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WIEŚCI
Z

GMINY
*****
Na dzień 16 października 2002r. został
zaplanowany przetarg na modernizację
budynku remizy strażackiej w Majdanie
Wielkim. Zakres robót miał obejmować
wymianę konstrukcji dachowej wraz z
pokryciem. Niestety żaden oferent nie
złożył oferty w tej sprawie. Z powodu
braku oferentów przetarg się nie odbył.

*****
W dniu 19 listopada 2002r. o godz. 1500
w Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie odbędzie się pierwsza,
inauguracyjna sesja Rady Miasta i
Gminy Krasnobród IV kadencji. W
porządku obrad zaplanowano:
- Wręczenie zaświadczeń o wyborze
radnego.
- Ślubowanie radnych.
- Ślubowanie Burmistrza Miasta i
Gminy Krasnobród.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Powołanie Komisji Uchwał i
Wniosków.
- Podjęcie uchwały w sprawie
stwierdzenia
wygaśnięcia
mandatu
radnego.
- Powołanie komisji skrutacyjnej.
- Wybór Przewodniczącego Rady Miasta
i Gminy.
- Wybór Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta i Gminy.
- Wybór Komisji Rady Miasta i Gminy.
- Wolne wnioski i zapytania.
Sesje Rady są otwarte i wstęp na sesję
ma każdy zainteresowany.

*****

*****
W październiku zostały przekazane do
użytkowania
dwa
zmodernizowane
odcinki dróg:
103m – w miejscowości Grabnik w
technologii – kostka drogowa trylinka na
podbudowie betonowej
138m – w Krasnobrodzie na
Pszczelińcu w technologii – kostka
brukowa starobruk na podbudowie
betonowej (ciąg pieszo-jezdny).
Zadanie było dofinansowane ze środków
pochodzących z budżetu państwa. Udział
środków wyłożonych przez Biuro ds.
Usuwania Skutków Powodzi podległemu
Kancelarii Premiera na zdania w naszej
gminie wyniósł – 80 tys. zł.
Ogólny
koszt
wykonania
dwóch
odcinków dróg stanowił koszt 130 tys. zł.

*****
W dniu 8 grudnia 2002r. odbędą się
wybory do Izb Rolniczych. Prawo
wyborcze w wyborach do izb rolniczych
oraz praw kandydowania do Rady
Powiatowej Izby Rolniczej przysługuje
wszystkim podatnikom podatku rolnego.
Gmina Krasnobród znajduje się w okręgu
wyborczym, w którym wybieranych
będzie dwóch członków. Siedzibą
Obwodowej Komisji wyborczej będzie
budynek byłego Urzędu Gminy na
Podklasztorze. W dniu 8 grudnia 2002r.
lokal wyborczy będzie czynny w godz.
800-1800.
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się wizytacja terenowa
w gminie
Krasnobród pracownika Regionalnego
Oddziału Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Lublinie.
Wniosek został zaopiniowany przez
Agencję jako spełniający wszystkie
wymogi
formalno-prawne.
Po
dokonaniu oceny wniosku przez
Agencję, zostanie on umieszczony na
Liście
Rankingowej
Programu.
Ostateczna
decyzja
w
sprawie
rozpoczęcia inwestycji w pierwszej
edycji programu SAPARD zostanie
podjęta przez Regionalny Komitet
Sterujący działający przy Marszałku
Województwa Lubelskiego.
Do drugiej edycji programu SAPARD
zostaną złożone przez UMiG w
Krasnobrodzie dwa wnioski:
Budowa kanalizacji sanitarnej w
ul. 3 Maja w Krasnobrodzie
Budowa wodociągu w
miejscowości Wólka Husińska

*****

Dzięki staraniom członków Koła
Wędkarskiego
„Olender”
w
Krasnobrodzie, którzy ze środków
własnych pozyskali około 1 tony ryby
dzikiej zarybiono zbiornik wodny –
zalew kąpielowy w Krasnobrodzie.

Gmina Krasnobród uczestniczy w
konkursie Ekologicznym „PRZYJAŹNI
ŚRODOWISKU”
organizowanym
przez Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych Stowarzyszenie Europa
Nasz Dom. Patronat Honorowy nad
konkursem
objęli:
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander
Kwaśniewski oraz Senat RP i Minister
Środowiska. W dniu 20 listopada
2002r. Burmistrz Marek Pasieczny
będzie uczestniczył w uroczystej gali
wręczenia Aktów Nominacji do IV
edycji konkursu., która odbędzie się w
Poznaniu podczas Targów POL-EKO.
O
szczegółach
tej
uroczystości
poinformujemy w następnym wydaniu
„G.K.”

*****

*****

*****

W związku ze złożonym we wrześniu br.
przez UMiG w Krasnobrodzie wniosku
do
programu
SAPARD
o
dofinansowanie budowy 600 metrowego
odcinka drogi w Starej Hucie w
październiku odbyła
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W dniu 14.11.2002r. zarządzeniem
Wojewody Lubelskiego powołana
została Rada Zespołu Zamojskich
Parków Krajobrazowych przy Dyrektorze Zespołu Zamojskich Parków
Krajobrazowych.
Przewodniczącym
rady został nasz rodak prof. Akademii
Rolniczej w Lublinie Eugeniusz Grela,
a sekretarzem burmistrz Krasnobrodu
Marek Pasieczny. Pierwszą uchwałą
podjętą przez nowo powołaną Radę jest
uchwała w sprawie utworzenia Centrum
Edukacji Ekologicznej w Krasnobrodzie. Redakcja „G.K.” na ręce
Przewodniczącego
Rady
prof.
Eugeniusza Greli składa gratulacje dla
wszystkich członków Rady z racji
powierzonych im funkcji i życzy
owocnej pracy na rzecz dalszego
rozwoju
ochrony
przyrody
i
zachowania bogactwa przyrodniczego
parków krajobrazowych.
Informacje zebrała:. M. Czapla
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Rozmowa z Kierownikiem Posterunku Policji w Krasnobrodzie
sierżantem sztabowym Tomaszem Czekirdą
Od 1 października 2002r. w kilku
miejscowościach na Zamojszczyźnie
rozpoczęły
funkcjonowanie
nowo
powołane posterunki Policji. Wśród
tych miejscowości znalazł się również
Krasnobród. O szczegóły dotyczące
funkcjonowania Posterunku Policji w
Krasnobrodzie zapytałam pełniącego
funkcję kierownika posterunku sierż.
sztab. Tomasza Czekirdę.
M.Cz.: Do 1 października 2002r.
funkcjonował w Krasnobrodzie III
Rewir Dzielnicowy, od 1 października
mamy
Posterunek
Policji
w
Krasnobrodzie. Czy mógłby Pan
wyjaśnić różnicę pomiędzy pojęciami
rewir aposterunek, zapewne nie jest
to tylko zmiana nazewnictwa, ale
wiążą się z tym także zasady pracy
funkcjonariuszy czuwających nad
bezpieczeństwem mieszkańców naszej
gminy?
T.Cz. - Istniejący do 1 października
2002r. III Rewir Dzielnicowy w
Krasnobrodzie podlegał pod Komendę
Miejską Policji w Zamościu. W ramach
takiej struktury w Krasnobrodzie
pracowało 3 policjantów dzielnicowych.
Powołanie z dniem 1 października
bieżącego roku Posterunku Policji w
Krasnobrodzie rzeczywiście to nie tylko
zmiana nazewnictwa, ale także zmiany
dotyczące zasad pracy policjantów.
Różnice polegają głównie na tym, że
Posterunek Policji w Krasnobrodzie
podlega pod Komisariat Policji w
Zamościu i zwiększona została ilość
etatów, a tym samym liczba policjantów
pracujących w Krasnobrodzie. Obecnie
Posterunek Policji w Krasnobrodzie
obsługuje 8-osobowa załoga (1+7), tzn.
kierownik posterunku i 7 policjantów.
M.Cz.:
Ma
pan
przyjemność
kierować 7-osobową załogą. Czy
mógłby Pan przedstawić policjantów
pracujących w Krasnobrodzie?
T.Cz. - W Krasnobrodzie pracują: policjanci dochodzeniowi: aspirant Robert
Ferens i starszy sierżant Janusz
Adamowicz, policjanci dzielnicowi:
sierżant Wiesław Margol i sierżant
sztabowy Mirosław Przytuła oraz
policjanci prewencji: sierżant sztabowy
Marek Kot, sierżant sztabowy Andrzej
Wiśniewski i starszy sierżant Marek
Gęśla.
M.Cz.: Czy Pana zdaniem utworzenie
posterunku wpłynie na poprawę

bezpieczeństwa w mieście i gminie
Krasnobród?
T.Cz. - Na pewno tak, i nie jest to tylko
moja opinia. Podobnego zdania byli i są
także przedstawiciele naszego samorządu gminnego, którzy chcąc poprawić
bezpieczeństwo w gminie zabiegali o
powołanie posterunku. Dzięki temu, że
został utworzony posterunek mamy
więcej funkcjonariuszy skierowanych
do bezpośredniego czuwania nad
bezpieczeństwem mieszkańców, to z
kolei pozwala nam na organizację 3zmianowego
systemu
pracy
policjantów. Tak więc i w ciągu dnia i
w
nocy
nad
bezpieczeństwem
mieszkańców naszego miasta czuwają
policjanci. Efektem tych zmian jest
skrócenie czasu reakcji funkcjonariuszy
na zdarzenia zakłócające spokój i
bezpieczeństwo.
M.Cz.: Ostanie miesiące 2002 roku
przyniosły jeszcze jedną zmianę w
pracy krasnobrodzkiej policji. Od
października br. funkcjonariusze
pracujący w Krasnobrodzie mają do
dyspozycji nowy samochód policyjny.
Proszę powiedzieć, jaki to samochód?
Skąd pochodzą środki finansowe na
zakup samochodu?
T.Cz. - Zapewne wielu mieszkańców
miało okazję widzieć już nasz nowy
samochód, którym poruszamy się
podczas patroli. Jest to samochód marki
„lanos” o numerach rejestracyjnych
HPDZ 676. Zakup tego samochodu
został dofinansowany przez Urząd
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie, który
pozytywnie odpowiedział na apel
Komendanta
Miejskiego
Policji
inspektora Gerarda Waszkiewicza.
Można więc powiedzieć, że nowy
samochód policyjny został zakupiony
dzięki zrozumieniu przez samorząd
lokalny
potrzeb
związanych
z
utrzymaniem bezpieczeństwa w gminie
i partycypacji w kosztach z tym
związanych.
M.Cz.: Czy krasnobrodzka policja
będzie teraz miała do dyspozycji dwa
samochody?
T.Cz. - Tak. Mamy teraz poloneza,
którym dotychczas jeździliśmy i
nowego lanosa.
M.Cz.: Czy po utworzeniu posterunku i zwiększeniu liczby funkcjonariuszy pracujących na stałe w Krasnobrodzie nasze miasto może liczyć

na wsparcie kadrowe – zwiększenie
liczby policjantów w okresie wakacji?
T.Cz. - W czasie przyszłych wakacji,
podobnie jak w roku bieżącym funkcjonariuszy pracujących w Krasnobrodzie
będą wspomagali policjanci z Sekcji
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w
Zamościu. Pomoc taka jest wskazana ze
względu na dużą liczbę osób
przebywających w Krasnobrodzie w
czasie wakacji oraz przy organizacji
imprez masowych.
M.Cz.: Czy Pana zdaniem Krasnobród jest miastem bezpiecznym?
T.Cz. - Ogólnie rzecz biorąc można
stwierdzić, że nasze miasto jest
bezpieczne. Trochę więcej pracy mamy
w okresie wakacyjnym, gdyż przyjeżdża
wówczas do Krasnobrodu dużo ludzi, a
wśród nich czasami zdarzają się i tacy,
którzy zakłócają ogólnie panujący
porządek i przysparzają nam pracy.
M.Cz.: Jakiego rodzaju przestępstwa,
czy wykroczenia są popełniane w
Krasnobrodzie najczęściej?
T.Cz. - Jak już wcześniej wspomniałem
jest u nas bezpiecznie, ale zdarzają się
kradzieże w mieszkaniach, sklepach.
Sporadycznie dochodzi do rozbojów –
1-2 w sezonie. Są też czasami bójki i
pobicia
z
udziałem
młodzieży,
szczególnie podczas wakacji.
M.Cz.: Kończąc naszą rozmowę życzę
Panu i pańskim pracownikom, aby
tych nieprzyjemnych zdarzeń w
naszym mieście i gminie było jak
najmniej, a mieszkańcy i turyści czuli
się tutaj bezpiecznie. Dziękuję za
rozmowę.
Rozmawiała:
M. Czapla

Podziękowania
Serdecznie dziękuję
wszystkim,
którzy oddali na mnie swój głos
podczas wyborów samorządowych
w dniu 27 października 2002 roku.
Andrzej Nizio
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III Rajd
Doliną św. Rocha
Ze względu na deszczową pogodę zaplanowany na 19 października 2002r. III
Rajd Pieszy Doliną Św. Rocha odbył się dopiero w dniu 26 października br. Rajd
jest imprezą turystyczno-rekreacyjną mającą na celu popularyzację wśród dzieci i
młodzieży turystyki pieszej oraz podziwianie piękna i bogactwa przyrody Doliny
Św. Rocha. Od pierwej edycji rajd jest organizowany dzięki współpracy Centrum
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie i Klubu Abstynenta „Arka” w Krasnobrodzie z
panem Stanisławem Cieplakiem na czele.
W tegorocznej edycji rajdu wzięło udział ponad 120 uczniów z Zespołu Szkół
Podstawowych w Krasnobrodzie i Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim.
Rajd rozpoczął się przed obiektami szkolnymi w Krasnobrodzie. Stamtąd dzieci
pod opieką: Grażyny Nowosad, Andrzeja Czapli i Małgorzaty Mazurek – opiekunów
dzieci z Krasnobrodu oraz Danuty Szkałuba, Haliny Mazurek i Jacka Kowalika –
opiekunów dzieci z SP w Majdanie Wielkim, z piosenką na ustach udali się w
kierunku Doliny Św. Rocha.
Jesienna pogoda towarzysząca uczestnikom rajdu płatała figle. Kiedy uczestnicy
rajdu zbliżali się do kaplicy Św. Rocha zaczął padać deszcz i zastanawiano się czy
przerwać rajd czy go kontynuować. Na szczęście za jakiś czas pogoda poprawiła się,
pojawiło się słońce i już nie trzeba było rozstrzygać tej kwestii.
Tradycyjnie już trasa rajdu Doliną św. Rocha prowadzi do parkingu śródleśnego
znajdującego się w miejscowości Hutki. Tam, na zmęczonych nieco, tym długim
spacerem uczestników rajdu czekali: Małgorzata Kawałek - dyrektor SP w Majdanie
Wielkim, Dorota Szwal – pracownik CKiS, Stanisław Cieplak – przedstawiciel
Klubu Abstynenta „Arka” oraz pisząca te słowa Mariola Czapla, którzy
przygotowali ognisko, ciepłą herbatę, napoje i kiełbaski do pieczenia. Wszyscy z
apetytem przystąpili do konsumpcji.
Gdy wszyscy nieco się posilili przeprowadzono dwa konkursy. Jeden z nich,
dotyczący uzależnień przygotowała i prowadziła p. Małgorzata Mazurek –
opiekunka Świetlicy Socjoterapeutycznej działającej przy CKiS. Drugi konkurs –
przyrodniczy poprowadził p. Andrzej Czapla – nauczyciel z ZSP w Krasnobrodzie.
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Uczestnicy obu konkursów otrzymali
słodkie upominki.
Kiedy
wszyscy
posilili
się,
konkursy
zostały
rozstrzygnięte,
upominki rozdane przyszedł czas na
śpiewy i wspólną zabawę przy ogniku,
podczas
której
na
akordeonie
przygrywał p. Jacek Kowalik –
nauczyciel z Majdanu Wielkiego. Było
bardzo wesoło, ale niestety zabawę
należało przerwać, bo przyszedł czas na
powrót. Po uprzątnięciu miejsca wokół
ogniska uczestnicy rajdu wraz z
opiekunami udali się w drogę powrotną.
Wracając z Hutek do Krasnobrodu
zboczyli nieco z drogi i udali się na
kamieniołom i ze stojącej tam baszty
podziwiali
jesienną
panoramę
Krasnobrodu.
Po
dojściu
do
Krasnobrodu, dzieci mieszkające tutaj
rozeszły się do domów, a dzieci z
Majdanu Wielkiego i Hutkowa w
Centrum Kultury i
Sportu
w
Krasnobrodzie czekali na autobus, który
potem odwiózł ich do domów
rodzinnych.
III Pieszy Rajd Doliną Św. Rocha
przeszedł już do historii. Mam nadzieję,
że pomimo chwilami niesprzyjającej
pogody i zmęczenia spowodowanego
tak
długim
spacerem
zarówno
uczestnicy jak i opiekunowie rajdu miło
wspominają tą turystyczno-rekreacyjną
imprezę i za rok zechcą ją powtórzyć.
Kończąc relację z rajdu chcę
podziękować wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób włączyli się w jego
organizację. Dziękuję dyrektorom szkół
Małgorzacie Kawałek i Rolandowi
Wyrostkiewiczowi,
opiekunom:
Grażynie Nowosad, Andrzejowi Czapla,
Małgorzacie
Mazurek,
Danucie
Szkałuba, Halinie Mazurek, Jackowi
Kowalikowi oraz Dorocie Szwal.
Szczególne
słowa
podziękowania
kieruję do pana Stanisława Cieplaka,
który od początki związany jest z
organizacją rajdu i podobnie jak w
latach poprzednich służy radą i pomocą
i osobistym zaangażowaniem.
M. Czapla
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11 listopada przynosi ze sobą
wspomnienia, daty i podniosłe myśli.
Sięgamy
pamięcią
do
powstań
narodowych, do wydarzeń frontowych
Pierwszej i Drugiej Wojny Światowej,
do postaci bohaterów i zwyczajnych
ludzi, którzy przelali krew za Ojczyznę.
Zawsze jednak zastanawiamy się, co
znaczy Ojczyzna dzisiaj - jaką stanowi
wartość? co znaczy Ojczyznę kochać?
jakie jest jej miejsce w sercu
poszczególnego człowieka i w całej
Europie?
Poniedziałkowe uroczystości zaczęliśmy o godzinie 9.00 w naszym, krasnobrodzkim kościele. Młodzież Zespołu
Szkół Ogólnokształcących zaprezentowała okolicznościową akademię. Przesuwały się przed oczyma wyobraźni osoby
i wydarzenia historyczne. "Ziemio Polska, Ziemio trudna bądź pozdrowiona mówił papież Jan Paweł II - My też cię
pozdrawiamy i cieszymy się, że cię
mamy". Muzyka Chopina, śpiew chóralny pieśni patriotycznych i historycznych, recytacja wierszy i atmosfera
świątyni zaprowadziła nas w głębiny naszego serca. Czy do kraju tego, gdzie
kruszynę chleba podnoszą, czy tęskno
nam Panie -
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duchowieństwo i liczna grupa młodzieży
i starszych obywateli. Pierwszym
przystankiem był pomnik Powstańców z
1863 roku, gdzie modlono się w intencji
poległych w obronie Ojczyzny, a
następnie delegacje uczniów Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zespołu
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie
złożyły
wiązanki.
Następnie
zatrzymaliśmy się przy mogiłach
Obrońców z września 1939 roku. Po
odegraniu przez orkiestrę Hymnu
Narodowego
ks.
Prałat
Roman
Marszalec odmówił modlitwę. Następnie
głos zabrał burmistrz MiG Krasnobród
Marek Pasieczny, który wygłosił
okolicznościowe przemówienie, którego
treść publikujemy poniżej:
11 listopada w 1918 roku we
Francji, w lesie pod Campiegne zapadła
decyzja o kapitulacji wojsk niemieckich.
Do Warszawy z niewoli niemieckiej z
Berlina przybywa Józef Piłsudski i
przyjmuje pełnię władzy wojskowej.
Trwa rozbrajanie żołnierzy niemieckich
w miastach polskich. Roman Dmowski
prowadzi działalność dyplomatyczną na
arenie międzynarodowej wspierając

Konstytucję II Rzeczypospolitej. Dzieje
się to w trakcie walk zbrojnych o
granice Polski na wschodzie i Śląsku.
Młoda Niepodległa Polska miała
szczęście do wybitnych obywateli –
patriotów: Józef Piłsudski, Roman
Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty
Witos, Wojciech Korfanty – to
osobowości na skalę Polski, Europy,
świata. Ale przede wszystkim w każdej
najmniejszej miejscowości były tysiące
autentycznych społeczników – patriotów,
mozolnie
odbudowujących
kraj,
organizujących życie gospodarcze, życie
społeczne. Niech mi będzie wolno
wspomnieć tutaj mieszkańca naszej
krasnobrodzkiej ziemi, który jeszcze nie
tak dawno wywierał znaczący wpływ na
życie Krasnobrodu. Myślę tu o Senatorze
Kazimierzu Bogdanie Fudakowskim,
postaci wybitnej, a trochę zapomnianej.
Kazimierz Fudakowski – Honorowy
Obywatel Gminy Krasnobród, właściciel
ziemski, polityk, społecznik, działacz
wielu
organizacji
krajowych
i
międzynarodowych, pionier w dziedzinie
nowoczesnych upraw w rolnictwie,
ekspert gospodarki finansowej Państwa

Święto Niepodległości
tak jak tęsknił Norwid, Władysław Bełza
czy inni wieszcze? Wiara, męstwo,
ofiara i miłość ludzi tamtych lat
przyniosły owoc wolności. Jaka jest
nasza wolność? Czy potrafimy ją
zagospodarować? Karol Wojtyła dzieli
się z nami swoim sercem:
"Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas
wyrażam siebie i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce..."
Wydaje się, że przepięknym
podsumowaniem całości tej refleksji są
przytoczone słowa amerykańskiego
prezydenta, Johna Kennedyego: "Nie
pytajcie, co może uczynić dla was
Ojczyzna. Pytajcie, co wy możecie dla
niej uczynić."
Po tej podniosłej prezentacji
uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny
sprawował Ksiądz Prałat Roman
Marszalec. Okolicznościowe kazanie
wygłosił Ksiądz Krzysztof Maj. "To
prawda, że jest Polska naznaczona złem,
grzechem, małością małych ludzi. Ale o
wiele większa jest Polska uczciwych,
prawych, ludzi o wielkim sercu dla Boga
i dla drugiego człowieka" - podsuwał
nam do przemyślenia kaznodzieja. Chór
Parafialny i Orkiestra Krasnobrodzka
wspaniale oprawili muzycznie naszą
wspólną modlitwę za wszystkich
Polaków.
Potem udaliśmy się na cmentarz. Na
czele orkiestra, poczty sztandarowe,
przedstawiciele władz samorządowych,

Państwo Polskie. Tak po 123 latach
niewoli marzenie kilku pokoleń Polaków
stało się faktem – Polska odzyskała
niepodległość.
Listopadowe święto skłania nas do
przypomnienia losów Ojczyzny, a
szczególnie do oddania szacunku tym,
którzy wywalczyli wolność, tym którzy
potrafili zorganizować i obronić
odrodzone Państwo.
Polska Niepodległa zrodziła się z
ofiar najszlachetniejszych jej dzieci,
ofiar tych, którzy nie pogodzili się z jej
upadkiem, niewolą, przemocą zaborców.
To dawne pokolenia Polaków swoją
modlitwą, cierpieniem, utratą zdrowia
czy życia pracowały na dzisiejszą
niepodległość. Jesteśmy spadkobiercami
tych pokoleń, pokoleń, które nosiły w
sercu ideę wolności i pielęgnowały
tęsknotę za Wolną Ojczyzną.
Szacunek do Ojczyzny wymaga od
nas poznania jej historii, tradycji i
obyczajów.
11 listopada to data symbol, dla
jednych jest zwieńczeniem walki o
uzyskanie upragnionej wolności, dla
drugich zaś początkiem odbudowy
państwowości i obrony niepodległości.
Przypomnę tutaj sprawność i energię
ówczesnych
Polaków,
polityków,
działaczy. Już na początki 1919 roku
dokonano pierwszych wyborów do
Sejmu.
20 lutego 1919 roku Parlament uchwala

Polskiego, autorytet uznany w całej
Europie okresu międzywojennego, to
przede wszystkim motor rozwoju lokalnej
krasnobrodzkiej społeczności. Na terenie
własnego majątku założył młyny, tartaki,
terpentyniarnię, elektrownie wodną z
której oświetlał cały Krasnobród, stawy
rybne, hodowlę srebrnych lisów, fabrykę
zapałek, fabrykę mebli giętych i szereg
innych. Ta działalność dawała środki do
życia wielu mieszkańcom Gminy
Krasnobród.
Zdumienie budzi przegląd jego
dorobku życiowego. Takich Polaków
było w Polsce wielu, organizatorów
życia
gospodarczego,
społecznego,
oświatowego, kulturalnego.
Możemy
w
każdej
polskiej
miejscowości znaleźć takich ludzi, jest z
kogo brać przykład, należy tylko sięgnąć
do kart historii.
Miłość Ojczyzny dnia dzisiejszego
winna wyrażać się w solidnej pracy dla
dobra
wspólnego,
w
podjęciu
odpowiedzialności
politycznej,
społecznej, gospodarczej.
Każdy z nas swoimi talentami i
możliwościami winien przyczynić się do
dobra wszystkich. Wzór powinniśmy
czerpać od rodaków, którzy nie
szczędzili siebie w dobrej sprawie. Jest
wiele do zrobienia, do naprawienia, do
Ciąg dalszy na str. 6
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Święto
Niepodległości
Ciąg dalszy ze str. 5
uratowania. Niech mi wolno będzie nad
grobami tych, co oddali życie za
Niepodległą prosić by Bóg wlał w serca
wszystkich
Polaków
poczucie
odpowiedzialności za losy naszej
Ojczyzny”.
Po
wysłuchaniu
przemówienia
burmistrza, zebrane na cmentarzu
delegacje: związku kombatantów, szkół,
straży pożarnej oraz instytucji i
zakładów pracy z terenu Miasta i Gminy
Krasnboród złożyły pod pomnikiem
wiązanki. W sumie wiązanki złożyło 17
delegacji.
Na
zakończenie
religijnopatrotycznej części obchodów Święta
Niepodległości
wszyscy
zostali
zaproszeni na drugą, popołudniową
część programu, która odbyła się w sali
widowiskowej Centrum Kultury i Sportu
w Krasnobrodzie.
Podobnie jak poranne uroczystości
w kościele i na cmentarzu, tak i program
popołudniowy w CKiS zgromadził wielu
mieszkańców naszego miasta i gminy.
Sala widowiskowa CKiS była pełna
publiczności. Zanim jednak rozpoczął
się

Od
Redakcji
Przed
nami
Święta
Bożego
Narodzenia, czas spotkań rodzinnych i w
gronie przyjaciół. Bardzo często pojawia
się problem czym przyjąć gości podczas
tak ważnych świąt. Jakie ciasto upiec,
jaką sałatkę przygotować, aby ciągle nie
było to samo. Chcemy pomóc w
rozwiązaniu tego problemu poprzez
wydanie
specjalnego
dodatku
świątecznego do grudniowego wydania
„G.K.”, dlatego też prosimy naszych
Czytelników
i
Czytelniczki
o
przysyłanie, czy też dostarczenie w inny
sposób do Redakcji przepisów na
wypróbowane i smaczne potrawy
świąteczne.
Z góry dziękujemy za współpracę.
Red. nacz. M. Czapla

program artystyczny na sali miało
miejsce
bardzo
sympatyczne
i
nieplanowane zdarzenie. Otóż, gdy na
salę wszedł burmistrz Marek Pasieczny
cała sala powitała Go brawami,
gratulując w ten sposób ponownego
wyboru na burmistrza Miasta i Gminy
Krasnobród. Przypomnę, że druga,
decydująca tura bezpośrednich wyborów
burmistrza odbyła się w 10 listopada, a
więc
w
przeddzień
Święta
Niepodległości.
Program artystyczny rozpoczął się o
godz. 1500 akademią patriotyczną pt.
„Pytasz się synu, gdzie jest i jaka?” w
wykonaniu
dzieci
ze
świetlicy
socjoterapeutycznej działającej przy
CKiS. Program został przygotowany
pod opieką p. Małgorzaty Mazurek.
Następnie zebrana na sali publiczność
wysłuchała krótkiego koncertu w
wykonaniu Chóru Parafialnego z
Krasnobrodu. Chór działający pod
kierownictwem
p.
Józefa
Bąka
zaprezentował się w repertuarze
patriotycznym.
Nastrój patriotyczny panował na sali
również podczas występu dzieci ze
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Szkoły Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Majdanie
Wielkim. Program zaprezentowany przez
dzieci, w którym poezja i piosenki
patriotyczne przeplatały się nawzajem
powstał pod kierunkiem nauczycielek:
Marioli Czekirda i Marii Kończewskiej.
Podczas programu głos zabrała
również p. Irena Moskal z Krasnobrodu,
która podzieliła się z zebranymi
wspomnieniami wojennymi swojego
ojca.
W
dalszej
części
programu
artystycznego prezentowanego na scenie
sali widowiskowej CKiS wystąpili:
zespół „Wójtowianie” i kapela „Echo
Roztocza”, którzy muzyką i piosenką
ludową zakończyli tegoroczne obchody
84 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Kończąc relację z uroczystości
należy podkreślić fakt, że z biegiem lat
coraz większa część krasnobrodzkiej
społeczności bierze aktywny udział w
obchodach tego święta. Patriotyczna
postawa mieszkańców Krasnobrodu i
gminy zasługuje na słowa uznania, które
w
imieniu
organizatorów
święta
kierujemy do wszystkich, którzy
aktywnie
uczestniczyli
w
jego
obchodach.
ks. J. Rak i M. Czapla

Szanow ni M ieszkańcy
ieszka cy
M iasta i G m iny K ra
r a snobród
Serdecznie dziękuję w szystkim , którzy docenili m oją
pracę i zaangażow anie na rzecz naszej społeczności lokalnej
i obdarzyli m nie zaufaniem oddając głos na m nie podczas
w yborów sam orządow ych.
D zięki W am po raz drugi obejm uję urząd B urm istrza - to
ogrom ny zaszczyt dla m nie, ale i duże w yzw anie.
Z e sw ej strony zapew niam , że pow ierzony m i urząd będę
spraw ow ał w taki sposób, aby nie zaw ieść Państw a zaufania.
M arek Pasieczny
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W sobotę 9 listopada 2002r. w
Krasnobrodzie mieliśmy przyjemność
gościć, liczącą 102 osoby, grupę
uczestników V Integracyjnego Festiwalu
Dorobku Artystycznego Polskich Środowisk Przygranicznych organizowanego
w dniach 8-11.XI.2002r. przez Tomaszowski Dom Kultury.
Podczas koncertu zorganizowanego
w sali widowiskowej Centrum Kultury i
Sportu w Krasnobrodzie, który rozpoczął
się o godz. 1600 wystąpili: Grupa
Artystyczna „ODRODZENIE” z Drohobycza (Ukraina), Zespół Artystyczny
„Życzenie” ze Strzałkowic (Ukraina),
Artystyczna Grupa Wokalna „WESOŁE
DZWONECZKI”
z
Grzegorzewa
(Litwa), Zespół Taneczny Warsztatów
Terapii Zajęciowej z Jarosławia oraz
Zespół Pieśni i Tańca „ROZTOCZE” z
Tomaszowa Lubelskiego.
Koncert można uznać za bardzo
udany, gdyż dopisała publiczność (sala
była wypełniona po brzegi), nasi
goście
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Koncert
festiwalowy
zaprezentowali się z ciekawym i zróżnicowanym programem artystycznym, który
podobał się publiczności. Na zakończenie koncertu zespoły biorące w nim udział oraz
pani Alicja Wałkowska - dyrektor Tomaszowskiego Domu Kultury otrzymali z rąk
burmistrza Miasta i Gminy Krasnobród Marka Pasiecznego listy gratulacyjne oraz
upominki w postaci prac plastycznych wykonanych przez uczestników Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Dominikanówce.
Jeszcze jednym miłym akcentem tego wieczoru były słowa podziękowania
wypowiedziane przez panią dyrektor Alicję Wałkowską, która w imieniu swoim i
członków zespołów biorących udział w koncercie podziękowała burmistrzowi
Markowi Pasiecznemu i piszącej te słowa Marioli Czapla za bardzo miłe i serdeczne
przyjęcie w Krasnobrodzie.
Pozostaje mieć nadzieję, że dobrze rozpoczęta współpraca kulturalna
Krasnobrodu i Tomaszowa Lubelskiego będzie kontynuowana, a jej efekty
uwidocznią się m.in. poprzez takie koncerty.
M. Czapla
(Fotograficzna relacja z koncertu znajduje się na str. 16)

Pielgrzymka
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
Dnia 17 października br. 50-ciu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.
Jana Pawła II w Krasnobrodzie pod opieką Józefa Wryszcza, ks. Piotra Gmiterka,
Małgorzaty Sawulskiej i Bogusławy Pawluk uczestniczyło w II Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.
Łącznie w pielgrzymce brało udział ponad 5 tys. młodzieży z około 110 szkół.
Mszę św. dla uczniów i nauczycieli odprawił biskup diecezji radomskiej Zygmunt
Zimowski. Pielgrzymi modlili się za Papieża Jana Pawła II oraz zmarłego biskupa
Jana Chrapka, który w ubiegłym roku 9 października przewodniczył pielgrzymce.
Ojciec Święty jest patronem około 220 szkół w Polsce. Tworzą one Rodzinę
Szkół im. Jana Pawła II. Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Przedstawicieli Szkół im.
Jana Pawła II odbyło się 20 listopada 1998r. w Szkole Podstawowej nr 41 w
Radomiu.

W dniach 8-9 listopada br. odbyło
się już jedenaste spotkanie Rodziny
Szkół w Szkole Podstawowej w
Klimkówce. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II był
reprezentowany przez wicedyrektora
szkoły Józefa Wryszcza.
Tematyka zjazdów:
1.

Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego poezji Karola
Wojtyły i o Papieżu Janie Pawle II,

2.

Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu twórczości dziecięcej dla
uczniów
szkół
podstawowych
noszących imię Jana Pawła II pt.
„Dziękuję
Bogu
za
piękno
stworzonego świata”,

3.

Organizacja Konkursu Wiedzy o
Patronie,

4.

Organizacja Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę,

5.

Wymiana
między
szkołami
materiałów związanych z pracą
wychowawczą wokół Patrona oraz
tworzenie wspólnego programu
wychowawczego.
J. Wryszcz
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Dni Papieskie
Od roku 2000 Zespół Szkół
Ogólnokształcących nosi imię Papieża
Jana Pawła II. Stało się tradycją, że 16
października uroczyście obchodzimy
święto patronalne naszej szkoły.
Tegoroczne święto miało szczególny
charakter. Zacznijmy od początku.
Już w piątek 11 października
mogliśmy się spotkać z pochodzącym z
Wadowic prof. Andrzejem Madeyskim.
Jest on o 4 lata młodszy od Ojca Św., ale
Jego siostra - Krystyna należy do grona
rówieśników i najbliższych, szkolnych
kolegów Karola Wojtyły. Mieliśmy więc
okazję zaczerpnąć coś z ducha tamtych
lat
i
współczesnych
wspomnień
rodzinnych Pana Profesora.
Niedziela przyniosła, tak jak w całej
Polsce, Dzień Papieski. Młodzież i
nauczyciele włączyli się w zbiórkę do
puszek na stypendia dla "Fundacji
Trzeciego Tysiąclecia."
W wigilię rocznicy wyboru kard.
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w
gmachu szkoły odbyła się wieczornica.
Tegoroczne rozważania skupiły się na
przesłaniu Papieża z XVII Światowych
Dni Młodzieży w Toronto. Fragmenty
tamtej homilii papieskiej przeplatane
poezją i pieśniami przybliżyły nam to
orędzie: Młodzi są młodością narodów,
społeczeństw i Kościoła. W nich jest ta
nadzieja, która odnosi się do Chrystusa,
przez Chrystusa do najwyższej Miłości,
do Ojca. Tylko Jezus - mówił Jan Paweł

II w Toronto - jest prawdziwym
Mistrzem, tylko Jezus przekazuje nam
niezmienne przesłanie, które odpowiada
na najgłębsze pragnienia ludzkiego
serca. Razem z Jezusem jesteśmy
wezwani do budowania cywilizacji
miłości.
16 października o 9.00 cała
wspólnota uczniowska zgromadziła się
w Krasnobrodzkim Sanktuarium na
uroczystej Mszy św. w intencji naszego
Rodaka celebrowanej przez kustosza Ks.
prałata Romana Marszalca. Ks. prefekt
Piotr Gmiterek w homilii postawił
pytanie: kim dla nas jest Jan Paweł II?
Czy potrafimy go słuchać i naśladować?
Po uroczystej liturgii młodzież złożyła
kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II,
który usytuowany jest przed świątynią i
udaliśmy
się
do
szkoły.
Tu
pierwszoklasiści
z gimnazjum i z
liceum złożyli uroczyste ślubowanie.
Bardzo nas ucieszyło, że w tym
szkolnym święcie uczestniczyli nie tylko
przedstawiciele samorządu lokalnego
lecz także delegacje z zaprzyjaźnionych
szkół. Byli to uczniowie z Trzeszczan z
Gimnazjum im. Jana Pawła II, z Batorza
z Gimnazjum im. Jana Pawła II i z
Gimnazjum Nr 2 z Biłgoraja.
Kolejnym punktem była akademia
zatytułowana "Niech świat będzie
bogaty w miłosierdzie". Tym razem
centrum stanowiły homilie papieskie z
ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny.
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Relacja bezpośrednich uczestników
tamtych sierpniowych dni i refleksja nad
słowami: "Bądź miłosiernym" to trzon
montażu słowno-muzycznego.
Chór
szkolny w finale, wspólnie z uczestnikami wykonał piosenkę Golców - "Do
Wadowic, do Krakowa wróć". Dziękujemy młodzieży za przygotowanie wspaniałych uroczystości i ich opiekunkom:
Danucie Korzeniowskiej, Celinie Koisz i
Magdalenie Antoniak.
Na zakończenie ogłoszono wyniki I
Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego o naszym Patronie. Dyplomy i
nagrody otrzymali: I miejsce Ewa Tytuła
z Krasnobrodu, II miejsce Sylwester
Bodys i Anna Tytuła ze szkoły w
Krasnobrodzie. III miejsce przyznano
Darii Oklecińskiej i Natalii Dziduch z
Gimnazjum Nr 2 w Biłgoraju, Klaudii
Wryszcz
i
Magdalenie
Zub
z
Krasnobrodu.
Przyznano
też
wyróżnienia: uczennicom z Biłgoraja Agata
Kukiełka,
Agata
Kotwis,
Magdalena Paluch, Ewa Hajko i Justyna
Dziurzyńska; z Gimnazjum w Batorzu uczennica Karolina Kurczak i z
Krasnobrodu - Żanecie Kłyż. Szczególne
podziękowania należą się organizatorce
tego konkursu: Halinie Gontarz z
Krasnobrodu i nauczycielom, którzy
zainteresowali swych uczniów: Dorocie
Brzozowskiej z Biłgoraja i Andrzejowi
Mularskiemu z Batorza.
Lecz na tym nie koniec. Bowiem
wczesnym rankiem w czwartek 17 X.
młodzież klas II gimnazjum udała się w
pielgrzymce na Jasną Górę, by
podziękować za Papieża - Polaka za
Tronie Piotrowym i uczestniczyć w
spotkaniu szkół z całej Polski, które
noszą imię Jana Pawła II.
x Jacek Rak

Na zdjęciach: Akademia w wykonaniu
uczniów ZSO, modlitwa pod pomnikiem
Jana Pawła II oraz prace plastyczne
wykonane w ramach konkursu
o Patronie.

- Podziękowania –
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II serdecznie dziękuje
Burmistrzowi Miasta i Gminy Krasnobród Markowi Pasiecznemu
oraz Kwiaciarni Pani Anny Ożga w Krasnobrodzie i Panu Stanisławowi Cieplakowi
za sponsorowanie nagród dla laureatów Konkursu Plastycznego o Patronie ZSO
zorganizowanego z okazji Święta Patrona Szkoły.
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W sobotę 19 października 2002r. w
Krasnobrodzie
miała
miejsce
niecodzienna uroczystość - jubileusz 50lecia pożycia małżeńskiego.
Na
uroczystość
tą
zostało
zaproszonych 39 par z terenu Miasta i
Gminy Krasnobród. Oto nasi Jubilaci z
poszczególnych miejscowości:
Dominikanówka
Cisek Franciszek i Sabina
Kania Józef i Zofia
Hutki
Fila Jan i Ewa
Bodys Stanisław i Helena
Kaczórki
Szpinda Stanisław i Genowefa
Zawiślak Bronisław i Bronisłwa
Krasnobród
Cios Jan i Teresa
Czekirda Stanisław i Adela
Gontarz Leon i Zofia
Górnik Jan i Emilia
Kawka Bolesław i Zofia
Korga Andrzej i Bronisława
Kowalczuk Tadeusz i Helena
Kurantowicz Stanisław i Helena
Maruszak Feliks i Feliksa
Nowak Marian i Marianna
Nowosad Stanisław i Marianna
Sawulski Lucjan i Regina
Szpyra Bolesław i Marianna
Wyszyński Lucjan i Teresa
Wyszyński Roman i Teresa
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Uroczystości, których głównym organizatorem był burmistrz MiG Krasnobród
Marek Pasieczny, rozpoczęły się Mszą św. odprawioną w intencji Jubilatów przez ks.
prałata Romana Marszalca w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie. Homilię
wygłosił ks. Jacek Rak.
Szczególnie wzruszającym momentem w czasie Mszy św. było, gdy obecni w
kościele jubilaci na prośbę ks. Prałata ustawili się parami wzdłuż kościoła, tworząc
szpaler od ołtarza niemalże pod chór i trzymając się za ręce dziękowali sobie za
wspólne 50 lat życia.

Złoty Jubileusz
Dalsza cześć uroczystości „Złotych Godów” miała miejsce w Centrum Kultury i
Sportu w Krasnobrodzie. Zanim jednak uczestnicy uroczystości weszli do budynku
CKiS Jubilaci ustawili się przed siedzibą CKiS do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
W dużej sali CKiS wszystkich zebranych powitała kierownik USC w
Krasnobrodzie Alicja Parkitny. Następnie głos zabrali: burmistrz Marek Pasieczny,
dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego p.
Józef Różański i ks. Krzysztof Maj. Po okolicznościowych przemówieniach dostojni
jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie.
W dalszej części uroczystości Jubilaci zostali odznaczeni „Medalami za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, którego dokonał p. Józef Różański. Wszystkim
Jubilatom życzenia złożyli przedstawiciele władz samorządowych. Do życzeń
dołączone były okolicznościowe listy, które wręczył każdej parze burmistrz Marek
Pasieczny oraz bukiety kwiatów, które Jubilatki otrzymały z rąk zastępcy burmistrza
Janusza Osia.
Zebrani na uroczystości wysłuchali także okolicznościowych wierszy w
wykonaniu wnuków jubilatów - młodzieży z gimnazjum. Program został
przygotowany pod kierunkiem polonisty pana Pawła Murdzka. Potem Jubilaci i
goście zostali zaproszeni do stołów na słodki poczęstunek w czasie, którego lampką
szampana wzniesiono toast. Uroczystości Jubileusz 50-leciea Pożycia Małżeńskiego
w Krasnobrodzie muzyką i śpiewem uświetnił zespół „Wójtowianie”.

Majdan Mały
Basak Jan i Genowefa
Tytuła Michał i Zofia
Wlaź Bolesław i Marianna
Majdan Wielki
Gałan Bolesław i Helena
Kostrubiec Franciszek i Zofia
Kramarz Adam i Helena
Szpyra Władysław i Katarzyna

Nowa Wieś
Gałuszko Bolesław i Janina
Kołtun Franciszek i Emilia
Stara Huta
Gancarz Kazimierz i Zofia

Wólka Husińska
Grela Bronisław i Irena
Kawka Feliks i Marianna
Misztal Stanisław i Weronika
Nizio Jan i Genowefa
Pitura Stanisław i Genowefa
Pitura Władysław i Katarzyna

Zielone
Biela Eugeniusz i Katarzyna
Jarczak Bronisław i Janina

Fot.
M. Czapla
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Sylwetki sławnych ludzi

Honorowy Obywatel
Kazimierz Bogdan
Fudakowski
Syn Kazimierza Floriana Fudakowskiego i Ludwiny z domu Saryusz
Bielskiej, urodzony w Holakach na
Ukrainie 10 stycznia 1880 roku według
kalendarza gregoriańskiego. Zmarł w
Poznaniu 3 listopada 1965 roku.
Ożeniony z Marią z domu Kicińską w
dniu 30 września 1911 roku. Miał syna
Jerzego (ur. 1912 – zm. 1995)
ożenionego z Teresą Lipską i córki:
Różę (ur. 1913 – zm. 1995) zamężną za
Benedyktem
Żółtkowskim
oraz
Krystynę (ur. 1917) zamężną za
Witoldem Sokolnickim. Kazimierz
Bogdan Fudakowski ukończył szkołę
średnią
w
Kijowie.
Studia
uniwersyteckie odbył w Paryżu i
Monachium. W roku 1907 objął po
śmierci ojca i działach rodzinnych
majątek Krasnobród w powiecie
zamojskim – głównie leśny.
Dom z oficyną i zabudowania
zostały doszczętnie spalone w czasie
odwrotu wojsk rosyjskich w 1914 roku.
Kazimierz Fudakowski zabrał się do
wydźwignięcia Krasnobrodu z wojennych zniszczeń i głębokiego zacofania.
Uregulował sprawę serwitutów i założył
pólka
pokazowe
tajnych
kółek
rolniczych. Odbudował oficynę, spalony
pałac (częściowo z powodu braku
funduszy) oraz mieszkania administracyjne służby folwarcznej oraz zabudowania folwarczne. Dzięki energicznym staraniom Kazimierza Fudakowskiego powstały na terenie majątku
młyn, dwa tartaki, terpentyniarnia,
elektrownia oświetlająca nie tylko
majątek lecz i miasteczko. Założył
stawy rybne oraz hodowlę srebrnych
lisów. Lasy były według oceny
specjalistów wzorowo prowadzone.
Miejscową ludność zachęcił do uprawy
tytoniu, co na ubogich ziemiach
zwiększało ich dochody.
Dzięki Kazimierzowi Fudakowskiemu została w Krasnobrodzie
wybudowana
7-klasowa
szkoła
podstawowa, a na terenie ofiarowanym
przez
Kazimierza
Fudakowskiego
sanatorium dla dzieci z Warszawy, które
otwierał w 1934 roku prezydent Ignacy
Mościcki. Sanatoium nadano imię jego
zmarłej żony Michaliny Mościckiej. W
początkowym okresie Kazimierz Fudakowski gospodarował majątkiem osobiście a w miarę objęcia licznych funkcji
społecznych miał administratora, ale

główne dyrektywy należały zawsze do
niego, szczególnie dotyczące lasów.
Przeważnie 4 dni w tygodniu spędzał w
Warszawie a 3 w Krasnobrodzie.
Wiosną 1939 roku Kancelaria Prezydenta
powiadomiła
Kazimierza
Fudakowskiego, że majątek Krasnobród
jest
przewidziany
jako
miejsce
tymczasowego pobytu Prezydenta w
razie wybuchu wojny. W dniu 3
września 1939 roku prezydent Ignacy
Mościcki wraz z Kancelarią Cywilną i
Wojskową (pułkownik Głogowski,
adiutant kapitan Hartman, kapelan
Humpola) przybył do Krasnobrodu i 7
września wyjechał do Ołyki.
W okresie okupacji niemieckiej na
terenie majątku Krasnobród był
podchorążówką Armii Krajowej – rejon
AK w Krasnobrodzie. Komendantem
obwodu był kpt. Wacław Stasiewicz
pseudonim Bartosz. Oddziały leśne AK
były wspierane żywnością z majątku
Krasnobród.
Dzięki uprzemysłowionemu majątkowi wielu ludzi było zatrudnionych na
jego terenie rzeczywiście i fikcyjnie, co
uratowało ich od wywiezienia na roboty
do
Niemiec
lub
aresztowania
(szczególnie
w
czasie
akcji
wysiedleńczej w lipcu 1943 roku).
Na terenie majątku Krasnobród
znaleźli schronienie: prof. Lewicki i
prof. Stefania Skwarczyńska a wielu
członków AK zostało zatrudnionych w
administracji co było wielkim ryzykiem.
W 1939 roku w czasie pierwszego
pobytu wojsk sowieckich Kazimierz
Fudakowski, powiadomiony o mającym
nastąpić aresztowaniu, został przez
pracowników majątkowych ukryty w
lasach. W czerwcu 1940 roku został
aresztowany
przez
Niemców
i
przebywał razem z innymi obywatelami
w Rotundzie Zamojskiej. Zwolnienie
zawdzięczał interwencji kolegów (prof.
Laur i markiz de Vogue) z
Międzynarodowego Instytutu Rolniczego w Rzymie i Komitetu Higieny
przy Lidze Narodów. W marcu 1944
roku, na skutek powtarzających się
napadów na majątek, wyjechał wraz z
żoną do Warszawy, skąd już sam wrócił
i pozostał w Krasnobrodzie do lipca
1944 roku. W chwili powtórnego
wkroczenia wojsk sowieckich na teren
Zamojszczyzny wyjechał do żony do
Ojcowa koło Krakowa, gdzie wraz z
rodziną pozostał do jesieni 1945 roku.

Po utracie majątku, przyjętego przez
Skarb Państwa na mocy dekretu o
reformie rolnej z roku 1944 Kazimierz
Fudakowski zamieszkał wraz z rodziną w
Cieszynie koło Odolanowa. Po powrocie
syna Jerzego z niewoli niemieckiej w
1945 roku, Kazimierz Fudakowski wraz z
żoną i synem zamieszkał w Sopocie.
Kazimierz Fudakowski aresztowany
przez UB w październiku 1950 roku
został zwolniony po miesiącu. W 1951
roku zamieszkał w Poznaniu, gdzie
przebywał do końca życia.
W czasie powojennym zajął się
tłumaczeniami z języka francuskiego i
niemieckiego artykułów z dziedziny
rolniczej dla Instytutu Bałtyckiego i
Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu.
Przetłumaczył także „Pamiętniki hrabiego
Ciano” oraz „Ostatnie dni Hitlera” Trevor
Roppera.
Kazimierz Fudakowski pełnił liczne
funkcje społeczne:
1918 - Członek Rady Stanu
1920 – 1924 - Prezes Rady Naczelnej
Organizacji Ziemiańskiej
1920 – 1927 - Prezes Związku Ziemian
byłej Kongresówki
1923 – 1929 - Prezes Centralnego
Towarzystwa Rolniczego w Warszawie
1924 – 1932 - Prezes Centralnego
Towarzystwa Organizacji i Kółek
Rolniczych
1929 – 1934 - Prezes Związku Izb i
Organizacji Rolniczych RP
1931 – 1939 - Prezes Zrzeszenia Związku
Właścicieli Lasów
W latach 1935 – 1939 był senatorem
RP z nominacji Prezydenta.
Kazimierz Fudakowski był członkiem
szeregu
instytucji
o
charakterze
gospodarczym:
Rady Banku Polskiego,
Rady Finansowej przy Min. Skarbu.
Na arenie międzynarodowej był:
Wiceprezesem
Międzynarodowej
Konferencji Rolniczej w Paryżu (1924 –
1939)
- Delegatem Rządu RP do Komitetu
Higieny przy Lidze Narodów
Delegatem
Rządu
RP
do
Międzynarodowego Instytutu Rolniczego
w Rzymie
- Członkiem Akademii Rolniczej
Francuskiej
Ciąg dalszy na str.11
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XI Pielgrzymka Młodzieży Maturalnej Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej na Jasną Górę

Nie lękaj się - zaufaj Panu!
26 października bieżącego roku klasa maturalna Liceum Ogólnokształcącego w
Krasnobrodzie odbyła tradycyjną pielgrzymkę do Częstochowy. Celem była Jasna
Góra. Jak co roku, w ostatnią sobotę października, spotykają się tutaj maturzyści z
całej naszej diecezji, by podziękować Bogu za pośrednictwem Najświętszej Maryi
Panny za udzielone łaski i prosić o dalsze wsparcie i błogosławieństwo.
Tegoroczna, XI już
pielgrzymka
przebiegała
pod hasłem "Nie lękaj się zaufaj Panu".
Wyjechaliśmy z Krasnobrodu o 4 rano. Pierwszym etapem pielgrzymki
był najwyższy szczyt Gór
Świętokrzyskich - Łysica,
gdzie dotarliśmy po czterech godzinach jazdy.
Mogliśmy zwiedzić sanktuarium Świętego Krzyża
znajdujące się na jej
szczycie. Przepiękny, zabytkowy klasztor niegdyś
benedyktynów, dziś Misjonarzy Oblatów; atrakcyjne
muzeum misyjne i wiele
innych ciekawostek. Ojciec
- Przewodnik był bardzo
gościnny i miły. Udzielił
wszystkim
przybyłym
błogosławieństwa na dalszą
drogę relikwiami Krzyża
Świętego. Pogoda nie bardzo dopisywała; padał deszcz i wiał silny wiatr. Jednak
pełni nadziei i radości w sercu nie przejmowaliśmy się tym.

Najważniejszym celem była jednak
Częstochowa, a dokładnie Jasna Góra,
gdzie dotarliśmy o godzinie 14. Mieliśmy
chwilę czasu na zwiedzanie klasztoru i
relaksu. O 15 rozpoczęła się uroczysta
Eucharystia w Bazylice Jasnogórskiej pod
przewodnictwem Ks. Biskupa Mariusza
Leszczyńskiego w intencji młodzieży.
Po
zakończeniu
Mszy
św.
zwiedziliśmy Salę Rycerską, Skarbiec i
Arsenał. O 18 rozpoczęła się Droga
Krzyżowa na wałach Jasnogórskich.
Młodzi połączyli się we wspólnej
modlitwie prosząc o łaski Boga. Był to
niecodzienny widok, kiedy tłumnie
przybyła młodzież pogrążyła się we
wspólnym przeżywaniu cierpienia Jezusa.
Kolejnym punktem był Różaniec i
Apel Jasnogórski. Zgromadziliśmy się w
Kaplicy Cudownego Obrazu i w Bazylice.
W pielgrzymce uczestniczyło w sumie ok.
4 tysiące młodych ludzi. Po tych
uroczystościach wróciliśmy do autokarów
i podjęliśmy drogę do domu. Wszyscy
zmęczeni zasnęli.
Było to niesamowite przeżycie
jakiego doświadczyłam. Myślę, że wielu
młodych podczas tej pielgrzymki podjęło
bardzo ważne decyzje w swoich sercach,
istotne
rozstrzygnięcia
dotyczące
młodzieńczego i dorosłego życie.
Maturzystka

Honorowy obywatel
Składam serdeczne
podziękowania
Wyborcom
Miasta i Gminy
Krasnobród
za udzielone mi
zaufanie i oddanie
głosu na mnie
podczas wyborów
samorządowych
w dniu 27. 10. 2002r.
Kazimierz
Misztal

Ciąg dalszy ze str. 10
- Członkiem Akademii Rolniczej Czechosłowackiej
- Prezesem Polsko – Francuskiej Izby Rolniczej w Paryżu (1937 – 1939)
Kazimierz Fudakowski otrzymał następujące odznaczenia:
Polonia Restituta, Krzyż Komandorski z gwiazdą
Złoty Krzyż Zasługi – dwukrotnie
Francuska Legia Honorowa. Krzyż Komandorski
Francuski „Merite Agricole”
Węgierski „Świętego Stefana” z gwiazdą
Rumuński „Żelazna Korona” z gwiazdą
Czechosłowacki „Biały Lew” z gwiazdą
Honorowe Obywatelstwo Gminy Krasnobród – to odznaczenie najwyżej cenił.
Źródła opracowania:
Wspomnienia Kazimierza Fudakowskiego złożone w Ossolineum,
Wspomnienia Jerzego Fudakowskiego (syna) oraz Róży Żółtkowskiej (córki) i Krystyny
Sokolnickiej (córki) – pozostające w rękach rodziny,
Aleksander Markowski, Wspomnienia z mojego pobytu w Podzamku i Krasnobrodzie 1924 –
1944, w rękach rodziny,
Jan Grygiel, Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa w Obwodzie Zamojskim 1939 – 1944,
Witold Babiński, Zeszyty Historyczne, Instytut Literacki, Paryż, 1996r., zeszyt 9.,
Zygmunt Nadratowski, Dziennik Polski z dnia 28.12.1965r., Nr 307 , Londyn.

Opracowała Krystyna Sokolnicka, Poznań, dnia 11.05.2002r.
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EKSPOZYTURA W KRASNOBRODZIE
UL. 3-GO MAJA 26
22-440 KRASNOBRÓD
TEL. 660 79 17
Zapraszamy do placówki PKO Banku Polskiego w Krasnobrodzie, która
oferuje Państwu:
• dokonywanie wpłat i wypłat,
• skup i sprzedaż walut,
• zakładanie i obsługa SUPERKONTA,
• lokaty terminowe,
• przyjmowanie wniosków kredytowych,
• zakładanie i obsługa książeczek obiegowych, terminowych
i mieszkaniowych
Ekspozytura czynna
poniedziałek – piątek 8.30. – 15.30.
Najbliższe bankomaty PKO BP SA
Zamość
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Szczebrzeszyn

Partyzantów 15
ul. Kościuszki 45
Orzeszkowej 26
Wyszyńskiego 50 b
Tomaszów Lubelski
Kołłątaja 2/4/6 (Hotel Orbis)
ul. Lwowska 24 (Sklep)
Legionów 10 (Szpital Wojewódzki)
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Co słychać
w kulturze?
Audycje radiowe
Na przełomie października i listopada
bieżącego
roku
na
antenie
Katolickiego Radia Zamość można
było usłyszeć audycje radiowe
mówiące o zespołach działających
przy Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie. Pierwsza z nich była to
audycja o zespole „Wójtowianie”,
druga zaś o kapeli „Echo Roztocza”.
Oprócz wielu informacji o składzie
zespołów, strojach, repertuarze i
sukcesach było również dużo muzyki
w ich wykonaniu.

„Ziemia i Pieśń”
i „Wójtowianie”
Decyzją Rady Artystycznej zespół
„Wójtowianie” został zakwalifikowany
na X Ogólnopolskie Spotkania Grup
Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”, które
odbywają się w dniach 14-17 listopada
2002r. w Szprotawie w województwie
lubuskim. Jest to już drugi wyjazd
naszego zespołu do Szprotawy. Mamy
nadzieję, że po powrocie członkowie
zespołu podzielą się wrażeniami z
pobytu w Szprotawie i napiszemy o
tym w następnym wydaniu „G.K.”.
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Śpiewające
Przedszkolaki
W dniu 26 listopada 2002r. (wtorek) o
godz. 1000 w Centrum Kultury i Sportu
w Krasnobrodzie odbędzie się VIII
Gminy
Konkurs
Piosenki
Przedszkolaka. Konkurs przeznaczony
jest przede wszystkim dla uczniów klas
zerowych, ale mogą wziąć w nim
udział również dzieci młodsze.
Zapraszamy tradycyjnie już dzieci z
całej gminy. Zapisy do udziału w
konkursie dla dzieci z zerówek i
przedszkola przyjmują nauczyciele i
opiekunowie grup. Można też zgłaszać
dzieci indywidualnie w CKiS do dnia
22.11.2002r.

Klub szachowy
Od początku października 2002r.
działa CKiS Klub Szachowy. Zajęcia
które odbywają się raz w tygodniu, we
wtorki o godz. 1500 prowadzi
instruktor p. Andrzej Czochra z
Zamościa.
Na pierwsze spotkanie organizacyjne,
które odbyło się 1 października
przyszły 4 osoby, obecnie na zajęcia
przychodzi 10-13 osób. Wśród nich są
dzieci, młodzież i dorośli. Lista nie jest

Szanowni Państwo!
Krasnobordzkie
Porozumienie
Samorządowe
serdecznie dziękuje Mieszkańcom Miasta i Gminy
Krasnobród za głosy oddane na naszych kandydatów w
wyborach samorządowych.
Dzięki Państwa poparciu w Radzie Miasta i Gminy
Krasnobród zasiądą radni reprezentujący nasz komitet.
Komitet Wyborczy Wyborców
Krasnobordzkie Porozumienie Samorządowe

jeszcze zamknięta, więc zapraszamy
sympatyków tej formy spędzania wolnego
czasu.
Ci którzy chodzą systematycznie na zajęcia,
już wkrótce, bo 23 listopada br. wyjadą do
Zwierzyńca i będą mieli okazję spotkać się z
członkami innych klubów szachowych
podczas organizowanego tam turnieju
szachowego dla młodzieży do lat 15-tu.

Kolędy i Pastorałki
Po raz drugi Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie
będzie
organizatorem
eliminacji rejonowych IX Ogólnopolskiego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.
Eliminacje odbędą się w dniu 14 grudnia
2002r. w Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie. O tym ilu będzie
uczestników tych eliminacji i jakie zespoły
wystąpią będziemy wiedzieli dopiero na
początku grudnia, kiedy spłyną do nas karty
zgłoszeń. Bliższe szczegóły dotyczące
eliminacji będą podane na plakatach
informacyjnych, ale już teraz zapraszamy do
udziału w koncercie eliminacyjnym.

Akcja Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę’ 2002
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału
w tej akcji na pierwsze spotkanie
organizacyjne,
które
odbędzie
się
22.11.2002r. (piątek) o godz. 1600 w
CKiS. Szczegółowe informacje można
uzyskać w CKiS lub pod numerem tel. 66071-17.
Oprac. M. Czapla

Kącik
poetycki
Listopadowy cmentarz
Nad cmentarzem czerwona łuna,
dymy modłów wznoszą się ku niebu...
Życie gaśnie jak pęknięta struna,
Jakiś Odys znów przybił do brzegu.
Przepływają lat oceany,
wichry losu nas miotają w różne strony,
pozostaje tylko łza ukochanych,
kwiat jesienny na mogiłę rzucony.

Serdecznie dziękuję za życzliwość i poparcie
z jakim spotkałem się podczas wyborów do Rady
Powiatu Zamojskiego.
Postaram się nie zawieść pokładanego we mnie
zaufania.
Kazimierz Gęśla

Szelest liści rozsypanych na ścieżkach,
ciche skrzypki spóźnionego świerszczyka,
szept pacierza w nagich drzew koronach –
najpiękniejsza wiekuista muzyka.
Nad cmentarzem łuna czerwona,
płoną serca – gorące lampiony;
alejkami wolno kroczy listopad
roniąc deszcze – czyjś płacz stłumiony.
M. Olszewska
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Humor
Siedzi dwóch policjantów nad brzegiem rzeki i się
opala, podjeżdża chłop traktorem i pyta:
- Panie władzo przejadę tedy?
- A pewnie ze pan przejedziesz - odpowiada
policjant.
Chłop wjeżdża do rzeki i się topi. Na to jeden
policjant mówi ze zdziwieniem do drugieg:
- Ty patrz on się utopił, a kaczce do brzucha
sięgało...
*****
Dwóch policjantów idzie z aresztowanymi do
lekarza. Lekarz pyta pierwszego aresztowanego:
-Jak się pan nazywa?
-Wiesław Maj.
-A pan? - zwraca się do drugiego.
-Zygmunt Maj.
-A wy co? - lekarz pyta policjantów.
-Policjanci z Majami!
*****
Przechodnia zaczepia trzech oprychów
uzbrojonych w noże. Żądają pieniędzy.
Napadnięty, nie tracąc głowy, mówi:
- Lepiej uważajcie, znam judo, karate, kung fu...
Gdy napastnicy zniknęli w ciemnościach, dodaje:
...i jeszcze parę innych japońskich słów...
*****
Pewien policjant na każdym dyżurze spędzał dużo
czasu w budce telefonicznej.
-Co ty tam ciągle robisz? - pytają koledzy.
-Podnoszę słuchawkę, pytam kto jest najlepszym
policjantem na świecie, a tamten z drugiej strony
mówi: ti, ti, ti...
*****
Do hałasującego w nocy towarzystwa idącego
ulicą podchodzi policjant i mówi:
-Obywatele powinni zachowywać się ciszej,
skoro tak późno wracają do domu!
-A kto panu powiedział, że my wracamy do
domu?

Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 19
utworzą rozwiązanie Krzyżówki Nr 35, które
wraz z naklejonym na karcie pocztowej kuponem
prosimy przesłać na adres Redakcji w terminie do
10 grudnia 2002r. Wśród osób, które nadeślą
prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę
ufundowaną przez Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobordzie.
Bardzo serdecznie przepraszamy wszystkich,
którzy rozwiązują krzyżówki za pomyłkę, jaka
zaistniała w Krzyżówce Nr 34 zamieszczonej w
październikowym
wydaniu
„G.K.”.
Błąd
polegający na niewłaściwym ponumerowaniu
poszczególnych pól uniemożliwił ułożenie hasła
końcowego. Stąd też nie napłynęły do nas
pocztówki z rozwiązaniem i nie było losowania
nagrody. Jeszcze raz serdecznie przepraszamy za
zaistniałą pomyłkę.
Redakcja
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Krasnobród ogłasza przetarg nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości rolnych stanowiących
własność Miasta i Gminy Krasnobród:
1. działka nr 1471 o pow. 7949m2 położona w Majdanie Małym
– cena wywoławcza 2352,00zł.,
2. działka nr 1068 o pow. 15068m2 położona w Majdanie Małym
– cena wywoławcza 4366,00zł..
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy
Krasnobród, pokój nr 15, tel. 660-76-91. Przetarg odbędzie się w dniu 06
grudnia 2002r. o godz. 1300 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy w
Krasnobrodzie.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić
najpóźniej do 03 grudnia 2002r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kredyt
Bank S.A. 0/Zamość Nr 15001807-592-12800016744. Osobie, która
przetarg wygrała i nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym
terminie do zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.
Burmistrz
Miasta i Gminy Krasnobród
Marek Pasieczny
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Wszystkim, którzy
obdarzyli mnie
zaufaniem
oddając na mnie głos,
z serca dziękuję.
Marianna
Olszewska

Ubezpieczenia
OFERUJEMY PROMOCJĘ W UBEZPIECZENIACH:
- OC – nawet do 80% obniżki + zielona karta + assistance gratis
- AC – obniżka do 40% dla klientów nie posiadających żadnych obniżek
(zawierających po raz pierwszy ubezpieczenie AC)
- NW KOM (nieszczęśliwe wypadki) – 20 zł.
- mienie od ognia i kradzieży – obniżka do 50%
- kompleksowa ochrona małych i średnich przedsiębiorstw – obniżka do 30%
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1.
2.

DOM JEDNORODZINNY
Jako budynek murowany
na przykładową kwotę
100.000zł.

3.

1.
2.

RUCHOMOŚCI DOMOWE
na kwotę 10.000zł.

3.

GARAŻ, BUDYNEK GOSPODARCZY,
OGRODZENIE na kwotę 100.000zł.

1.

Ciągniki i przyczepy – od 21zł
Sam. Ciężarowe do 2,5 Ton – od 288zł
Sam. Ciężarowe pow. 2,5 ton – od 448zł.

WARIANTY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, OC
Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, OC, kradzież z
włamaniem, rabunek.
Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, OC, kradzież z
włamaniem, rabunek, dewastacja.

CENY
48zł

Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, OC
Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, OC, kradzież z
włamaniem, rabunek.
Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, OC, kradzież z
włamaniem, rabunek, dewastacja.

42zł

Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, OC

72zł
96zł

72zł
90zł

72zł

OFERUJEMY RÓWNIEŻ PEŁNY ZAKRES UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I EMERYTALNYCH TAKŻE DLA ROLNIKÓW
Zapraszam we wtorki i soboty w godz. 900-1600 do nowej siedziby - Krasnobród, ul. Lelewela 36
Agent Ubezpieczeniowy CZESŁAW TYS tel. 663-22-62, tel. kom. 0-604-067-149
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