, zaku-

pu nowego samochodu bojowego oraz bu-

dowy kaplicy w Wólce Husinskiej. Dzisiaj 

synowie i wnukowie założycieli Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Wólce Husińskiej 

zasilają szeregi naszej jednostki. Obecnie 

skupiamy 38 druhów. Prezes jednostki jest 

Łach Sylwester, a obowiązki naczelnika 

pełni Wietrzyk Zbigniew, sekretarzem jest 

Kostrubiec Waldemar, a skarbnikiem 

Osuch Krzysztof. 

 

... i o Jubileuszu 
 Uczestnicy uroczystości zgromadzili 
się przed remizą OSP, aby stamtąd prze-
maszerować w uporządkowanym szyku 
(orkiestra dęta, strażacy, zaproszeni go-
ście, mieszkańcy Wólki Husińskiej) do 
Kaplicy pw. Św. Jana. Tam, wszystkich 
zebranych powitał druh Kazimierz Miel-
nicki – prezes Powiatowego Zarządu OSP 
w Zamościu i członek Zarządu Głównego 
OSP.  
 W uroczystościach uczestniczyli: ks. 
biskup Wacław Depo - Pasterz Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej, ks. Adam Fi-
rosz - kanclerz Kurii Biskupiej w Zamo-
ściu, ks. prałat Roman Marszalec – pro-
boszcz Parafii NNMP w Krasnobrodzie, 
Arkadiusz Bratkowski – członek Zarządu 
Województwa Lubelskiego, Henryk Matej 
– starosta Powiatu Zamojskiego, st. kpt. 
Jacek Sobczyński - Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, 
płk. Mieczysław Skiba – honorowy prezes 
Zarządu Powiatowego Związku OSP, Ja-
nusz Oś – burmistrz Krasnobrodu, Zbi-
gniew Michalski – z-ca burmistrza Kra-
snobrodu, Adam Kałuża – przewodniczący 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, Roman 
Dziura – burmistrz Józefowa, Dariusz 
Szykuła – wójt Gminy Adamów, Wiesław 
Chmielowiec – dyrektor Sanatorium Re-
habilitacyjnego dla Dzieci w Krasnobro-
dzie, nadkom. Andrzej Droździel – kie-
rownik Posterunku Policji w Krasnobro-
dzie, Grzegorz Frątczak – leśniczy Leśnic-
two w Zielonem, Ryszard Teterycz - leśni-
czy Leśnictwo Podzamcze, fundatorzy 
sztandaru – synowie Pawła Dziury - zało-
życiela OSP w Wólce Husińskiej i pierw-
szego prezesa: Jacek Dziura, Roman Dziu-
ra i Bogdan Dziura. W jubileuszu, oprócz 
członków OSP Wólka Husińska, uczestni-
czyli także prezesi i naczelnicy jednostek 
OSP w z terenu Gminy Krasnobród, Kra-
snobrodzka Orkiestra Dęta oraz mieszkań-
cy Wólki Husińskiej. 
 Po powitaniu rozpoczęła się Msza św., 
której przewodniczył ks. Biskup Wacław 
Depo. Pasterz Diecezji dokonał poświęce-
nia sztandaru Jednostki OSP w Wólce  

 
Husińskiej oraz nowej pompy strażackiej i 
wygłosił homilię. Po zakończonej mszy św. 
p. Jacek Dziura w imieniu społeczności lo-
kalnej złożył Księdzu Biskupowi życzenia 
imieninowe i urodzinowe oraz życzenia z 
okazji jubileuszu kapłaństwa, a młodzi re-
prezentacji Wólki Husińskiej wręczyli 
kwiaty.  
 Dalsza części uroczystości jubileuszo-
wych odbyła się przed remizą OSP, gdzie 
udali się jej uczestnicy. W czasie przemar-
szu na czele, tuż za orkiestrą, a przed stra-
żakami po raz pierwszy niesiony był sztan-
dar Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce 
Husińskiej. Sztandar nieśli jego fundatorzy, 
którzy następnie przekazali go – prezesowi 
Zarządu Powiatowego OSP dh Kazimie-
rzowi Mielnickiemu. Po odczytaniu aktu 
nadania Prezes Zarządu Powiatowego OSP 
przekazał sztandar dh Sylwestrowi Łachowi 
- Prezesowi OSP w Wólce Husińskiej. 

 
 Kolejnym punktem uroczystości jubile-
uszu 45-lecia OSP było wręczenie odzna-
czeń pożarniczych. 
Złotym Medalem odznaczeni zostali: 
Osuch Stanisław, Wiatrzyk Jan, Czapla Bo-
lesław, Łubiarz Franciszek.  
Srebrny Medal otrzymali: Kula Kazimierz, 
Wiatrzyk Zbigniew, Kostrubiec Zbigniew, 
Działa Zbigniew. 
Brązowym Medalem odznaczeni zostali: 
Kozłowski Marek, Osuch Krzysztof, Czapla 
Andrzej, Łach Sylwester. 
Wzorowy Strażak - odznaczenie: Kostru-
biec Waldemar, Łach Mirosław, Kudełka 
Sławomir.  
Strażacy otrzymali też oznaczenia za wy-
sługę lat w OSP. 
 Kiedy wszyscy zasłużeni dla pożarnic-
twa otrzymali medale i odznaczenia przy-
szedł czas na okolicznościowe przemówie-
nia. Goście w swoich wystąpieniach doce-
niali pracę i poświęcenie druhów strażaków 
w służbie dla dobra lokalnych społeczności 
i życzyli im spokojnej służby w działalności 
OSP oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym. 
 Po zakończeniu oficjalnej części uro-
czystości wszyscy zostali zaproszeni na po-
częstunek, który przygotowano w miejsco-
wej remizie strażackiej. Oprócz smacznych 
posiłków organizatorzy zapewnili też opra-
wę muzyczną – grał zespół Power Play.  

M. Czapla 

Fotoreportaż – str. 20 

Fot. M. Czapla i Foto-Video 
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„UZDROWISKO KRASNOBRÓD”  
w Ministerstwie Zdrowia 

 
 29 września br. został złożony w 
Ministerstwie Zdrowia operat uzdrowi-
skowy uzdrowiska Krasnobród. Doku-
mentacja potwierdzająca walory 
uzdrowiskowe Krasnobrodu, to efekt 
rocznych prac prowadzonych przez 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie oraz 
różne podmioty i instytucje, którym 
Burmistrz Krasnobrodu zlecił prze-
prowadzenie badań. 
 Do końca września wszystkie uzdro-
wiska w Polsce miały ustawowy obowią-
zek przedłożenia nowego operatu uzdro-
wiskowego, potwierdzającego, że dane 
uzdrowisko według przepisów nowej 
ustawy, spełnia wszelkie wymogi, aby 
prowadzić lecznictwo uzdrowiskowe. 
W lutowym numerze „GK” informowałem 
mieszkańców o działaniach podjętych 
przez Burmistrza, zmierzających do po-
twierdzenia, że Krasnobród w dalszym 
ciągu zasługuje na status uzdrowiska. 
 Bardzo sprawnie przebiegały badania 
naukowe i prace nad operatem klimatycz-
nym uzdrowiska. 30 czerwca br. Instytut 
Geografii i Przestrzennego Zagospodaro-
wania Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie przedłożył opracowanie naukowe 
dotyczące klimatu Krasnobrodu oraz 
świadectwo potwierdzające właściwości 
lecznicze klimatu. W świadectwie czyta-
my m.in.: „Stwierdza się, że miejscowość 
Krasnobród charakteryzuje się parame-

trami powietrza zgodnymi z obowiązują-

cymi normami sanitarnymi oraz warun-

kami bioklimatycznymi spełniającymi 

normy klimatyczne. Klimat Krasnobrodu 

ma właściwości lecznicze w odniesieniu 

do: chorób narządu ruchu i stanów po-

urazowych, chorób reumatycznych, cho-

rób układu nerwowego, otyłości. Poprzez 

zróżnicowane bodźce klimatyczne i tere-

nowe może także wspomagać leczenie: za-

burzeń układu termoregulacyjnego oraz 

chorób układu oddechowego… Poziom 

podstawowych zanieczyszczeń powietrza 

jest poniżej obowiązujących norm sani-

tarnych. Poziom hałasu na terenie uzdro-

wiska nie przekracza dopuszczalnych 

norm. Na obszarze Krasnobrodu spełnio-

ne są normy dotyczące poziomu pól elek-

tromagnetycznych w środowisku.” Doku-
ment ten, jako niezbędny załącznik do 
operatu uzdrowiskowego, ma dla Krasno-
brodu wyjątkowe znaczenie, zwłaszcza w 
kontaktach z przedsiębiorcami, którzy za-
interesowani są inwestycjami o charakte-
rze turystyczno-uzdrowiskowym. 
 Drugim ważnym załącznikiem do do-
kumentacji uzdrowiskowej, przedkładanej 
Ministrowi Zdrowia, jest świadectwo po-
twierdzające właściwości lecznicze boro-
winy. Podstawą wydania takiego świadec-
twa, było przeprowadzenie badań fizyko-
chemicznych i badań mikrobiologicznych 
borowiny. Po zleceniu i przeprowadzeniu 
wszystkich badań, w dniu 11 sierpnia br. 

 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – 
Państwowy Zakład Higieny wydał świadec-
two potwierdzające właściwości lecznicze 
borowiny. Z treści świadectwa: „Stwierdza 

się, że borowina pochodząca ze złoża 

„Majdan Wielki I” … spełnia wymagania 

określone dla borowiny o właściwościach 
leczniczych. Borowina ta przydatna jest do 

stosowania zewnętrznego wg wskazań le-

karskich w formie okładów całkowitych lub 

częściowych oraz zawijań i kąpieli.” 
Otwarty pozostaje temat zagospodarowania 
istniejących złóż borowiny oraz decyzji, 
który podmiot ubiegał się będzie o koncesję 
na wydobycie. 
 Z pewnością najtrudniejszym dla każ-
dej gminy elementem prac nad operatem 
uzdrowiskowym jest sprawa określenia 
wielkości i granic stref ochrony uzdrowi-
skowej. Podejmowanie tych działań bez 
wcześniejszych konsultacji i wstępnych 
uzgodnień z Ministerstwem Zdrowia było-
by mało roztropne. Na zaproszenie Burmi-
strza Krasnobrodu oraz Dyrektora Fundacji 
„Uzdrowiska” (główny wykonawca operatu 
uzdrowiskowego) przybył do Krasnobrodu 
w dniu 23 sierpnia br. przedstawiciel Mini-
sterstwa Zdrowia. W czasie roboczego spo-
tkania uzyskaliśmy informacje i wytyczne 
w zakresie opracowania operatu, a przede 
wszystkim udało się uzyskać wstępną opi-
nię dotyczącą wielkości i granic stref 
ochrony uzdrowiskowej. Przedstawiciel 
Ministerstwa Zdrowia z dużym zrozumie-
niem i przychylnością odniósł się do pro-
pozycji przedstawionych przez Burmistrza 
Krasnobrodu w czasie prowadzonych roz-
mów. 
 W związku z pytaniami i wątpliwo-
ściami zgłaszanymi przez mieszkańców 
gminy oraz przedstawicieli Nadleśnictwa 
Zwierzyniec w sprawie prowadzenia go-
spodarki leśnej w strefie B uzdrowiska- 
Burmistrz Krasnobrodu 5 września br. wy-
stąpił do Ministra Zdrowia z zapytaniem 
dotyczącym stanu prac nad nowelizacją 
ustawy uzdrowiskowej. Z informacji uzy-
skanej w dniu 12 września br. wynika, że w 
przygotowanej nowelizacji ustawy przez 
Departament Organizacji Ochrony Zdro-
wia, znajduje się zapis o możliwości pro-
wadzenia gospodarki leśnej w strefie B 
ochrony uzdrowiskowej, jak również 
umożliwienia dokonywania w strefie A 
ochrony uzdrowiskowej. Pozostaje mieć 
nadzieję, że tempo prac nad nowelizacją 
ustawy będzie trochę szybsze jak prace do-
tychczasowe. 
 W ostatnią sobotę września odbyła się 
sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, na 
której przedstawiono radnym oraz miesz-
kańcom gminy stan prac nad operatem 
uzdrowiskowym. W sesji uczestniczył Wa-
dim Karpiński – Dyrektor Fundacji 
„Uzdrowiska” z Warszawy, który zgodnie z 
umową odpowiadał za przedłożenie gminie 
projektu operatu uzdrowiskowego.  

 
Tematem, który najbardziej interesował 
radnych, były sprawy związane z obszarem 
i przebiegiem granic stref ochrony uzdro-
wiskowej. Projektowane powierzchnie 
stref zostały zmniejszone w stosunku do 
obecnie istniejących. Strefę A zmniejszono 
o 15%,  B- o 26%, C- zmniejszenie o 12%  
Określając granice stref udało się osiągnąć 
kompromis i uwzględnić przede wszystkim 
interes właścicieli nieruchomości i miesz-
kańców gminy.  Nowa strefa A uzdrowiska 
obejmuje w 95% tereny będące własnością 
komunalną lub Skarbu Państwa. Zostały 
wzięte pod uwagę wnioski właścicieli 
gruntów z Doliny Św. Rocha i Zapiasku, 
aby obszar strefy A oraz lokalizacja parku 
uzdrowiskowego nie obejmowały terenów 
prywatnych. Park zdrojowy winien być 
projektowany na terenach komunalnych 
oraz obszarch leśnych. Ze strefy C zostało 
wyłączone sołectwo Hutków, jako tereny, 
które w przyszłości mogą mieć charakter 
inwestycyjny (usługi i drobny przemysł). 
 Można stwierdzić, że operat ma cha-
rakter ogólny i nie przesądza definitywnie 
spraw związanych z charakterem uzdrowi-
ska, koncepcją jego rozwoju, dominującą 
formą własności zakładów i urządzeń 
lecznictwa uzdrowiskowego. Ma to istotne 
znaczenie dla potencjalnych inwestorów, 
zwłaszcza, że zmiany dokumentacji 
uzdrowiskowej (operatu) będą odbywały 
się w cyklach dziesięcioletnich. Tak jak 
zakładano, koszty związane z przeprowa-
dzonymi badaniami i opracowaniem do-
kumentacji uzdrowiskowej przekroczą 
kwotę 70 tys. zł. 
 Obecnie (po uzupełnieniu ewentual-
nych uwag zgłoszonych przez Minister-
stwo Zdrowia) oczekujemy na decyzję Mi-
nistra Zdrowia o potwierdzeniu możliwo-
ści prowadzenia lecznictwa uzdrowisko-
wego. Decyzja ta ma szczególne znaczenia 
dla funkcjonowania naszego Sanatorium 
Rehabilitacyjnego dla Dzieci. Po uzyska-
niu decyzji Ministra Zdrowia, Rada Miej-
ska winna uchwalić statut uzdrowiska, co 
pozwoli zamknąć pracę nad potwierdze-
niem, że Krasnobród w dalszym ciągu jest 
uzdrowiskiem.  
 W ciągu dwóch lat od uchwalenia sta-
tutu, gmina powinna dokonać stosownych 
zmian w studium, a następnie w planach 
zagospodarowania przestrzennego. To 
właśnie zmiany planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz zwiększenie wydat-
ków na infrastrukturę i promocję, stworzą 
szansę na jeszcze bardziej dynamiczny 
rozwój gminy o charakterze turystyczno-
uzdrowiskowym. 

                        
Kazimierz Gęśla 
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Wieści z Parafii NNMP w Krasnobrodzie 
 
i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie z zasadami przyznawania dotacji z MKiDN Parafia 
jest zobowiązana do wniesienia wkładu własnego w realizację tej inwestycji. 
 Inwestycja wykonywana jest przez Firmę Sławomira Wszoły z Zamościa, tą samą któ-
ra zajmowała się remontem Kapicy Objawień na Wodzie. 
 

 

 

 
Kaplica Św. Rocha jak nowa 

Po Kaplicy Objawień na Wodzie przyszedł 
czas na remont Kaplicy Św. Rocha. Prace 
prowadzone latem polegały na uzupełnie-
niu elementów więźby dachowej oraz po-
kryciu całego dachu nowym gontem. Prace 
wykonał Zakład Produkcji Gontów Z. Po-
tręć z Krasnobrodu. Zarówno dach jak i 
ściany kaplicy zostały zaimpregnowane 
odpowiednimi środkami ochronnymi.  
Drewno na realizację tego zadania przeka-
zało Nadleśnictwo „Zwierzyniec”, a koszty 
związane z remontem dachu zabezpieczyli: 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie i Parafia 
Rzymsko-Katolicka w Krasnobrodzie. 
Proboszcz Parafii ks. Prałat Roman Mar-
szalec składa podziękowania Nadleśnictwu 
Zwierzyniec za nieodpłatne przekazanie 
drewna oraz Radzie Miejskiej w Krasno-
brodzie za podjętą uchwałę, na mocy której 
zabezpieczono na remont dachu kwotę 20 
tys. zł. 
 

Blask światła i nie tylko 
Zakończono już prace związane z odno-
wieniem żyrandoli i kinkietów w Sanktu-
arium Maryjnym w Krasnobrodzie. 
Prace polegały na odnowieniu żyrandola 
głównego, dwóch bocznych oraz wszyst-
kich kinkietów i dwóch wiecznych lampek 
przy ołtarzu głównym w kościele parafial-
nym. Odnowione zostały także dwa żyran-
dole oraz kinkiety w zakrystiach.  
W żyrandolach wymieniono białe tekturo-
we koszulki na mosiężne oraz uzupełniono 
nowymi kryształkami. Prace wykonała 
firma z woj. podkarpackiego 

 
Żyrandol główny 

 

Nowy dach na Kościele Parafialnym 
 Trwają prace związane z remontem 
dachu i wieży na kościele parafialnym. 
Prace polegać będą na wymianie spróch-
niałych elementów drewnianych na nowe. 
Na krokwiach położona będzie papa izola-
cyjna, na papie przybite będą łaty, a na 
nich kątrłaty. Na tak przygotowane podłoże 
ułożona zostanie dachówka ceramiczna 
sprowadzona z Niemiec. 
 Wieża kościelna po wymianie zepsu-
tych elementów drewnianych będzie po-
kryta blachą miedzianą. Wszystkie obróbki 
– fartuch i rynny będą również wykonane z 
blachy miedzianej. 
 Powyższe prace prowadzone są przy 
wsparciu finansowym, jakie Parafia otrzy-
mała na ten cel z Ministerstwa Kultury 

 
Cenny dokument 

 W czasie prac remontowych na wieży kościelnej, w jej kopule znaleziono dokument z 
24 września 1864 roku. Mające 144 lata pismo zwinięte było w rurkę opakowane w papier 
i zalakowane. Jest w bardzo dobrym stanie. Z jego treści - napisanej po polsku, bardzo ład-
nym charakterem pisma - dowiadujemy się, że „widzialną głową Kościoła Rzymsko-

Katolickiego był wówczas Pius IX”, a także kiedy wieża kościelna była zbudowana i kto ją 
wykonał, kto był świadkiem tych wydarzeń.  
 Oto cytat z tego pisma: „Roku Pańskiego 1864 postawiono kompletnie nową Wieżę 
czyli Kopułę pobitą blachą Angielską i sprawiono nową banię złoconą pod Krzyż. – Bania 

kosztuje ZP 583 gr. 10. 

Obecnie mieszkali Księża w Klasztorze Krasnobrodzkim: 

1. Ks. Ludwik Turzyniecki Predykator Generalny; Przeor 

2. Ks. Hypolit Dworakowski Predyk: Gener:, Subprzeor 

3. Ks. Franciszek Steciński Kaznodzieja; - Kooperator 

4. Ks. Apolinary Lipczyński Kaznodzieja; - Kooperator 

Rysował plan kopuły technik z Zwierzyńca W. Brodziszewski. 

Budował cieśla z Józefowa Wincenty Turzyniecki 

 W dalszej części dokumentu opisana jest ówczesna sytuacja społeczno-polityczna kra-
ju (okres Powstania 
Styczniowego). Na-
oczny świadek tych 
wydarzeń - ks. Lu-
dwik Turzyniecki pi-
sze o przelanej krwi 
oraz prześladowa-
niach i ucisku - wy-
syłce na Sybir i 
Kamczatkę, o panach 
i magnatach pol-
skich, którzy  ucieka-
li za granicę, kiedy 
kraj potrzebował ich 
pomocy, o „nieludz-

kim przedziale po-

między Panem a 

Chłopem, który na-

chylił kraj do upad-

ku”, o prześladowaniu Kościoła - mordowaniu duchownych i wywożeniu z kraju dostojni-
ków kościoła. Pismo podpisali wyżej wymienieni duchowni. 
 Cały tekst odnalezionego pisma opublikujemy w kolejnym wydaniu G.K. 
 

Informacje zebrała: M. Czapla 
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Święto Patrona Szkoły 
w Kaczórkach 

 

„W bólu zrodzona, w ogniu hartowana, 

Najlepszych synów krwią scementowana, 

Całość co sumę członków przewyższała, 

Armia krajowa-wezwanie i chwała” 

 

 W piękną, słoneczną niedzielę, 5 paź-
dziernika w Szkole Podstawowej im. AK w 
Kaczórkach odbyła się wspaniała uroczy-
stość. W dniu święta Patrona szkoły został 
odsłonięty i poświęcony przez Jego Eksce-
lencję Biskupa Mariusza Leszczyńskiego 
pomnik upamiętniający poległych żołnierzy 
Armii Krajowej. Uroczystość rozpoczęła 
Msza Święta, którą odprawił ksiądz biskup 
w asyście miejscowego proboszcza - na-
uczyciela tej szkoły - ks. Pawła Słonopasa. 
 Swoje święto miały także pierwszaki, 
które złożyły ślubowanie oraz zostały pa-
sowane na ucznia. Uczniowie starszych klas 
przedstawiły okolicznościową akademię. 
Wszyscy uczniowie odśpiewali po raz 
pierwszy hymn szkoły. 
 Uroczystość zaszczyciło wielu znako-
mitych gości, oprócz wymienionego Księ-
dza biskupa przybyli między innymi: poseł 
Ziemi Zamojskiej, a zarazem prezes Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg Zamość pan Sławomir Zawiślak oraz 
v-ce prezes Jan Sitek. 
 

 
Przedstawiciele wojska – pułkownicy Zbi-
gniew Pazura – dowódca 3 Batalionu Zme-
chanizowanego i Apolinary Mizerski – ko-
mendant WKU, kombatanci, władze samo-
rządowe na czele z burmistrzami Krasno-
brodu, dyrektorzy okolicznych szkół, przed-
stawiciele Nadleśnictwa Zwierzyniec, stra-
żacy OSP w Hutkach i licznie zgromadzeni 
mieszkańcy naszych miejscowości. Uroczy-
stość uświetniła orkiestra wojskowa, która 
dała wspaniały koncert pieśni patriotycz-
nych. Na zakończenie wszyscy zostali po-
częstowani smacznym bigosem. 
 Serdecznie dziękujemy Światowemu 
Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg Zamość, koło w Krasnobrodzie, Ra-
dzie Sołeckiej w Kaczórkach i Radzie Ro-
dziców przy naszej szkole za przekazane 
środki na pomnik i organizację uroczysto-
ści. Specjalne dzięki pani Urszuli Czapli za 
przekazanie pięknych prac na kiermasz, pa-
nu Andrzejowi Gontarzowi za wykonanie 
pomnika oraz wszystkim uczestniczącym w 
tej uroczystości. 
 

Społeczność Szkoły Podstawowej 

im. Armii Krajowej w Kaczórkach 

 

Fotoreportaż str. 10-11 

 

Burmistrz Krasnobrodu 
 

zaprasza do udziału 
w obchodach 

 

 
 

11 listopada 2008r. 
 

Program: 
9.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny w 
Kościele Parafialnym w Krasnobrodzie 
poprzedzona programem patriotycznym 
w wykonaniu uczniów ZSP w Krasno-
bordzie. 
•  Po Mszy św. przemarsz na cmentarz 
pod Pomnik Żołnierzy Września 1939: 

- Hymn Narodowy 
- Wspólna modlitwa 
- Okolicznościowe przemówienie 
- Złożenie wiązanek 

•  Przemarsz na teren szkoły - poświę-
cenie i otwarcie wielofunkcyjnego boiska 
ze sztuczną nawierzchnią  
14.30 – Uroczyste otwarcie Biura Posel-
skiego posła Wojciecha Żukowskiego 
15.30 – Koncert Muzyki Kameralnej w 
wykonaniu Zamojskiego Kwartetu 
Smyczkowego - Krasnobrodzki Dom Kul-
tury 

 

II Forum Wójtów i Burmistrzów 
Województwa Lubelskiego 

 
 Ponad 40 osób uczestniczyło w II Fo-
rum Wójtów i Burmistrzów Województwa 
Lubelskiego zorganizowanym w dniach 9-
10 października w Krasnobrodzie przez 
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - 
Regionalny Ośrodek w Lublinie. 
 Dwudniowe spotkanie zdominowała 
tematyka oświatowa. Informacje o plano-
wanej reformie systemu oświaty i sprawoz-
danie z wizyty Podsekretarza Stanu Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej na Lubelsz-
czyźnie poświeconej reformie oświatowej 
przedstawił zebranym Krzysztof Babisz, 
Lubelski Kurator Oświaty. 
 Na temat edukacji przedszkolnej w Pol-
sce, obecnej sytuacji i zapowiedziach zmian 
oraz o organizacji przedszkoli niepublicz-
nych, alternatywnych formach edukacji 
przedszkolnej i współpracy JST z organiza-
cjami prowadzącymi przedszkola mówiły 
panie: Elżbieta Nerwińska, były Dyrektor 
Departamentu Zwiększania Szans Eduka-
cyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Dyrektor Centrum Metodycznego Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej na rzecz 
systemu edukacji w Polsce Zofia Ptasznik, 
Przedstawiciel Fundacji Rozwoju Dzieci 
im. J.A. Komeńskiego oraz Monika Ebert, 
Prezes Stowarzyszenia Rodziców „TU”. 
 Jan Mołodecki, Wójt Gminy Hrubie-
szów przekazał najlepsze praktyki w 

 
zakresie organizacji „małych szkół” na te-
renie województwa lubelskiego na przykła-
dzie Gminy Hrubieszów, a Leszek Kurja-
niuk, Prezes Stowarzyszenia Społeczno-
Oświatowego "Nasza szkoła" omówił pro-
wadzenie szkoły przez organizację pozarzą-
dową w kontekście korzyści dla lokalnej 
społeczności oraz władz lokalnych.   
 Z obowiązującym stanem prawnym 
uwzględniającym ostatnie zmiany w syste-
mie oświaty zapoznała wszystkich Alicja 
Kostrubiec-Bijata, radca prawny Rady 
Miejskiej w Łęcznej. Jej prelekcja była 
wstępem do panelu dyskusyjnego i wstęp-
nego wypracowania stanowiska Wójtów i 
Burmistrzów w zakresie proponowanych 
zmian w systemie oświaty. Stanowisko to i 
wnioski powstałe w trakcie dyskusji za-
twierdzone zostaną w trakcie spotkania Za-
rządu Forum i przekazane do publicznej 
wiadomości. 
 Drugiego dnia forum Wójtowie i Bur-
mistrzowie z Lubelszczyzny poznali dobre 
praktyki w pozyskiwaniu środków unijnych 
na działalność oświatową. Prelegentami by-
li: Małgorzata Sanaluta, Zastępca Wójta 
Gminy Garbów (zwycięski projekt „W 
Gminie Garbów Jaś i Ola chodzą do  przed-
szkola” - I m-ce na liście rankingowej), 
Wiesław Marian Różyński, Wójt Gminy 
Biłgoraj, który zaprezentował 

 
projekt „Alternatywne przedszkola Gmi-
ny Biłgoraj” - VI m-ce na liście rankin-
gowej). Uczestnicy Forum, dzięki Pio-
trowi Kuźniarskiemu z COMARCH Sys-
temy Informatyczne Oddział w Lublinie 
zapoznali się również z nowoczesnymi 
możliwościami zarządzania oświatą z 
wykorzystaniem technologii informa-
tycznych. 
 Wolą Wójtów jest zajmowanie w ra-
mach cyklicznych obrad stanowisk w 
sprawach istotnych dla społeczności lo-
kalnych, a także poszerzanie wiedzy me-
rytorycznej i wymiana doświadczeń w 
kwestiach zarządzania gminami. Dlatego 
też Forum Wójtów i Burmistrzów Woje-
wództwa Lubelskiego ukonstytuowało 
się, wybierając Zarząd Forum. 
 
Zarząd Forum tworzą: 

Mirosław Żydek 
Wójt Gminy Konopnica - Przewodniczą-

cy 
Wiesława Sieńkowska 

Wójt Gminy Komarów Osada 
Zbigniew Michalski 

Z-ca Burmistrza Miasta Krasnobród 
Wiesław Różyński 

Wójt Gminy Biłgoraj 
Marek Jankowski 

Wójt Gminy Niedźwiada 
Jerzy Głąb 

Wójt Gminy Lubycza Królewska 
Grzegorz Teresiński 
Wójt Gminy Wilków 

 
Paweł Oleszek - FRDL RO Lublin 
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Opowiem Ci o wolnej Polsce 
 
 20 września br. uczestnicy Święta Pa-
trona ZSP mogli obejrzeć wystawę zatytu-
łowaną „Opowiem Ci o wolnej Polsce”. Wy-
stawa stanowiła uwieńczenie prac nad pro-
jektem edukacyjnym przygotowanym przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytut 
Pamięci Narodowej oraz Muzeum Powstania 
Warszawskiego. 
 Celem programu było przybliżenie mło-
dym ludziom wydarzeń związanych z naj-
nowszą historią Polski, pokazanie, w jaki 
sposób kształtowało się społeczeństwo oby-
watelskie na przestrzeni kilkudziesięciu lat. 
Źródłem wiedzy o przeszłości miały być re-
lacje świadków.   
 W projekcie wzięli udział uczniowie 
klasy VI c: Karolina Kawecka, Aleksandra 
Machalska, Donata Dudek, Daria Mokrzyc-
ka, Karolina Truszkowska oraz 

 

 
Spotkanie z p. Zofią Bąkowską 

 
informatyki, pani Celina Lalik – nauczyciel 
historii i języka polskiego. 
Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez 
wsparcia pani dyrektor ZSP Joanny Szykuły 
i pani wicedyrektor Doroty Umińskiej.   

 
 
 Sądzę, że takie projekty będą jeszcze re-
alizowane w naszej szkole, gdyż przyczynia-
ją się do kształtowania tożsamości młodych  
 

 

 
Spotkanie z p. Janem Hulakiem 

 

 
Spotkanie z p. Adamem Kałużą 

 

 
Spotkanie z p. Janem Gębką 

 
ludzi, wzmacniają ich więzi z miejscem uro-
dzenia i zamieszkania, a także wzbudzają 
patriotyczne uczucia. 

Celina Lalik 

nauczyciel ZSP w Krasnobrodzie 

 

 
Bartłomiej Koman. Uczniowie ci przepro-
wadzili w szkole na przełomie maja i czerw-
ca 2008 r. wywiady z mieszkańcami Kra-
snobrodu, którzy brali aktywny udział w 
pracach nad nadaniem krasnobrodzkiej szko-
le imienia 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. 
Tymi niezwykłymi gośćmi byli: pani Zofia 
Bąkowska, pan Jan Hulak, pan Adam Kału-
ża, pan Jan Gębka. Młodzież z wielkim zain-
teresowaniem słuchała ich opowieści. 
Uczniowie dowiedzieli się, jak wiele trudno-
ści należało pokonać, aby szkoła w Krasno-
brodzie nosiła tak zaszczytne imię. Były to 
przecież czasy PRL-u, a Patron związany z 
przedwojenną historią Polski nie wzbudzał 
wielkiego entuzjazmu ówczesnych władz. 
 Na wrześniowej wystawie prezentowane 
były zdjęcia wykonywane podczas spotkań z 
zaproszonymi gośćmi oraz fragmenty prze-
prowadzanych wywiadów. Można było tak-
że obejrzeć dokumenty ilustrujące kolejne 
etapy prac nad nadaniem imienia szkole 
w Krasnobrodzie. 
Trzeba przyznać, iż uczniowie ZSP świetnie 
wywiązali się z powierzonego im zadania. 
Wykazali się dużą samodzielnością, różno-
rodnością pomysłów, a przede wszystkim 
sumiennością. 
 Koordynatorami projektu były: pani Re-
nata Nowosielecka – nauczyciel języka pol-
skiego, pani Marzena Jabłońska – nauczyciel 

 

Święto Patrona ZSO 
 
 W dniach 15-16 października br. Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie 
obchodził Święto Patrona Szkoły. Tegorocz-
ne święto odbywało się w 30 rocznicę wybo-
ru Karola Wojtyły na Papieża. Uroczystości 
tradycyjnie rozpoczęły się w przeddzień 
rocznicy – 15.10.2008r. o godz. 18.30 wie-
czornicą, podczas której młodzież wystąpiła 
w koncercie poświęconym Patronowi. Po 
występie odbyło się otwarcie wystawy pla-
stycznej pt. „30 lat z Janem Pawłem II”. 
 Główne obchody święta miały miejsce 
16 października i rozpoczęły się mszą św. o 
godz. 9.00 w Sanktuarium Maryjnym w 
Krasnobrodzie. Po mszy św. złożono kwiaty 
pod Pomnikiem Jana Pawła II. Kolejnym 
punktem uroczystości była akademia pt. 
„JAN PAWEŁ II - WYCHOWAWCA 
MŁODYCH”, która odbyła się w szkole.  
 Szczegółową relację i fotoreportaż ze 
święta opublikujemy w kolejnym wydaniu 
GK.  

M. Czapla 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących  

im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 
we współpracy z 

Krasnobrodzkim Domem Kultury 
 

ogłasza: 
 

KONKURS  
FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNY 

 „WSPOMNIENIE LATA” 
 

Tematem konkursu są:  
krasnobrodzkie pomniki przyrody – 

ciekawe drzewa, miejsca  
Krasnobrodu i okolic 

 
Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież 

szkolną, a także dorosłych.  
Technika dowolna: fotografia, rysunek, 

malarstwo olejne, akwarele, pastele.  
Format dowolny.  

Termin składania prac:  
30.10.2008r. 
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Z życia Szkoły Filialnej w Zielonem 
 

Szkoła mała, ale zadbana 
  W ramach współpracy z rodzicami w ubiegłym roku szkolnym 
2007/08 zostały przeprowadzone prace związane z odnowieniem 
ogrodzenia i ukwieceniem otoczenia przy szkole. W tym miejscu 
pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom za-
angażowanym w zmianę wizerunku szkoły.  

 
Odnowienie ogrodzenia przez rodziców 

 
 Uczniowie naszej szkoły także dbają o jej wygląd i otoczenie 
uczestnicząc w akcji proekologicznej zatytułowanej „Sprzątanie 
Świata”. 

Tradycje ułańskie 
 Na bazie realizacji przedsięwzięcia pt. „Ocalić od zapomnie-
nia” z gościnności naszej szkoły w dniach 18-19 września 2008r. 
skorzystali rekonstruktorzy bitwy pod Krasnobrodem pochodzący 
z Katowic. Warto tutaj wspomnieć, iż w budynku obecnej szkoły 
w okresie II wojny światowej był zlokalizowany szpital polowy. Z 
wypowiedzi rekonstruktorów bitwy wynikał wielki sentyment i 
przywiązanie do tego miejsca, gdyż ich przodkowie przed laty też 
tutaj stacjonowali i ponieśli bohaterską śmierć w obronie Ojczy-
zny.  

 
Rekonstruktorzy bitwy przed  budynkiem SF w Zielonem 

  
 W celu umocnienia tożsamości narodowej i lokalnej oraz pa-
triotyzmu lokalnego zorganizowałam spotkanie z sympatykiem 
Pułku Ułanów Wielkopolskich i poetką 5 tomików wierszy histo-
rycznych o tym pułku, panią Aliną Słota. Pani Alina opowiedziała 
uczniom o tradycjach ułańskich, czytała wiersze autorskie o tema-
tyce patriotycznej oraz umożliwiła oglądanie wystawy zdjęć i ma-
teriałów publikacyjnych związanych z historią 25 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich W ramach kultywowania tradycji ułańskich w 
szkole, w miesiącu wrześniu został ogłoszony konkurs plastyczny 
pt. „Ułani, Ułani...”. Uczniowie bardzo chętnie wykonywali prace 
związane z tym tematem. Nagrodzone i wyróżnione prace zostały 
wyeksponowane w kąciku poświęconym patronowi szkoły. 

 

 
Uczniowie w kąciku poświęconym patronowi szkoły 

 
I miejsce – Aleksandra Dziura kl. III 
II miejsce – Szymon Kawka kl. I 
III miejsce – Natalia Budzyńska kl. I 

Wyróżnienia przypadły dzieciom z oddziału przedszkolnego: Ma-
teuszowi Borkowi, Gabrysi Skóra i Kindze Buczak.  
 

Uroczyste ślubowanie klasy pierwszej - 07. 10. 2008r. 
  Bardzo ważnym wydarzeniem zarówno dla uczniów jak i dla 
rodziców  w naszej szkole było ślubowanie pierwszoklasistów na 
sztandar ZSP im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobro-
dzie. Uczniowie klasy I, jako główni bohaterowie tego dnia przed 
przystąpieniem do złożenia ślubowania, pod kierunkiem swojej 
wychowawczyni pani mgr Krystyny Czapla zaprezentowali część 
artystyczną. Występy małych artystów bardzo rozbawiły całą pu-
bliczność, a to za sprawą wierszyków, które recytowali. Po pozy-
tywnej ocenie przygotowania kandydatów, do włączenia w poczet 
braci uczniowskiej, zarówno przez dyrekcję jak i rodziców przy-
stąpiono do dalszej ceremonii. Do złożenia przyrzeczenia wystąpi-
ło 5 dzieci: Natalia Budzyńska, Marcin Dąbrowski, Szymon Kaw-
ka, Natalia Nizio i Bartosz Skóra. Pasowania na uczniów klasy I 
za pomocą uroczyście wniesionego ołówka przez przedstawiciela 
rodziców panią Halinę Nizio, dokonała dyrektor szkoły ZSP pani 
mgr Joanna Szykuła. Pamiątkowe dyplomy uczniowie otrzymali z 
rąk pani vice dyrektor mgr Doroty Umińskiej.  

 
Uczniowie klasy I po ślubowaniu z udziałem dyrekcji ZSP 

w Krasnobrodzie, nauczycieli i rodziców 

 Po zakończeniu oficjalnej części pierwszoklasiści otrzymali 
upominki od starszych kolegów i koleżanek, po czym udali się na 
słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 
  Na zakończenie pragnę podziękować za udział w ślubowaniu: 
dyrekcji ZSP w Krasnobrodzie, rodzicom, nauczycielom oraz 
uczniom za uświetnienie tej uroczystości.  

Krystyna Czapla 
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O moim ojcu i o mojej mamie 

 
Komendant sadza mego Ojca przy biurku i 
mówi: „Her Żółtowski przed panem wielka 
kariera, Pan świetnie mówi po niemiecku, 
mógłby Pan bardzo przysłużyć się Polsce i 
Niemcom”. Na to Ojciec: „Panie komen-
dancie, jeśli idzie o mój język niemiecki, to 
chcę zauważyć, że my Polacy, mamy zdol-
ność do języków. Ja mówię po niemiecku, 
angielsku i francusku. Jeśli pan sobie ży-
czy, to możemy dalszą rozmowę prowadzić 
w jednym z tych języków. A jeśli chodzi o 
moją karierę to chcę zauważyć, że mój naj-
starszy brat zginął, w 1914 roku pod Ver-
den, nie dlatego, że chciał, po prostu 
mieszkaliśmy w Wielkopolsce i jako pruski 
poddany musiał iść na front i tam poległ. 
Drugi z moich braci, kilka miesięcy temu 
„wyparował” przez komin w Oświęcimiu. 
A trzeci, zginął we wrześniu 1939 roku w 
Warszawie, przysypany gruzami, a pan te-
raz mówi mi o karierze? Pan prawdopo-
dobnie proponuje mi podpisanie volkslisty, 
czego naturalnie nie uczynię.” 
 Pragnę jeszcze opowiedzieć historię 
ocaleia
naj-
więt-
szego 
sakra-
mentu. 
Podzas 
wojny 
Niem-
cy za-
jęli 
Krsno-
bród, 
ksiądz 
pro-
boszcz 
wraz z 
naj-

świętszym sakramentem przeniósł się z 
klasztoru do domu moich Dziadków, na 
Podzamek. Po paru dniach przypomniał so-
bie, że w klasztorze, w prezbiterium, w ob-
rotowym tabernakulum, została monstran-
cja z najświętszym sakramentem. 
 
 

 

Wszyscy zastanawiają się co robić. W 
efekcie do klasztoru idzie Magdalena Ser-
watowska (matka mojej żony),w towarzy-
stwie żołnierza Armii Krajowej Jana Wo-
sia. Wchodzą do kościoła, Mama Magda, 
obraca tabernakulum i spożywa najświętszy 
sakrament, ponieważ błysnęła monstrancja, 
Niemiec myślał, że kradnie złoto i podniósł 
wrzask. Długo musiał go p. Woś uspokajać, 
poskrobał monstrancję scyzorykiem i udo-
wodnił, że jest tylko pozłacana. Za ten od-
ważny czyn Ojciec Święty Jan Paweł II, 
odznaczył Magdalenę Serwatowską meda-
lem Pro Ecclesia et Pontyfice. 
 Pamiętam także opowieść mojej matki, 
Róży Żółtowskiej, z czasów wojny, kiedy 
to jesienią 1944 roku, hulały po Krasnobro-
dzie sowieckie bandy. Matka moja była 
wówczas w zawansowanej ciąży, a tu wpa-
da pijany sowiet, celuje pistoletem w 
brzuch Mamy i krzyczy: „Haziajka, dawaj 
dieńgi, dawaj sało, dawaj zołoto, bo ubiju, 
kak sabaku” Takie najścia zdarzały się wie-
lokrotnie i doświadczyło ich wielu krasno-
brodzian.  
 I tyl-
ko opiece 
Matki Bo-
żej Kra-
snobrodz-
kiej za-
wdzię-
czamy 
ocalenie. 
Jej obraz 
towarzy-
szył mi 
również 
we 
wszyst-
kich rado-
snych i 
tragicz-
nych mo-
mentach 
mojego życia. Stoi przy moim łóżku na po-
czesnym miejscu i tak, jak kiedyś moich 
Dziadków i Rodziców, tak i mnie strzeże 
każdego dnia.  

Marek Żółtowski 

 
 Na widok drogowskazu z napisem Kra-
snobród serce zaczyna mi żywiej bić, bo 
czyż może być inaczej... 
 Nazywam się Marek Żółtowski, jestem 
synem Benedykta i Róży z Fudakowskich, 
Żółtowskiej, jednym z trzynaściorga wnu-
ków Marii i Kazimierza Fudakowskich. 
Pragnę przywrócić mieszkańcom Krasno-
brodu pamięć o moich śp. Rodzicach. 
 

 
Ślub rodziców Benedykta i Róży  

 
 Rodzice moi pobrali się w 1936 roku i 
od października 1939r. do końca wojny 
mieszkali w Krasnobrodzie. Ojciec mój, 
Benedykt Żółtowski, administrował mająt-
kiem Krasnobród, który Niemcy w czasie 
wojny ustanowili Liegenshaftem, czyli pra-
cującym na potrzeby frontu. W tej sytuacji 
praca w majątku przedstawiała wartość 
bezcenną, bo wybraniała od aresztowań i 
wywózek. Mój Ojciec wielokrotnie opo-
wiadał mi o aresztowaniach krasnobrodzian 
i swoich interwencjach w gestapo, w Za-
mościu. Jeśli ktoś z mieszkńców Krasno-
brodu wie lub słyszał o uratowaniu kogoś z 
członków rodziny przed aresztowaniem, 
niech zgłosi to redakcji. 
     Ojciec mój opowiadał mi, że pewnego 
razu, na 
początku 
1940 roku 
w Zamo-
ściu-
poczuł 
ciężką ła-
pę na 
swoim 
ramieniu, 
odwrócił 
się i zo-
baczył 
komen-
danta ge-
stapo, 
mówią-
cego wymownie do mojego Ojca: „komm”. 
No i poszli. Wchodzą do budynku gestapo, 
z mijanych sal dobiegają krzyki męczonych 
i torturowanych ludzi. Gestapowiec wpro-
wadza Ojca do gabinetu, na ścianach wiszą 
pejcze do bicia więźniów, na biurku leżą 
przyrządy do zrywania paznokci. 
   

 
Maria i Marek Żółtowscy 

Magdalena Serwatowska Róża Żółtowska 

z domu Fudakowska 

Benedykt Żółtowski 
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60 lat Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Krasnobrodzie 

 

Biblioteka dawniej  
 
 W 2008 roku przypada 60 rocznica 
powstania Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Krasnobrodzie. W związku z tą rocznicą 
przedstawiam kalendarium działalności tej 
placówki. 
 
1 września 1948 – powstanie pierwszej 
biblioteki w Krasnobrodzie. Bibliotekę za-
łożyła nauczycielka tutejszej Szkoły Pod-
stawowej, Człowiekowska, która podaro-
wała swoje książki. 
 Gminna Biblioteka Publiczna powstała 
na mocy Dekretu o bibliotekach i opiece 
nad zbiorami bibliotecznymi z dnia 17 
kwietnia 1946 r. Pierwszych wpisów do 
inwentarza dokonano 16 grudnia 1948 ro-
ku. 
 Swoją siedzibę Biblioteka miała w 
prywatnym domu w Podklasztorze. Sie-
dziba ta zmieniała się kilkakrotnie. Z pry-
watnego lokalu została przeniesiona do 
budynku Gromadzkiej Rady Narodowej, 
następnie znowu do prywatnego domu w 
centrum Krasnobrodu. 
 Pierwszą bibliotekarką była Helena 
Koperwas. 
 Kolejnymi bibliotekarzami byli: 
Bronisława Hałasa 
Helena Mazur 
Bogumiła Siejko 
Bronisław Kościński  
Mieczysław Kościński 
Franciszek Czerw 
Maria Sak 
Sabina Zdonek 
Ewa Korzeniowska 
Mariola Czapla 
Dorota Szwal 
Bernadeta Włodarczyk 
 
1953 - staje Filia w Majdanie Wielkim. Fi-
lia mieściła się w budynku tamtejszej 
Szkoły Podstawowej. Prowadzona była 
przez kierownika w/w szkoły Bazylego 
Żarskiego a następnie przez jego żonę 
Barbarę. 

 
1962 - przeniesienie Filii do budynku po 
byłej Gromadzkiej Radzie Narodowej w 
Majdanie Wielkim. Kierownikiem został 
Wiktor Buczak, w 1990r. zastąpiła go Do-
rota Szwal. 

 
1969 - powstaje Filia w Hutkach. Prowa-
dzona przez Marię Niańko. W 1970 jej 
miejsce zajmuje Teresa Mielnicka, a od 
1971 Filię prowadzi Maria Szpyra. Od 
2006 r. Filię prowadzi Dorota Szwal. 
 
1974 - Biblioteka przeniesiona do budynku 
Domu Kultury 

 
01.01.1992 - reorganizacja placówek na te-
renie gminy Krasnobród, biblioteka  

 
połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
pod nazwą Centrum Upowszechniania 
Kultury. 
 
01.02.1994 - likwidacja Filii w Majdanie 
Wielkim. Dotychczasowy kierownik 
tej placówki, Dorota Szwal została Zatrud-
niona w Bibliotece w Krasnobrodzie. 
 
30.01.1995 - likwidacja punktów biblio-
tecznych w Wólce Husińskiej, Starej Hu-
cie, Malewszczyźnie, Kaczórkach, Domi-
nikanówce, Hucisku i Jacni. 
 
1997 - przeniesienie Biblioteki do po-
mieszczeń Szkoły Podstawowej w Kra-
snobrodzie. 

 
Wrzesień 2000 - przeniesienie Biblioteki 
do lokalu w Domu Kultury. 

 
01.01.2003 - odłączenie Biblioteki od Cen-
trum Upowszechniania Kultury i utworze-
nie samodzielnej jednostki pod nazwą 
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w 
Krasnobrodzie. 
Przy bibliotece działa Punkt Informacji 
Turystycznej. 
 
06.01.2003 - wpis do rejestru instytucji 
kultury pod nr 1/2003.  

 
Kwiecień 2004 - w ramach akcji „Ikonka”, 
biblioteka otrzymuje 3 komputery. 

 
Styczeń 2008 - rozpoczęcie prac nad ka-
talogiem komputerowym. 
 

... i dzisiaj 
 
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
jest drugą obok Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury instytucją kultury w Krasnobro-
dzie. 
 Każdego roku z księgozbioru Biblio-
teki, który liczy 16500 woluminów korzy-
sta około 700 czytelników. Najliczniejszą 
grupę czytelniczą stanowią dzieci i mło-
dzież do 19 lat. Średnia liczba odwiedzin 
utrzymuje się w granicach 4000 w ciągu 
roku, natomiast jeśli chodzi o wypożycze-
nia liczba ta utrzymuje się na poziomie 
11000 książek rocznie. 
 Oferta biblioteki to nie tylko stale po-
większany i odnawiany księgozbiór. Na-
szym czytelnikom od kilku lat oferujemy 
również dwa stanowiska komputerowe z 
bezpłatnym dostępem do Internetu. Usługa 
ta cieszy się sporym zainteresowaniem za-
równo wśród uczniów, studentów jak i 
osób dorosłych. Średnio każdego roku 
Czytelnia Internetowa odwiedzana jest ok. 
2,5 tys. razy. 
 Oprócz podstawowych form pracy ta-
kich jak gromadzenie i udostępnianie księ-
gozbioru Biblioteka prowadzi również  

 

działalność kulturalno – oświatową. Aby 
„wychować” sobie przyszłych czytelników 
działalność tą kierujemy właśnie przede 
wszystkim do dzieci. Są to m.in. wycieczki 
do biblioteki, konkursy plastyczne, czytel-
nicze i literackie, a także głośne czytanie w 
ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska 
Czyta Dzieciom”.  
 

 
Podsumowanie konkursu  

„Przyjaciele Kubusia Puchatka” 

 

 
Wizyta dzieci ze Szkoły Filialnej 

w Wólce Husińskiej 

 
 W naszych staraniach wspomagają nas 
nauczyciele ze wszystkich typów szkół z 
terenu gminy oraz panie przedszkolanki z 
Przedszkola w Krasnobrodzie, wszystkim 
im składamy serdeczne podziękowania i 
zapraszamy do dalszej współpracy.  
 Wszystkich, którzy nie mieli okazji 
zajrzeć do Biblioteki serdecznie zaprasza-
my od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00 – 17.00 oraz w soboty w godz. 9.00 – 
13.00. Posiadamy szeroki wybór literatury 
beletrystycznej,  dziecięcej oraz popularno 
– naukowej.   
 
 Uroczystości z okazji jubileuszu 60-
lecia działalności krasnobrodzkiej biblio-
tek odbędą się 28 października 2008r.  
W ich programie zaplanowano m.in.: pre-
zentację multimedialną o historii i teraź-
niejszości biblioteki, program artystyczny 
w wykonaniu uczniów ZSP w Krasnobro-
dzie, okolicznościowe przemówienia, po-
częstunek. 
Relację z tych uroczystości opublikujemy 
w kolejnym wydaniu „Gazety Krasno-
brodzkiej”  

 

Bernadeta Włodarczyk 

Dyrektor MGBP w Krasnobrodzie 
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Pielgrzymka do Francji 
 
        Przez kilka dni za pośrednictwem 
Telewizji Trwam towarzyszyłam du-
chowo Benedyktowi XVI w jego piel-
grzymce do Francji. Swoją modlitwą 
wspierałam Ojca Świętego i wierny lud 
francuski, by spotkania przyniosły jak 
największe owoce. 
        Przyznaję, że początkowo patrzy-
łam z obawą i lękiem, czy Francuzi nie 
odrzucą wyciągniętych rąk i otwartego 
serca Papieża. W polskojęzycznych me-
diach słyszymy ciągle jak to na Zacho-
dzie kościoły są puste, ludzie przestali 
wierzyć w Boga, brak jest powołań. 
Okazuję się, że jest to czysta propaganda 
i życzenie światowej Międzynarodówki, 
która postawiła za swój cel walkę z Ko-
ściołem i wiarą w Boga. Wszelkimi spo-
sobami dąży do tego, by katolicyzm i 
chrześcijaństwo zniknęły bezpowrotnie. 
Wrogowie Kościoła chcą budować życie 
człowieka na piasku. Nie wierzą w to, że 
Kościół który zbudował Jezus Chrystus 
na twardej skale jest tak silny, iż nawet 
bramy piekielne Go nie przemogą. W 
Polsce decydenci światowi również nie 
pozwolili na transmisję wizyty Ojca 
Świętego we Francji. Całość pielgrzymki 
przekazywało Radio Maryja i Telewizja 
Trwam. Polacy, którzy nie korzystają z  
 

 
tych mediów, będą nadal żyć w niewie-
dzy i kłamstwie. Jest to przykre i bole-
sne. 
        W dniach pielgrzymki rzesze wier-
nych zdążały na główny plac Paryża, by 
wziąć udział w modlitewnym spotkaniu 
z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. By-
ły tam całe rodziny. Z modlitwą i pieśnią 
na ustach zajmowali miejsca na placu. 
Według obliczeń policji, zebrało się tam 
ponad 260 tys. pielgrzymów. W czasie 
przyjazdu Papieża rozlegały się wiwatu-
jące okrzyki i śpiewy. Wszyscy unosili 
do góry papieskie chorągiewki, by także 
gestem pozdrowić następcę Świętego 
Piotra. Ojciec Święty uśmiechał się i 
błogosławił wierny lud. W homiliach 
wypowiadał wiele ważnych myśli. Mó-
wił m.in., że największą mądrością nie 
jest ta, którą wymyśli człowiek, lecz 
mądrość oparta na Krzyżu Chrystuso-
wym i wierze w Niego. Nigdy rozum nie 
jest sprzeczny z wiarą, to kult bożków 
może być sprzecznością. Wiara w bożki, 
hołdowanie im jest oszustwem, pokusą, 
chciwością. Miłość pieniądza i pragnie-
nie władzy może doprowadzić do grze-
chu. Wielkie świadectwo swojej wiary 
dała tak licznie zgromadzona młodzież 
francuska. Całą noc trwała na  
 

 
modlitewnym czuwaniu, by rano wziąć 
udział w modlitwie z Ojcem Świętym. 
Widać wyraźnie, że to młodzież jest 
wiosną francuskiego Kościoła i z niej 
przyjdzie odrodzenie. 
 Wielkie rzesze wiernych towarzy-
szyły także Ojcu Świętemu w Lourdes. 
Przybyli tam ludzie z całego świata, by 
uczcić 150 rocznicę Objawień Matki 
Bożej świętej Bernadecie. Wierni wraz z 
Papieżem nawiedzali miejsca związane z 
życiem świętej. Oddanie czci Matce Bo-
żej Niepokalanej w Grocie, modlitwa ró-
żańcowa, Eucharystia, adoracja Naj-
świętszego Sakramentu - były wielką 
ucztą duchową dla wiernych towarzy-
szących Ojcu Świętemu w Lourdes, jak 
też uczestniczących w pielgrzymce za 
pośrednictwem środków przekazu.  
       Duchowo zjednoczona z pielgrzy-
mami przeżyłam także wiele wzruszeń. 
Dzięki Telewizji Trwam mogłam to 
wszystko widzieć i słyszeć. Poznałam 
również prawdziwą wiedzę na temat Ko-
ścioła we Francji. W moim sercu pozo-
stała jednak pewna wątpliwość. Otóż 
prezydent Francji mówił w czasie powi-
tania Ojca Świętego, że popiera pozy-
tywną laickość. Dla mnie laickość to ate-
izm. Czy ateizm może być pozytywny? 
Pan prezydent uchodzi za człowieka 
wierzącego. Czy więc wiara Jego jest 
prawdziwa?  

Józefa Kusz 

 

Bezpłatne  
porady 

 
dokładają wszelkich starań, aby udziela-
na przez nich informacja była pełna 
i aktualna. Nad rzetelnością udzielanych 
porad czuwają radcy prawni, doradcy 
podatkowi oraz notariusz, z którymi BIO 
nawiązało współprace. W razie potrzeby 
studenci zwracają się z pomocą do wy-
kładowców. Aby każdemu umożliwić 
pomoc i wyjść naprzeciw potrzebom 
mieszkańców od 2006 roku działają 
Gminne Punkty Konsultacyjne. Dzięki 
współpracy z lokalnymi samorządami 
Konsultanci pełnią dyżury w Zamościu, 
Krasnobrodzie oraz Narolu. A od 3 li-
stopada będą również w Łaszczowie, 
Tyszowcach i Bełżcu. Punkt konsulta-
cyjny w Krasnobrodzie wznawia swo-
ją działalność od 13 października. 
Konsultanci będą do dyspozycji 
mieszkańców gminy Krasnobród w 

 
każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 
13.00. Siedziba pozostaje niezmieniona, 
dzięki uprzejmości pani Marioli Czapli 
nadal jest to Krasnobrodzki Dom Kultu-
ry.  
 Wszystkich, którzy chcieliby skorzy-
stać z pomocy Konsultantów zaprasza-
my do siedziby BIO w: 
- Zamościu – wtorki i środy, w godz. 
11.00-14.00,  
- Tomaszowie Lubelskim – poniedział-
ki w godz. 14.00-17.00, wtorki 9.00-
12.00, środy 13.00-16.00 i czwartki 
11.00-14.00,  
- Krasnobrodzie – wtorki w godz. 
10.00-13.00 
- Narolu – we czwartki w godz. 11.00-
14.00. 
 Więcej informacji można uzyskać: 
telefonicznie pod numerem: 

(0-84) 664 13 40, 
lub na stronie www.bio.tomaszow.info. 

a także pod adresem  mailowym 
bio.tomaszow@wp.pl 

 
Mateusz Iwanicki 

Zastępca Koordynatora BIO 
 

 
 13 października po wakacyjnej prze-
rwie wznawia swoją aktywność działają-
ce przy Stowarzyszeniu Czajnia Biuro 
Informacji Obywatelskiej zwane potocz-
nie BIO. Biuro działa już od trzech lat a  
prowadzone jest przez studentów prawa 
Wydziału Zamiejscowego Nauk Praw-
nych i Ekonomicznych KUL w Toma-
szowie Lubelskim. Zajmuje się nieod-
płatną pomocą obywatelską przy sporzą-
dzaniu wszelkiego rodzaju pism proce-
sowych oraz udzielaniem niezbędnych 
informacji z zakresu prawa i administra-
cji. Celem działalności BIO jest pomoc 
zwykłemu obywatelowi w interpretacji 
obowiązujących przepisów prawa, a tak-
że zrozumieniu zasad funkcjonowania 
urzędów.  
 Biuro cieszy się sporym zaintereso-
waniem mieszkańców, miesięcznie kon-
sultanci udzielają ok. 50 porad z różnych 
dziedzin prawa. Ważną zasadą funkcjo-
nowania BIO jest przedstawianie intere-
santom wachlarza rozwiązań językiem 
zrozumiałym tak, aby sami mogli doko-
nać właściwego wyboru. BIO zapewnia 
przy tym całkowitą poufność. Studenci 

 
PROJEKT „SPRAWNIE W PRAWIE” JEST 

FINANSOWANY PRZEZ FUNDACJĘ 
IM. STEFANA BATOREGO 
W RAMACH PROGRAMU 
 „EDUKACJA PRAWNA” 
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XXI sesja Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie 

 W dniu 27 września 2008r. w Krasno-
brodzkim Domu Kultury odbyła się XXI 
sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. W 
sesji uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz, 
z-ca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Kie-
rownicy jednostek podległych, pracownicy 
Urzędu Miejskiego, sołtysi, przewodniczą-
cy zarządów osiedli, mieszkańcy gminy. 
 Podczas sesji Rada podjęła uchwały: 
 
1. ws. przyjęcia programu usuwania azbe-

stu oraz wyrobów zawierających azbest na 

terenie Miasta i Gminy Krasnobród. 
Uchwała podjęta w związku z planowanym 
złożeniem wniosku o dofinansowanie do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska w Lublinie. Przyjęty przez Radę 
Program usuwania azbestu jest niezbędny 
przy ubieganiu się o środki finansowe. Za-
kres realizacji tego zadania będzie uzależ-
niony od rozpatrzenia wniosku i wysokości 
przyznanych środków finansowych. 

 
2. ws. wyrażenia zgody na przystąpienie 

przez Gminę Krasnobród do przedsięwzię-
cia pt. „Budowa społeczeństwa informa-

cyjnego poprzez informatyzację samorzą-

dów Powiatu Zamojskiego. 
Uchwała podjęta w związku z możliwością 
pozyskania środków finansowych na 
informatyzację w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007-2013. W tym celu 
konieczne jest powołanie Konsorcjum 
jednostek samorządu terytorialnego, celem 
przygotowania wspólnego wniosku o 
dofinansowanie przedsięwzięcia. 
Deklarację przystąpienia do  Konsorcjum 
złożyły następujące gminy z terenu Powiatu 
Zamojskiego: Komarów Osada, 
Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Miączyn, 
Radecznica, Sitno, Szczebrzeszyn, Stary 
Zamość, Zwierzyniec. Realizację 
wspólnego przedsięwzięcia koordynować 
będzie Gmina Łabunie jako Lider Projektu. 
Do zawarcia umowy konsorcjum pomiędzy 
gminami upoważnia się Burmistrza. 
 
3. w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 

jednego punktu stanowiących podstawę  

ustalenia wynagrodzeń pracowników sa-

morządowych, zatrudnionych w jednost-

kach organizacyjnych Gminy Krasnobród. 
Podjęta uchwała umożliwi dokonanie pod-
wyżki wynagrodzeń dla pracowników, do 
których stosuje się przepisy rozporządzenia 
w sprawie zasad wynagradzania pracowni-
ków samorządowych zatrudnionych w jed-
nostkach organizacyjnych tj. pracownicy 
administracyjni i obsługi szkół, Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Krasnobrodzie, 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominika-
nówce, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krasnobrodzie. Uchwała ta 
nie obliguje do udzielenia podwyżek, na-
tomiast daje taką możliwość kierownikom 
jednostek, w ramach posiadanych środków 
finansowych. Najniższe wynagrodzenie za-
sadnicze w I kategorii zaszeregowania 
określone w tabeli miesięcznych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego – wynosi 
850,00zł, wartość jednego punktu – 5.00zł 
dla wszystkich jednostek organizacyjnych. 
 
4. ws. rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Krasnobrodu. 
Rada rozpatrzyła skargę mieszkańca Kra-
snobrodu, przesłaną za pośrednictwem Lu-
belskiego Urzędu Wojewódzkiego. Miesz-
kaniec uskarżał się na bezczynność urzędu 
polegającą na braku odpowiedzi na jego pi-
sma, w których domaga się ustalenia 
i wypłacenia odszkodowania z tytułu spad-
ku wartości jego działek.  
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewi-
zyjnej Rady, udzielonych wyjaśnieniach 
i przeprowadzonej dyskusji - Rada Miejska 
uznała skargę za nieuzasadnioną. 
 
5. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2008 rok.  
W uchwale nr XIII/119/2007 Rady Miej-
skiej w Krasnobrodzie z dnia 28 grudnia 
2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gmi-
ny na rok 2008 wprowadza się zmiany. 
Dochody budżetu gminy zwiększa się o 
kwotę 26.818,77 zł , z tego m.in. na pomoc 
finansową przekazaną przez Fundację ING 
Dzieciom, dla Szkoły Podstawowej w Maj-
danie Wielkim z przeznaczeniem na cele 
oświatowe i pomoc potrzebującym  

 
uczniom – 24.200,00. 
Zwiększono wydatki budżetu gminy w tym  
m.in. na: 
 - zakup klińca oraz płyt typu YOMB do 
remontów dróg gminnych – 10.977,28 
- budowę drogi gminnej w Hutkowie -
10.000,00 
- remont budynku Urzędu Miejskiego w 
Krasnobrodzie – 10.000,00 
- dożywianie dzieci i wykonanie podłogi 
termozgrzewalnej – 19.460,00 
- wymianę okien w Szkole Podstawowej w 
Kaczórkach i w Zespole Szkół Podstawo-
wych w Krasnobrodzie – 96.009,00 
- modernizacja wielofunkcyjnego boiska 
sportowego dla dzieci i młodzieży w Kra-
snobrodzie – 15.000,00, 
- opracowanie dokumentacji dotyczącej za-
gospodarowania złóż borowiny – 10.000,00 
 
 W punkcie informacja o prowadzonych 
pracach nad opracowaniem nowego operatu 
uzdrowiskowego dla miasta Krasnobród – 
konsultacje społeczne, Sekretarz Gminy K. 
Gęśla omówił nowy operat uzdrowiskowy 
oraz granice stref uzdrowiskowych „A”, 
„B”, „C”. Wyjaśnień w tym temacie udzie-
lał również obecny na sesji p. Wadim Kar-
piński - dyrektor Fundacji Uzdrowisk Pol-
skich z Warszawy. Nowy operat uzdrowi-
skowy został opracowany przez tą Funda-
cję.  
Pomimo ogłoszenia, że na sesji będzie 
omawiany nowy operat uzdrowiskowy - za-
interesowania ze strony mieszkańców nie 
było. Na sesji było tylko kilku mieszkań-
ców gminy. 
 W punkcie wolne wnioski Burmistrz J. 
Oś zwrócił się z prośbą do Rady o zajęcie 
stanowiska w sprawie zakupu nowego sa-
mochodu służbowego do urzędu. Rada wy-
raziła zgodę na zakup samochodu. 
Burmistrz swoją prośbę poparł tym, że 
obecny samochód ma osiem lat jest już wy-
eksploatowany, wymaga coraz częstszych 
napraw i większych nakładów finansowych 
na utrzymanie.  
 

oprac. E. Borek 

 

Z treścią podjętych uchwał można zapo-
znać się na stronie internetowej pod adre-
sem http://www.krasnobrod.bip.mbnet.pl 
(w zakładce Uchwały Rady Miejskiej). 

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy  
zmarłą w dniu 08.10.2008r. 

 

Śp. Sabinę Adelę Zdonek 
 

Pierwszego, wieloletniego dyrektora Domu Kultury 
 i wieloletniego Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki  

Publicznej w Krasnobrodzie 
 

Rodzinie składamy  
wyrazy najgłębszego współczucia 

 

Dyrektor i Pracownicy Krasnobrodzkiego Domu Kultury 
 

  
Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy  

zmarłego w dniu 01.10.2008r. 
 

Śp. Tadeusza Szabata 
 

Wieloletniego członka  
Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej 

 

Rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia 
 

Dyrektor i Pracownicy  
Krasnobrodzkiego Domu Kultury 
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Regionaliści bliżej wojska 
IX Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny 

 
 Dęblin był ostatnio trzydniową stolicą 
regionalizmu. W dniach od 5 do 7 września 
2008 roku obradowało tu bowiem 120 
uczestników IX Sejmiku Towarzystw Re-
gionalnych Lubelszczyzny. Zebranych po-
witał szef zarządu Wojewódzkiej Rady 
Towarzystw Regionalnych, prof. Sławomir 
Partycki. Wśród gości byli m.in. marszałek 
województwa lubelskiego Krzysztof Grab-
czuk, starosta powiatu ryckiego Leszek Fi-
lipek, burmistrz miasta Stanisław Włodar-
czyk. Szczególnie owacyjnie witali regio-
naliści Komendanta Wyższej Szkoły Ofi-
cerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, gen. 
bryg. pil. dr Jana Bogdana Rajchela, który 
nie tylko zadbał o doskonałe warunki dla 
obradujących, ale prawie przez cały czas 
uczestniczył w obradach, które odbywały 
się w sali balowej zabytkowego pałacu Ja-
błonowskich. Uczestników zakwaterowano 
w hotelu „Ikar” o wysokim standardzie. 
Organizatorzy zadbali też o przyjazną i 
serdeczną atmosferę. 
 Obradom towarzyszyło hasło: „Trady-
cja wojskowa i partyzancka w działalności 
towarzystw regionalnych”. Miłym akcen-
tem pierwszego dnia sejmiku było wręcze-
nie nagród, odznaczeń i wyróżnień. Od-
znakę honorową „Zasłużony dla kultury 
polskiej”, przyznaną przez ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego, otrzymali Boh-
dan Kiełbasa, prezes towarzystwa w Żół-
kiewce oraz Hanna Witek z Ryk. Dyplo-
mami resortu kultury uhonorowani zostali 
Dorota Świetlicka- Cąkała  z Lublina i 
Hanna Stasio ze Stoczka Łukowskiego. 
Medale „Zasłużony dla woj. lubelskiego” 
wręczono: Halinie Stępniak z Garbowa – 
prezesce zarządu Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Garbowskiej, animatorce wielu li-
czących się wydarzeń kulturalnych w gar-
bowskiej gminie i sekretarz Redakcji „Gło-
su Garbowa”, prezesowi zarządu  
 

 
aktywnego Towarzystwa Regionalnego 
Hrubieszowskiego Jerzemu Krzyżewskie-
mu, przewodniczącemu WRTR prof. dr 
hab. Sławomirowi Partyckiemu oraz Marii 
Gruner z Bełżyc. Nagrody pieniężne po ty-
siąc złotych otrzymali: Zbigniew Dzido z 
Dęblina, Jadwiga Jóźwik z Wojcieszkowa i 
Marek Kruk z Lubartowa, zaś 14 regionali-
stów wyróżniono pamiątkowymi dyplo-
mami uznania wojewody i marszałka wo-
jewództwa lubelskiego. 
    Po wyróżnieniach nastąpił wielogodzin-
ny maraton referatowy. Referaty przedsta-
wili trzej bibliotekarze Centralnej Bibliote-
ki Wojskowej im. Marszałka Piłsudskiego 
z Warszawy. Piotr Dobrowolski mówił o 
rycerstwie polskim, Marcin Białas o trady-
cjach partyzanckich podczas II wojny 
światowej, Piotr Szafarski o wzajemnych 
relacjach ludności cywilnej i żołnierzy Pol-
skiego Państwa Podziemnego podczas Po-
wstania Warszawskiego. Wystąpienia te 
nie zachęciły obradujących do dyskusji, na-
tomiast ożywioną polemikę wywołał refe-
rat odczytany w sposób emocjonalny przez 
płk. dr Mirosława Suleja z Urzędu do 
Spraw Kombatantów Osób Represjonowa-
nych na temat ”Upamiętnione i nieupa-
miętnione miejsca walk mjr-a Mariana 
Bernaciaka ps. Orlik i jego oddziałów”. Je-
den z dyskutantów, wywodzący się z Mię-
dzyrzeca Podlaskiego, uznał, że regionali-
ści powinni gromadzić materiały (wywia-
dy, notatki, listy itp.) dotyczące walk ugru-
powań partyzanckich i przekazywać je do 
opracowania uczonym historykom, zajmu-
jącym się tą problematyką, co uznano za 
nieporozumienie. Regionaliści - argumen-
towano - to także ludzie wykształceni, 
umiejący selekcjonować materiały prze-
znaczone do publikacji książkowych. 
     Drugi dzień obrad, którym przewodni-
czył ppłk. dr Andrzej Marciniuk, również  

 

był bardzo pracowity. 
 Zainteresowanie wzbudził referat na 
temat. „Historia Wyższej Oficerskiej Sił 
Powietrznych w Dęblinie”, wygłoszony 
przez przewodniczącego. Zaprezentowano 
też powiat rycki i historię Dęblina.  
O obchodach „Dni Kleeberczyka w Kocku 
i Woli Gułowskiej” mówił Artur Sępoch, 
nowy dyrektor WOK w Lublinie. Delega-
cja regionalistów złożyła także kwiaty pod 
Pomnikiem Bohaterskich Lotników Dę-
blińskiej Szkoły Orląt. Uczestnicy obrad 
zwiedzili również Salę Tradycji WSOSP, 
bazę szkoleniową i dydaktyczną szkoły 
oraz wystawę sprzętu lotniczego.  
  W trzecim dniu, po wysłuchaniu interesu-
jącego referatu mjr rez. Jerzego Trzaskow-
skiego o historii Twierdzy w Dęblinie, re-
gionaliści zwiedzili twierdzę oraz znajdu-
jące się tam ekspozycje wystawowe. O 
godz. 13 w Parafii Wojskowej pw. Matki 
Bożej Loretańskiej mogli uczestniczyć we 
Mszy Św. 
      Podczas trzydniowego sejmiku przewi-
dziano też czas na liczne atrakcje. Szcze-
gólnie podobał się występ Dziecięcego Ze-
społu Tańca Ludowego „Ryki”. Było także 
ognisko, a na stoisku Poczty Polskiej moż-
na było kupić pocztówkę opatrzoną oko-
licznościowym stemplem. Szkoda tylko, że 
książki wydawnictw WRTR w Lublinie, 
mimo iż dotarły do pałacu Jabłonowskich 
(miejsce obrad sejmiku), nie zostały wy-
eksponowane i wróciły do WOK. Zabrakło 
również czasu na wymianę doświadczeń 
regionalistów. Należy sądzić, że możliwe 
to będzie dopiero za rok w Nałęczowie, 
gdzie prawdopodobnie z okazji 100–lecia 
Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa odbę-
dzie się X jubileuszowy Zjazd Towarzystw 
Regionalnych Lubelszczyzny. 
 

Mieczysław Kościński 

 

Co słychać w Kulturze? 
 

Klub Szachowy 
Od 10 października br. wznowione zostały za-
jęcia Krasnobrodzkiego Klubu Szachowego. 
Zajęcia, które odbywają się w każdy piątek w 
godz. 15.00 – 18.00 prowadzi p. Mariusz 
Ruczkowski. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich sympatyków gry w szachy.  
 

Remont budynku gospodarczego  
Trwają prace związane z remontem budynku 
gospodarczego usytuowanego w sąsiedztwie 
budynku KDK. Na budynku pełniącym funk-
cję garażu i magazynu będzie wykonany dach 
z blachy falistej, co zabezpieczy budynek 
przed zaciekaniem. Planowane jest też wyko-
nanie nowych bram garażowych, wymiana 
drzwi do pozostałych pomieszczeń oraz ocie-
plenie budynku. Wykonanie prac zabezpieczy 
budynek przed niszczeniem, poprawi jego 
funkcjonalność oraz estetykę. 

 
Remont sali widowiskowej 

Zakończyły się prace projektowe związane z 
remontem sali widowiskowej w KDK. W 
dniu 23.10.2008r. został ogłoszony przetarg 
na realizację tego zadania. Termin składania 
ofert mija 13 listopada br. o godz. 9.00. O ko-
lejnych działaniach mających na celu popra-
wę funkcjonalności i wyglądu sali będziemy 
informowali w następnych wydaniach GK. 
 

„Tęskniąc za Krasnobrodem” 
Do 15 października 2008r. w KDK czynna 
była wystawa prac znanego polskiego ilustra-
tora prof. Janusza Stannego. Na wystawę pt. 
„Tęskniąc za Krasnobrodem” złożyły się pra-
ce przedstawiające nieistniejącą już architek-
turę i pejzaże Krasnobrodu. 
 

Krasnobród i okolice w fotografii 
Zapraszamy do obejrzenia wystawy fotogra-
ficznej pt. „Krasnobród i okolice”. Autorem 

prezentowanych zdjęć jest p. Ryszard Żyła z 
Zamościa. Wystawa będzie czynna do 20 li-
stopada 2008r. Prace można oglądać w godzi-
nach pracy KDK, tj. od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8.00-18.00, a w soboty w godz. 
9.00-17.00. Zapraszamy. 
 

Śpiewające przedszkolaki 
W dniu 6 listopada 2008r. w KDK odbędzie 
się XIV Gminny Konkurs Piosenki 
Przedszkolaka. Serdecznie zapraszamy 
wszystkie dzieci do udzialu w konkursie. 
Zapisy przyjmujemy w KDK do dnia 
03.11.2008r. 
 

Festiwalowe kolędowanie 
Na sobotę 20 grudnia 2008r. zaplanowane są 
w Krasnobrodzie eliminacje rejonowe XV 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastora-
łek – Będzin’ 2009. Serdecznie zapraszamy 
do udziału w tej imprezie. Termin zgłaszania 
udziału w eliminacjach upływa 26 listopada 
2008r. Szczegółowe informacje i regulamin 
można uzyskać w KDK lub na stronie interne-
towej Festiwalu www.ofkip.pl 

Informacje zebrała: M. Czapla 
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„Piechot¹ do jesieni” 
 
 Nawet nie spostrzegliśmy jak minęło 
lato i nadeszła jesień. A jeśli jesień to 
oczywiście rajd pieszy organizowany już 
od wielu lat przez Krasnobrodzki Dom 
Kultury i Szkolny Klub Krajoznawczo-
Turystyczny„ Pełzaki”. 
 Tegoroczny rajd „Piechotą do jesieni”, 
bo pod takim właśnie hasłem już od kilku 
lat odbywa się wędrowanie po krasno-
brodzkich szlakach odbył się 14 paździer-
nika, czyli w Dzień Edukacji Narodowej. I 
nie była to przypadkowa data. Z racji tego, 
że dzień ten zarówno dla uczniów jak i na-
uczycieli wygląda zazwyczaj inaczej od 
pozostałych dni roku szkolnego padła pro-
pozycja, aby to właśnie w Dzień Nauczy-
ciela zorganizować tę pieszą wędrówkę. 
Kto wie, może właśnie ta data stanie się 
stałą dla tego turystycznego przedsięwzię-
cia....  
 Udział w rajdzie wzięli uczniowie 
szkół podstawowych z Majdanu Wielkiego, 
Kaczórek (po raz pierwszy) i Krasnobrodu 

 

 
 

 

 
a także uczniowie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Krasnobrodzie. W sumie 
około 300 uczestników. 
 Przebiegał on nietypowo, ponieważ 
każda ze szkół pokonywała inną (swoją) 
trasę, której uwieńczeniem stał się wspólny 
dla wszystkich piechurów punkt Krasno-
brodu- kamieniołomy, gdzie odbyło się 
ognisko i pieczenie kiełbasek. Ale zanim to 
nastąpiło były kilometry do pokonania, któ-
re jak się okazało nie sprawiły nikomu 
żadnego problemu. Nawet najmłodsi z 
uśmiechem na ustach i pełni energii do-
tarli „na metę”. 
 Trzeba w tym miejscu wspomnieć, 
że pogoda tego dnia była przepiękna, 
jakby na zamówienie☺. Od rana świeciło 
słońce, które przez cały czas towarzyszy-
ło wszystkim uczestnikom jesiennego 
wędrowania. 
 Przeszedł do historii kolejny już rajd 
„PIECHOTĄ DO JESIENI”, mamy na-
dzieję, że za rok spotkamy się ponownie 
w tak licznym gronie i zamówienie na 
piękną pogodę, które składamy już dzi-
siaj zostanie pozytywnie rozpatrzone.:)  

      M.K.  

 
  

 

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim 
 
 W miesiącu czerwcu b.r. szkoła przystąpiła do udziału 
w konkursie pt: „Recykling komputerów oraz pozostałego 
sprzętu elektronicznego i elektrycznego”, który miał na 
celu zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów, ro-
dziców i społeczności lokalnej. 
 Organizatorem konkursu było Regionalne Stowarzy-
szenie Działań Społecznych „U źródła” z Nałęczowa. 
Dzięki pomocy rodziców, nauczycieli, uczniów i społecz-
ności lokalnej, a w szczególności sołtysa wsi Majdan Ma-
ły Wiesława Mazurka i Grzegorza Smoląga oraz Stani-
sława Molendy, Stanisława Kostrubca, pracowników 
szkoły oraz stażysty p. Jerzego Korgi zostało zebranych 
3,03 ton sprzętu ze wsi Hutków, Majdan Mały i Majdan 
Wielki. Szkoła zajęła II miejsce w województwie i otrzy-
mała nagrodę - projektor multimedialny. 
 Akcja ta uświadomiła społeczności lokalnej, że nie 
należy wyrzucać do lasów i przydrożnych rowów zuży-
tych urządzeń elektrycznych, gdyż wypłukane przez 
deszcz i ulatniające się powietrze szkodliwe substancje 
przedostają się do środowiska i wraz z pożywieniem tra-
fiają do organizmów ludzi i zwierząt. 

Krystyna Gęśla 
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XVI Biegi Przełajowe  

w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim 

 
 W dniu 2 października 2008 roku 
odbyły się XVI Biegi Przełajowe o Pu-
char Szkoły Podstawowej im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Majdanie 
Wielkim. 

Głównym celem zawodów było: 
•  Kształtowanie nawyku aktywnego 

spędzania czasu wolnego, 
•  Propagowanie zdrowego stylu życia 

poprzez ruch na świeżym powietrzu, 
•  Integracja uczniów z różnych środo-

wisk, 
•  Rozwijanie sprawności fizycznej, 
•  Kształtowanie kulturalnego zachowa-

nia się, zgodnie z zasadą „fair play” w 
czasie zawodów. 

W zawodach wzięło udział 6 szkół 
tj.: SP Hulcze, SP Kaczórki, SP Bon-
dyrz, SP Suchowola, ZSP Krasnobród i 
SP Majdan Wielki. 
 Wyniki biegów w poszczególnych 
kategoriach nagrodzone medalami: 
 
Kategoria kl. IV dziewczęta  

I miejsce 
Szymczuk Dominika – SP Majdan W. 

II miejsce 
Dąbrowska Kamila ZSP Krasnobród 

III miejsce 
Przytuła Dominika ZSP Krasnobród 

 

 
Kategoria kl. IV chłopcy  

I miejsce 
Łasocha Damian - SP Majdan Wielki 

II miejsce 
Środa Bartłomiej - SP Hulcze 

III miejsce 
Mękal Adrian - ZSP Krasnobród 

 
 
Kategoria kl. V dziewczęta  

I miejsce 
Pakuła Ewelina – ZSP Krasnobród 

II miejsce 
Sołtys Angelika – SP Kaczórki 

III miejsce 
Teterycz Magdalena – SP Kaczórki 

 
Kategoria kl. V chłopcy  

I miejsce 
Kudełko Michał – ZSP Krasnobród 

II miejsce 
Guzik Kamil – SP Hulcze 

III miejsce 
Nędzyński Michał – SP Kaczórki 

 
Kategoria kl. VI dziewczęta   

I miejsce 
Komisarczuk Aneta – SP Bondyrz 

II miejsce 
Garbula Joanna – SP Suchowola 

 

 
III miejsce 

Wójcik Joanna – SP Bondyrz 
 
Kategoria kl. VI chłopcy  

I miejsce 
Piechnik Wojciech – ZSP Krasnobród 

II miejsce 
Słoński Rafał – SP Hulcze 

III miejsce 
Nawój Marek – ZSP Krasnobród 

         
W łącznej klasyfikacji drużynowej: 

I miejsce – ZSP Krasnobród 
II miejsce – SP Suchowola 

III miejsce – SP Hulcze 
 
Na zakończenie biegów odbyło się ogni-
sko, w przygotowanie którego włączyli 
się rodzice. 
 
Dyrektor Szkoły serdecznie dziękuje 
wszystkim gościom, nauczycielom, 
uczniom, rodzicom przybyłym na spor-
tową imprezę oraz sponsorowi J.K.W. 
Adamczuk. 
 

Jacek Kowalik 
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