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Rozruch nowej hydroforni w Hutkowie

Z końcem maja bieżącego roku firma 
Zakład Remontowo-Budowlany w Zamo-
ściu w ramach zawiązanego konsorcjum 
z firmą Zakład Instalacji Elektrycznych i 
Ogólnobudowlanych ELTOP s.c. Jan Ciu-
pera i Mieczysław Panasiewicz przekaza-
ła Gminie Krasnobród obiekt pod nazwą; 
Budowa stacji i sieci wodociągowej dla 
wsi Hutków w gminie Krasnobród. Zgod-
nie z podpisaną umową wartość zreali-
zowanej inwestycji wyniosła 652.074,30 
PLN. Przedmiotem kontraktu były roboty 
budowlane związane z budową budynku 
stacji wodociągowej, budową żelbetowe-
go zbiornika wyrównawczego o pojemno-
ści 100m3, wykonaniem zasilenia energe-
tycznego stacji (w tym montaż słupowej 
stacji trafo). W studni zainstalowana zo-
stała pompa głębinowa firmy VILO. Teren 
stacji został wygrodzony a na placu stacji 
wykonane zostało oświetlenie zewnętrzne. 
Drogi manewrowe na terenie stacji wyło-
żono kostką brukową. Stacja została połą-
czona z wodociągiem w Hutkowie nową 
siecią wodociągową z rur PCW o długo-
ści 1403 m. W ramach zadania wykonano 
również sześć nowych przyłączy do go-
spodarstw domowych. 
W chwili obecnej trwa rozruch stacji i 
przekazanie jej Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej z/s w Majdanie Wielkim. 

Odmulanie rzeki Wieprz

Rozstrzygnięto przetarg na odmulanie 
rzeki Wieprz. Od 3 lipca rozpoczną się 
prace w terenie. Koszt całości 
zadania realizowanego w 2009 roku wy-
niesie ok. 200 tys. zł. Gmina partycypuje 
w kosztach przedsięwzięcia w wysokości

50 tys., pozostały koszt realizacji zadania 
sfinansują Regionalny Zarząd Gospodarki 
wodnej w Warszawie i Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie. 

Wizyta Prezydenta RP 

w Krasnobrodzie

Z informacji uzyskanych w Kancelarii 
Prezydenta RP wynika, że wizyta Prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego w Krasno-
brodzie planowana na dzień 16 czerwca 
2009r. nie będzie mogła się odbyć w tym 
terminie. Obecnie trwają ustalenia nowego 
terminu wizyty.

Nowy Komendant Straży Miejskiej
W związku z rezygnacją z pracy zło-

żoną przez Annę Nadłonek komendanta 
Straży Miejskiej w Krasnobrodzie Bur-
mistrz Krasnobrodu ogłosił konkurs na ob-
sadę tego stanowiska. W wyniku konkursu 
nowym Komendantem Straży Miejskiej 
w Krasnobrodzie będzie Józef Kłyż. W 
ocenie Komisji, spośród trojga kandyda-
tów spełniających wymagania wskazane 
w ogłoszeniu Józef Kłyż wykazał się naj-
bardziej odpowiednimi kwalifikacjami do 
zatrudnienia na tym stanowisku. Ważnymi 
argumentami przemawiającymi za tą kan-
dydaturą były doświadczenie zawodowe 
na stanowiskach kierowniczych i w pracy 
w służbach mundurowych oraz znajomość 
problemów gminy i jej mieszkańców.

Praca w przedszkolach

W związku z realizacją przez Urząd 
Miejski w Krasnobrodzie projektu „Wspar-
cie na starcie”, w ramach którego zostaną 
utworzone dwa punkty przedszkolne dla 
dzieci 3-5 lat w miejscowościach Hutków 
i Zielone został ogłoszony konkurs na sta-
nowiska  nauczycieli wychowania przed
szkolnego.  W wyniku konkursu do pracy 
na tym stanowisku w Hutkowie wybrano 
Panią Katarzynę Dziura, natomiast w Zie-
lonym Panią Justynę Burda-Kostrubiec.

Centrum Informacji Turystycznej

Wybudowane na Podklasztorze Cen-
trum Informacji rozpoczęło już swoją 
działalność. Jego obsługą zajmują się pra-
cownicy wyłonieni w drodze konkursu: 
Wojciech Sachajko i Izabela Cisek.
Centrum czynne jest przez siedem dni w 
tygodniu w godz. 10.00 – 19.00. 
Kontakt telefoniczny pod numerem (0-84) 
53-42-842.

Kanalizacja burzowa 

na osiedlu Podklasztor

W maju bieżącego roku Gmina Kra-
snobród rozstrzygnęła przetarg ograniczo-
ny w sprawie wyboru wykonawcy robót 
dla wykonania inwestycji pod nazwą:  Ka-
nalizacja deszczowa odwadniająca tereny 
bezodpływowe na osiedlu Podklasztor 
oraz ulice Al. NMP i Tomaszowska w Kra-
snobrodzie. Zainteresowanie wykonaniem 
robót budowlanych objętych przetargiem 
zgłosiło trzech wykonawców: firma EKO-
MEL spółka z o.o. z Janowa Lubelskiego, 
firma AMAR Spółka z o.o. z Lublina oraz 
Zakład Remontowo-Budowlany w Zamo-
ściu – Adam KUSTRA. Wszyscy wyko-
nawcy złożyli ważne oferty. Ofertę najtań-
szą cenowo, która wyniosła 679.000zł z 
VAT złożył Zakład Remontowo Budow-

lany w Zamościu – Adam KUSTRA. W 
związku z tym kontrakt na realizację zada-
nia zostanie w najbliższym czasie udzielo-
ny tej firmie. 
W ramach tego kontraktu ZRB w Zamo-
ściu wykona: sieć kanalizacji burzowej z 
PVC o śr. 500mm- 464m, zaś o średnicy 
400mm- 193m. Do kolektora burzowego 
przyłączone zostaną wpusty uliczne ist-
niejące w Al. N.M.P. oraz nowe wpusty 
które będą zamontowane w jezdni ulicy 
Tomaszowskiej. Średnica kolektora bu-
rzowego umożliwi również zebranie w 
przyszłości całości wód opadowych z 
zatoki autobusowej i parkingów dla po-
jazdów samochodowych planowanych do 
wykonania w rejonie Sanktuarium w Kra-
snobrodzie. Wpusty terenowe przy ulicy 
Tomaszowskiej w okresie intensywnych 
opadów deszczu lub roztopów będą mia-
ły za zadanie zebrać wody zbierające się 
w lokalnych zaniżeniach terenu a tym sa-
mym zapobiec podtapianiu posesji zloka-
lizowanych wzdłuż ulicy Tomaszowskiej. 
Ewentualnemu przedostaniu się substancji 
ropopochodnych z przyszłych parkingów 
do rowu melioracyjnego do którego bę-
dzie wyprowadzony wylot kanalizacji bu-
rzowej zapobiegnie nowoczesny separator 
substancji ropopochodnych zintegrowany 
z osadnikiem. 
Firma ZRB w Zamościu Adam Kustra wy-
konywać będzie zadanie etapowo. Czas 
jaki Gmina Krasnobród wyznaczyła na za-
kończenie inwestycji wynosi 36 miesięcy 
od daty podpisania umowy. 

Informacje zebrała: M. Czapla
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Nieco wcześniej niż w poprzednich 
edycjach rozpoczynamy w tym roku wa-
kacyjne spotkania z muzyką organową i 
kameralną. Mowa tu o rozpoczynającym 
kulturalne lato w Krasnobrodzie Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte 
ad Astra”, który odbędzie się w dniach 21-
27 czerwca.

Festiwal organizowany jest przez Fun-
dację Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej 
DIVERTIMENTO i Krasnobrodzki Dom 
Kultury przy współpracy z Parafią Nawie-
dzenia Najświętszej Marii Panny i Parafią 
Zesłania Ducha Świętego w Krasnobro-
dzie oraz Urzędem Miejskim w Krasno-
brodzie.

Honorowy patronat nad Festiwalem 
objął Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wa-
cław Depo. Festiwalowi patronują także 
Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś oraz 
Katedra Dydaktyki Muzycznej Instytutu 
Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu 
Jana Pawła II w Lublinie.
Natomiast współorganizatorem II Ogólno-
polskiego Konkursu Organowego, który 
odbędzie się w ramach festiwalu jest Cen-
trum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Program festiwalu przedstawia się na-
stępująco:

KONCERT  INAUGURACYJNY

21 czerwca 2009 r. godz. 19.00

Sanktuarium Najświętszej Marii Panny 
w Krasnobrodzie

program:
Radosław Marzec – organy

Marek Vrabel – organy

Prowadzenie Koncertu:
Mariola Czapla i Michał Maciejewski

II OGÓLNOPOLSKI

KONKURS ORGANOWY

Sanktuarium Najświętszej Marii Panny 
w Krasnobrodzie

I etap konkursu

23 czerwca 2009 r.: godz. 13.00 – 16.00
II etap konkursu

25 czerwca 2009 r.: godz. 10.00 – 13.00
prowadzenie konkursu 
– Michał Maciejewski

registrant – Krzysztof Ostrowski
opieka organmistrzowska 

– Andrzej Kamiński

JURY

prof. Józef Serafin
dr Radosław Marzec

Marek Vrabel
dr Jarosław Wróblewski

KONCERT

23 czerwca 2009 r. godz. 20.00

Kościół Świętego Ducha 
w Krasnobrodzie

Katarzyna Bąkowska – skrzypce

KONCERT

24 czerwca 2009 r. godz. 19.00

Krasnobrodzki Dom Kultury
ul. 3 Maja 26

Duet Gitar Klasycznych

Andrzej Olewiński 
i Aleksander Wilgos

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
22 czerwca 2008 r.

Krasnobrodzki Dom Kultury
ul. 3 Maja 26

godz. 18.00

Otwarcie Wystawy

„Ksiądz Jerzy Popiełuszko. 
Ostatnie pożegnanie – Warszawa 1984”

Autor zdjęć: Grzegorz Ostrowski

godz.19.00

projekcja filmu Rafała Wieczyńskiego
„Popiełuszko. Wolność jest w nas”

25 czerwca 2009 r. godz. 19.00

Krasnobrodzki Dom Kultury
ul. 3 Maja 26

„Bądź wierny, idź !”
Pieśni wolności w wykonaniu
Stanisława Markowskiego.

W czasie wieczoru będzie śpiewał pie-
śni i piosenki z własną muzyką i teksta-
mi  takich poetów, jak m. in:  Jan Lechoń,  
Krzysztof Kamil Baczyński, Zbigniew 
Herbert,  Jerzy Narbutt,  Stanisław Baliń-
ski…

ZAKOŃCZENIE  FESTIWALU
26 czerwca 2009 r.

Sanktuarium Najświętszej Marii Panny 
w Krasnobrodzie

 

godz. 18.00

Uroczysta Msza Święta Dziękczynna

godz. 20.00

KONCERT LAUREATÓW

II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

ORGANOWEGO

(ogłoszenie wyników Konkursu, wręcze-
nie nagród i wyróżnień)

program

utwory organowe wybrane przez Jury 
w wykonaniu Laureatów Konkursu

oraz

Arcangelo Corelli [ 1653 – 1713]

Sonata in B maggiore
cz. I Preludio. Adagio

cz. II Allemanda.Allegro
cz. III Sarabanda. Adagio

cz. IV Tempo di Gavotta. Allegro

Sonata in la minore
cz. I Vivace

cz. II Allegro
cz. III Adagio
cz.IV Allegro

wykonawcy:
 

Krzysztof Ostrowski – organy
Ewa Pomianowska – skrzypce

Katarzyna Czeżyk-Zielińska – skrzypce
Orkiestra Festiwalowa

prowadzenie koncertu 
Michał Maciejewski

nagranie koncertu - reżyser dźwięku 
Andrzej Brzoska

Na tegoroczną edycję Festiwalu przy-
gotowywane jest wydanie płyty CD z 
utworem „Suita Krasnobrodzka” skompo-
nowany przez Alicję Gronau na Inaugura-
cję I Festiwalu Muzyki Organowej iKame-
ralnej „Per Arte ad Astra”.

Utwór ten wykonany przez Młodzie-
żową Orkiestrę Kameralną „DIVERTI-
MENTO” z Warszawy miał swoje pra-
wykonanie w dniu 19 sierpnia 2007r. w 
Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie. 

Nagrania dokonał reżyser dźwięku 
Andrzej Brzoska. 

Program festiwalu podany będzie rów-
nież na plakatach informacyjnych oraz w 
Internecie. 

Serdecznie zapraszamy.

Elżbieta Ostrowska
Dyrektor Festiwalu

dr Jarosław Wróblewski
Dyrektor Artystyczny

Mariola Czapla
Koordynator Festiwalu

„Per Arte ad Astra”

III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
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Nad krasnobrodzkim zalewem 
trwają przygotowania do sezonu 

wakacyjnego. Właściciele punktów ga-
stronomicznych modernizują swoje obiek-
ty. Samorząd gminy Krasnobród również 
prowadzi działania mające na celu popra-
wę warunków wypoczynku oraz estety-
ki, tego najczęściej odwiedzanego latem 
miejsca.

Po pracach ziemnych związanych z 
oczyszczaniem z mułu dna zalewu, po 
modernizacji grobli wokół zbiornika, na-
wiezieniu czystego piasku na plażę przy-
szedł czas na modernizację infrastruktury. 
Odnowione zostało „stare” i kontynuowa-
ne są prace związane z budową, znacznie 
większego, nowego mola. Planowany ter-
min zakończenia I etapu budowy mola za-
planowano na 15 czerwca 2009r. Etap ten 
obejmuje wykonanie drewnianego molo 
o długości 80m i szerokości  4m będące-
go przedłużeniem deptaka spacerowego. 
Obecnie prowadzone są także działa ma-
jące na celu wykonanie oświetlenia budo-
wanego molo. 

II etap budowy mola polegający na 
wykonaniu części położonej równolegle 
do plaży zaplanowana po zakończeniu se-
zonu wakacyjnego. Wykonawcą zadania 
jest przedsiębiorstwo „EKOMEL” z Jano-
wa Lubelskiego
 M. Czapla

Nowe krasnobrodzkie molo

KWIACIARNIA   MARGET
przy ul. Spokojnej 18 w Krasnobrodzie

tel. 692 579 182, 608 491 441
oferuje kwiaty na różne okazje

kwiaty cięte, kwiaty doniczkowe, wiązanki okolicznościowe,
wieńce,bukiety ślubne, dekorowanie sal, kościołów, kaplic kwiatami, 

kompozycje kwiatowe całoroczne, stroiki świąteczne
Prowadzimy również sprzedaż 

świec, zniczy, ceramiki-doniczki, wazony, obrazów, upominków,
a także odżywek, nawozów oraz ziemi do kwiatów i krzewów.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
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W sobotę 9 maja 2009 w Majda-
nie Wielkim odbyła się nieco-

dzienna uroczystość – obchody 50-lecia 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
połączona z poświęceniem nowego samo-
chodu bojowego.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. 
w intencji strażaków, którą sprawował 
proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w 
Krasnobrodzie ks. prałat Roman Marsza-
lec. Homilię wygłosił ks. Sławomir Skow-
roński. 

Po mszy św. uczestnicy uroczystości: 
druhowie z OSP w Majdanie Wielkim oraz 
przedstawiciele jednostek OSP z terenu 
miasta i gminy Krasnobród, zaproszeni 
goście oraz mieszkańcy Majdanu Wielkie-
go udali się na plac przed strażnicą, gdzie 
odbyła się dalsza część uroczystości. 

Poświęcenia samochodu dokonał ks. 
prałat Roman Marszalec, następnie Prezes 
OSP w Majdanie Wielkim Zbigniew Ko-
strubiec pokrótce przedstawił najważniej-
sze informacje z pond 50-letniej historii 
jednostki.

Z kart historii OSP

w Majdanie Wielkim
Jednostka OSP w Majdanie Wiel-

kim powstała wiosną 1955r. Inicjatorami 
utworzenia jednostki byli: Michał Piskor 
– przewodniczący Gromadzkiej Rady Na-
rodowej, Jadwiga Gronowska – sekretarz 
GRN, Wawrzyniec Kostrubiec- pracownik 
GRN  oraz Franciszek Piskor.

Pierwszym Komen-
dantem OSP był Stani-
sław Bukała – po kursie 
w Krasnymstawie, Pre-
zesem Franciszek Piskor, 
mechanikiem Wawrzy-
niec Kostrubiec. 

Pierwszym sprzętem 
OSP była sikawka ręcz-
na przechowywana w 
budynku GRN w Majda-
nie Wielkim. 

Pieniądze na rozpo-
czynającą się wówczas 
budowę remizy zbierał 
Przewodniczący GRN 
Michał Piskor – przy 
okazji składania podań 
przez rolników o umo-
rzenie obowiązkowych 
dostaw wobec Państwa.

Do gromadzenia materiałów na budo-
wę przyczynił się również Piskor Franci-
szek.

Organizacją zabaw, z których dochód 
przeznaczony był na budowę remizy zaj-
mował się pierwszy mechanik do obsługi 

motopompy Wawrzyniec Kostrubiec. Po-
święcił on dużo czasu na sprowadzenie 
sprzętu p. pożarowego dla jednostki.
Zebrania i inne uroczystości odbywały w 
domu Władysława Gładysza, natomiast 
trębacz – Stanisław Buczak pracował z 
całą rodziną dbając o porządek remizo-
świetlicy. Bardzo ofiarnie pracowali dla 
jednostki druhowie z 3-ej przerwy z Ada-
mem Bukałą na czele. Duży udział w po-
wstaniu jednostki miał również późniejszy 
komendant – Julian Nadłonek.
W 1957 r. Jednostka OSP Majdan Wielki 
otrzymała motopompę M-400. 
W 1960 r. otrzymano drugą motopompę 
M-800 za szybką i wzorową akcję gaśniczą 
w Dominikanówce.
 W 1958 r. otrzymano wóz konny. 
 W 1965 r. dzięki zbiórce we wsi Majdan 
Wielki zakupiono samochód „Lublinek”.
 W 1980 r. Jednostka otrzymała samochód 
strażacki z odpowiednim sprzętem. 
W czasie swego istnienia Jednostka zbu-
dowała dwa budynki remizo-świetlic z ga-
rażem.

OSP w Majdanie Wielkim brała udział 
nie tylko w zawodach, ale i w innych uro-
czystościach religijnych i patriotycznych. 
W 1956 r. w Tarnawatce na 8 jednostek 
Majdan Wielki zajął I miejsce w zawodach 
sportowo – pożarniczych.
W ostatnich latach jednostka odniosła 
wiele sukcesów w zawodach sportowo – 
pożarniczych m.in.:
2005 r. - zawody Powiatowe (Deszkowice) 

– I miejsce
2007 r. - zawody Powiatowe (Łabunie) – I 
miejsce dla młodzieżowej drużyny pożar-
niczej
- zawody Wojewódzkie (Wierzbica) – I 
miejsce dla młodzieżowej drużyny pożar-
niczej

- zawody Wojewódzkie (Kock) – 14 miej-
sce 
- zawody Powiatowe (Sitaniec) – I miej-
sce

W latach 2007 – 2009 dzięki stara-
niom władz samorządowych, oraz wspar-
ciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarzą-
du Głównego Związku OSP RP oraz za-
angażowaniu druhów OSP Majdan Wiel-
ki udało się: rozbudować remizę wraz z 
garażem, pozyskać samochód pożarniczy 
marki TATRA, który w dniu dzisiejszym 
będzie poświecony.

Kończąc swoje wystąpienie druh Zbi-
gniew Kostrubiec wyraził słowa podzię-
kowania:

W imieniu zarządu i druhów OSP Maj-
dan Wielki serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy wspierali nasze działania związane 
z ochroną przeciwpożarniczą oraz działal-
nością jednostki OSP w Majdanie Wiel-
kim. 

W dalszej części uroczystości jubi-
leuszowych oficjalnego przekazania klu-
czyków do samochodu oraz dokumentów 
dokonali burmistrz Krasnobrodu Janusz 
Oś i z-ca komendanta PSP w Zamościu st. 
kpt. mgr inż. Marek Dziedzic. Dokumen-
ty odebrał dowódca drużyny Sylwester 
Szpyra, zaś kluczyki Stanisław Kostrubiec 
- kierowca OSP w Majdanie Wielkim, któ-
ry po ich otrzymaniu dokonał prezentacji 
pojazdu bojowego poprzez uruchomienie 
sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

Następnie okolicz-
nościowe przemówienia 
wygłosili zaproszeni go-
ście: poseł na Sejm RP 
Wojciech Żukowski, pre-
zes Powiatowego Związ-
ku OSP RP w Zamościu 
Kazimierz Mielnicki, za-
stępca komendanta Miej-
skiego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Zamościu 
mł. bryg. mgr inż. Marek 
Dziedzic, honorowy pre-
zes Powiatowego Związ-
ku OSP RP w Zamościu, 
były komendant woje-
wódzki płk. Mieczysław 
Skiba i Burmistrz Kra-
snobrodu Janusz Oś.

Wszyscy w swoich 
wystąpieniach gratulowali druhom jubi-
leuszu, podkreślali ogromne znaczenie 
działalności jednostki OSP dla całej spo-
łeczności lokalnej, odwagę i poświęcenie 
druhów podczas różnego rodzaju akcji ra-
towniczych i 
   Ciąg dalszy na str. 6

50-lecie OSP w Majdanie Wielkim
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Ciąg dalszy ze str. 5
życzyli Jubilatom wszelkiej pomyślności 
w służbie pożarniczej i w życiu osobi-
stym.

Po przemówieniach przyszedł czas 
na uhonorowanie druhów za ich aktywną 
działalność w szeregach OSP poprzez 
wręczenie medali i odznaczeń. 

Oto lista odznaczonych osób: 
Złoty medal:

1. Kostrubiec Władysław syn Wawrzyńca
Srebrny medal:

1. Gałan Bogdan syn Tadeusza 
2. Gontarz Ryszard syn Antoniego
3. Górnik Krzysztof syn Antoniego 
4. Gronowska Jadwiga córka Andrzeja
5. Kostrubiec Tadeusz syn Mieczysława
6. Piskor Bolesław syn Jana 

Brązowy medal: 
1. Buczak Paweł syn Mieczysława
2. Kawka Leszek syn Edwarda
3. Kostrubiec Stanisław syn Franciszka 
4. Kostrubiec Wiesław syn Mieczysława
5. Kostrubiec Zbigniew syn Franciszka
6. Najda Wiesław syn Adama
7. Staroń Wiesław syn Jana 
8. Szpyra Sylwester syn Jana

Odznaka wzorowy strażak:
1. Buczak Marcin syn Mieczysława 
2. Gajewski Adam syn Bogdana 
3. Gontarz Marcin syn Sylwestra
4. Kostrubiec Adam syn Stanisława 
5. Kostrubiec Daniel syn Tadeusza
6. Kostrubiec Marcin
7. Kozłowski Rafał syn Lucjana 
8. Rębisz Piotr syn Stanisława 
9. Smalera Kamil syn Jerzego
10. Szpyra Sławomir syn Jana
11. Wlaź Andrzej syn Romana 

Ponadto dokonano też odznaczenia 
znakami za wysługę lat.

50 lat w OSP

1. Bukała Stanisław 
2. Gronowska Jadwiga 
3. Kostrubiec Ignacy
4. Kostrubiec Wawrzyniec
5. Rębisz Czesław
6. Zawada Władysław

45 lat w OSP

1. Pitak Stanisław 
2. Pypa Franciszek
3. Tytuła Jan

40 lat w OSP

1. Nabłonek Antoni
2. Pałka Stanisław 
3. Piskor Bolesław 
Szpyra Stanisław

35 lat w OSP

1. Cisek Józef 
2. Kostrubiec Władysław 

3. Molenda Stanisław

25 lat w OSP

1. Gałan Bogdan 
2. Gontarz Ryszard 
3. Górnik Krzysztof 
4. Kostrubiec Tadeusz

20 lat w OSP

1. Adamczuk Wiktor 
2. Kostrubiec Mieczysław 
3. Kostrubiec Zbigniew 

15 lat w OSP

1. Litwin Andrzej 
2. Kostrubiec Wiesław 
3. Najda Wiesław 
4. Staroń Wiesław 

5 lat w OSP

1. Buczak Marcin
2. Buczak Paweł 
3. Gajewski Adam 
4. Gontarz Marcin 
5. Kawka Leszek 
6. Kostrubiec Adam 
7. Kostrubiec Daniel 
8. Kostrubiec Stanisław 
9. Litwin Mirosław 
10. Piskor Zdzisław 
11. Rębisz Piotr 
12. Szpyra Sylwester 
13. Wlaź Andrzej 

Po wręczeniu odznaczeń, którego do-
konali zaproszeni goście, nadszedł czas na 
szczególne słowa podziękowania skiero-
wane do Pani Jadwigi Gronowskiej Waw-
rzyńca Kostrubca - założycieli Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Majdanie Wielkim. 
Do tych podziękowań przekazanych przez 
burmistrza Janusza Osia i posła Wojciecha 
Żukowskiego dołączony był upominek 
w postaci obrazu Matki Boskiej Krasno-
brodzkiej.

Jubileusz 50-lecia OSP w Majdanie 
Wielkim zakończył się uroczystym obia-
dem przygotowanym w miejscowej remi-
zie strażackiej.

Do życzeń przekazanych podczas 
strażackiego święta w Majdanie Wielkim 
dołącza się także Redakcja Gazety Kra-
snobrodzkiej. 

M. Czapla

Fotoreportaż – str. 20

Obok publikujemy wiersz napisany
 z okazji Jubileuszu 50-lecia OSP

w Majdanie Wielkim 
przez mieszkankę tej miejscowości 

p. Danutę Kargol  

Wielka Jubilatka

Będzie wręcz mowa
o niej – o straży,
a o takiej straży

to niejeden marzy,

Należeć do straży
to wiele atrakcji,
ale najważniejszy
jest udział w akcji.

Strażacy zimą i latem
są zawsze gotowi 

zawsze uśmiechnięci 
i ciągle morowi. 

W tym dniu w mundurach 
i pełna gala

wiele osobistości i wiele gości 
to na 50-lecie uroczystości.

Weterani na piersi 
odznaczenie przypięli

razem z młodymi 
przy remizie stanęli, 

a obok czerwony 
wóz strażacki nowy

do akcji gotowy. 

Najpierw Msza Święta 
pod przewodem 

księdza proboszcza 
uroczyście odprawiona

i homilia okolicznościowa wygłoszona.

Ksiądz wspominał 
o straży swoje dziecięce marzenie

i przytaczał różne
życiowe zdarzenia.

Potem wóz strażacki
poświęcono

i do oficjalnych uroczystości
przystąpiono.

Poseł Ziemi Zamojskiej
zaszczycił nas swoją obecnością  

w mundurze strażackim galowym
w dniu owym.

Naczelnik straży druhów
wymusztrował
i do oznaczeń

drużynę zameldował.

Lista odznaczonych była
bardzo długa

oj wielka to wielka
strażaków zasługa.

A strażacy młodzi
prawdziwi sportowcy

jeździli na różne zawody
pokonywali różne przeszkody

Słońce uśmiechało się
pięknie do strażaków

co dodawało im animuszu
w dniu jubileuszu.

Danuta Kargol

50-lecie OSP w Majdanie Wielkim
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To nie tak miało być..., mowa 
oczywiście o pierwszym dniu VII 

Majówki Roztoczańskiej, a konkretnie o 
pogodzie, która pozostawiała wiele do ży-
czenia.
Ale może od początku.
Tradycyjnie już, pierwsze dni maja to czas, 
w którym w Krasnobrodzie organizowana 
jest impreza plenerowa pod nazwą MA-
JÓWKA ROZTOCZAŃSKA.

W tym roku już po raz siódmy moż-
na było wziąć udział w tych świątecznych 
wydarzeniach. A trzeba przyznać, że tro-
chę się działo. Majowe świętowanie roz-
poczęło się w piątek, 1 maja otwarciem 
wystawy malarstwa Pani Jolanty Szcze-
pańskiej – Plewka z Lublina „ŻYĆ KAŻ-
DYM DNIEM”.

To właśnie w to pierwszomajowe 
popołudnie można było po raz pierwszy 
obejrzeć prace Pani Jolanty, która malar-
stwem zajmuje się z zamiłowania. Dla 
zainteresowanych dodam tylko, że wy-
stawa liczy 40 prac 
(przeważają pejzaże) 
i można ją oglądać 
w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury do po-
łowy czerwca.

Drugim punktem 
piątkowego progra-
mu była plenerowa 
projekcja filmu pt. 
„Dlaczego nie”, któ-
ra odbyła się na Pla-
cu Siekluckiego w centrum Krasnobrodu. 
Tak jak wspomniałam na początku pogoda 
w realizacji tego zadania nie była sprzy-
mierzeńcem organizatorów, ale.... mimo 
chłodu i padającego momentami deszczu 
projekcja odbyła się. Wytrwali miłośnicy 
kina zebrali się na placu, gdzie wspólnie 
obejrzeli tę polską produkcję.

Sobota 2 maja przywitała nas słońcem 
i troszkę cieplejszą pogodą, która optymi-
stycznie wpływała nie tylko na organizato-
rów, ale także na mieszkańców i turystów, 
którzy postanowili skorzystać z propono-
wanych atrakcji.
Ta słoneczna, majowa sobota zaczęła się 
dla niektórych już o 8.30, a to za sprawą 
Wielkiej Wyprawy Otwartych Oczu. Pod 
takim właśnie hasłem odbył się program 
przygotowany przez Katolickie Stowa-
rzyszenie Ruchu Światło-Życie Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej „CEDRON” 
jednego z współorganizatorów Roztoczań-
skiej Majówki skierowany przede wszyst-
kim do młodzieży.
O godz. 8.30 rozpoczął się rajd gwiaź-
dzisty, którego uczestnicy wyruszali z 
czterech miejsc jednocześnie (Ciotusza, 
Kościół w Bondyrzu, Kaplica na Wodzie 
w Krasnobrodzie, parking przy Ośrodku 

Wypoczynkowym „Energetyk” w Krasno-
brodzie) aby wspólnie dotrzeć do miejsca 
przeznaczenia, czyli Kościoła pw. Zesła-
nia Ducha Świętego w Krasnobrodzie. 
Tam  o godzinie 13.30 rozpoczęła się uro-
czysta msza święta dla wszystkich przyby-
łych, której przewodniczył kanclerz Kurii 
Diecezjalnej w Zamościu ks. prałat Adam 
Firosz.

Po eucharystii był czas na wspólny po-
siłek serwowany na przykościelnym placu 
a potem, o godzinie 15.00. rozpoczął się 
koncert zespołu „TESTIMONIUM” z Ka-
towic. Zanim to jednak nastąpiło głos za-
brał obecny na uroczystościach burmistrz 
Krasnobrodu Janusz Oś, który wyraził 
radość z tego spotkania i nadzieję, że w 
przyszłości katolicka młodzież równie 
chętnie i licznie będzie nas odwiedzała. 

Relację uczestnika wyprawy ks. Grze-
gorza Bartko publikujemy na str. 8 bieżą-
cego wydania GK.
 W tym miejscu należy też wspo-

mnieć, że podczas 
tego sobotniego spo-
tkania na placu przy 
Kościele można było 
obejrzeć wystawę 
prac uczniów Liceum 
Plastycznego w Za-
mościu poświęconą 
transplantologii. Po-

nadto temat wszyst-
kim obecnym przy-
bliżyła Pani Anna 
Gradziuk koordyna-
tor ds. transplantacji.

Natomiast popo-
łudniowy program 
drugiego dnia Ma-
jówki odbywający 
się na Placu Siekluckiego przygotowany 
pod hasłem „Muzyka jest dobra na wszyst-
ko” zaczął się koncertem zespołu „Odys-
seya”. Potem były konkursy z nagrodami 
dla dzieci, pokazy tańca w wykonaniu Ze-
społu Tańca Nowoczesnego „Fart” dzia-
łającego przy KDK oraz występ zespołu 
wokalnego „MUNDZIO” z Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Józefowie. Następnie 
ponownie na scenie pojawił się zespół 
„Odysseya”, który grał dla publiczności 
do godziny 20.00.

O dwudziestej, bowiem krasnobrodzka 
publiczność powitała gwiazdę wieczoru, 
którą był Darek Nowicki z zespołem ABC. 
Początek jego koncertu był spokojny i me-
lancholijny, można by rzec, że nawoływał 
do wspomnień, ale później prezentowane 
utwory sprzed lat porwały zgromadzoną 
publiczność do tańca. I nawet nie wiado-

mo, kiedy 1,5 godziny minęło na wspólnej 
zabawie. Nie obyło się oczywiście bez bi-
sów. Po ostatnim utworze publiczność po-
dziękowała wokaliście i zespołowi grom-
kimi brawami.
Ale to nie był koniec sobotniego progra-
mu, bo wszystkich uczestników Majów-
ki do wspólnej zabawy zaprosił zespół 
„Odysseya”, który grał do godziny 23.00. I 
w tym tanecznym, rozśpiewanym nastroju 
zakończył się drugi dzień roztoczańskie-
go, majowego świętowania.

Niedziela 3 maja rozpoczęła się rów-
nież wcześnie, bo od godziny 9.00 trwały 
uroczystości patriotyczno-religijne zwią-
zane z obchodami Święta Konstytucji 3 
Maja. Tradycyjnie obchody tego narodo-
wego święta swój początek miały w Sank-
tuarium Maryjnym, gdzie przed uroczystą 
mszą świętą w intencji Ojczyzny program 
patriotyczny zaprezentowali uczniowie 
Zespołu Szkół Podstawowych w Krasno-
brodzie. Po mszy świętej odbył się prze-
marsz pod pomnik Konstytucji 3 Maja, 
gdzie okolicznościowe przemówienie wy-
głosił Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś, 
a potem zgromadzone delegacje złożyły 
wiązanki.

Uroczystości religijno-patriotyczne 
zaszczycił swoją obecnością poseł na Sejm 
RP Wojciech Żukowski.

Pod hasłem Biesiada Krasnobrodzka 
rozpoczęła się po-
południowa część 
programu trzeciego 
dnia Majówki Rozto-
czańskiej, która mia-
ła miejsce na Placu 
Siekluckiego. Pierw-
szym jego punktem 
był blok familijny 
pt. „Uśmiechnij się 
już wiosna!”, któ-
rego adresatami 

były oczywiście dzieci, ale nie tylko... 
Do wspólnej zabawy zaproszono także 
rodziców, którzy towarzyszyli swoim po-
ciechom. Były wspólne zabawy, piosenki, 
nagrody a także dużo, dużo uśmiechu. A 
jak biesiada, to oczywiście nie mogło obyć 
się bez muzyki ludowej. Jako pierwsi na 
scenie zaprezentowali się dobrze wszyst-
kim znani „Wójtowianie”, których występ 
podzielony był na dwa wejścia, miedzy 
którymi przeprowadzono konkursy z na-
grodami dla dzieci.

Następnie na scenie powitano młodych 
aktorów - krasnobrodzkich licealistów, 
którzy wystąpili w inscenizacji pt. „Aser-
tywny Kopciuszek”. Tuż po nich na scenie 
ponownie zabrzmiała muzyka ludowa, a 
może raczej podwórkowa, w wykonaniu 
„Kapeli Szczebrzeskiej”.
 Ciąg dalszy na str. 8

VII Majówka Roztoczańska
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Wszystko wygląda zupełnie ina-
czej, kiedy człowiek wyruszy 

na szlak. Wówczas szerokie otwieranie 
oczu i odkrywanie piękna staje się celem 
samym w sobie. Doświadczyłem tego 2 
maja 2009, podczas Wielkiej Wyprawy 
Otwartych Oczu, na którą wybrałem się 
wraz z tarnawacką młodzieżą. Wędrówka 
została zorganizowana przez Ruch Świa-
tło-Życie. W tym roku wzięło w niej udział 
około 500 osób z różnych stron naszej die-
cezji. Wyruszaliśmy z kilku miejsc, aby w 
końcu dojść do Krasnobrodu Podzamcze.  

W naszym przypadku wędrówka roz-
poczęła się przy cudownej kapliczce. Pani 
Przewodnik przywitała wszystkich, pod-
budowała i zaczęła skutecznie prowadzić. 
Ruszyliśmy w stronę lasu. Młodzież i 
księża z Łabuń, Wielączy oraz Tarnawatki 
szli radośni, napełnieni nadzieją poranka. 
Jednak po krótkim czasie zaczęli stawiać 
coraz bardziej niepewne kroki. Bezpo-
średnią przyczyną tej odmiany rytmu w 
marszu stanowił podmokły teren. Chociaż 
buty rzeczywiście trochę się zamoczy-
ły, była to ciekawa atrakcja na początek. 

Kiedy wyszliśmy na suchą drogę, wtedy 
na mokre buty opadł kurz i już na jakiś 
czas tam został. Podczas wędrówki miały 
miejsce krótkie postoje. Pani Przewodnik 
opowiadała zawsze o miejscu, w którym 
aktualnie znajdowaliśmy się. Wyjaśniała 
znaczenie rzeźby terenu, a także tłuma-
czyła zjawiska, które na co dzień umykają 
naszej uwadze. Dzięki tubie nagłaśniającej 
mogła być dobrze słyszana przez przeszło 
80 osób. Podczas jednego z postojów kilka 
dziewcząt wystąpiło z krótkim, plenero-
wym koncertem. Niestety, grupa młodzie-
ży, z którą szedłem nie była tego dnia zbyt 
rozśpiewana. Co jakiś czas pojawiały się 
jakby „jaskółki” śpiewu, ale szybko odla-
tywały. Zdecydowaną przewagę uzyskały 
natomiast rozmowy i głośne śmiechy. Las, 
łąka, pole podczas wędrówki to wymarzo-
ne miejsce dla ożywionej konwersacji. Wy-
siłek fizyczny podczas wędrówki odbloko-
wuje nagromadzone pokłady entuzjazmu. 
Jednak kiedy szliśmy pod górę entuzjazm 
minimalnie słabł. W miejscowość Grabnik 
niektórzy zaczęli przyznawać się do po-
czątków zmęczenia. Na szczęście wytrzy-

mali jakoś do końca. Zresztą, można było 
dłużej odpocząć przy leśnym, stromym 
pagórku, z którego niektórzy zbiegali po 
kilka razy. Inni zaś bali się zejść tylko raz. 
Podczas wędrówki krajobrazy zmieniały 
się tak szybko. Szliśmy przez pięknie po-
łożone leśne drogi. Zatrzymywaliśmy się 
na polanach. Przytulne miejsca, w których 
czuliśmy się wprost otoczeni przez przyro-
dę po kilku krokach naprzód przemieniały 
się w punkty widokowe. 

Moje otwarte oczy widziały harmonię, 
wprost chłonęły poczucie harmonii. My-
ślałem sobie: „tu wszystko jest na swoim 
miejscu i wskazuje na zamysł Boga. Har-
monia przyrody wpływała na właściwą 
jedność w naszej grupie.  Cała wędrówka 
była doskonałym przygotowaniem do Eu-
charystii, podczas której Ksiądz Kanclerz 
Adam Firosz mówił o prawdziwym szczę-
ściu człowieka. Jestem głęboko przekona-
ny, że wędrowanie bardzo pomaga w od-
powiedzi na to pytanie.  

ks. Grzegorz Bartko

Oto co widziały moje otwarte oczy!

VII Majówka 
Roztoczańska

Ciąg dalszy ze str. 7
Około godziny 19-stej zmieniły się rytmy i dla publicz-
ności zaśpiewał debiutujący na scenie krasnobrodz-
ki zespół „HOLD BAND”, który swoim repertuarem 
przypomniał znane i lubiane polskie piosenki, które 
zachęciły wszystkich zgromadzonych do wspólnej za-
bawy.

Na koniec niedzielnego wieczoru wystąpiła Agata 
Werner z zespołem, która swoim energetyzującym kon-
certem zakończyła tegoroczną – VII Majówkę Rozto-
czańską. 

Warto dodać, że Biesiada Krasnobrodzka, to nie 
tylko muzyka ale również Jarmark Zygmuntowski, któ-
ry zgromadził w centrum Krasnobrodu stoiska z twór-
czością ludową i rzemiosłem.
Można było obserwować pracę garncarza, a nawet 
spróbować własnych sił w „lepieniu garnków”. Nie za-
brakło też piknikowej gastronomii. Dodatkową atrak-
cją niedzielnego spotkania na Placu Siekluckiego były 
prezentacje kulinarne w wykonaniu mieszkanek gminy 
Krasnobród. Tradycyjnie już ruskie pierogi gotowały 
panie z miejscowości Hutków, racuchy smażyły miesz-
kanki Zielonego, a domowym chlebem ze smalcem i 
pieczonymi plackami z cebulą i grzybami częstowała 
pani Halina Adamowicz z Lasowiec. Panie miały pełne 
ręce roboty, bo chętnych do degustacji tych smakoły-
ków nie brakowało.

VII Majówka Roztoczańska przeszła już do historii, 
mam nadzieję, że pozostaną po niej miłe wspomnienia.                                                      

                                                                   M.K.
Fotoreportaż – str. 10-11

PODZIĘKOWANIA
Burmistrz Krasnobrodu i Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury 
składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w or-

ganizację VII Majówki Roztoczańskiej:

WSPÓŁORGANIZATOROM:

Stowarzyszeniu Kulturalno-Naukowemu „DO ŹRÓDEŁ”

Katolickiemu Stowarzyszeniu Ruchu Światło-Życie 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej „CEDRON”

Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie

Parafii Zesłania Ducha Św. w Krasnobrodzie

SPONSOROM:

PGE Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A.

PGE Dystrybucji Zamość Sp.z.o.o

Zakładowi Poligraficznemu ATTYLA w Zamościu
AMC Marketowi Spożywczemu w Krasnobrodzie

Centrum Szkolenia i Rekreacji „ENERGETYK” w Krasnobrodzie 

PATRONOM MEDIALNYM, 
którymi byli:
Radio Lublin

Katolickie Radio Zamość
Telewizja Internetowa KRASNOBROD.TV

Kronika Tygodnia

 Maj 2009
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Początek maja to już tradycyjnie 
święto dla miłośników książek. W 

tym roku Tydzień Bibliotek odbywał się 
pod hasłem „Biblioteka to plus”, nawią-
zując tym samym do projektu rządowego 

„Biblioteka+”, mającego znacznie popra-
wić bazę i funkcjonowanie bibliotek w 
gminach i małych miastach, a także uzmy-
sławiającego wartość jaką stanowią te in-
stytucje w każdym systemie i okresie.

Obchody tegorocznego Tygodnia Bi-
bliotek zaakcentowaliśmy również w Bi-
bliotece Publicznej w Krasnobrodzie. Jej 
„Plusy” z radością poznawali głównie nasi 
najmłodsi czytelnicy.

W poniedziałek 11 maja gościliśmy 
uczniów kl. 0 z Krasnobrodu. Mali goście 
zapoznali się ze światem książek i różno-
rodnością księgozbioru. Dowiedzieli się 
jak wygląda praca bibliotekarza, a także 
jak zostać czytelnikiem Krasnobrodz-
kiej Biblioteki. Był też czas na czytanie i 

skromny poczęstunek.
Kolejny dzień (12 maja) upłynął pod 

znakiem rywalizacji. Tego dnia odbył się 
konkurs czytelniczy „W Krainie Narnii”, 
przeznaczony dla uczniów kl. IV-VI. Kon-
kurs dotyczył znajomości cyklu „Opowie-
ści z Narnii”, a organizowaliśmy go przy 
współpracy z Biblioteką Szkoły Podsta-
wowej w Krasnobrodzie. Znajomością 
twórczości C.S. Lewisa popisywało się 
24 uczestników, nagrody książkowe 
otrzymali:

1 miejsce

Katarzyna Margol (Majdan Wielki)
2 miejsce

Łukasz Tytuła 
(Majdan Wielki)

3 miejsce

Katarzyna Lis 
(Majdan Wielki)

 Ostatnim świątecznym 
dniem w naszej Bibliotece była 
środa 13 maja. Tego dnia odwie-
dzili nas znów najmłodsi czytelni-
cy. Tym razem były to przedszko-
laki. Dzieci dowiedziały się czym 
jest biblioteka, a także przypo-
mniały sobie jak obchodzić się z 
książką. 

W czasie spotkania była także 
okazja do zapoznania z warsztatem 
pisarskim. O swojej twórczości i 
o  tym jak powstaje książka opo-
wiedziała autorka tomików po-
ezji Pani Alina Słota. Wizyta w 
Bibliotece oczywiście nie mogła 
się obyć bez wysłuchania bajki, 
tym razem były to wierszyki au-
torstwa Pani Aliny.

Tydzień Bibliotek trwał od 
8 do 15 maja, w Krasnobrodzie 
jednak, w specyficzny sposób 
potrwa on do końca czerwca. 
Przez ten okres każdy czytelnik, 

który odda zaległe książki zwolniony zo-
staje z uiszczenia kar pieniężnych za ich 
przetrzymywanie. Zapraszamy do biblio-
teki.

B. Włodarczyk

Tydzień Bibliotek 
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasnobrodzie

 Maj 2009
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W miejscowym przedszkolu od-

bywa się wiele imprez i uro-

czystości o charakterze integracyjnym 
z udziałem rodziców i zaproszonych 
gości, które dostarczają dzie-

ciom wielu miłych wrażeń,  
przeżyć oraz wzbogacają 
ich wiedzę o otaczającym 
ich świecie i środowisku lo-

kalnym. 

W hełmach z sikawkami 
Jadą na sygnale. 

Gaszą dzielnie pożar 
Nie boją się wcale.
To dzielni strażacy 

Z Krasnobrodzkiej straży 
Śpieszą nam z pomocą 

Gdy coś złego się zdarzy.

7 maja 2009 r. gościli-
śmy w naszym przedszkolu 
strażaków z jednostki OSP 
w Krasnobrodzie.  Spotkanie 
poprzedziło szereg zajęć dy-
daktycznych, przeprowadzo-

nych w poszczególnych grupach wieko-
wych dotyczących m.in. pracy strażaków, 
przyczyn powstawania  pożarów oraz 
sposobów ich zapobiegania. Żadnemu z 

przedszkolaków nie jest obca już dziś po-
stać dzielnego i odważnego „Wojtusia” z 
opowiadania Cz. Janczarskiego Pt. „Jak 
Wojtek został strażakiem”. Podczas spo-

tkania dzieci oglądały pokazy 
strażackie, wóz bojowy i 
sprzęt ratowniczy. Na zakoń-
czenie zaprosiliśmy gości do 
budynku przedszkola, gdzie 
odbyła się krótka akademia 
poświęcona strażakom w 
związku obchodzonym 4 
maja Dniem Strażaka. 

Na ręce przybyłych do 
nas gości, najmłodsza część 
społeczności lokalnej, w po-
dziękowaniu za okazywaną 
na co dzień troskę, bezintere-
sowną pomoc i poświęcenie 
złożyła strażakom życzenia 
wspólnie odśpiewaliśmy 
STO LAT !!!

Spotkanie przygotowała 
p.Wanda Sachajko wraz z 

grupą „Smerfów”.

spotkanie przedszkolaków
 ze strażakami

 Maj 2009
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W dniach 29 i 30 marca 2009r w 
Samodzielnym Publicznym 

Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci 
im. J. Korczaka w Krasnobrodzie oźrebi-
ły się klacze Karolina (z 1999r) i Kropka 
(z 2004r). Z Karoliny narodziła się jasnej 
maści klacz, natomiast z Kropki - ciemnej 
barwy ogier. 

Karolina, Kropka i Kozak (z 2006r), 
pochodzą z własnej hodowli Sanatorium.

Już prawie dwumiesięczne źrebaczki, 
biegają na wybiegu, zlokalizowanym w 
parku w sąsiedztwie stawów, miedzy bu-
dynkiem pawilonu, a budynkiem szkoły.

Stanowią nie lada atrakcję dla dzieci 
przebywających w Sanatorium. Dzieci w 

czasie przerw lekcyjnych przychodzą do 
koników, głaszczą je.
Również i dorośli odwiedzają je, częstu-
jąc je chlebem. Koniki jak do tej pory nie 
otrzymały jeszcze imienia.
                               

                                              M. Lizut

Narodziny w Sanatorium

Wiosenna akcja ratowania pomników

Jednym z miejsc pamięci często 
odwiedzanych przez mieszkańców 

gminy Krasnobród jest cmentarz parafial-
ny. Dwa razy w roku odprawiana jest tu 
msza św. za zmarłych (ostatnia niedziela 
kwietnia i lipca). Większość na-
grobków jest zadbana. Ale są i takie 
gdzie nikt ich nie porządkuje. Nawet 
nie widać ich spośród zarośli. 

Członkowie Krasnobrodzkiego 
Towarzystwa Regionalnego posta-
nowili zadbać o zapomniane miejsca 
pochówku zmarłych. Z wysiłkiem 
przywrócenia dawnego wyglądu 
pomników w starej części cmenta-
rza zmierzyły się następujące oso-
by: Jadwiga Gałka, Halina Gontarz, 
Danuta Korzeniowska, Alina Słota 
i Stanisław Kończewski-Sirdak. 
Uprzątnięto teren wokół pomników 
przy pomocy siekier, sekatorów i 
piły spalinowej. Pracy było co nie miara. 
Szczególnie dużo pracy było na bardzo za-
rośniętym pagorku. Od kilku lat nikt nie 
porządkował tego miejsca. Nawet niektó-
rzy wyrzucali tam zużyte znicze, doniczki 
i stare krzyże. Dzięki wspólnej pracy w 
pocie czoła pagórek został przywrócony 
do ładu. Szczęśliwym momentem dla nas 
było to, że udało nam się podnieść prze-
wróconą na ziemię „napisówkę”. Z rado-

ścią i chórem odczytaliśmy na głos „Dom 
Ś.P. Antoni Trojan. Przeżywszy lat 66. 
Zmarł w 1906r. Prosi o Zdrowaś Maryja”.
Cieszy fakt, że niektórzy ludzie, którzy 
zauważą obok grobu swych bliskich inny 

zaniedbany grób porządkują go. Na wy-
razy uznania zasługuje tu śp. Jadwiga Ol-
szewska. Uzyskaliśmy tę informację od jej 
córki, która w tym czasie odwiedziła grób 
swej mamy. Na koniec odwiedziliśmy grób 
naszej koleżanki Sabiny Zdonek, która kil-
ka lat temu brała udział w podobnej akcji. 
Dużo jest jeszcze zapomnianych miejsc 
pochówku zmarłych na naszym cmenta-
rzu. Postanowiliśmy te miejsca sfotogra-

fować. Zajmiemy się nimi w przyszłości. 
Przy okazji zwracamy się z apelem do 
odwiedzających cmentarz krasnobrodzki, 
aby szanowali to uświęcone miejsce i nie 
zaśmiecali go. 

Kolejną akcję społeczną planu-
jemy na jesień. Koordynatorem wio-
sennej akcji była Alina Słota. W su-
mie uprzątnięto ponad 10 nagrobków. 
W tym miejscu należy wspomnieć 
i wyrazić wdzięczność p. Mieczy-
sławowi Kościńskiemu, który zapo-
czątkował tego typu akcje. Teraz my 
kontynuujemy jego dzieło. Pragnę 
jeszcze dodać, że członkowie KTR 
dają dobry przykład dzieciom z klas 
IV-VI z Zespołu Szkół Podstawo-
wych w Krasnobrodzie i młodzieży 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Krasnobrodzie. Nasi sojusznicy w 
ramach zajęć pozalekcyjnych z Koła 

Historycznego prowadzonego przez mgr 
Celinę Lalik - nauczyciela historii i języka 
polskiego sukcesywnie porządkują mogiły 
żołnierzy września 1939r. Młodzież z ZSO 
pod opieką nauczycieli historii porządku-
je otoczenie przy Pomniku Powstańców 
Styczniowych. 

                                          A. Słota
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Już pięć lat jesteśmy w Unii Euro-
pejskiej. Zwolennicy tego wejścia 

chcieli bardzo uroczyście i radośnie uczcić 
przypadającą w tym roku piątą rocznicę. 
Z tej to okazji, 29 kwietnia działacze Plat-
formy Obywatelskiej i Polskiego Stron-
nictwa Ludowego zorganizowali w Pałacu 
Kultury i Nauki - Kongres Europejskiej 
Partii Ludowej, której są członkami. Tym 
samym rozpoczęli również kampanię wy-
borczą do Parlamentu Europejskiego. Na 
Kongres przyjechali przedstawiciele Par-
lamentu Europejskiego i państw człon-
kowskich Unii, którzy swoją obecnością 
manifestowali poparcie dla pana premiera, 
rządu i Platformy Obywatelskiej. Nieste-
ty, radość uczestników Kongresu nie była 
pełna, gdyż podczas płomiennego przemó-
wienia premiera Donalda Tuska, w którym 
wzywał do solidarności państw członkow-
skich, za murami pałacu polscy kolejarze 
i stoczniowcy wyrażali swoje niezadowo-
lenie. Kolejarze wzywali pana premiera i 
rząd Rzeczpospolitej, by zauważyli pro-
blemy polskiej kolei i chcieli je rozwią-
zać. Stoczniowcy przybyli do stolicy, by 
bronić Polskiego Przemysłu Okrętowego 
przed całkowitą likwidacją wyrażoną w 
dyrektywach UE. Bronili swojego warsz-
tatu pracy, swojego bytu. Niestety, tak jak 
w stanie wojennym rząd Donalda Tuska, 
wysłał na robotników policjantów, którzy 
użyli pałek, armatek wodnych, środków 
paraliżujących i parzących. W wyniku 
tego kilkudziesięciu robotników zostało 
rannych lub poparzonych. Część z nich 
hospitalizowano. Polscy robotnicy pła-
czem i cierpieniem uczcili piątą rocznicę 
wejścia do UE.

Niedawno swoje wielkie niezadowole-
nie w licznych protestach i manifestacjach 
wyrażali polscy rolnicy. Wielu z nich 
twierdzi, że po wejściu do UE, pogorszyła 

się ich sytuacja materialna.
Powodem tego jest bardzo niska opłacal-
ność wytworzonych przez nich produktów 
np. mleka, zbóż, owoców, warzyw. Cena 
mleka niekiedy spada do 50 gr. za litr. 
Zboża na wiosnę są tańsze jak w okresie 
zbiorów. Zła gospodarka rządu sprawiła, 
że znacznie spadła hodowla trzody, którą 
trzeba importować. Polacy przetwarzają 
importowaną wieprzowinę i eksportują 
przetworzony produkt. Trudno nazwać to 
eksportem, jak głosi minister rolnictwa, 
jest to raczej reeksport. Z ogólnych prze-
słanek można wnioskować, że z wejścia do 
UE zadowoleni są robotnicy rolni, którzy 
tworzą wielkoobszarowe gospodarstwa i 
produkują żywność często wątpliwej ja-
kości. Tam liczą się tylko produkty, które 
przynoszą zysk. Gospodarstwa mniejsze, 
rodzinne, które produkują żywność zdro-
wą, ekologiczną, cierpią niedostatek. Nie-
pełne dotacje z UE, które otrzymują rolni-
cy polscy nie wystarczają nawet na bardzo 
pilne potrzeby. 

Pochodzę ze wsi, kocham wieś i cały 
czas interesuję się życiem rolników. Mu-
szę przyznać, że po wejściu Polski do UE 
na wsi zmieniło się wiele, ale niestety na 
niekorzyść. Nawet pola uprawne wyglą-
dają jak „smutne panny”. Nie widać na 
nich buraków cukrowych, lnu, konopi. 
Brakuje dużych, pięknych ogrodów ze sło-
necznikami obracającymi się za słońcem. 
Możemy natomiast spotkać duże obszary 
kukurydzy, również tej genetycznie mody-
fikowanej. Rosną także zboża i ziemniaki 
na małych poletkach. Na pastwiskach nie 
spotyka się już krów, ani koni. Chyba trze-
ba będzie trzymać te zwierzęta w ZOO, bo 
dzieci zapomną jak wyglądają. Na wsi naj-
bardziej cenione są babcie i dziadkowie, 
gdyż z ich emerytur utrzymują się człon-
kowie rodzin. W każdy czwartek miesz-

kańcy wsi gromadnie udają się do Zamo-
ścia, aby w „Ciuchlandzie” kupić jakieś 
ubrania. Rolnicy mieli już dosyć unijnych 
limitów i kar za to, że wyprodukowali za 
dużo, czy za mało. Jemy więc zagraniczny 
cukier, mięso, a wkrótce będziemy jedli 
także nabiał. Często zupełnie nie wiemy 
co zjadamy, a potem dziwimy się, że tak 
wiele ludzi umiera na nowotwory. A prze-
cież polska żywność jest taka smaczna i 
zdrowa.

Kochani Czytelnicy, zastanówmy się 
czy są w Polsce tacy ludzie, którzy ko-
chają Boga i Ojczyznę, a jednocześnie 
są zadowoleni z tego, że jesteśmy w UE. 
Moim skromnym zdaniem cieszą się ci, 
którzy twierdzą, że dla nich Ojczyzną 
jest taki kraj, w którym można zarobić 
dużo pieniędzy. Oni nie martwią się tym, 
że nasz kraj stopniowo traci tożsamość 
narodową i staje się jednym z regionów 
Europy. Unijne „tryby” wyniszczają nasz 
przemysł, rolnictwo, całą gospodarkę. 
Niszczą także naszą kulturę i dumę naro-
dową. Niepotrzebny jest im Bóg i Kościół, 
bo przecież jest XXI wiek, mówią że świat 
idzie z postępem, a człowiek także może 
być Bogiem. Dlaczego ten ksiądz tak krzy-
czy, pytają ludzie „politycznie poprawni”, 
wychodząc ze Mszy Świętej. 

Kochani, myślcie sobie o mnie co 
chcecie, a ja wyznam prawdę. Nie obcho-
dzę piątej, ani żadnej rocznicy wejścia 
Polski do Unii Europejskiej. Nie jestem 
z niej zadowolona. Uważam, że jeżeli 
chcemy w niej nadal trwać, to na naszych 
zasadach. Powinniśmy posługiwać się na-
szymi prawami, tworzyć naszą odrębność 
narodową. Pragnę, aby Polska była Pol-
ska, a Bóg, Honor i Ojczyzna były dla nas 
zawsze najważniejszymi wartościami.

Józefa Kusz

Czy mamy się czym cieszyć?

W dniu 24 maja 2009 r. Zarząd 
Krasnobrodzkiego Towarzystwa 
wędkarskiego zorganizował za-
wody wędkarskie o Mistrzostwo 
Towarzystwa na rok 2009. 

Rozegrano dwie tury po dwie 
godziny każda. Najlepszymi za-
wodnikami wśród startujących 
okazali się: Marek Olszewski, któ-
ry zajął pierwsze miejsce i zdobył 
tytuł Mistrza Krasnobrodzkiego 
Towarzystwa Wędkarskiego na 
rok 2009, drugie miejsce po zacię-
tej walce zajął Tadeusz Gradziuk, 

wyprzedzając Grzegorza Działę, 
wagą złowionych ryb, lokując go w 
ten sposób na miejscu trzecim. 
 Po zawodach najlepszym za-
wodnikom wręczono okoliczno-
ściowe dyplomy i przygotowane 
przez Zarząd KTW nagrody rze-
czowe, których wystarczyło dla 
wszystkich startujących zawodni-
ków. Na zakończenie ustawiono się 
do pamiątkowego zdjęcia. 

J. Oś

Zawody Spławikowe o Mistrzostwo KTW
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III FESTIWAL MUZYKI 
ORGANOWEJ I KAMERALNEJ

„PER ARTE AD ASTRA” 
21-27.06.2009r. - Krasnobród

Szczegółowe informacje o festiwa-
lu podane są na str. 3 bieżącego wydania 
GK.

POWITANIE LATA
28 czerwca 2009

Impreza plenerowa rozpoczynająca 
letni sezon turystyczny w Krasnobrodzie 
i nawiązująca do tradycji nocy świętojań-
skiej. Oprawę muzyczną imprezy zapewni 
zespół POWER PLAY, a gwiazdą wieczo-
ru będzie Andrzej Rybiński.

IX GMINNY TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ O PUCHAR 

BURMISTRZA KRASNOBRODU
W pierwszej połowie lipca 2009r. od-

będą się gminne rozgrywki w piłce noż-
nej, w których uczestniczyć będą drużyny 
z miejscowości leżących ba terenie gminy 
Krasnobród. Dokładny termin zwodów 
podany będzie w późniejszym czasie.

LETNIE KONCERTY 
NA PLACU SIEKLUCKIEGO

W okresie wakacji w niedzielne popo-
łudnia w centrum Krasnobrodu na Placu 
Siekluckiego organizowane będą koncerty 
zaproszonych zespołów muzycznych, ka-
pel, orkiestr.

LETNIE MIĘDZYNARODOWE
KONCERTY ORGANOWE

Lipiec-sierpień 2008 - Sanktuarium 
Maryjne w Krasnobrodzie

Tradycyjnie już organizowane będą w 
czasie wakacji, po dwa koncerty w lipcu 
i w sierpniu. W koncertach tych występo-
wało wielu sławnych organistów z Polski i 
wielu krajów świata, nawet tak odległych 
jak Wenezuela, Japonia, USA. Kierowni-
kiem artystycznym koncertów jest p. Ma-
rek Kudlicki z Wiednia

X Powiatowe Igrzyska LZS
W dniach 18-19 lipca 2009 roku Kra-

snobród będzie gospodarzem jubileuszo-
wych X Powiatowych Igrzysk LZS Miesz-
kańców Zamojskiej Wsi - Święta Sportu 
Powiatu Zamojskiego.
W ramach igrzysk rozegranych będzie po-
nad 40 konkurencji sportowych, w takich 
dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka siat-
kowa, koszykówka, zawody strażackie, 
tenis stołowy, biegi, skok w dal, rzut lotką, 
konkurencje siłowe i sprawnościowe oraz 
zawody wędkarskie. Planowane są też 
konkurencje dla VIP-ów.

Przewiduje się, że w imprezie weźmie 
udział około 1000 zawodników

DNI KRASNOBRODU
24-26.07.2009r.

W ramach „Dni Krasnobrodu”, z oka-
zji 70 rocznicy ostatniej szarży ułańskiej 
pod Krasnobrodem organizowany będzie 
piknik militarny i wprowadzony będzie 
do obiegu Dukat Krasnobrodzki. Gwiazdą 
sobotniego wieczoru będą Grzegorz Wilk 
i Jarosław Weber z zespołem – artyści z 
programu „Jaka to melodia”. W niedzielę 
26 lipca odbędzie się Przegląd Orkiestr 
Dętych.

POŻEGNANIE WAKACJI
22-23.08.2009r.

Festyn, podczas którego wystąpią 
zespoły muzyczne, odbędzie się koncert 
„Drugiej Maryli”. W ramach imprezy od-
będzie się odsłonięcie pomnika upamięt-
niającego postać Mieczysława Siekluckie-
go - farmaceuty, społecznika, założyciela 
OSP w Krasnobrodzie. Ponadto organizo-
wane będą zawody rowerowe oraz Turniej 
Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Kra-
snobrodu. 

Informacje zebrała:
M. Czapla

Szczegóły dotyczące imprez podane 
będą na stronie www.krasnobrod.pl 

i na plakatach.

Co słychać
w Kulturze?

Suita Krasnobrodzka

Krasnobrodzki Dom Kultury wspólnie 
z Urzędem Miejskim w Krasnobrodzie 
prowadzi działania mające na celu wyda-
nie płyty CD z utworem „Suita Krasno-
brodzka” skomponowany przez Alicję 
Gronau na Inaugurację I Festiwalu Muzy-
ki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad 
Astra”.
Utwór ten wykonały przez Młodzieżową 
Orkiestrę Kameralną „DIVERTIMENTO” 
z Warszawy miał swoje prawykonanie w 
dniu 19 sierpnia 2007r. w Sanktuarium 
Maryjnym w Krasnobrodzie. Nagrania do-
konał reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. 
Płyta ukaże się pod koniec czerwca, jej 
promocja odbędzie się podczas III Festi-
walu Muzyki Organowej i Kameralnej. 

Plastyk w KDK

W odpowiedzi na ogłoszony przez 
KDK nabór na stanowisko plastyka wpły-
nęło 7 ofert. Spośród nich 3 nie spełniały 
wymagań formalnych podanych w ogło-
szeniu, dlatego też na rozmowę kwalifi-
kacyjną zaproszone zostały tylko 4 kan-
dydatki. W wyniku analizy dokumentów i 
informacji uzyskanych podczas rozmowy 
najodpowiedniejszą kandydatką na sta-
nowisko plastyka okazała się p. Marzena 
Mazurek. Ważnymi argumentami, które 
wpłynęły na ten wybór były: wykształce-
nie, doświadczenie w pracy na w/w sta-
nowisku w instytucji kultury oraz plany 
zawodowe związane z naszą instytucją.
Pani Marzena Mazurek pracę w KDK roz-
pocznie od lipca br.

                                    M. Czapla

Imprezy na lato

Pielgrzymka Krwiodawców
Ksiądz Kapelan Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Klub HDK z Krasnobrodu, 

Józefowa, Tomaszowa Lubelskiego i Komarowa-Osady serdecznie zapraszają na II 
Roztoczańską Pielgrzymkę Krwiodawców Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, któ-
ra odbędzie się 20 czerwca 2009 roku w Krasnobrodzie o godzinie 9.00. 

W programie rekolekcji:
* Powitanie przez ks. Prałata Romana Marszalca – 
Kustosza Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie
* Droga Krzyżowa
* Msza św.
Przemarsz na stadion sportowy:
* Wystąpienia gości
* Mecz piłki nożnej Księża – Krwiodawcy
* Pokazy sprawnościowe przygotowane przez 
„Strzelców”
* Występy zespołów
* Poczęstunek

Podczas Pielgrzymki prowadzona będzie akcja od-
dawania krwi.
              Serdecznie zapraszamy.

 Maj 2009
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Rok założenia
       1986  

CENTRUM  

POGRZEBOWE

Krzysztof Sawulski

Oferuje :
kompleksowe usługi pogrzebowe

sprzedaż trumien, krzyży, tabliczek, 
przewozy zwłok, własna chłodnia,

 własna kaplica, odzież dla zmarłych, 
wieńce i wiązanki z własnej kwiaciarni, 

sprzedaż nagrobków i grobowców
załatwiamy wszelkie formalności cywilno-prawne,

 zapewniamy kulturalną i godną obsługę, 
służymy przez całą dobę

22-440 Krasnobród ul. Spokojna 18
Telefony całodobowe: 084/ 660 77-11,  tel. kom. 608 491 441

Mieczysław 
Sieklucki

zasłużony dla Krasnobrodu
 

Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej” 
ponawia swój apel o udostępnienie 

pamiątek, wspomnień i innych materiałów 
związanych z osobą mgr Mieczysława Siekluc-
kiego. Zebrane materiały pomogą w przygoto-
waniu specjalnego wydania „G.K.”, w którym 
przedstawiona zostanie postać zasłużonego dla 
Krasnobrodu farmaceuty i społecznika. Prosi-
my o przekazywanie informacji do Redakcji 
„Gazety Krasnobrodzkiej”. Zapewniamy zwrot 
udostępnionych materiałów. 

Społeczny Komitet Organizacyjny powoła-
ny dla upamiętnienia założyciela i wieloletnie-
go naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Krasnobrodzie, farmaceuty i oddanego Krasno-
brodowi społecznika Pana magistra Mieczysła-
wa Siekluckiego zajmuje się też gromadzeniem 
środków finansowych na wykonanie pomnika 
Mieczysława Siekluckiego. Uroczyste odsło-
nięcie pomnika planowane jest w sierpniu br. 

Oto numer konta bankowego, na który 
można dokonywać wpłat: 

KREDYT BANK S.A. O/Zamość 
74 1500 1807 1218 0004 0765 0000.

Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas 
pozytywnie odpowiedzieli na nasz apel, innych 
zapraszamy do współpracy.

M. Czapla

KRZYŻÓWKA NR 3
Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 

33 utworzą rozwiązanie „Krzyżówki Nr 3”, 
które wraz z naklejonym na karcie pocztowej 
kuponem prosimy przesłać na adres Redakcji w 
terminie do 24.06.2009r. 

Wśród osób, które nadeślą prawidłowe od-
powiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową.

Rozwiązanie „Krzyżówki 2”:
Życie z dnia na dzień bez celu

 to wegetacja.
Nie przyznano nagrody za rozwiązanie krzy-
żówki, z powodu braku przesłanych odpowie-
dzi.

Autor krzyżówki: Eugeniusz Lizut

KUPON 
KRZYŻÓWKA NR 3

 Maj 2009
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Zadaniem Armii „Pomorze” była 
osłona od Brandenburgi i Gdańska 

w kierunku na Bydgoszcz oraz na Toruń i 
Włocławek od strony Prus Wschodnich.

Położenie reszty Armii „Pomorze” na 
zachód od Wisły było bardzo trudne, gdyż 
na jej trzy dywizje piechoty i jedną bryga-
dę kawalerii uderzyło w dniu 1 września, 
dziewięć niemieckich dywizji piechoty i 
cztery brygady oraz dwie dywizje zmoto-
ryzowane i dwie pancerne.

W Borach Tuchol-
skich w pierwszych 
dniach walk Armia „Po-
morze” poniosła druzgo-
cącą porażkę.

9 DP płk. Józefa We-

robeja, na którą uderzyło 
pięć dywizji piechoty i 
jedna dywizja pancerna, 
została rozbita doszczęt-
nie. Straty w ludziach i 
sprzęcie 70%. Podobny 
los spotkał Grup. Oper. 
„Czersk”. Z niemieckiego 
okrążenia udało się wy-
dostać tylko nielicznym 
jednostkom Pomorskiej 
Bryg. Kaw. płk. Adama 
Zakrzewskiego.

27 DP straciła około 
35% żołnierzy i artylerii. 
Natomiast na prawym 
brzegu Wisły, Grupa 

Operacyjna „Wschód” 
gen. Bołtucia - oderwała 
się w dniu 3 września po ciężkich walkach 
od nieprzyjaciela. 

Wchodzące w skład grupy 4 i 16 DP 
wycofały się w kierunku Torunia. Straty w 
obu dywizjach były stosunkowo niewiel-
kie, ale pozycji obronnych nie udało się 
utrzymać.

Po wycofaniu się z „korytarza pomor-
skiego”, część Armii „Pomorze” pod do-

wództwem gen. Bortnowskiego w skład, 
której niezależnie od innych, wchodziła 27 
DP gen. Drapelli i 27 pułk art. lekkiej p. 
płk Galstera, w walkach nad Bzurą mia-
ła za zadanie osłaniać działania zaczepne 
z zachodu i północy oraz utrzymać rejon 
Sochaczewa.

Był to, bowiem ważny teren operacyj-
ny dla końcowych działań walk, jako ob-
szar wyjściowy do odwrotu na Warszawę.

W walkach tych, aż do chwili ich za-
kończenia, brał udział W. Bełz jako pod-

oficer zwiadowczy w 27 pułku art. lek-

kiej.

Do niemieckiej niewoli dostał się 21 
września, gdzie przebywał w Oflagu w 

Hanowerze aż do 29 grudnia1945r.
W latach 80-tych przez Radę Państwa 

został odznaczony Medalem za udział w 
Wojnie Obronnej 1939r.

Po wojnie był bardzo aktywnym spo-
łecznikiem na rzecz swojego środowiska 
oraz dzięki zdolnościom krasomówczym, 
często wygłaszał wspaniałe przemówienia 
powitalno – okolicznościowe na wielu uro-
czystościach religijno – patriotycznych.
Szef Sztabu Generalnego gen. płk Franz 

Halder w dzienniku wojennym pisze: 
14.09.1939 …Zadania Służby Bezpie-
czeństwa muszą być znane w wojskach. Są 
oficerowie łącznikowi między Himlerem i 
naczelnym dowódcą wojsk lądowych.(Ko-
mentarz: zapisy te, mówiące o bezpośred-
nim współdziałaniu dowództwa Gestapo i 
hitlerowskiego dowództwa wojskowego w 
eksterminizacji narodu polskiego oraz roz-
strzeliwania jeńców wojennych, zaprze-
czają wszelkim oświadczeniom history-
ków i pamiętnikarzy niemieckich, jakoby 
wojsko nie uczestniczyło w zbrodniach SS 
na okupowanych terenach).

Źródła historyczne polskie podają, 
że w bardzo licznych wypadkach trwania 
walk wrześniowych, żołnierze Wehrmach-
tu, szczególnie lotnicy atakowali kolumny 
uciekinierów na drogach i transportach ko-
lejowych oraz wszystkich, którzy znaleźli 
się w zasięgu ich obserwacji.

Gen. Władysław Anders pisze w 
swoich pamiętnikach, że 4 września przed 
południem otrzymał rozkaz objęcia do-
wództwa także nad 8 i 20 DP. W związku 

z tym wybrał się samochodem, ze swoim 
szefem sztabu, do Mławy.

„Po drodze widzę płonące wsie – 
wspominał – i wielką liczbę zabitych 
wśród ludności cywilnej. Widzę jak lotnik 
niemiecki kołuje nad gromadką około set-
ki małych dzieci, wyprowadzonych przez 
nauczycielkę z miasteczka do lasu. Zniża 
się, zrzuca bomby i strzela z karabinu ma-
szynowego.

Dzieci rozpryskają się jak wróble, ale 
kilkanaście barwnych plam 
zostaje na polu. Mam przed-
smak tego jaka będzie woj-
na”.
Przykładem udziału Wehr-
machtu w zbrodniach popeł-
nionych na żołnierzach pol-
skich – jeńcach wojennych, 
niech posłużą niżej opisane 
przykłady, które stanowią 
zaledwie znikomy odsetek 
wszystkich podobnych zajść.

7 DP z Armii „Prusy”, 
wycofująca się po kilkudnio-
wych walkach z rejonu Czę-
stochowy, została okrążona i 
rozbita przez znacznie prze-
ważające siły wroga.

Niektórym oddziałom jak 
np.: 27 p.p. mjr Józefa Adol-
fa Pelca udało się wyjść z 
okrążenia i dalej walczyć pod 
Anusinem. Kiedy skończyła 
się amunicja, d-ca pułku pod-
jął decyzję kapitulacji.

Na wezwanie Niemców na cypel lasu 
wyszło około 150 polskich żołnierzy bez 
broni i poddało się.

Tam niemiecki p.płk. Wessel – d-ca 15 
pułku zmotoryzowanego, na którym ciążą 
jeszcze inne zbrodnie, rozkazał polskim 
jeńcom zdjąć bluzy, po czym oświadczył, 
że są partyzantami, gdyż nie mają mundu-
rów i kazał ich rozstrzelać. Rozkaz nie-
mieccy żołnierze wykonali.

Natomiast w dniu 20 września w Maj-
danie Wielkim, żołnierze niemieccy roz-
strzelali ponad czterdziestu polskich jeń-
ców z Armii „Kraków”, prawdopodobnie 
podchorążych z Garwolina.

Jak wynika z relacji mieszkańców 
Majdanu Wielkiego, tych co dobrze pamię-
tali tamte dni oraz tych co jeszcze żyją i są 
świadkami, żołnierze po ciężkich walkach 
nocnych z użyciem bagnetów i granatów, 
rozlokowali się na odpoczynek w drugiej 
ew. trzeciej przerwie. Wczesnym rankiem 
zostali otoczeni i wzięci do niewoli.

Ciąg dalszy na str. 18.

Kampania wrześniowa 

w ocenie żołnierzy niemieckich (5)

Powitanie przez Wincentego Bełza  - podoficera zwiadowczego 27 Pułku Art. 
Lekkiej uczestników zjazdu w dniu 23 września 1979r. – uroczystość wmurowani-

tablicy 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w przedsionku Klasztoru
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Ciąg dalszy ze str. 17
Kolumna złożona z 43 żołnierzy, 

eskortowana przez Niemców, przechodzi-
ła od strony drugiej przerwy w kierunku 
Krasnobrodu.

Na pierwszej przerwie przy drodze le-
żało, zabitych w nocnych walkach, trzech 
żołnierzy Wehrmachtu. Wśród nich był 
jeden starszy oficer, który miał wykłute 
oko.

Niemcy, po uprzednim przesłuchaniu 
kilku mieszkańców Majdanu Wielkiego, 
uznali, że to najprawdopodobniej żołnie-
rze polscy znęcali się nad poległym w cza-
sie walki oficerem.

Dowódca niemiecki wydał rozkaz roz-
strzelania całej grupy polskich jeńców.

Miejsce rozstrzelania to lewa stro-
na pasa drogowego idąc do Krasnobro-
du, koło dawniej stojącej tam kuźni pana 
Stanisława Kurzempy – naprzeciwko po-
mnika, który był postawiony w latach 70 
– tych.

Zwłoki rozstrzelanych żołnierzy zosta-
ły początkowo przechowane na pobliskim 
polu w płytkiej mogile. Następnie prze-
wiezione do wspólnego grobu na skarpie 
piaszczystej po lewej stronie rzeki Wieprz 
w odległości około 100 m od drogi w 
kierunku Hutkowa. W następnych latach 
ekshumowane i pochowane na cmentarzu 
wojennym.

Kontrowersje wśród społeczeństwa 
budzi napis na pomniku k / Szkoły Pod-
stawowej w Majdanie Wielkim, na któ-
rym napisano: Pamięci 43 jeńców z Armii 
„Kraków” zamordowanych 20.09.1939 
roku – mieszkańcy.

Historia powinna w każdym przypad-
ku dziejowym odzwierciedlać prawdę, nie 
może w niej być uogólnień i niedomówień.
Bo przecież ci żołnierze nie zostali wymor-
dowani tylko rozstrzelani, a jest przecież 
w tych pojęciach zasadnicza różnica.

Na pewno we wrześniu 1939 r. – ale 
przez kogo?

Z wyżej wymienionej tragedii roz-
strzelania, ocalał jedynie Bronisław Ter-
lecki, zamieszkujący obecnie w Marcin-
kowicach.

Jak opowiadał, został tylko lekko ran-
ny i przyduszony ciałami kolegów, pozo-
stając w bezruchu, aby uniknąć dobicia 
przez żołnierzy niemieckich.

Był on wraz z żoną wielokrotnym go-
ściem na uroczystościach rocznicowych 
w Majdanie Wielkim oraz w Szkole Pod-
stawowej im. 25 p. uł. Wielkopolskich w 
Krasnobrodzie.

Temu kilku lat spotkałem go w Wy-
tycznie k/ Włodawy na obchodach patrio-
tyczno – religijnych w rocznicę walk z 

agresorem ze wschodu.
Oddziały Grupy Korpusu Obrony Po-

granicza gen. bryg. Wilhelma Rűcemana – 
Orlika  po ciężkich walkach z Armią Czer-
woną  w dniu 25 września w Szacku nad 
Bugiem, gdzie w przebojowym uderzeniu 
zniszczyły kilka czołgów, amfibię i pięć 
samochodów ciężarowych ze sprzętem 
saperskim oraz amunicją. Jak podają nie-
które źródła korespondentów wojennych, 
w odwet za tą klęskę, rozstrzelano około 
pięciuset jeńców polskich pod zarzutem 
podstępnego niszczenia czołgów.

Następnie Grupa K.O.P. przeprawiła 
się na zachodni brzeg Bugu i w dniach 
29 – 30 września odpoczywała w rejonie 
lasów Kosyń – Stulno.

W ciągu nocy 30.09 na 1.10.39 prze-
chodził dalej na zachód i osiąga Wytyczno 
– Wólkę Hytycką przy szosie Włodawa – 
Trawniki w odległości 25 km na południe 
od Włodawy.

Rankiem dnia 1 października oddziały 
polskie zostały zaatakowane przez znacz-
nie przeważające siły agresora sowiec-
kiego z kierunku południowego od szosy 
Trawniki – Włodawa.

Po kilkudniowej zaciętej walce, d-ca 
gen. Rűceman – Orlik o godz. 11.00 zarzą-
dził rozwiązanie grupy.

Część oficerów, podoficerów i sze-
regowych poszła w mniejszych grupach 
organizacyjnych na zachód i dołączyła do 
oddziałów Samodzielnej Grupy Operacyj-
nej „Polesie” gen. Kleberga, biorąc potem 
udział w walkach pod Kockiem 

W Wytycznie na leśnej polanie jest 
zbiorowa mogiła żołnierzy poległych w 
walkach.  Na pomniku widnieje płyta z 
nazwiskami polskich żołnierzy, tych co 
do końca bronili Ojczyzny i za nią oddali 
swoje życie.

W Grabowcu pow. Zamość żołnierze 
Armii Czerwonej wymordowali cały per-
sonel szpitala polowego: lekarzy, sanita-
riuszy, pielęgniarki oraz rannych żołnierzy 
polskich. Natomiast w ostatnich dniach 
września 1939 r. o zmierzchu do Kolonii 
Niemirówek wkroczyły oddziały wojsk 
sowieckich. Natychmiast po przyby-
ciu, dowódca wydał rozkaz do otoczenia 
szczelnym kordonem z użyciem ciężkich 
karabinów maszynowych zabudowań bę-
dących w posiadaniu państwa Bramskich.

Zabudowania te były usytuowane po 
prawej stronie drogi obok pierwszego za-
krętu – jadąc z Niemirówka. Obecnie jest 
tam nowo wybudowana szkoła. Wtedy bu-
dynek gospodarczy był dość duży z wyso-
kim poddaszem.

Wydano rozkaz, aby będący w po 
mieszczeniu na poddaszu żołnierze polscy 

schodzili po dostawionej drabinie. W tym 
czasie było już ciemno i padał deszcz. Gdy 
żołnierze wykonując rozkaz schodzili z 
poddasza, jeden z nich wszedł do stojącej 
obok psiej budy, która miała duże wejście, 
gdyż pies tam uwiązany, jak opowiadali 
mieszkańcy, był tez bardzo duży i nie-
zmiernie agresywny. Mimo to „po przy-
jacielsku” zaakceptował nowego lokatora 
w swoim pomieszczeniu i jak się potem 
okazało, uratował mu życie. 

Pozostałych ponad dziesięciu żołnie-
rzy polskich, a byli to podchorążowie i 
oficerowie, wyprowadzono pod skłon tere-
nowy obok zabudowań i rzucono między 
nich granat zaczepny.

Tych, co jeszcze okazywali oznaki ży-
cia, czerwonoarmiści dobijali strzałami z 
pistoletów. Wszyscy zostali pochowani na 
cmentarzu w Antonówce.

Ten, który uniknął egzekucji, po odej-
ściu sowietów, przyszedł do państwa Ła-
gowskich mieszkających po drugiej stro-
nie drogi. Tutaj założono mu opatrunek na 
wcześniej odniesione w walkach rany oraz 
poczęstowano go kolacją. Do tej pory los 
tego żołnierza jest nieznany. Mówił, że był 
z Armii „Kraków”.

Można domniemać, że wkraczające na 
teren Polski bez wypowiedzenia wojny, 
wojska Armii Czerwonej miały dokładne 
informacje od miejscowej ludności, co 
do pobytu i rozlokowania jeszcze zorga-
nizowanych pododdziałów i oddziałów 
polskich. Byli to obywatele polscy obce-
go pochodzenia jak Ukraińcy, Niemcy czy 
Żydzi.

Ci ostatni, po wkroczeniu wojsk so-
wieckich, organizowali się w grupy samo-
zwańczej milicji, zakładali opaski i zdoby-
wali broń. Stawiali się donosicielami dla 
wywiadu agresora, wydając w jego ręce 
Polaków, a przed wszystkim: urzędników 
państwowych, żołnierzy szczególnie ofi-
cerów, policjantów, duchownych katolic-
kich, posiadaczy ziemskich, nauczycieli, 
profesorów uniwersyteckich oraz inne 
osoby liczące się w swoim środowisku.

Na zakończenie pragnę poinformo-
wać, że jest to mój ostatni artykuł na temat 
wymieniony w tytule.

Skoro będzie taka możliwość, podej-
mę znacznie krótszy temat. Postaram się 
przedstawić, na podstawie zebranych ma-
teriałów, sylwetki naszych rodaków, któ-
rzy brali udział w wojnie obronnej 1939 r.

J. Gębka

Kampania wrześniowa 

w ocenie żołnierzy niemieckich (5)

OGŁOSZENIE
Sprzedam:

Dom drewniany do rozbiórki

Kontakt: tel. (084) 660 70 83
kom. 0 664 055 223
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Za nami kolejna, piąta edycja biegu 
ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”, która 
ma przekonać Polaków do biegania oraz 
propaguje zdrowy i aktywny tryb życia. 
Do tej pory, w kolejnych edycjach akcji, 
wystartowało łącznie ponad sto tysięcy 
biegaczy. Obecny rok przyniósł nam 544 
biegi. Organizatorami akcji „Polska Bie-
ga” są: Gazeta Wyborcza, TVP SPORT i 
Radio ZET. W tym roku sztabem regio-
nalnym (sztab zamojsko-krasnobrodzki) 
została załoga Audycji Sportowej Ole, 
która nadawana jest w Katolickim Radiu 
Zamość 90,1 fm we wtorki od 19:45. 

Podczas zawodów zorganizowanych 
w Krasnobrodzie w ramach regionalnej 
edycji akcji „Polska Biega 2009” zwycię-
żył Zbigniew Olszewski z Krasnobrodu, 
drugi był Patryk Momot z Łabuń – zawod-
nik Agrosu Zamość, a trzeci Jan Kuna z 
Zamościa. Wystartowało 20 zawodników, 
głównie amatorów. Wszyscy pokonali dy-
stans 4 km i dobiegli do mety.  Najmłodszy 
uczestnik miał 14 lat, najstarszy 45. Trasa 
zaczynała się w centrum Krasnobrodu, aby 
ludzie zauważyli, że istnieje taka akcja jak 
„Polska Biega”, a rywalizację oficjalnie 
ogłosił Burmistrz Krasnobrodu Pan Janusz 

Oś. Zwycięzca biegu powiedział: „Przy 
tym się dobrze czuję. Ciągle powtarzam, 
że bieganie jest dobre na niepogodę ducha. 
Lekkoatletyka czy bieganie po krzakach 
nie są widowiskowe jak piłka nożna, ale 
to się robi dla siebie.” Takie podejście po-
winna mieć cała społeczność. Jasiek (sta-

nął na najniższym stopniu podium) dodał, 
że „bieganie mimo dużego wkładu sił uczy 
pokory w stosunku do samego siebie” i za-
prasza za rok. 

Jeden z organizatorów akcji - Tomasz 
Pakuła, przyznaje, że spodziewał się więk-
szej liczby biegaczy. Dodał, że trudno jest 
zachęcić ludzi do biegania ale liczy na to, 
że za rok liczba uczestników będzie co naj-
mniej trzy razy większa. My także mamy 
taką nadzieję! Dziękujemy sponsorom, pa-
tronom medialnym oraz wszystkim, którzy 
mieli wkład w akcję „Polska Biega 2009 
– sztab zamojsko/krasnobrodzki” i okazali 
pomoc przy organizacji imprezy.
 

Ze sportowymi pozdrowieniami,
Załoga Audycji Sportowej Ole!

P.S. W ramach akcji „Polska Biega” 
działa profesjonalna internetowa platfor-
ma poświęcona bieganiu - www.polska-
biega.pl, która w założeniu ma skupiać 
wszystkie osoby zainteresowane biega-
niem. Użytkownicy mogą m.in. zakładać 
na niej prywatne blogi i strony, wymieniać 
się doświadczeniami, umawiać na biegi i 
treningi.

POLSKA BIEGA(ła) 2009 
z Audycją Sportową Ole w Krasnobrodzie

 Maj 2009



50-lecie OSP W MAJDANIE WIELKIM

09.05.2009


