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WIEŚCI
Z

GMINY
*****
Został rozstrzygnięty przetarg na
wykonawstwo sieci wodociągowej na
osiedlu domów jednorodzinnych Namule
w Krasnobrodzie. Zwycięzcą przetargu
została firma Zakład RemontowoBudowlany w Zamościu - Adam Kustra.
Wykonywany przez tę firmę wodociąg
będzie
najnowocześniejszym
fragmentem wodociągu jaki zostanie
wybudowany na terenie miasta i gminy
Krasnobród. Wykonany zostanie w technologii łączenia rur PE metodą zgrzewania doczołowego. Jest to optymalna
metoda, zapewniająca absolutną szczelność, jednorodność materiałową rury i
połączenia, bardzo dużą wytrzymałość
mechaniczną oraz łatwość wykonania.
System charakteryzuje się bardzo małą
awaryjnością z racji wyeliminowania rur
PCV łączonych ze sobą na uszczelki.
Zakres zadania: długość wodociągu z rur
PE dz 110/10.0 - 1012m; hydranty nadziemne dn 80 - 8szt. Firma wykona
wodociąg w terminie nie dłuższym niż
40 dni od daty podpisania umowy.
*****
Ze względu na zmianę obowiązujących
norm sanitarnych jak również bardzo
wysokie koszty utrzymania i remontu
ubikacji publicznych przy dworcu PKS
przy ulicy Zamojskiej oraz przy
targowisku na osiedlu Podklasztor
zostały podjęte czynności zmierzające
do rozbiórki ubikacji publicznych. W
miejsce dotychczasowych obiektów
zostaną
ustawione
nowoczesne
przenośne ubikacje typu TOI TOI.
Rozwiązanie
polegające
na
wykorzystaniu
przenośnych
plastikowych ubikacji TOI TOI jest rozwiązaniem tymczasowym. Zgodnie z
zapisami Planu Rozwoju Lokalnego

Miejscowości Krasnobród w niedalekiej
przyszłości na osiedlu Podklasztor w
miejscu przyległym do obecnego targowiska zostanie zaprojektowany oraz
wykonany
nowoczesny
pawilon
sanitarny przystosowany do obsługi
autokarów
wycieczkowych
oraz
pielgrzymów
będzie
to
obiekt
całoroczny i dozorowany przyłączony
docelowo do kanalizacji sanitarnej
ogólnospławnej.
*****
Z przyczyn niezależnych od Urzędu
Miejskiego w Krasnobrodzie nie udało
się zakończyć wszczętego w miesiącu
sierpniu bieżącego roku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie 125 metrowego odcinka
drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami do posesji w
miejscowości Potok Senderki oraz
zjazdu z drogi wojewódzkiej na teren
szkoły podstawowej w Kaczórkach.
Postępowanie unieważniono gdyż wartość najkorzystniejszej oferty przetargowej przekraczała wartość środków,
które zabezpieczono w budżecie gminy
Krasnobród na to zadanie. Przypuszczalny drugi termin składania ofert na
wykonanie tego zadania to 20 września
2005r.
*****
Trwają prace nad poprawą przejezdności
odcinka drogi gminnej ciągu Husiny
Wólka Husińska. Na kilkusetmetrowym
odcinku drogi gruntowej trwają prace
związane z utwardzeniem korpusu drogi
rumoszem kamiennym. Prace te mają
ułatwić zadanie dowożenia mikrobusem
uczniów do szkoły w Krasnobrodzie.
Podobnego typu prace są prowadzone na
odcinku drogi leśnej Stara Huta
Lasowce. Również i z tego przysiółka do
szkoły w Kaczórkach i w Krasnobrodzie
pop poprawie przejezdności dróg
młodzież dowożona będzie małym
mikrobusem.

*****
Z
kilkunastodniowym
opóźnieniem
zostały odebrane w sierpniu bieżącego
roku
od
Wykonawcy
robót
wyremontowane chodniki przy drogach
powiatowych na terenie miasta Krasnobród. Zwłoka w oddaniu do użytkowania chodników wynikała z wad jakie
ujawniono podczas próby ich przekazania
Miastu i Gminie Krasnobród. Obiekty te
przez okres trzech lat będą ujęte gwarancją wykonania. Wszystkie wady które
wynikną w tym czasie muszą zostać
usunięte przez wykonawcę robót Zakład
Wapienno Piaskowy BEŁŻEC Spółka z
o.o. Początkowo w ramach inwestycji nie
planowano remontu chodnika przy
Przychodni zdrowia w Krasnobrodzie,
jednak z uwagi na pewne oszczędności
materiałowe które udało się poczynić
podczas wykonawstwa robót Burmistrz
Krasnobrodu zadecydował w oparciu o
zaistniałe oszczędności o wyremontowaniu również i tego fragmentu chodnika.
Dzięki temu zamierzeniu włączenie ulicy
Lelewela do ul. 3 Maja w Krasnobrodzie
znacząco zyskało na estetyce.
*****
Burmistrz Krasnobrodu zlecił opracowanie projektu budowy zjazdu z ulicy
Szkolnej na ulicę Lelewela. Planowany
zjazd będzie wykonany z kostki
brukowej. Wraz ze zjazdem planowane
jest wykonanie kanalizacji deszczowej.
Oprac. S. Lizut
*****
Młodzieżowa Drużyna OSP w Majdanie
Wielkim zajęła I miejsce w zawodach
strażackich, które odbyły się dniu 24 lipca
2005r. w Łabuniach w ramach VI
Powiatowych Igrzysk LZS Mieszkańców
Zamojskiej Wsi - Święta Sportu Powiatu
Zamojskiego. Drużyna chłopców z
Majdanu Wielkiego była najlepszą z 15
drużyn uczestniczących w zawodach i
zdobyła Puchar Komendanta Miejskiego
PSP w Zamościu. Najlepszym strażakiem
został Andrzej Grodzki - strażak z MD
OSP w Majdanie Wielkim, który otrzymał
Puchar Komendanta OSP w Łabuniach.
Gratulacje.
*****
Podczas Dożynek Powiatowych, które
odbyły się w dniu 28 sierpnia br. w
Suchowoli (gm. Adamów), Starosta
Powiatu Zamojskiego - Henryk Matej
wręczył honorowe odznaczenia dla najlepszych rolników. Wśród odznaczonych
odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa"
nadaną przez Ministra Rolnictwa byli
rolnicy z gminy Krasnobród Agnieszka i
Stanisław Kwiatkowscy z Potoku
Senderki.
Informacje zebrała:
M. Czapla
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Św. Rochu patronie nasz
W pierwszą niedzielę po 15 sierpnia, tradycyjnie już
odbywają się w Krasnobrodzie uroczystości religijne ku czci Św.
Rocha. W tym roku odpust św. Rocha odbył się 21 sierpnia.
Pomimo, że suma odpustowa odprawiana jest tradycyjnie o godz.
12.00, to już od samego rana obserwować można było wzmożony
ruch na

Zanim jednak rozpoczęła się suma odpustowa przed
kaplicą, z koncertem pieśni religijnych i patriotycznych
wystąpił zespół folklorystyczny „Wójtowianie” z
Krasnobrodu. Uroczystości religijne ku czci św. Rocha
uświetniła także krasnobrodzka orkiestra dęta.

drogach prowadzących do doliny św. Rocha. Ogromne rzesze
wiernych przybywały, aby jak co roku modlić się w tym,
pięknym przyrodniczo, ale również bogatym w wydarzenia

historyczne miejscu, przy Kaplicy św. Rocha. Przybywający
wierni zajmowali miejsca przed kaplicą, ale również na
otaczających kaplicę wzgórzach, chroniąc się w cieniu drzew i
tworząc w ten sposób wielobarwną mozaikę.

Po powitaniu licznie zebranych na uroczystościach
odpustowych, którego dokonał kustosz Sanktuarium
Maryjnego w Krasnobrodzie ks. prałat Roman Marszalec
rozpoczęła się suma odpustowa. Mszę św. odprawił i
homilię wygłosił ks. .................... Podczas mszy św. liczni
wierni przystąpili do komunii św. Po uroczystej sumie
odpustowej gospodarz uroczystości, ks. prałat Roma
Marszalec podziękował państwu Mielnickim
za
opiekowanie się kaplicą, a wszystkim zebranym za udział.

Uroczystości religijne przy Kaplicy św. Rocha
zakończyły się marszem w wykonaniu orkiestry dętej z
Krasnobrodu.
M. Czapla
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Dni Krasnobrodu 2005
Połowa lipca, sezon turystyczny w
Krasnobrodzie
w
pełni,
pogoda
słoneczna i wielu, wielu turystów
wypoczywających w naszym miasteczku
i korzystających z uroków lata i naszego
uzdrowiskowego klimatu.
Tak właśnie przedstawiała się
sytuacja w weekend 15 – 17 lipca 2005r.
I bardzo dobrze, bo od wielu już lat
właśnie w tym czasie odbywają się dni
naszej miejscowości. Tak też było i w
tym
roku.
Organizatorami
Dni
Krasnobrodu
byli:
Burmistrz
Krasnobrodu oraz Centrum Kultury i
Sportu.
Program
tegorocznych
dni
miejscowości rozpoczął się w piątkowe
popołudnie na scenie znajdującej się nad
zalewem. Jego pierwszą atrakcją był
występ zespołu „Tęcza” z Białorusi,
który już po raz drugi miał okazję
zaprezentować się w Krasnobrodzie.
Przypomnę tylko, że jego pierwszy
występ odbył się 10 lipca br. w sali
widowiskowej CKiS i cieszył się
ogromnym zainteresowaniem, dlatego
też grupa chciała zaprezentować się
przed nieco szerszą publicznością. Stąd
pomysł występu nad zalewem. Trzeba w
tym momencie zaznaczyć, że program
zespołu zatytułowany „Tańce narodów
świata” także w plenerze cieszył się
bardzo dużym zainteresowaniem, czego
dowodem były gromkie brawa, którymi
publiczność nagrodziła artystów.
Natomiast tuż przed godziną 20-stą
rozpoczął się koncert pod nazwą
„ROCKOWA DOBRANOCKA” i jak
sama nazwa mówi wszyscy miłośnicy
rocka mogli znaleźć coś dla siebie,
ponieważ
w
programie
tym
zaprezentowały się aż trzy zespoły:
„DANCING SMOKE” z Lublina,
„DESANT” z Biłgoraja oraz nasza
rodzima, krasnobrodzka grupa o nowej
nazwie „LIBIDO”. Sądząc po reakcjach
publiczności nie tylko zapaleni rockmani
dobrze się bawili. O godzinie 23.00
mocne rytmy rocka ucichły i w ten
sposób zakończył się pierwszy dzień
obchodów Dni Krasnobrodu.
Sobota 16 lipca, godzina 6 rano, to
kolejne atrakcje przygotowane w ramach
obchodów dni naszego miasta. Ten
wczesny ranek zgromadził nad zalewem
wszystkich miłośników wędkarstwa,
którzy już po raz kolejny brali udział w
zawodach wędkarskich o Puchar
Burmistrza
Krasnobrodu.
Nawet
wczesna godzina nie zniechęciła
zapalonych wędkarzy do wzięcia udziału
w rywalizacji.
Zwycięzcami konkursu byli: I miejsce Ryszard Marczak z Krasnobrodu, II
miejsce – Tomasz Cybulski z
Krasnobrodu, III miejsce Paweł Stopa z
Zamościa.

Zaś od godziny 13.30 rozpoczął się
festyn pod hasłem „Relaks dla rodziny”
prowadzony przez firmę „EFEKT” z
Werbkowic,
której
program
przeznaczony był dla całych rodzin. Nie
było żadnych ograniczeń wiekowych i
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były
konkursy,
zabawy,
potyczki
sprawnościowe
no
i
oczywiście
nieodłączny element Dni Krasnobrodu –
wybory Małej Miss. W tym roku Małej
Miss
Uśmiechu,
na
które
z
niecierpliwością czekały wszystkie
malutkie i te nieco większe kandydatki.
Nie zabrakło także części estradowej
programu, w której mogliśmy obejrzeć i
posłuchać
zespołu
młodzieżowego
„BING
LONG
PEKIN”,
duetu
gitarowego grającego gorące rytmy
latynoamerykańskie i grupy „PERŁA
WSCHODU”. Były również piosenki do
wspólnego śpiewania oraz występ
kabaretu „Szara Eminencja”.
W
czasie
popołudniowego
sobotniego
programu
poznaliśmy
laureatki konkursu na Małą Miss
Uśmiechu, którą w tym roku została
Zuzia
Iwanicka
z
Tomaszowa
Lubelskiego, natomiast tytuł I i II vice
Miss
powędrował
do
dwóch
krasnobrodzianek: Kingi Bodys i
Anastazji
Czapla.
Ponadto
rozstrzygnięto wiele innych konkursów,
które rozgrywały się przy scenie nad
zalewem. Byli oczywiście zwycięzcy i
pokonani. Ale nie to było najważniejsze.
Przede wszystkim chodziło o dobrą
zabawę, a to chyba udało się osiągnąć,
ponieważ u jednych i drugich uśmiech
cały czas gościł na twarzach i wszyscy
chętnie włączali się do wspólnej zabawy.
Co prawda nie wszyscy byli na tyle
odważni żeby czynnie uczestniczyć w
konkurencjach, ale na brak dopingu i
żywe reakcje publiczności nie można
było narzekać. Nagrody dla zwycięzców
konkursów ufundował AMC Market
Spożywczy w Krasnobrodzie. Do
organizacji Dni Krasnobrodu włączyła
się
także
Stacja
SanitarnoEpidemiologiczna w Zamościu, która
przygotowała swoje stoisko podczas
imprezy. Można tam było zmierzyć
ciśnienie krwi, otrzymać materiały
promujące zdrowy tryb życia, a ogromną
atrakcją dla dzieci były konkursy,
oczywiście z nagrodami.
W czasie, gdy nad krasnobrodzkim
zalewem wszyscy pochłonięci byli
rozrywką, w świetlicy Centrum Kultury i
Sporu miało miejsce otwarcie wystawy i
promocja
książki
Mieczysława
Kościńskiego pt. „Za bramą ciszy”.
Wszyscy sympatycy twórczości p.
Kościńskiego mogli wysłuchać krótkiej
prelekcji na temat jego ostatniej
publikacji, osobiście

zadać kilka pytań dotyczących tego
utworu, no i oczywiście zakupić świeżo
wydaną książkę z autografem autora.
Powróćmy nad krasnobrodzki zalew,
bo tam o 20.00 rozpoczęła się zabawa
plenerowa z zespołem „ BRUNO”.
Publiczność dopisała znakomicie i już po
kilku utworach cała plaża zapełniła się
miłośnikami tańca, którzy świetnie się
bawili. Już od wielu lat nad
krasnobrodzkim zalewem nie było tylu
gości.
Dodatkową
atrakcją
sobotniego
wieczoru miał być pokaz sztucznych
ogni, który był zaplanowany na godzinę
22.00. Niestety nie zawsze wszystko
układa się tak jak zaplanujemy i jak
byśmy tego chcieli. Tak też właśnie było
z
tym
pokazem.
Z
przyczyn
niezależnych
od
organizatorów
fajerwerki można było podziwiać na
niebie dopiero o godzinie 1 w nocy. W
tym miejscu przepraszamy wszystkich
mieszkańców Krasnobrodu oraz gości
przybyłych na Dni Krasnobrodu za tę
zmianę i mamy nadzieję, że więcej
takich niespodzianek nie będzie. Ci,
którzy pomimo tak dużego opóźnienia
wytrwali do pokazu i obejrzeli go na
pewno nie żałowali, gdyż pokaz był
bardzo ładny. Tak więc po długo
wyczekiwanym pokazie sztucznych
ogni, kolejny dzień świętowania
przeszedł do historii.
I tak doszliśmy do niedzieli 17 lipca,
która tradycyjnie już należy do
muzyków grających w orkiestrach. W
bieżącym roku Krasnobród już po raz
XV był gospodarzem Przeglądu Orkiestr
Dętych, w którym wzięło udział 8
orkiestr.
Zanim rozpoczęły się konkursowe
prezentacje na scenie umiejscowionej
nad zalewem każdą z orkiestr można
było zobaczyć i usłyszeć podczas
przemarszu ulicami naszego miasta. Gdy
wszyscy muzycy dotarli nad zalew,
uroczystego otwarcia Przeglądu dokonał
Burmistrz
Krasnobrodu
Marek
Pasieczny, który z nieukrywaną radością
powitał wszystkich miłośników tego
gatunku muzycznego zgromadzonych
wokół sceny i oficjalnie ogłosił, XV
Przegląd Orkiestr Dętych za otwarty.
Potem nastąpiło wspólne odegranie
utworów
przez
wszystkich
zgromadzonych muzyków i trzeba
przyznać, że nawet laik, który nie zna się
na muzyce mógł być pod wrażeniem,
kiedy usłyszał ponad dwustuosobowy
zespół. Po tym wystąpieniu nastąpił
kolejny
punkt
programu,
czyli
konkursowe prezentacje orkiestr. I
zaczęła się muzyczna rywalizacja. Każda
z
orkiestr
zaprezentowała
piętnastominutowy
program,
który
oceniali jurorzy w składzie: kpt.
Mirosław Rytel – przewodniczący,
Janusz Kiecana oraz Marcin Molenda.
Kiedy wszystkie orkiestry przedstawiły
przygotowane przez siebie utwory Jury
udało się na obrady.
Ciąg dalszy na str. 6
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Dni Krasnobrodu 2005
Ciąg dalszy ze str. 5
W tym czasie na scenie nastąpiło małe
przemeblowanie i wszyscy zgromadzeni
nad zalewem byli świadkami podpisania
umowy o współpracy Polsko –
Słowackiej, miedzy miastami, której
dokonali Burmistrz Krasnobrodu Marek
Pasieczny i Starosta Krasnego Brodu na
Słowacji - Vladimir Bajaj. Po złożeniu
podpisów i wymianie podpisanych
dokumentów obaj Panowie w kilku
zdaniach wyrazili soją radość i
zadowolenie
ze
sformalizowania
trwającej od ubiegłego roku współpracy
pomiędzy miastami i życzyli sobie
wzajemnie, aby ta współpraca była
owocna i długotrwała.
Następnie na scenie pojawił się
zespół „Krasnobrodčanka”, który jest
już znany naszej, rodzimej publiczności.
Zespół przedstawił inscenizację pt.
„Stawianie maja” oraz śpiewał piosenki
ze swojego repertuaru.
Po występie naszych słowackich
gości nadszedł czas na ogłoszenie
wyników XV Przeglądu Orkiestr
Dętych. Na scenie ponownie pojawił się
Pan Marek

Pasieczny
Burmistrz
Krasnobrodu
(jednocześnie główny fundator nagród)
w towarzystwie jurorów, którzy
przedstawili werdykt.
W
kategorii
Orkiestr
Młodzieżowych I miejsce zajęła
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z
Białowoli, II miejsca w tej kategorii nie
przyznano, a III miejsce zajęła
Młodzieżowa
Orkiestra
Dęta
Krasnostawskiego Domu Kultury.
W drugiej kategorii orkiestr (
pozostałe orkiestry) przyznano: I
miejsce - Strażackiej Orkiestrze Dętej z
Tomaszowa Lubelskiego, II miejsce Orkiestrze Ochotniczej Straży Pożarnej
z Lubartowa i dwa równorzędne III
miejsca przyznano Orkiestrze Dętej
Cementowni „Chełm” i Orkiestrze Dętej
Centrum
Kultury
i
Sportu
w
Krasnobrodzie.
Oprócz nagród przyznanych przez
Burmistrza naszego miasta były także
nagrody od sponsorów. Specjalną
nagrodę ufundowała Stacja Paliw
„PETSUL”
i
trafiła
ona
do
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z
Białowoli, nagrodę dla najlepszego
instrumentalisty,

CENTRUM URODY

SOLARIUM
TURBO
Ergolain

którym został Radosław Drzazga trębacz z krasnostawskiej orkiestry
ufundowała Stacja Paliw „Kras Tank”,
a pani Krystyna Kołtun była fundatorką
nagrody dla najlepszego dyrygenta,
którym okazał się Pan Stanisław
Korniak z orkiestry OSP w Lubartowie.
W tym miejscu należy jeszcze
dodać, że Burmistrz Krasnobrodu
ufundował również nagrodę specjalną
dla naszej miejscowej orkiestry, za
udział w przeglądzie oraz za
uświetnianie
uroczystości
patriotycznych
i
religijnych
organizowanych na terenie naszego
miasta i gminy. Brawo!!! I tym miłym
akcentem kolejne Dni Krasnobrodu
zakończono.
Podsumowując
tegoroczne
uroczystości z okazji dni naszej
miejscowości można stwierdzić, że tego
lata Dni Krasnobrodu przyciągnęły
rekordową liczbę publiczności, a i
pogoda była dla nas łaskawa co podczas
organizowania tego typu imprez nie jest
bez znaczenia. Zatem do zobaczenia za
rok !!!
M.K.
Fotoreportaż z Dni Krasnobrodu
– str.10-11.

Podziękowania
Centrum Kultury i Sporu
w Krasnobrodzie

serdecznie dziękuje
za włączenie się w organziację
„DNI KRASNOBRODU”
poprzez ufundowanie nagród dla orkiestr dętych
biorących udział
w przeglądzie oraz nagród dla zwyciezców
konkursów organziowanych podcas imprzy.
Serdecznie dziękujemy:

Stacji Paliw „PETSUL”
w Majdanie Wielkim
***

Stacji Paliw „KRAS TANK”

Krasnobród
ul. Handlowa 2
tel. 0 607 572 581
Solarium czynne
Od poniedziałku do soboty
w godz. 10.00 - 20.00

w Krasnobrodzie
***

Krystynie Kołtun
z Krasnobrodu
***

Krasnobrodzkiemu Centrum
Handlowo-UsługowoPrzemysłowemu AMC Market
Spożywczy
w Krasnobrodzie
***
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Międzynarodowe wakacje z kulturą
Wakacje, generalnie rzecz biorąc, są okresem wypoczynku. Jednak nie dla
wszystkich. Aby pewna grupa osób mogła wypoczywać, jakaś część naszego
społeczeństwa musi pracować. Wśród osób, dla których wakacje to czas intensywnej
pracy, oprócz m.in. pracowników ośrodków wypoczynkowych, hoteli, gastronomi,
handlu itp. są także pracownicy kultury. Wypoczywający potrzebują przecież nie tylko
miejsca noclegowego, dobrego wyżywienia, ale również pewnych atrakcji, w tym także
kulturalnych.

Jak co roku Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie, przy współpracy z
władzami samorządowymi Krasnobrodu przygotowuje kilka plenerowych imprez
kulturalnych i rekreacyjno-sportowych. Przypomnijmy iż były to: Majówka
Roztoczańska, Sobótki, 30-lecie Domu Kultury, Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Krasnobrodu, Dni Krasnobrodu, III
Otwarty Turniej Szachowy
„Krasnobrodzka Wieża”, Pożegnanie Wakacji, VII Turniej Piłki Plażowej o Puchar
Burmistrza Krasnobrodu oraz letnie niedzielne koncerty na skwerku.

Tegoroczne wydarzenia kulturalne
bogate
były
w
kontakty
międzynarodowe. Podczas tegorocznych
wakacji
gościliśmy
5
zespołów
zagranicznych. Były to zespoły zarówno
z sąsiednich krajów, tj. Ukrainy, Słowacji
i Białorusi, ale także z odległych takich
jak: Turcja czy Macedonia.
Zacznijmy jednak od początku. Pod
koniec
czerwca
gościliśmy
w
Krasnobrodzie Chór „KALINA” z
miejscowości Wielkij Lubiń na Ukrainie.
Wraz z chórem przyjechał burmistrz
Wielkiego Lubinia Bogdan Bublik. Nasi
goście przybyli do nas na zaproszenie
władz samorządowych Krasnobrodu.
Koncertowali podczas „Wieczoru

Sobótkowego” (25 czerwca) oraz byli
gośćmi honorowymi podczas obchodów
jubileuszu 30-lecia Domu Kultury w
Krasnobrodzie (26 czerwca). Podczas
jubileuszowego koncertu burmistrzowie
Krasnobrodu i Wielkiego Lubinia
podpisali umowę o współpracy pomiędzy
obydwoma miastami.
Kolejny
koncert
zagranicznego
zespołu miał miejsce 10 lipca 2005r. w
sali widowiskowej CKiS. Był to koncert
zespołu tanecznego „Tęcza” z Białorusi.
Zespół Taneczny „TĘCZA” pochodzi
z Rzeczycy – na Białorusi i działa od 20
grudnia 2002 roku. Kierownikiem
zespołu jest Natalia Trusznikowa. Zespół
liczy 50 osób, które działają w 3 grupach.
Do Polski przyjechała grupa 11-osobowa,
która podczas koncertu zaprezentowała
tańce narodów świata oraz piosenki.
Występ zespołu bardzo podobał się
publiczności. Różnorodność tańców i
strojów, w których prezentowali się
tancerze sprawiła, że koncert oglądało się
z
dużym
zainteresowaniem.
Na
zakończenie swojego koncertu nasi
goście z Białorusi zaprosili publiczność
do wspólnego tańca finałowego.
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Drugi koncert zespołu „TĘCZA” odbył się w
pierwszym dniu „Dni Krasnobrodu”, tj. 15 lipca. Tym
razem tancerze zaprezentowali się na scenie plenerowej
nad zalewem. Podobnie jak pierwszy koncert, tak i ten
oglądany był z dużym zainteresowaniem i nagradzany
gromkimi brawami.
Kolejne międzynarodowe wydarzenie kulturalne
miało miejsce w dniu 17 lipca 2005r. Wówczas
gościliśmy, już po raz drugi w Krasnobrodzie, Zespół
Folklorystyczny
„KRASNOBRODČANKA”
z
miejscowości Krasny Brod na Słowacji, który wystąpił w
ramach „Dni Krasnobrodu” na scenie plenerowej nad
zalewem.
Koncert ten poprzedzony był podpisaniem przez
starostę Krasnego Brodu na Słowacji Vladimira Bajaja i
burmistrza
Krasnobrodu
Marka
Pasiecznego
porozumienia o współpracy pomiędzy obiema
miejscowościami.
Podczas
koncertu
zespół
„Krasnobrodčanka
zaprezentował piosenki słowackie, rusińskie i polskie.
Członkowie zespołu przedstawili również inscenizację
pt. „Stawianie Maja”. Inscenizacja ta nawiązuje do
słowackiej tradycji, według której pierwszego maja
chłopcy wręczają „Maja” dziewczynom, które im się
podobają. Razem z zespołem wystąpiła również solistka
Jarka Lubaczowa, która śpiewała pieśni: folklorystyczne i
współczesne oraz towarzysząca zespołowi kapela
„Kamiana”.
W dniu 21 lipca 2005r., a więc w kilka dni po
„Dniach Krasnobrodu” gościliśmy w naszym mieście
zespół „TUGUN EKSPERLIRY WAKFY” z miasta
Izmir w zachodniej Turcji.
Zespół działa od 2002 roku, a jego skład wchodzi 28
tancerzy. Kierownikiem zespołu jest Szakir Szahinkaja.
Podczas koncertu, który odbył się w Sali widowiskowej
CKiS zespół przedstawił inscenizację związaną z
uroczystością ślubną. Po za tym były prezentowane tańce
o egzotycznie dla nas brzmiących nazwach takich jak:
uskup, fetuje, cziwtetelli, trawin czy też koredenis (co po
turecku oznacza Morze Czarne). Nasi goście
zaprezentowali nam także tradycyjną muzykę turecką
grając na takich instrumentach jak: kabak, kiemane,
balama, kawal, darbuka.
Ostatni podczas tegorocznych wakacji koncert, w
którym mogliśmy oglądać artystów zagranicznych odbył
się w dniu 18 sierpnia 2005r. w sali widowiskowej CKiS.
Koncert zespołu „GOCE DELCEV” z miejscowości
Drugowo w Macedonii rozpoczynał program imprezy pt.
„Pożegnanie wakacji”. Podczas koncertu zespół wraz z
towarzyszącą mu kapelą zaprezentował tańce i pieśni
macedońskie występując w tradycyjnych strojach
ludowych. Każdy z tych koncertów był na swój sposób
interesujący i zarazem kształcący, gdyż poprzez stroje,
muzykę i taniec mielimy okazję poznać, choć trochę
kulturę krajów, z których przybyli do nas artyści. Nasi
goście zaś mieli okazję poznać uroki naszego miasta.
Międzynarodowe koncerty oraz podpisane porozumienia
o współpracy z partnerami zagranicznymi są też
dowodem na to, że drzwi do Europy są szeroko otwarte i
można przez nie swobodnie przechodzić. Pozostaje, więc
mieć nadzieję, że i w przyszłym roku będziemy mogli
podziwiać artystów z różnych krajów Europy, a może
będziemy mogli też zaprezentować nasze zespoły poza
granicami kraju. O wszystkim poinformujemy
Czytelników G.K. w kolejnych wydaniach naszego
pisma.
M. Czapla
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Pożegnanie wakacji w Krasnobrodzie
Druga połowa sierpnia to czas, kiedy dni
są już krótsze, słońce jakby mniej
przygrzewa i coraz częściej myślimy o
kończących się wakacjach. Tak więc
właśnie w drugiej połowie sierpnia, w
przedostatni weekend wakacji, odbywa się
zwykle w Krasnobrodzie ostatnia impreza
plenerowa pt. „Pożegnanie wakacji”.
W tym roku „Pożegnanie wakacji’
odbyło się w dniach 18-21 sierpnia. W
pierwszy dzień, czyli w czwartkowe
popołudnie, w sali widowiskowej Centrum
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbył
się koncert zespołu „GOCE DELCEV” z
Macedonii.
„GOCE DELCEV” – to zespół z
miejscowości Drugowo w Macedonii,
który istnieje od 1975 roku. Zespół liczy w
sumie 120 osób w wieku od 8 do 60 lat,
ale do Polski przyjechała 41-osobowa
grupa składająca się z muzyków, tancerzy
oraz kierownictwa zespołu. „GOCE
DELCEV” występował już w takich
krajach jak Bułgaria, Jugosławia, Turcja,
Ukraina, Polska, uczestnicząc w różnego
rodzaju festiwalach i imprezach. W
najbliższym czasie wybiera się ze swoim
programem do Szwajcarii. Kierownikiem
zespołu
jest
Iłcze
Silnowski,
a
choreografem Boszko Sarafilowski.
Podczas koncertu, który odbył się w
Centrum Kultury i Sportu zespół
zaprezentował tańce i pieśni macedońskie
występując w tradycyjnych strojach
ludowych. Koncert bardzo podobał się
zgromadzonej publiczności. Po występie
nasi goście zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek, a potem niestety musieliśmy
ich pożegnać.
W kolejnym dniu „Pożegnania
wakacji” (piątek 19 sierpnia) odbyły się
VII Zawody Rowerowe. Podobnie jak w
ubiegłym roku zawody odbyły się na
miejscowym
stadionie
sportowym.
Uczestnicy zawodów mieli za zadanie
pokonanie specjalnie przygotowanego toru
przeszkód. Sędzią głównym zawodów był
p. Sławomir Radliński. W sumie w
zawodach wzięło udział ...... zawodników,
którzy startowali w czterech kategoriach
wiekowych.
Oto
zwycięzcy
w
poszczególnych kategoriach:
Kat. do 9 lat
I miejsce - Patryk Ożga z Krasnobrodu
II miejsce – Maciej Misztal z Krasnobrodu
III miejsce – Michał Reid z Krasnobrodu
Kat. od 10 do 12 lat
I miejsce - Patryk Grela z Krasnobrodu
II miejsce – Tomasz Dąbrowski z
Adamowa
III miejsce – Tomasz Kowalczuk z
Krasnobrodu
Kat. od 13 do 15 lat
I miejsce – Natalia Borkowicz z
Krasnobrodu

II miejsce – Mateusz Zub z Krasnobrodu
III miejsce – Adrian Trubacz z Lublina
Kat. powyżej 15 lat
I miejsce – Marek Bucior
II miejsce – Łukasz Sikora
III miejsce – Adrian Dulski
wszyscy z Krasnobrodu
Wszyscy wymienieni zawodnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy o raz
nagrody rzeczowe ufundowane przez
Centrum
Kultury
i
Sportu
w
Krasnobrodzie.
Wieczorem sympatycy muzyki i
tańca mieli możliwość miło spędzić czas
na dyskotece w Karczmie „Gwarek”.
W sobotę dzień rozpoczął się
również sportowo, a to w związku z
zaplanowanym na ten dzień VII
Turniejem Piłki Plażowej o Puchar
Burmistrza Krasnobrodu. W turnieju
wzięło udział 16 dwuosobowych drużyn
z takich miejscowości jak: Zamość,
Lubaczów,
Cieszanów,
Biłgoraj,
Oleszyce, Lublin. Była to jak dotąd
rekordowa liczna drużyn zgłoszonych
do turnieju. W wyniku rozgrywek, które
trwały od godz. 11.00 do 17.30
wyłoniono zwycięzców turnieju. Oto
wyniki:
I miejsce – Paweł Podkościelny, Paweł
Trawczyński z Zamościa
II miejsce - Edmund Mróz i Kamil
Spryszak z Biłgoraja
III miejsce - Dariusz Socha i Artur
Grasza z Biłgoraja
Puchary, dyplomy i nagrody
rzeczowe wręczył zwycięzcom VII
Turnieju Piłki Plażowej Burmistrz
Krasnobrodu Marek Pasieczny. Turniej
prowadzili sędziowie z Zamościa,
panowie Józef Sałach i Wojciech
Zdybel.
Sobotni program, to nie tylko sport,
ale również występy artystyczne.
Kilkanaście minut po godz. 16 rozpoczął
się bowiem program muzyczny. Jako
pierwszy wystąpił zespół wokalny
„Stokrotki” ze Strzyżowa prezentujący
kilka wesołych piosenek ze swojego
repertuaru.
Po występie „Stokrotek” program
artystyczny został na kilka minut
przerwany, gdyż zgodnie z programem o
godz. 17.00 rozpoczął się blok
wyborczy,
w
którym
wystąpili
kandydaci na parlamentarzystów. W
bloku wyborczym wystąpili kandydaci
do Sejmu RP: Ireneusz Godzisz i
Mariusz Grad z Platformy Obywatelskiej oraz Arkadiusz Bratkowski i
Ryszard
Satnibuła
z
Polskiego
Stronnictwa Ludowego.
W
drugiej
części
programu
artystycznego na plenerowej scenie nad
zalewem
pojawił
się
zespół
folklorystyczny
„Wójtowianie”
zabawiając muzyką i śpiewem zebraną
publiczność.

Potem przyszedł czas na humor.
Wystąpił kabaret „Szara Eminencja” z
Werbkowic, a następnie uczniowie
Zespołu Szkół w Sułowie, którzy
przedstawili program pt. „Troski
polskiego rolnika w Unii Europejskiej
z przymrużeniem oka”. Kabaretowe
scenki artystów z Werbkowic, barwne
stroje ludowe, w których występowali
młodzi artyści z Sułowa, wesołe i
znane piosenki oraz humorystyczne
dialogi wprowadziły wszystkich w
wesoły nastrój.
Po sporej dozie humoru ponownie
na scenie zagościła muzyka i śpiew.
Najpierw kilka piosenek zaśpiewała
Anna Jakubczak z Suchowoli –
uczennica Szkoły Muzycznej w
Zamościu i stypendystka Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie. Potem
na scenie pojawiła się Kapela „Echo
Roztocza”, która zabawiała zebranych
na plaży, aż do chwili rozpoczęcia
zabawy pod gwiazdami z zespołem
„Masterfox”.
Atrakcją
sobotniej
nocy
i
plenerowej zabawy na plaży był pokaz
sztucznych ogni, który odbył się o
godz. 22.00. Ten bardzo atrakcyjny
punkt
programu
mógł
być
zrealizowany dzięki sponsorowi, czyli
Firmie „EFEKT” z Chełma, której
właścicielem jest p. Janusz Zając.
Serdecznie
dziękujemy.
Gdy
obejrzeliśmy już to fajerwerkowe
widowisko, sympatycy tańca mogli
kontynuować zabawę na plaży, która
zakończyła nieco po północy, bądź też
bawić się na dyskotece w Karczmie
„Gwarek”.
Jak się okazuje w sobotnią noc
dobrze bawili się nie tylko miłośnicy
tańca i muzyki, ale również wędkarze.
O godz. 20.00 rozpoczęły się bowiem
Nocne Zawody Wędkarskie o Puchar
Prezesa
Krasnobrodzkiego
Towarzystwa Wędkarskiego. Wyniki
tych zawodów poznaliśmy dopiero
następnego dnia. Oto wyniki:
I miejsce – Kamil Kucaj (Suchowola) –
53 szt.
II miejsce – Janusz Oś (Krasnobród) 37 szt.
III miejsce - Wojciech Grela
(Krasnobród) – 34 szt.
Gratulujemy zwycięzcom.
Ostatni dzień „Pożegnania
wakacji” (niedziela), to dzień w
którym odbywały się uroczystości
odpustowe ku czci św. Rocha. Tak
więc zgodnie z tradycją o godz. 11.00
przy kaplicy św. Rocha koncertowali:
zespół folklorystyczny „Wójtowianie” i
orkiestra dęta z Krasnobrodu. Potem w
Kaplicy odprawiona została suma
opustowa.
Ciąg dalszy na str. 9
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Przystanek wakacje
z Radiem Lublin
Od 22 sierpnia br. nad krasnobrodzkim zalewem gościło Radio Lublin, które
przyjechało do naszego miasta w ramach II edycji plebiscytu „Perły i perełki
Lubelszczyzny”, który ma na celu propagowanie i pokazywanie najciekawszych miejsc
województwa lubelskiego. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest oczywiście Radio
Lublin, zaś patronatem akcję tę objął Kurier Lubelski oraz Urząd Marszałkowski.
W Krasnobrodzie lubelskie radio przebywało do piątku 26 sierpnia i w ciągu tych
dni na naszej plaży odbywało się wiele konkursów z nagrodami, grilowano i
rozdawano pieczone kiełbaski. Z Krasnobrodzkiej plaży prowadzony był program na
żywo „PRZYSTANEK WAKACJE”, w którym opowiadano słuchaczom o naszym
wspaniałym Roztoczu, jego urokach i miejscach, które warto odwiedzić.
W tym miejscu należy wspomnieć, że to właśnie dzięki słuchaczom mogliśmy

Pożegnanie
wakacji
Ciąg dalszy ze str. 8

A po południu na
miejscowym stadionie
sportowym rozegrano dwa
mecze pomiędzy drużynami
„Igros” Krasnobród i
„Spartakus” Szarowola.
W meczu juniorów „Igros” wygrał
wynikiem 4:2, niestety seniorzy
przegrali 7:0.
O godz. 17.00 w Sanktuarium
Maryjnym w Krasnobrodzie odbył
się ostatni tego lata koncert
organowy. Wykonawcami koncertu
byli:
Agnieszka
Gertner-Polak
(sopran) i Marek Kudlicki (organy).
Ostatnim punktem tegoro-cznego
„Pożegnania wakacji” była dyskoteka
w Karczmie „Gwarek”.
Sportowo
i
muzycznie
pożegnaliśmy
wakacje
w
Krasnobrodzie,
ale
faktycznie
wakacje trwają jeszcze kilka dni,
więc korzystajmy z nich i ładujmy
swoje akumulatory tak, aby ciepła,
radości i pogody ducha starczyło nam
do kolejnych wakacji.
M. Czapla
Zdjęcia z imprezy str. 20
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gościć Radio Lublin, ponieważ to oni
głosują i wybierają swoje ulubione
miejsca. Akcja ta, jest cały czas otwarta
i nadal można oddać swój głos
wysyłając sms pod numer 7160, w
treści wpisując: „Lublin” oraz nazwę
miejscowości, którą naszym zdaniem
warto odwiedzić.
Podsumowanie tego plebiscytu
odbędzie się 03.10.2005r. w Lublinie
na festynie zorganizowanym przez
redakcję lubelskiej rozgłośni. Tak więc
nadal mamy szansę, aby Krasnobród
znalazł się na czele listy najchętniej i
najczęściej odwiedzanych miejsc na
Roztoczu.
M.K.

Ach Lubelskie jakie cudne!
Ach Lubelskie jakie cudne! Pod takim właśnie hasłem odbył się konkurs fotograficzny,
którego laureatem został Dariusz Kostecki z Białej Podlaskiej. Oczywiście nazwisko to
nic nam nie mówi, ale warto o tym wiedzieć, ponieważ konkurs ten dał okazję wszystkim
interesującym się fotografią pole do popisu, tym bardziej, że tematem zdjęć była cała
Lubelszczyzna. Można było fotografować wszystko. Ludzi, piękne krajobrazy, kościoły i
wszystko to co znajduje się na terenie województwa lubelskiego i jest godne zauważenia
i pokazania. Cel był jeden promocja naszego regionu.
Na konkurs wpłynęło prawie dwa tysiące zdjęć nadesłanych przez 350 fotografików,
którzy bardzo subiektywnie podeszli do tematu. Wśród nadesłanych prac można było
znaleźć zachód słońca, ludzi spacerujących po lubelskim deptaku, Roztocze ukazane w
całej okazałości oraz miejsca, które odwiedzaliśmy wielokrotnie, ale nie zdawaliśmy
sobie sprawy, że kryją w sobie tyle uroku i piękna. Należy jeszcze tylko dodać, że
organizatorami tego konkursu były dwa stowarzyszenia LEuropa oraz Centrum Inicjatyw
Społecznych.
Wystawę tę, a raczej jej niewielką część mogliśmy oglądać u nas w Krasnobrodzie w
Centrum Kultury i Sportu. Planowano, że zdjęcia w krasnobrodzkim Domu Kultury będą
eksponowane od O l.08.2005r do 06.08.2005r; jednak stało się inaczej i wystawa gościła
u nas trochę dłużej. Oczywiście sytuacja ta była jak najbardziej korzystna dla nas,
mieszkańców Krasnobrodu, ponieważ wystawę mogło obejrzeć szersze grono
Krasnobrodzian, a i turyści, którzy w tym czasie wypoczywali w naszej miejscowości
także chętnie zatrzymywali się i z wielkim zainteresowaniem oglądali piękne zakątki
Lubelszczyzny uwiecznione na fotografiach.
Kto oglądał te zdjęcia wie, że było na co popatrzeć, zresztą nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że nasza Ziemia Lubelska ma nam dużo do zaoferowania, ważne jest tylko to
abyśmy doceniali co mamy obok siebie i dostrzegali piękno, które jest wokół nas. Na
zakończenie dodam tylko, że nie tylko my Polacy mieliśmy okazję obejrzeć te prace w
różnych miastach naszego kraju. Zdjęcia te trafią także do szerszego grona, ponieważ już
we wrześniu wystawa znajdzie swoich odbiorców w Brukseli, gdzie będzie promować
nasz kraj i region.
M.K.
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Prawda o Przystanku Woodstock
W dniach 5-6 sierpnia bieżącego
roku już po raz jedenasty Jerzy Owsiak
zorganizował Przystanek Woodstock. Po
raz drugi odbył się on w Kostrzynie nad
Odrą. Według organizatora, ta muzyczna
impreza, jest zapłatą dla dzieci i
młodzieży biorących udział w Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Na jej
organizację przeznaczona jest pewna
część pieniędzy zebranych przez Wielką
Orkiestrę. Przeglądając katolicką prasę
polską czytamy między innymi „Zjazd
do niewielkiego Kostrzyna około 200
tysięcy
młodych
ludzi,
często
przechodzących okres tzw. buntu
pokoleniowego, borykających się z
problemami rodzinnymi, osobistymi,
załamanych nieszczęśliwą miłością, to
znakomite miejsce łowów dla sekt”.
Taką sektą zapraszaną przez Jerzego
Owsiaka na Przystanek Woodstock jest
Hare Kriszna. „Członkowie sekty oddają
cześć mitycznemu Bogu Kriszne
poprzez rozmaite rytuały np. codzienne
ofiarowanie pokarmu, śpiew mantr z
imieniem Kriszny 1728 razy dziennie
według nich jest to obowiązkiem i
warunkiem
zbawienia.
Wyznawcy
Kriszny
stosują
ascetyczny
wegetarianizm tzn. nie jedzą mięsa, ryb,
jajek. Adept podlega kontroli sekty co do
diety, życia płciowego i ubioru, jest
poddawany

żelaznej dyscyplinie. Ruch Hare Kriszna
po kilku latach rzekomej prospołecznej
działalności szybko wszedł w konflikt z
prawem. Amerykańskie FBI wszczęło
śledztwo w sprawie handlu bronią i
narkotykami”. „Misjonarze” ruchu Hare
Kriszna chcą przyciągnąć fanów muzyki
rockowej
darmową
żywnością
wegetariańską, pokazem hinduskiego
makijażu,
astrologii,
literatury,
upominków indyjskich itp.
Przystanek Woodstock nie posiada
odpowiedniego zabezpieczenia przed
przemocą,
pijaństwem,
rozpowszechnianiem
narkotyków,
demoralizacją,
wulgaryzmem.
To
wszystko stanowi zagrożenie dla procesu
wychowania dzieci i młodzieży. Imprezy
organizowane przez Jerzego Owsiaka
obserwuję od kilku lat. Kiedy nie
miałam jeszcze telewizji TRWAM,
rozmawiałam z młodzieżą, która
uczestniczyła
w
Przystanku.
Dowiadywałam się od niej o dantejskich
scenach, które rozgrywały się na tej
muzycznej imprezie. Kiedy miałam już
możliwość obejrzenia Woodstocku w
Telewizji TRWAM wszystkie moje
przypuszczenia
potwierdziły
się.
Ujrzałam duże skupisko fanów muzyki
rockowej. Były tam dzieci delektujące
się piwem z puszki, młodzież nieletnia
pijąca wino prosto z butelki, paląca
skręty

ZAPROSZENIE
Zarząd Okręgowy
Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
w Zamościu
ma zaszczyt zaprosić na uroczystość

Dnia Weterana
która będzie obchodzona w dniu 04.09.2005r.
w Krasnobrodzie
Program uroczystości:
1.
2.

3.
4.

Msza Święta w Klasztorze o godz.10.30.
Okolicznościowe przemówienie przy Pomniku Żołnierzy
Września 1939r. oraz złożenie wieńców i wiązanek
kwiatów o godz.11.45.
Występy Orkiestry Dętej z Tarnogóry oraz Chóru
Kombatanckiego „Wiarus” z Sitna od godz.12.30 do 15.00
Zakończenie i podziękowanie o godz.15.15.

lub wciągająca narkotyki do nosa.
Młodzież, niekiedy bez ubrania, nurzała
się w błocie. Obok stały namioty, nad
którymi
falowały
wywieszki
z
namalowanym
liściem
marihuany
(wiadomo po co). Stały tam namioty
niebezpiecznej sekty Hare Kriszna, gdzie
tańczące
westalki
podtrzymywały
ciągnące się medytacje. A wszystko
działo się na oczach małych dzieci
siedzących na ramionach tatusiów lub
mam. Te sceny można było obejrzeć
tylko w Telewizji TRWAM, przeczytać
o nich w „Naszym Dzienniku” lub
wysłuchać w Radiu Maryja. Inne media
umownie milczą. Dlaczego?
W tym roku na Przystanku
Woodstock było mniej młodzieży. Przy
kościele
w
Kostrzynie
był
zorganizowany
Przystanek
Jezus.
Pracowało
na
nim około
600
ewangelizatorów. Nie mogli jednak
swobodnie
wejść
na
Przystanek
Woodstock. Za wejście Jerzy Owsiak
żądał od każdego ewangelizatora po 5
złotych. Znowu na Woodstock królował
alkohol, narkotyki i demoralizacja.
Zastanawiam się kiedy wreszcie Polacy
zaczną myśleć i nie wspierać Jerzego
Owsiaka i jego niebezpiecznych imprez.
Józefa Kusz
z Krasnobrodu

Jubileusz WTZ
w Dominikanówce
W dniu 5 września 2005r. Warsztat Terapii Zajęciowej w
Dominikanówce będzie obchodził jubileusz 5-lecia swojej
działalności.
Uroczystości rozpoczną się o godz. 10.00 Mszą św., która
zostanie odprawiona w Kaplicy w Dominikanówce.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości spotkają się na terenie
WTZ w Dominikanówce. Podczas spotkania zaplanowano
okolicznościowe
przemówienia,
występy
artystyczne
uczestników Warsztatu oraz wspólne grillowanie.
M. Czapla
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Obwieszczenie
Burmistrza Krasnobrodu
z dnia 12 sierpnia 2005 roku
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2001r. Nr 46 poz. 499 z późn. zm.) oraz art. 24 ust.1 ustawy z
dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2000r. Nr 47 poz. 544 z późn. zm.)
w związku z uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXXIII/264/02 z dnia 8 sierpnia 2002r. w sprawie utworzenia
obwodów głosowania oraz uchwałą Nr XXV/191/2005 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 08 lipca 2005r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje się do wiadomości publicznej informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach
obwodowych komisji wyborczych:
Nr
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

1.

Miasto Krasnobród: osiedle Krasnobród
i osiedle Podzamek, Nowa Wieś, Grabnik,

Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
tel. 660-7046

2.

Miasto Krasnobród - osiedle Podklasztor,
Borki, Podklasztor - ul. Turzyniec, Szur,

Były budynek Urzędu Gminy w Podklasztorze
– ul.Aleja NMP 2
tel. kom. 504263752

3.

Hutków

Szkoła Filialna w Hutkowie
tel. 660-7347

4.

Dominikanówka
Majdan Mały
Majdan Wielki

Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim
tel. 660-7168
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

5.

Kaczórki, Hutki

Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
tel. 660-7590

6.

Hucisko
Potok Senderki, Stara Huta, Malewszczyzna

Remiza OSP w Starej Hucie
tel.kom. 509388275

7.

Wólka Husińska

Remiza OSP Wólka Husińska
tel. kom. 509388276

8.

Zielone

Szkoła Filialna w Zielonem
tel. 660-7595

9.

Dom Pomocy Społecznej
w Krasnobrodzie

Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
tel. 660-7685

10.

Dom Pomocy Społecznej
w Majdanie Wielkim

Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim
tel. 660-7857

Lokale wyborcze czynne będą w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 25 września 2005r., w wyborach Prezydenta RP
w dniu 9 października 2005r. - w godzinach od 6.00 do 20.00.
Burmistrz
/-/ Marek Pasieczny

UWAGA! Wyborcy Miasta i Gminy Krasnobród
Z powyższego obwieszczenia wynika, że w porównaniu do poprzednich lat dwie obwodowe komisje wyborcze mieszczą się w
innych lokalach niż dotychczas. Mieszkańcy Krasnobrodu: osiedla Krasnobród i osiedla Podzamek, Nowej Wsi i Grabnika będą
głosować w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie, a nie jak dotychczas w lokalu Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.
Natomiast mieszkańcy: Huciska, Potoku Senderki, Starej Huty, Malewszczyzny będą głosować lokalu wyborczym
zlokalizowanym w Remisie OSP w Starej Hucie (dotychczas lokal mieścił się w budynku szkoły). Lokal wyborczy dostosowany
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych znajduje się w Szkole Podstawowej w Majdanie Wielkim.
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Krasnobrodzka Wieża
W niedzielę 7 sierpnia 2005r. w
Krasnobrodzie odbył się III Otwarty
Turniej Szachowy „Krasnobrodzka
Wieża”.
Ze względu na niesprzyjające
warunki atmosferyczne turniej odbył się
w sali Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie, a nie jak planowano, na
wzniesieniu Kamieniołom, przy punkcie
widokowym w kształcie wieży.

W turnieju wzięło udział 37
zawodników
z
następujących
miejscowości:
Zamość,
Biłgoraj,
Tomaszów Lub., Janów Lub., Lublin,
Wola Radzięcka, Lipsko i Krasnobród.
Dzięki obecności na turnieju pana
Waleryja Grochulewskiego z Ukrainy
„Krasnobrodzka Wieża” była turniejem
międzynarodowym.

Turniej rozgrywany był systemem
szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Zawody sędziowali panowie: Andrzej
Czochra i Jan Rybak.
W kategorii juniorów najlepszymi
zawodnikami okazali się:
I miejsce
Bartłomiej Mużacz (Zamość)
II miejsce
Kornel Mazur (Zamość)

III miejsce
Marta Probola (Tomaszów Lub.)
W kategorii seniorów:
I miejsce
Bartosz Pawelec (Zamość)
II miejsce
Bartosz Probola (Tomaszów Lub.)
III miejsce
Ryszard Probola (Tomaszów Lub.)

Wszyscy uczestnicy Turnieju
„Krasnobrodzka
Wieża”
otrzymali
pamiątkowe
dyplomy.
Natomiast
zawodnicy zajmujący miejsca I-III w

obu kategoriach otrzymali puchary i
nagrody rzeczowe. Nagrodzeni zostali
również: najmłodszy zawodnik – Piotr
Korzeniowski
z
Krasnobrodu,
najmłodsza zawodniczka – Kamila
Magryta z Zamościa oraz najstarszy
zawodnik – pan Zenon Grzelak z
Bytomia. Dyplomy, puchary i nagrody
wręczył uczestnikom turnieju burmistrz
Krasnobrodu Marek Pasieczny.
Zanim ogłoszono wyniki turnieju
wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na
posiłek. Organizatorzy przygotowali
gorące kiełbaski, słodki poczęstunek
oraz napoje.
Turniej zakończył się wykonaniem
wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
M. Czapla
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Rajdy szprychowym rumakiem
Kiedy szprychowego dosiadam rumaka
skrzydła do ramion przypinam,
bicepsy nóg mocno napinam,
zamieniam życie w lot podniebnego ptaka.
Na siodło wskakuje leciutko
i kręcić i kręcić zaczynam
- najpierw wolniutko...
- najpierw cichutko.
A kiedy szprychy srebrzyste
w słońcu zaczną migotać,
oponki coraz mocniej dźwięczeć i furkotać
dodaję gazu
przyspieszam równiutko,
skrzydła mnie niosą nad drogą gładziutko
a stopy w ułańskie zaklęte ostrogi
nie dotykają tej drogi.
Wiatr za plecami po trasie rozsiewam
popędzam rumaka – nie sapię, nie ziewam
a skrzydła mnie niosą w przestworza
i chciałbym tak lecieć - od gór, aż do
morza.
Drzewa, przystanki, tabliczki i domy
za mną w pośpiechu jak zjawy zmykają,
a płuca więcej i więcej powietrza wsysają;
nieba nie prują błyskawice, nie strzelają
gromy.
Na drodze jestem:
- ja i mój rumak szprychowy
- i moja fantazja ułańska
- i moja ochota szampańska
Nie muszę nikogo ścigać, wyprzedzać,
by pędzić, by jechać, by zwiedzać
podziwiać piękno tej Ziemi Ojczystej
te piękne zakątki tej przyrody czystej.
Zakręty, pagórki i dziurki
te lasy i pola i na niebie chmurki
- i „szumy” na Tanwi,
- zaporę na Szumie
- kapliczki na dębach
- kalwarie świerkową
- i czartowe pola
- i Sanktuarium Krasnobrodzkie
- i Aleksandrów Długi.
Taka emocja!
i ta ułańska swawola!

nie ważne godziny,
nie ważne dziewczyny,
myśl tylko popędza rumaka do celu.
Nogi w domu po szaleństwie spoczną,
a teraz niech pędzą rumaka po szosie,
- niech serce krew toczy,
- niech kreślą ślad oczy,
- niech w uszach wiatr szumi,
- niech noga ręce dopomagać umie,
- niech płuca powietrze chwytają,
- niech nozdrza ułańską fantazją parskają
- niech uczucie cudne duszy się ima
- a ręka za cugle rumaka niech trzyma.
I kręcić i pędzić, gdzie oczy poniosą
rozhukanego rumaka czarnej wstęgi szosą,
przez ścieżki, przez piaski
omijać kałuże, żaby i gąski,
gdzie rozum kieruje,
gdzie skrzydła poniosą
i chłonąć nozdrzami woń cudną
Ziemi Roztocza...
- Ojczystej !
- przepięknej!
- przeczystej!
A kiedy cel rajdu już osiągnięty
ułanowi z rumakiem
czas do domu wracać
z wrażeń i przeżyć
pełniutkim plecakiem!
Do okna Wandeczki po nocy nie pukać,
- o godzinę nie pytać,
- szczęścia nocą nie szukać,
- śpiącym snu nie przerywać,
- głowy nie zawracać,
- kochającym się nocą
nie rwać spektaklu kochania,
- czas do domu wracać,
- do miłego spania.
Nie bać się strachów, komarów,
nocnych zwidów – koszmarów,
nie bać się piratów drogowych,
aut wyjących, bąków głodnych,
krwiopijczych „ślepaków”.
Tylko świętojańskie robaczki policzyć,
nie żałować nóg, dobrze je ćwiczyć,
kilogramy nadwagi zostawić na ulicy.

Ścigają się ze mną wioski tak liczne
ogródki kwieciste i domy prześliczne,
więc nie liczę metrów, ani kilometrów
kiedy cel sobie w głowie wytyczę,
tylko kwadranse i godziny liczę.

Bo gdy nogi i fantazja pędzą
serce im rytmy do tańca wybija,
na szalonego rajdowca nie potrzeba kija!
Głowa rozpalona nowe wizje kręci,
by wszystko zakodować, trzeba tu pamięci.

Wszystko co widzę ze mną zostaje:
pola, łąki, rzeczki, wioski, gaje,
Roztocze jest piękne i życie tu śliczne
podziwiam łąki kwieciste
i wzgórza, pagórki, dolinki – lesiste.

Kiedy oddech złapię za dni parę
wezmę plecak wrażeń,
dosiądę swoją szkapę starą,
ruszę przez Dierążnię
hen! – do Wożuczyna!
Bo tam na mnie czeka najmilsza
dziewczyna
przez Wólkę – Husiny do Ciotuszy ruszę
tam serce Grażyny opowieścią wzruszę,

Łany zbóż malowanych
wiatrem kołysanych
w słoneczka promieniach skąpanych
i lasy tak cudne
tam ścieżki i dukty

„Bocianie gniazdo” przy Sopocie
zwiedzę
i jego źródełko przez miedzę odwiedzę.
A przez Hutki do Bondyrza, do starego
młyna
tam noc świętojańska na łące się
zaczyna,
więc kręcę, więc jadę, więc lecę...
ale, ale! – do „diaska”
kiedy z wagi zlecę?
Gdy słońce zawiśnie nad zwrotnikiem
Raka
do Krasnobrodu popędzę swojego
rumaka,
bo dęte orkiestry nad zalewem grają,
a gołe wprost dziewuszki „dyferki”
opalają!
Ale waga jak zaklęta - milczy
- nie drgnie?
muszę więc rajdziki robić poobiednie!
I znów pędzi Don Kichote na swej starej
szkapie,
wiatraki atakuje i wiatr w serce łapie,
pędzi przez pola, wioski i lasy
i „lwy morskie” i „morsy” na przyzbach
siedzące
swą ułańska brawurą i fantazją straszy.
Ale! Ale! – „lwy” i „morsy’!
niech was to nie straszy
pluńcie na sadełko!
wyprowadźcie szprychowe rumaki
zarzućcie „dyferki ” na siodła
i ruszcie po zdrowie na trasy!!!
Komisarczuk Mieczysław
Krasnobród 26-28.07.2005r.

Co słychać w
Kulturze ?
Po wakacyjnej przerwie
Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie wznawia
działalność zespołów i kół
zainteresowań. Serdecznie
zapraszamy dzieci i młodzież do
udziału w:
- zajęciach świetlicowych,
- klubie szachowym,
- kółku modelarskim,
- kółku muzycznym,
- zespole tańca nowoczesnego.
Zapisy przejmujemy w CKiS,
od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 – 18.00,
w soboty w godz. 8.00 – 18.00.
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Divertimento
W dniu 25 sierpnia 2005r. w
Centrum
Szkolenia
i
Rekreacji
„ENERGETYK” w Krasnobrodzie
odbył się II Konkurs Zespołów
Kameralnych. Organizatorem tego
konkursu była Młodzieżowa Orkiestra
Kameralna
„DIVERTIMENTO”
z
Warszawy pod dyrekcją Elżbiety
Ostrowskiej.
W konkursie wzięło udział 6
zespołów, z których każdy występował
pod wybraną przez członków zespołu
nazwą. Jako pierwszy wystąpił zespół
„Bałałajki”, po nim zespół „Wojna
domowa” i kolejno: „SHREK i Spółka”,
„Tańczący Kameraliści”, „JOKE” i
„Warszawski Kwartet Muzyczny”.
Zespoły
zaprezentowały
swoje
programy muzyczne, ale jak się okazało
w programach tych nie była tylko
muzyka, której z przyjemnością się
słuchało, ale również pomysłowe,
chwilami
zabawne
układy
choreograficzne w wykonaniu młodych
muzyków.

Prezentacji
poszczególnych
zespołów wysłuchiwała zgromadzona
publiczność
oraz
Jury,
którego
zadaniem było wyłonienie najlepszych
wykonawców. Najlepszego wykonawcę
wybrała również publiczność, której
najbardziej podobał się „SHREK i
Spółka”.
Nie to jednak było najważniejsze,
kto zwycięży, ale to że wszyscy dobrze
się bawili i miło spędzili czas. Młodzi
muzycy biorąc udział w konkursie, a
publiczność słuchając muzyki w
wykonaniu zespołów kameralnych.
Uczestnicy konkursu otrzymali
upominki i pamiątkowe dyplomy, które
wręczyli im: Roman Chwedeczko prezes Centrum Szkolenia i Rekreacji
„Energetyk” i Elżbieta Ostrowska organizatorka II Konkursu Zespołów
Kameralnych. Były też nagrody dla
publiczności.
II Konkursu Zespołów Kameralnych
przeszedł już do historii. Pozostaje mieć
nadzieję, że kolejny odbędzie za rok.
M. Czapla
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30 lat koncertów organowych
Wydaje się, że nie tak dawno
pisaliśmy na łamach naszego pisma o
jubileuszu
25-lecia
koncertów
organowych
organizowanych
w
Krasnobrodzie, a tu już minęło
kolejnych 5 lat. W tym roku mija
bowiem 30 lat od pierwszego koncertu
organowego,
który
zapoczątkował
trwający do dzisiaj cykl wakacyjnych
spotkań
z
muzyką
organową.
Przypomnę, że pierwszy koncert,
którego wykonawcą był prof. Feliks
Rączkowski z Warszawy, odbył się 12
października 1975r. i związany był z
poświęceniem nowych organów.
33-głosowe organy firmy Kamińskich
z Warszawy składające się z tysięcy

piszczałek znajdujących się zarówno na
chórze jak i za głównym ołtarzem miały
opinię najlepszych wówczas organów
całej diecezji Lubelskiej. Były darem
krasnobrodzkich parafian i ówczesnego
proboszcza Parafii Krasnobród ks.
Kazimierza Wojtowicza dla Matki
Bożej z okazji 10-lecia koronacji
Obrazu Matki Boskiej Krasnobrodzkiej.
Od początku do chwili obecnej
kierownikiem artystycznym koncertów
jest p. Marek Kudlicki, pochodzący
Tomaszowa Lubelskiego, a od wielu lat
zamieszkujący w Wiedniu. Na pytanie:
Jak to się stało, że został Pan
kierownikiem artystycznym koncertów
organowych w Krasnobrodzie, Pan
Marek Kudlicki odpowiedział: „Na
koncercie inauguracyjnym z okazji
powstania nowych organów w kościele
w Krasnobrodzie była moja mama i w
rozmowie z ks. prałatem Kazimierzem
Wojtowiczem na temat możliwości
organizacji takich koncertów cyklicznie,
powiedziała, że ma syna, który mógłby
się tym zająć. I zająłem się tym. (...)
Staram się zapraszać tu swoich
kolegów. Dzięki moim licznym
podróżom mam przyjaciół w różnych
krajach i na różnych kontynentach. (...)
Koncertami kieruję na odległość.
Zapraszam organistów, w Wiedniu piszę
komentarze i przesyłam je do
Krasnobrodu, a tu na miejscu koncerty
prowadzą miejscowi księża, którzy
robią to profesjonalnie.” - (cytat z

artykułu pt. „Jubileuszowy koncert” –
G.K. Nr 8/46 z 16.08.2000r.).
Pan Marek Kudlicki, nie tylko
organizuje koncerty, ale też koncertuje w
Krasnobrodzie. Zwykle odbywają się dwa
koncerty w lipcu i dwa w sierpniu.
Wykonawcami koncertów są artyści z
kraju i z zagranicy zapraszani do
Krasnobrodu przez p. Marka Kudlickiego.
Na krasnobrodzkich organach grali
organiści z wielu krajów europejskich, ale
również z tak odległych jak Japonia,
Wenezuela czy Australia. Zwykle są to
koncerty organowe. Czasami jednak wraz
z organistami koncertują śpiewacy i
śpiewaczki oraz artyści grający na innych
instrumentach.
W roku bieżącym koncertowali w
Krasnobrodzie: 10 lipca – Władysław
Szymański, 24 lipca – Małgorzata Klorek,
7 sierpnia – Urszula Jasiecka-Bury, 21
sierpnia – Agnieszka Gertner-Polak
(sopran) i Marek Kudlicki (organy).
Tak jak i na początku, tak i obecnie
koncerty
cieszą
się
dużym
zainteresowaniem
zarówno
wśród
mieszkańców jak licznie odwiedzających
Krasnobród turystów i są jedną z form
promocji naszego miasta.
Pozostaje mieć nadzieję, że trwająca
30 lat tradycja organizacji koncertów
organowych zapoczątkowana przez ks.
Kazimierza Wojtowicza i kontynuowana
przez ks. Romana Marszalca, będzie
nadal się rozwijać.
M. Czapla

Z życia
Parafii NNMP
w Krasnobrodzie
8 września 2005r. w święto Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny odbędzie się w
Krasnobrodzie coroczny opust Matki Bożej
Siewnej. W tym dniu odbędą się również Dożynki
Parafialne. Uroczysta msza św. dożynkowa
zostanie odprawiona o godz. 12.00.
***
10 września 2005r. w Sanktuarium Maryjnym
w Krasnobrodzie odbędzie się Diecezjalny Dzień
Ministrantów.
***
11 września 2005r. w Tyszowcach odbędą się
Dożynki Diecezjalne. Podczas tych uroczystości
Parafię Krasnobród reprezentować będzie
delegacja z Wólki Husińskiej.

DAR CHODZENIA !!!
Nasz syn, Paweł Kowalik jest wspaniałym
młodym człowiekiem, którego w wieku 17-u
lat dotknęła nowotworowa choroba kości.
Nowotwór zaatakował prawą nogę, którą
lekarze niestety musieli amputować.
Wzywamy ludzi dobrej woli o pomoc i
szansę dla Pawła, aby mógł powrócić do
normalnego życia, do rzeczywistości
swoich rówieśników. Ratunkiem jest
„inteligentna" bioproteza nogi, która
kosztuje 47.000 PLN.
Rodzice z całego serca proszą o pomoc
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż
i Ty", 81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A,
tel./fax (058) 663-81-41

Nr konta, na które prosimy dokonywać wpłat:
Millennium 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 z
dopiskiem „Na bioprotezę nogi dla Pawła Kowalika"
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Sałatka z ogórków

Kącik
Smakosza

SKŁADNIKI:
5 kg ogórków
5 cebul
5 marchewek
5 ząbków czosnku
3-4 łyżki soli

Czosnek marynowany
SKŁADNIKI:
30 dkg czosnku
3/4 szklanki octu winnego
3/4 szklanki wody
szczypta ziaren kolendry i gorczycy

ZALEWA:
1/2 szklanki octu 10%
szklanka wody
1/4 szklanki oleju
1/2 szklanki cukru

SPOSÓB WYKONANIA:
Ząbki czosnku obrać i umyć. Wodę
zagotować z octem i przyprawami,
włożyć czosnek i gotować jeszcze
przez 3-5 min w zależności od wielkości ząbków.
Następnie przełożyć marynatę do
małych słoiczków (0,2 l) do każdego
wlać po łyżeczce oleju i zakręcić.
Potem pasteryzować około 15 min.

SPOSÓB WYKONANIA:
Ogórki obrać, pokroić w plasterki,
posolić. Marchew oskrobać, zetrzeć na
tarce o dużych oczkach. Czosnek obrać,
drobno pokroić. Cebule pokroić w
kostkę i posolić. Po godzinie odcisnąć
ogórki i cebulę i wymieszać z resztą
warzyw.
Zagotować zalewę, włożyć sałatkę do
gorącej zalewy i wymieszać. Następnie
przełożyć do słoików i pasteryzować
kilka minut.

Kącik
humoru
W pralni
Do jeziora wchodzi mężczyzna w długim
płaszczu i zaczyna w nim pływać w tę i w
tamtą stronę. Siedzący na brzegu wędkarz
pyta:
- Panie, co pan robi?
- Piorę płaszcz - pada odpowiedź.
- A co nie ma pan pralki?
- Mam, ale od niej kręci mi się w głowie...
W pociągu
Podróżny w pociągu korzystając, że jest sam
w przedziale, położył nogi na siedzeniu
naprzeciwko. Wchodzi konduktor, aby
sprawdzić bilety, widzi i pyta:
- Czy pan w domu też tak trzyma nogi na
siedzeniach?
- Nie! A pan w domu też sprawdza bilety?
Żart o zwierzętach
Lisek widzi srokę wyrywającą sobie piórka i
pyta:
- Dlaczego wyrywasz sobie piórka?
- Jutro wybieram się na plażę dla nudystów.

KRZYŻÓWKA DLA NAJMŁODSZYCH Nr 63
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Litery z kratek w zacieniowanej pionowej
kolumnie, czytane od góry do dołu utworzą
rozwiązanie „Krzyżówki dla Najmłodszych
nr 63”, które wraz z naklejonym na karcie
pocztowej kuponem prosimy przesłać na
adres Redakcji w terminie do 10.09.2005r.
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe
odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową
ufundowaną przez: Centrum Kultury i
Sportu w Krasnobrodzie
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 62:
„LIRA NERONA BYŁA KAMERTONEM”
Za rozwiązane krzyżówki Nr 62 nagrodę
rzeczową ......................
ufundowana przez:
Centrum Kultury i Sportu
w Krasnobrodzie
otrzymuje:
Paweł Paszkowski
zam. KRASNOBRÓD
UL. 3 maja34/8
Gratulujemy.
Nagroda do odebrania w Redakcji

13.
POZIOMO:
1) Słodka tabliczka. 2) Z niego wiórki. 3) Oglądana przez maluchy. 4) Robią sok z jagód. 5) Przyjaciel Kubusia Puchatka. 6) Już
niedługo pełen książek. 7) Przesyłane z wakacji. 8) ... z krainy czarów. 9) Uczą się w niej dzieci. 10) Nie cierpi Smerfów. 11)
Chętnie bawią się w niej dzieci. 12) Uwięziła Jasia i Małgosię. 13) Źle traktowany przez macochę w bajce.
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Koncerty na skwerku
Już od kilka lat Centrum Kultury i Sportu
w Krasnobrodzie jest organizatorem letnich
niedzielnych koncertów na tzw. skwerku w
Krasnobrodzie.
W niedzielne popołudnia w okresie
wakacji mieszkańcy Krasnobrodu oraz
turyści wypoczywający w naszym mieści
gromadzą się w centrum Krasnobrodu, aby
wysłuchać zaproszonych zespołów.
Pierwszy w tym roku koncert na skwerku
odbył się 31 lipca. Gościliśmy wówczas
Kapelę Ludową „Adamowiacy". Kapela ta
powstała w 2004r. i działa na terenie
sąsiadującej
z
Krasnobrodem
gminy
Adamów. Kapela zabawiała publiczność piosenkami ludowymi.

7 sierpnia w Krasnobrodzie
rozbrzmiewała muzyka w wykonaniu
zespołu rockowo-blusowego „Sami
Swoi" z Józefowa. Koncert bardzo
podobał się nie tylko publiczności, ale
również zespołowi, który przygrywał
ponad dwie godziny.
W tydzień później na skwerku
przygrywała i śpiewała kapela „Echo
Roztocza" z Krasnobrodu, pod kierunkiem Stanisława Kłyża. Piosenki,
ludowe, biesiadne oraz piosenki, które
mówiły
o
urokach
Roztocza,
śpiewane przez kapelę zachęcały do
odwiedzenia
naszego pięknego
regionu.

Tegoroczny cykl letnich
niedzielnych koncertów na skwerku
zamknął koncert, który odbył się 28
sierpnia. Koncertowała wówczas
Kapela Krasnobrodzka. Na ludowo i
po Krasnobrodzka pożegnaliśmy
wakacje w centrum Krasnobrodu.
Dziękujemy zespołom za udział w
tych koncertach, a publiczności za
uczestnictwo w nich. Zapraszamy za
rok.
M. Czapla

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie
we współpracy z
Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
ogłasza:

KONKURS
FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNY
pod hasłem

„WSPOMNIENIE
LATA”
Tematem konkursu są: kwiaty - roztoczańskich pól i łąk, kwiaty
ogrodowe, jednym słowem ulotne piękno szybko mijającego lata.
>><<
Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież szkolną, a także
dorosłych miłośników kwiatów, fotografii,
wszystkich którzy mają w sobie odrobinę chęci twórczych.
>><<
Technika dowolna: fotografia, rysunek, malarstwo; akwarele, pastel,
olejne oraz kompozycje kwiatowe (suche bukiety). Format dowolny.
>><<
Termin składania prac - 26 września 2005r.
w Centrum Kultury i Sportu
i Zespole Szkół Ogólnokształcących u pani H. Gontarz.
>><<
Otwarcie wystawy planowane jest na 1 października 2005r.
w Centrum Kultury i Sportu.
Przewidziane nagrody, udział w wystawie, aukcje prac, poczęstunek,
dobra muzyka i poezja o tematyce kwiatowej.
>><<
Szczegółowe informacje u pani Marioli Czapli w CKiS
oraz w ZSO u pani Haliny Gontarz lub Marzeny Tarłowskiej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się włączyć do
organizacji konkursu i wystawy. Jest jeszcze trochę czasu na utrwalenie
uroków lata za pomocą aparatu fotograficznego, pędzla, kredki itp. Zachęcamy
więc uczestników konkursu do pracy twórczej,
Zapraszamy również sponsorów do ufundowania nagród dla zwycięzców
konkursu.
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