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WIEŚCI
Z

GMINY
*****
W
miesiącu
październiku
zostały
wykonane dwie nowe nakładki bitumiczne
na gminnych drogach asfaltowych w
miejscowościach Hutków, Majdan Mały.
Długość zmodernizowanych odcinków
wynosi w sumie około 540m. W
miejscowości Majdan Mały dodatkowo
przy odcinku, na którym została
zmodernizowana nawierzchnia zostaną
wykonane 2 nowe zjazdy z kręgów
betonowych.
W Zespole Szkół Podstawowych w
Krasnobrodzie została wykonana nowa
asfaltowa nawierzchnia boiska do piłki
koszykowej.
Łączny
koszt
trzech
przedsięwzięć wyniósł 155 374,88 zł.
Roboty wykonała firma PRD Spółka z o.o.
w Zamościu.

*****
W dniu 18 października bieżącego roku
została zrealizowana inwestycja pod nazwą
Budowa sieci wodociągowej na osiedlu
domów jednorodzinnych Namule w
Krasnobrodzie.
Roboty
instalacyjne
wykonała firma Zakład RemontowoBudowlany w Zamościu – Adam Kustra.
Wszystkie działki zlokalizowane na tym
osiedlu mają bezpośrednią możliwość
wpięcia się do głównej sieci wodociągowej
wykonanej z rur z polietylenu. Łączna
długość sieci wynosi około 1 km. Jest to
najnowocześniejszy
fragment
sieci
wodociągowej wykonanej dotychczas na
terenie naszej gminy. Charakterystyczną
cechą tej sieci jest jej bardzo wysoka
odporność na awarie.

*****
Trwają uzgodnienia z mieszkańcami
Krasnobrodu dotyczące przebiegu trasy
sieci kanalizacyjnej w ulicy Zamojskiej
oraz
na
osiedlu
Podklasztor
w
Krasnobrodzie (ulice Tomaszowska w tym
Klasztor, M. Konopnickiej, Królowej
Marysieńki, Sobieskiego, Łąkowa). W
ramach projektu budowy sieci głównej

uzgadniane
są
również
szczegóły
wykonania indywidualnych przyłączy
kanalizacyjnych
do
budynków
mieszkalnych.
Na
podstawie
prowadzonych uzgodnień opracowany
zostanie projekt budowlany rozbudowy
sieci kanalizacyjnej w Krasnobrodzie w
oparciu o który składane będą wnioski o
dofinansowanie tej inwestycji komunalnej
z Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego.

*****
Trwają prace budowlane przy wykonaniu
150 metrowego odcinka drogi gminnej z
kostki trylinki w miejscowości Majdan
Mały. Zakończenie prac w Majdanie
Małym nastąpi do 28.10.2005r. Prace
budowlane wykonuje Zakład WapiennoPiaskowy Spółka z o.o. w Bełżcu. Ta sama
firma będzie wykonawcą gruntownej
przebudowy zatoki autobusowej w
Podklasztorze oraz wykonawcą 150
metrowego odcinka ulicy Jaśminowej na
osiedlu Podzamek w Krasnobrodzie. Na
realizację tych zadań z początkiem
października został podpisany kontrakt z
w/w Wykonawcą robót.
*****
Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę
sieci kanalizacyjnej w Krasnobrodzie przy
ulicach 3-go Maja, Andersa, Szkolna w
Krasnobrodzie. Wykonawcą zamierzenia
będzie Zakład Remontowo- Budowlany w
Zamościu – Adam Kustra (wykonawca
wodociągu
na
osiedlu
domów
jednorodzinnych
NAMULE
w
Krasnobrodzie). Koszt robót budowlanych
związanych z kanalizacją wyniesie
1.011.853,08zł. Do kanalizacji w ramach
inwestycji przyłączonych zostanie około
pięćdziesięciu gospodarstw domowych.
Inwestycja prowadzona w dwóch etapach
zostanie zakończona do końca miesiąca
czerwca przyszłego roku.
Sposób wykonania kanalizacji zostanie
oparty o kanadyjską technologię systemu
rur strukturalnych PROCOR oraz słynące z
niemieckiej jakości i tradycji inżynierskiej
systemy pompowe firmy WILO. Ten sam
typ kanalizacji jest też proponowany
mieszkańcom ulicy Zamojskiej i osiedla
Podklasztor w Krasnobrodzie.

*****
Po przejściu oceny formalnej dwóch
wniosków o dofinansowanie inwestycji
komunalnych
złożonych
do
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego została ogłoszona
lista rankingowa projektów ubiegających
się o dofinansowanie.
Wniosek
na
Modernizację
ulicy
Mickiewicza i Cichej w Krasnobrodzie
otrzymał 87,17 punktów na 100 możliwych
do zdobycia i został sklasyfikowany na 4
pozycji w stosunku do 10 zgłoszonych
wniosków do działania 3.3. Zdegradowane
obszary
miejskie,
powojskowe
i
poprzemysłowe, zaś wniosek na Budowę
sieci kanalizacyjnej z przyłączami w
ulicach 3-go Maja, Andersa i Szkolnej w
Krasnobrodzie otrzymał 85,71 punktów na
100 możliwych do zdobycia i został
sklasyfikowany na 21 pozycji w stosunku
do 234 wniosków o dofinansowanie
inwestycji złożonych przez samorządy
województwa lubelskiego do działania 3.1.
Obszary Wiejskie.
Po uchwaleniu listy rankingowej przez
Komitet Sterujący dowiemy się czy
Krasnobrodzkie
inwestycje
zostaną
wsparte unijnymi pieniędzmi czy też nie.
Szansę na otrzymanie dofinansowania w
skali województwa z unijnej kasy otrzymać
może
tylko
kilkanaście
inwestycji
zgłoszonych przez samorządy z naszego
makroregionu.

Oprac. BGKOS

Wieści z OSP
W dniu 14 października 2005r. w
miejscowości Hutki na terenie zakładu
„EUROPARQUET”
przeprowadzono
manewry
ratowniczo-gaśnicze.
W
manewrach udział wzięły jednostki OSP z
Krasnobrodu, Majdanu Wielkiego, Wólki
Husińskiej, Starej Huty i Hutek. Zakres
manewrów został opracowany przez
pracowników
Komendy
Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

*****
W ramach termomodernizacji zostały
wymienione okna i drzwi w budynku
remisy OSP w Krasnobrodzie. Prace
wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjne
„ALMET”.

oprac. S. Umiński

PODZIĘKOWANIE
Burmistrz Krasnobrodu
serdecznie dziękuje

Pani Marii Kardyś
za szybkie powiadomienie o pojawieniu
się ognia w budynku dawnego urzędu
gminy na osiedlu Podklasztor.
Dzięki Pani interwencji udało się
uratować budynek od całkowitego
zniszczenia.
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Święto Patrona Szkoły
w ZSP w Krasnobrodzie
Przygotowania
do
obchodów
tegorocznego Święta Patrona Szkoły,
jakim od 18 lat jest 25 Pułk Ułanów
Wielkopolskich rozpoczęliśmy jeszcze
w czerwcu minionego roku szkolnego,
był
nimi
bardzo
szczegółowy
harmonogram
zadań
dla
poszczególnych nauczycieli, klas i
pracowników szkoły, który zaczęto
realizować
od
pierwszych
dni
września.
Należało się spieszyć, gdyż czas
naglił, a data 66 rocznicy szarży
ułańskiej pod Krasnobrodem – 23
września zbliżała się wielkimi krokami.
Piątek – dzień planowanych
uroczystości okazał się pogodny i
ciepły. Wszyscy uczestnicy obchodów
w tym zaproszeni goście, wyruszyli
sprzed budynku szkoły do Kościoła
parafialnego pod wezwaniem NNMP
na uroczystą mszę świętą inaugurującą
obchody Święta Patrona Szkoły, którą
celebrował
ks.
prałat
Roman
Marszalec. Kazanie, podczas którego
pojawiły
się
wspomnienia
z
pierwszego
organizowanego
w
Krasnobrodzie spotkania z ułanami 25
pułku, wygłosił organizator tegoż
spotkania dawny proboszcz parafii
krasnobrodzkiej ks. kanonik Kazimierz
Wójtowicz.
Na cmentarzu grzebalnym przy
Pomniku Żołnierzy Września miała
miejsce dalsza część uroczystości
również prowadzona przez ks. Romana
Marszalca. Tu też odbył się Apel
poległych Żołnierzy Pułku, w rytm
werbla delegacje złożyły wieńce i
wiązanki, zapalono znicze na ośmiu
mogiłach zbiorowych i oddano hołd
tym, którzy przelali krew i oddali życie
za ojczyznę- minutą ciszy.
Dalsze uroczystości miały miejsce
w budynku szkoły, gdzie przenieśli się
uczestnicy obchodów zakończonych na
cmentarzu.
Znaleźli
się
tutaj:
nauczyciele, uczniowie, ich rodzice,
mieszkańcy Krasnobrodu i przybyli
goście
wśród
nich:
porucznik
Bronisław Terlecki z małżonką,
Henryk Grycewicz, bracia Robert i
Artur Kamińscy z

Warszawskiego Koła Sympatyków 25
Pułku
Ułanów
Wielkopolskich,
przedstawiciel 27 Pułku Ułanów
Wielkopolskich w osobie pana
Kowalczuka, ks. kanonik Kazimierz
Wójtowicz. Pani Zofia Bąkowska,
której zasługi w zabieganiu o nadanie
szkole imienia 25 pułku Ułanów
Wielkopolskich
są
nieocenione,
działacze i przedstawiciele różnych
związków kombatanckich między
innymi p. Jan Gębka i p. Marian
Olszewski. Przedstawiciele władz
samorządowych na czele z zastępcą
burmistrza Januszem Osiem, dawni
nauczyciele i pracownicy szkoły, a
wśród nich wieloletni dyrektor szkoły
p. Adam Kałuża zasłużony dla naszej
placówki jak i dla społeczności
lokalnej, dyrektorzy szkół i instytucji z
terenu gminy. Poczty sztandarowe
sąsiednich szkół oraz proporzec
Roztoczańskiej
Straży
Ochrony
Przyrody im. 25 Pułku Ułanów
Wielkopolskich.
Po powitaniu gości, wręczeniu im
okazjonalnych upominków i krótkim
wystąpieniu
wygłoszonym
przez
dyrektora szkoły p. Joannę Szykułę,
odbyło się ślubowanie i pasowanie na
ucznia
najmłodszych
członków
społeczności
szkolnej,
czyli
„pierwszoklasistów”, mieli oni okazję
uścisnąć dłoń panów mundurowych, z
których to rąk otrzymali pamiątkowe
dyplomy, a od ubiegłorocznych
absolwentów
naszej
szkoły
–
upominki.
Całość uroczystości uświetnił
występ uczniów klas III, którzy
zaprezentowali
swoje
zdolności
taneczne, śpiewacze i recytatorskie
nawiązując
tematem
części
artystycznej do bohaterów tego dnia –
żołnierzy
25
Pułku
Ułanów
Wielkopolskich. Po nim wręczone
zostały nagrody laureatom konkursów
literackiego i plastycznego, które
odbyły się w tygodniu poprzedzającym
obchody święta Patrona i wiązały z
imieniem naszej szkoły.
Po zakończeniu uroczystości w sali
gimnastycznej,
goście
zwiedzali
zmienioną i wzbogaconą w nowe
eksponaty

Ks. Prałatowi Romanowi Marszalcowi
Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki
Składają
Władze samorządowe Krasnobrodu
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i pamiątki Izbę Pamięci oraz wystawę
upamiętniającą 40 rocznicę (dn. 23
września 1979r.) obchodów szarży pod
Krasnobrodem, podczas której ówczesny
ks. biskup Bolesław Pylak poświęcił
pamiątkową
tablicę
mówiącą
o
bohaterskich żołnierzach 25 Pułku
Ułanów Wielkopolskich, która do dziś
znajduje się w prezbiterium Kościoła
NNMP. Inicjatorem tamtego spotkania,
na które przybyło wielu żyjących wtedy
ułanów pułku oraz ofiarodawcą zdjęć,
kserokopii archiwalnych dokumentów z
obchodów 40-lecia szarży 25 Pułku
Ułanów Wielkopolskich i licznych
pamiątek eksponowanych na wystawie i
znajdujących się w Szkolnej Izbie
Pamięci i Tradycji, był nasz gość
specjalny, znany i szanowany w
Krasnobrodzie, z racji funkcji, jaką tu
kiedyś sprawował i z tego, jakim jest
człowiekiem ks. kanonik Kazimierz
Wójtowicz.
Uroczystości zakończył skromny
poczęstunek, podczas którego panował
nastrój
refleksji
i
zadumy
nad
upływającym czasem oraz troski o
przyszłość tę najbliższą i tę trochę
bardziej odległą. Tak zakończyły się
obchody 18 już rocznicy nadania imienia
szkole, żegnając się z naszymi gośćmi
życzyliśmy sobie ponownego spotkania
za rok w niemniejszym gronie i w lepszej
Polsce.
Renata Nowosielecka
Fotoreportaż – str. 10

Podziękowania
Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół
Podstawowych w Krasnobrodzie
pragną bardzo gorąco podziękować
wszystkim sponsorom
za zrozumienie naszych potrzeb oraz
okazane nam serce i życzliwość,
co w nieocenionym stopniu pomogło
nam w przygotowaniach obchodów
Święta Patrona Szkoły
Składamy podziękowania:
- p. Mirosławowi Peciowi właścicielowi Stacji Paliw
,,Petsul” w Majdanie Wielkim
- państwu Stanisławowi i
Krystynie Borkom – właścicielom
Sklepu SpożywczoPrzemysłowego przy ul. Lelewela
w Krasnobrodzie
- p. Jolancie Adamczukwspółwłaścicielce Marketu
Spożywczego przy ul. 3-go Maja
w Krasnobrodzie
- p. Annie Ożdze- właścicielce
kwiaciarni przy ul. 3-go Maja w
Krasnobrodzie
- p. Małgorzacie Barabas
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Gmina Fair Play
W dniu 12 października 2005 roku w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w
Warszawie odbyła się uroczysta gala IV edycji konkursu „Gmina Fair Play” Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji organizowanego przez Krajową Izbę
Gospodarczą oraz Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem
Prywatnym”.
W gali uczestniczyli Laureaci konkursu oraz zaproszeni goście. Jak już pisaliśmy
w poprzednim wydaniu G.K. laureatem tego konkursu została również Gmina
Krasnobród. Stąd też obecność na tej uroczystości przedstawicieli władz
samorządowych Krasnobrodu w osobach: zastępcy Burmistrza Krasnobrodu Janusza
Osia oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krasnobrodzie Kazimierza
Adamczuka.
Zastępca Burmistrza Krasnobrodu odebrał certyfikat „Gmina Fair Play 2005” oraz
wyróżnienie „Gmina Fair Play 2005” w kategorii gmin turystycznych. Gratulacje i
życzenia Laureatom konkursu złożyli: Andrzej Arendarski - prezes Krajowej Izby
Gospodarczej, Jarosław Pietras – Minister ds. Europejskich, Szef Urzędu UKIE,

Katarzyna
Duczkowska-Małysz
–
Doradca Prezydenta oraz Artur Zawisza
- poseł, członek Kapituły Konkursu.
Jako laureat konkursu Gmina
Krasnobród
ma
prawo
do
wykorzystywania godła promocyjnego
oraz tytułu „GMINA FAIR PLAY 2005
– Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”
w celu reklamy, promocji oraz
prowadzenia korespondencji. Gmina
może też informować o posiadaniu
certyfikatu za pomocą informacyjnych
tablic drogowych. Ponadto laureaci
konkursu są wpisani do internetowej
bazy gmin przyjaznych dla inwestorów,
o
której organizatorzy konkursu
poinformują władze regionalne, media i
ambasady.
M. Czapla

Lekcja patriotyzmu
i miłości
W najpiękniejszą, bo pierwszą
niedzielę października, a jednocześnie w
święto Aniołów Stróżów, w tym
szczególnym
Roku
Eucharystii,
ogłoszonym jeszcze przez naszego
ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła
II, na boisku przy szkole im. Armii
Krajowej w Kaczórkach odbywała się
już po
raz kolejny niezwykła
uroczystość- lekcja patriotyzmu, miłości
i wdzięczności. W scenerii polskiej
złotej jesieni zgromadzili się zaproszeni
goście, przedstawiciele szkół, żołnierzekombatanci AK, poczty sztandarowe,
uczniowie,
rodzice
i
okoliczni
mieszkańcy.
Najmłodsi
uczniowie
złożyli uroczyste ślubowanie i pasowani
na uczniów przez p. dyrektora stali się
prawdziwymi uczniami naszej szkoły.
Następnie
starsze
dzieci
zaprezentowały jakże wymowną część
artystyczną, z hasłem przewodnim
„Duch Polski Jest Niezniszczalny”.
Przypomniały trudne i zagmatwane losy
naszej ojczyzny, aż do

wielkiego wydarzenia - wyboru Polaka
na Stolicę Piotrową. Następnym
wydarzeniem
tego
pięknego
i
niezwykłego dnia była Msza Święta - za
żywych o zdrowie, dla zmarłych o
wieczną szczęśliwość. Na zakończenie
uroczystości zaproszono wszystkich
obecnych
na
pyszną
grochówkę
przygotowaną przez Rodziców. Długo
jeszcze trwały wesołe pląsy i zabawy
dzieci w tym dniu. Wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania tego
pięknego Święta - Wielkie Dzięki.
Ks. Paweł Słonopas
Fotoreportaż – str.11
PS. Po udanej uroczystości Święta
Szkoły są pierwsze znaczące sukcesy.
Nasze uczennice w Regionalnym
Ekologicznym Konkursie Recytatorskim
w Zwierzyńcu zajęły: I miejsce Marta
Adamowicz kl. III i wyróżnienie Agatka
Kwika kl. II.
Gratulujemy, oby tak dalej.

Podziękowania
Serdecznie dziękuję za obecność
i pomoc
w
organizacji
święta
rodzicom oraz innym osobom, a
także Panu Dyrektorowi Juszczakowi
i pracownikom Domu Opieki za
przygotowanie grochówki, piekarni
Państwa Kłyżów za ufundowanie
pieczywa.
Bardzo
jesteśmy
wdzięczni.
Krzysztof Szkałuba

Podziękowania
Dyrekcja
Zespołu Szkół Podstawowych
w Krasnobrodzie
składa serdeczne podziękowania
dla p. Jacka Gmyza
dyrektora Zakładu Gospodarki
Komunalnej
za okazywaną naszej placówce
w szczególny sposób życzliwość i
pomoc, która przyczyniła się do
realizacji naszych planów i zamierzeń.
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rodzicom umieszczenie dziewcząt w
jednostkach żeńskich, a chłopców w
jednostkach męskich. Organizowanie od
czasu do czasu wspólnych zajęć
pozwala na wzajemne poznanie i
szanowanie
drugiego
w
jego
niepowtarzalności i odmienności.

„Zawisza"
w Krasnobrodzie
Na początek trochę historii
W Krasnobrodzie Stowarzyszenie
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”
działa od czterech lat. Zaczęło się od
trzech chłopaków, którzy postanowili
założyć zastęp harcerski. We wrześniu
2001r. do grupy dołączyło jeszcze kilku
chłopców i tak powstały dwa pierwsze
zastępy „Puchacz” i „Niedźwiedź”.
Zimą tego samego roku losem zastępów
zainteresował się Piotr Jedziniak - szef
drużyny
samodzielnych
zastępów
„Puszcza”. Krasnobrodzkie zastępy
działały w „Puszczy” przez cztery lata,
jeżdżąc wraz z nią na obozy i biwaki. W
sierpniu 2005 r. Damian Belina
ukończył
ogólnopolski
kurs
dla
drużynowych „Adalbertus”, który odbył
się w Garbatce Letnisko niedaleko
Radomia.
Na początku września powstała w
naszej miejscowości Pierwsza Drużyna
Krasnobrodzka św. Rocha o nazwie
„Roztocze”. Na razie w skład drużyny
wchodzą dwa zastępy „Puchacz” i
„Orzeł” w sumie piętnastu chłopców.
W najbliższym czasie planujemy
utworzyć nowy zastęp. Naszym
drużynowym duszpasterzem jest ks.
Krzysztof Maj.
Czym jest Stowarzyszenie?
Stowarzyszenie
harcerstwa
katolickiego „Zawisza” jest ruchem
wychowawczym, posługującym się
metodą harcerską, opartym na zasadach
religii
rzymskokatolickiej
oraz
uczestniczącym w wielkiej wspólnocie
wiary i działania, jaką jest Skauting
Europejski.
Celem
Stowarzyszenia
jest
dostarczenie
każdemu
młodemu
człowiekowi środków do osobistego
rozwoju w następujących pięciu
dziedzinach:

-
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Zdrowie i sprawność fizyczna
Zmysł praktyczny
Kształtowanie charakteru
Duch służby
Życie religijne

Metoda harcerska obejmuje zatem
całego człowieka. Wychowuje dziecko i
nastolatka we wszystkich wymiarach
jego osoby, również w wymiarze
chrześcijańskim.
Harcerstwo
chce
przygotować młodego człowieka do
dorosłego życia, stąd zna dobrze swoje
miejsce,
pełniąc
zawsze
rolę
pomocniczą w stosunku do rodziny i
szkoły.
Oryginalność metody harcerskiej
polega bez wątpienia na tym, że jest ona
szkołą działania. Zastęp harcerski nie
jest miejscem, gdzie zdobywa się
wiedzę w sposób bierny, ale wspólnotą
praktycznej nauki życia poprzez
obcowanie z przyrodą, grę, życie we
wspólnocie. Harcerstwo uczy też
odpowiedzialności,
największa
odpowiedzialność
spoczywa
na
zastępowym – najstarszym chłopcu,
który jest szefem całego zastępu,
organizuje
cotygodniowe
zbiórki,
prowadzi stopnie pozostałych chłopców
i wyznacza im zadania. Każdy członek
zastępu ma wyznaczoną funkcję np.
topograf przechowuje mapy, kompas i
ma za zadanie nauczyć pozostałą część
zastępu ich obsługi.
Drugą oryginalną cechą harcerstwa
jest pomysł wychowywania młodych
przez młodych. Z dala od wszelkiej
demagogii
i
dzięki
prawu
akceptowanemu przez wszystkich.
Aby stworzyć dobre warunki dla
wychowania chłopców i dziewcząt i
uszanować naturalne zróżnicowanie
rozwoju psychofizycznego obu płci,
Stowarzyszenie
postanowiło
zaproponować

Wedrówka Lubeslkiego Kręgu Wędrowników
Kolonia (Niemcy) 2005

Obóz samodzielnych zastepów –
Bochotnica 2005
Aby naprawdę dać każdemu to,
czego
potrzebuje,
harcerstwo
przystosowało również swoją metodę do
etapów rozwoju młodego człowieka:
- wilczki (8- 12 lat) "Ja i inni"
Wilczki bawią się i pracują, opierając
się na książce Rudyarda Kiplinga pt.
„Księga
Dżungli”;
główne
cele
wychowawcze tej gałęzi wiekowej to
otwarcie na innych (wyjście z
dziecięcego
egoizmu)
oraz
ukierunkowanie na Pana Boga przez
zabawę.
harcerki i harcerze (12 – 17lat)
To główna i najliczniejsza gałąź w
harcerstwie, która opiera się na
pedagogice wspólnotowej: jej podstawą
jest system
Ciąg dalszy na str. 7.

Obóz samodzielnych zastepów – Bochotnica 2005
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Znieczulica w naszym środowisku
Dzisiaj napiszę o chorobie, która
drąży nasze środowisko. Jest nią
znieczulica społeczna. W środowisku
krasnobrodzkim ludzie umierają z nędzy
i wyczerpania. Jest to fakt tym bardziej
bolesny, że mamy Sanktuarium Matki
Bożej. Czyż przestaliśmy ją kochać?
Postaram się podać przykłady tej
choroby.
W moim sąsiedztwie mieszkała pani
Zosia M., której byłam bardzo
przychylna, a ona darzyła mnie
zaufaniem. Mieszkała z mężem i synem.
Pracowała
w
Sanatorium
Rehabilitacyjnym w Podzamku jako
wychowawczyni. Początkowo życie tej
rodziny układało się poprawnie. W 1994
roku pani Zosia M. została zwolniona z
pracy. Stała się ofiarą systemu oświaty,
który nakazał redukcję etatów. Los padł
na nią, ponieważ nie miała pełnego
wyższego wykształcenia. A przecież
jeszcze do chwili obecnej w szkołach
uczą nauczyciele bez wyższego
wykształcenia. Mówiła mi wtedy:
”Gdybym pracowała, uzupełniłabym
wykształcenie, a teraz jako bezrobotna
nie będę miała na to funduszy”.
Początkowo moja sąsiadka była na
„kuroniówce”, następnie wystarała się o
marną rentę, a kiedy zabrali jej również
rentę, została bez środków do życia.
Wówczas pisała podania o pracę,
niestety bezskutecznie. Ja także
prosiłam radnych naszej gminy o pracę
dla niej, odpowiedziano mi, że mąż pani
Zosi M. pracuje, więc może utrzymać
żonę i jedno dziecko. A mąż nie miał
stałej pracy i krzyczał do żony:”

Do roboty! Do roboty!” Pani Zosia M.
prosiła o pracę w Fabryce Mebli w
Bondyrzu-bezskutecznie.
Wtedy została przyjęta do pracy w
Hutkach, gdzie wyrabiają parkiet.
Pracowała tylko jeden dzień, gdyż siły
odmówiły jej posłuszeństwa. Z powodu
słabego zdrowia, niedożywienia nie
nadawała się do ciężkiej pracy
fizycznej. Do lekarza nie chodziła, gdyż
nie miała pieniędzy na wykupienie
leków. Zbierała jagody w lesie i prosiła
o pomoc swoją matkę, która z
emerytury dawała jej parę groszy.
Zwracała się też o pomoc do Opieki
Społecznej, otrzymała jednorazową
pomoc 150 zł. Pani Zosia M. bardzo
kochała syna. Odejmowała sobie od ust,
by chłopiec mógł jako tako egzystować.
Sama stawała się coraz słabsza.
Cichutka, spokojna, nie skarżyła się,
zamknęła się w swoim cierpieniu i
nieszczęściu. Pomagałam jej jak
mogłam i materialnie i dobrym, ciepłym
słowem. W zimie nie mogli dobrze
ogrzać mieszkania, aby się umyć, gdyż
nie mieli pieniędzy na opał. Mój syn dał
im piecyk gazowy, ale za gaz także
trzeba płacić. Wreszcie doszło do tego,
że sprzedali dom. Pani Zosia M. bardzo
to przeżyła. Sama zamieszkała u
sąsiadki na górze i z okna patrzyła na
swój dom, na ludzi krzątających się
koło niego, na dzieci rozbiegane i
wesołe. Organizm jej wyczerpany i
zmęczony ciągłymi stresami odmówił
posłuszeństwa. Zmarła w wieku 45 lat.
Bardzo przeżyłam śmierć mojej
sąsiadki. W ostatnich chwilach życia
także niosłam

Święto Patrona ZSO
W dniach 16-17 października 2005 roku w Zespole
Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w
Krasnobrodzie odbyły się uroczystości Patrona Szkoły.
W niedzielę 16 października odbyła się wieczornica
poświecona Patronowi Szkoły pt. Wspomnienie o Janie
Pawle II oraz otwarcie wystawy prac pt. „Jan Paweł II
w moim sercu – Jak wspominam Ojca Świętego”.
Natomiast program uroczystości w poniedziałek 17
października przedstawiał się następująco:
8.30 - Wymarsz uczniów sprzed szkoły.
9.00 - Msza św. w Kościele parafialnym.
10.00 – Złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem
Jana Pawła II.
10.15 – Przemarsz do szkoły.
10.45 – Otwarcie ekspozycji poświeconej Patronowi
szkoły
11.00 – Uroczysta akademia ze ślubowaniem na
sztandar szkoły uczniów klas I.
12.30 – Wspólny obiad.
Szczegółową relację z uroczystości zamieścimy w
kolejnym wydaniu „G.K”.
M. Czapla

jej
pomoc,
która
okazała
się
bezskuteczna. Pani Zosia M. stała się
ofiarą systemu i ludzkiej znieczulicy.
Kiedy
została
wprowadzona
reforma oświaty, w gminie Krasnobród
żaden nauczyciel nie został zwolniony.
Stało się to tylko dlatego, że
nauczyciele, którzy nabyli praw
emerytalnych odeszli. Trzeba przyznać,
że nie wszyscy odchodzili chętnie,
mimo, że dostali znaczne odprawy i
różne nagrody. Do obecnej chwili mają
o to pretensje i snują zemsty. A może
właśnie tym odejściem uratowali życie
młodym nauczycielom, którzy zajęli ich
miejsca.
Odeszłam na emeryturę w wieku 48
lat, zostawiłam miejsce młodym. Od
tego czasu wychowałam czworo
wnuków, na brak zajęcia nie narzekam.
Kiedy mój mąż odszedł do Pana,
znalazłam się również w tragicznej
sytuacji materialnej. Nikt jednak nie
spytał jak sobie poradzę i nie
zaproponował pomocy. Dzięki miłości i
życzliwości w mojej rodzinie wychodzę
na prostą. Piszę o tym wszystkim
dlatego, że coraz częściej w naszym
środowisku
daje
się
zauważyć
obojętność na krzywdę i potrzeby
drugiego człowieka. Jeżeli cokolwiek
od nas zależy, zróbmy wszystko dla
dobra ludzi potrzebujących. Popatrzmy
wokół i starajmy się ich dostrzec. Tak
uczył nas Jan Paweł II Wielki i nie
możemy o tym zapomnieć. Niech
własne powodzenie i dobrobyt nie
przysłania nam nieszczęścia bliźniego,
którego powinniśmy kochać jak siebie
samego.
Józefa Kusz

Podzi
Pod ziękow
zi kow ania
Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Podstawowych
w Krasnobrodzie
dziękują bardzo serdecznie
wszystkim rodzicom, którzy włączyli się czynnie
w organizację obchodów Święta Patrona Szkoły:
J. Adamczuk, M. Antoniak, A. Kurantowicz,
G. Kawalec, M. Rajtak, R. Dąbrowskiej,
B. Konopce, B. Pasiecznej, D. Kudełko, B. Pakule,
A. Gałan, A. Szykule, E. Oleksak, A. Piechowik,
B. Ożdze, B. Kowalik, M. Misztal, M. Barabas,
K. Dziubie, J. Jędruszko, A. Gomułce,
M. Jabłońskiej, J. Leśniak, D. Bukale,
I. Skrzyńskiej, K. Pogudź, R. Zbyret,
B. Twardowskiej, M. Gancarz, B. Wołowiec,
B. Mizerskiej, J. Bryle, W. Kawalec,
B. Kukiełce, J. Szpyrze
oraz wszystkim rodzicom uczniów z kl. III b.
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,,Trzynasty raz przez las”
W dniu 07.10.2005r. odbyły się Biegi
Przełajowe o Puchar Szkoły im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Majdanie Wielkim. W zawodach tych
wzięły udział następujące szkoły: SP
Piaski k. Lublina, SP Hulcze, SP Paary,
SP Kaczorki, ZSP Krasnobród, SP NR 6
Zamość, SP Majdan Wielki.
Uczniowie startowali w 6 kategoriach: kl.
IV- dz., V- dz., VI- dz., - kl. IV - chł., Vchł., VI- chł. w grupie starszej i dwu
kategoriach w grupie młodszej: kl.II-III
dziewczęta, II-III chłopcy
I miejsce w grupie młodszej chłopców.
Zajął Parol Marcin –SP Nr 6 Zamość
II miejsce Tytuła Łukasz – SP Majdan
Wielki
III miejsce Smoląg Michał – SP Majdan
Wielki
a w grupie młodszej dziewcząt:
I miejsce – Osajca Sylwia –SP Hulcze
II miejsce- Szpak Aneta – SP Paary
III miejsce – Sobczuk Kaja – SP Hulcze
W kategorii dziewcząt kl. IV – I
miejsce – Sawicka Aleksandra SP
Krasnobród
II miejsce – Maruszak Aleksandra – SP
Krasnobród
III miejsce Golik Iwona – SP Piaski
W kategorii chłopców kl.IV. I miejsce –
Kowalczuk Tomasz – SP Krasnobród
II miejsce – Osajca Robert – SP Hulcze
III miejsce – Słoński Rafał SP Hulcze

W kategorii dziewcząt kl. V – I miejsce
egzekwo - Przytuła Milena SP Kaczórki,
Borek Anna SP Krasnobród
III miejsce Dąbrowska Sylwia – SP
Krasnobród
W kategorii chłopców kl. V – I miejsce
Biela Mateusz SP Krasnobród
II miejsce – Cieplak Krzysztof SP
Kaczórki
III miejsce – Gielmuda Piotr SP
Krasnobród
W kategorii dziewcząt kl. VI – I
miejsce Ciołek Samanta- SP Piaski
II miejsce – Maciukiewicz Patrycja – SP
Krasnobród
III miejsce – Koza Angelika – SP
Kaczorki
W kategorii chłopców kl.VI. – I miejsce
Zub Norbert – SP Majdan Wielki,
II miejsce – Jędruszko Jacek – SP Hulcze
III miejsce – Zaśko Mateusz – SP Hulcze
W
łącznej
klasyfikacji
w
poszczególnych kategoriach zwyciężyła
SP Krasnobród, a tym samym puchar
powędrował do Szkoły Podstawowej w
Krasnobrodzie, II miejsce zajęła SP
Kaczorki, a III miejsce SP w Majdanie
Wielkim.
Za indywidualne miejsca uczniowie
otrzymali nagrody, a wszystkie szkoły
piłki nożne, dyplomy i gorący posiłek.
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Parada Jesienna
Podczas XIII Biegów Przełajowych
odbyła się Parada jesienna, w której
wzięli udział uczniowie z kl. 0-III pod
kierunkiem p. Krystyny Szozda.
Uczniowie przebrani w jesienne
stroje paradowali jak na prawdziwym
pokazie mody w rytm jesiennej piosenki.
Ozdobą całej parady był okazały kosz
pełen owoców i warzyw. Parada bardzo
się podobała. Wybrano Miss Jesieni
2005, którą została uczennica kl. I
Katarzyna Bukała. Udekorowano ją złotą
koroną i tytułem Miss Jesieni 2005.

Podziękowania
Serdecznie dziękuje sponsorom:
1. J.W.K. Adamczukowie sklep
spożywczy Market
2. Państwo Kłyżowie – piekarnia K-ód
3. Pan Tomasz Kurantowicz –
piekarnia K-ód
4. Pani Aneta Soboń – sklep
elektryczny K-ód
5. Pan Kazimierz Kurantowicz –
rozlewnia wód
6. Pan Mirosław Peć – stacja paliw w
Majdanie Wielkim
7. nauczyciele i rodzice
Dyrektor
SP w Majdanie Wielkim
Małgorzata Kawałek

Jacek Kowalik
Fotoreportaż – str. 20

„Zawisza" w Krasnobrodzie
Ciąg dalszy ze str. 5
małych,
kilkuosobowych
grup
–
zastępów, uczących życia we wspólnocie
i w społeczeństwie. Wychowanie odbywa
się poprzez działanie – przygodę i grę,
najczęściej na łonie przyrody.
To tutaj ma miejsce kształtowanie
podstawowych cnót ludzkich oraz
pogłębianie i porządkowanie życia
religijnego. Dużą uwagę zwraca się na
postawę harcerek i harcerzy w szkole i w
domu. Praca drużyny harcerskiej opiera
się na cotygodniowych zbiórkach
zastępów, na których wykonywane są
wyznaczone wcześniej zadania. W ciągu
roku drużyna wyjeżdża też na biwaki,
jeden zimowy, drugi w maju podczas
długiego weekendu od 1 do 3 maja.
Podsumowaniem całego roku pracy jest
dwutygodniowy obóz letni.
przewodniczki
i
wędrownicy
(powyżej 17 lat)
Najstarsza
gałąź
wiekowa
Stowarzyszenia nazywana jest "Drogą",

co dobrze oddaje jej specyfikę.
Charakteryzuje
się
indywidualną
pedagogiką: "Każdy kroczy własną
ścieżką".
Głównym
celem
wychowawczym
jest
pomoc
w
rozeznaniu i aktualizacji powołania
życiowego: przygotowanie do dorosłego,
twórczego życia. Inaczej mówiąc do
przyjęcia postawy służby; stąd też dewiza
przewodniczek i wędrowników brzmi:
"Służyć". Czas "Drogi" to przede
wszystkim jednak czas wędrówek.
Zastosowanie tej pedagogiki wymaga
poważnej formacji kadry, w którą ruch
nieustannie
inwestuje.
Młodzi
instruktorzy, w wieku między 19 a 25
rokiem życia, uczestniczą minimum rok
w pogłębionej formacji osobistej oraz w
jednym
lub dwóch obozach szkoleniowych
prowadzonych na wysokim poziomie. W
swoich zadaniach są wspomagani przez
instruktorów nieco starszych wiekiem,
którzy służą im radą i są w każdej chwili
do dyspozycji rodziców.
Drużynowy Damian Belina

Podziękowanie
Harcerze z Krasnobrodu
serdecznie dziękują
Panu Burmistrzowi
Markowi Pasiecznemu,
Gminnej Komisji
d/s Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz
Pani Dyrektor SP
w Majdanie Wielkim
Małgorzacie Kawałek
za pomoc w organizacji
obozu letniego.
drużynowy
Damian Belina
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Woodstock. Jak to naprawdę wygląda?
Gdy we wrześniu przeczytałem
artykuł o Przystanku Woodstock z
sierpniowego
wydania
„Gazety
Krasnobrodzkiej” autorstwa Pani Józefy
Kusz, trochę się zdziwiłem. Nie
rozumiem, jak można wypisywać takie
bzdury.
Pani Józefo, o co pani chodzi?
Ja byłem na Przystanku Woodstock
kilka razy i muszę Pani powiedzieć, że
napisała Pani nieprawdę. Zacznę może od
księży. Mogli oni swobodnie wchodzić na
teren imprezy, bo z kilkoma nawet
rozmawiałem. Przez nikogo nie byli
zmuszani do płacenia jakichkolwiek
pieniędzy za wejście na Woodstock,
dostali nawet za darmo od Owsiaka trochę
terenu na przystanku, ale odmówili.
Dlaczego? Nie chcieli powiedzieć... Więc
dlatego byli pod Kościołem.
A tak w ogóle to, po co oni tam
przyjeżdżają? Przecież to jest festiwal
rockowy, a nie pielgrzymka do
Częstochowy i ludzie przyjeżdżają się tam
bawić, a nie słuchać kazań... Osobiście nie
przeszkadzają mi ani księża katoliccy, ani
Hare Kriszna, ale po co? Jeśli chcę pójść
do Kościoła to pójdę, nie lubię gdy
Kościół przychodzi do mnie. Jak
wspomniałem wcześniej, rozmawiałem z
kilkoma księżmi i spytałem jednego z
nich, czy to co prezentuje „Radio Maryja”
i TV „Trwam”, to

oficjalne stanowisko Kościoła w sprawie
imprezy. Ksiądz odpowiedział, że nie,
dlatego że Episkopat Polski w wyniku
podpisanych kilka lat temu umów z
Ojcem Rydzykiem, nie ma prawa do
ingerencji w treści głoszone przez media
Ojca Rydzyka. Czyli to, co prezentuje
TV „Trwam” i „Radio Maryja”, to
oficjalne stanowisko tylko jednego
duchownego – Ojca Rydzyka.
Kolejna sprawa. Czy naprawdę jest
Pani aż tak naiwna i myśli, ze nieletni
mogą kupić wino i piwo na terenie
Przystanku? Nawet ja, mimo iż
pełnoletniość uzyskałem kilka lat temu,
musiałem pokazywać dowód, by kupić
piwo.
Inna sprawa to brak kontroli rodziców –
niektórzy po prostu przywożą piwo ze
sobą, i stąd jak to pani napisała „dzieci
delektujące się piwem z puszki”, ale na
pewno nie kupiły go na Przystanku. A
jakby tego było mało, to na terenie
miasta obowiązywał wtedy zakaz
sprzedaży wódki i wina, można było
kupić tylko słaby alkohol – piwo. A to
wszystko wymyślił tak znienawidzony
przez Panią Jerzy Owsiak - zapewne w
celu deprawowania młodzieży...
Widzę, że nie ma Pani pojęcia, o
czym pisze, ciekawe z jakich źródeł Pani
korzystała? (bo ja to wszystko

Kącik Regionalisty
Zbliża się listopad, miesiąc pamięci o zmarłych. Odwiedzając cmentarz, łatwo
dostrzegamy, że żywi na ogół pamiętają o mogiłach. Niektóre nagrobki są pielęgnowane od
kilku pokoleń. Niepowtarzalne w swym pięknie pomniki, płyty nagrobkowe, obeliski, bądź
tylko krzyże z tabliczkami, zaprojektowane i wykonane przez artystów kamieniarzy, trzeba
koniecznie zachować dla przyszłych pokoleń. Są to przecież muzea naszej historii oraz
stylów cmentarnej architektury sakralnej, jakie panowały w dawnych czasach.
Ale wędrując alejami cmentarza, można spotkać tam zapomniane i zaniedbane

Na zdjęciu członkowie KTR przy pracy na cmentarzu parafialnym w Krasnobrodzie

widziałem), z mediów Ojca Rydzyka?
To jest Pani źródło? Czy też tam
usłyszała
Pani,
że
Krisznowcy
(wyznawcy Hare Kriszna) odmawiają
swoją modlitwę, tzw. „Mantrę” 1728
razy, to powiem Pani, że przesadziła
Pani o cały tysiąc, ale to tak na
marginesie.
A co do przemocy, to impreza ta
jest przed nią świetnie zabezpieczona,
zresztą tam bardzo rzadko zdarzają się
jakieś incydenty, są jakieś pojedyncze
wypadki, ale przy takiej masie ludzi
jest to nieuniknione. Ale jeśli szuka
Pani przemocy, to proszę obejrzeć w
telewizji jakiś mecz ligowy... No, ale
tam nie ma fanów muzyki rockowej,
ani Owsiaka i nie miałaby Pani, kogo
krytykować. Ja byłem na Woodstocku
kilka razy, i polecam te imprezę
każdemu, kto lubi się dobrze się bawić.
A jeśli dantejską sceną jest dla Pani
taplanie się w błocie, to chyba mało
Pani w swoim życiu widziała....
Cóż mogę tylko Panią prosić, by
następnym razem zastanowiła się Pani
dwa razy, zanim zacznie Pani pisać o
czymś, o czym nie ma Pani pojęcia!

Woodstokowicz

mogiły.
Wzorem
lat
ubiegłych
członkowie
Krasnobrodzkiego
Towarzystwa Regionalnego już po raz
szósty postanowili zorganizować akcję
odnowy
i
konserwacji
zabytków
sakralnych na cmentarzu pod hasłem
„Ratujmy pomniki – symbole pamięci”,
zapoczątkowaną kilkanaście lat temu
przez pomysłodawcę mgr Mieczysława
Kościńskiego – prezesa zarządu KTR.
Dnia 19 sierpnia członkowie i
sympatycy KTR zajęli się odnową
zabytkowych, zapomnianych pomników.
Odnową zostało objętych siedem
nagrobków, położonych w najstarszej
części
cmentarza,
na
niewielkim
wzgórzu. Niektóre liczą nawet 150 lat,
choć są na cmentarzu jeszcze starsze.
Spoczywają tam ludzie zasłużeni dla
krasnobrodzkich okolic. Mimo tego, że
nikt z rodziny tymi mogiłami się już nie
zajmuje, nie zostały one zapomniane.
W
skład
ekipy
remontowej
wchodzili: J. Gałka, Z. Gałka, D.
Korzeniowska, S. Zdonek, M. Kosciński
z synem i A. Słota.
Przy pomocy sekatorów, szczotek,
motyk, siekier usunięto chwasty, porosty
i dzikie krzaki zalegające obiekty
cmentarne. Pracy było dużo, ale dzięki
temu nagrobki te stały się bardziej
widoczne. Podjęto też decyzję o
powtórzeniu akcji w przyszłym roku.
A. Słota - członek KTR
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Kim była Stefania Woytowicz ?

1 września 2005 roku zmarła jedna z
największych
polskich
śpiewaczek,
artystka wielkiego formatu, która była
wybitną osobowością słynącą ze swych
niezależnych sądów, kobieta, która
największą miłością darzyła muzykę
polską.
Warto wiedzieć, że ta sławna
sopranistka gościła także w Krasnobrodzie
biorąc udział w letnich koncertach
organowych
organizowanych
w
Krasnobrodzkim Sanktuarium Maryjnym.

Koncertowała czterokrotnie: 10.07.1977r.,
22.07.1979r.,
05.07.1981r.,
oraz
08.09.1990r. wraz z kierownikiem
artystycznym
koncertów,
organistą
Markiem Kudlickim. Po tych koncertach
pozostały pamiątki w postaci wpisów do
Księgi Koncertów Organowych oraz
zdjęcie z autografem umieszczone w
gablocie znajdującej się w przedsionku
kościelnym.
STEFANIA WOYTOWICZ – urodziła
się 8 października 1922r. w Oryninie, na
Podolu (obecnie Ukraina). Śpiewu uczyła
się u słynnej Stanisławy Zawadzkiej w
Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie.
Jej kariera rozpoczęła się w 1950r. w
Poznaniu,
od
zwycięstwa
w
Ogólnopolskim Konkursie im. J.S. Bacha.
Później brała udział i zdobywała główne
nagrody w prestiżowych konkursach
wokalnych w kraju i za granicą. Śpiewała
prawie we wszystkich krajach Europy, a
także w USA, Australii, Nowej Zelandii i
na Dalekim Wschodzie. Specjalizowała się
w repertuarze oratoryjno-kantatowym oraz
w pieśniach. Jej repertuar obejmował
muzykę od J.S. Bacha po dzieła
współczesne. Występowała wyłącznie na
estradzie
odmawiając
udziału
w
spektaklach
operowych.
Szczególnie
upodobała sobie twórczość Karola

Szkoła z Klasą
Certyfikat dla Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim
27 września 2005 roku dwuosobowa delegacja ze szkoły w składzie: dyrektor szkoły
Małgorzata Kawałek i nauczycielka języka polskiego mgr Krystyna Gęśla przebywała w
Pałacu Prezydenckim na podsumowaniu III edycji akcji „Szkoła z klasą” za rok szkolny
2004/2005.
Patronem tej akcji był prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. W trakcie oficjalnego
spotkania w Sali kolumnowej pałacu prezydent podziękował organizatorom akcji i
nauczycielom za trud włożony w zdobycie tego zaszczytnego tytułu polskiej szkoły
„Szkoła z klasą”, życzył nauczycielom wytrwałości w ich codziennej pracy.
Po spotkaniu goście Prezydenta mogli obejrzeć sale pałacu i zrobić zdjęcia z Prezydentem.
Uroczyste wręczenie certyfikatu nastąpiło w gmachu „Gazety Wyborczej” w Warszawie –
organizatora akcji „Szkoła z klasą”. Nasza radość jest ogromna: zdobyliśmy tytuł „Szkoła
z klasą”, zostaliśmy zaproszeni na uroczyste wręczenie certyfikatu i spotkanie z
Prezydentem RP i jesteśmy pierwszą szkołą w gminie Krasnobród, posiadającą ten
zaszczytny tytuł.
Krystyna Gęśla

Szymanowskiego, którą darzyła szczególną
miłością.
Była nie tylko wybitną sopranistką i
wspaniałą interpretatorką wielkich dzieł,
ale także nietuzinkową osobowością.
W latach osiemdziesiątych działała w
warszawskim Duszpasterstwie Środowisk
Twórczych, gdzie zajmowała się pomocą
charytatywną dla środowiska muzycznego.
Śpiewała na koncertach i wieczorach
muzyki i poezji patriotycznej i religijnej, za
co otrzymała nagrodę Komitetu Kultury
Niezależnej „Solidarność”. W 1985r.
koncertowała dla Papieża Jana Pawła II w
Castel Gandolfo. Wielokrotnie nagradzana
na międzynarodowych konkursach zapisała
się w kartach polskiej kultury muzycznej
nie tylko jako wspaniała artystka, ale także
niezwykła osobowość, których w obecnych
czasach jest coraz mniej.
Tak, więc Drodzy Czytelnicy możemy
być dumni z tego, że nasze krasnobrodzkie
Sanktuarium gościło tak nietuzinkową
osobę, jaką była Stefania Woytowicz i
pozostaje mieć tylko nadzieję, że Ci, którzy
nie wiedzieli, kim była, teraz zapamiętają
ją jako człowieka o wielkim sercu,
kochającego nie tylko muzykę ale także
ludzi.
M.K.

Ekologiczne
sukcesy
Szkoła Podstawowa im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Majdanie
Wielkim w etapie powiatowym XVII
edycji Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego
zajęła II miejsce. Natomiast po
rozstrzygnięciu etapu wojewódzkiego
szkoła otrzymała wyróżnienie II stopnia.
Krystyna Gęśla
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Mój kawałeczek nieba
Sprostowanie
Drodzy Czytelnicy G.K.! We
wrześniowym wydaniu naszego pisma
opublikowaliśmy wiersz pt. „Mój
kawałeczek nieba” autorstwa Pana
Mieczysława Komisarczuka. Niestety w
treść tego wiersza wkradł się błąd
polegający na powtórzeniu pewnej
części tekstu, a pominięciu innej części.
Za zaistniały błąd serdecznie
przepraszamy Czytelników G.K. oraz
Autora
–
pana
Mieczysława
Komisarczuka. Poniżej
publikujemy
właściwy tekst utworu „Mój kawałeczek
nieba”.
Redakcja G.K.
Kocham mój świat
- maleńki
lecz znany.
Kocham to, co mi
- dane
więcej mi szczęścia
- nie trzeba.
Bóg dał mi mój
- kawałeczek nieba.
I niech tak będzie,
pewnie tak trzeba.
Nie kusi mnie już
- świat daleki
więcej nie trzeba mi
- chleba
wystarczy mi kromka
lub dwie - przaśnego
pachnącego moją małą
- Ojczyzną
- Roztoczem,
gdzie przed dziesiątkami
lat byłem zrzucony
(jak wtedy mawiano)
przez bociana
- z nieba.
To tycio mi wystarczy
więcej mi nie trzeba,
ale to tycio
- bardzo kochane
starczy mi za cały
wielki szmat nieba.
Tutaj rosłem, wzrastałem
- korzenie zapuszczałem.
Przeflancowanie w inną glebę
nie powiodło się,
wróciłem na stary zagon
- nieba.
Tu na zawsze zostanę
- wchłonie mnie na wieki
- znajoma
- piaszczysta gleba.
Wielki świat
- mnie nie nęci,
choć chęć poznania
dalekiego piękna
nie jest mi obca.

Kocham czarną jagódkę
- tutaj rosnącą
i rajdy szprychowym
rumakiem
i powroty do domu
z wrażeń plecakiem.
Kocham pszczółki pracowite
które dziś, nie mają skąd
przynieść mi garnca miodu
- smakowitego
i chyba byłoby szkoda
- zachodu,
gdyby nie były moją miłością.
I choć nieraz mnie poniektóra
- żądłem zahaczy
nie ma z tego
- rozpaczy.
Kocham moje drzewa,
których stwórcą byłem
i choć nie zawsze
częstują mnie owocem
- wybaczam im
one chcą, ale nie mogą.
Bo nie ta chmurka,
nie ta temperaturka,
deszcz nie w tą porę
- polewał
nie ten wiatr powiał,
nie z tej świata
- strony,
a ich kwiat obfity
nie został w porę
przez pszczółki
- nawiedzony.
A jeżeli już te owoce
podadzą mi na tacy
- zielonej
dziobią go kwiczoły
i żarłoczne wrony.
Kocham te poziomki
- czerwone, pachnące
od wiosny do zimy
ślicznie się strojące.
I ten ogródek kwiatowy
z chwastami wojujący
i ten warzywnik
- mały
w cieniu starego domu
- rosnący.
To mi wystarcza
Bóg daje tego aż
- za dużo
więc dzielę się
- z innymi,
niech te owoce ziemi
innym mile
- służą.
Czego mam szukać
- po świecie?
szczęścia, którego - tam...
- nie znalazłem?
Ono na mnie tu
- na Roztoczu - czekało,
a moje serce tego szczęścia
tak długo szukało.

Czekało...
- aż znalazło,
to serduszko drugie
- takie małe
- takie tycie,
lecz jak bardzo
- drogie.
Niczego więcej nie będę
- szukał
do innych serduszek
już nie będę
- pukał,
niech już tak pozostanie,
bo tu na świat przyszło
i tu mieszka
- moje wielkie
choć o wieki spóźnione
- kochanie.
Kocham te wzgórza
- Roztocza,
kiedyś zbożem malowane,
chlebem pachnące,
w morzu mleka skąpane.
Dziś
przez wymarłego rolnika
- porzucone,
- smutne,
- zdradzone,
godzina po godzinie,
rok po roku,
- powoli dziczejące.
Kocham lasy wspaniałe
grzybami i miodem
kiedyś obficie sypiące,
dziś?...
różnie bywa,
ale zawsze swym pięknem
- oko pieszczące.
Wąwozy w nich ukryte,
jary, „szkopie rowy”
uroczyska tajemne,
kurhany, grodziska,
strumyki szemrzące,
- przecudne dąbrowy.
I źródełka perłowe
co raz mniej życia
z siebie
- sączące.
Odpływa w dal siną,
kiedyś radością obfita
- kraina
naszej młodości.
Odlatują w świat daleki
jak ptaki jesienią
- dzieci
z tej ziemi się rodzące
i wnuki i prawnuki
ród stąd wywodzące.
Co z tobą będzie
- Roztocza kraino?
kiedy ostatni twoi
- piewcy
do reszty wyginą?
Kto cię sławił będzie?
kto o tobie śpiewał?
kto życie dorodne
i naprawdę piękne
- będzie tu miewał???
Mieczysław Komisarczuk
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Piechotą do jesieni
Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie wspólnie ze Szkolnym
Klubem Krajoznawczo-Turystycznym
„Pełzaki”
już
po
raz
szósty
zorganizowało rajd pieszy dla dzieci i
młodzieży z terenu miasta i gminy.
Dotychczas impreza ta odbywała się
pod nazwą „Rajd Doliną Św. Rocha”, ze
względu na trasę, która właśnie tam
prowadziła. Jednak w tym roku rajd ten
otrzymał nową, pięknie brzmiącą i
trafiająca w sedno nazwę „Piechotą do
jesieni”. Zmiana ta spowodowana była
decyzją o poznawaniu wielu nowych
ścieżek krajoznawczych, które znajdują
się na terenie gminy Krasnobród nie
ograniczając się jedynie do Doliny Św,
Rocha. Tak, więc tradycja zostaje
podtrzymana
rajdy
nadal
będą
organizowane tyle, że pod inną nazwą.
Teraz może kilka szczegółów o
tegorocznym wędrowaniu.

5 października 2005r. ponad
dwustuosobowa
grupa
dzieci
i
młodzieży wraz z opiekunami zebrała się
przed budynkiem szkoły podstawowej w
Krasnobrodzie, skąd kilka minut po
godzinie 10.00 wyruszyła w trasę.
Tegoroczna trasa rajdu prowadziła od ul.
Lelewela w Krasnobrodzie, poprzez
Borki do Szuru. Wędrówka mijała
szybko i wesoło, pogoda dopisywała i
wszyscy planowo dotarli na polanę,
gdzie czekało już przygotowane ognisko.
A tam tradycyjnie pieczenie kiełbasek,
wspólne śpiewanie przy ognisku no i
oczywiście pytania konkursowe, które
niejako stały się tradycją tych jesiennych
eskapad.
Kiedy już wszyscy odpoczęli i
skonsumowali
pyszne
pieczone
kiełbaski,
kiedy
śpiewająco
odpowiedzieli na konkursowe pytania,
przyszedł czas na dalszą drogę, która
wiodła przez piękny, jesienny i
kolorowy las do miejsca
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docelowego czyli ulicy Lelewela, a
konkretnie do zabudowań szkolnych,
gdzie nastąpiło oficjalne zakończenie VI
Rajdu Pieszego, który przeszedł do
historii.
Zatem pozostaje mieć tylko nadzieję,
że za rok znowu spotkamy się w tak
licznym gronie i będziemy mieli okazję
poznać kolejną ciekawą trasę naszej
zamojskiej ziemi.
W tym miejscu Dyrekcja i
Pracownicy Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie, w imieniu własnym i
uczestników
rajdu
składają
podziękowania
Miejsko-Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za pomoc finansową w
organizacji tego przedsięwzięcia, bez
której nie byłby możliwy zakup
prowiantu na ognisko. DZIĘKUJEMY!
Do zobaczenia za rok!
M.K.
Fotoreportaż – str. 20

Jak głosowaliśmy?
Wybory parlamentarne i prezydenckie 2005
5.

W dniu 25 września 2005 roku odbyły się w Polsce wybory do Sejmu i Senatu,
natomiast 9 października odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich.
W poniższym artykule przedstawiam informację o tym jak głosowali mieszkańcy
miasta i gminy Krasnobród.
Podczas tegorocznych wyborów Gmina Krasnobród znalazła się na terenie
działania Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie, która obejmowała dawne
województwa: chełmskie, zamojskie i białopodlaskie. Głosowania odbywały się w 10
następujących obwodach:
1. Miasto Krasnobród: osiedle Krasnobród i osiedle Podzamek, Nowa Wieś,
Grabnik – siedziba OKW: Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie.
2. Miasto Krasnobród: osiedle Podklasztor, Borki, Podklasztor-ul. Turzyniec, Szur
– siedziba OKW: były budynek Urzędu Gminy w Podkalsztorze.
3. Hutków – siedziba: Szkoła Filialna w Hutkowie.
4. Dominikanówka, Majdan Mały, Majdan Wielki – siedziba OKW: Szkoła
Podstawowa w Majdanie Wielkim.

Kaczórki, Hutki – siedziba: Szkoła
Podstawowa w Kaczórkach
6. Hucisko, Potok Senderki, Stara
Huta, Malewszczyzna – siedziba
OKW: Remiza OSP w Starej Hucie.
7. Wólka Husińska – siedziba OKW:
Remiza OSP w Wólce Husińskiej.
8. Zielone – siedziba OKW: Szkoła
Filialna w Zielonem.
9. Dom Pomocy Społecznej w
Krasnobrodzie – siedziba OKW:
DPS Krasnobród.
10. Dom Pomocy Społecznej w
Majdanie Wielkim – siedziba
OKW: DPS Majdan Wielki.
WYNIKI WYBORÓW
DO SEJMU RP
Przedstawiając wyniki podajemy:
liczbę uprawnionych do głosowania,
liczbę
głosujących,
frekwencję
oddzielnie
dla
każdego
obwodu
głosowania,
a
także
wyniki
podsumowujące dla całej Gminy
Krasnoród.
Ze względu na dużą liczbę
kandydatów do sejmu (259 osób,
umieszczonych na 14 listach) i
ograniczaną
objętość
„Gazety
Krasnobrodzkiej”
podamy
jedynie
wyniki 5 list w danym obwodzie, na
które oddano najwięcej głosów (obok
nazwy listy podajemy łączną liczbę
głosów oddanych na listę). Ponadto, na
poszczególnych listach podajemy po 3
nazwiska
osób,
które
otrzymały
największą liczbę głosów.
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Okręg Nr 1
Uprawnieni do głosowania –1801 osób
Liczba głosujących – 829
Frekwencja – 46,02 %

1.
2.
3.

Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość - 234
Zawiślak Sławomir – 77
Żukowski Wojciech Sławomir – 67
Bednarz Lucjan - 20

1.
2.
3.

Lista Nr 3 - Komitet Wyborczy
Liga Polskich Rodzin - 191
Wryszcz Józef – 147
Gmyz Maria – 22
Wierzejski Wojciech – 9

1.
2.
3.

Lista Nr 10 - Komitet Wyborczy
PSL - 118
Bratkowski Arkadiusz Tomasz – 49
Kowalczyk Jan Franciszek – 23
Stanibuła Ryszard Zbigniew - 21

Lista Nr 8 - Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP - 97
1. Godzisz Ireneusz Mirosław – 42
1. Pękalski Tomasz Wacław – 18
2. Grad Mariusz - 13

1.
2.
3.

Lista Nr 15 - Komitet Wyborczy
Samoobrona RP - 89
Gontarz Tadeusz – 29
Młynarczyk Henryk –14
Gontarz Józef – 14

Okręg Nr 2
Uprawnieni do głosowania – 701 osób
Liczba głosujących – 330
Frekwencja – 46,48 %

1.
2.
3.

Lista Nr 3 - Komitet Wyborczy
Liga Polskich Rodzin - 105
Wryszcz Józef – 88
Gmyz Maria – 8
Warzocha Waldemar – 4

1.
2.
3.

Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość - 81
Żukowski Wojciech – 26
Zawiślak Sławomir – 19
Bednarz Lucjan – 11

Lista Nr 8 - Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP - 43
1. Godzisz Ireneusz Mirosław – 9
2. Żmijan Stanisław, Mulawa Andrzej
Stanisław,
Pękalski
Tomasz
Wacław – po 7
3. Grad Mariusz - 5

1.
2.
3.

1.
2.

Lista Nr 15 - Komitet Wyborczy
Samoobrona RP - 39
Gontarz Tadeusz – 20
Młynarczyk Henryk – 5
Romaniuk Wojciech Maciej - 5
Lista Nr 10 - Komitet Wyborczy
PSL - 23
Kowalczyk Jan Franciszek – 10
Bratkowski Arkadiusz Tomasz – 6

3. Stanibuła Ryszard Zbigniew – 3
Okręg Nr 3
Uprawnieni do głosowania – 347 osób
Liczba głosujących – 156
Frekwencja – 44,96 %

1.
2.
3.

Lista Nr 3 - Komitet Wyborczy
Liga Polskich Rodzin - 59
Wryszcz Józef – 32
Andrejuk Przemysław – 9
Kołodziejczyk Ala Renata – 4

1.
2.
3.

Lista Nr 15 - Komitet Wyborczy
Samoobrona RP - 49
Młynarczyk Henryk – 11
Romaniuk Wojciech Maciej – 11
Gontarz Tadeusz – 8

1.
2.
3.

Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość - 23
Żukowski Wojciech – 9
Zawiślak Sławomir – 9
Kamiński Michał Albin – 2

1.
2.
3.

Lista Nr 10 - Komitet Wyborczy
PSL - 15
Derkacz Jerzy – 7
Stanibuła Ryszard Zbigniew – 5
Bałabuch Janusz, Dobosz Grzegorz,
Kowalczuk Zofia – po 1

Okręg Nr 5
Uprawnieni do głosowania – 427 osób
Liczba głosujących – 189
Frekwencja – 44,26 %

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Lista Nr 7 - Komitet Wyborczy SLD - 2
1. Traczyk Witold Ignacy – 1
2. Bożek Krzysztof – 1
Okręg Nr 4
Uprawnieni do głosowania –1039 osób
Liczba głosujących – 353
Frekwencja – 33,97 %

1.
2.

Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość - 45
Zawiślak Sławomir – 18
Bednarz Lucjan - 11
Olborski Andrzej Feliks, Żukowski
Wojciech – po 4
Lista Nr 10 - Komitet Wyborczy
PSL - 35
Bratkowski Arkadiusz Tomasz
22
Stanibuła Ryszard Zbigniew – 7
Derkacz Jerzy – 2

–

Lista Nr 3 - Komitet Wyborczy
Liga Polskich Rodzin - 34
Wryszcz Józef – 19
Gmyz Maria – 7
Andrejuk Przemysław, Warzocha
Waldemar – po 2
Lista Nr 8 - Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska - 20
Pękalski Tomasz Wacław – 6
Grad Marius – 3
Godzisz
Ireneusz
Mirosław,
Złomańczuk Zbigniew Grzegorz,
Kuczyński Jarosław –2
Lista Nr 15 - Komitet Wyborczy
Samoobrona RP - 15
Gontarz Józef – 5
Kudyba
Bogusław,
Gontarz
Tadeusz, Czuchra Michał – po 2

Okręg Nr 6
Uprawnieni do głosowania – 477 osób
Liczba głosujących – 166
Frekwencja – 34,80 %

1.
2.
3.

Lista Nr 15 - Komitet Wyborczy
Samoobrona RP - 105
Romaniuk Wojciech Maciej – 31
Młynarczyk Henryk – 23
Gontarz Tadeusz – 17

1.
2.
3.

Lista Nr 3 - Komitet Wyborczy
Liga Polskich Rodzin - 74
Wryszcz Józef – 41
Gmyz Maria– 12
Chmiel Sławomir – 5

1.
2.
3.

Lista Nr 15 - Komitet Wyborczy
Samoobrona RP - 55
Gontarz Józef - 29
Gontarz Tadeusz – 11
Bucior Stefan - 4

1.
2.
3.

Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość - 71
Żukowski Wojciech Sławomir – 45
Zawiślak Sławomir – 13
Olborski Andrzej Feliks – 3

1.
2.
3.

Lista Nr 10 - Komitet Wyborczy
PSL - 45
Bratkowski Arkadiusz Tomasz – 25
Stanibuła Ryszard Zbigniew – 11
Różyński Wiesław Marian – 3

1.
2.
3.

Lista Nr 10 - Komitet Wyborczy
PSL - 58
Bratkowski Arkadiusz Tomasz – 18
Bałabuch Janusz – 16
Stanibuła Ryszard Zbigniew – 8

1.
2.
3.

Lista Nr 8 - Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska - 12
Pękalski Tomasz Wacław – 6
Godzisz Ireneusz Mirosław – 3
Mulawa Andrzej Stanisław - 2

Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i
Sprawiedliwość - 14
1. Bednarz Lucjan – 7
2. Dudziński Tomasz – 2
3. Hałas Teresa – 2

1.
2.
3.

Lista Nr 3 - Komitet Wyborczy
Liga Polskich Rodzin - 14
Gmyz Maria– 6
Wryszcz Józef – 4
Andrejuk Przemysław, Wierzejski
Wojciech, Warzocha Waldemar,
Zając Maria – po 1
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1.
2.
3.

Lista Nr 8 - Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska - 8
Mulawa Andrzej Stanisław - 3
Żmijan Stanisław – 2
Pękalski Tomasz Wacław - 2

Okręg Nr 7
Uprawnieni do głosowania – 312 osób
Liczba głosujących – 121
Frekwencja – 38,78 %

1.
2.
3.

Lista Nr 3 - Komitet Wyborczy
Liga Polskich Rodzin - 52
Wryszcz Józef – 25
Maria Gmyz – 16
Barnat Janusz Marek – 4

Lista Nr 15 - Komitet Wyborczy
Samoobrona RP - 22
1. Gontarz Tadeusz – 6
2. Młynarczyk Henryk – 4
3. Bucior Stefan - 4
Lista Nr 10 - Komitet Wyborczy
PSL - 21
1. Bratkowski Arkadiusz Tomasz – 7
2. Sławecki Tomasz – 4
3. Romańczuk Andrzej, Stefaniuk
Franciszek Jerzy, Derkacz Jerzy,
Flis Jan Roman – po 2

1.
2.
3.

Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość - 11
Bednarz Lucjan – 3
Dudziński Tomasz – 2
Staroniewski Andrzej - 2

Lista Nr 10 - Komitet Wyborczy
PSL - 7
1. Stanibuła Ryszard Zbigniew – 4
2. Romańczuk Andrzej, Stefaniuk
Franciszek Jerzy, Stocki Kazimeirz
– po 1

1.
2.

Lista Nr 9 - Komitet Wyborczy
Partii Narodowej - 3
Stanibuła Krzysztof Mieczysław– 2
Kwiatkowski Piotr Grzegorz – 1

Okręg Nr 9
Uprawnieni do głosowania – 146 osób
Liczba głosujących – 66
Frekwencja – 45,21 %
Lista Nr 10 - Komitet Wyborczy
PSL - 21
1. Stanibuła Ryszard Zbigniew – 7
2. Różyński Wiesław Marian – 5
3. Sławecki Tadeusz - 3

1.
2.
3.

Lista Nr 3 - Komitet Wyborczy
Liga Polskich Rodzin - 17
Wryszcz Józef – 7
Zając Maria – 4
Andriejuk Przemysław, Wierzejski
Wojciech, Warzocha Waldemar,
Bukowski Rafał Tomasz, Chmiel
Sławomir, Gmyz Maira – po 1

Lista Nr 15 - Komitet Wyborczy
Samoobrona RP - 4
1. Romaniuk Wojciech Maciej – 2
2. Zatorski Lesław Franciszek – 1
3. Bucior Stefan - 1
Lista Nr 2 - Komitet Wyborczy
Polska Partia Pracy - 4
Pogonowski, Henryk, Rutkowski
Wiesław, Ogon Eugeniusz Józef,
Gardyan Dariusz – po 1

Lista Nr 7 - Komitet Wyborczy SLD - 3
1. Skomra Szczepan Stanisław – 1
2. Tkaczyk Witold Ignacy – 1
3. Chrząstkowski
Andrzej
Franciszek-1

1.

Okręg Nr 8
Uprawnieni do głosowania – 325 osób
Liczba głosujących – 96
Frekwencja – 29,53 %

Po 3 głosy na listę otrzymały: Lista Nr 1
– Ruch Patriotyczny, Lista Nr 6 Komitet
Wyborczy
Prawo
i
Sprawiedliwość, Lista Nr 8 - Komitet
Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

Lista Nr 15 - Komitet Wyborczy
Samoobrona RP - 39
1. Pilipiec Bogusław – 12
2. Młynarczyk Henryk – 6
3. Gontarz Tadeusz – 5

1.
2.
3.

1.
2.

Lista Nr 3 - Komitet Wyborczy
Liga Polskich Rodzin - 16
Wryszcz Józef – 6
Gmyz Maria – 2
Warzocha Waldemar – 2
Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość - 13
Zawiślak Sławomir – 4
Onyszkiewicz Marek Juliusz, Baj
Wanda,
Żukowski
Wojciech
Sławomir – po 2

Okręg Nr 10
Uprawnieni do głosowania – 48 osób
Liczba głosujących – 38
Frekwencja – 79,17 %

1.

Lista Nr 3 - Komitet Wyborczy
Liga Polskich Rodzin - 12
Wryszcz Józef – 12

Lista Nr 7 - Komitet Wyborczy SLD - 5
1. Tkaczyk Witold – 5
Po 2 głosy na listę otrzymały: Lista Nr 1
– Ruch Patriotyczny, Lista Nr 8 Komitet
Wyborczy
Platforma
Obywatelska RP, Lista Nr 9 - Komitet
Wyborczy Polskiej Partii Narodowej,
Lista Nr 13 – Komitet Wyborczy –
Ogólnopolska Koalicja Obywatelska.

15
Miasto i gmina Krasnobród
(łącznie ze wszystkich obwodów
głosowania)
Uprawnieni do głosowania – 5623 osób
Liczba głosujących – 2344
Frekwencja – 41,68 %

1.
2.
3.

Lista Nr 3 - Komitet Wyborczy
Liga Polskich Rodzin - 574
Wryszcz Józef – 381
Gmyz Maria – 75
Andrejuk Przemysław - 24

Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość - 496
1. Żukowski Wojciech Sławomir– 155
2. Zawiślak Sławomir – 140
3. Bednarz Lucjan - 53

1.
2.
3.

Lista Nr 15 - Komitet Wyborczy
Samoobrona RP - 418
Gontarz Tadeusz – 98
Gontarz Józef – 67
Młynarczyk Henryk - 65

1.
2.
3.

Lista Nr 10 - Komitet Wyborczy
PSL - 343
Bratkowski Arkadiusz Tomasz-127
Stanibuła Ryszard Zbigniew – 66
Kowalczyk Jan Franciszek - 37

1.
2.
3.

Lista Nr 8 - Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska - 189
Godzisz Ireneusz Mirosław – 56
Pękalski Tomasz Wacław – 42
Grad Mariusz – 23

Nowo wybrani posłowie
z okręgu nr 7
Samoobrona
Henryk Młynarczyk – 13 633 głosy
Wojciech Romaniuk – 10 719
Zofia Grabczan – 5 971
Prawo i Sprawiedliwość
Tomasz Dudziński – 14 892
Beata Mazurek – 7 012
Sławomir Zawiślak – 5 860
PSL
Franciszek Stefaniuk – 8 346
Tadeusz Sławecki – 6 879
LPR
Przemysław Andrejuk – 7 000
Wojciech Wierzejski – 4 932
PO
Stanisław Żmija 7 708
SLD
Szczepan Skomra – 6 348

Nowo wybrani senatorzy
z okręgu nr 7
1. Jerzy Chróścikowski – 62 197 głosów
2. Lesław Podkański 60 346
3. Adam Biela – 60 133
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Wybory do Senatu RP
Razem
w gminie

Nr 10 DPS
Majdan W.

Nr 9 DPS
Krasnobród

Nr 8
Zielone

Nr 7
Wólka
Husińska

Nr 6
Stara Huta

Nr 5
Kaczórki

Nr 4
Majdan
Wielki

Nr 3
Hutków

Nazwisko i imię
kandydata

Nr 2
Podklasztor

Lp.

Nr 1
Krasnobród

Obwody głosowania - siedziba

Liczba oddanych głosów w obwodach na poszczególnych kandydatów
1.

Biela Adam

242

109

51

134

33

24

56

29

19

5

702

2.

Chróścikowski
Jerzy Mieczysław

252

80

51

115

35

15

34

11

10

4

607

3.

Kapłan Kazimierz

8

7

9

6

1

3

5

1

10

7

57

4.

Karasiński
Stefan Jan

90

27

3

16

20

11

2

3

4

3

179

5.

Kiryluk Michał

43

8

3

6

6

4

2

3

3

3

81

6.

Kurzepa Irena

96

35

7

45

22

13

8

13

7

6

252

7.

Makarewicz
Henryk

22

8

2

10

6

5

1

0

5

6

65

8.

Misztal Stanisław

118

37

39

95

20

53

19

24

14

5

424

9.

Mogiła-Lisowki
Zygmunt Leopold

103

35

11

17

16

7

4

7

4

3

207

10.

Muzyczka Danuta

13

5

1

4

1

2

3

1

3

1

34

11.

Owsiński Andrzej

127

46

15

27

16

7

6

6

7

3

260

12.

Pietroń Lucyna

13

2

1

6

8

3

1

0

3

3

40

233

61

42

103

84

66

29

20

30

10

678

84

40

27

87

34

35

17

27

8

5

364

13.
14.

Podkański
Lesław Paweł
Poznański
Zenon Andrzej

15.

Rapa Stanisław

37

22

4

19

7

3

4

1

8

6

111

16.

Schodziński
Stanisław

130

55

35

63

16

8

16

10

1

6

340

17.

Sendecka Maria

261

128

67

110

51

54

53

29

23

7

783

18.

Tywoniuk Marian

27

10

1

5

9

4

3

2

1

1

63

19.

Zwierz
Leszek Edward

12

5

5

10

6

0

1

4

2

1

46

Wybory prezydenta RP – 9 października 2005r.
Nr 4
Majdan W.

Nr 5
Kaczórki

Nr 6
Stara Huta

Nr 7
Wólka H.

Nr 8
Zielone

Nr 9 DPS
Krasnobród

Nr 10 DPS
Majdan W.

Razem
w gminie

2.

Liczba wyborów
uprawnionych do
głosowania
Liczba osób
biorących udział
w głosowaniu

Nr 3
Hutków

1.

Nr 2
Podklasztor

Lp.

Nr 1
Krasnobród

Obwody głosowania - siedziba

1804

697

347

1040

423

480

317

325

145

48

5626

1020

387

195

458

216

209

171

177

72

35

2940

3.

Liczba głosów ważnych

1010

386

194

456

215

206

167

177

69

22

2902

4.

Frekwencja ( w %)

56,54

55,52

56,19

44,03

51,06

43,54

53,94

54,46

49,65

72,91

53,78
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Razem
w gminie

Nr 10 DPS
Majdan W.

Nr 9 DPS
Krasnobród

Nr 8
Zielone

Nr 7
Wólka
Husińska

Nr 6
Stara Huta

Nr 5
Kaczórki

Nr 4
Majdan
Wielki

Nr 3
Hutków

Nazwisko i imię
Kandydata
na prezydenta

Nr 2
Podklasztor

Lp.

Nr 1
Krasnobród

Obwody głosowania - siedziba

Liczba oddanych głosów w obwodach na poszczególnych kandydatów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

BOCHNIARZ
Henryka Teodora
BOROWSKI
Marek Stefan
BUBEL
Leszek Henryk
ILASZ
Liwiusz Marian
KACZYŃSKI
Lech Aleksander
KALINOWSKI
Jarosław
KORWIN-MIKKE
Janusz Ryszard
LEPPER
Andrzej Zbigniew
PYSZKO Jan
SŁOMKA
Adam Andrzej
TUSK
Donald Franciszek
TYMIŃSKI
Stanisław

10

4

0

3

2

1

0

0

1

1

22

61

12

0

10

11

4

1

1

0

1

101

3

0

0

0

0

1

0

3

0

1

8

3

1

3

0

0

0

0

0

0

1

8

502

211

110

230

93

44

68

73

24

16

1371

57

15

7

20

16

12

8

4

3

1

143

19

10

1

0

4

1

0

0

0

1

36

138

73

68

165

41

120

85

80

34

6

810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

2

216

60

5

28

48

22

5

15

5

2

406

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

4

Wyniki wyborów prezydenckich w Polsce wykazały, iż w pierwszej turze żaden z kandydatów nie otrzymał 50% głosów, stąd
też na dzień 23 października 2005 roku zaplanowano drugą turę wyborów prezydenckich. O stanowisko Najwyższej Głowy w
Państwie ubiegali się kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów, tj. Donald Tusk (Platforma Obywatelska) i Lech
Kaczyński (Prawo i Sprawiedliwość).
Poniżej podajemy wyniki głosowania na terenie miasta i gminy Krasnobród podczas drugiej tury wyborów.

Wybory prezydenta RP – 23 października 2005r.
Nr 4
Majdan W.

Nr 5
Kaczórki

Nr 6
Stara Huta

Nr 7
Wólka H.

Nr 8
Zielone

Nr 9 DPS
Krasnobród

Nr 10 DPS
Majdan W.

Razem
w gminie

2.

Liczba wyborów
uprawnionych do
głosowania
Liczba osób
biorących udział
w głosowaniu

Nr 3
Hutków

1.

Nr 2
Podklasztor

Lp.

Nr 1
Krasnobród

Obwody głosowania - siedziba

1791

691

346

1041

420

477

316

323

145

48

5598

1036

405

216

572

203

197

189

177

74

41

3110

3.

Liczba głosów ważnych

1028

404

216

571

203

195

188

176

72

39

3092

4.

Frekwencja ( w %)

57,85

58,61

62,43

54,95

48,33

41,30

59,81

54,80

51,04

84,42

55,56

1.
2.

Głosy oddane na poszczególnych kandydatów w poszczególnych obwodach głosowania
KACZYŃSKI
797
340
206
535
153
173
180
170
65
Lech Aleksander
TUSK
231
64
10
36
50
22
8
6
7
Donald Franciszek

32
7

2651
85,74%
441
14,26%

Z przedstawionych danych wynika, że na terenie miasta i gminy Krasnobród zdecydowanie zwyciężył Lech Kaczyński. Podobnie
było w całej Polsce. Wyniki głosowania na terenie kraju potwierdzają, że Prezydentem RP został Lech Kaczyński.
Na podstawie zestawień wyników wyborów oraz Internetu
oprac. M. Czapla
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Co słychać w kulturze?
Wspomnienie lata
31 października br. mija termin składania
prac
w
ramach
konkursu
pt.
„Wspomnienie lata” organizowanego
przez Centrum Kultury i Sportu we
współpracy
z
Zespołem
Szkół
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie.
Natomiast 5 listopada, w CKiS odbędzie
się otwarcie wystawy prac, które wpłynęły
na konkurs oraz podsumowanie konkursu,
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
dla zwycięzców. Serdecznie zapraszamy
do udziału w konkursie oraz na otwarcie
wystawy. Szczegóły będą podane na
plakatach.
KDK
Podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej w
Krasnobrodzie, która odbyła się w dniu
11.10.2005r. podjęta została uchwała ws.
reorganizacji Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie. Zmiana polega na
przekształceniu formy organizacyjnoprawnej jednostki budżetowej o nazwie
Centrum
Kultury
i
Sportu
w
Krasnobrodzie

na
instytucję
kultury
o
nazwie
Krasnobrodzki Dom Kultury. Zmiany wejdą
w życie z dniem 1 stycznia 2006r.
Modernizacja
Kontynuowane są prace modernizacyjne w
budynku CKiS związane z budową klatki
schodowej umożliwiającej komunikację
wewnętrzną
pomiędzy
dwoma
kondygnacjami budynku. Klatka jest już
pokryta blachą, wylane są też schody,
wstawione okna. Kolejne prace to:
wykonanie sufitu, balustrady, ułożenie
glazury i malowanie.
Festiwalowe kolędowanie
Na 17 grudnia br. ustalono termin eliminacji
rejonowych XII Ogólnopolskiego Festiwalu
Kolęd i Pastorałek – Będzin’ 2005, które
odbędą się w Krasnobrodzie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy
chcieliby wziąć udział w tych eliminacjach.
Termin zgłaszania uczestnictwa upływa w
dniu 25 listopada 2005r. Szczegółowe
informacje można uzyskać w CKiS.

Nauka języka francuskiego
Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
przyjmuje zapisy na lekcje nauki języka
francuskiego. Zapisy przyjmujemy w
godzinach pracy CKiS. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych, niezależnie
od wieku. Zajęcia te będą bezpłatne, a
prowadzić je będzie Pani Sandrine Cios
Mairot.
Informacje zebrała: M. Czapla

NOWY SALON
FRYZJERSKI
Centrum Urody
Krasnobród
ul. Handlowa 2 (były GS)
zaprasza w godz.:
10.00 – 17.00 (pon.-piąt.)
10.00-15.00 (sobota)

Krzyżówka Nr 65
Litery z kratek ponumerowanych od 1 do
21 utworzą rozwiązanie Krzyżówki Nr 65,
które wraz z naklejonym na karcie
pocztowej kuponem prosimy przesłać na
adres Redakcji w terminie do 10.11.2005r.
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe
odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową
ufundowaną przez: Centrum Kultury i
Sportu w Krasnobrodzie
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 64:
„GDZIE KŁAMSTWO KIPI, TAM
PRAWDA SIĘ PRZELEWA”
Za rozwiązane krzyżówki Nr 64 nagrodę
rzeczową – „ŚWIECZNIK” ufundowaną
przez ANNĘ OŻGA - KWIACIARNIA
W KRASNOBRODZIE, UL. 3 MAJA
otrzymuje:
PANI URSZULA KOWALCZUK
ZAM. KRASNOBRÓD
UL. MODRZEWIOWA 34
Gratulujemy.
Nagroda do odebrania w Redakcji

Ks. Prałatowi
Romanowi Marszalcowi
Wyrazy głębokiego
współczucia
z powodu śmierci

Matki
Składa
Redakcja
„Gazety
Krasnobrodzkiej”
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Młodzi reporterzy z ZSO
wyruszają w teren
Stare kotły, pralki, lodówki...
Ciepły, słoneczny wrześniowy dzień.
Wszyscy sprzątają ulice i drogi.
Zbieramy papiery i inne śmieci. Jak
wieloznaczne może być pojęcie śmieci,
przekonali się uczniowie sprzątający
okolice Krasnobrodu wiosną tego roku.
Stara lodówka, pralka, telewizor
i
zardzewiały kocioł żadnym sposobem
nie zmieszczą się w plastykowym
worku.
- Jaki to przykład dla młodzieży –
denerwuje się nauczycielka – dzieci co
najmniej dwa razy w roku gruntownie
sprzątają teren, a tu taka bezmyślność.
Na szczęście tym razem nie spotykamy
tego typu śmieci.
Mniej śmieci
- Tutaj chyba mieszkają sami porządni
ludzie – cieszy się Maciek – śmieci jak
na lekarstwo.
Wędrując w słoneczny dzień czystą
droga pomiędzy Nową Wsią a
Majdanem, dochodzimy do wniosku, że
coroczna akcja Sprzątania Świata
przynosi coraz lepsze efekty. Zdanie to
potwierdza uczennica LO:
- Sprzątaliśmy drogę z Krasnobrodu do
Wólki Husińskiej

- Aha..., a dużo było śmieci? – pytamy.
- Średnio dużo – mówi starsza
koleżanka – nazbieraliśmy 10 worków,
to niewiele śmieci w porównaniu z
zeszłym
razem, wtedy sprzątaliśmy drogę na
Zielone i było tak brudno, że worków
zabrakło.
Początki w Sydney
W 1989 r. Australijczyk Ian Kiernan,
żeglarz, wpadł na pomysł posprzątania
Zatoki w Sydney. 4 lata później przy
współpracy
Programu
Ochrony
Środowiska ONZ, akcja Sprzątania
Australii przekształciła się w Akcję
Sprzątania Świata. Dziś ponad 40
milionów ludzi ze 130 państw całego
świata bierze udział w zainicjowanej
przez Iana Kiernana akcji na rzecz
ochrony środowiska naturalnego.
Sprzątanie Polski
Od 1994 r. w naszym kraju prowadzona
jest przez fundację „Nasza Ziemia”
kampania
publicznej
edukacji
ekologicznej.
Sprzątanie
Świata
„Polska” jest największą społeczną
kampanią edukacji ekologicznej w
Polsce o ugruntowanej pozycji i renomie
oraz z dopracowanymi mechanizmami
działania. Każdego roku

Święto
Niepodległości
W dniu 11 listopada br. tradycyjnie już w
naszym kraju obchodzona jest kolejna rocznica
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dzień ten jest również uroczyście obchodzony w
Krasnobrodzie. Obchody Święta Niepodległości
rozpoczną się w naszym mieście mszą św. w
krasnobrodzkim kościele odprawioną w intencji
Ojczyzny. Potem wszyscy zebrani przemaszerują w
miejscowy cmentarz i tam odbędzie się dalsza część
uroczystości w religijno-patriotycznych.
Natomiast w godzinach popołudniowych, w
Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
odbędzie się uroczysty koncert.
Szczegółowe informacje dotyczące programu
będą podane w późniejszym terminie na plakatach.
Już teraz, w imieniu organizatorów Święta
Niepodległości w Krasnobrodzie serdecznie
zapraszam do włączenie się w jego organizację i do
czynnego w nim udziału.
M. Czapla
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efektem kampanii są dziesiątki tysięcy
ton zebranych surowców wtórnych,
wiele
lokalnych
programów
edukacyjnych oraz, co najważniejsze,
zwiększająca
się
świadomość
ekologiczna Polaków.
Nasza gmina i szkoła
Na terenie naszej gminy uczniowie od
kilku lat biorą czynny udział w akcji
Sprzątanie Świata ”Polska”.
- W tym roku, wzorem lat ubiegłych,
sprzątaliśmy szlaki turystyczne i drogi
dojazdowe na terenie Gminy Krasnobród
– mówi pani wicedyrektor ZSO im. Jana
Pawła II w Krasnobrodzie i dodaje –
Uczniowie sprzątają solidnie swoją Małą
Ojczyznę, zachowują się grzecznie, jest
to
ważny
element
wychowania
ekologicznego.
Czy akcja potrzebna
- Uważam, że akcja Sprzątania Świata
jest niepotrzebna, bo ludzie i tak śmiecą
– mówi jeden z naszych rozmówców,
mieszkaniec Krasnobrodu. Inne zdanie
ma kolejny nasz rozmówca:
- Jest to dobra akcja, ponieważ młodzi
nauczą się, że nie można śmiecić.
A Czy wszyscy dorośli już się tego
nauczyli?
(Uczniowie gimnazjum z kl. II c sprzątali
podczas akcji Sprzątania Świata drogę
przez Nową Wieś i las pod opieką p. B.
Juszczak,
reportaż
napisali
pod
kierunkiem p. D. Korzeniowskiej)

Listy do R edakcji
Lublin, 14 października 2005 r.
Pani Redaktor Naczelna
„Gazety Krasnobrodzkiej”
mgr Mariola Czapla
Prośba do Mieszkańców Krasnobrodu!
Obecnie intensywnie pracuję nad siódmą z kolei historyczną książką,
poświeconą dziejom Krasnobrodu. Odwiedzam archiwa, biblioteki,
rozmawiam z ludźmi. Pragnę zachować i utrwalić przeszłość mojej małej
Ojczyzny dla przyszłych pokoleń.
Do ilustracji tej książki o roboczym tytule „Piękno dawnego
Krasnobrodu” potrzebne są mi fotografie starych drewnianych i
murowanych domów, zabudowań gospodarczych, ulic, młynów, stodół
krytych strzechą, dziś nawet już nieistniejących. Zwracam się, więc do
Państwa, moich Rodaków z Krasnobrodu z gorącą prośbą o wypożyczenie
bądź sprzedaż zdjęć z dawnych lat. Mogą być one nawet podniszczone.
Zdjęcia powinny być podpisane. Chodzi o rok i informację do kogo dany
obiekt należał. Po wykorzystaniu fotografii w książce zobowiązuję się do
zwrócenia ich pod wskazany adres, co nastąpi nie wcześniej niż w
czerwcu – lipcu 2006 roku.
Zdjęcia można składać w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
(Dyrektor Mariola Czapla) bądź w Kancelarii Parafialnej na ręce ks.
Proboszcza Romana Marszalca. Liczę na pomoc moich Rodaków.
Łączę serdeczne pozdrowienia
Mieczysław Kościński
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