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Modernizacja (przebudowa) drogi 
gminnej w Hutkowie

16  sierpnia  2022  roku  odbył  się  odbiór 
końcowy  zadania  pn.  „Modernizacja 
(przebudowa)  drogi  gminnej  dojazdowej 
do gruntów rolnych w miejscowości Hut‐
ków od km 0+000,00 do km 0+130,00”

Komisja odbiorowa przy współudzia‐
le Damiana  Łokaja    inspektora  nadzoru 
inwestorskiego  dokonała  odbioru  końco‐
wego robót budowlanych obejmujących:
•  wykonanie  nawierzchni  asfaltowej 
o długości  130 m o  zmiennej  szerokości 
jezdni od 3,00 m do 5,00 m, 
•  wykonanie  obustronnych  poboczy 
z kruszywa,
• wykonanie oznakowania drogi.

Wykonawcą  robót była  firma: Przed‐
siębiorstwo  Robót  DrogowoMostowych 
Sp.  z  o.o.,  ul.  Lwowska  54,  22600 To‐
maszów Lubelski.

Modernizację  (przebudowę)  drogi 
gminnej  dojazdowej  do  gruntów  rolnych 
w miejscowości Hutków od km 0+000,00 
do km 0+130,00 dofinansowano ze środ‐
ków  celowych  budżetu  Województwa 
Lubelskiego,  którego  dysponentem  jest 
Samorząd Województwa Lubelskiego. 

Kwota dotacji wyniosła 70 805,00 zł 
brutto.

Całkowita  wartość  wykonanych 
i  odebranych  robót wyniosła 192 167,45 
zł brutto.

Umowa na modernizację i wyposażenie
pomieszczeń WTZ w Dominikanówce
31  sierpnia  Burmistrz  Krasnobrodu 

Kazimierz  Misztal  przy  kontrasygnacie 
zastępcy  skarbnika  Tomasza  Maruszaka 
w  obecności  kierownika  WTZ  Urszuli 

Czapli  oraz  inspektora  nadzoru  Dawida 
Blicharza  zawarli  umowę  na  realizację 
zadania  pn.  „Modernizacja  pomieszczeń 
Warsztatu Terapii  Zajęciowej w Domini‐
kanówce”. 

Zamówienie  obejmuje:  przebudowę 

pomieszczeń  sanitarnych  na  parterze  bu‐
dynku  (tj.  wyburzenie  i  budowa  ścian 
wewnętrznych,  remont  tynków  i wykoń‐
czenia  wnętrz,  wymiana  wewnętrznej 
stolarki  drzwiowej  wraz  z  modernizacją 
instalacji wod. – kan. oraz instalacją elek‐
tryczną) oraz wymianę wykończenia po‐
sadzek, a także remont tynków i wykoń‐
czenia wnętrz w wybranych pomieszcze‐
niach na parterze i piętrze budynku. 

Wykonawca zobowiązany jest wyko‐
nać  całość  przedmiotu  zamówienia  do 
dnia 31 października 2022 r. `Wartość za‐
wartej umowy to 194 999,19 zł brutto.

Zadanie  inwestycyjne  realizowane 
w  ramach  projektu  pn.  „Modernizacja 
i  wyposażenie  pomieszczeń  Warsztatu 
Terapii  Zajęciowej  w  Dominikanówce” 
dofinansowane  jest  ze  środków  PFRON 
w  ramach  programu  pn.  „Program  wy‐
równywania  różnic  między  regionami 
III” w wysokości 160 000,00 zł.
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZ  KRASNOBRODU  ogłasza  pierwszy  przetarg  ustny  nieogra
niczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych 
w  miejscowości  Grabnik, Wólka  Husińska  oraz Majdan Mały,  stanowiących 
własność Gminy Krasnobród.
1. Nieruchomość gruntowa oznaczona nr 53/1 ark. mapy 2, o pow. 0,3000 ha, poło‐
żona w miejscowości Grabnik. Cena wywoławcza – 11 200,00 zł. Według miejsco‐
wego planu zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w części w tere‐
nach  upraw  polowych  oraz w  części w  terenach  leśnych.  Zgodnie  z  treścią  księgi 
wieczystej o nr ZA1Z/00110584/7 nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprze‐
daży  nie  jest  obciążona  ograniczonymi  prawami  rzeczowymi  i  nie  istnieją  żadne 
przeszkody prawne w jej rozporządzaniu. 
2. Nieruchomość gruntowa oznaczona nr 1519, o pow. 0,3335 ha, położona w miej‐
scowości Majdan Mały. Cena wywoławcza – 9 400,00 zł. Według miejscowego pla‐
nu  zagospodarowania  przestrzennego  grunt  położony  jest  w  terenach  upraw  polo‐
wych.  Zgodnie  z  treścią  księgi  wieczystej  o  nr  ZA1Z/00115632/4  nieruchomość 
gruntowa  przeznaczona  do  sprzedaży  nie  jest  obciążona  ograniczonymi  prawami 
rzeczowymi i nie istnieją żadne przeszkody prawne w jej rozporządzaniu.
3. Nieruchomość gruntowa oznaczona nr 721 o pow. 0,1100 ha, położona w miejsco‐
wości Wólka  Husińska.  Cena  wywoławcza  –  15  400,00  zł.  Do  ostatecznej  ceny 
gruntu  uzyskanej  w  przetargu  doliczony  zostanie  proporcjonalnie  należny  podatek 
VAT w wysokości 23%. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzen‐
nego  grunt  położony  jest  w  terenach  zabudowy  jednorodzinnej  z  dopuszczeniem 
usług nieuciążliwych (33%) oraz drogi (67%). 

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  29.09.2022r.  od  godz.  11  00 w  Sali Krasno‐
brodzkiego Domu Kultury w Krasnobrodzie przy ul. 3 Maja 26.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej za jedną nieruchomość, 
które  należy  wpłacić  na  konto  Urzędu  Miejskiego  w  Krasnobrodzie 
o nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubel‐
skim Oddział w Krasnobrodzie. Za prawidłowo wniesione uznaje się wadium, które 
zostanie  zaksięgowane  na  rachunku  bankowym  Urzędu  Miejskiego  do  dnia 
23.09.2022r.

Pełna  treść  ogłoszenia  znajduje  się  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego 
w Krasnobrodzie, na stronie internetowej www.krasnobrod.pl oraz w Biuletynie In‐
formacji Publicznej.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, pokój 
nr 9 lub telefonicznie (84) 660 76 91.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
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Od  blisko  piętnastu  lat  do  Krasnobrodu  przyjeżdżają 
młodzi  organiści    uczniowie  szkół  muzycznych  II 

stopnia  i  liceów muzycznych,  aby wziąć  udział w Ogólnopol‐
skim Konkursie Organowym w Sanktuarium Maryjnym.  

W roku 2022 odbędzie się czternasta edycja tego wydarzenia 
organizowanego  przez  Krasnobrodzki  Dom  Kultury.  Przesłu‐
chania konkursowe zaplanowano na 25 i 26 sierpnia, a w sobotę 
27 sierpnia odbędzie się koncert laureatów, podczas którego po‐
znamy wyniki konkursu i zostaną wręczone nagrody.

Do  tegorocznego konkursu zgłosiło się 8 uczestników, któ‐
rzy  będą  rywalizowali w  dwóch  kategoriach wiekowych:    kat. 
I – kl. IIII, kat. II – kl. IVVI. 

Dzięki  temu,  że  konkurs  organizowany  jest  przy  wsparciu 
finansowym  MKiDN  z  programu  „Edukacja Artystyczna”  na 
laureatów  II  kategorii  konkursu  czekają  atrakcyjne  nagrody  fi‐
nansowe: 5.000 zł za I miejsce, 3.000 zł za II miejsce i 1.000 zł 
za III miejsce.

Uczestników oceniać będą wybitne autorytety świata muzy‐
ki  organowej.  Przewodniczącym  jury  będzie  prof.  UMFC 
dr hab. Jarosław Wróblewski, a członkami: prof. dr hab. Andrzej 
Białko, dr hab. Jadwiga Kowalska oraz dr Wojciech Bednarski.

Serdecznie  zapraszamy  do  słuchania  prezentacji  konkurso‐
wych. 

M. Czapla

Zadanie pn. „XIV Ogólnopolski Konkurs Organowy w Sanktuarium 
NNMP w Krasnobrodzie" dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Młodzi organiści w Krasnobrodzie
XIV Ogólnopolski Konkurs Organowy w Sanktuarium NNMP
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Dni Krasnobrodu 2022

Dni Krasnobrodu 2022 już za na‐
mi.  Obchody  święta  naszego 

miasta po dwóch latach przerwy spowo‐
dowanej  ograniczeniami  związanymi 
z  pandemią  covid  19  powróciły  do  ka‐
lendarza wydarzeń kulturalnych Krasno‐
brodu.

Odbyły się one w dniach 2324 lipca 
na  terenie  rekreacyjnym  przy  ul.  Party‐
zantów,  w  sąsiedztwie  zalewu.  W  ich 
programie dominowała muzyka, ale były 
też  i  inne wydarzenia,  takie  jak  zawody 
wędkarskie,  konkursy  dla  dzieci,  czy 
przegląd orkiestr dętych.

Otwarte feederowe zawody
wędkarskie o Puchar Burmistrza 

Krasnobrodu
Zawody wędkarskie są stałym punk‐

tem obchodów Dni Krasnobrodu. W tym 
roku były  to „Otwarte  feederowe zawo‐
dy wędkarskie o Puchar Burmistrza Kra‐
snobrodu”,  które  obyły  się w  sobotę  23 
lipca. Pomimo wczesnej godziny (zbiór‐
kę  uczestników  zaplanowano  na  godz. 
6.00) znalazło się bardzo dużo chętnych, 
bo aż 59 zawodników, którzy skorzystali 
z zaproszenia  i wzięli w nich udział. To 
rekordowa  liczba  podczas  zawodów 
w  ramach Dni Krasnobrodu.  Po  zakoń‐
czeniu wędkowania, które trwało do go‐
dziny 11.00, było ważenie ryb, a po nim 
ogłoszenie  wyników. W  podsumowaniu 
zawodów  uczestniczył  burmistrz  Kra‐
snobrodu  Kazimierz  Misztal,  który  po‐
dziękował  zawodnikom  za  tak  liczne 
uczestnictwo i wraz z prezesem Krasno‐
brodzkiego  Towarzystwa  Wędkarskiego 
Wiesławem  Tkaczykiem  i  sędzią  głów‐
nym  zawodów  Pawłem  Sachajko  wrę‐
czył  puchary,  nagrody  rzeczowe  w  po‐
staci wędek i dyplomy dla trzech najlep‐
szych  wędkarzy.  Były  też  pamiątkowe 
dyplomy i upominki dla każdego uczest‐
nika  zawodów  oraz  dyplom  i  nagroda 
specjalna  dla  najmłodszego  wędkarza, 
którym był czteroletni Franio Gielmuda.

Zwycięzcami zawodów zostali:
I miejsce – Tomasz Witkowski (11,85 kg 
złowionej ryby)
II miejsce – Konrad Horoch (7,33 kg)

III miejsce – Andrzej Cwenk (5,66 kg).
Zawody były też okazją do wsparcia 

Ogrodu  Zoologicznego  im.  Stefana Mi‐
lera w Zamościu. Złowione podczas za‐
wodów  ryby  (leszcze)  w  ilości  ponad 
30 kg zostały przekazane do zamojskie‐
go ZOO na pokarm dla ptaków. 

Na zakończenie burmistrz Kazimierz 
Misztal  podziękował  prezesowi  i  człon‐
kom  Krasnobrodzkiego  Towarzystwa 
Wędkarskiego  za  przygotowanie  i  prze‐
prowadzenie zawodów, a  także za prace 
społeczne  przy  sprzątaniu  otoczenia  za‐
lewu  i  dbanie  o  dobry  stan  wody 
w zbiorniku.

Pan  Burmistrz  zaprosił  też  wszyst‐
kich  wędkarzy  do  udziału  w  kolejnych 
zawodach, które będą zorganizowane je‐
sienią bieżącego roku.

Festyn 
Popołudniowa część sobotniego pro‐

gramu  rozpoczęła  się  o  godz.  16.00 
i  skierowana  była  główie  do  dzieci. 
Konkursy  i  zabawy  dla  najmłodszych 
oraz  ich  rodziców  prowadziły  Mariola 
Kawecka  i Marzena Mazurek    instruk‐
torki  Krasnobrodzkiego  Domu  Kultury. 
Udział  w  nich  był  nagradzany  upomin‐
kami, które ufundowali: Gmina Krasno‐
bród, Krasnobrodzki Dom Kultury,  Cu‐
kiernia  „Słodka  Lawenda”,  Pracownia 
krawiecka  „Super  Nitka”  i  właściciel 
wesołego  miasteczka,  które  świadczyło 
usługi podczas imprezy. 

Można  też  było  skorzystać  z  oferty 
przygotowanej  przez  Powiatową  Stację 
SanitarnoEpidemiologiczną  w  Zamo‐
ściu.  Na  specjalnym  stoisku  przygoto‐
wanym  i  prowadzonym  przez  panie  re‐
prezentujące  tę  instytucję    Jadwigę Po‐
światowską   kierownika „Sekcji oświa‐
ty  zdrowotnej  i  promocji  zdrowia” 
i  Barbarę  Kierepkę,  były  kolorowanki 
dla  dzieci    za  ich  pomalowanie  dzieci 
otrzymywały  upominki.  Poza  tym moż‐
na  było  uzyskać  informacje  dotyczące 
zdrowego trybu życia, otrzymać broszu‐

ry informujące o tym, a także za pomocą 
alkogogli  i  narkogogli  sprawdzić  jakich 
zaburzeń doznaje osoba po spożyciu al‐
koholu, czy narkotyków. Stoisko z zain‐
teresowaniem  odwiedzały  zarówno 
dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe.

Od  godz.  17.00  rozpoczęła  się  mu‐
zyczna  część  Dni  Krasnobrodu.  Jako 
pierwszy  na  scenie  pojawił  się  zespół 
„Lolek  Orkiestra”,  prezentując  znane 
i lubiane piosenki hiszpańskie i włoskie. 
Wesołe  rytmy  oraz  komentarze  wokali‐
stów  prowadzących  koncert  zachęcały 
do śpiewania i wspólnej zabawy.

Do  jej  kontynowania  zachęcali  też 
kolejni  wykonawcy    zespoły  „New 
York”  i  „Love  Stars”.  Z  każdą  chwilą 
liczba uczetników imprezy systematycz‐
nie  wzrastała  i  chętnych  do  zabawy 
przybywało.

Niestety nie wszystkie punkty sobot‐
niego  programu  udało  się  z  realizować. 
Przeszkodą  w  tym  była  pogoda,  która 
pokrzyżowała  plany  zarówno  organiza‐
torów  jak  i  wszystkich  zgromadzonych 
na miejscu  imprezy. Ze względu na bu‐
rzę, silny wiatr i opady deszczu koniecz‐
na  była  przerwa w  jego  realizacji.  Nie‐
stety  pomimo  upływu  czasu,  warunki 
pogodowe nie poprawiły się na tyle, aby 
wznowić  przerwany  koncert  zespołu 
„Love  Stars”  i  kontynuować  realizację 
dalszej  części  programu.  W  trosce 
o  bezpieczeństwo  uczestników  wyda‐
rzenia  jak  i  osób  zajmujących  się  jego 
realizacją    organizatorzy  zdecydowali 
o  wcześniesjzym  zakończeniu  imprezy, 
rezygnując z koncertu gwiazdy wieczoru 
–  zespołu  „Mejk”  oraz  dyskoteki  pod 
gwiazdami.

XXX Jubileuszowy
Przegląd Orkiestr Dętych

Drugi dzień obchodów Dni Krasno‐
brodu  (niedziela  24  lipca)  rozpoczął  się 
od organizowanego od 30  lat Przeglądu 
Orkiestr  Dętych. Tradycyjnie  już  orkie‐
stry  zebrały  się  na  placu  Siekluckiego 
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w  centrum  miasta,  aby  stamtąd  przejść 
na  plac  przy  zalewie,  gdzie  odbył  się 
przegląd. 

W  tym  roku  w  przeglądzie  wzięły 
udział  4  orkiestry  z: Tomaszowa Lubel‐
skiego,  Tereszpola,  Szczebrzeszyna 
i Krasnobrodu,  reprezentując 3 powiaty: 
tomaszowski,  biłgorajski  i  zamojski. 
Wśród  nich  były  orkiestry,  które  już 
wielokrotnie  brały  udział  w  naszych 
przeglądach,  ale  była  też  młodziutka 
(działająca od początku bieżącego roku), 
debiutująca  w  Krasnobrodzie  Orkiestra 
Dęta Gminy Tereszpol. Ciekawostką jest 
fakt,  że  jej kapelmistrzem  jest kobieta – 
Roksana Mazur.

Podczas przemarszu, który rozpoczął 
się o godz. 13.30 orkiestry wykonywały 
różne  utwory,  dzięki  temu muzyka  roz‐
brzmiewała dookoła, przyciągając kolej‐
ne  osoby  zainteresowane  tym  wydarze‐
niem. Po przybyciu ma miejsce przeglą‐
du, zgromadzone tam orkiestry odegrały 
wspólnie  dwa utwory. Były  to marsze   
„Orkiestry dęte”  i  „Na straży”. Tą połą‐
czoną  orkiestrą  dyrygował  Bogdan  Pał‐
czyński  –  emerytowany  major  Wojska 
Polskiego, dyrygent Orkiestry Dętej OSP 
Tomaszów  Lubelski,  pedagog  Państwo‐
wej Szkoły Muzycznej I st. w Tomaszo‐
wie Lubelskim, który od początku wpro‐
wadzenia  tego  punktu  do  programu  na‐
szego przeglądu pełni funkcję dyrygenta.

Otwarcia  przeglądu  dokonał  bur‐
mistrz  Krasnobrodu  Kazimierz  Misztal. 
Głos  zabrał  również  Starosta  Zamojski 
Stanisław  Grześko,  który  objął  patronat 
honorowy  nad  tym  wydarzeniem 
i wsparł finansowo jego organizację.

Następnie każda z orkiestr prezento‐
wała  na  scenie  półgodzinny  program 
muzyczny.  Po  zakończeniu  wszystkich 
prezentacji  odbyło  się  podsumowanie 
przeglądu.  Stąd  też  na  scenę  zaproszeni 
zostali:  Roksana  Mazur  –  kapelmistrz 
Orkiestry Dętej  Gminy Tereszpol,  Józef 
Magryta  –  kapelmistrz  Orkiestry  Dętej 

„Echo Kniei” w Szczebrzeszynie, w za‐
stępstwie  Bogdana  Pałczyńskiego    ka‐
pelmistrza  Orkiestry  Dętej  OSP  w  To‐
maszowie  Lub.,  kierownik  tej  orkiestry 
Marek  Kierepka  oraz Mateusz  Krawiec 
– kapelmistrz Krasnobrodzkiej Orkiestry 
Dętej,  którzy  otrzymali  dyplomy,  statu‐
etki  i  nagrody  finansowe  za  udział 
w  przeglądzie.  Ich  wręczenia  dokonali 
burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misz‐
tal  i  dyrektor  Krasnobrodzkiego  Domu 
Kultury Mariola  Czapla,  którzy  podzię‐
kowali  uczestnikom przeglądu  za udział 
w  tym  wydarzeniu  i  zaprosili  na  jego 
kolejną edycję w przyszłym roku.

Muzycznie i tanecznie
Po zakończeniu XXX Jubileuszowe‐

go Przeglądu Orkiestr Dętych  przyszedł 
czas  na  kolejne  występy  wokalne.  Jako 
pierwszy na scenie pojawił się młodziut‐
ki,  uzdolniony  wokalista  –  Jaś  Szwal, 
uczeń  Państwowej  Szkoły  Muzycznej 
im.  Karola  Szymanowskiego  w  Zamo‐
ściu  i  Akademii  Wokalnej  Magdaleny 
Stopy,  który  gra  też  na  perkusji  i  forte‐
pianie. Pomimo swojego młodego wieku 
ma  już  wiele  osiągnięć  artystycznych  – 
jest  finalistą  Międzynarodowego  Kon‐
kursu Wokalnego  „My  Song”,  otrzymał 
wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkur‐
sie  Wokalnym  „Śpiewamy  marzenia”, 
uczestniczył  w  konkursie  The  Voice 
Kids.  Jaś pięknie zaśpiewał sześć piose‐
nek,  którymi  ujął  publiczność  i  został 
nagrodzony gromkimi brawami.

Kolejnym wykonawcą, ale  już z bli‐
sko  30letnim  doświadczeniem,  który 
zaprezentował  się  na  krasnobrodzkiej 
scenie  był  miejscowy  zespół  folklory‐
styczny  „Wojtowianie”.  W  około  go‐
dzinnym  koncercie  zespół  wykonał  kil‐
kanaście  piosenek  ze  swojego  bogatego 
repertuaru.  Były  wśród  nich  utwory  lu‐
dowe, ale również promujące uroki Kra‐
snobrodu  i  Roztocza,  autorstwa  byłych 
członków zespołu. Po zakończeniu kon‐

certu  „Wójtowianie”  na  pamiątkę  tego 
spotkania  rozdawali  wśród  publiczności 
swoją ostatnią płytę pt. „Jest  takie miej‐
sce”,  która  została wydana  z  okazji  25
lecia działalności zespołu.

Od  godziny  19.00  rozpoczęły  się 
koncerty  kolejnych  zespołów    „Lady 
Folk”  i  Zespołu  „TEX”,  a  godz.  21.00 
wystąpił duet „Topky”. Wszyscy wystę‐
pujący na scenie dołożyli wszelkich sta‐
rań, aby licznie zebrana publiczność do‐
brze się bawiła. I tak też się stało – fani 
zespołów  i  sympatycy  muzyki  przez 
nich  prezentowanej  miło  spędzili  czas. 
Były  tańce, wspólne  śpiewanie  znanych 
przebojów  oraz  pamiątkowe  gadżety 
i  płyty,  które  wykonawcy  rozdawali 
podczas  koncertów.  Wybrani  przedsta‐
wiciele  publiczności  zostali  też  zapro‐
szeni na scenę, aby wystąpić wraz arty‐
stami. 

Ostatnim punktem niedzielnego pro‐
gramu Dni Krasnobrodu była dyskoteka 
pod gwizdami, którą prowadził Dj Key‐
si. Chętnych do zabawy, która trwała do 
północy, nie brakowało.

Podsumowanie
Podczas dwóch dni imprezy działała 

piknikowa  gastronomia,  stoiska  z  ręko‐
dziełem,  zabawkami  i  różnego  rodzaju 
drobiazgami, można  też było skorzystać 
z porad kosmetycznych, a  także wybrać 
atrakcje dla dzieci  i dla dorosłych z bo‐
gatej  oferty  urządzeń  wesołego  mia‐
steczka.

Organizatorami  Dni  Krasnobrodu 
byli  burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierz 
Misztal  i Krasnobrodzki Dom, a partne‐
rami Starostwo Powiatowe w Zamościu 
i  Krasnobrodzkie  Towarzystwo  Węd‐
karskie. Głównym sponsorem „Rodowi‐
ta z Roztocza Sp. z o. o.

Patronat medialny  na  tym wydarze‐
niem  objęli:  TVP  3  Lublin,  Radio  Lu‐
blin, Katolickie Radio Zamość, Kronika 
Tygodnia i Gazeta Krasnobrodzka.

Podziękowania
Składamy  serdeczne  podziękowania 

wszystkim zaangażowanym w organiza‐
cję Dni Krasnobrodu 2022.

Dziękujemy  partnerom,  sponsorowi, 
patronom  medialnym,  służbom  dbają‐
cym o bezpieczeństwo – Policji i straża‐
kom  z  OSP  Dominikanówka,  Majdan 
Mały,  Wólka  Husińska  i  Krasnobród, 
obsłudze  technicznej  sceny,  występują‐
cym  na  scenie,  dyrekcji  i  pracownikom 
Zakładu  Gospodarki  Komunalnej 
w  Krasnobrodzie  i  wszystkim  innym, 
którzy  mieli  jakikolwiek  udział  w  tym 
wydarzeniu.

Organizatorzy
Fotoreportaż  str. 1011

fot. M. Kawecka i M. Mazurek, A Krupa
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W niedzielę 17  lipca 2022 roku 
w  Dominikanówce  odbyło 

się już po raz trzynasty Święto 2 Pułku 
Strzelców  Konnych,  który  walczył 
w wojnie  obronnej Polski we wrześniu 
1939 roku.

Dlaczego w Dominikanówce? Tutaj 
bowiem Pułk Strzelców Konnych został 
rozbity w czasie kampanii wrześniowej 
i  tu  zakończył  się  jego  szlak  bojowy. 
Stąd też kilkanaście lat temu zaczęło się 
tutaj kultywowanie jego tradycji.

Organizatorem tego wydarzenia by‐
li:  Jednostka  Strzelecka  2019  z  Toma‐
szowa  Lubelskiego,  która  nosi  barwy 
pułku  i  kultywuje  jego  tradycje,  Bur‐
mistrz Krasnobrodu i mieszkańcy miej‐
scowości Dominikanówka. 

Uroczystości  rozpoczęły  się  o  go‐
dzinie  15.00  mszą  świętą  polową  od‐
prawioną  na  terenie  Warsztatu  Terapii 
Zajęciowej  w  Dominikanówce  przez 
ks.  prałata  Eugeniusza  Derdziuka  – 
proboszcza  Parafii  Nawiedzenia  NMP 
w Krasnobrodzie.

Po jej zakończeniu głos zabrał Jaro‐
sław Antoszewski    młodszy  inspektor 
Związku  Strzeleckiego,  który  podzię‐
kował  wszystkim  zaangażowanym 
w organizację uroczystości, a zebranym 
za przybycie. Zaprosił też do uczestnic‐
twa w dalszej części święta pułkowego, 
którego  program  realizowany  był  na 
placu przy remizie strażackiej.

Głos  zabrał  także  burmistrz  Kra‐
snobrodu Kazimierz Misztal, który wy‐
raził swoją wdzięczność za to wydarze‐
nie, mające  na  celu  utrwalanie  pamięci 
o naszej historii. Podziękował inspekto‐
rowi  Jarosławowi  Antoszewskiemu, 
mieszkańcom Dominikanówki  i wszyst‐
kim  innym  osobom  mającym  swój 
udział w organizacji tego święta. 

Druga  część  obchodów  Święta  2 
Pułku  Strzelców  Konnych  rozpoczęła 
się koncertem zespołu wokalnego „Hu‐
bal” z Hrubieszowa, który został zapro‐
szony do udziału w pułkowym święcie 
w Dominikanówce w związku z obcho‐
dzonym w  tym  roku 30leciem działal‐

ności Jednostki Strzeleckiej 2019. 
Po  wysłuchaniu  pięknie  wykona‐

nych przez zespół pieśni patriotycznych 
przyszedł  czas  na  pokazy  sprawności 
kawaleryjskiej  i  bojowej  Strzelców  JS 
2019.

Podczas  uroczystości  były  też  inne 
atrakcje,  takie  jak:  wystawa  broni  pal‐
nej,  stoiska  promocyjne  Wojska  Pol‐
skiego,  stanowisko  eksploracji  wykry‐
waczem  metalu,  strzelnica  ASG  oraz 
zjeżdżalnia dla dzieci.

Tradycyjnie  już  mieszkańcy  Domi‐
nikanówki  zadbali  o  to,  aby  nikt 
z  uczestników  uroczystości  nie  był 
głodny.  Serwowali  grochówkę wojsko‐
wą  wydawaną  z  kuchni  polowej  oraz 
pyszne ciasta. Chętnych to skorzystania 
z poczęstunku nie brakowało.

M. Czapla

Fotoreportaż – str. 9
fot. M. Czapla
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W dniu  31  sierpnia  2022  r.  o  godz.  17.00  w  Krasno‐
brodzkim Domu Kultury  odbędzie  się wernisaż wy‐

stawy pt. „Brzechwa w ilustracjach”.
Prace  prezentowane  na  wystawie  powstały  po  ogólnopol‐

skim  plenerze  ilustratorów,  zorganizowanym  w  2019  roku 
w  Krasnobrodzie,  którego  tematem  była  twórczość  poety.  Ze‐
staw wzbogacono o najciekawsze  ilustra‐
cje  do  utworów  Brzechwy,  które  znamy 
z książek i czasopism dla dzieci.

W sumie na wystawie zgromadzonych 
będzie ponad 100 prac autorstwa 22 arty‐
stów,  wśród  których  znaleźli  się  laureaci 
wielu nagród, twórcy i kontynuatorzy zna‐
nej w  świecie  „polskiej  szkoły  ilustracji” 
oraz młodzi, wyróżniający się ilustratorzy: 
Maria  Ekier,  Piotr  Fąfrowicz,  Elżbieta 
Gnyp, Artur Gołębiowski, Hanna Grodz‐
kaNowak,  Magdalena  KoziełNowak, 
Halina Kuźnicka,  Jolanta Marcolla, Fran‐
ciszek  Maśluszczak, Aleksandra  Michal‐
skaSzwagierczak,  Krystyna  Michałow‐
ska, Marianna Oklejak, Leszek Ołdak, Zu‐
zanna  Orlińska,  Bogusław  Orliński,  Jola 
RichterMagnuszewska,  Piotr  Rychel, 
Agnieszka  Rzeźniak,  Małgorzata  Sawic‐
kaWoronowicz,  Elżbieta  Wasiuczyńska, 
Józef Wilkoń i Magdalena Wosik. 

Ilustratorów inspirowały różne utwory 
poety, zarówno  znane,  jak i mniej popu‐
larne,  m.  in.:  Na  wyspach  Bergamutach, 

Tańcowała igła z nitką, Szelmostwa lisa Witalisa, Kaczka – dzi‐
waczka, Akademia  pana Kleksa, Żuk  i  biedronka,  Psie  smutki, 
Słoń, Pająk i muchy, Renifer, Niedźwiedź.

Jan Brzechwa  (18981966), właściwie  Jan Wiktor  Lesman, 
był wnukiem warszawskiego księgarza i wydawcy Bernarda Le‐
smana,  stryjecznym  bratem  poety  Bolesława  Leśmiana,  który 

wymyślił dla niego pseudonim arty‐
styczny: Brzechwa.  Jest  on  jednym 
z  najbardziej  znanych  autorów  ba‐
jek  i  wierszy  dla  dzieci,  który  na 
trwałe znalazł miejsce w polskiej li‐
teraturze,  jednak  język  z  połowy 
ubiegłego wieku nastręcza już sporo 
problemów  ze  zrozumieniem  sytu‐
acji, które opisuje.
Współczesne  ilustracje  pomogą 
zrozumieć trudny niekiedy dla mło‐
dego  czytelnika  język,  a  przez  róż‐
norodność  rozwiązań  plastycznych 
będą  mogły  rozwijać  wrażliwość 
estetyczną i wyobraźnię oraz zachę‐
cać  do  poznawania  twórczości 
Brzechwy.
Wystawę  zorganizował  Krasno‐
brodzki Dom Kultury  i Maria Gra‐
żyna Szpyra   kurator pleneru i wy‐
stawy. Będzie ona czynna do końca 
września. 

M. Czapla

Wystawa „Brzechwa w ilustracjach”
w Krasnobrodzkim Dom Kultury
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Kolejna  odsłona  Międzynaro‐
dowego  Festiwalu  „Śladami 

Singera”  w  Krasnobrodzie  za  nami 
i  tak  jak  w  latach  ubiegłych  to  za‐
chwycające i niosące ze sobą niesamo‐
witą  energię  i  poruszenie  wydarzenie 
można  z  całą  pewnością  zaliczyć  do 
udanych.

To  już  XII  edycja  festiwalu,  którego 
głównym organizatorem jest Ośrodek Bra‐
ma Grodzka Teatr NN w Lublinie,  a  dy‐
rektorem niezmiennie  od  pierwszej  edycji 
– Witold Dąbrowski.

I  jak co roku ze swoim dwudniowym 
programem  artyści  przemierzali  Lubelsz‐
czyznę, by dotrzeć do miejsc i ludzi, którzy 
chcą pamiętać.

Wszystkich „przystanków” było czter‐
naście. 

Czternaście miast  i miasteczek, o któ‐
rych pisał noblista Izaak Baszewis Singer. 

To właśnie te miejscowości były inspi‐
racją  dla  autora,  one  stały  się  ulubionym 
tłem jego opowiadań i to dzięki nim, pisarz 
rozsławił nasz region.

Do  Krasnobrodu  artyści  przybyli  już 
po raz dziewiąty, a ich program festiwalo‐
wy  rozpoczął  się 26  lipca w sali widowi‐
skowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury, 
gdzie odbyła się projekcja filmu dokumen‐
talnego  „Gimpel  the  Fool  returns  to  Po‐
land”  (Gimpel  Głupek  wraca  do  Polski), 
oraz  skrócona  wersja  programu  publicy‐
stycznego  „W  powiększeniu  –  Isaac  Ba‐
shevis Singer” dzięki, któremu można było 
poznać  ważne  fakty  dotyczące  życia 
i twórczości Noblisty.

Autorem  filmu  jest  Howard  Rypp  – 
aktor,  reżyser,  twórca  działającego  w  Tel 
Avivie Teatru Nephesh. Howard Rypp był 
uczestnikiem VIII edycji festiwalu w 2018 
roku i prezentował wtedy na scenie adap‐
tację  opowiadania  I.B.  Singera  „Gimpel 
Głupek”.  Film  jest  jego  osobistą  relacją 

dotyczącą  tamtego  festiwa‐
lu, jego idei, tworzących go 
osób,  jego  patrona  –  I.  B. 
Singera,  a  także  współcze‐
snej Polski  oraz  relacji  pol‐
skożydowskich.  Praca  nad 
filmem wciąż  trwa,  dlatego 
prezentowana  wersja  jest 
wersją roboczą.

Drugi  dzień  festiwalo‐
wych  wydarzeń  zaczął  się 
teatralnie, bowiem na krasnobrodzkich de‐
skach  przedstawiony  został  –  monodram 
„Ostatni  Demon”  inspirowany  opowiada‐
niem I.B. Singera o tym samym tytule.

W  inscenizacji  tej można  było  podzi‐
wiać Witolda  Dąbrowskiego,  któremu  na 
akordeonie    towarzyszył Mateusz Strzem‐
py.

Była  to  specjalna  festiwalowa  wersja 
przedstawienia  odnosząca  się  do  lokalnej 
historii Krasnobrodu.

Sądząc  po  reakcji  publiczności  spek‐
takl podobał się  licznie zgromadzonej pu‐
bliczności, która nie szczędziła braw. 

Środowy  wieczór  zakończył  się  na 
Placu Siekluckiego, który  jak co roku stał 
się sceną dla spektaklu cyrkowoteatralne‐
go „Przyjaciele Sztukmistrza 2022”, inspi‐
rowanego  prozą  Singera.  To  zjawiskowe 
przedstawienie  w  reżyserii  Arkadiusza 
Ziętka  i  w  międzynarodowej  obsadzie, 
którą  tworzyli artyści z Polski, Argentyny, 
Chile Czech i Izraela, było nie tylko impo‐
nujące,  ale    przede  wszystkim  zawierało 
kilka wątków jednej z najbardziej poczyt‐
nych  powieści    Izaaka  Singera  „Sztuk‐
mistrz z Lublina”. 

Dzięki  różnym  talentom  przybyłych 
do Krasnobrodu artystów, opowieść o ży‐
ciu    Jaszy Mazura miała  szansę  trafić  do 
wszystkich odbiorców, począwszy od tych 
najmłodszych, którzy z dziecięcą lekkością 
potraktowali  spektakl,  a  skończywszy  na 

dojrzałych widzach, których mam nadzieję 
poruszył  i  może  skłonił  do  refleksji  nad 
przeszłością.

Jak  zawsze  zwieńczeniem  festiwalo‐
wego spotkania było wspólne odśpiewanie 
niosącego optymistyczne przesłanie utwo‐
ru rabbiego Nachmana z Bracławia „Cały 
cały świat, jeden wąski most (...) ale ważne 
ważne jest to, by się nie bać, by się nie bać 
wcale”. 
I tutaj znowu nasza wspaniała publiczność 
nie zawiodła. Słowa piosenki niosły radość 
i dobrą energię w dal, a wszyscy zgroma‐
dzeni na placu Siekluckiego z uśmiechem 
żegnali festiwalowych artystów.

Kolejne singerowskie spotkanie za na‐
mi. Radość,  satysfakcja  i  poczucie  dumy, 
że  jesteśmy  częścią  tego  wielowymiaro‐
wego wydarzenia  będą  nam  towarzyszyć 
przez następny rok, do następnej edycji fe‐
stiwalu. I na to kolejne spotkanie z tęskno‐
tą będziemy czekać, bo jesteśmy pewni, że 
warto. 

A warto dlatego, że  to nie  tylko wy‐
darzenie,  które  uczy  nas  o  naszej  skom‐
plikowanej  historycznie  przeszłości,  ale 
przede wszystkim  spotkanie  ze wspania‐
łymi  ludźmi, którzy z wielką pasją  i  od‐
daniem dzielą się z nami swoim talentem.

Sztukmistrzowie, dziękujemy i do zo‐
baczenia za rok.

M.K.
Fotoreportaż  str. 12

fot. M. Kawecka, A. Krupa
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Korowód Sztukmistrza ponownie w Krasnobrodzie
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„Weekend  z wojskiem” –  pod  takim 
hasłem  od  13  do  15  sierpnia  odbywały 
się  centralne  obchody  Święta  Wojska 
Polskiego oraz 102. rocznicy Bitwy War‐
szawskiej.

Ministerstwo  Obrony  Narodowej 
oraz Wojsko Polskie  z  tej  okazji  zapla‐
nowało  liczne  wydarzenia.  Specjalne 
atrakcje  zaplanowane  zostały  również 
u nas, w Krasnobrodzie. 

Przy  deptaku  nad  krasnobrodzkim 
zalewem można było zobaczyć jak wy‐
gląda Wojsko Polskie oraz dołączyć do 
jego  szeregów.  W  Mobilnym  Punkcie 
Rekrutacyjnym  można  było  uzyskać 
wszelkie  informacje  jak  zostać  żołnie‐
rzem. 

Przygotowane  były  też  atrakcje  dla 
dzieci.

Katarzyna Lipska

13 

W czwartek 1 września 2022 roku w godzinach 
11:30    14:30  będziemy  witali  na  mecie  II 

etapu  w  Krasnobrodzie  uczestników  XXXIII  Cztero‐
etapowego  Bieg  Pokoju  Pamięci  Dzieci  Zamojszczy‐
zny.

Zawodnicy  zanim  pojawią  się w  centrum  naszego 
miasta będą mieli do pokonania dystans ponad 30 km. 
Trasa  tego etapu  rozpocznie się w miejscowości   Mo‐
kre, a potem będzie prowadzić przez następujące miej‐
scowości:  Hubale,  Wychody,  Wieprzec,  Zarzecze, 
Wierzchowiny, Wólka Wieprzecka, Kosobudy, Obrocz, 
Guciów, Bondyrz,  Kaczórki, Hutki i Krasnobród. 

Na mecie w Krasnobrodzie zawodników,  tradycyj‐
nie  już,  witać  będzie  zespół  folklorystyczny  „Wójto‐
wianie”. 

Organizatorem biegu jest Miasto Zamość i Ośrodek 
Sportu  i  Rekreacji  w  Zamościu,  a  współorganizatora‐
mi: Starostwo Powiatowe w Zamościu oraz gminy: Za‐
mość,  Krasnobród,  Skierbieszów,  Zwierzyniec,  przez 
które przebiegać będą trasy biegu.

Serdecznie zapraszamy do kibicowania.
M. Czapla

Bieg Pokoju
Pamięci Dzieci 
Zamojszczyzny
w Krasnobrodzie

Weekend
z wojskiem
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Po  wakacyjnej  przerwie  zostaną  wznowione  zajęcia 
nauki  podstaw  języka  polskiego  dla  uchodźców 

z Ukrainy,  którzy  ze względu  na  działania wojenne musieli 
uciekać ze swojej ojczyzny i Krasnobród wybrali na miejsce 
pobytu, aby tu przeczekać ten trudny czas. 

Zajęcia,  tak  jak  przed  wakacjami,  będą  odbywały  się 
w  Krasnobrodzkim  Domu  Kultury.  Zapraszamy  w  piątki 
o godz. 10.00.

Lekcje w formie wolontariatu będą prowadzić inicjatorki 
tej  formy  pomocy  uchodźcom  –  emerytowane  nauczycielki 
Jolanta Kurantowicz  i  Grażyna Krzeszowska  przy wsparciu 
koleżanek – Joanny Cios i Grażyny Popczak.

Paniom  prowadzącym  zajęcia  serdecznie  dziękujemy  za 
ich inicjatywę oraz zaangażowanie.

M. Czapla

Wznowienie zajęć
nauki j. polskiego

dla uchodźców z Ukrainy

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Społeczność 
Uczniowska Zespołu Szkół w Krasnobrodzie

mają zaszczyt zaprosić

na uroczystość związaną ze świętem patrona Szkoły Podstawowej
im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie,

która odbędzie się 23 września 2022 roku.

Program:
9.00  Zbiórka pocztów sztandarowych przed budynkiem 
ZS w Krasnobrodzie 
9.10  Przemarsz do Sanktuarium Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny
9.30  Uroczysta Msza Święta
10.30  Przemarsz na cmentarz pod pomnik żołnierzy września

• złożenie wieńców i wiązanek
10.50  Przemarsz do budynku szkoły
11.05  Dalsza część uroczystości w sali gimnastycznej

• ceremoniał szkolny
• akademia
• przemówienia okolicznościowe
• zwiedzanie szkolnej Izby Pamięci i Tradycji
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Miasto i Gmina Krasnobród na Dożynkach 
PowiatowoGminnych 2022 w Miączynie

W niedzielę 21 sierpnia 2022 roku w Miączynie od‐
były  się  Dożynki  PowiatowoGminne  pod  Patro‐

natem  Narodowym  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej 
Andrzeja Dudy. Honorowy Patronat nad uroczystością obję‐
li:  Minister  Rolnictwa  i  Rozwoju Wsi  Henryk  Kowalczyk, 
Wojewoda  Lubelski  Lech  Sprawka  oraz  Marszałek  Woje‐
wództwa  Lubelskiego  Jarosław  Stawiarski.  Gospodarzami 
tegorocznego  święta  plonów  byli  Starosta  Zamojski  Stani‐
sław Grześko oraz Wójt Gminy Miączyn Ryszard Borowski.

Uroczystość  rozpoczęła  się  korowodem  wieńców  dożyn‐
kowych, który prowadzili Starosta Zamojski Stanisław Grześ‐
ko, Wójt Gminy Miączyn Ryszard Borowski  oraz  starostowie 
dożynek  Piotr  Siostrzankowski  i  Natalia  NieckarzMic,  przy 
akompaniamencie Orkiestry Dętej z Grabowca pod batutą To‐
masza Mazurka.

W  trakcie  dożynek  został  również  rozstrzygnięty  konkurs 
na  wieniec  dożynkowy,  który  odbywał  się  w  dwóch  katego‐
riach: wieńca  tradycyjnego i wieńca współczesnego. Po doko‐
naniu  wyboru  przez  Komisję  Konkursową  delegacjom  za 
pierwsze trzy miejsca, zostały wręczone dyplomy i nagrody.

Jest  nam  niezmiernie  miło  poinformować,  że  II  miejsce 
w  kategorii  „wieniec  współczesny”  zajęło  Koło  Gospodyń 
Wiejskich Zielone  i Ochotnicza Straż Pożarna Zielone. Gratu‐
lujemy!

Podczas  dożynek  wyróżniających  się  rolników  uhonoro‐
wano odznaczeniami  „Zasłużony dla Rolnictwa”  nadawanymi 
przez Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi. Wśród 23  rolników 
z  terenu  Powiatu  Zamojskiego,  którym  na  wniosek  Starosty 
Zamojskiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał honoro‐
we odznaki był  reprezentujący gminę Krasnobród Andrzej Pi‐
skor z Majdanu Wielkiego.

Gminę  Krasnobród  reprezentowali:  Kazimierz  Misztal   
Burmistrz  Krasnobrodu,  Piotr  Czapla  i  Krzysztof  Mazurek   
radni Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, Lucyna Kwaka  sołty‐
ska wsi Zielone, Tomasz Cieplak  sołtys wsi Malewszczyzna, 
Andrzej  Gancarz    sołtys  wsi  Stara  Huta  oraz  delegacje  po‐

szczególnych miejscowości i organizacji wraz z wieńcami: Ko‐
ło  Gospodyń Wiejskich  „Hucianeczki”  ze  Starej  Huty,  Koło 
Gospodyń Wiejskich Zielone  i Ochotnicza Straż Pożarna Zie‐
lone, Koło Gospodyń Wiejskich „Leśne Echo” z Huciska, Sto‐
warzyszenie Malowanka z Malewszczyzny.

Informacje i foto
https://www.powiatzamojski.pl/
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XVI Ogólnopolski Plener Ilustratorów
 w Krasnobrodzie – „Wisława Szymborska”

W dniu  28  sierpnia  2022  roku 
w  Krasnobrodzie  rozpocznie 

się  XVI Ogólnopolski  Plener  Ilustrato‐
rów  zorganizowany  przez  Krasno‐
brodzki  Dom  Kultury  i  ich  inicjatorkę 
Marię Grażynę Szpyrę.

W  tym  roku  w  plenerze  weźmie 
udział 14 artystów z całej Polski. Będą 
wśród  nich  ilustratorzy,  którzy  od  lat 
przyjeżdżają do Krasnobrodu oraz gru‐
pa  młodych,  którzy  po  raz  pierwszy 
przyjęli zaproszenie do udziału w tej tak 
cenionej  przez  środowisko  formie  spo‐
tkań.

Tematem pracy twórczej będzie no‐
blistka Wisława Szymborska, w  związ‐
ku z przypadającą w tym roku 10. rocz‐
nicą śmierci i 100. rocznicą urodzin po‐
etki,  która  obchodzona  będzie  w  roku 
przyszłym.

Uczestnicy pleneru  to: Zosia Dzier‐
żawska,  Piotr  Fąfrowicz,  Artur  Gołę‐
biowski, Hanna GrodzkaNowak, Edyta 
Karaban, Katarzyna Kołodziej, Magda‐
lena  KoziełNowak,  Halina  Kuźnicka, 
Krystyna  LipkaSztarbałło,  Jolanta 
Marcolla,  Krystyna  Michałowska,  Zu‐
zanna  Orlińska,  Jola  RichterMagnu‐

szewska,  i  Małgorzata  SawickaWoro‐
nowicz.

W  czasie  trwania  pleneru  odbędzie 
się  wernisaż  wystawy  ilustracji  pt. 
„Brzechwa  w  ilustracji”,  prezentującej 
prace powstałe po plenerze w 2019  ro‐
ku wzbogaconej o dzieła artystów, któ‐
rzy  nie  uczestniczyli  w  tej  edycji  spo‐
tkań, w tym twórców z naszego regionu 
– Elżbiety Gnyp i Agnieszki Rzeźniak.

Plener  potrwa  do  4  września.  Jego 
efekty  będziemy  mogli  zobaczyć  pod‐
czas  wystawy  w  Krasnobrodzkim  Do‐
mu Kultury w przyszłym roku.

Idea  plenerów  ilustratorów  zrodziła 
się w  1984  roku  jako  unikalna w  skali 
nie  tylko kraju,  ale  i Europy okazja do 
spotkań, międzypokoleniowej wymiany 
doświadczeń,  zaprezentowania  sposobu 
pracy  nad  zaproponowanym  tematem 
oraz  integracji  dla  przedstawicieli  tej 
dziedziny twórczości.

Pomysł  wyszedł  od Marii  Grażyny 
Szpyry,  ówczesnej  dyrektor  Biura Wy‐
staw Artystycznych w  Zamościu,  która 
już kilka lat wcześniej, bo w 1981 roku  
po  raz  pierwszy  zaprosiła  ilustratorów 
do Zamościa na ogólnopolską wystawę 

z  cyklu  „Dziecko  w  sztuce”,  gdzie 
w  ramach  trzeciej  edycji  prezentowana 
była  ilustracja  książkowa.  I  tak  się  za‐
częła współpraca z  ilustratorami, której 
efektem  był  między  innymi  pierwszy 
ogólnopolski  plener,  jaki  odbył  się 
w 1984 roku w Krasnobrodzie.

Ideę  plenerów  wsparły  największe 
autorytety  polskiej  ilustracji:  Zbigniew 
Rychlicki  –  dyrektor  ds.  artystycznych 
Instytutu Wydawniczego  „Nasza  Księ‐
garnia”,  pod  którego  kierownictwem, 
aż  do  jego  śmierci,  odbywały  się  spo‐
tkania  oraz  Olga  Siemaszko,  Zdzisław 
Witwicki,  Józef Wilkoń  i  Janusz  Stan‐
ny,  który  otoczył  opieką  plenery 
w okresie późniejszym. 

Ogólnopolskie  plenery  ilustratorów 
nadal  odbywają  się  w  Krasnobrodzie, 
w  miejscu  przyjaznym  dla  artystów, 
z  tym  że  od  2006  roku  razem  z Marią 
Grażyną  Szpyrą  organizuje  je  Krasno‐
brodzki  Dom Kultury,  w  którym  obok 
wystaw  i  towarzyszących  im  wydaw‐
nictw powstaje oryginalna kolekcja ilu‐
stracji.

M. Czapla
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W  tym  roku  po  raz  pierwszy 
Krajowe  Zrzeszenie  LZS 

wspólnie  z  wojewódzkimi  zrzeszenia‐
mi  realizuje  nowy  projekt  pod  nazwą 
„Aktywna  Wieś”  powierzony  nam 
przez Ministerstwo Sportu  i Turystyki. 
Na  program  składa  się  cykl  imprez 
sportoworekreacyjnych  na  poziomie 
wsi, gminy, powiatu czy województwa 
—  zwieńczeniem  będą  I  Ogólnopol‐
skie Igrzyska Aktywnych Wsi. Odbędą 
się  one  w  dniach  1618  września 
w  Krasnobrodzie  (woj.  lubelskie). 
Igrzyska  Honorowym  Patronatem  ob‐
jęli  Wicepremierzy:  Henryk  Kowal‐
czyk,  Minister  Rolnictwa  i  Rozwoju 
Wsi  i  Jacek  Sasin  Minister Aktywów 
Państwowych. 

Organizatorem  Igrzysk  jest  Krajowe 
Zrzeszenie  LZS  i Wojewódzkie  Zrzesze‐
nie LZS w Lublinie. Partnerami i sponso‐
rami:  Lubelski  Urząd  Wojewódzki,  Sa‐

morząd  Województwa  Lubelskiego,  Po‐
wiat Zamojski, Miasto Krasnobród, Kra‐
snobrodzki Dom Kultury, PZU S.A., To‐
talizator  Sportowy  Sp.  z  o.o.,  Mentor 
S.A.,  Rady  Sołeckie,  Koła  Gospodyń 
Wiejskich, Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych,  Stowarzyszenie  Wespół 
(sporty  ludowe).  Podczas  Igrzysk  zosta‐
nie  podpisane  porozumienie  o współpra‐
cy  między  Krajowym  Zrzeszeniem  LZS 
a PZU S.A.

Do  Krasnobrodu  przyjedzie  ponad 
500  osób  z  całego  kraju — każda  ekipa 
wojewódzka może liczyć 40 osób. Prawo 
startu mają kobiety i mężczyźni urodzeni 
w  2004  roku  i  starsi  —  zwycięzcy  po‐
szczególnych  konkurencji  w Wojewódz‐
kich  Igrzyskach  SportowoRekreacyj‐
nych  Sołectw. W  Krasnobrodzie  uczest‐
nicy  rywalizować  będą  w  następujących 
konkurencjach  rekreacyjnych  drużyno‐
wych:  „Od  sadzeniaka  do  kopca”  (kon‐

kurencja zaczyna się od biegu z koszycz‐
kiem  ziemniaków,  następnie  odbywa  się 
zbiór ziemniaków,  ich zwózka, na końcu 
ułożenie  w  kopcu),  wyścig  okrężny  na 
hulajnogach,  rodeo  (jak  najdłużej  należy 
utrzymać się na poruszającym się sztucz‐
nym byku/koniu),  dojenie  sztucznej  kro‐
wy,  slalom  z  taczką  wypełnioną  kostką 
słomy,  rzut  podkową  do  celu,  strzelanie 
rzutów karnych, corn hole (rzuty worecz‐
kiem  wypełnionym  kukurydzą  do  celu), 
narty  integracyjne  (do  przyjścia  40  me‐
trów  na  specjalnych  3osobowych  nar‐
tach),  „Jak  Wojtek  został  straża‐
kiem”  (ubranie  stroju  strażackiego,  bieg 
przeszkodowy, strzał z hydronetki).

Ponadto  odbędzie  się  pokaz  sportów 
ludowych,  występy  artystyczne,  promo‐
cja regionów, pojawią się stoiska z wyro‐
bami produktów regionalnych: żywności, 
rzemiosła i rękodzieła.

lzs.pl

Już wkrótce I Ogólnopolskie
Igrzyska Aktywnych Wsi w Krasnobrodzie

Nowe wyposażenie 
dla jednostek OSP

W dniu  07.08.2022  jednostki  Ochotni‐
czych  Straży  Pożarnych  Krajowego 

Systemu  RatowniczoGaśniczego  w  Krasno‐
brodzie i Wólce Husińskiej wzbogaciły się o ze‐
stawy  pomocy  przedlekarskiej  ufundowane 
przez KRUS oddział w Lublinie. 

Wyżej wymienione  zestawy  przekazane  zo‐
stały  przez  Panią  Sekretarz  Stanu  w  Minister‐
stwie Rolnictwa Annę Gembicką  oraz  Posła  na 
Sejm RP Jarosława Sachajko. 

Bardzo  dziękujemy  darczyńcom  za  zauwa‐
żenie  potrzeby  doposażenia  naszych  jednostek. 
Sprzęt  na  pewno podniesie  skuteczność prowa‐
dzonych przez nas działań.

Druhowie OSP
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Remontu Podominikańskiego 
Zespołu Klasztornego ciąg dalszy

Już  ponad  rok  trwa  wielki  remont w  krasnobrodzkim  Sanktuarium 
Maryjnym.  Po  zakończeniu  prac  (ogrze‐
wanie podłogowe, nowa marmurowa po‐
sadzka,  systemy  instalacyjne,  malowanie 
ścian) we wnętrzu kościoła, który po kil‐
kumiesięcznej  przerwie  oddano  do  użyt‐
ku  tuż przed Świętami Bożego Narodze‐
nia  2021 roku przyszedł czas na kolejne 
etapy tego wielkiego przedsięwzięcia. Do 
ogrzewania kościoła i pomieszczeń klasz‐
tornych  zastosowano  odnawialne  źródła 
energii  wykonano odwierty na potrzeby 
pomp  ciepła  oraz  zainstalowano  panele 
fotowoltaiczne  na  obiektach  gospodar‐
czych  w  podwórzu  przykościelnym.  Na 
budynkach  tych  wykonano  nowe  kon‐
strukcje  dachowe  i  pokryto  je  nową bla‐
chą.  Całe  podwórze  wyłożone  zostało 
kostką  brukową,  zainstalowano  nowe 
lampy  oświetleniowe. Wykonano  też  re‐
mont  zakrystii  oraz  innych  pomieszczeń 
przy  dolnym  korytarzu,  wymieniono 
wszystkie okna w kościele i klasztorze. 

Obecnie  trwają  prace  związane  ukła‐

daniem nowej podłogi na dolnym koryta‐
rzu, na którym, tak jak w kościele, wyko‐
nano  system  ogrzewania  podłogowego. 
Realizowane są też prace związane z tyn‐
kowaniem elewacji klasztoru. Jest już ona 
zrobiona  od  strony  południowej  (od 
ogrodu) i północnej (od ulicy Tomaszow‐
skiej).  Prowadzone  są  prace  przygoto‐
wawcze  związane  z  tynkowaniem  kolej‐
nych  ścian  (od  strony  wschodniej)  oraz 
od  wirydarza,  a  także  prace  instalacyjne 
(elektryczna,  nagłośnieniowa  i  teleinfor‐
matyczna).

Wszystkie  działania  prowadzone  są 
w  ramach  projektu  pn.  „Termomoderni‐

zacja Podominikańskiego Zespołu Klasz‐
tornego Parafii Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Krasnobrodzie” współfi‐
nansowanego  z  Narodowego  Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod‐
nej. Całkowita wartość projektu, to kwota 
9 760 116,00 zł, w tym 7 714 372,00 zł to 
dofinansowanie z NFOŚiGW. Zakończe‐
nie  jego realizacji planowane  jest wiosną 
2023 roku.

Mariola Czapla

Parafia RzymskoKatolicka p.w. Nawie‐
dzenia NMP ul. Tomaszowska 18,

22440 Krasnobród
Nr konta:

62 9639 0009 2002 0055 0749 0001

W niedzielę 21 sierpnia 2022 od‐
był  się  doroczny  odpust  ku 

czci św. Rocha. Tradycyjnie msza św. od‐
pustowa  została  odprawiona  w  kaplicy 
św.  Rocha,  do  której  zmierzali  liczni 
wierni.  Część  z  nich  przyjechała  samo‐
chodami  pokonując  główną  drogę  od 
strony ulicy Kościuszki, ale byli  też  tacy, 
którzy  przybywali  tam  pieszo  ścieżkami 
leśnymi. Dzięki uczestnikom uroczystości 
odpustowych  zbocza  wzgórz  Doliny  św. 
Rocha, w tym wyjątkowym dniu w roku 
nabierają wielu barw, dzięki osobom, któ‐
re na nich się gromadzą.

Sumę  odpustową,  która  rozpoczęła 
się o godz. 12.00 poprzedził koncert pie‐
śni  religijnych  i  patriotycznych w wyko‐

naniu  zespołu  folklorystycznego „Wójto‐
wianie”  oraz  Krasnobrodzkiej  Orkiestry 
Dętej.  Miejscowe  zespoły  od  wielu  lat 
umilają  zgromadzonym  w  Dolinie  św. 
Rocha  czas  oczekiwania  na  Eucharystię 
i  zapewniają  jej  oprawę  muzyczną.  Słu‐
chacze nagradzają ich występy brawami. 

Mszę  św.  odpustową  koncelebrowali 
ks.  prałat  Eugeniusz  Derdziuk  –  pro‐
boszcz  Parafii  Nawiedzenia  Najświętszej 
Maryi Panny i ks. Michał Maciołek, który 
wygłosił  homilię.  Kaznodzieja  przypo‐
mniał w niej m.in.  życiorys patrona  tego 
miejsca,  cytując  słowa  zapisane  na  kar‐
tach dużej księgi znajdującej się we wnę‐
trzu kaplicy. 

Podczas  odpustu  była  możliwość 

skorzystania z sakramentu pokuty i wiele 
osób z niej skorzystało.  

Kończąc  uroczystości  odpustowe 
ks.  prałat Eugeniusz Derdziuk podzięko‐
wał wszystkim, zaangażowanym w orga‐
nizację uroczystości  i zaprosił do udziału 
w koncertach organizowanych w ramach 
rozpoczynającego  się  w  tym  dniu  XVI 
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameral‐
nej  „Per Artem  ad Astra”. Na  zakończe‐
nie Krasnobrodzka Orkiestra Dęta zagrała 
Rotę, a potem marsza.

M. Czapla
Fotoreportaż – str. 20

fot. M. Czapla

Krasnobrodzki odpust ku czci św. Rocha
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W  sobotę  30  lipca  2022  roku 
nad  zalewem  w  Krasnobro‐

dzie  odbyły  się  „Otwarte  towarzyskie 
zawody  w  połowie  leszcza”  zorganizo‐
wane  przez  Zarząd  Krasnobrodzkiego 
Towarzystwa  Wędkarskiego  przy 
współpracy  z Zamojskim ZOO, którego 
dyrekcja  ufundowała  nagrody  dla  zwy‐
cięzców. 

Zawody, w których wzięło udział 28 
wędkarzy,  zostały  rozegrane w  technice 
dowolnej  z wykorzystaniem dwóch wę‐
dek.  Rywalizacja  polegała  na  łowieniu 
leszczy,  które  po  zawodach  miały  być 
przekazane do ZOO jako karma dla pta‐
ków.  Zgodnie  z  ustalonymi  zasadami, 
ważna  była  nie  waga  złowionych  ryb, 
tak  jak bywało w  innych  zawodach,  ale 
ich liczba. 

Wędkowanie  rozpoczęło  się o godz. 
4.00,  a  zakończyło  o  godz.  11.00.  Na‐
stępnie  komisja  sędziowska  przeszła 

wokół  zbiornika  i  przeliczyła  złowione 
ryby.  Po  ustaleniu  werdyktu  odbyło  się 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

W sumie podczas  zawodów złowio‐

no 155  leszczyków, które zostały   prze‐
kazane do Zamojskiego ZOO na karmę 
dla ptaków.

Najlepszymi zawodnikami zostali:
1 miejsce – Maciej Lizut (23 szt.)
2 miejsce – Paweł Dębkowski (20 szt.)
3 miejsce – Andrzej Cyc (17 szt.). 

Zawodnicy  z  największą  liczbą  zło‐
wionych  leszczy  otrzymali  nagrody 
w  postaci  wejściówek  do  Zamojskiego 
Ogrodu Zoologicznego dla siebie i swo‐
ich rodzin, a zwycięzca zawodów dodat‐
kowo  został  uhonorowany  okazałym 
pucharem.

Zawody  były  formą  połączenia 
przyjemnego  z  pożytecznym,  tj.  sporto‐
wej  rywalizacji  i  integracji  wędkarzy 
podczas  zawodów oraz okazją  do ogra‐
niczenia  populacji  leszcza  w  krasno‐
brodzkim  łowisku  i  zapewnienia  karmy 
dla ptaków. 

Janusz Oś

Otwarte towarzyskie zawody w połowie leszcza




