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Przetarg na „Odnowę centrum wsi 
Majdan Wielki”

Rozstrzygnięty został przetarg na re-
alizację zadania „Odnowa centrum wsi 
Majdan Wielki w Gminie Krasnobród”. 
W wyniku przetargu wyłoniono wyko-
nawcę zadania, którym jest konsorcjum 
trzech połączonych firm:  1) Zakład Insta-
lacji Elektrycznych i Ogólnobudowlanych 
„ELTOP” spółka cywilna Jan Ciupera i 
Mieczysław Panasiewicz z Tomaszowa 
Lubelskiego, 2) Zakład Remontowo-Bu-
dowlany „TRAMES” Andrzej Małyszek i 
Wiesław Piasecki spółka jawna z Zamo-
ścia, 3) Usługi Budowlane Małgorzata 
Nakapała z Zamościa.

Z konsorcjum został już zawarty kon-
trakt wykonawczy. Wartość podpisanej 
umowy wynosi 490.238,84 zł.

Realizując postanowienia umowy z 
samorządem województwa lubelskiego na 
dofinansowanie projektu Urząd Miejski w 
Krasnobrodzie przekazał w drugiej deka-
dzie stycznia dokumentację przetargową 
celem sprawdzenia przez pracowników 
Urzędu Marszałkowskiego prawidłowo-
ści przeprowadzenia przetargu i wydania 
stosownego certyfikatu. Certyfikat ten 
uprawni Gminę Krasnobród do skorzysta-
nia z pomocy Unii Europejskiej  na reali-
zację inwestycji w Majdanie Wielkim.

Molo nie tylko na lato
Zgodnie z wcześniejszymi ustalenia-

mi wraz z końcem roku zakończono drugi 
i ostatni etap budowy mola na krasno-
brodzkim zalewie. Wykonawcą tej części 
prac był Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Krasnobrodzie. 

Molo ma kształt litery T, w sumie 
liczy 120 m długości. Bardzo ładnie pre-
zentuje się nie tylko latem, ale również w 
zimowej scenerii. Wielu mieszkańców na-
szego miasta i turystów udając się na spa-
cer wybiera okolice zalewu i przechadzkę 
po nowym molo.

Zebrania strażackie
Tradycyjnie już na  początku roku od-

bywają się walne zebrania w jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie 
gminy Krasnobród. Zebrania odbyły się 
już w OSP Dominikanówka – 9 stycznia 
oraz w OSP Majdan Mały i Majdan Wiel-
ki 23 stycznia.

Oto terminy kolejnych zebrań:
30.01.2010r., godz. 17.00 – OSP Zielone
30.01.2010r., godz. 19.00 – OSP Hutki
06.02.2010r., godz. 15.00 – OSP Ma-
lewszczyzna
06.02.2010r., godz. 17.00 – OSP Hucisko
06.02.2010r., godz. 19.00 – OSP Stara 
Huta
13.02.2010r., godz. 17.00 – OSP Wólka 
Husińska
14.02.2010r., godz. 19.00 – OSP Hutków
20.02.2010r., godz. 16.30 – OSP Grabnik
20.02.2010r., godz. 18.00 – OSP Krasno-
bród.

Porządkowanie Placu Siekluckiego
Mając na celu zagospodarowanie cen-

trum Krasnobrodu, z końcem 2009r. Gmi-
na Krasnobród dokonała zamiany działek, 
w wyniku której stała się właścicielem 
działki położonej w centrum Krasnobro-

du (obok ronda) stanowiącej część Placu 
Siekluckiego. Dotychczasowy właściciel 
działki został zobligowany do jej uporząd-
kowania i w połowie stycznia br. przeniósł 
obiekty budowlane, które znajdowały się 
na tej działce. Usunięcie zabudowań po-
zwoli na zagospodarowanie tej części Pla-
cu Siekluckiego,  a tym samym poprawi 
estetykę centrum naszego miasta.

Konsultacje z mieszkańcami 
Wólki Husińskiej

Gmina Krasnobród przygotowuje się 
do złożenia wniosku do Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na zadanie 
„Odnowa centrum wsi w Wólce Husiń-
skiej. W związku z tym, w dniu 19 stycz-
nia 2010r. w Wólce Husińskiej odbyło 
się spotkanie konsultacyjne władz samo-
rządowych Krasnobrodu z mieszkańca-
mi tej miejscowości. Podczas spotkania 
omówiono zakres planowanej  inwestycji, 
w skład której wejdą: budowa chodnika 
wraz z oświetleniem na długości 200m, 
prace wykończeniowe wewnątrz i na ze-
wnątrz świetlicy wiejskiej wraz z wyposa-
żeniem, wykonanie placu zabaw dla dzie-
ci i boiska, zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej zielenią niską. Przedstawione 
propozycje spotkały się z aprobatą przy-
byłych na spotkanie mieszkańców. Prze-
widywany termin naboru wniosków to 
wiosna bieżącego roku.

XXXVII sesja Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie

W dniu 28 stycznia 2010 roku (czwar-
tek)   o  godz.  16.00  w  Krasnobrodzkim                                           
Domu Kultury odbędzie się  XXXVII se-
sja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 

Ciąg dalszy na str. 3

Plac z zabudowaniami...

... i obecnie
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28 grudnia 2009r miała miejsce nie-
zwykła uroczystość. W tym dniu najstar-
sza mieszkanka naszej gminy Pani Aniela 
Grzyb zamieszkała w Potoku Senderki ob-
chodziła 100 rocznicę urodzin.

Życzenia w jej domu składał Jubilatce 
Janusz Oś - Burmistrz Krasnobro-
du, Pani Krystyna Nowosad 
- kierownik Placówki Tereno-
wej KRUS w Zamościu, Pani 
Mariola Kawecka reporter 
Gazety Krasnobrodzkiej oraz 
Pani Alicja Parkitny Kierow-
nik USC.

Pani Aniela Grzyb (rodo-
we Cieplak) urodziła się dnia 
28 grudnia 1909r. o godzinie 3 
po północy w Potoku Senderki 
jako 4 dziecko Jana i Anastazji 
Cieplaków. Ochrzczona zosta-
ła w dniu 30 grudnia 1909r. o 

godz. 9.00 przez Księdza Józefa Grzybow-
skiego proboszcza Parafii Józefów. Pocho-
dzi z rodziny wielodzietnej, w której wy-
chowało się 4 dzieci: 1 siostra i 3 braci. 

Ukończyła 3 klasy carskiej szkoły 
podstawowej.

W wieku 18 lat, dnia 24 listopada 
1927r. w parafialnym kościele w Józefo-
wie zawarła związek małżeński z Józefem 
Grzybem. Małżeństwo trwało do roku 
1986, do chwili śmieci męża. Z małżeń-
stwa tego urodziły się trzy córki: Helena, 

Kazimiera i Franciszka. Jubilatka 
zajmowała się wychowywa-
niem córek i wraz z mężem 
pracą na 4 hektarowym gospo-
darstwie.

Pani Aniela Grzyb pomimo 
sędziwego wieku porusza się 
sprawnie po swoim obejściu. 
Wzruszona przybyciem gości i 
licznej rodziny wspominała mi-
nione lata, szczególnie dobrze 
pamięta czas wojny. Doczekała 
się 17 wnuków, 36 prawnuków 
i 10 praprawnuków.

Alicja Parkitny

100 lat minęło...

Złote Gody
21 stycznia 2010 roku w Krasnobro-

dzie odbyły się uroczystość z okazji Ju-
bileuszu 50-lecia zawarcia związku mał-
żeńskiego. Na tę uroczystość zaproszone 
zostały 62 pary z terenu miasta i gminy 
Krasnobród, które przeżyły wspólnie pół 
wieku. Wśród nich są też pary, które mają 
nieco większy staż małżeński. 

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 
10.00 Mszą św. w Kościele pw. Nawiedze-
nia NMP w Krasnobrodzie. Mszy świętej 
przewodniczył i homilię wygłosił biskup 
pomocniczy Diecezji Zamojsko-Luba-
czowskiej ks.dr Mariusz Leszczyński.

Po Mszy św. dalsza część uroczystości 
miała miejsce w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury. Tam Dostojni Jubilaci zostali od-
znaczeni Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyń-
skiego, przyjmowali życzenia od zapro-

szonych gości i obejrzeli część artystyczną 
w wykonaniu uczniów krasnobrodzkich 
szkół. Młodzież z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących przedstawiła montaż słowno 
muzyczny pt. „Złote Gody”, a uczniowie 
Zespołu Szkół Podstawowych program z 
okazji przypadającego w tym dniu „Dnia 
Babci” oraz zbliżającego się „Dnia Dziad-
ka”.

Po zakończeniu oficjalnej części uro-
czystości odbył się słodki poczęstunek, 
podczas którego muzyką i śpiewem Jubi-
latów i przybyłych gości zabawiał działa-
jący przy Krasnobrodzkim Domu Kultury, 
Zespół Folklorystyczny „Wójtowianie”.

Szczegółowa relacja z Jubileuszu Zło-
tych Godów opublikowana będzie w ko-
lejnym wydaniu GK.

M. Czapla

Wieści z gminy
Ciąg dalszy ze str. 2

Domu Kultury odbędzie się  XXXVII 
sesja   Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 
Podczas sesji sprawozdania z realizacji 
planów pracy za rok 2009 złożą: 1) Ko-
misja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i 
Finansów, 2) Komisja Zdrowia, Oświaty 
i Spraw Społecznych, 3) Komisja Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska, 4) Komisja 
Rewizyjna. Komisje przedstawią też pla-
ny pracy na rok 2010.

W porządku obrad sesji zaplanowa-
no też podjęcie uchwał: 1) ws. wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości, 2) ws. 
ustalenia opłaty za zrzut nieczystości sta-
łych na gminne wysypisko w Grabniku, 
3) ws. uchwalenia budżetu gminy na rok 
2010.

Informacje zebrała:
M. Czapla
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Tuż przed świętami Bożego Na-
rodzenia, w niedzielę 20 grudnia 

2009r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury 
odbyło się wielkie kolędowanie. W tym 
dniu miay miejsce bowiem Eliminacje Re-
gionalne XVI Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimie-
rza Szwarlika – Będzin’2010.

Krasnobrodzkie eliminacje cieszą się 
dużą popularnością, do udziału w festiwa-
lu zgłosiło się 41 podmiotów wykonaw-
czych (soliści, zespoły wokalne i wokal-
no-instrumentalne, chóry). Nie wszyscy 
zgłoszeni dojechali do Krasnobrodu, ale ci 
którzy przybyli zaprezentowali piękne ko-
lędy i pastorałki wprowadzając wszystkich 
w świąteczny bożonarodzeniowy nastrój. 
Duża liczba wykonawców, różnorodność 
interpretacji sprawiało, że Jury festiwalo-
we oceniające poszczególne prezentacje 
miało trudne zadanie do wykonania - wy-
łonienie 4 wykonawców, laureatów na-
szych eliminacji.

Do pracy w komisji oceniającej za-
proszeni zostali pedagodzy Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Ka-

rola Szymanowskiego w Zamościu: Arka-
diusz Twarożek – przewodniczący, Beata 
Buczek i Iwona Pieczykolan.

Po wysłuchaniu 33 podmiotów wyko-
nawczych Jury przyznało tytuł LAURE-
ATA i prawo udziału w Finale Festiwalu 
następującym wykonawcom:
 * Zespołowi wokalnemu „TAKT” z 
Domu Dziecka „Ochronka” w Stalowej 
Woli
 * Chórowi „WIOLINKI” ze Szkoły 
Podstawowej w Łukowej
 * Solistce OLI SUROWANIEC ze Sta-

lowej Woli
 * Zespołowi wokalnemu „CHRYPKA” 
z Zespołu Szkół w Michalowie

Jury przyznało również wyróżnienia, 
które otrzymali:
* Solistka KATARZYNA KRZACZ-

KOWSKA ze Studia Piosenki Toma-

szowskiego Domu Kultury
* Zespół wokalno-instrumentalny „ME-

LACHIM” z parafii pw. św Michała Ar-

chanioła w Zamościu
* Zespół wokalny „ADJAŚKI” z Gim-

nazjum im. Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego w Aleksandrowie.
Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzy-

mali pamiątkowe dyplomy za udział, lau-
reaci i wyróżnieni wykonawcy dyplomy 
laureata i wyróżnienia oraz nagrody w po-
staci albumu „Pieśń ujdzie cało” wydane-
go przez Krasnobrodzki Dom Kultury.

Finał XVI Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimie-
rza Szwarlika, w którym uczestniczyli 
również laureaci krasnobrodzkich elimi-
nacji odbył się w dniach 7-10 stycznia 
2010 roku w Będzinie. 

Z przyjemnością informuję, że Chór 
„WIOLINKI” ze Szkoły Podstawowej w 
Łukowej, którego instruktorem jest Sławo-
mir Kuczek bardzo dobrze zaprezentował 
się nie tylko w Krasnobrodzie, ale również 
w Będzinie i zajął tam III miejsce w kate-
gorii chórów dziecięcych. Gratulujemy.

Fotoreportaż – str. 10

M. Czapla

XVI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek

Nowy sprzęt 
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie

Mercedes Atego

Polityka zagospodarowywania od-
padów do recyklingu z terenu całej 

Gminy Krasnobród wymusiła konieczność 
zakupu pojazdu, który zwoziłby odpady 
do gminnej sortowni oraz posiadał  możli-
wość podnoszenia i mechanicznego opróż-
niania pojemników. Wzorem lat ubiegłych 
również i w grudniu 2009 roku Burmistrz  
zakupił w ramach doposażenia taboru 
ZGK niezbędny dla prawidłowego funk-
cjonowania Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej oraz Gminy Krasnobród samochód 
ciężarowy. Koszt pojazdu sprowadzonego 
do kraju wyniósł 81.740,00 zł.

Zakupiony pojazd to samochód marki 

Mercedes model Atego. Samochód po-
siada ładowność 9 ton i rodzaj zabudowy 
– wywrotkę z burtami stalowymi. Samo-
chód został dostarczony przez firmę WIKI 
z Krotoszyna. Wyposażony jest w HDS 
umożliwiający podnoszenie i otwieranie 

pojemników na odpady do recyklingu. 
HDS posiada również ściski szczególnie 
przydane do rozładunku kostki brukowej. 
Z usług transportowych w/w pojazdem 
będą mogli korzystać również mieszkańcy 
Gminy Krasnobród. 

Agregat prądotwórczy
Powracające okresowo przerwy w do-

stawach energii na terenie naszej Gminy 
powodują, że zasilane energią elektryczną 
urządzenia hydroforowe w gminnych hy-
droforniach przestają działać, a z kranów 
nie płynie woda.  Mając na względzie 
wyżej wymienione uciążliwości Bur-
mistrz Krasnobrodu zdecydował o zakupie 
agregatu prądotwórczego, który w czasie 
przerw w dostawach prądu zasilać ma 
urządzenia hydroforowe na terenie miasta 
i gminy Krasnobród w okresach wyłączeń 
prądu, aby zabezpieczyć mieszkańcom do-
stęp do wody. 

Dostarczony Gminie Krasnobród agre-
gat prądotwórczy wyprodukowany został 
przez firmę PEX - POOL PLUS i jest to 
model ZPW 40 o mocy znamionowej ze-
społu – 30,4 kW. Wytwarza on napięcie 
znamionowe 230/400V. Silnik agregatu 
pracuje na oleju napędowym i może nie-
przerwanie pracować przez 7,6 godziny. 
Urządzenie może pracować również w 
ciężkich warunkach pracy np. gdy tem-
peratura powietrza przekracza 35 stopni 

Celsjusza. Posiada również układ umożli-
wiający rozruch agregatu w bardzo niskich 
temperaturach. Agregat zamontowany jest 
na przyczepie  homologowanej. Regulator 
napięcia prądnicy i obrotów silnika jest w 
pełni elektroniczny. Sterowanie agregatu 

jest elektroniczne. W trakcie pracy ste-
rownik nadzoruje prawidłowe parametry, 
generuje sygnały alarmowe oraz wyłącza 
agregat podczas przekroczenia parame-
trów krytycznych.  Cena brutto urządzenia 
wyniosła 31.565,00 zł. 

Duża moc urządzenia stwarza moż-
liwość zabezpieczenia w energię elek-
tryczną dużych imprez plenerowych w 
miejscach gdzie nie ma dostępu do energii 
elektrycznej z sieci. 

oprac. S. Lizut
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Już po raz szósty Burmistrz Kra-
snobrodu i Krasnobrodzki Dom 

Kultury byli organizatorami eliminacji 
regionalnych dla województwa lubel-
skiego Amatorskich Mistrzostw Polski w 
Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 
FAMILY CUP. 

Głównymi Organizatorami zawodów 
byli: Wydawnictwo Family Cup Sp. z o.o., 
Redakcja internetowego wydania czaso-
pisma „Sportowy Styl” i Stowarzyszenie 
Family Cup. 

Ze względów technicznych tegorocz-
na edycja TAURON FAMILY CUP nie 
mogła odbyć się na krasnobrodzkim wy-
ciągu usytuowanym na Chełmowej Górze. 
Dzięki uprzejmości i pomocy Pana Dariu-
sza Bojara - prezesa zarządu „NEKON” 
Sp. z o.o. Stok Narciarski w Jacni, zawody 
odbyły się w sąsiadującej z Krasnobrodem 
miejscowości Jacnia. 

Klasyfikacja prowadzona była indywi-
dualnie z podziałem na kategorie wiekowe:  
w snowboardzie - 3 kategorie wiekowe, w 
slalomie narciarskim – 9, każda z nich z 
podziałem na „kobiety” i „mężczyźni” 
oraz klasyfikacja rodzina. 

Pomimo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych (padający marznący 
deszcz) w zawodach wzięło udział 101 
zawodników, w tym 85 w narciarstwie al-
pejskim i 16 w snowboardzie oraz 6 rodzin 
narciarskich i 3 rodziny snowboardowe. 

Wśród zawodników byli głównie re-
prezentanci woj. lubelskiego z takich miej-
scowości jak: Lublin, Zamość, Tomaszów 
Lub., Józefów, Biłgoraj, Bychawa, Potok 
Górny, Susiec, Rogóźno, Adamów, Beł-
żec, Motycz, Krzywystok. Nie zabrakło 
również reprezentantów organizatora re-
gionalnego tj. mieszkańców Krasnobrodu.

W TAURON FAMILY CUP uczestni-
czyli również zawodnicy z województw 
podkarpackiego, mazowieckiego i pomor-
skiego. Zgonie z regulaminem, zawodnicy 
ci pomimo zdobycia dobrych wyników nie 
mogli stanąć na podium - nie byli klasy-
fikowani w eliminacjach województwa 
lubelskiego, ale mieli okazję do uzyskania 
punktów w klasyfikacji Pucharu Polski. 

Zawody polegały na dwukrotnym po-
konaniu trasy slalomu. O wynikach decy-
dowała suma czasów w obu przejazdach. 
Pewnym utrudnieniem w ich przebiegu, 
zarówno dla organizatorów, jak i zawod-
ników była nie tylko pogoda, ale również 
jej skutki, które spowodowały przerwę w 
dostawie prądu. Mimo tych przeciwności 
losu zawody szczęśliwie udało się dopro-
wadzić do końca.

Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzy-
mali nagrody sportowe w postaci pucha-
rów (1-3 miejsce) oraz dyplomów (1-6 

miejsce), natomiast nagrody rzeczowe 
losowane były wśród tych uczestników, 
którzy ukończyli zawody. Nagrody spor-
towe wręczali: Zbigniew Michalski – z-ca 
Burmistrza Krasnobrodu i Dariusz Bojar 
– gospodarz obiektu, na którym zawody 
były rozgrywane. 

A oto zawodnicy z terenu woj. lubel-
skiego, którzy stanęli na podium: 

NARTY INDYWIDUALNE

Kategoria A (do 8 lat) Kobiety 

1. Kielar Natalia – Tomaszów Lub. 
2. Obszańska Kornelia - Zamość

Kategoria A (do 8 lat) Mężczyźni
1. Zych Bartosz – Biłgoraj

Kategoria B (9-10 lat) Kobiety

1. Zych Joanna – Biłgoraj

Kategoria B (9-10 lat) Mężczyźni 
1. Kozak Szymon – Zamość
2. Klecha Paweł – Potok Górny

Kategoria C (11-12 lat) Kobiety

1. Pasieczna Monika – Krasnobród

Kategoria C (11-12 lat) Mężczyźni
1. Obszański Jakub - Zamość
2. Jarczak Kacper - Susiec
3. Kłos Maurycy - Rogóźno

Kategoria D (13-15 lat) Kobiety

1. Sakowicz Martyna - Zamość
2. Pierzchała Agnieszka – Zamość

Kategoria D (13-15 lat) Mężczyźni
1. Biszczanik Hubert – Tomaszów Lub.
2. Nawój Marek - Krasnobród
3. Porębski Sebastian – Tomaszów Lub.

Kategoria E (16-19 lat) Kobiety

1. Zaśko Aleksandra – Józefów
2.Trykacz Karolina – Lublin
3. Bojar Katarzyna - Zamość

Kategoria E (16-19 lat) Mężczyźni
1. Bojar Paweł – Zamość
2. Grabias Dawid – Zamość
3. Monastyrski Michał - Adamów

Kategoria F (20-35 lat) Kobiety

1. Mościcka Maja – Lublin
2. Krzyżanowska Olga – Lublin
3. Orłowska Hanna – Zamość

Kategoria F (20-35 lat) Mężczyźni
1. Kokoszka Maciej – Zamość
2. Zaśko Artur – Józefów
3. Zaśko Karol – Józefów

Kategoria G (36-45 lat) Kobiety

1. Łygas Anna – Zamość,
2. Obszańska Joanna  - Zamość
3. Jarczak Barbara – Susiec

Kategoria G (36-45 lat) Mężczyźni
1. Mazur Bogusław – Bychawa
2. Biedroń Mirosław – Bychawa
3. Mela Krzysztof – Motycz

Kategoria H (46-55 lat) Kobiety

1. Orłowska Krystyna – Zamość
2. Sakowicz Maria – Zamość

Kategoria H (46-55 lat) Mężczyźni
1. Orłowski Artur – Zamość, 
2. Czerwiński Jerzy – Lublin
3. Pierzchała Jacek – Zamość

Kategoria I (56 lat i więcej) Mężczyźni
1. Tarnowski Tomasz - Lublin
2.Watrak Mieczysław – Tomaszów Lub.

NARTY RODZINNE

1. ORŁOWSCY Leszek, Krzysztof, Kry-
styna – Zamość
2. SAKOWICZ Marek, Martyna, Maria – 
Zamość
3. JARCZAK Barbara, Stanisław, Kacper 
– Susiec

SNOWBOARD 
INDYWIDUALNY

Kategoria A (do 18 lat) Kobiety

1. Drzewosz Karolina – Tomaszów Lub. 
2. Jarczak Izabela – Susiec

Kategoria A (do 18 lat) Mężczyźni
1. Ożga Patryk – Krasnobród
2. Wujec Paweł – Tomaszów Lub.

Kategoria B (19-35 lat) Kobiety

1. Krzyżanowska Anna – Lublin
2. Mościcka Maja – Lublin
3. Czerwińska Olga – Lublin

Kategoria B (19-35 lat) Mężczyźni
1. Bil Mateusz – Józefów
2. Kusy Adrian – Długi Kąt
3. Zieliński Robert – Tomaszów Lub.

Kategoria C (36 lat i więcej) Kobiety
1. Jarczak Barbara - Susiec

Kategoria C (36 lat i więcej) Mężczyźni
1. Czerwiński Jerzy – Lublin
2. Drzewosz Mirosław – Tomaszów Lub.

Ciąg dalszy na str. 8

TAURON FAMILY CUP’ 2010
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WIZYTA U SŁOWACKICH PRZYJACIÓŁ

Na zaproszenie władz samorządo-
wych partnerskiej miejscowości 

Krásny Brod na Słowacji, w dniach 22-24 
stycznia 2010r. przedstawiciele naszego 
miasta przebywali z wizytą u naszych po-
łudniowych sąsiadów.

Delegacja, w skład której weszli: Ja-

nusz Oś - burmistrz Krasnobrodu, 
Zbigniew Michalski - z-ca burmi-
strza, Adam Kałuża - przewodni-
czący Rady Miejskiej w Krasno-
brodzie, Jacek Gmyz - dyrektor 
Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Krasnobrodzie oraz niżej 
podpisana, dokonała oficjalnego 
zaproszenia władz i mieszkań-
ców Krasnego Brodu do udziału 
w tegorocznej „Majówce Roz-
toczańskiej”, która odbędzie się 
w pierwszy weekend majowy. 
Gospodarze z radością przyjęli 
zaproszenie. Podczas spotkań ze 
starostą Vladimirem Bajajem, 
jego zastępcą Michałem Paulus 
oraz reprezentantami tamtejszej 

społeczności wstępnie omówiony został 
plan wizyty. Szczegóły będą stopniowo 
dopracowywane przez obie strony. Majo-
wa wizyta naszych przyjaciół ze Słowacji 
w Krasnobrodzie będzie sfinansowana ze 
środków z Unii Europejskiej pozyskanych 
przez Gminę Krasnobród na realizację pro-

jektu mającego na celu promocję i kulty-
wowanie współpracy miast partnerskich.

Podczas pobytu w Krásnym Brodzie 
był również czas na wymianę doświad-
czeń dotyczących pozyskiwania środków 
unijnych na realizację różnego rodzaju 
przedsięwzięć. Mieliśmy okazję zobaczyć 
efekty prowadzonej przez Starostę Vladi-
mira Bajaja inwestycji  – regulację rzeki 
w centrum miejscowości -  realizowanej z 
pozyskanych  środków. 

Podziwialiśmy również nowo wybu-
dowaną, poświęconą w ubiegłym roku 
cerkiew greckokatolicką z cudownym 
obrazem Krasnobrodzkiej Madonny. O 
nowej cerkwi, historii kultu religijnego 
i planowanych działaniach mających na 
celu ochronę  ruin zabytkowego Monasty-
ru Zesłania Ducha Świętego opowiedział 
nam bazylianin - ojciec Peter Halko.

Uczestniczyliśmy również w dorocz-
nym balu organizowanym przez starostę 
Vladimira Bajaja, podczas którego zorga-
nizowana była loteria. Dochód z tej loterii 
przeznaczony był na działalność miejsco-
wej drużyny piłkarskiej.

Wizyta, choć krótka była 
pełna niezapomnianych wrażeń. 
Przebiegła w miłej i serdecznej at-
mosferze. Gościnność gospodarzy 
sprawiała, że żal było wyjeżdżać. 
Rozstanie było o tyle łatwiejsze, 
że w najbliższych planach jest ko-
lejne spotkanie, tym razem w na-
szym mieście podczas tegorocznej 
„Majówki Roztoczańskiej”. 

M. Czapla

Na zdjęciu poniżej od lewej stoją: 
Michał Paulus, ojciec Peter Hal-
ko, Mariola Czapla, Adam Ka-

łuża, Vladimir Bajaj, Janusz Oś, 
Zbigniew Michalski

Monastyr z 2002 roku

Nowo wybudowana cerkiew  

Ruiny Monastyru

Wnętrze cerkwi z obrazem Krasnobrodzkiej Madonny
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Rada Duszpastersko-Ekonomiczna 
Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie

Dnia 9 października 2009 roku 
Pasterz Diecezji Zamojsko-Lu-

baczowskiej Ks. Bp dr Wacław Depo wy-
dał dekret w sprawie wyborów do naszej 
Diecezji. W odpowiedzi na pragnienia 
Ks. Biskupa w Sanktuarium Maryjnym w 
Krasnobrodzie odbyły się wybory  w sku-
tek których wyłoniono z poszczególnych 
miejscowości kandydatów, a spośród nich 
parafianie dokonali wyboru przedstawi-
cieli parafii, którzy będą służyć pomocą w 
Radzie Duszpastersko-Ekonomicznej pa-
rafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie. 

W skład Rady Parafialnej weszły na-
stępujące osoby: Dominikanówka – Jan 
Gawron, Grabnik – Dariusz Nawój, Hut-
ków – Tadeusz Gęśla, Krasnobród – Halina 
Rycak  i Kazimierz Pastuszak, Łuszczacz 
– Józef Łasocha, Majdan Mały – Zbigniew 
Bełz, Majdan Wielki – Zbigniew Kostru-
biec i Henryk Korga, Niemirówek – Jan 
Kołtun , Nowa Wieś – Franciszek Szpy-
ra, Podklasztor – Marek Pakuła i Ryszard 
Korzeniowski, Wólka Husińska – Mie-
czysław Dziura , Zielone – Ry-
szard Jarczak . Radni z urzędu: 
Proboszcz Parafii – Ks. Prałat 
Roman Marszalec, Wikariusz 
– Ks. Sławomir Skowroński 
oraz Radni z nominacji Ks. 
Proboszcza: Jadwiga Gałka, 
Maria Mierzwa, Janusz Na-
wój, Elżbieta Piela.

3 stycznia na Mszy świętej 
o godz. 12.00 członkowie no-
wej Rady na ręce Ks. Prałata 
Romana Marszalca – probosz-
cza i Kustosza Sanktuarium 
Maryjnego w Krasnobrodzie 
złożyli uroczystą przysięgę, 
postanawiając, że będą służyć 
chętnie swoją pomocą i radą, 
a przede wszystkim modlitwą 

będą wspierać wszystkie dzieła, które będą 
się dokonywać w życiu naszej parafii. 

W niedzielę Chrztu Pańskiego tj. 10 
stycznia 2010 roku odbyło się spotkanie 
opłatkowe i jednocześnie pierwsze posie-
dzenie Rady Parafialnej podczas, której 

dokonano wyboru zastępcy przewodni-
czącego, którym został P. Zbigniew Bełz 
z Majdanu Małego, oraz Sekretarza Rady 
– funkcję tę powierzono P. Halinie Rycak 
z Krasnobrodu. Spotkanie to odbyło się 
w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Po od-

czytaniu fragmentu Ewangelii 
opisującego scenę Narodzenia 
Pana Jezusa, Ks. Prałat skiero-
wał do wszystkich serdeczne 
życzenia, po czym łamiąc się 
opłatkiem każdy miał okazję 
wypowiedzieć do każdego 
życzliwe słowa, które wypły-
wały z naszych serc. 
Podczas wspólnego spotkania 
nie zabrakło też miejsca na 
radosne kolędowanie. Na za-
kończenie Ks. Prałat wręczył 
wszystkim akt powołania do 
Rady Duszpastersko-Ekono-
micznej naszej parafii wraz z 

pamiątkowymi upominkami. 
Następnie wyraził swoją wdzięcz-
ność za dar spotkania oraz za to, 

że wszyscy podjęli to niezwykłe zadanie. 
Czas,  który wspólnie przeżyliśmy uwiecz-
niono wspólnym pamiątkowym zdjęciem. 

Przed Radą Parafialną stoi głównie 
zadanie świadczenia pomocy w ożywianiu 
działalności pasterskiej.

Życzymy wszystkim członkom Rady 
Duszpastersko-Ekonomicznej, wielu łask 
Bożych i szczególnego wstawiennictwa 
Matki Bożej Krasnobrodzkiej – Pani Roz-
tocza. Niech Pan Bóg błogosławi na każdy 
dzień życia oraz wspiera w wypełnianiu 
powierzonych Wam obowiązków. 

     

 Ks. Sławomir Skowroński

Uroczyste zaprzysiężenie Rady

Ks. Prałat wręcza akt powołania do Rady Parafialnej

Rada Duszpastersko-Ekonomiczna przy Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie
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Roztoczańska wieś w malarstwie
We wtorek 29 grudnia 2009r. o 

17.00 w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury odbyło się otwarcie wystawy 
„Roztoczańska wieś w malarstwie”. Pra-
ce prezentowane na wystawie są efektem 

pleneru zorganizowanego przez Panią 
Ewę Kamińską-Kuczmierowską - wła-
ścicielkę Pensjonatu „TURZYNA” w 
Górnikach koło Józefowa.

Autorkami prac są panie: Krysty-
na Puzoń, Bożena Łyda i Sylwia Pio-
trowicz z Lublina, które na płótnach 
uwieczniły starą, drewnianą architek-
turę wsi roztoczańskiej - domy z Gó-
recka, Górnik i Bukowca. Na wystawie 
znalazły się też prace przedstawiające 
polne kwiaty. 

W wernisażu uczestniczyły wła-
dze samorządowe Krasnobrodu, radni 

Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, dyrek-
torzy placówek samorządowych, sołtysi z 
terenu miasta i gminy, przewodniczący rad 
osiedli oraz współorganizatorzy wystawy 
- Ewa Kamińska-Kuczmierowska i Arka-

diusz Kamiński-Kuczmierowski – właści-
ciele Pensjonatu „Turzyna” w Górnikach 
wraz z jego dyrektorem Romualdem An-
drzejewskim, a także autorki prezentowa-
nych prac. 

Wystawę można oglądać do 15 lu-
tego 2010 roku w godzinach pracy Kra-
snobrodzkiego Domu Kultury. 

Właściciele Pensjonatu „Turzyna” 
chcą kontynuować swoją działalność 
kulturalną zapraszając artystów, zajmu-
jących się ceramiką, malarstwem czy 
rzeźbiarstwem i w Górnikach tworzyć 
dla nich warunki do pracy. Mamy na-
dzieję, że efekty tej działalności będzie-
my mogli podziwiać także w Krasno-
brodzie organizując wspólnie kolejne 
wystawy.

M. Czapla

Ciąg dalszy ze str. 5

SNOWBOARD RODZINNY
1. CZERWIŃSCY Jerzy i Olga - Lublin
2. DRZEWOSZ Mirosław i Karolina – Toma-
szów Lub.
3. JARCZAK Barbara i Izabela - Susiec

Najlepsi zawodnicy z każdej konkurencji 
i w każdej grupie wiekowej, a więc wszyscy 
wyżej wymienieni uzyskali prawo udziału 
w finale XV Amatorskich Mistrzostw Polski 
w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 
„TAURON FAMILY CUP”, który odbędzie 
się w dniach 5-7 marca 2010 roku w Wier-
chomli. Tam spotkają się najlepsi zawodnicy 
z wszystkich 16 eliminacji regionalnych orga-
nizowanych na terenie Polski.

Potwierdzenie udziału w finale „TAURON 
FAMILY CUP” należy zgłosić do organizato-
ra regionalnego, czyli do Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury w terminie do 28 lutego 2010r. 
Kontakt: tel. (84) 660 71 17, fax. (84) 660 70 
46, e-mail: kradomkul@o2.pl. 

M. Czapla 
Fotoreportaż – str. 11

TAURON 
FAMILY CUP 2010

n

*Podziękowania*
Organizatorzy Eliminacji Regionalnych dla Województwa Lubelskiego

 XV Amatorskich Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim 
i Snowboardzie „TAURON FAMILY CUP” składają podziękowania wszystkim 

zaangażowanym w organizację zawodów.

Dziękujemy:
Panu Dariuszowi Bojarowi – prezesowi Zarządu „NEKON” Sp. z o.o. 

                 Stok Narciarski w Jacni za umożliwienie organizacji zawodów . 

Panom Jarosławowi Rajchelowi i Konradowi Kwiatkowskiemu 
– przedstawicielom Organizatora Głównego za sprawne przeprowadzenie 

zawodów.
Panu Mirosławowi Drzewoszowi za wytyczenie trasy slalomu 

oraz obsługę sędziowską.
Paniom Annie Ożga i Agnieszce Adamczuk za obsługę biura zawodów.

Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Malewszczyźnie
 za obsługę techniczną zawodów.

Panu Jackowi Gmyzowi – dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Krasnobrodzie i Pracownikom  ZGK za dostarczenie drzewa na ognisko 

oraz za dowiezienie i podłączenie agregatów prądotwórczych.
Panu Józefowi Topolskiemu za przygotowanie posiłków dla zawodników.

Janusz Oś – Burmistrz Krasnobrodu
Mariola Czapla – Dyrektor KDK
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W sobotę 16 stycznia 
2010 roku w Krasno-

brodzkim Domu Kultury odbyło 
się spotkanie opłatkowe środo-
wisk twórczych Krasnobrodu. 
Uczestniczyło w nim prawie 90 
osób, wśród nich przedstawicie-
le grup formalnych: Stowarzy-
szenia Kulturalno-Naukowego 
„Do źródeł”, Stowarzyszenia 
Rekonstrukcyjno-Historyczne-
go 9 Pułku Piechoty Legionów, 
Krasnobrodzkiego Stowarzy-

szenia Turystycznego, Krasnobrodzkiego 
Stowarzyszenia Korczakowskiego, Kra-
snobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskie-
go, Zamojskiego Stowarzyszenia Samo-
rządowego, Stowarzyszenia Honorowych 
Dawców Krwi OSP w Krasnobrodzie, 
Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego 
„Igros”, Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej, 
Zespołu Folklorystycznego „Wójtowia-
nie”, kombatantów, pracowników Krasno-
brodzkiego Domu Kultury oraz aktywnie 
włączający się w życie społeczne gminy 
mieszkańcy miejscowości Zielone i Hut-
ków. 

Na zaproszenie organizatora spotka-
nia burmistrza Krasnobrodu Janusza Osia 
w spotkaniu opłatkowym uczestniczyli  
goście: poseł na Sejm RP Wojciech Żu-
kowski, ks. prałat Roman Marszalec – 

proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP,  ks. 
Roman Sawic – proboszcz Parafii Zesłania 
Ducha Świętego, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie Adam Kałuża, 
z-ca burmistrza Zbigniew Michalski, se-
kretarz Urzędu Miejskiego w Krasnobro-
dzie Kazimierz Gęśla.

Spotkanie rozpoczęło się od powita-
nia wszystkich obecnych przez burmistrza 
Janusza Osia. Następnie ks. prałat Roman 
Marszalec rozpoczął wspólną modlitwę, 
potem wszyscy razem zaśpiewali kolędę, 
a po niej przyszedł czas na dzielenie się 
opłatkiem. 

Następnie były okolicznościowe prze-
mówienia, życzenia noworoczne, wspo-
mnienia. Głos zabierali burmistrz Janusz 
Oś, poseł na Sejm RP Wojciech Żukowski, 
ks. prałat Roman Marszalec. 

W dalszej części tego spotkania, po 

krótkim wprowadzeniu, z-ca 
burmistrza Zbigniew Michalski, 
a jednocześnie członek Stowa-
rzyszenia Rekonstrukcyjno-Hi-
storycznego 9 Pułku Piechoty 
Legionów zaprosił do obejrzenia 
filmu przedstawiającego działal-
ność tego stowarzyszenia. Zebra-
ni z wielkim zainteresowaniem 
obejrzeli film przypominając 
sobie rekonstrukcje bitew pod 
Krasnobrodem, a także mogli 
dowiedzieć się o udziale człon-

ków krasnobrodzkiego stowarzyszenia w 
rekonstrukcjach bitew, które miały miej-
sce w innych miejscowościach na terenie 
Polski.  

Po obejrzeniu filmu była degustacja 
smakołyków. Warto tu wspomnieć, że to 
co było na stołach – dania gorące, wędlina, 
przystawki, ciasto, napoje - zostało przy-
gotowane wspólnie przez uczestników 
spotkania. 

Spotkanie opłatkowe przebiegło w 
miłej i serdecznej atmosferze, był czas 
na rozmowy, wymianę doświadczeń oraz 
wspólne kolędowanie razem z Zespołem 
Folklorystycznym „Wójtowianie”.

Mariola Czapla

Spotkanie opłatkowe



VI OGÓLNOPOLSKI
FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

20.12.2009r.



TAURON FAMILY CUP 

10.01.2010r.
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„Uwielbiaj duszo moja Pana!”
Jubileusz 25-lecia kapłaństwa Ks. Kanonika Leona Rogalskiego

Wdzięczny Bogu za 25 lat kapłań-
stwa z serca błogosławi Ks. Ka-

nonik Leon Rogalski. Te słowa czcigodny 
jubilat umieścił na obrazku upamiętniają-

cym tę piękną rocznicę. 
W Roku Kapłańskim, który obchodzo-

ny jest pod hasłem: „Wierność Chrystusa, 
wierność kapłana”, wraz z wiernymi Pa-
rafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, 
mogliśmy wraz z Księdzem Jubilatem z 
głębi serca wyśpiewać to uroczyste „Te 
Deum”, za dar kapłaństwa, za wierność 
Chrystusowi, jak również za wieloletni 
dar posługi w Sanktuarium Maryjnym w 
Krasnobrodzie. 

Ks. Kanonik Leon Rogalski urodził 
się 13 lutego 1953 roku w Oleszycach 
koło Lubaczowa. Przekazany przez Boga 
dar życia wzrastał w atmosferze rodzinnej 
poprzez codzienną troskę pochylającej się 
nad nim matki, dobrego ojca, a później 
nauczycieli i wychowawców.   Pierwsze 
stopnie szkolne Ks. Kanonik zdobywał w 
rodzinnej miejscowości Stare Oleszyce i 
Oleszyce, zakończone egzaminem matu-
ralnym. Po ukończeniu szkoły średniej, 
podjął ponad 4-letnią pracę. To właśnie w 

tym czasie dojrzewało w jego sercu powo-
łanie do kapłaństwa. Należy wspomnieć, 
że wielki wpływ na formację duchową 
odegrał fakt wyboru Kardynała Karola 

Wojtyły na Papieża. Stu-
dia Teologiczne rozpoczął 
w Przemyślu w Wyższym 
Seminarium Duchow-
nym, które kontynuował 
przez 4 lata, następnie 2 
lata studiował w Lublinie 
w Wyższym Seminarium 
Duchownym przy Ka-
tolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. Święcenia 
diakonatu przyjął z rąk śp. 
J.E. Ks. Bpa Piotra Hem-
perka w Katedrze Lubel-
skiej. Święcenia kapłań-
skie przyjął 16 grudnia 

1984 roku w prokatedrze w Lubaczowie 
z rąk J.E. Ks. Bpa Mariana Jaworskiego, 
obecnie Kardynała Lwowskiego. 1 stycz-
nia 1985 roku Ks. Leon Rogalski rozpo-
czął pracę jako wikariusz w Łukawcu koło 
Lubaczowa w Sanktuarium Matki Bożej 
Tartakowskiej. 25 sierpnia 1987 roku 
przeniesiony został do Parafii Matki Bożej 
Różańcowej w Lubyczy Królewskiej. Po 
przepracowaniu ponad 4 lat – 5 stycznia 
1992 roku został mianowany proboszczem 
w Parafii św. Antoniego w Rudzie Róża-
nieckiej koło Narola, gdzie pełnił tam po-
sługę do 30 czerwca 2000 roku. Tam pełnił 
również funkcję Kapelana Domu Pomocy 
Społecznej. Z dniem 1 lipca 2000 roku 
podjął pracę na terenie parafii Nawiedze-
nia NMP w Krasnobrodzie, jako Kapelan 
Domu Pomocy Społecznej i w Sanatorium 
Dziecięcym w Krasnobrodzie, a w czerwcu 
2008 roku został mianowany Kapelanem 
Domu Pomocy w Majdanie Wielkim. War-
to też wspomnieć, że Ks. Kanonik obecnie 
pełni również funkcję Ojca Duchownego 
Dekanatu Krasnobród. 

W czwartą niedzielę adwentu - 20 
grudnia 2009 roku o godzinie 10.30 u Tro-
nu Matki Bożej Krasnobrodzkiej w oto-
czeniu licznie zgromadzonych wiernych 
Ks. Kanonik Leon Rogalski sprawował 
Eucharystię, w której wyraził swoje dzięk-
czynienie za dar dwudziestu pięciu lat 
kapłańskiej posługi. Po komunii świętej 
liczne delegacje wiernych złożyły na ręce 
Jubilata życzenia. Słowa serdecznych ży-
czeń skierował również Kustosz Sanktu-
arium w Krasnobrodzie Ks. Prałat Roman 
Marszalec.

Czcigodny Ks. Jubilat, po Bogu wy-
raził swoją wdzięczność Ks. Prałatowi 
Romanowi Marszalcowi, księżom wika-
riuszom, Siostrom Imienia Jezus, i wszyst-
kim ludziom dobrej woli, którzy okazali 

mu i wciąż okazują wiele życzliwości, 
którzy włożyli wiele trudu w przygotowa-
nia i przyczynili się do uświetnienia uro-
czystości 25 – lecia posługi kapłańskiej. 

Na zakończenie Mszy świętej Ks. Jubilat 
udzielił wszystkim okolicznościowego 
błogosławieństwa, po czym każdy otrzy-
mał pamiątkowy jubileuszowy obrazek. 

Kapłaństwo, to wielki dar i zadanie. 
Ks. Kanonik Leon Rogalski stara się to 
zadanie wypełniać całym sercem. Trzeba 
więc dziękować Bogu, że stawia nam ka-
płanów na naszej drodze. Ale trzeba rów-
nież wciąż prosić, „bo robotników wciąż 
mało”, a ciągle jest potrzeba głoszenia 
Ewangelii i zasiewania Słowa Bożego w 
ludzkich sercach. Ks. Jubilat na swoim 
obrazku prymicyjnym umieścił motto: 
„Moim przeznaczeniem jest służyć Bogu 
i ludziom”, dlatego dostojnemu Jubilatowi 
pozostaje życzyć, by służył Bogu i ludo-
wi wiernemu przez długie lata, a Pan Bóg 
niech udziela obfitego błogosławieństwa, 
wielu łask na dalsze lata kapłańskiej po-
sługi. Niech Maryja, Królowa Apostołów 
wspiera kapłański trud.

 Ks. Sławomir Skowroński

Delegacje składają życzenia Ks. Jubilatowi Delegacje składają życzenia Ks. Jubilatowi

Ks. Jubilat udziela okolicznościowego 
błogosławieństwa

Ks. Jubilat Kanonik Leon Rogalski
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Szkolenie Komendantów Gminnych ZOSP RP

W dniach 18-20 grudnia 2009r. 
w Samodzielnym Publicznym 

Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci 
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, 
przeprowadzono szkolenie Komendantów 
Gminnych Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 
(ZOSP RP), z terenu powiatów: Biłgoraj, 
Chełm, Hrubieszów, Janów Lubelski, Kra-
snystaw, Tomaszów Lubelski, Zamość.

Szkolenie realizowane było według 
programu określonego w „Systemie szko-
lenia członków OSP biorących bezpośred-
ni udział w działaniach ratowniczych” i 
obejmowało następujące zagadnienia:

• podstawowe akty prawne z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej i funkcjono-
wania OSP,
• zadania i kompetencje komendanta 
gminnego,
•   kierowanie działaniami ratowniczymi,
•  Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 
i zarządzenie kryzysowe na szczeblu gmi-
ny,
•   powiatowe plany ratownicze,
•    organizacje i zadania systemu wykrywa-
nia i alarmowania oraz system powszech-
nego ostrzegania na szczeblu lokalnym, 
•   organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz orga-
nizacja zawodów sportowo-pożarniczych 

OSP.
Szkolenie zakończone było egzami-

nem, do którego przystąpiło i ukończyło 
54 druhów. Organizatorem szkolenia był 
Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Lublinie 
przy współpracy z Zarządem Powiatowym 
ZOSP RP i KM PSP w Zamościu.

Zbigniew Wiatrzyk
Komendant OSP Gminy Krasnobród

fot. M. Czapla

Stowarzyszenie Honorowych Daw-
ców Krwi OSP w Krasnobrodzie 

wraz z Regionalnym Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Tomaszowie 
Lubelskim zorganizowały akcję hono-
rowego oddawania krwi. Odbyła się ona 
15 grudnia 2009 roku w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury. 

W akcji udział wzięli: Mariola Ka-
wecka, Adam Żuk, Paweł Berdzik, Syl-
wester Skrzyński,  Radosław Cios-Mairot, 
Małgorzata Nowosad, Piotr Greszta, Piotr 
Sachajko, Anna Sachajko, Kazimierz No-
wak, Paweł Łubiarz, Iwona Sędłak, Bo-
żena Szpyra, Zbigniew Antoniak, Antoni 
Szpyra, Aleksandra Prus, Zuzanna Bełz 

oraz Joanna Koza. 
Wszystkie osoby, które oddały krew 

dostały upominek w postaci koszulki i 
ośmiu czekolad. W sumie oddano 8 litrów 
i 840 mililitrów krwi.

Serdecznie dziękuję wszystkim krwio-
dawcom, Pani doktor Zwierzyńskiej za 
konsultacje medyczne, paniom pielęgniar-
kom za bezbolesne pobranie krwi, pani 
Marioli Czapli za udostępnienie sali oraz 
księdzu Proboszczowi Romanowi Sawi-
cowi oraz ks. Prałatowi Romanowi Mar-
szalcowi wraz z wikariuszami za rozpro-
pagowanie akcji.
   Adam Żuk

Krwiodawcznów w akcji Panu 
Kazimierzowi Gęśli

Sekretarzowi Urzędu Miejskiego
 w Krasnobrodzie

oraz 

pogrążonej w smutku Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Ojca, Męża i Dziadka
składają 

Burmistrz Krasnobrodu 
wraz z  Pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie
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W listopadzie 2009r. został wydany 
album zdjęć pt. „Krasnobrodz-

ka zabudowa drewniana”. Zbiegło się to z 
podsumowaniem konkursu fotograficzno- 
plastycznego „Wspomnienie lata”, które-
go tematem była krasnobrodzka zabudowa 
drewniana. Był on organizowany w 2009r. 
przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie we współpracy z  Krasno-
brodzkim Domem Kultury. 

Publikacja ta zawiera ponad 80 zdjęć 
dawnych i współczesnych przedstawiają-
cych obiekty drewniane o różnym prze-
znaczeniu, typu: domy mieszkalne, za-
budowania gospodarcze, altany, sklepy, 
kioski, przystanek autobusowy, suszarnia 
do suszenia tytoniu itp. Niektórych obiek-
tów już nie ma. Dobrze że zostały uwiecz-

nione na zdjęciach. Niektóre z nich mają 
też ciekawą historię. Zdjęcia do publikacji 
wybrała p. Alina Słota regionalistka i na-
uczycielka z Krasnobrodu, a opracował je 
graficznie p. Krzysztof Słota. Celem opu-
blikowania tego albumu było ocalenie od 
zapomnienia drewnianej architektury Kra-
snobrodu, która jest wypierana przez mu-
rowaną. Uważam, że ten album to dosko-
nała pomoc dydaktyczna do pisania prac 
licencjackich i magisterskich. Jest on w 
zasobach Krasnobrodzkiego Towarzystwa 
Regionalnego. Jeżeli  ktoś byłby zainte-
resowany tą publikacją, proszę o kontakt 
telefoniczny (84) 660-77-03).

A. Słota

Album o Krasnobrodzie

Obecnie dużo mówi się o Służbie 
Zdrowia. Głosy są różne - pozy-

tywne i negatywne. Najgorzej mówi się o 
obecnym rządzie, który kosztem pacjen-
tów chce robić biznes. Pani minister Ewa 
Kopacz radzi myć ręce, żeby ustrzec się 
świńskiej grypy. O tym jak jest naprawdę, 
przekonałam się sama, gdyż przez ostatnie 
tygodnie byłam w kontakcie z lekarzami i 
średnim personelem medycznym.

Dotychczas czułam się nieźle, sto-
sownie do swojego wieku. W szpitalu 
nie leżałam już blisko 40 lat. Nad moim 
zdrowiem czuwa od ponad 25 lat lekarz 
pierwszego kontaktu - pan Jerzy Cios. Z 
dolegliwością, która się u mnie pojawi-
ła skierował mnie do lekarza chirurga, a 
ten zlecił badanie kolonoskopowe. Moi 
uczniowie i znajomi, którzy obecnie pra-
cują w zamojskich placówkach medycz-
nych radzili, bym udała się do lekarza 
chirurga pana Roberta Zymona, który jest 
w tym naprawdę dobry. Mówili, że są do 
niego długie kolejki, lecz warto poczekać. 
Wierząc w to, że bez woli Boga nawet je-
den włos mi z głowy nie spadnie, nie cze-
kałam i wybrałam pierwszy z proponowa-
nych terminów. Miłym zaskoczeniem było 
dla mnie to, że to trudne badanie wykonał 
u mnie właśnie pan Robert Zymon, który 
miał wtedy dyżur. Lekarz rozpoznał przy-
czynę mojej dolegliwości i powiedział, że 
usunąć ją może jedyny lekarz w Polsce – 
doktor Jan ze szpitala przy ulicy Brzeskiej 
w Warszawie. Poprosiłam, więc doktora 
Zymona, aby zajął się mną i umożliwił mi 
ten zabieg. Zgodził się pokierować moim 
leczeniem. Kiedy w przychodni przy ulicy 

Kilińskiego w Zamościu czekałam na wi-
zytę, rozmawiałam z pacjentami. Pytałam 
dlaczego, mimo tak długich kolejek, leczą 
się u doktora Zymona. Mówili szczerze, 
że jest świetnym fachowcem, dobrym, 
życzliwym człowiekiem, przyjaźnie nasta-
wionym do pacjentów. W tym dniu przy-
jął wszystkich, pozwolił zarejestrować 
się tym, którzy wcześniej nie byli zareje-
strowani. Do gabinetu weszłam na końcu, 
lekarz był bardzo zmęczony, ale uśmiech-
nął się, wypełnił potrzebne skierowanie, 
dokładnie wszystko wytłumaczył i życzył 
powodzenia w Warszawie. Byłam pełna 
podziwu i wdzięczności dla lekarza, który 
zatroszczył się o moje zdrowie i życie. 

Po zarejestrowaniu się w szpitalu przy 
ul. Brzeskiej w Warszawie, rozmowę ze 
mną przeprowadził doktor Jan. Spokoj-
nym, miłym głosem wszystko wyjaśnił 
i skierował na oddział. Tam zajęły się 
mną bardzo miłe panie pielęgniarki, które 
przygotowały do zabiegu. W wykonywa-
niu swoich czynności były tak serdeczne 
i delikatne, że nie odczuwałam szpitalnej 
atmosfery. Patrzyłam na nie i myślałam: 
Mogą być kandydatkami do „Orderu 
uśmiechu”. Około godziny dwunastej jed-
na z nich zawiozła mnie na zabieg. Tam 
znowu spotkałam bardzo miłych ludzi. 
Pierwszy raz byłam na stole operacyjnym i 
nie potrafię nazwać specjalności otaczają-
cego mnie personelu medycznego. Ponie-
waż nie byłam głęboko uśpiona, po głowie 
przebiegały mi różne myśli: „Wokół stołu 
są ludzie bardzo zatroskani o moje zdrowie 
i życie. Ileż mają miłości do człowieka”. 
Każdy z nich przez trzy i pół godziny wy-

konywał dokładnie i cierpliwie to, co do 
niego należało. Wszystko to docierało do 
mnie tak mocno pierwszy raz w życiu. W 
urywanych myślach dziękowałam Bogu za 
ludzi, którzy mnie ratują - za wszystkich 
lekarzy, pielęgniarki i inny personel me-
dyczny - oddany nam pacjentom. Wiem, 
że nie mają godnej zapłaty, otrzymują też 
różne ciosy od strony rządzących, a mimo 
wszystko dbają o nasze zdrowie i życie. 
Doktor Jan, który ma „złote ręce”, panie 
pielęgniarki, które nazywałam ,,moje sło-
neczka”, lekarz anastazjolog, który jak 
Anioł Stróż czuwał nad moim sercem oraz 
inni, którzy otaczali mnie taką troskliwo-
ścią.

Gdyby ktoś zapytał, ile to wszyst-
ko mnie kosztowało, odpowiedziałabym 
szczerzą prawdę - zupełnie nic. 
Tą drogą chcę z całego serca podziękować 
wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i ca-
łemu personelowi medycznemu, za bardzo 
troskliwą opiekę i okazane mi serce oraz 
pomoc w ratowaniu mojego życia. Życzę 
wiele sił, zdrowia i dalszych sukcesów w 
stosowaniu nowoczesnej medycyny. 

Moi Kochani Czytelnicy, wiem, że 
wiele osób z naszej społeczności parafial-
nej modliło się za moje zdrowie, kiedy 
bardzo tego potrzebowałam. Gorąco, z 
całego serca dziękuję. Proszę Pana Boga, 
aby wynagrodził Im za dobre serce.

     

     

Józefa Kusz

Polscy lekarze są blisko pacjentów
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Nowy sprzęt do rehabilitacji
w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci 

im. Janusza Korczaka 

W IV kwartale 2009r. zakupio-
no nową aparaturę medyczną i 

sprzęt do rehabilitacji dla Samodzielnego 
Publicznego Sanatorium Rehabilitacyj-
nego dla Dzieci im. Janusza Korczaka w 
Krasnobrodzie, w postaci następujących 
urządzeń: 
- Rower treningowy rehabilitacyjny( typu 
POLOM) - 2 szt,  
- Zestaw do zasilania aparatu aquavibron 
(typu ZOW),
-  UGUL z osprzętem (typu WSC-4), 
- Wałki rehabilitacyjne - 4 szt,
- Rotor do kończyn górnych (typu RG-1), 
- Tablica do ćwiczeń manulanych dłoni z 
oporem (typu TB/O) – 2 szt
- Przenośne krzesło do masażu (typu Pre-
stige),

- Stół składany do masażu (typu Panda 
AL.),
- Kozetka lekarska (typu Elegant) – 2 szt,
- Przyrząd do ćwiczeń oporowych stawu 
skokowego (typu PS-4),
- Materac rehabilitacyjny – 20 szt,
- Okład żelowy (typu Durapak) – 10 szt
- Inhalator ultradźwiękowy (typu Nebu-
tur)

Dostawcą urządzeń była firma ERES 
MEDICAL z Płouszowic, wyłoniona w 
drodze postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego o wartości nie prze-
kraczającej równowartości kwoty 14 tys. 

euro. Koszt zakupu w/w sprzętu wyniósł  
25.359,80 zł. 

Na realizację w/w przedsięwzięcia Sa-
natorium otrzymało dotację z Gminy Kra-
snobród, w wysokości 24.000 zł.

Sprzęt został skierowany do Zakładu 
Rehabilitacji, zlokalizowanego na par-
terze budynku pawilonu sanatoryjnego. 
Służy on kuracjuszom przebywającym na 
leczeniu w Sanatorium, a także osobom 
dochodzącym na zabiegi rehabilitacyjne w 
ramach leczenia ambulatoryjnego.
    

M. Lizut

   
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu
Burmistrz Krasnobrodu

zapraszają na 
Uroczystości związane 

z 67 rocznicą bitwy stoczonej 4 lutego 1943r.
 przez oddziały Armii Krajowej z Niemcami pod Lasowcami

które odbędą się w dniu 04.02.2010r.
 pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy AK w Lasowcach 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
  10.00 - Zbiórka przy Pomniku w Lasowcach
  10.10 - Ceremoniał wojskowy
  10.20 - Powitanie gości
  10.30 - Wystąpienie historyczne
  10.40 - Część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach
  11.00 - Msza Św., której przewodniczył będzie ks. bp Mariusz Leszczyński
  11.50 - Apel poległych
  12.10 - Złożenie wieńców
  12.30 - Spotkanie przy ognisku w Lasowcach
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XXXVI sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
W dniu 29 grudnia 2009r. w Kra-

snobrodzkim Domu Kultury odbyła się 
XXXVI sesja V kadencji Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie. W sesji uczestniczyło 
15 radnych, Burmistrz,  Przewodniczący 
Rady Powiatu Zamojskiego, Z-ca Burmi-
strza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, 
Kierownicy jednostek podległych, pra-
cownicy Urzędu Miejskiego, sołtysi, prze-
wodniczący zarządów osiedli. 

Podczas sesji podjęto 7 następujących 
uchwał: 

1. Uchwała ws. uchwalenia Miejsko-
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2010. 

Środki finansowe zaplanowane w pro-
gramie na 2010 rok  w wysokości 4 000, 
00zł. zostaną wykorzystane na prowa-
dzenie przez szkoły profilaktycznej dzia-
łalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów narkomanii.

2. Uchwała ws. uchwalenia Miej-
sko-Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych na 2010 rok.
Program został uchwalony na kwotę 

102.000.00zł. Zaplanowane środki finan-
sowe, pochodzące z wpłat za wydawanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych zostaną wydatkowane na zadania 
określone w programie.

3. Uchwała ws. uchwalenia zmian 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krasnobród.

Uchwalone zmiany w planie, dotyczą 
działek położonych w miejscowościach: 
Hutków, Majdan Wielki, Szur, Podklasz-
tor, Majdan Mały, Grabnik, Malewszczy-
zna, Potok Senderki, Hutki Namule, Hut-
ki, Kaczórki.  

Zgodnie z ustawą  o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, Rada 
ustaliła również stawkę procentową do 
naliczenia opłat z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości, objętych zmianami planu. 
Dla terenów mieszkaniowych i terenów 
usługowych stawka ta wynosi 20%.

4. Uchwała ws. przystąpienia do 
sporządzenia zmian w planie zagospo-

darowania przestrzennego miasta Kra-

snobród.
Zmiana dotyczy działki, która w po-

przednim planie zagospodarowania była 
działką budowlaną, a w obecnym planie 
zagospodarowania przeznaczenie jej zo-
stało zmienione na parking dla samocho-
dów osobowych przy istniejącym wyciągu 
narciarskim. Z wnioskiem o dokonanie 
zmiany zwrócił się właściciel przedmioto-
wej działki.

5. Uchwała ws. przystąpienia do 
sporządzenia zmian w planie zagospo-

darowania przestrzennego gminy Kra-

snobród.

Zmiana planu w miejscowości Majdan 
Wielki przy ul. Tomaszowskiej dotyczy 
rozszerzenia w terenach budownictwa 
jednorodzinnego o funkcję usług publicz-
nych nieuciążliwych, a w szczególności na 
usługi zakładu rehabilitacyjnego.

6. Uchwała ws. zmiany uchwały Nr 
XXXIV/282/09 ws. wprowadzenia zwol-
nień od podatku od nieruchomości na 
terenie gminy Krasnobród.

Uchwalone zmiany dotyczą zwol-
nień określonych w § 1 pkt 6 Uchwały Nr 
XXXIV/282/09 Rady Miejskiej w Kra-
snobrodzie z dnia 28 października 2009r. 
Ponieważ jest  to pomoc publiczna, RIO w 
Lublinie zasugerowała określenie warun-
ków, jakie musi spełnić przedsiębiorca ko-
rzystający ze zwolnień stanowiących po-
moc de minimis. Takie warunki w uchwale 
zostały określone.

7. Uchwała ws. zmian w budżecie 
gminy na rok 2009.

W wolnych wnioskach radni, sołtysi 
zgłaszali zapytania dotyczące potrzeb in-
westycyjnych, w tym do realizacji w roku 
2010.

Z treścią podjętych uchwał można za-
poznać się na stronie internetowej pod ad-
resem http://www.krasnobrod.bip.mbnet.
pl (w zakładce Uchwały Rady Miejskiej).

E. Borek

VI Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej 
Osób Niepełnosprawnych

Przegląd Jasełek, to popularna na-
zwa Przeglądu Twórczości Bożo-

narodzeniowej Osób Niepełnosprawnych, 
imprezy organizowanej przez Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Dominikanówce i 
Krasnobrodzki Dom Kultury. 

Po rocznej przerwie spowodowanej re-
montem sali widowiskowej w Domu Kul-
tury 14 stycznia 2010 roku już po raz szó-
sty można było obejrzeć grupy artystyczne 
prezentujące programy tematycznie zwią-
zane ze świętami Bożego Narodzenia.

Były tradycyjne jasełka, kolędy oraz 
występy instrumentalno wokalne. 

Na scenie kolejno prezentowali się 
uczestnicy z dziewięciu Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej z miejscowości: Józefów, 
Lipina Stara, Zwierzyniec, Oszczów, Do-
minikanówka, Tomaszów Lubelski, Za-
mość, Rozłopy i Wolica Brzozowa przed-
stawiając 10-15 minutowy program.

Było na co popatrzeć. Mimo iż wszyst-
kich artystów łączył jeden temat, to jego 

interpretacja była bardzo różnorodna.  
Ilu artystów, tyle wykonań, które charak-
teryzowały się wielkim zaangażowaniem i 
wysokim poziomem. 

A jeśli już mowa o wykonaniu, to na-
leży też wspomnieć o pięknych strojach, 
scenografii i oprawie muzycznej, dzięki 
którym odbiór prezentacji był jeszcze bar-
dziej czytelny i budził wiele emocji.

Na widowni oprócz przybyłych gości: 
z-cy Burmistrza Krasnobrodu Zbigniewa 
Michalskiego, Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Adama Kałuży, kierowników 
Warsztatów oraz dyrektorów krasnobrodz-
kich szkół,  byli także rodzice i znajomi 
niepełnosprawnych artystów, którzy wier-
nie kibicowali swoim bliskim.

Na zakończenie tego jasełkowego spo-
tkania wszystkim Warsztatom biorącym w 
nim udział wręczono pamiątkowe dyplo-
my, upominki i słodycze.   

M.K.
Fotoreportaż – str. 20

PODZIĘKOWANIE 

Wszystkim, którzy w tak

 bolesnej dla nas chwili 

dzielili z nami smutek i żal, 
okazali wiele serca 

i życzliwości 
oraz licznie uczestniczyli 

we Mszy św. i pogrzebie 

Śp. Stanisława Gęśli

serdeczne podziękowanie 
składa 

Pogrążona w smutku 
Rodzina
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Powitanie Nowego 2010 Roku
Zgodnie z kilkuletnią tradycją w 

ostatni dzień, a dokładniej mówiąc 
w ostatnią noc grudnia Burmistrz Krasno-
brodu i Krasnobrodzki Dom Kultury or-
ganizują spotkanie na Placu Siekluckiego, 
podczas którego wspólnie z mieszkańcami 
miasta i przybyłymi gośćmi żegnają stary i 
witają Nowy Rok. 

Tak też było ostatniego dnia minio-
nego 2009 roku. Już od godz. 22.00 dla 
gromadzących się w centrum naszego 
miasta grał i śpiewał krasnobrodzki ze-
spół „HOLD BAND”. Wspólna zabawa 
trwała do północy. Potem przyszedł czas 
na życzenia noworoczne, które wszystkim 
przybyłym na plac i ich najbliższym złożył 
Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś. Po ży-
czeniach wszyscy 
wznieśli oczy ku 
niebu, aby podzi-
wiać rozbłysku-
jące nad głowami 
liczne światełka 
składające się na 
wielobarwny po-
kaz sztucznych 
ogni.

Gdy wszyst-
kie fajerwerki zo-
stały wystrzelone 
kon tynuowano 
składanie życzeń 
noworocznych i 
wspólną zabawę, 

która trwała do 
około godz. 1.00. 
Potem niektórzy 
udali się do swo-
ich domów, aby 
w gronie najbliż-
szych spędzić 
pierwsze godziny 
Nowego 2010 
Roku, inni wróci-
li do lokali orga-
nizujących bale 
sylwestrowe, w 
których bawili się 
do białego rana.

Aby jedni 
mogli się bawić 
inni muszą praco-

wać. Za pośrednictwem „Gazety Krasno-
brodzkiej” serdecznie dziękuję wszystkim 
współpracującym z organizatorami impre-
zy na Placu Siekluckiego. Podziękowania 
kieruję do dyrekcji i pracowników Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie 
oraz do strażaków z jednostki OSP w Kra-
snobrodzie z naczelnikiem Franciszkiem 
Łubiarzem na czele za wszelką pomoc w 
organizacji „Powitania Nowego Roku”. 
Dziękuję również Panu Wiktorowi Jusz-
czakowi – dyrektorowi Domu Pomocy 
Społecznej w Krasnobrodzie za wypoży-
czenie podestów na przygotowanie sceny.
   M. Czapla
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Żołnierze września, o których pi-
sałem w „Gazecie Krasnobrodz-

kiej”, w większości wywodzili się ze śro-
dowisk wiejskich. Analizując przebieg I i 
II wojny światowej, można miedzy inny-
mi wyciągnąć jeden znamienny wniosek o 
tym, że chłop polski potrafił oddać i po-
święcić wszystko dla sprawy odzyskania 
niepodległości naszego państwa oraz dla 
odbudowy i utrwalenia polskiej państwo-
wości, a następnie w roku 1939 – kiedy 
zaistniała taka potrzeba, aktywnie uczest-
niczyć w obronie suwerenności, w nierów-
nej walce – prawie z góry skazanej na nie-
powodzenie, z dwoma silnie uzbrojonymi 
agresorami, którzy zaatakowali nasz kraj 
od zachodu i zdradziecko od wschodu.

Mimo szczególnie trudnych warun-
ków, w jakich żyli wtedy chłopi, mimo za-
cofania i zabiedzenia polskiej wsi, tkwiły 
w nich olbrzymie siły fizyczne, duchowe, 
upór przetrwania i zdrowy rozsadek. Cią-
gła chęć poznawania nowych prawd, a jed-
nocześnie dobry, ludowy tradycjonalizm.

W dramatycznych dla Polski chwilach 
w 1920 roku, o losach kraju zdecydował 
głównie chłopski żołnierz. W regularnej, 
milionowej, największej wówczas w Eu-
ropie armii polskiej około 70 procent żoł-
nierzy stanowili chłopi, a chłop Wincenty 
Witos, premier Rządu Obrony Narodowej 
poderwał do walki i wysiłku cały naród. 

W odezwie wydanej 30 lipca 1920 
roku nawoływał miedzy innymi: „Oj-
czyznę trzeba ratować, trzeba oddać jej 
wszystko, majątek, krew, a jak zaistnieje 
taka potrzeba to i życie”.

Chłopi niezależnie od swojego udzia-
łu w szeregach niemal wszystkich forma-
cji armii polskiej dostarczali dla wojska: 
żywność, środki transportu do taboru oraz 
konie, które głównie wykorzystywane 
były w kawalerii i artylerii.

Po odzyskaniu niepodległości w okre-
sie międzywojennym, służba wojskowa 
była dla nich bodaj jedyną szansą pew-
nego rozwinięcia się, poznania innego 
świata, innych spraw niż te, które były w 
ojcowskiej chałupie i rodzinnej – często 
biednej wiosce.

W tym miejscu pragnę jeszcze raz 
przypomnieć żołnierzy września, którzy 
pochodzili z naszego terenu:

WINCENTY BEŁZ z Majdanu Małego 
– podoficer zwiadowczy, plutonowy – ro-
dzaj broni -  artyleria.
STANISŁAW WIATRZYK z Krasnobro-
du – kapral, dowódca drużyny – piechota.
JAN JĘDRUSZCZAK z Hutek – kapral, 
rodzaj broni – łączność.
LUDWIK NOWAK z Krasnobrodu – ka-
pral, służba medyczna – sanitariusz.
EDWARD KORCZEWSKI z Krasnobro-
du – kapral – kawaleria, dowódca sekcji 
r.km.
MARIAN TETERYCZ z Jacni – kapral 
w plutonie zwiadu pułku - celowniczy – 
r.km.
SŁOTA WŁADYSŁAW z Hutkowa – plu-
tonowy, z-ca dowódcy plutonu, podoficer 
nadterminowy, piechota.
ADAM DZIURA z Zielonego – kapral 
lotnictwa – strzelec pokładowy oraz in-
struktor z zakresu obsługi silników samo-
lotowych.
DROZD BRONISŁAW z Krasnobrodu 
– st. strzelec – piechota. Kiedy pułk, w 
którym służył został całkowicie rozbity, 
dołączył do drugiego pułku i został tam 
ciężko ranny.

Są to wspaniałe sylwetki naszych ro-
daków, o których nigdy nie możemy za-
pomnieć. Ludzie Ci ze służby wojskowej 
w okresie międzywojennym, aktywnego 
udziału w Kampanii Wrześniowej oraz jak 
wielu z nich z pobytu w niewoli niemiec-
kiej wynieśli bardzo duże doświadczenie 
życiowe i mieli możliwość dobrze opano-
wać język niemiecki, co później było im 
niejednokrotnie potrzebne w pracy zawo-
dowej i społecznej na rzecz swojego śro-
dowiska.

Natomiast Ci, którym udało się unik-
nąć niewoli, po powrocie w rodzinne stro-
ny, brali aktywny udział w działalności 
konspiracyjnej – stanowiąc trzon podod-
działów bojowych Armii Krajowej i Bata-
lionów Chłopskich.

Żołnierze Września, po wojnie byli 
dobrymi obywatelami angażującymi się 
w odbudowę zniszczonego kraju i współ-
odpowiedzialnymi za dalsze losy swojej 
Ojczyzny. Wynikało to niezbicie z życio-
rysów żołnierzy opisanych przeze mnie 
w kolejnych numerach „Gazety Krasno-
brodzkiej”.

Refleksje...
W tych opisach przede wszystkim opie-
rałem się na wiarygodnych dokumentach 
jak: książeczki i legitymacje wojskowe, 
karty informacyjne Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża, które dotyczyły cza-
sookresu pobytu w niemieckich obozach 
jenieckich, daty i miejsca dostania się do 
niewoli, jak tez informacji o jednostkach 
wojskowych, w których szeregach odby-
wali służbę i walczyli.

Bardzo pomocne były relacje osobi-
ste żołnierzy i ich rodzin, których znałem 
ponad 50 lat. Dostarczono mi dokumenty 
i fotografie, często z rodzinnych zbiorów. 
Za to dziękuję im wszystkim.
Niektórzy, jak pan Adam Dziura z Zielo-
nego jeszcze cieszy się w miarę dobrym 
zdrowiem.

Natomiast historyczny zakres po-
szczególnych pododdziałów i oddziałów 
wojskowych starałem się przedstawić na 
podstawie wielu materiałów źródłowych. 
Chociaż do tych źródeł, które pochodzi-
ły z okresu PRL-u – trzeba było podcho-
dzić ostrożnie, gdyż wspomnienia i opisy 
wojenne w wielu wypadkach mogły być 
niewiarygodne, bez względu na autora, 
ponieważ cenzura w tym wypadku miała 
wiele do powiedzenia. Dlatego też kilka-
krotnie zmuszony byłem korzystać z po-
mocy Dyrektora Muzeum Historycznego 
w Bondyrzu pana JANA SITKA, który 
wydaje się być niezastąpionym znawcą 
zagadnień historycznych, szczególnie z 
okresu ostatniej wojny. Za tę pomoc tą 
drogą składam MU serdeczne podzięko-
wanie.

Mam nadzieję, że napisane przeze 
mnie artykuły w jakimś stopniu przybliżą 
pamięć o żołnierzach – naszych rodakach, 
o ich losach wojennych oraz zaangażowa-
niu się w obronę naszej Ojczyzny. Zdaję 
sobie z tego sprawę, że nie byli to wszyscy 
z naszego rejonu, ale tylko Ci, o których 
mogłem zdobyć podstawowe dane po-
trzebne do opisu.

Oby to wszystko, chociaż częściowo 
przyczyniło się do lepszego poznania na-
szej historii, która przez ostatnie stulecia 
była nacechowana ciągłymi walkami w 
obronie niepodległości i suwerenności.

   Jan Gębka

Podziękowanie
Pani Dyrektor oraz wszystkim pracownikom Krasnobrodzkiego Domu Kultury składam 

serdeczne podziękowania za okazaną mi pomoc w redagowaniu w „Gazecie Krasnobrodzkiej” 
artykułów dotyczących drugiej wojny światowej oraz życzę wszystkim w 2010 roku wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym, pracy zawodowej i działalności społecznej.
                                                                                                        Jan Gębka   
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Wieści sportowe

MGKS Igros Krasnobród zakoń-
czył rundę jesienną rozgrywek 

o mistrzostwo klasy A.
Rozgrywki prowadzono w trzech ka-

tegoriach wiekowych tj. Trampkarze, Ju-
niorzy i Seniorzy.

W połowie rozgrywek na rok 2009-
2010 nasze drużyny osiągnęły zamierzony 
cel jakim było zajęcie czołowych miejsc 
w tabeli. Drużyna Trampkarzy w swojej 
grupie wiekowej zajęła drugie miejsce, 
drużyna juniorów – pierwsze miejsce, a 
Seniorzy – drugie miejsce. Obok prezen-
tujemy tabele poszczególnych zespołów 
na koniec rundy. Obecnie trwają przygo-
towania do rundy wiosennej, drużyny tre-
nują pod okiem swoich instruktorów  dwa 
dni w tygodniu we wtorki (17:00) i piątki 
(20:00) w ZSO w Krasnobrodzie z myślą 
o poprawieniu wyników z tabeli. Wszyst-
kich chętnych chcących być członkami 
klubu serdecznie zapraszamy na wspo-
mniane treningi.

Zarząd klubu chciałby podziękować 
Władzom Miasta i Gminy za ufundowanie 
i wykonanie trybun dla widzów, a wszyst-
kim sponsorom i osobom prywatnym za 
wspieranie drużyn. Chcemy również po-
dziękować  OSP z naszej gminy za pomoc 
w utrzymaniu porządku podczas zawodów 
sportowych. 

Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes Klubu

Sylwester Kłyż

Trampkarze

Juniorzy

Seniorzy

Krasnobrodzki 
Dom Kultury 

serdecznie zaprasza na

KONCERT 
KOLĘDOWO-JASEŁKOWY

który odbędzie się 
31 stycznia 2010r. o godz. 15.00 

w sali widowiskowej 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury

W programie wystąpią:
•Uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Dominikanówce
•Dziewczynki z Kółka Różańcowego 
przy Parafii N.N.M.P w Krasnobro-
dzie oraz uczniowie kl. II b
•Młodzież z Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży 
działającego przy Parafii N.N.M.P w 
Krasnobrodzie
•Dzieci i młodzież z kółka muzycz-
nego działającego w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury



VI PRZEGLĄD JASEŁEK 
BOŻONARODZENIOWYCH

14.01.2010r.


