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W lipcowym  

numerze m. in.:  
■ Od oberka do mazura 
■  Brzydkie kaczątko  
■  Rozkład jazdy autobusów 
■ Czas dla siebie 
■ O „Roztoczanach” 
■ Krzy żówka  
■ Humor  

 

Cenne podpisy 
  

Miasto i Gmina Krasnobród jako pierwsza w kraju jednostka samorządu 
terytorialnego skorzystała z nowej formy wspierania inwestycji proekologicznych przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

                            Ciąg dalszy na str.  13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

„GAZETA 

EKOLOGICZNA” 
 

Tak zatytułowany został bezpłatny 
dodatek specjalny do „G.K.”, który 
dołączamy do lipcowego i sierpniowego 
wydania naszego pisma. Lipcowa 
„Gazeta Ekologiczna” poświęcona jest 
formom ochrony przyrody w gminie i 
edukacji ekologicznej, natomiast w 
sierpniowej będziemy pisać m.in. o 
kierunkach działań gminnych w 
zakresie gospodarki odpadami oraz o 
innych działaniach zmierzających do 
zmniejszenia zanieczyszczenia naszego 
środowiska. 
      Wydanie dodatku częściowo 
sfinansowane zostało ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Zapraszamy do lektury. 

M. Czapla 
 

 

To już lato 
                                                                                            patrz str. 3 

 
 

 

Dni  

Krasnobrodu 

20-22 lipca 
2001r. 

 
Szczegółowy program 

na str. 15 „G.K.” 
 

Na zdjęciu: Burmistrz MiG Krasnobród Marek Pasieczny, Prezes WFOŚiGW  
Wojciech Piekarczyk, Vice Prezes BOŚ Warszawa Piotr Wiesiołek,  

Naczelnik Wydziału Rynków Kapitałowych BOŚ Zygmunt Krasiński 
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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 
 

***** 
Przystąpiono do prac związanych z 
modernizacją dachów na obiektach 
szkolnych w Krasnobrodzie. 
Modernizacja polega na wykonaniu 
konstrukcji drewnianych krokwiowych 
oraz pokryciu blachą trapezową 
powlekaną. Prace wykonuje Firma 
„TORFEX” z Krasnobrodu. W 
bieżącym roku planuje się wykonanie 
modernizacji dachów na trzech 
budynkach. Koszt budowy jednego 
dachu wyniesie ponad 70 tys. zł. 
Ten sam wykonawca prowadzi także 
roboty związane z adaptacją części 
korytarzy na sale lekcyjne dla potrzeb 
gimnazjum. Przygotowywane są trzy 
sale lekcyjne i pomieszczenie dla 
biblioteki.  
 

***** 
Zakończono kablowanie ul. Lelewela 
na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Mickiewicza do posesji p. Doroty i 
Ireneusza Kudełko. Inwestycja była 
przeprowadzona dzięki pomocy Rejo-
nowego Zakładu Energetycznego 
Zamość, który sfinansował 
okablowanie zasilające. Natomiast 
wykonania oświetlenia ulicznego 
zostało sfinansowane ze środków 
gminy. Zainstalowano 6 nowych lamp 
ulicznych i 6 posesji jest już zasilanych 
kablem ziemnym. Koszt zadania 
łącznie wynosi 41.142 zł. 
 

***** 
 

Zakończono kolejny etap budowy drogi 
w Grabniku. W miarę pozyskiwania 
środków planowane są dalsze etapy 
realizacji tej inwestycji. 

 
*****  

 

 
 

***** 
Trwają prace związane z budową kanali-
zacji sanitarnej w ulicach Mickiewicza, 
Cichej i Placu Siekluckiego. Po 
uruchomieniu przepompowni w ul. 
Mickiewicza będzie możliwe wykonanie 
przyłączy indywidualnych i mieszkańcy 
w/w ulic będą mogli odprowadzać ścieki 
bezpośrednio do kolektora. Planowane 
zakończenie tego etapu to koniec sierpnia 
br. Koszt zadania wyniesie ponad 360 tys. 
zł. 

***** 
 

Rozpoczęły się prace związane z budową 
sanitariatów w Szkole Podstawowej w 
Zielonem. Prace prowadzone są sposobem 
gospodarczym przez pracowników 
COKiS i pracowników interwencyjnych. 
Wraz z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego uczniowie tej szkoły będą 
mogli korzystać z nowych sanitariatów. 
Jest to już ostatnia szkoła na terenie 
gminy Krasnobród, która nie miała 
odpowiedniego zaplecza sanitarnego. 
 

***** 
Kontynuowane są prace związane z 
budową nowych chodników na terenie 
Krasnobrodu. Dobiega końca budowa 
chodnika na Podklasztorze obok 
klasztoru, zaś w najbliższym czasie 
planowane jest wykonanie chodnika przy 
ul. 3-go Maja na odcinku od sklepu 
„Waldex” do budynku poczty. Prace te 
będą wykonywane  w ramach własnych 
środków Miasta i Gminy Krasnobród. 
 

***** 
Rada Powiatu Zamojskiego podjęła 
uchwałę w sprawie przekazania na rzecz 
gmin w formie darowizny nieruchomości 
zabudowanych będących budynkami 
ośrodków zdrowia. 
Nawiązując do tej uchwały Zarząd Miasta 
i Gminy Krasnobród wystąpił z 
wnioskiem do Powiatu o przekazanie na 
rzecz gminy Krasnobród majątku po 
byłym i obecnym ośrodku zdrowia. 
 

***** 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
*****  

W dniu 19 lipca 2001r.  o godz. 1000 w 
centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbędzie się XXV sesja 
Rady Miasta i Gminy w Krasnobrodzie. 
W porządku obrad tej sesji 
zaplanowano podjęcie uchwał w 
następujących sprawach: 
1. Przyjęcia „Strategii rozwoju 

Miasta i Gminy Krasnobród”, 
2. Wystąpienia do Ministra Zdrowia 

w sprawie uznania Krasnobrodu za 
miejscowość uzdrowiskową, 

3. Wyrażenia opinii dotyczącej połą-
czenia miasta na prawach Powiatu 
Zamość z Powiatem Zamojskim, 

4. Przystąpienia do współdziałania w 
realizacji zadania „Roztoczańskie 
Centrum Odzysku Surowców i 
Edukacji Ekologicznej”, 

5. Zmiany uchwały z dnia 16.05 br.  
o ustaleniu bonifikat oraz trybu ich 
podzielenia przy sprzedaży 
komunalnych lokali mieszkalnych, 

6. Zmiany nazwy placu w mieście 
Krasnobród, 

7. Utworzenia obwodów głosowania 
w domach pomocy społecznej, ich 
granic i numerów oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych, 

8. Zmiany obwodów głosowania, ich 
granic i numerów oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych, 

9. Zmian w budżecie na rok 2001. 
 

*****  

W dniu 3 sierpnia br. odbędzie się 
uroczyste otwarcie II etapu Ścieżki 
przyrodniczo-hisoryczno-dydaktycznej. 
Ścieżka ta, to przedłużenie istniejącej 
już Ścieżki Św. Roch–Hutki, która 
będzie prowadzić dookoła 
Krasnobrodu. Jej długość to około 15 
km. Na trasie ścieżki zostanie 
wykonanych 6 stanowisk z opisem, a 
także miejsca do wypoczynku. W 
związku z utworzeniem ścieżki zostanie 
wydany informator turystyczny. 
 

*****  
Po raz kolejny w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie 
zostały zorganizowane kolonie letnie 
dla dzieci i młodzieży. W ciągu tych 
wakacji zaplanowano trzy dwutygo-
dniowe turnusy. Ostatni turnus 
zakończy się 6 sierpnia. Organizatorem 
kolonii jest Stowarzyszenie „Akcja 
Katolicka”. Za środki uzyskane z 
organizacji kolonii zostaną wymienione 
drzwi wejściowe do budynku ZSO. 

 
*****  

  
 Informacje zebrała: 

       M. Czapla 
 

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie 
Wydawca: Centrum Oświaty Kultury i Sportu  w Krasnobrodzie 
Skład redakcji Andrzej Czapla, Mariola Czapla (red. nacz.)  
Współpracownicy 
wydania: 

Alina Słota, Andrzej Skrzypa, Sylwester Lizut,  
Stanisław Maruszak 

Adres redakcji: COKiS, ul. 3-go Maja 18, 22-440 Krasnobród,  
tel. (0-84) 660-71-17, 660-75-23 

Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.   
Nie zwracamy materiałów nie zamówionych. Przedruk dozwolony za podaniem źródła. 
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To już lato 
       
 Mija czwarty tydzień wakacji. Dla wielu osób jest 
to czas letniego wypoczynku i regeneracji sił po 
całorocznym intensywnym wysiłku związanym ze 
spełnianiem określonych obowiązków – praca, 
nauka itp. O tym, że faktycznie tak jest 
mieszkańcy atrakcyjnej miejscowości turystycznej 
jaką jest niewątpliwie Krasnobród mogą się 
przekonać niemalże na każdym kroku. Gości 
odpoczywających w Krasnobrodzie można 
spotkać wszędzie, na zakupach, na spacerze, w 
kościele, nad zalewem. Czasami patrzymy na nich 
z zazdrością stwierdzając „takim to dobrze – 
spacerują, odpoczywają, mile spędzają czas, a my 
musimy wcześnie wstawać, iść do pracy i spełniać 
wiele innych obowiązków”. Z drugiej zaś strony 
cieszymy się, że chcą do nas przyjeżdżać, spędzać 
tu wolny 

 

 

 

czas, podziwiać nasze urocze zakątki 
pomimo wielu atrakcyjnych ofert 
turystycznych, zarówno krajowych jak 
i zagranicznych. 
        Generalnie obserwuje się w 
Krasnobrodzie zmniejszenie ilości osób 
wypoczywających w grupach 
zorganizowanych, tj. coraz mniej 
kolonii i obozów, natomiast 
Krasnobród staje się coraz bardziej 
miejscem wypoczynku rodzinnego. Na 
początku lipca kwaterodawcy narzekali 
na brak gości, było wiele wolnych 
miejsc noclegowych. Teraz sytuacja 
trochę się poprawiła, co nie oznacza, że 
nie ma już wolnych miejsc. Tych, 
którzy nie zdecydowali jeszcze gdzie 
spędzą urlop serdecznie zapraszamy do 
Krasnobrodu.  Ostatnie dwa weekendy, 
a zwłaszcza ostatni dowiodły, że 
Krasnobród to także  

 

 
 
z przejażdżek sprzętem wodnym. Niewątpliwie dużą atrakcją dla wielu był 
także zjazd na otwartej w tym roku zjeżdżali.  Z tego, co zaobserwowałam, ta 
forma zabawy sprawiała wiele radości zarówno małym jak dużym amatorom 
nowych wrażeń. 
     Jak dotąd był to chyba rekordowy weekend w tym roku pod względem 
ilości turystów wypoczywających w Krasnobrodzie. Miejmy nadzieję, że nie 
ostatni.  

M. Czapla 

wspaniałe miejsce wypoczynku sobotnio-
niedzielnego. Upalna pogoda ściągnęła do 
naszego miasta tysiące osób spragnionych 
kąpieli zarówno słonecznej jak i  tej 
tradycyjnej w krasnobrodzkim zalewie. 
Sznury aut ciągnęły do Krasnobrodu 
niemalże z każdej strony. Jak się okazało 
istniejące miejsca parkingowe nie zdołały 
pomieścić wszystkich zmotoryzowanych 
turystów. Wielu z nich miało problem, gdzie 
zaparkować swoje auto. Niektórzy byli 
zmuszeni zostawiać je na poboczach ulic, na 
prywatnych posesjach sąsiadujących z 
zalewem, gdzie tylko było trochę wolnego 
miejsca i gdzie dało się wjechać. 
Po rozwiązaniu problemu z parkowaniem 
można już było pozwolić sobie na relaks.  
Chociaż mam wątpliwości, czy takie warunki 
jak: tłok, gwar, kolejki do punktów 
gastronomicznych, na zjeżdżalnię lub na 
przejażdżkę łódką czy „bananem” pozwalają 
się zrelaksować. Chyba tak, bo zwolenników 
tej formy wypoczynku były tysiące. Jedni się 
opalali, inni kąpali, jeszcze inni korzystali 
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Brzydkie kaczątko 

 
       Obserwując przemiany jakie 
następują w związku z remontem 
budynku Centrum Oświaty Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie, popularnie 
zwanym „domem kultury”, można by 
się doszukać analogii do bajki 
Andersena zatytułowanej „Brzydkie 
kaczątko”. Nasz budynek nie 
remontowany ponad dwadzieścia lat, 
sąsiadujący, a właściwie połączony z 
dużo młodszym i odnowionym 
budynkiem Urzędu Pocztowego w 
Krasnobrodzie bardzo kontrastował i 
faktycznie wyglądał jak „brzydkie 
kaczątko”. 
Ale podobnie jak w bajce z brzydkiego 
kaczątka wyrósł piękny łabędź, tak i 
tutaj zniszczony budynek domu kultury 
powoli zmienia swój wygląd i 
upodabnia się do bajkowego „łabędzia”. 
 

Prace związane z modernizacją budynku 
finansowane przez miejscowy samorząd 
trwają od jesieni ubiegłego roku i są 
wykonywane etapowo. Najpierw 
dokonano wymiany dachów nad 
niższymi częściami budynku. Prace te 
wykonywali pracownicy COKiS oraz 
pracownicy interwencyjni zatrudniani 
przez Urząd Miasta i Gminy 
Krasnobród. Na wiosnę bieżącego roku 
został wykonany dach nad najwyższą 
częścią budynku (nad salą kinowo-
widowiskową), tutaj prace prowadziła 
firma budowlana. 
Następnie zburzono dotychczasowe 
ogrodzenie, wyrównano teren, posiano 
trawę. Kolejnym etapem prac 
modernizacyjnych była wymiana okien i 
wykonanie elewacji budynku od strony 
ul. 3-go Maja. Po usunięciu rusztowań 

 
 
zadbano o odpowiednią oprawę 
plastyczną (wykonanie napisów i herbu) i 
frontowa część budynku prezentuje się 
bardzo okazale (nie jest to tylko moje 
zdanie). Pozostały jeszcze małe prace 
kosmetyczne, takie jak uporządkowanie 
otoczenia, posadzenie krzewów itp., ale to 
nie wszystko. Bo budynek prezentuje się 
okazale tylko frontowej strony. Podobne 
prace (wymiana okien, elewacja) trzeba 
będzie wykonać na części budynku 
COKiS od ul. Mickiewicza. Będzie to 
kolejny etap prac które zaplanowane są na 
jesień br. 
        Najważniejsze jest to, że część 
problemów, z którymi borykaliśmy się 
przez wiele lat (zacieki na suficie podczas 
deszczów w pomieszczeniach COKiS, 
nieszczelne okna, zniszczona elewacja, 
nieestetyczne ogrodzenie) powoli stają się 
historią. 
                                          M. Czapla 
Proszę porównać zdjęcia zmieszczone 
poniżej. 

                   Budynek COKiS przed remontem                                                    Budynek COKiS obecnie 
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Od oberka do mazura 

 
 

W dniu 4 lipca wystąpił z koncertem dla mieszkańców 
naszej miejscowości oraz dla gości przebywających na 
wypoczynku w Krasnobrodzie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Hrubieszowskiej.  
       Zespół, który działa od 1987 roku w swoim repertuarze 
ma tańce z wielu regionów Polski, które prezentuje w 
przepięknych, odpowiednich dla poszczególnych regionów 
Polski strojach. Młodzi tancerze i pieśniarze (dzieci i 
młodzież w wieku od 8 do 18 lat) swoimi występami 
uświetniają różnego rodzaju uroczystości w mieście i 
regionie, a także poza granicami Polski. Występowali już 
m.in. w Niemczech, Danii, Hiszpanii, na Ukrainie, a w 
sierpniu br. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej 
wyjeżdża do Portugalii. Biorąc udział w różnego rodzaju 
przeglądach, festiwalach, konfrontacjach odnosi wiele 
sukcesów. 
       Tancerze z Hrubieszowa występowali w Krasnobrodzie 
po raz drugi (pierwszy koncert odbył się w 1999r.). 
Krasnobrodzki koncert Zespołu, był koncertem plenerowym 
zorganizowanym przed budynkiem COKiS. Tancerze 
tańczyli na trawie, ale jak powiedziała pani Łucja Watras – 
akompaniatorka zespołu, prowadząca krasnobrodzki 
koncert - to nie był ich pierwszy występ na trawie, gdyż 
podobnie było na koncertach w Danii. 
       Koncert rozpoczął się oberkiem i kujawiakiem. 
Podczas prezentacji tych tańców zespół wystąpił w strojach 
łowickich. Następnie zgromadzona publiczność obejrzała 
suitę tańców śląskich, tańce Lachów sądeckich oraz tańce 
lubelskie. Oczywiście poszczególne tańce zespół pre-
zentował odpowiednio w strojach poszczególnych 
regionów. Wszystkie tańce zgromadzona publiczność 
nagradzała gromkimi brawami, ale chyba największy 
entuzjazm widoczny był podczas kończącego krasnobrodzki 
koncert  tańca narodowego  - mazura. Tancerze wystąpili  
bowiem w strojach z epoki księstwa warszawskiego – 
dziewczęta w białych długich sukniach, natomiast chłopcy 
w niebiesko-różowych mundurach.  
      Kończąc spotkanie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Hrubieszowskiej z krasnobrodzką publicznością głos 
zabrała pani Grażyna Temporowicz – kierownik 
artystyczny i choreograf zespołu, która wręczyła zastępcy 
burmistrza MiG Krasnobród  Januszowi Osiowi  kalendarz 
z wizerunkiem zespołu i bardzo gorąco podziękowała za 
serdeczne przyjęcie w Krasnobrodzie. 
      Cały koncert dostarczył wiele niezapomnianych wrażeń. 
Szkoda tylko, iż pomimo tego, że rozwieszono około 20 
kolorowych plakatów i informacji zamieszczonej w 
czerwcowym wydaniu „Gazety Krasnobrodzkiej” obejrzało 
go tak niewiele osób. Ci, którzy skorzystali z zaproszenia z 
całą pewnością mogą stwierdzić, że warto było, a ci, którzy 
nie skorzystali, niech żałują. 

M. Czapla 
P.S. 
Spotkałam się z zarzutami, że koncert ten powinniśmy 
zorganizować na tzw. „skwerku” lub nad zalewem. 
Zgadzam się, że miejsce obok budynku COKiS otoczonego 
rusztowaniami i materiałami budowlanymi stanowiły 
niezbyt efektowną scenografię do tego typu koncertu, jednak 
nie mieliśmy zbyt dużego wyboru. Chciałabym wyjaśnić, że 
wybór takiego, a nie innego miejsca spowodowany był 
koniecznością zabezpieczenia miejsca, w którym tancerze 
mogliby się przebrać, a niestety, ani nad zalewem, ani w 
sąsiedztwie skwerku nie dysponujemy takim zapleczem. 
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SStteeggnnaa  
wrażenia z turnusu rehabilitacyjnego 
 
        Od lipca 2000r. prowadzi działalność Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce. W swojej krótkiej działalności uczestnicy byli już na dwóch 
turnusach rehabilitacyjnych. Na pierwszym wyjeździe byli w górach w Muszynie zaś 
ostatnio, na początku czerwca br. przebywali nad morzem. Wrażeniami z pobytu w 
Stegnie podzielił się z Czytelnikami „G.K.” jeden z uczestników WTZ w 
Dominikanówce Andrzej Skrzypa. 
 
     Tegoroczny turnus rehabilitacyjny, który trwał dwa tygodnie spędzaliśmy w 
Stegnie nad morzem. Była tam liczna grupa uczestników wraz z opiekunami. 
Wypoczywaliśmy w ośrodku wczasowym „Fala”. Pomimo nienajlepszych warunków 
lokalowych pobyt w Stegnie uważam za bardzo udany. Zorganizowano dużo 
wycieczek, miedzy innymi trzygodzinny rejs po Bałtyku. Moim zdaniem była to 
najatrakcyjniejsza wycieczka. Początek rejsu był w Sopocie, a zakończenie na 
Półwyspie Helskim. Na Helu zwiedziliśmy muzeum oraz miasto. Następna wycieczką 
było wycieczka do Gdyni. Zwiedzaliśmy: starówkę, okręt wojenny „Błyskawica” oraz 
gdyńskie oceanarium. Podczas turnusu było bardzo dużo atrakcyjnych wycieczek, 
 

 
 
które pozwoliły nam poznać dużo 
ciekawych miejsc takich jak np. 
Westerplatte. W wolnym czasie 
chodziliśmy nad morze, aby zbierać 
bursztyny i muszelki. Wieczorami 
odbywały się dyskoteki, na których 
panowała fajna atmosfera. Odbył się 
również konkurs tańca, w którym 
czołowe miejsca tzn. równorzędne 
pierwsze miejsce zajęli nasi uczestnicy 
wraz z opiekunami. Ciekawym 
zwiedzanym przez nas obiektem był 
zamek krzyżacki w Malborku. 
Turnus był bardzo fajny, chociaż pogoda 
nie dopisała. Mam nadzieję, że w 
następnym roku pojedziemy na turnus i 
aura nam wtedy dopisze. 

Andrzej Skrzypa 
uczestnik grupy poligraficznej 

    

Dokąd 
i o której 
godzinie? 

 
        W czerwcu zostały zmienione 
rozkłady jazdy autobusów PPKS i SP 
„Autonaprawa”. Aby ułatwić 
korzystanie z publicznych środków 
lokomocji w bieżącym wydaniu „G.K.” 
publikujemy rozkłady jazdy autobusów i 
busów w/w firm przewozowych oraz 
przewoźników prywatnych kursujących 
z przystanków: Krasnobród Rynek i 
Krasnobród Podklasztor.  
       Mamy nadzieję, że ten dodatek 
specjalny przyda się w każdym domu. 

       M. Czapla 
 

 

  Nowości  
wydawnicze 

 
      W niedzielę 15 lipca 2000r. mieszkańcy Miasta i Gminy Krasnobród oraz turyści 
wypoczywający w Krasnobrodzie mieli okazję nabyć książkę pt. „Przydrożne 
pomniki wiary” autorstwa pana Mieczysława Kościańskiego, pochodzącego z 
Krasnobrodu, a obecnie 
mieszkającego w Lublinie 
redaktora „Dziennika 
Wschodniego”. 
     „Przydrożne pomniki 
wiary” to publikacja 
zawierająca informacje o 
zabytkach sakralnych znaj-
dujących się na terenie 
Parafii Nawiedzenia Naj-
świętszej Marii Panny w 
Krasnobrodzie oraz fotogra-
fie krzyży, figur i kapliczek. 
       Książka zawiera także 
informacje o współczesnych 
twórcach związanych z 
Krasnobrodem, którzy w 
swojej działalności arty-
stycznej opierają na 
tematyce sakralnej. 
      Odrębny rozdział 
książki poświęcony jest 
kultowi Św. Rocha. Autor 
przedstawił w tym rozdziale 
nie tylko informacje o 
kaplicy Św. Rocha w 
Krasnobrodzie i odbywają-
cym się tam uroczystości 
odpustowej, ale także 
podzielił się wrażeniami z 
pobytu we Francji i Belgii, gdzie zwiedził kościoły i kaplice i uczestniczył w 
uroczystościach ku czci Św. Rocha. 
      Z bogato ilustrowanej książki można się dużo dowiedzieć na temat historii miasta 
i religijności jego mieszkańców. 
      Książkę można będzie jeszcze nabyć w niedzielę 22 lipca br. po mszach świętych 
przed głównym wejściem do krasnobrodzkiego kościoła. 

      M. Czapla 

    

Punkt 
Informacji 

Turystycznej 
 

mieszczący się  

w Bibliotece Publicznej 
 

w okresie wakacji 
jest czynny: 

 
Poniedziałek -  900-1700 

Wtorek -  900-1700 
Środa -  900-1700 
Czwartek -  900-1700 
Piątek -  900-1700 
Sobota - 1000-1400 
Niedziela - 1030-1430 

                    
Zapraszamy 
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ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW 

PPKS Zamość                         Rozkład ważny od 17.06.2001r. 

KRASNOBRÓD RYNEK 
ROZKŁAD ODJAZDÓW 
 

Kierunek Godziny odjazdów 
BIŁGORAJ DA. 8:38LB  10:38Un  16:23Um 

BONDYRZ II 5:28F  15:48F 
GÓRNIKI 10:10L  17:40Ng 

HUTKÓW II 11:40U 
JÓZEFÓW 12:31UB  14:00S 

JÓZEFÓW  
przez Hutki Wieś 

6:35F  10:55F  14:35F 

JÓZEFÓW  
przez Hutki Wieś, Stara Huta 

18:49Ub  18:52Ub 

JÓZEFÓW  
przez Krasnobród Podkl. Hutki Wieś 

6:31F  10:51F  14:31F 

KRASNOBRÓD DK 10:14Un  15:44Fm  16:00UC 
KRASNOBRÓD PODKL. 9:54N  11:13UZ+ 
LUBLIN DA.GŁ. 
przez Jacnia II, Zamość DA.,Piaski 

5:27 

LUBLIN DA. POŁ 
przez Szczebrzeszyn, Nielisz 
Żółkiewka, Krzczonów P. DW 

10:58U 

LUBLIN DA. POŁ. 
przez Szczebrzeszyn, Turobin 

12:13N 

MAJDAN MAŁY 6:24S  7:23LB  13:33N  17:13  23:03 Fm 
STARA HUTA 9:08N  14:58L 
SUSIEC DK. 7:50IF  16:42 K 
SUSIEC DK. 
przez Krasnobród Podkl. 

16:38K 

TOMASZÓW LUB.DA. 6:09F  7:05A  7:57LB  11:01L  12:35LB 14:12N 
15:24S  16:20Fg 16:29F  18:31Ng  19:30Fg  
20:01Fm  

TOMASZÓW LUB.DA. 
przez Klocówka 

10:04N  12:18U  15:49L   

WARSZAWA DW. STADION DA. 8:51 BNP 
ZAMO ŚĆ DA. 
 

5:43F  8:10U  16:03F  20:35Ub 

ZAMO ŚĆ DA. 
przez  Jacnia II 

10:00U  11:32UZ+  18:42K 

ZAMO ŚĆ DA. 
przez Krasnobród Podkl. 

8:06U  15:59F  20:31UB 

ZAMO ŚĆ DA. 
przez Krasnobród Podkl, Jacnia II 

18:38K 

ZAMO ŚĆ DA. 
przez Krasnobród Podkl. 
Suchowola III, Pniówek Nż 

10:18IF 

ZAMO ŚĆ DA. 
przez Suchowola III, Pniówek Nż. 

6:30F  12:09F  14:14UB  15:25F 
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PPKS Zamość                                    Rozkład ważny od 17.06.2001r. 

KRASNOBRÓD PODKLASZTOR 
ROZKŁAD ODJAZDÓW 
 

 
Kierunek Godziny odjazdów 

BIŁGORAJ DA. 8:35LB   
BONDYRZ II 5:25F  15:45F 

GÓRNIKI 10:07L  17:37Ng 
HUTKÓW II 11:37U 11:43U 
JÓZEFÓW 13:57S 

JÓZEFÓW  
przez Hutki Wieś 

6:33F  10:53F  14:33F 

JÓZEFÓW  
przez Hutki Wieś, Stara Huta 

18:50Ub 

JÓZEFÓW 
przez Krasnobród Rynek 

12:29UB 

KRASNOBRÓD RYNEK 6:33F  6:50S  15:08F  16:08Fg  18:084 
LUBLIN DA.GŁ. 
przez Jacnia II, Zamość DA., Piaski 

5:25 

LUBLIN DA. POŁ 
przez Szczebrzeszyn, Nielisz, 
Żółkiewka, Krzczonów P. DW 

10:55U 

LUBLIN DA. POŁ. 
przez Szczebrzeszyn, Turobin 

12:10N 

MAJDAN MAŁY 6:22S  6:27S 7:20LB 7:26LB  13:30N  13:36N 
17:15  23:05 Fm 

STARA HUTA 9:05N  14:55L 
SUSIEC DK. 7:48IF  16:40 K 
TOMASZÓW LUB.DA. 6:12F  7:08A  7:54LB  8:00LB 11:04L  

12:38LB 14:09N 14:15N 15:27S  16:23Fg 
16:32F  18:34Ng  19:27Fg  19:33Fg  19:58Fm 
20:04Fm  

TOMASZÓW LUB.DA. 
przez Klocówka 

10:07N  12:15U  12:21U 15:52L   

WARSZAWA DW. STADION DA. 8:50 BNP 
ZAMO ŚĆ DA. 
 

 8:08U  16:01F  20:33Ub 

ZAMO ŚĆ DA. 
przez  Jacnia II 

11:30UZ+  18:40K 

ZAMO ŚĆ DA. 
przez Krasnobród  Rynek, Jacnia II 

9:58U 

ZAMO ŚĆ DA. 
przez Suchowola III, Pniówek Nż. 

6:32F 10:20IF 12:11F  14:16UB  15:27F 

 
Kursy pośpieszne są podkreślone 

OZNACZENIA KURSÓW PPKS 
+ - kursuje w święta 
4 - kursuje w czwartki 
b - nie kursuje 24.12. 
g - kursuje w dni wolne od nauki, sob. niedz. i święta 
m -  nie kursuje 24.12. i 31.12. 
n  - nie kursuje 24.12, 31.12. i Wielką Sobotę 

 

 
A- nie kursuje w niedziele i święta 
B – kursuje codziennie oprócz sobót 
C – kursuje w soboty, niedziele i święta 
F – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku 
I – kursuje codziennie w okresie letnich wakacji szkolnych 
K – kursuje w okresie od 02.06 do 31.08 
L – nie kursuje 25-26.12 i 01.01 i dwa dni Świat Wielkanocy 
N – nie kursuje 25.12 i w pierwszy dzień Wielkanocy 
P - kurs pośpieszny 
S- kursuje w dni nauki szkolnej 
U – nie kursuje 25.12, 01.01 i w pierwszy dzień Wielkanocy 
Z – kursuje w dni dodatkowo wolne od pracy  
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SP AUTONAPRAWA     Rozkład ważny od 22.06.2001r. 

KKRRAASSNNOOBBRRÓÓDD  RRYYNNEEKK  
ROZKŁAD ODJAZDÓW 

 

KK iieerr uunneekk  GGooddzziinnyy  ooddjj aazzddóóww  
GUCIÓW I 20:08F 
GUCIÓW I 
przez Krasnobród  Podklasztor 

20:04F 

JÓZEFÓW 
przez Długi Kąt III 

6:10N  15:14N  15:18N 

JÓZEFÓW 
przez Malewszczyzna 

13:14N  13:18N   

JÓZEFÓW 
przez Szopowe 

7:22S  7:26S  7:42H  7:46H  15:52S  15:56S 
16:12CH  16:16CH   

KRASNOBRÓD PODKLASZTOR 7:48CS  11:24F  12:14N  12:44F  13:29S  
14:59S  16:54F  19:24C  21:04N 

MAJDAN MAŁY 8:297  8:44N  10:14  16:14S  18:14N 
NIEMIRÓWEK II 13:44N 
WÓLKA HUSI ŃSKA 19:22F  19:26F 
Zamość dworzec autobusowy 5:09D  6:12N  6:57N  7:15N  7:19N  8:17S  

8:54F  8:58F 9:27N  10:42  11:42F  11:51N  
12:47N  13:09D  13:32S  13:32F  14:28N  
15:02N 15:06N  16:25N  16:37N  17:39R  
17:47R  18:22H   

ZAMO ŚĆ dworzec autobusowy  
przez Krasnobród Podklasztor 

11:47N 

ZAMO ŚĆ dworzec autobusowy 
przez Majdan Mały  Feliksówka I 

6:25S 

ZAMO ŚĆ dworzec autobusowy 
przez Mokre 

6:38S  6:42S 

ZAMO ŚĆ dworzec autobusowy 
przez Niemirówek II 

14:39D  22:39D 

ZAMO ŚĆ dworzec autobusowy 
przez Suchowola III 

9:50N 

 
SP AUTONAPRAWA        Rozkład ważny od 22.06.2001r. 

KKRRAASSNNOOBBRRÓÓDD  PPOODDKKLLAASSZZTTOORR  
ROZKŁAD ODJAZDÓW 

 

KK iieerr uunneekk  GGooddzziinnyy  ooddjj aazzddóóww  
GUCIÓW I 20:06F 
JÓZEFÓW 
przez Długi Kąt III 

15:16N 

JÓZEFÓW 
przez Malewszczyzna 

13:16N  

JÓZEFÓW 
przez Szopowe 

7:24S  7:44H  15:54S  16:14CH   

KRASNOBRÓD DWORZEC 16:15F   
MAJDAN MAŁY 8:317  8:46N  10:16  16:16S  18:16N 
NIEMIRÓWEK II 13:47N 
WÓLKA HUSI ŃSKA 19:24F    
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ZAMO ŚĆ DWORZEC AUTOBUSOWY 5:07D  6:10N  6:55N  7:17N  8:15S  8:56F  
9:25N  10:40  11:40F  11:49N  12:45N  13:07D  
13:30S  13:30F  14:25N  15:04N 16:35N   
17:45R   18:20H   

ZAMO ŚĆ DWORZEC AUTOBUSOWY 
przez Majdan Mały  Feliksówka I 

6:27S 

ZAMO ŚĆ DWORZEC AUTOBUSOWY 
przez Mokre 

6:40S   

ZAMO ŚĆ DWORZEC AUTOBUSOWY 
przez Niemirówek II 

14:41D  22:41D 

ZAMO ŚĆ DWORZEC AUTOBUSOWY 
przez Suchowola III 

8:10F 9:52N 

 
OZNACZENIA KURSÓW SPA 
AUTONAPRAWA 
7 – kursuje w niedziele 
C – kursuje w soboty niedziele i święta 
D – kurs pracowniczy „Delii” 
F –kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku 
 

 
 
H- kursuje w czasie ferii i wakacji 
N- nie kursuje w Noże Narodzenie i Wielkanoc 
R- kursuje cały rok 
S- kursuje w dni nauki szkolnej 

 
     
USŁUGI TRANSPORTOWE 
SKIBA ZDZISŁAW 

KRASNOBRÓD RYNEK 
ROZKŁAD ODJAZDÓW                         WAŻNY OD 27.05.2001r.  

KIERUNEK GODZINY ODJAZDÓW 
ZAMOSC 5:57N  7:57N  10:17N  12:28N  
MAJDAN MAŁY 7:23N  9:33N  11:38N  15:38N 

 

KRASNOBRÓD PODKLASZTOR 
ROZKŁAD ODJAZDÓW                         WAŻNY OD 27.05.2001r.  

KIERUNEK GODZINY ODJAZDÓW 

ZAMOSC 5:55N  7:55N  10:15N  12:26N 
MAJDAN MAŁY 7:25N  9:35N  11:40N  15:40N 

 
Legenda:   N- nie kursuje 25 grudnia i pierwszy dzień Wielkanocy 
 
 
USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEWÓZ OSÓB 
KAZIMIERZ BODYS 
 
ROZKŁAD JAZDY         WA ŻNY OD 27.05.2001r. 

KRASNOBRÓD 
ROZKŁAD ODJAZDÓW 

KIERUNEK GODZINY ODJAZDÓW 

ZAMO ŚĆ uL. Gminna 6:55 ExLIg  8:50 ExLIg  11:45 ExLIg 14:55 ExLIg  17:40 ExLIg  
 
Ex – kurs ekspresowy 
L – nie kursuje 25 i 26 grudnia, 01 stycznia, w pierwszy i drugi dzień świąt Wielkanocnych 
g -  nie  kursuje w Wigilię 
I – nie kursuje 01 listopada 

 
 

 

Na podstawie rozkładów jazdy: SP Autonaprawa, PPKS Zamość, Usług Transportowych Skiba Zdzisław, 
Usługi Transportowe Przewóz Osób Kazimierz Bodys – oprac. Sylwester Lizut 
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Czas dla siebie 
 

TU KUPISZ  
„Gazetę 

Krasnobrodzką”  
 
DOMINIKANÓWKA 
� Sklep – Stanisław Krzeszowski 
MAJDAN WIELKI 
� Sklep – Misztal Zofia 
MAJDAN MAŁY 
� Sklep – Rembisz Marian 
ZIELONE 
� Sklep – Mazur Stanisław 
STARA HUTA 
� Sklep – Zaśko Henryk 
HUCISKO 
� Sklep – Ścirka Wiesława 
MALEWSZCZYZNA 
� Sklep – Szkałuba Jerzy 
KACZÓRKI 
� Sklep – Kowalczuk Stanisława 
HUTKI 
� Sklep – Bodys Brygida 
WÓLKA HUSIŃSKA 
� Sklep – Czapla Anna 
HUTKÓW 
� Sklep – Boryło Stefan 
KRASNOBRÓD 
� Kiosk  „Ruch” – Stanisława  
        i Stanisław Cieplakowie 
� Sklep Chemiczny - Beata  
       Maruszak 
� Centrum AMC Market  
       Spożywczy 
PODKLASZTOR 
� Sklep Spożywczy – Marzena 
       Tarłowska 
� Sklep Spożywczy – Józef 
       Kostrubiec 
 

        Wakacje każdemu kojarzą się z 
odpoczynkiem i czasem wolnym i 
relaksem. Żyjemy w stresie – to 
nieodłączny towarzysz naszego życia, 
nieproszony gość, który pojawia się w 
naszym życiu. Jak wygląda? Wie to 
każdy. Każdy z nas poznaje go po 
swojemu, zwłaszcza wtedy, kiedy 
czujemy, że już tak dłużej być nie może, 
nie dajemy sobie rady ze sobą  i naszym 
życiem pod zbyt dużym napięciem. 
         Nie ma sensu analizować definicji 
stresu, na nic to się nie przyda. Lepiej dla 
nas kiedy nauczymy się rozpoznawać 
symptomy własnego stresu i natychmiast 
przystępować do akcji „Dbam o Siebie”. 
Bowiem stres to znak, że musimy 
natychmiast działać nieco inaczej, z 
większą troską o własne potrzeby, z 
większą troską o samego siebie.  
        Spróbujmy poddać się ankiecie. 
 

ANKIETA 
       Możesz odpowiadać: TAK, NIE, 
CZASEM. 
 
1. Regularnie prowadzę aktywny tryb 

życia z dużą porcją ruchu. 
2. Codziennie daję sobie czas na 

poleżenie w ciszy i spokoju (bez 
telewizora, komputera) lub ucinam 
sobie odprężającą drzemkę. 

3. Regularnie wykorzystuję urlop 
wypoczynkowy. 

4. Regularnie spędzam czas na 
spotkaniach towarzyskich ze 
znajomymi. 

5. Regularnie i dobrze wysypiam się. 
6. Regularnie poświęcam czas na 

własne hobby. 
7. Lubię samego siebie. 
8. Mam poczucie sensu i zadowolenia z 

pracy. 
9. Odczuwam zadowolenie ze swojego 

życia osobistego. 
10. Odczuwam zadowolenie ze swojego 

życia rodzinnego. 
11. Ogólnie – mam poczucie dobrego 

zdrowia i dobrej kondycji fizycznej. 
12. Ogólnie – mam dobre samopoczucie 

i dobrą kondycję psychiczną. 
13. Jestem regularnym optymistą. 
 
Punktacja za odpowiedzi: 
TAK           - 2 punkty 
CZASAMI – 1 punkt 
NIE            – 0 punktów 
 
       W zależności od sumy punktów, które 
otrzymałeś: 
 

 0 – 10 – ZAGROZENIE!!! 
11 – 20 – OSTRZEŻENIE 
21 – 25 – NIEŹLE 
26 – 30 - WSPANIALE!!! 
 
Wnioski do samodzielnego wyciągnięcia. 

Czas wakacji to czas na zastanowienie się 
nad swoim życiem. Możemy pokusić się na 
dokonanie bilansu naszych spraw: praca, 
dom, rodzina ... Zewsząd szczerzą do nas 
zęby niepozałatwiane sprawy, piętrzące się 
obowiązki: domowe porządki, odkładany 
spacer z dzieckiem, rozmowy z 
przyjaciółmi, telefon do znajomych, 
rozmaite problemy i problemiki rodzinne. 
        Dzień jest za krótki na pozałatwianie 
wszystkich spraw!  
       Więc - urywamy trochę czasu ze snu, 
odkładamy sprawy bieżące na bliżej 
nieokreślone kiedyś tam. I wreszcie dopada 
nas ból głowy, kłopoty z kręgosłupem, 
ogólne rozżalenie, poczucie bezsilności, ból 
serca i kompletne wyczerpanie. I nawet to 
często nie wystarcza by zająć się sobą. Na 
ogół brniemy dalej, wycieńczając nasz 
osobisty hart ducha i eksploatując do granic 
nasz organizm. Może pora powiedzieć: 
dosyć! Jak dobrze, że są wakacje, aby 
zwolnić w biegu. 
       Jaki jest sens żyć pod napięciem, w 
pośpiechu, w ciągłym wyczerpaniu? Może 
uważasz, że to modne? 
Stres jest modny, ale czy świadczy o 
mądrości? 
      Jeśli chcesz coś zmienić, nie być 
niewolnikiem stresu opracuj sobie wygodne 
dla Ciebie zasady akcji „Dbam o Siebie”. 
     Koniecznie weź się za siebie! 
      Uprawiaj dużo ruchu. 
     Korzystaj ze spotkań towarzyskich. 
      Wysypiaj się regularnie. 
      Odżywiaj się racjonalnie. 
      Optymistycznie patrz na jutrzejszy 
      dzień. 
Chyba, że twój życiowy cel polega na 
doprowadzeniu siebie do stanu katastrofy, 
ruiny fizycznej i rozstroju psychicznego. 
Mam nadzieję, że NIE! 
       Przedłużający się stres – niezależnie od 
tego, gdzie jest ulokowany i kto lub co go 
powoduje wpływa znacząco na obniżenie 
naszej kondycji psychicznej i fizycznej. 
Przedłużające się przeciążenie organizmu 
powoduje obniżenie odporności i 
„dostarcza” nam wielu chorób. Niektórzy 
dopiero wtedy zaczynają się troszczyć o 
siebie. Niestety jest to o wiele stresów za 
późno. Powinniśmy być czujni i 
odpowiednio wcześnie nie dać się wkręcić w 
spiralę stresu. Zafundujmy sobie pozytywne 
„ładowanie” własnego organizmu i 
troszczmy się o detale życia: dbanie o stan 
swego ciała i ducha na co dzień. Życzę  tego 
wszystkim wypoczywającym w 
Krasnobrodzie i mieszkańcom Krasnobrodu 
i okolic. 
      W następnym numerze „G.K. za-
proponuję Czytelnikom ważne ćwiczenia 
relaksacyjne na życie bez stresu. 

A. Słota 
 

 

Ogłoszenie 
 

Biblioteka Publiczna 

w Krasnobrodzie 
 

prowadzi sprzedaż książek 

 wycofanych z księgozbioru  

podczas selekcji 

Sprzedaż prowadzona jest  

w godzinach pracy biblioteki 

 
Serdecznie zapraszamy 
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O „Roztoczanach” 
 

dawnych wspomnień czar 
 

Zapewne znaczna część naszego społeczeństwa lubi muzykę lat 60-tych, ale 
niewiele osób, szczególnie reprezentujących młodszą część naszego 
społeczeństwa, wie kim byli „Roztoczanie”.  Wspomnieniami o zespole 
„Roztoczanie” podzielił się z nami Stanisław Maruszak – perkusista zespołu.  
Dla jednych, tych młodszych będzie to krótka lekcja historii, dla pozostałych 
chwila refleksji i wspomnień z lat młodzieńczych.  
 
       Zespół „Roztoczanie” powstał w 1968r. w Krasnobrodzie. Był to pierwszy zespół 
wokalno-intrumentalny grający muzykę młodzieżową na tym terenie. Zespół tworzyli: 
Zdzisław Sieklucki – gitara basowa, Grzegorz Gielmuda – gitara rytmiczna, wokal, 
Gabriel Koscik – gitara solowa, wokal, Stanisław Maruszak – perkusja. Technikiem i 
Gitarzystą zespołu był Janusz Klejny.  
        Przez zespół przewinęły się też takie osobistości jak: Franciszek Ożarowski, 
Kazimierz Słupski, Aleksander Gałan, Janusz Świerszcz, Ignacy Bińczyk – wspaniały 
konferansjer, Henryk Kowalczuk, Robert Taras, Leon Dąbrowski, Jerzy Pakuła. 
Pierwszą wokalistką „Roztoczan” była Wiesława Łubiarz, a po jej wyjeździe na studia 
w zespole śpiewały: Elżbieta Bińczyk, Barbara Bodys, Mieczysława Łubiarz i Zofia 
Bełz. 
        Początki zespołu były bardzo trudne, brakowało sprzętu. Pierwszym 

wzmacniaczem było sześciozakresowe radio produkcji ZSRR państwa Siekluckich. 
Pierwszą prawdziwą gitarą „Jolana Star” , reszta sprzętu to była tak zwana 
„samoróbka”. Wspaniałe gitary wyrabiał Jasio Klejny. Spod jego ręki wyszły też 
całkiem niezłe bębny, a przystawki do gitar też były własnej produkcji.  

 

 
        
 

 

 
 
  Mikrofon to było potężne uzwojenie, a 
zamiast membrany piłeczka do 
pingponga. To działało i to jeszcze jak, ale 
i ważyło. Z czasem stan sprzętu poprawił 
się, doszła gitara „Samba”, a potem Bank 
Spółdzielczy S.O.P. Krasnobród z p. 
Nowosadem sfinansowali prawdziwy 
sprzęt. 
      Zespół grał na wszystkich 
uroczystościach z różnych okazji  jakie 
tylko były w Krasnobrodzie i okolicy, a 
także wyjeżdżał na różne imprezy. W 
istniejącej kronice zespołu są wpisy i 
wycinki z prasy tamtego okresu. Między 
innymi czytamy: finałowa impreza 
Olimpiady Rolniczej w Nałęczowie grają 
„Roztoczanie”, spotkanie z ZMW 
Skierbieszów, „Roztoczanie” grają dla 
ludzi morza w Zamościu. Były też 
występy w Zwierzyńcu, Nieliszu, Szewni 
Dolnej, Józefowie, Lublinie, Sitnie, a 
także w Krasnobrodzie w remizie OSP, 
świetlicy GS i na różnych 
uroczystościach. Zespół brał też czynny 
udział w różnego rodzaju konkursach i 
festiwalach, m.in. Festiwal Muzyczny – 9-
10 marca 1969r. w Zamościu, Festiwal 
Piosenki Partyzanckiej w Krasnobrodzie. 
Zespół był też na dwutygodniowym 
obozie studenckim połączonym z 
sylwestrem w górskiej miejscowości 
Suchodoły. 
      Repertuar zespołu, to czterdzieści 
melodii instrumentalnych, dziewiętnaście 
wokalnych i osiemnaście wokalnych 
dziewcząt. Były to znane i popularne 
także i teraz piosenki m.in. takie jak: 
„Znamy się tylko z widzenia”, „Przyjedź 
mamo na przysięgę”, „Spacer dziką 
plażą”, a także piosenka o zespole pt. 
„Roztoczanie” i wiele innych. 
       Kronika potwierdza, że „Roztocza-
nie” pod koniec lat sześćdziesiątych 
szeroko propagowali Roztocze i 
Krasnobród. A potem wiara się rozjechała 
i pozostały tylko wspomnienia i wyblakłe 
fotografie. 

S. Maruszak 
 
Jak się okazuje pozostały nie tylko 
fotografie i wspomnienia, ale także 
zamiłowanie do muzykowania i 
śpiewu. Niektórzy członkowie zespołu 
nie rozstali się z muzyką – Stanisław 
Maruszak i Zofia Bełz (obecnie 
Przytuła) są członkami kapeli „Echo 
Roztocza”.     
 
Fot. 1 

 (od lewej) Elżbieta Bińczyk, Barbara 
Bodys, Mieczysława Łubiarz - „Urocze 
trio” – jak pisały wówczas prasa. 

Fot. 2   
(od lewej) – Zdzisław Sieklucki, 
Stanisław Maruszak, Grzegorz 
Gielmuda, Gabriel Kościk, (w środku – 
kandydat na członka zespołu – Maciej 
Dziuba). 

 



  Gazeta Krasnobrodzka                        18.07.2001r                                                13                                  

 

 Deszczowa  
noc świętojańska   

 
do której zaprosiliśmy panią Zofię 
Molenda – członkinię zespołu 
„Wójtowianie”, burmistrza MiG 
Krasnobród Marka Pasiecznego oraz 
przedstawiciela Firmy „BS” z Biłgoraja 
uznała, że wszystkie prezentowane 
wianki są bardzo ładne i zasługują na 
wyróżnienie. 
      Stąd też, każda z dziewcząt 
otrzymała upominki ufundowany przez 
COKiS, które wręczyły burmistrz Marek 
Pasieczny oraz karnety na zjeżdżalnię 
ufundowane przez Firmę „BS” Zjeżdżal-
nia w Krasnobrodzie, które wręczył jej 
przedstawiciel. Po rozstrzygnięciu 
konkursu wianki zostały wywiezione  

 
przez jednego z ratowników łódką na 
środek zalewu i puszczone na wodę. 
Niestety tylko przez krótki czas były 
widoczne palące się na wiankach 
świeczki, potem ugasił je deszcz i 
wiatr. 
      W dalszej części programu 
artystycznego wystąpiły zespoły 
ludowe działające przy COKiS: Zespół 
„Wójtowianie” i Kapela „Echo 
Roztocza”. Natomiast od godziny 22 
dla zebranych nad zalewem przygrywał 
zespół muzyczny „Rytm” z 
Tomaszowa Lub. Większość 
miłośników tańca bawiło się na 
zadaszonej scenie, inni słuchali muzyki 
kryjąc się pod parasolkami. Jak się 
okazało deszcz nie przeszkodził 
uczestnikom zabawy z zespołem 
„Rytm”, która zakończyła się grubo po 
północy, ale na pewno był dużym 
utrudnieniem dla osób szukających 
liścia paproci. Czy ktoś go znalazł??? 
 

 
      Po raz drugi Centrum Oświaty Kultury 
i Sportu w Krasnobrodzie był 
organizatorem festynu nawiązującego do 
tradycji nocy świętojańskiej i po raz drugi 
plany nasze pokrzyżowała pogoda. W 
ubiegłym roku udało się przejść z 
korowodem nad rzekę puścić wianki i 
dojść do zalewu, gdzie planowaliśmy 
dalszą część festynu. Potem przyszła 
burza, która spowodowała, że znaczna 
część gromadzącej się publiczności 
wróciła do domów, a występy zespołów 
oglądali tylko nieliczni.  
         W tym roku w dniu 23 czerwca ze 
względu na ciągłe opady deszczu 
musieliśmy zrezygnować z przemarszu i 
puszczania wianków na rzece. Program 
rozpoczęliśmy występami zespołów na 
scenie nad zalewem. Program artystyczny 
rozpoczęły dzieci z Zespołu Piosenki i 
Ruchu działającego przy COKiS, które 
zaśpiewały kilka piosenek. 
        Po występie najmłodszych uczestni-
ków spotkania został rozstrzygnięty 
konkurs na najładniejszy wianek. Do 
konkursu zgłoszono cztery wianki wyko-
nane przez: Agatę Umińską, Michalinę 
Czapla i Karolinę Maruszak z 
Krasnobrodu oraz Joannę Piskor z 
Majdanu Wielkiego. Komisja oceniająca, 
 

 
 

III Diecezjalna  
Olimpiada Sportowa 

 
       W dniach 23-29 czerwca br. w miejscowości Trzęsiny odbyła się 
zorganizowana przez Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej III Diecezjalna Olimpiada Sportowa. 
Podczas Olimpiady odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie 
obiektów sportowych, których dokonał ks. bp. Mariusz Leszczyński. 
       W olimpiadzie wzięło udział ponad  600 dziewcząt i chłopców, 
którzy rywalizowali w różnych dyscyplinach indywidualnych  i 
drużynowych takich jak: szachy, biegi przełajowe, koszykówka, tenis 
stołowy, piłka siatkowa i piłka nożna. 
        Parafię Krasnobród na Diecezjalnej Olimpiadzie Sportowej 
reprezentowała drużyna piłki możnej w składzie: M. Tabała, W. 
Szewczuk, M. Nowosad, ks. Maciej Nizio, M. Gradziuk, M. Kozłowski, 
R. Kozłowski, S. Kłyż, T. Mielniczek, M. Bukała, K. Skiba., A 
Kostrubiec, M. Kołtun, K. Skiba, B. Nizio, A. Kostrubiec, Nizio J. 
      W rozgrywkach piłki nożnej brało udział 11 drużyn, które 
podzielono na trzy grupy. Drużyna Krasnobrodu znalazła się w grupie 
II. Oto wyniki rozgrywek w tej grupie: Krasnobród –Zamość 1:1, 
Łaszczów – Dąbrowica 4:0, Krasnobród – Łaszczów 1:0, Zamość - 
Dąbrowica 1:1, Krasnobród Dąbrowica 6:0, Zamość – Łaszczów 2:2. 
        Uzyskując wyżej przedstawione wyniki drużyna Krasnobrodu 
zakwalifikowała się do finału i walczyła o III miejsce z drużyną Stawu 
Noakowskiego. Mecz zakończył się wynikiem remisowym 1:1, 
natomiast w rzutach karnych drużyna Krasnobrodu okazała się lepsza 
wygrywając 3:1 i zdobywając III miejsce. Gratulacje dla drużyny. 

M. Czapla 

 
Ciąg dalszy ze str. 1 

Cenne 
podpisy 

 
        W dniu 26 czerwca 2001r. w Lublinie została 
podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a 
Bankiem Ochrony Środowiska S.A w Warszawie i 
miastem i Gminą Krasnobród w sprawie dopłat ze 
środków WFOŚiGW w Lublinie do oprocentowania 
obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto i 
Gminę Krasnobród. 
        WFOŚiGW w Lublinie w ciągu pięciu lat dopłaci 
Gminie Krasnobród około 150.000 zł., co stanowi 60% 
rocznego oprocentowania obligacji. 
       Część środków z wyemitowanych przez Gminę 
Krasnobród obligacji przeznaczona jest na zadania z 
zakresu ochrony Środowiska, a konkretnie na inwestycję 
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
Krasnobrodzie w ul. Lelewela i Gietki”. Właśnie to 
zadanie uzyskało dopłaty do oprocentowania emisji 
obligacji. Jest to bardzo dobry przykład jak można 
obniżać koszty obsługi długu bankowego. 

E. Nowak 
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Nominacje 
 
W czerwcu br. zakończył pracę w parafii 
Krasnobród ks. Mariusz Rybiński, który 
otrzymał nominację do pracy w parafii 
Nabróż. Natomiast pracę duszpasterską  
w Krasnobrodzie rozpoczął neoprezbiter 
ks. Mariusz Łoza z Zamościa. 

 

Budowa Koscioła 
Trwają prace przy budowie kościoła pw. 
Ducha Świętego w Podzamku. Dwa lata 
temu zostały załatwione wszystkie 
sprawy związane z pozyskaniem gruntu i 
pozwoleniem na budowę. W roku 
ubiegłym wykonano prace ziemne i 
wylano fundamenty pod budowę 
kościoła. W roku bieżącym prowadzone 
są prace budowlane naziemne - budowa 
murów. Zaplanowano wykonanie ich w 
całości. W przyszłości planuje się 
wykonanie konstrukcji dachowej i 
pokrycie dachu. 

 

Koncerty organowe 
 
W dniu 8 lipca br. w Sanktuarium 
Maryjnym w Krasnobrodzie odbył się 
pierwszy tego lata koncert organowy. 
Wykonawcą koncertu był Hilmar 
Gertschen ze Szwajcarii. W imieniu 
organizatorów serdecznie zapraszam na 
kolejne koncerty, których terminy i 
wykonawców podaję niżej: 
 

22 lipca 
Henriette de Vries (RPA) 

5 sierpnia 
Jagoda Sokołowska – flet 
Marek Kudlicki – organy  

19 sierpnia 
Marian Machura (Kraków) 

       Wszystkie koncerty rozpoczynają 
się o godz. 1700. 

Informacje zebrała: M. Czapla 

 

Z życia 
krasnobrodzkiej parafii 

 

Zjazd księży 
   
        W dniu 23 czerwca 2001r. odbył się w Krasnobrodzie Diecezjalny Dzień 
Modlitw dla Duchowieństwa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Modlitwom 
przewodniczył. ks. bp. prof. Jan Śrutwa. O godz. 1000 została odprawiona droga 
krzyżowa na krasnobrodzkiej kalwarii. Teksty modlitw odmawianych przy każdej 
stacji przygotowali ojcowie duchowni dekanatów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 
Następnie duchowni zebrani w krasnobrodzkim kościele wysłuchali referatu ks. 
licencjata Stanisława Bachora - Oficjała Sądu Biskupiego w Zamościu. Tematem 
referatu był zakończony Synod Plenarny w Polsce. Po referacie przyjęto uchwały 
synodalne i składano życzenia imieninowe ks. biskupowi Janowi Śrutwie. W imieniu 
duchowieństwa życzenia składał ks. bp. Mariusz Leszczyński, natomiast w imieniu 
społeczeństwa Miasta i Gminy Krasnobród życzenia złożyli: Burmistrz Marek 
Pasieczny i Agnieszka Łoza. O godz. 1130 została odprawiona msza św. 
koncelebrowana, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. bp. prof. Jan 
Śrutwa. 
       Po mszy św. odbyło się rozdanie nominacji na nowe placówki duszpasterskie 
neoprezbiterom i innym księżom. Nominacje wręczał kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. 
prof. Franciszek Greniuk. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem. 
 

Odpust 
 
        W dniach 1-2 lipca  odbywały się w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie 
doroczne uroczystości odpustowe ku czci Matki Boskiej Krasnobrodzkiej popularnie 
zwanej „Jagodną”. Przez całą niedzielę (1 lipca) ciągnęły do Krasnobrodu rzesze 
pielgrzymów zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych, którzy czynnie uczestniczyli 
w odprawianych mszach św. i nabożeństwach. Tradycyjnie o godz. 2100 odbył się 
Apel Jasnogórski, a po nim  wyruszyła nocna procesja. Uczestniczący w niej wierni 
słuchali Słowa Bożego, które głosił ks. dr Franciszek Nieckarz - Dyrektor 
Diecezjalnej „Caritas” i modlili się przy czterech ołtarzach, specjalnie 
przygotowanych na te uroczystości przez mieszkańców Borek, Podzamku. Nowej 
Wsi, bloków przy Al. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i pozostałych 
mieszkańców tej ulicy. Około 23 przy Kaplicy Objawień na Wodzie została 
odprawiona Pasterka Maryjna, którą sprawował ks. bp Adam Szal z Przemyśla – 
biskup pomocniczy Arcybiskupa Józefa Michalika. 
        Dalsza część uroczystości odpustowych odbywała się w poniedziałek 2 lipca. 
Główną sumę odpustowa o godz. 1200 odprawili: ks. biskup Adam Szal z Przemyśla i 
ks. biskup Mariusz Leszczyński z Zamościa. Po sumie odbyła się uroczysta procesja. 
Jak ocenia kustosz Krasnobrodzkiego Sanktuarium ks. prałat Roman Marszalec w 
uroczystościach odpustowych w ciągu dwóch dni wzięło udział około 30 tys. 
wiernych. 

 

 

Od 
Redakcji 

 

Czytelniku! 
Masz ciekawy pomysł, 
nurtuj ący Cię temat? 

Napisz. 
Postaramy się wydać Twój artykuł 

na łamach  
„Gazety Krasnobrodzkiej”. 

Zapraszamy do współpracy w 
redagowaniu naszego pisma. 
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Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 

oraz 
Urząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 

 

zapraszają na  

„Dni Krasnobrodu” 
   20-22 lipca 2001r. 

 

Program: 
 

PIĄTEK – 20.07.2001 

2130 - Plenerowa projekcja filmu prod. pol. pt. „Pieniądze to nie  
  wszystko” - komedia (udział biorą m.in. M. Kondrat i S. Celińska) 

scena nad 
zalewem 

 

SOBOTA – 21.07.2001 
700 - Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza MiG 

Krasnobród 
zalew 

 Blok imprez rodzinnych:  
1400 - 1600 - Konkurs „Od przedszkola do Opola” 

- Konkurs Mini Play Beck Show 
- Konkurs:  o Krasnobrodzie,  wiedzy o Poczcie, promujące 
  zdrowy tryb życia 
- Wybory Małej Miss Lata 
- Wybory Małego Mistera 

1600 - Pokaz ratownictwa wodnego, konkursy sportowe na wodzie  
  prowadzone przez ratowników RWOPR 

1630 - Recital Kamila Jakubczyka – uczestnika programu  
  telewizyjnego „Szansa na sukces” 

 - Występ Oli Szwed – Mistrzyni Polski w Hip Hopie, laureatki 
  programu „Mini Play Beck Show” w TVN 

 - Disco LEY’S dla dzieci 
1800– 1900 - Występ Kabaretu „Szara Eminencja” z Werbkowic 
1900-2000 - Spotkanie kandydatów na parlamentarzystów ze  

  społeczeństwem 
 PERŁOWA BIESIADA 

20 00 - 100 - Koncert damskiego zespołu wokalno- instrumentalnego  
  „The Perll’s”  
- Wybory Miss Nastolatek „PERŁOWA MISS” 
- Zabawa taneczna „Perłowy zawrót głowy” z zespołem „The Perll’s” 

2200 - Pokaz sztucznych ogni 
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Niedziela – 22.07.2001 
1100 –1600 XI PRZEGL ĄD ORKIESTR DĘTYCH 

11 00  - Przemarsz Orkiestr spod budynku COKiS ulicami  
  Krasnobrodu nad zalew 

12 00 - Otwarcie Przeglądu 
12 10 - Wspólne odegranie utworów 
12 30 - Konkursowe prezentacje orkiestr 
14 30 - Pozakonkursowy występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej  

  Gminy Leśniowice (pow. Chełm) 
1500 - Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 
1520 - Koncert najlepszej orkiestry 

1600-1700 - Spotkanie kandydatów na parlamentarzystów ze 
  społeczeństwem 

1700-1900 GMINNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH 
 Występy zespołów z terenu Miasta i Gminy Krasnobród 

    Zespół Śpiewaczy KGW Wólka Husińska 
    Zespół Śpiewaczy KGW Stara Huta 
    Zespół Śpiewaczy KGW Malewszczyzna 
    Zespół „Wójtowianie” 
    Kapela „Echo Roztocza” 
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17 00 - Recital organowy w  Sanktuarium Maryjnym  
  w Krasnobrodzie wystąpi Henriette de Vries z RPA 

kościół 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Co słychać 
  w  

COKiS-ie? 
 

Letnie 
niedzielne koncerty 

 

W dniu 8 lipca br. rozpoczęliśmy 
cykl organizowanych od kilku lat 
letnich niedzielnych koncertów. W 
dniu 8 lipca wystąpiła Kapela „Echo 
Roztocza” z Krasnobrodu. Koncert 
odbył się na placu obok budynku 
COKiS. 

Jubileuszowy 
koncert 

 

W dniu 15 lipca br. w ramach 
letnich niedzielnych koncernów 
wystąpił Zespół „Wójtowianie” z 
Krasnobrodu. Był to dla zespołu 
koncert jubileuszowy, bowiem 
„Wójtowianie” wystąpili przed 
publicznością po raz 80–ty (zespół 
działa od 1997 roku). 
Zespół bierze czynny udział w 
różnych uroczystościach i 
konkursach. Ostatnio zajął I miejsce 
w Przeglądzie Piosenki Żniwnej w 
Skierbieszowie organizowanym w 
ramach Jarmarku Kiliana. 
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 
 

Wystawy 
W Centrum Oświaty Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie czynna jest 
wystawa pt. „Prymas Tysiaclecia w 
fotografii”.  Organizatorem tej 
wystawy jest Krasnobrodzkie 
Towarzystwo Regionalne.  

 
***** 

 

Zapraszmy także do obejrzenia 
wystawy pt. „Cerkiewki 
drewniane w rysunku Krzysztofa 
Suszka”. Autor pochodzi z 
Zamościa. Ekspozycja obejmuje 28 
prac przedstawiających budowle 
cerkiewne z różnych miejscowości 
Polski i Ukrainy. 

Wystawy można oglądać od ponie-
działku do piatku w godz. 800-1600. 

       Zapraszamy 
      Informacje zebrała: M. Czapla 
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        Litery kratek ponumerowanych od 1 do 21 utworzą rozwiązanie Krzyżówki  Nr 19, które wraz z 
naklejonym na karcie pocztowej kuponem prosimy przesłać na adres Redakcji w terminie do 10 sierpnia 
2001r. 
        Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową. 
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 18:       „KTO MA DZIATKI MA I WYDATKI” 
      Za prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki Nr 18  nagrodę otrzymuje: 

Pani Patrycja Czubat, zam. ul. Zamojska , 22-440 Krasnobród 
            Gratulujemy.  

Nagroda do odebrania w Redakcji. 
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HUMOR 
 

***** 
Turysta ogląda w Sopocie pokoik do 
wynajęcia. 
- Miał być pokój z widokiem na morze! 
- A ten obraz przedstawiający statek podczas 
sztormu, który wisi na ścianie, to co?! 
 

*****  
Wycieczka zwiedza ruiny rzymskiego 
Colosseum. Nagle Fąfara pyta przewodnika: 
- Ciekawe, podczas którego meczu kibice tak 
zdewastowali ten stadion? 
 

*****  
Sąsiad pyta Fąfarę, który wrócił z urlopu w 
górach: 
-  A gdzie żona? 
-  Zostawiłem ją w Zakopanem. 
-  Dlaczego? 
-  Dlatego, że do dziś kłóci się z echem na 
hali Gąsienicowej i jak zwykle chce mieć 
ostatnie słowo. 
 

*****  
Turysta od tygodnia przemierzający Tatry z 
własnym plecakiem słyszy nagle jakiś krzyk: 
- O jejku! O jejku! ... 
Turysta biegnie w kierunku dobiegającego 
zza drzew głosu i widzi bacę siedzącego pod 
drzewem: 
- O jejku!, O jejku Jak mi się nie chce dziś 
pracować! 
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