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WIEŚCI
Z

GMINY
*****
W dniu 3 października 2004r. o godz.
14.00 odbędzie się organizowane już po
raz
trzeci
zakończenie
sezonu
wędkarskiego. Zarząd Koła „Olender” w
Krasnobrodzie
zaprasza
wszystkich
chętnych do uczestnictwa w tym
spotkaniu.
Podsumowanie
sezonu
odbędzie się nad zbiornikiem Olender
przy budynku dawnej Rybakówki i
zakończone zostanie wspólnym ogniskiem
z pieczeniem kiełbasek.
*****
Samorząd gminy Krasnobród wyraził
zgodę na zatrudnienie obcokrajowców
(obywatelki Ukrainy) do nauczania j.
angielskiego w szkołach na terenie gminy.
Nauczycielki posiadają pełne kwalifikacje
do nauczania j. angielskiego oraz uzyskały
zgodę zarówno władz oświatowych jak i
administracyjnych na wykonywanie pracy
na terenie Polski.
*****
Rozstrzygnięto już konkurs pod nazwą
„Perły Lubelszczyzny” zorganizowany
przez Radio Lublin i Redakcję Kuriera
Lubelskiego. Słuchacze RL wysyłając
SMS-y
oraz
czytelnicy
Kuriera
Lubelskiego
wypełniając
specjalne
kupony
zdecydowali,
że
„Perłą
Lubelszczyzny” w 2004 roku został
Janów Lubelski. Krasnobród znalazł się w
czołówce wśród m.in. takich miast jak
Kazimierz Dolny, Nałęczów.
*****

*****
Trwają prace nad przygotowaniem
dokumentu pod nazwą Plan Rozwoju
Lokalnego, który ma za zadanie
dokonanie analizy potrzeb i możliwości
gminy w zakresie: rozwoju bazy
uzdrowiskowo-rekreacyjnej, tworzenia
warunków
rozwoju
obszarów
wiejskich, podniesienie atrakcyjności
krajobrazowej i inwestycyjnej gminy,
tworzenie
warunków
rozwoju
infrastruktury społecznej. Planowane
jest przyjęcie tego dokumentu w formie
uchwały podczas najbliższej sesji Rady
Miejskiej w Krasnobrodzie. Posiadanie
przez gminę powyższego dokumentu
jest niezbędne przy ubieganiu się o
fundusze
strukturalne
Unii
Europejskiej.
*****
Do połowy września obiekt strażnicy w
Krasnobrodzie zostanie wyposażony w
systemy alarmowe zabezpieczające
budynek przed kradzieżą. System
będzie polegał na monitorowaniu
budynku
poprzez
sygnalizację
przeciwwłamaniową
i
przeciwpożarową.
W
przypadku
zaistnienia alarmu system będzie
wysyłał powiadomienie głosowe pod
wskazane numery telefoniczne, a
odpowiednie osoby podejmą stosowna
interwencję. Koszt zabezpieczenia
budynku w tym systemie zawrze się w
kwocie 3 tys. zł.

*****
W ramach współpracy pomiędzy
Państwową
Strażą
Pożarną
w
Zamościu, a jednostką OSP w
Krasnobrodzie wchodzącą w skład
Krajowego Systemu Ratownictwa,
Komendant Miejski PSP w Zamościu
przekazał na wyposażenie jednostki
OSP w Krasnobrodzie sprzęt w postaci
2 aparatów powietrznych AP3. Aparaty
te umożliwiają prowadzenie akcji
ratowniczych
w
zadymionych
pomieszczeniach.

*****
Uporządkowany
został
ruch
samochodowy
przy
targowisku
gminnym w Krasnobrodzie. Siatką
odgrodzono od targowiska teren
przeznaczony
na
parking
dla
kupujących. Działania te mają na celu
ułatwienie wtorkowego parkowania
pojazdów przy targowisku i Urzędzie
miejskim. Apelujemy do klientów
targowiska
o
korzystanie
z
dodatkowego parkingu i nie parkowanie
samochodów na jezdni i chodnikach
ulic Lelewela i 3 Maja.
*****
Bakteriologiczne
zanieczyszczenie
wody było powodem wprowadzenia
pod koniec sierpnia br. przez
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zamościu zakazu kąpieli
w
kąpielisku
na
zalewie
w
Krasnobrodzie.
Wstępne
analizy
pozwoliły ustalić, że zanieczyszczenie
pochodzi z rzeki Wieprz. Aby ustalić
przyczynę zanieczyszczenia Burmistrz
Krasnobrodu
zlecił
Państwowej
Inspekcji
Ochrony
Środowiska
przeprowadzenie badania wody rzeki
Wieprz od granic gminy do wysokości
zalewu. Wyniki badań pozwolą na
ustalenie ewentualnego źródła i sektora
skażenia rzeki. W dalszej kolejności
planowane jest dokonanie kontroli w
zakresie gospodarki wodno-ściekowej
podmiotów
zlokalizowanych
na
odcinku,
w
którym
następuje
zanieczyszczenie wód.
*****
W dniach 10–12 września 2004r. w
Ośrodku
Wypoczynkowym
„Pszczeliniec”
w
Krasnobrodzie
odbędzie się I zlot brydżowy dla
internautów z całej Polski (z
Małopolski,
Mazowieckiego,
Podkarpackiego,
Pomorskiego,
Kieleckiego
i
Wielkopolski).
Przewiduje się, że w imprezie weźmie
udział około 110 osób. Będzie to
pierwszy tego typu zlot w naszym
regionie.
Program zlotu obejmuje cztery turnieje
brydżowe par i teamów z udziałem
profesjonalnej obsługi sędziowskiej z
Okręgowego
Związku
Brydża
Sportowego w Zamościu.
Dla 3 zwycięskich par organizatorzy
przygotowali dyplomy i medale, zaś
para, która zajmie pierwsze miejsce
otrzyma puchar przechodni. Ponadto 3
pierwsze miejsca zostaną nagrodzone
upominkami ufundowanymi przez
Burmistrza Krasnobrodu.
*****
Informacje zebrała:
M. Czapla
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Informacje
zaczerpnięte
z
„Niedzieli” Zamojsko - Lubaczowskiej,
odsłuchane relacje w Katolickim Radio
Zamość i wieści przynoszone z tej czy
innej parafii podsycały pragnienie
przeżycia
czegoś
wielkiego
i
niezwykłego - spotkania z Matką Boga
w Jasnogórskiej ikonie. Często jesteśmy
na Jasnej Górze: pieszo, pociągiem,
autokarem czy samochodem. To jest
piękne. Lecz peregrynacja jest chyba
czymś niepowtarzalnym.
18
lipca,
w
niedzielę,
rozpoczęliśmy
bezpośrednie
przygotowanie do tego historycznego
wydarzenia. Ojcowie Redemptoryści z
Zamościa o. Stanisław Kiełbasa i o.
Ireneusz Homoncik zapoczątkowali
misje
parafialne.
Spotkania
z
młodzieżą, z dziećmi, nauki stanowe dla
kobiet,
mężczyzn.
Odnowienie
przyrzeczeń
małżeńskich
czy
zatrzymanie
się
nad
ludzkim
cierpieniem ludzi starszych, chorych.
Przede wszystkim mocny akcent na
zakończenie każdego dnia - Apel
Jasnogórski, gdy nasza krasnobrodzka
świątynia napełniała się po brzegi i
wielu ludzi pozostawało z konieczności
na zewnątrz. Dzień spowiedzi, dzień
Eucharystii. W niedzielę 25 lipca, na
zakończenie
poświęcenie
krzyża
misyjnego i uroczyste wyznanie wiary i
przyjęcie Chrystusa na dalsze życie.
Widocznym znakiem były podniesione
wysoko krzyże w naszych dłoniach.
Kilka dni przerwy by jeszcze raz
przemyśleć, przetrawić, a w końcu by
przygotować trasę przejazdu, bramy i
zewnętrzne dekoracje.
Nadszedł długo oczekiwany dzień 30 lipca, piątek. W nocy i jeszcze do
południa obfity deszcz; wydawało się,
że pokrzyżuje plany. Koło południa
rozpogodziło się i wiatr szybko osuszył
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Matka
jest
z nami!
kałuże. Pozostały tylko te największe. O
16.00
nabożeństwo
oczekiwania.
Procesja ustawiona do wymarszu.
Obecny Pasterz Diecezji Ks. Bp Jan
Śrutwa. Duża liczba księży i tłumy
wiernych. Wyruszamy Alejami NMP do
Kaplicy na Wodzie. O umówionej
godzinie pojawia się samochód - kaplica
z Kopią Cudownego Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej. Powitanie,
intrada w wykonaniu orkiestry z
Krasnobrodu i uroczysty przemarsz do
kościoła. Obraz niosą: strażacy,
samorządowcy,
ojcowie,
matki,
młodzież męska, młodzież żeńska,
nauczyciele, księża - rodacy a na
podium wnoszą strażacy. Uroczystość
powitania i Msza św. sprawowana jest
na zewnątrz, na placu maryjnym. W
imieniu Kustosza Sanktuarium wita
Matkę ks. Piotr Gmiterek, potem
rodzice, młodzi i dzieci. Eucharystii
przewodniczy Ks. Bp Jan Śrutwa. W
kazaniu
o.
Stanisław
Kiełbasa
przypomina ten szczególny rys maryjny
w naszej historii i otwiera nasze serca na
obecność Maryi tu i teraz. W procesji z
darami znalazł się m. in. kielich
podarowany
Sanktuarium
przez
Samorządowców Krasnobrodu. Po
pasterskim błogosławieństwie Obraz
zanieśli strażacy do kościoła i tu spoczął
on na pięknym tronie przygotowanym

Zarząd
Aeroklubu Ziemi Zamojskiej
ks. Prałat Roman Marszalec
zapraszają na
Uroczystą Mszę Świętą
z okazji 100-lecia Lotnictwa Światowego,
85-lecia Lotnictwa polskiego
oraz 28-lecia Aeroklubu Ziemi Zamojskiej,
która odbędzie się dnia 4 września 2004r. o godz. 10.00
w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
w Krasnobrodzie.
Celebrantami Mszy Świętej będą:
ks. Prałat Roman Marszalec, o Dominik Orczykowski,
ks. Paweł Słonopas
Lotnicy województwa lubelskiego orędować będą do swojej
Patronki Matki Boskiej Loretańskiej o tyle lądowań co startów.

dla Królowej. Adoracja młodzieży, Apel
Jasnogórski prowadzony przez o.
Hieronima - Paulina z Jasnej Góry i
jeszcze przed północą procesja ze
świecami na cmentarz by modlitwą
wyrazić wdzięczność zmarłym za dar
przekazanej wiary.
O północy Ofiara Mszy sprawowana
przez ponad 25 kapłanów pochodzących z
naszej parafii i tych, którzy tu pracowali.
Modlitwom przewodniczył Ks. Bp
Mieczysław Cisło, biskup pomocniczy
lubelski, obecny był pracownik KUL Ks.
prof. Edward Walewander jak i były
proboszcz
Ks.
Kan.
Kazimierz
Wójtowicz.
Potem
czuwania
przygotowane
przez
mieszkańców
poszczególnych wiosek.
W sobotę o 9.00 o. Hieronim odprawił
Mszę św. dla chorych i starszych. Licznie
zgromadzeni wierni skorzystali z
sakramentu pojednania, Eucharystii i
namaszczenia. O 11.00 przed obliczem
Matki i Królowej zgromadziły się dzieci i
matki oczekujące potomstwa. Tuż przed
15.00 musieliśmy zaczynać uroczystość
podziękowania za obecność Maryi w
naszej parafii. Trudno było się żegnać.
Słowa więzły w gardle a wielu w oczach
pojawiły się łzy. Przed bramą świątyni, na
ulicy strażacy unieśli Obraz wysoko do
góry - jakże mocno wybrzmiał wówczas
tekst Apelu i wołanie "O Maryjo żegnam
Cię…". Kiedy minęły 24 godziny?
Nieprawdopodobnie szybko. Pozostały
zdjęcia, pamiątki, kasety video…
pozostało coś więcej - gdzieś na dnie
serca pozostało głębokie przekonanie Matka jest z nami.
x. Jacek Rak
Fotograficzna dokumentacja
z Nawiedzenia – str. 10
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Krasnobrodzka Wieża
w CKiS
Już po raz drugi Centrum
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
zorganizowało
Otwarty
Turniej
Szachowy pod nazwą „Krasnobrodzka
Wieża”.
Jak sama nazwa wskazuje zmagania
szachistów miały odbyć się w
krasnobrodzkich kamieniołomach w
sąsiedztwie punktu widokowego. Jednak
bardzo wietrzna pogoda i prognozy
zapowiadające opady deszczu zmusiły
organizatorów do przeniesienia zawodów
do sali w budynku CKiS.
Turniej rozpoczął się o godz. 10.00.
Wzięło w nim udział 37 zawodników i
zawodniczek z różnych miejscowości.
Byli
szachiści
z
Krasnobrodu,
Tomaszowa Lubelskiego, Zamościa,
Bełchatowa i Lipska.
Po powitaniu uczestników turnieju,
którego dokonała dyrektor CKiS Mariola
Czapla oraz przekazaniu przez sędziów
informacji, co do zasad prowadzenia
turnieju przystąpiono do rozgrywek. I
zaczęło się. Przemyślane ruchy, szachy,
maty i kolejni przeciwnicy. Gdy
rozegrano już wszystkie partie, sędziowie
podliczali punkty, a wszyscy uczestnicy
turnieju zostali zaproszeni na gorące

kiełbaski. Co prawda miały być one
pieczone przy wspólnym ognisku na
zakończenie zawodów, ale z powodu
zmiennej
pogody
organizatorzy
przygotowali je na miejscu. Myślę
jednak, że smakowały tak samo dobrze,
ponieważ wszyscy byli już trochę
zmęczeni kilkugodzinnym wysiłkiem
umysłowym.
Nadeszła w końcu najbardziej
oczekiwana
chwila
–
ogłoszenie
wyników.
I tak zmagania szachowe wygrali:
w kategorii do 18 lat:
I miejsce
Marta Probola (Tomaszów Lub.)
II miejsce
Bartłomiej Mużacz (OSiR Zamość)
III miejsce
Marcin Bartoszek (Tomaszów Lub.)
W kategorii powyżej lat 18:
I miejsce
Jacek Klimecki (Tomaszów Lub.)
II miejsce
Ryszard Robola (Tomaszów Lub.)
III miejsce
Bartosz Pawelec (Zamość)

Święto
Weterana
W dniu 12 września 2004r. w
Krasnobrodzie odbędą się uroczystości
z okazji „Dnia Weterana”, których
organizatorem jest Związek Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Zarząd Okręgowy w
Zamościu.
Uroczystości rozpoczną się o godz. 8.30 zbiórką
uczestników uroczystości przy klasztorze w Krasnobrodzie.
Następnie o godz. 9.00 w miejscowym kościele zostanie
odprawiona Msza Św. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości
udadzą się na cmentarz, gdzie przy pomniku Żołnierzy Września
1939 zostaną wygłoszone okolicznościowe przemówienia z
okazji 65 rocznicy kończącej się Kampanii Wrześniowej oraz
złożone wieńce i wiązanki. Dalsza część uroczystości odbędzie
się w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II.
Podczas spotkania w szkole przygrywać będzie Orkiestra OSP, a
także wystąpią Chóry Kombatanckie z Sitna i Skierbieszowa.
Organizatorzy przewidują około 300 uczestników tej
uroczystości.
M. Czapla

Wszyscy
uczestnicy
zawodów
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
znaczki z logo turnieju, zaś najlepsze
trójki oprócz dyplomów otrzymały także
puchary i nagrody rzeczowe. Ponadto
zwycięzca w kategorii powyżej 18 lat
otrzymał nagrodę pieniężną zebraną z
opłaty
startowej.
Najmłodszą
zawodniczką szachowych zmagań była
Aleksandra Kawecka (5 lat), która została
wyróżniona
dyplomem
i
małym
upominkiem.
II Turniej Szachowy „Krasnobrodzka
Wieża” zakończył się o godzinie 15.30.
Sędziami tych zawodów byli: Józef
Rybak i piszący te słowa Andrzej
Czochra.
Mamy nadzieję, że za rok pogoda nie
spłata nam figla i zawody odbędą się na
w plenerze. Już teraz serdecznie
zapraszamy.
Andrzej Czochra
Zdjęcia z turnieju – str. 20
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Rabka Zdrój i inne atrakcje
W Dniach 01-14.08.2004 uczestnicy
Warsztatu
Terapii
Zajęciowej
przebywali
na
Turnusie
Rehabilitacyjnym w Rabce Zdrój.
Pierwszy dzień pobytu upłyną
wszystkim
w
podróży
i
na
zakwaterowaniu się w Sanatorium
„Pallace”. Zmęczeni podróżą tuz po
przybyciu i gorącej kąpieli większość z
nas udała się na odpoczynek do pokoi.
Drugiego dnia tuż po śniadaniu udaliśmy
się w małych grupach na zwiedzanie
miasta i okolic. Dzień zakończyliśmy
dyskoteką
w
świetlicy
naszego
sanatorium. Kolejnym punktem w planie
pobytu była wycieczka do Wadowic i
Kalwarii
Zebrzydowskiej.
W
Wadowicach zobaczyliśmy dom, w
którym mieszkał Karol Wojtyła – Papież
Jan Paweł II. Następny dzień to
zwiedzanie Muzeum Etnograficznego
im. Orkana oraz miasta i jego
najciekawszych zakątków. Wieczór
spędziliśmy w zajeździe „Siwy Dym”
bawiąc się z zespołem grającym muzykę
folk. Rozśpiewani i weseli udaliśmy się
około północy na odpoczynek zbierając
siły na kolejny dzień. Po śniadaniu
gotowi na kolejne niespodzianki jakie
przyniesie nowy dzień wyruszyliśmy na
pierwsze zakupy w Rabce i zwiedzanie
pozostałych dotąd nie odwiedzanych
miejsc. Mile spędziliśmy czas w Parku
Rozrywki Rodzinnej „Rabkoland”, gdzie
mogliśmy przypomnieć sobie jak bawią
się dzieci. Wieczorem udaliśmy się do
amfiteatru
na
powietrzu,
gdzie
bawiliśmy się z koncertującym tam
zespołem „The Neon”. Piątek, który był

kolejnym szóstym już dniem pobytu
upłynął nam bardzo ciekawie i owocnie.
Po zwiedzeniu zabytkowego kościółka w
Dębnie
pojechaliśmy
na
spływ
Dunajcem, co dla większości z nas było
nowym doświadczeniem w życiu.
Zachwyciły nas szczególnie przepiękne
widoki przełomu Dunajca jak i sama
rzeka. Kolejne dni to między innymi
wycieczka do Zakopanego, zwiedzanie
Skansenu Taboru Kolejowego w
Chabówce oraz zawody sportowe
zorganizowane na terenie sanatorium.
Jedną z największych atrakcji pobytu na
turnusie było niewątpliwie zwiedzanie

Wspomnienia
z wakacji
Wakacje, wakacje i po wakacjach. Czas letniego
odpoczynku
mamy
już
za
sobą.
Zapewne
wypoczywaliśmy w różny sposób i w różnych miejscach.
Jedni spędzali wakacje w domach, inni wyjeżdżali swoich
bliskich, znajomych, jeszcze inni wyjeżdżali na kolonie i
wczasy do atrakcyjnych miejscowości zarówno w kraju i
zagranicą.
Serdecznie zapraszamy do podzielenia się na łamach
„Gazety Krasnobrodzkiej” wspomnieniami z wakacji.
Spisane wspomnienia prosimy składać w Redakcji lub
przesyłać na nasz adres. Najciekawsze wspomnienia
będziemy publikować na łamach naszego pisma.
Redakcja G.K.

Jaskini Wolności na Słowacji. Jest to
jedna z najpiękniejszych jaskiń Europy
wchodząca w kompleks 22 km jaskiń
północnej
Słowacji.
Popołudnie
spędziliśmy kąpiąc się w basenach
termicznych w Beszenowie. Ostatnim
punktem naszego pobytu w Rabce było
wyjście na pobliską Maciejową Górę, z
której rozciągają się malownicze widoki
na miasto, okolicę, a przy ładnej
pogodzie na Tatry. Wieczór upłyną na
pożegnalnym ognisku i dyskotece.
Wróciliśmy pełni niezapomnianych
wrażeń i nowych doświadczeń.
Uczestnicy Turnusu

Ogłoszenie
Zarząd Wspólnoty Gruntowej w Krasnobrodzie ogłasza
przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
oznaczonej numerem 1093 w Krasnobrodzie przy ul. Targowej
wraz z budynkami gospodarczymi i ogrodzeniem.
Przetarg odbędzie się dnia 26 września 2004r. o godz.
19.00 w budynku Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium
w wysokości 4.600, zł. (słownie: cztery tysiące sześćset
złotych) na godzinę przez rozpoczęciem przetargu u skarbnika
Wspólnoty.
W przetargu mogą brać udział tylko Członkowie
Wspólnoty Gruntowej w Krasnobrodzie.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.
Zarząd Wspólnoty Gruntowej
w Krasnobrodzie
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Z Matką Odkupiciela – mocni nadzieją
XXII Zamojsko-Lubaczowska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę
„Ty tylko mnie poprowadź,
Tobie powierzam mą drogę,
Ty tylko mnie poprowadź,
Panie mój.”
Jak co roku, także i teraz,
w I połowie sierpnia wyruszyliśmy
w liczbie ok. 2 tys. na Jasną Górę.
2 sierpnia, po uroczystej Mszy Świętej
w Katedrze Zamojskiej, ok. godz. 9.30.
zaczęliśmy nasz prawie dwutygodniowy
trud pielgrzymi.
Już
pierwszego
dnia
lekka
deszczowa pogoda dała o sobie znać.
Miało to oznaczać, że poprzez kolejne
dni możemy spodziewać się nie tylko
upalnej (lub chociaż ciepłej) pogody, ale
także
ostudzenia,
a
nierzadko
i przemoczenia „do suchej nitki”. Któż

nas przyjmować to, co od nas nie zależy
z pokorą.
Ogółem
maszerowało
10 grup
z ziemi: biłgorajskiej, hrubieszowskiej,
lubaczowskiej,
tomaszowskiej,
zamojskiej, którymi kierował – jak
przed laty – ks. Tadeusz Bastrzyk. Zaś
duchowo
wspierał
pielgrzymów,
prowadził konferencje oraz wieczorne
apele ks. Stanisław Górnik, nasz rodak.
Pierwsza grupa, do której należała
również i nasza skromna delegacja
z parafii
Krasnobród
(jedynie
16 osób  ) liczyła sobie 216 pątników.
Przewodniczył nam ks. Marcin Zaburko,
zaś grupę zamykały jako ostatnie siostry
pielęgniarki gotowe w każdej chwili
udzielić
niezbędnej
pomocy.
Zaskoczeniem dla nas ogromnym był

Szliśmy czasem ulicą...
mógł spodziewać się tak przewrotnej
pogody, szczególnie zaś wędrując
w roku ubiegłym i mając doświadczenie
dwutygodniowego marszu bez kropli
deszczu? Cóż, kolejne przeżycia za
nami, które – mam nadzieję – nauczyły

... a czasem polami,

brak w naszej jedynkowej grupie
kapłana z krasnobrodzkiej parafii –
ks. Jacka Raka, który nieprzerwanie od
ponad 20 lat wiernie maszerował
z Pieszą Pielgrzymką. Staraliśmy się
jednak na każdym kroku otaczać go
naszą modlitwą i pamięcią, on zaś
odwdzięczył się odwiedzinami swoich
parafian na trasie. Teraz niech nasz
Ksiądz pamięta tylko, że za rok też
idziemy do Częstochowy...
Tegoroczna trasa prawie w całości
pokryła się z poprzednimi szlakami;
tylko nieliczne odcinki lub postoje
zostały zmienione czy przesunięte.
Nasze odcinki wynosiły średnio ok. 45 km, ale zdarzały się i te, które miały
7-8-9 km, wtedy bywało ciężko.
Także i program dnia w naszej
grupie niewiele się zmienił; składał się
on bowiem z części takich jak
popołudniowe konferencje i wieczorne
apele podsumowujące cały dzień.
Wszystko to przeplatała nieustanna

modlitwa:
najpierw
poranna
Msza Święta, potem Godzinki do NMP,
trzy części różańca, Litania Loretańska,
Anioł Pański,
Koronka
do
Miłosierdzia Bożego.
I oczywiście
wszystko przeplecione było śpiewem.
Gdyby nie było tej radości, która dzięki
niemu udzielała się w ciągu drogi, to
z pewnością maszerowałoby się nam
dużo gorzej. Posiadaliśmy, tak jak i inne
grupy, scholkę, która nierzadko
pomagała nam rozbudzić entuzjazm
w sobie i dodawała sił na dalsze
kilometry poprzez radosny śpiew.
Milczenie zaś wydłużało nam drogę.
Mijając
kolejne
miejscowości
naszego szlaku doświadczyliśmy, my
pielgrzymi, wiele dobroci i życzliwości
ze strony ich mieszkańców, a także
okolicznych
wiosek,
gdzie
zatrzymywaliśmy się na odpoczynek lub
posiłek. Pamiętając o nich w naszych
modlitwach,
prosiliśmy
o wstawiennictwo Matki Bożej za
wszystkimi dobrymi ludźmi, których
spotykaliśmy na naszej drodze podczas
tegorocznego wędrowania.
Byliśmy
również
wdzięczni
Katolickiemu Radiu Zamość, dzięki
któremu, otrzymywaliśmy pozdrowienia
od naszych najbliższych i przyjaciół,
a także dzięki któremu i my mogliśmy
je przekazać na antenę Radia, za
pośrednictwem p. Anny Maciukiewicz.
Również i nasi bliscy, którzy pozostali
w domach, mogli łączyć się z nami
w modlitwie.
To właśnie modlitwa pomogła nam
niejednokrotnie odsunąć zwątpienie

... ale zawsze z uśmiechem.
i chęć powrotu, zwłaszcza w chwilach
kryzysu.
To
modlitwa
była
podziękowaniem Matce Odkupiciela za
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Dar Nawiedzenia naszej Diecezji. I to
modlitwa przemieniła wielu z nas,
pomogła podczas adoracji w czasie
wyciszenia spojrzeć w głąb siebie,
w głąb
naszych
serc;
nauczyła
cierpliwości i pokory.
Warto na zakończenie przypomnieć,
że myślą przewodnią naszej wędrówki
stało się hasło: „Z Matką Odkupiciela –
mocni nadzieją”. W tym miejscu chcę
przytoczyć słowa Księdza Biskupa Jana
Śrutwy, który zachęcając nas do
sierpniowego
pielgrzymowania
powiedział: „(...) szczególnie w roku
bieżącym jest za co na pielgrzymce
dziękować i będzie również o co prosić.
Podziękujmy już teraz na Jasnej Górze
za wielki dar Nawiedzenia całej naszej
Diecezji przez kopię cudownego Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej. (...)
Podziękujmy
w Częstochowie
za
wszystkie dni, tygodnie i miesiące
Maryjnego Nawiedzenia na naszej ziemi
rodzinnej! A sierpniowi Pielgrzymi
jasnogórscy niechaj będą świadomi, że
są pierwszą tak wielką delegacją
Diecezji, która gorąco podziękuje za
niezwykły dar Maryjnej Peregrynacji.”
Nasze wędrowanie zakończyliśmy
14 sierpnia Mszą Świętą o godz. 13.00
na Szczycie Jasnogórskim u stóp naszej
Matki. Wielu z nas pielgrzymujących
pozostało w Częstochowie na niedzielę
15 sierpnia,
aby
uczestniczyć
w Uroczystości
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny.
Ta pielgrzymka była inną niż
poprzednie. Wiele przeszkód pojawiło
się na trasie, nastąpiły zmiany w ciągu
pielgrzymowania, pogoda nie była
idealną do marszu.
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Radośni u stóp Jasnej Góry

Przed tronem Maryi padliśmy twarzą do ziemi
Pomimo wszystkich trudności warto było iść i poczuć największą radość
i satysfakcję przed tronem Matki. A może z czasem należałoby pomyśleć
o oddzielnej grupie z naszej parafii, która wcale nie jest taka mała? Każdy z nas ma
za co dziękować i nieustannie ma o co prosić.
To zapytanie pozostawiam do rozważenia każdemu z Was, drodzy mieszkańcy...
Do zobaczenia za rok na trasie pielgrzymki Zamość – Jasna Góra!
Łucja Oś

Pasteliści
w Krasnobrodzie
W dniu 3 września 2004r. o godz. 17.00 w Galerii Centrum Szkolenia i
Rekreacji „ENERGETYK” w Krasnobrodzie odbył się wernisaż Wystawy
Poplenerowej Malarstwa II Ogólnopolskiego Pleneru Stowarzyszenia Pastelistów
Polskich.
Na wystawie, która jest czynna do 30.09.2004r. prezentowane są prace, których
autorami są następujący artyści: Anna Ksykiewicz z Radomia, Ryszard Kucab z
Dębicy, Marta Kula z Krakowa, Ryszard Miłek z Nowego Sącza, Marta RakPodgórska z Łodzi, Maria Polakowska z Lublina, Marek Spłowiej z Zamościa
(komisarz pleneru), Maria Soltyk-Koc z Warszawy, Mariann Styrzyńska z Łodzi,
Lidia Maciejewska-Suchanek i Jerzy Suchanek z Poznania, Elżbieta ZuzelskaZadora z Warszawy oraz dzieci artystów – Kacper Sucharek (lat 4) i Mikołaj
Sucharek (lat 9).
Organizatorami wystawy są Stowarzyszenie Pastelistów Polskich i Centrum
Szkolenia i Rekreacji „ENERGETYK” w Krasnobrodzie.
M. Czapla

D rogi
Czytelniku!
M asz ciekaw y pomysł,
nurtujący
nurtuj cy Cię
Ci pro
pr o blem .
N apisz.
Postaram y się
si w ydać
yda Tw ój
artykuł na łam ach
„G azety K rasnobrodz
rasnobrod z kiej”.
Redakcja G K
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Kulturalno-sportowe
pożegnanie wakacji
„Pożegnanie wakacji” to hasło, pod
którym już od kilku lat Centrum Kultury
i Sportu organizuje cykl imprez na
pożegnanie lata.
Tak też stało się i w tym roku, z tym
jednak wyjątkiem, że do współpracy
nad tym przedsięwzięciem zaproszony
został Integracyjny Teatr Uliczny
„FLAG & ART ” działający przy
Hrubieszowskim Domu Kultury.
Trzydniowy program rozpoczął się
już w czwartek 19.08.2004r.o godzinie
11.00. Przez kolejne dwa dni, czyli
czwartek i piątek (19-20.08.2004r.)
wszyscy chętni mogli uczestniczyć w
warsztatach
szczudlarskich
i
teatralnych, które odbywały się pod
kierunkiem
młodych
aktorów
z
hrubieszowskiego
Domu
Kultury.
Zajęcia te były okazją do poznania i
nauczenia się podstawowych elementów
teatru ulicznego. Była to też pewna
forma zabawy. Ponadto taka forma
spędzenia wolnego czasu gwarantowała
wiele wrażeń, zdobycie ciekawych
doświadczeń, możliwość nawiązania
nowych
kontaktów
i
poznania
interesujących ludzi. Szkoda tylko, że
tak niewiele osób skorzystało z tych
propozycji.
Prawdopodobnie
spowodowane to było bardzo upalną
pogodą, która zachęcała do korzystania
z kąpieli słonecznych i kąpieli w
krasnobrodzkim zalewie.
W
programie
tegorocznego
„Pożegnania wakacji” na czwartkowe
popołudnie zaplanowany był rajd pieszy
nowo utworzoną ścieżką spacerową
„Krasnobrodzkie wąwozy”. Niestety
rajd nie odbył się, gdyż na starcie
pojawili się tylko organizatorzy.
Szkoda, bo trasa rajdu jest bardzo
interesująca.
W piątek oprócz warsztatów
teatralnych odbyły się VI Zawody
Rowerowe. Tak jak w roku ubiegłym
zawodnicy startowali w czterech
grupach wiekowych i mieli do
pokonania tor przeszkód przygotowany
na krasnobrodzkim stadionie. Wbrew
pozorom wcale nie był on taki prosty do
pokonania, o czym wszyscy uczestnicy
mogli się przekonać. Nad całymi
zawodami czuwał pan Wojciech
Kurantowicz, który był jednocześnie
sędzią głównym, i to właśnie on mierzył
czas
przejazdu
i
przyznawał
zawodnikom
punkty
karne
za
popełnione błędy.

Po przejechaniu toru przeszkód przez
wszystkich rowerzystów klasyfikacja
przedstawiała się następująco:
W kategorii I – uczestnicy do 9 lat,
w
której
starowało
dziewięciu
zawodników najlepszy czas uzyskał
Tomasz Kowalczuk. Tuż za nim był
Patryk Ożga, a trzeci czas uzyskała
tegoroczna Mała Miss Lata - Karolina
Wietrzyk (jak widać nie tylko ładna, ale
i wysportowana). Wszyscy wymienieni
zawodnicy są z Krasnobrodu.
W kategorii od 10 do 12 lat
startowało ośmiu rowerzystów i
najlepszym okazał się wielokrotny
zwycięzca tych zawodów - Kamil
Kozyra, drugi był Jakub Czapla obaj z
Krasnobrodu, a trzecie miejsce zajął
lublinianin - Piotr Bochyński.
Trzecia grupa wiekowa tych
zawodów to uczestnicy mający od 13 do
15 lat. Tu dwa pierwsze miejsca
przypadły rowerzystom z Tomaszowa
Lubelskiego Karolowi Nieściorowi
i Piotrowi Miszczyszynowi, zaś trzeci
był Krzysztof Zub, który dzielnie
walczył by Krasnobród był górą.
W ostatniej kategorii startowali
zawodnicy powyżej piętnastego roku
życia. Była to najmniej liczna grupa,
ponieważ do rywalizacji stanęło tylko
pięciu miłośników jazdy na rowerze.
Najlepszym okazał się Kamil Gęborys z
Tomaszowa Lubelskiego, drugi czas
uzyskał Jakub Hubert z Gdyni, a trzeci
był brat zwycięzcy Mateusz Gęborys.
Tradycyjnie już po ogłoszeniu
wyników najlepszym zawodnikom
zostały wręczone okolicznościowe
dyplomy
i
nagrody
rzeczowe
ufundowane przez Centrum Kultury i
Sportu.
Wieczorem kiedy już emocje
sportowe opadły, na krasnobrodzkim
skwerku nasi goście z Hrubieszowa
zaprezentowali widowisko pt. „Świat, w
którym przyszło nam żyć”. Można było
też obejrzeć popisy szczudlarskie w ich
wykonaniu. Zaś miłośnicy tańca i dobrej
muzyki mogli skorzystać z zaproszenia
Karczmy „Gwarek”, gdzie dyskotekę
prowadził DJ.THOMAS.
Sobotni
program
festynu
„Pożegnanie wakacji” rozpoczął się nad
krasnobrodzkim zalewem zmaganiami
miłośników piłki siatkowej, którzy brali
udział w VI Turnieju Piłki Plażowej o
Puchar Burmistrza Krasnobrodu.
Do udziału w tegorocznych

eliminacjach zgłosiło się czternaście par.
Byli
zawodnicy
z
Zamościa,
Dołhobyczowa, Biłgoraja, Telatyna,
Tomaszowa Lubelskiego i Krasnobrodu.
Zawody
prowadzili
sędziowie
z
Zamościa, panowie Adam Caban i Józef
Sałach.
Rywalizacja była bardzo trudna ze
względu na wysoki poziom umiejętności
jaki zaprezentowali wszyscy zawodnicy.
Po kilkugodzinnych zmaganiach nadszedł
czas
wyłonienia
zwycięzców.
Bezkonkurencyjnymi zawodnikami IV
Turnieju Piłki Plażowej o Puchar
Burmistrza Krasnobrodu okazali się
siatkarze z Biłgoraja, którzy wywalczyli
trzy pierwsze miejsca.
Pierwszą nagrodę zdobył zespół
w składzie: Artur Grasza i Dariusz Socha,
drugą - Tomasz Chorzępa i Paweł
Nabłotny, a trzecią - Kamil Stryszak i
Edmund Mróz. Szczególne uznanie
należy się drużynie, która zajęła trzecie
miejsce, gdyż panowie wywalczyli tą
lokatę grając mecz w strugach deszczu.
Jak się okazało warto było trochę
zmoknąć. Puchary, dyplomy i nagrody
rzeczowe zwycięzcom turnieju wręczył
zastępca burmistrza Krasnobrodu Janusz
Oś.
Pozostaje mieć nadzieję, że za rok
zawodnicy reprezentujący Krasnobród
będą mieli więcej szczęścia i to oni będą
zdobywać laury.
Około godziny siedemnastej nad
zalewem pojawili się rozpoznawalni już
w Krasnobrodzie aktorzy teatru ulicznego
„FLAG & ART”, którzy porwali do
wspólnej zabawy przebywających nad
wodą plażowiczów. Najbardziej chętne
do współpracy okazały się dzieci, które
licznie uczestniczyły w zabawach i
konkursach
prowadzonych
przez
opiekunkę hrubieszowskich aktorów
Panią Edytę Dobosz-Maciuk. Było
głośno, kolorowo i bardzo wesoło. Po
niespełna dwóch godzinach nadszedł czas
na zasłużony odpoczynek. Przerwa nie
trwała jednak długo i już po kilkunastu
minutach zmniejszona już nieco liczba
dzieciaków powróciła do wspólnej
zabawy. Przed godziną dwudziestą
nadszedł czas rozstania, ponieważ
członkowie grupy teatralnej musieli
odpocząć i przygotować się do
zaplanowanego na godzinę 21.00
widowiska pod tytułem „Jak się rodzi
miłość”.
W tym czasie na krasnobrodzkiej
scenie można było już zobaczyć i
posłuchać zespołu „Trans” z Tomaszowa
Lub., który prowadził tegoroczną zabawę
plenerową nad zalewem. Po wysłuchaniu
kilku utworów w ich wykonaniu
Ciąg dalszy na str. 9
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I znów akcja krwiodawców
We wtorek 24 sierpnia 2004r. odbyła się w Krasnobrodzie kolejna, dwunasta już
„Akcja honorowego oddawania krwi” zorganizowana przez Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tomaszowie Lub. oraz Miejsko-Gminny Klub
SHDK RP w Krasnobrodzie.
Akcja ta, podobnie jak dwie poprzednie, odbyła się w lokalu Centrum Kultury i
Sportu w Krasnobrodzie. Wzięło w niej udział 19 osób, którzy oddali łącznie 8390
mililitrów krwi. Oto uczestnicy akcji: Magdalena Antoniak, Zbigniew Antoniak,
Zuzanna Bełz, Radosław Cios, Kazimierz Dziuba, Anna Grela, Mariola Kawecka,

Na zdjęciu: Pracownice WTZ podczas oddawania krwi
Krzysztof Kuczmaszewski, Anna Lis, Weronika Łyta, Beata Maruszak, Tadeusz
Murzacz, Katarzyna Nowosad, Maciej Okoń, Jolanta Podolak, Marta Rogala, Diana
Serafin, Mirosław Skrzyński, Bożena Swędra.
Wśród wyżej wymienionych osób były takie, które krew oddają od dawna oraz
takie, które biorą udział w akcji po raz drugi, trzeci. Optymistyczny jest fakt, że

OD
REDAKCJI
Zapraszamy
do zamieszczania
na łamach naszego pisma
różnego rodzaju ogłoszeń
oraz życzeń, np. z okazji
imienin, urodzin itp.
Ogłoszenia drobne i życzenia
Będą publikowane
bezpłatnie.
Redakcja
Gazety Krasnobrodzkiej

podczas tej akcji nie zabrakło osób,
które postawiły pierwszy krok w
honorowym krwiodawstwie i po raz
pierwszy oddały krew. Wszystko
wskazuje na to, że jest to ich pierwszy,
ale nie ostatni krok. Nowi krwiodawcy
zadeklarowali swój udział w kolejnych
akcjach
organizowanych
w
Krasnobrodzie.
Warto też dodać, że wśród
uczestników akcji było aż pięcioro
pracowników
Warsztatu
Terapii
Zajęciowej w Dominikanówce i dwie
pracownice Centrum Kultury i Sportu
w Krasnobrodzie. Akcję oddawania
krwi odbywają się zwykle w godzinach
pracy, dobrze byłoby więc, aby
również i inni pracodawcy umożliwili
swoim
pracownikom
udział
w
podobnych
przedsięwzięciach.
Kończąc relację z dwunastej akcji
honorowego oddawania krwi składam
podziękowania wszystkim, którzy
uczestnikom akcji oraz tym, bez
których pomocy organizacja akcji
byłaby niemożliwa. Dziękuję ks.
prałatowi Romanowi Marszalcowi i
księżom wikariuszom za propagowanie
akcji, pani Marioli Czapli – dyrektor
CKiS za pomoc w organizacji akcji i
udostępnienie lokalu oraz pani Urszuli
Czapla – kierownik WTZ w
Dominikanówce
za
umożliwienie
swoim pracownikom udziału w akcji.
Paniom pielęgniarkom z RCKiK oraz
doktorowi Sebastianowi Łysiakowi
dziękuje za sprawnie przeprowadzoną
akcję pobierania krwi.
Adam Żuk

Kulturalno-sportowe
pożegnanie wakacji
Ciąg dalszy ze str. 9
zgromadzona publiczność została zaproszona do obejrzenia wyżej wspomnianego
widowiska. Do udziału w nim zostały „włączone” osoby zgromadzone na deptaku,
co było dla nich na pewno ciekawym doświadczeniem.
Sądząc po reakcji publiczności spektakl bardzo się podobał. Po występie głos
zabrała pani dyrektor Centrum Kultury i Sportu Mariola Czapla, która żegnając
gości z Hrubieszowskiego Domu Kultury podziękowała im za przyjazd do naszego
miasta i włączenie się w przygotowanie festynu „ Pożegnanie Wakacji”.
Dalsza część wieczoru minęła na zabawie przy muzyce zespołu „TRANS”.
Podsumowując tegoroczną imprezę na pożegnanie wakacji można stwierdzić, że
mimo złowieszczych prognoz, pogoda była nienajgorsza. Przygotowany program
różnił się od tych z lat ubiegłych, ponieważ oprócz punktów, które mają już swoją
kilkuletnią tradycję zaproponowano coś innego, przez co przebieg „Pożegnania
wakacji” był bardziej oryginalny.
Mamy nadzieję, że wszyscy Państwo uczestniczący w tej imprezie i czytający te
słowa zgodzą się z tym zdaniem. DO ZOBACZENIA ZA ROK!!!
M.K.
Fotoreportaż z imprezy – str. 11
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Po raz kolejny na
trasie biegu
Piątkowy poranek 27 sierpnia 2004r.
powitał nas w Krasnobrodzie niemalże
jesienną pogodą. Od rana było
pochmurnie i chłodno, co chwilę padał
deszcz. Spoglądaliśmy w niebo z
nadzieją, że może się przejaśni, a
przynajmniej
przestanie
padać.
Czekaliśmy na lepszą pogodę, gdyż po
południu w centrum Krasnobrodu
mieliśmy powitać uczestników XVIII
Międzynarodowego
Czteroetapowego
Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyzny.
Przypomnę krótko, iż inicjatywa
Biegu zrodziła się w Redakcji
„Tygodnika Zamojskiego”, a jego
organizacji podjął się Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Zamościu. Jest to jedyna
tego typu impreza biegowa w Polsce,
podczas której w ciągu czterech dni
zawodnicy pokonują 100 km trasę
prowadzącą po pięknych drogach
Roztocza i ulicach Zamościa.
Niestety pogoda się nie poprawiła.
Bez względu jednak na pogodę
uczestnicy biegu o godz. 15.30
wystartowali ze Zwierzyńca i krok po
kroku zbliżali się do mety II etapu biegu
usytuowanej, jak co roku w centrum
Krasnobrodu.
Na
mecie
natomiast
współorganizatorzy, tj. pracownicy
Centrum
Kultury
i
Sportu
w
Krasnobrodzie zmuszeni byli do
ustawienia namiotów, które chroniłyby
przed deszczem sędziów biegu oraz
witający uczestników biegu zespół
„Wójtowianie”.
Gdy wszystko było
prawie gotowe zaczęli przychodzić w
pobliże
mety
także
mieszkańcy
Krasnobrodu, którzy jak zwykle wiernie
kibicują zawodnikom.
Kilkanaście minut po godz. 16 na
mecie w Krasnobrodzie pojawili się
pierwsi
zawodnicy.
Byli
to
niepełnosprawni
uczestnicy
biegu
pokonujący trasę biegu na wózkach.
Potem przybywali kolejno następni.
Wszyscy witani byli serdecznie brawami
oraz muzyką i śpiewem w wykonani
zespołu „Wójtowianie”.
Kiedy
wszyscy
zawodnicy
zakończyli już bieg odbyło się uroczyste
wręczenie dyplomów, nagród oraz
bukietów kwiatów dla zwycięzców
drugiego etapu biegu.
Oto zwycięzcy poszczególnych
kategoriach:
Kategoria MĘŻCZYŹNI:
1. Gordeev Andrzej (Białoruś)
2. Kulczyk Jerzy (Warszawa)
3. Bula Dmitry (Białoruś)

1.
2.
3.

Kategoria KOBIETY:
Olenowa Lenina (Ukraina)
Cuchlo Elena (Białoruś)
Kowal Nina (Białoruś)

Kategoria NIEPEŁNOSPRAWNI
na wózkach sportowych:
1. Baran Zbigniew (Bielsko-Biała)
2. Skrzypiński Arkadiusz (Szczecin)
3. Królikowski Marcin (Nowy Sącz)
Kategoria NIEPEŁNOSPRAWNI
na wózkach handbike:
1. Król Bogdan
2. Sądel Ireneusz
3. Gowkiewicz Mirosław
Kategoria
KOBIETY NIEPEŁNOSPRAWNE
na wózkach:
1. Kubańska Ewa
2. Szafranowicz Anna (Zielona Góra)
3. Ceynowa Wanda
Kategoria
NIEWIDOMI I NIEDOWIDZĄCY
1. Jeżowski Sławomir (Warszawa)
2. Gołąbek Mariusz (Warszawa)
3. Miech Wiesław (Warszawa)
Nagrody i dyplomy wręczali:
zastępca burmistrza Krasnobrodu Janusz
Oś, dyrektor Biegu Tadeusz Lizut,
sędzia główny Biegu Lucjan Ksykiewicz
oraz p. Zofia Adamska reprezentująca
Polski Związek Byłych Więźniów
Hitlerowskich
Obozów
Koncentracyjnych
–
Koło
w
Krasnobrodzie.
Oprócz
nagród
w
wyżej
wymienionych kategoriach nie zabrakło
oczywiście nagród specjalnych. Nagrodę
pieniężną otrzymał Klaus Lemański z
Niemiec – jedyny zawodnik pokonujący
trasę biegu na rolkach. Natomiast słodką
nagrodę
rzeczową
w
postaci
wspaniałego tortu ufundowanego przez
Zakład Cukierniczy Janusza Szpyry
otrzymało
najstarsze
biegające
małżeństwo - państwo Wiera i Leoncjusz
Stasiewicz z Hajnówki.
Mimo nienajlepszej, bo deszczowej i
dosyć chłodnej pogody na mecie w
Krasnobrodzie było jak zwykle bardzo
ciepło i serdecznie. Nie mogło
oczywiście zabraknąć i nie zabrakło
tradycyjnych już tańców na głównej
ulicy
naszego
miasta.
Pomimo
pokonania 20 kilometrów trasy drugiego
etapu zawodnicy byli w dobrej kondycji
i bawili się świetnie. Trudno było im się
rozstać.

Rozstali się jednak na krótko.
Następnego dnia (sobota 28 sierpnia),
bowiem przed godz. 15 przyjechali do
Krasnobrodu, aby stąd wyruszyć na trasę
trzeciego etapu biegu. Zanim jednak
wystartowali przy krasnobrodzkich
podcieniach odbyło się uroczyste
pożegnanie uczestników biegu. Na
początku kilka słów na temat historii
biegu przedstawił redaktor Marian
Zacharczuk.
Potem
głos
zabrał
organizator i dyrektor biegu Tadeusz
Lizut, który podziękował burmistrzowi i
krasnobrodzianom
za
serdeczne
przyjęcie i pomoc w organizacji biegu.
Następnie p. Lizut oddał głos zastępcy
burmistrza Januszowi Osiowi, który
podziękował
uczestnikom
i
organizatorom biegu za przybycie do
naszego miasta i za sportową
rywalizację. Kierując do zebranych
słowa pożegnania Zastępca Burmistrza
zaprosił wszystkich do Krasnobrodu w
przyszłym roku.
Po
okolicznościowych
przemówieniach
zawodnicy,
organizatorzy biegu i przedstawiciele
lokalnej społeczności z krasnobrodzką
orkiestrą dętą na czele udali się pod
pomnik usytuowany przy rzecze Wieprz,
gdzie złożono wiązanki.
Potem zawodnicy wystartowali na
trasę kolejnego etapu biegu z metą w
Zamościu. W centrum Krasnobrodu
zawodników żegnano brawami.
M. Czapla
Zdjęcia z Biegu – str. 20

Dziękujemy
Serdecznie dziękujemy
fundatorom nagród
dla zwycięzców II etapu
XVIII Czteroetapowego Biegu Pamięci
Dzieci Zamojszczyzny:
Pani KRYSTYNIE MIELNICKIEJ
– Apteka Prywatna w Krasnobrodzie
Pani STANISŁAWIE CIEPLAK
– Kiosk Ruchu w Krasnobrodzie
Panu JAROSŁAWOWI ROSIAKOWI
– Sklep Joanna w Krasnobrodzie
Panu JANUSZOWI SZPYRA
– Zakład Cukierniczy
w Krasnobrodzie
Polskiemu Związkowi Byłych Więźniów
Hitlerowskich Obozów
Koncentracyjnych
– Koło w Krasnobrodzie
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VI Powiatowe
Święto Plonów
W ostatnią niedzielę sierpnia
(29.08.2004r.) odbyły się VI Dożynki
Powiatowe. Tym razem na miejsce
dożynek organizatorzy, tj. Starostwo
Powiatowe w Zamościu, wybrali miasto
Szczebrzeszyn. Już od samego rana
przybywały
tam
delegacje
poszczególnych
miejscowości
w
barwnych strojach ludowych wraz z
pięknymi wieńcami dożynkowymi.
Wśród delegacji z poszczególnych
gmin
nie
zabrakło
również
reprezentantów Krasnobrodu. Podobnie
jak w latach poprzednich gminę
Krasnobród
reprezentował
w
korowodzie
dożynkowym
zespół
folklorystyczny „Wójtowianie”, a potem
podczas koncertów zespołów ludowych
również Kapela Krasnobrodzka.
Zespół „Wójtowianie” pojechał do
Szczebrzeszyna z pięknym bochnem

chleba upieczonym specjalnie na tę
okazję przez Piekarnię p. Kłyżów z
Krasnobrodu
oraz
z
wieńcem
dożynkowym
wykonanym
przez
pracowników Centrum Kultury i Sportu
w Krasnobrodzie przy pomocy Moniki
Misztal, Bogumiły Kozyra i Anny
Czapla.
Dożynki Powiatowe rozpoczęły się
przemarszem korowodu dożynkowego.
Korowód prowadzili jeźdźcy na koniach,
a następnie jechała bryczka wioząca
starostów dożynek, potem przygrywając
maszerowała
orkiestra
dęta
ze
Szczebrzeszyna, a następnie delegacje
poszczególnych gmin ustawione w
kolejności alfabetycznej. Warto dodać,
że niektóre gminy reprezentowane były
przez kilka delegacji z wieńcami, z
poszczególnych miejscowości danej
gminy.
Po
przybyciu
na
miejsce
uroczystości dożynkowych, zebranych

powitał
Burmistrz
Szczebrzeszyna
Marian Mazur i Starosta Powiatu
Zamojskiego
Henryk
Matej.
Po
powitaniu rozpoczęła się uroczysta Msza
św. pod przewodnictwem ks. Józefa
Flisa. W czasie Mszy św. odbyła się tzw.
część wieńcowa, tj. przekazanie chleba
na ręce Gospodarza Dożynek – Starosty
Zamojskiego oraz złożenie wieńców u
stóp ołtarza.
Po Mszy św. rozstrzygnięto konkurs
na wieniec dożynkowy. Konkurs
obejmował dwie kategorie: 1) wieniec
tradycyjny, 2) wieniec współczesny.
Niestety nasz wieniec nie znalazł się w
pierwszej trójce, ale podobnie jak wiele
innych zdobył wyróżnienie.
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Kiedy już wyniki konkursu zostały
ogłoszone i wręczono dyplomy i
nagrody rozpoczął się przegląd dorobku
kulturalnego powiatu zamojskiego.
Wśród wielu zespołów wystąpiły dwa z
Krasnobrodu, tj. zespół „Wójtowianie” i
„Kapela Krasnobrodzka”.
Kończąc
relację
z
Dożynek
Powiatowych składam podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do
udziału naszej delegacji w tych
uroczystościach.
Dziękuję
panom
Zbigniewowi Bukała i Stanisławowi
Kawka z Wólki Husińskiej za
przekazanie
snopów
zboża
na
wykonanie wieńca, Piekarni Państwa
Kłyżów za upieczenie dużego bochna
chleba. Dziękuję również osobom, które
miały swój udział w wykonaniu wieńca
dożynkowego, a także zespołowi
„Wójtowianie” za reprezentowanie
Krasnobrodu podczas dożynek.
M. Czapla

Na zdjęciach:
1. „Wójtowianie” z wieńcem dożynkowym.
2. Reprezentacja gminy Krasnobród w korowodzie dożynkowym.
3. Zespół „Wójtowianie” podczas koncertu.
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Z ekologią na ty
Proszę Państwa, przyjrzyjmy się
naszej okolicy: pięknieje miasto,
pięknieją
nasze
domy,
zagrody.
Wymieniamy ogrodzenia, zakładamy
trawniki, kwietniki, nowe podjazdy. To
zewnętrzne elementy świadczące o tym,
że myślimy o estetyce, że jest dla nas
ważna. Lubimy porządek, ładny wygląd
naszego podwórka i ładne zapachy.
Może przyszedł też czas na bardziej
nowoczesne a przede wszystkim
ekologiczne rozwiązania problemu
naszych ścieków.
Wiele wskazuje na to, że epoka
tradycyjnego szamba (kosztownego w
eksploatacji) i najczęściej nieszczelnego
przemija. Budownictwo mieszkaniowe
na
terenach
nieskanalizowanych
wymaga ekologicznych rozwiązań, które
w codziennej eksploatacji będą tanie i
niekłopotliwe.
10 lat temu jako jedne z pierwszych
pojawiły się w Polsce oczyszczalnie
ścieków
francuskiej
firmy
SOTRALENTZ.
Dzisiaj
wśród
użytkowników i fachowców cieszą się
świetną opinią zarówno od strony
technicznej jak i skuteczności działania.
Dają gwarancję wysokiego efektu

oczyszczania,
zapewnią
minimum
czynności eksploatacyjnych i znacząco
podnoszą
wartość
Państwa
nieruchomości, czyniąc ją ekologiczną i
wolną od nieprzyjemnych zapachów.
Dzięki zróżnicowanej gamie urządzeń
oczyszczalnie Sotralentz mogą być
montowane nawet w mało korzystnych
warunkach gruntowo-wodnych. Mogą
one obsługiwać obiekty jedno – jak i
wielorodzinne. Należy jednak pamiętać,
że wysoka klasa tych urządzeń musi
być połączona z kompetencjami
projektanta i instalatora. Urządzenia są
proste w montażu, ale należy
przestrzegać żelaznych zasad, które
gwarantują wieloletnią i prawidłową
pracę całej instalacji.
A teraz kilka słów dotyczących
działania przydomowych oczyszczalni
Sotralentz.
Każda
instalacja
przydomowej
oczyszczalni składa się z dwóch
podstawowych części: podczyszczania
beztlenowego
w
osadniku
oraz
właściwego doczyszczenia tlenowego
poprzez drenaż rozsączający (lub filtr
piaskowy w trudniejszych warunkach).

Na grzyby
Krasnobród i jego okolice to przede
wszystkim wspaniałe lasy i bogata
przyroda, a więc teren, który jest
wymarzonym miejsce na grzybobranie.
Chodzenie na grzyby to mieszanka
hobby, sportu, polowania, przyjemności
i relaksu. Poza tym grzyby stanowią
wspaniałe źródło cennego pokarmu,
dlatego też wiele osób bardzo chętnie
udaje się do lasu w celu odnalezienia,
zebrania i odpowiedniego przyrządzenia,
a następnie spożycia wielu wspaniałych
gatunków grzybów.
Ciepłe, letnie powietrze i duża ilość
opadów spowodowały, iż tego lata
grzyby bardzo obrodziły, a szczególnie
borowiki. Pobijano kolejne rekordy w
ilości zbieranych grzybów. Co bardziej
sprawniejsi grzybiarze zbierali po sto,
dwieście, a nawet 500 grzybów
dziennie. Rekordy dotyczyły nie tylko
ilości zebranych borowików, ale także
ich wielkości.
Okazałego
borowika
prezentowanego na zdjęciu znalazł w
dniu 3 sierpnia 2004r. Mateusz Antoniak
z Krasnobrodu.Grzyb ważył 78 dkg,
średnica kapelusza to 23 cm, wysokość
– 28 cm.

Przed nami złota polska jesień.
Miejmy nadzieję, że podobnie jak
mijające lato i ta pora roku będzie
obfitowała w urodzaj grzybów. Gdyby
się jednak okazało, że zbiory nie będą
tak obfite nie martwy się tym. Warto,
bowiem czasem udać się do lasu, aby

Niezawodność doczyszczania tlenowego
(w drenażu) zależy w dużej mierze od
formy i jakości zastosowanego osadnika.
Osadniki Sotralentz wykonane są z
tworzywa PEHD, posiadają częściowy
podział na komory oraz zintegrowany filtr
doczyszczający. Konstrukcja i materiał
osadnika zapewniają odporność na napór
gruntu, korozję i zamarzanie.
Montaż przydomowej oczyszczalni
ścieków powinien być poprzedzony
rozpoznaniem warunków gruntowowodnych
na
Państwa
działce,
wykonaniem projektu technicznego i
zgłoszeniem robót w Starostwie. Pomoc
partnera Sotralentz będzie nieodzowna na
każdym z tych etapów.
Szczegóły techniczne dotyczące
omówionych oczyszczalni przydomowych podamy w następnym odcinku
poświęconym ekologicznym metodom
utylizacji
ścieków
z
naszych
gospodarstw.
Maria Sierant
Osoby zainteresowane problematyką
przydomowych
oczyszczalni
mogą
uzyskać szczegółowe informacje w
Referacie Budownictwa Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.

uciec od cywilizacji, nasycić się
zapachami natury, wsłuchać się w szum
drzew, w odgłosy lasu, zrozumieć prawa,
które nim rządzą.
Jak zbierać grzyby?
Nie wolno ich wyrywać z „korzeniami” z
ziemi. Najlepiej delikatnie je wykręcać
tuż przy ziemi, ale tak by nie uszkodzić
grzybni. Można ścinać je scyzorykiem,
ale także przy ziemi, zwracając jednak
zawsze baczną uwagę na grzybnię.
Zniszczenie jej spowoduje bowiem, że
grzyb już tu nie urośnie. Po tym
radosnym
wyrywaniu
pamiętajmy
przykryć pozostający „krater” ściółką
leśną.
Zawsze należy zbierać jedynie grzyby
o odpowiedniej wielkości - a więc nie za
młode, bo nawet wprawny grzybiarz
może
mieć
wtedy
trudności
z
rozpoznaniem czy to akurat jadalny
gatunek, ale także nie za stare, bo mogą
one stać się przyczyną zatrucia. W
żadnym przypadku nie wolno zbierać
grzybów do plastikowych torebek,
bowiem mogą w nich się zaparzyć, a
przez to stać się przyczyną zatrucia.
Dlatego wybierając się na grzyby należy
zabrać ze sobą koszyki.
Pamiętajmy też o tym, aby zbierać
tylko takie grzyby, które znamy.
M. Czapla
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Zaproszenie
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Uczniowska
Zespołu Szkół Podstawowych
im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich
w Krasnobrodzie
zapraszają instytucje z terenu gminy Krasnobród, a także wszystkich
mieszkańców – sympatyków naszej szkoły do wzięcia udziału
w tegorocznych obchodach Święta Patrona Szkoły.
Harmonogram obchodów Święta Patrona Szkoły przedstawia się następująco:
20.09.04 (poniedziałek)
Pieszy rajd kl. IV ścieżką dydaktyczną ,,Szlakiem ułańskim”
21-22.09.04 (wtorek – środa)
I i II etap konkursów: muzycznego ,,Pieśni ułańskie”, plastycznego ,,Ułani, ułani...”
23.09.04 (czwartek) główny dzień obchodów:
8.30 - Przemarsz spod budynku szkoły do Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej
Marii Panny
9.00-10.00 - (Kościół parafialny) - Msza święta przejście na cmentarz pod pomnik
Żołnierzy Września
10.15 (cmentarz) – Złożenie wieńców i wiązanek, apel poległych.
10.45 (szkoła/ sala gimnastyczna)
– powitanie gości
– wręczenie upominków
– część artystyczna w wykonaniu kl. III
– pasowanie na ucznia klas I
– finał konkursu plastycznego i muzycznego; ogłoszenie wyników,
wręczenie nagród
12.00 – obiad, ognisko ułańskie.
24.09.04 (piątek)
V Wielobój Ułański dla kl. IV-VI.
27.09.04 (poniedziałek)
Pasowanie na ucznia kl. I w szkole filialnej w Wólce Husińskiej.
28.09.04 (wtorek)
Pasowanie na ucznia kl. I w szkole filialnej w Zielonem.
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Święto
Patrona Szkoły
w Kaczórkach
W związku z uroczystymi obchodami
rocznicy powstania państwa podziemnego
w Zamościu 26 września Święto Patrona
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
w Kaczórkach odbędzie się nie w ostatnią
niedzielę września, ale tydzień później –
3 października.
Święto nasze rozpocznie się o
godzinie 11.00.
Przewidziany jest udział kompanii
reprezentacyjnej 3 Brygady Obrony
Terytorialnej w Zamościu, pocztów
sztandarowych, przedstawicieli środowisk
kombatanckich, zaproszonych gości, a
przede wszystkim miejscowej ludności i
uczniów naszej szkoły.
W programie między innymi;
ceremoniał wojskowy,
ślubowanie pierwszoklasistów,
akademia,
Msza Św.
Uroczystość zakończy tradycyjny
poczęstunek, po czym po raz pierwszy
włączony do obchodów tego święta
Koncert Pieśni i Piosenki Patriotycznej w
wykonaniu uczniów zaprzyjaźnionych
szkół.
Wszystkich
bardzo
serdecznie
zapraszam na naszą szkolną, ale już i
środowiskową uroczystość.
Dyrektor SP w Kaczórkach
Krzysztof Szkałuba

Lublin – Łuck – Brześć,
a po drodze Krasnobród
W lipcowym numerze „Gazety
Krasnobrodzkiej” wspominaliśmy o
Euro Trójkącie Przyjaźni i o tym, że już
niedługo na Podklasztorze ustawiona
zostanie mosiężna tablica informująca o
krasnobrodzkim zespole kościelno klasztornym. Tak też się stało. Warto
przy tej okazji w kilku słowach
opowiedzieć o tym projekcie.
Projekt Trasa: „Euro – Trójkąt
Przyjaźni: Lublin - Łuck – Brześć” ma
na celu rozwój turystyki na terenie
Euroregionu
Bug,
pobudzanie
aktywności
turystycznej
oraz
zwiększenie dostępu do informacji na

temat przygranicznej oferty turystycznej.
Jest to projekt, który ma być
przedsięwzięciem
długofalowym,
stanowiącym nową jakość w dziedzinie
turystyki.
Turyści, którzy zdecydują się na
zwiedzanie „Euro – Trójkąta” będą mieli
okazję odkryć piękno wielonarodowej i
wieloreligijnej
kultury
trzech
sąsiadujących narodów, oraz poznać
wyjątkową jego przyrodę.
Trasa tego przedsięwzięcia składa się z 5
części, z czego trzy znajdują się po
stronie polskiej, a dwa kolejno na
Ukrainie i Białorusi.

Najbardziej
interesującą
nas,
mieszkańców Krasnobrodu jest część III
Euro
Trójkąta:
Lublin,
Wyżyna
Lubelska,
Wyżyna
Wołyńska
i
Roztocze, gdzie między innymi jednym
z miejsc, które warto zobaczyć
wymieniony został Krasnobród i jego
zespół kościelno – klasztorny.
Cieszymy się z faktu, że są ludzie,
którzy potrafią dostrzec piękno naszej
roztoczańskiej i krasnobrodzkiej ziemi i
starają się ją promować.
M. K.
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XIV sesja Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie
W dniu 17 sierpnia 2004 roku w
Centrum
Kultury
i
Sportu
w
Krasnobrodzie odbyła się XIV sesja
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
Podczas tej sesji podjęto następujące
uchwały:
1. Uchwałę ws. przystąpienia do
sporządzenia zmian w miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego gminy Krasnobród,
polegających
na
zaprojektowaniu
terenów usług przemysłowych w
granicach ewidencyjnych działki w
Majdanie Wielkim.
2. Uchwała ws. przystąpienia do
sporządzenia zmian w miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego gminy Krasnobród,
polegających
na
zaprojektowaniu
terenów usług przemysłowych.
Podjęcie tych uchwał uzasadnia fakt,
iż obecne tereny przemysłowe, które
zostały zaplanowane na gruntach wsi
Garbnik zostały zajęte przez firmę
„Quincepol”, tworzącą tam zakład
przetwórstwa rolno-leśno-spożywczego.
Profil zakładu wyklucza lokalizację
innych zakładów w bliskim sąsiedztwie.
W związku z powyższym istnieje
potrzeba zaplanowania innych terenów
przeznaczonych
pod
działalność
przemysłową. Podjęte uchwały wskazują
tereny
pod
wyżej
wspomnianą
działalność w Majdanie Wielkim oraz w
pobliżu Hutkowa.
3. Uchwała ws. przystąpienia do
sporządzenia zmian w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród, polegających
na zaprojektowaniu obwodnicy drogi
powiatowej, dla strefy uzdrowiskowej A
1 w Krasnobrodzie.

Jednym z wymogów, jakie postawiło
Ministerstwo Zdrowia Krasnobrodowi
podczas ubiegania się o status
uzdrowiska było posiadanie obwodnicy
dla
Krasnobrodu. Obwodnica
ta
ograniczyłaby ruch kołowy na drodze
powiatowej
prowadzącej
przez
Krasnobród, a pośredni wpłynęłaby na
zmniejszenie hałasu w mieście.
W związku z tym, że nie udało się
uzgodnić trasy obwodnicy w projekcie
planu
przestrzennego
miasta
Krasnobród,
obwodnica
została
zaprojektowana
w
planie
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Krasnobród.
4. Uchwała
ws.
uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Krasnobród.
Przypomnijmy, że ze względu na
wniesione odwołania dotyczące obszaru
strefy uzdrowiskowej A2 oraz uchwały
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie w
sprawie wyłączenia tej strefy z
opracowania planu należało dokonać
ponownego wyłożenia planu. Plan był
wyłożony w dniach 25.05.-11.06.2004r.
W tym czasie wpłynęły pewne
zastrzeżenia dotyczące planu. Wszystkie
zgłoszone
zastrzeżenia
zostały
uwzględnione przez Burmistrza, stąd też
nie było potrzeby podejmowania
uchwały o rozstrzygnięciu protestów
zarzutów.
Podczas
sesji
główny
projektant
Miejscowego
Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego
miasta
Krasnobród
p.
Jan
Dzieciątkowski omówił plan.
5. Uchwała ws. przystąpienia Miasta i
Gminy Krasnobród do programu
finansowanego z Europejskiego

Deszczowy Św. Roch
Tegoroczny odpust Św. Rocha, który przypadł na niedzielę 22 sierpnia był nieco
odmienny niż zazwyczaj. Nie zgromadził jak zwykle tłumów ludzi. Dlaczego? Stało
się tak za sprawą chłodnej i deszczowej pogody.
Od rana niebo było zasnute chmurami, padał deszcz, chwilami nawet bardzo
obfity. W ciągu kolejnych godzin pogoda nie poprawiała się, stąd też wiele osób
miało wątpliwości, czy msza odpustowa w Kaplicy Św. Rocha będzie odprawiona.
Tylko nieliczna, w porównaniu do lat ubiegłych, grupa osób nie przestraszyła się
chłodu i deszczu i zdecydowała się wybrać do Rocha. Nie było, więc tłumów ludzi,
ani też sznura samochodów podążających w kierunku kaplicy. Bez względu na aurę
oraz liczbę osób suma odpustowa została odprawiona. Mszy św. przewodniczył ks.
.......... homilię wygłosił .............. Nie zawiodła też Orkiestra Dęta z Krasnobrodu,
która przygrywała podczas Mszy św.
Po Mszy św. zgromadzeni na uroczystościach odpustowych szybciej niż zwykle
rozeszli się do swoich domów.
M. Czapla

Funduszu Społecznego i Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego
pod
nazwą
„Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne”.
Komentarza do projektu uchwały
udzielił p. Kazimierz Gęśla Sekretarz
MiG. Poinformował, że przedstawiona
uchwała jest potrzebna do wniosku przy
ubieganiu się ośrodki finansowe z
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
na stypendia dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, a w naszym
przypadku chodzi o uczniów LO w
Krasnobrodzie.
6. Uchwała ws. zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na finansowanie
budowy
sieci
wodociągowej
w
miejscowości Wólka Husińska w
ramach programu SAPARD,
7. Uchwała ws. zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na finansowanie
przebudowy
ujęcia
wody
w
miejscowości Husiny w ramach
programu SAPARD.
Podjęte uchwały dotyczą zaciągnięcia
dwóch kredytów długoterminowy w
wysokości
103.287,94
zł
z
przeznaczeniem na budowę sieci
wodociągowej w miejscowości Wólka
Husińska i w wysokości 83.610,60 zł. z
przeznaczeniem
na
finansowanie
przebudowy
ujęcia
wody
w
miejscowości Huminy. Obie inwestycje
sfinansowane będą w ramach programu
SAPARD w wysokości. Z uwagi na
przesunięcie terminu zakończenia tych
inwestycji z końca lipca br. na koniec
października 2004r. gmina otrzyma
refundacje z SAPARD-u dopiero na
początku przyszłego roku.
Ostatnia uchwałą podjętą podczas
XIV
sesji
Rady
Miejskiej
w
Krasnobrodzie była uchwała ws. zmian
w budżecie gminy na 2004r.
oprac. M. Czapla
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Co słychać w kulturze?
Po wakacyjnej Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie zaprasza dzieci i
młodzież do uczestniczenia w stałych formach pracy prowadoznych przez CKiS:
Formacja Tańca Nowoczesnego
Przyjmujemy zapisy dzieci i młodzieży na zajęcia taneczne w ramach Formacji
Tańca Nowoczesnego. Zajęcia prowadzić będzie instruktor p. Tadeusz Luterek.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 9 września 2004r. o godz. 15.00 w CKiS.
Klub Szachowy
Zapraszamy na zajęcia w ramach KLUBU SZACHOWEGO, które od 6 września
odbywać się będą w poniedziałki o godz. 14.00 w CKiS. Zajęcia prowadzić będzie
instruktor i sędzia szachowy p. Andrzej Czochra.
Modelarstwo, muzyka i zajęcia świetlicowe
CKiS przyjmuje również zapisy chętnych do udziału w zajęciach w ramach kółka
modelarskiego oraz muzycznego prowadzonych przez instruktora p. Marka Molendę
oraz w zajęciach świetlicowych prowadzonych przez p. Mariolę Kawecką.

Kolejny rajd pieszy
Mając na celu promocję piękna i bogactwa przyrody Krasnobrodu oraz popularyzację
wśród dzieci i młodzieży turystyki pieszej Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie od czterech lat jest organizatorem rajdu pieszego. Rajd ten
organizowany jest zwykle jesienią w miesiącu wrześniu lub październiku.
Dotychczas rajd nazywany był rajdem Doliną Św. Rocha. Rozpoczynał się na ul.
Lelewela przy budynkach szkolnych i prowadził do Kaplicy Św. Rocha, a następnie
do przystanku śródleśnego w Hutkach, gdzie zwykle odbywało się wspólne ognisko.
W tym roku planujemy zmienić nieco trasę rajdu i poprowadzić ją nowo otwartą
ścieżką „Krasnobrodzkie wąwozy”. Tegoroczny rajd, zaplanowany na sobotę 2
października 2004r., organizowany będzie przy współpracy ze Szkolnym Klubem
Turystyczno Krajoznawczym „Pełzali” działającym przy ZSO w Krasnobrodzie.

Kącik smakosza
Placek z wiśniami,
serem i kruszonką

SPOSÓB WYKONANIA:
1.

SKŁADNIKI:
CIASTO:
- 375 g mąki
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 175 g margaryny
- 100 g cukru
- 1 łyżka mleka
MASA:
- około ½ litra mleka
- 300 g cukru
- 2 budynie śmietankowe
- 1 jajko
- 750 g twarogu
- 2 opakowania cukru waniliowego
- 750 g wydrenowanych wiśni
KRUSZONKA:
- 175 g mąki
- 125 g cukru
- 125 g margaryny

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ze składników na ciasto zagnieść
ciasto i włożyć do lodówki na pół
godziny.
Szklankę mleka wymieszać z
budyniem, żółtkami i filiżanką
wody.
Resztę mleka zagotować ze 150 d
cukru, wlać budyń z żółtkami,
mieszając zagotować a potem
przestudzić.
Ser wymieszać z resztą cukru i
cukrem waniliowym oraz piana
ubitą z białek. Do sera dodać masę
budyniową.
Ciasto
wyłożyć
na
blaszkę
posmarowana masłem i posypaną
tartą bułką. Na to wyłożyć masę
serową i wiśnie.
Zagnieść składniki na kruszonkę,
rozetrzeć w palcach i posypać
ciasto.
piec około 45 minut w piekarniku
nagrzanym do 220 stopni.
Życzymy smacznego!
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Wystawa
Od 8 września br. w Centrum Kultury i
Sportu w Krasnobrodzie czynna będzie
wystawa rysunku Ludwiki Gontarz z
Krasnobrodu. Autorka wystawy jest
tegoroczną absolwentką Państwowego
Liceum
Sztuk
Plastycznych
w
Zamościu. Wystawę można obejrzeć w
godzinach pracy CKiS, tj. od
poniedziałku do piątku w godz. 8.0018.00 oraz w soboty w godz. 8.00-16.00
Informacje zebrała:
M. Czapla

Listy
do Redakcji
W publikacji pt. „ Z gliny ulepione”
autorstwa p. Marioli Czapli, która
ukazała się w Gazecie Krasnobrodzkiej
nr 8 (sierpień 2004r.), pominięty został
ważny szczegół imprezy poświęconej
dziejom krasnobrodzkiego garncarstwa.
Otóż podczas spotkania promocyjnego
książki pt. „Z gliny ulepione”, które
odbyło się w Centrum Kultury i Sportu
w Krasnobrodzie z udziałem licznie
zaproszonych gości z województwa,
powiatu i miasta, wicewojewoda
lubelski
Pani
Barbara
Sikora
uhonorowała
Mieczysława
Kościńskiego Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, nadanym
przez Prezydenta RP.
Dziękując za wysokie odznaczenie
państwowe jakie otrzymał za działalność
dziennikarską
i
społeczną
w
Krasnobrodzie i Lublinie, Mieczysław
Kościański ze wzruszeniem powiedział:
„Jestem zadowolony, że odbyło się to w
moim Krasnobrodzie, w mojej małej
ojczyźnie, co niewątpliwie pozwoli mi
jeszcze bardziej związać się z
miasteczkiem na Roztoczu”.
Uczestnik spotkania

OD
REDAKCJI
Zapraszamy Firmy
i Przedsiębiorców
do reklamowania się
na łamach
„Gazety Krasnobrodzkiej”
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*****
Ojciec sprawdza Jasiowi i lekcje pyta:
- Synku, który z przedmiotów w szkole
najbardziej lubisz?
- Dzwonek tato...
*****
Dlaczego ty Jasiu nigdy się nie
zgłaszasz?
- Bo ja mam taką wiedzę, że mi ręce
opadają.
*****
Nauczyciel pyta ucznia:
- Jasiu w jaki sposób można uzyskać
światło dzięki wykorzystaniu wody?
- Trzeba umyć okno, panie profesorze.
*****
Krzysiu, co wiesz o jaskółkach - pyta
nauczycielka biologii.
- To bardzo mądre ptaki - mówi
chłopiec.
- Odlatują gdy tylko rozpocznie się rok
szkolny
*****
Wycieczka szkolna w muzeum.
Zainteresowanie Jasia wzbudza tabliczka
umieszczona obok mumii.
- Tutaj jest napisane 2466 PNE. Co to
może znaczyć - pyta kolegę.- To chyba
rejestracja wozu, który potrącił tego
nieboszczyka

Krzyżówka
Nr 55
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 17
utworzą
rozwiązanie
krzyżówki.
Rozwiązanie wraz z naklejonym na
karcie pocztowej kuponem prosimy
przesłać na adres Redakcji w terminie do
24.09.2004 r. Wśród osób, które nadeślą
prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy
nagrodę rzeczową.
Rozwiązanie krzyżówki nr 54:
„Kratery to zapadłe policzki wulkanu”.
Nagrodę rzeczową za rozwiązanie
krzyżówki ufundowaną przez AMC
„Market Spożywczy” w Krasnobrodzie
otrzymuje: Halina Mielniczek
Krasnobród, ul. Sosnowa 17
Gratulujemy. Nagroda do odebrania w
Redakcji.

Humor
szkolny
*****
- Mareczku, czy twój tata dalej odrabia
za ciebie lekcje? - pyta nauczycielka.
- Nie, proszę panią. Ta ostatnia pała
zupełnie go załamała.
*****
Dyrektor sprawdza czystość w pracowni
geograficznej.
- Dlaczego na globusie jest tyle kurzu?! awanturuje się.
- Ależ panie dyrektorze, trafił pan akurat
na Saharę - tłumaczy woźna.

*****
Stasio wrócił ze szkoły i mówi:
- Wiesz, mamo, Piotrek przyszedł
brudny na lekcję i pani za karę wysłała
go do domu.
- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj cała nasza klasa przyszła
brudna na lekcje.
*****
Na egzaminie. Po kilku zadanych
pytaniach profesor mówi do studenta:
- Leje pan wodę.
- Panie profesorze, cóż zrobić, skoro
temat jak rzeka...
*****
Ścisz ten magnetofon! – woła mama do
syna:
- Dlaczego ?
- Bo przeszkadzasz tacie w odrabianiu
twoich lekcji.
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Zmiany w IGROS-ie
Z powodu rezygnacji z funkcji Prezesa MGKS „Igros” Krasnobród kolegi
Marka Pasiecznego i rezygnacji z funkcji członka zarządu i trenera kolegi
Kazimierza Mielniczka zgodnie ze statutem klubu rozdział IV paragraf 19
punkt 2 korzystając z prawa kooptacji na zebraniu odbytym w dniu
29.07.2004r. zmienił się skład zarządu i przedstawia się następująco:
Prezes
Sławomir Radliński
Z – ca Prezesa
Tomasz Pawelec
Z – ca Prezesa
Robert Kawecki
Skarbnik
Sylwester Kłyż
Sekretarz
Jacek Szpyra
Członek
Zbigniew Pióro
Członek
Jarosław Bucior
Członek
Antoni Margol
Członek
Jan Łepik
Skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian.
Zarząd zgodnie z wymaganiami licencyjnymi do prowadzenia grup
rozgrywkowych zatrudnił na sezon 2004/2005 osoby spełniające kryteria
merytoryczne. Klub będzie prowadził następujące sekcje piłkarskie:
a) seniorzy
b) juniorzy
c) trampkarze
d) grupa rocznika 1993 i młodsi
Korzystając z okazji pragnę poinformować sympatyków i kibiców o
terminarzu rozgrywek na rundę jesienną, która przedstawia się następująco:
29.08.2004 Igros – Tomasovia II Tomaszów Lub.

godz.17.00 seniorzy

15.09.2004 Igros – LKS “Drewmet-Rolmos” Susiec

godz.15.00 juniorzy
godz.17.00 seniorzy

26.09.2004 Igros – LKS „Iskra Koniuchy”

godz. 13.00 juniorzy
godz. 15.00 seniorzy
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Kącik
Poetycki
Serdecznie zapraszamy do lektury dwóch
wierszy autorstwa pani Marianny Olszewskiej z
Krasnobrodu.

Żniwa
Z porannym słońcem, z poranną rosą
zachrzęściło zboże pod sierpem, pod kosą.
I snop ze snopem pada na rżysko
i tylko słońce na ostrzach błyska.
Upał się wzmaga, coraz goręcej...
Pot kapie z czoła omdlewają ręce...
Gdy słońce prawie zenitu dostaje,
pustoszeją dzbany, rząd dziesiątków staje.
Wracają do domu zwierzęta i ludzie,
Burek przed upałem skrył się w swojej budzie.
Mama doi krowę, dzieci przysiadają
na progu obory, na mleko czekają.
Po obiedzie spoczynek- krótki, bo czas nagli :
na błękicie nieba kilka białych żagli
chmurek, z wiatrem płyną od zachodniej strony,
będzie zmiana pogody... a łan nie skoszony...

10.10.2004 Igros – TKS „Huczwa Tyszowce”

godz. 13.00 juniorzy
godz. 15.00 seniorzy

Więc się znowu wszyscy zwijają jak w ukropie,
znika łan srebrzysty, snop leży przy snopie;
dzieci chodzą po rżysku – kłosy zbierać trzeba,
bo każdy kłos zboża , to przecież kęs chleba.

24.10.2004 Igros – GKS „Tarnawatka”

godz. 12.00 juniorzy
godz. 14.00 seniorzy

Dożynki

07.11.2004 Igros – GKS „Kresy Dołhobyczów”

godz. 12.00 juniorzy
godz. 14.00 seniorzy
Serdecznie zapraszamy i prosimy o kulturalny doping.
Z poważaniem
Sławomir Radliński

GMINNE
CENTRUM INFORMACJI
w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 26
tel./fax. 660-70-46
SERDECZNIE ZAPRASZA
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00
oraz
w soboty w godz. 8.00 – 16.00

Żniwa skończone, zboża w stodole,
czas nadszedł, żeby świętować;
czas wieńców wicia, pieśni śpiewania,
czas Bogu za plon podziękować.
Więc najpiękniejsze dorodne kłosy,
z ogródków kwiaty pachnące
zebrały dziewczęta, by wieńce uwić,
wpleść wstążki tęczą grające.
W dożynkowym korowodzie
uśmiechnięta idzie młodzież;
niesie wieniec, bochen chlebaplon tej ziemi i dar nieba.
Gospodarze chleb całują
i kreśląc znak krzyża kroją
chleb i dzielą szczodrze –
niech głód się nie zbliża.
Już muzyka rżnie od ucha
wszyscy idą w tany...
Tak świętują ludzie na wsi,
kiedy plon zebrany.
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