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Podpisanie umowy na OZE
i spotkania informacyjne

W dniu 16 lipca 2019 r. w Urzędzie 
Miejskim  Burmistrz  Krasnobrodu  Ka‐
zimierz Misztal  i  Skarbnik Gminy Elż‐
bieta  Nowak  podpisali  umowę  z  firmą 
DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski 
z Kwidzynia na dostawę i montaż insta‐
lacji  paneli  fotowoltaicznych,  kolekto‐
rów  słonecznych  oraz  pomp  ciepła  na 
terenie  gminy  Krasnobród.  W  najbliż‐
szym czasie rozpoczną się montaże ww. 
instalacji.

W związku z realizacją tego zadania 
zapraszamy  mieszkańców  na  spotkania 
informacyjne  dotyczące  montażu  ko‐
lektorów  słonecznych,  paneli  fotowol‐
taicznych  oraz  pomp  ciepła,  które  od‐
będą się 29 i 30 lipca.

Harmonogram spotkań dotyczących 
montażu instalacji solarnych:
 29 lipca, o godz. 16:00 w remizie stra‐
żackiej w Hutkach  spotkanie z miesz‐
kańcami miejscowości Hutki, Hucisko, 

Kaczórki,  Stara  Huta,  Potok  Senderki, 
Malewszczyzna.
  29  lipca,  o  godz.  18:00  w  remizie 
strażackiej w Majdanie Wielkim – spo‐
tkanie  z  mieszkańcami  miejscowości 
Majdan Wielki, Majdan Mały, Domini‐
kanówka i Hutków
  30  lipca,  o  godz.  16:00  w  Krasno‐
brodzkim  Domu  Kultury  –  spotkanie 
z  mieszkańcami  miejscowości  Krasno‐
bród,  Wólka  Husińska,  Zielone,  Grab‐
nik i Nowa Wieś

Spotkanie dotyczące montażu  insta‐
lacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła 
odbędzie  się  30  lipca,  o  godz.  18:00 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury.

My Local News
Od  1  lipca w Krasnobrodzie  działa 

nowa  aplikacja  mobilna.  My  Local 
News  przeznaczone  jest  dla  mieszkań‐
ców  zainteresowanych  sprawami  swo‐
jego  miejsca  zamieszkania  lub  dowol‐
nego  obszaru  administracyjnego.  Dzię‐
ki My Local News dowiemy się o waż‐
nych  wydarzeniach  dotyczących  danej 
lokalizacji jak i sprawach dnia codzien‐
nego,  związanych  z  życiem  społecz‐
nym.

Aplikacja  poinformuje  nas  między 
innymi  o:  wydarzeniach  kulturalnych, 
gospodarce  komunalnej,  sprawach  po‐
datkowych,  spotkaniach  mieszkańców, 

zagrożeniach  i  nie‐
dogodnościach  (wy‐
łączenie  prądu,  ga‐
zu,  wody),  utrud‐
nieniach  komuni‐
kacyjnych  i  innych 
ważnych  sprawach 
społecznych.
    Dzięki  aplikacji 
My  Local  News 
wszyscy  mieszkań‐
cy,  goście,  turyści 
mogą  być  „na  bie‐
żąco”  z  działania‐
mi  i  aktualnościa‐

mi Urzędu lub innych jednostek organi‐
zacyjnych Gminy. Korzystając z aplika‐
cji  można  dowiedzieć  się  o  wszystkich 
istotnych  wydarzeniach  jakie  były  lub 
dopiero  się wydarzą. Aplikacja  jest  do‐
stępna bez żadnych opłat dla użytkow‐
ników.  Jedynym  warunkiem  jest  posia‐
danie  telefonu  z  systemem Android  lub 
iOS. Żadna rejestracja nie jest konieczna.

Zachęcamy do pobrania!
Modernizacja ulic

Królowej Marysieńki i Łąkowej
Trwają  prace  na  dwóch  odcinkach 

dróg gminnych na  osiedlu Podklasztor. 
Są one prowadzone związku z podpisa‐
ną  w  dniu  15.07.2019r.  przez  Burmi‐
strza Krasnobrodu umowy na realizacje 
zdań:  1)  Przebudowa  drogi  gminnej 
nr  112317L  (ul.  Królowej  Marysieńki) 
od  km  0+003,20  do  km  0+230,20 
w miejscowości Krasnobród  i  2)  Prze‐
budowa  drogi  gminnej  nr  112304L 
(ul.  Łąkowa)  od  km  0+001,75  do  km 
0+093,80 w miejscowości Krasnobród.

Pierwszy  odcinek    ul.  Królowej 
Marysieńki  obejmuje  przebudowę  od‐
cinka  drogi  gminnej  o  długości  227m 
wraz  z  wykonaniem  nawierzchni 
z  kostki  brukowej  tworzącej  ciąg  pie‐
szojezdny  o  szerokości  na  początku 
trasy 5,00m, dalej 3,5m. W ramach tego 
zadania będzie wykonana także korekta 
przebudowy  istniejącego  odwodnienia 
powierzchniowego  drogi,  przebudowa 
istniejących zjazdów oraz porządkowa‐
nie istniejącej organizacji ruchu.

Drugi odcinek  przebudowa ul. Łą‐
kowej  obejmuje  wykonanie  odcinka 
drogi  gminnej  o  długości  92m  polega‐
jącego na zmianie nawierzchni z trylin‐
ki  i płyt  typu YOMB na kostkę bruko‐
wą  na  jezdni  o  szerokości  5,00m  oraz 
na  zatoce  postojowej,  a  także  przebu‐
dowę skrzyżowania z drogą powiatową 
nr  3262L,  przebudowę  istniejących 
zjazdów,  uporządkowanie  istniejącej 
organizacji  ruchu.  Droga  posiadać  bę‐
dzie charakter ciągu pieszojezdnego. 

Oba  odcinki  dróg  gminnych 
nr 112317L i nr 112304L są ze ze sobą 
powiązane  poprzez  zmodernizowaną 
w  2018r.  drogę  powiatową  nr  3262L 
Krasnobród – Sumin.

Wykonawcą  zadania,  który  został 
wyłoniony  w  ramach  przetargu  jest   
Kozłowski  Stanisław,  P.  U.  H.  STOL‐
MEX z Zamościa.

Wartość  umowy  to,  kwota 
470.000,00  zł  brutto.  Zadania  są  reali‐
zowane  przy  50%  dofinansowaniu 
z  Funduszu  Dróg  Samorządowych. 
Termin wykonania – 31.11.2019r.

Informacje zebrala: Mariola Czapla
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Serdecznie  zapraszamy  na XIII  Festiwal Muzyki Or‐
ganowej  i  Kameralnej  „Per Artem  ad Astra”,  który 

organizowany  jest  w  dniach  1824  sierpnia  2019r.  pod  ho‐
norowym  patronatem  burmistrza  Krasnobrodu  Kazimierza 
Misztala.  To  tygodniowe  wydarzenie  kulturalne  organizo‐
wane  jest  od  pierwszej  edycji  przy  współpracy  Krasno‐
brodzkiego Domu Kultury  i  Fundacji Młodzieżowej Orkie‐
stry Kameralnej „Divertimento” z Warszawy, z jej prezesem 
Elżbietą Ostrowską na czele, która  jest  inicjatorką festiwalu 
i jego dyrektorem. Natomiast funkcję dyrektora artystyczne‐
go  niezmiennie  pełni  prof.  UMFC  dr  hab.  Jarosław  Wró‐
blewski  –  Prodziekan Wy‐
działu  Fortepianu,  Klawesy‐
nu  i  Organów  Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Cho‐
pina w Warszawie. Współor‐
ganizatorami  festiwalu  są 
krasnobrodzkie parafie – Na‐
wiedzenia Najświętszej Ma‐
ryi Panny  i Zesłania Ducha 
Świętego, w których organi‐
zowane  są  koncerty  inne 
wydarzenia festiwalowe. 

Podczas  Festiwalu  od‐
będą się  recitale organowe, 
koncerty  muzyki  solowej 
i  kameralnej,  koncert  mu‐
zyki włoskiej, XXII Warsz‐
taty  Muzyczne  (harfowe 
i  gitarowe)  połączone 
z  kursem  interpretacji  mu‐
zyki  solowej  i  kameralnej, 
Kurs  Interpretacji  Muzyki 
Organowej  oraz  XII  Ogól‐
nopolski  Konkurs  Organo‐
wy, do którego zgłosiło się 
10 młodych organistów.

Podczas  koncertu  koń‐
czącego  festiwal  wystąpi 
wybitny  polski  kompozy‐
tor,  muzyk  i  dyrygent 
Krzesimir  Dębski  wraz 
z  kwartetem  skrzypcowym 
„Primuz”.

Bieżąca edycja  festiwa‐
lu  organizowana  jest  przy 
wsparciu sponsorów, który‐
mi są: Ośrodek Wypoczyn‐
kowy  „Natura”  w  Krasno‐
brodzie,  Drukarnia  „Za‐
mdruk”  w  Skokówce, TAT 
Elektronik  Centrum  Orga‐
nów  Kościelnych,  Polskie 
Towarzystwo  Bachowskie, 
Stanisław  Paluch  –  przed‐
stawiciel  Parafii  Św.  Mi‐
chała  Archanioła  w  Soli 
i  Resonance  Harps  Artur 
Barbarowski  z  Krakowa. 
Partnerem  wydarzenia  jest 

Województwo Lubelskie. Lubelskie Smakuj życie!
Patronat medialny nad festiwalem objęli: TVP 3 Lublin, 

Polskie Radio Lublin, Katolickie Radio Zamość portal inter‐
netowy Zamość onLine, Tygodnik Katolicki „Idziemy”, Ty‐
godnik  Katolicki  „Niedziela  ZamojskoLubaczowska”,  In‐
formacyjna  Agencja  Samorządowa  oraz  „Gazeta  Krasno‐
brodzka”

Szczegółowy program festiwalu prezentujemy na plaka‐
cie. Serdecznie zapraszamy. Na wszystkie wydarzenia festi‐
walowe jest wstęp wolny. 

Mariola Czapla

„Per Artem ad Astra”
XIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 
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Ku czci Matki Bożej Jagodnej
Uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Krasno‐

brodzkiej odbyły się w głównym sanktuarium diece‐
zji  zamojsko  –  lubaczowskiej  w Krasnobrodzie. Tradycyjnie 
odpustowe  obchody  trwały  dwa  dni,  a  przewodniczył  im 
bp  Stanisław Salaterski  z Tarnowa. Na  uroczystości  do Kra‐
snobrodu przybyli  pielgrzymi  z  różnych  stron diecezji,  a na‐
wet  całej Polski. Z  roku na  rok przybywa coraz więcej  piel‐
grzymów w pieszych pielgrzymkach, ale też autokarami. 

Główne uroczystości rozpoczęły się 1 lipca wieczorem na 
Kalwarii  Krasnobrodzkiej,  gdzie miało miejsce  nabożeństwo 
drogi  krzyżowej.  Kolejnym  ważnym  punktem  dla  pielgrzy‐
mów  był Apel  Jasnogórski,  któremu  przewodniczył  bp  Ma‐
rian  Rojek.  Po  modlitwie  w  sanktuarium  wierni  wyruszyli 
w  procesji  różańcowej  do  miejsca  objawień  Matki  Bożej. 
W czasie procesji rozważano tajemnice różańcowe. Rozważa‐
nia  poprowadził  dominikanin  o.  Michał  Mrozek,  który  też 
głosił  homilię w  drugim  dniu  uroczystości.  Po  przybyciu  do 
Kaplicy  na  Wodzie  odprawiona  została  Eucharystia,  której 
przewodniczył bp Stanisław Salaterski.

W  drugim  dniu  uroczystości  odpustowych  plac  przed 
sanktuarium  wypełnił  się  wiernymi.  W  centrum  tego  dnia 
znalazła  się  uroczysta  Msza  święta  pod  przewodnictwem 
bp Stanisława. W uroczystościach odpustowych udział wzięli 
także ks. bp Marian Rojek oraz ks. bp Mariusz Leszczyński. 
W  homilii  wygłoszonej  podczas  Eucharystii,  bp  Salaterski 
zwrócił uwagę, że Kościół to nie „oni”, Kościół to „my”. Je‐
żeli mamy  problem,  to  przeżywamy  go  i  bolejemy  nad  nim 
wszyscy – podkreślał tarnowski biskup pomocniczy.
 To nie biskupi czy księża mają rozwiązać ten problem, to my 
wszyscy  razem możemy  to uczynić modląc  się za biskupów, 
Ojca  Świętego,  kapłanów,  tak  jak  prosiła  o  to  Matka  Bo‐
ża m.in. w Medjugorje. Bez tego wsparcia wspólnoty Kościo‐
ła, spośród którego wyszliśmy i któremu służyć chcemy. Po‐
trzeba nam po prostu wsparcia łaski Boga, miłości i modlitwy 
wspólnoty,  której  chcemy oddawać  swoje  życie: Bożej  spra‐

wie i każdemu z Was – wskazał bp Salaterski.
Na  Zakończenie  Eucharystii  głos  zabrał  Pasterz  diecezji 

zamojskolubaczowskiej, który dziękował licznie zgromadzo‐
nym  pielgrzymom  i  przedstawicielom  różnych  środowisk. 
Zachęcał  wszystkich,  do  przybywania  do  Matki  Bożej  Kra‐
snobrodzkiej.
 Tutaj  przychodźcie. Dom Matki  otwarty,  Jej  serce wielkie, 
dla każdego jest miejsce. Każdego wysłucha, każdemu pomo‐
że i dlatego też niech to miejsce będzie waszym umiłowanym 
– zwrócił się do zebranych Pasterz diecezji.

Diecezjalne  uroczystości  odpustu  Matki  Bożej  Krasno‐
brodzkiej  w  tym  roku  poprzedziły  rekolekcje  prowadzone 
przez  o.  Antonello,  współzałożyciela,  powstałej  w  Brazylii 
wspólnoty  Przymierze Miłosierdzia.  Ich mottem  były  słowa: 
„Duch, który umacnia miłość”.

Ks. Krzysztof Hawro
Fotoreportaż – str. 11

fot. M. Czapla

W  dniu  14  lipca  w  miejscowości  Dominikanówka, 
miały miejsce  10  obchody  święta  2  Pułku  Strzel‐

ców Konnych. Uroczystość ta ma na celu upamiętnienie wy‐
darzenia, do którego doszło 23 września 1939 roku, kiedy to 
rozlokowany  w  tej  miejscowości  pułk  został  zaskoczony 
przez niemiecką kolumnę pancerną i rozbity. Warto także do‐
dać, że pułk za swoje zasługi w czasie kampanii wrześniowej 
otrzymał order Virtuti Militari. 

W  organizację  święta  zaangażowana  była  Jednostka 
Strzelecka 2019 z Tomaszowa Lubelskiego, która dzięki  sta‐
raniom  ś.p.  Tomasza  Przyczyny  jest  kultywatorem  barw  2 
Pułku  Strzelców  Konnych,  Burmistrz    Krasnobrodu,  OSP 
Dominikanówka, WTZ  w  Dominikanówce  oraz  mieszkańcy 
wsi Dominikanówka.

Uroczystości  jak co roku rozpoczęły się mszą świętą cele‐
browaną przez ks. prałata Eugeniusza Derdziuka, następnie go‐
ście  mieli  okazję  obejrzeć  pokaz  sprawności  jeźdźców 
z Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody im. 25 Puł‐
ku Ułanów Wielkopolskich, a zaraz po nim swoje umiejętności 
zaprezentowali  strzelcy  JS  2019 wykonując  pokaz  z  użyciem 

środków pozoracji pola walki oraz ślepej amunicji. 
W  imieniu  wszystkich  strzelców  z  JS  2019  chcieliśmy 

serdecznie  podziękować  Panu  Burmistrzowi  Krasnobrodu, 
OSP  w  Dominikanówce,  WTZ  w  Dominikanówce  oraz 
wszystkim  mieszkańcom  Dominikanówki  za  wsparcie  pod‐
czas  organizacji  święta  oraz  pamięć  dla  żołnierzy  2  Pułku 
Strzelców Konnych.

Maciej Pędzik  drużynowy ZS 
Fotoreportaż – str. 20
 fot. Marzena Mazurek

Święto 2 Pułku Strzelców 
Konnych w Dominikanówce
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Pierwszy Piknik Rodzinny na Osiedlu Podklasztor
W  dniu  8  czerwca  2019  roku, 

odbył  się Pierwszy Rodzinny 
Piknik  na  Osiedlu  Podklasztor  w  Kra‐
snobrodzie.  Impreza  cieszyła  się  dużym 
zainteresowaniem  mieszkańców  Osiedla 
Podklasztor, Krasnobrodu i nie tylko.  

Pomimo  początkowych  problemów 
pogodowych – godzinę przed  rozpoczę‐
ciem  Pikniku  deszcz  lał  nieubłagalnie, 
organizatorzy  nie  tracili  nadziei,  że  im‐
preza  się  odbędzie.  Wystartowaliśmy 
z  prawie  godzinnym  opóźnieniem,  ale 
udało się i było wspaniale!

Piknik  uroczyście  rozpoczęli:  Bur‐
mistrz  Krasnobrodu  Kazimierz  Misztal 
oraz ksiądz Prałat Eugeniusz Derdziuk. 

Głównym  celem  czerwcowego  Pik‐
niku  była  integracja  mieszkańców, 
wspieranie wartości rodzinnych,  tworze‐
nie  więzi  pomiędzy  rodzinami  i  miesz‐
kańcami  oraz  propagowanie  zdrowego 
stylu  życia  i  zachęcanie  do  czynnego 
wypoczynku. 

Organizatorem  Pikniku  był  Zarząd 
Osiedla Podklasztor oraz Burmistrz Kra‐
snobrodu Kazimierz Misztal. Dla uczest‐
ników  imprezy Organizatorzy przygoto‐
wali wiele atrakcji, a między innymi nie‐
odpłatny  poczęstunek:  pieczone  kiełba‐
ski  i  napoje  oraz  pyszne  słodkości 
przygotowane przez Członkinie Krasno‐
brodzkiego  Koła  Gospodyń  Wiejskich. 
Nasze  małe  pociechy  brały  czynny 
udział w przygotowanych przez krasno‐
brodzkich  nauczycieli  grach,  zabawach 
oraz quizach,    gdzie mogły wygrać  cie‐
kawe  nagrody.  Dzieci  bardzo  chętnie 
uczestniczyły  w  zajęciach  praktycznych 
z lepienia naczyń z gliny prowadzonych 
przez pana Mirosława Lipskiego. Dodat‐
kowymi atrakcjami dla naszych milusiń‐

skich  był  dmuchany  zamek,  malowanie 
buzi  oraz możliwość  obejrzenia  na  „ży‐
wo” wozu strażackiego i radiowozu. 

Sobotnie popołudnie umilił uczestni‐
kom Pikniku  fantastyczny Zespół  Show 
Men z Szopinka. Przy muzyce doskona‐
le bawili się zarówno młodsi, jak i starsi.
Oczywiście trudno byłoby zorganizować 
taką  imprezę  bez  zewnętrznego  wspar‐
cia,  dlatego  serdeczne  podziękowania 
dla Burmistrza Krasnobrodu za dofinan‐
sowanie  tego  wydarzenia  oraz  dla  na‐
szych Sponsorów, którymi są:
•  AMC Market
•  BIGBUD 
•  Piekarnia Kłyż Krzysztof i Paweł
•  Tomasz Kurantowicz – Produkcja i  
sprzedaż pieczywa
•  Adam Kurantowicz  Masarnia 
z Ubojnią
•  Marcin Skiba – Przewóz Osób
•  Hurtownia MARS z Zamościa
•  Koło Gospodyń Wiejskich Krasno‐
bród
•  Krasnobrodzki Dom Kultury
•  Informacja Turystyczna w Krasnobro‐
dzie.

Wyrazy  ogromnej  wdzięczności  za 
olbrzymie  zaangażowanie  dla  członków 
Zarządu  Osiedla  Podklasztor  oraz  na‐
szych osiedlowych Radnych:
•  Kazimierza Adamczuka
•  Kamila Pióro
•  Jarosława Jabłońskiego
•  Andrzeja Wlaźa
•  Doroty Jurkiewicz
•  Bernadetty Borek
•  Jerzego Korgi.

Chcielibyśmy  również  serdecznie 
podziękować  za  okazaną  pomoc 
i wsparcie: 

• Dyrektor KDK  Marioli Czapla
• Dyrektor ZGK  Jackowi Gmyzowi
• Księdzu Prałatowi Eugeniuszowi Der‐
dziukowi
• Agnieszce Adamczuk 
• Paniom z Krasnobrodzkiego Koła Go‐
spodyń Wiejskich
• Spółdzielni WARTO
• Małgorzacie Bukała – „Super Nitka”
• Wojciechowi Sowa
• Jarosławowi Monastyrskiemu
• Mirosławowi Lipskiemu
• Małgorzacie Miecznik
• Agacie Pióro
• Andrzejowi Gałanowi
• Agnieszce Piwko
• Sylwestrowi Kłyżowi
• Piotrowi Czekirda
• Tadeuszowi Rembiszowi
• Ryszardowi Borkowi
• Jankowi Adamczuk
• Strażakom z OSP Krasnobród
• Funkcjonariuszom z Posterunku Policji 
w Krasnobrodzie

Mieszkańcom Osiedla,  samego Kra‐
snobrodu  jak  również  przybyłym  Go‐
ściom  serdecznie  dziękujemy  za wspól‐
nie spędzony czas oraz miłą zabawę. 

Bardzo chcielibyśmy, aby Piknik ten 
stał się  imprezą cykliczną, która zapisze 
się w osiedlowy kalendarz różnych pro‐
jektów,  jakie  chcielibyśmy  zorganizo‐
wać w  naszym Osiedlu. Do  zobaczenia 
wkrótce.

Dorota Jurkiewicz
Przewodnicząca Zarządu

Osiedla Podklasztor
Fotoreportaż  str. 10

fot. Małgorzata MiecznikBorkowska

Z Krasnobrodu do Odessy
Prawie  tysiąc kilometrów dzieli 

Krasnobród  od  Odessy  na 
Ukrainie,  gdzie  28  czerwca  odbył  się 
TRZECI  MIĘDZYNARODOWY  FE‐
STIWAL  KREATYWNOŚCI  LUDZI 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ „JEST 
NADZIEJA”.

Na to wyjątkowe wydarzenie mię‐
dzy innymi została zaproszona młoda, 
uzdolniona  krasnobrodzianka    Ga‐
briela  Szpyra,  która  godnie  reprezen‐
towała nasz kraj i miasto. 

Zapewne  w  tym  momencie  nasuwa 
się  pytanie,  skąd  mieszkanka  małego 
miasteczka  na  Roztoczu  wzięła  się  na 
Ukrainie w pięknej scenerii nadmorskie‐
go miasta Odessa?

Otóż  jest na  to bardzo proste wytłu‐
maczenie. 

Gabrysia,  to uczennica krasnobrodz‐
kiego  liceum,  która  znana  jest  lokalnej 
społeczności przede wszystkim ze sceny. 
Ta  młoda  osóbka  od  najmłodszych  lat 
rozwija swoje pasje muzyczne i teatralne 
w  Krasnobrodzkim  Domu  Kultury, 
a  efekty  jej  pracy  można  często  podzi‐
wiać  na  różnych  uroczystościach,  kon‐
certach  i  wydarzeniach  organizowanych 
nie  tylko  w  domu  kultury,  ale  także 
w szkole, czy kościele. Swoją pasją i ta‐
lentem  dzieli  się  chętnie,  udzielając  się 
zarówno muzycznie jak i teatralnie.

Do Odessy zaproszenie dostała pod‐
czas  międzynarodowych  warsztatów  te‐
atralnych, które odbyły się w lutym bie‐
żącego roku w Zespole Szkół w Krasno‐
brodzie,  a  prowadzone  były między  in‐
nymi  przez  Witalija  Liubotę    reżysera 

Integracyjnego Teatru „Parostki” z Kijo‐
wa. Gabrysia  była  ich  uczestniczką  i  to 
właśnie  tam,  została  zauważona  przez 
ukraińskiego miłośnika teatru.

Jednak  sam  wyjazd  możliwy  był 
dzięki pani Małgorzacie Lipczewskiej–
Litwińczuk    logopedzie  z  Zespołu 
Szkół  w  Krasnobrodzie  i  prezesowi 
stowarzyszenia  „Abrakadabra”,  które 
prowadzi różnego rodzaju działania na 
rzecz  dzieci  i  młodzieży,  a  także  ich 
rodzin  ze  szczególnym  uwzględnie‐
niem osób niepełnosprawnych. To ona, 
jako  osoba  współpracująca  z  ukraiń‐
skimi organizatorami Festiwalu wysła‐
ła zgłoszenie.

Potem  już  wszystko  potoczyło  się 
szybko.  Ćwiczenia,  próby  utworów 
zgłoszonych na przegląd i odliczanie dni 
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do wyjazdu.
W tym miejscu należy dodać, że podróż Gabrysi do Odessy 

została  sfinansowana  przez  Radę  Rodziców  Zespołu  Szkół 
w Krasnobrodzie. Oprócz wparcia finansowego nasza reprezen‐
tantka otrzymała wiele ciepłych słów i życzeń udanego występu.

Ale  zanim  do  tego  występu  doszło  trzeba  było  pokonać 
prawie tysiąckilometrową  odległość. Czy tysiąc kilometrów to 
problem??? Oczywiście, że nie…to przygoda, wyzwanie  i no‐
we doświadczenia, a tych Gabrysi nie brakowało na pewno.

Podróż  rozpoczęła  się wyjazdem  z Krasnobrodu  do  Prze‐
myśla, a stamtąd pociągiem do Odessy. Oprócz Gabrysi, która 
jechała pod opieką instruktora z domu kultury, na Festiwal  je‐
chał także reprezentant Zamościa – Maciek, któremu towarzy‐
szyły dwie panie, mama i opiekunka, z którą na co dzień pra‐
cuje. Nie mogło  także zabraknąć  sprawczyni  całego  tego „za‐
mieszania”, która zajęła się nie tylko organizacją, ale także lo‐
gistyką  całego  wyjazdu.  Mowa  oczywiście  o  Małgorzacie 
Lipczewskiej–Litwińczuk. Kiedy  byliśmy w  komplecie,  nasza 
sześcioosobowa grupa  zaczęła  swą wyprawę do  pięknej Ode‐
ssy. Ulokowani w  sąsiednich przedziałach  sypialnego wagonu 
nocnego pociągu na Ukrainę  rozpoczęliśmy kilkunastogodzin‐
ną podróż do miejsca przeznaczenia. Trzeba przyznać, że upły‐
nęła ona w bardzo sympatycznej atmosferze, ponieważ współ‐
towarzysze podróży,  dzielący  z  nami  przedział  okazali  się  nie 
tylko  cudownymi,  otwartymi  ludźmi,  ale  przede  wszystkim 
stali się  fanami głosu  i  talentu Gabrysi. Nawiązana znajomość 
sprawiła, że kilometry i czas mijały szybko i mimo przedziału 
sypialnego wszyscy jego pasażerowie poszli spać dopiero oko‐
ło godz. 2 w nocy.

Na  miejsce  dotarliśmy  po  godzinie  11  tamtejszego  czasu, 
a  Odessa  powitała  nas  pięknym  słońcem  i  letnią,  wakacyjną 
pogodą.

Na  dworcu  naszą  polską  grupę  przywitali  przedstawiciele 
organizatorów  z wyżej wspomnianym Witalijem – który wraz 
ze swymi podopiecznymi również był gościem festiwalu.

Po  krótkim  powitaniu  zostaliśmy  przewiezieni  w  hotelu, 
skąd  po  zakwaterowaniu  i  toalecie  ruszyliśmy w miasto.  Na‐
szym celem było dotarcie nad morze i skorzystanie z wolnego 
czasu. Spacer po Odessie okazał się bardzo przyjemny i po 40 
minutach przybyliśmy na plażę. Tam czas wykorzystaliśmy na 
relaks i odpoczynek po długiej podróży.

Drugi  dzień  pobytu  na  Ukrainie  rozpoczął  się  wcześnie. 
O godzinie 9 wszyscy uczestnicy festiwalu zostali przewiezieni 
na  miejsce  przesłuchań    nadmorskiego  klubu  ITAKA,  który 
zarezerwowano  na  czas  trwania  festiwalowych  prezentacji, 
gdzie na scenie z piękną multimedialną scenografią rozpoczęły 
się występy. A było na co popatrzeć  kreatywność i przygoto‐
wanie występujących były na bardzo wysokim poziomie. Oso‐
by z niepełnosprawnością na scenie zapominały o swoich defi‐
cytach i każdy występ był pięknym przekazem, który wzbudzał 
w widzach podziw i radość.

I  na  tej właśnie  scenie, wśród  ponad  sześćdziesięciu  pod‐
miotów wykonawczych znaleźli się Polacy: Gabrysia i Maciek, 
którzy prezentowali swój talent wokalny.

Skupiając  się  na  naszej  krasnobrodziance  i  jej  występie, 
można powiedzieć, że była  trema i stres, ale  to wszystko ode‐
szło wraz z pierwszymi dźwiękami gitary. Gabrysia zaprezen‐
towała trzy utwory, w lirycznym klimacie. Jej piękny głos po‐
dobał  się wszystkim, a niektórych nawet zahipnotyzował. Mi‐
mo  iż  piosenki  śpiewane  były  po  polsku,  nasza  wokalista 
otrzymała gromkie brawa. Jak widać język muzyki jest uniwer‐
salny.  Po  zejściu  ze  sceny  otrzymała  wiele  gratulacji  i  słów 
uznania.

Festiwalowy  przegląd  trwał  do  godzin  popołudniowych. 
Był wielobarwny i zróżnicowany. Oprócz śpiewu, tańca i oczy‐

wiście teatru nie zabrakło również dobrej zabawy przy prezen‐
tacjach kabaretowych.

To wielki  zaszczyt  i przyjemność móc uczestniczyć w  tak 
wspaniałym wydarzeniu  i poczuć  integrację, nie  tylko  tę mię‐
dzynarodową, ale również tę, dzięki której wszyscy artyści sta‐
jąc na tej samej scenie stają się jedną wielką rodziną, którą łą‐
czą takie same pasje, marzenia i kreatywność, która pozwala im 
te marzenia spełniać.

Tak więc  festiwalowy  dzień minął  szybko  i  oprócz wielu 
wrażeń przyniósł krasnobrodzkiej wokalistce kolejne doświad‐
czenie artystyczne, które na pewno owocować będzie w przy‐
szłości. Udział w tak dużym wydarzeniu był kolejnym wyzwa‐
niem dla Gabrysi, która mimo swej niepełnosprawności nie re‐
zygnuje z marzeń, a konsekwentnie dąży do ich realizacji, wy‐
rażając  siebie  w  muzyce,  śpiewie  i  teatrze.  Udowadnia  tym 
samym,  że  ciężka praca  i wiara we własne  siły  pozwala  oso‐
bom z różnymi deficytami stuprocentowo uczestniczyć w życiu 
społecznym.

Ostatni dzień pobytu w przepięknej Odessie minął na zwie‐
dzaniu. Oprócz wizyty w Muzeum Czekolady  udało  nam  się 
dotrzeć  do  kilku  punktów,  które  koniecznie  trzeba  odwiedzić 
będąc w  tym  nadmorskim mieście:  schody  Potiomkinowskie, 
bulwar nadmorski, ratusz miejski i oczywiście piesza część uli‐
cy Deribasowskiej.

Potem pozostało tylko pożegnanie i podróż powrotna.
Ukraińska przygoda na pewno na długo pozostanie w pa‐

mięci Gabrysi, która oprócz wielu zdjęć  i wspomnień wróciła 
do  domu,  bogatsza  o  nowe  artystyczne  doznania,  znajomości 
i doświadczenia. Ponadto pobyt na Ukrainie był okazją, by tam 
dzięki naszej młodej artystce usłyszano o pięknym urokliwym 
miasteczku na Roztoczu jakim jest Krasnobród.

M.K.
Fotoreportaż – str 9
Fot. Mariola Kawecka
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W dniach 28 – 30 czerwca odbyły się diecezjalne reko‐
lekcje, które poprowadził o. Antonello, włoski kapłan, 

współzałożyciel, powstałej w Brazylii wspólnoty Przymierze Mi‐
łosierdzia.  Mottem  przewodnim  rekolekcji  były  słowa:  „Duch, 
który  umacnia  miłość”.  Rekolekcje  rozpoczęły  się  w  Krasno‐
brodzkim Sanktuarium a ich kontynuacja miała miejsce w wybra‐
nych parafiach. Na spotkanie z o. Antonello można było udać się 
do Tomaszowa Lubelskiego, Krasnobrodu, Górecka Kościelnego, 
Zamościa  (Katedra)  i Goraja.   Bóg widzi  twoje  złamane  serce, 
pełne wątpliwości, bez wiedzy co zrobić – podkreślał o. Antonel‐
lo.

W sobotni wieczór rekolekcjonista uczestniczył we Mszy św. 
w zamojskiej Katedrze, której przewodniczył pasterz naszej die‐
cezji, bp Marian Rojek.
 Tu jest wielka pobożność do Matki Bożej i chciałbym przekazać 
to, by ludzie z tej diecezji dalej to kontynuowali, bo Matka Boża 
prowadzi  nas  do  nieba  –  powiedział  o. Antonello  w  rozmowie 
z Katolickim Radiem Zamość.
Kapłan dodał także, że w dzisiejszych czasach ważniejsze jest by‐
śmy żyli tak by świadczyć o Chrystusie.
 Chodzi o to, żeby żyć z Jezusem, żyć przykazaniami Bożymi, to 
jest życie dwoma przykazaniami: po pierwsze, żeby móc kochać 
Boga Ojca a później kochać innych, tak jak Jezus nas nauczył da‐
jąc swoje życie, obmywając stopy innym, pokazując radość z na‐
leżenia do Jezusa. Więc mamy żyć życiem Jezusa – wskazał.

Na spotkaniu z o. Antonello było wielu wiernych z naszej die‐
cezji  i spoza je granic. Jak podkreślają uczestnicy rekolekcji, dla 
każdego był to bardzo ważny czas.

Ks. Krzysztof Hawro

Bóg widzi złamane serce
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W  niedzielę  2  czerwca  2019r. 
odbyły się uroczyste obcho‐

dy  jubileuszu  50lecia  działalności 
Ochotniczej  Straży  w  Starej  Hucie, 
którą  zorganizowali  druhowie  tej  jed‐
nostki  przy  wsparciu  innych  miesz‐
kańców Starej Huty

Uroczystości  jubileuszowe  rozpo‐
częły się o godz. 13.00 Mszą św. w in‐
tencji  strażaków  odprawioną w Kapli‐
cy w Hucisku przez ks. Artura Sokoła 
–  proboszcza  Parafii  Świętej  Bożej 
Opatrzności w Bondyrzu  i  ks.  kanoni‐
ka Wiktora Kozińskiego.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości 
przemaszerowali  pod  remizę  OSP 
w Starej Hucie,  gdzie  odbyła  się  dalsza 
jej część. Przemarsz prowadziła Krasno‐
brodzka Orkiestra Dęta, która zapewniła 
również oprawę muzyczną Mszy św.

Na placu przed remizą uroczystość 
prowadzili  druhowie  z  OSP  w  Starej 
Hucie. Dh Krzysztof Lalik powitał go‐
ści,  wśród  których  byli  m.  in.:  bryg. 
Mirosław  Michoński  –  zca  Komen‐
danta Miejskiego PSP w Zamościu, płk 
w st. spocz. Mieczysław Skiba – nestor 
pożarnictwa,  założyciel  OSP  w  Starej 
Hucie  i  wielu  innych  jednostek,  dh 
Kazimierz Mielnicki  –  członek  Zarzą‐
du  Głównego  ZOSP  RP  i  prezes  Za‐
rządu  Powiatowego  ZOSP  RP  w  Za‐
mościu,  Krzysztof  Kowalczyk  –  szef 
Kontrolingu  Terenowego  Generalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w War‐
szawie, Janusz Nawój – radny powiatu 
zamojskiego,  reprezentujący  Starostę 
Zamojskiego,  burmistrz  Krasnobrodu 
Kazimierz  Misztal,  radny  Rady  Miej‐
skiej  w  Krasnobrodzie  Piotr  Czapla, 
dyrektor  Roztoczańskiego  Parku  Na‐
rodowego  Andrzej  Tittenbrun,  nadle‐
śniczy  Nadleśnictwa  Józefów  Stani‐
sław  Nawrocki,  zastępca  nadleśnicze‐
go Nadleśnictwa  Zwierzyniec  Ryszard 

Teterycz,  komendant  gminny  OSP 
Zbigniew Wiatrzyk, prezesi  i naczelni‐
cy  OSP  z  gminy  Krasnobród  i  Ada‐
mów  oraz  mieszkańcy  Starej  Huty 
wraz  z  sołtysem  Andrzejem  Ganca‐
rzem oraz księża   Artur Sokół, Paweł 
Słonopas i ks. Wiktor Koziński

Dh  Rafał  Złotorzyński  –  prezes 
miejscowej  OSP  odczytał  rys  histo‐
ryczny  napisany  na  tę  okoliczność 
przez  dh Antoniego  Gancarza  (senio‐
ra). Jego treść przedstawiamy poniżej.

Jubileusz 50lecia OSP był  też oka‐
zją  do  uhonorowania  zasłużonych  stra‐
żaków. Wręczono Odznaki   „Za wysłu‐
gę lat”, tj. za wieloletnią służbę w OSP. 
Najcenniejsze  były  odznaczenia  za  50 
lat działalności w OSP, a więc dla stra‐
żaków,  którzy  działają  w  OSP  Stara 
Huta od samego początku istnienia jed‐
nostki.  Tymi  odznakami  uhonorowa‐
nych  zostało  pięciu  druhów:  Antoni 
Gancarz,  Kazimierz  Lalik,  Jan  Szabat, 
Adam Zdybel i Adam Szwal.

Wręczono  również  Medale  za  Za‐
sługi  dla  Pożarnictwa  –  złote,  srebrne 
i  brązowe. Uchwałą Prezydium Zarzą‐
du  Wojewódzkiego  ZOSP  RP  odzna‐
czeni zostali:

Złotym Medalem za Zasługi
dla Pożarnictwa

dh Sławomir Kukiełka 
dh Wiesław Lalik 
dh Marek Lalik 
dh Jan Margol
dh Jan Szabat
dh Dariusz Szabat

Srebrnym Medalem za Zasługi
dla Pożarnictwa

dh Rafał Złotorzyński
dh Andrzej Lalik 
dh Wiesław Kukiełka 
dh Kazimierz Kołciuk 
Brązowym Medalem za Zasługi

dla Pożarnictwa
dh Bartłomiej Martyniuk
dh Łukasz Lalik
dh Tomasz Dziuba
dh Mirosław Kukiełka

Uchwałą  Prezydium  Zarządu  Po‐
wiatowego ZOSP RP odznaką   „Stra‐
żak Wzorowy” odznaczeni zostali:
dh Katarzyna Złotorzyńska
dh Dominik Lalik
dh Marek Szabat
dh Szymon Lalik
dh Przemysław Margol
dh Łukasz Margol
dh Rafał Bukała

Ceremonii  odznaczenia  medalami 
i odznakami dokonali: bryg. Mirosław 
Michoński,  płk Mieczysław  Skiba,  dh 
Kazimierz  Mielnicki  i  burmistrz  Kra‐
snobrodu Kazimierz Misztal. 

W  dalszej  części  uroczystości  był 
czas  na  wystąpienia  okolicznościowe. 
Głos  zabrali  płk.  Mieczysław  Skiba  – 
założyciel  OSP  w  Starej  Hucie  i  bur‐
mistrz Kazimierz Misztal.

W  ramach  części  artystycznej  wy‐
stąpił miejscowy zespół wokalny „Hu‐
cianeczki”, a po min organizatorzy za‐
prosili  wszystkich  na  poczęstunek, 
który odbył się w remizie OSP.

Organizatorzy
Fotoreportaż str. 12 
 fot. Antoni Gancarz
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Jubileusz 50lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Starej Hucie

Z kart historii OSP Stara Huta
Lata  siedemdziesiąte  ubiegłego 

stulecia  nie  należały  do  najła‐
twiejszych  dla  mieszkańców  Starej 
Huty.  Widać  było  zniszczenia  po  II 
wojnie  światowej.  Najstarsi mieszkań‐
cy naszej wsi pamiętają  ten wielki po‐
żar w środku zimy, którego sprawcami 
byli  Niemcy.  Gaszenie  pożaru  było 
niemożliwe, ponieważ do uciekających 
ludzi  Niemcy  strzelali  jak  do  dzikiej 
zwierzyny na polowaniu.

W  latach  powojennych  nie  działo 
się  najlepiej  pod  względem  ochrony 
przeciwpożarowej.  Większość  budyn‐
ków  kryta  była  słomą.  W  niewielkiej 
odległości  od  budynków  gospodar‐
czych  stały  suszarnie  tytoniu,  z  któ‐
rych kilka  spłonęło, bo nie było komu 
i  czym  gasić. Wkrótce  miała  nastąpić 
poprawa.

Był  rok  1968  –  28  października, 
piękna  słoneczna  pogoda,  tak  zwana 

„złota  polska  jesień”.  Mieszkańcy  na‐
szej  wsi  powychodzili  na  gościniec 
(szosy  jeszcze  nie  było),  by  porozma‐
wiać o  różnych  sprawach,  co przynio‐
sła  „poczta  pantoflowa”.  Nagle  od 
wschodniej  strony  pokazał  się  samo‐
chód z tak zwanym  „kogutem” na da‐
chu.  STRAŻ!  Przy  pierwszej  groma‐
dzie  samochód  się  zatrzymał  i  przez 
otwarte  okno  w  samochodzie  wyjrzał 
młody,  uśmiechnięty  kapitan,  obecnie 
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pułkownik Mieczysław  Skiba  –  hono‐
rowy  prezes  Związku  OSP  RP  rejonu 
Zamojskiego. Oznajmił, że zbiera mło‐
dych  mężczyzn  na  wojnę  do  Wietna‐
mu.  Jeden  z  dorosłych  chłopaków 
przestraszył  się  i  uciekł  pomiędzy  bu‐
dynki. Gdy dowiedział się o co tak na‐
prawdę chodzi wrócił z powrotem. Na 
wojnę  nikt  nie  pojechał.  Ktoś  z  chło‐
paków  powiedział,  że  kapitan  przyje‐
chał  zakładać  straż  pożarną  i  zbiórka 
koło sołtysa Michała Mękala.

Wybrano  tymczasowy  zarząd,  któ‐
ry  przetrwał  do  18  grudnia. Wówczas 
wybrano nowy zarząd  i przyjęto wielu 
mężczyzn  do  straży,  których  nie  było 
wcześniej na zebraniu. Od samego po‐
czątku naszej działalności postanowili‐
śmy  zaopatrzyć  straż  w  sprzęt  gaśni‐
czy, by nie było bezbronnych i bezrad‐
nych  w  razie  pożaru.  Następnym  na‐
szym  marzeniem  było  mieć  własną 
remizę.  Zdawaliśmy  sobie  sprawę,  że 

łatwo  nie  będzie.  Dzięki  niewielkiej 
pomocy  Komendy  Powiatowej  (póź‐
niej  wojewódzkiej  i  po  latach  znowu 
powiatowej)  Urzędowi  Gminy  oraz 
wielkiemu  zaangażowaniu  mieszkań‐
ców wsi (nie tylko strażaków), w dzie‐
sięć  lat  od  założenia  straży,  nastąpiło 
uroczyste  otwarcie  remizy  –  jednej 
z najpiękniejszych w całej gminie.

Lata  szybko  mijały  i  wielu  zasłu‐
żonych  strażaków  odeszło  do  wiecz‐
ności.  Wielu  przeważnie  młodych,  po 
ukończeniu  szkoły  wyjechało  w  po‐
szukiwaniu  pracy  do  innych  miejsco‐
wości lub za granicę. Zastąpiły ich na‐
stępne  pokolenia,  które  nie  zaprzepa‐
ściły  pracy  założycieli,  a  nawet  dum‐
nie  ją  wspominają  i  rozwijają.  Od 
samego  początku  do  chwili  obecnej 
zostało  pięciu  strażaków  (byłych 
członków  zarządu),  są  nimi:  Antoni 
Gancarz, Kazimierz Lalik,  Jan  Szabat, 
Adam Zdybel i Adam Szwal.

Kolejne  lata  to większe  lub mniej‐
sze  sukcesy  na  zawodach  pożarni‐
czych gminnych, powiatowych i woje‐
wódzkich. Samochód Żuk, a następnie 
Star 266, włączenie w struktury Krajo‐
wego  Systemu  RatowniczoPożarni‐
czego,  rozpoczęcie  budowy  nowego 
garażu. 

Najważniejsze  jest  jednak  to,  że 
chronimy  ludzi  oraz  ich  mienie,  gasi‐
my  okoliczne  lasy,  pola  i  łąki, wyjeż‐
dżamy  do  wypadków  komunikacyj‐
nych, usuwamy osy i szerszenie, a na‐
wet  udzielamy  ratunku  przy  zawale 
serca.  Jesteśmy  blisko  ludzi  –  miesz‐
kańców nie  tylko Starej Huty,  ale  tak‐
że  Senderek,  Potoka,  Huciska,  Ma‐
lewszczyzny  i  innych  miejscowości 
naszej  gminy  i  powiatu.  Strzeżemy 
miejsc  pamięci w Lasowcach  i w Sta‐
rej Hucie. Jesteśmy zawsze z Wami.

Antoni Gancarz (senior)

Krasnobród wielką sceną dla artystów Singera
23 i 24 lipca 2019r. to data, któ‐

ra  na  pewno  wpisze  się  w  pa‐
mięć  sympatyków Międzynarodowego 
Festiwalu  „Śladami  Singera”,  którzy 
uczestniczyli w  tegorocznej  edycji  od‐
bywającej się w naszym miasteczku. 

To właśnie w  tych  dniach  do Kra‐
snobrodu zawitali  artyści  tego  interdy‐
scyplinarnego  wydarzenia.  W  tym 
miejscu  należy  przypomnieć,  że  inspi‐
racją  do  powstania  idei  tego  projektu 
jest  twórczość  noblisty  Izaaka  Basze‐
wisa  Singera  osadzona  w  wielokultu‐
rowej  scenerii miasteczek  regionu Lu‐
belszczyzny, który  tak pisał  o Krasno‐
brodzie
 "(...) Na starość reb Naftali Oleszycer, 
przełożony  gminy  w  Krasnobrodzie, 
został  bez  dzieci.  Jedna  córka  zmarła 
przy porodzie, druga w czasie epidemii 
cholery. Syn utonął, gdy konno próbo‐
wał  po  konać  San.  Reb 
Naftali miał  tylko wnuczkę 
Akszę,  sierotę.  Nie  było 
w zwyczaju, by kobieta stu‐
diowała  w  jesziwie,  bo‐
wiem «córki  królewskie  są 
wspa niałe”», a wszystkie 
córki  żydowskie  są  córka‐
mi królów. Ale Aksza uczy‐
ła  się w domu. Zadziwiała 
wszystkich  urodą,  mądro‐
ścią  i  pilnością. Miała  ja 
sną  karnację,  ciemne wło‐
sy i niebieskie oczy. (...)"
/I.B. Singer Korona z piór/

Głównym  organizato‐

rem  Festiwalu  jest  Ośrodek  Brama 
Grodzka   Teatr NN z Lu‐
blina i jak co roku program 
przez  nich  przygotowany 
był na bardzo wysokim po‐
ziomie. 

Dzieje się to za sprawą 
profesjonalizmu,  wiedzy, 
pasji,  wielkiego  zaangażo‐
wania  i  oczywiście  arty‐
stów  zaproszonych  do 
udziału w tym wydarzeniu. 

Artystów,  którzy  dzielą  się  swym 
talentem,  bawią,  uczą  i  skłaniają  do 
chwili zatrzymania i refleksji.

Pamięć  to  słowo  klucz  festiwalo‐
wych wydarzeń, począwszy od plenero‐
wej  instalacji  artystycznej  „Terytorium 
pamięci”,  przez  spektakl  Teatru  NN 
z  Lublina  „Siedem  opowieści  nie  tylko 
dla  dzieci”,  film  „Sztukmistrz  z  Lubli‐

na”, happening  tworzenia ulicy Singera, 
aż  po  główne  widowisko  – 
„Przyjaciele  Sztukmistrza”  oraz 
festiwalową  gazetę  „Sztukmistrz 
Krasnobrodzki”.

Poniżej  przedstawiamy  osoby, 
które w tym roku wyruszyły śla‐
dami Singera. 
    Grupę  tworzyli  sztukmistrzo‐
wie  z:  Polski,  Gambii,  Izraela, 
Szwajcarii i Ukrainy.

Witold  Dąbrowski    aktor,  dyrektor 
festiwalu nieprzerwanie od I edycji.

Buba Badjie Kuyateh 
Wirtuoz  instrumentu  strunowego 

o  nazwie  kora,  kompozytor  z Gambii. 
Stał  się  jednym z  najbardziej  popular‐
nych  muzyków  w  Gambii  występując 
ze  swoją  grupą  Nyodemaa  Band. 
Współpracował  z  polskimi  artysta‐
mi,  m.in.  Stanisławem  Soyką,  Milo 

Kurtisem,  Marią  Po‐
mianowska,  Aliną 
Mleczko.  Jednocze‐
śnie Buba  kontynuuje 
karierę solową
Lital Natanzon 

Izraelska  tancerka, 
która  łączy  ogień 
z óżnymi stylami  tań‐
ca  w  wyjątkowy,  au‐
torski  sposób. Studio‐
wała  tańce  z  różnych 
tradycji  Indii  i  Persji, 
Turcji  i  Afryki,  aby 
użyć  ich  w  połącze‐
niu  z  ogniem.  Cały 
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swój czas  i  energię oddaje dla  tworze‐
nia  wyjątkowych  choreografii  do  po‐
kazów  na  scenie.  Ta  pasja  wciąż  jest 
miłością jej życia.

Sofiia Popova 
Pochodzi  z  Ukrainy,  jest  studentką 

Akademii  HumanistycznoEkonomicz‐
nej  w  Łodzi,  wydział  artystyczny,  kie‐
runek taniec, specjalność tancerzchore‐
ograf. Od 2018  roku pracuje w Teatrze 
V6 w Łodzi jako tancerka i wokalistka. 
Laureatka  wielu  międzynarodowych 
konkursów  i  festiwali  na  Ukrainie, 
w Polsce, w Bułgarii i na Białorusi.

Konrad Biel 
Aktor  Teatru  Andersena  w  Lubli‐

nie. Przez wiele lat związany z progra‐
mami  telewizyjnymi  dla  dzieci.  Ma  na 
swoim koncie kilka epizodów w filmach 
fabularnych, dokumentalnych  i serialach 
telewizyjnych.  Jest  wykładowcą  w  Lu‐
belskim Studiu Teatralnym UMCS. Re‐
żyser  tegorocznego  festiwalowego 
spektaklu „Przyjaciele Sztukmistrza”.

Jan Żórawski 
Aktor,  magister  Muzykologii  UJ, 

absolwent  Akademii  Praktyk  Teatral‐
nych  „Gardzienice”.  Od  2010  r.  ściśle 
związany z Ośrodkiem Praktyk Teatral‐
nych  „Gardzienice”,  gdzie  w  spekta‐
klach  Włodzimierza  Staniewskiego 
wciela się w wiodące role. Występował 
na wielu  kultowych  scenach  w  Polsce 
i za granicą

Aude Cattin 
Artystka  cyrkowa  urodzona 

w  Szwajcarii.  Jako  nastolatka  uczyła 
się cyrku we Francji, a potem w Kana‐
dzie.  Po  uzyskaniu  dyplomu  Szkoły 
Cyrkowej w Quebec w 2015 roku, wy‐
stępowała  w  różnych  projektach  arty‐
stycznych w Kanadzie, USA i Europie. 
Jej specjalnością są: Cyr Wheel (meta‐
lowa obręcz) i żonglerka.

Stefania Jabłońska 
Absolwentka Wydziału Architektu‐

ry Wnętrz i Scenografii na ASP w Kra‐
kowie.  Twórczyni  instalacji  podczas 
tegorocznego  festiwalu.  Miłośniczka 
rzemiosła, meandrująca między formą, 
a formułą.

Maciej Hanusek 
Gitarzysta, kompozytor  i menedżer 

muzyczny,  znany  z  takich  przedsię‐
wzięć,  jak  Muzyka  Sfer,  The  Gate, 
Street  Art  Masters.  Pomysłodawca 
i twórca projektu Budka Nietelefonicz‐
na.  Przez  lata  związany  z  Teatrem 
„Gardzienice”.  Współzałożyciel  ze‐
społu Tara Gayan.

Krzysztof Kostera 
Aktor  cyrkowy  i  teatralny,  absol‐

went  Państwowej  Szkoły  Sztuki  Cyr‐
kowej  w  Julinku  ze  specjalizacjami: 

wolna  drabina  ekwilibrystyczna,  tra‐
pez  statyczny,  żonglerka.  Gra  sta‐
le m.in. w warszawskim teatro – kaba‐
recie  „Pożar  w  Burdelu”.  Jest  mene‐
dżerem  „Warszawskiego  Cyrku  Magii 
i Ściemy” oraz aktywnym animatorem 
cyrkowym.  Swoje  pokazy  prezento‐
wał m.in. w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich, Czechach, Niemczech  oraz 
w Polsce.

Agnieszka Mendel 
Wokalistka,  aktorka,  trener  głosu 

i  obecności  scenicznej.  Ukończyła  Et‐
nologię  i  Antropologię  Kulturową  na 
Uniwersytecie  Adama  Mickiewicza 
w  Poznaniu  oraz  Akademię  Praktyk 
Teatralnych Gardzienice. Od  lat  zbiera 
pieśni z  różnych stron świata  i zgłębia 
różnorodne  techniki  wokalne.  Jest  li‐
derką  kilku  grup  muzycznych,  m.in. 
Tara Gayan i Yaron Trio.

Nicole Lewicka 
Od 7 roku życia trenuje akrobatykę 

sportową,  zdobyła  2  złote  medale  na 
Olimpiadzie  Młodzieży.  Po  zakończe‐
niu  kariery  w  akrobatyce  zaczęła  tre‐
nować  fitness  (tytuł  Mistrzyni  Świata 
w FitKid do  lat  16). Występuje  z wi‐
dowiskiem  estradowocyrkowym  pt. 
„magia  areny”.  Uczy  się  w  Państwo‐
wej  Szkole  Sztuki  Cyrkowej  w  Julin‐
ku, gdzie przygotowuje  specjalizację   
latające trapezy, czyli pallot.

Oprócz  utalentowanych  pasjona‐
tów  festiwal  tworzą  trzej  przesympa‐
tyczni panowie:
Jan Brzeziński – technika 
Miłosz Wójciuk – technika
Tomasz Węgliński  kierowca (szósty 
raz z festiwalem)
https://teatrnn.pl/sladamisingera/

Relacja  z  tegorocznego  festiwalu 
w następnym wydaniu Gazety Krasno‐
brodzkiej.

M.K.
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W  niedzielę  7  lipca  na  stadio‐
nie  miejskim  w  Szczebrze‐

szynie,  przeprowadzono  XI  Powiato‐
we Zawody SportowoPożarnicze gru‐
py A  dla  Ochotniczych  Straży  Pożar‐
nych powiatu zamojskiego. 

Do  sportowej  rywalizacji  o  tytuł 
„Mistrza Powiatu” stawiło się 32 drużyn 
– mistrzowie lub vce mistrzowie zawo‐
dów  szczebla  gminnego  z  ostatnich 
dwóch  lat.  Zawody  zostały  rozegrane 
w  dwóch  konkurencjach:  bieg  sztafeto‐
wy 7 x 50m z przeszkodami, oraz pożar‐
nicze  ćwiczenie  bojowe,  które  polegało 
na  tym  by  strumieniem  wody  obrócić 
tarczę oraz strącić „pachołki”.

Nowym,  „starym”  Mistrzem  Po‐
wiatu  została  Ochotnicza  Straż  Pożar‐
na z Majdanu Wielkiego, na kolejnych 
miejscach  uplasowały  się:  OSP  Ra‐
decznica,  OSP  Gorajec  Stara  Wieś, 
OSP Wólka Husińska, OSP Szczebrze‐
szyn, OSP Suchowola Kolonia. Mistrz 
Powiatu  zagwarantował  sobie  możli‐
wość  startu  w  Zawodach  Wojewódz‐
kich, które odbędą się w 2020r.

Rywalizacja  była  bardzo  zacięta, 
ale było, też o co walczyć, pierwszych 
pięć  drużyn  otrzymały  nagrody w  po‐
staci:
I  –  bon  na  kwotę  2.000  zł.  na  zakup 
sprzętu  pożarniczego,  ufundowany 
przez  Starostwo  Powiatowe  w  Zamo‐
ściu,
II – 8 kurtek strażackich SOFTSHELL 
(o  szacunkowej  wartości  nagrody 
2.000 zł.), ufundowanych przez spółkę 
–  Linia  Hutnicza  Szerokotorowa  Sp. 
z o.o. w Zamościu,
III – ubranie specjalne – 1 kpl. (o war‐
tości  1.800  zł)  ufundowane  przez  Za‐
rząd  oddziału  Powiatowego  Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzecz‐
pospolitej Polskiej w Zamościu,
IV  –  5  par  butów  taktycznych  oraz  3 
szt. Węży  pożarniczych  – W52  (o  sza‐
cunkowej  wartości  nagrody  1.600  zł.), 
ufundowanych  przez  Filię  Oddział 
Wojewódzki  Związku  Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Pol‐
skiej w Zamościu,
V – rozdzielacz kulowy oraz prądownicę 
do  sztafety  pożarniczej  (o  szacunkowej 
wartości  nagrody  900zł.)  –  ufundowa‐
nych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu.

Ponadto  drużyny  które  uplasowały 
się  na miejscach  od  1  do  5  otrzymały 
puchary Prezesa Zarządu Oddziału Po‐
wiatowego  ZOSP  RP  –  druha  Kazi‐

mierza Mielnickiego, natomiast druży‐
na  z  Majdanu  Wielkiego  która  osią‐
gnęła  najlepszy  czas  wykonania  ćwi‐
czenia  bojowego  (25.00)  otrzymała 
puchar  Posła  na  Sejm  RP  Sławomira 
Zawiślaka.

Sportowym  zmaganiom  kibicowali 
Sławomir  Zawiślak  Poseł  na  Sejm,  st. 
bryg.  Jacek  Sobczyński  Komendant 
Miejski  PSP  w  Zamościu  wraz  z  st. 
bryg.  Mirosławem  Michońskim  Za‐

stępcą  Komendanta  Miejskiego  PSP 
w Zamościu,  druh Kazimierz Mielnic‐
ki  Prezes  Oddziału  Powiatowego 
ZOSP RP, płk w st. spocz. Mieczysław 
Skiba, ks. kan. Andrzej Chmaj kapelan 
zamojskich  strażaków  oraz  Wójtowie 
i  Burmistrzowie  Gmin,  powiatu  za‐
mojskiego.

Tekst i foto: straz.zamosc.pl

Strażacy z Majdanu Wielkiego
mistrzami powiatu
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W  czerwcu  ubiegłego  roku  za‐
inaugurowana  została  cy‐

kliczna  impreza – Dzień Otwarty w Sa‐
natorium w Krasnobrodzie. 

14  lipca  2019r  odbyła  się  jej  druga 
edycja  pod  hasłem  „Zdrowie  na  Rozto‐
czu”. Mamy  nadzieję,  że  to wydarzenie 
wpisze  się  na  stałe  w  kalendarz  imprez 
podczas krasnobrodzkiego lata.

Oficjalnego otwarcia i powitania go‐
ści dokonała Pani Dyrektor mgr Barbara 
Kowal.  Swoją  obecnością  zaszczycili 
nas:  Pan  Stanisław  Grześko  –  Starosta 
Zamojski, Pan Kazimierz Misztal – Bur‐
mistrz Krasnobrodu, Pan Antoni Skura – 
Wiceprzewodniczący  Rady  Społecznej 
Sanatorium  oraz  Radny  Rady  Powiatu 
Zamojskiego,  Radni  Rady  Powiatu  Za‐
mojskiego  w  osobach:  Pani  Agnieszka 
Adamczuk, Pan Janusz Nawój, Pan Ka‐
zimierz  Mielnicki  oraz  Dyrektorzy  Jed‐
nostek Powiatu Zamojskiego.

Całość  imprezy  podzielona  była  na 
bloki,  w  których  każdy  niezależnie  od 
wieku mógł znaleźć coś dla siebie. Bar‐
dzo  dużym zainteresowaniem gości  cie‐
szyły  się  otwarte  w  tym  dniu  gabinety 
zabiegowe,  gdzie można  było  zapoznać 
się  z  bazą,  ofertą  oraz  skorzystać  z  za‐
biegów.

Scena  rozstawiona  na  dziedzińcu 
Zespołu  Pałacowo  –  Parkowego  gościła 
wielu artystów. Występowały dzieci, od‐
był  się  konkurs  pt.  „Mały mam  talent”, 
w  którym  podziwialiśmy  zdolności  na‐
szych  młodych  mieszkańców.  W  póź‐

niejszych  godzinach  sceną  zawładnęli 
dorośli  wykonawcy.  Wysłuchaliśmy 
koncertu  Kapeli  Krasnobrodzkiej,  ze‐
społu  Północ  –  Południe,  a  jako  gość 
specjalny  wystąpił  Zespół  Czeremszyna 
z Ukrainy.

W  ciągu  całego  dnia  towarzyszył 
nam kiermasz  i nasi  lokalni  twórcy. Ca‐
łość zamknęła dyskoteka pod gwiazdami 
z DJ „Red Light”. W ten dzień mieliśmy 
także  atrakcje  pogodowe  od  słońca, 
deszczu,  aż  po  obfity  grad,  ale  nic  nie 
zdołało zepsuć nam dobrej zabawy.

Serdecznie  dziękujemy  mieszkań‐
com  i  gościom  za  liczne  przybycie 
i wiele pozytywnych, budujących opinii. 
Szczególne podziękowania kierujemy do 
wystawców:
• „Super Nitka” szycie i Haft, 
• Koło Gospodyń Wiejskich 
w Krasnobrodzie, 
• „Ania i Artur – wata cukrowa”, 
• Roztoczańska Spółdzielnia Socjalna 
„Warto”, 
• Avon, 
• „Chleb żytni i coś do …” Beata 
Skrzyńska,
• Stal chirurgiczna   Flejszar 
Władysława,
• „Party zabawa” – Małgorzata Kucaj

Dziękujemy  również  małym  arty‐
stom, których występy w postaci śpiewu 
i  gry  instrumentalnej,  wzbudziły 
uśmiech  na  twarzy  wszystkich  zebra‐
nych.  Przed  publicznością  wystąpiły: 
Martyna  Bełz,  Kinga  Cisek,  Marianna 

Sachajko,  Dominika  Kawka,  Zespół 
„Bemolki”  pod  przewodnictwem  Jaro‐
sława Derkacza. 

Wyrazy  uznania  i  podziękowanie  za 
wspaniałą zabawę kierujemy do Pani Be‐
aty Kulczyńskiej – instruktorki Zumby.

Nic  by  nie  było  gdyby  nie  pomoc 
i  zaangażowanie  ludzi  z  zewnątrz.  Bar‐
dzo  dziękujemy  naszym  sponsorom, 
którzy udzielili nam wsparcia przy orga‐
nizacji  tego  przedsięwzięcia  oraz  ufun‐
dowali nagrody.
• AMC Market Spożywczy w Krasno‐
brodzie, 
• Apteka Millenium s.c. R.W. Gargol 
z siedzibą w Lublinie „Zamojska I” 
w Zamościu, 
• Dzienny Dom Seniora Plus w Krasno‐
brodzie
• Eres Medical (dystrybutor sprzętu me‐
dycznego)
• Park Linowy w Krasnobrodzie
• „Przystań nad Wieprzem” – spływy 
kajakowe w Hutkach
• Salon kosmetologii Estetycznej Beauty 
Universe w Zamościu
• Salon kosmetyczny Beauty Heaven 
w Krasnobrodzie.

Zapraszamy w ciągu roku do korzy‐
stania  z  naszej  bogatej  oferty  oraz  za‐
chęcamy  do  śledzenia  naszej  strony  in‐
ternetowej  www.sanatoriumkrasno‐
brod.pl  oraz  konta  na  fb.  Zamieszczane 
są tam wszystkie promocje i nowinki.

Do zobaczenia.
Małgorzata Kulczycka

Dzień Otwarty 
w Samodzielnym  Publicznym Sanatorium 

Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
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XX Wojewódzkie Igrzyska LZS
W niedzielę 28 lipca na stadionie sportowym 

w Krasnobrodzie  odbędzie  się  największa 
w województwie impreza rekreacyjnosportowa LZS, 
której  głównym  organizatorem  jest  Wojewódzkie 
Zrzeszenie  Ludowe  Zespoły  Sportowe  w  Lublinie. 
Krasnobród już po raz drugi będzie gospodarzem tych 
zawodów. 

W  igrzyskach wezmą udział  reprezentacje gminne 
i powiatowe z terenu województwa lubelskiego. Będzie 
to święto sportu i rekreacji zarówno dla młodzieży, tro‐
chę starszych jak i seniorów, których rywalizację już po 
raz 5 będzie można oglądać wraz w Igrzyskami Woje‐
wódzkimi.

Honorowy  Patronat  nad  dwudziestą,  jubileuszową 
edycją  objął  Jarosław  Stawiarski  –  Marszałek  Woje‐
wództwa Lubelskiego, a Komitetem Honorowym kie‐
ruje Michał Mulawa – Przewodniczący Sejmiku Woje‐
wództwa Lubelskiego.

Rozgrywki  będą  się  odbywały  w  następujących 
konkurencjach:  piłka  nożna  drużyn  5osobowych  ko‐
biet  i  mężczyzn,  piłka  siatkowa  drużyn  3osobowych 
kobiet  i  mężczyzn,  piłka  siatkowa  plażowa  kobiet 
i mężczyzn,  koszykówka 3osobowych drużyn kobie‐
cych i męskich, przeciąganie liny, zawody wędkarsko
spławikowe,  trójbój  kobiet  (rzut  podkową,  corn  hole, 
rzut  lotką  do  tarczy),  spacer  farmera,  czwórbój  dla 
władz  samorządowych  gminnych  oraz  powiatowych 
(corn hole, rzut lotką do tarczy, rzut podkową, narty in‐
tegracyjne), zawody sportowopożarnicze oraz konku‐
rencjach indywidualnych, np. przerzucanie opony trak‐
torowej  (6070  kg),  konkurs  siłacza  (wyciskanie  od‐
ważnika),  a  także  konkurs  wiedzy  o  bezpieczeństwie 
ruchu drogowego i zawody sprawnościowe.

Dla  zwycięzców  poszczególnych  konkurencji  or‐
ganizatorzy przygotowali puchary i medale.

 Mariola Czapla

W dniu 18 lipca 2019 delegacja 
naszego  miasta  w  osobach: 

burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misz‐
tal  i  dyrektor  Krasnobrodzkiego  Domu 
Kultury  Mariola  Czapla  gościli  w    po‐
rannym  programie  „Poranek  między 
Wisłą i Bugiem” w TVP 3 Lublin. 

Zostali  tam  zaproszeni,  aby  opo‐
wiedzieć  o  „Dniach  Krasnobrodu”   
imprezie,  której  patronem  medialnym 
była  lubelska  telewizja. Wizyta w  ple‐
nerowym  studiu  telewizyjny  była  też 
okazją  do  promowania  uroków  nasze‐
go  miasta  –  walorów  turystycznych 

i uzdrowiskowych.
Zapraszamy  do  obejrzenia  tego ma‐

teriału na: 
https://lublin.tvp.pl/43552642/18
lipca2019
(  nasze wejście  na  antenę  1godz.  17min 
20 s.)

M. K.

Delegacja naszego miasta w Telewizji Lubelskiej 
zaprasza do Krasnobrodu
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Spotkanie szkoleniowoinformacyjne
dla stowarzyszeń i KGW

W dniu 9  lipca 2019 r. w Kra‐
snobrodzkim  Domu  Kultury 

odbyło  się  spotkanie  informacyjno
szkoleniowe dla przedstawicieli organi‐
zacji pozarządowych.

Spotkanie  odbyło  w  dwóch  blo‐
kach  szkoleniowych. Moduł  I    Szko‐
lenie  nt.  „Wymagania  sanitarnohigie‐
niczne w produkcji żywności tradycyj‐
nej”  poprowadziła  Pani  Elżbieta Wró‐
blewska  przedstawiciel Państwowego 
Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego 
w  Zamościu. Moduł  2    Szkolenie  nt. 
„Pozyskiwania  i  rozliczania  środków 
na  działalność  statutową  organiza‐
cji  (KGW)”  poprowadził  Pan  Tomasz 
Zieliński    Poseł  na  Sejm  RP,  Wice‐
przewodniczący  Parlamentarnego  Ze‐
społu na rzecz Rozwoju Kół Gospodyń 
Wiejskich i Miejskich.

W  spotkaniu  uczestniczyli:  Kazi‐
mierz Misztal  Burmistrz Krasnobrodu, 
Mariola Czapla  Dyrektor KDK,  Mag‐
dalena  Tereszczuk    Prezes  Lokalnej 

Organizacji  Turystycznej  „Roztocze”, 
Anna RomanowiczŁagowska   Dyrek‐
tor  Biura  Poselskiego  Posła  Tomasza 
Zielińskiego.

W spotkaniu uczestniczyli także rad‐
ni  i  sołtysi  oraz  przewodniczący  osiedli 
z terenu gminy i miasta Krasnobród oraz 
członkowie  i  członkinie  stowarzyszeń 
oraz  przedstawicielki  4  kół  gospodyń 
wiejskich  z  terenu  naszej  gminy: KGW 
Stara Huta, KGW Kaczórki, KGW Kra‐
snobród i KGW Hutki.

Na  zakończenie  spotkania  Poseł 
Zieliński  wręczył  paniom  z  KGW 
w Starej Hucie upominki w postaci  lu‐

dowych chust. 
Bardzo  serdecznie  dziękujemy  za 

prelekcje:  Panu  Posłowi  Tomaszowi 
Zielińskiemu oraz Pani Kierownik Elż‐
biecie  Wróblewskiej.  Pracownikom 
i Pani Dyrektor KDK za pomoc organi‐
zacyjną. DZIĘKUJEMY BARDZO! 

Mamy nadzieje,  że dzięki  pozyska‐
nej  wiedzy  organizacje  będę  chętniej 
nawiązywać wzajemną współpracę 
co  przyczyni  się  do  aktywnego uczest‐
nictwa  w  życiu  społecznym  naszej 
gminy.

Małgorzata MiecznikBorkowska




