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Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
Zgodnie z harmonogramem odbioru
odpadów w naszej gminie w dniach: 31
maja (teren wiejski Gminy Krasnobród)
i 1 czerwca (miasto Krasnobród), odbyła
się zbiórka odpadów wielkogabaryto‐
wych.
W ramach zbiórki odbierane były na‐
stępujące rodzaje odpadów: stare meble,
łóżka, fotele, materace, dywany. Zbiórkę
odpadów wielkogabarytowych przepro‐
wadził Spółdzielczy Zakład Gospodarczy
w Józefowie.
Opracowanie dokumentacji budowy
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w ul. Widokowej oraz sieci kanaliza‐
cyjnej w miejscowości Nowa Wieś
27 Maja w Urzędzie Miejskim
w Krasnobrodzie, Burmistrz Krasnobro‐
du Kazimierz Misztal podpisał umowę
z firmą Doradztwo i Wykonawstwo Ro‐
bót Budowlanych AKTEX Antoni Ko‐
pytko na opracowanie dokumentacji pro‐
jektowo – kosztorysowej na budowę sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wi‐
dokowej oraz sieci kanalizacyjnej w miej‐
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scowości Nowa Wieś.
Zamówienie obejmuje wykonanie
dokumentacji technicznej wielobranżo‐
wego projektu budowlanego wraz
z kosztorysem.
Usługa obejmuje wykonanie kom‐
pletnej dokumentacji projektowokoszto‐
rysowej wraz z niezbędnymi uzgodnie‐
niami oraz uzyskanie na rzecz Zamawia‐
jącego pozwolenia na budowę lub braku
sprzeciwu do złożonego zamiaru wyko‐
nania robót budowlanych.
Zakończenie przedmiotu umowy dla
części I oraz części II zamówienia do dnia
27.03.2022 r.
Przetarg na „Budowę oświetlenia
ulicznego zasilanego ze stacji
Kaczórki 1, Kaczórki 3, Hutki”
7 czerwca Gmina Krasnobród ogłosi‐
ła postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Budowa oświetlenia
ulicznego zasilanego ze stacji Kaczórki 1,
Kaczórki 3, Hutki”.
Postępowanie prowadzone jest w try‐
bie podstawowym. Termin składania ofert
upływa 22 czerwca 2021 r. o godz. 10.00.
Zamówienie jest realizowane w ramach
dofinansowania projektu pt. „Moderniza‐
cja i rozbudowa oświetlenia ulicznego
w Gminie Krasnobród” współfinansowa‐
nego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 20142020, Oś Priorytetowa 5
Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja
niskoemisyjności.
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Umowa na rozbudowę
drogi gminnej w Kaczórkach
11 czerwca podpisano umowę po‐
między Gminą Krasnobród, reprezento‐
waną przez Kazimierza Misztala  Bur‐
mistrza Krasnobrodu przy kontrasygna‐
cie Tomasza Maruszaka – Zcy Skarbnika
Gminy a spółką pod firmą „Przedsiębior‐
stwo Robót Drogowych Sp. z o.o.” z sie‐
dzibą w Zamościu, reprezentowaną
przez Stanisława Bidę – Wiceprezesa fir‐
my, na realizację zadnia pn. „Rozbudowa
drogi gminnej nr 110829L w miejscowo‐
ści Kaczórki od km 0+013,00 do km
0+727,50”.
Zakres robót obejmuje w szcze‐
gólności:
• rozbudowę drogi o długości 714,50m
i szerokości podstawowej 5,50 m o na‐
wierzchni z betonu asfaltowego, której
początek zlokalizowany jest w km
0+013.00 w rejonie skrzyżowania z dro‐
gą wojewódzką nr 849 (przy granicy pasa
drogowego), natomiast koniec inwestycji
zlokalizowany jest w km 0+727.50, na
granicy Gmin Krasnobród i Adamów;
• wykonanie chodnika o szerokości
2,00 m o nawierzchni z kostki betonowej
brukowej;
• wykonanie zjazdów zbiorczych i le‐
śnych o nawierzchni z betonu asfaltowe‐
go oraz gospodarczych o nawierzchni
z kostki betonowej brukowej;
• przebudowę kolidujących urządzeń te‐
lekomunikacyjnych;
• budowę kanału technologicznego;

• przebudowę istniejącego oświetlenia
ulicznego oraz budowę nowego;
• wykonanie przebudowy istniejącego
systemu odwodnienia powierzchniowego
wraz z remontem rowów przydrożnych
i zabezpieczenie części skarp;
• urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
Wykonawcą robót została fir‐
ma Przedsiębiorstwo Robót Drogo‐
wych Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu.
Wartość podpisanej umowy wynosi
1 625 210,48 zł brutto.
Zgodnie z zawartą umową roboty zo‐
staną wykonane w terminie do 11 listopa‐
da 2021 r.
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Zadanie finansowane jest ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
(dawniej Fundusz Dróg Samorządo‐
wych).
Odbiór końcowy budowy kanalizacji
W dniu 11.06.2021 r. w Krasnobro‐
dzie, odbył się odbiór końcowy dotyczą‐
cy realizacji zadania pn. „Budowa kolek‐
tora kanalizacji sanitarnej z przykanalika‐
mi w ul. Tomaszowskiej w Krasnobro‐
dzie wraz z budową kolektora kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami na Osiedlu
Podklasztor w Krasnobrodzie w rejonie
ulic Łąkowa, AI. N.M.P., Słoneczna, So‐
bieskiego oraz kolektora łączącego Al.
N.M.P. w Krasnobrodzie z miejscowością
Majdan Wielki”.
Roboty zostały wykonane w ramach
projektu pod nazwą: „Przebudowa
oczyszczalni ścieków dla aglomeracji
Krasnobród wraz z budową kanalizacji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
przy Al. N.M.P. w Krasnobrodzie
oraz w Majdanie Wielkim
15 czerwca Burmistrz Krasnobrodu
Kazimierz Misztal przy kontrasygnacie
Zastępcy Skarbnika Gminy Tomasza Ma‐
ruszaka podpisali umowę na realizację
zamówienia publicznego polegającego na
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej przy
Al. N.M.P. w Krasnobrodzie oraz w Maj‐
danie Wielkim”.
Wykonawcą zadania jest konsorcjum
firm: „Zakład Usług Sanitarnych Józef
Bucior” z siedzibą w Krasnobrodzie oraz
„AGBUD Łukasz Bucior” z siedzibą
w Krasnobrodzie.
Wartość podpisanej umowy wynosi
596 550,00 zł brutto. Zadanie zostanie
wykonane do dnia 15 grudnia 2021 r.
Zadanie jest współfinansowane w ra‐
mach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

sanitarnej w Krasnobrodzie” współfinan‐
sowanego w ramach Osi Priorytetowej 6
Ochrona środowiska i efektywne wyko‐
rzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospo‐
darka wodnościekowa, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 20142020.
Na podstawie zgłoszenia wykonawcy
 Zakładu RemontowoBudowlanego
w Zamościu Kustra Adam w spadku
z dnia 30.04.2021 r., dokonano odbioru
końcowego robót budowlanych Umowy
Nr 11/2020 z dnia 28.02.2020 r. i Aneksu
nr 1 z dnia 14.12.2020 r., Aneksu nr 2
z dnia 19.02.2021 r.
Podczas odbioru wykonawcę repre‐
zentowali: Tomasz Kustra – Zarządca
sukcesyjny i Marcin Bondyra – kierownik
budowy, a inwestora  Gminę Krasno‐
bród: Kazimierz Misztal – Burmistrz
Krasnobrodu oraz Komisja w składzie:
Małgorzata MiecznikBorkowska i Doro‐
ta Sikora  członkowie Komisji. Odbiór
odbył się przy współudziale inspektora
nadzoru wiodącego: Jacka Marcyniuka 
Inspektor nadzoru branży sanitarnej i Jac‐
ka Gmyza  Dyrektora Zakładu Gospo‐
darki Komunalnej w Krasnobrodzie.
Całkowita wartość wykonanych
i odebranych robót wynosi netto
1 358 000,00 zł i brutto 1 670 340,00 zł.

Częściowy odbiór prac
termomodernizacyjnych Zespołu
Szkół w Krasnobrodzie
W dniu 16 czerwca 2021 r. p. Kazi‐
mierz Misztal – Burmistrz Krasnobrodu
w obecności wykonawcy robót budowla‐
nych Invest Energy Paweł Kmieć z sie‐
dzibą w Biłgoraju reprezentowaną przez
Pawła Kmiecia i Dawida Blicharza in‐
spektora nadzoru inwestorskiego branży
budowalnej dokonali częściowego od‐
bioru prac zadania pn. „Termomoderni‐
zacja budynku Zespołu Szkół w Krasno‐
brodzie”.
Wartość odebranych częściowo robót
według zawartej Umowy wynosi
203 946,94 zł brutto.
Zadanie realizowane jest w ramach
projektu pn. „Termomodernizacja budyn‐
ków użyteczności publicznej w gminie
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Krasnobród” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Roz‐
woju Regionalnego w ramach Osi priory‐
tetowej 5 Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna, Działanie
5.2 Efektywność energetyczna sektora
publicznego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskie‐
go na lata 20142020.
Prace będą kontynuowane do
31.08.2021 r.
Remont mostku w Zielonem
23 czerwca został wyremontowany
mostek we wsi Zielone (na gliniku).
W prace społeczne włączyli się miesz‐
kańcy miejscowości. Niezbędne materia‐
ły zapewnił Burmistrz Krasnobrodu Ka‐
zimierz Misztal, za co serdeczne podzię‐
kowania przekazuje Sołtys Zielonego
Lucyna Kawka.
Dziękujemy za zaangażowane i chęć

wykonywania działań na rzecz całej spo‐
łeczności lokalnej. Wyremontowany mo‐
stek pozwoli na bezpieczne przemiesza‐
nie sie mieszkańców.
Podpisanie umowy na modernizację
WTZ w Dominikanówce
W dniu 24 czerwca 2021 r. Gmina
Krasnobród reprezentowana przez Kazi‐
mierza Misztala  Burmistrza Krasnobro‐
du i Tomasza Maruszaka  Zastępcę
Skarbnika Gminy podpisała umowę
z Powiatem Zamojskim reprezentowa‐
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nym przez Starostę Zamojskiego Stani‐
sława Grześko, Wicestarostę Witolda Ma‐
ruchę i Skarbnika Powiatu Marka Serokę
na modernizację Warsztatu Terapii Zaję‐
ciowej w Dominikanówce.
Zadanie to będzie realizowane w ra‐
mach ,,Programu wyrównywania różnic
między regionami III’’ obszar F ze środ‐
ków Państwowego Funduszu Rehabilita‐
cji Osób Niepełnosprawnych”.
Kwota dofinansowania to 160 000,00
zł. Termin realizacji zadania  koniec
2021 roku.
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Zakończenie prac
modernizacyjnych świetlicy wiejskiej
w Majdanie Wielkim
W dniu 25 czerwca 2021r. dokonano
odbioru wykonanego zadania pn. „Mo‐
dernizacja świetlicy wiejskiej w Majdanie
Wielkim – docieplenie budynku i położe‐
nie tynku”.
Wykonawcą robót była firma Usługi
Budowlane Sławomir Piwko z Majdanu
Wielkiego.
Całkowita wartość wykonanych
i odebranych robót wynosi 27 600,00 zł
brutto.
Informacje zebrała: M. Czapla

Uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego
na Rozbudowę Przychodni Rehabilitacyjnej
w Sanatorium w Krasnobrodzie

D

nia 28 czerwca 2021 roku od‐
była się uroczystość podpisa‐
nia Aktu Erekcyjnego i wmurowania
Kamienia Węgielnego pod inwesty‐
cję ,,Przebudowa i rozbudowa kom‐
pleksu sanatoryjnego Samodzielnego
Publicznego Sanatorium im. Janusza
Korczaka w Krasnobrodzie z Funduszu
przeciwdziałania COVID  19”. Jednym
z zadań przedsięwzięcia jest ,,Rozbudo‐
wa przychodni rehabilitacyjnej w Sana‐
torium w Krasnobrodzie”, którego
koszt wynosi ok. 10 mln zł. Powiat Za‐
mojski pozyskał na ten cel 6 mln zł
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo‐
kalnych.
Uroczystego podpisania Aktu Erek‐
cyjnego dokonali: Jacek Sasin  Wice‐
prezes Rady Ministrów, Waldemar Kra‐
ska  Wiceminister Zdrowia, Beata Ma‐
zurek  Poseł Parlamentu Europejskiego,
Jerzy Chróścikowski  Senator RP, Be‐

ata Strzałka  Poseł na Sejm RP, Sławo‐
mir Zawiślak  Poseł na Sejm RP, To‐
masz Zieliński  Poseł na Sejm RP, Ma‐
rian Rojek  Jego Ekscelencja Ksiądz
Biskup Diecezji Zamojskiej, Robert
Gmitruczuk  Wicewojewoda Lubelski,
Michał Mulawa  Wicemarszałek Woje‐
wództwa Lubelskiego, Stanisław Grześ‐
ko  Starosta Zamojski, Krzysztof
Rusztyn  Przewodniczący Rady Po‐
wiatu, Kazimierz Misztal  Burmistrz
Krasnobrodu, Marek Kamola Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo‐
wych w Lublinie oraz Barbara Kowal –
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Sanatorium im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie.
Inwestycja pn. ,,Rozbudowa przy‐
chodni rehabilitacyjnej w Sanatorium
w Krasnobrodzie” polega na rozbudo‐
wie budynku przychodni, która ma na
celu powiększenie bazy hotelowej Sa‐

natorium poprzez uzyskanie dodatko‐
wych łóżek sanatoryjnych na parterze
oraz poddaszu (wzrost liczby łóżek
z 19 do 62) oraz powiększenie bazy za‐
biegowej poprzez rozbudowę i wypo‐
sażenie w sprzęt rehabilitacyjny zakła‐
du przyrodoleczniczego.
Przebudowany obiekt przeznaczony
zostanie m.in. dla osób, które przeszły
COVID – 19 i potrzebują specjalistycz‐
nej rehabilitacji w celu zniwelowania
pochorobowych powikłań, związanych
najczęściej z zaburzeniami ciśnienia
krwi, zakrzepami zatorowymi, zmniej‐
szeniem wydolności oddechowej czy
ogólnym osłabieniem organizmu.
Marta Lizut
Fotoreportaż – str. 19
fot. Ewa Monastyrska
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„Juliusz Słowacki
– Między słowem
a obrazem”

Projekt z dofinansowaniem MKDNiS

N

a podstawie umowy zawartej w dniu
10.06.2021r. z Narodową Galerią Sztuki „Za‐
chęta”, Krasnobrodzki Dom Kultury realizuje projekt
pn. „Juliusz Słowacki – Między słowem a obrazem”,
który otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury, Dzie‐
dzictwa Narodowego i Sportu 2021 z programu „Sztuki
wizualne”.
Jego całkowita wartość to 32.410,00 zł, w tym dofi‐
nansowanie z MKDNiS – 25.000,00 zł.
Projekt obejmuje organizację wystawy oryginalnych
ilustracji, których autorami są najwybitniejsi polscy ilu‐
stratorzy, laureaci wielu nagród, przedstawiciele różnych
prądów, kierunków, kilku pokoleń, wśród nich twórcy
i kontynuatorzy znanej w świecie, „polskiej szkoły ilu‐
stracji” oraz uzdolnieni młodzi artyści. Prace na wystawę
gromadzone są od kilkunastu lat, więc znajdą się na niej
także ilustracje nieżyjących już artystów m.in. prof. Ja‐
nusza Stannego.
Wystawie towarzyszyć będzie katalog, zawierający
reprodukcje tych prac. Obecnie prowadzone są działania
związane z wykonaniem projektu katalogu i przygoto‐
waniem go do druku.
Autorką projektu i kuratorem realizacji jest Maria
Grażyna Szpyra, która od 40 lat zajmuje się promocją
polskiej ilustracji w Polsce i za granicą (plenery, warsz‐
taty, wystawy i towarzyszące im wydawnictwa), a od 15
lat współpracuje z Krasnobrodzkim Domem Kultury.
Celem projektu jest popularyzacja oraz prezentacja
dorobku polskich ilustratorów, ilustracji jako dzieła sztu‐
ki, kierunków i trendów rozwoju tej dziedziny, jej walo‐
rów artystycznych, a także pokazanie różnorodności roz‐
wiązań plastycznych w interpretacji jednego wybranego
tematu, jakim jest twórczość J. Słowackiego.
Termin otwarcia wystawy i promocji katalogu
w Krasnobrodzkim Domu Kultury zaplanowany jest na 2
września, potem wystawa będzie prezentowana w gale‐
riach i palcówkach kultury na terenie Polski.
Mariola Czapla

Projekt „Juliusz Słowacki – Między słowem a obrazem”
dofinansowano ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
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Zapraszamy do promowania Miasta i Gminy
Krasnobród podczas 78. Tour de Pologne

rzed nami wielka międzynarodowa impreza
sportowa  78. TOUR DE POLOGNE. To
szczególne dla nas wydarzenie, bo trasa tego presti‐
żowego wyścigu kolarskiego będzie prowadziła przez
województwo lubelskie i przez teren Miasta i Gminy
Krasnobród.
W gminie Krasnobród będziemy gościli uczestni‐
ków i organizatorów tego wydarzenia we wtorek 10
sierpnia 2021 roku. Kolarze przejadą przez nasze
miasto i miejscowości naszej gminy (Hutków, Maj‐
dan Wielki, Wólkę Husińską) pokonując drugi etap
(200,8 km) tego kolarskiego wyścigu, który prowadzi
z Zamościa do Przemyśla.
Warto też dodać, że w Krasnobrodzie będzie mia‐
ła miejsce LOTNA PREMIA LOTTO, a w Wólce
Husińskiej PREMIA GÓRSKA III kategorii.
78. TOUR DE POLOGNE będzie transmitowany
na cały świat. Warto więc pomyśleć, aby jak najlepiej
zaprezentować się podczas tego wydarzenia.
W związku z tym, zwracamy się z prośbą do wszyst‐
kich mieszkańców miasta i gminy Krasnobród, sto‐
warzyszeń, KGW i innych grup nieformalnych
o promocję naszego miasta i gminy podczas drugiego
etapu 78. TOUR DE POLOGNE.
Chodzi o wykonanie, przy trasie wyścigu, pomy‐
słowych, nawiązujących do naszego regionu i trady‐
cji, ale też i samego wyścigu kolarskiego form prze‐
strzennych, które będą widoczne dla organizatorów
i uczestników tego wydarzenia, ale również dla ka‐
mer telewizyjnych.
Za najlepszą, najciekawiej zrealizowaną formę
promocji przewidziana jest nagroda finansowa ufun‐
dowana przez Grupę Radnych Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie.
O wyborze nagrodzonej formy promocji zdecy‐
dują fundatorzy nagrody.
Zgłoszenia przyjmowane są w Krasnobrodzkim
Domu Kultury: tel. 84 660 71 17, email: kon‐
takt@kultura.krasnobrod.pl.
Grupa Radnych
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

Z

Aktywni mieszkańcy Osiedla Podklasztor

arząd Osiedla Podklasztor na
czele z przewodniczącą p.
Dorotą Jurkiewicz zorganizował ma‐
lowanie ogrodzenia przy parku na
skrzyżowaniu ulic Tomaszowskiej

i Al. NMP w Krasnobrodzie.
Farbę i potrzebne materiały zapew‐
nił Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz
Misztal. Do pomocy zaproszono
wszystkich mieszkańców osiedla, zgło‐
siła się grupa aktywnych i chętnych do
pomocy osób.
Jak relacjonowała Pani Przewodni‐
cząca: „Malowanie „poszło” niezwykle
szybko. Udało nam się również pomalo‐
wać barierki w ogrodzeniu naszego Ko‐
ścioła. Z taką GRUPĄ można „góry
przenosić”.
Dziękujemy Panu Burmistrzowi za
farbę, narzędzia malarskie oraz napoje
orzeźwiające.
Serdecznie gratulujemy zaangażo‐

wania i chęci do wolontarystycznej
pracy! Wielkie brawa za aktywność!
Referat Funduszy
Unijnych i Inwestycji UM
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„Śladami Singera” – międzynarodowy festiwal powraca

T

rwają przygotowania do kolej‐
nej edycji Międzynarodowego
Festiwalu „Śladami Singera”, który już
na stałe wpisał się w kalendarz krasno‐
brodzkich imprez.
W roku ubiegłym ze względu na
pandemię koronawirusa to wyjątkowe
wydarzenie nie mogło odbyć się w do‐
tychczasowo proponowanej formie, jed‐
nak jego miłośnicy mogli skorzystać
z propozycji organizatorów i wirtualnie
uczestniczyć w festiwalu, gdzie każdy
festiwalowy dzień dedykowany był in‐
nemu miejscu. Były wspomnienia arty‐
stów z minionych edycji, fragmenty pro‐
zy Singera, archiwalne zdjęcia z po‐
szczególnych miejscowości oraz mate‐
riały video pokazujące najbardziej spek‐
takularne wydarzenia z historii festiwalu.
Miło nam poinformować, że w tym
roku mimo nadal niezbyt łatwej sytuacji
wszystko wróci do normy i festiwal
„Śladami Singera” odbędzie się w Kra‐
snobrodzie w dniach 2425 lipca.
Przypominamy, że pomysłodawcą
i organizatorem tego wielowymiarowego

wydarzenia jest Ośrodek Brama Grodz‐
ka  Teatr NN, a dyrektorem niezmiennie
od pierwszej edycji – Witold Dąbrowski.
W tym miejscu należy również wspo‐
mnieć, że inspiracją dla powstania idei
projektu jest twórczość noblisty Izaaka
Baszewisa Singera, osadzona w wielo‐

kulturowej scenerii miasteczek regionu
Lubelszczyzny.
Poniżej przedstawiamy tegoroczny
plan wędrówki śladami Singera w Kra‐
snobrodzie.
M. K.

PROGRAM

DZIEŃ I (24 LIPCA  sobota)
17.00  20.00 „Singer contra Singer”
Plenerowa instalacja artystyczna „Singer contra Singer”, połączona
z promocją Gazety Festiwalowej „Sztukmistrz Krasnobrodzki”.
Elementem instalacji jest projekcja filmu dokumentalnego pt. „Warszawa 
pejzaż z Singerem” (scenariusz i reżyseria: Adam Kinaszewski i Henryka
Dobosz) opowiadający poprzez postać pisarza losy Żydów na ziemiach
polskich. Produkcja z archiwum TVP.
Miejsce: Plac Siekluckiego
20.00  21.00 Spektakl literackomuzyczny „Opowieści z Nocy”.
Relacje świadków Zagłady zestawione z wierszem poety Jakova Glatsztejna
„Lublinie, moje święte żydowskie miasto” prezentowane z wykonywaną na
żywo oryginalną muzyką.
Po spektaklu spotkanie i rozmowa z jego wykonawcami.
Występują: Witold Dąbrowski, Robert Brzozowski (kontrabas), Marian
Pędzisz (altówka). Reżyseria: Tomasz Pietrasiewicz
Miejsce: Krasnobrodzki Dom Kultury
DZIEŃ II (25 LIPCA  niedziela)
12.00 Projekcja telewizyjnej adaptacji spektaklu teatralnego
„Opowiadania dla dzieci”
Spektakl w reż. Piotra Cieplaka zrealizowano w Teatrze Narodowym
w Warszawie. Osiem opowiadań,które przenoszą nas z Nowego Jorku
w czas biblijny, a potem do mitycznego Chełma i tworzą świat, w którym
możliwe są zabawa, czułość i cud. Produkcja z archiwum TVP.
Miejsce: Krasnobrodzki Dom Kultury
20.00 „Przyjaciele Sztukmistrza”
spektakl plenerowy w wykonaniu artystów Fundacji Sztukmistrze (żonglerka,
akrobatyka, akrobatyka powietrzna, teatr fizyczny, fire show)Spektakl
cyrkowoteatralny inspirowany prozą Singera, przygotowany specjalnie na
tegoroczną edycję festiwalu. Zagrany pół żartem pół serio, tak jak zwykł pisać
Noblista.Reżyseria: Arkadiusz Ziętek i Zespół.
Miejsce: Plac Siekluckiego
W razie niepogody spektakl plenerowy będzie realizowany
w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
Na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY
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XV Jubileuszowy Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej
„Per Artem ad Astra”  Krasnobród 2021

rwają przygotowania do XV Jubileuszowego Festi‐
walu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad
Astra” w Krasnobrodzie, który odbędzie się w dniach 1528
sierpnia 2021 r.
Jego organizatorem jest Krasnobrodzki Dom Kultury,
a współorganizatorami: Parafia Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny w Krasnobrodzie, Parafia Zesłania Ducha Świę‐
tego w Krasnobrodzie, Fundacja Młodzieżowej Orkiestry Ka‐
meralnej „Divertimento”, Firma Resonance Harps Poland
w Krakowie i Urząd Miejski w Krasnobrodzie. Patronat nad
festiwalem objął Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal.
Dyrektorem festiwalu jest Elżbieta Ostrowska, a dyrektorem
artystycznym prof. UMFC dr hab. Jarosław Wróblewski.
Tegoroczny festiwal jest organizowany przy wsparciu fi‐
nansowym Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu 2021 z programu „Muzyka”. W odpowiedzi na zło‐
żony przez Krasnobrodzki Dom Kultury wniosek, festiwal
otrzymał dofinansowanie wysokości 50.000,00 zł. Całkowity
koszt zadania to 71.850,00 zł.
Stosowana umowa określająca zasady współpracy przy re‐
alizacji tego zadania została zawarta w dniu 23 lipca 2021 roku
pomiędzy KDK i MKDNiS, w imieniu którego działa Pani Ka‐
tarzyna Meissner – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki
i Tańca, instytucji zarządzającej programem „Muzyka”.
Festiwal będzie dłuższy niż zwykle, z bogatszym progra‐
mem. Odbędzie się 11 wydarzeń festiwalowych. Będą to: re‐
citale organowe, koncerty kameralne, spotkanie z osobowo‐
ścią, program słownomuzyczny poświęcony Prymasowi Ty‐
siąclecia Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Podczas
koncertów będą prawykonania utworów. W programie festi‐
walu, obok artystów, którzy do nas przyjadą zaplanowano
również udział miejscowych wykonawców – zespołów „Kra‐
snobrodzki Gospel” i „Wójtowianie” i kapelmistrza Krasno‐
brodzkiej Orkiestry Dętej Mateusza Krawca.
W ramach festiwalu odbędzie się też XIII Ogólnopolski Kon‐
kurs Organowy.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udzia‐
łu w wydarzeniach festiwalowych.
Mariola Czapla
PROGRAM
15.08.2021 r. godz.19.00
Koncert Inauguracyjny
w Sanktuarium NNMP
Cz. I  Szymon Jarzyna (organy)
Laureat XII Ogólnopolskiego Konkursu
rganowego – Krasnobród’ 2019
Cz. II  Koncert Muzyki Sakralnej
Zespół Lumen
Zespół Krasnobrodzki Gospel
16.08.2021 r. godz. 19.00
Kościół pw. Zesłania Ducha Świętego
Droga życia  Stefan Kardynał Wyszyński
Program słownomuzyczny w roku Prymasa Tysiąclecia
Stefana Wyszyńskiego
(120 rocznica urodzin Kardynała i rok Jego Beatyfikacji)
Ewa Domańska i Piotr Bajor  recytacje
Agata Galik  harfa

17.08.2021 r. godz. 19.00
Sanktuarium NNMP
Recital organowy
Paweł Kuchnicki
18.08.2021 r. godz. 19.00
Sanktuarium NNMP
Recital skrzypcowy
Katarzyna Bąkowska
20.08.2021 r. godz. 19.00
Sanktuarium NNMP
„Polska muzyka kameralna od baroku po wiek
dwudziesty”
ALTRI STROMENTI
zespół instrumentów dawnych
21.08.2021 r. godz. 18.00
Krasnobrodzki Dom Kultury
Spotkanie z osobowością prof. Zofią Konaszkiewicz
(ps. Zofia Jasnota)
Cz. I  Rozważania „W poszukiwaniu Mistrza”
Cz. II  Spotkanie z pieśniami – zespół folklorystyczny
„Wójtowianie”
22.08.2021 r. godz. 19.00
Sanktuarium NNMP
Przedpremierowy koncert promujący premierę płyty
 utwory Andrzeja Nikodemowicza
Bogumiła DzielWawrowska – sopran
Jarosław Wróblewski – organy
Mateusz Krawiec – trąbka
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23.08.2021 godz. 18.00
Krasnobrodzki Dom Kultury
W setną rocznicę urodzin
Astora Piazzolli
Paweł Ściebior  akordeon
25.08.2021 godz. 19.00
Sanktuarium NNMP
Marian Sawa  premierowe
wykonania nieznanych
utworów na 4 ręce
Jarosław Wróblewski – organy
Krzysztof Ostrowski – organy
26.08 2021 r. godz. 19.00
Kościół Zesłania Ducha Świętego
Koncert harfowy
Anna PiechuraGabryś
Honorata Barbarowska
27.08 2021 r. godz. 19.00
Kościół Zesłania Ducha Świętego

K

Recital fletowy
Kacper Dąbrowski
28.08.2021 r. godz. 19.00
Sanktuarium NNMP
Koncert Laureatów XIII
Ogólnopolskiego Konkursu
Organowego
Uroczysty Koncert na zakończenie

rasnobrodzka

XV Festiwalu Muzyki Organowej
i Kameralnej Per Artem ad Astra
Alicja Gronau – Zesłanie Ducha
Świętego (prawykonanie)
wykonawcy:
Krzysztof Ostrowski  organy
Orkiestra Kameralna Divertimento
Elżbieta Ostrowska  dyrygent

Zadanie pn. XV Jubileuszowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad
Astra”dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu po‐
chodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach
programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

XIII Ogólnopolski Konkurs Organowy

rasnobrodzki Dom Kultury re‐
alizuje projekt pn. „XIII Ogól‐
nopolski Konkurs Organowy w Sanktu‐
arium NNMP w Krasnobrodzie”, który
otrzymał wsparcie finansowe z progra‐
mu Ministra Kultury, Dziedzictwa Na‐
rodowego i Sportu „Edukacja Arty‐
styczna”.
Konkurs odbędzie się w dniach 26 –
28 sierpnia 2021 roku w ramach Jubile‐
uszowego XV Festiwalu Muzyki Orga‐
nowej i Kameralnej „Per Artem ad
Asta”.
Konkurs jest adresowany do mło‐
dych organistów (urodzonych po
1998 r.)  uczniów szkół muzycznych II
stopnia, liceów muzycznych i szkół or‐
ganistowskich.
Nabór został już zamknięty. Zgłosi‐
ło się 12 uczestników.
Uczestników konkursu oceniać bę‐

dzie Jury, w skład którego wchodzą
wybitne autorytety świata muzyki orga‐
nowej: prof. UMFC dr hab. Jarosław
Wróblewski (przewodniczący Jury),
prof. dr hab. Andrzej Białko  Kierow‐
nik Katedry Organów AM w Krakowie,
dr hab. Jadwiga Kowalska  KUL
w Lublinie oraz Józef Serafin 
prof. em. UMFC w Warszawie i AM
w Krakowie.
Na laureatów XIII Ogólnopolskiego
Konkursu Organowego czekają atrak‐
cyjne nagrody. Laureaci I kategorii
otrzymają nagrody rzeczowe, a laureaci
kategorii II  zaproszenia do wykonania
koncertów w kilku miejscowościach na
terenie Polski oraz nagrody finansowe:
laureat I Nagrody  3.000 zł, laureat II
Nagrody  2.000 zł, laureat III Nagrody
 1.000 zł.
Całkowita wartość projektu to kwo‐

KDK w projekcie „Sieć na kulturę”

P

Gazeta

racownicy KDK zakończyli
udział w projekcie „Sieć na kul‐
turę w podregionie chełmskozamoj‐
skim” realizowanym przez Fundację
Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
z Warszawy.
Dwie osoby  Marzena Mazurek
i autorka tego tekstu zostały prze‐
szkolone na temat „Projektowanie
graficzne z wykorzystaniem aplikacji
cyfrowych”, natomiast Jarosław Mo‐
nastyrski uczestniczył w zajęciach,
których temat to „Bezpieczne zacho‐
wanie w sieci”.
Zgodnie z założeniami projektowy‐

mi, przeszkolona kadra KDK przy
współudziale trenera wspomagającego,
przeprowadziła zajęcia na te same te‐
maty z grupą dzieci.
Zakres projektu obejmuje nie tylko
szkolenie kadry gminnych samorządo‐
wych instytucji kultury, zajęcia dla
dzieci i młodzieży, ale także wyposaże‐
nie tych placówek w sprzęt niezbędny
do organizacji zajęć i warsztatów.
Obecnie czekamy na dostawę
sprzętu.
Mariola Czapla

ta 23 500,00 zł, w tym: 15 000,00 zł –
dofinansowanie z MKDNiS, pozostałe
środki, to wkład własny KDK oraz
środki finansowe pozyskane z opłaty
wpisowej.
Mariola Czapla

Projekty pn. „XIII Ogólnopolski Konkurs
Organowy w Sanktuarium NNMP
w Krasnobrodzie” dofinansowano ze
środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury
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Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny
– żywa lekcja patriotyzmu

dniu 22 czerwca 2021 roku
w Krasnobrodzkim Domu
Kultury miało miejsce wydarzenie pod
nazwą „Niezłomni Żołnierze Zamojsz‐
czyzny – żywa lekcja patriotyzmu”. Była
to lekcja historii online dla uczniów
szkół podstawowych (z klas 78) oraz
uczniów szkół ponadpodstawowych
z terenu powiatu zamojskiego zorgani‐
zowana przez Światowy Związek Żoł‐
nierzy Armii Krajowej Okręg Zamość
przy współpracy z Kuratorium Oświaty
w Lublinie. Partnerami wydarzenia byli:
Instytut Pamięci Narodowej Oddział
w Lublinie, Stowarzyszenie Rozwoju
Lokalnego Zamojszczyzna i Miasto
i Gmina Krasnobród, a koordynatorem 
Zespół Szkół w Krasnobrodzie. Projekt
obejmujący lekcję historii, a także kon‐
kurs historyczny „Wakacje z historią”
jest realizowany przy wsparciu finanso‐
wym Ministerstwa Obrony Narodowej.
Scenariusz lekcji dotyczył walk Żoł‐
nierzy Niezłomnych na terenie Zamojsz‐
czyzny i miał na celu zgłębianie historii
naszego regionu z okresu II wojny świa‐
towej i kształtowanie postaw patriotycz‐
nych wśród młodego pokolenia.
Spotkanie rozpoczęło się od powita‐
nia, którego dokonała prowadząca całe
wydarzenie Aneta BartoszczykTrochi‐
miuk – wizytator Kuratorium Oświaty
w Lublinie Delegatura w Zamościu.
W spotkaniu uczestniczyli: przedstawi‐
ciele ŚZŻAK O/Z  Sławomir Zawiślak 
Prezes, Poseł na Sejm RP, kpt. Józef Ła‐
ba  członek ŚZŻAK O/Z i jednocze‐
śnie członek Wojewódzkiej Rady
Kombatanckiej w Lublinie O/Z oraz
Józef Więcław – wiceprezes ŚZŻAK
O/Z, Prezes Koła Rejonowego w Jó‐
zefowie, Monika Żur  Dyrektor Za‐
mojskiej Delegatury Kuratorium
Oświaty w Lublinie, Janusz Oś  Za‐
stępca Burmistrza Krasnobrodu, Bog‐
dan Leszczuk  wieloletni pracownik
Lubelskiego Samorządowego Cen‐
trum Doskonalenia Nauczycieli Od‐
dział w Zamościu, Adam Kałuża  hi‐
storyk, regionalista z Krasnobrodu,
Elżbieta Działa  Dyrektor Zespołu
Szkół w Krasnobrodzie oraz przedsta‐
wiciele z ponad 30 placówek oświato‐
wych – szkół podstawowych i po‐
nadpodstawowych z terenu powiatu
zamojskiego.
Po powitaniu przez Panią Wizyta‐
tor głos zabrali: gospodarz spotkania 
Zastępca Burmistrza Krasnobrodu Ja‐
nusz Oś oraz organizatorzy  Prezes
ŚZŻAK O/Z, Poseł na Sejm RP Sła‐

womir Zawiślak i Dyrektor Delegatury
w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lu‐
blinie – Monika Żur, którzy dołączając
się do powitań wyrazili zadowolenie
z możliwości udziału w tym wydarzeniu
i realizacji projektu „Niezłomni Żołnie‐
rze Zamojszczyzny – żywa lekcja pa‐
triotyzmu” w Krasnobrodzie.
Dalsza część spotkania składał się
z dwóch części. Pierwsza to emisja filmu
dokumentalnego „Wszystko dla Polski.
Powstanie Zamojskie 19421944”. Po‐
mysłodawcą i głównym inicjatorem jego
powstania był Prezes Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Okręg Zamość – Poseł Sławomir Zawi‐
ślak. Produkcję filmu dofinansował
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz inni darczyńcy.
Film, który powstał we współpracy
z Telewizją Polską S.A. Oddział w Lu‐
blinie swoją premierę miał w styczniu
2017 r. Ma on na celu przybliżenie mło‐
demu widzowi tragicznych losów lud‐
ności Zamojszczyzny w okresie II wojny
światowej, wiedzy o niemieckich ak‐
cjach
wysiedleńczopacyfikacyjnych
oraz bohaterskiej walce zbrojnej podzie‐
mia niepodległościowego, które w Po‐
wstaniu Zamojskim skutecznie przeciw‐
stawiło się terrorowi okupanta. Film ma
charakter edukacyjny.
Natomiast w drugiej części spotkania
odbyła się debata z udziałem zgłoszo‐
nych do udziału w projekcie uczniów
i nauczycieli oraz kombatantów, świad‐

ków historii, regionalistów. W debacie
uczestniczyli przedstawiciele ŚZŻAK O/
Z  Prezes Sławomir Zawiślak, Wicepre‐
zes Józef Więcław i kpt. Józef Łaba,
a także znawcy i pasjonaci historii 
Adam Kałuża i Bogdan Leszczuk.
Podczas spotkania miało też miejsce
inne wydarzenie  wręczenie odznacze‐
nia za szczególne zasługi na rzecz
ŚZŻAK Okręg Zamość dla prowadzącej
spotkanie Pani Anety BartoszczykTro‐
chimiuk – wizytator Zamojskiej Delega‐
tury Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Decyzją Zarządu ŚZŻAK Okręg Za‐
mość „Odznakę Zasługi ŚZŻAK Okręg
Zamość”, zatwierdzoną przez Kancelarię
śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
wręczyli Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sła‐
womir Zawiślak w asyście kpt. Józefa
Łaby  członka ŚZŻAK O/Z.
Żywej lekcji historii towarzyszyła
wystawa przygotowana przez ŚZŻAK
Okręg Zamość pt. „Powstanie Zamoj‐
skie 19421944”, która była prezento‐
wana w Krasnobrodzkim Domu Kultu‐
ry. Wystawę tą ŚZŻAK O/Z może bez‐
płatnie wypożyczać szkołom dla celów
edukacyjnych, nauki historii. Wszyst‐
kich zainteresowanych zapraszamy do
kontaktu.
Spotkanie zakończyło się drobnym
poczęstunkiem. Ponadto uczestnicy
otrzymali upominki przygotowane
przez Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej Okręg Zamość i Bur‐
mistrza Krasnobrodu w postaci publi‐
kacji książkowych oraz słodki upo‐
minek upieczony w stołówce Zespo‐
łu Szkół w Krasnobrodzie.
Żywa lekcja patriotyzmu była trans‐
mitowana na żywo na facebookowym
profilu Światowego Związku Żołnie‐
rzy Okręg Zamość i cieszyła się du‐
żym zainteresowaniem.
Osoby zainteresowane zapraszamy
do obejrzenia relacji z przebiegu spo‐
tkania, która jest dostępna jest na:
https://www.facebook.com/SZZAKZa‐
mosc/videos/343572097164962/.
Zapraszamy też do udziału w Kon‐
kursie historycznym „Wakacje z histo‐
rią” organizowanym przez Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Okręg Zamość. Regulamin jest do‐
stępny na stronie internetowej ŚZŻAK
O/Z. Termin składania prac konkurso‐
wych – 10.09.2021r.
M. Czapla
Fotoreportaż – str. 18
fot. M. Kawecka
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Zajęcia proekologiczne w Majdanie Wielkim

S

towarzyszenie „Perspekty‐
wy” realizuje grant dofi‐
nansowany z Fundacji Santander
w ramach konkursu grantowego
„TU MIESZKAM TU ZMIENIAM
EKO” VI edycja.
W czerwcu rozpoczęto realizację
bezpłatnych zajęć proekologicznych
z ogrodnictwa dla 50 uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Majdanie
Wielkim.
Warsztaty prowadziła p. Marzena
Chwedorowicz, a zajęcia będą konty‐
nuowane w nowym roku szkolnym.
Projekt pn. „Nasze zielone miej‐
sce na ziemi” dofinansowany w ra‐
mach konkursu „Tu Mieszkam, Tu
Zmieniam EKO”. Zadanie współfi‐
nansowane ze środków Gminy Kra‐
snobród.
Małgorzata MiecznikBorkowska
Koordynator projektu

K

Powrót do orkiestrowego grania

rasnobrodzka Orkiestra Dęta uświetnia nie tylko uro‐
czystości religijne, ale wiele innych wydarzeń. Jednak
w ostatnim roku, ze względu na pandemię koronawirusa, od
marca próby orkiestry były zawieszone, a co się też z tym wiąże,
występy były sporadyczne. W bieżącym roku działalność orkie‐
stry została wznowiona dopiero na przełomie maja i czerwca.
Zapewne wielu mieszkańców naszego miasta i gminy chęt‐
nie posłuchałaby muzyki w wykonaniu naszych orkiestrantów.
Okazja ku temu będzie 8 sierpnia – orkiestra wystąpi w cen‐
trum Krasnobrodu, w ramach „Letnich koncertów na Placu
Siekluckiego”. Początek koncertu – godz. 19.00.
Serdecznie zapraszamy.
Wcześniej orkiestra grała już dwukrotnie, podczas uroczy‐
stości religijnych. Były to:
Uroczystość Bożego Ciała
Udziałem w uroczystosci Bożego Ciała, w dniu 3 czerwca
2021 roku, Krasnobrodzka Orkiestra Dęta wznowiła swoją
działaność koncertową, po prawie 9miesięcznej przerwie spo‐
wodowanej pandemią koronawirusa.
Orkiestra zapewniła oprawę Mszy św. w krasnobrodz‐
kim Santuarium Maryjnym oraz podczas Procesji Euchary‐
stycznej, która w tym roku prowadziła ulicą Tomaszowską.
Tradycyjnie już, po zakończonej uroczystości, zagrała
w sanktuarium jeden utwór  wiązankę trzech piesni ko‐
ścielnych pt. „Marsz kościelny”.
Odpust Matki Bożej Jagodnej
Miesiąc później, tj. 2 lipca 2021 roku Krasnobrodzka Orke‐
istra Dęta ponownie zagrała podczas uroczystości religijnych.

Tym razem, podczas sumy odpustwej, główengo odpustu
w Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie ku czci Matki
Bożej Krasnobrodzkiej, zwanej też Jagodną.
Zarówno lipcowy odpust, jak i uroczystość Bożego Ciała to
uroczystości, w których orkiestra tradycyjnie bierze aktywny
udział, swoją grą ubogacając te ważne wydarzenia religijne.
Mariola Czapla
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Turniej Piłki Plażowej w Krasnobrodzie

sobotę 10 lipca 2021 roku nad zalewem w Kra‐
snobrodzie odbył się Turniej Piłki Plażowej.
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Kultu‐
ralnoNaukowe „Do Źródeł”, a wykonawcą Krasnobrodzki
Dom Kultury. Turniej otworzyła P. Agnieszka Adamczuk 
Prezes Stowarzyszenia, która powitała serdecznie przyby‐
łych zawodników oraz gości m.in. p. Radosława CiosMa‐
irot  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
Turniej zorganizowany był w 3 kategoriach wiekowych,
jednak z powodu braku zapisów w najmłodszych katego‐
riach, w rozgrywkach wzięły udział drużyny z najstarszej
kategorii. We wrześniu planowany jest kolejny turniej uzu‐
pełniający.
W ramach zadania odbył się także wykład z fizjotera‐
peutą p. Mariuszem Kwiką, który opowiedział jak ćwiczyć,
aby nie doznać urazu. Podczas wykładu zostały poruszone
różne kwestie, takie jak: urazy mięśni, których doznajemy
podczas uprawiania sportu, czynniki, które sprzyjają ura‐
zom; sposoby radzenia sobie z urazami oraz kiedy wrócić
do sportu po odbytym urazie.
W Turnieju Piłki Plażowej wzięło udział 5 drużyn: z Za‐
mościa, Lubartowa, Tereszpola, Pańkowa oraz Krasnobro‐
du. Dla uczestników turnieju i wykładu organizatorzy prze‐
widzieli poczęstunek i wodę.
Turniej odbywał się pod czujnym okiem sędziów: p. Ka‐
zimierza Mielniczka i p. Damiana Gmyza. Rywalizacja pod‐
czas turnieju miała bardzo zacięty przebieg i odbywała się
na wysokim poziomie siatkarskim.
Po trwających ponad 3 godziny rozgrywkach zostały
ogłoszone wyniki. Nagrody dla uczestników turnieju wręczyli
p. Agnieszka Adamczuk  Prezes Stowarzyszenia i p. Małgo‐
rzata Kawałek  Wiceprezes Stowarzyszenia.
Wyniki turnieju:
I miejsce  drużyna „Dzida”
II miejsce  drużyna „Krater”
III miejsce  drużyna „Straż”
IV miejsce  drużyna „FC po nalewce”
V miejsce  drużyna „Hawaje”
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział w tur‐
nieju!
Turniej zorganizowano w celu integracji społecznej, po‐
pularyzacji siatkówki plażowej, promowania aktywnego
wypoczynku oraz zdobycia wiedzy na temat bezpiecznego
uprawiania aktywności sportowej.
Grant pn. „Organizacja wydarzeń wspierających aktyw‐
ne i ekologiczne postawy mieszkańców Gminy Krasnobród”
ma na celu organizację wydarzeń promujących zdrowy styl
życia oraz zdrowe odżywanie, które przyczynią się do

zwiększenia wiedzy ekologicznej mieszkańców.
Serdeczne podziękowania dla realizatora turnieju: p.
Marioli Czapli Dyrektor KDK i współpracowników oraz
dla wolontariuszy Stowarzyszenia: Katarzyny Działy, Doro‐
ty Sikory, Krzysztofy Pitury.
Organizatorzy dziękują serdecznie: p. Joannie Nizio za
ufundowanie nagrody dodatkowej dla zawodników z trzech
pierwszych miejsc, tj. wejściówki do atrakcji w Barze pod
zjeżdżalnią.
Kolejnym działaniem zaplanowanym w ramach projektu
jest organizacja ekologicznego konkursu kulinarnego oraz
ekologicznej gry miejskiej podsumowującej projekt wraz
warsztatami kulinarnymi „No waste”.
Małgorzata MiecznikBorkowska
koordynator projektu, wolontariusz
Fotoreportaż – str. 35
fot. Dorota Sikora i Małgorzata Miecznik

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Grant pn. „Organizacja
wydarzeń wspierających aktywne i ekologiczne postawy mieszkańców Gminy Krasnobród” mający na celu organizację wydarzeń
promujących zdrowy styl życia oraz zdrowe odżywanie, które przyczynią się do zwiększenia wiedzy ekologicznej mieszkańców,
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Grant realizowany
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze”.
Działanie współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.
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Scena mobilna dla KDK

rasnobrodzki Dom Kultury
realizuje zadanie pn. „Krasno‐
brodzka kultura w plenerze  zakup
sceny mobilnej na potrzeby wydarzeń
i edukacji kulturalnej”, które otrzyma‐
ło dofinansowanie z Ministerstwa Kul‐
tury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
z programu „Infrastruktura domów
kultury”.
Scena, którą chcemy zakupić ma
wymiary: 8 x 6 x 5 metrów, podnoszo‐
ny dach i jest umocowana na przycze‐
pie, która może być ciągnięta przez sa‐
mochód osobowy, dzięki czemu jej
transport nie wymaga dużego zaanga‐
żowania sprzętowego. Ponadto dzięki
zastosowanym rozwiązaniom tech‐
nicznym jest łatwa w obsłudze. Do jej
ustawienia wystarczą 2 osoby, które
mogą to zrobić w czasie do 2 godzin.

Scena będzie wykorzystywana
przy organizacji różnego rodzaju wy‐
darzeń kulturalnych i rekreacyjnych
w Krasnobrodzie i innych miejscowo‐
ściach naszej gminy.
W czerwcu br. została podpisana
umowa pomiędzy KDK a Narodowym
Centrum Kultury – instytucją zarządza‐
jącą programem „Infrastruktura domów
kultury” na dofinansowanie zadania.
W związku z tym, że szacunkowy
koszt zakupu sceny to kwota
ok. 150 tys. zł, a dofinansowanie
z MKDNiS wynosi 65 tys. zł, koniecz‐
ne było zabezpieczenie pozostałych
środków. Obecnie finalizowane są
działania mające na celu pozyskanie
brakujących funduszy. Po ich zabez‐
pieczeniu zostanie ogłoszony przetarg
na wyłonienie dostawcy sceny.

Termin realizacji zadania to 31
grudnia 2021 roku.
Mariola Czapla

Zadanie pn. „Krasnobrodzka kultura
w plenerze  zakup sceny mobilnej na
potrzeby wydarzeń i edukacji kultural‐
nej” dofinansowano ze środków Mini‐
stra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury.

„Tour de Lubelskie” w Krasnobrodzie
„Tour de Lubelskie”, to cykl rajdów
rowerowych mających na celu aktyw‐
ne spędzenie czasu, a także promocję
wyścigu kolarskiego „Tour de Polo‐
gne”, którego trasa w tym roku będzie
przebiegała po terenie województwa
lubelskiego, w tym też miasta i gminy
Krasnobród.
Rajdy rowerowe dla poszczegól‐
nych powiatów zaplanowano na dwa
lipcowe weekendy: 24 i 25 lipca oraz
31 lipca i 1 sierpnia.

Rajd dla powiatu zamojskiego od‐
będzie się w sobotę 31 lipca. Jego tra‐
sa o długości 35 km zacznie się w Ka‐
linowicach, a zakończy w Krasnobro‐
dzie na placu Siekluckiego. Start za‐
planowano na godz. 11.00, a przybycie
na metę w godz. 12.00 – 13.00.
Organizatorem zamojskiej edycji
rajdu „Tour de Lubelskie” jest Klub
Sportowy „AGROS” Zamość, a partne‐
rami: Tour de Pologne, Województwo
Lubelskie, Powiat Zamojski i Miasto

i Gmina Krasnobród. Patronat honoro‐
wy nad tym wydarzeniem objął Mar‐
szałek Województwa Lubelskiego Jaro‐
sław Stawiarski.
Na mecie w centrum Krasnobrodu
dla uczestników rajdu będzie śpiewał
Zespół folklorystyczny „Wójtowianie”.
Wszystkich miłośników jazdy na
rowerze i podziwiania uroków Rozto‐
cza serdecznie zapraszamy do udziału
w tym wydarzeniu.
M. Czapla
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Realizacja funduszu sołeckiego 2021
Zakupy do świetlic wiejskich
Gmina Krasnobród zakupiła w ma‐
ju 2021 roku kolejne wyposażenie do
świetlic wiejskich realizując fundusz
sołecki. Zakupiono odkurzacz Karcher
WD6 Premium do świetlicy wiejskiej
w Malewszczyźnie oraz meble i sprzęt
AGD do świetlicy wiejskiej w Grabni‐
ku oraz Dominikanówce.
Odkurzacz będzie wykorzystywa‐
ny do utrzymania porządku i czystości
w świetlicy wiejskiej czyniąc obiekt
bardziej przyjaznym dla mieszkańców.
Dzięki funkcji odkurzania „na mokro”
będzie mógł zostać
wykorzystany rów‐
nież do utrzymania
porządku w garażu
OSP. Z kolei nowy
sprzęt AGD oraz
meble
poprawią
funkcjonalność
świetlic jako miej‐
sca spotkań lokal‐
nych społeczności.
Koszt zakupu
Odkurzacza
to:
899,00 zł. Dostawcą
urządzenia była firma: Ocean.com Spół‐
ka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Spółka komandytowa. Z kolei koszt za‐
kupu mebli i sprzętu AGD to: 21 614,00
zł (Dominikanówka – 16 815,00 Grab‐
nik – 4 799,00 zł ). Dostawca mebli była
firma MR HOME Grzegorz Poznański.

Modernizacja drogi gminnej
w miejscowości Majdan Wielki, ul. Borki
W dniu 28 czerwca 2021 r. komisja
dokonała odbioru końcowego robót re‐
alizowanych w ramach inwestycji pn.

„Modernizacja drogi gminnej w miej‐
scowości Majdan Wielki, ul. Borki”.
Zakres robót, obejmował moderni‐
zację drogi poprzez ułożenie i obsypanie
kruszywem drogowym 120 szt. płyt be‐
tonowych typu YOMB, ułożonych
w dwóch rzędach o łącznej długości
60 m.
Wykonawcą zadania był Zakład Go‐
spodarki Komunalnej w Krasnobrodzie
z/s w Majdanie Wielkim.
Wartość odebranych robót 16 240,00
zł brutto, z tego 11 287,12 zł sfinanso‐
wane z środków funduszu sołeckiego.
zostały dwie kosiar‐
ki spalinowe oraz
kosa
spalinowa.
Kosiarki otrzymały
sołectwa Stara Huta
oraz Dominikanów‐
ka, zaś kosę sołec‐
two Grabnik.
Zakupiony sprzęt
w całości został sfi‐
nansowany z fundu‐
szu sołeckiego i jest
Zakończenie prac modernizacyjnych
w Wólce Husińskiej
W dniu 2 lipca komisja odbiorowa
w składzie: Piotr Garbula – Przewodni‐
czący Komisji oraz Małgorzata Miecz‐
nikBorkowska i Dorota Sikora – człon‐
kowie, dokonała odbioru wykonanego
zadania pn. „Odnowienie elewacji ze‐
wnętrznej i wewnętrznej świetlicy wiej‐
skiej w miejscowości Wólka Husińska”.
Wykonawcą robót był prowadzący
działalność gospodarczą Zbigniew Wia‐
trzyk z siedzibą w Wólce Husińskiej.
Całkowita wartość wykonanych
i odebranych robót wynosi 8 0001,15 zł
brutto.
Zadanie współfinansowano z Fun‐
duszu Sołeckiego miejscowości Wólka
Husińska.

Zakupy kosiarek z funduszu sołeckiego
W dniu 10 maja br. Gmina Krasno‐
bród dokonała kolejnych zakupów w ra‐
mach Funduszu sołeckiego. Zakupione

odpowiedzią na potrzeby mieszkańców,
którzy we wrześniu 2020 roku zdecydo‐
wali jakie zadania będą realizowane na
terenie ich sołectw w 2021 roku. Nowy
sprzęt będzie wykorzystywany do pielę‐
gnacji zieleni gminnej na terenie sołec‐
twa Stara Huta, Dominikanówka oraz
Grabnik.
Koszt zakupu sprzętu to: 5 370,25 zł.
Dostawcą urządzeń była firma: Euro –
Las Sp. J.
Referat Funduszy
Unijnych i Inwestycji UM
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Uroczystość Bożego Ciała
w krasnobrodzkim sanktuarium

czwartek, 3 czerwca 2021
roku, celebrowana była uro‐
czystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa – Boże Ciało.
Po mszach świętych sprawowanych
w świątyniach, na ulice miast naszego
kraju wyszły procesje z Najświętszym
Sakramentem. Wśród nich był też
i Krasnobród.
Główne uroczystości Bożego Ciała
w Parafii Nawiedzenia NMP w Krasno‐
brodzie rozpoczęły się o godz. 11.00

Mszą świętą sprawowaną przez ks. pro‐
boszcza Eugeniusza Derdziuka. Po niej
wyruszyła procesja eucharystyczna.
Udział w procesji jest publicznym wy‐
znaniem wiary w to, że Jezus jest wśród
nas, że jest zawsze obecny w naszym
życiu.
W tym roku procesja przeszła ulicą
Tomaszowską, przy której jej miesz‐
kańcy przygotowali cztery ołtarze.
Wśród licznych wiernych biorących
udział w procesji były dzieci z klas III

i IV ubrane w stroje pierwszokomunij‐
ne i dzieci sypiące kwiaty. Obsługujący
procesję (niosący chorągwie, feretrony)
wystąpili strojach procesyjnych. Proce‐
sję obsługiwali strażacy OSP z Klo‐
cówki.
Oprawę muzyczną uroczystości
Bożego Ciała zapewniła Krasnobrodz‐
ka Orkiestra Dęta.
Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 17
fot. M. Czapla

U Matki Bożej Jagodnej

Główne uroczystości odpustowe w krasnobrodzkim sanktuarium

G

łówne uroczystości odpustowe w krasnobrodzkim
Sanktuarium Maryjnym odbyły się tradycyjnie
w dniach 12 lipca. Jak zwykle zgromadziły wiernych, którzy
przybyli do Pani Roztocza, zwanej też Matką Bożą Jagodną,
aby podziękować za otrzymane łaski oraz złożyć u jej stóp
wszystkie swoje sprawy, problemy, trudności, ale też i radości,
a także prosić o dalszą opiekę.
Program uroczystości jest niezmienny od lat. Rozpoczęła
się w dniu 1 lipca 2021 r. o godz. 18.00 Mszą św. odprawioną
w sanktuarium, podczas której homilię wygłosił ks. prof. Ma‐
rian Zając (KUL). Następnie o godz. 19.00 pątnicy uczestni‐
czyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej odprawionym na kra‐
snobrodzkiej kalwarii.

Wieczorne uroczystości odpustowe rozpoczęły się o godz.
21.00. Na początku wszystkich zebranych powitał kustosz
sanktuarium ks. prałat Eugeniusz Derdziuk. Potem był Apel Ja‐
snogórski i rozważania, które poprowadził J.E. ks. bp Marian
Rojek – Biskup ZamojskoLubaczowski. Po nich, w kierunku
kaplicy Objawień na wodzie, wyruszyła uroczysta procesja ró‐
żańcowa z kopią cudownego obrazu Matki Bożej Krasno‐
brodzkiej. Tradycyjnie już z sanktuarium do bramy kościelnej
obraz nieśli kapłani, potem przejmowali go kolejno wyznaczeni
mieszkańcy parafii, którzy przygotowywali ołtarze na trasie
procesji prowadzącej Aleją Najświętszej Maryi Panny.
W tym roku ołtarze przygotowywali parafianie takich miej‐
scowości jak: Dominikanówka  I ołtarz, Wólka Husińska – II
ołtarz, Majdan Wielki I i II Przerwa – III ołtarz oraz ulic Kra‐
snobrodu: ul. Sobieskiego i Marysieńki – IV ołtarz, ul. Toma‐
szowskiej i Konopnickiej  V ołtarz (przy kaplicy Objawień
na wodzie).
Reprezentanci tych miejscowości i ulic prowadzili też mo‐
dlitwę różańcową przy swoich ołtarzach, natomiast rozważania
przy każdej stacji prowadził ks. prof. Marian Zając z KULu.
Po dojściu do kaplicy Objawień na wodzie, została tam od‐
prawiona Pasterka Maryjna, którą koncelebrowali księża bi‐
skupi: Biskup ZamojskoLubaczowski Marian Rojek, Biskup
Pomocniczy Diecezji ZamojskoLubaczowskiej Mariusz Lesz‐
czyński oraz Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochow‐
skiej Andrzej Przybylski i ks. prałat Eugeniusz Derdziuk – ku‐
stosz krasnobrodzkiego sanktuarium.
W drugim dniu odpustu, tj. 2 lipca 2021 r. główną uroczy‐
stością była suma odpustowa odprawiona o godz. 12.00 pod
przewodnictwem księży biskupów, którzy sprawowali pasterkę
maryjną w pierwszym dniu odpustu. Podczas sumy homilię
wygłosił J. E. ks. bp. Andrzej Przybylski  Biskup Pomocniczy
Archidiecezji Częstochowskiej, a podczas pozostałych mszy,
które były sprawowane w porządku niedzielnym 
ks. prof. Marian Zając.
Suma odpustowa zakończyła się procesją eucharystyczną.
Oprawę muzyczną zapewnił Chór Parafii NNMP w Krasno‐
brodzie oraz Krasnobrodzka Orkiestra Dęta.
Ze względu na pandemię koronawirusa liczba wiernych
uczestniczących w uroczystościach odpustowych była mniejsza
niż bywało w latach poprzednich. Niezmienne jest jednak to, że
wiele osób zdecydowało się ponieść trud pielgrzymowania do
Krasnobrodu i udziału w odpuście Matki Bożej Jagodnej.
Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 20
fot. M. Czapla i E. Monastyrska
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Kolejny obiekt rekomendowany przez Gminę Krasnobród

G

mina Krasnobród po raz kolejny
doceniła wysoki standard świad‐
czonych usług turystycznych. W dniu 5
lipca 2021 r. Burmistrz Krasnobrodu Kazi‐
mierz Misztal wręczył kolejną rekomenda‐
cję i tytuł „Obiekt rekomendowany przez
Gminę Krasnobród”.
Wyróżniony został ośrodek Elbest Sp.
z o. o. Bełchatów Centrum Szkolenia i Re‐
kreacji Krasnobród.
Posiadanie rekomendacji to szereg ko‐
rzyści dla przedsiębiorców, którzy spełnią
warunki regulaminu przyznawania tytułu
„Obiekt rekomendowany przez Gminę
Krasnobród”. Mają oni prawo do korzy‐
stania ze specjalnego logo, tablicy obiektu
rekomendowanego przez gminę oraz do
promocji swoich ośrodków na stronach in‐
ternetowych gminy w Punkcie Informacji
Turystycznej, materiałach wydawanych
przez samorząd oraz na targach turystycz‐
nych, w których gmina uczestniczy.
Jednocześnie zachęcamy inne pod‐
mioty charakteryzujące się wysokim stan‐

dardem świadczonych usług do ubiegania
się o przyznanie ww. rekomendacji.
Przypominamy, że aby otrzymać reko‐
mendację wnioskodawcy nie mogą mieć
zaległości podatkowych i muszą rzetelnie
prowadzić inkaso opłaty uzdrowiskowej
oraz respektować przepisy dotyczące po‐
rządku i czystości. Obiekty hotelarskie po‐
winny spełniać wymogi ustawy o usługach

turystycznych, czyli posiadać od‐
powiednią liczbę miejsc postojowych,
miejsc przeznaczonych do rekreacji i wy‐
poczynku oraz pełny węzeł sanitarny.
Jednym z warunków jest również po‐
siadanie i udostępnianie materiałów pro‐
mocyjnych, związanych z ofertą tury‐
styczną Krasnobrodu i Roztocza.
Piotr Garbula

Zebranie sprawozdawczowyborcze w OSP Wólka Husińska

W

dniu 10 lipca 2021 roku
w jednostce OSP Wólka Hu‐
sińska odbyło się Walne Zebranie spra‐
wozdawczowyborcze.
Otwarcia zebrania dokonał Prze‐
wodniczący zebrania OSP Zbigniew
Wiatrzyk  Komendant Gminny ZOSP
RP w Krasnobrodzie, który przywitał
przybyłych gości, wśród których byli:
Jacek Sobczyński – Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej w Zamo‐
ściu, Kazimierz Mielnicki  Prezes Za‐
rządu Oddziału Związku OSP RP,
Krzysztof Lalik  Vce Prezes Zarządu
Oddziału ZOSP RP, Kazimierz Misztal 
Burmistrz Krasnobrodu, Janusz Oś Za‐
stępca Burmistrza Krasnobrodu, Piotr
Czapla – Radny Rady Miejskiej w Kra‐
snobrodzie. Na zebranie przybyli także
członkowie założyciele OSP w Wólce
Husińskiej m.in. p. Kazimierz Kula.
Podczas zebrania przedstawiono
sprawozdanie Zarządu OSP za rok 2020.
Komisja Rewizyjna przedstawiła raport
o prawidłowej współpracy z Zarządem,
w wyniku czego podjęto jednogłośnie
uchwały o przyjęciu sprawozdania Za‐
rządu. Z uwagi na wygaśniecie kadencji
Zarządu podczas spotkania dokonano
wyboru nowego, w skład którego weszli:
Krzysztof Osuch  Prezes
Andrzej Czapla  WiceprezesNaczelnik
Mateusz Bucior  Skarbnik

Robert Michoński  Gospodarz
Wybrano także nową Komisję Re‐
wizyjną, którą tworzą:
Andrzej Grela  Przewodniczący Ko‐
misji
Adrian Surmacz  Członek komisji
Kacper Górnik  Członek komisji.
Podczas zebrania wszyscy goście
zabierali głos i dziękowali Druhom za
ich zaangażowanie we wszystkie akcje

ratownicze, a także za zaangażowanie
w życie społeczne Gminy Krasnobród.
Komendant Miejski PSP Jacek Sob‐
czyński podziękował druhom z OSP
Wólka Husińska oraz Burmistrzowi Ka‐
zimierzowi Misztalowi za owocną
współpracę w roku 2020.
Referat Funduszy
Unijnych i Inwestycji UM
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Zespół folklorystyczny „Wójtowianie” w akcji

P

o ponad 8miesiecznej przerwie w działalności kon‐
certowej zespołu folklorystycznego „Wójtowianie”
spowodowanej obostrzeniami związanymi z zapobieganiem
rozprzestrzeniania się koronawirusa, od czerwca 2021 roku
rozpoczął się czas jego aktywnej działalności. Rozpoczęły
się systematyczne, cotygodniowe próby oraz występy.
Oto ostatnie wydarzenia z udziałem „Wójtowian”:
„Przegląd Pieśni ku Czci
Serca Jezusowego” w Krynicach
W niedzielę, 13 czerwca 2021 roku, zespół folklorystyczny
„Wójtowianie” wystąpił podczas Przeglądu Pieśni ku Czci Serca
Jezusowego, który odbył się w Krynicach. Był to pierwszy wy‐
stęp naszego zespołu na żywo, z bezpośrednim udziałem pu‐
bliczności, po ponad półrocznej przerwie.
Zgodnie z regulaminem „Wójtowianie” zaśpiewali dwie pie‐
śni: jedną ku czci Serca Jezusowego  „Cóż Ci Jezu damy” i dru‐
gą o tematyce dowolnej  zespół wybrał ze swojego bogatego re‐
pertuaru pieśń pt. „Nie potrzeba szukać szczęścia” autorstwa Zo‐
fii Jasnoty. Ta druga pieśń jest bardzo radosna. Zarówno jej sło‐
wa jak i melodia ożywiły zgromadzoną, zziębniętą publiczność,
która poruszała się w rytmie tej pieśni.
Przegląd, w którym wzięło udział 10 zespołów zakończył się
koncertem Trio Beethowenowskiego z Zamościa oraz wspólnym
śpiewaniem „Barki”.
Choć aura tej czerwcowej niedzieli nie rozpieszczała zarów‐
no organizatorów tego wydarzenia, wykonawców prezentują‐
cych się na scenie plenerowej jak i publiczności (było deszczowo
i bardzo zimno), to wszystkim towarzyszyła radość z tego długo
oczekiwanego, bezpośredniego spotkania wykonawców z pu‐
blicznością.

Z „Wójtowianami” gościnnie wystąpił p. Roman Śliwiński.
Koncert był zwieńczeniem czwartego i zarazem ostatniego
dnia festiwalu, w którym odbywała się Giełda Książki Regional‐
nej.

Foto: https://biblioteka.zamosc.pl

„Wójtowianie” na Powiatowym Przeglądzie
Pieśni Maryjnej i Religijnej w Lipsku
W upalną niedzielę 20 czerwca 2021 zespół „Wójtowianie”
wystąpił na Powiatowym Przeglądzie Pieśni Maryjnej
i Religijnej w Lipsku dla Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów
ludowych zorganizowanym przez Diecezjalnego Duszpasterza
Rolników ks. Józefa Bednarskiego i Stowarzyszenie Krzewienia
Kultury Medialnej im. Św. Jana Pawła II w Zamościu, z myślą o.
Występ był nieco inny niż zwykle, gdyż w przeglądzie
wystąpiły same panie, bez panów grających na instrumentach
muzycznych, a tym samym wykonywane utwory zostały
zaprezentowane w formie a capella. Poza tym panie wystąpiły
też inaczej niż zwykle ubrane. Tym razem nie były to stroje
ludowe, a stosownie do panującej aury  letnie stroje.
Zespół zaśpiewał dwa utwory regulaminowe: pieśń maryjną
„Niepokalane Serce Maryi” autorstwa Zofii Jasnoty i pieśń ku
czci św. Jana Pawła II  „Polskiej ziemi sławny Synu”, którą
Zespół pragnął upamiętnić przypadającą w ubiegłym roku setną
rocznicę urodzin naszego sławnego Rodaka.
Nadprogramowo, z okazji ogłoszonego przez papieża
Franciszka roku 2021  Rokiem św. Józefa, „Wójtowianie”
zaśpiewali pieśń pt. „Św. Józefie weź w opiekę rodziny” – słowa
i melodia Zofia Jasnota.
Zaprezentowane pieśni od niedawna zostały włączone do
repertuaru „Wójtowian” i są nieznane szerszej publiczność. Dwie
z nich pozyskano dzięki kontaktom nawiązanym przez KDK
i zespół z ich autorką Zofią Jasnotą (prof. Zofią Konaszkiewicz).

Foto: GOK Krynice

11. Zamojski Festiwal Książki
W niespełna tydzień po występie w Krynicach, tj. 19 czerw‐
ca 2021 roku, „Wójtowianie” zaprezentowali się w Zamościu.
Udali się tam na zaproszenie Książnicy Zamojskiej im. Stanisła‐
wa Kostki Zamoyskiego  organizatora 11. Zamojskiego Festi‐
walu Książki.
Wydarzenia festiwalowe, w tym też koncert naszego zespołu,
odbyły się w plenerze, na jednym z placów zamojskiego Starego
Miasta  Rynku Wodnym. Tym razem „Wójtowianie” wystąpili
z dłuższym, bo ponadgodzinnym koncertem, w którym domino‐
wały piosenki o tematyce ludowej, choć nie zabrakło też innych.
Szczególnym zainteresowaniem młodej publiczności cieszy‐
ły się piosenki własne zespołu z tekstami, które zapraszają do
wędrówki i zwiedzania Krasnobrodu oraz pięknego, o każdej
porze roku Roztocza.

Foto KDK
Szczebrzeskie Dni Tradycji
W niedzielę 4 lipca 2021 roku zespół „Wójtowianie” wystą‐
pił w amfiteatrze w Szczebrzeszynie. Koncert odbył się w ra‐
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mach trzydniowej imprezy nazwanej „Szczebrzeskie Dni Trady‐
cji”, która łączy tradycje trzech kultur: żydowskiej, prawosławnej
i katolickiej.
„Wójtowianie” koncertowali obok takich zespołów jak: „Za‐
burzanki”, „Ale Cantare” i „Koromysło – Folk Maszyna ze
Szczebrzeszyna”,
Po zespołach, które zaśpiewały popularne szlagiery z końca
ubiegłego wieku w ciekawych, pełnych temperamentu nowych
aranżacjach, np. „Rudy, rudy rydz”, „Kocha się raz”, zespół
„Wójtowianie” zaprezentował się z ponadgodzinnym koncertem,
z repertuarem piosenek ludowych. Otrzymał gromkie brawa za
tekst specjalnie na ten dzień ułożony przez członkinie zespołu do
znanej melodii „Ach Zamojskie”, adresowany do gospodarzy
Festiwalu:
„Na trasie mamy Szczebrzeszyn, w pięknej Roztocza
krainie zobaczyć tu można chrząszcza, od dawna rozbrzmie‐
wa w trzcinie.”
Swój występ „Wójtowianie” zakończyli piosenką adresowa‐
ną do wszystkich właścicieli niebieskich oczu i tych, którzy w te
oczy zaglądają. Natomiast zwieńczeniem Szczebrzeskich Dni

Tradycji był koncert gwiazdy wieczoru  zespołu „Brathanki”.

Foto: MOK Szczebrzeszyn

XXII Zamojskie Dni Folkloru
W drugą niedzielę lipca (11.07.2021r.) zespół „Wójtowianie”
wziął udział w kolejnej, XXII edycji powiatowego święta folklo‐
ru, tj. Zamojskich Dniach Folkloru organizowanych przez Staro‐
stwo Powiatowe w Zamościu, które tradycyjnie odbyły się
w Zwierzyńcu, na terenie Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony
Środowiska im. Jana Zamoyskiego.
Oficjalnego otwarcia imprezy, w której wzięło udział 29 ze‐
społów, dokonał Starosta Zamojski Stanisław Grześko.
Zgodnie z regulaminem, „Wójtowianie” zaprezentowali dwa
utworu ludowe. Były to: „Jarzębina” i „Sarna”. Pamiątkowe
statuetki i dyplomy uczestnikom przeglądu wręczali zaproszeni

Foto: Katolickie Radio Zamość

23

goście, wśród których byli między innymi: Poseł na Sejm RP
Sławomir Zawiślak, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego
Krzysztof Gałaszkiewicz, Radni Rady Miejskiej w Zamościu
z jej Przewodniczący Krzysztofem Rusztynem na czele, Wice‐
starosta Zamojski Witold Marucha oraz miejskie i gminne wła‐
dze samorządowe: Burmistrz Zwierzyńca Urszula Kolman, Wójt
Gminy Sitno Krzysztof Seń, Wójt Gminy Radecznica Marian
Szuper i Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński.
Piknik charytatywny w Łabuńkach Pierwszych
Niedziela 11 lipca 2021 roku była dla zespołu „Wójtowianie”
pracowitym dniem, gdyż występowali w nim dwukrotnie. W po‐
łudnie wystąpili podczas XXII Zamojskich Dni Folkloru
w Zwierzyńcu, a po południu udali się do Łabuniek Pierwszych,
aby zaśpiewać podczas Pikniku charytatywnego, który miał na
celu zebranie funduszy na rehabilitację dla 3letniego Szymonka
Natoniewskiego.
Piknik odbył się w parku przy Domu Zgromadzenia Misjo‐
narzy Krwi Chrystusa w Łabuńkach, jego organizatorem był
ks. Michał Przybysz – Dyrektor Hospicjum Santa Galla.
„Wójtowianie” zaprezentowali kilkanaście wesołych piose‐
nek ze zwierzętami w treści, nawiązując do mini zoo znajdujące‐
go się na terenie parku hospicjum oraz okolicznej przyrody, ta‐
kich jak: Kokogdajka, Miała baba konia, Sarna oraz między in‐
nymi Lipka, Wisi jabłko, Pietruszka, W zielonym sadzie.
Udział w tym koncercie zespół podsumował piosenką „Ko‐
cham ludzi i życie:
Gdy spotkasz słabszego brata, nie wstydź się  podaj MU dłoń.
Radością będzie zapłata, gdy będzie cieszyć się On.
Bo życie ludzkie przemija, jak można nie kochać się
Nie można tylko narzekać i płakać że wciąż jest źle.
Warto wspomnieć o dużej liczbie uczestników, w tym rodzin
z dziećmi oraz o bogatym zapleczu przygotowanym przez zaan‐
gażowanych mieszkańców gm. Łabunie. Dzięki nim dzieci mia‐
ły przeróżne atrakcyjne gry i zabawy, można było wziąć udział
w loterii  każdy los wygrywał, nabyć przepyszne ciastka, piero‐
gi, napoje oraz różne wyroby rzemieślnicze i jednocześnie wes‐
przeć rehabilitację 3letniego Szymonka.

Foto: Roman Śliwiński
Lista koncertów nie jest jeszcze zamknięta. Trwają przygoto‐
wania do kolejnych. Jednym z nich będzie koncert na placu Sie‐
kluckiego, który zaplanowany jest na 1 sierpnia, a kolejnym 
występ w ramach XV Jubileuszowego Festiwalu Muzyki Orga‐
nowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra”, który odbędzie się 21
sierpnia o godz. 18.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury. „Wój‐
towianie” wystąpią w ramach „Spotkania z osobowością
prof. Zofią Konaszkiewicz (ps. Zofia Jasnota)” prezentując pie‐
śni jej autorstwa.
Szczegóły będą podane na plakatach i w Internecie, ale już
teraz serdecznie zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach.
Mariola Czapla i Alicja Parkitny
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Koncert życzeń dla Rodziców online
Rodzice nie wychowują dzieci dla siebie, tylko dla świata i dla nich samych. Kiedy chcą być dobrymi rodzicami, starają
się oprócz korzeni dawać dzieciom także skrzydła.
Agnieszka Stein

M

aj i czerwiec, to miesiące, które
dla każdego dziecka mają wy‐
jątkowe daty. Maj, pachnący bzem i kon‐
walią, to miesiąc, w którym obchodzimy
święto mam, natomiast czerwiec kwitną‐
cy niezapominajkami, to czas, kiedy
świętują tatusiowie. To również czas,
koncertów, przedstawień i spotkań dzieci
i ich rodziców, podczas których główny‐
mi bohaterami są, MAMA I TATA.
Krasnobrodzki Dom Kultury już od
kilkunastu lat jest organizatorem Koncer‐
tu dla Rodziców, który odbywa się za‐
zwyczaj nieco po Dniu Matki, a przed
Dniem Ojca i jest swego rodzaju podzię‐
kowaniem i ukłonem w stronę najważ‐
niejszych osób w życiu każdego człowie‐
ka. W tym roku nie mogło być inaczej
i mimo ograniczeń związanych z zapo‐
bieganiem rozprzestrzeniania się korona‐
wirusa tradycji stało się zadość i program
został przygotowany.
Tym razem organizatorzy postawili na
formułę sprzed lat i powstał KONCERT
ŻYCZEŃ DLA RODZICÓW w formie
online. Program został nagrany fragmen‐
tarycznie a potem zmontowany. Zawierał
wiersze, życzenia, piosenki i układ ta‐
neczny – wszystko opatrzone komenta‐

rzem konferansjerów.
Efekt można oglądać na kanale
YouTube KDK oraz na Fb.
Do tego audiowizualnego upominku
w imieniu wszystkich dzieci, tych małych
i tych troszkę większych dołączamy RO‐
DZICOM takie oto życzenia:
Z głębi serca dziękujemy Wam za
wszystkie dni, które wspólnie
przeżyliśmy.
Jesteśmy Wam wdzięczni za każdą
pogodną chwilę, za miłość, uśmiech,
dobrą radę.
W przeciągu tych kilku lat –
wychowując nas, staliście się
naszymi najlepszymi przyjaciółmi,
na których zawsze można polegać,
którzy zawsze służą oparciem
i pomocą.
W Koncercie życzeń dla Rodziców
wystąpili:
Magdalena Maruszak – konferansjerka,
wokal
Michał Kozyra – konferansjerka
Julia Skiba – wokal
Paulina Korzeniowska – recytacja
Patryk Skiba – recytacja
Oliwia Gielmuda – recytacja
Julia Krupa – wokal

Agata Włodarczyk – recytacja, wokal
Aleksandra Tabała – wokal
Martyna Bełz – jazz dance
Martyna Bucior – wokal.
W programie wykorzystano teksty
dla rodziców zaczerpnięte z Internetu
i utwory muzyczne:
„Witajcie w naszej bajce” – „Akademia
Pana Kleksa”
„Kaczka dziwaczka” – „Akademia Pana
Kleksa”
„No sory” – Sanah
„ Jazz” – Sanah
„Afera” – Viki Gabor
„Czarny świt” – Anna Karwan
„Podziękowanie dla rodziców” – Mig
„Meluzyna” – Małgorzata Ostrowska
„Dla mamy” – Kaja Paschalska.
W przygotowanie tego wydarzenia
zaangażowani byli pracownicy KDK:
Mariola Kawecka – pomysł i opracowa‐
nie, Marzena Mazurek – scenografia, Ja‐
rosław Monastyrski – nagranie i montaż.
M. K.
Fotoreportaż  str. 2

Święto 2 Pułku Strzelców Konnych w Dominikanówce

W

dniu 11 lipca we wsi Domi‐
nikanówka po raz dziesiąty
odbyło się święto 2 Pułku Strzelców
Konnych. Organizatorem wydarzenia
są Jednostka Strzelecka 2019 z Toma‐
szowa Lubelskiego, Urząd Miasta
i Gminy Krasnobród, Ochotnicza
Straż Pożarna w Dominikanówce oraz
mieszkańcy wsi Dominikanówka.
W tym roku na święcie 2 Pułku
Strzelców Konnych obecni byli rów‐
nież żołnierze Wojsk Obrony Teryto‐
rialnej z 25 Zamojskiego Batalionu
Lekkiej Piechoty.
Wydarzenie rozpoczęło się od po‐
witania zaproszonych gości oraz
przedstawienia historii 2 Pułku
Strzelców Konnych. W oficjalnej czę‐
ści święta uczczeni minutą ciszy zo‐
stali zmarli strzelcy tomaszowskiej
jednostki oraz weterani pułku  rotm.
Bronisław Piasecki, ppor. Franciszek
Kobielarz oraz ppor. Eugeniusz Ję‐

drusyna. Wśród zmarłych strzelców
wspomniany został śp. Tomasz Przyczyna,
któremu jednostka zawdzięcza możliwość
kontynuacji tradycji oraz barw pułku.
Następnie w intencji poległych kawa‐
lerzystów 2 PSK odprawiona została
polowa msza święta 2 PSK pod prze‐
wodnictwem ks. Eugeniusza Derdziu‐
ka. Po części oficjalnej goście zostali
zaproszeni na pokaz umiejętności
w wykonaniu tomaszowskich strzel‐
ców oraz żołnierzy z 25 Zamojskiego
Batalionu Lekkiej Piechoty. Zapre‐
zentowali jedną z procedur wykony‐
wanych w przypadku znalezienia się
w ciężki kontakt ogniowy z przeciw‐
nikiem. Po pokazie na gości jak za‐
wsze czekał poczęstunek w postaci
wojskowej grochówki przygotowanej
dzięki pomocy strażaków OSP w Domi‐
nikanówce oraz masarni w Kunkach.
W imieniu strzelców z Jednostki
Strzeleckiej 2019 w Tomaszowie Lu‐

belskim pragniemy serdecznie po‐
dziękować za okazaną pomoc ze stro‐
ny lokalnych władz samorządowych,
Ośrodka Terapii Zajęciowej oraz
mieszkańców wsi Dominikanówka.
Dziękujemy 25 Zamojskiemu Bata‐
lionowi Lekkiej Piechoty pod do‐
wództwem Pana ppłk. Wojciecha
Bryknera za współpracę oraz wspar‐
cie przy przygotowaniu pokazu.
Dziękujemy również strażakom
z OSP Dominikanówka i masarni
w Kunkach za przygotowanie poczę‐
stunku dla gości. Liczymy również na
dalszą owocną współpracę oraz po‐
moc w organizacji święta 2 Pułku
Strzelców Konnych.
Maciej Pędzik
Fotoreportaż – str. 36
fot. Marzena Mazurek
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Promocja na Targach Turystycznych w Chorzowie

W

dniach 1113 czerwca 2021
roku w Chorzowie odbywały
się Targi Turystyczne pod nazwą
„Atrakcje Regionów”. Wraz z Lokalną
Organizacją Turystyczną „Zamość
i Roztocze” oraz Zamość  Twierdza
Otwarta miałem okazję uczestniczyć
w tym wydarzeniu jako reprezentant
miasta i gminy Krasnobród oraz cały
region Roztocza.
Warto dodać, że była to pierwsza
tego typu impreza od wybuchu pande‐
mii Covid19. Dlatego też tegoroczne
Targi odbywały się z zachowaniem re‐
żimu sanitarnego  na świeżym powie‐
trzu, w specjalnie przygotowanych do
tego boksach.
Rozmowy z osobami zainteresowa‐
nymi naszą ofertą turystyczną odbywa‐
ły się „zza szyby” i chociaż nie wszyst‐
kim się taka forma podobała, to Targi

się udały. Co prawda pierwszego dnia
przywitały nas spore opady deszczu,
a nawet burza, ale pozostałe dwa dni
były słoneczne i bardzo obfite w od‐
wiedzających.
Ludzie chętnie odwiedzali nasze
stoisko i zadawali mnóstwo pytań do‐
tyczących regionu, ponieważ jak często
się okazywało w rozmowie, pochodzą
z naszych stron, przez co Roztocze jest
często wybieranym przez nich kierun‐
kiem do wypoczynku. „U Was jest
tak pięknie!” wielokrotnie dało się sły‐
szeć w czasie trwania chorzowskich
Targów. Nie sposób się z tym nie zgo‐
dzić. Mam nadzieję, że następne Targi
Turystyczne w Chorzowie odbywać się
będą już w normalnych, „zdrowych”
warunkach.
Kamil Pióro
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Dobro wraca
Akcje charytatywne w Zespole Szkół w Krasnobrodzie
więty Jan Paweł II, patron na‐ kiermasz książek, z którego dochód z herbem Krasnobrodu oraz foldery,
Śszego
liceum ogólnokształcące‐ przeznaczony został na leczenie sześcio‐ które wręczaliśmy osobom, które kupo‐
letniej Ani z Zamościa, która walczy wały najwięcej książek.

go, mówił, że „Człowiek jest wielki nie
przez to, co posiada, lecz przez to, kim
jest; nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”.
Podążając za jego myślą, uczniowie
i nauczyciele naszej szkoły angażują się
często w przeróżne inicjatywy charyta‐
tywne i społeczne. W czerwcu odbyły
się dwie tego typu akcje.
Pierwsza z nich to wyzwanie „Jeste‐
śmy z Wami niebieskimi motylami”. Ce‐
lem akcji jest poszerzanie świadomości
na temat autyzmu i przekazanie iskierki
przyjaźni osobom z autyzmem i ich ro‐
dzinom. Do wyzwania nominowało nas
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Konopnickiej w Zamościu i mieliśmy 48
godzin na wyrażenie swojej solidarności
z niebieskimi motylami poprzez pracę
plastyczną.
Kolejną akcją był charytatywny

z glejakiem, złośliwym guzem pnia mó‐
zgu. Nie znamy Ani osobiście, ale jej hi‐
storia bardzo nas poruszyła i wtedy po‐
jawił się pomysł sprzedaży książek.
Każdy z nas ma w domu wiele pozycji,
które już przeczytał i chętnie wymienił‐
by je na inne. Kiermasz był doskonałą
ku temu okazją. Uczniowie i nauczyciele
przynieśli łącznie ponad trzysta książek
i dużą część z nich udało się sprzedać.
Kiermasz odbywał się przed głównym
wejściem do szkoły, w dużym upale
i dlatego też ogromną popularnością cie‐
szyła się sprzedawana lemoniada przy‐
gotowana przez panie kucharki. Pani
Dyrektor przekazała na kiermasz lody
i oranżadę.
Dziękujemy również pani Małgorza‐
cie Miecznik i Katarzynie Dziale, które
zaopatrzyły nas w eleganckie torby

Wolontariuszki z naszej szkoły ob‐
sługiwały kiermasz 6 godzin i mimo
upalnej pogody, z uśmiechem na twarzy
zachęcały wszystkich do zakupu. To by‐
ło bardzo budujące, że tak wiele osób
dało coś „od siebie” i właśnie to przy‐
czyniło się do dużego sukcesu akcji. Dla
Ani udało się zebrać 1000 zł.
Powiemy nieskromnie, że nasza ini‐
cjatywa spotkała się z dużym uznaniem
na zamojskiej grupie „Zaangażowani
w pomoc dla Ani”, która prowadzi na
facebooku zbiórkę pieniążków dla małej
bohaterki.
Ani życzymy dużo zdrowia
a wszystkim, którzy dorzucili swoją ce‐
giełkę do zbiórki z całego serca dzięku‐
jemy i przypominamy – dobro wraca.
Karolina Piotrowska
Fotoreportaż  str. 2

Diecezjalna Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich

W

niedzielę 6 czerwca 2021 ro‐
ku, w Sanktuarium Maryj‐
nym w Krasnobrodzie odbyła się Die‐
cezjalna Pielgrzymka Kół Gospodyń
Wiejskich
zorganizowana
przez
Duszpasterstwo Rolników Diecezji
ZamojskoLubaczowskiej i Kustosza
sanktuarium.
Pielgrzymka rozpoczęła się o godz.
11.30 Drogą Krzyżową na krasno‐
brodzkiej kalwarii, którą prowadził or‐
ganizator tego wydarzenia ks. Józef
Bednarski. Rozważania związane były
z postacią Świętego Józefa, w roku je‐
mu poświęconym.
Później sprawowana była Msza św.

w intencji wszystkich Kół Gospodyń
Wiejskich z naszej diecezji. Eucharystii
przewodniczył ks. Józef Bednarski,
diecezjalny duszpasterz rolników, który
podkreślił że przez orędownictwo Pani
Roztocza modlimy się, w intencji 60
kół KGW z terenu Diecezji Zamojsko
Lubaczowskiej, o Boże błogosławień‐
stwo dla żywych oraz orędownictwo
Matki Bożej i mieszkanie w domu Ojca
dla zmarłych.
Potem uczestnicy pielgrzymi udali
się do Kaplicy na Wodzie na wspólne
przebywanie i modlitwę różańcową.
Diecezjalny Duszpasterz Rolników
ks. Józef Bednarski wyraził wdzięcz‐

ność Kołom Gospodyń Wiejskich za
ich zaangażowanie w życie parafii
i miejscowości, za to, że są tymi, którzy
podtrzymują tradycję, przyczyniają się
do rozwoju kultury, są wsparciem
w promocji swoich środowisk.
W
pielgrzymce
uczestniczyło
ok. 100 osób, z takich miejscowości
jak: Stary Dzików, Tarnawatka, Lipsko,
Wożuczyn, Suchowola i Krasnobród.
Ze względu na pandemię nie wszyscy
mogli przybyć, aby osobiście uczestni‐
czyć w pielgrzymce. Część Kół Gospo‐
dyń Wiejskich łączyła się z krasno‐
brodzkim sanktuarium przez łącza in‐
ternetowe.
Mariola Czapla
fot. Ewa Monastyrska
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Kącik polonijny

N

asze pismo  „Gazeta Krasnobrodzka”, choć jest
gazetą lokalną, to ma swoich czytelników również
poza granicami naszego regionu, a także poza granicami
Polski. Jest to możliwe dzięki temu, że GK w tradycyjnej,
drukowanej formie wysyłana jest przez rodziny i znajomych
do rodaków mieszkających poza Ojczyzną. Ponadto, od
pewnego czasu nasza gazeta jest publikowana w Internecie,
dzięki czemu dotarcie do niej jest łatwiejsze i jeszcze
bardziej rozszerza się krąg jej czytelników.
Jest wiele osób, które choć wyemigrowały i mieszkają
w różnych częściach świata, to tęsknią za rodzinnym krajem
i miejscowością, z której pochodzą i interesują się tym co się tam
dzieje.
Wśród grona tych osób jest także Pan Norbert Dubiński
pochodzący z Krasnobrodu, który mieszka od wielu lat w tak
odległej części świata jak Australia. O Panu Norbercie pisaliśmy
już w GK, m.in. przy okazji wydania ostatniej płyty zespołu
„Wójtowianie”, na której znalazła się piosenka jego autorstwa pt.
„Dzwon”.
Tym razem Czytelnikom GK proponujemy do przeczytania
wiersz napisany przez naszego rodaka pt. „Siły złowrogie”, który
w 1996 roku został opublikowany w gazecie polonijnej
„Tygodnik Polski” ukazującej się w Australii i Nowej Zelandii.
Wiersz powstał ćwierć wieku temu, ale jego treść jest nadal
aktualna. I jak dodaje jego autor „Być może czytelnicy GK, po
jego przeczytaniu zrobią osobisty rachunek sumienia
i zastanowią się nad własną postawą wobec innych i wyeliminują
jakiekolwiek przejawy nienawiści, która rujnuje życie społeczne
i rodzinne”.
Siły złowrogie
Zazdrość i nienawiść, to siły złowrogie
od zarania czasów, wciąż siejące trwogę.
Zazdrość i nienawiść jak siostry zawistne
niszczą więzy zgody, czynią drogi mgliste.
Zazdrość i nienawiść szerzą się lawiną,
oplatają miłość bezduszną gęstwiną.
Jak kąkol wśród zboża, albo krzew ciernisty

W
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zniewalają dobroć, choć to skarb świetlisty.
Groźne tak jak powódź, lub ogień rozszalały,
zakaźne niczym wirus – pustoszą życia łany.
Kto więc da lekarstwo na ich wyleczenie?
Zacznij wpierw od siebie – wyrwij, zniszcz korzenie!
Norbert Dubiński
Melbourne – Australia
Dziękuję Panu Norbertowi Dubińskiemu za umożliwienie
publikacji tego wiersza na łamach „Gazety Krasnobrodzkiej”
oraz za dotychczasową współpracę i wszelkie miłe słowa
o naszym piśmie kierowane do Redakcji.
Zapraszam Pana, ale również i innych naszych Rodaków
mieszkających za granicą do współpracy przy redagowaniu
„Kącika polonijnego”. Chcielibyśmy publikować w nim nie
tylko twórczość poetycką, ale również wspomnienia
z rodzinnych gniazd oraz relacje z wydarzeń i ciekawostki
z miejsc z różnych częściach świata, w których obecnie żyją nasi
rodacy.
Materiały prosimy przesyłać na adres email:
kontakt@kultura.krasnobrod.pl.
Mariola Czapla

Walne Zebranie Członków LGD „Nasze Roztocze”

dniu 23.06.2021r. w sali konfe‐
rencyjnej Krasnobrodzkiego Do‐
mu Kultury odbyło się Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia LGD „Nasze
Roztocze”.
Podczas zebrania zatwierdzono sprawozda‐
nie z działalności Zarządu i Rady oraz spra‐
wozdanie finansowe za 2020 rok. Dodatko‐
wo wprowadzono zmiany we wdrażanej
przez LGD Strategii dotyczące wydłużenia
okresu realizacji projektów oraz wprowa‐
dzenia dodatkowych środków z przeznacze‐
niem na projekty z zakresu podejmowania
działalności gospodarczej oraz rozwoju
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infra‐
struktury kultury i turystyki.
Mamy nadzieję, że już jesienią ogłosimy
kolejne nabory wniosków.
lgdnaszeroztocze.pl
fot. KDK
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Przyroda z klasą. Czy wiesz, jak żyje jeż?”
Realizacja ogólnopolskiego projektu w klasie III b

ozwijanie kompetencji przy‐
rodniczych było jedną z pod‐
stawowych rekomendacji założonych
do realizacji na ten rok szkolny. Wybór
padł na projekt „Przyroda z klasą. Czy
wiesz, jak żyje jeż?” oferowany przez
Fundację Uniwersytet Dzieci. Już dru‐
gi rok korzystamy z bogatej oferty
fundacji. Projekt dotyczył nie tylko je‐
ża i jego sposobu życia, ale również
oferował uczniom szeroką wiedzę
z zakresu edukacji przyrodniczej
i ekologicznej. Dzięki niemu ucznio‐
wie rozbudzili swoją wyobraźnię, tre‐
nowali pracę w grupie, uczyli się
szacunku wobec zdania innych. Pod‐
czas lekcji uczniowie poznali prawa
panujące w naturze. Przekonali się dla‐
czego warto szanować przyrodę oraz
jaki wpływ ma na nią człowiek. Po‐

9

Gazeta

znali wiele gatunków roślin i zwierząt.
Zrealizowaliśmy 2 scenariusze
startowe oraz 6 lekcji tematycznych,
które wybrano z 14 oferowanych
przez fundację.
Po zrealizowaniu wszystkich zajęć

uczniowie otrzymali imienne certyfikaty
uczestnictwa. Dodatkową nagrodą było
obejrzenie wykładu „W jakim języku
mówią zwierzęta”.
B. Dziura

Archipelag Roztocze
Park Rozrywki w Budach  tam byliśmy...

czerwca 2021 r. klasa III b miała
okazję być w NIEZWYKŁYM
miejscu. Poznaliśmy nasz region za pomo‐
cą wszystkich zmysłów. Tworzyliśmy
własną muzykę, którą przesyłaliśmy na
swoją pocztę elektroniczną (nawiasem mó‐
wiąc dzieci i nowinki techniczne = wielka
zabawa, frajda i zero stresu, że coś nie wyj‐
dzie). Zobaczyliśmy świat oczami wilka,
rysia, ważki, węża, głaskaliśmy wirtualne
zwierzęta, które do nas podchodziły  prze‐
życia niezapomniane.
Będąc w salach, które przedstawiały
cztery żywioły, mieliśmy wrażenie być
w ich środku. Przerywnikiem był plac za‐
baw  tor przeszkód z piłeczkami, który
cieszył się wielkim powodzeniem  istne
szaleństwo. Nie sposób wymienić wszyst‐
kiego, ale warto wspomnieć o: laserach
(jak w filmie z J. Bondem), zabawie z pia‐
skiem kinetycznym, wirtualnych grach
zręcznościowych.
Na powietrzu obejrzeliśmy wspaniały
park miniatur, pobawiliśmy się na placu
zabaw. Wszyscy bez obaw weszli do labi‐
ryntu, a co najważniejsze wszyscy z niego
wyszli  ku radości opiekunów. Mieliśmy
okazję wydoić krowę, niektórzy naprawdę
radzili sobie super. W kopalni złota, wydo‐
bywaliśmy cenny kruszec z możliwością
zabrania go do domu. Na koniec były lody,
pamiątki, balony i super humory, z który‐
mi wracaliśmy z powrotem.
B. Dziura
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Młyny Doliny Wieprza

P

rzez wiele stuleci należały do
najważniejszych zakładów go‐
spodarczych dawnej Polski. Zniknęły
z naszego krajobrazu stosunkowo nie‐
dawno, zostawiły po sobie nazwy
miejsc, w których trwały, przekazy
i legendy. Miały szczególne znaczenie
dla mieszkańców małych miast i wsi,
ułatwiały pozyskiwanie mąki, zastępu‐
jąc stosowane od pradziejów żarna.
Przemiał zboża tym prymitywnym na‐
rzędziem dawał mąkę zanieczyszczoną
i niskiej jakości, poza tym był proce‐
sem bardzo pracochłonnym i męczą‐
cym. Młyny to odmieniły. Żarna, po
kryjomu wykorzystywane były jeszcze
w okresie okupacji, za używanie ich
groziła surowa kara, do kary śmierci
włącznie. Młynarz należał do osób
najbardziej znanych, szanowanych, za‐
możnych i wpływowych w okolicy.
Posiadał zwykle większą wiedzę ogól‐
ną od pozostałych mieszkańców, mu‐
siał być obznajomiony z konstrukcją
młyna, z procesem przemiału zbóż,
z budową i konserwacją urządzeń
wodnych i kamieni młyńskich. Z wy‐
konywanej pracy czerpał spore zyski,
a powszechny system przy‐
uczania do zawodu dawał
mu darmową siłę pomocni‐
czą często jeszcze dodatko‐
wo opłacaną przez rodzinę
ucznia.
W okolicach Krasnobrodu
wykorzystywano rzekę do na‐
pędu młynów zbożowych, pa‐
pierniczych i tracznych.
Jednym z najwcześniej po‐
wstałych młynów był młyn na
Turzyńcu. Na niewielkim wy‐
niesieniu, położonym wśród
nadwieprzańskich łąk już w wieku XVII
istniała osada młyńska, której mieszkańcy
zobowiązani byli do obsługi działającego
tutaj młyna wodnego. Teren ten należał
wówczas do rodziny Zamojskich. Ta nie‐
wielka miejscowość posiada ciekawą hi‐
storię i kilkusetletnią tradycję młynarską.
Sama osada należy do najstarszych miej‐
scowości w gminie Krasnobród. Młynek
na Turzyńcu wraz z osadą i niewielkim
stawem został darowany ojcom Domini‐
kanom krasnobrodzkiego konwentu
w roku 1689 przez Annę z Gnińskich or‐
dynatową Zamojską. Nieco wcześniej, bo
w połowie XVII wieku turzyniecki mły‐
narz unickiego wyznania potwierdził nie‐
zwykłe zjawisko, którego był świadkiem.
Widział w lesie, w miejscu objawień
światło w postaci świec płonących oraz
procesje anielskie, a także słyszał śpiewy

niebiańskie.
Klasztorny młyn zakonnicy oddawali
w krótkotrwałą dzierżawę, najczęściej
roczną lub kilkuletnią, pobierając z tego
tytułu całkiem spory czynsz, który zasilał
klasztorną kasę. Często dzierżawcami by‐
li arendarze klasztornej karczmy. Oto
fragment umowy dzierżawnej z pierwszej
połowy XVIII wieku zawartej między
przeorem krasnobrodzkich dominikanów
a karczmarzem: I tem dodajem mu mły‐
nek na Turzyńcu zostający w którym bę‐
dzie miał wolne mliwo y od przyjeżdza‐
jących do młyna miarki odbierać będzie.
Czyni się gospodarzów czyli młynarzów
turzynieckich, ktorzy arędarzowi miarki
nie powinni dawać bo mają wszelkie sta‐
ranie około młynka, miarki zaś sobie po‐
winien odbierać arędarz, aby jemu od ży‐
ta, y pszenicy dawane były, tudzież jeże‐
liby owsik znajdował się w życie, do nie‐
go należyć mają z podzielenia jednak ich‐
nim cokolwiek młynarzowi dla wykar‐
mienia wieprzów dwóch do klasztoru, do
którego młynarza miarki od ziarna wy‐
znacza się. Prócz tego pozwala mu się
pole na Hruskim, poczynające się od
Waśka Pałygi, a liczące się do granic żyta,
czyli pola klasztornego, na tym polu wy‐

Kościół, klasztor, kaplice, zabudowania
gospodarcze potrzebowały chociażby
niezbędnych napraw, a na to brakowało
pieniędzy i zamożnych darczyńców.
W roku 1914 walcowy młyn wodny wraz
z domem mieszkalnym, łąkami, stawem,
ziemią orną liczącą około 14 mórg wraz
z przylegającą osadą Turzyniec liczącą
mórg 13 zostały wystawione na sprzedaż.
W czasie I wojny światowej młyn działał,
świadczył usługi dla okolicznej ludności.
W tym niezwykle trudnym, głodowym
okresie, mieszkańcy udawali się do mły‐
na za pozwoleniem władz okupacyjnych,
ruch ten podlegał urzędowej rejestracji.
W pierwszych dziesięcioleciach XIX
wieku młynarzami na Turzyńcu byli Mi‐
chał Stachurski, po nim Teodor Popielar‐
ski i Stanisław Nowak. W połowie wspo‐
mnianego wieku młynem zarządzał Józef
Kamiński. Musiał być osobą o sporym
autorytecie, ponieważ wybrany został na
wójta gminy Podklasztor. Był pierwszym
wójtem nowej gminy, która powstała
w miejsce zlikwidowanej gminy Krasno‐
bród po upadku powstania styczniowego.
Od końca lat pięćdziesiątych przez wiele
lat na Turzyńcu pracował Szczepan Bur‐
dzyński, a pod koniec XIX wieku młyna‐
rzowali tam Józef Majcherczyk
oraz Jan Żelawski. Ten ostatni
złamał wielopokoleniową tra‐
dycję rodzinną i zamiast leśni‐
kiem został młynarzem. Histo‐
ria turzynieckiego młynarstwa
zakończyła się pod koniec XX
wieku wraz z rozebraniem mły‐
na.
Innym, ważnym, o równie dłu‐
giej historii młynem był młyn
dworski w Krasnobrodzie. Wy‐
budowany został na obrzeżach
Krasnobród  Dom Młynarza krasnobrodzkiego
folwarku
w okolicach obecnego przepu‐
dziela się miejsca na wysianie korca mia‐ stu. Zaistniał zapewne wraz z powsta‐
ry krasnobrodzkiej. Poza tym młynarze niem miasta. Stanowił konkurencję dla
turzynieccy powinni co sobota na szar‐ młyna Zamojskich na Turzyńcu i należał
wark do młynka jeżeli jednak tego po‐ do właścicieli tych ziem. Przez wiele
trzeba będzie. Za komin zaś powinni się dziesiątków lat był najważniejszym mły‐
wszyscy składać i za ten co go arędarz nem w okolicy. Przez większą część XIX
kupił teraz.
wieku pracą dworskiego młyna kierowa‐
Młyn na Turzyńcu był własnością ła młynarska rodzina Kimaczyńskich. Na
Dominikanów przez prawie dwieście lat. początku XIX wieku młynarzem był
W latach sześćdziesiątych XIX wieku Piotr, w kolejnych latach Jan, Józef, a pod
właścicielem młyna i osady został długo‐ koniec wieku Władysław. Przedstawiciele
letni organista Maciej Piskorski, a po jego tej młynarskiej rodziny w różnych latach,
śmierci syn Maurycy, który podobnie jak niekiedy równocześnie prowadzili mły‐
ojciec był organistą w krasnobrodzkim ny m.in w Bondyrzu, Jacni, Hutkach
kościele, z tą tylko różnicą, że funkcję tę i Rudzie Żelaznej. W czasie powstania
pełnił stosunkowo krótko, bo zaledwie styczniowego przed powstańcami ukry‐
przez kilka lat. Krasnobrodzcy Domini‐ wał się w nim Wojciech M. donosiciel
kanie mieli spore zaległości finansowe i zdrajca sprawy narodowej. Z młyna‐
względem niego. Przyczyną tego stanu rzem łączyły go przyjacielskie stosunki.
była zła sytuacja finansowa konwentu. W ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku
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wraz ze zwiększeniem liczby mieszkań‐
ców osady zwiększyło się zapotrzebowa‐
nie na usługi młynarskie. Potwierdzeniem
tego jest większa liczba zatrudnionych
młynarzy. Pracowali tam: Maciej Koma‐
rowski, Hipolit Sawulski, Jan Wagner, Jan
Swieżawski, Jan Starzewski, a na począt‐
ku wieku XX Jan Grot i Zygmunt Kuc‐
ner. Przed wybuchem I wojny młyn
dzierżawił Jan Fil. Pierwszowojenna
okupacja austriacka doprowadziła do
częściowych zniszczeń obu opisywa‐
nych młynów, pozbawiając ich części
urządzeń.
W okresie dwudziestolecia między‐
wojennego w Krasnobrodzie działały dwa
młyny parowe. Jeden z nich należał do
majątku Krasnobród, drugi do braci An‐
drzeja i Jana Mielniczków.
Drewniany młyn należący do
dworu działał do końca lat
sześćdziesiątych, pozbawiony
należytej opieki popadł w ru‐
inę. Nie było woli by go urato‐
wać, został rozebrany pod ko‐
niec lat osiemdziesiątych XX
wieku. Z obiektów młyńskich
ocalały kamienny dom młyna‐
rza przy ulicy Młyńskiej i zbu‐
dowany z cegły budynek elek‐
trowni wodnomotorowej
Foto domu młynarza
Przemieszczając się w dół
rzeki Wieprz dotrzemy do Hu‐
tek, jednej ze starszych wiosek
w okolicy. W wiosce tej rów‐
nież wykorzystywano wody
rzeki do napędu młyna, który znajdował
się w pobliżu obecnego mostu na rzece.
Należał do huteckiego folwarku, ten zaś
był własnością dziedziców Krasnobrodu.
Młyn istniał w tym miejscu już w XVIII
wieku. W pierwszej połowie XIX wieku
młynarzem był Roman Głuch, w latach
czterdziestych i pięćdziesiątych Antoni
Błazucki i Wojciech Bartkiewicz, w latach
siedemdziesiątych Stanisław Drozdowski
i Antoni Kimaczyński. W latach osiem‐
dziesiątych dzierżawę młyna objął Antoni
Węcław. Na początku lat dziewięćdzie‐
siątych z nieodległej Dzierążni do Hutek
przybyła młynarska rodzina Klimskich.
Wydzierżawiła młyn, a wkrótce potem
także młyn w Bondyrzu. Bracia Włady‐
sław, który od hrabiego Tarnowskiego
dzierżawił młyn w Bondyrzu, Bronisław 
dzierżawca młyna w Hutkach i Piotr  hu‐
tecki młynarz, to przedstawiciele rodziny,
która przez kilkanaście lat prowadziła
młyny w tych miejscowościach.
Wyjątkową wsią w opisywanym te‐
macie jest Bondyrz. Przed wybuchem II
wojny działały tutaj aż cztery młyny,
z których dwa przetrwały do naszych
czasów i są niewątpliwą atrakcją tury‐
styczną. Turyści odwiedzający Roztocze
starają się ich nie ominąć. Obydwa bu‐
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dynki cieszą oczy, a przy jednym z nich
można zjeść smakowitego pstrąga.
Foto młyna w Bondyrzu
Miejsce to może szczycić się prawie
dwustuletnią tradycją młyńską. Młyn po‐
wstał tutaj najprawdopodobniej w latach
trzydziestych XIX wieku, należał do Tar‐
nowskich i był ważnym składnikiem dóbr
adamowskich należących do tej rodziny.
W latach trzydziestych i czterdziestych
wspomnianego wieku młynarzem był Jó‐
zef Komarowski, w połowie wieku Mar‐
cin Drozdowski, w latach sześćdziesią‐
tych Franciszek Łysakowski, pod koniec
wieku, przez krótki okres, Stanisław Ki‐
maczyński, po nim zaś Władysław Klim‐
ski. Młyn uległ uszkodzeniom w okresie
pierwszowojennym. Na początku lat
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dzony był tutaj jeszcze w latach dzie‐
więćdziesiątych XX stulecia.
Kolejnym bondyrskim młynem, co
prawda krótko działającym był młyn
Dziubów. Jego właściciel posiadał spore
doświadczenie młynarskie, pracował
przed I wojną w bondyrskim młynie
dworskim. Był to młyn wodny, podobnie
jak kolejne opisywane. Wybudowany zo‐
stał w połowie odległości między mły‐
nem Czerskiego, a obecnym tartakiem p.
Kleniewskigo. Działał bardzo krótko po‐
nieważ uległ spaleniu. Dziś trudno dociec
co było przyczyną pożaru, czy zawiść
konkurencji czy ręka właściciela. Pozo‐
stałością po nim są resztki konstrukcyj‐
nych pali oraz nazwa fragmentu rzeki
spalony młyn.
Trzecim młynem był młyn
Adama Pietrasa, który znajdo‐
wał się miejscu obecnie istnieją‐
cego tartaku. Pietrasowie to
młynarska rodzina pochodząca
z Wołynia. Jej członkowie mły‐
narzowali w Bondyrzu i Zawa‐
lowie. W Bondyrzu osiedlili się
w latach dwudziestych XX wie‐
ku po powrocie z Ameryki.
Miejsce to ma ciekawą drugo‐
wojenną, konspiracyjną prze‐
szłość. Młyn ten podobnie jak
młyn sąsiedni Kowalczuka był
miejscem spotkań i narad naj‐
wyższego dowództwa AK rejo‐
nu zamojskiego. Rodzina wła‐
Młyn w Bondrzu ścicieli była zaangażowana
w niepodległościowy ruch kon‐
dwudziestych miejsce to wydzierżawiła spiracyjny. Właściciel wraz z rodziną
od właściciela hrabiego Łosia z Adamo‐ opuścił wioskę w latach pięćdziesiątych,
wa rodzina zamojskich przemysłowców wcześniej sprzedając młyn. Przez brak
żydowskiego pochodzenia Dolcherów . należytego nadzoru powoli zamieniał się
Spółka Jakub, Moszko, Aron Dolcher w ruinę.
uruchomiła tutaj niewielką papiernię, któ‐
Kolejnym bondyrskim młynem jest
ra zaledwie kilka lat potem spłonęła. Po‐ młyn Kowalczuka, obecnie odnowiony
żar powstał podczas suszenia papieru przez nowego właściciela. Wybudowany
przy piecach. Budynek spłonął zupełnie, został w 1924 roku przez Michała Ko‐
straty w towarze wyniosły około 1000 zł, walczuka. Przy młynie powstały zabudo‐
a w budynku około 1500 zł. Nie było wania gospodarcze oraz łaźnia wiejska,
ofiar w ludziach. Przez wiele kolejnych która nie cieszyła się jednak nadmiernym
lat w miejscu tym można było odnaleźć zainteresowaniem. Niewielka opłata za
ślady po istniejącej papierni tj. kolorowe możliwość skorzystania z niej na biednej
bibuły, czcionki drukarskie itp. W póź‐ przedwojennej wsi była jednak zaporo‐
nych latach dwudziestych teren kupił wa. Resztki murów łaźni tkwią jeszcze
przedsiębiorca Stanisław Czerski właści‐ w miejscowym krajobrazie. Przed wybu‐
ciel fabryk mebli we Lwowie i Bondy‐ dowaniem młyna, Kowalczuk prowadził
rzu. W 1936 roku uruchomił tutaj zbo‐ w tym miejscu niewielką papiernię oraz
żowy młyn motorowy, w którym zain‐ wytwarzał gonty. Na początku lat sześć‐
stalowana nowoczesna turbina wodna dziesiątych zainstalowano w młynie prąd
dodatkowo oświetlała nieodległe osiedle elektryczny. Od lat dziewięćdziesiątych
robotnicze przy fabryce mebli. Młyn ma nowego, troskliwego właściciela.
wraz z przedwojennymi urządzeniami Kończąc młynarską podróż doliną Wie‐
przetrwał ostatnia wojnę i stanowi obec‐ prza wspomnieć należy, że trzy z wymie‐
nie sporą atrakcję turystyczną. W ostat‐ nionych młynów pracowało równocze‐
nich dniach przed wyzwoleniem jednost‐ śnie, a środkowa część Bondyrza nazywa
ka niemieckich saperów zaminowała się Mielniki.
most przy młynie, na szczęście nie zdąży‐
ła go wysadzić. Przemiał zboża prowa‐
Jolanta Kurantowicz
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Podsumowanie roku 2020 Stowarzyszenia
KulturalnoNaukowego „Do źródeł”

W

dniu 22 czerwca 2021 r. od‐
było się Walne Zebranie Sto‐
warzyszenia KulturalnoNaukowego
„Do źródeł” podsumowujące jego
działalność w roku 2020. Podczas ze‐
brania zatwierdzono sprawozdanie Za‐
rządu
Stowarzyszenia,
a
także
omówiono działania podejmowane
w roku 2020, m.in. przygotowanie
wniosków aplikacyjnych oraz podsu‐
mowanie realizowanych projektów.
W 2020 r. Stowarzyszenie zakończyło
realizację grantu pn. „Rozbudowa infra‐
struktury turystycznej Gminy Krasno‐
bród”, w ramach którego zakupiono i za‐
montowano elementy siłowni zewnętrz‐
nej tj. zestaw do ćwiczeń (2 szt.), wioślarz
(1 szt.), odwodzieciel+steper (1 szt.), twi‐
ster+wahadło (1 szt.), wahadło+bie‐
gacz+twister (1 szt.), a także wykonano
i zamontowano drewniane ławki z opar‐
ciem (12 szt.) oraz zamontowano drew‐
niane tablice informacyjne (2 szt.). Cał‐
kowita wartość zakończonego projektu
wynosi 33 944,30 zł.
Stowarzyszenie realizowało również
grant pn. „Organizacja wydarzeń wspie‐
rających aktywne i ekologiczne postawy
mieszkańców Gminy Krasnobród”, w ra‐
mach którego w 2020 roku zrealizowano
3 przedsięwzięcia tj.: rajd rowerowy wraz

z piknikiem ekologicznym w miejscowo‐
ści Malewszczyzna, ekologiczne warszta‐
ty kulinarne w Starej Hucie oraz zajęcia
nordic walking.
W ramach ww. projektu do zrealizo‐
wania w 2021 r. zostały jeszcze 3 zadania
tj. turniej piłki siatkowej, konkurs kuli‐
narny oraz gra miejska podsumowująca
projekt wraz z warsztatami kulinarnymi
„No waste”. Całkowita wartość grantu
wynosi 35 000,00 zł.

Stowarzyszenie KulturalnoNauko‐
we „Do źródeł” działa od 2007 roku, pro‐
wadząc wiele działań dla społeczności lo‐
kalnej Gminy Krasnobród.
Składamy gratulacje dla Zarządu sto‐
warzyszenia z Prezesem p. Agnieszką
Adamczuk na czele oraz wszystkich
członków i dziękujemy za aktywność!
Referat Funduszy
Unijnych i Inwestycji UM

Wizyta przedszkolaków w Urzędzie Miejskim

W

dniu 24 czerwca Urząd Miejski w Krasnobrodzie
odwiedziły przedszkolaki z grupy „Biedronki”
oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół w Krasnobrodzie.
Dzieci przywitał osobiście Burmistrz Krasnobrodu Kazi‐
mierz Misztal.
Przedszkolaki przyniosły ze sobą plastikowe nakrętki,
które przy pomocy Pana Burmistrza wrzuciły do serduszka.
Podczas rozmowy dzieci zadawały Panu Burmistrzowi

pytania o jego plany wakacyjne i opowiadały o swoich, a tak‐
że obdarowały go własnoręcznie wykonanym upominkiem.
Burmistrz podziękował za odwiedziny i zaprosił do od‐
wiedzenia urzędu ponownie.
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
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Muzycznie na Placu Siekluckiego

o rocznej przerwie spowodowa‐
nej pandemią koronawirusa do
centrum Krasnobrodu powróciły, mające
już kilkunastoletnią tradycję, niedzielne
spotkania muzyczne organizowane
przez Krasnobrodzki Dom Kultury pod
nazwą „Letnie koncerty na Placu Sie‐
kluckiego”.
I tak w niedzielę 11 lipca odbył się
pierwszy w tym sezonie koncert, pod‐
czas którego zgromadzona publiczność
mogła wysłuchać zespołu „Fermata”
z Telatyna. Muzyka i wakacyjny klimat
porwał do tańca miłośników dobrej za‐
bawy i nawet upalna pogoda nie była
żadną przeszkodą.
Tydzień później na Placu Siekluckie‐
go znowu rozbrzmiała muzyka. Tym ra‐
zem wystąpił męski zespół wokalny
„ShowMen Szopinek”, który dając popis
swych wokalnych umiejętności dosko‐
nale wczuł się w letni, wakacyjny klimat
krasnobrodzkiej publiczności. Pozytyw‐
na energia, wesoła atmosfera i uśmiech
wokalistów sprawiły, że był to bardzo
miły wieczór.
Przed nami jeszcze dwa plenerowe
spotkania muzyczne, które odbędą się
w niedzielne wieczory  1 i 8 sierpnia.
Zaprezentują się lokalni wykonawcy:
Zespół folklorystyczny „Wójtowianie”
i Krasnobrodzka Orkiestra Dęta.
Koncert orkiestry będzie ostatnim te‐
go lata koncertem na placu Siekluckiego,
gdyż w kolejne sierpniowe niedziele bę‐

dą odbywały się wydarzenia kulturalne
w ramach XV Jubileuszowy Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej „Per
Artem ad Astra”. Szczegóły niebawem
na plakatach i w Internecie.

Już teraz serdecznie zapraszamy do
udziału w wakacyjnych propozycjach
Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
M. K.

„Wybierz #KierunekLubelskie”

X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Lubelskie. Smakuj życie!”

R

uszyła X edycja Ogólnopol‐
skiego Konkursu Fotograficz‐
nego „Lubelskie. Smakuj życie!” na
najlepszą fotografię z Lubelskiego. Na
laureatów czekają atrakcyjne nagrody.
Konkurs wpisuje się w ideę kampanii
promocyjnej: „Wybierz #KierunekLu‐
belskie”.
W konkursie organizowanym przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego mogą uczestniczyć zarów‐
no profesjonaliści zajmujący się foto‐
grafią artystyczną czy reportażową, jak
i osoby fotografujące amatorsko. Zdję‐
cia mogą tak że nadesłać osoby niepeł‐
noletnie, pod warunkiem, że wykonały
je samodzielnie i do zgłoszenia dołą‐
czona jest zgoda rodziców lub opieku‐
nów. Nagrody to karty zakupowe
o wartości 2000 zł. za zajęcie pierwsze‐
go miejsca, 1000 zł. za miejsce drugie,
500 zł za zajęcie miejsca trzeciego. Au‐

torzy wyróżnionych zdjęć otrzymają
zestawy wydawnictw i materiałów pro‐
mocyjnych „Lubelskie. Smakuj życie!”.
Uczestnicy konkursu mogą nade‐
słać do pięciu zdjęć. Fotografie oceni
jury, w którym zasiądą doświadczeni
fotograficy: Piotr Maciuk – członek
Lubelskiego Towarzystwa Fotograficz‐
nego im. Edwarda Hartwiga; Jacek Za‐
im – członek Fotoklubu RP oraz Mię‐
dzynarodowej Federacji Sztuki Foto‐
graficznej FIAP oraz Mikołaj Majda –
fotografik prasowy i reklamowy
z Agencji Ivent Mikołaj Majda.
Najciekawsze prace zostaną zapre‐
zentowane na wystawie pokonkurso‐
wej, opublikowane w wydawnictwach
promujących Region Lubelski oraz zi‐
lustrują informacyjne i promocyjne
strony i profile społecznościowe woje‐
wództwa. Nagrodzone i wyróżnione
zdjęcia znajdą się w katalogu wydanym

w formie kalendarza Regionu Lubel‐
skiego na rok 2022.
Termin nadsyłania prac mija 15
października br. Ogłoszenie wyników
konkursu i wręczenie nagród odbędzie
się w grudniu.
Szczegóły dotyczące konkursu,
w tym regulamin oraz karta zgłoszenio‐
wa, znajdują się na stronie www.pro‐
mocja.lubelskie.pl. Informacje można
uzyskać również pod numerami telefo‐
nów: 81 441 67 86 lub 81 441 65 78.
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Pozytywni rodzice

iejsko – Gminny Ośrodek Po‐
mocy Społecznej w Krasno‐
brodzie zaprasza rodziców, którzy po‐
szukują wiedzy i umiejętności pomoc‐
nych w budowie relacji z dziećmi do
udziału w cyklu wykładów i warsztatów
w ramach spotkań: POZYTYWNI RO‐
DZICE.
Spotkania adresowane są do rodzi‐
ców, którzy chcą rozwijać swoje umie‐
jętności wychowawcze i pogłębiać wie‐
dzę psychologiczną, która pozwoli im
lepiej towarzyszyć dzieciom w rozwoju.
W bezpiecznej atmosferze, pod okiem
doświadczonych psychologów i pedago‐
gów rodzice będą mogli dowiedzieć się
jak radzić sobie z dziecięcą złością, jak

wspierać ich poczucie własnej wartości
oraz jak budować dobrą relację opartą na
szacunku i zrozumieniu.
Zapraszamy rodziców, którzy chcą:
• lepiej rozumieć swoje dziecko,
• rozwijać swoje umiejętności rodziciel‐
skie,
• uczyć się jak przewodzić dzieciom
i zapraszać je do współpracy,
• dowiedzieć się, jak ciekawie spędzić
czas w rodzinnym gronie,
• wymieniać się doświadczeniami z in‐
nymi rodzicami.
Zachęcamy do udziału w bezpłatnych:
• wykładach,
• warsztatach rozwojowych,
• konsultacjach indywidualnych.

Wykłady i warsztaty będą prowa‐
dzone w Miejsko – Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w godzinach popo‐
łudniowych. Planowana jest realizacja
12 spotkań 2,5 godzinnych.
Zgłoszenia przyjmowane są telefo‐
nicznie od 12 do 22 lipca 2021 roku pod
numerem: 84 660 81 15 w godz. 8 – 15.
MGOPS w Krasnobrodzie

Kącik poetycki
Lato

W oczu twych błękicie
po krętych polnych dróżkach
wśród łanów zbóż
i pól gryką obsianych
przechadza się sielankowe życie
letnim popołudniem
skwarnym…
czas leniwie płynie
spokojnie
beztrosko
tylko świerszcze grają za wioską
i skaczą po miedzach
liliowych od kwitnących ostów
i dzikich goździków…
dziurawiec pomalował słońcem
swoje kwiatostany
i tęskni do trzmieli bzyczenia
symfonicznej pieśni…
czyste powietrze
drży ze zmęczenia
kryjąc się w cieniu czereśni…
lato…
w twych niebieskich oczach
widzę skrawek nieba
nic więcej mi nadto nie trzeba…

Co straszy na Szurze
W środku lasu
kilka domów
sady
kartoflisko
łan pszenicy na pagórku
mały stawik
i to wszystko…
hmm…
no jeszcze cztery krzyże
dwie małe kapliczki…
Czy coś nocą w wiosce straszy?
Zbłąkany ułan
wilki
strach, który strzeże czereśni
ubrany w stare gospodarza
łachy…
a może
to straszą roztoczańskie
Rzeźniaków strachy…

Lipcowe popołudnie

Otwieram okno
szeroko
do lata…
W Guciowie
Grzywacze cicho gruchają
Pod jabłonią rosochatą
jakaś pszczoła lata…
stół przykryty ścierką lnianą
Kot śpi pod szopą
na nim garniec miodu
i dwojaczki z kaszą…
na suszącym się w słońcu
a w powietrzu pachnie siano
drewnie
z łąk nad Wieprzem się wijącym od czasu do czasu
pośród olszyn…
porusza ogonem
żuraw sterczy przy stodole
czasem leniwie ziewnie…
wóz drewniany w cieniu lipy
Różowy zapach mydlnicy
i pszczół roje…
unosi się nad ugorem…
i gliniany dzban na płocie
Trzydzieści siedem
malwy pod bieloną chatą…
w cieniu…
a przed zmierzchem
Może burza przyjdzie
koncert świerszczy…
Wieczorem…
tak w zagrodzie kwitnie
Barbara Ewa Cybulska
lato…
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Modernizacja parku w Krasnobrodzie zgłoszona
do Plebiscytu Perły Biznesu

ubiegłym roku gmina Krasnobród zakończyła reali‐
zację projektu, w ramach którego m.in. zmodernizo‐
wano zabytkowy park otaczający Sanatorium w Krasnobrodzie
i wybudowano promenadę spacerową z centrum miasta do par‐
ku uzdrowiskowego.
Inwestycja pod nazwą „Zachowanie i udostępnienie naja‐
trakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Kra‐
snobrodzie” była realizowana w ramach Osi Priorytetowej 7
Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działania
7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020.
Zadanie zrealizowano w partnerstwie z Powiatem Zamojskim.
Wniosek złożono jeszcze w 2016 r. Umowę na jego realizację
podpisano w 2018, a prace zakończono dwa lata później.
Założeniem tej inwestycji było wyeksponowanie i poprawa
walorów Uzdrowiska Krasnobród.
W ramach projektu wykonano modernizację zabytkowego
parku otaczającego obiekty Sanatorium Rehabilitacyjnego im.
Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Zagospodarowano teren
rekreacyjny między parkiem a zalewem krasnobrodzkim. Wy‐
budowano promenadę spacerową na ul. Młyńskiej, o szeroko‐
ści 5 metrów, przy której w parku uzdrowiskowym zlokalizo‐
wano dwukondygnacyjny taras widokowy o konstrukcji stalo‐
wej z pomostami z desek z modrzewia syberyjskiego. Przy no‐
wopowstałych ścieżkach spacerowych są ustawione ławki, ko‐
sze na śmieci i drogowskazy. W celu upiększenia terenu
posadzono drzewa owocowe, krzewy i inne rośliny ozdobne.
Na tarasie jest też ławka z panelem solarnym, umożliwiają‐
ca m.in. naładowanie telefonu.
Powstała w ramach projektu infrastruktura jest atrakcją nie
tylko dla mieszkańców naszej gminy. Często odwiedzają ją tu‐
ryści i przebywający w sanatorium kuracjusze. Inwestycja zde‐
cydowanie pozytywnie wpłynęła na rozwój turystyczny naszej
gminy – mówi Kazimierz Misztal, burmistrz Krasnobrodu.
Wszystkie prace kosztowały 2 mln 361 tys. zł, z czego po‐
nad 1 mln 200 tys. zł to dofinansowanie.
Inwestycja została zgłoszona do plebiscytu Perły Biznesu
w kategorii Inwestycja Samorządowa.
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