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Szanowni Państwo!
Przypadł mi w udziale zaszczyt, zaproszenia Państwa na XVIII Powiatowe
Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych, które odbędą się w dniach 24-25 czerwca
2017 r. w Krasnobrodzie.
Wybór naszej miejscowości jako gospodarza XVIII Igrzysk traktujemy jako
wielkie wyróżnienie. Przyjazd licznej rzeszy sportowców z całego powiatu, będzie
znakomitą okazją do promocji samego Krasnobrodu jak i całej gminy.
Igrzyska to przede wszystkim jednak zmagania sportowe. Jestem przekonany,
że podczas imprezy każdy z uczestników będzie mógł zrealizować swoje marzenia
o zwycięstwie. Zwycięstwie tym dosłownym, zwieńczonym podium, jak i tym znanym
tylko sobie - pokonaniem słabości, przeszkód, trudów czy zmęczenia.
Rywalizacja sportowa to także lekcja współdziałania, szacunku dla drugiego
człowieka a czasem także pokory, jest szansą poszerzenia kontaktów i zawiązania
znajomości. Znamiennym jest fakt, że podczas takich zmagań, rodzą się wielkie
przyjaźnie, czasami nawet wśród najzagorzalszych przeciwników.
Życzę wszystkim zawodnikom osiągnięcia jak najlepszych
sportowych, ale także wielu miłych wrażeń z pobytu w Krasnobrodzie.

Burmistrz Krasnobrodu
Kazimierz Misztal

wyników

Przyjaciele Sportowcy!
Szanowni Państwo!
W imieniu własnym oraz wszystkich organizatorów serdecznie pozdrawiam
wszystkich uczestników XVIII Powiatowych Igrzysk Ludowych Zespołów
Sportowych Mieszkańców Zamojskiej Wsi - Święto Sportu Powiatu Zamojskiego –
Krasnobród 2017.
Dzięki wspólnym wysiłkom każde Igrzyska są imprezą wielkiej szansy na
dobrą zabawę i spotkanie w gronie przyjaciół.
Uczestnictwo w Igrzyskach to niezapomniane przeżycie sportowe.
Przyjeżdżajcie do Krasnobrodu reprezentować swoje środowisko - wszyscy bliscy i
przyjaciele liczą na Wasze sukcesy.
W każdą dyscyplinę, w której startujecie na arenach sportowych Igrzysk
wkładacie wiele uporu i poświęcenia. Wierzę, że dacie tu przykład całkowitego
zaangażowania.
Dziękując organizatorom, życzę wiele satysfakcji z włożonego wysiłku, a Wam
sportowcom, wiele dobrej zabawy.
Przewodniczący
Rady Powiatowej i Miejskiej
Zrzeszenia LZS w Zamościu
Stanisław Stepaniuk
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REGULAMIN
XVIII POWIATOWYCH IGRZYSK LZS MIESZKAŃCÓW ZAMOJSKIEJ WSI
ŚWIĘTO SPORTU POWIATU ZAMOJSKIEGO
KRASNOBRÓD – 2017
I.

CEL
 Popularyzacja sportu, rekreacji i turystyki w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym;
 Promocja systemu imprez masowych i turystycznych dostępnych dla wszystkich
mieszkańców wsi i miast;
 Zapewnienie młodzieży czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego;
 Wyłonienie Mistrzów Powiatu Zamojskiego LZS w piłce nożnej 5- cio osobowej kobiet i
mężczyzn, na rok 2017
 Wyłonienie najbardziej usportowionych gmin powiatu zamojskiego;
 Promocja Powiatu Zamojskiego oraz Miasta i Gminy Krasnobród;
 Wyłonienie reprezentacji Powiatu Zamojskiego na XVIII Wojewódzkie Igrzyska
Rekreacyjno-Sportowe w Krasnobrodzie (30.07.2017 r.)

II.

ORGANIZATOR















III.

Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu
przy współudziale:
Komitetu Organizacyjnego
Urzędu Marszałkowskiego
Starostwa Powiatowego w Zamościu
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie
Komedy Miejskiej PSP w Zamościu
Komendy Miejskiej Policji w Zamościu
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu
Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie
MGKS IGROS w Krasnobrodzie
Krasnobrodzkiego Domu Kultury
Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego
Sponsorów
TERMIN I MIEJSCE

Dnia 24.06.2017 r. o godz. 14.00 – na stadionie MGKS „IGROS” w Krasnobrodzie odbędą się
Młodzieżowe Zawody Pożarnicze OSP: dziewcząt, chłopców i kobiet.
Godz. 14.30 – X Powiatowy Zlot Turystyczny dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów, zbiórka na
stadionie MGKS „IGROS” w Krasnobrodzie
Dnia 25.06.2017 r. godz. 6.00 – Spławikowe Zawody Wędkarskie – Zalew w Krasnobrodzie (na
grobli od strony stadionu)
Godz. 9.00 – 17.00 – zawody rekreacyjno-sportowe na obiektach sportowych Zespołu Szkół w
Krasnobrodzie ul. Lelewela.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
W Igrzyskach prawo startu mają:
1. Członkowie LZS, LKS, ULKS, UKS, ULPKS oraz innych organizacji współpracujących z
wymienionymi na terenie ich działania.
2. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać ważne badanie lekarskie i dokument stwierdzający
miejsce zamieszkania (dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja LZS).
3. Pracownicy samorządowi (Wójt, Burmistrz, Kierownik Wydziału itp.) Radni Rad Gmin oraz
członkowie RG LZS startują w trójboju dla władz samorządowych muszą posiadać dokument
stwierdzający pełnioną funkcję oraz zgodę lekarza na udział w zawodach.
4. Zgłoszenie do startu w konkurencjach rekreacyjno-sportowych dokonuje kierownik ekipy lub
sam zawodnik na podstawie zgłoszenia potwierdzonego przez Urząd Gminy lub Radę Gminną
Zrzeszenia LZS wg wzoru:
Lp.

Imię i nazwisko

Rocznik

Konkurencja

Gmina

Miejscowość

V. PROGRAM – 25.06.2017 r.
Godz. 8.00 do 8.30 – przyjazd drużyn piłki nożnej, piłki siatkowej i koszykówki kobiet i mężczyzn
Godz. 8.30 – losowanie gier
Godz. 9.00 – 11.30 – rozpoczęcie gier piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki kobiet i mężczyzn
Godz. 11.00 – przeciąganie liny kobiet
Godz. 11.00 – 60 m dziewczęta szkoły podstawowe
Godz. 11.00 – skok w dal z miejsca kobiet
Godz. 11.30 – 100 m dziewcząt gimnazja
Godz. 12.00 – Uroczyste Otwarcie XVIII Igrzysk LZS
Godz. 12.30 – przeciąganie liny mężczyzn
Godz. 12.30 – 60 m chłopcy szkoły podstawowe
Godz. 12.30 – warcaby 100-polowe kobiet i mężczyzn
Godz. 12.30 – dwubój władz samorządowych (rzut lotką i podkową)
Godz. 12.30 – rowerowy tor przeszkód BRD dziewcząt, chłopców (szkoły podstawowe i
gimnazja)
Godz. 12.30 – skok w dal z miejsca mężczyzn
Godz. 12.45 – 100 m chłopcy gimnazja
Godz. 13.00 – skok w dal dziewcząt - szkoły podstawowe
Godz. 13.15 – 100 m kobiet
Godz. 13.30 – 100 m mężczyzn
Godz. 13.30 – skok w dal z miejsca – dziewczęta gimnazja
Godz. 14.00 – przenoszenie worków z piaskiem
Godz. 14.00 – rzut lotka do tarczy dziewcząt i chłopców – szkoły podstawowe
Godz. 14.00 – skok w dal z miejsca – chłopcy gimnazja
Godz. 14.30 – marsz z kijkami Nordic Walking – kobiet i mężczyzn ( 4 km)
Godz. 14.30 – skok w dal z miejsca chłopcy szkoły podstawowe
Godz. 14.45 – rzut lotką do tarczy – dziewczęta i chłopcy gimnazja
Godz. 15.15 – przerzucanie opony traktorowej
Godz. 15.15 – rzut lotką do tarczy kobiet i mężczyzn
Godz. 16.00 – wyciskanie odważnika (16 kg)
Godz. 16.30 – 17.00 Uroczyste Zakończenie XVIII Igrzysk LZS

KONKURENCJE DRUŻYNOWE
1. Piłka nożna mężczyzn drużyn 5-cio osobowych, rocz. 2000 i starsi
W Igrzyskach uczestniczy jedna drużyna z Gminy (Mistrz Gminy), licząca 5 zawodników
w tym bramkarz, plus 3 zawodników rezerwowych. Turniej zostanie rozegrany na
boiskach trawiastych o wymiarach 25 m x 42 m, bramki 2m x 5m. System rozgrywek oraz
czas gry zostanie podany podczas losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych
drużyn. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPN. Obowiązującym
obuwiem są: lanki, korkotrampki, trampki. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania
lekarskie. Zwycięzca reprezentować będzie Powiat Zamojski na Wojewódzkich
Igrzyskach Rekreacyjno-Sportowych w Krasnobrodzie 30.07.2017 r. Boiska trawiaste.
2. Piłka nożna kobiet drużyn 5-cio osobowych, rocz. 2001 i starsze
W Igrzyskach uczestniczy jedna drużyna z Gminy (Mistrz Gminy), licząca 5 zawodniczek
w tym bramkarz, plus 3 zawodniczek rezerwowych. Turniej zostanie rozegrany na
boiskach trawiastych o wymiarach 25 m x 42 m, bramki 2m x 5m. System rozgrywek oraz
czas gry zostanie podany podczas losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych
drużyn. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPN. Obowiązującym
obuwiem są: lanki, korkotrampki, trampki. Zawodniczki muszą posiadać aktualne badania
lekarskie. Zwycięzca reprezentować będzie Powiat Zamojski na Wojewódzkich Igrzyskach
Rekreacyjno-Sportowych w Krasnobrodzie 30.07.2017 r. Boisko na Orliku.
3. Piłka siatkowa kobiet, drużyn 3 osobowych, rocz. 2001 i starsze
W Igrzyskach uczestniczy jedna drużyna z Gminy (Mistrz Gminy), licząca 6 zawodniczek,
gra 3 zawodniczki. Turniej zostanie rozegrany na boiskach trawiastych o wymiarach 7 m x
7 m. System rozgrywek oraz czas gry zostanie podany podczas losowania i uzależniony
będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z
przepisami PZPŚ. Zawodniczki muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Zwycięzca
reprezentować będzie Powiat Zamojski na Wojewódzkich Igrzyskach RekreacyjnoSportowych w Krasnobrodzie 30.07.2017 r. Boisko trawiaste.
4. Piłka siatkowa mężczyzn, drużyn 3 osobowych, rocz. 2000 i starsi
W Igrzyskach uczestniczy jedna drużyna z Gminy (Mistrz Gminy), licząca 6 zawodników,
gra 3 zawodników. Turniej zostanie rozegrany na boiskach o wymiarach 9 m x 9 m,
bramki 2m x 5m. System rozgrywek oraz czas gry zostanie podany podczas losowania i
uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Turniej zostanie przeprowadzony
zgodnie z przepisami PZPŚ. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.
Zwycięzca reprezentować będzie Powiat Zamojski na Wojewódzkich Igrzyskach
Rekreacyjno-Sportowych w Krasnobrodzie 30.07.2017 r. Boisko trawiaste.
5. Koszykówka kobiet, drużyn 3 osobowych, rocz. 2001 i starsze
W Igrzyskach uczestniczy jedna drużyna z Gminy (Mistrz Gminy), licząca 5
zawodniczek, na boisku grają 3 zawodniczki. Turniej zostanie rozegrany na ½ boiska o
nawierzchni tartanowej „gra na jeden kosz”. System rozgrywek oraz czas gry zostanie
podany podczas weryfikacji drużyn i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.
Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPKosz. Zawodniczki muszą
posiadać aktualne badania lekarskie. Zwycięzca reprezentować będzie Powiat Zamojski na
Wojewódzkich Igrzyskach Rekreacyjno-Sportowych w Krasnobrodzie 30.07.2017 r.
Boisko na Orliku do koszykówki.

6. Koszykówka mężczyzn, drużyn 3 osobowych, rocz. 2000 i starsi
W Igrzyskach uczestniczy jedna drużyna z Gminy (Mistrz Gminy), licząca 5 zawodników,
na boisku grają 3 zawodnicy. Turniej zostanie rozegrany na ½ boiska o nawierzchni
tartanowej „gra na jeden kosz”. System rozgrywek oraz czas gry zostanie podany podczas
weryfikacji drużyn i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Turniej zostanie
przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPKosz. Zawodnicy muszą posiadać aktualne
badania lekarskie. Zwycięzca reprezentować będzie Powiat Zamojski na Wojewódzkich
Igrzyskach Rekreacyjno-Sportowych w Krasnobrodzie 30.07.2017 r. Boisko do
koszykówki na Orliku.
7. Przeciąganie liny kobiet, rocz. 2001 i starsze
Startują drużyny 5-cio osobowe, jedna z gminy. Sposób i system rozgrywania konkurencji
będzie podany przed rozpoczęciem konkurencji i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych
drużyn. Zawodniczki startują w obuwiu bez kolców i korków. Miejsce przed sceną główną.
8. Przeciąganie liny mężczyzn rocz. 2000 i starsi
Startują drużyny 5-cio osobowe, jedna z gminy. Sposób i system rozgrywania konkurencji
będzie podany przed rozpoczęciem konkurencji i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych
drużyn. Zawodnicy startują w obuwiu bez kolców i korków. Miejsce przed sceną główną.
9. Przenoszenie worków z piaskiem, rocz. 2000 i starsi
Startuje jedna reprezentacja z gminy w 3 osobowym składzie. Każdy zawodnik przenosi
wahadłowo worki z piaskiem o wadze 50 kg, 40 kg, 30 kg na trasie 20 m. O zwycięstwie
decyduje najlepszy czas uzyskany przez drużynę. Konkurs przeprowadzany na Orliku.
10. Dwubój dla gminnych władz samorządowych
Startują 3 osoby: Wójt, burmistrz lub kierownik wydziału; 1 radny; 1 działacz LZS z
terenu gminy. Konkurencje:
1) Rzut lotką do tarczy punktowej (1-10 pkt) z odległości 2,5 m, 3 rzuty próbne, 5
ocenianych,
2) Rzut podkową
O kolejności zajętych miejsc decyduje łączna ilość zdobytych punktów przez drużynę.
11. VI Zlot Turystyczny – drużyn 4 osobowych (w tym 3 zawodników i 1 opiekun dla szkół
podstawowych, rocz. 2004 i młodsi oraz gimnazjów, rocz. 2001-2003. Każda gmina ma
prawo wystawić po 1 drużynie w kategorii wiekowej. Regulamin szczegółowy Zlotu
zostanie dostarczony do gmin do dnia 20.06.2017 r.

KONKURENCJE INDYWIDUALNE
1. Lekka atletyka
- Konkurencje biegowe
1) dziewczęta, rocz. 2004 i młodsze
- 60 m,
2) chłopcy, rocz. 2004 i młodsi
- 60 m,
3) dziewczęta, rocz. 2003-2001
- 100 m,
4) chłopcy, rocz. 2003-2001
- 100 m,
W każdej kategorii wiekowej gmina może wystawić po 2 zawodniczki i 2 zawodników na
poszczególnych dystansach. Biegi odbędą się w seriach na czas.

2. Rzut lotką do tarczy
1) dziewczęta, rocz. 2004 i młodsze
2) chłopcy, rocz. 2004 i młodsi
3) dziewczęta, rocz. 2001-2003
4) chłopcy, rocz. 2001-2003
W każdej kategorii wiekowej gmina może wystawić po 2 zawodniczki i 2 zawodników, którzy
wykonują rzuty do tarczy punktowej z odległości 2,5 m – 3 rzuty próbne, 5 ocenianych. Łączna
ilość punktów w konkursie decyduje o kolejności zajętych miejsc.
W przypadku równej ilości punktów decydują rzuty o wartości 10, 9, 8 pkt.
3. Rzut lotką do tarczy
1) kobiety, rocz. 2000 i starsze
2) mężczyźni, rocz. 2000 i starsi
W każdej kategorii wiekowej gmina może wystawić po 3 zawodniczki i 3 zawodników, którzy
wykonują rzuty do tarczy punktowej z odległości 2,5 m – 3 rzuty próbne, 5 ocenianych. Łączna
ilość punktów w konkursie decyduje o kolejności zajętych miejsc.
W przypadku równej ilości punktów decydują rzuty o wartości 10, 9, 8 pkt.
4. Konkurs siłacza – wyciskanie odważnika 16 kg, rocz. 1999 i starsi
Gmina może wystawić do konkursu dowolną ilość zawodników. Zawodnicy wyciskają lewą lub
prawą ręką odważnik na wyprostowane ramię bez uginania nóg w kolanach i odrywania stóp od
podłoża. W przypadku nieprawidłowego wykonania, próba nie będzie zaliczona, a sędzia
prowadzący może ją przerwać i zakończyć próbę. Decyzja sędziego jest ostateczna. O kolejności
miejsc decyduje ilość prawidłowo wykonanych prób.
5. Przerzucanie opony traktorowej, rocz. 1999 i starsi
Gmina może wystawić 3 zawodników do konkursu. Zawodnik przerzuca oponę na dystansie 20
m. O zwycięstwie decyduje najlepszy czas uzyskany przez zawodnika. Konkurencja rozgrywana
na Orliku.
6. Warcaby 100 polowe
Gmina może wystawić 3 mężczyzn i 3 kobiety, którzy ukończyli 35 lat. System rozgrywek
zostanie ustalony w dniu zawodów i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zawodników.
Konkurencja zostanie przeprowadzona w szkole.
7. Zawody sprawnościowe z bezpieczeństwa ruchu drogowego
1) dziewczęta, rocz. 2004 i młodsze
2) chłopcy, rocz. 2004 i młodsi
3) dziewczęta, rocz. 2001-2003
4) chłopcy, rocz. 2001-2003
Gmina może wystawić 2 zawodniczki i 2 zawodników w każdej kategorii wiekowej. Konkurencja
polega na przejechaniu rowerowego toru przeszkód na dystansie 100m z przeszkodami: slalom
między tyczkami /pachołkami/, przejazd pod poprzeczką, ósemka, przejazd po kładce, w czasie
jazdy rzut do celu. O kolejności miejsc decyduje czas uzyskany przez zawodnika. Każdy
zawodnik wykonuje przejazd na własnym rowerze.
8. Marsz z kijkami nordic walking dla kobiet i mężczyzn – dystans 4 km
Kategorie: do 45 lat i powyżej 46 lat. Konkurencja nie wliczana do punktacji igrzysk.
9. Indywidualne zawody wędkarsko – spławikowe
Każda gmina ma prawo zgłosić 3 zawodników, posiadających aktualną kartę wędkarską. Zawody
rozpoczną się o godzinie 6.00 na zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie. Losowanie stanowisk
godzina 5.30. Zawody zostaną przeprowadzone na grobli od strony stadionu - zgodnie z
przepisami Polskiego Związku Wędkarskiego.

VI.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie – potwierdzenie startu gminy w Powiatowych Igrzyskach LZS do dnia
20.06.2017 roku na adres: Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu, ul.
Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość z podaniem ilości startujących zawodników w
dniach 24 i 25 czerwca 2017 roku.
VII. PUNKTACJA
Konkurencje indywidualne
I miejsce – 12 pkt, II -10 pkt, III – 8 pkt, IV – 7 pkt, V – 6 pkt, VI – 5 pkt, VII – 4 pkt, VIII – 3
pkt, IX – 2 pkt, X – 1 pkt.
Konkurencje drużynowe, przeciąganie liny i zawody OSP
I miejsce – 25 pkt, II – 20 pkt, III – 15 pkt, IV – 13 pkt, V – 11 pkt, VI – 10 pkt, VII – 9 pkt,
VIII – 8 pkt, IX – 7 pkt, X – 6 pkt, od IX – po 5 pkt za udział.
Gry sportowe
I miejsce – 30 pkt, II – 25 pkt, III – 20 pkt, IV – 15 pkt, pozostałe po 10 pkt.
VIII. NAGRODY
Za zajęcie I, II, III miejsca indywidualne i drużynowe medale.
Za zajęcie I miejsca w grach sportowych, przeciągania liny oraz zawodach OSP – puchary, za
miejsca II-III statuetki.
Za zajęcie I-X miejsca w punktacji końcowej gmin – puchary.
Za zajęcie I-XV miejsca w punktacji końcowej gmin – pamiątkowe dyplomy.
IX.
KOSZTY FINANSOWE
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. Koszty uczestnictwa pokrywają ekipy
uczestniczące w Igrzyskach.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkich zawodników obowiązuje ubiór sportowy.
Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Organizatorom i Sędziemu Głównemu.
Dzieci uczestniczące w zawodach muszą znajdować się pod opieką rodziców lub osób
dorosłych.
Wszystkie startujące gminy muszą posiadać tablice z nazwą gminy.
Zbiórka do uroczystego otwarcia, godz. 11.45.
Przy dokonywaniu potwierdzeń, zgłoszeń gmin do udziału w Igrzyskach, prosimy o podanie
telefonów i adresów kontaktowych kierowników drużyn.
Szczegółowy program minutowy zostanie dostarczony wszystkim gminom do dnia 20 czerwca
2017 roku.
Organizatorzy nie odpowiadają za zaginione rzeczy lub przedmioty.
Gminy, które zajmują od I do III miejsca będą reprezentować Powiat Zamojski na XVIII
Wojewódzkich Igrzyskach Rekreacyjno-Sportowych w Krasnobrodzie dnia 30.07.2017 r.
Organizatorzy

Fotoreportaż z XVII Igrzysk LZS – Szczebrzeszyn 2016

Dekoracja końcowa gmin XVII Igrzysk LZS

Trofea Igrzysk

Zwycięska gmina XVII Igrzysk

Orliki w Krasnobrodzie – obiekty na których rozgrywane będą konkurencje
XVIII Igrzysk

GMINA KRASNOBRÓD
Gmina Krasnobród leży w południowo-wschodniej Polsce, pośród malowniczych wzgórz
Roztocza, w dolinie rzeki Wieprz. Jej wielkim skarbem jest czyste powietrze i przyroda. Strzeliste
jodły, potężne buki i ogromne bory sosnowe, które znajdują się na terenie gminy Krasnobród są
magnesem dla miłośników obcowania z naturą. Zaskakuje tutaj różnorodność krajobrazów, od
wysokich wzgórz po głębokie wąwozy, malownicze lustra stawów i rzeki oraz liczne źródła i
strumienie zasobne w krystalicznie czystą wodę.
Na terenie gminy znajduje się obszar Natura 2000, Krasnobrodzki Park Krajobrazowy,
a zachodnia część gminy graniczy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym.
Powierzchnia gminy wynosi 12485 ha. Zamieszkuje tu 7,2 tys. mieszkańców, z czego
ponad 3,2 tys. to mieszkańcy miasta Krasnobród.
Ze względu na swoje walory, tj. przyrodę, mikroklimat, bogatą historię, zabytki, zalew
rekreacyjny, a także wydarzenia kulturalne Krasnobród jest popularną miejscowością turystyczną
i drugim obok Nałęczowa uzdrowiskiem na Lubelszczyźnie. Stanowi też ważne w regionie
centrum kultu religijnego.

Panorama zalewu rekreacyjnego w Krasnobrodzie

