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WIEŚCI 
Z 

GMINY 

 

 
***** 

1 sierpnia 2004r. na dwutygodniowy 

turnus rehabilitacyjny do Rabki Zdroju 

wyjechali uczestnicy Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Dominikanówce. Na turnus 

wyjechało 21 uczestników oraz 10 

opiekunów, którymi są pracownicy WTZ 

oraz rodzice uczestników. 

Turnus został zorganizowany dzięki 

dofinansowaniu ze Starostwa 

Powiatowego w Zamościu ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

 

***** 
W dniach 27-28 lipca 2004r. w Urzędzie 

Miejskim w Krasnobrodzie odbyły się 

egzaminy na nauczyciela mianowanego. 

Egzaminy zdali następujący nauczyciele: 

Renata Gancarz, Joanna Burda, Sławomir 

Radliński, i Eligiusz Pomaniec. 

 
***** 

W dniu 9 sierpnia 2004r. Krasnobród 

będzie gościł na antenie radiowej Radia 

LUBLIN. Audycja związana jest z 

organizowanym przez Radio LUBLIN 

konkursem „PERŁY 

LUBELSZCZYZNY”. Konkurs polega na 

wyłonieniu poprzez wysyłane SMS-y 

miejscowości, która zasługuje na tytuł 

Turystycznej Perły Lubelszczyzny.  

Osoby, które uważają, że Krasnobród 

zasługuje na taki tytuł zachęcamy do 

wysyłania SMS’ów o treści: LUBLIN 
KRASNOBRÓD na numer 7160 (koszt 

1,22 zł. + 22% VAT). 

***** 

 

 
 

***** 

W dniu 17 sierpnia 2004r. o godz. 

14.00 w Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie odbędzie się XIV sesja 

Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.  

 

***** 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie 

przystępuje do zlecenia wykonania 

dokumentacji technicznej ujęcia wody 

wraz z wodociągiem dla miejscowości 

Hutków. W najbliższym czasie zostanie 

wyłoniony wykonawca dokumentacji.  

 

***** 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu 

nieograniczonego wybrano wykonawcę 

zadania: „Modernizacja budynku 

remizy OSP w Majdanie Wielkim”.  

Najkorzystniejszą ofertę złożyło 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – 

Handlowe „ TORFEX” Sp. z o. o. 

Koszt inwestycji wynosi 85 924, 60 zł. 

Prace remontowe rozpoczną się w 

miesiącu wrześniu. W chwili obecnej 

trwają prace związane z 

przygotowaniem budulca drzewnego na 

wykonanie więźby dachu. 

 

***** 

W przetargu na „Budowę kanalizacji 

sanitarnej w Krasnobrodzie w ulicach 

Rynek, Handlowa, Nadrzeczna z 

wpięciem do ulicy Mickiewicza” oferty 

przetargowe złożyły trzy firmy. 

Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożył 

krasnobrodzki Zakład Usług 

Sanitarnych Józef Bucior i ten zakład 

będzie wykonawcą zadania. Budowa 

kanalizacji przewidziana jest w 

miesiącach wrzesień i październik. W 

zakres zadania wchodzą następujące 

roboty: wykonanie 700 m kolektora 

wraz z jedną przepompownią oraz 

wykonanie przyłącza energetycznego. 

 

*****  
 

 

 

***** 

Rozstrzygnięto przetarg na „Budowę 

drogi gminnej w Grabniku – etap VI”. 

Oferty przetargowe złożyły dwie firmy. 

W tym przetargu najkorzystniejszą 

cenowo ofertę złożyła Spółdzielnia 

Produkcji Rolnej z/s w Majdanie 

Wielkim. Realizacja robót drogowych 

potrwa do 30 września bieżącego roku, 

a zakres zadania obejmuje: wykonanie 

100 m drogi z płyt drogowych 

betonowych kwadratowych wraz ze 

zjazdami do gruntów oraz wykonanie 

jednego przepustu. 
 

***** 

Pod koniec lipca zostały 

wyremontowane cząstkowo masą 

mineralno-asfaltową odcinki dróg 

gminnych w Majdanie Małym, 

Zielonym, Hutkowie i Potoku Senderki.  

Roboty przeprowadziła firma 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Spółka z o.o. w Zamościu. Koszt tych 

robót wyniósł około 10 tys. zł.  

Sukcesywnie wykonywane są również 

przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Krasnobrodzie prace zmierzające do 

poprawy przejezdności dróg 

gruntowych na terenie naszej gminy 

polegające na ich profilowaniu oraz 

uzupełnieniu nierówności kamieniem 

niesortowalnym. W/w prace 

prowadzone są przy współudziale firmy 

Transport Ciężarowy Augustyn Zaśko z 

Józefowa. Planuje się że ZGK w 

Krasnobrodzie dokona poprawy 

przejezdności głównych dróg gminnych  

przed rozpoczęciem żniw.  
 

***** 

W najbliższych dniach zostaną 
odebrane roboty drogowe 

przeprowadzone na parkingach 

turystycznych w centrum Krasnobrodu 

przez firmę Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych Spółka z o.o. w Zamościu. 

W miesiącu sierpniu nasza gmina 

dokona zapłaty za te prace oraz skieruje 

wniosek o refundację kosztów 

związanych z ich budową do biura 

obsługi wniosków SAPARD w 

Lublinie. Budowa parkingów 

turystycznych jest pierwszym etapem 

modernizacji centrum naszego 

miasteczka. 

***** 
Agencja Nieruchomości Rolnych 

Oddział Terenowy w Lublinie 

przekazała na rzecz Miasta i Gminy 

Krasnobród budynki znajdujące się na 

działce nr 1227/1 w Krasnobrodzie, a 

użytkowane przez Gospodarstwo 

Rybackie Topornica Sp. z o.o. W skład 

przekazanych nakładów wchodzą: 

budynek tzw. „rządówki” (obiekt 

zabytkowy), magazyn murowany, 

stodoła drewniana i budynek magazyn 

(portiernia). 

Informacje zebrała:  M. Czapla 
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 Piątkowy wieczór 16 lipca 2004r. 

poświęcony muzyce rockowo-bluesowej 

zainaugurował tegoroczne „Dni 

Krasnobrodu”. O godz. 20 na scenie nad 

krasnobrodzkim zalewem rozpoczęły się 

koncerty zespołów młodzieżowych. 

Wystąpiły trzy zespoły z Krasnobrodu: 

„Śrubka” i zespół młodzieżowy, który 

nie ma nazwy własnej oraz zespół „Pół 

Litra” z Zamościa. Niestety nie dopisała 

pogoda. Podczas części koncertu padał 

deszcz, jednak sympatykom tego rodzaju 

muzyki i fanom występujących 

zespołów nie przeszkadzało to w dobrej 

zabawie. Koncert zakończył się około 

godz. 23. 

 Następny dzień, czyli sobota 17 

lipca, dla pewnej grupy osób rozpoczął 

się bardzo wcześnie. O godz. 6.30 

bowiem zaplanowano zbiórkę 

uczestników, organizowanych co roku, 

Zawodów Wędkarskich o Puchar 

Burmistrza Krasnobrodu. Zawody 

odbyły się w dwóch kategoriach: 

juniorów i seniorów. Kolejne miejsca w 

kategorii juniorów zajęli: I - Szymon 

Maruszak z Krasnobrodu, II - Michał Pol  

 

 
 
przewodniczący Rady Powiatu 

Zamojskiego Kazimierz Mielnicki, 

przewodniczący Rady Miejskiej w 

Krasnobrodzie Kazimierz Adamczuk, z-

ca burmistrza Krasnobrodu Janusz Oś, 
sekretarz UM w Krasnobrodzie 

Kazimierz Gęśla, proboszcz 

krasnobrodzkiej parafii ks. prałat Roman 

Marszalec, przedstawiciel Centrum 

Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” w 

Krasnobrodzie - Henryk Jabłoński oraz 

rodziny krasnobrodzkich garncarzy. 

Podczas spotkania autor książki „Z gliny 

ulepione” p. Mieczysław Kościński 

otrzymał medal .................................. 

 Od godziny 14.00 natomiast 

obchody „Dni Krasnobrodu” miały 

miejsce na krasnobrodzkiej plaży. 

Program pt. „Bawmy się wesoło” 

prowadziła Agencja Artystyczna 
„EFEKT SR” z Werbkowic. Różnego 

rodzaju konkursy przeplatane były 

występami artystycznymi. Wśród 

konkursów dla dzieci największą 

popularnością cieszyły się oczywiście 

wybory Małej Miss Lata i Małego 

Mistera. W pierwszym konkursie wzięło 
 

 
 

 Uczestnicy konkursów otrzymali 

nagrody i upominki ufundowane przez 

Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie oraz Krasnobrodzkie 

Centrum Handlowo-Produkcyjno-

Usługowe AMC Market Spożywczy w 

Krasnobrodzie, a także karnety na 

zjeżdżalnię wodną ufundowane przez 

Firmę BS Zjeżdżalnia Wodna. 

 Pomiędzy konkursami prezentowana 

była część artystyczna, w ramach której 

wystąpili: zespół instrumentalny „Grupa 

Świerszcze”, zespół wokalny „Muza” z 

Gimnazjum w Werbkowicach, zespół 

taneczny „Bąble” z GOK Werbkowice, 

kabaret „Szara Eminencja” z Werbkowic 

oraz zespół folklorystyczny 

„Krasnobrodčanka” z Miejscowości 

Krasny Brod na Słowacji. 

 Ze względu na bardzo duże 

zainteresowanie konkursami, 

szczególnie wyborami Małej Miss i 

Małego Mistera zabrakło czasu na 

przeprowadzenie wszystkich 

zaplanowanych przez Agencję „EFEKT” 

konkursów.  

Po emocjach związanych z konkursami 

Słoneczne Dni Krasnobrodu 
z Krasnobrodu, III - Piotr Chrust z 

Końskowoli. W kategorii seniorów I 

miejsce zajął Ryszard Marczak, II - 

Tadeusz Gradziuk, III - Adam 

Maruszak, wszyscy z Krasnobrodu. 

Największą rybę podczas zawodów 

złowił Tadeusz Gradziuk. Puchary i 

pamiątkowe dyplomy podczas 

popołudniowego programu wręczył 

zwycięzcom zawodów burmistrz 

Krasnobrodu Marek Pasieczny. 

 Program „Dni Krasnobrodu” w 

sobotnie przedpołudnie poświęcony był 

tradycji sztuki garncarskiej. O godz. 

10.00 w krasnobrodzkim kościele 

odprawiona była Msza św. w intencji 

nieżyjących garncarzy oraz ich rodzin. 

Potem około godz. 11.15 w Centrum 

Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 

odbyło się spotkanie zatytułowane „Z 

gliny ulepione”. Podczas spotkania 

odbyło się otwarcie wystawy 

poświęconej krasnobrodzkiemu 

garncarstwu, promocja książki 

Mieczysława Kościńskiego pt. „Z gliny 

ulepione” oraz pokaz garncarstwa w 

wykonaniu państwa Gajewskich z 

Bączyna (gm. Urzędów) Na spotkanie, 

którego głównym organizatorem było 

Krasnobrodzkie Towarzystwo 

Regionalne, przybyli zaproszeni goście, 

a wśród nich m.in.: wicewojewoda 

lubelski p. Barbara Sikora, dyrektor ds. 

......................Urzędu Marszałkowskiego 

w Lublinie, wicestarosta Adam Bąk, 

udział 23 dziewczynek w wieku od 4 do 

12 lat z różnych miast Polski, m.in. z: 

Lublina, Zamościa, Tomaszowa 

Lubelskiego, Wejherowa. O tytuł 

Małego Mistera ubiegało się 13 

chłopców. Wybór był trudny, jednak po 

prezentacji uczestniczek i uczestników 

konkursu zebrana publiczność 

zdecydowała, że Małą Miss została 
Karolina Wiatrzyk z Krasnobrodu (9 
lat). Tytuł I v-ce Miss zdobyła 
Agnieszka Kawka z Zamościa (lat 9), 
a II v-ce Miss została Asia Smolińska 
z Warszawy (lat 7). 
Małym Misterem został Michał 
Surowiec z Rzeszowa (10 lat), II 

miejsce zajął Patryk Ocholik z 
Rzeszowa (11 lat), a III - Michał 
Smoliński z Warszawy (5 lat). 
 W konkursie na najładniejszą łysinę 

zwyciężył pan Marek Leśniak z 

Krakowa, a na najdłuższe wąsy - pan 

Sławomir Gałan z Majdanu. 

 W konkursie rodzinnym, który 

składał się z kilku konkurencji takich 

jak: kręcenie hula hop, rzut kołem 

ratunkowym, czyli ratowanie „Moniki”, 

jazda na barana i zbijanie balona, 

dojenie kozy, naśladowanie jazdy 

różnego rodzaju pojazdem, rodzinne 

śpiewanie,  bezkonkurencyjną okazała 

się rodzina Smolińskich z Warszawy w 

składzie Ewa i Leszek oraz ich dzieci 

Asia i Michałek. 

oraz po wysłuchaniu i obejrzeniu 

programów artystycznych 

prezentowanych przez zespoły przyszedł 

czas na wspólną zabawę. Podczas 

plenerowej zabawy, dla licznie 

zgromadzonych na plaży, grał i śpiewał 

zespół „Morton” z Zamościa. 

Niewątpliwą atrakcją sobotniej nocy był 

bardzo efektowny pokaz sztucznych ogni, 

który odbył się o godz. 22. Po raz 

pierwszy zorganizowany był na wzgórzu 

Kamieniołom, mogli więc go oglądać nie 

tylko zgromadzeni na plaży, ale również 

mieszkańcy Krasnobrodu pozostający w 

swoich domach. Plenerowa zabawa 

zakończyła się po północy. 

 Trzeci dzień obchodów „Dni 

Krasnobrodu” – niedziela składała się z 

dwóch części. Pierwsza z nich to XIV 

Przegląd Orkiestr Dętych, druga to 

polsko-słowackie spotkanie z folklorem.  

 Do tegorocznego przeglądu zgłosiło 

się 12 orkiestr z następujących 

miejscowości Aleksandrów, Biłgoraj, 

Chełm, Krasnystaw (2 orkiestry), 

Siennica Różana, Tarnogóra, Tarnogród, 

Tomaszów Lubelski (2 orkiestry) i 

Krasnobród. Nie dojechała orkiestra z 

Siennicy Różanej w przeglądzie wzięło, 

więc udział 11 orkiestr. 

 

Ciąg dalszy na str. 4 
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Słoneczne Dni Krasnobrodu 
Ciąg dalszy ze str. 3 

 Przegląd rozpoczął się zbiórką o orkiestr przed budynkiem CKiS w centrum 

Krasnobrodu. Następnie orkiestry ustawione w szyku grając przemaszerowały nad 

zalew, gdzie odbyła się dalsza cześć przeglądu. Po przybyciu nad zalew wszystkich 

orkiestr, uroczystego otwarcia przeglądu dokonał burmistrz Krasnobrodu Marek 

Pasieczny.  

Gdy przegląd został już otwarty wszystkie orkiestry razem, w sumie około 300 

muzyków, wykonały wspólnie dwa utwory muzyczne. Połączonymi orkiestrami 

dyrygował p. Bogdan Pałczyński – kapelmistrz tomaszowkich orkiestr. Potem 

według ustalonego w wyniku losowania porządku każda z orkiestr prezentowała 15-

minutowy program, który oceniany był przez jury. 

 W skład Jury wchodzili: Tadeusz Dobrowolski,  ks. prałat Mieczysław Gniady, 

Jerzy Kołodziejczyk – kierownik Wydziału  Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i 

Turystyki Starostwa Powiatowego w Zamościu. Po wysłuchaniu wszystkich orkiestr 

Jury udało się na naradę.  

 W czasie obrad Jury odbył się pokaz ratownictwa wodnego przeprowadzony 

przez ratowników z Bazy Szkoleniowej RWOPR w Krasnobrodzie. Wypoczywający 

nad zalewem mieli też okazję sprawdzenia swoich sił i możliwości w rzucaniu 

kołem ratunkowym.  

 Po programie prowadzonym przez ratowników zostały ogłoszone wyniki XIV 

Przeglądu Orkiestr Dętych. 

W kategorii Orkiestr Młodzieżowych 
I miejsce - Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Białowoli  
II miejsce - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Krasnostawskiego Domu Kultury 
III miejsce - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Państwowej Szkoły Muzycznej I 
Stopnia w Tomaszowie Lub. 
IV miejsce - Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Krasnymstawie 

W drugiej kategorii orkiestr (pozostałe orkiestry) przyznano: 
I miejsce - Orkiestra Dęta OSP w Tomaszowie Lub. 
II miejsce - Orkiestra Dęta Cementowni „Chełm” S. A. 
oraz  dwa równorzędne III miejsca dla Biłgorajskiej Orkiestry Dętej im. Czesława 
Nizio i Orkiestry Dętej Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 
 Każda z orkiestr otrzymała pamiątkowe dyplomy i puchary. Natomiast najlepsze 

orkiestry otrzymały również nagrody pieniężne ufundowane przez Starostę Powiatu 

Zamojskiego, Burmistrza Krasnobrodu oraz sponsorów „PETSUL” Stację Paliw w  

 

Majdanie Wielkim oraz „KRAS 

TANK” Stację Paliw w Krasnobrodzie. 

 Po ogłoszeniu werdyktu XIV 

Przeglądu Orkiestr Dętych oraz 

wręczeniu nagród rozpoczęło się 
„Polsko-słowackie spotkanie z 

folklorem”. W ramach 

międzynarodowego spotkania wystąpił 

zespół z zaprzyjaźnionego Karsnego 

Brodu na Słowacji i trzy zespoły z 

Krasnobrodu. Jako pierwszy wystąpił 

zespół folklorystyczny „Wójtowianie”. 

Potem na scenę zostali zaproszeni nasi 

goście ze Słowacji - zespół 

folklorystyczny „Krasnobrodčanka”, 

który zaprezentował piosenki o 

Krasnym Brodzie napisane przez 

członków zespołu, tradycyjne piosenki 

słowackie oraz piosenki polskie. W 

dalszej części programu wystąpiła 

„Kapela Krasnobrodzka”, a następnie 

Kapela „Echo Roztocza”, której występ 

zakończył niedzielny program oraz 

tegoroczne „Dni Krasnobrodu”.  

 Tradycyjnie już do obchodów „Dni 

Krasnobrodu” włączyły się: Urząd 

Pocztowy w Krasnobrodzie, który miał 

swoje stoisko i był organizatorem 

konkursu wiedzy o poczcie, Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Dominikanówce 

organizując kiermasz prac wykonanych 

przez uczestników oraz Miejsko-

Gminna Biblioteka Publiczna w 

Krasnobrodzie organizując stoisko 

„Informacji Turystycznej”. 

M. Czapla 

 

Fotoreportaż z „Dni Krasnobrodu” – 

str. 10-11 

 

  

Podziękowania 
 

Zarząd 
Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Krasnobrodzie 
składa serdeczne podziękowania 

Panu  
Krzysztofowi Kalinowskiemu 

Prezesowi Zarządu 
Zamojskiej Korporacji 

Energetycznej 
za pozytywne rozpatrzenie 

prośby Zarządu OSP 
i okazane wsparcie finansowe. 
Ze swej strony zapewniamy,  
że przekazane przez Pana 

fundusze 
zostaną przeznaczone 

na zakup sprzętu 
ratowniczo – gaśniczego. 

 

 

DZIÊKUJEMY 
  

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w 

organizację „Dni Krasnobrodu”. 

 Szczególne słowa podziękowania kierujemy do: 

Krasnobrodzkiego Centrum Handlowo-Produkcyjno-Usługowe AMC 
Market Spożywczy w Krasnobrodzie  

za ufundowanie nagród rzeczowych dla osób biorących udział w konkursach, 

Stacji Paliw „PETSUL” w Majdanie Wielkim 
za ufundowanie nagrody dla orkiestry, 

Stacja Paliw „KRAS-TANK” w Krasnobrodzie 
za ufundowanie nagrody dla orkiestry, 

Piekarni Tomasza Kurantowicza w Krasnobrodzie 
za nieodpłatne przekazanie chleba na posiłek dla członków orkiestr, 

Pani Bożeny Kurantowicz 
za umożliwienie bezpłatnego parkowania autokarów przywożących orkiestry oraz 

umożliwienie organizacji punktu wydawania posiłków na polu namiotowym, 

Pana Edwarda Kuźmy z Ośrodka Wypoczynkowego „Jolanta” 
za wypożyczenie ławek 

Pana Marka Pawluka – Dyrektora ZSO 
za wypożyczenie ławek 

Pana Tadeusza Kawki 
za nieodpłatny transport ławek oraz stolików i krzeseł, 

Firmy BS - Zjeżdżalnia Wodna w Krasnobrodzie 
za ufundowanie karnetów na zjeżdżalnię. 

                       Dyrektor i Pracownicy 

      Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 
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Maryjo, zanieś nasze 
błagania do Syna! 

 

 Tegoroczny odpust Matki Bożej 

Krasnobrodzkiej przyniósł nam 

niespodziewanie piękną pogodę. Gdy 

inne dni są pełne niestabilnej pogody, 

aura na dzień 1 i 2 lipca była 

wymarzona. 

 Czwartek 1 lipca. Od południa 

gromadzą się pielgrzymi by uwielbić 

swą modlitwą Boga przez przyczynę 

Maryi Panny. Pierwsza piesza kompania 

przybyła już 30 czerwca z Hrubieszowa 

z par. św. Mikołaja. Ks. Piotr Kawecki 

przyprowadził  grupę  100  osobową.  

 

 

W tym czasie kilkunastu księży 

posługiwało w konfesjonałach. W 

godzinie Apelu, o 21.00 rozpoczęliśmy  

Apel  Maryjny. 

          Uroczystościom przewodniczył 

Biskup pomocniczy J.E. ks. bp   

Mariusz Leszczyński. Wszystkich 

zgromadzonych powitał Kustosz 

sanktuarium ks. prałat Roman 

Marszalec. W uroczystej procesji 

wyruszyliśmy w kierunku Kaplicy na 

Wodzie, miejsca pierwszych objawień. 

Zatrzymaliśmy się przy czterech 

ołtarzach by rozważać kolejne tajemnice 

radosne Różańca. 

 

 
 

Przy każdej refleksję ewangeliczno - 

patriotyczną poprowadził Ks. kan. 

Aleksander. Piąta tajemnice 

rozważaliśmy przy Kaplicy na Wodzie i 

tam została odprawiona przez ks. bp 

Msza święta. Tu słowo wygłosił Bp 

Mariusz Leszczyński. Sięgnął do 

wydanej w 1753 r. książki o. Jacka  

Majewskiego opisującej wydarzenia 

początkujące historię naszego 

sanktuarium - uzdrowienie Jakuba 

Ruszczyka i objawienie się mu Maryi. 

W maryjnej pasterce uczestniczyło ok. 

10 tyś, pielgrzymów. 

 

 

 

 
 Dzień głównego odpustu, 2 lipca, 

rozpoczął się co prawda z lekkim 

deszczem ale szybko się rozpogodziło i 

słońce szybko osuszyło. O 6.30 

godzinki , pierwsza Msza św. liczne 

spowiedzi. O godz. 12.00 uroczysta 

Suma pod przewodnictwem ks. Bp 

Mariusza Leszczyńskiego. Oprawa 

muzyczna przygotowana przez chór 

parafialny i orkiestrę krasnobrodzką, 

piękna pogoda i bardzo liczna rzesza 

pielgrzymów. na zakończenie 

wielobarwna procesja eucharystyczna i 

uroczyste błogosławieństwo. Suma 

transmitowana była przez nasze 

Katolickie Radio Zamość.  

 Szacujemy, iż w tegorocznym 

odpuście Matki Bożej Jagodnej 

uczestniczyło w ciągu tych dwu dni 

ponad 25 tyś ludzi. Zapraszamy na 

kolejne uroczystości w naszym 

Sanktuarium. 30 i 31 lipca będziemy 

gościli Kopię Cudownego Obrazu Matki 

Bożej Jasnogórskiej. 15 sierpnia odpust 

Wniebowzięcia NMP, 22 sierpnia 

odpust ku czci św. Rocha, We wrześniu 

odpust Matki Bożej Siewnej, Dożynki i 

Dzień Ministranta. Serdecznie 

zapraszamy. 

x. Jacek Rak 

 

 

 

Wędrowali dwa dni i po skończonych 

uroczystościach dwa dni będą wracali 

do domu. Pieszo przybyli też m.in. 

pielgrzymi z Łabuń pod 

przewodnictwem ks. Roberta Fuka, ze 

Szczebrzeszyna z ks. Miłosławem Żura. 

Największa grupa, ponad 200 osób 

przybyła z ks. Marianem Wyrwą z 

Biłgoraja z par. św. Jerzego. Z 

największym aplauzem, jak co roku, 

spotkała się pielgrzymka z parafii Dub 

pod przewodnictwem ks. kan. Józefa 

Tuckiego wraz z orkiestrą dętą. Były też 

grupy z Komarowa, Józefowa, Starego 

Dzikowa, Wielączy, Łukowej, 

Tarnogrodu, Machnowa Nowego, 

Tomaszowa Lub., Tyszowiec, Mircza, 

Jarczowa, Topólczy, Teratyna,  

Dzwoli i Kodzucy oraz pielgrzymka 

Towarzystwa Rodzin Kresowych z 

Chełma. 

Uroczystości odpustowe rozpoczęliśmy 

Mszą św. o godz. 17.00. Słowo Boże 

przez dwa dni głosił ks. Kan. 

Aleksander Baca kapłan archidiecezji 

lubelskiej. O 19.00 na Kalwarii 

Krasnobrodzkiej miało miejsce 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 
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Krasnobrodzka Pani  
Tyś naszą Hetmanką 

części różańca, koronkę do miłosierdzia 

Bożego, był czas na pieśni 

pielgrzymkowe, czas radosnych rozmów 

i tradycyjnie etap milczenia. Szczególne 

słowa wdzięczności w imieniu swoim i 

wszystkich pielgrzymów pragnę 

skierować do tych ludzi dobrej woli, 

których spotykaliśmy na naszej drodze. 

Byli to mieszkańcy: Sahrynia, 

Tyszowiec, Przewala, którzy wynosili 

nam na drogę kanapki, ciasto i napoje 

oraz mieszkańcy Komarowa i 

Krasnobrodu, u których mieliśmy 

noclegi. Dziękujemy im wszystkim za 

poczęstunek, modlitwę i dobre słowo, 

które z ich ust płynęło pod naszym 

adresem i dawało nam siłę mimo 

zmęczenia, które narastało w miarę jak 

przybywało kilometrów w nogach. Na 

drugi dzień, trzydziestego czerwca 

wyszliśmy z Komarowa z noclegu o 

godzinie 6.00 i skierowaliśmy się do 

Krynic, następnie Niemirówka i 

Klocówki gdzie przed wejściem do 

Krasnobrodu mieliśmy dłuższą, 

obiadową przerwę. Po odpoczynku, 

mając na uwadze, że to już tak blisko 

tego cudownego miejsca, mimo 

ogromnego zmęczenia o godzinie 13.00 

byliśmy już w Kaplicy Objawień na 

Wodzie, gdzie ugasiliśmy swoje 

pragnienie. Następnie udaliśmy się jako 

pierwsza ze wszystkich przebywających 

pielgrzymek do klasztoru, gdzie nas 

przywitał miejscowy ksiądz wikariusz 

Krzysztof. Na kolanach z pieśnią na 

ustach weszliśmy do Sanktuarium, gdzie 

odprawiona została Mszę Świętą, a po 

wyjściu z kościoła droga krzyżowa. Tak 

zakończyła się pierwsza część 

pielgrzymki. Następnego dnia 1 lipca w 

godzinach porannych pielgrzymi udali się 

do Kaplicy św. Rocha. Następnie był 

czas wolny na odpoczynek i prywatną 

modlitwę. O godzinie 17.00 odprawiona 

została Msza Święta w intencji naszej 

pielgrzymki, którą co roku zamawiają 

 

 

 

gospodarze, u których zatrzymujemy się 

na dwa noclegi. Wieczorem i w nocy 

przeżyliśmy wraz z tysiącami wiernych 

procesję maryjną i pasterkę, którą 

sprawował ksiądz Biskup Mariusz 

Leszczyński. Następnego dnia rano o 

godzinie 700 tradycyjnie nasi 

hrubieszowscy pielgrzymi uczestniczyli 

w Eucharystii w kaplicy na wodzie. 

Następnym punktem było śniadanie i 

złożenie namiotów przez młodzież, która 

stanowiła 80 procent naszej grupy. 

Następnie udaliśmy się na plac 

przykościelny, aby wziąć udział w 

głównej Mszy Świętej odpustowej, po 

której wyruszyliśmy w drogę powrotną 

do Hrubieszowa. Do „Dębinki” 

dotarliśmy 3 lipca o godzinie 1830, po 

krótkim odpoczynku i powitaniu przez 

najbliższych wszyscy pielgrzymi weszli 

do uplecionego po drodze wieńca, a 

osiem dziewczynek stanęło do szarf przy 

krzyżu, który całą drogę towarzyszył nam 

w naszym pielgrzymowaniu. Wchodząc 

do miasta byliśmy witani przez tłumy 

mieszkańców miasta, którzy ze łzami w 

oczach nas pozdrawiali i dziękowali nam 

za modlitewną pamięć. Na zakończenie 

pielgrzymki odprawiona została Msza 

Święta, po której wszyscy pożegnaliśmy 

się tradycyjnie przy figurze Matki Bożej 

dziękując sobie za wspólne 

pielgrzymowanie. Wielu z pielgrzymów 

obiecało sobie, że za rok, jak Bóg 

pozwoli znowu staną na 

pielgrzymkowym szlaku do 

Krasnobrodu, aby iść do Pani Roztocza 

na Jej wielkie gody. 

 Na zakończenie w imieniu swoim 

jako przewodnika tej hrubieszowskiej 

grupy pragnę podziękować wszystkim za 

udział w tym wspólnym 

pielgrzymowaniu, za wspaniałą 

modlitewną atmosferę w grupie, którą 

tworzyli wszyscy i młodzież i starsze 

osoby, które na pielgrzymce były 28, czy 

30 razy. Niech Krasnobrodzka Pani nasza 

Hetmanka wynagrodzi im wszystkim to 

cierpienie, ból nóg, pęcherze i wyprasza 

potrzebne łaski do dalszego 

pielgrzymowania przez życia. 

ks. Piotr Kawecki 

 Życie każdego człowieka to jedno 

wielkie pielgrzymowanie, wędrujemy do 

domu naszego Ojca, który jest w niebie. 

To przecież Jezus powiedział: 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 

utrudzeni i obciążeni jesteście a Ja was 

pokrzepię”.  

 Główną przewodniczką do Boga 

Ojca jest dla nas Maryja – Matka Jezusa. 

To Ona nam pokazuje jak być 

człowiekiem wiary. Mamy wiele różnych 

sposobów rozwijania i umacniania swojej 

wiary. Jednym z nich są piesze 

pielgrzymki. 

 Co roku w miesiącach wakacyjnych, 

a w naszej diecezji 2 sierpnia, tysiące 

Polaków wędruje do Sanktuarium 

Maryjnego w Częstochowie, głównej 

duchowej stolicy naszej Ojczyzny, ale 

oprócz Częstochowy jest jeszcze wiele 

takich Maryjnych miejsc, do których 

ciągnął tysiące ludzi. Takim miejscem – 

duchową stolicą naszej diecezji - jest 

Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie.  

 Już od ponad stu lat,- dokładnych 

danych nie znamy -  co roku 29 czerwca 

wyrusza piesza pielgrzymka z par. św. 

Mikołaja w Hrubieszowie do 

Krasnobrodu na uroczystości odpustowe. 

Jest to prawdopodobnie najstarsza i 

najdłuższa pielgrzymka piesza, ponieważ 

pątnicy w ciągu czterech dni marszu 

pokonują odległość około 160 

kilometrów. (To jest niewiele mniej niż 

połowa drogi do Częstochowy). 

 W tym roku w Uroczystość św. 

Apostołów Piotra i Pawła przed godziną 

600 zgromadziło się na placu 

przykościelnym około 100 pątników i ich 

najbliższych, którzy przyszli pożegnać 

wychodzących pielgrzymów. O godzinie 

600 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, 

którą sprawował piszący te słowa ksiądz 

Piotr przewodnik grupy. Podczas Mszy 

świętej modliliśmy się o szczęśliwe i 

bezpieczne pielgrzymowanie. Po 

zakończonej Eucharystii, ksiądz Dariusz 

w imieniu księdza Dziekana, który ze 

względów zdrowotnych nie mógł, jak co 

roku pożegnać pielgrzymów przy figurze 

Matki Bożej pobłogosławił nas na trud 

wędrowania. Wyszliśmy dokładnie o 

godzinie 7.10 ze śpiewem pieśni 

Maryjnych na ustach. Przez całe miasto, 

aż do tak zwanej „Dębinki” towarzyszyło 

nam wielu mieszkańców miasta, którzy 

chcieli z nami iść, ale z różnych 

powodów nie mogli. Podczas całego 

pierwszego dnia mimo bardzo długiego 

etapu - około 50 kilometrów jeszcze w 

pełni sił odmówiliśmy wszystkie cztery  
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„Krasnobrodčanka” w Krasnobrodzie 

 
 
odczas „Dni Krasnobrodu” w dniach 17-18 lipca 

gościliśmy władze samorządowe oraz zespół 

folklorystyczny Krasnobrodčanka z zaprzyjaźnionego Krasnego 

Brodu na Słowacji. Wśród zaproszonych gości znalazła się 

również PhDr. Helena Jacošová - II Sekretarz Ambasady 

Republiki Słowackiej i dyrektor Instytutu Słowackiego w 

Warszawie wraz z rodziną. 
 

 
 
 Wizyta Słowaków rozpoczęła się w sobotę 17 lipca 

powitaniem przez władze samorządowe Krasnobrodu. W 

Centrum Kultury i Sportu zorganizowane zostało krótkie 

powitalne spotkanie w którym uczestniczyli: Burmistrz 

Krasnobrodu Marek Pasieczny, zastępca Burmistrza Janusz Oś, 
przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Adamczuk oraz 

zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Józef Kostrubiec. Po 

oficjalnym powitaniu goście zostali zakwaterowani w Ośrodku 

Wypoczynkowym „Jolanta”.  

 Jeszcze tego samego dnia o godzinie 17.00 zespół 

folklorystyczny Krasnobrodčanka wystąpił na scenie nad 

krasnobrodzkim zalewem przedstawiając inscenizację 

tradycyjnych słowackich  

dożynek. Wieczorem przedstawiciele słowackiego Krasnego 

Brodu spotkali się przy ognisku i wspólnym muzykowaniu z 

przedstawicielami polskiego Krasnobrodu. Zespoły 

folklorystyczne „Krasnobrodčanka” i „Wójtowianie” miały 

okazję do wspólnego śpiewania oraz wymiany doświadczeń. 

W niedzielę zaplanowane zostało dla naszych gości zwiedzanie 

Krasnobrodu. Zobaczyli oni: Kaplice św. Rocha, 

 

 

 

 

 

sanatorium, Kaplica na Wodzie, Kościół p.w. Nawiedzenia 

N.M.P. Byli też na wieży widokowej. Jedną z atrakcji był też 

dla Slowaków przemarsz orkiestr dętych przez centrum  

 

 
 

miasta. Po południu Zespół Krasnobrodčanka dał kolejny 

koncert na scenie nad krasnobrodzkim zalewem. Tym razem 

były to ludowe pieśni słowackie oraz piosenki 

skomponowane przez członków zespołu. W repertuarze 

znalazła się też piosenka wykonana w języku polskim. Po 

koncercie członkinie zespołu częstowały zgromadzoną na 

plaży publiczność słowackim trunkiem oraz wypiekami.  

 Po koncercie, w Ośrodku Wypoczynkowym „Jolanta” 

odbyła się pożegnalna kolacja, w której oprócz naszych gości 

uczestniczyli: władze samorządowe Krasnobrodu oraz zespół 

„Wójtowianie”. Podczas wieczornego spotkania, z obu stron: 

polskiej i słowackiej padało wiele słów podziękowania za 

wspólnie spędzone chwile oraz deklaracje kontynuowania w 

przyszłości polsko-słowackich kontaktów. Nie obyło się też 

oczywiście bez wspólnego śpiewania, a nawet tańców. 

Trudno było się rozstać. Około 22 nasi goście wyruszyli w 

powrotną drogę do domu.  

 Słowakom bardzo spodobał się Krasnobród. Podkreślali 

szczególnie dbałość mieszkańców o posesje, czystość i ład w 

Krasnobrodzie. Zachwycali się też dużą ilością atrakcji 

turystycznych dostępnych w Krasnobrodzie. Stwierdzili 

również, że zarówno pod względem krajobrazu jak i mocno 

rozwiniętego kultu maryjnego jesteśmy bliźniaczymi 

miastami. 

                                  K. Kostrubiec 
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Egzotycznie i wesoło  
 

 W piątek 23 lipca 2004 roku 

gościliśmy w Krasnobrodzie członków 

zespołu „Wa Ethnic Folklore Group of  

Yunnan” z Simao w Chinach.  

 Chiński zespół przyjechał na 

Zamojszczyznę na zaproszenie 

Stowarzyszenia Przyjaciół Ludowego 

Zespołu Pieśni i Tańca 

„Zamojszczyzna” i był uczestnikiem III 

Międzynarodowego Festiwalu 

Folklorystycznego "EUROFOLK - 

ZAMOŚĆ 2004".  

 Podczas kilkugodzinnego pobytu w 

Krasnobrodzie nasi goście zobaczyli 

Kaplicę na Wodzie, podziwiali 

panoramę Krasnobrodu z punktu 

widokowego na Kamieniołomie. 

Zatrzymali się też w centrum 

Krasnobrodu, gdzie smakowali i 

kupowali owoce i warzywa od naszych 

rolników. Kolorowe stroje, ciemna 

karnacja skóry oraz uroda młodych 

Chińczyków i Chinek wzbudzały duże 

zainteresowanie zarówno wśród 

mieszkańców jak i turystów 

przebywających w Krasnobrodzie. 
 Po krótkim pobycie w centrum 

naszego miasta zespół udał się na obiad 

do Ośrodka Wypoczynkowego 

„Pszczeliniec”. Pomimo tego, że nie 

serwowano tam ryżu obiad bardzo  
 

 

smakował naszym gościom. Podobał się 

im również ośrodek. Zaskakujące dla 

nas Polaków było, to że po zjedzeniu 

pierwszego dania nie pozwalali 

kelnerkom zabrać talerza, ale każdy z 

nich osobiście odnosił go we wskazane 

miejsce. Na pamiątkę pobytu w ośrodku 

choreograf zespołu: Li Xiaowei wpisał 

się, oczywiście w języku chińskim, do 

księgi pamiątkowej. 

 Po obiedzie wszyscy udali się nad 

zalew. Niestety nasi goście nie mieli 

okazji skorzystać z kąpieli słonecznych 

ani kąpieli w krasnobrodzkim zalewie, 

gdyż zmieniła się pogoda. Zaczął padać 

deszcz, były grzmoty i błyskawice. 

Zaplanowany na godz. 16.00 koncert 

zespołu stanął pod znakiem zapytania. 

Na szczęśnie burza szybko przeszła, 

przestał padać deszcz i koncert mógł się  

rozpocząć. 

 Podczas godzinnego koncertu 

zespół z Chin przedstawił kilka tańców, 

m. in. z wachlarzami, z kwiatami, z 

kijami oraz kilka piosenek i melodii 

prezentując folklor z regionów: Wa, 

Dai, Hani, Yi, Han, Tybetu i Mongolii. 

Członkowie zespołu grali na 

autentycznych instrumentach ludowych 

takich jak: chińskie skrzypce, bamboo, 

drum, bawu flute, calabash flute. 
 

 

 

 Po prezentacji ostatniego tańca, tańca 

z kijami, członkowie zespołu zaprosili 

kilka osób z publiczności do zatańczenia 

razem z zespołem. Znalazło się kilka osób 

chętnych do sprawdzenia swoich sił. 

Jednym szło całkiem nieźle innym trochę 

gorzej, generalnie rzecz biorąc była to 

dobra zabawa zarówno dla tych 

tańczących jak i obserwujących taneczne 

zmagania. Miałam przyjemności być 

wśród osób uczących się tego tańca i 

muszę stwierdzić, że nie było to takie 

proste zadanie, jak się wydawało, gdy 

taniec ten prezentowali Chińczycy. 

 Miłym akcentem na zakończenie 

koncertu było odśpiewanie przez parę 

Chińczyków piosenki „Szła dzieweczka 

do laseczka”. Co prawda śpiewali oni w 

języku chińskim, ale melodia jest tak 

popularna i znana wszystkim, więc 

publiczność zaczęła śpiewać tę piosenkę 
po polsku, tworząc wraz z solistami duży 

zespół. 

 W czasie koncertu i pewien czas po 

nim można było nabyć drobne upominki z 

Chin przywiezione przez zespół oraz 

zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z 

naszymi gośćmi. Spotkanie przebiegło w 

bardzo miłej atmosferze. Mamy nadzieję, 

że nasi chińscy goście po powrocie do 

swojego kraju będą równie mile 

wspominać pobyt w Krasnobrodzie. 
 

M. Czapla 

 

Zdjęcia z koncertu – str. 20. 

 

Literacki Nobel czeka, 
 czyli złote myśli ze szkolnego kajecika 

 

Jacek postanowił poślubić pierwszą lepszą kochającą go 

dziewczynę i wkrótce wydaje na świat syna Tadeusza.  

 

***** 

Na pogrzebie pana Wołodyjowskiego ksiądz bił w bęben i zachęcał 

go do walki.  

***** 

Po odkryciu Colina poznała, co to znaczy kogoś serdecznie 

żałować.  

 

       
 
Zapraszamy do udziału w SMS-owym konkursie  

Radia „LUBLIN” 
 

„PERŁY  

LUBELSZCZYZNY” 
 

Jeżeli uważacie Państwo, że Krasnobród  
zasługuje na miano 

turystycznej „Perły Lubelszczyzny” 
 

wyślijcie SMS’a o treści: 
 LUBLIN KRASNOBRÓD 

na numer 7160 (koszt 1,22 zł. + 22% VAT) 
 

Co tydzień, w piątek spośród osób 
nadsyłających SMS-y wylosowana będzie 
jedna, która otrzyma nagrodę tygodnia. 

 
Konkurs trwa do 27 sierpnia 2004r. 

28 sierpnia zostaną ogłoszone wyniki konkursu 
 i poznamy nazwę miejscowości,  

która uzyska miano „Perły Lubelszczyzny”. 
 

 

 

OGŁOSZENIE 
 

23 lipca 2004r. zaginął 4-miesięczny pies  
rasy BOKSER, kolor ciemny pręgowany 

 z białym krawatem. 
Uczciwego znalazcę proszą o kontakt 

 zmartwione i stęsknione dzieci.  
Tel. 0-506 931 719 lub 660-75-55. 
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IV Gminy Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Krasnobrodu 

 

 
 Głównym organizatorem IV 

Gminnego Turnieju Piłki Nożnej o 

puchar Burmistrza Krasnobrodu było 

Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie. Od strony 

sędziowskiej turniej obsługiwali 

delegowani sędziowie OKS Zamość: 

Radliński S., Gancarz A i Gancarz S. 

 Do turnieju zgłoszonych zostało 

początkowo 8 drużyn: 

Dominikanówka, Hutków, Kaczorki, 

Majdan Mały, Majdan Wielki, Nowa 

Wieś, Podklasztor i Wólka 

Husińska. W ostatnim momencie, w 

dniu zawodów zgłosiła się 9 drużyna  

z Malewszczyzny, co spowodowało 

pewne perturbacje organizacyjne. W 

przyszłości główny organizator 

chciałby uniknąć takich sytuacji, 

dlatego już teraz apeluje o 

terminowe zgłaszanie drużyn do 

turnieju, gdyż wiąże się to z 

przygotowaniem logistycznym 

(nagrody, posiłki , dyplomy ). 

 Zawody w rundzie eliminacyjnej 

i finałowej rozgrywane były zgodnie 

z przedstawionymi i 

zaakceptowanymi przez opiekunów 

(kierowników) drużyn zasadami gry 

i przepisami gry PZPN. Drużyny 

zostały losowo podzielone na 3  
 

 

grupy, w których rozgrywano mecze 
„każdy z każdym”. Mistrzowie grup 
awansowali do fazy finałowej gdzie grano 

także systemem „każdy z każdym”. 

 Oto wyniki fazy grupowej i 

finałowej: 

Grupa A  
Wólka Husińska – Hutków   2:0 

Hutków – Podklasztor     0: 1 

Wólka Husińska – Podklasztor  1:0 

 
Grupa B: 

Kaczórki – Dominikanówka    0:1 

Dominikanówka – Majdan W.    0:1 

Kaczórki - – Majdan Wielki        1:3 

 

Grupa C: 
Majdan Mały – Nowa Wieś         0:0 

Nowa Wieś – Malewszczyzna   1:0 

Majdan Mały – Malewszczyzna  1:0 

 

W tej grupie C o awansie zadecydowało 

losowanie. Los uśmiechnął się do 

piłkarzy z Majdanu Małego, którzy z 

drużynami Wólki Husińskiej i Majdanu 

Wielkiego utworzyli grupę finałową. 

 Wyniki rozgrywek w grupie finałowej 

przestawiają się następująco:  

Wólka Husińska - Majdan W.      1:3 

Majdan Wielki - Majdan Mały     0:1 

Wólka Husińska - Majdan Mały  0:1 

 

Kolejność końcowa: 

I miejsce - Majdan Mały 
II miejsce - Majdan Wielki 
III miejsce - Wólka Husińska 

 

 W turnieju nie było przegranych, 

gdyż wszystkie drużyny z rąk Burmistrza 

otrzymały nagrody rzeczowe zgodne z 

zapotrzebowaniem danych miejscowości i 

okolicznościowe dyplomy, a trzy 

najlepsze drużyny również puchary. 

Atrakcyjne nagrody, w postaci sprzętu 

sportowego oraz elementów strojów 

sportowych zostały zakupione ze środków  

Miejsko-Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Królem strzelców turnieju został Tomasz 

Margol.  

 Podczas turnieju nie obyło się bez 

protestów i uwag, które były rozstrzygane 

na bieżąco.  

 W następnej edycji tego turnieju 

organizator zapowiada zaostrzenie 

kryterium przynależności do danej 

miejscowości czy dzielnicy z posiadaniem 

dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym 

tożsamość. 

 

 Relację przedstawił  

      Sławomir Radliński. 

 

 

GCI zaprasza !!! 
 

 Przypominamy, że w Centrum Kultury i Sportu nadal funkcjonuje Gminne 

Centrum Informacji. 

 Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do osób bezrobotnych, które 

chciałyby skorzystać z Internetu poszukując ofert pracy, bądź przygotować 

konkretne dokumenty potrzebne do złożenia u potencjalnego pracodawcy. 

 W chwili obecnej z usług GCI korzysta głównie młodzież i dzieci z terenu 

naszej gminy, oraz turyści wypoczywający w naszym miasteczku. 

 Informujemy także, że już od września będzie można odbyć kurs z podstaw 

obsługi komputera, który prowadzony będzie tradycyjnie już przez instruktora do 

spraw Gminnego Centrum Informacji Pana Marcina Molendę. Wszystkich 

chętnych zapraszamy do zapisania się na takie szkolenie, ponieważ jest to 

doskonała okazja do zdobycia nowych umiejętności, które w ówczesnej dobie są 

mile widziane przez każdego pracodawcę. 

      Ponadto przypominamy, że w GCI można skorzystać z kserokopiarki, drukarki 

i faxu. Wszystkie te usługi świadczone są odpłatnie, tylko osoby bezrobotne 

traktowane są ulgowo i one mogą z nich korzystać bez uiszczania opłat. 

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzania GCI. 
 

M.K. 
 

Zapisy na kurs komputerowy przyjmowane są w GCI (budynek CKiS) w 

godzinach pracy GCI, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 i w 

soboty w godz. 8.00 - 16.00 oraz telefonicznie pod numerem (0-84) 660-70–46. 

  

Renty 
strukturalne 

 

 W związku z wejściem w życie ustawy 

o rentach strukturalnych dla rolników 

informujemy, że od 02.08.2004r. Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 

siedzibą w Zamościu przy ulicy 

Szczebrzeskiej 120 przyjmuje wnioski od 

rolników o przyznanie rent strukturalnych. 

 Osobami uprawnionymi do ich 

uzyskania są osoby, które: 

- mają ukończone 55 lat życia; 

- prowadzą nieprzerwanie działalność 

rolniczą w gospodarstwie rolnym w okresie 

ostatnich 10 lat i podlegają ubezpieczeniu 

społecznemu rolnika przez ostatnie 5 lat, i 

nie posiadają zaległości z tytułu opłacania 

składek;  

- przekazały gospodarstwo rolne o 

powierzchni co najmniej 1 ha użytków 

rolnych w całości lub pozostawili sobie 

powierzchnię nie większą niż 0,5 ha.   

 

E. Borowicz 
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Z gliny ulepione 
 W lipcu br. ukazała się książka 

autorstwa Mieczysława Kościńskiego pt. 

„Z gliny ulepione – Dzieje 

krasnobrodzkiego garncarstwa”. Jest to 

już piąta publikacja M. Kościńskiego 

dotycząca Krasnobrodu. Przypomnę iż 

ukazały się wcześniej następujące 

książki: „Zabytki sakralne w 

Krasnobrodzie” (1996), „Przydrożne 

pomniki wiary” (2001), „Znani i 

nieznani – szkice z przeszłości 

Krasnobrodu” (2002) oraz „Krasnobród 

dawnych lat” (2003).    

 „Z gliny ulepione” to publikacja 

przybliżająca czytelnikowi dzieje 

krasnobrodzkiego garncarstwa. Jak pisze 

autor we wstępie „Chcę zachować w 

pamięci ludzi przeszłość Krasnobrodu, a 

garncarstwo to jeden z zawodów, którym 

zajmowali się mieszkańcy mojej 

miejscowości, postanowiłem napisach 

książkę o tradycjach garncarskich 

okolicy i ludziach, za których sprawą 

one przetrwały”. 

 W przedmowie do książki, którą 

napisał Kierownik Zakładu 

Kulturoznawstwa UMSC w Lublinie 

prof. dr hab. Jan Adamowski czytamy: 

„Główną wartością oddawanej do rąk 

czytelników książki „Z gliny ulepione”, 

w przekonaniu piszącego, jest 

możliwość spotkania z ludźmi, którzy 

parali się tym trudnym zawodem. Dla 

czytelnika jest to spotkanie o tyle 

niezwykłe, bo chociaż odbywane 

pośrednio – poprzez zebrane przez 

autora ciekawe biogramy, wspomnienia, 

legendy, przysłowia, wiersze i 

opowieści, to bardzo wiarygodne. 

Dokumentacja ma przecież charakter 

przekazu z tzw. pierwszej ręki. Oparta, 

bowiem została na bezpośrednim 

spotkaniu. A dodatkowo, oprócz słowa, 

zobrazowana niemal unikalnym 

materiałem ilustracyjnym”. 

  Promocja książki odbyła się w 

Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie w dniu 17 lipca 2004r. w 

ramach obchodów „Dni Krasnobrodu”. 

 

 

 Zainteresowanych informujemy, że 

książkę „Z gliny ulepione” można kupić 

w Miejsko-Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Krasnobrodzie. 

 

M. Czapla 
 

Półkolonie  
w Szkole Podstawowej  

w Kaczórkach 
 

 

 Od 12 do 23 lipca 2004 r. w Szkole Podstawowej w Kaczórkach 

odbyły się półkolonie dla uczniów tutejszej szkoły jak również 

młodzieży gimnazjum prowadzone przez p. Annę i Krzysztofa 

Szkałubów. Czas ten został wykorzystany na różne ciekawe zajęcia. 

Między innymi odbywały się turnieje piłki nożnej, dyskoteki, 

ogniska, gry i zabawy. 

 Byliśmy na rajdzie rowerowym w Zwierzyńcu, Floriance i 

Górecku Kościelnym, gdzie podziwialiśmy okazałe dęby, zabytkowy 

kościół, konie tarpany, zalew „Echo” itp.  

 Byliśmy również na wycieczce autokarowej po Roztoczu, gdzie 

między innymi oglądaliśmy bunkry w Werchracie, cerkiew unicką, 

pałac w Narolu, bardzo interesujący i niezapomniany szlak „Szumy” 

w Suściu, jak również zalew w Majdanie Sopockim, gdzie niejedna 

dziewczynka była zmoczona.  

 Czas szybko zleciał, a na koniec koloni cała nasza grupa 

przygotowała z okazji Nawiedzenia Jasnogórskiej Królowej Polski 

naszej parafii piękne hasło do naszej Kaplicy jak również dekorację w 

szkole.  

Anna Szkałuba 

 

 

Ogólnopolskie 
spotkanie 

krwiodawców 
 

 W sobotę 5-go czerwca 2004r. w Centrum Kultury i 

Sportu w Krasnobrodzie odbyło się posiedzenie Rady 

Głównej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

    Obrady otworzył prezes Rady Głównej Jerzy 

Maksymowicz.  

 Na posiedzeniu omówiono sprawy dotyczące 

dalszego funkcjonowania klubów i stowarzyszenia jako 

podmiotu użyteczności publicznej oraz sprawy 

dotyczące uaktualnienia statutu stowarzyszenia do 

zmieniających się przepisów prawnych.  

 W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele klubów 

honorowych dawców krwi z całej Polski, m.in. z takich 

miast jak: Katowice, Kielce, Białystok, Łuków i wiele 

innych. Posiedzenie odbyło się w miłej i koleżeńskiej 

atmosferze. 

 Po ustaleniu terminu Kongresu Nadzwyczajnego, 

który odbędzie się w Katowicach, część oficjalna 

zakończyła się. 

 Następnym punktem ogólnopolskiego spotkania 

krwiodawców w Krasnobrodzie było zwiedzanie 

naszego miasta i okolic. Wieczorem odbyło się ognisko i 

pieczenie kiełbasek. 

 Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do 

organizacji tego spotkania, a w szczególności Pani 

Dyrektor CKiS Marioli Czapli oraz Panom Wacławowi 

Adamczukowi, Jarosławowi Rosiakowi i Stanisławowi 

Borkowi.   

A. Żuk 

 

OGŁOSZENIE 
 

Sprzedam samochód osobowy SEICENTO 

Rok produkcji 1999 

Szczegółowe informacje - tel. 660-72-87 
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Wakacje w Krasnobrodzie 
 

 

 Latem Krasnobród odwiedzany jest przez bardzo wielu 

turystów. Wypoczywają tutaj osoby indywidualne, rodziny, 

grupy kolonijne, a także grupy sportowców. Ci ostatni łączą 

przyjemne z pożytecznym, gdyż nie tylko wypoczywają, ale 

także doskonalą swoje umiejętności w poszczególnych 

dyscyplinach sportowych.  

 Jedną z grup sportowych przebywających w lipcu br. w 

Krasnobrodzie byli członkowie JUDO-CLUB RIESTEDT z 

miejscowości Uelzen w Niemczech. Judocy z Niemiec byli 

gośćmi  p. Bogumiły Koscińskiej 

 Poniżej publikujemy krótki list, w którym opiekun grupy 

niemieckiej Zibi (z pochodzenia Polak) mówi o swoim 

związku z Roztoczem i dzieli się z czytelnikami „G.K.” 

wrażeniami z pobytu w Krasnobrodzie.  

 

 

 
 

 

 

APEL  

DO KORZYSTAJĄCYCH 

Z KĄPIELISK 
 

PAMIĘTAJMY ABY: 
� Kąpać się tylko w miejscu wyznaczonym pod 

nadzorem ratowników. 

� Nie wypływać poza wyznaczone strefy. 

 Strefa  „żółta” – dla tych, którzy nie umieją pływać    

(nie posiadają karty pływackiej) 

Strefa „czerwona” – dla umiejących pływać 

(posiadających kartę pływacką)  

� Stosować się do poleceń ratowników. 

� Korzystać ze sprzętu pływającego z asekuracją (w 

kapokach).  

� Nie pływać na materacach. 

� Nie kąpać się po spożyciu alkoholu. 

� Dzieci korzystały z kąpieliska jedynie pod opieką 

dorosłych. 

 

Ratownicy 

Bazy Szkoleniowej RWOPR 

w Krasnobrodzie 

 
 

 

Gdy byłem uczniem, Hufiec ZHP Jaworzno zorganizował rajd 

pieszy po Roztoczu. Byłem w nim najmłodszym uczestnikiem. 

          Widoki Roztocza i Krasnobród zostały na długo w mojej 

pamięci. Teraz mam trochę więcej lat. Mieszkam na stałe w 

F.R.D. w miejscowości Uelzen. Oprócz pracy zawodowej  

 

 

 
 

 

interesuje mnie judo. Prowadzę mały klub sportowy. W tym 

roku postanowiliśmy zabrać małą grupkę dzieci na obóz 

szkoleniowy  właśnie do Krasnobrodu. 

 Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu. Bardzo miła 

atmosfera, życzliwość mieszkańców, wspaniała przyroda i 

piękne widoki urzekły nas. Odjeżdżając życzeniem naszym 

byłoby przyjechać tu w następnym roku. 

  

                   Z pozdrowieniami: 

 Zibi oraz Helmut, Dawid,  

      Andy Dirk, Kevin, Patryk i Pascal. 

 

 
 

 

OD REDAKCJI 
 

 Serdecznie zapraszamy osoby wypoczywające w 

Krasnobrodzie o podzielenie się na łamach G.K. wrażeniami z 

pobytu w Krasnobrodzie.  Prosimy o przekazywanie informacji 

osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Redakcji. 
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WAKACYJNE PRZESTROGI  
czyli dlaczego nie warto ulegać nałogom 

 

- Dlaczego pijesz? – spytał Mały Książę. 

- Aby zapomnieć – odpowiedział Pijak. 

- O czym zapomnieć? – zaniepokoił się Mały Książę, który już zaczął mu 

współczuć. 

- Aby zapomnieć, że się wstydzę – stwierdził Pijak, schylając głowę. 

- Czego się wstydzisz? – dopytywał się Mały Książę, chcąc mu pomóc. 

- Wstydzę się, że piję – zakończył Pijak rozmowę i pogrążył się w milczeniu. 

„Mały Książę” Antonie de Saint-Exupery 

 

 Ta i inne bajki często stają się rzeczywistością wielu rodzin. Smutne jest to, że po 

różnego rodzaju używki sięga  młodzież a nawet dzieci. To wśród nich są ci , którzy 

przez długie lata czy wręcz przez całe życie będą zmagać się z uzależnianiem. Są 

również tacy, którym alkohol odebrał resztki rozsądku i na całe życie posadził w 

wózku inwalidzkim, obciążył sumienie z powodu wypadku drogowego, a nawet 

dodając odwagi - odebrał życie. 

 W trosce o dobro młodzieży, w wielu szkołach powstają programy 

profilaktyczne. 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w ramach realizacji programu 

profilaktycznego jednym z przedsięwzięć było zorganizowanie konkursu pod hasłem 

„Dlaczego nie warto ulegać nałogom”. Pocieszające jest to, że nasza młodzież ma 

dużą wiedzę na temat zagrożeń związanych ze środkami uzależniającymi, którymi 

pragniemy się podzielić z czytelnikami naszej gazety. Spośród wielu prac 

wybrałyśmy te fragmenty wypowiedzi, które mogą trafić do rówieśników, przestrzec 

niedoinformowanych albo przynajmniej dać do myślenia. 

Organizatorki konkursu  

 

Nie warto ulegać uzależnieniom!  

 Na pewno słyszałeś o uzależnieniach. Uzależniają różne środki, np. papierosy, 

narkotyki, alkohol. Czy kiedyś sięgnąłeś po któryś z nich? Jeśli nie, trzymaj tak dalej, 

ale jeżeli już to zrobiłeś-uważaj, łatwo można się uzależnić, czyli popaść w nałóg. Co 

to znaczy? Znaczy to, iż stajesz się niewolnikiem używek, nie potrafisz bez nich żyć, 

zrobisz wszystko (np. kradzieże) by je zdobyć. Chyba wszyscy lubimy być 

niezależni, prawda? niestety trwając w nałogu musimy o tym zapomnieć.   

 Kolejną sprawą, która wiąże się z uzależnieniami jest niszczenie przez nie 

organizmu i psychiki człowieka.  

 Palenie papierosów wpływa niekorzystnie na nasz organizm, wywołuje szereg 

przeróżnych chorób. Nikotyna zawarta w papierosach toruje drogę miażdżycy, 

chorobie wieńcowej i zawałowi serca. Na każdej paczce tej używki widnieje wyraźny 

napis: „Palenie tytoniu powoduje raka i choroby serca”, niestety to ostrzeżenie jest 

ignorowane. Chcę również wspomnieć, że osoba paląca papierosy wygląda strasznie: 

żółte zęby i paznokcie, szara i niezdrowa cera, nieświeży oddech. Prawda, że to nie 

jest sympatyczne. 

 Picie alkoholu przyspiesza powstawanie miażdżycy i nadciśnienia tętniczego, 

powoduje również powolną martwicę wątroby i zawał mięśnia sercowego. Po 

spożyciu alkoholu tracimy kontrolę nad swoim zachowaniem, możemy zrobić coś, 
czego później będziemy żałować. Wielu ludzi pod wpływem alkoholu siada za 

kierownicą, co najczęściej jest dramatyczne w skutkach, ponieważ najwięcej 

wypadków spowodowanych jest właśnie przez pijanych kierowców. Alkohol niszczy 

też życie rodzinne, mnóstwo jest przecież rodzin cierpiących właśnie przez ten środek 

odurzający. 

 Narkotyki – wiele jest ich rodzajów, nazw, postaci, ale każdy działa niszcząco na 

organizm i zdrowie psychiczne. Możesz usłyszeć różne chwyty dilerów, np. 

„Marihuana nie uzależnia” lub „Po tym poczujesz się lepiej”. To bzdury! Każdy 

narkotyk uzależnia i dzieje się to bardzo szybko, a wtedy nie tylko nie czujesz się 
lepiej, lecz coraz gorzej. Nie chcesz być chyba wrakiem człowieka, nie mogącego 

normalnie żyć, myślącego tylko o tym, jak zdobyć kolejną działkę. 

 Wyżej wymienione środki najbardziej niekorzystny wpływ mają na organizm 

młodego człowieka, który dopiero się rozwija. Używki spowalniają lub całkiem 

hamują procesy zachodzące w tym organizmie. Powodują trudności z koncentracją, 

zapamiętywaniem, uczeniem się.  

 Jest jeszcze jeden powód, dla którego nie warto ulegać uzależnieniom. Są to 

pieniądze. Papierosy, alkohol czy narkotyki pochłaniają ich bardzo dużo. Czy nie  

 

lepiej byłoby je zaoszczędzić i o wiele 

lepiej spożytkować? 

 Może w takim razie zastanowisz się, 

dlaczego tylu ludzi sięga po te środki, 

wiedząc jak zgubny mają one wpływ? To 

ważne pytanie. Tacy ludzie przeważnie 

są niedojrzali emocjonalnie, nie umieją 

radzić sobie z problemami, lub poddają 

się presji otoczenia.  

 Pamiętaj, że ludzie, którzy trwają w 

nałogach, zawsze żałują swego 

postępowania, lecz dla nich niekiedy jest 

już za późno. Bardzo trudno wyrwać się 

ze szponów uzależnienia. Przypomnij 

sobie o tym, gdy ktoś zaproponuje Ci  

„działkę”, piwo lub „fajkę”. Naprawdę 

nie warto ulegać! 

Joanna S. 

 

 W obecnych czasach coraz częściej 

obserwuje się nasilenie alkoholizmu 

wśród nieletnich. Jedną z przyczyn tego 

zjawiska jest duża dostępność do 

napojów alkoholowych. Coraz częściej 

spotyka się młodzież z piwem lub innymi 

napojami alkoholowymi w ręku. 

Dominuje picie dużych ilości alkoholu 

jednorazowo, w krótkim okresie czasu, 

gdzie na skutki nie trzeba długo czekać. 

Alkoholizm jest obecnie oficjalnie 

uznany za chorobę medyczną . alkohol 

wpływa na: sferę moralną a więc 

wrażliwość sumień, poczucia 

odpowiedzialności moralnej, sferę 

intelektualną czyli sposób myślenia, 

sferę emocjonalną to znaczy 

autentyczność przeżyć i wzruszeń, sferę 

estetyczną – wrażliwość na piękno. 

Uzależnienie od alkoholu charakteryzuje 

się zachowaniem nastawionym na 

oszukiwanie alkoholu, upośledzoną 
kontrolą nad piciem, występuje 

upośledzenie zdolności do kontrolowania 

swego zachowania. 

 Aby nie wpaść w uzależnienie 

alkoholowe, należy zdać sobie sprawę 

jakie niesie on ze sobą skutki. Jak 

szkodliwy jest jego wpływ na nasz 

organizm, oraz jak zachowuje się 

człowiek po wypiciu większej ilości 

alkoholu. Jak cierpią rodziny osób 

pijących. Rodzice od najmłodszych lat 

powinni tłumaczyć dzieciom, że alkohol 

nie rozwiązuje żadnych problemów, a 

udane przyjęcie nie zależy od ilości 

wypitego alkoholu. Należy również 

unikać towarzystwa osób pijących i 

wypracować w sobie stanowcze słowo: 

nie dziękuję, nie piję.” 

Damian R. 
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 Moi drodzy przyjaciele! Nie warto 

sięgać po narkotyki, papierosy czy 

alkohol, ponieważ szkodzą nam na 

zdrowie. Gdy palicie papierosy nie 

czujecie co dzieje się w środku ciała. 

 Palenie papierosów wpływa na: 

układ oddechowy, sercowo-naczyniowy, 

nerwowy, rozrodczy, odpornościowy, 

psychikę i mózg. 

 Wiem, że macie różne zmartwienia, 

problemy finansowe, rodzinne, ale nie 

sięgajcie po alkohol, papierosy, 

narkotyki. One wam tylko na jakiś czas 

pomogą zapomnieć. Potem będą jeszcze 

większe problemy, które zniszczą wam 

życie.  

 Pomyślcie, że jeden papieros wam 

nie zaszkodzi, ale później będzie dwa, 

trzy, pięć, tak zaczyna się  nałogowe 

palenie papierosów. Radzę Wam, 

abyście po nie nie sięgali. One 

przyspieszają starość, niszczą urodę i to 

co jest najcenniejsze: zdrowie. Później 

będzie bardzo ciężko rzucić ten okropny 

nałóg. Wiem o tym, bo widzę to na co 

dzień. 

Tomasz S. 

 

 Droga koleżanko, drogi kolego! Jeśli 
nie wiesz, że narkotyki to zła rzecz i 

należy się ich wystrzegać, to przeczytaj 

moją wypowiedź: 

Po pierwsze – narkotyki szkodzą 

zdrowiu, powodując zawały serca, 

problemy z oddychaniem i niszczą w 

organizmie to, co spotkają na swojej 

drodze. 

Po drugie – wpływają na mózg, 

powodując zanik pamięci i człowiek nie 

pamięta tego, co się stało przed chwilą. 

Po trzecie – negatywnie wpływają na 

kobiety, powodując w wielu 

przypadkach niepłodność. 

Po czwarte – chcesz używać 

narkotyków, wydawać dużo pieniędzy, 

które w dzisiejszych czasach tak trudno 

zarobić? 

Po piąte – licz się z tym, że stracisz 

przyjaciół i całe bliskie otoczenie. 

 Myślę, że powyższe argumenty 

powinny Ci uświadomić, że nie warto się 

uzależniać od wszelkich używek. Wiedz, 

że środki uzależniające prowadzą do 

samozagłady człowieka. Zapamiętaj 

sobie jedno, zginiesz jako NIKT, jeśli 
będziesz używać narkotyków! 

Szymon B. 

 
 Napoje zawierające alkohol 

towarzyszą nam prawie od początku 

naszego istnienia. Pojawiają się obok nas 

już w pierwszych dniach naszego życia, 

ponieważ świętowanie naszych narodzin 

odbywa się wśród toastów i brzęku 

kieliszków. Gdy skończymy nasze życie 

prawdopodobnie alkohol będzie 

spożywany dla uczczenia naszej pamięci 

przez bliskie nam osoby. A między tymi 

dwoma momentami będzie tysiąc 

sytuacji, w których kufle piwa, lampki 

 

wina lub kieliszki wódki wywołają: 

nastroje, wzruszenia, poczucie lekkości, 

rozluźnienie, irytację, rozczarowanie, 

gniew, ból, rozpacz, wstręt, lęk. 

 Są wśród nich noworoczne toasty, 

randki, przyjęcia, oblewanie awansu, ale 

są również noce pełne grozy, płaczu 

dzieci, rozpacz zdradzonych i bitych, 

śmiertelne wypadki samochodowe, 

poranny kac, delirium pełne lęku i 

halucynacji, wątroby nie do uratowania, 

samobójstwa.(…) 

 Po wypiciu ludzie zachowują się 

inaczej, nieraz są to zmiany, które 

podobają się im samym, często także 

nieświadomie popełniają błędy i szkodzą 

innym. Niszczą to co jest dla nich 

najcenniejsze – rodzinę, pracę, wartości 

duchowe. Nie ulega wątpliwości, że 

alkohol jest oszustem i dostarcza 

ludziom fałszywych wskazówek na swój 

temat. Jeśli ktoś z członków rodziny 

pije, to cała rodzina doznaje szkody(…) 

zamiast poczucia bezpieczeństwa, 

zaufania i miłości, rodzina przeżywa lęk, 

gniew, wstyd, poczucie krzywdy i winy 

a ich życie staje się ciężarem pełnych 

problemów i trudności finansowych.(...)  

Dzięki dostępności tak wielu informacji 

na temat szkodliwości picia alkoholu, 

odechciewa mi się spożywania 

jakichkolwiek napojów alkoholowych, 

mam nadzieję, że wszystkim innym też. 
 

Barbara B. 

 
 
 Czym właściwie jest uzależnienie? 

Uzależnienie jest to coś co nas 

ogranicza, robi z nas niewolników. Gdy 

jesteśmy od czegoś uzależnieni od 

środków wpływających na organizm, to 

nie możemy mieć własnego zdania, nie 

jesteśmy w stanie logicznie oceniać 

sytuacji. 

 Co powoduje, że popadamy w 

nałóg? Myślę, że przyczyn jest bardzo 

wiele. Najczęstszym powodem 

uzależnień jest chęć ucieczki od 

problemów. (…) Młodzież często 

popada w nałóg z powodu kłopotów w 

domu, szkole oraz z powodu braku 

akceptacji ze strony rówieśników. Paląc 

lub pijąc młody człowiek chce 

udowodnić, że nie jest gorszy od innych, 

sam uważa siebie za bohatera, myśli, że 

w ten sposób pozyska sobie kolegów i 

owszem tylko jakich?. Jednak to tylko 

świadczy o braku silnej woli i słabości 

charakteru. Sądzę, że osoby które 

wpadają w nałóg są słabe psychicznie, 

nie potrafią poradzić sobie z prostymi 

problemami. Osoba o silnej woli nie 

szukałaby pociechy w narkotykach czy 

alkoholu. 

Katarzyna C. 

 
 

 Wielu młodych ludzi, a także 

dorosłych wpędza się w nałogi, z 

których potem trudno im zrezygnować. 

 
Nie zdają sobie sprawy z konsekwencji. 

Ludzie palą papierosy, piją alkohol i 

biorą narkotyki ponieważ ulegają 

wpływowi środowiska, lekceważą 

zagrożenia, chcą naśladować innych… 

Poddanie się tym uległością prowadzi do 

uzależnień a to z kolei do groźnych 

chorób, straty przyjaciół i rodziny, a 

przede wszystkim życia. Dlaczego więc 

są powszechnie dostępne a alkohol i 

nikotyna społecznie akceptowane? 

Nielegalne są tylko narkotyki.(…) 

 Mimo, że wciąż mówi się na temat 

tego co szkodzi zdrowiu, człowiek nie 

potrafi przestrzegać zasad, które 

umożliwią mu spokojne i długie życie i 

dopiero gdy zapadnie na nieuleczalną 

chorobę, spowodowaną przez 

uzależnienie, wtedy gdy nie można już 

niczego odwrócić, uświadamia sobie, że 

całe życie zmarnował przez ten zgubny 

nałóg i własną głupotę.” 

Angelika L. 

 

 

 Przyzwyczajenie staje się drugą 

naturą rzekł niegdyś znany filozof 

starożytnej Grecji – Arystoteles. 

Zapewne jednak i sam Arystoteles nie 

wiedział jak zgubne mogą być niektóre 

przyzwyczajenia. 

Plagą XX i XXI wieku, prócz AIDS, 

stają się wszelkiego rodzaju 

uzależnienia. Przykładem może być 

marihuana, tzw. „skręt”. Większość 

ludzi nawet nie wie jaki wyrok wydaje 

na siebie. Marihuana „trawka”, zawiera 

kilka tysięcy związków trujących, w tym 

ponad 150 rakotwórczych, które 

utrzymują się w organizmie przez około 

27 dni od wypalenia.(…) Wypalenie 

jednego „skręta” równa się pod 

względem szkodliwości, całej paczce 

papierosów. Tytoń ma bardzo podobne 

skutki uboczne W rezultacie prowadzi 

do zdeformowania białych krwinek i 

rozpadu układu odpornościowego 

człowieka. Sprawia, że w komórce 

ludzkiej zamiast 48 chromosomów 

pozostaje ich jedynie 8. jednak to nie 

koniec(…) w marihuanie mogą 

znajdować się bakterie , można zarazić 

się grzybem, który będzie rozwijać się w 

płucach”  

Lesław Ł. 

  

 …Według mnie, świetnym 

przykładem na szkodliwość i koszmar 

związany z narkotykami jest książka 

Barbary Rosiak „Pamiętnik 

narkomanki”. Dramat oparty na 

prawdziwej opowieści autobiograficznej, 

pokazuje co narkotyki mogą zrobić z 

człowiekiem. Wątpię czy po jej 

przeczytaniu miało by się ochotę po nie 

sięgnąć. Polecam ją, bo w dzisiejszych 

czasach nic tak nie przemawia do ludzi, 

jak dramat i cierpienie.” 

Karolina B. 
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Kościoły filialne naszej parafii 

- ich patronowie i odpusty. 

 

 Odpust to w tradycji ludowej 

szczególne wydarzenie w życiu każdej 

parafii. Jest to szczególne święto ku czci 

patrona kościoła czy parafii. Wówczas 

zgromadzony Kościół modli się do 

Patrona, by wypraszać łaski, opiekę 

Boga za przyczyną świętego czy 

błogosławionego opiekuna. Teologicznie 

wiąże się to z ogromnymi łaskami dla 

tych, którzy rzeczywiście uczestniczą we 

Mszy św. tzn. którzy są u spowiedzi 

świętej, u komunii i biorą udział w 

Sumie odpustowej. Wówczas to, jeśli 
dołączą jeszcze modlitwy w intencjach 

Ojca Świętego mogą uzyskać całkowite 

odpuszczenie win i kar; mają więc 

otwartą drogę do nieba, do zbawienia 

wiecznego.  

 W Krasnobrodzie jest wiele 

odpustów i możemy z nich korzystać 

pełną garścią - to przywilej Sanktuarium. 

Trzeba tez pamiętać o tych szczególnych 

dniach dla naszych kościołów filialnych. 

Oto tytuły poszczególnych świątyń i 

krótki rys świętego patrona. 
 

JACNIA  
- niedziela po Wielkiej Nocy - 
Święto Miłosierdzia Bożego 

 

Miłosierdzie to szczególny Boży dar dla 

człowieka, dar miłości przebaczającej. 

To prawda o ojcu, który przebacza nawet 

synowi marnotrawnemu jeżeli tylko 

powróci i błaga o łaskę uzdrowienia. Tę 

prawdę w sposób szczególny 

przypomniała nam św. Siostra Faustyna 

w swoim "Dzienniczku". Jan Paweł II 

kanonizując Faustynę Kowalską właśnie 

niedzielę po Zmartwychwstaniu ogłosił 

świętem miłosierdzia w całym Kościele. 
 

POTOCZEK 
- niedziela w pobliżu 8 maja - 

Św. Stanisława, biskupa  
i męczennika 

 Jedyny, długo wyczekiwany i 

wymodlony syn Wielisława ze 

Szczepanowa i Bogny przyszedł na świat 

po trzydziestu latach pożycia 

małżeńskiego. Dar ten, od Boga 

otrzymany, Bogu poświęcić postanowili. 

W tym kierunku poszło i wychowanie, i 

wykształcenie młodzieńca, najpierw w 

szkole katedralnej w Gnieźnie, potem 

(rzekomo) w Paryżu. Św. Stanisław 

powróciwszy do kraju otrzymał 

święcenia kapłańskie z rąk biskupa 

krakowskiego Lamberta. Zasłynął 

prędko jako wymowny kaznodzieja i 

gorliwy misjonarz ziemi małopolskiej 

oraz sprawny współpracownik biskupa. 

Toteż po śmierci Lamberta na żądanie  

  
duchowieństwa i króla Bolesława objął 

krakowską stolicę biskupią. Głośne były 

jego uczynki miłosierdzia, troska o 

ubogich, wdowy i sieroty, którym 

oddawał wszystko, co posiadał. 

Jak doszło do ostrego sporu między 

biskupem i królem, zakończonego 

tragedią na Skałce? Czy w grę 

wchodziły sprawy polityczne? Nie ma na 

to najmniejszych dowodów. Wszelkie 

próby wytłumaczenia Gallusowego 

„traditor" jako winnego zdrady króla czy 

państwa, zawiodły. Ani w polskich, ani 

w obcych źródłach nie ma nawet śladu 

jakichś konszachtów biskupa czy to z 

Czechami, czy z niedołężnym bratem 

królewskim, Władysławem Hermanem. 

Jeśli się więc takie domysły czyni, to jest 

to tylko fabrykowanie legendy, a nie 

historia. Natomiast wiele przemawia za 

tym, że tło zatargu było religijne. 

Bolesław mimo wszystkich swoich zalet 

był człowiekiem gwałtownym, aż choro-

bliwie ambitnym i zmysłowym. Mówi o 

tym również kronika Galla. Jakżeż mógł 

jako biskup ordynariusz patrzeć 

spokojnie na występki króla i milczeć. 

Gdy więc upomnienia nie odnosiły 

skutku, sięgnął Stanisław po ostatni 

środek, tak straszny zwłaszcza w tych 

czasach, by doprowadzić 

jawnogrzesznika do opamiętania. Była 

nim ekskomunika. Obrażona duma 

wyklętego była powodem najpierw 

szalonego gniewu, a bezpośrednio potem 

zbrodni. Biskup padł ofiarą swego 

duszpasterskiego obowiązku jako 

obrońca godności duszy ludzkiej i 

wolności chrześcijańskiej przeciw sa-

mowoli autokraty. Mordu dokonał może 

król sam, może na rozkaz królewski jego 

siepacze. I znów nie ma dowodu na 

jakieś sądowe dochodzenia, co w owym 

wieku byłoby zupełnym 

anachronizmem, wyroki bowiem 

wydawał sam władca, nie pytając 

nikogo. Czyn królewski wywołał w 

całym kraju taką reakcję, że Bolesław 

nie mógł się utrzymać na tronie i już w 

sierpniu tego roku uszedł na Węgry. Już 

w dziewięć lat po śmierci, w roku 1088 

odbyło się uroczyste przeniesienie zwłok 

św. Stanisława do katedry i 

umieszczenie trumny na miejscu 

widocznym. Wiadomo, że Kościół na 

takie „translacje" pozwala tylko, gdy 

chodzi o zmarłych w opinii świętości. 

Uroczysta kanonizacja odbyła się w 

Asyżu dnia 8 września 1254 roku; 

dopełnił jej Innocenty IV. Św. Stanisław 

jest głównym patronem Polski i szeregu 

diecezji polskich. Święto jego obchodzi 

się w Polsce 8 maja. 

 

MAJDAN MAŁY 
- niedziela w okolicach dnia 10 

maja - Św. Izydora, patrona 
rolników 

Św. Izydor urodził się w Hiszpanii, w 

drugiej połowie XII wieku. Prawie całe 

życie pracował jako robotnik rolny. 

Pracy tej towarzyszyło wiele cudownych 

zdarzeń, które rozgrywały się jeszcze 

długo po jego śmierci. Miał łaskę 

niebiańskich wizji, mówiono też, że 

aniołowie czasami pomagali mu w 

pracy. Został kanonizowany w roku 

1622. W Polsce rolnicy obchodzą jego 

pamiątkę 10 maja. 

 

MAJDAN WIELKI 
- niedziela w pobliżu 18 czerwca  
- Św. Alberta Chmielowskiego, 

zakonnika 

 Adam Chmielowski urodził się 20 

sierpnia 1845 w Igołomi jako 

pierworodny syn Wojciecha i Józefy z 

Borzysławskich. Uczył się w Szkole 

Kadetów w Petersburgu, w gimnazjum 

w Warszawie i w instytucie rolniczo-

leśnym w Puławach. Stąd jako 

siedemnastoletni student poszedł do 

powstania. Ujęty przez Austriaków pod 

Tarnowem, został osadzony w twierdzy 

w Ołomuńcu, skąd zbiegł i ponownie 

włączył się do walki. Na skutek ran 

odniesionych w powstaniu stracił lewą 

nogę. 

Po upadku powstania udaje się na 

emigrację, studiuje malarstwo w Paryżu 

i Monachium; po powrocie do kraju 

bierze żywy udział w życiu artystyczno - 

kulturalnym Warszawy, Lwowa i 

Krakowa, stając się jednym z 

prekursorów polskiego impresjonizmu. 

W roku 1880 wstępuje do nowicjatu 

jezuitów, ale po kilku miesiącach z 

powodu depresji psychicznej rezygnuje i 

na pewien czas wyjeżdża do brata na 

Podole, w okolice Werechraty. Zakłady 

tu pierwszą pustelnię.  

Tam styka się z tercjarstwem 

franciszkańskim, które wówczas zaczęło 

konspiracyjnie szerzyć się na Podolu. 

Zagrożony zesłaniem na Sybir, musi 

przenieść się do Krakowa. W roku 1887 

przywdziewa habit tercjarza 

franciszkańskiego, przyjmując imię brata 

Alberta; w rok później składa śluby 

zakonne. Wówczas też uzyskuje od 

władz miejskich zezwolenie na objęcie, 

opieką tzw. ogrzewalni miejskich, 

służących największej biedocie, żyjącej 

w moralnej nędzy i przerażających 

warunkach materialnych. Za pieniądze  

   Ciąg dalszy na str. 17 
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Kościoły filialne ... 
 

 

Ciąg dalszy ze str. 16 

uzyskane ze sprzedaży własnych 

obrazów zakłada przytułek dla ubogich, 

domy dla sierot, starców, kalek i 

nieuleczalnie chorych, udziela zapomóg, 

ułatwia znalezienie pracy i pobyt w 

szpitalu. Pracę tę kontynuują pod jego 

kierunkiem dwa utworzone przez niego 

zgromadzenia: albertynów (1888) i 

albertynek (1891).  

   Zmarł w Krakowie 25 grudnia 1916 w 

opinii świętości. Starania o beatyfikację 

— rozpoczęte jeszcze w. latach 

trzydziestych, wznowione w roku 1946 

— zakończyły się w roku 1983, kiedy to 

papież Jan Paweł II uroczyście 

beatyfikował brata Alberta. 

Kanonizował go też nasz Papież.  

 
WÓLKA HUSIŃSKA 

- niedziela ok. 24 czerwca - 
Narodzenie św. Jana Chrzciciela 

Święto narodzenia św. Jana 

Chrzciciela, proroka zwiastującego 

przyjście Chrystusa i urodzonego sześć 

miesięcy przed Nim, obchodzi się 24 

czerwca. Jest to jedno z najstarszych 

świąt w liturgii Kościoła. §w. Jan 

Chrzciciel był synem Zachariasza i 

Elżbiety, krewnej Najświętszej Maryi 

Panny. Tradycja umieszcza dom, w 

którym przyszedł na świat, niedaleko 

wioski Ain--Karin, dziesięć kilometrów 

na zachód od Jerozolimy. W miejscu 

tym zbudowano później kościół 

franciszkański pod wezwaniem św. Jana 

w Górach 

Wiadomości o św. Janie, o którym Jezus 

powiedział: „Między narodzonymi z 

niewiast nie powstał większy od Jana 

Chrzciciela" (Mt 11, 11) zawarte są w 

Piśmie świętym. Mówi się tam o jego 

uświęceniu przed narodzinami i jego 

męczeńskiej śmierci za panowania króla 

Heroda. Oddając mu cześć Kościół wy-

różniał go zawsze spośród sług Bożych. 

Ich święta obchodzi się w dzień ich 

śmierci, upamiętniając moment ich 

ostatecznego zwycięstwa: św. Jana 

Chrzciciela czcimy w dniu jego 

narodzin, przyszedł bowiem na świat 

wolny od grzechu pierworodnego. Z 

tego samego powodu obchodzimy 

święto Narodzin Niepokalanie Poczętej 

Maryi Panny. 

 W trzydzieści lat po narodzeniu 

Jezusa — zanim rozpoczął On swoje 

życie publiczne — Jan podjął nad rzeką 

Jordan powierzoną mu misję. Był 

ostatnim prorokiem Starego Przymierza. 

Jego zadaniem było przygotowanie 

drogi Panu, zapowiedź nadejścia długo 

oczekiwanego Mesjasza, Odkupiciela, w 

 

 

którym „wszyscy ludzie ujrzą zbawienie 

Boże" (Łk 3, 6; por. Iz 40, 3-5). Zanim 

Jan przyszedł na świat, anioł 

zapowiedział Zachariaszowi, jego ojcu, 

że „wielu z jego narodzenia cieszyć się 

będzie" (Łk l, 14). Dzień 24 czerwca jest 

jednym z najbardziej radosnych świąt 

roku. Dawniej obchodzono go w 

różnych krajach z jeszcze większym niż 

obecnie weselem, któremu w rozmaity 

sposób dawano wyraz. W wigilię tego 

święta zapalano np. na szczytach wzgórz 

tzw. „ognie św. Jana". Gdzieniegdzie do 

dziś zachowuje się ten zwyczaj.  

 

DOMINIKANÓWKA 
- niedziela w pobliżu 8 sierpnia - 

Św. Dominika, kapłana 
Dominik Guzman, urodzony w 

Calaruega w Hiszpanii, pochodził ze 

znakomitego rodu. Kiedy miał czter-

naście lat, wysłano go do szkoły w 

Walencji. Potem uczył się w Salamance. 

Ukończywszy szkołę, przywdział habit 

kanoników regularnych św. Augustyna 

w diecezji Osma. Oddając się z zapałem 

pracy nad własnym uświęceniem, 

pracował również gorliwie dla 

duchowego dobra innych, głosząc im 

słowo Boże. 

 Towarzyszył swemu biskupowi w 

misji, którą zlecił im Alfons IX, król 

Kastylii. We Francji przekonał się o 

fatalnych skutkach, jakie wywołała 

herezja albigensów, szerząca 

spustoszenie w duszach ludzkich. Potem 

udał się wraz z biskupem do Rzymu, 

gdzie papież Innocenty III udzielił im 

pozwolenia na głoszenie Ewangelii 

wśród heretyków. Z wielką gorliwością 

prowadzili swoje dzieło misyjne. 

Św. Dominik był założycielem klasztoru 

w Prouille. Siostry zajmowały się 

nauczaniem dzieci. Był to początek 

zakonu dominikanek. 

Z rąk biskupa Osmy św. Dominik 

przejął prowadzenie misji w 

Langwedocji. Zebrawszy kilkunastu 

swoich współpracowników, rozpoczął 

prace nad organizacją zakonu, 

nazwanego od jego imienia zakonem 

dominikanów. Regułę tego zakonu 

papież Honoriusz III zatwierdził w roku 

1216. W jakiś czas później papież 

powierzył św. Dominikowi nowo 

utworzony urząd mistrza Świętego 

Pałacu. 

 Św. Dominik odbywał liczne 

podróże w sprawach Kościoła, głosząc 

Ewangelię, prowadząc wykłady z teolo-

gii. Zakładał też coraz to nowe domy 

swego zakonu, który już za jego życia 

bardzo się rozwinął. W roku 1220 

 

 

Honoriusz II powołał św. Dominika na 

generała zakonu. 6 sierpnia 1221, w 

Bolonii, św. Dominik zakończył święte 

życie. 

 

ŁUSZCZACZ 
- niedziela w okolicach dnia 14 

września - Podwyższenie Krzyża 
Świętego 

Kiedy święte Ciało Jezusa zdjęto z 

krzyża i złożono w grobie na Kalwarii, 

krzyż, na którym umarł wrzucono do 

rowu lub studni i pokryto kamieniami i 

ziemią tak, ażeby zwolennicy 

Ukrzyżowanego Odkupiciela nie mogli 

go znaleźć. Prawie trzy wieki później, w 

roku 312, Konstantyn Wielki, chociaż 

nie był chrześcijaninem, podczas bitwy 

z Maksencjuszem o tron cesarstwa 

rzymskiego modlił się do Boga 

chrześcijańskiego, ażeby mu pomógł 

pokonać przeciwnika. I wówczas ukazał 

się na niebie świetlisty krzyż czy 

monogram Chrystusa, otoczony 

napisem: „Pod tym znakiem 

zwyciężysz". Umieściwszy znak krzyża 

na sztandarze, Konstantyn rzeczywiście 

odniósł zwycięstwo, pobiwszy 

Maksencjusza na moście Milvian 28 

października 312 roku. Zostawszy 

cesarzem rzymskim, umieścił znak 

chrześcijaństwa na sztandarach i 

tarczach swoich żołnierzy. W roku 326 

jego matka, św. Helena, odnalazła w 

Jerozolimie krzyż Chrystusowy.  

W roku 614 Chozroes II, władca 

Persji, najechał Syrię i Palestynę; zajął i 

spustoszył Jerozolimę, wywożąc wraz z 

innymi skarbami wielką relikwię: krzyż. 

Jednakże cesarz Herakliusz stanąwszy 

na czele dużej armii pokonał Persów i 

zmusił ich do oddania Świętego Krzyża, 

który w roku 629 z wielką czcią odwiózł 

do Jerozolimy. Kiedy dotarł do bram 

miasta, zdjął strojne szaty, odłożył 

insygnia cesarskie i boso, ubrany w wór 

pokutny zaniósł krzyż na Górę Kalwarię 

i umieścił z powrotem w kościele Św. 

Grobu. Wydarzenie to Kościół 

upamiętnił, ogłaszając dzień 14 września 

świętem Podwyższenia Krzyża 

Świętego. 

 
HUTKÓW 

- niedziela w pobliżu 18 
września - Św. Stanisława 

Kostki, kleryka 
Patron dziatwy i młodzieży polskiej, od 

roku 1647 jeden z głównych patronów 

Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa 

Litewskiego, zatwierdzony w roku 1962 

przez papieża Jana XXIII jako patron 

Polski urodził się w Rostkowie pod 

Przasnyszem w grudniu 1550 roku.  

 

Ciąg dalszy na str. 18. 
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Ciąg dalszy ze str. 17 

Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kryskich. Mając lat czternaście wyprawiony został wraz ze 

starszym bratem, Pawłem i pedagogiem Bilińskim do Wiednia, do gimnazjum cesarskiego, prowadzonego przez jezuitów. Czyniąc 

postępy w nauce, żył równocześnie intensywnym życiem religijnym, które bardzo wcześnie doszło do dojrzałości i rozkwitu; w 

czasie krótkiej, lecz niebezpiecznej choroby w zimie roku 1565 rozkwit ten zaznaczył się wyraźnie doznaniami mistycznymi, 

związanymi z gorącym nabożeństwem do Matki Najświętszej. Według jego własnej relacji, gdy spodziewał się rychłej śmierci, 

wyprosił sobie Komunię świętą u św. Barbary. Ona to w towarzystwie dwóch aniołów niosła mu Eucharystię. W czasie tej choroby 

zjawiła mu się również Matka Boża z Dzieciątkiem, od której doznał cudu natychmiastowego powrotu do zdrowia z załączonym 

do tego daru rozkazem: „Wstąp do Towarzystwa Jezusowego". 

 Odtąd zdecydowanie zmierzał do realizacji powołania zakonnego. Chcąc uniknąć trudności ze strony rodziny uszedł 

potajemnie z Wiednia i dotarłszy pieszo do Bawarii, zgłosił się do św. Piotra Kanizego, ówczesnego prowincjała jezuitów 

niemieckich. Kanizy rozpoznał w nim te same wartości, co wychowawcy w Wiedniu. Licząc się jednak z dalszymi protestami 

rodziny, skierował obiecującego młodzieńca do Rzymu, gdzie 28 października 1567 przyjęty został przez generała zakonu, św. 

Franciszka Borgiasza, do Towarzystwa Jezusowego. Zachwyciwszy wszystkich swoją duchową dojrzałością i rozmodleniem, 

zapadł w sierpniu następnego roku na malarię. Zmarł po kilku dniach w wigilię Wniebowzięcia. 

 Jego kult zrodził się natychmiast i zupełnie spontanicznie. Kiedy w dwa lata później otwarto grób świętego, znaleziono ciało 

nietknięte rozkładem. Świętym ogłosił go papież Benedykt XIII w roku 1726. W stulecie kanonizacji sprowadzono do Polski 

cząstkę relikwii; w uroczystościach jubileuszowych wziął udział sam prezydent państwa, prof. Ignacy Mościcki. Po dziś dzień św. 

Stanisław Kostka jest jednym z najbardziej znanych w świecie świętych Polaków. Jest patroni diecezji płockiej. Pod jego 

wezwaniem wzniesiono Polsce 53 kościoły, wśród nich katedrę w Łodzi i kościół na Żoliborzu w Warszawie. 

 Do najpiękniejszych należy jednak sanktuarium Nowym Jorku. Wstawiennictwu świętego przypisu naród polski zwycięstwa 

pod Chocimiem i Beresteczkiem. 

 Mamy więc osiem kościołów filialnych i tyle okazji do uzyskania szczególnych łask Bożych. Nie ograniczajmy odpustów 

tylko do tradycji czy zakupów na kramach - szkoda marnować dary miłującego Ojca Niebieskiego.  

                                                                                          

                                                                                                                                                                              x. Jacek Rak 
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Co słychach w kulturze? 
 

Szachy w plenerze 
 

14 sierpnia 2004r. (sobota) odbędzie się II Otwarty Turniej Szachowy „Krasno-

brodzka Wieża”. Miejscem rozgrywek szachowych będzie Kamieniołom – punkt 

widokowy w Krasnobrodzie. Gdyby nie dopisała pogoda turniej zostanie 

przeniesiony do sali w CKiS.  

PROGRAM TURNIEJU 

- godz. 900-945 – potwierdzenie udziału w turnieju  

- godz. 1000 – rozpoczęcie turnieju 

- godz. 1500 – przewidywany koniec rozgrywek 

- godz. 1530 – ognisko, wspólne pieczenie kiełbasek dla wszystkich uczestników 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Terminowe zgłoszenie zawodnika do dnia 13.08.2004r. na adresy organizatorów: 

Centrum Kultury i Sportu, ul. 3-go Maja 26, 22-440 Krasnobród, tel. (084) 660-71-17 

 lub Andrzej Czochra, ul. Szczebrzeska 100B/4, 22-400 Zamość, tel. (084) 639-63-38 

2. Wniesienie w dniu zawodów opłaty startowej w wysokości: 

- Dzieci do lat 10 – zwolnione w/w opłaty, 

- Dzieci i młodzież od 10 lat do 18 lat – 2 zł 

- Dorośli – 10 zł 
UWAGA! Suma opłaty startowej w kategorii „DOROŚLI” wręczona zostanie 

zawodnikowi, który zajmie I miejsce w tej kategorii. 
NAGRODY 

Pierwsza trójka (dzieci i dorośli) otrzyma puchary, nagrody rzeczowe i pamiątkowe 

dyplomy. Pozostali zawodnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział w turnieju. 
UWAGA! Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy znaczek z logo turnieju. 

HISTORIA TURNIEJU  

I Edycja Turnieju – 16.08.2003r., liczba uczestników – 36, zwycięzca - Marcin 

Grabowicz z Warszawy  
 

Letnie Międzynarodowe Koncerty Organowe 
w Krasnobrodzkim Sanktuarium Maryjnym 

 

Odbyły się już dwa koncerty organowe. 4 lipca wykonawcą koncertu był Witold 

Zalewski z Krakowa, a 25 lipca – Rostislaw Wygranienko z Ukrainy. 

Oto terminy kolejnych koncertów oraz ich wykonawcy:  

08 sierpnia - Waldemar Krawiec z Zabrza 

22 sierpnia - Tomasz Ślusarczyk (trąbka) 

   i Marek Kudlicki (organy) 

Koncerty rozpoczynają się o godz. 17.00. Zapraszamy 
 

 
Koncerty na skwerku 

 

      Kontynuując kilkuletnią tradycję 

Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie w okresie wakacji 

organizuje Letnie Niedzielne Koncerty 

na Skwerku, które odbywają się w 

centrum Krasnobrodu. 

      Cykl tegorocznych koncertów 

zainaugurowała „Kapela 

Krasnobrodzka” w niedzielę 4 lipca. W  

tydzień później - 11 lipca wystąpił 

zespół „Pół Litra” z Zamościa.  18 lipca 

dla zebranych na skwerku grała i 

śpiewała Kapela „Echo Roztocza” z 

Krasnobrodu, a 1 sierpnia zespół 

rockowo-bluesowy „Sami swoi”. 

 

Klub Szachowy 
Po miesięcznej przerwie wznawia 

działalność Klub szachowy działający 

przy Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie. Zajęcia, które w sierpniu 

odbywają się we czwartki w godz. 

11.00-14.00 prowadzi instruktor 

szachowy p. Andrzej Czochra.  

Zapraszamy wszystkich sympatyków 

gry w szachy. 

 

Pożegnanie wakacji 
 

„Pożegnanie wakacji” w Krasnobrodzie 

odbędzie się w dniach 20-21 sierpnia. 

Podczas festynu wystąpią zespoły 

muzyczne, prowadzone będą różnego 

rodzaju konkursy. Odbędzie się też VI 
Turniej Piłki Plażowej o Puchar 

Burmistrza Krasnobrodu oraz zawody 

rowerowe. Szczegółowy program 

zostanie podany na plakatach. 

 

 

Plon niesiemy plon... 
 

 Przełom sieprnia i początek wrzesnia to czas organizacji 

dożynek, czyli uroczystości będących podziękowaniem  za 

szczęsliwie zakończone zbiory zbóż i za obfite plony. 

Uroczystościom ty towarzyszy obrzęd składania wień ców 

uplecionych ze zbóż oraz ofiarowania chleba upieczonego z 

tegorocznej mąki. 

 W imeniu organziatorów zapraszamy na: 

 

VI Dożynki Powiatowe 
 

które odbędą się w niedzielę 29 sierpnia 2004r. 

w Szczebrzeszynie 

       

Dożynki Diecezjalne 
 

Dożynki Diecezjalne Diezecji Zamojsko-Lubaczowskiej  

odbędą się 12 września 2004r. 

w Krasnobrodzie. 

 

Kącik smakosza 
 

KALAFIOR Z CZOSNKIEM 
 

Składniki: 
� kalafior,  

� majonez,  

� 3 ząbki czosnku,  

� 4 łyżki śmietany,  

� szczypta soli, pieprz do smaku. 

 

Kalafior ugotować w osolonej wodzie, następnie ułożyć 

różyczki kalafiora na talerzu, ostudzić i polać sosem 

majonezowo – czosnkowym. 

 

Przygotowanie sosu: 
Majonez wymieszać ze śmietaną, dodać do tego 

wyciśnięte 3 ząbki czosnku, doprawić solą i pieprzem do 

smaku. 

Życzymy smacznego! 
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