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WIEŚCI
Z

GMINY
Zaawansowane prace projektowe
W końcowej fazie znajdują się prace
projektowe związane z opracowaniem
projektu
budowlano-wykonawczego
„Przebudowy ulicy Wczasowej”. Obecnie
gotowy
jest
projekt
budowlanowykonawczy poszerzenia jezdni, budowy
chodnika oraz ścieżki rowerowej. Zarówno
jezdnia, chodniki oraz ścieżka rowerowa
zaprojektowane zostały z kostki brukowej.
Gotowy jest również projekt rozbudowy
kanalizacji
sanitarnej
do
działek
budowlanych
przy
ulicy.
Trwa
projektowanie sieci wodociągowej oraz
linii oświetlenia ulicznego. Z końcem
listopada gotowa dokumentacja zostanie
przedłożona do uzgodnień ZUDP w
Starostwie Powiatowym w Zamościu.
Obecnie Burmistrz Krasnobrodu prowadzi
negocjacje z firmami geodezyjnymi w
sprawie opracowania dokumentacji podziałowej gruntów częściowo zajętych pod projektowaną inwestycję.
Więcej pojemników
W roku 2008 r. Gmina Krasnobród planuje
zakup od 9 do 10 zestawów pojemników
do zbiórki opakowań szklanych i plastikowych. Zakup planujemy sfinansować z pożyczki (do 80 % wartości zadania) oraz
częściowego umorzenia uzyskanego w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie, pozostałą część pokryjemy z budżetu gminy. Pojemniki ustawione zostaną min. w Wólce Husińskiej, Dominikanówce, Zielonym, Malewszczyźnie,
Kaczórkach, Hucisku oraz na terenie Krasnobrodu.
Chodnik przy ulicy 3 Maja
Kontynuowane są prace związane z budową chodnika przy ul. 3 Maja. Chodnik wykonywany jest przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Majdanie Wielkim. Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada.

Plany budowy ulic Leśnej i Sosnowej
W związku z zaplanowanym zleceniem
opracowania
projektu
budowlanowykonawczego ulic Leśnej i Sosnowej w
Krasnobrodzie Burmistrz Krasnobrodu przeprowadził wstępne uzgodnienia z właścicielami najniżej położonych nieruchomości
przy tych ulicach w sprawie określenia rozwiązań technicznych odwodnienia tych ulic.
Zlecono też współpracującym z Urzędem
Miejskim projektantom sieci kanalizacyjnych opracowanie wstępnej koncepcji budowy kanalizacji burzowej przy tych ulicach. Opracowanie koncepcji kanalizacji
deszczowej nastąpi w miesiącu grudniu bieżącego roku. Jeśli koncepcja uzyska pozytywną opinię Zarządu Dróg Powiatowych w
Zamościu na przełomie grudnia i stycznia
przyszłego roku Urząd Miejski w Krasnobrodzie podejmie działania mające na celu
doprowadzenie do zawarcia kontraktu na
opracowanie dokumentacji budowlanowykonawczej budowy obu ulic oraz oświetlenia ulicznego przy ulicy Leśnej.
Samochód dla OSP
w Majdanie Wielkim
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w
Majdanie Wielkim pozyskała ciężki samochód bojowy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Samochód marki Tatra jest po kolizji drogowej
i planowany jest do karosażu. W 2008 OSP
w Majdanie Wielkim będzie ubiegała się o
dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł. z
Zarządu Głównego Straży Pożarnych. Planowany całkowity koszt remontu samochodu
wyniesie 120 tys. zł.
XII Sesja Rady Miejskiej
W dniu 29 listopada 2007r. (czwartek) o
godz. 14.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. W
programie sesji zaplanowano podjęcie następujących uchwał:
1) ws. nadania statutu Urzędu Miejskiego w
Krasnobrodzie,
2) ws. powiadomienia Sekretarza Gminy o

obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami,
3) ws. zmiany uchwały ws. zawarcia porozumienia na realizację zadania
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polegającego na opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju,
4) ws. uruchomienia procedury utworzenia wspólnie z innymi podmiotami
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,
5) ws. wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Krasnobród, poł. w Krasnobrodzie przy ul.
Sanatoryjnej,
6) ws. wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Krasnobród,
poł. w Krasnobrodzie przy ul. Sanatoryjnej,
7) ws. określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych na rok 2008.
8) ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Krasnobród na
rok 2008,
9) ws. obniżenia średniej ceny żyta
przyjmowanej do obliczenia podatku
rolnego na rok 2008 rok.
10) ws. określenia stawek opłaty uzdrowiskowej oraz jej poboru na terenie
miasta Krasnobród,
11) ws. zmian w budżecie gminy na 2007
rok.
Samochód dla MOPS
Jeszcze w tym roku planowany jest zakup
samochodu na potrzeby Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie. Powyższy zakup związany jest z
koniecznością coraz częstszych wyjazdów pracowników MOPS do podopiecznych mieszkających na terenie miasta i
gminy Krasnobród.
100-lecie urodzin
W dniu 23 listopada br. w Krasnobrodzie
odbędzie się niecodzienna uroczystość.
100-lecie urodzin obchodzić będzie
mieszkanka naszego miasta Pani Leokadia Katarzyna Sak.
Z życzeniami urodzinowymi do Szanownej Jubilatki wybiera się delegacja z
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie:
Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Alicja
Parkitny.
Perły Lubelszczyzny
Rozstrzygnięto już czwartą edycję konkursu „Turystyczne perły i perełki Lubelszczyzny” – konkurs promujący najbardziej atrakcyjne miejscowości i przedsięwzięcia turystyczne regionu Lubelskiego. Organizatorem konkursu są Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Radio Lublin i Kurier Lubelski.
Z przyjemnością informujemy, że Krasnobród zajął trzecie miejsce w tym konkursie uzyskując 15,43% głosów. Przed
Krasnobrodem uplasowały się Nałęczów
(63,20% głosów) i Lublin (18,10% głosów). Natomiast Zwierzyniec zajął 6
miejsce w tym konkursie uzyskując
9,20% głosów.
Informacje zebrała:
Mariola Czapla

Gazeta

rasnobrodzka

3

Listopad 2007

Święto Niepodległości
Każdego roku, w dniu 11 listopada
w całej Polsce uroczyście obchodzone
jest Święto Niepodległości Polski. Tradycyjnie już i Krasnobród włącza się w
to patriotyczne świętowanie organizując
naszą lokalną uroczystość.
W tym roku organizatorami byli
Burmistrz Krasnobrodu, Parafia NNMP
w Krasnobrodzie, Krasnobrodzki Dom
Kultury oraz nowe, powstałe pod koniec
sierpnia br. Stowarzyszenie KulturalnoNaukowe „Do źródeł”.
Obchody Święta Niepodległości
rozpoczęły się o godz. 9.00 w Krasnobrodzkim Sanktuarium Maryjnym patriotycznym programem artystycznym w
wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie. Po obejrzeniu i wysłuchaniu montażu słownomuzycznego rozpoczęła się uroczysta
Msza św. w intencji Ojczyzny, którą
sprawował ks. prałat Roman Marszalec.
Homilię wygłosił ks. Krzysztof Maj. Jak
co roku oprawę muzyczną naszego święta zapewnili Chór Parafialny i Krasnobrodzka Orkiestra Dęta.
Po Mszy św. uczestnicy tego modlitewnego spotkania, tj. władze samorządowe Krasnobrodu, orkiestra, poczty
sztandarowe, delegacje z wiązankami
oraz społeczeństwo miasta i gminy Krasnobród, w uporządkowanym szyku
przemaszerowały na miejscowy cmentarz. Pod pomnikiem Powstańców
Styczniowych, po krótkiej modlitwie w
intencji poległych powstańców, delegacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących szkoły mającej patronat nad Pomnikiem
- złożyła wiązankę. Następnie wszyscy
udali się pod Pomnik Żołnierzy Września 1939 roku. Tam po odegraniu przez
orkiestrę Polskiego Hymnu Narodowego
modlono się w intencji wszystkich poległych w walce o niepodległość Polski.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Przewodniczący Rady Miejskiej w
Krasnobrodzie Adam Kałuża. Oto treść
przemówienia:
Szanowni Państwo,
Uczestnicy patriotycznej, niepodległościowej manifestacji!
11 listopada 1918 roku, od którego
mija dzisiaj 89 lat, dla wszystkich naszych ówczesnych rodaków był dniem
szczególnym, dniem nieopisanej radości,
ogromnego uniesienia i wielkiego szczęścia. Tego to dnia Józef Piłsudski, który
w przeddzień wrócił z niemieckiego więzienia w Magdeburgu, przejął ster centralnej władzy w odradzającej się Polsce, po 123 latach zaborczej niewoli.
Podporządkowały mu się wszystkie
ośrodki pretendujące do władzy. Józef

Piłsudski, najwybitniejszy Polak tamtych
czasów stał się Naczelnikiem Państwa,
przez prawie półtora wieku do potrzeb
państwa które dopiero trzeba było tworzyć z trzech różniących się pod wieloma
względami pozaborczych terytoriów, dostosowanych państw zaborczych i będących faktycznie ich częściami. Państwa
zaborcze w toczącej się I wojnie światowej poniosły klęskę w walkach po przeciwnych stronach frontu. Koniec działań
wojennych i ta klęska przyczyniła się do
tego, by mogła odrodzić się wolna, niepodległa Polska.
W późniejszym czasie dzień 11 listopada, dzień powierzenia pełni władzy
nad odradzającym się po zaborach państwem polskim Józefowi Piłsudskiemu
ustanowiono świętem narodowym Rzeczypospolitej. Wkrótce po objęciu władzy Naczelnik państwa notami dyplomatycznymi poinformował rządy ówczesnych mocarstw, o powstaniu niepodległej Polski, która będzie funkcjonowała
na zasadach sprawiedliwego, demokratycznego ustroju.
Dzień 11 listopada 1918 roku wiąże
się przede wszystkim z powstaniem władzy centralnej, ale do pełnej niepodległości wszystkich polskich ziem, trzeba
było jeszcze poczekać, bowiem akcja ich
scalania trwała jeszcze prawie cztery lata, bo aż do roku 1922. Trzeba było
jeszcze z bronią w ręku wypędzać zaborców z naszych ziem. Zbrojnie walczyli
nasi rodacy o Wielkopolskę z Niemcami
zwyciężając w Powstaniu Wielkopolskim, zbrojnie walczono o Górny Śląsk
organizując trzy rok po roku Powstania
Śląskie, dzięki którym w skład Polski
weszła część Górnego Śląska. Z bronią
w ręku walczyli młodzi Polacy tzw. „Orlęta lwowscy” o Lwów. Najkrwawsze i
najdłużej trwające walki, tym razem nie
tylko o terytorium, ale przede wszystkim
o istnienie toczyła w latach 1919 -1921
kształtująca się Polska z bolszewikami.
Geniusz strategiczny Józefa Piłsudskiego, a także niewyobrażalne bohaterstwo młodego polskiego wojska, sprawiło, że wojna ta była zwycięską. Odradzająca się Polska obroniła swoją niezależność, a także uchroniła zachód Europy
przed zalewem bolszewizmu. Ostatecznie, dopiero w 1922 roku ukształtowały
się granice Polski i jej terytorium.
Szanowni Państwo!
Ponad tysiącletnia historia Polski,
jest bardzo bogata w wiele tragicznych
wydarzeń, prawie każde pokolenie z
bronią w ręku walczyć musiało o wolny
od obcych, niepodległościowy byt. Pamiętać musimy o wojnach walczących
pod Cedynią, na Psim Polu, pod Płowcami, pod Grunwaldem, pod

Chocimiem, pod Wiedniem. Pamiętać
musimy o Polakach walczących o zachowanie wolności w licznych wojnach,
z różnymi wrogami w XVII w.
Należny hołd obowiązani jesteśmy oddać powstańcom walczącym o wolność
w czasie zaborów: powstańcom krakowskim, listopadowym i styczniowym. Powstania te kończyły się klęską, śmiercią
tysięcy ludzi i ogromnymi restrykcjami.
Gdyby jednak nie one, czy później zawitałaby jutrzenka wolności, czy przetrwałaby polska świadomość narodowa?
W 1918 roku Polska odzyskała wolność wykorzystując działania wojenne w
I wojnie, wykorzystując fakt, że nasi zaborcy znaleźli się po przeciwnych stronach frontu i można powiedzieć wszyscy
ponieśli klęskę.
Ta wolność nie byłaby możliwa gdyby nie zaangażowanie samych naszych
rodaków na czele z Piłsudskim i innymi
wybitnymi patriotami. Wielu zginęło
walcząc o Polskę pod biało- czerwonym
sztandarem. Wielu też zginęło walcząc w
obcych mundurach, w obcej sprawie.
Tragiczne
było
to,
że
ginęli
w mundurach rosyjskich, pruskich czy
austriackich, walcząc niejednokrotnie
brat przeciwko bratu.
Ten ogromny trud naszego narodu,
bezprzykładne
bohaterstwo
i poświęcenie przyniosło upragnioną
wolność, ostatnie pokolenia miały poznać jej smak, bo przecież urodziły się i
funkcjonowały w niewoli.
Krótka była ta wolność, bo w niedługim czasie doszło do wybuchu
II wojny światowej a rozpoczętej agresją
Niemiec hitlerowskich i bolszewików
stalinowskich na Polskę.
Sprawa Polski i Polaków z czasów
ostatniej wojny była szczególnie tragiczna. Możemy być jednak dumni z postawy
naszych rodaków tego czasu.
Znana jest historia II wojny światowej. Znany jest udział w niej Polski
i Polaków. Zadać można pytanie, czy był
drugi taki naród, naród który w 1939
roku otoczony ze wszystkich stron przez
hitlerowców i bolszewików, osamotniony
i zdradzony przez sojuszników, bronił
ojczyzny przez ponad miesiąc. Po wrześniowej klęsce Polacy walczą w obronie
zachodniej Europy walczą w Norwegii o
Narwik, biorą udział w obronie Francji,
polscy lotnicy walczą w skutecznej bitwie o Anglię, w Afryce pod Tobrukiem,
we Włoszech pod Monte Cassino. Polacy biorą udział w wyzwalaniu Francji,
Belgii, Holandii, biorą udział w rozgromieniu III Rzeszy na ich terytorium. Polacy z Armią Czerwoną idą od wschodu
od Lenina przez Lublin, Warszawę,
Ciąg dalszy na str. 4
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Święto Niepodległości
Ciąg dalszy ze str. 3
Kołobrzeg aż do Berlina i do Łaby gdzie
spotykają się z żołnierzami polskimi idącymi od Zachodu. Przez prawie całą okupację zbrojnie walczą w kraju partyzanci.
Organizują tragiczne w skutkach Powstanie Warszawskie.
Polscy marynarze walczą na wszystkich
morzach świata, lotnicy w powietrzu nad
całą Europą. Polacy w mundurach armii
amerykańskiej walczą z japończykami na
dalekim Wschodzie.
Wszędzie tam, gdzie toczyły się walki był
żołnierz Polski, bo uważał, że gdziekolwiek
walczy, walczy o Polskę. Czy był taki drugi
naród?. Czy ta heroiczna walka na wszystkich frontach świata przyniosła oczekiwany, zamierzony i zasłużony skutek jakim
jest niepodległość. Wiemy, że nie.
Na konferencji 3 wielkich mocarstw w
Jałcie w lutym 1945 roku zdradzono Polskę. Anglicy i Amerykanie zdawałoby się
gwaranci niepodległości Polski, oddali ja
pod opiekę Stalinowi, doprowadzając w
ten sposób do całkowitej zależności od
Związku Radzieckiego na prawie 50 lat.
Wyobrażamy sobie dzisiaj, jak wielką
tragedię musieli przeżyć Ci najwybitniejsi
Polacy z czasów II wojny światowej. Wielu
bohaterów nie wróciło do ojczyzny z zachodu bo byłoby aresztowanie a nawet
stracenie.
Wielu bohaterów po wojnie zamordowano,
wielu przez lata było więzionych
w radzieckich łagrach i polskich więzieniach. Wielu przez lata poniżano
i szykanowano. Taki o to los spotykał najwybitniejszych bojowników o wolność naszej ojczyzny zwycięzców z II wojny światowej. Na całym prawie świecie powracających z wojny, witano z kwiatami, w glorii
i chwale. U nas były więzienia, szykany i
często śmierć.
Szanowni Państwo!
Dzisiaj od 1989 roku jesteśmy w pełni
wolni. Żyjemy w niepodległej Polsce, sami
poprzez swoich przedstawicieli we władzach decydujemy o własnym losie o Polsce dzisiaj i jutro. Niepodległość, którą
mamy jest wartością najwyższą. W żadnym
wypadku nie można narażać jej na szwank.
Jest to rola naszych najwyższych władz. W
kwestiach wolności narodu i państwa należy mówić jednym głosem. Historia, nauczycielka życia, nie raz już pokazała, że
swary, kłótnie i prywata przekładana nad
dobro ogólne kończy się dla narodu i państwa przeważnie tragicznie.
To, że była prawie półtorawiekowa
niewola, to nie tylko agresywność
i pazerność sąsiadów. To w dużej mierze
wina samych Polaków, samolubnych, kłótliwych, a nawet zdrajców.
Niech niepodległość, którą teraz się
szczycimy trwa wiecznie. By żadne przyszłe
pokolenie nie przeżywało jej utraty i nigdy
nie było zniewolone.
Po wysłuchaniu przemówienia, na zakończenie religijno-patriotycznej części

obchodów Święta Niepodległości zgromadzone delegacje związków kombatanckich,
szkół oraz zakładów pracy i instytucji złożyły wiązanki pod Pomnikiem Żołnierzy
Września 1939 roku.
To jednak nie koniec obchodów Święta Niepodległości w Krasnobrodzie. Druga
część miała miejsce po południu w Krasnobrodzkim Domu Kultury. Tam o godz.
16.00 rozpoczynając program kulturalnonaukowy wszystkich zebranych powitała
Mariola Czapla – dyrektor KDK. Następnie głos zabrała Agnieszka Adamczuk –
prezes
Stowarzyszenia
KulturalnoNaukowego „Do źródeł”, która pokrótce
przedstawiła cele i zadania powołanego 1
września br. Stowarzyszenia (wpis do KRS
31.10.2007) - współorganizatora Święta
Niepodległości. Powitała zaproszonych
gości: ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza –
dziekana Wydziału Zamiejscowego Nauk
Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w
Tomaszowie Lubelskim, Janusza Hanasa –
autora filmu pt. „Krasnobród w krainie
Roztocza” wraz z małżonką, Stanisława
Turskiego – autora komentarza do filmu,
ks. prałata Romana Marszalca – proboszcza Parafii NNMP w Krasnobrodzie, ks.
Pawła Słonopasa – proboszcza Parafii
Opatrzności Bożej w Bondyrzu, Burmistrza Krasnobrodu Janusza Osia, Z-cę
Burmistrza Piotra Michalskiego oraz
wszystkich zebranych.
Po powitaniach na scenie pojawił się
Chór Parafialny z Krasnobrodu działający
pod kierunkiem p. Józefa Bąka. Chór swój
koncert rozpoczął Polskim Hymnem Narodowym. Słysząc pierwsze słowa „Mazurka
Dąbrowskiego” zgromadzona na sali publiczność powstała i wysłuchała Hymnu.
Kolejne pieśni śpiewane przez chór, tj.:
„Gaude Mater”, „Przybyli ułani”, „Pieśń
tułacza”, „Rota”, Polonez „Pożegnanie Ojczyzny”, „Modlitwa o pokój” były nagradzane gromkimi brawami, a na zakończenie owacjami na stojąco publiczność podziękowała chórowi za wspaniały koncert.
W dalszej części programu kulturalnonaukowego głos zabrał ks. prof. dr hab.
Tadeusz Guz wygłaszając referat pt. „Problematyka suwerenności Narodu i Państwa
w epoce społeczeństwa informatycznego”.
Wystąpienie Księdza Profesora również
zostało nagrodzone dużymi brawami.
(Tekst referatu opublikujemy w kolejnym,
grudniowym wydaniu G.K.).
Kolejnym punktem programu miała
być premiera filmu pt. „Krasnobród w krainie Roztocza”. Zanim to jednak nastąpiło
głos zabrały osoby mające znaczący wkład
w powstanie filmu: ks. prałat Roman Marszalec – konsultant, Janusz Hanas – autor
filmu i Stanisław Turski – autor komentarza, którzy opowiedzieli o tym jak powstawał film. Po tym wprowadzeniu rozpoczęła się projekcja trwającego prawie 40
minut filmu. Gdy na ekranie pojawiały się
poszczególne kadry filmu na widowni
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panowała zupełna cisza. Dopiero po zakończeniu projekcji publiczność powstała i
kolejny już raz tego wieczoru brawami na
stojąco podziękowała twórcom za tą filmową wizytówkę Krasnobrodu.
Kończąc to popołudniowe spotkanie
głos zabrał Burmistrz Krasnobrodu Janusz
Oś, który podziękował wszystkim, którzy
włączyli się w organizację Święta Niepodległości. Potem wszyscy zgromadzeni na
sali widowiskowej zostali zaproszeni na
słodki poczęstunek i obejrzenie wystawy
prac powstałych w ramach Konkursu plastyczno-fotograficznego „Wspomnienie lata”, którego tematem były krasnobrodzkie
obiekty sakralne i przydrożne kapliczki.
Ci, którzy skorzystali z tego zaproszenia mieli okazję porozmawiać z naszymi
gośćmi, zdobyć dedykację i autograf autora na płycie DVD z filmem o Krasnobrodzie.
Zainteresowanych informujemy, że
film pt. „Krasnobród w krainie Roztocza”
można nabyć w Punkcie Informacji Turystycznej. W rozpowszechnianie filmowej
wizytówki Krasnobrodu włączyła się także
Parafia NNMP w Krasnobrodzie.
M. Czapla
Fotoreportaż – str. 11

Remont
Kaplicy na Wodzie
W połowie listopada rozpoczęły się
prace remontowe Kaplicy Objawień na
Wodzie. Prace polegać będą na wymianie
słupów murowanych z cegły na żelbetonowe posadowione na twardym gruncie,
wymianie zgniłych podwalin i podłogi,
uzupełnieniu więźby dachowej i zmianie
pokrycia dachowego z blachy na gont.
Projekt remontu kaplicy został wykonany w 2006 roku przez jednego z zamojskich architektów, a sfinansowany przez
Gminę Krasnobród.
Z względu na to, że kaplica jest obiektem zabytkowym już w 2006 roku parafia
rozpoczęła starania o pozyskanie środków
finansowych z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego na wykonanie
remontu. Dwukrotnie odpowiedzi na wnioski parafii były odmowne. Dopiero jesienią
2007 roku pojawiła się nadzieja pozyskania środków z tzw. rezerwy budżetowej.
Po licznych pismach, telefonach i dwukrotnej wizycie proboszcza krasnobrodzkiej parafii ks. prałata Romana Marszalca
w Warszawie, 16 listopada 2007r. Parafia
otrzymała dotację. Zgodnie z zawartą
umową dotacja z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pokryje znaczną
część kosztów remontu kaplicy, ale parafia
musi też zabezpieczyć własne środki finansowe niezbędne do wykonania prac
remontowych. Remont prowadzony jest za
zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a pozwolenie zostało wydane
przez Starostę Zamojskiego.
M. Czapla
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Jan Paweł II w naszym życiu
Już po raz siódmy w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w
Krasnobrodzie obchodziliśmy Święto
Patrona Szkoły. Uroczystości główne
odbywają się 16 października – w rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły
na Stolicę Piotrową, a poprzedza je, organizowana w przeddzień, Wieczornica.
Tradycyjnie składa się ona z wystawy
prac uczniowskich nadesłanych na organizowany przez naszą szkołę Międzyszkolny Konkurs Plastyczny (w tym roku
temat brzmiał: „Jan Paweł II patronem
kochających Boga”) oraz okolicznościowej akademii. W skład uroczystości
głównych wchodzą: udział społeczności
szkolnej w uroczystej Mszy Św. odprawianej w intencji rychłej beatyfikacji
Jana Pawła II, nauczycieli i uczniów,
przyrzeczenie uczniów klas I i uroczysta
akademia.
Jak co roku, tak i teraz, wszyscy nauczyciele i uczniowie zaangażowani w
organizację Święta Szkoły dołożyli
wszelkich starań, by uroczystość wypadła okazale. A jest się nad czym napracować. Pierwsze decyzje co do kształtu
święta zapadają nierzadko już w czerwcu. Dyskutujemy nad przydziałem zadań, wyborem tematyki akademii czy
konkursu. Okres wakacji to dla nauczycieli odpowiedzialnych za obie akademie czas poszukiwania i analizy materiałów źródłowych, przygotowywania
scenariuszy, obmyślania scenografii, poszukiwania odpowiednich środków wyrazu. Praca rusza pełną parą tuż po rozpoczęciu roku szkolnego; nanoszenie
poprawek do scenariuszy, dyskusje nad
każdym pomysłem i detalem, próby,
próby, próby….
Wyniki tak wytężonej pracy można
ocenić, biorąc udział chociażby w Wieczornicy (cieszy nas fakt, że wielu
mieszkańców Krasnobrodu przychodzi
tego dnia do szkoły i chcielibyśmy, żeby
przychodziło ich coraz więcej). W tym
roku wszyscy zgromadzeni mogli oglądać „Antygonę” Sofoklesa. O takim wyborze zdecydował fakt z życia naszego
Patrona; otóż Karol Wojtyła jako gimnazjalista był członkiem szkolnego koła
teatralnego i w tej właśnie sztuce grał
jedną z głównych ról. Spektakl wyreżyserował polonista pan Paweł Murdzek,
muzykę skomponował uczeń kl. III LO
Jakub Gontarz, natomiast skromna, ale
pełna wyrazu dekoracja to dzieło pani
Haliny Gontarz - nauczycielki sztuki.
Statyczność chóru, spokojna wręcz
oszczędna gestykulacja aktorów pozwoliły widzom na skupienie całej uwagi na
przekazywanych treściach, które są aktualne do dzisiaj pomimo tego, że utwór
ma antyczny rodowód. Interpretacja
trudnej treści sztuki dokonana przez

młodych aktorów w połączeniu z muzyką i scenografią dały wspaniały efekt.
Wyrazem uznania dla wykonawców były nie tylko gromkie brawa i gratulacje
na zakończenie, ale przede wszystkim
atmosfera panująca podczas spektaklu.
Niemniej okazale wypadł drugi
dzień obchodów Święta Szkoły. Tu na
szczególną uwagę zasługuje uroczysta
akademia pt.: „Jan Paweł II obrońca
godności człowieka”. Autorką scenariusza jest pani Marzena Gęśla, panie Anna
Słonopas i Renata Radlińska przygotowały prezentację multimedialną, a
oprawą muzyczną zajęła się pani Magdalena Antoniak. Odpowiednia dekoracja to, jak zwykle, rola pani Haliny Gontarz. Bardzo mnie ucieszył wybór takiego tematu, ponieważ powszechne dzisiaj
zacieranie granic między dobrem i złem
prowadzi do relatywizmu moralnego, a
taka postawa bezpośrednio uderza w
człowieka i jego godność. Jest to szczególnie niebezpieczne dla młodych ludzi,
którzy dopiero budują swój własny system wartości i ważne jest, by w tym procesie towarzyszyli im kochający i mądrzy swoją wiedzą i doświadczeniem
dorośli. W związku z tym zaprezentowane podczas akademii treści dotyczące
działań i wypowiedzi Jana Pawła II w
obronie godności człowieka były doskonałą okazją do podkreślenia wagi tego
problemu i jego znaczenia w życiu każdego człowieka niezależnie od płci,
wieku poglądów, pochodzenia, wyznawanej religii. Zmuszały też do zastanowienia się nad sobą, do poszukania odpowiedzi na fundamentalne pytanie:
„Czy chcę „być”, czy może „mieć”?
Odpowiednio dobrane teksty poetyckie i
pieśni w istotny sposób wspomagały odbiór tych niełatwych prawd. Wysoki poziom artystyczny całości dostarczył wielu obecnym prawdziwych wzruszeń, o
czym świadczyć mogą wpisy w Księdze
Pamiątkowej.
Obchody Święta Szkoły to nie jedyny nasz kontakt z Osobą i nauczaniem
Jana Pawła II. W kalendarz imprez
szkolnych na stałe wpisały się takie pozycje jak: obchody Dnia Papieskiego
(udział od 2001r), wspomniany już wyżej Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
(organizowany od 2002r), Międzyszkolny Konkurs Literacki związany z Janem
Pawłem II (organizowany pod patronatem biskupa zamojsko-lubaczowskiego),
Ogólnopolskie Zjazdy Szkół im. Jana
Pawła II (udział od 2003r), Międzyszkolny Przegląd Pieśni Pielgrzymkowej i
Pieśni o Janie Pawle II (organizowany
od 2005r), Diecezjalna Pielgrzymka
Szkół Jana Pawła II do Sanktuarium w
Krasnobrodzie (udział i współorganizacja od 2005r) oraz bardzo smutna dla
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śmierci Jana Pawła II. Od 2002r. tworzymy też w szkole Przestrzeń JP II miejsce poświęcone Ojcu Świętemu.
Wszystkie wymienione powyżej przedsięwzięcia są dla nas, nauczycieli i
uczniów, okazją do stałego zgłębiania
bogatej i różnorodnej nauki papieskiej i
podążania Jego śladem.. Staramy się też,
by wszystkie organizowane przez nas
uroczystości i imprezy stały na wysokim
poziomie i harmonijnie łączyły głębokie
treści z przeżyciami artystycznymi. Czy
nam się to udaje? O tym trzeba się przekonać samemu. Zapraszam więc nie tylko na następne Święto Szkoły, ale na
wszystkie uroczystości szkolne poświęcone Janowi Pawłowi II.
Na zakończenie z prawdziwą przyjemnością przekazuję informacje o wynikach tegorocznego konkursu plastycznego. Jury w składzie: Halina Gontarz,
Bogusława Pawluk, Marzena Tarłowska
i Grażyna Krzeszowska rozpatrzyło 31
prac nadesłanych z czterech gimnazjów.
Zadanie było trudne, bowiem wszystkie
prace reprezentowały wysoki poziom artystyczny.
Wyniki są następujące:
I miejsce: Edyta Kiszczak - Zespół
Szkół w Majdanie Starym, nauczyciel –
Stanisława Konieczna;
II miejsce: Katarzyna Kucharska Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie,
nauczyciel - Magdalena Futoma;
Małgorzata Tytuła - ZSO Gimnazjum
w Krasnobrodzie, nauczyciel – Halina
Gontarz;
III miejsce: Mariola Pawełko - Zespół
Szkół w Majdanie Starym, nauczyciel –
Stanisława Konieczna;
Wyróżnienia:
Justyna Dąbek – Gimnazjum Nr 1 im.
Jadwigi Królowej w Biłgoraju, nauczyciel – Urszula Olczyńska;
Beata Brzozowska – Gimnazjum Nr 1
im. Jadwigi Królowej w Biłgoraju, nauczyciel – Urszula Olczyńska;
Karolina Szczepaniak - Gimnazjum Nr
1 im. Jadwigi Królowej w Biłgoraju, nauczyciel – Urszula Olczyńska;
Katarzyna Okoń - Zespół Szkół w
Majdanie Starym, nauczyciel – Stanisława Konieczna;
Aleksandra Stasiewicz - Publiczne
Gimnazjum w Tarnogrodzie, nauczyciel
-Magdalena Futoma;
Klaudia Górnik – ZSO gimnazjum w
Krasnobrodzie, nauczyciel – Halina
Gontarz.
Nagrodę publiczności otrzymała zdobywczyni I miejsca Edyta Kiszczak.
Zwycięzcom raz jeszcze serdecznie
gratulujemy.
Joanna Cios
Fotoreportaż - str. 10. Fot. Bogdan Cabaj
SPEKTRUM
Wydawnictwo – Agencja Fotograficzna
Zamość ul. Staszica 31
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Pedagogia przez duszpasterstwo parafialne
Na przykładzie biografii duszpasterzy krasnobrodzkich
od drugiej połowy XIX w. do czasów współczesnych (cz. 7)
Zapraszamy do lektury 7 (ostatniej) części artykułu autorstwa ks. prof. dr hab. Edwarda Walewandra pt. „Pedagogia
przez duszpasterstwo parafialne”, w którym publikujemy życiorys obecnego proboszcza Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie ks. prałata Romana Marszalca.
Redakcja
Od 18 lipca 1982 r. obowiązki proboszcza krasnobrodzkiego pełni ks. Roman Marszalec.
Z tutejszym sanktuarium maryjnym jest szczególnie związany. Już jego narodzenie (1 lutego 1940 r. w Tyszowcach) –
jak często przyznaje, nawet publicznie podczas uroczystości
odpustowych - było cudem, świadectwem wstawiennictwa
Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. Rodzice Księdza, Stefania i
Feliks, co roku pielgrzymowali do słynącego łaskami obrazu
Matki Boskiej w Krasnobrodzie. U Niej wyprosili szczęśliwy –
mimo zagrożeń - poród syna. Innego cudownego dowodu opieki Matki Boskiej doznali Marszalcowie w 1942 r., kiedy
wszystkim zebranym w domu groziło rozstrzelanie przez
Niemców, likwidujących sąsiadujące z nimi rodziny żydowskie. „Mimo że napastliwy Niemiec pociągał mocno za spust
karabinu, pocisk nie odpalił. Obraz Najświętszej Dziewicy wiszący na ścianie domu i medalik na piersi matki stał się dla
wszystkich ocaleniem” – wspomina ks. Roman i na koniec
podkreśla: - „Zostałem przy życiu, aby pełnić służbę u Tej, która mnie ocaliła!”.
Uczęszczał do szkoły podstawowej w Tyszowcach, tam też
ukończył w 1958 r. Liceum Ogólnokształcące. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Wyświęcony na kapłana został przez biskupa
lubelskiego Piotra Kałwę 31 maja 1964 r.
Pracował jako wikariusz w różnych parafiach: w Kaniach
koło Rejowca (1964-1966), Firleju koło Lubartowa (19661967), Bożej Woli koło Bychawy (1967-1970). W latach 19701977 pełnił funkcję rektora kościoła pw. św. Krzyża w Rzeczycy Księżej koło Kraśnika, gdzie przygotował grunt pod erygowanie nowej parafii. Od 1977 do 1982 r. był proboszczem parafii Majdan Sopocki. Od połowy lipca 1982 r. pracuje w Krasnobrodzie.
Od 26 maja 1995 r. pełni obowiązki kapelana Koła Rejonowego b. Armii Krajowej w Krasnobrodzie. Ksiądz Roman
Marszalec jest kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej
Lubelskiej (od 1985 r.), kanonikiem rzeczywistym Kapituły
Konkatedralnej w Lubaczowie (od 1993 r.), kapelanem honorowym papieskim Jana Pawła II (od 1998 r.), prałatem honorowym Benedykta XVI (od 28 września 2005 r.). 6 września
1982 r. został wicedziekanem dekanatu Zamość-Nowe Miasto,
a od 5 marca 1994 r. do 1 września 1995 r. był jego dziekanem.
Wtedy otrzymał stanowisko dziekana nowoerygowanego dekanatu krasnobrodzkiego. Funkcję tę sprawuje nadal.
Posiada nie tylko wysokie odznaczenia kościelne, ale i państwowe. 4 sierpnia 2000 r. minister kultury i dziedzictwa narodowego RP, Kazimierz Michał Ujazdowski, przyznał mu wyróżnienie za opiekę nad zabytkami. Prezydent Lech Kaczyński
odznaczył go 2 października 2006 r. Złotym Krzyżem Zasługi.
Środowiska kombatanckie nadały mu Medal 60-lecia Polskiego
Związku Byłych Więźniów Politycznych, Niemieckich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. 8 września 2006 r. otrzymał
od wojewody lubelskiego Wojciecha Żukowskiego dyplom
uznania „za pełną zaangażowania działalność duszpasterską i
społeczną ukierunkowaną na propagowanie tradycji patriotycznych, a także piękna przyrody i dziejów Krasnobrodu oraz

Roztocza, w szczególności za wkład w powołanie Krasnobrodzkiego Towarzystwa Regionalnego”.
Jako proboszcz w Krasnobrodzie ks. Marszalec wznowił
niedzielne godzinki i nieszpory. Dzięki jego inspiracji w okresie bożonarodzeniowym poszczególne wioski parafii kontynuują przedstawianie jasełek. Oprócz kościoła parafialnego liturgia sprawowana jest w nowo wzniesionej świątyni pw. Zesłania
Ducha Świętego w Krasnobrodzie, w ośmiu kaplicach filialnych, dwóch domach Opieki Społecznej, w Majdanie Wielkim
i Krasnobrodzie, oraz w Sanatorium Dziecięcym w pobliskim
Podzamczu. Zaprasza prelegentów, specjalistów z różnych
dziedzin, np. obrony życia nienarodzonych, trzeźwości, powołań do służby Bożej, którzy głoszą pogadanki dla zainteresowanych, na interesujące ich tematy. Organizuje specjalne nabożeństwa z racji Dnia Strażaka, Kombatanta, Dzieci Zamojszczyzny, Dnia Matki. Dba o stały rozwój grup religijnych w parafii: Legionu Maryi, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży,
Harcerstwa Katolickiego, Kręgu Biblijnego, Koła Przyjaciół
Radia Maryja. Troszczy się o kółka Żywego Różańca i koło
Towarzystwa Przyjaciół KUL.
Aby wierni mogli odbierać programy Radia Maryja, zaraz
po powstaniu tej radiostacji sprowadził z fabryki w Bydgoszczy 500 sztuk aparatów radiowych typu „Ania”, przystosowanych do jej odbioru. Zorganizował wówczas dwie grupy elekroników, którzy chodząc po mieszkaniach zainteresowanych
parafian, przestrajali stare aparaty radiowe, aby mogli dobrze
obierać głos katolickiej rozgłośni.
Oprócz działalności ściśle duszpasterskiej ks. prałat Marszalec angażuje się w pracy społecznej na rzecz lokalnego środowiska. Wielokrotnie organizował spotkania rodzin związanych z 25. Pułkiem Ułanów Wielkopolskich1. Imieniem tego
pułku nazwano Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie.
Brał aktywny udział w działalności Komitetu Odbudowy Kościołów na Białorusi, m. in. przeprowadzał zbiórki pieniężne na
ten cel. Kardynał Kazimierz Świątek, wybitna postać Kościoła
na Białorusi, przesłał mu list z serdecznym podziękowaniem.
Warto podkreślić, że ks. Roman Marszalec był jednym z inicjatorów powstania Liceum Ogólnokształcącego w Krasnobrodzie. Zaangażował się w działalność Kapituły Dziedzictwo Narodu – Święta Sprawa, został wybrany na jej prezesa. Z inicjatywy Kapituły na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej posadzono około 1000 dębów dla upamiętnienia wielkich wydarzeń i postaci z historii narodu polskiego. Mimo tylu zajęć ks.
Marszalec znajduje czas, żeby organizować pomoc materialną
dla ludzi dotkniętych klęskami żywiołowymi. Stara się o dobrą
współpracę z instytucjami i urzędami na terenie swojej parafii i
podległego mu dekanatu.
Jeśli chodzi o działalność gospodarczą krasnobrodzkigo
kustosza w sanktuarium, trzeba odnotować, że wraz z parafianami wybudował, ogrodził i wyposażył w niezbędny sprzęt liturgiczny kościoły filialne w Majdanie Małym, Majdanie
Wielkim, Wólce Husińskiej, Dominikanówce i Jacni. Rozbudował istniejące kaplice w Łuszczaczu i Hutkowie, powiększając je o główną nawę. Wybudował i przygotował w pełni do
funkcjonowania kościół pw. Zesłania Ducha Świętego w krasnobrodzkiej dzielnicy Podzamek. Konsekracja odbyła się 27
czerwca 2007 r. Przy kościele św. Stanisława Biskupa w Potoczku została dobudowana nowa drewniana zakrystia. Zajął
się też pracami przy zabytkowym kościele parafialnym. Nałożono nowe tynki na zewnętrznej elewacji świątyni i przylegającego do niej dawnego klasztoru dominikanów, pełniącego
obecnie funkcję
Ciąg dalszy na str. 7
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Ciąg dalszy ze str. 6
plebanii. Założono ankry, tym samym zlikwidowano pęknięcia ścian, odnowiono wnętrze oraz wszystkie pomieszczenia plebańskie. Na dolnym korytarzu, w miejsce zniszczonej drewnianej podłogi, położono płytki typu „gress”.
W kościele zrobiono witraże o tematyce różańcowej i wstawiono dziesięć zabytkowych obrazów. Aby wydobyć piękno barokowej świątyni, podświetlono jej elewację oraz fronton plebanii. Założono oświetlenie na cmentarzu
przykościelnym.
Ksiądz Marszalec zadbał o cmentarz grzebalny, który został powiększony
o 1,5 ha i ogrodzony murem, a w części metalowymi przęsłami. Na grobach
zmarłych kapłanów odnowiono pomniki lub położono cementowe płyty. Na
górce cmentarnej powstał stały ołtarz do sprawowania funkcji liturgicznych.
Kilka razy w roku odprawiane są tam msze za zmarłych. Proboszcz wychowuje wiernych do stałej troski o czystość na cmentarzu i poszanowanie
miejsc spoczynku przodków.
Poprzednik ks. Romana Marszalca, ks. Kazimierz Wójtowicz, wybudował w Krasnobrodzie Kalwarię. Ks. prałat Marszalec zadbał o zakonserwowanie i zadaszenie stacji Drogi Krzyżowej. Powiększył o pół hektara teren
przy Kaplicy Objawień na Wodzie. Ogrodzono go i wykonano Dróżki Różańcowe – płaskorzeźby w blokach z kamienia józefowskiego. Ze względu
na pilną konieczność remontu i przebudowy Kaplicy Objawień, przygotował
niezbędne projekty, które czekają na realizację.
Na podwórzu plebańskim stanął z inicjatywy ks. Marszalca duży murowany budynek w kształcie litery U. Mieszczą się w nim między innymi pokoje noclegowe i sala dla pielgrzymów. Na bazie rozpoczętej przez ks. K. Wójtowicza zbiórki eksponatów ks. R. Marszalec założył Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej. Z jego inicjatywy powstał dział geologiczny, Muzeum Flory i
Fauny Roztocza. W starym spichlerzu parafialnym z 1772 r. – po gruntownym remoncie - urządzono ekspozycję wieńców dożynkowych, a w sali przy
dolnym korytarzu plebanii powstało Muzeum Sakralne.
Ksiądz Roman Marszalec ma ciekawe hobby. Hoduje ptaki. Na podwórzu
parafialnym urządził ptaszarnię, w której trzyma egzotyczne ptaki i rzadkie
gatunki gołębi. Muzeum, a zwłaszcza ptaszarnia, cieszy się wielkim zainteresowaniem. O każdej porze roku przybywają tu liczne grupy zwiedzających z
całej Polski, przede wszystkim dzieci i młodzieży2.
___________________

W trosce
o porządek i estetykę
W dniu 12 listopada 2007 roku zmieniono lokalizację kontenerów do zbiórki opakowań szklanych i
plastikowych ustawionych przy ZSP w Krasnobrodzie. Zmiana lokalizacji podyktowana została
względami estetycznymi i edukacyjnymi, gdyż pojemniki przeznaczone do zbiórki w/w opakowań
służyły okolicznym mieszkańcom (w tym także korzystającym z usług turystów) do bezpłatnego pozbywania się wszystkich rodzajów odpadów. Na
oczach młodzieży wyrzucano w okolicach pojemników butelki szklane i plastikowe, nie fatygując się
nawet do umieszczenia ich w ustawionych do tego
celu pojemnikach. Jednocześnie osoby te prowadząc
różne remonty, podrzucały tam także odpady po remontach takie jak kawałki styropianu, płytek czy
innych odpadów pobudowlanych. Do czasu ustalenia najlepszej lokalizacji kontenery ustawione zostaną przy wjeździe na ulicę Sosnową. W przypadku
powtarzającego się podrzucania śmieci w okolice
tych pojemników zostaną one ustawione w zupełnie
innej części Krasnobrodu.
W tym miejscu apelujemy do mieszkańców, aby
do pojemników na opakowania szklane i opakowania plastikowe nie wrzucali innych odpadów: pieluch, złomu, popiołu, odpadów z kuchni, papierów
oraz pozostałości materiałów budowlanych takich
jak płytki ceramiczne, lustra, szkło okienne a także
samochodowe.
Jednocześnie informujemy, że do pojemników
na plastik nie wrzucamy: wiaderek po farbach i zaprawach budowlanych, styropianu oraz opakowań
po olejach silnikowych. Prosimy również o zachowanie czystości w okolicach wszystkich kontenerów
na zbiórkę docelowych odpadów. W celu pozbywania się pozostałych odpadów należy podpisać stosowną umowę z firmą zajmującą się odbiorem odpadów, co jest obowiązkiem każdego obywatela jak
i przedsiębiorcy.
W. Wyszyński

1

O związku 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich z regionem krasnobrodzkim por.:
J. Błasiński, Kawaleria II Rzeczypospolitej. Na przykładzie 25. Pułku Ułanów
Wielkopolskich, Warszawa 1996, s. 217-223.
2
O pracy duszpasterskiej ks. Romana Marszalca piszą m.in.: S. Aleksandrowicz,
Sanktuarium w Krasnobrodzie, „Dziennik Lubelski”, z 2.07.1991; M. Kościński,
Rok przygotowań do jednodniowej wizyty, „Dziennik Lubelski”, z 20.05.1993; M.
Czapla, Proboszcz parafii Krasnobród dziekanem dekanatu Zamość-Nowe Miasto, „Gazeta Krasnobrodzka”, nr 3, 1994; M. Kościński, Ocalono od zapomnienia, „Dziennik Lubelski”, z 1-2.07.1995; A. Kędziora, Raz do roku w Krasnobrodzie, „Tygodnik Zamojski”, z 16.08.1995; Dożynki diecezji zamojskolubaczowskiej. Praca rolnika jest za mało doceniona, „Niedziela”, z 24.05.1995;
M. Kościński, Koncerty organowe, „Dziennik w Krasnobrodzie”. Dodatek do
„Dziennika Lubelskiego” z 1-2.07.1995, s. 9; tenże, Muzeum parafialne, tamże;
E. Walewander, Kapłani Zamojszczyzny okresu okupacji. Szkice do historii regionu i Kościoła, Lublin 1996, s. 191-192; M. Jawor, Na Jagodną w Krasnobrodzie,
„Tygodnik Zamojski”, z 26.06.1996; tenże, Suma na polanie, „Tygodnik Zamojski”, z 14.08.1996; Kto kim jest na Zamojszczyźnie, Zamość 1998, s. 130-132; A.
Kruczek, Sanktuarium w Krasnobrodzie, „Słowo. Dziennik Katolicki”, z 2830.06.1996; M. Kościński, Kapliczka w Krasnobrodzie odbudowana, „Dziennik
Wschodni”, z 4.08.1997; M. Krajewska, Polski rolnik zna cenę chleba, „Niedziela
Zamojsko-Lubaczowska”, z 4.10.1998; taż, Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie, tamże, z 10.01.1999; taż, Kościoły jubileuszowe, tamże, z 13.02.2000; R.

Horbaczewski, Źródło żywej wody, „Rzeczpospolita”, z 29.09.2000; M. Nałęcz, Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka, „Niedziela Zamojsko-Lubaczowska”, z
12.11.2000; R. Horbaczewski, Chce Ksiądz kruka?, „Kronika Tygodnia”, z
2.04.2002; J. Rak, Szansa dla młodzieży bezrobotnej, „Niedziela ZamojskoLubaczowska”, z 15.02.2004; B. N., Sylwetka, „Tygodnik Zamojski”, z
2.07.2004; S. Schodziński, Pomnikowe dęby przyszłych pokoleń, Biłgoraj
2006, s. 89.

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,
lecz przez to kim jest,
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II

Podziękowanie
Za wielki dar serca jakim jest finansowa pomoc
w dożywianiu dzieci
w trudnej sytuacji materialnej
dla

Księdza Prałata
Romana Marszalca
składają:
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
ZSO im. Jana Pawła II
i ZSP im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich
w Krasnobrodzie
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Animatorzy kultury w Krasnobrodzie
W dniach 15 i 16 października 2007r.
gościliśmy w Krasnobrodzie ponad 60
osobową grupę animatorów kultury z terenu województwa lubelskiego. W tych
dniach bowiem w Krasnobrodzie odbywało się Konwersatorium dla pracowników
samorządowych domów kultury pt. „Potrzeba tożsamości dzisiaj" oraz „Pozyskiwanie środków i funduszy na inicjatywy
kulturalne w roku 2008”. Spotkanie, w
którym tak licznie uczestniczyły osoby
zajmujące się tworzeniem i upowszechnianiem różnych form działalności kulturalnej zorganizowane było przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w
Lublinie i Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
W pierwszym dniu konwersatorium
uczestnicy zgromadzili się w Krasnobrodzkim Domu Kultury, gdzie o godzinie
13.00 odbyło się uroczyste otwarcie. W
imieniu organizatorów i gospodarzy
wszystkich zebranych powitali: Janina
Biegalska – dyrektor Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury w Lublinie, Mariola
Czapla – dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury i Zbigniew Michalski – z-ca
Burmistrza Krasnobrodu.
Po powitaniu i przedstawieniu programu uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchali referatów wygłoszonych
przez profesorów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: prof. dr hab
Ryszarda Szczygła pt. „Tradycja historyczna dla współczesności” i prof. dr hab
Jana Adamowskiego pt. „Kulturotwórcza
rola tradycji w działalności środowisk lokalnych”. Następnie pani dyrektor Janina
Biegalska pokrótce omówiła wspólne
przedsięwzięcia kulturalne WOK i samorządowych ośrodków kultury w roku
2008.
Kolejnym punktem pierwszego dnia
pobytu animatorów kultury w Krasnobrodzie była krótka wycieczka po naszym

mieście i pokazanie jego najciekawszych
miejsc. Odwiedziliśmy Kaplicę Objawień
na Wodzie, Sanktuarium Maryjne, Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej i Ptaszarnię.
Napięty program i związane z tym ograniczenia czasowe nie pozwoliły na pokazanie wszystkich interesujących miejsc.
Mamy jednak nadzieję, że nasi goście
wrócą tu za jakiś czas i zobaczą to, czego
nie udało się zobaczyć tym razem.
Bardzo ważnym punktem programu,
szczególnie dla pracowników Krasnobrodzkiego Domu Kultury była prezentacja wybranych form pracy KDK. W krótkim czasie bowiem trzeba było przedstawić to czym zajmuje się KDK, a chcieliśmy aby wypadło to jak najlepiej. Zadanie
było o tyle trudne, że prezentowaliśmy
swoją działalność przed profesjonalistami
- dyrektorami domów kultury, osobami
mającymi duże doświadczenie w tego typu działalności.
Naszą prezentację przygotowaliśmy w
formie koncertu, w którym wystąpili:
Krasnobrodzka Orkiestra Dęta, dzieci ze
świetlicy działającej przy KDK, Dawid
Kusiak – uczestnik zajęć muzycznych, zespół tańca nowoczesnego „Fart” i zespół
folklorystyczny „Wójtowianie”. Poszczególne prezentacje artystyczne uzupełniane
były informacjami o zespołach, kołach zainteresowań i innych formach działalności
prowadzonych w naszym domu kultury.
Ponadto nasi goście obejrzeli też wystawę
prac prof. Janusza Stannego pt. „Igraszki
z historią”.
Pomimo dużych emocji, które towarzyszyły nam – organizatorom, podczas
tego szczególnego koncertu, wszystko potoczyło się zgodnie z programem i przedstawiliśmy to czym żyje Krasnobrodzki
Dom Kultury. Oklaski, które rozbrzmiewały po kolejnych występach, słowa
uznania wypowiedziane na zakończenie
prezentacji przez panią dyrektor WOK

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierali
nas w czasie choroby i dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości licznie uczestnicząc
w ceremonii pogrzebowej

Śp. Bogumiły
Kołtun-Modzelewskiej
Rodzinie, Krewnym, Przyjaciołom, Sąsiadom,
Znajomym i Delegacjom Zakładów Pracy,
za wspólną modlitwę,
złożone wieńce, kwiaty oraz wyrazy współczucia
serdeczne podziękowanie składają
Pogrążeni w smutku
Mąż i Siostry

Janinę Biegalską oraz gratulacje od kolegów i koleżanek dyrektorów pozwalają na
stwierdzenie, że działalność Krasnobrodzkiego Domu Kultury została dobrze
oceniona (zyskała uznanie).
Ten bogaty w wydarzenia, pierwszy
dzień pobytu animatorów kultury w Krasnobrodzie zakończył się uroczystą kolacją w Ośrodku Wypoczynkowym
„Pszczeliniec”.
W kolacji uczestniczyli zaproszeni
goście: Wicemarszałek Województwa
Lubelskiego, Andrzej Olborski, prof. dr
hab Ryszard Szczygieł, prof. dr hab Jan
Adamowski i Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś. Oprawę muzyczną tego wieczornego spotkania zapewnił zespół folklorystyczny „Wójtowianie”.
Drugi dzień konwersatorium poświęcony był w całości na omawianie tematów
związanych z pozyskiwaniem środków
unijnych i innych wspierających inicjatywy kulturalne. Pracownicy Departamentu
Kultury Urzędu Marszałkowskiego przedstawili zasady wypełniania wniosków na
„Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie Kultury Województwa Lubelskiego
w 2008 roku”. O swojej działalności i pozyskiwaniu środków na inicjatywy kulturalne mówili też przedstawiciele Europejskiego Domu Spotkań – Fundacja Nowy
Staw w Lublinie.
Podsumowując konwersatorium pracownicy samorządowych domów kultury
podkreślali potrzebę organizowania tego
typu spotkań. Zwrócili się też z prośbą o
organizowanie sesji warsztatowych, podczas których można byłoby doskonalić
swoje umiejętności w wypełnianiu wniosków niezbędnych przy ubieganiu się o
fundusze z różnych programów.
M. Czapla
Fotoreportaż – str. 20

Fundacja Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej
„DIVERTIMENTO”
Serdecznie zaprasza
na

KONCERT Z OKAZJI
DNIA ŚW. CECYLII
w którym wystąpią
LAUREACI
I Ogólnopolskiego Konkursu Organowego
I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej
„Per Arte ad Astra” Krasnobród 2007
Koncert odbędzie się 22 listopada 2007 r. o godz. 17.00
w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Lublin, Aleje Racławickie 14
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Krasnobrodzcy laureaci w stolicy
W dniach 19-25 sierpnia br. w Krasnobrodzie odbył się I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej "Per Arte ad Astra".
Wówczas gościliśmy w naszym mieście
młodych organistów – uczniów szkół muzycznych II stopnia i liceów muzycznych,
którzy wzięli udział w I Ogólnopolskim
Konkursie Organowym. (Szczegółowe informacje na temat festiwalu i konkursu publikowane były w sierpniowym i wrześniowym wydaniu G.K.).
Po niespełna dwóch miesiącach, laureaci I Ogólnopolskiego Konkursu Organowego i organizatorzy I Festiwalu Muzyki
Organowej i Kameralnej "Per Arte ad
Astra" spotkali się w Warszawie. Tam bowiem, 14 października 2007r. o godz.
20.00 w Bazylice Świętego Krzyża odbył
się "Koncert z okazji Dnia Papieskiego", w
którym wystąpili Laureaci krasnobrodzkiego konkursu.
Od prawej stoją laureaci: Krzysztof Ostrowski, Adam Mart, Anna Szlaużys,
Kamil Mika, Marcin Grzeganek, Łukasz Romejko
oraz zespół kameralny: Zuzanna Marczak, Aleksandra Błachno, Jakub Pożyczka.

Program i wykonawcy Koncertu:
KRZYSZTOF OSTROWSKI – nagroda
za najlepsze wykonanie utworu Mariana
Sawy, Nagroda Publiczności, Nagroda
Specjalna: Anton Heiller - „Nun komm’,
der Heiden Heiland”, Marian Sawa - Taneczne Obrazki
ADAM MART – nagroda za najlepsze
wykonanie utworu Jana Sebastiana Bacha: J.S. Bach - Aria F-dur BWV 584
ANNA SZLAUŻYS – wyróżnienie: Johannes Brahms - „Herzlich tut mich verlangen”, Otmar Mácha - Vánoční Toccata
KAMIL MIKA – laureat III nagrody:
Johannes Brahms - „O Gott, du frommer
Gott”, Guy Bovet - „Salamanca“
MARCIN GRZEGANEK – laureat II
nagrody: Petr Eben - „Gloria”, Johannes
Brahms - „O Welt, ich muß dich lassen“
ŁUKASZ ROMEJKO – laureat I nagrody: Marian Sawa - Hymnus in honorem
Sancti Petri, et Pauli, W.A. Mozart - Kirchensonate C KV 336 z towarzyszeniem
zespołu: Zuzanna Marczak – skrzypce,
Aleksandra Błachno – skrzypce, Jakub Pożyczka – wiolonczela.

Koncert w Warszawie, tak jak i I
Ogólnopolski Konkurs Organowy w
Krasnobrodzie prowadził Michał Maciejewski – aktor Teatru Polskiego w
Warszawie.

Po koncercie, w jednej z sal znajdujących
się przy Bazylice Św. Krzyża odbyło się spotkanie wykonawców koncertu z organizatorami. Podczas spotkania, w imieniu organizatorów głos zabierali: Elżbieta Ostrowska - dyrektor Festiwalu, Jarosław Wróblewski – dyrektor
artystyczny i Mariola Czapla – koordynator
Festiwalu, którzy wyrazili swoje zadowolenie
z możliwości kolejnego spotkania z młodymi
artystami i zaprezentowania ich umiejętności
muzycznych, tym razem podczas obchodów
„Dnia Papieskiego” w Bazylice Św. Krzyża.
Po krótkich oficjalnych przemówieniach,
dyrektor Festiwalu Elżbieta Ostrowska zaprosiła wszystkich zebranych na degustację,
przygotowanego specjalnie na tę okazję wspaniałego tortu. Tort był bardzo pyszny, a na
dodatek, cukiernicy postarali się aby jego elementy dekoracyjne przedstawiały organy.

Podczas degustacji był czas na rozmowy dotyczące koncertu, ale również wspomnienia z sierpniowego pobytu w Krasnobrodzie. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Rozstaliśmy się nie na długo, bowiem na listopad br. został zaplanowany kolejny koncert Laureatów I Ogólnopolskiego Konkursu Organowego I Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameralnej "Per Arte ad Astra" Krasnobród 2007. Koncert z okazji
„Dnia św. Cecylii” odbędzie się w dniu 22 listopada 2007r. o godz. 17.00 Auli Kardynała
Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na ten koncert.
Mariola Czapla
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Ślubowanie w Szkole Filialnej w Zielonem
Szkoła Filialna w Zielonem wchodzi
w skład Zespołu Szkół Podstawowych
im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w
Krasnobrodzie.
Dnia 03.10. 2007r. Przeżywała ważną uroczystość tj. ślubowanie kl. I w
obecności sztandaru ZSP im. 25 Pułku
Ułanów Wielkopolskich i dyrekcji ZSP:
dyrektora mgr Joanny Szykuła, wicedyrektora mgr Doroty Umińskiej oraz nauczycieli i rodziców.
Tę uroczystość poprzedziły następujące przedsięwzięcia:
• konkurs plastyczny ,,Ułan na koniu”
dla uczniów kl. I-III zorganizowany
przez p. Wiesławę Dąbrowską oraz
wystawa tych prac;
• koncert piosenek ułańskich, kl. 0-I, p.
Alina Słota;
• mała defilada z udziałem kl. 0-I, p.
Alina Słota;
• ekspozycja fotografii opatrzonych bogatym opisem pt. Ułani wczoraj i dzisiaj” z uwzględnieniem bohaterów 25

Pułku Ułanów Wielkopolskich i „znaków czasu” jakie pozostały po latach
II wojny światowej, p. Alina Słota;
• przybliżenie zasług 25 Pułku Ułanów
Wielkopolskich dla naszej Ojczyzny.
Wszystkie wyżej wymienione przedsięwzięcia były podejmowane po to, aby
kształtować u uczniów patriotyczną postawę oraz upowszechnić historię i tradycję oręża polskiego. Uczniowie
uczestnicząc w tego typu zadaniach byli
dumni, że są Polakami i że mieszkają w
Ojczyźnie o tak bogatej historii.
Głównymi bohaterami podniosłej
uroczystości byli uczniowie, którzy w
tym dniu mieli stać się prawowitymi
pierwszoklasistami. Aby uzyskać ten
przywilej musieli sprostać zadaniom postawionym przed nimi. Najpierw zaprezentowali pod okiem p. Krystyny Czapla
część artystyczną, a potem musieli rozwiązać zagadki. Wszystkim zebranym
towarzyszyły emocje. Ale w końcu okazało się, że każdy kandydat na ucznia kl.

I został pozytywnie oceniony przez panią dyrektor i mógł złożyć przyrzeczenie
na sztandar ZSP i był pasowany na
ucznia kl. I.

Po oficjalnej ceremonii przyszedł czas
na składanie życzeń, wręczanie dyplomów, upominków i poczęstunek.
Pragnę złożyć podziękowania dyrekcji ZSP w Krasnobrodzie za udział w
ślubowaniu kl. I oraz rodzicom, nauczycielom a także uczniom za włączenie się
i przebieg uroczystości.
K. Czapla

Co słychać
w Kulturze?

Mieczysław Sieklucki

Śpiewające przedszkolaki
W dniu 4 grudnia 2007r. w Krasnobrodzkim
Domu Kultury odbędzie się XIII Gminny Konkurs
Piosenki Przedszkolaka. Serdecznie zapraszamy
wszystkie dzieci do udzialu w konkursie. Zapisy
przyjmujemy w KDK do dnia 28 listopada 2007r.

Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej” i Komitet Organizacyjny powołany
dla upamiętnienia pracy społecznej wieloletniego naczelnika Ochotniczej
Straży Pożarnej w Krasnobrodzie, farmaceuty i oddanego Krasnobrodowi
społecznika Pana magistra Mieczysława Siekluckiego zwraca się z prośbą o
udostępnienie pamiątek, wspomnień i innych materiałów związanych z osobą mgr Mieczysława Siekluckiego. Materiały prosimy przekazywać do Redakcji „Gazety Krasnobrodzkiej”. Zapewniamy zwrot udostępnionych materiałów.
Komitet Organizacyjny zajmuje się też gromadzeniem środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania, jakim jest upamiętnienie Pan
Magistra Mieczysława Siekluckiego.
Numer konta bankowego, na którym gromadzone są środki finansowe:
KREDYT BANK S.A. O/Zamość 74 1500 1807 1218 0004 0765 0000.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas pozytywnie odpowiedzieli na naszą prośbę i już dokonali wpłat. Innych zapraszamy do współpracy.
M. Czapla

Festiwalowe kolędowanie

W niedzielę 16 grudnia 2007r. w KDK odbędą się
eliminacje rejonowe XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek – Będzin’ 2008. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania programów kolędowych prezentowanych przez uczestników.
Szczegóły będą podane na plakatach.
Informacje zebrała:
M. Czapla

Zasłużony dla Krasnobrodu
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Wybory Parlamentarne 2007
W dniu 21 października 2007 roku odbyły się w Polsce wybory do Sejmu i Senatu. W poniższym artykule przedstawiam informacje dotyczące wyborów na terenie
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. Mieszkańcy miasta i gminy Krasnobród głosowali w 10 następujących obwodach:
1. Miasto Krasnobród: osiedle Krasnobród

2.

3.
4.

5.

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.
Oto informacje dotyczące wyników
wyborów:

i osiedle Podzamek, Nowa Wieś, Grabnik – siedziba OKW: Krasnobrodzki
Dom Kultury.
Miasto Krasnobród: osiedle Podklasztor,
Borki, Podklasztor-ul. Turzyniec, Szur –
siedziba OKW: świetlica w bloku
mieszkalnym przy ul. Aleja NMP Nr 1B.
Hutków – siedziba: Szkoła Filialna w
Hutkowie.
Dominikanówka, Majdan Mały, Majdan
Wielki – siedziba OKW: Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim.
Kaczórki, Hutki – siedziba: Szkoła Podstawowa w Kaczórkach.

Frekwencja wyborcza
Nr 1 Krasnobród

Nr 2
Podklasztor

Nr 3
Hutków

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

Obwody głosowania - siedziba

1.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania

1892

721

343

1049

423

475

317

322

115

46

5703

2.

Liczba osób biorących
udział w głosowaniu

1025

376

154

494

194

175

155

139

67

40

2819

3.

Frekwencja ( w %)

Lp.

54,17 52,15

44,89 47,09 45,86

36,84 58,89

43,17 58,26 86,95 49,43

Wybory do Sejmu RP
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
Obwody głosowania - siedziba
Nr 1 Krasnobród

Nr 2
Podklasztor

Nr 3
Hutków

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

1.

KW Polska Partia Pracy

6

1

2

8

1

3

1

4

3

3

32

1,17

2.

KW Liga Polskich Rodzin

26

11

1

4

3

2

1

3

2

1

54

1,97

533

215

109

401

92

66

79

78

13

6

1592

58,21

205

75

7

17

32

20

16

8

2

0

382

13,97

167

35

18

49

46

56

47

21

34

22

495

18,10

Lp.

3.
4.
5.

KW Prawo
i Sprawiedliwość
KW Platforma
Obywatelska RP
KW Polskiego
Stronnictwa Ludowego

Liczba
głosów

%

6.

KW Samoobrona RP

10

17

5

3

2

18

6

8

0

1

70

2,56

7.

Koalicyjny KW Lewica i
Demokraci SLD+SDPL
+PD+UP

61

11

5

4

11

8

1

9

0

0

110

4,02

Pierwsze trzy osoby, które w gminie Krasnobród otrzymały największą liczbę głosów:
1) Żukowski Wojciech Sławomir z Listy Nr 6 KW Prawo i Sprawiedliwość - w gminie 868, w okręgu – 16196,
2) Zawiślak Sławomir z Listy Nr 6 KW Prawo i Sprawiedliwość – w gminie 376, w okręgu 16064,
3) Matej Henryk Stanisław z Listy Nr 10 KW Polskie Stronnictwo Ludowe – w gminie 282, w okręgu 3302.
Kandydaci do Sejmu RP z naszej gminy otrzymali głosów ważnych:
Pasieczny Marek z Listy Nr 8 KW Platforma Obywatelska RP - w gminie 129, w okręgu 974,
Wryszcz Józef z Listy Nr 3 KW Liga Polskich Rodzin - w gminie 40, w okręgu 129.

Ciąg dalszy na str. 14.
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Wybory Parlamentarne 2007
Wyniki wyborów do Senatu RP
Razem
w gminie

Nr 10 DPS
Majdan W.

Nr 9 DPS
Krasnobród

Nr 8
Zielone

Nr 7
Wólka H.

Nr 6
Stara Huta

Nr 5
Kaczórki

Nr 4
Majdan W.

Nr 3
Hutków

Kandydaci
na senatorów

Nr 2
Podklasztor

Lp.

Nr 1 Krasnobród

Obwody głosowania - siedziba

Liczba oddanych głosów w obwodach na poszczególnych kandydatów
1.

BERGIER Józef

144

50

6

17

29

8

8

10

2

3

277

2.

BIELA Adam

132

59

20

153

26

24

19

14

18

10

475

253

85

28

101

53

57

48

23

11

14

673

406

158

114

339

63

45

74

52

19

9

1279

3.
4.

BRATKOWSKI
Arkadiusz Tomasz
CHRÓŚCIKOWSKI
Jerzy Mieczysław

5.

CICHOSZ Lucjan

282

101

66

228

38

44

31

39

15

8

852

6.

GOŁOŚ Michał Reoland

70

11

10

9

13

6

3

6

4

6

138

7.

GRZELACZYK Marek

83

24

4

28

16

9

15

4

5

5

193

8.

GUT Alina

15

12

4

9

7

12

3

14

1

6

83

326

131

63

228

39

36

35

31

19

9

917

70

20

11

16

21

9

4

8

8

8

175

9.
10.

OLBORSKI
Andrzej Feliks
PIWKO
Marek Zdzisław

11.

SENDECKA Maria

180

46

33

67

24

36

19

24

8

5

442

12.

SOKÓŁ Małgorzata

113

37

3

13

20

8

9

2

4

0

209

13.

SOSNOWSKI
Sławomir Antoni

126

28

18

53

38

34

33

13

6

5

354

14.

SZMIDT Stefan Józef

148

46

7

13

30

9

8

12

3

4

281

2349

808

387

1274

417

337

309

252

123

92

6348

Razem:

W okręgu wyborczym nr 7 mandaty poselskie uzyskali:
Z listy Nr 6 - KW Prawo i Sprawiedliwość:
DUDZIŃSKI Tomasz Mirosław – 21692 głosy
ŻUKOWSKI Wojciech Sławomir – 16196 głosy
ZAWIŚLAK Sławomir – 16064 głosy
MAZUREK Beata – 15821 głosów
ABRAMOWICZ Adam Krzysztof – 11970
Z listy nr 8 – KW Platforma Obywatelska RP
ŻMIJAN Stanisław – 17606 głosów
RANIEWICZ Grzegorz Artur – 9912 głosów
GRAD Mariusz – 9766 głosów
RĘBEK Jerzy – 7243 głosy
Z listy nr 10 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
STEFANIUK Franciszek Jerzy – 13271 głosów
SŁAWECKI Tadeusz – 6590 głosów
Z listy nr 20 - Koalicyjny KW Lewica i Demokraci SLD+
SDPL+PD+UP

MATUSZCZAK Zbigniew – 10351 głosów

Natomiast senatorami w okręgu wyborczym nr 7 zostali wybrani:
BERGIER Józef
CHRÓŚCIKOWSKI Jerzy Mieczysław
CICHOSZ Lucjan

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Miasta i Gminy Krasnobród
Serdecznie dziękuję
za okazane zaufanie, życzliwość
i głosy oddane na mnie podczas
Wyborów Parlamentarnych,
które odbyły się w dniu 21 października 2007r.
Dzięki Państwu, moim Wyborcom
od 5 listopada 2007r.
pełnię zaszczytną funkcję Posła RP.
Postaram się nie zawieść Państwa zaufania,
i moje obowiązki poselskie będę zawsze
starał się wykonywać sumiennie.
Zapewniam, że problemy Gminy Krasnobród
i jej Mieszkańców będą także moimi problemami.
Jeszcze raz z głębi serca dziękuję.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych wyborów do
Sejmu RP i Senatu RP można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://wybory2007.pkw.gov.pl/

Oprac. E. Borek

Poseł RP
Wojciech Żukowski
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rasnobrodzka

„BIAŁO NA CZARNYM”
Mamy październik. Jest środek polskiej złotej jesieni. Wakacje i urlopy daleko za nami i tylko jeszcze niektórym
kołaczą się nieśmiało w głowie wspomnienia
za
lipcowo-sierpniowowrześniowym wypoczynkiem. Powróciliśmy do naszych codziennych obowiązków: wielu z nas znów zasiadło
przed swoimi biurkami w pracy, studenci rozjechali się po Polsce, by zacząć
kolejny rok akademicki, młodsi już od 1
września wertują podręczniki do historii,
biologii, matematyki... Wydawać by się
mogło, że wszystko płynie swoim zwyczajnym rytmem. Czy jednak? Jak się
przekonaliśmy 14 października nie dla
wszystkich...
Tamtego weekendu postanowiłam
odwiedzić moje rodzinne miasteczko.
Po przyjeździe dowiedziałam się – ku
mojemu zdumieniu – że w naszej parafii
odbędzie się ewangeliczne posłanie misyjne. Skoro nikt nie potrafił mi bliżej
wytłumaczyć, co będzie się działo podczas niedzielnej Mszy Świętej, nie miałam innego wyjścia niż pójść i zobaczyć
to „zjawisko” – jak głosiła bowiem fama: „U nas w Kościele będzie <czarny>
misjonarz”. W małych miasteczkach,
takich jak mój Krasnobród, takich okazji
się nie przegapia.
Przejdźmy do meritum... Jak już
wspomniałam, 14 października na Mszy
Świętej o godz. 10.30. gościliśmy w
Duchu Świętym (jak zwykłam mawiać o
parafii p. w. Zesłania Ducha Świętego)
o. Macieja – Salezjanina z Warszawy –
wraz z grupą wolontariuszy salezjańskich, m. in. Sanzą, Karoliną i Pauliną.
Zatem była to podwójna „okazja” – tej
bowiem niedzieli: po pierwsze, obchodziliśmy Dzień Papieski (i przy tej okazji po każdej Mszy Świętej uczniowie i
nauczyciele z Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II zbierali ofiary do puszek na
stypendia dla zdolnej młodzieży z mniej
zamożnych rodzin); po drugie zaś jedna
z wolontariuszek przyjęła z rąk Księdza
Proboszcza Romana Sawica krzyż misyjny, będąc tuż przed wyjazdem na
„czarny ląd”.
Ojciec Maciej SDB, który wygłosił
homilię przypomniał, że Papież Jan Paweł II bronił godności człowieka – nie
tylko przez swe nauczanie (m. in. encyklika Evangelium vitae), ale także przez
własny przykład życia. Zwłaszcza wtedy, gdy w trudnych czasach komunizmu
godność ludzka była deptana i szargana,
Jan Paweł II powtarzał młodym ludziom
podczas ogólnoświatowych dni młodzieży: „Wy, młodzi, jesteście potrzebni! Wolontariat to fenomen naszych czasów”. Dziś, myśląc o misjach, przywołujemy w wyobraźni postacie sióstr zakonnych, księży i ojców zakonników,
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zapominając, że ludzie świeccy także
mogą i często chcą wyjeżdżać, by służyć
bliźnim. Nie są to tysiące czy setki osób,
to jednostki. Setki i tysiące zostają w
swoich domach, ale i w ten sposób mają
szansę pomóc misjom poprzez modlitwę
i materialny dar serca – niewielu z nas
pewnie wie, że nie ruszając się z Polski
można zaadoptować dziecko z drugiego
końca świata. Co to znaczy? „W wielu
krajach Trzeciego Świata zdobywanie
wiedzy jest przywilejem najbogatszych.
Nie ma tam obowiązku uczęszczania do
szkoły, a dzieci pozostawione są samym
sobie. Salezjański Ośrodek Misyjny
proponuje program pomocy w kształceniu biednych dzieci z krajów misyjnych
– Adopcję na odległość. Inicjatywa ta
skierowana jest do ludzi dobrej woli,
którzy chcieliby pokryć koszty nauki
biednego dziecka. Dzięki Twojej hojności dziecko ukończy szkołę i będzie mogło wejść lepiej przygotowane w dorosłe
życie” – znajdujemy informację na stronie internetowej Misji Salezjańskich.
Jednak to nie był jeszcze koniec
Mszy - homilia została podzielona na 2
części, i ta druga, mimo że znacznie
krótsza, była nie mniej fascynująca.
Mieliśmy okazję usłyszeć świadectwo
Sanzy – świeckiego misjonarza z Afryki, który jest „żywym” dowodem, że na
misje można przyjechać także do naszej
ojczyzny. Widać, jej również potrzeba
ewangelizacji. Sanza w imieniu swojego
kontynentu wygłosił niezwykle proste,
ale przemawiające do serc i umysłów
oświadczenie:
„Afryka
potrzebuje
Ewangelii; Afryka pragnie Ewangelii!” i
poprosił Polaków o modlitwę. Na koniec zaśpiewał w swoim języku o obecności Pana Jezusa: w Afryce, w Krasnobrodzie, wszędzie wśród nas – „usprawiedliwieniem” miały być słowa Jana
Pawła II: „Bóg jest jeden, Kościół jest
jeden, ale można chwalić Pana Boga
według swojej tradycji” (to prawda –
Msza Święta w Afryce, pełna radosnych
śpiewów i dynamicznych tańców, wygląda dla nas, Polaków, zdumiewająco).
Po homilii Ksiądz Proboszcz poświęcił krzyż misyjny oraz pobłogosławił Paulinę, która zdecydowała się wyjechać na świeckie misje do Demokratycznej Republiki Konga i w obecności
wiernych naszej parafii przyjęła ewangeliczne posłanie misyjne. Msza Święta
mogła toczyć się dalej, a „czarny” misjonarz uświetnił naszą Eucharystię
jeszcze raz, gdy poproszony o uwielbienie Pana Jezusa podczas Komunii Świętej zaśpiewał piękną pieśń w swoim ojczystym języku.
To tylko moje przemyślenia; ale sądzę, że tamto wydarzenie, które zgromadziło wiele osób, sprawiło, że nikt z

nas nie pozostał obojętny ani wobec tego, co proponuje nam nauczanie Jana
Pawła II, ani wobec misji. Obym się nie
myliła...
Myślę, że warto było znosić podróż
zatłoczonym pekaesem, żeby tej niedzieli usłyszeć wyjątkowe przesłanie,
które – poprzez ludzi – kieruje do nas
Bóg. Warto było uczestniczyć, choć
przez chwilę, w ogromnej odwadze
młodej dziewczyny, która na rok zostawia swoje studia, przyjaciół, środowisko, poukładane życie i wyjeżdża do
Afryki, nie wiedząc, co ją tam tak naprawdę czeka.
maleńka
Post scriptum: informacje o adopcji na
odległość wykorzystałam ze strony internetowej Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego
w
Warszawie
(www.misje.salezjanie.pl).

Wieści
z Czarnego Lądu
Paulina jest już w Afryce. Oto jej pierwsze wrażenia, którymi zechciała się z
nami podzielić.
Godzina 19.30 siedzimy z Karolą na
fotelach w naszym seeting room, jest cicho, spokojnie...ciemno. Tak ciemno, że
nawet smoła ustępuje miejsca tej ciemności. Wyciągam przed siebie rękę z nadzieją, że gdzieś w tej ciemności wymacam świecę, a nie pająka. Cieple światło
rozlewa się po pokoju... patrzę na ścianę. A po jej płaszczyźnie przesuwa się
półmetrowy, złowieszczy cień... zanim
umrę z przerażenia dostrzegam przed
świeczką komara wielkości paznokcia...
uff jak to ciemność zmienia wszystko
dookoła nas.
W półmroku dostrzegam jeszcze postać
jaszczurki, którą nazwałyśmy Grizelda,
wielkiego karalucha, kilka pająków...
dobrze, że niedowidzę, bo pewnie kilka
większych okazów uszło gdzieś moim
oczom.Za oknem słychać nietoperze,
cykady, bliżej nieokreślone potwory...
są tak blisko, że jeszcze chwila i przerwą siatkę zawieszoną w oknie, byle
tylko dostać się do światła. Zaczyna padać...
W myślach jeszcze raz wysiadam z
samolotu. Wita nas gorące powietrze,
spalona słońcem ziemia, niezrozumiały
angielski urzędnika na lotnisku, który 4
razy pyta, czy na pewno jesteśmy turystkami z wizytą w City of Hope, podróż z Lusaki do Mansy - 800 km totalnie prostej drogi, 2 zakręty i jeden zjazd
na Tanzanię. 3 godzinna kolejka po
Ciąg dalszy na str. 16
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„...lecz coś zostało i jeszcze boli tak długo”
Listopad. Ktoś mógłby powiedzieć: ot,
taki sobie banał, zwyczajny miesiąc jak jedenaście innych. Dlaczego więc mam zamiar napisać o tym, o czym mam zamiar
napisać? Bo bardzo lubię listopad: ten swoisty zapach powietrza, szare niebo (dlaczego nie mówicie: stalowe? – to brzmi bardziej dostojnie, niemal patetycznie, to
mógłby być powód do zachwytu, wszak
„szare” brzmi depresyjnie i tak właśnie zachowujecie się w jesieni), barwną mozaikę
z liści jak dywan pod stopami, miękkość
owiniętego wokół szyi ciepłego szalika,
który przed kilkoma dniami utkała dla mnie
matczyna troska...
A może lubię go po prostu za długi
weekend, i to nie dlatego, że taaak dłuuugooo mam wolne od oficjalnych zajęć.
Za każdym razem, rok w rok, jestem zauroczona, a jednocześnie onieśmielona wizytami na polskich cmentarzach. Ile tu wrażeń
do przeżycia, ile granic do przekroczenia
metafizyki, ile doznań myślowych, stojąc
nad grobem kogoś bliskiego, kto zawsze za
wcześnie odszedł! I wokół wszystko przeszywająca ta totalna, upragniona cisza serca. To nic, że wszędy pełno ludzi, że spotykają się, witają, rozmawiają ze sobą, mijają

się z życzliwym uśmiechem. To oczywiście
dozwolone jak najbardziej, kiedy ludzie
spotykają się właśnie ten jeden raz w roku,
odwiedzając groby najbliższych. Najważniejsze: być w sobie. Przez chwilę i na
chwilę przystanąć nad sobą. Czyżby mnie
się udało, skoro powstał ten tekst...?
Nawet nie śmiem o tym głośno mówić,
taka to tajemnica ludzkiego serca. A ja
przecież tylko posiedziałam sobie cichutko
i w samotności, po ciemku, przy tysiącach
maleńkich światełek nad grobem Kogoś,
kto pięknie żył – kto wstawał raniutko,
obierał ziemniaki i smażył mi na śniadanie
moje ulubione frytki, takie długie, cienkie i
mocno zarumienione, a potem pozwalał
jeść w łóżku, kto uczył mnie jeździć na rowerze, ale tylko na łące, na dywanie ze
skoszonego siana, żebym nie pokaleczyła
sobie kolan, kto wieczorem klękał ze mną
do różańca, a potem pozwalał przytulić się
do piersi, wściubić nosek w piżamę, czuć
zapach miłości i słuchać bicia serca wypełnionego bezinteresowną dobrocią i życzliwością... Nie wiem, jak długo wpatrywałam
się przez łzy – „ukryte furtki” – w drogie i
bliskie sercu zdjęcie. Raz po raz przebiegałam wzrokiem po złotych literkach Jego

Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę
Celem akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” jest
niesienie pomocy rzeczowej dzieciom z rodzin będących w
trudnej sytuacji materialnej. Podczas Akcji będziemy zbierać: artykuły spożywcze, słodycze, środki czystości oraz artykuły szkolne, zabawki.
Program zbiórki darów przedstawia się następująco:
19-23 listopada 2007r. – zbiórka darów w szkołach na terenie miasta i gminy Krasnobród
W dniu 25 listopada 2007r. (niedziela) zbiórki darów
prowadzone będą:
- przy kaplicy w Kaczórkach – w godz. 10.30-11.00
- przy kaplicy w Hucisku – w godz. 12.30-13.30
- Podklasztor - w samochodzie obok Kościoła - w godz.
10.00 -12.00
- Krasnobród – targowisko – godz. 12.00
- Krasnobród - Market Spożywczy - w godz. 9.00-14.00
- Krasnobród - Sklep Spożyw.-Przemysł. p. S. Borka - w
godz. 9.00 - 14.00
- Krasnobród – Sklep „Joanna” – w godz. 11.00 - 14.00
- Krasnobrodzkim Domu Kultury – w godz. 13.00 -18.00
- Podzamek – samochód obok Kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego – w godz. 10.00 – 12.00
Tradycyjnie już zbiórce darów w KDK towarzyszył będzie koncert z różnymi atrakcjami, który rozpocznie się o
godz. 14.00.
Szczegóły zbiórki darów oraz koncertu z okazji Akcji
„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” podane będą na plakatach. Ale już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich do
włączenia się w organizację tej akcji.
Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w Akcji.
W imieniu organizatorów
Mariola Czapla

imienia i z goryczą myślałam o tym, że dla
Was to tylko pusty ciąg liter ułożonych w
pewnym porządku, dla mnie zaś wspomnienie najlepszego nauczyciela miłości i
dzieciństwa wypełnionego zapachem budyniu waniliowego. I niech tak już pozostanie
w mojej pamięci.
Dziękuję Bogu, że miałam okazję poznać urok polskiego cmentarza: z wystawnymi grobowcami z marmuru i spróchniałymi, drewnianymi krzyżami sprzed wojny,
z ogromnymi zniczami, pokrytymi kolorowymi nadrukami i dawniejszymi, tymi
„prawdziwymi” – glinianymi, które, jako
dziecku, kojarzyły mi się z malutkimi doniczkami, zalanymi woskiem. Bo nie wyobrażam sobie, jak mogłabym stać nad kawałkiem wmurowanej w ziemię płytki (nie
za wielkiej oczywiście, bo trzeba oszczędzać powierzchnię!) i włączać zamontowane obok plastikowe światełko zamiast zapalić znicz ku pamięci najdroższej osoby. I
tylko wtedy mogę bezpretensjonalnie sobie
pomyśleć: „Boże, jak to dobrze, że jesteśmy zacofaną Polską, która bez pamięci
hołduje tradycji ojców...”
maleńka

Wieści z Czarnego Lądu
Ciąg dalszy ze str. 15
work permit, których zdezorganizowanym urzędnikom i tak nie udaje
się odnaleźć... obiecali przysłać tutaj... a na razie figurujemy jako turystki z wizą na 4 tygodnie.
Jakby wrażeń było mało dziś przy niedzieli wita nas wspólnota w
Kościele. Msza Św. W Bemba... czuje się jak wśród elfów, które mówią w zupełnie obcym języku. Radość, tańce, śpiewy... o tak... śpiewy
wypełniają cały kościół przeciskając się przez szczeliny w dachu, żółte witraże w oknach, unoszą się jak dym coraz wyżej i głośniej, aż nie
sposób stać w miejscu nieruchomo. Odnoszę wrażenie, że cały kościół
tańczy na swoich wątłych posadach... to jest Żywa Wiara.
Po południu wychodzimy na mecz 3-ecio ligowe rozgrywki międzyszkolne. I dopiero teraz widzę Afrykę. Zambia to 70% młodych
ludzi i dzieci. Są wszędzie... uśmiechają się, przytulają, nieśmiało dotykają. W podartych sukienkach, bose, brudne... spragnione miłości.
Jedna z dziewczynek trzyma na plecach zawiniątko... zaglądam do
środka i natychmiast łzy napływają mi do oczu. To jej młodsza siostra,
wychudzona, ledwie przytomna, mętnym wzrokiem spogląda przed
siebie. Afryka, która zadziwia i zachwyca, która ma wiele twarzy, a
jedną z nich niewątpliwie są smutne oczy dziecka.
Bilans 3 dni: spiralki na komary działają tylko na nas, okazuje się,
że przypadkiem wypita woda do mycia rąk nadaje się do spożywania i
nie powoduje większych dolegliwości, a bez skarpet chodzi się zdecydowanie wygodniej.
Moi drodzy!!! Gdziekolwiek jesteście, w Polsce, Anglii, Mongolii, Ugandzie, na Madagaskarze, w Peru, Kenii, Irlandii... Pamiętam o
was każdego dnia i dziękuję niebiosom za to, że jesteście ;). Ogromne
dzięki za cudowne pożegnanie na lotnisku, cieple słowa i wsparcie...
to przyda się najbardziej;). Na razie o wysłaniu zdjęć nie ma mowy,
bo Internetu bardziej nie ma niż jest, pozostaje korespondencja pseudo
mailowa (jeśli będzie prąd i czas). Jeśli chodzi o komórkę, to na zambijski numer dochodzą smsy tylko z Ery, a polski Orange niestety
nie ma jednak zasięgu... no coment.
Z pamięcią i modlitwą
Paulina
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Wieczór wyborczy
21 października był dniem wyborów
do parlamentu. Dzień ten zapisał się w
historii Polski ciemnymi zgłoskami.
Zwyciężyła Polska liberalna. Zdecydowali o tym ludzie, dla których najważniejsze wartości w życiu to pieniądze,
bogactwo i oczywiście nieograniczona
wolność czyli „róbta co chceta”. Najbardziej bolesny jest fakt, że zdecydowali o
tym młodzi ludzie. W dużych miastach
aż 60 procent tegorocznych maturzystów
wykorzystując Internet i telefony komórkowe zadziałało na korzyść liberałów. Można snuć domysły jacy to nauczyciele i wychowawcy kształtują postawy tych młodych ludzi. Aż strach
pomyśleć co będzie dalej.
W wieczór wyborczy wyłączyłam
wszystkie „telewizornie” i słuchałam
Radia Maryja. Dyżur miał O. Grzegorz
Moj, który emitował na antenie piękne,
patriotyczne pieśni. Była jeszcze cisza
wyborcza, więc z Rodziną Radia Maryja
czekałam na wyniki wyborów. Co jakiś
czas O. Grzegorz podawał komunikaty o
tym kiedy nastąpi ogłoszenie wyników.
Kiedy usłyszałam gorzką prawdę, rozpłakałam się jak dziecko. Byłam sama,
więc zadawałam sobie pytania: Czy moja ukochana Ojczyzna będzie nadal cierpieć i krwawić? Czy Polska nie jest już
krajem katolickim? A może światowa
Międzynarodówka zapanowała już nad
umysłami Polaków? Czy Jezus Chrystus,
który po raz drugi zejdzie na Ziemię, zastanie jeszcze wiarę w Polaków? Niestety na te pytania nie znajdowałam odpowiedzi. Słuchałam więc dalej Radia Maryja. Na antenie wypowiadali się członkowie wielkiej radiowej Rodziny, którzy
wyznawali swoje odczucia. Polski
ksiądz, który pełni posługę w Belgi
opowiadał o tym, jak udał się do punktu
wyborczego, aby wziąć udział w głosowaniu. Było tam wielu młodych Polaków, lecz ani jedna osoba nie pochwaliła

Jezusa Chrystusa przy spotkaniu z kapłanem. „Szczęść Boże” powiedział jedynie człowiek, który sprawdzał dowody
osobiste. Młodzi Polacy!, czyżby walka
o ,,mamonę’’ przysłoniła Wam najważniejsze wartości dla człowieka jakimi są:
Bóg, Honor, Ojczyzna?
Wiem, że pieniądze są ważne w życiu człowieka, ale nie najważniejsze.
Oboje z mężem byliśmy nauczycielami.
Zarabialiśmy głodowe pensje. Wszystko
kupowaliśmy na raty: pralkę, lodówkę,
telewizor nawet garnitur dla męża. A
kiedy trzeba było budować dom i kształcić dzieci dorabialiśmy w polu. Braliśmy
w dzierżawę hektary i uprawialiśmy buraki, len, tytoń, mak i inne plantacje. Na
ojcowiźnie matki męża założyliśmy sad
z czarną i czerwoną porzeczką, truskawkami, jabłoniami i śliwami. Przez wakacje pracowaliśmy razem z dziećmi i byliśmy na swoim. Wiadomo, że trzeba było ciężko pracować, ale praca ta przynosiła wymierne korzyści. Nie chcieliśmy
być parobkami i czyścibutami w innych
państwach. Dzisiaj młodzi ludzie uciekają za granicę, gdzie znoszą poniżenia,
upokorzenia i niejednokrotnie cierpią.
Zatracają przy tym wrażliwość i czystość
sumienia, często schodzą „na manowce”.
Po odliczeniu środków na utrzymanie,
nie zarabiają tak wiele jakby sobie życzyli. A w Polsce brakuje rąk do pracy,
bezrobocie jest sztucznie naginane i
można też dobrze zarobić. Więc po co
ten „wyścig szczurów”?
Przed wyborami przez cały tydzień
przebywałam w Warszawie. Szukałam u
lekarzy ratunku dla mojego gasnącego
wzroku. Rozmawiałam o wyborach z
różnymi ludźmi mieszkającymi w stolicy. Młodzi oficjalnie mówili, że zagłosują na Platformę Obywatelską, ponieważ
Prawo i Sprawiedliwość krępuje ich
wolność. Prawdziwi Polacy twierdzili,
że jest ich w Warszawie tylko 17

procent. Oni zagłosują na ludzi sumienia, lecz obawiają się, że inni mieszkańcy będą glosować na liberałów i komunistów. Podczas mojej wizyty u lekarza
do gabinetu przyszedł starszy pan mecenas i rozpoczął dyskusję na temat wyborów. Mówił, że jest lewicowy, ale na
Lewicę i Demokratów nie zagłosuje, bo
wstydzi się pijackich ekscesów jednego
z ich przedstawicieli. Zagłosuje zatem na
Polskie Stronnictwo Ludowe, gdyż cały
czas partia ta jest mu bliska. Innym radził tak samo. Po ogłoszeniu wyników
wyborczych było dla mnie jasne dlaczego PSL osiągnął niezły wynik. Wiem
jedno, że polska wieś pod nowymi rządami będzie osamotniona i biedna. Jednak nie wszyscy jej mieszkańcy 21 października postarali się o to, by było dobrze.
Moi Kochani Czytelnicy, zdaję sobie
sprawę, że moją wypowiedź cechuje
ogromny pesymizm. Proszę mi wybaczyć. Urodziłam się w czasie II wojny
światowej, razem z Ojczyzną cierpiałam
całe życie. Teraz widziałam już światełko w tunelu, lecz ludzie sumienia pod
wpływem ataków, również medialnych,
nie zdołali utrzymać jego płomienia. 21
października liberałowie zgasili to światełko, nie wiem czy i kiedy jeszcze zaświeci? Mam jednak optymistyczną
wiadomość. Otóż w naszej małej Ojczyźnie – Mieście i Gminie Krasnobród
w wyborach zwyciężyli ludzie sumienia.
Bezapelacyjnie zwyciężyło Prawo i
Sprawiedliwość, inne partie otrzymały
małą ilość głosów. Między innymi dzięki naszym głosom do Sejmu dostał się
niedawny pracownik krasnobrodzkiej
oświaty, obecny wojewoda lubelski pan
Wojciech Żukowski. Mandat senatora w
dalszym ciągu utrzymał zamieszkały w
sąsiedniej gminie pan Jerzy Chróścikowski. I to jest piękne, praca nasza nie poszła na marne. Chciałoby się zanucić:
„Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat,
jeszcze nie wszystko stracone”.
Józefa Kusz

Bezpieczniej w gospodarstwie

,,Gdyby drzewa…”

Państwowy Inspektorat Pracy Odział w Zamościu zorganizował w Szkole
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim konkurs plastyczny dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych 0-III i IV-VI pt.
„Niebezpieczne prace w gospodarstwie”.
Konkurs poprzedzony został pogadanką prowadzoną przez nadinspektora
Panią Barbarę Soboń na temat prac, które nie powinny wykonywać dzieci do lat
16. Następnie odbyła się projekcja filmu dla dzieci pt. „Rodzina Porażków”. Na
zakończenie zostały przeprowadzone wywiady z uczniami, nauczycielami i dyrektorem przez redaktora Polskiego Radia Lublin Panią Monikę Malec. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 6 grudnia 2007 r. Fundatorem nagród będzie Inspekcja Pracy w Zamościu. Laureatów konkursu przedstawimy w następnym
numerze.
Dyrektor Szkoły
mgr Małgorzata Kawałek

W Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu odbył się IV Konkurs EkologicznoPlastyczny pt. ,,Gdyby drzewa umiały mówić”.
W konkursie wzięły udział 42 placówki
(656 prac) w tym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Majdanie Wielkim. Wśród nagrodzonych
osób znalazła się uczennica kl. III Aleksandra
Gawron.
Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie
nagród laureatom odbędzie się 15.11.2007r.
godz. 1400 w Galerii MDK w Zamościu przy
ul. Kamiennej 20.
mgr Małgorzata Kawałek
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VIII Sejmik Towarzystw
Regionalnych Lubelszczyzny
W dniach 7-9 września 2007 roku w
Okunince koło Włodawy odbył się VIII
Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny pod honorowym patronatem
marszałka województwa lubelskiego Jarosława Zdrojkowskiego, a pod hasłem
„Przekaz międzypokoleniowy tradycji regionalnej. 25 lat doświadczeń Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w
Lublinie”. Z Krasnobrodzkiego Towarzystwa Regionalnego udział w tym sejmiku
brali: przewodniczący KTR- pan Mieczysław Kościński i członek pani Alina Słota.
W pierwszym dniu po otwarciu
sejmiku przez prof. dr hab. Sławomira
Partyckiego i powitaniu około stuosobowej
grupy
uczestników
sejmiku
przez
gospodarzy ziemi włodawskiej: starostę
pana Janusza Kloca, miało miejsce
wręczenie odznaczeń, nagród i wyróżnień

dla przedstawicieli towarzystw regionalnych Lubelszczyzny m.in. dla pana Mieczysława Kościńskiego z Krasnobrodzkiego Towarzystwa Regionalnego. Otrzymał
on od Wojewody Lubelskiego Wojciecha
Żukowskiego dyplom uznania za popularyzowanie idei „Małej Ojczyzny”, pielęgnowanie kultury i historii Krasnobrodu oraz
wspieranie jego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym województwa lubelskiego.
Uczestnicy w dalszej części sejmiku
mieli możliwość wysłuchania referatów i
wykładów min: prof. dr hab. Ryszarda
Szczygła „25-lecie WRTR w Lublinie” i
prof. dr hab. Jana Adamowskiego „Kultura
ludowa w działalności WRTR”.
W drugim dniu wysłuchano wystąpień:
przedstawiciela z Kuratorium Oświaty w
Lublinie pt. „Rola regionalizmu w edukacji
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młodego pokolenia”, przedstawiciela Politechniki Lubelskiej „Nowe techniki internetowe szansą dla rozwoju regionalizmu”.
Ostatniego dnia uczestnicy sejmiku brali
udział we mszy świętej w intencji regionalistów, wysłuchali kilku referatów oraz
przejęli pakiet uchwał i wniosków.
Imprezami towarzyszącymi były: rejs statkiem po Jeziorze Białym, wystawa fotografii i wydawnictw towarzystw regionalnych,
koncert zespołu tańca ludowego „Polesie”
z Włodawy, zespołu „Kresowianki” z
Włodawy, zwiedzanie miasta, Muzeum J.
Kraszewskiego w Romanowie.
W województwie lubelskim funkcjonuje 122 towarzystwa regionalne, które
skupiają około 17 tys. członków. To oni
utrwalając przyszłość służą przyszłości.
Wiele towarzystw ma swoją wirtualną wizytówkę na stronach Internetu.
WRTR w Lublinie nawiązała kontakt z Politechnika Lubelską, dzięki temu informacje o działaniach towarzystw regionalnych
można bezpłatnie umieszczać w serwerze
uczelni.
Alina Słota

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Taneczne zmagania
Burmistrz Krasnobrodu działając w oparciu o art.39 ust.2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz.U.Nr.261 poz.2603 z 2004r./
oraz § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
/Dz.U.Nr 207 z 2004r./ ogłasza , że w dniu 18 stycznia 2008r. o godzinie 1000 siedzibie tutejszego Urzędu zostaną przeprowadzone rokowania na sprzedaż niżej
wymienionych nieruchomości:
· Położenie nieruchomości – Majdan Mały, gm. Krasnobród
· Numer geodezyjny – 881 o pow.2,1394ha,
· Numer geodezyjny – 977 o pow.1,5601ha,
Cena wywoławcza działki nr 881 – 6 880,00zł.
Cena wywoławcza działki nr 977 – 5 010,00zł.
Nieruchomości nie są obciążone długami i roszczeniami osób trzecich.
Pierwszy przetarg na sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości odbył się w dniu
30 marca 2007r., drugi przetarg odbył się w dniu 30 sierpnia 2007r.
Pisemne zgłoszenie udziału należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego –
pokój nr 13, w zamkniętej kopercie z opisem „Rokowania – nieruchomości w Majdanie Małym” do dnia 15 stycznia 2008r.
Zgłoszenie powinno zawierać: 1. imię, nazwisko i adres, 2. data datę sporządzenia zgłoszenia, 3. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rokowań i przyjęciu
ich bez zastrzeżeń, 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wysokości
700,00zł co do działki nr 881 i w wysokości 500,00zł. co do działki nr 977 w terminie do 14 stycznia 2008r. na konto Urzędu Gminy Krasnobród nr 08 1500 1807 1218
0001 6744 0000.
Z regulaminem rokowań można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Krasnobrodzie pokój nr 9. Burmistrz Krasnobrodu zastrzega sobie prawo zamknięcia
rokowań bez wyboru oferty.

10 listopada 2007 roku w Domu Kultury w Sitnie odbyły się Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego w
Tańcu Nowoczesnym. W turnieju wzięło udział około 350 tancerzy z południowo-wschodniej Polski.
Wśród nich nie zabrakło także członków krasnobrodzkiego zespołu „FART”. Uczestnicy turnieju
walczyli o najlepsze lokaty w tańcu dyskotekowym i
hip hopie.
Poziom turnieju był bardzo wysoki, lecz reprezentanci Krasnobrodu wypadli bardzo dobrze w tej,
jakże trudnej rywalizacji. I tak po całodziennych
zmaganiach, chwilach stresu związanych z przechodzeniem do kolejnych etapów turnieju tancerze krasnobrodzkiego „FARTU” dobrnęli do zakończenia
mistrzostw i oficjalnego ogłoszenia wyników.
Miło mi Państwa poinformować, że: w kategorii: HIP HOP solo juniorzy PATRYK KAWKA zajął III miejsce; HIP HOP duety V miejsce zajęły:
Agnieszka Kostrubiec i Aleksandra Maruszak a
siódma lokata przypadła siostrom Karolinie i Aleksandrze Kaweckim.
Warto też wspomnieć, że do półfinału HIP HOP solo
dziewczęta juniorzy (gdzie konkurencja była ogromna) zakwalifikowała się Katarzyna Maruszak.
Tak więc kolejne Mistrzostwa przeszły do historii i miłe jest to, że członkowie zespołu „FART”
nadal wytrwale reprezentują nasze miasto, a ich sukcesy poprzedzone wytrwałą i sumienną pracą są coraz wyżej oceniane przez profesjonalistów w tej
dziedzinie.
M.K.
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XI sesja Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie
Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad
Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Jolancie Sprawka Prezesowi Stowarzyszenia
Klubu Amazonek. Pani J. Sprawka przybliżyła koncepcje zagospodarowania dzierżawionej od gminy nieruchomości po byłej
szkole w Starej Hucie. Poinformowała, że
stowarzyszenie stara się o pozyskanie
środków finansowych na ten cel zarówno
od sponsorów jak i z innych źródeł.
Przekazała radnym „obiegiem” jeden egzemplarz przygotowanej koncepcji zagospodarowania nieruchomości. Ponieważ
umowa zawarta jest na 10 letnią dzierżawę,
zwróciła się z prośbą o zawarcie jej na korzystniejszych warunkach jak również o
pomoc w pozyskaniu środków z funduszy
unijnych. Poinformowała, że po przeprowadzonych ekspertyzach okazało się, że
budynek jest w złym stanie technicznym i
jego remont byłby nieekonomiczny - w
związku z tym musiałby powstać zupełnie
nowy obiekt. By zachować pamięć o byłej
szkole, w nowopowstałym obiekcie znajdowałoby się pomieszczenie, w którym byłaby wystawa z historią szkoły.
Odnosząc się do powyższej wypowiedzi
Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli chodzi o rozbiórkę budynku, to być może zgoda będzie,
ale pod warunkiem, że stowarzyszenie będzie miało środki finansowe na budowę
nowego obiektu. By nie doszło do sytuacji,
że budynek zostanie rozebrany i nie powstanie żaden obiekt.
Na sesji Rada Miejska podjęła następujące uchwały:
1. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
gminy Krasnobród. Podjęta uchwała dotyczy wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej Nr 163/2 o pow. 0.473
ha położonej w Krasnobrodzie przy ul. Sanatoryjnej tzw. kamieniołom.
2. uchwały: w sprawie nadania nazw ulic
w miejscowości Majdan Wielki i Podklasztor.
Konieczność podjęcia uchwał wynika z
uwagi na zmianę planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Krasnobród, gdyż
część gruntów stanowiących dotychczas
uprawy rolno-leśne zostało przeznaczonych pod budowę. Ulica „Tomaszowska”
w Majdanie Wielkim będzie przebiegała od
granicy miasta Krasnobród tj. od działki
oznaczonej nr 3027 do działki oznaczonej
nr 3255 stroną północną i od granicy miejscowości Podklasztor od działki nr 2960 do
działki 5195 stroną południową. Ulica
„Tomaszowska” w miejscowości Podklasztor będzie przebiegała od działki oznaczonej nr 357 do działki oznaczonej nr 320.
Obie nowo powstałe ulice będą przedłużeniem obecnej ul. Tomaszowskiej.
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3. uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz
Gminy Krasnobród oraz w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w miejscowości Dominikanówka. W celu
uregulowania stanu prawnego gruntu będącego własnością osoby prywatnej, na którym usytuowany jest budynek OSP w Dominikanówce stanowiący własność gminy
Rada Miejska wyraziła zgodę na dokonanie
odpłatnego nabycia i częściowej zamiany
nieruchomości. Właścicielem nieruchomości gruntowej jak i budynku po sporządzeniu aktu notarialnego będzie jeden podmiot
czyli gmina.
4. uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2007 rok.
W uchwale Nr IV/21/06 Rady Miejskiej w
Krasnobrodzie z dnia 29 grudnia 2006r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2007 rok Rada wprowadziła zmiany. Z
ważniejszych należy wymienić:
1) Zwiększono dochody na zadania własne
o kwotę 112.486,75zł. z tego 80.000,00zł.
jest to dotacja otrzymana na budowę (modernizację) drogi dojazdowej do gruntów
rolnych
w miejscowości
Grabnik,
30 786,75zł. są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkoły na wypoczynek letni
dzieci i młodzieży w ZSP i ZSO w Krasnobrodzie. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia i bieżące
remonty w szkołach.
2) Zwiększone zostały wydatki na zadania
własne o kwotę 147.119,74 zł. z tego:
-10.000,00zł. na budowę dojazdu do posesji Ośrodka Wypoczynkowego PRD przy
kamieniołomie w Krasnobrodzie oraz na
studium wykonalności dla inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Potok Senderki – 4.270,00zł.,
-11 214,99zł. dotacja dla gminy Zamość na
opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju
w ramach zawartego porozumienia,
- 2 900,00zł. z przeznaczeniem na remont
kwater żołnierskich,
- 3 000,00zł. na remont remizy OSP w
Majdanie Wielkim,
- 20 900,00zł. z przeznaczeniem na pomoc
finansową dla Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Krasnobrodzie,
-12 200,00zł. z przeznaczeniem na modernizację plaży nad zalewem,
-10 000,00zł. na wykonanie słupa oświetlenia ulicznego ul. Tomaszowska, projekt
modernizacji oświetlenia w Majdanie W.,
naprawa oświetlenia ul. Sanatoryjna.
Budżet gminy po zmianach wynosi:
Dochody 15.349.743,20
Wydatki: 15.012.208.79zł
Przychody: 585.729.79zł,
Rozchody: 923.264.20 zł.
5. uchwałę w sprawie udzielenia dotacji
dla samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej.

Na pisemne wystąpienie Dyrektora Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci w Krasnobrodzie Rada udzieliła dotacji dla sanatorium
w
kwocie
20.900,00zł.
z przeznaczeniem na modernizację ciągu
pieszo – jezdnego przy obiektach sanatorium.
W punkcie wolne wnioski i zapytania głos
zabrali: radny T. Jakus zgłosił wniosek dotyczący oświetlenia ulicznego. Chodziło
mu o możliwość wyłączenia w lampach
oświetlenia ulicznego po jednej żarówce,
tam gdzie występują po dwie. Zgłoszony
wniosek
argumentował
względami
oszczędnościowymi. Radny zgłosił także
potrzebę wykonania i postawienia tablicy
informacyjnej na pierwszej przerwie w
Majdanie Wielkim.
Burmistrz J. Oś wyjaśnił, że w przyszłym
roku planujemy modernizację lamp oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy poprzez zakup odpowiednich urządzeń powodujących oszczędności. Odnośnie zgłoszonego wniosku poinformował, że jeżeli
będzie możliwość to wyłączymy po jednej
żarówce.
Sołtys wsi Hutki St. Lalik zapytał czy jest
możliwe by sołectwo miało swój fundusz.
Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli chodzi o fundusze to sołectwo może mieć swój fundusz, natomiast przepisy prawa nie pozwalają gminie na udzielenie dotacji.
Sołtys St. Lalik ponownie zwrócił się z
prośbą o wykonanie tablicy informacyjnej
dla m. Hutki, ponieważ wykonana przez
Zakład Gospodarki Komunalnej tablica nie
została zamontowana z uwagi na nieestetyczne jej wykonanie.
Obecny na sesji dyrektor ZGK Jacek
Gmyz, zobowiązał się, że zakład w najbliższym czasie poprawi tablicę.
Radny Antoni Gancarz zgłosił potrzebę
budowy drogi ze Starej Huty do Potoku
Senderek bądź jakiekolwiek rozwiązanie
pozwalające na polepszenie przejezdności,
dlatego też zapytał czy Burmistrz, Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego
wspólnie z Zarządem Dróg mogliby spotkać się i wypracować stanowisko w tej
sprawie. Burmistrz odpowiedział, że rozmowy będą prowadzone natomiast z jakim
skutkiem trudno powiedzieć.
Z treścią podjętych uchwał można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem http://www.bip.mbnet.pl/krasnobrod
Oprac. E. Borek

Ogłoszenie
Sprzedam działkę rekreacyjną
o pow. 20 arów,
ładnie usytuowaną w lesie, ogrodzoną
(Siedlisko Grabnik Górny). TANIO.
Tel. 0 512-812-013

20

Gazeta Krasnobrodzka

