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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
  

 
W dniu  24 sierpnia 2003r  o godz. 1030 w Centrum  
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbędzie się VII sesja 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. W programie sesji 
zaplanowano m.in. podjęcie uchwał w następujących 
sprawach: 
1. Powołania zespołu opiniującego kandydatów na 
ławników. 
2. Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć dla dyrektorów 
szkół,  zastępców dyrektorów oraz pedagogów 
szkolnych. 
3. Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z 
Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół 
Podstawowych im.25 Pułku Ułanów Wielkopolskich  w 
Krasnobrodzie. 
4. Zmiany uchwały  Nr XVI/142/2000 Rady Miasta i 
Gminy w Krasnobrodzie z dnia 16 maja 2000r o 
ustaleniu bonifikat oraz trybu ich przydzielania przy 
sprzedaży     komunalnych lokali mieszkalnych. 
5. Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości położonych w miejscowości  Hutki 
Namule. 
6. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
finansowanie inwestycji energetycznych na terenie 
gminy Krasnobród. 
7. Zmian w budżecie gminy na 2003 rok. 
 

 
***** 

W dniu 28.07.2003r. Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie złożyło do Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Lublinie wniosek o przyznanie grantu Ministerstwa 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na 
dofinansowanie projektu mającego na celu utworzenie 
Gminnego Centrum Informacji. GCI tworzone są w 
ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów 
„Pierwsza Praca”. Na dzień wydania „G.K.” wyniki 
konkursu nie są jeszcze znane.  
 

M. Czapla 

 

Niebezpieczne 
skrzyżowanie 

 
      Jednym z najniebezpieczniejszych skrzyżowań w naszej gminie 
jest skrzyżowanie drogi powiatowej nr 48 224 Obrocz-Namule-Hutki 
z drogą wojewódzką nr 849 Jacnia – Wola Obszańska w 
miejscowości Hutki.  
     W  związku z powtarzającymi się tragicznymi wypadkami 
drogowymi na tym skrzyżowaniu jak również w odpowiedzi na 
wielokrotne apele mieszkańców Hutek oraz Urzędu Miejskiego w 
Krasnobrodzie przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Lublinie mając na względzie poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na w/w skrzyżowaniu przeprowadził wizję lokalną i 
analizę dotychczasowego oznakowania drogi wojewódzkiej. 
Po przeanalizowaniu dotychczasowej organizacji ruchu 
postanowiono: 

1) Oznakować obszar zabudowany miejscowości Hutki, który 
ograniczy prędkość pojazdów na drodze wojewódzkiej do 
60km/h. 

2) Zamontować przy drodze wojewódzkiej znaki typu D-1 
informujące kierujących o pierwszeństwie przejazdu. 

3) Ograniczyć dopuszczalną prędkość  pojazdów na drodze 
powiatowej na odcinkach wlotowych do drogi 
wojewódzkiej do prędkości 40km/h. 

      W sprawie zmiany organizacji ruchu na w/w skrzyżowaniu w 
przeciągu ostatnich kilku lat Urząd Miejski w Krasnobrodzie 
wystosował szereg pism do zarządcy drogi – Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Lublinie. Praktycznie w odpowiedzi na każdy apel 
ZDW dokonywał pewnych zmian w organizacji ruchu w obrębie 
powyższego skrzyżowania.  
      Przedstawiciele ZDW podtrzymują stanowisko, że istniejące 
oznakowanie jest w pełni wystarczające, jednak dotychczas 
wprowadzane zmiany nie uczyniły w/w skrzyżowania 
bezpieczniejszym o czym świadczą powtarzające się tragiczne w 
skutkach wypadki drogowe. 
      Zdaniem Burmistrza Krasnobrodu  najlepszym sposobem na 
poprawę bezpieczeństwa  byłoby  dodatkowe zamontowanie przy 
w/w skrzyżowaniu  tablic typowych dla oznaczania tzw. „czarnych 
punktów” tak często spotykanych na drogach krajowych oraz 
zamontowanie żółtego pulsującego światła nad skrzyżowaniem 
ostrzegającego o zbliżaniu się do miejsca niebezpiecznego.  
     Nieoficjalnie wiadomo nam, że ZDW w najbliższym czasie nie 
podejmie działań zmierzających do wykorzystania  zaproponowanych 
przez Urząd Miejski, wydaje się najlepszych, rozwiązań z powodów 
finansowych. Jak dowiedzieliśmy się od jednego z przedstawicieli 
ZDW, koszt sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania „czarnego 
punktu” wyniósłby  około 40 tysięcy złotych.   

       Część mieszkańców naszej 
gminy uważa że w celu rozwiązania 
problemu w/w skrzyżowania  sprawę 
powinien przejąć Urząd Miejski w 
Krasnobrodzie. Pamiętać należy, że 
sfinansowanie w/w kwoty przez 
gminę Krasnobród pochłonęłoby 
połowę rocznego budżetu naszej 
gminy przeznaczanego rocznie na 
wydatki drogowe. Nadmienić należy, 
że średnie nakłady z budżetu państwa 
na utrzymanie kilometra drogi 
wojewódzkiej są kilkanaście razy 
wyższe niż na kilometr drogi 
gminnej. 

S. Lizut 
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Odpust Św. Rocha  
       W niedzielę 17 sierpnia 2003r. 
miały miejsce w Krasnobrodzie do-
roczne uroczystości odpustowe ku czci 
Św. Rocha, które odbywały się w 
kaplicy położonej w malowniczej 
Dolinie Św. Rocha.  
        Od samego rana do godzin 
południowych w kierunku kaplicy Św. 
Rocha podążały rzesze osób, zarówno 
pieszo jak i samochodami, które 
utworzyły wielki sznur. Zaplanowana na 
godz. 12 suma odpustowa została 
opóźniona, aby wszyscy pielgrzymi 
mogli zdążyć do miejsca uroczystości i 
uczestniczyć w całym nabożeństwie. 
       Czas oczekiwania na Mszę św. 
skracała i umilała muzyka i pieśni w 
wykonaniu: zespołu ludowego 
„Wójtowianie” 

i Orkiestry Dętej z Krasnobrodu. 
Tradycją jest bowiem, że koncerty tych 
zespołów poprzedzają sumę odpustową 
w Św. Rochu. Ponadto tegoroczne 
uroczystości religijne uświetnił swoją 
obecnością chór „Lechici” z 
Hrubieszowa. 
       Przed rozpoczęciem Mszy św. 
wszystkich zebranych powitał kustosz 
Sanktuarium Maryjnego w 
Krasnobrodzie ks. prałat Roman 
Marszalec.  
      Mszę św. sprawował i homilię 
wygłosił ks. płk. Andrzej Puzon z 
Hrubieszowa. Warto dodać, że 
żywiołowość i ekspresja wypowiedzi 
oraz tematy poruszane podczas homilii 
wywoływały spontaniczną i żywiołową 
reakcję słuchaczy. Kilkakrotnie homilia 
przerywana była oklaskami uczestników  

uroczystości religijnych, którzy w ten 
sposób prowadzili swoisty dialog z 
kaznodzieją i wyrażali aprobatę dla 
wypowiadanych podczas homilii słów. 
     Jak szacuje gospodarz uroczystości 
religijnych ks. prałat Roman Marszalec 
podczas sumy odpustowej rozdano około 
3 tys. komunikantów. 
      Na zakończenie uroczystości ks. 
prałat stwierdził, że ze względu na 
oprawę muzyczną oraz obecność 
celebransa i kaznodziei ks. płk. Andrzeja 
Puzona tegoroczny odpust ku czci św. 
Rocha był odpustem szczególnym.  
     Myślę, że podobnego zdania była 
większość uczestników uroczystości 
religijnych.  

M.Czapla  
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Ze skarbca mądrości 

   Magiczne obrazy 
 
 
wyszli na piękna polanę. Cała łąka tonęła 
we wszystkich kolorach tęczy. Kwiatki 
były tak piękne, że Konrad ukląkł, 
pocałował ziemię i oddał pokłon. 
Królewna patrzyła na niego zdziwiona, 
ale nic nie powiedziała. Kiedy zaczęło 
się zmierzchać, Konrad rozpalił ognisko i 
przygotował kolację. Po kolacji siedli 
przy ogniu i oboje patrzyli w płomienie. 
Gdy królewna zapatrzyła się w iskierki, 
Konrad swoim dmuchnięciem w żarzący 
się węgiel sprawił, że one zaczęły 
przybierać przeróżne kształty. Najpierw 
przeobraziły się w piękny zamek z 
wysoka basztą, w której siedziała  piękna 
dziewczyna o blond włosach. U podnóża 
baszty na białym koniku siedział rycerz i 
rozmawiał z piękną nieznajomą.  
Konrad znowu dmuchnął i iskierki 
utworzyły nowy obrazek. Tym razem 
Adrianna zobaczyła piękny ogród, po 
którym spacerował mały chłopiec. 
Pochylał się nad każdym, nawet 
najmniejszym kwiatkiem i każdy z nich 
gładził czule ręką. 
Konrad dmuchnął i wszystko zniknęło. 
Zaraz, zaraz iskierki znowu utworzyły 
nowy obraz. Tym razem królewna 
zobaczyła małą chatkę, do której 
wchodził młodzieniec bardzo biednie 
ubrany. W środku siedziała staruszka, 
pochylała się nad ciężko chorą 
dziewczynką. Chłopiec przywitał się z 
matką, a później z siostrą, która ledwie 
go rozpoznała. dziewczynka schwyciła 
dłoń brata, uśmiechnęła się i zasnęła na 
zawsze. Z oczu staruszki i chłopca 
popłynęły łzy. 
     W tym momencie Konrad spojrzał na 
królewnę, która też płakała. Adrianna 
nigdy się nie uśmiechała, ale też nigdy 
nie płakała. Konrad zagasił ogniska, 
uspokoił królewnę i poszli spać do małej 
góralskiej chatki, która znajdowała się w 
głębi polany. 

 
 
     Na drugi dzień zabrał swoją 
towarzyszkę na wędrówkę po górach. 
Pokazał jej piękne widoki, ale one na 
Adriannie nie robiły żadnego wrażenia.  
      Znowu nastał wieczór i co 
zaskoczyło Konrada, Adrianna sama 
poprosiła go, by wyczarował jej z ognia 
jakiś piękny obraz. Chłopiec dmuchnął w 
ogień i oczom królewny ukazała się 
obraz, który odzwierciedlał całe jej życie, 
a na końcu zobaczyła swoje pełne 
smutku oczy i rozpłakała się po raz drugi 
w życiu.  
Poprosiła swego towarzysza, by 
wyczarował jej coś wesołego, bo nie 
chce już płakać. Wtedy Konrad 
wyczarował z ognia obraz, który 
przedstawiał maleńkie dziecko. 
Otrzymało ono w prezencie pięknego 
kucyka i tak się cieszyło, tak bardzo, jak 
tylko dzieci potrafią się cieszyć. 
Wówczas nasza księżniczka po raz 
pierwszy w życiu uśmiechnęła się. 
Konrad aż rozpłakał się ze szczęścia 
widząc ogniki w jej oczach.  
Trzeciego dnia zaprowadził ją bardzo 
rano w góry i pokazał jej wschód słońca i 
całą przyrodę budzącą się do życia. 
Wtedy królewna zaśmiała się w głos, a 
echo, najzabawniejsze dziecko matki 
natury, wtórowało jej. 
      Wieczorem wrócili do zamku. Król i 
królowa nie mogli poznać własnej córki. 
Uśmiechała się do nich, a jej oczach 
iskrzyły się małe ogniki, które dodawały 
jej tyle uroku. Król i królowa chcieli 
obdarzyć dużym majątkiem, ale on chciał 
móc cieszyć się uśmiechem królewny. 
Wtedy Adrianna powiedziała, że jeśli 
wyjdzie za mąż, to tylko za Konrada. On 
jest jedynym człowiekiem, którego 
kocha i który pokazał jej tyle pięknych 
rzeczy. To on nauczył ja płakać i śmiać 
się. 

 

przygotowała Małgorzata 

 
 
      Dawno, dawno temu, bardzo daleko, 
bo aż na samym środku kuli ziemskiej 
znajdował się kraj, w którym żył król 
Karol i królowa Karolina. Ich państwo 
było najpiękniejszym miejscem na 
ziemi. Przez cały rok rosły i pięknie 
kwitły przeróżne kwiaty i drzewa. 
Ludzie byli bardzo szczęśliwi, zawsze 
uśmiechnięci, pełni zapału do pracy i do 
pomocy innym. Król i królowa mądrze 
rządzili swoim krajem. Panował w nim 
ład, porządek i nigdy nie było wojen. 
       Mimo, iż tak byli szczęśliwi w 
swym szczęśliwym królestwie, do pełni 
szczęścia brakowało im tylko dziecka. 
Po pięciu latach małżeństwa urodziła 
się im córeczka. Rodzice długo 
zastanawiali się nad wyborem imienia 
dla dziewczynki. Po wielu dyskusjach 
oboje uznali, że ich dziewczynka będzie 
miała na imię Adrianna. Dziewczynka 
była ślicznym niemowlęciem. Całe 
królestwo cieszyło się wraz z królem i 
królową. Każdy z poddanych przyniósł 
jakiś dar dla małej księżniczki. 
       Adrianna z dnia na dzień zmieniała 
się. Król i królowa patrzyli na swoją 
pociechę i uśmiechali się do siebie. 
Dziewczynka dorastała i była bardzo 
piękna, ale była zawsze smutna. To 
martwiło króla i królową. Ani zabawki, 
ani zwierzątka, ani ludzie, ani różne 
śmieszne sytuacje nie potrafiły 
wywołać nawet najmniejszego uśmie-
chu na ustach Adrianny. Jej duże piękne 
oczy zawsze były smutne. Nikt nigdy w 
nich nie dostrzegł nawet ognika radości. 
      Kiedy Adrianna miała dziewiętna-
ście lat, wielu młodych książąt 
przybywało do królestwa i starało się o 
rękę księżniczki. Ona nie chciała 
żadnego z nich. Zawsze patrzyła na nich 
swoimi smutnymi oczami i mówiła. 
- Nie. 
Król i królowa byli bardzo 
nieszczęśliwi z tego powodu. Pewnego 
dnia do ich królestwa przybył 
młodzieniec o imieniu Konrad. 
Przyszedł do pałacu i poprosił króla i 
królową o audiencję. Na początku nie 
chcieli go przyjąć, gdyż był bardzo 
biedny. Lecz po wielu naleganiach 
pozwolili wejść do sali tronowej. 
Konrad poprosił ich, by pozwolili mu 
Adriannę zabrać na trzy dni, na 
wycieczkę w góry.  
- Kiedy powrócimy, a wasza córka 
będzie smutna i nie będzie się 
uśmiechać, będziesz mógł królu zrobić 
ze mną co zechcesz! - obiecał 
młodzieniec.  
- Jeżeli cokolwiek stanie się naszej 
córce lub wróci smutna, to przepłacisz 
to życiem - zagroził król Karol.  
Lecz Adrianna nie miała wcale zamiaru 
ruszać w drogę. Dopiero gorące 
namowy królowej Karoliny przemogły 
opór córki.  
Wyruszyli na drugi dzień o świcie. Po 
długim spacerze i ciężkiej wspinaczce  

 

„Wakacje z ekonomią na ty” 
 
      Dnia 11 sierpnia 2003r. w Miejsko-Gminnej bibliotece Publicznej w 
Krasnobrodzie zostały przeprowadzone eliminacje „Turnieju Wiedzy Bankowej”. 
      Do eliminacji przystąpiło 3 uczestników z Gimnazjum w Krasnobrodzie. Zadaniem 
uczestników było rozwiązanie  krzyżówki i odgadnięcie hasła. 
       Uczestnik, który otrzymał największą ilość punktów za prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki został zakwalifikowany do II etapu. W naszym przypadku była to 
Magdalena Zub z Krasnobrodu. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe. 
       II etap turnieju odbył się w dniu 20 sierpnia 2003r. w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Zamościu. Tam zadaniem uczestników było rozwiązanie testu 
składającego się z 20 pytań. Reprezentantka MGBP w Krasnobrodzie Magdalena Zub 
otrzymała nagrodę książkową. 

S. Zdonek 
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VI sesja Rady Miejskiej 
w Krasnoborodzie 

 
      W dniu 25 lipca 2003r odbyła się VI 
sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 
Przed przystąpieniem do podejmowania 
uchwał Przewodniczący udzielił głosu 
obecnemu na sesji Senatorowi RP p. 
Kazimierzowi Pawełkowi. 
     Na wstępie swojego wystąpienia p. 
Senator poinformował, że jego 
obecność nie jest przypadkowa. Od 10 
lat jest mieszkańcem wsi Grabnik choć 
sezonowym, lecz czuje się związany z 
naszą gminą. Od 5 lat współpracuje z 
Radą i obecnym Burmistrzem. Od kiedy 
Krasnobród stał się uzdrowiskiem jest 
szansa rozwoju miasta jak i okolicznych 
wiosek gminy. Jako przykład, jak na 
lepsze zmienia się sytuacja, podał 
Kazimierz n/Wisłą. P. Senator życzył by 
gmina Krasnobród miała takie dochody 
z turystyki jak Kazimierz. Kończąc swe 
wystąpienie apelował by rozwijać modę 
na Krasnobród i Roztocze, a wtedy 
wszyscy będą mogli z tego skorzystać. 
       Kolejnym punktem porządku obrad 
było podejmowanie uchwał w sprawie 
rozpatrzenia zarzutów i protestów 
wniesionych do projektu planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy. Przed przystąpieniem 
do rozpatrywania protestów i zarzutów 
Burmistrz, p. A.Kalita oraz 
przedstawiciel biura projektowego 
przedstawili informację dotyczącą 
procedury uchwalania planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
     Do projektu planu ogółem wniesiono 

 
ponad 40 zarzutów i protestów, zarówno 
indywidualnych jak i zbiorowych. W 
związku z tym punktem obrad na sesję 
przybyło bardzo osób, nie tylko 
mieszkańców Krasnobrodu. Byli to 
autorzy zarzutów i protestów, którzy 
zostali zaproszeni na sesję. 
     Tu chciałabym dodać, że od wielu lat 
obserwuję sesje rady, ale nie 
przypominam sobie innej sesji, która 
wywołała tak duże zainteresowanie 
społeczeństwa i tak dużą frekwencję. 
     Każdy z zarzutów i protestów 
omawiany był indywidualnie. Osoby, 
których te protesty dotyczyły miały 
możliwość wypowiedzenia się. Wiele 
osób skorzystało z tej możliwości. 
     Nie wszyscy jednak wyszli z sali 
zadowoleni. Wśród zarzutów i 
protestów wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krasnobród i 
gminy Krasnobród były takie, które 
uwzględniono w całości, były takie, 
które uwzględniono częściowo, ale były 
też i takie, które zostały odrzucone.  
     Po omówieniu wszystkich zarzutów i 
protestów i podjęciu stosownych uchwał 

 
radni podjęli także uchwałę w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2003r. 
     Ostatnią uchwałą podjętą na VI sesji 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie była 
uchwała w sprawie ogłoszenia przetargu 
w celu dokonania wyboru banku 
wykonującego obsługę  budżetu  MiG 
Krasnobród. 
    Komentarza do uchwały udzieliła 
p.Skarbnik MiG. Poinformowała, że 
zawarta z Kredyt Bank S.A umowa na 
obsługę  budżetu MiG upływa z końcem 
br. w związku z tym należy ogłosić 
przetarg. Ogłasza się więc przetarg 
nieograniczony w celu wyboru banku na 
obsługę budżetu MiG w okresie od 1 
stycznia 2004r do 31 grudnia 2006r. 
Po podjęciu tej uchwały, zostanie  
przygotowana specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia oraz wykonane 
inne czynności związane z ustawą o 
zamówieniach publicznych. Jednym z 
tych zadań będzie powołanie przez 
Burmistrza komisji przetargowej do 
oceny złożonych ofert. Ustalenia 
komisji zostaną przedstawione radzie 
celem dokonania wyboru banku. 

oprac. M. Czapla 
 

 

Nowe władze „IGROSU”  

 
W dniu 16.08.2003r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Miejsko-
Gminnego Klubu Sportowego „Igros” Krasnobród. W związku z kończącą 
się kadencją zarządu klubu głównym tematem spotkania były wybory. 
      Zanim jednak przystąpiono do wyborów członkowie zdecydowali, aby 
zwiększyć skład Zarządu do 9 osób (dotychczas zarząd liczył 6 osób). 
      W wyniku głosowania wybrano nowy Zarząd, który po 
ukonstytuowaniu przedstawia się następująco: 

Prezes – Marek Pasieczny 
V-ce – Tomasz Pawelec 
V-ce – Robert Kawecki 
Sekretarz – Sławomir Radliński 
Skarbnik – Kazimierz Mielniczek 
Członkowie: Zbigniew Pióro,  

      Sylwester Kłyż,  
      Jarosław Bucior,  
      Jacek Szpyr 

        W skład obecnego zarządu weszły trzy osoby z poprzedniego składu 
zarządu. Są to: Marek Pasieczny, który podobnie jak w poprzedniej 
kadencji pełni funkcję prezesa, Sławomir Radliński – pozostał na 
stanowisku sekretarza oraz Kazimierz Mielniczek – poprzednio członek, a 
obecnie skarbnik. 
        Podczas zebrania wybrano także Komisję Rewizyjna, w skład której 
weszli: Andrzej Gałan – przewodniczący, Marcin Nowosad – sekretarz i 
Wojciech Kurantowicz – członek.  
Ustalono także termin spotkania Zarządu na niedzielę 31 sierpnia 2003r., 
godz. 1830. 

S. Radliński 
 

 

Dziekując 
za plony 

 

V Dożynki Powiatowe 
 

     W niedzielę 31 sierpnia 2003r. w Zwierzyńcu 
odbędą się V Dozynki Powiatowe. 
     Uroczystosci dozynkowe rozpoczną się o 
godz. 10 korowodem dożynkowym. Potem 
uczestników dożynek powita Burmsitrz 
Zwierzyńca, a następnie rozpocznie się uroczysta 
Msza Święta.  W programnie dożynek 
zaplanowano również wystapienia honorowych 
gosci oraz przegląd dorobku kulturalnego 
powiatu zamojskiego. 
 

Dożynki Diecezjalne 
 

Dożynki Diecezjalne 
 Diezecji Zamojsko-Lubaczowskiej  

odbędą się  
14 września 2003r.w Krasnobrodzie. 
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Piłkarskie zmagania 
 

 
      W dniu 10 sierpnia 2003r. na 
stadionie sportowym w Krasnobrodzie 
odbył się organizowany przez Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie III 
Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Krasnobrodu.  
      Do turnieju zgłosiło się 6 drużyn z 
następujących miejscowości: Majdan 
Wielki, Majdan Mały, Wólka Husińska, 
Nowa Wieś, Malewszczyzna, Stara 
Huta. Pomimo zgłoszenia reprezentacja 
Starej Huty nie dojechała na rozgrywki 
stąd też w turnieju wzięło udział 5 
drużyn. 
     Drużyny zostały podzielone na dwie 
grupy. W wyniku losowania grupę A 
stanowiły: Malewszczyzna, Majdan 
Mały, Majdan Wielki, natomiast w 
skład grupy B weszły reprezentacje: 
Nowej Wsi i Wólki Husińskiej.  
      W grupach drużyny grały mecze 
systemem „każdy z każdym” (w grupie 
A – 3 mecze, w grupie B – 1 mecz”.  

Grupa A 
Malewszczyna – Majdan Mały (0:1) 
Majdan Mały - Majdan Wielki (0:1) 
Malewszczyzna - Majdan Wielki (0:3) 

Grupa B 
Nowa Wieś  - Wólka Husińska (0:1) 
       W meczu o 3 miejsce spotkały się 
drużyny Majdanu Małego i Nowej Wsi - 
wynik meczu 3:1(bramki dla Majdanu 
Wielkiego: Smoląg 1, Borek 2, dla 
Nowej Wsi - Bielewicz 1).  
 

 
 
Mecz o 1 miejsce rozegrany został przez drużyny Wólki Husińskiej i Majdanu 
Wielkiego. Zakończył się remisem (1:1, w regulaminowym czasie gry), stąd też o 
zwycięstwie zadecydowały rzuty karne. Lepszą okazała się drużyna z Wólki 
Husińskiej. Seria rzutów karnych 6:5 dla Wólki Husińskiej.  
 
Ostateczna klasyfikacja: 

I miejsce  - Wólka Husińska  7 5:1 (6:5 rzuty karne) 
II miejsce - Majdan Wielki  7 5:1 (5:6 rzuty karne) 
III miejsce - Majdan Mały  6 4:2 
IV miejsce - Nowa Wieś  3 4:4 
V miejsce – Malewszczyzna  3 0:7 

 
       Trzy pierwsze drużyny otrzymały puchary, każda drużyna otrzymała piłkę do 
gry. Dodatkowo zwycięskie drużyny otrzymały: Wólka Husińska (I miejsce) - 
komplet koszulek, Majdan Wielki (II miejsce) - rękawice bramkarskie, Majdan Mały 
– ochraniacze. 
      Przygotowano też upominki dla „Króla Strzelców”, którym został Sławomir 
Borek z Majdanu Małego oraz najlepszego bramkarza, którym okazał się Mirosław 
Bukała z Wólki Husińskiej. 
    Puchary i nagrody wręczał Burmistrz Krasnobrodu Marek Pasieczny. 
    W turnieju sędziowali: Sławomir Radliński, Andrzej Gancarz, Sławomir Gancarz 
(OKS Zamość). 
     W skład zwycięskiej drużyny z Wólki Husińskiej wchodzili: Bukała Mirosław, 
Czapla Grzegorz, Nizio Stanisław, Bucior Jarosław, Nizio Mariusz, Pol Krystian, 
Osuch Rafał, Czapla Waldemar, Nizio Bogusław, Czapla Andrzej, Kostrubiec 
Zdzisław, Bukała Krzysztof, Słupski Jacek, Kozłowski Marek, Michoński Stanisław. 
       Dopisała pogoda, należy podkreślić wzorową organizację zawodów. Dla 
wszystkich uczestników turnieju przewidziano gorącą kiełbaskę z rożna i napoje 
chłodzące. Służba medyczna obecna na turnieju nie musiała wiele interweniować, 
gdyż zawody odbywały się zgodnie z duchem fair play. 
 

 Relację z turnieju przekazał  
      Sławomir Radliński 

 
Zobacz zdjęcia z turnieju na str. 20 

 

W kr ęgu 
Krasnobrodzkich Regionalistów 
 
      Każdego roku członkowie Krasnobrodzkiego  Towarzystwa 
Regionalnego  w Krasnobrodzie zbierają się na corocznym spotkaniu 
przy herbatce. Ostatnie odbyło się w dniu 12 sierpnia 2003r. w lokalu 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie. W spotkaniu 
uczestniczyło dwunastu członków. Tematów do rozmów było wiele . 
        Dyskutowano o przystąpieniu Krasnobrodzkiego Towarzystwa 
Regionalnego do Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w 
Lublinie, co wiązałoby się z wnoszeniem corocznej składki 
członkowskiej, ale jaka byłaby to kwota jeszcze nie wiadomo. Szczegóły 
poznamy po obradach Sejmiku Wojewódzkiej Rady Towarzystw, który 
odbędzie się w Kocku na początku września bieżącego roku. Poruszono 
temat zorganizowania w przyszłym roku Sejmiku Towarzystwa 
Regionalnego Lubelszczyzny w Krasnobrodzie. Członkowie uznali, że 
Krasnobród ma się czym pochwalić i poszczycić. Sejmik miałby również 
charakter promujący Krasnobród. Zorganizowanie Sejmiku wiązałoby 
się z poniesieniem pewnych kosztów finansowych.  
         Postanowiono kontynuować nadal akcję ratowania (konserwacji) 
starych zabytkowych nagrobków na miejscowym cmentarzu 
parafialnym. 
     S. Zdonek.  

 
 

Bieg Pamięci 
   
    Pod koniec sierpnia br. będziemy gościć w 
Krasnobrodzie uczestników XVII 
Międzynarodowego Czteroetapowego Biegu Pokoju 
Pamięci Dzieci Zamojszczyzny.  
        Pierwsze spotkanie odbędzie się 29 sierpnia 
(piątek) w centrum naszego miasta, gdzie będzie 
miała miejsce meta II etapu biegu prowadząca ze 
Zwierzyńca do Krasnobrodu. Powitanie 
zawodników na mecie zaplanowano w godz. 1615 –
1815. Tradycyjnie zawodników witać będzie zespół 
ludowy „Wójtowianie”. Mamy nadzieję, że 
podobnie jak w latach ubiegłych podczas powitania 
nie zabraknie również mieszkańców Krasnobrodu. 
Po przybyciu wszystkich zawodników na metę 
odbędzie się wręczenie nagród i dyplomów dla 
zwycięzców II etapu. 
      Ponownie z uczestnikami XVII Biegu spotkamy 
się w sobotę o godz. 1445. Wówczas odbędzie się 
pożegnanie zawodników i ich start do trzeciego 
etapu biegu prowadzącego z Krasnobrodu do 
Zamościa. 

M. Czapla 
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Echo  
„Dni Krasnobrodu  
z Radiem Lublin” 

 

 
      Corocznie w trzeci weekend lipca 
organizowane są w Krasnobrodzie dni 
miejscowości. W tym roku przypadło to 
na dni 19-20 lipca. Do organizacji 
tegorocznych „Dni Krasnobrodu” 
włączyło się Radio Lublin.  
      Dni miejscowości rozpoczęły się w 
piątkowe popołudnie w Centrum Kultury 
i Sportu w Krasnobrodzie otwarciem 
wystawy plastycznej pt. „Świat moich 
marzeń”. Wykonawcami prac prezento-
wanych na wystawie są niepełnosprawni 
uczestnicy Warsztatów Plastycznych, 
które odbyły się w Krasnobrodzie w 
dniach 23 maja - 1 czerwca 2003r. 
Wystawa została zorganizowana przy 
współpracy CKiS i Zamojskiego Domu 
Kultury. Podczas otwarcia wystawy 
ZDK reprezentowała p. Zofia Socha – 
osoba od wielu lat związana z 
Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym 
Osób Niepełnosprawnych „Świat moich 
marzeń”, która opowiedziała o historii 
konkursu, plenerach organizowanych w 
Krasnobrodzie, uczestnikach i pracach 
plastycznych wykonanych przez nich. 
Szkoda tylko, że tak niewiele osób 
przybyło na otwarcie tej wystawy i 
wysłuchało tych opowieści. 
      Także w piątek, ale nieco później, bo 
o godz. 2130 przy Ośrodku 
Wypoczynkowym „New Portalnd” 
odbyła się plenerowa projekcja filmu pt. 
„Vanilla Sky”. 
       Drugi dzień obchodów „Dni 
Krasnobrodu” dla niektórych rozpoczął 
się bardzo wcześnie, bo o godz. 600. Na 
tą godzinę bowiem zaplanowano zbiórkę 
osób, które chciały wziąć udział w 
Zawodach Wędkarskich o Puchar 
Burmistrza. W zawodach wzięło udział 
22 wędkarzy. Zawodnicy startowali w 
trzech kategoriach wiekowych. 
Najlepszymi okazali się: w kategorii 
kadetów (do 15 lat) – Tomasz Gradziuk 
z Krasnobrodu, w kategorii juniorzy (do 
21 lat) Balicki Piotr z Jarosławia. Wśród 
seniorów najlepszym okazał się Ryszard 
Marczak z Krasnobrodu. Puchary i 
pamiątkowe dyplomy dla zwycięzców 
wręczył z-ca burmistrza Krasnobrodu 
Janusz Oś. 
      W dalszej części sobotniego 
programu „Dni Krasnobrodu” odbył się 
pokaz ratownictwa wodnego prowa-
dzony przez ratowników RWOPR w 
Zamościu, a potem konkursy dla dzieci. 
Największą popularnością cieszył się jak 
zwykle konkurs na Małą Miss. W tym 
roku było aż 21 kandydatek, spośród 
których zgromadzona na plaży publicz-
ność wybrała Karolinę Inklod z Łańcuta 
jako Małą Miss Lata Krasnobród 2003. 
Kolejne miejsca zajęły: I v-ce Miss - Ola 
Kawecka z Krasnobrodu, II v-ce Miss – 
Karolina Nowosad z Tomaszowa Lub., 
III v-ce Miss – Wiktoria Jaźwa z Łań-
cuta. Natomiast Miss Publiczności 
została Weronika Kowaczuk z 
Hrubieszowa. 
 

Również wiele emocji dostarczyły 
wybory Małego Mistera. W tym 
konkursie startowało 12 chłopców w 
wieku od 2 do 12 lat. Małym Misterem 
został Daniel Roczkowski z 
Krasnobrodu (mały mister z 2002 roku). 
Drugie miejsce zajął Kuba Szumilak z 
Tomaszowa Lub., a trzecie Wojciech 
Czekirda z Krasnobrodu. 
Były też inne konkursy: Konkurs 
piosenki, wiedzy o poczcie, o Krasno-
brodzie, o Firmie Jacker. 
Zainteresowanie nimi było bardzo duże, 
część z nich przeprowadzono dopiero 
następnego dnia. 
      Po konkursach rozpoczął się 
program estradowy. Jako pierwszy 
zaprezentował się zespół folklorystyczny 
„NOVI BEOGRAD” z Jugosławii. 
Niestety ze względu na padający deszcz 
i plenerowe warunki (brak 
odpowiedniego miejsca na przebranie 
się) zespół zmuszony był zaprezentować 
swój program tylko w jednym stroju 
ludowym. Pomimo tych zmian koncert 
był bardzo interesujący.  
      Oprócz gości z Jugosławii wystąpili 
również: kapela podwórkowa „Sutki” z 
Hrubieszowa oraz zespół  młodzieżowy 
„Śrubka” z Krasnobrodu. O godz. 2000 
rozpoczął się program pt. „Estradowy 
zawrót głowy” podczas, którego odbyły 
się wybory Miss Nastolatek i wspólna 
zabawa z zespołem Perła Wschodu. 
      O tytuł Miss Nastolatek ubiegało się 
8 kandydatek. Najładniejszą dziewczynę 
wybierało specjalnie powołane jury, w 
skład którego wchodzili fundatorzy 
nagród, przedstawiciele władz 
samorządowych i organizatorów festynu. 
Jury zdecydowało przyznać tytuł Miss 
Nastolatek Annie Sawiak z Tomaszowa 
Lub. Natomiast tytuł I v-ce Miss 
przypadł Jolancie Milczuk z Zamościa, 
II v-ce Miss została Kamila 
Manachowska również z Zamościa. 
Fundatorami nagród dla najładniejszych 
dziewcząt byli: Firma JACKER z 
Jezierni k/Tomaszowa, Burmistrz 
Krasnobrodu, Krasnobrodzkie Centrum 
Handlowo-Przemysłowo-Usługowe 
AMC Market Spożywczy w 
Krasnobrodzie, Stacja Paliw KRAS-
TANK w Krasnobrodzie, ul. 3-go Maja 
77, Zakład Fryzjerski Moniki 
Dębińskiej-Konował z Zamościa oraz 
firmy kosmetyczne AVON i 
ORIFLAME. Kwiaty dla wszystkich 
uczestniczek  

wyborów Miss Nastolatek ufundowała, 
jak zwykle Kwiaciarnia p. Anny Ożga z 
Krasnobrodu. 
      Dodatkową atrakcją sobotniej nocy 
był zaplanowany tradycyjnie na godz. 
2200 pokaz sztucznych ogni. W tym roku 
sponsorem tego bardzo efektownego 
spektaklu świetlnego było Radio Lublin. 
       Warto dodać, że w sobotę podczas 
„Dni Krasnobrodu”, na krasnobrodzkiej 
plaży funkcjonowało plenerowe studio 
radiowe Radia Lublin. Do punktu w 
którym znajdowała się ekipa radiowa 
zapraszani byli goście, którzy 
opowiadali o Krasnobrodzie i o tym co 
aktualnie dzieje się w naszym mieście. 
W ciągu dnia Krasnobród ośmiokrotnie 
gościł na antenie  Radia Lublin. 
Rozmowy z gośćmi prowadził redaktor 
Marian Zacharczuk.  
       W sobotę funkcjonowało także 
stoisko „Informacji Turystycznej” i 
kiermasz książki oraz stoisko Poczty 
Polskiej zorganizowane przez Urząd 
Pocztowy w Krasnobrodzie, w którym 
prowadzono m.in. sprzedaż kart 
pocztowych ze stemplem 
okolicznościowym. 
      Niedziela - 20 lipca– ostatni dzień 
obchodów „Dni Krasnobrodu” 
poświęcona była głównie orkiestrom 
dętym. W tym dniu, bowiem odbył się 
XIII Przegląd Orkiestr Dętych 
organizowany dla powiatów: Zamość, 
Biłgoraj, Tomaszów Lub., Hrubieszów i 
Krasnystaw. 
       Do tegorocznej, 13-edycji przeglądu 
zgłosiło się 7 orkiestr, w tym 4 z powiatu 
zamojskiego oraz 3 orkiestry z powiatu 
krasnostawskiego. Niestety zabrakło 
orkiestr reprezentujących powiaty: 
biłgorajski, tomaszowski i hrubieszow-
ski. 
      W sumie do Krasnobrodu przyje-
chało około 170 muzyków. Przegląd 
rozpoczął się paradą orkiestr ulicami 
Krasnobrodu prowadzącymi sprzed 
budynku CKiS nad zalew.  
      Zanim jednak orkiestry przybyły nad 
zalew na scenie plenerowej nad zalewem 
wystąpi zespół folklorystyczny „KIS 
DUNA” z Węgier. Zespół, któremu to-
warzyszyła kapela ludowa „Kislaptaros” 
prezentował głównie muzykę i tańce lu-
dowe z Dorzecza Karpat.  
     Po koncercie gości z Węgier 
kontynuowano XIII Przegląd Orkiestr 
Dętych. Gdy wszystkie orkiestry 
przybyły nad zalew ta ogromna licząca 
w sumie 170  
 

Ciąg dalszy na str. 8 
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Echo  
„Dni Krasnobrodu  

 
Ciąg dalszy ze str. 7 
osób orkiestra wykonała wspólnie dwa utwory muzyczne. Połączonymi orkiestrami 
dyrygował p. Bogdan Pałczyński z Zamościa. Potem według ustalonego w wyniku 
losowania porządku każda z orkiestr prezentowała 15-minutowy program, który 
oceniany był przez profesjonalne jury. 
      Po wysłuchaniu wszystkich orkiestr Jury w składzie: Tadeusz Dobrowolski,  ks. 
prałat Mieczysław Gniady, Edward Bońkowski (wszyscy z Przemyśla) postanowiło 
przyznać następujące miejsca: 
W kategorii Orkiestr Młodzieżowych 

I miejsce- Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP  w Białowoli 
II miejsce - Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Siennicy Różanej 

W drugiej kategorii (pozostałe orkiestry) przyznano: 
I miejsce- Orkiestrze Dętej OSP  w Rejowcu 
II miejsce - Orkiestrze Dętej CK i S w Krasnobrodzie 
III miejsce - Orkiestrze Dętej MDK w Szczebrzeszynie 

Nagrody pieniężne dla w/w orkiestr ufundowali: Starosta Powiatu Zamojskiego i 
Burmistrz Krasnobrodu. 
     Ponadto przyznano nagrody ufundowane przez Dyrektora CKiS za udział w 
przeglądzie dla: Orkiestry D ętej z Tarnogóry i Roztoczańskiej Orkiestry Dętej ze 
Zwierzyńca. 
      Dodatkowo Orkiestra Dęta Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 
otrzymała nagrodę specjalną Burmistrza Krasnobrodu, a Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta OSP w Białowoli nagrodę Wójta Gminy Zamość. 
      Wszystkie orkiestry uczestniczące w przeglądzie otrzymały puchary i dyplomy 
uczestnictwa.  
      Jako najlepiej prezentującą się orkiestrę dętą podczas przemarszu Jury uznało 
Orkiestrę Dętą z MDK w Szczebrzeszynie. Za to wyróżnienie orkiestra otrzymała 
specjalny puchar. 
      Po wręczeniu pucharów, dyplomów i nagród, którego dokonali członkowie Jury i 
z-ca Burmistrza Krasnobrodu Janusz Oś rozstaliśmy się z orkiestrami. Ale to nie był 
koniec niedzielnego programu, bowiem po przeglądzie orkiestr dętych odbyło się 
„Spotkanie z Folklorem”, podczas którego wystąpili: Zespół „Prząśniczki” z Ulowa, 
Zespół Śpiewaczy ze Starej Huty, Zespół „Wójtowianie” z Krasnobrodu oraz „Wesołe 
Gosposie” z Kolonii Sitaniec.  
     Śpiewom i muzyce ludowej w wykonaniu tych zespołów towarzyszyła prezentacja 
sprzętów używanych dawniej na wsi takich jak: żarna, kołowrotki i.in. Można było  
 

 
pokręcić żarnami i sprawdzić ile siły 
potrzeba do zmielenia garści mąki, czy 
też próbować prząść nici. Była też 
degustacja chleba domowego wypieku z 
wiejskim masłem i miodem. Panie z 
zespołu „Prząśniczki” z Ulowa, które 
przygotowały ten pokaz próbowały też 
pokazać jak robi się masło. Niestety zbyt 
duży upał, który panował na plaży 
przeszkodził tym próbom. 
      Dużym zainteresowaniem 
mieszkańców Krasnobrodu i turystów 
cieszyło się także stoisko garncarskie. 
Przez całą niedzielę gościliśmy na 
krasnobrodzkiej plaży p. Mariana 
Chmiela z Dąbrowy Tarnawackiej, który 
prezentował jeden z ginących zawodów - 
garncarstwo. Wiele osób obserwowało 
proces tworzenia glinianych naczyń 
począwszy od zlepienia grudki gliny do 
uformowania dzbanka, flakonu czy 
miski. Wśród obserwatorów byli też 
tacy, którzy przy pomocy p. Mariana 
Chmiela sami próbowali tworzyć 
gliniane cudeńka. 
      Po zakończeniu programu 
muzycznego na plenerowej scenie nad 
zalewem wiele osób (dzieci, młodzież, 
dorośli) skierowało swe kroki w 
kierunku Ośrodka Wypoczynkowego 
„New Portland”. Tam, bowiem o godz. 
21 zaplanowano plenerową projekcją 
filmu pt. „Epoka lodowcowa”, która 
zakończyła tegoroczne „Dni 
Krasnobrodu”. 
      Na zakończenie relacji z „Dni 
Krasnobrodu 2003” serdecznie dziękuję 
wszystkim sponsorom, fundatorom 
nagród, osobom i instytucjom, które w 
jakikolwiek sposób przyczyniły się do 
organizacji tej imprezy. 
 

M. Czapla  
 

 

P o d z i ę k o w a n i a 
 

Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie składa 
podziękowania za pomoc w organizacji „Dni Krasnobrodu”. 

     Dziękujemy: 
Radiu Lublin  

za pokaz sztucznych ogni i relacje radiowe; 
Ośrodkowi Wypoczynkowemu  

„ENERGETYK” Sp. z o.o. w Krasnobrodzie za 
ufundowanie posiłków dla zespołów z Jugosławii i Węgier; 

Starostwu Powiatowemu w Zamościu  
za ufundowanie nagród dla orkiestr; 
Zamojskiemu Domowi Kultury  
za pomoc w organizacji wystawy; 

Urzędowi Pocztowemu w Krasnobrodzie  
za organizację stoiska i przeprowadzenie konkursu  

wiedzy o Poczcie; 
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Krasnobrodzie za organizację stoiska „Informacji  
Turystycznej” i kiermaszu książki. 

 

Dziękujemy także 
fundatorom nagród: 

 
Firmie JACKER z Jezierni k/Topmaszowa, 

Burmistrzowi Krasnobrodu, 
Krasnobrodzkiemu Centrum  

Handlowo-Przemysłowo-Usługowemu AMC  
Market Spożywczy w Krasnobrodzie,  

Stacji Paliw KRAS-TANK w Krasnobrodzie,  
ul. 3-go Maja 77, 

Zakładowi Fryzjerskiemu 
Moniki Dębińskiej-Konował z Zamościa 

Radiu Lublin 
Kwiaciarni p. Anny Ożga z Krasnobrodu 

oraz firmom kosmetycznym AVON i ORIFLAME. 
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Rekolekcje w drodze 
KRASNOBRÓD – ZAMOŚĆ – CZĘSTOCHOWA  2-14 sierpnia 2003r. 

 
śpiew. Każda grupa posiadała własną 
kapelę/zespół, który nierzadko rozwese-
lał nas – zmęczonych i utrudzonych 
upałem i kurzem. Modlitwa i śpiew 
rozłożone w ciągu dnia dawały 
wrażenie ubywania kilometrów. Im 
więcej milczenia i ciszy, tym trasa jakby 
się wydłużała. 
      Parafię Krasnobród reprezentowała 
skromna delegacja w liczbie 10 osób na 
czele z ks. Jackiem Rakiem. 
Wędrowaliśmy wraz z grupą I, której 
przewodniczyli: ks. Marcin Zaburko, 
ks. Robert Jacenty Domina – zakonnik z 
Towarzystwa Chrystusowego oraz 
ks. Jacek Rak. 
      Codziennie mieliśmy do przejścia 
od 20 do 35 km. Gorąca modlitwa nas 
wszystkich o pogodę zanoszona do 
Boga zaowocowała aż nadto. 
Doskwierały nam ogromne upały, lecz 
dziękowaliśmy za nie, gdyż ci, którzy 
szli nie pierwszy raz wiedzą o ile 
trudniej niż w słońcu podąża się 
w strugach deszczu. Na końcu każdej 
grupy dzielnie maszerowały 
pielęgniarki, które – choć dręczyły 
wysokie temperatury – nie miały zbyt 
wiele pracy. 
      Przechodząc przez kolejne miejsco-
wości naszej trasy pielgrzymkowej – 
a były to: Zwierzyniec, Biłgoraj, Huta 
Krzeszowska, Nisko, Alfredówka, 
Osiek, Staszów, Chmielnik, Jędrzejów, 
Moskorzew, Bystrzanowice i Brzyszów 
– doświadczyliśmy, my pielgrzymi, 
wiele dobroci i życzliwości ze strony 
ich mieszkańców, a także okolicznych 
wiosek, gdzie zatrzymywaliśmy się na 
odpoczynek lub posiłek.  
      Każdego dnia maszerowała z nami 
p. Ania Maciukiewicz – drobniutka re-
porterka z Katolickiego Radia Zamość, 
która nierzadko dźwigała na ramieniu 
 

 
ciężkie urządzenia potrzebne do 
transmisji z Pielgrzymki. Dzięki temu 
grupa XI – duchowa, a także nasi bliscy, 
którzy pozostali w domach, mogli 
łączyć się z nami, nie tylko 
w modlitwie, poprzez radio na 
częstotliwości 90,1 FM. Cztery godziny 
dziennie Katolickie Radio Zamość 
zdawało relację z naszego pielgrzy-
miego szlaku, a także wieczornych 
apeli.  
      Ciekawostką jest, iż drugiego dnia, 
w niedzielę, w Zwierzyńcu, odbył się 
ślub Agnieszki i Piotra – pary, która 
kroczyła razem z nami w grupie II. 
Zarówno dla nich jak i dla nas 
pozostanie to z pewnością bardzo miłe 
wspomnienie z tej XXI Zamojsko-
Lubaczowskiej Pieszej Pielgrzymki. 
       Od lat wydeptujemy ten sam szlak 
do Częstochowy. Tym udeptanym 
i wyrównanym szlakiem przybędzie 
w marcu do naszej Diecezji Obraz 
Królowej Polski. Mogę śmiało 
powiedzieć, że tegoroczna pielgrzymka 
stała się niejako osobistym 
zaproszeniem od naszej Diecezji dla 
Królowej i Matki naszego Narodu.  
      Nasze wędrowanie zakończyliśmy 
14 sierpnia Mszą Świętą o godz. 13.00. 
na Szczycie Jasnogórskim u stóp naszej 
Matki. Niektórzy z nas pozostali 
w Częstochowie na piątek 15 sierpnia, 
aby uczestniczyć w Uroczystości 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. 
      Warto było poświęcić te dwa 
tygodnie wakacji na osobiste spotkanie 
z Bogiem. Choć kosztowało mnie to 
wiele trudu i wysiłku, to nie żałuję 
i mam jednocześnie nadzieję, że 
intencje, które ze sobą niosłam zostały 
wysłuchane.  

Łucja 
 

 
Droga jest długa, 
idźmy razem. 
 
Droga jest trudna, 
pomagajmy sobie wzajemnie. 
 
Droga jest pełna radości, 
dzielmy się nią. 
 
      Już po raz trzeci uczestniczyłam 
w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. 
I znów było to dla coś innego niż 
w poprzednich latach, bardziej 
dojrzałego.  
      Wyruszyliśmy 2 sierpnia po Mszy 
Świętej w Katedrze Zamojskiej, którą 
celebrował Jego Ekscelencja Ksiądz 
Biskup Jan Śrutwa. Łącznie 
z Hrubieszowa, Lubaczowa, 
Tomaszowa i Zamościa w 10 grupach 
wyruszyło nas ponad 2200 pątników. 
Wszystko to działo się pod bacznym 
okiem Kierownika Pielgrzymki ks. 
Tadeusza Bastrzyka, który zdobył już 
doświadczenie nadzorując Pielgrzymką 
w latach ubiegłych. Funkcję Ojca 
Duchownego objął ks. Michał 
Maciołek. Najmłodszy uczestnik – Jaś – 
miał 1 roczek, najstarszy zaś 87 lat. 
       Myślą przewodnią naszej wędrówki 
stało się hasło: „Przez Maryję i różaniec 
do pełni życia w Chrystusie”. Warto w 
tym miejscu przytoczyć słowa Księdza 
Biskupa Jana Śrutwy, który zachęcając 
nas do sierpniowego pielgrzymowania 
powiedział: „(...) W Roku Różańca 
Świętego nie rozstajemy się nigdy 
z różańcem. Ciesząc się razem z Ojcem 
Świętym srebrnym jubileuszem jego 
Pontyfikatu, nieustannie modlimy się za 
Jana Pawła II i ofiarujemy w tej intencji 
nasze cierpienia, dolegliwości i życiowy 
trud. (...)” Tematem pielgrzymki był 
grzech, łaska i miłosierdzie. Kapłani 
starali się ukazać nam, czym jest grzech 
i jakie są jego najgroźniejsze przejawy 
we współczesnym świecie oraz wskazać 
na łaskę i miłosierdzie Boże, którymi 
jest obdarzony każdy, kto się nawróci. 
      Program dnia składał się z trzech 
części: porannych rozważań, opartych 
na fragmencie Ewangelii, 
popołudniowych konferencjach 
i wieczornego apelu, który był 
podsumowaniem całego dnia. Wszystko 
to przeplatała nieustanna modlitwa: 
najpierw Msza Święta, potem Godzinki 
do NMP, trzy części różańca, Litania 
Loretańska, Anioł Pański, Koronka do 
Miłosierdzia Bożego, Nowenna. Oprócz 
modlitwy dużo czasu poświęconego 
zostało również na  
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Świat 
moich marzeń 

 
      „Świat moich marzeń” – pod takim 
tytułem od wielu lat odbywają się warsztaty 
plastyczne, których uczestnikami są dzieci i 
młodzież specjalnej troski. Podczas kilku 
dniowego pobytu w Krasnobrodzie młodzi 
artyści przelewają na papier swoje myśli, 
odczucia i marzenia. Powstałe prace, 
wykonane rożną techniką przedstawiają 
głównie Krasnobród i jego okolice. Na 
zakończenie warsztatów zawsze odbywa się 
wystawa prac plastycznych. 
      Podobnie jak w latach ubiegłych również 
w tym roku Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie zorganizowało wystawę prac 
plastycznych uczestników warsztatów. 
Otwarcie wystawy włączono w program 
„Dni Krasnobrodu” i zorganizowano jak 
należy. Na gości oczekiwali organizatorzy: 
pracownicy CKiS i Biblioteki oraz 
reprezentująca Zamojski Dom Kultury p. 
Zofia Socha, która od lat współorganizuje 
warsztaty. Pomyślano nie tylko o duszy, było 
też coś i dla ciała: szampan, ciasto, kawa, 
napoje. 
Szkoda tylko, że oprócz organizatorów i 
sześciu osób zainteresowanych (osoby te nie 
były z Krasnobrodu) nikt z mieszkańców 
Krasnobrodu nie zaszczycił tego wernisażu 
swoją obecnością. 
       I tutaj nasuwają się pytania: Z czego 
wynika taka sytuacja” Czy Krasnobrodzianie 
nie odczuwają potrzeby zatrzymania się na 
chwilę w swym zabieganiu i korzystania z 
proponowanych form kultury? A może 
uważają, że młodzi artyści nie są na tyle 
dobrzy by zasługiwać na uwagę dorosłych? 
      Kiedyś inteligencja spotykała się na 
różnych imprezach kulturalnych – a dzisiaj? 
Czyżby w Krasnobrodzie nie było 
inteligencji? A może tak się wszyscy 
przyzwyczailiśmy do pikników i festynów, 
że „jakaś tam wystawa” nie jest imprezą 
godna uwagi dla „wielkich tego świata”? 
      Należy tylko życzyć dużo uporu i 
samozaparcia organizatorom, bo jeśli 
wszystkie tego typu imprezy będą tak 
lekceważone przez społeczeństwo 
Krasnobrodu, to naprawdę można się 
zniechęcić. Czy rzeczywiście jest aż tak 
wiele możliwości, że możemy przebierać? 
      Wątpię także czy młodym artystom 
chodziło o taki świat, w którym dorośli chcą 
im zaaplikować taki realizm, że aż się 
marzyć odechciewa. 
     Mimo wszystko jednak, życzę 
organizatorom dużo optymizmu i sukcesów. 
Może kiedyś znajdą się tacy, którzy docenią 
ich pracę i zauważą nawet ten „mały 
kawałek kultury”. 
 

    Jedna z nielicznych  
uczestniczek wernisażu   

 

 

Matka Teresa 
„Musimy przelać całą miłość w żywą działalność” 

 
       Zwieńczeniem 25 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II będzie zapowiedziana 
na 16 października beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty. Myślę, że będzie okazja 
przybliżyć jej sylwetkę. Oto kilka z Jej niezwykle bogatych myśli. 
 
Gotujemy codziennie dla dziesięciu tysięcy ludzi. Pewnego razu zwróciła się do 
mnie jedna z sióstr: „Matko, nie mamy nic do jedzenia, nie mamy nic, co 
moglibyśmy dać ludziom.” Nie potrafiłam nic na to odpowiedzieć. I jeszcze przed 
dziewiątą tego ranka zajechał przed nasz dom samochód ciężarowy pełen chleba. 
Rząd daje po kromce chleba i kubku mleka biednym dzieciom w szkole. Owego 
dnia – nikt w mieście nie wiedział dlaczego – nagle zamknięto szkoły. Wszystek 
chleb przywieziono do Matki Teresy. Pomyślcie, Bóg zamknął szkoły. Nie 
pozwolił, aby nasi ludzie byli głodni. I chyba wtedy nasi ludzie otrzymali po raz 
pierwszy w życiu tak dużo i tak dobrego chleba. Ten przykład może posłużyć 
jako świadectwo dobroci Boga. 

* * * 
   Musimy kochać aż do bólu. Nie wystarczy powiedzieć „Kocham”. Musimy 
przelać całą miłość w żywą działalność. A jak mamy to robić? Dawać aż do bólu. 
Kiedyś w naszym domu opieki nad dziećmi nie mieliśmy cukru. Mały czteroletni 
chłopczyk usłyszał, że „Matka Teresa nie ma cukru dla dzieci”. Poszedł do domu 
i powiedział rodzicom: „Przez trzy dni nie będę jadł cukru. Oddam mój cukier 
Matce Teresie.” Po trzech dniach rodzice przyprowadzili chłopca do naszego 
domu. Był taki malutki, że z trudem wypowiadał moje imię, a jednak nauczył 
mnie, jak kochać wielką miłością. Nieważne, ile dał, ale ofiarował to z wielką 
miłością, aż do bólu. 

* * * 
Jezus jest Światłem, 
Jezus jest Prawdą, 
Jezus jest Życiem. 
My także musimy być: 
Światłem miłości, 
Prawdą pokory, 
Życiem świętości. 

 
* * * 

   Zostaliśmy powołani, by kochać świat. Bóg tak umiłował świat, że posłał 
Jezusa. Dzisiaj zaś Bóg tak bardzo kocha świat, że posłał was i mnie, aby 
przynieść ludziom Jego miłość i miłosierdzie. Chcemy uobecniać Boga poprzez 
życie modlitwy, ofiary i oddania. A od was, Bracia, Bóg szczególnie oczekuje 
życia w kontemplacji. W rzeczywistości każdy chrześcijanin, każdy katolik, który 
żyje w zjednoczeniu z Jezusem w Eucharystii prowadzi życie kontemplacji. 

* * * 
   Świętość bardzo szybko wzrasta tam, gdzie istnieje dobro. Nigdy nie słyszałam 
o dobrych ludziach, którzy by zeszli na manowce. Świat jest zagubiony z powodu 
braku serdeczności i dobroci. 

* * * 
   Pewnego razu w Kalkucie przyszedł jakiś mężczyzna z receptą i rzekł: „Moje 
jedyne dziecko jest umierające, a tego lekarstwa nie można zdobyć w Indiach.” W 
momencie, kiedy rozmawialiśmy, zjawił się człowiek z koszem pełnym leków. 
Na samym wierzchu leżało to właśnie lekarstwo. Gdyby leżało w środku koszyka, 
mogłabym je przeoczyć. Gdyby ów człowiek przyszedł wcześniej albo później, 
też mogłabym wcale nie zauważyć. Stało się to akurat w tym momencie, a 
przecież na świecie są miliony dzieci. Bóg w swej wielkiej dobroci zatroszczył 
się o to małe dziecko ze slumsów Kalkuty i przysłał w samą porę odpowiednią 
ilość lekarstwa, aby ocalić temu dziecku życie. Wielbię dobroć i miłość Boga, 
ponieważ każde dziecko, w rodzinie biednej i bogatej, jest dzieckiem Bożym, 
stworzonym przez Stwórcę wszechrzeczy. 

* * * 
   Wieczorem, nim położysz się do łóżka, zapytaj siebie: „Co zrobiłem dzisiaj dla 
Jezusa? Jaki uczynek dla Jezusa dzisiaj spełniłem? Co wykonałem dzisiaj 
wspólnie z Jezusem?” Spojrzyj tylko na swoje ręce. To najlepszy sprawdzian 
sumienia. 
 

      fragmenty z książki: 
„Na każdy dzień – myśli Matki Teresy” 
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Polacy bliżej  
wielkiego świata? 

 
       Nie dawno byliśmy świadkami i 
uczestnikami referendum europejskiego, 
którego wynik miał przesądzić czy 
chcemy do Europy czy też nie. 
Entuzjaści „wejścia” Polski do Unii 
Europejskiej przedstawiali korzyści 
płynące z tego faktu w samych 
superlatywach. Jak w rzeczywistości 
będzie przekonamy się bardzo szybko. 
        Fakt przynależności do Europy  do 
której przecież i tak już należymy – tak 
nam pomieszał w głowach, że negujemy 
niemalże wszystko, co polskie, 
narodowe. Przejawy takiego zachowania 
widzimy na każdym kroku; na szyldach i 
reklamach sklepów, w codziennym 
słownictwie, w którym przeważają 
wyrazy obcego pochodzenia, jakby nasz 
język był ubogi. Czy rzeczywiście oto 
nam chodzi? Czy nasza tradycja i kultura 
narodowa jest tak uboga, że musimy 
czerpać z innych źródeł? 
Odzwierciedlenie istniejącej sytuacji 
bardzo dobrze obrazuje przykład ks.T. 
Rucińskiego:  
     „Kiedy nadszedł kryzys prawdy, 
dewaluacja wartości ksiąg i inflacja 
słowa, jakiś człowiek zaczął chodzić po 
ulicach i skupować stare słowa. 
Zainteresowani  
       
 

 
przechodnie wypytywali go, o jakie 
słowa mu chodzi. O stare, zapomniane, 
niemodne, bezużyteczne, nieużywane, 
choć kiedyś sporo warte. Ot choćby 
takie, jak: honor, cześć niewieścia, 
godność, rycerskość, ideał, uczciwość, 
prawość...- odpowiadał kupiec ze 
sprytnymi oczkami. Jedni wzruszali 
ramionami, myśląc, że to maniak czy 
pomylony. Inni, czując, że to jakaś gra, 
chcieli ją podjąć i pytali, jak i za ile 
mogą sprzedać któreś z tych słów- 
antyków. Kupiec podsuwał więc 
karteczki, na których trzeba było takie 
słowo napisać i podpisać się, otrzymując 
za każde złotówkę lub więcej. Suma 
zależała od dawnej wartości 
przypisywanej temu, co to słowo 
oznaczało. Ludzie traktowali to jak 
zabawę, program z ukrytą kamerą czy 
loterię. Jednak wielu z nich, gdy wróciło 
do domów, zaczynało odczuwać dziwny 
niepokój. Zwłaszcza ci, którzy sprzedali 
słowo „dusza”, „sumienie”, „zbawienie”, 
„Niebo”, „świętość” itp. Biegli więc za 
kupcem, chcąc odkupić te słowa. Jednak 
teraz ich cena była o wiele, wiele 
wyższa. Kupca nazwano wielkim 
złodziejem, choć niby niczego nikomu 
nie  

 
 
ukradł. Jednak ci, co pewne słowa, tak 
dawniej drogie, sprzedali głupio za 
bezcen, czuli się z czegoś strasznie 
okradzeni”. 
       Ile razy w życiu każdego człowieka 
pojawiają się „ różni handlarze ”? Często 
ich towarem są słowa innym razem 
czyjeś życie a przy kolejnej nadarzającej 
się okazji sprzedają wolność jakby mieli 
na nią monopol.   
       Czy rzeczywiście musimy się 
sprzedawać by być bliżej wielkiego 
świata i Europy?  
        Co nam zostanie, jeśli tak po prostu 
zapomnimy o tym co nasze, zwyczajne, 
polskie? Od kogo młode pokolenie 
będzie się uczyć polskości, jeżeli tak 
łatwo się jej pozbędziemy? Czy 
przypadkiem dzieci wychowane w erze 
telewizji kablowej i komputerów nie 
zapomną języka ojczystego? Czy 
będziemy mogli mówić o tożsamości 
narodowej, o którą tak bardzo walczyli 
nasi przodkowie? Czy to wszystko jest 
tak mało ważne, że nie warto się nad tym 
zastanawiać? Czy za jakiś czas będziemy 
mogli dumnie powiedzieć, że jesteśmy 
Polakami, jeżeli tak naprawdę bez 
większego wysiłku pozbędziemy się 
tego co polskie?  
       U progu wejścia Polski do Unii 
Europejskiej  pytania te pozostawiam 
otwarte. 
 

M. Misztal 

 

 

Wędkarskie sukcesy  
 
W dniach 9-10 sierpnia na zbiorniku w Nieliszu rozegrano IV Maraton Wędkarski 
organizowany przez Koło Roztocze w Zamościu. Zawody trwały od godz. 9 w sobotę 
do godz. 9 w niedzielę tj. 24 godziny bez przerwy. Wystartowało w nim 24 drużyny 
składające się z trzech zawodników każda w sumie ponad siedemdziesięciu 
zawodników z okręgów i kół z terenu południowo wschodniej Polski. Po raz pierwszy 
w tych zawodach udział wzięła drużyna z Koła Olender w Krasnobrodzie w składzie:  
Tomasz Olszewski, Roman Gradziuk i Janusz Oś. Debiut wypadł nad spodziewanie 
dobrze, po zwarzeniu złowionych ryb przez komisję sędziowską i podliczeniu 
wyników okazało się, że ekipa nasza uplasowała się na drugim  miejscu w klasyfikacji 
drużynowej. Ponadto Janusz Oś zdobył okazały puchar ufundowany przez Tygodnik 
Zamojski za największą rybę złowioną podczas zawodów, którą okazał się lin o wadze 
ponad 2 kilogramów. Organizator uhonorował najlepsze zespoły okolicznościowymi 
pucharami i dyplomami oraz nagrodził atrakcyjnym wysokiej klasy sprzętem 
wędkarskim. 

♦   ♦   ♦ 
 
Po raz kolejny w Mistrzostwach Okręgu w dyscyplinie spiningowej zajęliśmy II 
miejsce w klasyfikacji drużynowej podczas zawodów, które odbyły się w dniach 16-17 
sierpnia w Nieliszu. Zawody rozgrywano w trzech pięciogodzinnych turach w 
sektorach z łodzi oraz z brzegu na zbiorniku i trzecią turę na rzece Wieprz poniżej 
zapory. Drużyna w składzie Tadeusz Gradziuk, Janusz Oś, Roman Gradziuk, 
zdobywając vicemistrzostwo Okręgu Zamość na rok 2003 pozostawiła za sobą 
kilkanaście dobrych drużyn, ulegając jedynie zespołowi z Michalowa. Za osiągnięcie 
dobrych wyników Roman Gradziuk został powołany do kadry Okręgu na Mistrzostwa 
Polski, które odbędą się na Wiśle w Tarnobrzegu na początku września. Korzystając z 
tej okazji życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników i przysłowiowego połamania 
kija.  

 

OGŁOSZENIE 
 

„WULKANIZACJA” Sprzeda ż  
Artykułów Motoryzacyjnych 

ANDRZEJ NIZIO   
ul. Tomaszowska 22  

el. 660 70 26 
 

ŚWIADCZY USŁUGI  
WULKANIZACYJNE 

ORAZ OFERUJE 
 

OPONY                                                           
OLEJE FILTRY                   WYMIANA  
TŁUMIKI                               GRATIS! 
KLOCKI HAMULCOWE 
AKUMULATORY, DĘTKI, ŚWIECE, 
FELGI – ORAZ  INNE ARTYKUŁY 

PONADTO OFERUJE 
Dzięki szerokim kontaktom handlowym na 
życzenie klienta sprzedaż po korzystnej 
cenie z możliwością montażu: 

- AMORTYZATORY, ELEMENTY 
ZAWIESZENIA (SWOŻENIE, 

KOŃCÓWKI, DRĄŻKI), ŁOŻYSKA, 
PRZEGUBY ORAZ INNE CZĘŚCI 
SAMOCHODOWE (na zamówienie) 
OD WRZEŚNIA ZAPRASZAMY  

W GODZ.  8.00 – 20.00 
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Eurojam 2003 
Najnowsze wieści z życia Zawiszaków 

z  Krasnobrodu 

 
      W niewielkiej wsi Żelazko pod 
Częstochową w dniach od 2 do 11 
sierpnia 2003 roku odbył się 
międzynarodowy zlot harcerstwa z całej 
Europy. Impreza przyciągnęła 9000 
członków Federacji Skautingu 
Europejskiego z 21 krajów. 
      Na Eurojam wybrały się także dwa 
samodzielne zastępy harcerzy „Zawisza” 
z Krasnobrodu w składzie 14 osób. Choć 
zlot zaczął się dopiero 2 sierpnia (trwał 
do 11) to Zawiszacy z Krasnobrodu 
udali się do Żelazka już 30 lipca. Mimo 
kilku przesiadek wszyscy szczęśliwie 
dotarliśmy na miejsce około godziny 21. 
Tam czekał już na nas hufcowy Piotr 
Jedziniak, który jest zarazem 
drużynowym samodzielnych zastępów. 
Hufcowy bez zwłoki pokazał każdemu 
zastępowi miejsce, w którym ma się 
rozbić. W pośpiechu rozłożyliśmy 
namioty, gdyż już się ściemniało. Po 
chwili wszyscy leżeli wygodnie w 
swoich śpiworach. 
      Następnego dnia o 700 po całym 
naszym biwaku rozbrzmiał się 
przeciągliwy głos rogu, to była pobudka. 
Wszyscy zerwali się na równe nogi i 
zaczęli szybko wkładać mundury. Potem 
zjedliśmy śniadanie przygotowane z 
produktów przywiezionych ze sobą. (Od 
następnego dnia jedzenie było już 
wydawane.)  
      Następnie gdzieś koło 745 ponownie 
usłyszeliśmy ryk rogu, tym razem jeden 
długi dźwięk i kilka krótkich, był to 
sygnał wzywający na apel. Wszyscy 
biegiem rzucili się w stronę placu 
apelowego. Każdy zastęp gdy przybył 
krzyczał swój okrzyk. Rozpoczął się 
apel, zaśpiewano hymn stowarzyszenia i 
wciągnięto na maszt flagi. Obok nas 
stały dwie drużyny z Puław, 3 inne 
samodzielne zastępy oraz harcerze z 
Litwy i Łotwy. Razem 13 zastępów. 
Po apelu odbyła się Msza Święta. 
Podobny schemat poranka odbywał się 
przez cały obóz. 
      Przed południem rozpoczęła się 
pionierka, czyli budowa gniazda zastępu. 
Każdy zastęp musiał skonstruować stół, 
można było także platformę i umieścić 
na niej namiot. Do budowy używaliśmy 
wcześniej przygotowanego drzewa, 
żerdki łączyliśmy tylko za pomocą 
sznurka. Pionierka trwała jeszcze przez 
kolejne trzy dni. 
      3 sierpnia po południu odbyła się 
ceremonia otwarcia Eurojamu. Nagrzany 
słońcem olbrzymi plac apelowy wypełnił   
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Na zdjęciach: 

1. Ceremonia otwarcia Eurojamu 
2. Nauka pierwszej pomcy. 
3. Przyżeczenie Krystiana Sadowskiego. 
4. Pielgrzymka do Częstochowy. 
5. Ceremonia zamknięcia Eurojamu. 

 
 

Podziękowanie 
 

Harcerze z Krasnobrodu dziękują 

Panu Markowi Pasiecznemu Burmistrzowi Krasnobrodu 

za okazaną pomoc finansową 

Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych za dofinansowanie wyjazdu 

oraz naszemu opiekunowi ks. Krzysztofowi Majowi 

Panu Dyrektorowi Józefowi Wryszczowi 

za pomoc w organizacji wyjazdu. 

 

 
Ciąg dalszy ze str. 14 
się po brzegi beżowo – niebieskim tłumem. Okrzyki i 
pieśni zlewały się w jeden wielki gwar. Po chwili 
oczekiwania rozpoczął się szczególny apel, 
reprezentacje różnych krajów wzniosły w górę swoje 
flagi i proporce. Następnie wspólna modlitwa i 
odśpiewanie hymnu oraz hasła Eurojamu „Duc in 
Altum” co oznacza „Wypłyń na głębię”. Potem 
przyszedł czas na „Fiat Lux” tj. „Ceremonię Światła”. 
Na środku placu ułożono ogromny stos patyków i 
wzniecono ogień. Nie było to zwykłe drewno, gdyż 
każdy harcerz przywiózł ze sobą swój własny patyk z 
innego zakątka świata. Ceremonię otwarcia zakończył 
okrzyk: „Ad Marian Europa”. 
     W kolejnych dniach odbywały się zajęcia, podczas 
których spotykaliśmy harcerzy z różnych krajów. Były 
to: 
„Artis ” – każdy zastęp uczył drugi zastęp z innego 
kraju technik harcerskich, np. mój zastęp uczył skautów 
z Francji pierwszej pomocy i śpiewu. 
„Convivium”  – było to ognisko, na które zastęp 
przygotował dla drugiego zastępu swoją ulubioną 
potrawę oraz uczył zagranicznych harcerzy 
regionalnych śpiewów. Tu znów natrafiliśmy na 
Francuzów, którzy częstowali nas różnymi potrawami, 
m.in. ślimakami. 
„Certament”  – podczas tego zajęcia bawiliśmy się w 
różne gry i zabawy z kolegami z Włoch. 
„Dies Communionis” – inaczej dzień wymiany, tego 
dnia wszyscy skauci mogli odwiedzać się wzajemnie, 
wymieniać się podpisami i pamiątkami. 
„Expeditio” – to zajęcie trwało cały dzień, każdy 
zastęp dostał do wypełnienia misję, musiał przy tym 
współpracować z zastępem z innego kraju. Na nas 
znów przypadli Włosi. Misja miała charakter kulturalny 
i przyrodniczy. Należało wykonać kilka zadań m.in. 
wykonać szkic marszruty, narysować szukany obiekt, 
napisać raport i piosenkę itp. 
      Podczas Eurojamu był też czas przeznaczony na 
zrobienie i zjedzenie śniadania, obiadu i kolacji. 
Dostawaliśmy produkty, z których przyrządzaliśmy 
jedzenie na specjalnych kuchniach z fajerkami, 
ustawionych na polanach z dala od lasu. Nie brakowało 
też wolnych chwil, wtedy można było pograć w rugby 
lub kupić coś w sklepiku harcerskim. 
     7 sierpnia był najważniejszym dniem zlotu. Wtedy 
to odbyła się pielgrzymka do Częstochowy. Wszyscy 
harcerze zostali dowiezieni na miejsce autokarami. 
Każdy nawiedził kaplicę z cudownym obrazem i na 
specjalnych tablicach stojących przy murach klasztoru 
zawiesił kopertę ze swoją intencją. Następnie wszyscy 
zgromadzili się na placu przed klasztorem, gdzie 
odbyła się Msza Święta poprowadzona przez Prymasa 
Polski. Po komunii świętej skauci podzielili się 
wcześniej upieczonym przez siebie chlebem.  
      Na koniec zlotu odbyła się ceremonia zakończenia, 
także z uroczystą Mszą Świętą. Każdy harcerz otrzymał 
grudkę soli, mającą przypominać skautom aby tak jak 
mówi Ewangelia stawali się solą ziemi. 
      11 sierpnia w naszym biwaku odbyło się wielkie i 
pospieszne sprzątanie, gdyż jeszcze tego dnia mieliśmy 
wrócić do domów. Gdy już wszyscy byli spakowani, a 
dawne miejsca naszych gniazd lśniły czystością 
hufcowy zwołał specjalny apel, na którym 4 chłopców 
z Krasnobrodu złożyło przyrzeczenie harcerskie. Potem 
pożegnaliśmy się ze wszystkimi i szczęśliwi udaliśmy 
się w podróż powrotną. Szkoda tylko że Eurojam 
odbywa się tak rzadko.  

 Damian Belina 
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Kronika sportowa 
 
 

Lato 
w Krasnobrodzie 

 
Mówiąc o tym 
mają rację 
bo to przecież 
są wakacje.  
 

Czy jezioro 
plaża, las  
tutaj latem  
pełno nas. 
 

I nie straszne 
są upały   
rady z tego 
duży, mały. 
 

Rower, kajak, 
zwykła dętka 
ciągle na 
pływanie chętka. 
 

Lecz najlepsze 
na cerę 
są wodne  
i słoneczne kąpiele. 
 

Do tego wonna 
żywica sosnowa 
i miss lata 
już w pełni gotowa. 
 

Takie są przecież 
Krasnobrodu walory 
a plaża jak tęcza 
bogata w kolory. 
 

Atmosfera miła i słodka 
tu turystę na pewno spodka.  
 

Jeśli zatęsknisz  
kiedyś o zmroku 
Przyjedź turysto 
tu w przyszłym roku!  

Kargol Danuta 
 

 
Piłka nożna dziewcząt 

     W Finale Powiatowym „Piłkarska Kadra Czeka” dziewcząt o Puchar 
Przewodniczącej Rady Powiatu Zamojskiego w Wysokiem k/Zamościa-
15.05.03r.Gimnazjum w Krasnobrodzie zajęło 1 miejsce i awansowało na turniej 
wojewódzki w Nidzwiadach k/Lubartowa. Odbył się on 03.06.03r gdzie zajęliśmy 5 
miejsce. Otrzymaliśmy pamiątkowy puchar. Zespół przygotowali i prowadzili n-le w-
fu Marta i Kazimierz Mielniczkowie. 
        Dziewczęta grały w składzie: Ewa Margol, Żaneta Kłyż, Magda Mielniczek, 
Sylwia Siemko, Ewelina Gontarz, Joanna Roczkowska, Katarzyna Dobek, Katarzyna 
Roczkowska, Judyta Mękal, Marlena Zaśko, Alicja Łubiarz, Klaudia Zawiślak, 
Joanna Zub, Joanna Kłyż. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piłka nożna chłopców 
      W turnieju finałowym grupy  zamojskiej chłopców „Piłkarska Kadra Czeka” 
Gimnazjum w Krasnobrodzie zajęło 2 miejsce za gimnazjum Gminy Tomaszów a 
przed gimnazjum Moniatycze, z którym przyjechał ks.Grzegorz Hałas.Turniej odbył 
się 28.05.03r.w Suścu. Otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom oraz puchar. 
       Wystąpiliśmy w składzie: Kamil Rębisz, Adam Kostrubiec, Przemysław 
Mazurek, Sławomir Borek, Artur Kurantowicz, Mateusz Kurantowicz, Łukasz 
Nowosad, Paweł Daniel, Mateusz Mazurek, Kamil Słupski (Krasnobród), Adam 
Adamczuk, Bartosz Walczak, Dawid Zwolak (Łabunie), Mateusz Kałużniak 
(Skierbieszów). Nasz zawodnik Sławomir Borek został wybrany najlepszym 
piłkarzem turnieju. Otrzymał dyplom oraz puchar z rąk prezesa OZPN w Zamościu 
p.Wiesława Pałki. Zespół przygotowali i prowadzili n-le w-fu Kazimierz Mielniczek i 
Andrzej Gałan. oprac. 
                                                                                                   K. Mielniczek 

 

 

Dzień Weterana 
 
     W dniu 7 września 2003r. w 
Krasnobrodzie odbędą się uroczystości 
kombatanckie z okazji „Dnia Weterana”. 
    Organizatorem uroczystości jest 
Zarząd Okręgowy Związku Kombatan-
tów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych w Zamościu. 
     Uroczystości rozpoczną się Mszą św. 
Kościele NNMP w Krasnobrodzie. 
Potem odbędzie się przemarsz na 
cmentarz pod Pomnik Żołnierzy 
Września 1939r., gdzie okolicznościowe 
przemówienie wygłosi Prezes Zarządu 
Okręgowego.  
      Uroczystości  kombatanckie 
uświetnią: Orkiestra OSP z Łukowej i 
Chór Kombatancki z Sitna. 

M. Czapla  
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Powiatowe 
Święto Sportu 

 
      IV Powiatowe Igrzyska LZS 
Mieszkańców Zamojskiej Wsi odbyły się 
w niedzielę 27.07.03r. w Sitnie.  
Głównym celem imprezy było wyłonienie 
najlepszej usportowionej gminy powiatu 
zamojskiego na 2003r. Wyjazd reprezanta-
cji Gminy Krasnobród był zorganizowany 
we współpracy pomiędzy Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie a 
Klubem Sportowym „IGROS”. 
      Reprezentacja nasza liczyła ponad 40 
osób, gdyż w zawodach strażackich brały 
także udział młodzieżowe drużyny OSP, 
dziewczęta z Wólki Husińskiej oraz 
chłopcy z Majdanu Wielkiego. 
      W programie Igrzysk znalazły się 
następujące konkurencje: 
*Mistrzostwa Powiatu w PN, 
*Mistrzostwa Powiatu w PŚ kobiet i 
mężczyzn, 
*Zawody Sprawnościowe dla władz 
samorządowych,   
*Zawody strażackie Młodzieżowych 
drużyn OSP, 
*Biegi przełajowe, 
*Lotka i skok w dal dziwcząt i chłopców, 
*Przeciąganie liny kobiet i mężczyzn, 
*Toczenie opony, 
*Przenoszenie worków z piaskiem, 
*Przenoszenie partnera, 
*Zawody wędkarskie, 
*Wyciskanie odważnika. 
 

     Najlepsze wyniki osiągnęliśmy w 
konkurencjach: 
 

Dla wójtów i burmistrzów:  
1.T.Muca - Zwierzyniec 
2.JANUSZ OŚ - Krasnobród 
3.H.Krawczuk - Miączyn 
 

 
Dla przewodniczących rad: 
 

1.KAZIMIERZ MIELNICZEK –  
Krasnobród 
2.A.Budzyński - Zwierzyniec 
3.R.Borowski - Miączyn 
 
     Reprezentacja Gminy Krasnobród 
okazała się najlepsza w toczeniu opony. 
Dwuosobową drużynę tworzyli:  

PAWEŁ GRONDEK 
i JAROSŁAW BUCIOR. 

z Wólki  Husińskiej. 
 
     Pierwsze miejsce zajęła także żeńska 
drużyna pożarnicza z WÓLKI 
HUSIŃSKIEJ, w skład której 
wchodziły: Katarzyna Kozłowska, 
Katarzyna Czapla, Agata Działa, 
Izabela Zaśko, Ewelina Dziura, Joanna 
Nizio, Barbara Łach, Barbara Nizio.  
Drugie miejsce zajęła drużyna ze 
Skierbieszowa, a trzecie ze Zwierzyńca. 
      
W siatkówce mężczyzn:  
1. Zwierzyniec,  
2. KRASNOBRÓD (Paweł 
Krasnopolski, Marcin Mikulski, Konrad 
Pyś)  
3. Zamość 
 

 

 
Punktacja końcowa: 

1. Sitno – 380 pkt. 
2. Zwierzyniec – 259 pkt. 
3. Miączyn – 255 pkt.  
4. Łabunie – 179 pkt, 
5. Grabowiec – 172 pkt., 
6. KRASNOBRÓD – 166 pkt., 
7. Skierbieszów – 156 pkt. 
8. Stary Zamość – 149 pkt. 
9. Zamość – 145 pkt. 
10. Radecznica – 126 pkt. 
11. Komarów – 97 pkt. 
12. Adamów – 84 pkt. 
13. Sułów – 71 pkt. 
14. Nielisz – 50 pkt. 
15. Szczebrzeszyn – 10 pkt. 
     Ogółem w Igrzyskach wystartowało 
1520 uczestników z 15 gmin. Dwie 
najlepsze gminy wezmą udział w 
Igrzyskach Wojewódzkich w 
Wisznicach (Biała Podlaska). 
      Reprezentację składającą się w 
większości z uczniów naszej szkoły 
ZSO w Krasnobrodzie przygotowali i 
poprowadzili wraz z z-cą burmistrza 
Januszem Osiem Marta i Kazimierz 
Mielniczkowie. 

KM 
Zdjęcia z tej sportowej imprezy 
publikujemy na str. 20. 
 

 

W trosce o piękno przyrody 
 

 
       Już po raz trzeci na prośbę 
Burmistrza Krasnobrodu Marka 
Pasiecznego zawodnicy Klubu 
Piłkarskiego „IGROS” wzięli 
udział w pracach związanych z 
utwardzaniem piaszczystego 
podejścia w stronę Kaplicy Św. 
Rocha. Został ułożony kolejny 
stopień w dół z pociętych klocków 
drzewa bukowego.  
       W sobotę tuż przed sezonem 
turystycznym na upiększanie tego 
pielgrzymkowego miejsca swój 
czas poświecili: Marcin Kołtun, 
Tomasz i Kazimierz Mielnicz-
kowie, Jarosław Bucior, Tomasz 
Pawelec, Marcin Nowosad, Paweł 
Nieradko, Wojciech Kurantowicz, 
Tomasz Kurek, Andrzej „Dycha” 
oraz prezes klubu Marek Pa-
sieczny. 
                oprac. K. Mielniczek 
 
Na zdjęciu:  
Uczestnicy akcji – członkowie 
Klubu Sportowego „IGROS” 
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Koncert organowy i nie tylko...  
 
      
        W dniu 3 sierpnia 2003r. odbył się trzeci tego lata koncert organowy w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie. Z organistą 
Janem van Molem z Belgii koncertował Chór „Rezonans” z Zamościa, którym dyrygowała Alicja Saturska.              
             Wraz z zamojskim chórem wystąpił chór męski „Les Chantres D’ain” z Francji, który przyjechał do Polski na zaproszenie 
Chóru „Rezonans” by wziąć udział w koncercie „Muzyka bez Granic”.                          
                                     
                                                                                                                                                                                               M. Czapla                                                   
        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Krzyżówka nr 44 

 
Litery kratek ponumerowanych od 1 do 6 utworzą rozwiązanie Krzyżówki  Nr 44, które wraz z naklejonym na karcie pocztowej 
kuponem prosimy przesłać na adres Redakcji w terminie do 10 września 2003r. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi 
rozlosujemy nagrodę ufundowaną przez Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 43: „Przemoc jest tlenem bezprawia”. Za prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki Nr 43  NAGRODĘ –
zestaw upominków (koszulka, latarka, szachy magnetyczne) ufundowany przez Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 
otrzymuje: Mariusz Ruczkowski z Krasnobrodu, ul. Zamojska 27. Gratulujemy. Nagroda do odebrania w Redakcji. 
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Co słychać  
w kulturze? 

 
Koncerty na skwerku 

Odbyły się kolejne letnie niedzielne koncerty na skwerku 
organizowane przez Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie. 27 lipca koncertowała „Kapela 
Krasnobrodzka”. W następną niedzielę 3 sierpnia na 
skwerku grała Orkiestra Dęta z Krasnobrodu, a tydzień 
później 10 sierpnia – zespół młodzieżowy „Śrubka” z 
Krasnobrodu. Ze względu na koncerty w Dolinie św. 
Rocha i „Pożegnanie wakacji” nie było koncertów na 
skwerku 17 i 24 sierpnia. Ostatni tego lata koncert na 
skwerku odbędzie się 31 sierpnia o godz. 1800. 
 

Koncerty w Dolinie Św. Rocha 
W niedzielę 17 sierpnia 2003r. przed sumą odpustową ku 
czci św. Rocha w Dolinie św. Rocha koncertowali: 
Zespół „Wójtowianie” i Orkiestra Dęta z Krasnobrodu 
oraz Chór „Lechici” z Hrubieszowa.  
 

Wakacyjne kino  
zawiesiło działalność 

Przy współpracy Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie i Ośrodka Wypoczynkowego „NEW 
PORTALND”  w piątek 11 lipca  rozpoczęło działalność 
w Krasnobrodzie wakacyjne kino plenerowe. Projekcje 
na tzw. „świeżym powietrzu” odbywały się na placu przy 
Ośrodku „NEW PORTLAND się w piątki i niedziele. 
Odbyły się tylko 4 projekcje, ostatnia 20 lipca 2003r. 
Kolejne niestety musieliśmy odwołać ze względu na 
uszkodzenie (awarię) projektora. 

oprac. M. Czapla 

 

Pożegnanie wakacji 
22-24.08.2003r. 

 

2222..0088..22000033rr ..  ((PPIIĄĄTTEEKK ))  
SSTTAADDII OONN  SSPPOORRTTOOWWYY  WW  KK RRAASSNNOOBBRROODDZZII EE  

 

1400 - Zawody rowerowe   
Zawody polegały na pokonaniu toru przeszkód. Zawodnicy 
startowali w 4 kategoriach wiekowych: 

1. do 9 lat (do kl. III) 
2. 10-12 lat (kl.IV-VI) 
3. 13-15 lat (gimnazjum) 
4. powyżej 15 lat 

 

2233..0088..22000033rr ..  ((SSOOBBOOTTAA))  
PPLL AAŻŻAA  NNAADD  KK RRAASSNNOOBBRROODDZZKK II MM   ZZAALL EEWWEEMM   

1100 - Turniej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza 
          Krasnobrodu 
1600 - Koncert zespołu cygańskiego „ROMANI  
          CIERHEŃ” z Opola Lubelskiego 
1800 - Koncert Kapeli Podwórkowej „RZEMYKI”  
         z Józefowa 
1900 - Koncert Zespołu „WÓJTOWIANIE” 
2000–100 - Plenerowa zabawa z zespołem „QUEST” 
 

2244..0088..22000033rr ..  ((NNII EEDDZZII EELL AA))  
PPLL AAŻŻAA  NNAADD  KK RRAASSNNOOBBRROODDZZKK II MM   ZZAALL EEWWEEMM   

1700 - Koncert zespołu młodzieżowego „ŚRUBKA” z 
Krasnobrodu 
1800-2000 - Koncert kwartetu „RETRO” z Ukrainy 

 

Kolejny sukces  
„Wójtowian” 

 
       W poprzednim wydaniu „G.K.” pisaliśmy o pierwszej nagrodzie, jaką zespół 
folklorystyczny „Wójtowianie” z Krasnobrodu zdobył w przeglądzie zespołów 
ludowych, który odbył się w dniu 6 lipca br. w Skierbieszowie w ramach „Jarmarku. 
 

 
Kiliana”. Przypomnę, przegląd ten był 
poświęcony piosence o miłości 
szczęśliwej i nieszczęśliwej  
     Kolejny sukces, choć trochę mniejszy 
„Wójtowianie” odnieśli podczas II 
Regionalnego Festiwalu Pieśni o 
Roztoczu, który odbył się w Suśćcu w 
dniu 27 lipca br. Tutaj, bowiem 
„Wójtowianie” zajęli III miejsce, 
spośród 14 zespołów biorących udział w 
tym festiwalu.  
      Nasz zespół reprezentował nie tylko 
Krasnobród, ale również Powiat 
Zamojski. „Wójtowianie” - byli 
jedynym zespołem z tego powiatu. W 
festiwalu uczestniczyły głównie zespoły 
z powiatów: tomaszowskiego i 
biłgorajskiego. 
      „Wójtowianie” wyśpiewali sobie 
trzecie miejsce prezentując dwie 
piosenki: „Tu ma ojczyzna” – słowa: 
Marianna Olszewska i Zofia Molenda, 
melodia ludowa i „Jutro znów 
wyruszamy na wędrówkę” – słowa i 
muzyka: Marianna Olszewska. 
    W imieniu Redakcji G.K. gratuluję 
sukcesu i życzę kolejnych. 

M. Czapla 
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