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INFORMACJA 

O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM 
do usuwania wyrobów azbestowych w roku 2013 w ramach projektu pt. 

„Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz 

kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na usuwanie wy-
robów zawierających azbest w 2013 roku w ramach „Pilotażowego 

systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lu-
belskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usu-
wania i unieszkodliwiania” realizowanego przez samorząd Województwa Lu-
belskiego we współpracy z samorządami  lokalnymi województwa lubelskiego, 
w ramach Obszaru Priorytetowego: 2. Środowisko i infrastruktura, Obszaru 
Tematycznego: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej in-
frastruktury oraz poprawa stanu środowiska Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy” prosimy o składanie wniosków w terminie od 4 marca 2013 do 8 
marca 2013 roku. Wnioski mogą składać osoby fizyczne do tut. Urzędu. Przed 
złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Do wniosku (za-
łącznik nr 3 do regulaminu) należy dołączyć:

1) kserokopie aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do 
nieruchomości –  skrócony wypis z rejestru gruntów z pieczęcią odp. Organu 
(ze Starostwa Powiatowego)

2) Kserokopię poświadczenia zgłoszenia robót budowlanych ze Starostwa 
Powiatowego w Zamościu lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu 
(budynku) z mapką

3) Informację o wyrobach zawierających azbest i ich miejscu wykorzysta-
nia – zgodnie ze wzorem określonym w regulaminie (załącznik nr 8)

4) Ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawiera-
jących azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polity-
ki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku  - wzór nr 2 do regulaminu

5) W przypadku gdy eternit został zdemontowany przed 6 maja 2004 r. 
należy złożyć oświadczenie z informacją kiedy został zdemontowany.

Właściciele nieruchomości, którzy maja zdemontowany eternit w terminie 
po 6 maja 2004 r. nie będą mogli korzystać w roku 2013 z pomocy w ramach 
w/w programu.

Wniosek i załączniki są do pobrania na stronie internetowej www.krasno-
brod.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie – pokój nr 4 

                  Burmistrz Krasnobrodu

               /-/ Wiesław Chmielowiec

Szanowni Mieszkańcy!

Kończą się możliwości pozyskiwa-
nia środków unijnych w ramach progra-
mowania 2007-2013. Przed nami kolej-
ny okres obejmujący lata 2014-2020. 
Podczas szczytu w Brukseli uzgod-
niona została kwota jaką otrzyma Pol-
ska z Unii Europejskiej. Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego przedstawiło 
również wstępną propozycję środków 
finansowych dla województwa lubel-
skiego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego, która wynosi 1.832 
mld euro. Pierwsze nabory wniosków 
planowane są już w połowie przyszłego 
roku.

W związku z powyższym zwracamy 
się z prośbą o składanie propozycji do-
tyczących zadań, które według Państwa 
opinii należałoby zrealizować na tere-
nie gminy Krasnobród w najbliższym 
czasie. Państwa podpowiedzi i sugestie 
będą pomocne przy przygotowywaniu 
się do składania wniosków i aplikowa-
niu o nowe środki unijne.

Wszelkie informacje proszę przesy-
łać na adres Urzędu Miejskiego w Kra-
snobrodzie ul. 3 Maja 36, adres e-mail: 
um@krasnobrod.pl, bądź też proszę o 
kontakt telefoniczny pod numery: (84) 
660 76 91, (84) 660 76 92 lub  osobi-
sty w Urzędzie Miejskim w Krasnobro-
dzie.

Stanisław Jędrusina

Zastępca Burmistrza Krasnobrodu

I OGÓLNOPOLSKI 

ZDROJOWY
BIEG NARCIARSKI

W sobotę 23 lutego 2013r. w 
Krasnobrodzie nad zalewem 

odbył się I Ogólnopolski Zdrojowy 
Bieg Narciarski. Jego organizatorami 
byli Burmistrz Krasnobrodu i Krasno-
brodzki Dom Kultury, a współorgani-
zatorem Lubelski Okręgowy Związek 
Narciarski

Szczegółową relację z biegu opubli-
kujemy w kolejnym wydaniu GK.

M. Czapla
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Czwarty lutego to dzień, który 
już od 70 lat wpisany jest w 

historię Lasowiec - małej miejscowości 
położonej na terenie gminy Krasnobród. 
W 1943 roku stoczone były tam bowiem  
krwawe walki pomiędzy oddziałami Ar-
mii Krajowej i Niemcami. W ich wyniku 
zginęło wówczas 33 partyzantów z od-
działów AK i 8 mieszkańców tej wsi. W 
hołdzie poległym postawiono pomnik, 
przy którym w rocznicę walk odbywają 
się uroczystości religijno-patriotyczne. 

Tak też było i w dniu 4 lutego 2013 
roku, o co postarali się organizatorzy: 
Światowy Związek Armii Krajowej 
Okręg Zamość, 3 Batalion Zmechanizo-
wany w Zamościu oraz Burmistrz Kra-
snobrodu.

Uroczystość odbyła się z udziałem 
Kompanii Honorowej Wojska Polskie-
go, delegacji i pocztów sztandarowych 
organizacji kombatanckich oraz szkół, 
Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej, władz 
samorządowych różnych szczebli, 
mieszkańców i licznie przybyłych go-
ści.

Do Lasowiec przyjechali: Sławomir 
Zawiślak - poseł RP i prezes Światowego 
Związku Armii Krajowej Okręg Zamość 
wraz z wiceprezesami: kap. Tadeuszem  
Kopeć, kap. Michałem Kręglickim, 

por. Andrzejem Jaroszyńskim, Henryk 
Matej - starosta Powiatu Zamojskiego, 
Kazimierz Mielnicki – przewodniczący 
Rady Powiatu Zamojskiego, Jerzy Za-
wadzki – sekretarz Powiatu Zamojskie-
go, Jan Skiba - burmistrz Zwierzyńca,  
Janusz Bałabuch - wójt Gminy Kryni-
ce, Mieczysław Bartoń - wójt Gminy 
Skierbieszów, Janusz Kowalczuk - prze-
wodniczący Rady Gminy w Adamowie, 
Stanisław Podkowa – sekretarz Gminy 
Adamów, Zdzisław Strupieniuk - dyrek-
tor Roztoczańskiego Parku Narodowego 
wraz z  z-cą Janem Smołą, Andrzej Ku-
las  - Nadleśniczy  Nadleśnictwa Zwie-
rzyniec, podinspektor Konrad Piziorski – 
komendant Miejski Policji w Zamościu, 
nadkomisarz Adam Kowal - kierownik 
Posterunku Policji w Krasnobrodzie, 
Kazimierz Misztal – przewodniczący 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, a tak-
że przedstawiciele: Senatora RP Jerzego 
Chróścikowskiego – Grzegorz Cymiński 
i Bronisław Greszata, Wojewody Lubel-
skiego – Krzysztof Szwal i Marszałka 
Województwa Lubelskiego – Eugeniusz 
Polakowski oraz dyrektorzy szkół i in-
stytucji z terenu gminy Krasnobród.

Wojsko Polskie reprezentowali: płk 
Marcin Frączek – zastępca Dowódcy 
2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubie-

szowie, por. Iwona Rafał z 3 Batalionu 
Zmechanizowanego w Zamościu i mjr 
Bogusław Piątek – zastępca Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Zamościu.

To patriotyczne spotkanie rozpoczę-
ło się od odśpiewania Hymnu Narodo-
wego, a potem wszystkich uczestników 
powitał burmistrz Krasnobrodu Wiesław 
Chmielowiec. 

Głos zabrał także por. Andrzej Ja-
roszyński - wiceprezes Światowego 
Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość, 
który w swoim wystąpieniu przedstawił 
historię wydarzeń, jakie miały tu miej-
sce przed 70 laty. 

Następnie zgromadzeni na uroczy-
stości mieli okazję wysłuchania pieśni 
patriotycznych w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Armii Kra-
jowej w Kaczórkach. Po części arty-
stycznej  Burmistrz Krasnobrodu oraz 
delegacja uczniów szkoły w Kaczór-
kach oficjalnie powitali przybyłego do 
Lasowiec Pasterza Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej JE Ks. Biskupa Mariana 
Rojka. Ksiądz Biskup przewodniczył 
Mszy św. w intencji poległych powstań-
ców z oddziałów AK i mieszkańców 
Lasowiec oraz wygłosił homilię. Wraz z 
Biskupem mszę św. koncelebrowali: ks. 
płk Bogusław Romankiewicz - kapelan 
Wojska Polskiego, ks. Paweł Słonopas - 
proboszcz Parafii Świętej Bożej Opatrz-
ności w Bondyrzu oraz ks. Roman Sa-
wic – proboszcz Parafii Zesłania Ducha  
św. w Krasnobrodzie. 

Po Eucharystii został odczytany 
Apel Poległych zakończony Salwą Ho-
norową, a w dalszej części uroczystości 
zgromadzone delegacje złożyły wieńce i 
wiązanki przed pomnikiem. 

Po zakończeniu oficjalnej części 
uroczystości religijno-patriotycznych 
odbyło się spotkanie przy ognisku wraz 
z poczęstunkiem. 

Na zakończenie warto dodać, że 
tegoroczne uroczystości w Lasowcach 
odbyły się przy pomniku, który został 
bardziej wyeksponowany poprzez zmia-
nę lokalizacji. Przeniesienia pomnika 
dokonano jesienią 2012 roku staraniem 
władz samorządowych Krasnobrodu 
przy wsparciu Światowego Związku 
Armii Krajowej Okręg Zamość oraz 
udziale mieszkańców Starej Huty i La-
sowiec.

M. Czapla

Fotoreportaż – str. 20

Fot. M. Kawecka

W 70. rocznicę bitwy w Lasowcach



Gazeta     rasnobrodzka4 Luty 2013

W dniu 25 stycznia 2013 roku w 
Ośrodku Szkoleniowo - Wy-

poczynkowym  „Pszczeliniec” odbyła 
się konferencja na temat rozwoju Pol-
ski Wschodniej,  która realizowana jest 
w ramach projektu „Współpraca gminy 
Krasnobród, Solec – Zdrój i Rymanów 
w zakresie  rozwoju kompetencji uzdro-
wiskowych i turystycznych”.

Konferencja rozpoczęła się od przy-
witania gości przez Pana Burmistrza 
Wiesława Chmielowca. Spośród ponad 
50 osób zgromadzonych na spotkaniu 
swą obecnością zaszczycili nas między 
innymi: Prezydent Miasta Zamościa 
Marcin Zamoyski, Ks. Prałat Eugeniusz 
Derdziuk, Starosta Zamojski Henryk 
Matej, Przewodniczący Rady Powiatu 
Kazimierz Mielnicki, Burmistrz Zwie-
rzyńca Jan Skiba, a także przedstawi-
ciele gmin położonych na Roztoczu.  
Krasnobród odwiedzili również współ-
organizatorzy konferencji z Rymanowa i 
Solca-Zdroju. W  delegacji z Rymanowa 
przyjechali do nas: Zastępca Burmistrza 
Jan Materniak, dyrektorzy jednostek 
podległych, przedstawiciele sanatoriów 
i przedsiębiorcy.  Solec-Zdrój reprezen-
towany był przez Wójta Gminy Adama 
Pałysa i Zastępcę Artura Cygana, a tak-
że dyrektorów i kierowników referatów.  
W konferencji uczestniczyli również 
Przedstawiciele branży drzewnej i kla-
stra Lubelskie Drewno.

Po oficjalnym powitaniu gości na-
stąpiło krótkie zaprezentowanie pro-
jektu, który współfinansowany jest ze 
środków unijnych Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Rozwoju Polski Wschodniej, 

Oś: Nowoczesna gospodarka, Działanie 
1.4 Promocja i współpraca. Wartość ca-
łego projektu 2.999.989,80 zł., z czego 
90%  to dofinansowanie ze środków ze-
wnętrznych.  Projekt realizowany jest w 
partnerstwie przez Gminę Krasnobród, 
Solec-Zdrój i Rymanów i będzie trwał 
do sierpnia 2014.

W czasie konferencji mogliśmy wy-
słuchać  5 referatów. Pierwszy na temat 
„Fundusze Norweskie i Fundusze EOG” 
wygłoszony został przez Panią Ewę 
Kwast z  Ambasady Królestwa Norwe-
gii, w którym zaprezentowane zostały 
możliwości aplikowania o środki Nor-
weskie. Przedstawione zostały również 
zakresy tematyczne projektów, które 
będą możliwe do realizacji. Drugi refe-
rat wygłoszony został przez Panią Olgę 
Piekażewską  z  Ministerstwa Sportu i 
Turystyki na temat „Możliwości rozwo-
ju turystyki z funduszy strukturalnych 
w nowej perspektywie finansowej UE 
2014-2020, ze szczególnym uwzględ-
nieniem gmin uzdrowiskowych”.  Ko-
lejnym bardzo ciekawym z punktu 
widzenia uzdrowisk referatem było wy-
stąpienie Pani Justyny Przybysz z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, która wygłosiła 
referat na temat „Perspektywy finanso-
wania projektów z zakresu ochrony śro-
dowiska i OZE”. 

Po krótkiej przerwie kawowej  za-
prezentowane zostały jeszcze 2 referaty. 
Pierwszy pt. „Rozwój transportu ekolo-
gicznego i odnawialnych źródeł energii 
w miejscowościach uzdrowiskowych”, 
który wygłoszony został przez Pana 
dr inż. Stefana Wójtowicza z Instytu-

tu Elektrotechniki. Ostatnim referatem 
tego dnia była prezentacja Pani Ewy 
Kwast na temat „Rola BRH Ambasady 
Królestwa Norwegii w promocji norwe-
skiego biznesu”. Wystąpienie to było za-
proszeniem do współpracy podmiotów 
z Polski z przedsiębiorcami z Norwegii.  
Prezentacja ta pozwoliła na bliższe po-
znanie potencjalnych norweskich part-
nerów, gotowych do współpracy z pol-
skimi podmiotami w realizacji różnych 
projektów, w tym również dofinansowa-
nych z Grantów Norweskich i EOG w 
ramach przyszłych naborów. Przy apli-
kacji o środki Norweskie w wielu pro-
gramach obowiązkowe jest tworzenie 
partnerstw.

Po zakończeniu prezentacji refera-
tów był czas na dyskusję podsumowu-
jącą i wnioski. Wartość wygłoszonych 
prelekcji  podkreślił Zastępca Burmi-
strza Stanisław Jędrusina, który podzię-
kował również prelegentom za przyjazd 
do Krasnobrodu.

Nie jest to ostatnia konferencja re-
alizowana w ramach wniosku „Współ-
praca gminy Krasnobród, Solec-Zdrój 
i Rymanów w zakresie  rozwoju kom-
petencji uzdrowiskowych i turystycz-
nych”. Kolejne spotkanie odbędzie się 
w czerwcu u naszego partnera. Będą to 
panele dyskusyjne i spotkanie z przed-
siębiorcami w Gminie Rymanów. W dal-
szej perspektywie odbędzie się również 
seminarium naukowe w Solcu – Zdroju 
i konferencja podsumowująca na zakoń-
czenie projektu.

Wojciech Sachajko

Fotoreportaż – str. 10

Rozwój Polski Wschodniej - Konferencja

W niedzielę 27 stycznia 2013r. 
w sali widowiskowej Kra-

snobrodzkiego Domu Kultury odbył się 
Koncert Kolędowo-Jasełkowy.

To już wieloletnia tradycja, że pod 
koniec stycznia dom kultury gości tych, 
którzy chcą wspólnie kolędować kul-
tywując jednocześnie tradycje najpięk-
niejszych polskich świąt.

Tegoroczny koncert rozpoczę-
li uczestnicy zajęć prowadzonych w 
KDK. Jako pierwsza zaprezentowała się 
Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta, w 
wykonaniu której mogliśmy wysłuchać 
pięknych polskich kolęd. 

Następnie na scenie wystąpiły dzie-

ci i młodzież z kółka teatralnego, które 
przedstawiły nowoczesną wersję ja-
sełek. Widowisko w swej żartobliwej 
formie było pełne energii i humoru, co 
doceniła zgromadzona publiczność na-
gradzając młodych aktorów gromkimi 
brawami.

Potem nadszedł czas na prezentację 
najmłodszych uczestników koncertu. 
Krasnobrodzkie przedszkolaki w pięk-
nych strojach, pełni powagi i dosko-
nale przygotowani przedstawili swój 
program słowno muzyczny, w którym 
królowały piękne polskie kolędy. Milu-
sińscy swoim występem oprócz wielkiej 
sympatii i gromkich braw wywołali na 

wielu twarzach łzy wzruszenia.  
Jako ostatnia w tym niedzielnym 

koncercie wystąpiła Schola  Katolic-
kiego Stowarzyszenia Młodzieży „Em-
manuel” działająca przy Parafii Nawie-
dzenia NMP w Krasnobrodzie. W tym 
miejscu warto dodać, że prezentowany  
przez zespół repertuar został wydany 
na płycie „Świeci nam gwiazda”, która 
ukazała się w grudniu 2012r. 

Kończąc swój występ młodzież, 
której towarzyszył ks. Sławomir Skow-
roński – opiekun i jednocześnie członek 
zespołu zaprosiła wszystkich zgroma-
dzonych do wspólnego zaśpiewania ko-
lędy, która zakończyła tegoroczny kon-
cert.             M.K.

Fotoreportaż – str. 11

Fot. M. Mazurek

Krasnobrodzkie kolędowanie
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Martyna Gontarz - studentka dru-

giego roku grafiki na Wydziale 

artystycznym UMCS w Lublinie. W la-

tach 2004 - 2007 uczennica Gimnazjum 

w Krasnobrodzie, w roku 2011 ukończyła 

Liceum Plastyczne w Zamościu na kie-

runku reklama wizualna.

Od 2007 przygotowuje dekoracje ma-

larskie w Sanktuarium Maryjnym w Kra-

snobrodzie, jest autorką portretu Jana 

Pawła II, który stanowi ołtarz ku czci 

Błogosławionego Papieża. 

Martyna gra na gitarze i flecie po-

przecznym oraz śpiewa w zespole mu-

zycznym KSM w Krasnobrodzie, z któ-
rym nagrała dwie płyty.

24 stycznia 2013r. w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury odbył się wernisaż autor-
skiej wystawy tej młodej, zdolnej krasno-
brodzianki.

Na to artystyczne spotkanie przy-
było wielu gości, wśród których oprócz 
władz samorządowych naszego miasta 
reprezentowanych przez Burmistrza Wie-
sława Chmielowca i zastępcę Stanisława 
Jędrusinę, byli również przedstawiciele 

Rady Miejskiej oraz Kazimierz Mielnicki 
– Przewodniczący Rady Powiatu Zamoj-
skiego. Nie zabrakło też nauczycieli, któ-
rzy jeszcze nie tak dawno uczyli Martynę. 
Wśród nich znalazł się także pan Marek 
Rzeźniak - artysta i pedagog z Liceum 
Sztuk Plastycznych w Zamościu, gdzie 
Martyna stawiała pierwsze kroki w kie-
runku prawdziwej sztuki.

Wernisaż rozpoczęła dyrektor Kra-
snobrodzkiego Domu Kultury Mariola 
Czapla, która powitała wszystkich przy-
byłych i w kilku słowach przybliżyła po-
stać młodej artystki.

Następnie głos zabrała Autorka wy-
stawy i opowiedziała o swoich pracach, 
które powstawały na przestrzeni kilku 
lat.  

Jako, że Martyna jest osobą o wielu 
talentach i różnorodnych zainteresowa-
niach uczestnicy spotkania mogli zapo-
znać się także z jej muzyczną stroną du-
szy i wysłuchać kolędy, którą wykonała w 
duecie z ks. Sławomirem Skowrońskim.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że 
Martyna również aktywnie działa w ze-
spole muzycznym Katolickiego Stowa-

rzyszenia Młodzieży istniejącym przy 
krasnobrodzkiej Parafii, z którym nagrała 
dwie płyty, jak również wykonała projek-
ty graficzne okładek.

Po prezentacji muzycznej nadszedł 
czas na obejrzenie prezentowanych prac, 
gratulacje i rozmowy z ich Autorką. Po-
dziękowania wraz z upominkami przeka-
zali m.in.  Burmistrz Wiesław Chmielo-
wiec oraz Przewodniczący Rady Powiatu 
Zamojskiego Kazimierz Mielnicki, który 
wręczył także list gratulacyjny od Staro-
sty Zamojskiego Henryka Mateja.

Nie brakowało ciepłych słów, za-
chwytu i życzeń, aby ta pierwsza autor-
ska wystawa była początkiem drogi ar-
tystycznej usłanej wieloma sukcesami i 
satysfakcją tworzenia.

Wystawę można oglądać do końca 
lutego w godzinach pracy Krasnobrodz-
kiego Domu Kultury.

Serdecznie zapraszamy!   
     

 M.K

Fotoreportaż – str. 10

Fot. M. Kawecka

Martyna Gontarz – wernisaż wystawy 

Od 1 lutego 2013 roku na terenie 
gminy Krasnobród funkcjonują 

cztery świetlice wiejskie. Dwie - w Wól-
ce Husińskiej i Majdanie Wielkim wzno-
wiły działalność, jedna - w Starej Hucie 
rozpoczęła funkcjonowanie w związku 
z zakończeniem modernizacji świetlicy 
w ramach PROW, natomiast świetlica w 
Dominikanówce kontynuuje od kwietnia 
2012r swoją działalność, którą rozpoczę-
ła po 3-miesięcznej przerwie.

Prowadzeniem świetlic zajmują się 
opiekunowie świetlic. W Wólce Husiń-
skiej, Majdanie Wielkim i Starej Hucie 
opiekunowie wykonują swoje obowiązki 
na podstawie umów zleceń zawartych z 
Krasnobrodzkim Domem Kultury, na-
tomiast w Dominikanówce opiekunem 
świetlicy jest osoba, która pełni tę funk-
cję w ramach etatu instruktora w KDK. 

Oprócz udostępniania pomieszczeń i 
sprzętu będącego na wyposażeniu świe-
tlic opiekunowie mają za zadanie orga-
nizowania różnego rodzaju zajęć eduka-
cyjno-rekreacyjno-wychowawczych oraz 
wydarzeń środowiskowych w danych 
miejscowościach.

Wydatki związane z działalnością 
świetlic (honoraria dla 3 opiekunów oraz 
zakup niezbędnych materiałów do pro-

wadzenia zajęć) finansowe są ze środków 
Miejsko-Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych.

Świetlice są czynne według następu-
jących harmonogramów:

Majdan Wielki:
Poniedziałek – 15.30 – 18.00

Wtorki – 15.30 – 18.00
Czwartek – 15.30 – 18.00

Piątek -  15.30 – 18.00
Wólka Husińska:

Poniedziałek – 16.00 – 19.00
Wtorek – 16.00 – 18.00
Środa – 16.00 – 19.00
Piątek  – 15.30 – 18.00

Stara Huta:
Poniedziałek – 16.00 – 18.30

Wtorki – 16.00 – 18.30
Środa  –  16.00 – 18.30

Czwartek – 16.00 – 18.30
Dominikanówka:

Wtorek – 16.00 – 18.00
Czwartek – 16.00 – 18.00

Serdecznie zapraszamy do korzysta-
nia z oferty świetlic zarówno dzieci, mło-
dzież jak i dorosłych mieszkańców w/w 
miejscowości.

M. Czapla

Świetlice wiejskie Pożarniczy 

konkurs 

plastyczny

W marcu w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury odbędzie się 

etap powiatowy XV edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego dla dzieci 
i młodzieży organizowanego przez Ko-
mendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej we współpracy z Wydziałami 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego Urzędów Wojewódzkich. 

Współorganizatorami konkursu na 
szczeblu powiatowym są: Komenda 
Miejska PSP w Zamościu, Starostwo Po-
wiatowe w Zamościu oraz Krasnobrodz-
ki Dom Kultury. 

W tym roku konkurs przebiega pod 
hasłem: „Twoja wiedza i czujka czadu w 
domu – tlenek węgla nic złego nie zrobi 
nikomu”. Szczegółowe informacje do-
tyczące konkursu wraz z regulaminem 
znajdują się na stronie www.straz.gov.pl.
Na najlepsze prace wyłonione na etapach 
gminnych oczekujemy w KDK do końca 
lutego 2013r.

M. Czapla
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Stowarzyszenie LGD „Nasze Roz-
tocze” działa na terenie pięciu 

sąsiadujących ze sobą gmin położonych 
na Roztoczu: Adamów, Józefów, Kra-
snobród, Zamość, Zwierzyniec. Orga-
nizuje i współorganizuje liczne lokalne 
oraz regionalne wydarzenia kulturalne i 
aktywizujące min. konferencje, festyny 
dożynki oraz konkursy, a także wydaje 
publikacje. Każde z działań ma za zada-
nie wspieranie obszarów wiejskich i ich 
mieszkańców. Jedna z publikacji nosi 
tytuł „Roztoczańskie tradycje i inspira-
cje”. Ukazuje ona bogactwo roztoczań-
skiej wsi inspirowane tradycjami, folk-
lorem i pasją ludzi, którzy związali się 
z tym regionem i są jego największym 
skarbem. 

Gminę Krasnobród reprezentują 
zespół folklorystyczny „Wójtowianie” 
i Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta 
działające przy Krasnobrodzkim Domu 
Kultury. Publikacja uwzględnia histo-
rię oraz dokonania zespołu i orkiestry. 
Zawarte są też informacje o ofercie ar-
tystycznej i rekreacyjnej Music Clubu 
& Restaurant „Szkoła 69” oraz Galerii 
Szur, w której można oglądać obrazy 

namalowane przez artystę Marka Rzeź-
niaka. Godnym zainteresowania jest 
wydarzenie - Międzynarodowe Kon-
certy Organowe organizowane w kra-
snobrodzkim Sanktuarium Nawiedzenia 
NMP w czasie wakacji. 

Po zapoznaniu się z tą książką czy-

telnik dojdzie do wniosku, że warto od-
wiedzić Roztocze Środkowe i poznać 
Zagrodę w Guciowie , Regionalną Izbę 
Pamięci w Wysokiem, spróbować mio-
du fasolowego z Gospodarstwa Pasiecz-
nego „Miody Roztocza”, bliżej poznać 
przyrodę w Ośrodku Edukacyjno- Mu-
zealnym RPN w Zwierzyńcu, uczestni-
czyć w rajdach po Roztoczu organizo-
wanych przez Józefowską Kawalerię 
Rowerową oraz obejrzeć ciekawe filmy 
w Letniej Akademii Filmowej w Zwie-
rzyńcu. 

Publikacja zawiera wiele koloro-
wych zdjęć zachęcających turystów do 
przyjazdu na Roztocze, gdyż to kraina 
mająca wiele do zaoferowania zarówno 
lokalnej społeczności jak i turystom od-
wiedzającym nasz region.

Warto dodać, że „Roztoczańskie tra-
dycje i inspiracje” to egzemplarz bez-
płatny współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w Ramach PROW na 
lata 2007-2013. Można go pozyskać w 
LGD „Nasze Roztocze” ul. Peowiaków 
92, 22-400 Zamość.
                  

 A. Słota

Roztoczańskie tradycje i inspiracje

Dla niektórych uczniów ferie rozpoczęły się tydzień 
wcześniej. Otóż w ramach  wielostronnego projektu 

Comenius grupa uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie z koordynatorem  projektu  
Marzeną Kałużą  i opiekunem wyjechali do Hiszpanii.  

W Cordobie, zgodnie  z celem projektu, uczniowie przed-
stawili mało znaną, ale ważną dla nauki postać. Młodzież z Nie-
miec, Francji, Turcji, Hiszpanii i Estonii zapoznała się z bardzo 
ciekawą osobistością  polskiej nauki - matematykiem Stefanem 
Banachem. 

Nasi uczniowie mieli okazję poznać wyjątkowych ludzi na-
uki z krajów partnerskich. Spotkanie młodzieży z wielu krajów 
umożliwiło sprawdzenie umiejętności porozumiewania się w 
języku angielskim, poznanie różnych kultur i nawiązania no-
wych międzynarodowych kontaktów. Uczniowie naszej szkoły 
z wielkim zaangażowaniem przygotowali film, gazetkę, prezen-
tacje o Stefanie Banachu. Efekty swojej pracy przedstawili na 
międzynarodowym forum. 

Szczegółową relację przedstawimy w następnym numerze 
gazety.                                                                                                      

Marzena Gęśla

Projekt Comenius
 „Euroface”

Uczniowie z Krasnobrodu 
jadą do Hiszpanii 

Ubezpieczenia 
Szeroki wybór 

firm ubezpieczeniowych

        • komunikacyjne
        • majątkowe
        • na życie.

Serdecznie zapraszamy!

Adres biura:  

ul. 3 Maja 42, 
22-440 Krasnobród

Nad Pogotowiem ratunkowym, 
pok. nr 3.

pon.-piąt. 8:00- 15:00; 
sob. 9:00- 14:00.
tel. 881-462-385

OGŁOSZENIE
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„Przychodzimy co roku zwyczajem 

świątecznym” (por. Łk 2, 41-42) do na-
szej świątyni, by modlić się za Matkę. 
Dziś wspominamy śp. Apolonię, moją 
Mamę, która wszystko, czego nauczy-
ła się w świątyni, „chowała wiernie w 

swym sercu” (tamże 2, 51). Podobnie 
jak my, czyni wiele rodzin.

Jest taki chwalebny, godny upo-
wszechnienia religijny zwyczaj, że 
wierni w rocznice śmierci czy nawet 
imienin swoich dziadków, rodziców, 
sióstr, braci, swoich dzieci, a także bli-
skich i dalszych krewnych, czasem też 
przyjaciół, znajomych sąsiadów, współ-
pracowników, gromadzą się na mszach 
św. zamówionych w intencji zmarłych. 

Piękny to dowód wiary w Boże mi-
łosierdzie, a zarazem pamięć o tych, 
którzy wyprzedzili nas w drodze do 
wieczności. Wspomnienie zmarłej oso-
by ożywia na nowo przytłumiony już 
wskutek upływu czasu ból po stracie 
kochanej osoby, ale zarazem przypomi-
nając to wszystko, co było w jej życiu 
najpiękniejsze, najlepsze. Żywi starają 
się ocalić dziedzictwo zmarłych, prze-
kazać je młodszemu pokoleniu, aby 
kontynuowało dorobek przodków, ich 
dokonania, zalety i cnoty. Potwierdza 
to między innymi fakt, że na nabożeń-
stwach za zmarłych urządzanych na na-
szym krasnobrodzkim cmentarzu cztery 
razy w roku gromadzą się zawsze tłumy 
rozmodlonych wiernych. 

Moja Mama, kobieta niedużego 
wzrostu, była wielka duchem. Ukończy-
ła wprawdzie tylko cztery klasy szkoły 
powszechnej w Krynicach, ale to wy-
starczyło, by umiała dobrze rozumieć 
wszystko, co się wokół Niej i w całym 
kraju działo. Nigdy nie izolowała się od 
ludzi. Aktywnie uczestniczyła w życiu 
rodzinnym i sąsiedzkim. Interesowała 
się sprawami społecznymi i polityczny-
mi. Kochała gorąco Polskę. Zaszczepiła 
mnie i mojemu rodzeństwu miłość do 
Ojczyzny. Zachowała do późnych lat 
ładny charakter pisma. Wiejska szkoła 
dała jej nawet dobre podstawy znajomo-
ści języka niemieckiego. Grała w sza-
chy. Umiała w rozmowie nawiązać kon-
takt z każdym człowiekiem niezależnie 
od ich wieku i pozycji: z dziećmi, z 
ludźmi starszymi, a także z tymi, którzy 
piastowali wysokie stanowiska. Wiele 
osób chętnie Ją odwiedzało. Może i dla-

tego, że była gościnna, umiała każdego 
wysłuchać. Starała się pomóc, a przy-
najmniej pocieszyć.

Co Ty wspominasz z życia swojej 
matki i ojca? Czy wracasz czasem my-
ślą do tego, czego chcieli Cię nauczyć 
swoim słowem i przykładem? Wiele 
znaczyli w Twoim życiu. Przekazali Ci 
dużo mądrości.

Nasi rodzice kochali Kościół jako 
miejsce zbawienia. Kochali też świąty-
nie. Szanowali kapłanów. Moja Mama 
jeszcze na krótko przed śmiercią ze 
wzruszeniem wspominała swój drewnia-
ny, piękny kościół krynicki. O Jej miło-
ści do naszej wspaniałej krasnobrodzkiej 
świątyni można by długo mówić. Nigdy 
nie mogła dość się nacieszyć obecno-
ścią w jej progach. Zawsze przedłużała 
tu swoje modlitwy. Wzruszały Ją głosy 
dzwonów kościelnych. Zazdrościła tym, 
którzy mieli blisko do kościoła. Kiedy 
znalazła się w mieście, zawsze wstępo-
wała na modlitwę do miejsca świętego. 
Kiedyś idąc do kościoła p.w. Serca Je-
zusowego w Tomaszowie potknęła się i 
złamała rękę. Nie narzekała. Uważała, 
że aby realizować dobro, trzeba trochę 
pocierpieć. Mówiła o tym z przekona-
niem, a nawet z humorem.

Przypomnieć tu można św. Wincen-
tego a Paulo, założyciela Zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia, które zwiemy sza-
rytkami. Wincenty często odbywał piel-
grzymki do cudownej Matki Boskiej w 
Roc-Amadour w południowej Francji. 
Kiedy w oddali zabłysła świątynia zbu-
dowana na skale, u której stóp płynęła 
rzeka (jak u nas Wieprz) padał na kolana 
i wołał ze łzami w oczach: „Zazdroszczę 

wam, o wy, szczęśliwe góry, szczęśliwa 

rzeko, szczęśliwe miejsce, zazdroszczę 

wam, że tak blisko jesteście łask wszel-

kich źródła. Ludzie, co mieszkacie u stóp 

Matki Najświętszej, przyjmijcie mnie do 

chat waszych – niech żyję i umieram 

przy Maryi, niech blisko przy Niej znaj-

dę mieszkanie i grób dla siebie!”1. Od-
jeżdżając z cudownego miejsca, całował 
posadzkę w kaplicy, płacząc ze wzrusze-
nia. W drodze powrotnej odwracał gło-
wę i tak długo patrzył na przybytek Ma-
ryi, aż zniknął mu całkowicie z oczu.

Teraz, gdy przybyło mi lat i gdy już 
moja Mama nie żyje, zdarza mi się, że 
żałuję mojego milczenia, sekretów, któ-
rych Jej nie powiedziałem. Właściwie 

nie odsłoniłem się w pełni przed Nią. 
A komu innemu możemy się zwierzyć, 
jak nie matce? Gdybym jednak odkrył 
przed Nią tę najtajniejszą część samego 
siebie, to właściwie nie powiedziałbym 
Jej niczego więcej niż to, co już o mnie 
wiedziała! Mama nie studiowała psy-
chologii, a mimo to wszystko, co nas 
dotyczyło, wyczuwała bezbłędnie. Ro-
zumiała zresztą nie tylko swoje dzieci. 
Autentycznie smuciła się, gdy nie mogła 
komuś pomóc. Bolało Ją zawsze głębo-
ko kamienne serce drugiego człowieka.

Chyba każdy, gdy umiera jego ojciec 
czy matka, zawsze ma wrażenie, że nie 
powiedział im tego, co najważniejsze. 
Prawdziwa, wielka miłość nie wyraża 
się jednak nigdy w jednym liście. Nie 
mieści się też ani w jednym, ani w tysią-
cach słów. Dopiero w obcowaniu świę-
tych wszystko zostanie wyjawione. Ci, 
którzy odeszli, zamieszkują w nas. Czę-
sto są bardziej dla nas obecni niż żywi. 
Niewidzialni dyskretnie przygotowują 
nas do wyższego życia, ponieważ po-
przedzili nas w drodze do wieczności.

Od matki bardzo wiele zależy w wy-
chowaniu dzieci. To ona często ma duży 
wpływ na wybór drogi życiowej syna czy 
córki. Matka mówi zazwyczaj niewiele. 
Wzór życia daje przede wszystkim swo-
im przykładem: modlitwą, pracą, otwar-
tością dla ludzi. Tego się nie zapomina. 
Do tego się wraca. Mówiłem już kiedyś 
na ten temat w tutejszym kościele w 
okolicznościowych kazaniach, między 
innymi na pogrzebie mamy znanego 
nam dobrze ks. Krzysztofa Guzowskie-
go, a potem także mamy pochodzącego 
z Klocówki Edwarda Kustry oraz mamy 
Bożeny Zięby z Niemirówka. 

Matki stoją często u początków po-
wołania kapłańskiego. Ostrzegają, by 
nie decydować się pochopnie. Ale kiedy 
decyzja już zapadnie, wspomagają wier-
nie syna wytrwałą modlitwą. Mogłem 
to doskonale zauważyć podczas pracy 
nad niedawno wydaną moją książką pt. 
„Proboszczowie krasnobrodzcy od poło-

wy XIX stulecia”2,

Ciąg dalszy na str. 8

1K.M. Żukiewicz, Dzieje cudownego obrazu 

Maryi w kościele oo. Dominikanów w Podka-

mieniu, Kraków 1907, s. 8.
2E. Walewander, Proboszczowie krasnobrodzcy 

od połowy XIX stulecia, Lublin 2012.

Myśli o Matce
Rozważanie wygłoszone 10 lutego 2013 r. na mszy św.

w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie
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Ciąg dalszy ze str. 7

a zwłaszcza, gdy redagowałem życiorys 
ks. prałata Romana Marszalca, naszego 
wieloletniego proboszcza3. 

Powoływany przez Boga podobny jest 
do proroka Izajasza, który się wahał przed 
przyjęciem Bożego wezwania. Mówił: 
„Jestem mężem o nieczystych wargach i 

mieszkam wśród ludu o nieczystych war-

gach” (Iz 6, 5). Kiedy jednak podjął Boże 
wezwanie, wtedy z odwagą powiedział: 
„Oto ja, poślij mnie!” (tamże 6, 8).  

Powołanie i droga życiowa św. Paw-
ła kształtowała się podobnie. Sam wy-
znawał: „Jestem bowiem najmniejszy ze 

wszystkich apostołów i nie jestem godzien 

zwać się apostołem, bo prześladowałem 

Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem 

tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie 

okazała się daremna; przeciwnie, praco-

wałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co 

prawda, lecz łaska Boża ze mną” (1 Kor 
15, 9-10). Apostoł ten miał odwagę, by do-
dać do tego jeszcze inne ważne przesłanie: 
„Przypominam wam, bracia, Ewangelię, 

którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w 

której też trwacie. Przez nią również bę-

dziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, 

jak wam rozkazałem” (tamże, 15, 1-2).
Wychowanie wyniesione z domu ro-

dzinnego, postawa rodziców – zwłaszcza, 
zdawałoby się, tak bardzo skromnej mat-
ki - daje pełną podstawę do przekonania 
i odwagi, by takie słowa powtarzać za św. 
Pawłem Apostołem jak własne. 

Jest jeszcze inne wezwanie, które trze-
ba dzisiaj przypomnieć. Są to słowa nasze-
go Mistrza, Jezusa Chrystusa, skierowane 
do wszystkich: „Wypłyń na głębię i za-

rzućcie sieci na połów” (Łk 5, 4). Czyli: 
rozwijaj swoją wiarę! Żyj nią na co dzień 
wzorem twoich wielkich bliskich, którzy 
już odeszli po nagrodę do Pana! Nie daj 
się nikomu zastraszyć ani zmanipulować! 
Nie ulegaj propagandzie zła, sączonej bez 
przerwy do twego serca! Zakręcaj kurek 
zła! 

„Nie bój się, odtąd ludzi będziesz ło-

wił” (tamże, 5, 10) – powiedział Mistrz do 
św. Piotra, który dopiero z czasem je pojął 
i umiał trafić do człowieka. Realizując te 
słowa, stał się filarem Kościoła. Zdał egza-
min życiowy, oddając za wiarę życie. 

Może Ty wahasz się, czy podjąć powo-
łanie i zostać kapłanem, siostrą zakonną? 

Rozważ to dobrze! Może Chrystus puka 
do twego serca!

Spotkanie, którego głównym tematem 
jest matka, prowadzi nas zawsze do głęb-
szego zastanowienia, czego Bóg oczeku-
je ode mnie. Matka zawsze nam w tym 
pomaga. Ubogaca nas i uskrzydla. „Jej 

modlitwa poratuje i na wodzie, i na zie-

mi” - pisał znany rosyjski pisarz Mikołaj 
Gogol4. Dla każdego człowieka matka jest 
najważniejszą osobą na świecie. Wpraw-
dzie nie może się pochwalić, że wzniosła 
katedrę Notre Dame, ale nie musi. Zbudo-
wała bowiem coś wspanialszego niż kate-
dra: mieszkanie dla duszy nieśmiertelnej. 
Najpierw maleńkie, z czasem coraz bar-
dziej doskonałe ciało swego dziecka. Na-
wet aniołowie nie otrzymali takiej łaski! 
Czyż jest wspanialsze powołanie niż być 
matką? Amen! 

Ks. prof. dr hab. 

Edward Walewander

  KUL  

3Tamże, s. 54-59.
4M. Gogol, Taras Bulba, przekład A. Zimny, 
Warszawa 2002, s. 22.

Myśli o Matce

NOWA SALA ZABAW

- realizacja programu 
,,Radosna Szkoła”

W  obecnym roku szkolnym 2012/2013 
wzbogaciliśmy się o salę zabaw pod na-
zwą  ,,Kraina sprawności i zdrowia”, która 
powstała w ramach Rządowego  programu  
,,Radosna Szkoła”. Po spełnieniu szere-
gu procedur i wyborze dostawcy pomocy 
dydaktycznych, zabawek  i wielu innych 
cennych gier edukacyjnych przystąpiono 
do urządzania sali. Rozpoczęto od gene-
ralnego remontu, odmalowania ścian i wy-
posażenia pomieszczenia w odpowiednią 
wykładzinę dywanową. Systematycznie 
od sierpnia  do października 2012 roku  
firma handlowa ,,Nowa Szkoła” z Łodzi 
dostarczała zamawiane produkty i powoli 
sala wypełniała się po brzegi.  Całkowity 
koszt  przedsięwzięcia  wyniósł 6 000zł.  
Od tego momentu zyskaliśmy miejsce, 
które ułatwia nam realizację podstawy 
programowej, pozwala dzieciom na kre-
atywny rozwój i miłe spędzanie czasu. Za-
równo dzieci z oddziału przedszkolnego 
oraz  Punktu Przedszkolnego działającego 
przy naszej szkole jak i dzieci z klas I-III 
chętnie korzystają z tego miejsca. 

Uroczyste otwarcie i poświęcenie 
sali odbyło się w obecności wszystkich 
uczniów i pracowników szkoły, a także 
członków zarządu stowarzyszenia ,,Ach 

Zielone” oraz księdza Macieja Lewan-
dowskiego. 

Dzień Babci i Dziadka
Święto Babci i Dziadka na stałe zago-

ściło w kalendarzu imprez i uroczystości 
w naszej szkole. 21 stycznia nasi goście 
mieli okazję wysłuchać wierszy i piosenek 
w wykonaniu wnucząt przygotowanych 
pod kierunkiem pań: Zofii Sitek i Aliny 
Traczyk. Nie zabrakło również gorących 
życzeń i upominków. Rodzice zadbali o 
przygotowanie słodkiego poczęstunku. W 
podziękowaniu za piękny występ dziadko-
wie zaśpiewali kilka starodawnych kolęd 
i pastorałek. Niezmiernie nam miło było 
podejmować tak licznie przybyłych gości.

Przedstawienie teatralne
30  stycznia do naszej szkoły zawitali 

artyści z Krakowa, którzy podczas prezen-
tacji widowiska pt. ,,Akademia Fotografii 
Pana Kleksa” przeprowadzili dla dzieci 
warsztaty fotograficzne. Uczestnicy mieli 
okazję zapoznać się z historią powstawa-
nia aparatu fotograficznego i ze sposobem 
robienia zdjęć. W tym dniu odbyła się 
również sesja fotograficzna.

Choinka noworoczna
6 luty na długo zapadnie w pamięci 

wszystkim uczestnikom zabawy choinko-

wej. W tym dniu oprócz wesołej zabawy 
przy muzyce i prezentów od Św. Miko-
łaja, odbył się konkurs pt. ,,Mam talent”. 
Uczniowie mieli okazję zaprezentować 
swoje ukryte zdolności. Mogliśmy obej-
rzeć prezentację pięknego układu tanecz-
nego w wykonaniu: Kasi Skóra, Wiktorii 
Burak i Julii Ścirka. Swoje zdolności ta-
neczne zaprezentowali nam także: Magda-
lena Dąbrowska, oraz rodzeństwo Aron i 
Oliwia Piwko. Niespodziankę przygoto-
wał nam Damian Biela, który zaprezento-
wał się podczas gry na instrumencie kla-
wiszowym. Dziewczynki Kinga Majdanik 
i Magdalena Umińska zaśpiewały i pięknie 
zilustrowały piosenkę.

Występy oceniało jury, w skład któ-
rego weszli: p. Milena Burak, p. Natalia 
Witkowska i p. Beata Budzyńska. Wszy-
scy biorący udział w konkursie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rze-
czowe przygotowane przez rodziców.

Dziękujemy rodzicom za zaangażo-
wanie, życzliwość i pomoc w organizacji 
niniejszej imprezy.

Krystyna Czapla

Barbara Dziura

Fotoreportaż – str. 9

WIEŚCI Z PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W ZIELONEM
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Zielone - fotoreportaż

Nowa sala zabaw i jej poświęcenie

Dzień Babci i Dziadka

Przedstawienie teatralne w wykonaniu artystów z Krakowa

Zabawa Choinkowa



Wernisaż 
Martyny Gontarz

24.01.2013r.

25.01.2013r.

ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - KONFERENCJA



KONCERT
KOLĘDOWO-
JASEŁKOWY

27.01.2013r.
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W związku z obchodami 150 
rocznicy wybuchu Powstania 

Styczniowego, w naszej szkole - ZSO 
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie, od-
był się uroczysty apel poświęcony pole-
głym podczas owego zrywu narodowego. 
Uczniowie klasy IId przygotowali mon-
taż słowno-muzyczny upamiętniający 
wydarzenia z 1863 roku. Do dyspozycji 
uczniów dostępne były dwa filmy: „Rok 
1863”, powstały w oparciu 
o pamiętnik uczestnika po-
wstania styczniowego Ste-
fana Brykczyńskiego, oraz 
film fabularny w reżyserii 
Juliusza Machulskiego pt. 
„Szwadron”.

Przypomnijmy, poraż-
ka Rosji w wojnie krym-
skiej, sukcesy Włochów, 
zaostrzenie represji wzglę-
dem Polaków wpłynęły na 
wzrost nastrojów patrio-
tycznych w Królestwie. 22 
stycznia 1863 wydano ma-
nifest do narodu, w którym 
wszystkich Polaków wzywano do walki, 
chłopom obiecano bezpłatnie ziemię na 
własność, a szlachcie odszkodowania za 
ziemię ze skarbu państwa. Jednak słabo 
zorganizowane i niedostatecznie uzbro-
jone oddziały powstańcze, nie miały 
szans w starciu z regularną armią rosyj-
ską. 

Powstanie bezpośrednio dotyczyło 
także Krasnobrodu. Tutaj, dnia 22 mar-
ca 1863 roku, Marcin Borelowski pseu-
donim „Lelewel”, ruszył wraz ze swym 
wojskiem, aby stoczyć bitwę, która 
ostatecznie miała miejsce pod rezerwa-
tem św. Rocha. Informacje te możemy 

odnaleźć w kilku źródłach, do których 
mamy powszechny dostęp.

Jednym z owych źródeł jest opis 
przebiegu bitwy zawarty w pamiętniku 
powstańca, ośmiostronicowym doku-
mencie znajdującym się w kaplicy św. 
Rocha. Z jego relacji dowiadujemy się, 
iż Marcin Borelowski wraz z oddzia-
łem, 23 marca o godz. 18, przybył pod 
Krasnobród. Rozkazał on Stanisławowi 

Buchowieckiemu udać się na zwiad i 
tak około godz. 22 dano znać, że Mo-
skale zbliżają się do miasteczka. Godzi-
nę później wojsko wyruszyło drogą na 
południe, nocny marsz znacznie osłabił 
oddział, zarządzono postój. Jednak ran-
kiem, pomimo zmęczenia obóz porwał 
się do broni i stanął w porządku, zbu-
dzony omyłkowym strzałem. Przypa-
dek ten przyczynił się do tego, że po-
wstańcy byli w pełni przygotowani na 
nadciągające starcie. Godzinę później, 
konna pikieta dała znać, że przeciwnik 
zbliża się do Krasnobrodu ze znaczną 
przewagą liczebną. Również polskie 

uzbrojenie było o wiele gorsze. Lelewel 
posiadał tylko 80 uzbrojonych w broń 
palną, 100 w kosy i piki, 20 konnych w 
pałasze i jatagany, kilkudziesięciu było 
bezbronnych. Dodatkowo, część żołnie-
rzy określano jako „starych” ze względu 
na ilość stoczonych bitew oraz długość 
uczestnictwa w powstaniu. Po wstęp-
nych relacjach, Marcin Borelowski 
musiał podjąć jak najwłaściwsze kroki 

w otaczającej go sytuacji. 
Rozkazał on pozostać w tym 
miejscu, w którym się znaj-
dowali i zaczekać na wroga. 
Mający jeszcze chwilę cza-
su powstańcy na polecenie 
księdza uklękli i zaczęli się 
modlić. Mężczyźni byli prze-
pełnieni miłością do ojczy-
zny, pogodą ducha i wiary w 
powodzenie starcia. Naczel-
nik zarządził małą zasadzkę. 
Kazał on ukryć się żołnie-
rzom w zaroślach, między 
drzewa. Jak się okazało - był 
to trafny podstęp. Podążające 

wojska nieprzyjaciela nie zorientowały 
się i zostały zaatakowane z zaskoczenia. 
Wtedy rozpoczęła się trudna walka dla 
polskich patriotów. Na każdego z nich 
przypadało po kilku wrogów, jednak to 
ich nie demotywowało. Mężczyźni wal-
czyli mężnie, zabijając po kilku naraz, 
co potwierdzają słowa: „Jeden kosynier 
będąc obskoczony przez kilku Moskali, 
kładzie trupem sześciu, dostaje cięcie 
pałaszem z tyłu w głowę, pada na zie-
mię; jeszcze się zrywa, jeszcze chwyta 
kosę i do liczby 6-ciu zabitych dodaje 
jednego, pada w końcu przeszyty ba-
gnetami. Ksiądz kapucyn z Warszawy 
będąc także okrążony zabija dwóch z 
pistoletów, dwóch rani pałaszem i ginie 
również jak poprzedni.” Męstwa dowo-
dzi również zachowanie, jakie nastąpiło 
po zarządzeniu odwrotu przez Lelewe-
la. Część żołnierzy z oddziału kapitana 
Frankowskiego, na wieść o wycofaniu 
zapytali: „Czy już? Tak prędko?”.

W czasie odwrotu walka trwała na-
dal, przyniosła również o wiele więk-
sze straty niż na początku. Ostatecznie, 
mimo dość krótkiego przebiegu bitwy 
- 2 godziny, poniesione straty po obu 
stronach były dotkliwe. Lelewel stracił 
42 walczących, w tym 7 oficerów, 14 
zostało rannych. Jednakże jeszcze wię-
cej poległych miał wróg, w pamiętniku 
odczytujemy: 

Ciąg dalszy na str. 13

150. rocznica Powstania Styczniowego
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Ciąg dalszy ze str. 12

„Lecz są to tylko wieści, ja zaś pewnik podaję, iż Moskale nie tylko 
swoje furgony, lecz i pięć, które nam zabrali, a były puste i ogromne, 
napakowali zabitymi i rannymi tak dalece, iż dla 6-ciu kozaków nie 
było już miejsca, bo odarłszy ich do naga rzucili na placu bitwy”.

Polegli powstańcy spoczywają na tutejszym cmentarzu. Krasno-
brodzianie nie zapomnieli o bohaterskich poczynaniach żołnierzy. 

W 1930 roku ufundo-
wali pomnik z orłem 
rozrywającym łań-
cuchy oraz pamiąt-
kową tablicę, za-
wierającą nazwiska 
poległych oficerów. 
W 2009r. obiekty 
zostały odnowione. 
Obecnie opiekują się 
nimi m.in. uczniowie 
ZSO.

Planujemy w 
naszej szkole szereg innych działań akcentujących obchody 150 
rocznicy wybuchu powstania, które chociaż zakończyło się klęską, 
odcisnęło poważne piętno na przyszłych pokoleniach Polaków. Na-
uczyło nas patriotyzmu, poświęcenia i miłości do ojczyzny. O dal-
szych działaniach oraz nieodkrytych dotychczas informacjach doty-
czących naszej okolicy w tamtejszych czasach, poinformujemy w 
kolejnych artykułach. 

Justyna Bukała

Karolina Trześniowska

„Podnieś rękę Boże Dziecię” - słowa 
tej przepięknej kolędy, od Świąt Bożego 
Narodzenia, rozbrzmiewały na spotka-
niach opłatkowych, które odbywały się 
w grupach modlitewnych, parafiach, re-
gionach, diecezjach.

W Krasnobrodzkiej Rodzinie Radia 
Maryja takie spotkanie odbyło się 20 
stycznia po Mszy Świętej o godz. 12. 
Wzięły w nim udział dzieci z Podwór-
kowego Koła Różańcowego, młodzież 
z Młodzieżowego Koła Przyjaciół Radia 
Maryja oraz osoby starsze z Koła PRM 
i nie tylko. Był z nami opiekun całej 
Rodziny ks. Krzysztof Augustynek. Nie 
będę opisywała przebiegu tej uroczysto-
ści. Zwrócę uwagę na to, co nas ucieszy-
ło i wzruszyło. Podziwialiśmy postawę 
dzieci i młodzieży. Nasze szkraby były 
grzeczne, odważne i w większości samo-
dzielne. Same wybierały i rozpoczynały 
kolędy, które razem śpiewaliśmy. Nie jest 
prawdą, że Polacy  potrafią tylko słuchać 
kolęd z płyt. Nawet  nasi  milusińscy po-
trafią je pięknie śpiewać. To oni nadawa-
li ton, całemu Spotkaniu opłatkowemu 

Krasnobrodzkiej Rodziny Radia Maryja.
27 stycznia uczestniczyłam w Regio-

nalnym Spotkaniu Opłatkowym Rodziny 
Radia Maryja, które odbyło się w Parafii 
p.w. Świętego Jerzego w Biłgoraju. Spo-
tkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, któ-
rą sprawował i wygłosił piękną homilię 
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Mariusz 
Leszczyński. Eucharystię koncelebrowa-
ło wielu kapłanów, wśród których był 
także Ojciec Benedykt Cisoń z Radia 
Maryja. Kościół p.w. Świętego Jerzego 
wypełniony był po brzegi. Wśród uczest-
ników Eucharystii byli także posłowie z 
Parlamentu Europejskiego,  Sejmu Rze-
czypospolitej oraz  przedstawiciele władz 
samorządowych z Biłgoraja.

Po Mszy Świętej, w budynku Liceum 
Ogólnokształcącego im. ONZ odbyła 
się agapa, w której  wzięło udział ponad 
500 osób. Na początku ks. bp Mariusz 
Leszczyński poprowadził . wspólną mo-
dlitwę. Następnie po zaśpiewaniu kolę-
dy, było składanie życzeń i dzielenie się 
opłatkiem. Bardzo gościnni gospodarze 
przyjęli nas gorącym bigosem, smacz-

nym ciastem i herbatą. Potem zaprosze-
ni goście wypowiadali się na aktualne 
tematy. W spotkaniu wzięli także udział 
członkowie kilkunastu Biur i Kół Przyja-
ciół Radia Maryja z Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej, a także Sandomierskiej. 
O pracy Radia Maryja i innych Dzieł wy-
powiedział się Ojciec Benedykt Cisoń. W 
ogólnym zarysie podał także wskazówki  
do pracy Biur i Kół PRM. Tak jak każ-
dego roku śpiewaliśmy kolędy z akom-
paniamentem ks. bp. Mariusza Leszczyń-
skiego, który przepięknie gra na organce. 
Atmosfera była wspaniała.

Tą drogą, w imieniu uczestników 
spotkania, na ręce przewodniczącej Biu-
ra PRM przy Parafii p.w. Św. Jerzego 
w Biłgoraju, Pani Stanisławie Swacha, 
składam serdeczne podziękowanie za 
dobroć, życzliwość i gościnność, wszyst-
kim organizatorom tej przemiłej uroczy-
stości.
 

Józefa Kusz

Spotkanie opłatkowe

150. rocznica 

Powstania Styczniowego

W Krasnobrodzie rozpoczęło działalność Rozto-
czańskie Centrum Latarników Polski Cyfro-

wej, które podejmie działania prowadzące do wykonania 
przez osoby z pokolenia 50+, dotąd wykluczone cyfrowo, 
„pierwszego kroku” w Internecie, a także nabycia podsta-
wowych kompetencji cyfrowych i przekonania o korzy-
ściach związanych z poruszaniem się w cyfrowym świe-
cie.

Cel długofalowy działań to:
• umożliwienie dostępu do komputera i Internetu osobom  
nie posiadającym takich możliwości we własnych gospo-
darstwach domowych.
• podwyższenie poziomu wiedzy z zakresu obsługi kom-
putera i Internetu
• promowanie korzystania ze sprzętu komputerowego i 
Internetu,

• wzrost konkurencyjności uczestników projektu na rynku 
pracy. 

Działania Latarników rozpoczęły  się w styczniu 2013 
roku akcją promocyjną na terenie gminy Krasnobród, w 
lutym przeprowadzone zostały pierwsze zajęcia szkole-
niowe. Plan działań przedstawiony zostanie podczas naj-
bliższego posiedzenia Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 
Na posiedzenie zaproszeni zostaną przedstawiciele lokal-
nych mediów oraz przedstawiciele osób koordynujących 
działania latarników ze Stowarzyszenia miasta w Interne-
cie. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 
788704258.

Andrzej Czapla

„Latarnicy”
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Informujemy, że w związku ze 
zmianą Ustawy o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach - od 1 lipca 
2013 r. wprowadzony zostanie nowy 
system zbiórki odpadów komunal-
nych. Właściciele nieruchomości muszą 
więc wiedzieć, że:

1) Do 30 czerwca 2013r.  obowiązuje 
zbiórka odpadów na obecnych zasadach. 
Należy pamiętać o wypowiedzeniu umo-
wy z zachowaniem terminu wypowiedze-
nia, (najlepiej przesłać wypowiedzenie 
pocztą lub złożyć osobiście u przedsię-
biorcy, który obecnie odbiera odpady).

2) Właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany do złożenia wypełnionej 
deklaracji w Urzędzie Miejskim w Kra-
snobrodzie, w pokoju nr 4, sekretariacie, 
bądź  przesłania pocztą na adres Urzędu 
- do dnia 15 marca 2013r.

W przypadku niezłożenia wymaga-
nych dokumentów - dane do naliczania 
opłat ustalone zostaną administracyjnie 
w drodze decyzji. 

Druki deklaracji pobrać można na 
stronie internetowej www.krasnobrod.pl, 
u sołtysów oraz w Urzędzie Miejskim w 
pokoju nr 4.

3) Szczegółowe zasady opisano w 
załączniku pt. ”Informator”  dostępnym 
razem z deklaracjami.

4) Z treścią uchwał Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie podjętych podczas XXII 
sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku do-
tyczących gospodarki odpadami komu-
nalnymi można zapoznać w się Urzędzie 
Miejskim lub na stronie internetowej 
www.krasnobrod.pl
 

INFORMATOR
 DLA WŁAŚCICIELI NIE-

RUCHOMOŚCI Z TERENU 
GMINY KRASNOBRÓD OD-

NOŚNIE NOWEGO SYSTEMU 
GOSPODARKI ODPADAMI

W związku z nowelizacją ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 391), od dnia 1 lipca 2013 

r. Gmina Krasnobród przejmie dotych-
czasowe obowiązki właścicieli nieru-
chomości, związane z gospodarowaniem 
odpadami   komunalnymi. 

Dnia 28 grudnia 2012 roku Rada 
Miejska w Krasnobrodzie podjęła sto-
sowne uchwały wdrażające  nowy sys-
tem gospodarki odpadami w gminie 
Krasnobród. Treść podjętych uchwał do-

stępna jest na stronie internetowej www.
krasnobrod.pl  

Dotychczasowe indywidualne umo-
wy dotyczące odbierania odpadów 
komunalnych, zawarte przez właści-
cieli nieruchomości z firmami wywozo-
wymi powinny obowiązywać do dnia 30 

czerwca 2013 r., natomiast z dniem 1 
lipca 2013r. powinny stracić moc poprzez 
uprzednie wypowiedzenie (zgodnie z ter-
minem wypowiedzenia w umowie).

Nowy system gospodarki odpadami 
obejmował będzie wszystkich właścicie-
li nieruchomości, a więc mieszkańców 
gminy (nieruchomości zamieszkałe),  
jak również właścicieli domków letni-
skowych i działek rekreacyjnych, przed-
siębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą, instytucje, oraz jednostki 
organizacyjne (nieruchomości nieza-
mieszkałe).

Wybrano następujące metody nali-
czania opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi:
- w przypadku nieruchomości zamiesz-
kałych (od mieszkańca), 
- w przypadku nieruchomości nieza-
mieszkałych (za pojemnik).

Opłaca się segregować odpady po-
nieważ za odpady zbierane w sposób se-
lektywny będzie pobierana niższa opła-
ta.

Opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi wynosi:
- w przypadku nieruchomości zamiesz-
kałych 5,50 zł. miesięcznie za każdą 
osobę zamieszkującą daną nieruchomość 
kiedy odpady będą zbierane w sposób 
selektywny, gdy natomiast właściciel 
nieruchomości odmawia prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów, opłata wy-
nosi 10,00 zł. miesięcznie od osoby,
- w przypadku nieruchomości nieza-
mieszkałych ceny za odbiór pojemnika z 
odpadami o danej  pojemności są przed-
stawione w tabeli poniżej i również są 
uzależnione od tego czy odpady są   zbie-
rane w sposób selektywny:

odpady zbierane 
selektywnie

odpady zbierane 
nie selektywnie

120 l - 18 zł 120 l - 36 zł

240 l - 36 zł 240 l - 72  zł

1100 l - 140 zł 1100 l - 280 zł

KP 5 - 450 zł KP 5 - 900 zł

KP 7 - 600 zł KP 7 - 1200 zł
 

Opłata za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi będzie uiszczana na 
podstawie złożonej deklaracji, w której 
istnieje obowiązek samoobliczenia wy-
sokości owej opłaty. Wypełnione dekla-
racje należy złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Krasnobrodzie pokój nr. 4 lub w se-
kretariacie do dnia 15 marca 2013 r., w 
razie niezłożenia deklaracji, albo uzasad-
nionych wątpliwości co do danych za-
wartych w deklaracji -  wysokość opłaty 
zostanie określona w drodze decyzji. 

Właściciele nieruchomości zobo-
wiązani są do wnoszenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami co miesiąc 
(istnieje możliwość opłaty za kilka mie-
sięcy z góry), w terminie do ostatniego 
dnia każdego miesiąca, w którym istniał 
obowiązek ponoszenia opłaty, opłatę 
tą należy wnosić na rachunek bankowy 
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie Nr 
92963900092002005768790001.

Obowiązek dokonania pierwszej 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi upływa 31 lipca 2013 r. i cią-
ży na każdym właścicielu nieruchomości 
zamieszkałej, oraz nieruchomości nieza-
mieszkałej na, której powstają odpady 
komunalne. 

Zasady działania systemu gospodarki 
odpadami w Gminie Krasnobród

Odbiór odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych (od miesz-
kańców) nie jest limitowany, oznacza to, 
że w zamian za uiszczoną opłatę będzie 
odbierana każda ilość odpadów powsta-
ła w ciągu miesiąca na danej nierucho-
mości.                                                                                                                         

Bezpośrednio z terenu nieruchomo-
ści będą odbierane zmieszane odpady 
komunalne, oraz trzy frakcje odpadów 
zbieranych selektywnie tj. szkło białe, 
szkło kolorowe oraz tworzywa sztucz-
ne, które należy umieszczać w odrębnie 
przeznaczonych do tego celu workach 
lub pojemnikach i  przygotować do dal-
szego transportu.

Pojemniki przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości zobo-
wiązani są zaopatrzyć się we własnym 
zakresie w pojemniki do gromadzenia 
zmieszanych odpadów komunalnych, 
oraz worki (trzy) do selektywnej zbiórki 
odpadów.

Ciąg dalszy na str. 15

Zmiana systemu zbiórki 
odpadów komunalnych
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Zmiana systemu 
zbiórki 

odpadów 
komunalnych

Częstotliwość wywozu 
odpadów komunalnych.

Z terenu nieruchomości zamieszka-
łych (od mieszkańców):
- odbiór zmieszanych odpadów komunal-
nych, będzie odbywał się według harmo-
nogramu ustalonego przez przedsiębior-
cę prowadzącego działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych, nie 
rzadziej jednak niż raz w miesiącu,

- odbiór surowców wtórnych takich 
jak szkło białe i szkło kolorowe raz na 
kwartał, tworzywa sztuczne (plastik) 
raz na dwa miesiące zgodnie z harmo-
nogramem.

Odbiór odpadów komunalnych z te-
renu nieruchomości niezamieszkałych 
odbywał się będzie według harmonogra-
mu.

Harmonogram odbioru odpadów 
komunalnych będzie dostarczony indy-
widualnie każdemu właścicielowi nieru-
chomości do dnia 1 lipca 2013 r.

Szczegółowe zasady w zakresie 
prowadzenia selektywnego 

zbierania odpadów.
Właściciel nieruchomości po zade-

klarowaniu, iż będzie zbierał odpady w 
sposób selektywny zobowiązany jest do 
zaopatrzenia się w worki z folii LDPE 
o pojemności 120 l , lub pojemniki w 
następujących kolorach: biały, zielony i 
żółty.   

Zasady prawidłowej 
segregacji odpadów:

WOREK BIAŁY (szkło bezbarwne)
wrzucamy:
• butelki i słoiki szklane po napojach i 
żywności,
• butelki po napojach alkoholowych,
• szklane opakowania po kosmetykach.
nie wrzucamy:
• porcelana i ceramika, szkło stołowe,
• żarówki, lampy neonowe, fluorescen-
cyjne i rtęciowe,
• fajans,
• żarówki, reflektory, izolatory,
• szkło żaroodporne, szkło okularowe, 
szyby samochodowe i okienne,
• doniczki, lustra,
• ekrany i lampy telewizyjne.
zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go 
przed wrzuceniem do pojemnika.
WOREK ZIELONY (szkło kolorowe)
wrzucamy:
• butelki i słoiki szklane po napojach i 
żywności;

• butelki po napojach alkoholowych;
• szklane opakowania po kosmetykach.
nie wrzucamy:
• porcelana i ceramika, doniczki
• żarówki, lampy neonowe, fluorescen-
cyjne i rtęciowe, reflektory, izolatory
• szkło stołowe, szkło okularowe, szkło 
żaroodporne,
• fajans,
• ekrany i lampy telewizyjne,
• lustra, szyby samochodowe.
zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go 
przed wrzuceniem do pojemnika. 
WOREK ŻÓŁTY (tworzywo sztuczne, 
plastik)
wrzucamy:
• puste, odkręcone i zgniecione butelki 
plastikowe po napojach (np. typu PET),
• puste butelki plastikowe po kosmety-
kach i środkach czystości,
• plastikowe opakowania po żywności 
(np. po jogurtach, serkach, kefirach, mar-
garynach);
• plastikowe zakrętki;
• folia i torebki z tworzyw sztucznych.
odkręć korek i zgnieć butelkę przed wło-
żeniem jej do pojemnika. 
nie wrzucamy:
• butelki po olejach spożywczych i samo-
chodowych;
• opakowania po olejach spożywczych 
czy silnikowych, smarach
• styropian,
• guma,
• butelki z jakąkolwiek zawartością,
• puszki po farbach czy baterie,
• opakowań po lekach,
• opakowania po środkach chwasto czy 
owadobójczych,
• sprzętu AGD.
Na terenie naszej gminy od dnia 1 lip-
ca 2013 r. będzie funkcjonował punkt 
zbiórki surowców wtórnych gdzie bez-
płatnie będą przyjmowane następujące 
frakcje odpadów:
- meble i odpady wielkogabarytowe (np. 
drzwi, stolarka okienna), odpady budow-
lane i rozbiórkowe, oraz gruz,
- złom, makulatura, szkło oraz plastik,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny,

- chemikalia (np. farby, lakiery, przeter-
minowane środki ochrony roślin) i opo-
ny,

- zużyte akumulatory, baterie i ogniwa 
galwaniczne,
- przeterminowane leki,
- odpady ulegające biodegradacji

Punkt zbiórki surowców wtórnych 
będzie mieścił się – Majdan Wielki 398 
(Zakład Gospodarki Komunalnej).

Segregacja się opłaca !
Produkt staje się odpadem wtedy, 

kiedy przestaje być nam użyteczny. Na-

leży go wówczas wyrzucić w odpowied-
nie miejsce, aby nie stanowił dla nas żad-
nego zagrożenia, dając mu jednocześnie 
drugie życie, tj. szansę na to, że odpad 
znów stanie się użyteczny. Segregując 
odpady przyczyniasz się do ochrony śro-
dowiska i zaoszczędzisz. Przepisy nowej 
ustawy gwarantują, że opłata za odpady 
posegregowane będzie niższa. Segrega-
cja to czysty zysk.

Powtórne wykorzystanie czy prze-
twarzanie posegregowanych odpadów 
znajduje coraz szersze zastosowanie w 
produktach codziennego użytku. Se-
gregując odpady oszczędzamy zasoby 
naturalne: wodę i energię.  Z odpadów 
mogą powstać np., chusteczki higie-
niczne, papier toaletowy, kubki, do-
niczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet 
meble czy ubrania.
Palenie śmieci szkodzi!

Wielu ludzi postrzega spalanie śmie-
ci w domowych piecach za tanią, łatwo 
osiągalną i niekłopotliwą metodę pozby-
wania się odpadów. Niestety oszczędność 
jest jedynie pozorna, ponieważ może 
okazać się, że zaoszczędzone pieniądze 
przeznaczą wkrótce na kosztowne lecze-
nie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie 
i swoich najbliższych!
Co się dzieje, gdy śmieć się pali

W trakcie spalania odpadów – butelek 
PET, plastikowych i foliowych opako-
wań, zużytej odzieży, fragmentów mebli 
zawierających trujące lakiery czy ele-
mentów gumowych, do atmosfery uwal-
niane są toksyczne związki. Zwiększa się 
emisja pyłów i węglowodorów aroma-
tycznych, tlenków azotu i siarki. Toksy-
ny uwalniane z dymem do powietrza do-
stają się do dróg oddechowych, opadają 
na glebę zanieczyszczając warzywa w 
przydomowych ogródkach, dostają się 
do wód gruntowych. Ich obecność notu-
je się także w mleku i jajach! Substancje 
te, nawet w niewielkich ilościach mają 
negatywne działanie. Przypisuje się im 
wywoływanie alergii, chorób układu od-
dechowego, nowotworów i porażeń.
Warto śmiecić mniej.

Każdy z nas codziennie wyrzuca 
mnóstwo śmieci. Przeciętny Polak „pro-
dukuje” 320 kg odpadów rocznie. War-
to się zastanowić, jak postępować, żeby 
śmieci powstawało jak najmniej, dzięki 
czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, 
a my zaoszczędzimy na opłatach.

Wszelkie informacje dotyczące funk-
cjonowania systemu gospodarki odpa-
dami w naszej gminie można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie 
pokój nr. 4, lub pod numerem telefonu: 
(084) 6607691 wew. 47

Wojciech Wyszyński
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W dniu 11 października 2012r. 
Ojciec Święty Benedykt 

XVI ogłosił rozpoczęcie Roku Wiary, 
którego założeniem jest pogłębienie i 
umocnienie wiary. Wydarzenia, jakie 
nastąpiły później jakby przeczyły tym 
założeniom.

W dniu 9 grudnia 2012r. w Kapli-
cy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze 
58-letni mieszkaniec Świdnicy rzucił w 
kierunku obrazu Matki Bożej Jasnogór-
skiej wypełnione farbą pojemniki, które 
po rozbiciu miały zniszczyć wizerunek 
Czarnej Madonny. Na szczęście zain-
stalowane zabezpieczenia uchroniły je 
przed zniszczeniem. Na wieść o tym ak-
cie profanacji zadrżały serca i zapłakały 
oblicza wielu Polaków. Owego wieczo-
ru podczas Apelu Jasnogórskiego przed 
poranionym bliznami i zatroskanym ob-
liczem Czarnej Madonny Jasnogórskiej 
zgromadzeni na nabożeństwie wierni, 
księża, biskupi na czele z Arcybiskupem 
Częstochowskim J.E. ks. Wacławem 
Depo, braćmi Paulinami, strażnikami 
cudownego obrazu klasztoru jasnogór-
skiego wraz z przeorem klasztoru ojcem 
Romanem Majewskim modlitwą prze-
błagalną przepraszali na kolanach naszą 
Świętą Matkę za ten godny potępienia 
czyn. Do sprawcy tego czynu Ojciec 
Przeor zwrócił się słowami: „Oto sza-
tan wkradł się do serca naszego brata i 
podniosłeś rękę na ŚWIĘTĄ MATKĘ, 
wszak jest to i NASZA MATKA. Bracie 
szalony! Dlaczego to uczyniłeś? Coś ty 
najlepszego zrobił!.... Boże wybacz im, 
bo nie wiedza co czynią”.

Podobny czyn miał miejsce w le-
cie ubiegłego roku, gdy ktoś ze swe-
go domu wyrzucił na śmietnik obraz 
Czarnej Madonny Jasnogórskiej, który 
to pielgrzymi przynieśli na Jasną Górę, 
aby oddać go w godne ręce. Nasza Naj-
świętsza Matka Boża, która wszystko 
rozumie, która ogarnia sercem każde-
go z nas, która dobro zobaczyć w nas 
umie i jest z nami w każdy czas przed-
stawiana jest w różnych wizerunkach, 
obrazach, ikonach, figurach jest tą samą 
Matką, która nas tak bardzo kocha, na-
wet w Ziemi Świętej znajduje się tzw. 
„Mleczna Grota”  z wizerunkiem Matki 
Boskiej karmiącej, gdzie według podań 
przez pewien czas ukrywała się Święta 
Rodzina podczas ucieczki do Egiptu, 

gdzie Matka Boska swym matczynym 
mlekiem karmiła Boże Dzieciątko.

Do tej groty pielgrzymują wierni, 
ale przychodzą również Muzułmanki, 
które czczą Matkę Bożą i oddają się w 
Jej opiekę wraz ze swymi dziećmi naro-
dzonymi, bądź mającymi się narodzić, 
więc jak to jest, że osoby innych religii 
czczą NASZĄ ŚWIĘTĄ MATKĘ, a u 
nas w kraju chrześcijańskim przecież, 
doznaje BOŻA MATKA tak wiele znie-
wag?

Nie mogę milczeć, gdy w naszym 
kraju coraz częściej dochodzi do zniewa-
żenia i profanacji Najświętszego Sakra-
mentu, jak to miało miejsce w grudniu 
ubiegłego roku w Czeladzi na Śląsku, a 
wcześniej w maju ub. roku w Płocku. 
Aktów i czynów świętokradczych doty-
czących Pisma Świętego, czy tez Krzyża 
Chrystusowego, a przecież największy 
ze wszystkich Polaków błogosławiony 
Jan Paweł II Papież, mówił: „Brońcie 
Krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże 
było obrażane w waszych sercach, w 
życiu rodzinnym i społecznym. Cieszę 
się, że krzyż powrócił do szkół, szpita-
li i urzędów, niech on tam pozostanie”. 
Czym dzisiaj są dla nas słowa Papieża 
Polaka i to wielkie dziedzictwo ducho-
we, które nam pozostawił?

Liberalna polityka naszego kraju 
prowadzi do tego, że niektórzy uważa-
ją, że Krzyż powinien być ograniczony 
tylko do sfery sacrum kościelnego, a 
nie być obecnym w życiu społecznym i 
rodzinnym. Prowadzi to do aktów pro-
fanacji Krzyża przez jego dewastację, 
czy podpalenie, zaś niszczenie Pisma 
Świętego i nazywanie Kościoła Chry-
stusowego wielką zbrodniczą sektą, nie 
jest obrazą uczuć religijnych i aktem 
profanacji, tylko przejawem wyrazu ar-
tystycznego.

Poddawane są także w wątpliwość 
fakty z Pisma Świętego m.in. czy rzeź 
niewiniątek (niemowląt) w Betlejem, 
rzeczywiście miała miejsce, o czym 
zaczynają nas przekonywać niektórzy 
historycy i autorytety naukowe, twier-
dząc, że Herod Wielki był wielkim 
władcą sprawiedliwym i miłosiernym.

Przekonuje się nas, że zabiegi tzw. 
„INVITRO” służą rozwojowi życia, a 
wprowadzenie eutanazji jest aktem mi-
łosierdzia wobec nieuleczalnie chorych 

i starszych osób,  a nie zwyczajnym za-
bójstwem. 

Wszystkie wymienione przypadki 
są przykładem tzw. „relatywizmu mo-
ralnego”. Jak w ewangelii Pan Jezus 
pytał po trzykroć św. Piotra  „Czy mnie 
kochasz?”, tak dzisiaj pyta każdego 
z nas - czy jeszcze mnie kochasz, czy 
idziesz za mną, zapierasz się samego 
siebie, bierzesz krzyż swój i mnie na-
śladujesz?
Obyśmy któregoś dnia nie usłyszeli z 
ust Ojca Świętego upomnienia „Polsko, 
wielka córko Kościoła, coś uczyniła ze 
swoim chrztem?”. Parafrazując słowa 
błogosławionego Jana Pawła II Papieża 
skierowane do narodu francuskiego, by-
śmy nie usłyszeli upomnienia „Polsko, 
co uczyniłaś ze Ślubami Jasnogórskimi 
swego narodu?”; czy dzisiaj nie braku-
je miejsca dla Chrystusa i Jego Matki 
w twoim życiu i w twoim sercu? Jaka 
jest więc nasza wiara?;  wszak wiara 
bez uczynków martwa jest jak mówi 
św. Jakub Apostoł. Tylko wiara poparta 
uczynkami opartymi na Prawach Bo-
żych, prawdzie i wartościach chrześci-
jańskich jest wiarą żywą, inaczej mar-
twa będzie sama w sobie.

Nie wstydźmy się Boga, Pana Je-
zusa i Jego Matki, nie wstydźmy się, 
że jesteśmy chrześcijanami i naszych 
chrześcijańskich uczynków.

Osoby dorosłe, młodzież i dzieci 
wypełniające apostolskie przesłanie św. 
Jakuba Apostoła uczestnicząc aktywnie 
w życiu Kościoła Chrystusowego by-
wają niejednokrotnie ośmieszane i pod-
dawane ironicznym komentarzom.

Drodzy mieszkańcy naszej zie-
mi krasnobrodzkiej, czytelnicy tego 
sławnego czasopisma, w roku wiary 
pogłębiajmy i umacniajmy naszą wia-
rę czytając Pismo Święte i katolickie 
czasopisma, słuchając katolickich me-
diów, rezygnując z głupawej rozrywki, 
bezwartościowych programów, niejed-
nokrotnie szydzących z nas samych i 
robiących nam „wodę z mózgu” zabu-
rzając nam rzeczywisty system warto-
ści. 

Odkryjmy na nowo nasza wiarę, 
prawdę i wartości chrześcijańskie czego 
wszystkim z całego serca życzę.
     

  Mieczysław Dziura

Refleksje w roku wiary 
jako postscriptum do minionego okresu 

adwentowo-bożonarodzeniowego
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W dniu 26  września dowódca 
Brygady, otrzymawszy wia-

domość, że w m. Dernaki znajdują się 
wojska sowieckie, wysłał 2 szwadron 
dowodzony przez rtm. Henryka Rojce-
wicza, wzmocniony dwoma karabinami 
maszynowymi ppor. Wójcikowskiego z 
zadaniem przejścia z miejscowości Sie-
dliska do wsi Koniuchy. Rozkaz naka-
zywał sprawdzić czy w tym terenie nie 
ma wojsk nieprzyjaciela.

Po przybyciu na miejsce szwadron 
miał się ubezpieczyć, wysłać meldunek 
i czekać na przybycie oddziałów pułku, 
który spełniał rolę straży przedniej No-
wogródzkiej BK. Rtm. Rojcewicz pa-
trolował spotkane po drodze wsie, które 
były uwidocznione na szkicu podanym 
przez gen. Andersa i wysyłał meldunki. 
Jak na razie wszystkie miejscowości 
były wolne od wojsk niemieckich i so-
wieckich.

Nagle około północy tego samego 
dnia, łączność z 25 p. uł. i Nowogródzką 
BK została zerwana z nieznanych powo-
dów. Ponieważ zadanie nie było jeszcze 
zupełnie wykonane kontynuowano dal-
szy przemarsz lasami w kierunku wsi 
Koniuchy. Dochodząc do szosy Mości-
ska – Sambor, którą szwadron musiał 
przejść, ułani usłyszeli „ogromny szum 
motorów i zgrzyt gąsienic po drodze.” 
Patrol zameldował, że szosą posuwa się 
bardzo duża kolumna pancerna. Polacy 
ukryli się w pobliskim lesie, ubezpie-
czając jednocześnie szwadron od strony 
drogi.

Ułani strasznie zmęczeni dzienny-
mi walkami i nocnymi przemarszami, 
natychmiast pozasypiali na ziemi koło 
koni. W pewnej chwili padł strzał – to 
ułan z czujki zasypiając, nacisnął na 
spust swojego karabinu przeciwpancer-
nego. Jeden z czołgów zatrzymał się i 
skierował lufę w stronę skąd widoczny 
był błysk wystrzału. 

Ułani usłyszeli rozkaz polecający 
dowódcy czołgu pójścia  naprzód w kie-
runku odgłosu strzału. Jak relacjonował 
rtm. Rojcewicz: „słychać było głos so-
wieckiego dowódcy – dawaj w pierod! 

Czewo boisz-sia Polaczkow?”. Ale za-
łoga czołgu nie chciała ryzykować i po 
chwili dołączyła do kolumny.

Szwadron wzdłuż szosy, którą prze-
jeżdżała kolumna sowiecka, przeszedł w 
większości po bezdrożach do miejsco-
wości Koniuchy. W tej dużej ukraińskiej 
wsi, wkraczających ułanów, dziewczęta 
powitały licznymi bukietami pięknych 
kwiatów, które najprawdopodobniej 

przeznaczone były na powitanie oddzia-
łów Armii Czerwonej, na którą miesz-
kańcy wsi czekali.

Ponieważ w dalszym ciągu nie na-
wiązano łączności z dowództwem puł-
ku, rtm. Rojcewicz po krótkiej naradzie 
z oficerami i podoficerami szwadronu, 
postanowił by po nakarmieniu ludzi i 
koni natychmiast ruszyć w kierunku 
granicy węgierskiej. Obfite zaopatrzenie 
uzyskano od zamożnego gospodarza w 
zamian za zdobycznego niemieckiego 
konia wierzchowego z rzędem. W cza-

sie przygotowań do wymarszu, patrole 
zameldowały, że do wsi zbliżają się licz-
ne oddziały sowieckiej kawalerii, która 
przypuszczalnie otaczała miejscowość i 
chciała zaskoczyć polski oddział. Zarzą-
dzono natychmiast alarm, wystawiono 
karabiny maszynowe na skraju wioski, 
do której zbliżała się kawaleria wro-
ga. Czerwonoarmiejcy już z odległości 
strzelali i wołali: „Zdawaj-sia Pola-

czok!”

Wieś została otoczona gęstym kor-
donem wojska sowieckiego. Polskie 
karabiny maszynowe spowodowały 
zamieszanie i popłoch w szeregach na-
pastników. Po niedługim czasie nieprzy-
jaciel nakrył wieś ogniem artyleryjskim. 
Powstały liczne pożary. Ukraińcy ukryci 
za węgłami domów, zaczęli ostrzeliwać 
polskich żołnierzy. Po wejściu do wio-
ski sowieckich oddziałów, rozpoczęła 
się mordercza walka wręcz.

Ppor. Wójcikowski został otoczony 
przez uzbrojoną bandę Ukraińców, któ-
rzy chcieli go natychmiast zabić. „Prze-
szkodził im w tym major NKWD , który 
wpadł na podwórze i wstrzymał egzeku-
cję” - wspomina podporucznik. Został 
on wzięty do niewoli i wywieziony pod 
eskortą do więzienia w Samborze.

W celi, na ścianie której były jesz-
cze ślady świeżej krwi, rozpoczęło się 
dochodzenie. Oficera oskarżono o to, 
że kazał otworzyć ogień do „miłujących 
wolność” żołnierzy Armii Czerwonej, 
że popełnił zbrodnię wojenną itp.

Nad ranem, ułani, którzy byli trzy-

mani na wolnej stopie, wykradli ppor. 
Wójcikowskiego z celi i przebrawszy 
go w mundur żołnierski, wzięli między 
siebie. To mu uratowało życie.

Rtm. Rojcewicz – d-ca szwadronu 
w czasie bitwy został ciężko ranny i 
przygnieciony ciałem zabitego konia. 
Żołnierze sowieccy powiadomili o tym 
dowódcę swego pułku. W czasie prze-
słuchań: „kom-połk” zauważył obok 
zabitego konia szpicrutę, którą rtm. Roj-
cewicz otrzymał na międzynarodowych 
zawodach konnych w Nicei, jako nagro-
dę za zwycięstwo w konkursie. „Dawaj 

chłyst!” - krzyknął na żołnierza „kom-
połk”, chwycił bat, przyjrzał mu się z 
uznaniem i już nie prowadząc dalszych 
dochodzeń – odjechał. Nie polecił też 
udzielenia pomocy rannemu polskiemu 
oficerowi.

Dowódcę szwadronu wielokrotnie 
przesłuchiwano w różnych więziennych 
szpitalach. Z Sambora przewieziono go 
do Lwowa, gdzie w szpitalu umieszczo-
no jako ciężko chorego w separatce, któ-
rą pilnował sowiecki żołnierz z karabi-
nem. W szpitalu byli też ranni żołnierze 
z drugiego szwadronu. Był tam ranny 
„kom-bat” z  A. Czerwonej. Zrywał się 
wielokrotnie z łóżka, by zabić Rojcewi-
cza - „sukin-syna, który mnogo ludiej 

ubił”. 
Rotmistrz wyszedł ze szpitala ko-

rzystając z zamieszania jakie powstało, 
gdy dotychczasowa obsada opuszczała 
szpital i wyjeżdżała na wojnę z Finlan-
dią, a w kwietniu 1940 roku dotarł do 
Warszawy.

Po bitwie w Koniuchach, Bolsze-
wicy zabrali konie i sprzęt szwadronu, 
a ułanów i podoficerów towarowym 
pociągiem przewieźli do Sambora oraz 
po dokładnym sprawdzeniu wypuścili 
na wolność. Oprócz ppor. Wójcikow-
skiego w podobny sposób z rąk opraw-
ców wydostał się jeszcze jeden oficer 
szwadronu, a był nim ppor. Bogusław 
Włodzimierz Wałecki d-ca plutonu 
– wielokrotny uczestnik uroczystości 
ułańskich w Krasnobrodzie. Natomiast 
rtm. Zygmunt Orłowski d-ca 3 szwa-
dronu w dniu 26 września z Siedlisk wy-
słał 3-ci pluton dowodzony przez ppor. 
Jana Estkowskiego po wyznaczonym 
na szkicu terenie, ostrzegając jednocze-
śnie, że może spotkać się z innym woj-
skiem – nie niemieckim. 

Ciąg dalszy na str. 18

Szlak bojowy 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich (cz. 8)
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W tym wypadku polecił nie rozpo-
czynać ognia – chyba, że żołnierze pol-
scy zostaną sprowokowani przez prze-
ciwnika.

Pluton w wiosce oddalonej o około 6 
km natknął się na dwa czołgi sowieckie, 
które po zbliżeniu około 80 m do czoła 
placówki – otworzyły ogień z karabinu 
maszynowego. Polacy użyli karabinu 
przeciwpancernego, czołgi zawróciły – 
jeden trafiony zaczął dymić przy wyco-
fywaniu się. Po wysłaniu przez dowód-
cę meldunku o pojawieniu się kawalerii 
sowieckiej i czołgów w danym rejonie, 
pluton na rozkaz, dotarł do maszerują-
cego szwadronu jako straży przedniej 
pułku.

Porucznik Jan Estkowski w swoich 
wspomnieniach pisał: „Tuż po wscho-
dzie słońca pułk drogą boczną dochodzi 
do wsi Radonice. Szperacze zameldo-
wali, że do tej samej miejscowości zdą-
ża, ale drogą główną, dość duży oddział 
piechoty sowieckiej. D-ca szwadronu 
wysyła konno dwóch ułanów i plut. 
Podchorążego, harcownikami z karabi-
nami przewieszonymi przez plecy oraz 
uniesioną prawą ręką do góry – na znak 
pojednawczych kroków.

Podchorąży Szczawiński ma zapro-
ponować, że Polacy nie użyją broni wo-
bec wojska sowieckiego, a chcą tylko, 
aby byli przepuszczeni w kierunku gra-
nicy węgierskiej. Na połowie drogi uła-
ni zostali ostrzelani bronią maszynową 
przez przeciwnika. Zeskoczyli z koni i 
po niedługim czasie dotarli do swojego 
szwadronu. Konie bez jeźdźców przy-
szły znacznie wcześniej. Polacy zaata-
kowali wieś, ale wcześniej Rosjanie 
wycofali się.

Była to ostatnia noc forsownego 
marszu w kierunku południowym. Na 
2-3 godziny przed świtem, 25 p. uł. 
otrzymał rozkaz ubezpieczenia z lewe-
go boku przemarszu kolumny Brygady. 
Ponieważ d-ca pułku był bardzo chory – 
gorączka, przemęczenie – kwatermistrz 
– mjr  Cendro, jako drugi zastępca objął 
dowództwo nad 1 i 3 szwadronem celem 
wykonania powyższego zadania. 

Dywizjon posuwając się do przodu, 
spędził wysuniętą placówkę nieprzyja-
ciela, która nie podejmując walki wy-
cofała się. Następnie w odległości około 
1 km od głównej drogi marszu naszego 
wojska, szwadrony zostały ostrzela-
ne silnym ogniem od przodu. Wydano 
rozkaz, aby dalszy marsz odbywał się 
pieszo w tyralierze po obu stronach dro-
gi. Mimo nasilającego się ostrzału ze 

strony wroga, Polacy zajmowali kolejne 
tereny. Przed nami około 500 m zaległa 
gęsta tyraliera sowiecka, rażąca nas nie 
bardzo celnym ogniem karabinowym 
i broni maszynowej. Zaczyna świtać. 
Rozpoznajemy jako tako przedpole. 
Przed nami około 600 m. widać wieś 
rozciągniętą równolegle od linii naszych 
wojsk. Ogień przeciwnika zaczyna być 
coraz bardziej celny. Pomimo prowi-
zorycznego okopania się, są już ranni. 
Między innymi ranny został por. Karol 
Potocki – d-ca 1 plutonu.

W pewnej chwili po linii sowieckiej 
rozlega się trąbka, która nas elektryzuje, 
bo spodziewamy się, że jest to sygnał 
do przeciwnatarcia. Tymczasem słychać 
wyraźnie podawany po linii tyraliery 
wroga rozkaz „nie strelaj”. Po naszej 
linii też rozlega się „przerwij ogień”. 
Drogą którą „okraczamy” wyjeżdża ze 
wsi samochód pancerny z białym pro-
porczykiem. Przepuszczamy go, jedzie 
do naszego dowództwa. Robi się coraz 
jaśniej, widzimy już ustawione koło cer-
kwi w „jeża” czołgi. Nasz szwadron do-
staje rozkaz: zbierać rannych i do koni. 
Tymczasem samochód sowiecki wraca 
już do swoich. Zostało zawarte porozu-
mienie, które po niedługim czasie zosta-
ło złamane przez Bolszewików – oto-
czyli czołgami pozostawiony pierwszy 
szwadron i zmusili do złożenia broni.”

Jak relacjonował mgr Karol Miko-
łajewski, wówczas plut. pchor. z-ca d-cy 
plutonu: „żołnierze wzięci do niewoli, 
byli bardzo źle traktowani przez sowie-
tów i bojowników ukraińskich – wprost 
im ubliżano, popychano kolbami, a na-

wet bito bez powodu. Dopiero wezwane 
przez Polaków NKWD poprzez swoją 
interwencję poprawiło stosunek czer-
wonoarmistów do wziętych w niewolę 
Polaków. Wszystkich jeńców towaro-
wym pociągiem zawieziono do Sambo-
ra, gdzie po dokładnym sprawdzeniu, 
szeregowych i podoficerów wypuszczo-
no na wolność, a oficerów zatrzymano 
– jak mówili „czasowo” - do dalszych 
wyjaśnień”. Dzisiaj już wiadomo, że 
zostali bestialsko zamordowani w Katy-
niu i Starobielsku. Niektórym udało się 
zbiec z transportów ew. obozów przej-
ściowych.

Jak wynikało z rozpoznania opartego 
na podstawie nadsyłanych meldunków 
przez patrole 1 i 3 szwadronu, poważne 
siły wojsk bolszewickich znajdowały się 
przed głównymi siłami Brygady. Ruch 
do przodu polskiej kawalerii stawał się z 
godziny na godzinę coraz trudniejszy.

Generał W. Anders w swej książce 
pisze: „Zagrały liczne karabiny maszy-
nowe. Pokazują się pierwsze czołgi. 9-ty 
dywizjon art. konnej, który był wzorem 
walk artylerii w najtrudniejszych wa-
runkach, niezmiernie celnie wspierał 
wszystkie działania. Wraz z armatkami 
przeciwpancernymi zniszczono spo-
ro nacierających na nas czołgów so-
wieckich. Niestety widać nawet gołym 
okiem masy sowieckiego wojska różne-
go rodzajów broni, które przekraczają 
nam dalszy marsz. 25-ty Pułk Ułanów 
krwawi się, osłaniając nasze skrzydło”.

cdn.

Jan Gębka

Szlak bojowy 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich (cz. 8)

Sukcesy wokalne uczennic z ZSO
„Nad nami cicha noc”

15 stycznia br. uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie 
wzięły udział w VI Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Nad nami cicha noc” zorganizo-
wanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zamościu. Uczestnicy prezen-
towali się w dwóch kategoriach: soliści oraz zespoły. Magdalena Milczuk zdobyła 
wyróżnienie. 

Gratulujemy!
Walentynkowa piosenka

5 lutego, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu, odbyła się 
druga edycja „Konkursu na najpiękniejszą piosenkę Walentynkową w języku ob-
cym”. Zaprezentowało się ponad 20 uczestników z powiatu zamojskiego i toma-
szowskiego. 

Joanna Konopka i Magdalena Milczuk z klasy IIIa swoimi wykonaniami piose-
nek: „I am ready for love” oraz „Underneath your clothes” zdobyły uznanie jurorów, 
którzy przyznali im wyróżnienia. 

Gratulujemy i życzymy dalszych muzycznych sukcesów!

Karolina Piotrowska
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„Muzyka łagodzi obyczaje” – wie to 
młodzież skupiona w Wielopokolenio-
wej Orkiestrze Dętej w Krasnobrodzie 
pod opieką pana Jarosława Derkacza. 
Młodzi, pełni zapału artyści garną do 
Domu Kultury ze wszech stron, nie 
zważając na pogodę, terminy spotkań i 
niedogodności związane z dojazdami i 
nauką. Można zadać sobie pytanie – po 
co tak częste spotkania? Ważniejsza jest 
szkoła. Jak zwykle diabeł tkwi w szcze-
gółach. Młodzież pokochała muzykę, 
bawi się nią, zawiązuje nowe przyjaź-
nie. Wspomaga ich mistrz – Pan Der-

kacz, który dzięki rozumieniu klimatów 
młodzieży stał się dla niej bratnią duszą, 
dlatego nie ma problemu z organizacją 
próby czy występu. Wystarczy jedno ha-
sło na facebooku i wszyscy gotowi.

01.02.2013r. orkiestra zaprezen-
towała swoje umiejętności w Zespole 
Szkół w Suchowoli. Na wstępie młodzi 
artyści opowiedzieli rówieśnikom swoją 
przygodę z muzyką. Następnie zapre-
zentowali instrumenty i zademonstro-
wali grę na każdym z nich, co zaintere-
sowało słuchaczy. Kiedy na sali zapadła 
cisza, zabrzmiał marsz Mister X, a po-

tem orkiestra zaprezentowała repertuar 
kolędowy m.in. „Wśród nocnej ciszy”, 
„Gdy śliczna panna”, „Mizerna cicha”. 
Punktem kulminacyjnym występu był 
marsz nr 7 dyrygowany za pomocą bu-
ławy, co nadało dodatkowy efekt i pod-
niosło rangę występu.

Na zakończenie nie zabrakło okla-
sków. Występ orkiestry był zachętą dla 
uczniów ZS w Suchowoli do wstąpienia 
w szeregi Wielopokoleniowej Orkiestry 
Dętej.

Maria Sak

Fot. M. Mazurek

Muzyka łagodzi obyczaje



70. Rocznica bitwy w Lasowcach

04.02.2013r.


