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Na zdjęciu: Jedni z najmłodszych uczestników Regionalnego Przeglądu 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

- Zespół „Mróweczki” z Tomaszowa Lub. 
Ciąg dalszy na str. 4 

 

Pierwszy rok XXI wieku 
 

Rozmowa z Markiem Pasiecznym 
Burmistrzem Miasta i Gminy Krasnobród 

 
M. Cz. - Jaki według Pana był rok 2001 dla 
gminy Krasnobród? 
M.P. - Oceniając działalność samorządową w 
ubiegłym roku należałoby sobie życzyć, aby 
obecny 2002 rok był taki jak zakończony rok 
2001.  
 

M. Cz. - Co wpłynęło na to, iż chciałby Pan, 
aby rok 2002 był taki jak poprzedni? 
M.P. - Nasze działania w 2001r. spotkały się z 
ogromną życzliwością i sympatią osób i 

instytucji, dzięki którym nasza gmina ma większe szanse pomyślnego rozwoju. 
Udało się nam w związku z tym uporać z szeregiem zadań, które jeszcze nie tak 
dawno wydawały się niemożliwe do wykonania. Nadmienię tutaj likwidację 
barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej dzięki 
współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Należałoby tu wspomnieć również o współpracy z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która zaowocowała dotacjami na 
kanalizację i budowę parku miejskiego w Krasnobrodzie. 
 

Ciąg dalszy na str.3 

Ankieta  
„Gazety 

Krasnobrodzkiej” 
 
      „Gazeta Krasnobrodzka” ukazuje się od 13 
lat i ma już stałe grono czytelników. Świadczyć 
może o tym liczba sprzedawanych, co miesiąc 
egzemplarzy, która w ciągu miesiąca przekracza 
liczbę 200. Jak dotąd jednak niewiele wiemy o 
naszych czytelnikach i o tym, co sądzą o 
naszym wydawnictwie.  
      W poszczególnych wydaniach „G.K.” 
umieszczamy informacje zachęcające do 
współpracy przy tworzeniu naszego pisma, do 
przesyłania opinii na jego temat. Niestety 
niewiele osób odpowiedziało na nasze apele. 
Czyżby było aż tak dobrze, że nie trzeba nic 
zmieniać ani poprawiać w G.K.? Trudno mi w 
to uwierzyć. Dlatego też, zrodził się pomysł 
przygotowania ankiety, która jest dołączona do 
obecnego wydania Gazety. Mam nadzieję, że 
dzięki tej ankiecie będę mogła poznać naszych 
czytelników i zapoznać się z ich opinią o 
naszym wydawnictwie. 
      Ankieta podzielona jest na trzy części. 
Pierwsza część zawiera pytania dotyczące 
osoby wypełniającej ankietę, druga „Gazety 
Krasnobrodzkiej”, a trzecia zawiera pytania 
dotyczące roku 2001. 
       Bardzo proszę o wypełnienie ankiety i 
dostarczenie jej do redakcji „G.K.”, w terminie 
do 10 lutego 2002r. Można przesłać ją pocztą, 
przynieść do biblioteki lub wrzucić do skrzynek 
z napisem: „Ankieta Gazety Krasnobrodzkiej”, 
które umieszczone są w hollu Centrum Kultury 
i Sportu w Krasnobrodzie oraz markecie 
spożywczym. Ankieta jest anonimowa, więc 
nawet ci, którzy nie są na tyle odważni, aby 
podpisać się pod swoimi uwagami, będą mogli 
wyrazić swoją opinię. Sposób wypełnienia 
ankiety podany jest na karcie ankiety. O 
wynikach ankiety poinformuję w lutowym 
wydaniu „G.K.” 

 
M. Czapla 
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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 
 

***** 
W odpowiedzi na wniosek 
mieszkańców Starej Huty (Lasowe) w 
sprawie zorganizowania dowożenia 
dzieci do Szkoły Filialnej w Starej 
Hucie Zarząd postanowił, iż wobec 
braku możliwości zorganizowania 
dowożenia dzieci, będą otrzymywały 
zwrot kosztów przejazdu w wysokości 
ceny biletu miesięcznego środkami 
komunikacji publicznej. Natomiast 
samą organizację dowożenia rodzice 
zorganizują we własnym zakresie. 

 
***** 

Zarząd MiG Krasnobród odmówił 
sprzedaży działki położonej przy ulicy 
Partyzantów w Krasnobrodzie 
właścicielowi kiosku usytuowanego na 
tej działce. W związku z 
przeznaczeniem w przyszłości tego 
terenu na cele publiczne Zarząd 
wykluczył też możliwość dzierżawy tej 
działki i zobowiązał właściciela kiosku 
do usunięcia go z działki stanowiącej 
własność gminy. 

 
***** 

W Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie trwają prace remontowe 
sali widowiskowo-kinowej. Planowane 
zakończenie prac to początek lutego br. 
Ponadto prowadzone są rozmowy z 
kinem „Stylowy” w Zamościu o objęcie 
naszego kina patronatem i ewentualnym 
otwarciu w Krasnobrodzie filii. 
 

*****  
 

 
 

*****  

W dniu 3 lutego 2002r., w miejscowości 
Lasowe odbędą się uroczystości patrio-
tyczne organizowane co roku w 
rocznicę walki stoczonej tam  w czasie 
II wojny światowej miedzy żołnierzami 
Armii Krajowej i wojskami niemiec-
kimi. W uroczystościach tych wezmą 
udział m.in. kompania wojskowa, 
kombatanci, władze samorządowe, 
społeczność lokalna. 

 
***** 

Od 2001 roku trwa kompleksowa 
modernizacja dachów budynków 
szkolnych w Krasnobrodzie. Są duże 
szanse, aby modernizacja dachów 
budynków Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Krasnobrodzie dobiegła końca 
w roku 2002. Będzie to możliwe dzięki 
podpisanej w dniu 27 grudnia 2001r. 
umowie miedzy Marszałkiem 
Województwa Lubelskiego a zarządem 
Miasta i Gminy Krasnobród. Wysokość 
deklarowanej dotacji to kwota 175 tys. 
zł. 

 
***** 

Po dwuletnich pracach i staraniach 
władz samorządowych gminy Kra-
snobród Rada Ministrów 
Rozporządzeniem z dnia 18.12.2001r. 
zaliczyła torfy ze złoża w Majdanie 
Wielkim do kopalin leczniczych. Jest to 
ważna decyzja, która otwiera drogę do 
eksploatacji złóż borowiny w Majdanie 
Wielkim dla potrzeb przyszłego 
uzdrowiska.  
 

***** 
Wspólnota gruntowa wsi Majdan Mały 
przekazała nieodpłatnie w formie 
darowizny na rzecz Miasta i Gminy 
Krasnobród działkę pod budynkiem 
byłej szkoły w Majdanie Małym o 
powierzchni 0,1738 ha. 
 

***** 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

*****  
W związku z zatwierdzonym przez 
Radę Miasta i Gminy Krasnobród 
„Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Krasnobród”, w 
którym określono tereny rolne 
przeznaczone do zalesiania, istnieje 
możliwość składania do Starostwa 
Powiatowego w Zamościu wniosków 
o zalesienie w oparciu o przepisy 
ustawy o lasach (Dz.U. Nr 1001 z 
1991r.) i pozyskania dotacji na zakup 
sadzonek. Bliższe informacje w 
sprawie terenów przeznaczonych do 
zalesiania można uzyskać w 
miejscowym Urzędzie MiG w pokoju 
nr 15. 
 

***** 
Starania radnego z Nowej Wsi i 
mieszkańców tej miejscowości 
zakończyły się sukcesem. Po feriach 
zimowych rozpocznie się dowożenie 
uczniów tej miejscowości na zajęcia 
lekcyjne w szkole. Dowożeniem 
objętych zostanie 28 uczniów. 
 

***** 
Bank Ochrony Środowiska Oddział w 
Lublinie przekazał nieodpłatnie sprzęt 
komputerowy, który zostanie 
rozdysponowany do szkół. 
 

***** 
Podczas ferii zimowych w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie będą prowadzone 
bezpłatne kursy komputerowe dla 
rolników i osób bezrobotnych. Kursy 
te są organizowane dzięki współpracy 
z Agencją Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa. Kursy 
trwające 40 godzin prowadzone będą 
w dwóch grupach po 25 osób każda. 
Spośród tych osób wyłoniona zostanie 
grupa, która będzie mogła 
uczestniczyć w kursie komputerowej 
księgowości rolniczej. Zainteresowa-
nie kursem jest bardzo duże. Do 
udziału w nim zgłosiło się już 70 
chętnych. 
 

***** 
W sobotę 19 stycznia br. w  szkole w 
Krasnobrodzie odbędą się zabawy 
choinkowe. W godzinach 8-12 będą 
się bawiły dzieci klas I-III, potem od 
12 do 16 uczniowie klas IV-VI, a 
następnie w godz. 16-21 uczniowie 
gimnazjum i liceum. Dowożenie 
uczniów na choinkę prowadzone 
będzie przez Spółdzielnię Pracy 
„Autonaprawa”. 
 
 

       Informacje zebrała:  
             M. Czapla 

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie 
Wydawca: Centrum Kultury i Sportu  w Krasnobrodzie 
Skład redakcji Mariola Czapla (red. nacz.), Sabina Zdonek, Dorota Szwal, 

Marianna Olszewska  (korekta), ks. Jacek Rak 
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wydania: 

Alina Słota,  
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Pierwszy rok XXI wieku 
 
Ciąg dalszy ze str. 1  
 
M. Cz. - Jak Pan sądzi, czy mieszkańcy 
naszej gminy podzielają Pańską opinię? 
M.P. - Odczucia mieszkańców są różne. 
Część z nich podziela mój optymizm, jest 
zadowolona. Niestety jednak u znacznej 
części naszego społeczeństwa panuje 
smutek, przygnębienie i brak nadziei na 
lepsze jutro. Odczucia te zapewne 
związane są z ich sytuacją materialną, 
ogólną sytuacją kraju oraz z 
rozbudzonymi, ale niespełnionymi 
nadziejami na poprawę własnego losu po 
przemianach w roku 1989. 
 

M. Cz. - Gdyby miał Pan wymienić trzy 
najważniejsze dla gminy Krasnobród 
wydarzenia, które miały miejsce w 
2001r., co wymieniłby Pan na 
pierwszym miejscu i dlaczego? 
M.P. - Zdecydowanie pierwsze miejsce 
według mnie zajmuje inwestycja – bu-
dowa ulicy Partyzantów, którą można na-
zwać inwestycją wzorcową. Dlaczego? Z 
kilku względów. Po pierwsze: inwestycja 
została wykonana kompleksowo. Nie 
polegała tylko na ułożeniu kostki 
brukowej, ale poprzedzona była innymi 
bardzo ważnymi pracami, takimi jak: 
wykonanie kanalizacji ściekowej i 
deszczowej, likwidacja napowietrznej linii 
elektrycznej i zastąpienie jej kablową 
instalacją ziemną, wykonanie oświetlenia 
ulicznego. Po drugie: wykonawca 
ostatniego etapu prac wyłoniony w drodze 
przetargu okazał się dobrym 
organizatorem w związku z tym realizacja 
inwestycji przebiegła sprawnie i bez 
zakłóceń. Ponadto, co jest bardzo ważne, 
przy tej inwestycji wykonawca zatrudnił 
10 mieszkańców naszej gminy, którzy 
przez kilka miesięcy mieli zapewnioną 
pracę. Po trzecie: Sposób realizowania 
inwestycji, jej zasadność, wpłynęły na to, 
iż znalazły uznanie u władz 
wojewódzkich, skąd otrzymaliśmy środki 
w wysokości 195.600zł na to zadanie. 
 

M. Cz. - Co umieściłby Pan na drugim 
miejscu? 
M.P. - Ze względu na turystyczny 
charakter naszej miejscowości oraz 
ubieganie się o status uzdrowiska 
priorytetem dla naszej gminy jest 
rozbudowa sieci kanalizacyjnej w 
Krasnobrodzie. W ubiegłym roku został 
wykonany kolejny etap tej inwestycji – 
budowa kolektora ściekowego wraz z 
przyłączami i dwoma przepompowniami 
w ulicach Mickiewicza i Cichej. 
Inwestycja ta jest nie tylko społecznie, ale 
i ekonomicznie uzasadniona. Dzięki 
pozyskanym dotacjom jest jedną z 
najtańszych realizowanych inwestycji. 
 

M. Cz. - Prawdę mówiąc oczekiwałam, 
że jednym z najważniejszych zadań  

 
 
samorządu gminy w 2001 było 
funkcjonowanie oświaty. 
M.P. - Ma Pani rację. Ponad 50% budżetu 
gminnego przeznaczyliśmy na oświatę, a 
przecież inwestowanie w oświatę służy 
całej gminie. Tutaj inwestowanie 
należałby rozumieć dwojako: 
inwestowanie w obiekty szkolne oraz 
„inwestowanie” w ludzi. Jeśli chodzi o 
inwestowanie w obiekty szkolne, to w 
roku ubiegłym zostały wykonane dwa 
dachy na obiektach szkolnych w 
Krasnobrodzie. Prowadzono prace 
związane z modernizacją łazienek i 
przystosowaniem ich dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych (szkoła w Majdanie 
Wielkim, szkoła i przedszkole w 
Krasnobrodzie, Centrum Oświaty Kultury 
i Sportu w Krasnobrodzie). Poza tym rok 
2001 zakończył inwestycje związane z 
budową sanitariatów w małych szkołach 
na terenie gminy Krasnobród. Ostatnią 
szkołą, w której wykonywano te prace 
była szkoła w Zielonem. Uważam, iż w 
oświacie równie ważne jak inwestowanie 
w obiekty jest „inwestowanie” w ludzi. 
Dlatego też staramy się wyrównywać 
szanse zdobywania wiedzy dla wszystkich 
uczniów i stwarzać coraz lepsze warunki i 
możliwości do jej zdobywania. Wszystkie 
duże szkoły na terenie gminy zostały 
wyposażone w pracownie komputerowe. 
Również w ubiegłym roku od 
najmłodszych klas szkoły podstawowej 
wprowadzono naukę j. angielskiego, a 
przecież jeszcze nie tak dawno rodzice 
dziecka sami płacili za naukę języka 
obcego. Zorganizowano sprawne i 
bezpieczne dowożenie dzieci do szkół. 
Utworzono świetlice, by pod opieką 
nauczycieli uczniowie mogli bezpiecznie 
oczekiwać na powrót do domu. 
 

M. Cz. - Z pańskiej dotychczasowej 
wypowiedzi wynika, iż działalność 
samorządowa to przede wszystkim 
inwestycje. Czy tylko inwestycjami 
zajmował się samorząd w 2001? 
M.P. - Oczywiście, że samorząd 
zajmował się nie tylko inwestycjami. 
Prowadził także wiele prac, których efekty 
są niezauważalne przez przeciętnego 
mieszkańca gminy, a które są 
podstawowym krokiem dla wielu działań i 
dalszego rozwoju gminy. W ubiegłym 
roku został opracowany i przyjęty bardzo 
ważny dokument – „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowanie 
przestrzennego gminy Krasnobród”, który 
będzie podstawą opracowania nowych 
planów zagospodarowani przestrzennego. 
Również w ubiegłym roku została 
opracowana „Strategia rozwoju Miasta i 
Gminy Krasnobród”. Na podstawie 
wymienionych dokumentów została 
opracowana dokumentacja uzdrowiskowa, 
niezbędna w ubieganiu się o status  

 
 
miejscowości uzdrowiskowej. Wszystkie 
te dokumenty są niezbędne dla gminy. 
Różnią się od inwestycji tym, iż są mało 
widoczne. Podobnie jak inwestycje 
wymagają wiele czasu, aby je stworzyć, są 
kosztowne, ale stanowią fundament do 
dalszych działań. 
 

M. Cz. - Czy wszystkie działania 
samorządu gminy Krasnobród 
prowadzone w 2001r. przyniosły 
oczekiwane efekty? 
M.P. - Niestety nie wszystkie. Tak się 
składa, że nie na wszystkie dziedziny 
życia samorząd gminny ma wpływ. Takim 
przykładem może być np. bezrobocie. 
Pomimo tego, że nasza współpraca z 
powiatowym urzędem pracy układa się 
stosunkowo dobrze i w miarę naszych 
możliwości stwarzamy dogodne warunki 
dla osób tworzących nowe miejsca pracy, 
to bezrobocie jest nadal ogromnym 
problemem nurtującym nasze 
społeczeństwo. Jako samorząd niewiele 
możemy zrobić w tym zakresie, gdyż jest 
to problem całego kraju. Sytuacja 
gospodarcza kraju, likwidacja wielu 
zakładów pracy przerasta możliwości 
nawet władz ogólnokrajowych. Pomimo 
tego staramy się jednak łagodzić skutki 
bezrobocia. Corocznie, w miarę naszych 
możliwości przyjmujemy na kilkumie-
sięczne staże młodych ludzi kończących 
szkoły. Od 3 lat zatrudniamy 
mieszkańców naszej gminy w ramach prac 
interwencyjnych. Obecnie zatrudnionych 
jest 18 osób. Innym sposobem walki z 
bezrobociem jest proponowanie 
wykonawcom inwestycji zatrudnianie 
mieszkańców naszej gminy. 
 

M. Cz. – Na zakończenie naszej 
rozmowy proszę powiedzieć, jakie są 
najważniejsze plany działania 
samorządu Krasnobrodu na 2002 rok? 
M.P. - Zapewne priorytetem dla nas 
będzie kontynuacja inwestycji 
wieloletnich jak: budowa dachów na 
obiektach oświatowych i budowa 
kanalizacji w ul. Lelewela. Ponadto ważne 
będzie też sfinalizowanie starań o status 
miejscowości uzdrowiskowej oraz 
rozpoczęcie prac nad opracowaniem 
„Planu przestrzennego zagospodarowania 
gminy”. Rok 2002 będzie dla nas rokiem 
szczególnym, w związku ze znaną 
wszystkim mieszkańcom trudną sytuacją 
w kraju, której konsekwencją będą 
zmniejszone wpływy do budżetu gminy. 
Zasadne wydaje się więc prowadzenie 
tylko takich inwestycji i działań, które 
służą wszystkim mieszkańcom i są 
ekonomicznie uzasadnione.  
 

M.Cz. – Dziękuj ę za rozmowę. 
M.P. – Dziękuję. 
 

Rozmawiała: Mariola Czapla 
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Festiwalowe  
    kolędowanie 

 

     Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia – 20 grudnia 2001r. odbył się w 
Krasnobrodzie Regionalny Przegląd VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek Będzin 2002. Przegląd ten był organizowany u nas po raz pierwszy i 
odbył się w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie. 
      Do przeglądu zgłosiło się 19 wykonawców, a wśród nich:  
Soliści  

� Karolina Kołodziej z Tomaszowa Lub. 
� Kinga Kołodziej z Tomaszowa Lub. 
� Weronika Marianowska z Tomaszowa Lub. 
� Eryk Walentyn z Tomaszowa Lub. 
� Aleksandra Kostrubiec z Tomaszowa Lub. 
� Anna Jakubczak z Tarnawatki 

Duet 
� Irena Babiarz i Józefa Kulas z Tomaszowa Lub. 

Zespoły  
� Ludowy Zespół Śpiewaczy „Sąsiadeczki” z Tomaszowa lub. 
� Zespół Wokalno-Instrumentalny „Mróweczki” z Tomaszowa Lub. 
� Kapela „Echo Roztocza” z Krasnobrodu 
� Zespół Wokalno-Instrumentalny „Wójtowianie” z Krasnobrodu 
� Zespół Śpiewaczy „Roztocze” z Krynic 
� Zespół Ludowy „Jezioranki” z Jezierni 
� Ludowy Zespół Śpiewaczy „Rogóźno” z Tomaszowa Lub. 
� Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Bukowej 
� Zespół Śpiewaczy „Aleksandrowiacy” z Aleksandrowa 

Chóry: 
� Chór Dziecięcy „Świetliki” z Tarnawatki 
� Chór Mieszany z LO im. Zamoyskich ze Szczebrzeszyna 
� Chór Parafialny z Krasnobrodu. 

      Niestety jednak nie dojechały do Krasnobrodu 3 zespoły: „Jezioranki”, 
„Rogóźno” i „Aleksandrowiacy”, stąd też w przeglądzie wzięło udział tylko16 
wykonawców. Zgodnie z regulaminem festiwalu soliści i duety wykonywali po 
dwie, a zespoły trzy kolędy lub pastorałki, w tym jedną tradycyjną. Czas prezentacji 
nie mógł przekroczyć 10 min. w przypadku solistów i duetów oraz 15 min. dla 
zespołów.  
     Prezentacje uczestników oceniało Jury w składzie: ks. Witold Batycki z Turkowic 
- przewodniczący, p. Stanisław Ćwik ze Starego Zamościa i Józef Skóra z  
Zamoscia. Zadaniem Jury było wyłonienie trzech najlepszych wykonawców, dla 
których nagrodą był udział w przesłuchaniach finałowych w Będzinie. Laureatami 
organizowanego w Krasnobrodzie Regionalnego Przeglądu VIII Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Bę-
dzinie zostali: 
• Kapela „Echo Roztocza” 
        z Krasnobrodu 
• Chór Mieszany z Liceum 

Ogólnokształcącego im. 
Zamoyskich  
ze Szczebrzeszyna 

• Chór Parafialny z 
        Krasnobrodu. 
       Werdykt Jury był miłym 
zaskoczeniem dla gospodarzy - 
organizatorów tego przeglądu, gdyż 
jak widać, dwóch spośród trzech 
laureatów to wykonawcy z 
Krasnobrodu, którzy reprezentować 
mieli naszą miejscowość w 
Będzinie.  
       Kończąc relację z przeglądu 
serdecznie dziękuję ks. prałatowi Romanowi Marszalcowi za umożliwienie 
zorganizowania tego przeglądu w krasnobrodzkim kościele oraz za wszelką inną 
pomoc w organizacji przeglądu. 

M. Czapla 

 
 

Kącik 
wędkarski 

 
 
W dniu 13 stycznia br. Zarząd Koła 
„Olender” zorganizował zawody w 
wędkarstwie podlodowym o mistrzo-
stwo koła na rok 2002. Po trzech 
godzinach zmagań Zbigniew Wnuk 
złowił 137 ryb zajmując tym samym I 
miejsce i tytuł mistrzowski. Na 
potwierdzenie tego faktu otrzymał 
puchar oraz okolicznościowy dyplom. 
Kolejne dwa miejsca zajęli: Andrzej 
Kasprzyk, który złowił 97 ryb oraz 
Janusz Oś z ilością 78 ryb. Po zważeniu 
wszystkie ryby wróciły do wody w 
przeręblu. 
 

 
 
Zarząd Kola „Olender” informuje, że 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 
listopada 2001 roku (Dz. U. Nr 138) od 
dnia 19 listopada 2001 roku wprowadza 
się zakaz połowu na żywą rybę. 
Jednocześnie informujemy o podjęciu 
uchwał Prezydium ZO PZW w 
Zamościu  o rezygnacji z wymiaru 
ochronnego płoci i okonia na 
wszystkich wodach okręgu zamojskiego 
od dnia 1 stycznia 2002r. 

 

 
Ogłoszenie 

 
Zarząd Kola „Olender” Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Krasnobro-
dzie zawiadamia, że Walne Zgromadze-
nie Sprawozdawcze Członków Koła 
odbędzie się w dniu 10 lutego 2002r. w 
świetlicy Domu Kultury w 
Krasnobrodzie. 
     Obrady WZ rozpoczną się o godz. 
1015 w pierwszy terminie, a w 
przypadku braku quorum wyznacza się 
drugi termin na godz. 1030. Zebranie 
rozpoczęte w drugim terminie jest 
prawomocne niezależnie od liczby 
obecnych. 
      Obecność na Walnym Zgromadze-
niu Sprawozdawczym dla wszystkich 
członków koła jest obowiązkowa. 

Prezes Zarządu 
  Janusz Oś 
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Medale za synów 
 
Następnie odbyło się uroczyste 
odznaczenie medalami, którego dokonał 
płk. Wiesław Kamiński komendat 
Wojskowej Komendy Uzuepełnień w 
Zamościu. Każdy z odznaczonych 
otrzymał list gratulacyjny od Starosty 
Zamojskiego Henryka Mateja. Ponadto 
małżeństwa pochodzące z terenu naszej 
gminy otrzymały nagrody rzeczowe, 
które ufundował i wręczył obecny na 
uroczystości burmistrz MiG Krasnobród 
Marek Pasieczny. 
      Po oficjalnej części uroczystości, z 
programem artystycznym wystąpił Chór 
z Sitna, a następnie lampką szampana  
 

 
wzniesiono toast za wszystkich 
odznaczonych. Potem był czas na 
pamiątkowe zdjęcia. 
      Na zakończenie uroczystości 
wszyscy uczestnicy spotkania zostali 
zaproszeni na poczęstunek w postaci 
wojskowej grochówki. Miałam okazję 
spróbować tego żołnierskiego dania, 
było bardzo smaczne. 
      Do życzeń i gratulacji dla 
odznaczonych małżeństw z terenu naszej 
gminy dołącza się w imieniu Redakcji 
„G.K.” składająca relację z tej 
uroczystości   

 
M. Czapla 

 

 
      W dniu 10 stycznia 2002r. w Klubie 
Garnizonowym w Zamościu odbyła się 
uroczystość wręczenia Medali za Zasługi 
dla Obronności Kraju. Medale te 
nadawane są przez Ministra Obrony 
Narodowej rodzicom, których co 
najmniej trzech synów odbyło 
zasadniczą służbę wojskową. Na 
uroczystość tą oprócz małżeństw z 
terenu powiatu zamojskiego, którym 
nadano te odznaczenia, przybyli także: 
Starosta Powiatu Zamojskiego Henryk 
Matej, Prezydent Miasta Zamościa 
Marek Grzelaczyk, kapelan wojskowy 
ks. major Bogusław Romankiewicz oraz 
przedstawiciele władz gminnych z 
terenu powiatu. 

Miło mi poinformować, że wśród 
odznaczonych znalazły się cztery 
małżeństwa z terenu miasta i gminy 
Krasnobród. Brązowe Medale za Zasługi 
dla Obronności Kraju otrzymali 
państwo: 

Zofia i Edward Korga 
z Majdanu Małego 

 

Jadwiga i Bolesław Kulas 
z Majdanu Małego 

 

Cecylia i Stanislaw Tytuła 
z Majdanu Małego 

 

Lucyna i Jan Wiatrzyk 
z Wólki Husi ńskiej. 

 

 Uroczystość rozpoczęła się odczytaniem 
rozkazu Ministra Obrony Narodowej 
dotyczącego nadania odznaczeń.  

Na zdjęciu (od lewej): 
Państwo: Jadwiga i Bolesław Kulasowie, Lucyna i Jan Wiatrzykowie,  

Zofia i Edward Korgowie  i burmistrz Marek Pasieczny. 
(Państwo Tytułowie nie brali udziału w uroczystosci) 

 

 

Klubowe podsumowania 
 
      Mija rok działalności Miejsko-
Gminnego Klubu Stowarzyszenia Hono-
rowych Dawców Krwi w Krasnobrodzie. 
W okresie tym zorganizowano dwie 
akcje zbiorowego oddawania krwi przez 
członków klubu i osób z terenu gminy. 
W akcjach tych wzięły udział 53 osoby, 
które oddały 28350 mililitrów krwi. 
       W 2001 członkowie i sympatycy 
klubu oddali łącznie 56970 mililitrów 
krwi. Wszystkim, którzy brali udział w 
tak szlachetnym celu składam serdeczne 
podziękowania. W szczególny sposób 
pragnąłbym wyrazić wdzięczność księ-
dzu prałatowi Romanowi Marszalcowi i 
księżom wikariuszom za rozpropagowa-
nie akcji, p. doktorowi Jerzemu Ciosowi 
za udostępnienie pomieszczeń ośrodka 
zdrowia do pobierania krwi, zespołowi 
Powiatowego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Tomaszowie Lub. z 
lek. Sebastianem Łysiakiem na czele za 
organizację i przeprowadzenie akcji oraz 

 
państwu Szpyrom za rodzinne 
oddawanie krwi. 
      Wśród członków klubu chciałbym 
wyróżnić następujące osoby: 

Anetę Kozłowską, która oddała  
                                           4010 ml. krwi 

Małgorzata Szpyra – 1750 ml. 
Arkadiusz Cybura – 7050 ml. 
Zbigniew Parkitny  – 4350 ml. 

W dniu 13 stycznia 2002r. miał miejsce 
wyjazd do Zamościa na oddawanie krwi 
w ramach X Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W akcji tej wzięło 
udział 5 osób, które oddały 2550 ml. 
krwi. Byli to: Beata Maruszak, Tadeusz 
Murzacz, Krzysztof Kuczmaszewski, 
Tadeusz Ożga i Adam Żuk. 
      Kończąc podsumowanie rocznej 
działalności klubu jeszcze raz wszystkim 
wymienionym i nie wymienionym 
dziękuję i mam nadzieję na równie dobrą 
współpracę w bieżącym 2002  roku. 

A. Żuk 

 
 

Warsztat  
Terapii 

Zajęciowej 
w Dominikanówce   

 

tel. (0-84) 660 75 14 
 

w ramach  zaj ęć 
terapeutycznych w grupie 

poligraficznej 
oferuje usługi w zakresie  

 
� laminowania, 
� bindowania,  
� przepisywania prac 
� ksero 
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Urodzenia,  
śluby, zgony 

 

Urodzenia 
       Z danych uzyskanych z Urzędu MiG wynika, że na terenie gminy 
Krasnobród odnotowujemy nadal spadek liczby urodzeń. W 2001r. 
urodziło się 66 dzieci. Liczba zmniejszyła się o 9 urodzeń, w stosunku do 
roku 2000 (75) i o aż 34 urodzeń w stosunku do roku 1999 (100). Spośród 
66 urodzeń, 22 dzieci urodziło się w Krasnobrodzie, zaś 44 w pozostałych 
miejscowościach naszej gminy. Biorąc pod uwagę płeć dziecka, to 
podobnie jak w roku 2000, więcej urodziło się chłopców (39), zaś mniej 
dziewczynek (27).  
       Najpopularniejsze imiona męskie, najczęściej nadawane chłopcom 
urodzonym w 2001r. to: Jakub (4), Marcin i Adrian (3) oraz Szymon, 
Damian, Łukasz, Paweł, Mateusz i Krystian (2), ale były również takie jak: 
Hubert, Mikołaj, Rafał, Dawid i wiele innych. Natomiast wśród imion 
żeńskich najpopularniejsze to: Martyna, Aleksandra i Karolina. Imiona te 
powtórzyły się trzykrotnie. Dwóm dziewczynkom nadano imię Julia. Poza 
tym było wiele innych imion, m.in.: Żaneta, Anastazja, Weronika, 
Katarzyna.  

Zgony 
       Biorąc pod uwagę liczbę zgonów to obserwujemy znaczne ich 
zmniejszenie liczby zgonów wśród mieszkańców naszej gminy. W 2000 
roku zmarło 131 mieszkańców gminy, w tym 47 to mieszkańcy domów 
pomocy społecznej. Natomiast w roku 2001r. miało miejsce 96 zgonów, w 
tym: 68 to mieszkańcy poszczególnych miejscowości zaś 28 to mieszkańcy 
DPS-ów. Biorąc pod uwagę płeć osób, które odeszły z naszej społeczności, 
to więcej było kobiet (51) niż mężczyzn (45). Natomiast biorąc pod uwagę 
wiek osób, które odeszły z naszej społeczności w 2001r. najmłodsza miała 
zaledwie 7 miesięcy, zaś najstarsza 97 lat. 
 
 

Lata 1999 2000 2001 

100 75 66 Urodzenia ogółem 

W tym: W tym: W tym: 

Krasnobród 42 18 22 

Pozostałe  
miejscowości 58 57 43 

Dziewczynki 56 30 27 

Chłopcy 44 45 39 
 

 
 

Śluby 
       W 2001r. zawarto w Krasnobrodzie 63 
małżeństwa i liczba ta jest mniejsza niż w roku 
2000, gdyż wówczas zawarto 75 małżeństw. 
Znaczną część stanowiły  w 2001r. małżeństwa 
konkordatowe, zawarto tylko 9 małżeństw 
cywilnych. Blisko połowa małżeństw 
konkordatowych zawartych w Krasnobrodzie w 
2001r. były to małżeństwa zawarte przez osoby nie 
pochodzące z Krasnobrodu, a więc osoby które 
Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie wybrały na 
ślubowanie sobie „(...) miłość, wierność i 
uczciwość małżeńską aż do śmierci”.  
     Najpopularniejszym miesiącem na zawieranie 
związku małżeńskiego w 2001r. był wrzesień. 
Najmłodsza „panna młoda” urodziła się w 1983, zaś 
najstarsza w 1946 roku. Najmłodszy „pan młody” 
urodził się w 1982, zaś najstarszy w 1935 roku. 
Największa różnica wieku pomiędzy małżonkami 
to 18 lat.  
    W 2001r. roku zawarto dwa małżeństwa 
międzynarodowe, w obu przypadkach panie 
pochodziły z zagranicy: jedna z Ukrainy, druga z 
Białorusi. W przypadku dwóch innych ślubów 
przynajmniej jeden ze współmałżonków przybył na 
tę uroczystość zza oceanu – z Kanady i USA. 
 
 

Urodzenia 
Miejscowość 2000

r. 
2001

r. 

Liczba  
zgonów 

Dominikanówka 5 6 3 

Grabnik 2 1 1 

Hucisko 1 1 4 

Hutki 1 8 1 
Hutków 3 5 5 

Kaczórki 3 - 3 

Krasnobród 19 22 16 (bez DPS) 

Majdan Mały 5 1 3 

Majdan Wielki 15 9 7 (bez DPS) 

Malewszczyzna 1 2 5 
Nowa Wieś 1 - 1 

Potok Senderki 1 - 4 

Stara Huta 4 3 4 

Szur 1 1 - 

Wólka Husińska 6 4 2 

Zielone 7 3 9 
Domy Pomocy 
Społecznej   

- - 28 
Razem: 75 66 96 

 
Oprac. M. Czapla 
 

    

D  r o g i   C  z  y t e l n  i k  u  !D  r o g i   C  z  y t e l n  i k  u  !D  r o g i   C  z  y t e l n  i k  u  !D  r o g i   C  z  y t e l n  i k  u  !    
 

M asz ciekaw y pom ysł, nurtujM asz ciekaw y pom ysł, nurtujM asz ciekaw y pom ysł, nurtujM asz ciekaw y pom ysł, nurtujący C icy C icy C icy C ię problem .   N problem .   N problem .   N problem .   N aaaapisz .p isz .p isz .p isz .    

P ostaram y siP ostaram y siP ostaram y siP ostaram y się w yda w yda w yda w ydać Tw ój artykuł na łam ach    Tw ój artykuł na łam ach    Tw ój artykuł na łam ach    Tw ój artykuł na łam ach   „G azety K rasnobrod„G azety K rasnobrod„G azety K rasnobrod„G azety K rasnobrodzzzzkiej”kiej”kiej”kiej”     
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XXIX sesja  
Rady Miasta i Gminy Krasnobród 

 
      W dniu 28 grudnia 2001r.  odbyła  
się ostatnia w tym roku sesja Rady 
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie. 
Podczas tej sesji radni dyskutowali nad 
projektami uchwał w następujących 
sprawach: 
 
1. Ustalenia czynności w sprawach z 
zakresu prawa pracy wykonywanych 
za Radę Miasta i Gminy przez jej 
Przewodniczącego. 
Udzielając wyjaśnień do projektu tej 
uchwały sekretarz MiG K. Gęśla 
poinformował,  iż Regionalna Izba 
Obrachunkowa przeprowadzając kon-
trolę w tutejszym urzędzie dokonała 
analizy czynności z zakresu prawa pracy 
m.in. wobec przewodniczącego Zarządu 
MiG i zaleciła „przestrzegać kompeten-
cji pracodawcy przy wystawianiu 
poleceń wyjazdów służbowych przewod-
niczącemu Zarządu MiG”. Zarząd 
podpisując zalecenia pokontrolne 
stwierdził, że na najbliższej sesji rady 
zostanie przedstawiony projekt uchwały 
porządkujący te sprawy. W dalszej 
części swojej wypowiedzi Sekretarz 
wyjaśnił, że ustawa o pracownikach 
samorządowych mówi, iż z wyjątkiem 
wynagrodzenia pozostałe czynności z 
zakresu prawa pracy, np. sprawy 
urlopowe, czy delegacje winna 
podpisywać rada gminy ewentualnie jej 
przewodniczący, ale w tym celu należy 
określić czynności przewodniczącego 
rady w uchwale. Stąd też projekt tej 
uchwały, w myśl której wszystkie 
czynności z zakresu prawa pracy wobec 
przewodniczącego zarządu  z wyjątkiem 
wynagrodzenia za radę będzie prowadził 
przewodniczący rady. 
Uchwała została podjęta. 
 
2.Ustalenia opłat za wodę pobieraną z 
urządzeń wodociągowych na terenie 
Miasta i Gminy Krasnobród. 
Komentarza do projektu tej uchwały 
udzielił  p. Jacek Gmyz - dyrektor 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Krasnobrodzie i poinformował, że 
głównym powodem podwyżki ceny 
wody jest podwyżka opłat związanych z 
ochroną środowiska wprowadzona 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 9.X. 2001r. Opłata ta wnosi obecnie 
0,05 zł. za 1m3 wody i wzrosła w 
stosunku do poprzedniej stawki o blisko 
400%. Drugą przyczyną podwyżki jest 
wzrost opłat za energię elektryczną. Po 
krótkiej dyskusji uchwała została 
podjęta, stąd też od 1 stycznia 2002r. 
opłaty za 1 m3 wody  

 
będą wynosiły: dla gospodarstw 
domowych 1,30 zł.  plus 7% VAT, dla 
pozostałych odbiorców 2,30zł plus VAT. 
Ceny stawek opłat za wodę w 
Krasnobrodzie są jednymi z najniższych 
w porównaniu z opłatami w okolicznych 
gminach. 
 
3.Zmiany uchwały z dnia 23 listopada 
2001r. dotyczącej określenia 
wysokości stawek podatku od 
nieruchomości obowiązujących na 
terenie MiG Krasnobród. 
Pani E. Florek wyjaśniła, iż zmiana ta 
polega na uzupełnieniu  zapisu §1 pkt. 5 
uchwały o następujący zapis „(jeżeli nie 
są traktowane jak budynki mieszkalne)”. 
Po wprowadzonej zmianie, w/w punkt 
otrzymuje brzmienie: „od 1m2 
powierzchni użytkowej domków 
letniskowych lub ich części „(jeżeli nie 
są traktowane jak budynki mieszkalne) – 
5,62zł. Uchwała została podjęta. 
 
4. Zmiany w budżecie gminy na rok 
2001. 
Projekt uchwały omówiła Skarbnik MiG 
J. Niedźwiedź, która poinformowała iż 
dochody budżetu w wyniku proponowa-
nych zmian zostały zwiększone o kwotę 
68.317 zł. Na kwotę tą składają się: 
dotacja ze środków terenowego 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 
budowę drogi w Hutkach (20.000zł), 
dotacja celowa  Wojewody Lubelskiego 
na pokrycie kosztów remontów 
pomników (1.000zł),część oświatowa 
subwencji ogólnej (35.317zł.), dotacja 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa na zakup komputerów do 
szkół (12.000zł.). Natomiast 
zmniejszenie dochodów gminy na 
zadania własne o kwotę 383.772zł. 
spowodowane są m.in. nie 
wypracowaniem dochodów z tytułu 
różnego rodzaju podatków (na ogólną 
kwotę 105.317zł.), zmniejszeniem 
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na 
budowę ul. Partyzantów (30.176zł.), 
zmniejszeniem dochodów z tytułu 
partycypacji ludności w koszty budowy 
kanalizacji (65.000zł.), zmniejszeniem 
dochodów z tytułu sprzedaży mienia 
(95.000zł.), nieotrzymaniem dotacji z 
PFRON (68.288zł.). Skarbnik J. 
Niedźwiedź przedstawiła też zmiany w 
wydatkach gminy na zadania własne. 
Wydatki zwiększone zostały o łączną 
kwotę 108.400zł., w tym, m.in. na 
szacunki mienia komunalnego 
(6.200zł.), administrację publiczną 
(33.700zł.), Ochotnicze  

 
Straże Pożarne (2.500zł.), obsługę długu 
publicznego (21.000zł.). natomiast 
łączne zmniejszenie wydatków na 
zadania własne wyniosło 423.855zł., w 
tym m.in. na infrastrukturę 
wodociągową i sanitarną, na inwestycje 
drogowe oraz modernizację budynku 
Szkoły w Majdanie Wielkim. Po 
zmianach dochody budżetu wynoszą 
10.400.479  zł., zaś wydatki 
11.673.569,46zł. 
Uchwała została podjęta. 
 
5.Uchwalenia budżetu gminy na 2002 
rok. 
Przed omówieniem budżetu Skarbnik 
MiG J. Niedźwiedź przedstawiła opinię 
RIO dotyczącą projektu budżetu gminy 
przedstawionego Radzie na sesji w dniu 
23 listopada 2001r. Projekt został 
zaopiniowany pozytywnie. Następnie 
pani Skarbnik omówiła budżet, a po 
krótkiej dyskusji nad uchwałą 
budżetową uchwała została podjęta. 
(Budżet gminy Krasnobród na 2002 rok 
publikujemy na str. 9-13 bieżącego 
wydania „G.K.”) 
 
      Po zakończeniu dyskusji nad 
projektami uchwał zastępca 
przewodniczącego Rady MiG w 
Krasnobrodzie Kazimierz Mielniczek  
odczytał list z Kurii Diecezjalnej w 
Zamościu, w którym kanclerz kurii ks. 
Gremiuk, w imieniu Pasterza Diecezji 
ks. biskupa Jana Śrutwy złożył 
podziękowania Urzędowi Miasta i 
Gminy Krasnobród za podjętą uchwałę 
wyrażającą protest przeciwko obrażaniu 
uczuć religijnych. Do podziękowań 
dołączone były życzenia świąteczne i 
noworoczne. 
 
      Po zakończeniu ostatniej w roku sesji 
odbyło się spotkanie opłatkowo-
noworoczne, na które przybył ks. prałat 
Roman Marszalec. Po krótkich 
przemówieniach ks. Prałata i Burmistrza 
odczytano Ewangelię o Narodzeniu 
Jezusa. Potem był czas na indywidualne 
życzenia i dzielenie się opłatkiem. 
Kończąc spotkanie lampką szampana 
wzniesiono toast za pomyślność w 
zbliżającym się 2002 roku. 
 

oprac. M. Czapla 
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Noworoczne  

postanowienia 
       Nadszedł nowy rok 2002, kolejny rok nowego wieku. To na pewno dobra 
okazja, by zastanowić się  co dalej. Jeśli nawet do tej pory nie robiliśmy takich 
postanowień: może nadeszła pora, by spróbować? Może dzięki temu dowiemy się 
więcej o sobie i zrealizujemy kilka marzeń, które jeszcze do niedawna wydawały 
nam się nierealne. 
       Z całą pewnością adekwatnym postanowieniem noworocznym dla każdego z 
nas niech będzie takie: „B ądźmy mili, serdeczni, a przede wszystkim bądźmy 
sobą”. 
 Nowy rok to doskonały moment na: 

1. Ograniczenie palenia i stosowania używek: 
2. Rozpoczęcie dobrej zdrowej diety: 
3. Zaserwowanie sobie więcej ruchu na świeżym powietrzu; 
4. Odwiedziny dawnych znajomych; 
5. Ograniczenie „siedzenia przed telewizorem”; 
6. Przeczytanie dobrej książki; 
7. Zdobycie nowych umiejętności (czegoś zupełnie nowego); 
8. Pozbycie się nieśmiałości, kompleksów; 
9. Eliminowanie stresu ze swego życia; 
10. Nawiązanie serdecznych kontaktów z sąsiadami. 

      Na koniec proponuję kilka postanowień, które koniecznie powinniśmy 
realizować przez cały rok: 

- każdego dnia będę się uśmiechać, 
- codziennie kogoś pochwalę, 
- choć raz w tygodniu pochwalę siebie za dobrze wykonaną 

pracę, 
- przynajmniej raz w miesiącu zjem coś co uwielbiam, 
- od czasu do czasu pomyślę, że mogło być gorzej. 

       Spełnienia choć kilka wymienionych pragnień życzy sympatykom GK i sobie 
w roku 2002. 

 A. Słota 
 

 

Uroki  
karnawału 

 
       Karnawał – to okres zimowych 
zabaw, balów, maskarad i kuligów 
trwający od Trzech Króli lub Nowego 
Roku do środy popielcowej. Nazwa 
pochodzi od łacińskich słów „carrus 
navalis”. Tak nazywano wóz w kształcie 
okrętu, który w dawnym Rzymie 
uczestniczył w pochodzie ku czci bogów. 
Zwyczaj świętowania karnawału jest 
bardzo stary. Ludzie zawsze radośnie 
witali Nowy Rok. Po okresie postu, po 
pracowitej jesieni chętnie korzystali z 
nagromadzonych na zimę zapasów – dużo 
i dobrze jedli i bawili się wesoło. 
Urządzano bale maskowe i kuligi o 
każdej porze dnia, które i u nas na dobre 
wpisały się w krasnobrodzki zimowy 
krajobraz. Lud wiejski bawił się przy 
wesołej kapeli. Po wsiach chodzili różni 
przebierańcy, którzy śpiewali dowcipne 
przyśpiewki i zbierali datki. 
W dawnej Polsce ostatnie dni karnawału 
nazywano mięsopustem lub zapustami. 
Najhuczniejszy i najweselszy był „tłusty 
czwartek” w tygodniu poprzedzającym 
Popielec. Do dziś pączki i faworki 
goszczą w tym dniu prawie w każdym 
domu. Dobrze, ze wymyślono 
odpowiednie środki farmakologiczne 
łagodzące skutki „tłustego czwartku. 

A. Słota 
 

 
 

Z wizytą w ministerstwie 
 
 
      W dniu 20 grudnia 2001r. delegacja 
Miasta i Gminy Krasnobród w składzie: 
burmistrz Marek Pasieczny, sekretarz 
Kazimierz Gęśla, kierownik referatu 
BGKiOŚ Adam Kalita oraz kierownik 
Pracowni Urbanistyczno-Architekto-
nicznej „Widok” z Lublina p. architekt 
Anna  Muzyka udała się  z wizytą do 
Warszawy do Departamentu 
Organizacji Ochrony Zdrowia w 
Ministerstwie Zdrowia. Delegację naszą 
przyjęła dyrektor departamentu p. 
Małgorzata Poręba oraz pracownicy 
departamentu: p. Grażyna Rosińska i 
Kazimierz Donimirski. 
       Celem naszej wizyty było 
uzupełnienie dokumentacji uzdrowisko-
wej oraz nawiązanie bliższych 
kontaktów z pracownikami ministerstwa 
odpowiadającymi za sprawy 
uzdrowiska. Miłym zaskoczeniem dla 
nas wszystkich był 

 
 
fakt, że spotkaliśmy się tam z bardzo 
gorącym przyjęciem i życzliwością ze 
strony wszystkich pracowników 
departamentu. 
        Podczas rozmów wysoko oceniono 
tempo prac nad uzyskaniem statusu 
uzdrowiska przez Krasnobród. 
Porównując do innych gmin, które 
ostatnio uzyskały status uzdrowiska, 
nasze działania prowadzone są z dużym 
rozmachem. Szczególne uznanie 
wyrazili pracownicy ministerstwa co do 
rozwiązań w zakresie planowania 
przestrzennego. Bardzo wysoko 
oceniono nowy dokument opracowany 
przez Pracownię „Widok” z Lublina o 
nazwie „Koncepcja zagospodarowanie 
przestrzennego obszarów ochrony 
uzdrowiskowej”. 
       Otrzymaliśmy zapewnienie, że 
jesteśmy bardzo blisko, jeśli chodzi o 
orzeczenie Ministra Zdrowia, że  

 
       
Krasnobród spełnia wymogi, aby stać 
się uzdrowiskiem. Uzyskanie tego 
orzeczenia pozwoliłoby nam na 
uruchomienie końcowej procedury 
związanej z uzyskaniem statusu 
uzdrowiska, a więc wydania 
rozporządzenia Rady Ministrów. 
Formalnie uzyskanie statusu uzdrowiska 
następuje w formie rozporządzenia. To 
wszystko jeszcze przed nami. 
       Kończąc wizytę burmistrz Marek 
Pasieczny w imieniu całej delegacji 
podziękował za życzliwe przyjęcie i 
zaprosił pracowników departamentu do 
Krasnobrodu. 
       Wizyta była bardzo ważnym 
krokiem w naszej drodze zmierzającej 
do uzyskania statusu uzdrowiska. 
 

K. Gęśla 
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BUDŻET GMINY KRASNOBRÓD 
na 2002 rok 

 

    
 
    Na sesji Rady Miasta i Gminy w dniu 28.XII.2001r. został 
uchwalony budżet gminy Krasnobród na 2002 rok, który 
publikujemy poniżej. Obok danych dotyczący planu na 2002, 
dla porównania, zamieszczamy dane dotyczące 
przewidywanego wykonania budżetu za 2001 rok. 
 

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY 
 
Dochody budżetu gminy planuje się uzyskać w 
wysokości: 

 
10105484 

w tym: dochody na zadania własne: 9102356 
           dochody związane z realizacją 
           zadań administracji rządowej i  
           innych zadań zleconych ustawami: 

 
 

1003128 
 
Zadania zlecone  

Nazwa Wyk. 
2001r. 

Plan na 
2002r. 

Dział: 
Rolnictwo i łowiectwo  164716 33629 

Wpływy ze sprzedaży świadectw 
miejsca pochodzenia zwierząt 500 1000 
Wpływy z tytułu czynszu dzierżaw-
nego, za dzierżawę obwodów ło-
wieckich i tenuty dzierżawnej 3000 2000 
Dopłata WFOŚiGW do oprocento-
wania obligacji na kanalizację -  30629 

Dział: 
Gospodarka mieszkaniowa 696057 363000 

Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste 
użytkowanie nieruchomości 27000 15000 
Wpływy z dzierżawy mienia komu-
nalnego i czynszów mieszkalnych 100000 110000 
Wpływy ze sprzedaży mienia komu-
nalnego 550000 235000 
Wpływy z tyt. sprzedaży tabliczek z 
numerami domów - 3000 

Dział: 
Administracja publiczna 122051 10000 

Usługi ksero, sprzedaż znaków, 
dzienników budowy, prowizja za 
prowadzenie sprzedaży i dzierżawę 
gruntów AWRSP 9000 10000 

Dział: Dochody od os. 
prawnych, os. fiz. I od innych 

jedn. nie posiadaj ących 
osobowo ści prawnej 2224081 2440617 

Podatek rolny od os. prawnych 4542 6547 
Podatek leśny od os. prawnych 75554 77931 
Podatek od nieruchomości od osób 
prawnych 648085 811768 
Udział w podatku doch. od os. fi-
zycznych 652368 647036 
Udział w podatku doch. od os. praw-
nych 10480 15000 
Wpływy z opłaty skarbowej 100000 55000 
Podatek od czynności cywilno-praw-
nych od os. fiz. 50000 60000 

 
 

 
 

Nazwa Wyk. 
2001r. 

Plan na 
2002r. 

Podatek rolny od os. fizycznych 208375 208375 
Podatek leśny od os. fiz. 25351 23780 
Podatek od nieruchomości od os. fiz. 270000 360643 
Opłata targowa 18000 22000 
Opłata miejscowa 11800 17000 
Opłata administracyjna za czynności 
urzędowe 200 300 
Wpływy z karty podatkowej 52894 35000 
Podatek od środków transportowych 9428 10237 
Podatek od spadków i darowizn 500 500 
Odsetki od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat 400 4500 
Wpływy z opłat za zezwolenie na 
sprzedaż napojów alkoholowych 81000 85000 

Dział: 
 Różne rozliczenia 5429441 5735458 

Część podstawowa subwencji ogólnej 1507935 1621225 
Część rekompensująca subwencji 
ogólnej 97271 87311 
Część oświatowa subwencji ogólnej 3774235 3986922 
Odsetki od środków na rach. banko-
wych 50000 40000 

Dział: 
Oświata i wychowanie 90635 1140 

Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań 
dla nauczycieli 42383 1140 

Dział: Ochrona zdrowia 351907 351900 
Dotacja ze Starostwa na utrzymanie 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 351909 351900 

Dział: Opieka społeczna 50271 20950 
Wpływy z usług opiekuńczych 900 950 
Dotacja celowa na wypłatę dodatków 
mieszkaniowych 48000 20000 

Dział: Edukacyjna  
opieka wychowawcza 43841 20000 

Wpływy z opłat rodziców za 
przedszkole 40386 20000 
Dział: Gospodarka komunalna 

 i ochrona środowiska 151143 120662 
Wpływy ludności na kanalizację  146143 120662 

Dział: Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 5000 5000 

Wpływy ze sprzedaży Gazety 
Krasnobrodzkiej 5000 5000 
Ogółem zadania własne  9604066 9102356 

 
Zadania zlecone i powierzone 

 
Dział: Administracja publiczna  79070 98087 

Dotacja na zadania zlecone z Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie 71300 70827 
Dotacja na zadania powierzone ze 
Starostwa Powiatowego w Zamościu 4860 4860 
Dotacja na przeprowadzenie Spisu 
Powszechnego i Rolnego 2910 22400 

 
Ciąg dalszy na str. 10 
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Ciąg dalszy ze str. 9 

Nazwa Wyk. 
2001r. 

Plan na 
2002r. 

Dział: Urz ędy naczelnych orga-
nów władzy pa ństwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz  
sądownictwa 19598 1041 

Dotacja na prowadzenie i aktual. 
rejestru wyborców - 1041 

Dział: Opieka społeczna 779000 797000 
Dotacja na zasiłki dla podop. oraz 
skł. na ubezp. społeczne 665000 651000 
Dotacja na skł. zdrowotne za osoby 
korzyst. z pomocy społ. - 44000 
Dotacja na zasiłki rodzinne i 
pielęgnacyjne 22000 17000 
Dotacja na utrzymanie Ośrodka 
Pomocy Społecznej 92000 85000 
Dział: Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 90318 107000 
Dotacja na ośw. dróg dla których 
Gmina nie jest Zarządcą 50318 57000 
Dotacja na budowę nowych punktów 
świetlnych 40000 50000 
Ogółem na zadania zlecone i 
powierzone 968186 1003128 

OGÓŁEM: 10572252 10105484 
 

II  Wydatki bud żetu gminy 
 
Wydatki budżetu gminy planuje się na ogólną 
kwotę: 10210484 
w tym: na realizację zadań własnych: 9207356 
na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych ustawami: 1003128 

 
1. Zadania własne 
 

Nazwa Wyk. 
2001r. 

Plan na 
2002r. 

Dział: Rolnictwo i łowiectwo     760059 816050 
1. Wynagr. prow. za inkaso 
świadectw miejsca poch. zwierząt 225 450 
2. Zakup druków świadectw miejsca 
poch. zwierząt  300 
3. Opłaty za schronisko dla 
bezdomnych zwierząt  1000 
4. Dofinansowanie kół łowieckich  1000 
5. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 4318 4300 
Inwestycje: 748216 809000 
 - Modernizacja hydroforni   80000 
 - Budowa wodociągów  40000 
 - Kanalizacja I etap - Cicha, Mickie- 
  wicza i II etap -ul. Gietki i Lelewela   679000 
 - Aktualizacja projektu rozbudowy 
    zalewu  10000 

Dział: Turystyka 35500 27000 
1. Promocja Gminy ( inform. turyst., 
udział w targach inne) 

 
18000 

2. Wykonanie punktu widokowego 
na kamieniołomach oraz wykonanie 
stawiku w św. Rochu współfinanso-
wane ze środków WFOŚiGW 

 

7000 
3. Dotacja dla Krasnobrodzkiego 
Towarzystwa Regionalnego- wydanie 
katalogu i otwarcie Galerii 

 

2000 
Dział: 

Gospodarka mieszkaniowa 69500 25234 
1.Wykonanie szacunków, podział 
działek, koszty ogłoszeń  15000  

 
 

2. Zakup gruntów na mienie 
komunalne  10000 
3. Opłata za wieczyste użytkowanie 234 234 

Dział: Administracja publiczna  1402545 1101811 
1. Wydatki Rady Miasta i Gminy: 
diety, organizacja Sesji i Zarządów 57050 30000 
2.Wynagrodzenia prowizyjno - 
agencyjne ( sołtysi, inkasenci) 33200 30000 
3. Utrzymanie Urzędu Miasta i 
Gminy: 1307956 1020811 
 - Wynagrodzenia osobowe pracow- 
    ników 599063 592000 
 - Nagrody Jubileuszowe  2571 
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44152 51000 
 - Składki na ubezpieczenia społeczne 108000 117250 
 - Składki na Fundusz Pracy 16934 15950 
 - Odpis na ZFŚS 15520 18000 
 - Wynagrodzenie Radcy Prawnego  14040 
 - Delegacje służbowe 11000 13000 
 - Zakup materiałów biurowych, pa- 
   liwa, druków,  60000 
 - Energia i gaz 22000 25000 
 - Usługi pocztowe, telekomunikacyj- 
   ne, informatyczne  85000 
 - Opłaty i składki ( w tym ubezpie- 
    czenia mienia) 15000 15000 
 - Zakup mebli i sprzętu biurowego  5000 
 - Organizacja kancelarii tajnej-zakup 
   szafy  7000 
4. Inwestycje:  21000 
- Modernizacja budynku UMiG - 
    zobowiązanie z 2001r  21000 

Dział:   
Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 156318 134749 
Ochotnicze straże pożarne: 156318 134749 
Wynagrodzenia kierowców 34629 45000 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2331 3000 
Składki na ubezpieczenia społeczne 6251 8046 
Składki na Fundusz Pracy 857 1103 
Odpis na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 1396 1100 
Zakupy węży, mundurów, 
zbiorników, paliwo 31004 18000 
Nagrody, zawody, manewry  3000 
Diety strażaków, orkiestry  5500 
Energia, gaz 11500 10000 
Konkurs wiedzy pożarniczej  1000 
Zabezpieczenie dachu Majdan Wielki  15000 
Remonty pojazdów i sprzętu  10000 
Ubezpieczenie kierowców, 
pojazdów, strażnic  8500 
Zwrot kosztów za udział w likwidacji 
skutków pożaru 5100 5500 

Dział: 
 Obsługa długu publicznego 300000 466600 

Odsetki od zaciągniętych kredytów i 
pożyczek 300000 466600 

Dział: Ró żne rozliczenia 14400 44400 
Rezerwa ogólna 0 30000 
Koszty obsługi bankowej 14400 14400 

Dział: Oświata i wychowanie  4507848 4546694 
1. Dowożenie uczniów do szkół   120000 
2. Szkoły podstawowe 2790021 2760240 
 - Wynagrodzenia osobowe 1454744 1530126 
 - Dodatkowe wynagrodzenia rocz- 
   ne 133328 121664 
- Składki na ubezpieczenia spo- 
   łeczne 308800 322699  
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Nazwa Wyk. 
2001r. 

Plan na 
2002r. 

 - Składki na Fundusz Pracy 43200 44217 
 - Odpis na Zakładowy Fundusz  
   Świadczeń Socjalnych 80977 83995 
 - Wydatki osobowe nie zal. do  
   wynagrodzeń 188905 168415 
 - Krajowe podróże służbowe 3600 4250 
 - Materiały i wyposażenie 110107 49195 
 - Energia 160887 150000 
 - Zakup pozostałych usług 107213 156679 
 - Pomoce naukowe 18900 8000 
 - Różne opłaty i składki 6650 6000 
Inwestycje: 170210 115000 
 - Modernizacja łazienek i sanit- 
   riatów SP Majdan Wielki - 115000 
3. Przedszkola przy szkołach pod- 
  stawowych 142504 161057 
 - Wydatki osobowe nie zal. Do 
    wynagrodzeń 10739 10733 
 - Wynagrodzenia osobowe 109854 109854 
 - Dodatkowe wynagrodzenie rocz- 
   ne  8850 
 - Składki na ubezpieczenia spo- 
    łeczne 18743 22622 
 - Składki na Fundusz Pracy 2550 3100 
 - Odpis na Zakładowy Fundusz 
    Świadczeń Socjalnych 5712 5898 
4. Utrzymanie Liceum Ogólno- 
     kształcącego 217950 224868 
 - Wynagrodzenia osobowe 142025 142594 
 - Dodatkowe wynagrodzenia rocz- 
    ne 11020 11640 
 - Składki na ubezpieczenia spo- 
    łeczne 29032 29138 
 - Składki na Fundusz Pracy 4077 3993 
 - Odpis na Zakładowy Fundusz 
    Świadczeń Socjalnych 7539 7883 
 - Wydatki osobowe nie zal. Do 
    wynagrodzeń 10863 8420 
 - Zakup pozostałych usług 7194 21200 
5. Utrzymanie gimnazjum 1231020 1259358 
 - Wynagrodzenia osobowe 514297 684215 
 - Dodatkowe wynagrodzenia rocz- 
    ne 35081 42816 
 - Składki na ubezpieczenia spo- 
    łeczne 104052 140969 
 - Składki na Fundusz Pracy 14431 19148 
 - Odpis na Zakładowy Fundusz 
   Świadczeń Socjalnych 27319 37755 
- Wydatki osobowe nie zal. do 
   wynagrodzeń 57809 69665 
 - Krajowe podróże służbowe 4730 3200 
 - Materiały i wyposażenie 43169 41490 
- Energia 90000 80000 
 - Różne opłaty i składki  3100 
 - Zakup pozostałych usług  66000 
 - Pomoce naukowe 6200 6000 
- Inwestycje: 284478 65000 
 -Rozbudowa gimnazjum i moder- 
  nizacja dachów  65000 
6. Rezerwa celowa na 
dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w 
wysokości 1 % planowanych 
rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli 

 

21171  

 
 

Dział: Ochrona Zdrowia 644903 446900 
1. Finansowanie wydatków 
Miejsko- Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 81000 85000 
2. Wydatki na utrzymanie WTZ w 
Dominikanówce 351900 351900 
3. Uzdrowisko - opracowanie 
dokumentacji  10000 

Dział: Opieka społeczna 200067 181185 
1. Wydatki na dodatki mieszkanio- 
    we 48000 30000 
2. Utrzymanie Ośrodka Pomocy 
    Społecznej 76696 72185 
 - Wynagrodzenia 46642 48226 
 - Dodatkowe wynagrodzenie rocz- 
   ne 3820 4030 
 - Składki na ubezpieczenia spo- 
   łeczne 9030 9350 
 - Składki na Fundusz Pracy 1240 1285 
 - Zakup materiałów i wyposażenia 6500 2713 
 - Podróże służbowe krajowe 1340 1340 
 - Różne opłaty i składki 500 500 
 - Odpis na Zakładowy Fundusz 
   Świadczeń Socjalnych 1241 1241 
 - Zakup usług pozostałych 6383 3500 
3.Dożywianie uczniów w szkołach 
podstawowych 18373 21000 
4.Wydatki na usługi opiekuńcze 
świadczone nad osobami starszymi 7000 8000 
5.Wypłata zasiłków dla 
podopiecznych 50000 50000 

Dział: Edukacyjna opieka  
wychowawcza 365916 337943 

1. Świetlice 239137 242617 
 - Wydatki osobowe nie zal. do 
     wynagrodzeń 12057 12894 
 - Wynagrodzenia osobowe 170140 167436 
 - Dodatkowe wynagr. roczne  13928 
 - Składki na ubezpieczenia spo- 
    łeczne 30995 34864 
 - Składki na Fundusz Pracy 4085 4779 
 - Odpis na Zakładowy Fundusz 
    Świadczeń Socjalnych 9230 8716 
2. Przedszkola 118324 87653 
 - Wydatki osobowe nie zal. do 
     wynagrodzeń 14832 5871 
 - Wynagrodzenia osobowe 50183 60884 
 - Dodatkowe wynagrodzenie rocz- 
    ne 6390 3610 
 - Składki na ubezpieczenia spo- 
    łeczne 11300 12628 
- Składki na Fundusz Pracy 1600 1730 
 - Odpis na Zakładowy Fundusz 
    Świadczeń Socjalnych 2433 2930 
 - Dodatkowe wynagr. roczne   
3.Fundusz stypendialny 8455 6300 
4. Rezerwa celowa na 
dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w 
wysokości 1 % planowanych 
rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli - 1373 

 
Ciąg dalszy na str. 12 
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Ciąg dalszy ze str. 11 
 
Dział: Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 377128 243500 
1. Wywóz śmieci z kontenerów i 
    koszy ulicznych  33000 
2. Utrzymanie zieleni miejskiej  13000 
3. Zakup koszy ulicznych  4000 
4. Likwidacja dzikich wysypisk  2000 
5. Usługi komunalne świadczone 
    przez ZGK  6000 
6. Zimowe utrzymanie chodników  4000 
7. Sprzątanie świata - zakup wor- 
   ków, rękawic  500 
8. Zakup materiału szkółkarskiego 
do nasadzeń i założenie trawników 
w ul. Partyzantów, skwerek w 
centrum Krasnobrodu i na os. 
Podzamek  4000 
9. Konkurs "Zwiększanie estetyki"  2000 
10. Oświetlenie uliczne konserwa- 
      cja oświetlenia ulicznego 162138 62000 
12. Finansowanie prac interwen- 
       cyjnych 126750 100000 
13. Rozbudowa parku w 
Krasnobrodzie - współfinansowane 
ze środków WFOŚiGW w Lublinie 

 

10000 
14. Rekultywacja wysypiska -
współfinansowane ze środków 
WFOŚiGW 

 

3000 
Dział: Kultura i ochrona  

dziedzictwa narodowego 64178  339290 
1. Organizacja imprez z zakresu 
     kultury - 2000 
2. Grobownictwo ( 6000 z 2001) - 10000 

Liczby w punkcie 3 (poniżej), w kolumnie zawierające dane z 
2001 dotyczą wydatków istniejącego wówczas Centrum 
Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 
3. Utrzymanie Centrum Kultury i 
    Sportu 616994 270429 
 - Wynagrodzenia osobowe 196800 107963 
 - Dodatkowe wynagrodzenia rocz- 
    ne 17322 16315 
 - Składki na ubezpieczenia spo- 
    łeczne 37013 22221 
 - Składki na Fundusz Pracy 5249 3045 
 - Odpis na Zakładowy Fundusz 
    Świadczeń Socjalnych 6205 3235 
- Wydatki osobowe nie zal. do 
   wynagrodzeń 1320 400 
 - Krajowe podróże służbowe 3400 2800 
 - Materiały i wyposażenie 74550 53900 
 - Energia 24000 20000 
 - Podatek od nieruchomości - 400 
 - Zakup pozostałych usług 80220 34350 
 - Różne opłaty i składki 2000 5800 
Inwestycje 103879 - 
Zakupy inwestycyjne 63312 - 
3. Biblioteki 54178 56861 
 - Wydatki osobowe nie zal. do 
     wynagrodzeń 120 170 
 - Wynagrodzenia osobowe 39873 37885 
 - Dodatkowe wynagrodzenie rocz- 
    ne - 3185 
 - Składki na ubezpieczenia spo- 
    łeczne 6719 7344 
 - Składki na Fundusz Pracy 909 1007 
- Materiały i wyposażenie 150 300  

 
 
 - Zakup książek 5000 5000 
 - Krajowe podróże służbowe 200 200 
- Zakup energii - 250 
 - Odpis na Zakładowy Fundusz 
    Świadczeń Socjalnych 1207 1520 

Dział Kultura fizyczna i sport  38000 38000 
1. Organizacja imprez z zakresu 
kultury fizycznej  

3000 

2. Dofinansowanie do krzewienia 
kultury fizycznej  

35000 

   
Ogółem zadania własne  10260162 9207356 

 
2. Zadania zlecone i powierzone 
 

Dział:  
 Administracja publiczna 79070 98087 

Finansowanie zadań z zakresu 
administracji w ramach zadań 
zleconych 71300 70827 
Finansowanie zadań z zakresu 
administracji w ramach zadań 
powierzonych 4860 4860 
Dotacja na przeprowadzenie spisu 
Powszechnego i Rolnego 2910 22400 

Dział: Urz ędy Naczelnych 
organów władzy pa ństwowej 1016  1041 

Prowadzenie rejestru wyborców 1016 1041 
Wydatki na wybory do Sejmu i 
Senatu   

Dział: Opieka społeczna 779000 797000 
Zasiłki dla podopiecznych i składki 
na ubezp. Społeczne 651000 651000 
Składki na ubezp. Zdrowotne za os. 
Pobier. Świadcz. Z pomocy społ. - 44000 
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 22000 17000 
Utrzymanie Ośrodka Pomocy 
Społecznej 92000 85000 
   
Dział: Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 90318 107000 
Wydatki na oświetlenie dróg dla 
których gmina nie jest zarządcą 37500 40000 
Wydatki na konserwację 
oświetlenia ulicznego 12818 17000 
Budowa nowych punktów 
świetlnych 40000 50000 
Ogółem zadania zlecone i 
powierzone 968188 1003128 
OGÓŁEM 11228348 10210484 

 
III Przychody i rozchody bud żetu gminy 

 
Przychody ogółem  - 795000  
1. Z tytułu emisji obligacji  - 400000 
2. Pożyczka na kanalizację  - 395000 
  
Rozchody  - 690000  
1. Spłata pożyczek i kredytów  - 690000 

 
Środki specjalne 

 

1. W formie środków specjalnych prowadzi się świetlicę z 
dożywianiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie. 

Przychody planuje się uzyskać z 
odpłatności rodziców za wyżywienie  -  110.000 zł. 

Ciąg dalszy na str. 13 
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O bibliotece słów kilka... 
 
       Ważnym wydarzeniem dla biblioteki 
w Krasnobrodzie, która prawie przez 3 
lata miała siedzibę w lokalu szkoły 
podstawowej, był powrót we wrześniu 
2000r. do zajmowanego wcześniej lokalu 
w ośrodku kultury i zdobycie jeszcze 
jednego pomieszczenia. Obecnie biblio-
teka zajmuje powierzchnię 75 m2. Dzięki 
przeniesieniu biblioteka zyskała więcej 
czytelników dorosłych. Lokalizacja 
biblioteki w szkole była dla osób 
dorosłych i młodzieży dojeżdżającej do 
szkół ponadpodstawowych wielkim 
utrudnieniem, gdyż było tam „nie po 
drodze”. Porównując rok 2000 (kiedy 
biblioteka była zlokalizowana jeszcze w 
szkole) do roku 2001 liczba czytelników 
pozostała na tym samym poziomie, 
natomiast zmieniły się kategorie 
wiekowe korzystających z biblioteki. 
      W roku 2000 zarejestrowano 563 
czytelników w tym 319 powyżej 15 lat, 
w roku 2001  - 555 czytelników, w tym 
349 powyżej 15 lat. Wzrosła natomiast 
liczba wypożyczeń: rok 2000 – 10295 
wypożyczeń, rok 2001 - 11599 
wypożyczeń. 
 

 
     Do biblioteki w roku 2000 zakupiono 
164 książki ze środków budżetowych 
oraz 25 woluminów z funduszy 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Natomiast w roku 2001 
zakupiono 198 woluminów. Biblioteka 
przyjmuje również książki od 
czytelników w darze. Najczęściej są to 
harlequiny, kryminały i obyczajowe. 
      Czytelnicy biblioteki mają 
zapewniony wolny dostęp do półek i 
możliwość swobodnego wyszukiwania 
interesujących ich pozycji ze zbiorów 
biblioteki. Biblioteka prowadzi dwa typy 
katalogów, obejmujących całość 
zbiorów: katalog alfabetyczny i katalog 
rzeczowy. Oba katalogi – wzajemnie się 
uzupełniające – informują czytelników o 
zbiorach jakie biblioteka posiada. 
Prowadzony jest także katalog 
uzupełniający – katalog tytułowy 
literatury dla dzieci i młodzieży. 
Ponadto prowadzony jest indywidualny 
instruktaż przysposobienia bibliotecz-
nego. Jest on konieczny ze względu na 
niedostateczne przygotowanie czytelni-
ków do samodzielnego korzystania z  

 
warsztatu informacyjnego biblioteki. 
      W związku z coraz większą ilością 
osób studiujących z naszego terenu  
rośnie zainteresowanie literaturą 
prawniczo-ekonomiczna i techniczną. 
Rosnącemu zainteresowaniu w/w litera-
turą nie towarzyszy adekwatna do zapo-
trzebowania aktualizacja księgozbioru. 
Rozwój nauki i techniki oraz głębokie 
przemiany ustrojowe i gospodarcze 
ostatnich lat powodują szybką dezaktu-
alizację posiadanych zbiorów. Staje się 
on przestarzały i wymaga bieżącej selek-
cji. Znacznie ograniczone środki finan-
sowe na zakup nowości z różnych dzie-
dzin literatury nie pozwalają na poczy-
nienie zakupów w ilościach odpowiada-
jących zapotrzebowaniu. Tę nieko-
rzystna sytuację pogłębiają jeszcze wy-
sokie ceny książek popularnonauko-
wych. 
      Mimo tej niekorzystnej sytuacji 
nasza biblioteka jest instytucją 
przyjazną, w której czytelnik zawsze 
może liczyć na pomoc w znalezieniu 
poszukiwanej literatury. 

S. Zdonek 

 
    
    

PPPP oooodzidzidzidziękow aniakow aniakow aniakow ania     
 
 

W  zw iązku z zakończeniem  pracy w  policji 

i przejściem  na zasłużoną  em eryturę 

 

Pana L eszka G awPana L eszka G awPana L eszka G awPana L eszka G aw ędydydydy     
K ierow nika III R ew iru  D zieln icow ychK ierow nika III R ew iru  D zieln icow ychK ierow nika III R ew iru  D zieln icow ychK ierow nika III R ew iru  D zieln icow ych     

K M P w  Z am oK M P w  Z am oK M P w  Z am oK M P w  Z am ościuciuciuciu  

 

serdecznie dziękujem y za dotychczasową pracę 

i życzym y w szelkiej pom yślności  

na dalsze lata życia. 

 
w  im ieniu M ieszkańców  i w łasnym  

          W ładze Sam orządow e  

   M iasta i G m iny K rasnobród  

 
 

Budżet  

Gminy Krasnobród 
na 2002 rok 

 
Ciąg dalszy ze str. 12   
 

Wydatki planuje się przeznaczyć na zakup 
artykułów żywnościowych, środków 
czystości oraz usług pozostałych w kwocie  -  110.000 zł. 
  
2. Środki specjalne w WTZ Dominikanówka 
Przychody 4000 
Wpływy ze sprzedaży prac i za usługi 
wykonane przez uczestników WTZ 4000 
Wydatki  4000 
Dofinansowanie wycieczek dla 
uczestników WTZ i prowizja bankowa 3200 
Zakup materiałów niezbędnych do 
prowadzenia terapii zajęciowej 800 
  

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  

1. Stan funduszu na początku roku 13000 
2. Przychody ogółem: 2200 
    w tym: przelewy z Urzędu Marszałkow- 
                skiego w Lublinie   2200 
Wydatki ogółem: 15200 
    w tym: na edukację ekologiczną 5000 
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Czas  
wskrzeszony… 

 

Opowiadanie z cyklu Spotkania w drodze 
 
Był to jeden z dni nowego roku 2001. Oczarowani początkiem nowego wieku i 
nowego tysiąclecia jeszcze wspominaliśmy szalone zabawy sylwestrowe. Spotkałem 
Mikołaja, kumpla z ławy szkolnej. 
- Hej! Wszystkiego najlepszego w nowym roku i na nowe tysiąc lat. 
- Cześć! Dziękuję ci i wzajemne życzenia wszystkiego co najlepsze dla ciebie i całej 
Twojej Rodzinki. 
- Jak spędziłeś Sylwestra… 
Zaczęliśmy opowiadać sobie o szaleństwach tej jedynej w roku nocy: o zabawie, 
sztucznych ogniach i innych atrakcjach. 
- Możemy się pochwalić szaleństwami tej jednej nocy. A czym możemy się 
pochwalić z całego dotychczasowego życia? Jest ono jedno jedyne i niepowtarzalne. 
Ale jak się z niego rozliczyć?  
   Mikołaj spojrzał na zegarek jakby gdzieś się spieszył. zawsze tak się zachowywał, 
gdy nie wiedział co odpowiedzieć. Znałem ten jego sposób ucieczki. 
- Czekaj chwilę! Nikt cię nie goni, Miki. Trudno na to pytanie odpowiedzieć? 
- Tak trudno! Boję się różnych podsumowań. Nigdy nie wiem, co odpowiedzieć. 
- Pomyśl chwilę, postaram ci się pomóc. 
- Mam dom, rodzinę, spokojną pracę. Dzieci się dobrze uczą. Jakoś to leci z dnia na 
dzień. 
- A czy twoje życie jest dla ciebie nudną codziennością, czy może przygodą? 
- W trakcie studiów i parę lat potem, rzeczywiście życie było dla mnie przygodą, ale 
dzisiaj… chyba jednak szarością i nudą. 
- Czego nauczyłeś swoje dzieci? 
- Nauczyłem grać na gitarze, obsługiwać komputer… 
- Czego nauczyłeś o Bogu, o tym najwierniejszym Przyjacielu? 
- Zapominałem, że można tak Boga nazywać. Pamiętam, tak uczył nas nasz ksiądz 
katecheta. Czy uczyłem dzieci o Bogu? Nie, Zostawiłem to wszystko żonie. Zbyt 
zajęty byłem pracą. 
- Czy rzeczywiście zajęty byłeś robotą, czy też wstydziłeś się, że sam już 
zapomniałeś i zaniedbałeś Przyjaciela?  
   Ze smutkiem opuścił głowę i ze smutkiem spojrzał w głąb swej duszy.  
   Poczułem na ramieniu dotknięcie mojego anioła. On wie, kiedy potrzebuję jego 
pomocy. Mikołaj głęboko zamyślony stał nieruchomo. Mogłem spokojnie zapytać: 
- Jak mu pomóc? 
- Przyjaciel zawsze przygarnia wszystkich, którzy do Niego przychodzą. Jemu został 
dany czas na nawrócenie, na odżycie, na zmartwychwstanie… 
- Jak mu to powiedzieć? 
- Już wiesz…- i zniknął. 
   Rzeczywiście przypomniała mi się myśl Alberta Einsteina. 
- Mikołaj, przerwę ci te niewesołe myśli. Jak pamiętam, to „znane są tysiące 
sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić”. Czasu nie wrócisz; on 
już uciekł i nie wróci. Ale Bóg… On wciąż daje czas na nawrócenie, na ponowne 
spotkanie. Zaczynamy nowy wiek, nowe tysiąclecie. Możemy zacząć też nowy czas 
wiary. Przypomnij sobie Ewangelię. Przypomnij modlitwę – tę prawdziwą rozmowę 
z Przyjacielem. 
- Ale ja mam tak mało czasu! 
- Czy rzeczywiście masz mało czasu, czy po prostu z nudów zabijasz go? Czy 
konieczne jest oglądanie bez końca telewizji? Czyż nie lepiej siąść z synem nad 
książką, zeszytem? 
- A czy on mnie zrozumie? Słyszałem jak do kolegi nazwał mnie wapniakiem. 
- Nie podsłuchuj go, ale siądź koło niego, popatrz i poczekaj. Oderwij się od ekranu, 
wróć do rodziny, do domu. Znajdziesz czas dla dzieci i przyjdzie czas dla Boga. On 
sam ci pomoże, by przyjaźń odżyła. 
- Naprawdę? 
- Oczywiście! On jest wiernym Przyjacielem. 
    Jeszcze chwilę pogadaliśmy i pożegnaliśmy się serdecznie. Idąc dalej drogą 
odmówiłem dziesiątek różańca z prośbą o wytrwałość dla Mikołaja. 

Mateusz 

 
 

Kącik 
Poetycki 

 
Noworoczne życzenia 

 
Na świecie 
co roku 
to samo się zdarza 
zostaje tylko jedna  
karta z kalendarza 
 
Ludzie na niej 
- w myślach –  
wypisują życzenia 
„By następny rok 
smutki w radość przemieniał” 
 
A nocą, kiedy  
kartka spada 
i biją zegary 
podnosi ja Rok Nowy 
żegnając się ze Starym 
 
Trzeba mu pamiętać 
spełnić te życzenia, 
dom swój trzeba ulepszyć 
siebie na lepsze zmienić. 

 
Teresa Chwastek-Łatuszkowa 
 
 
 

Cztery pory roku 
 
Są takie cztery siostry 
Które wciąż kroczą za sobą 
Choć każda z nich jest inna 
To mają coś wspólnego 
 
Ta pierwsza to jest wiosna 
Która pobudza do życia 
To najpiękniejsza siostra 
Bez niej nie byłoby życia 
 
Tuż za nią kroczy lato 
Cieplutkie i słoneczne 
Każe rozkwitać kwiatom 
Dojrzewać owocom wcześniej 
 
Za latem kroczy jesień 
Na ociężałych nogach 
Po zbiorach wszystkich plonów 
Zapas w spiżarni czas zrobić 
 
A później straszy chłodem 
Ostatnia z tych sióstr zima 
Kożuchy wkładać trzeba 
Bo wicher i mróz trzyma 
 

Kazimiera Gębala 
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Szanse  
i zagrożenia 

 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krasnobród (cz. 5) 
 
Szanse 

       Ważniejsze szanse rozwoju miasta i 
gminy Krasnobród tkwią w różnych 
uwarunkowaniach wewnętrznych (lo-
kalnych) i zewnętrznych, w postawach 
obywatelskich mieszkańców tego terenu, 
głównie w aktywnych postawach 
liderów społeczności lokalnej. Dzięki 
lokalnym wysiłkom została tu rozwinięta 
działalność turystyczno-wypoczynkowa, 
działalność sanatoryjna i różne formy 
przedsiębiorczości, czego przykładem 
jest choćby dobrze prosperująca firma 
Europarquet. Miasto Krasnobród 
odzyskało utracone w czasach zaborów 
prawa miejskie, zyskuje na randze nie 
tylko jako ośrodek miejski lecz także 
jako ośrodek sanatoryjno-turystyczny. 
Rozwija się tu budownictwo mieszka-
niowe i koncentruje się osadnictwo, 
czego symptomem jest duże dodatnie 
saldo migracji. Wyposażenie 
infrastrukturalne miasta i wiejskiej 
części gminy jest zadowalające i 
umożliwiające dalszy rozwój tej 
jednostki administracyjnej. Rozwijają się 
tu wszelkie możliwe drobne formy 
działalności gospodarczej w dostosowa-
niu do lokalnych uwarunkowań 
przyrodniczych i historycznych a także 
w dostosowaniu do wymagań ochrony 
środowiska. Ustrój w Polsce zmienił się 
a lokalne wysiłki na rzecz rozwoju 
miasta i wiejskiej części gminy 
pozostały niezmiennie intensywne. Nie 
tylko społeczna aktywność, lecz także jej 
historycznie narastające efekty mate-
rialne i organizacyjno-instytucjonalne są 
obecnie czynnikiem dającym szanse na 
aglomerowanie działalności gospodar-
czej i ogólniej, dalszego rozwoju.  
     Najważniejszymi szansami rozwoju 
miasta i gminy Krasnobród są: 

W zakresie cech położenia 
geograficznego: 

• Położenie w centralnej części 
Roztocza jako regionu turystyczno-
rekreacyjnego o wymiarze 
transgranicznym. Ta sytuacja tworzy 
szansę na rozwój na terenie gminy 
Krasnobród turystyki międzynarodowej; 

W dziedzinie lokalnych warunków 
przyrodniczych: 

• Różnorodność walorów środowiska 
przyrodniczego, w tym wysoka lesistość 
terenu gminy, urozmaicona rzeźba 
terenu, dolina Wieprza i zbiorniki 
wodne, różnorodność flory i fauny oraz  

 
specyficzne warunki klimatyczne 
dogodne dla rozwoju lecznictwa 
uzdrowiskowego tworzą szansę dla 
rozwoju różnorodnych form turystyki i 
wypoczynku; 

W sferze społeczno-demograficznej: 
• Teren gminy jest atrakcyjny dla 
osadnictwa, czego wyrazem jest wysokie 
dodatnie saldo migracji. Przez to 
Krasnobród może stopniowo powiększać 
potencjał ludzki i zachować korzystne 
struktury demograficzne; 

W dziedzinie aktywności zawodowej i 
rynku pracy: 

• Rozwój funkcji turystyczno-
rekreacyjnej i uzdrowiskowej a przy tym 
inne formy rozwijającej się 
przedsiębiorczości powiększają i 
urozmaicają strukturalnie podaż miejsc 
pracy. Mały potencjał rolnictwa i 
ludności rolniczej na terenie gminy kryje 
nieco mniej bezrobocia utajonego niż 
inne gminy wiejskie i wiejsko-miejskie. 
Rynek pracy na terenie gminy ma szanse 
na relatywnie szybką i skuteczną 
aktywizację; 

W dziedzinie rolnictwa i użytkowania 
gruntów rolnych: 

• Możliwość rozwoju 
niekonwencjonalnych, proekologicznych 
kierunków produkcji rolnej, co stanowi 
szansę na dostosowanie się tej produkcji 
do warunków krajowej i europejskiej 
konkurencyjności; 
W dziedzinie bazy ekonomicznej, w tym 

w sferze przedsiębiorczości  
pozarolniczej: 

• Aktywność społeczna w sferze 
publicznej i w sferze przedsiębiorczości 
prywatnej, prowadzi do urozmaiconych 
form przedsiębiorczości. Sprzyjają temu 
warunki przyrodnicze i tradycje 
historyczne. Mała i średnia 
przedsiębiorczość ma szanse rozwoju w 
przemyśle i rzemiośle drzewnym, 
spożywczym, materiałów budowlanych i 
w usługach budowlanych w obsłudze 
turystyki, wypoczynku, kuracjuszy w 
sanatoriach, imprez sportowych, 
kulturalnych i turystyki pielgrzymkowej 
oraz w wielu innych dziedzinach; 

W dziedzinie lokalnej infrastruktury 
technicznej: 

• Szansą jest pełne bezpieczeństwo 
energetyczne i zaopatrzenia w wodę. 
Stanowi to zasadniczy warunek rozwoju 
budownictwa mieszkaniowego, rozwoju 
różnorodnych form przedsiębiorczości, 
różnych form turystyki i wypoczynku,  

 
• Bazy sanatoryjnej w miejscowym 
uzdrowisku i usług publicznych; 
• Szansą jest także rozwinięta sieć 
szlaków turystycznych; 
W dziedzinie infrastruktury społecznej: 
• Szczególną szansą dla młodzieży 
jest istniejące w Krasnobrodzie liceum 
ogólnokształcące; 
• Szansą jest możliwość zaspokojenia 
potrzeb podstawowych mieszkańców 
w zakresie usług publicznych w różnych 
dziedzinach takich jak oświata, ochrona 
zdrowia, kultura i rekreacja; 

w dziedzinie rozwoju turystyki 
 i rekreacji oraz lecznictwa  

uzdrowiskowego: 

• Jest to dziedzina szczególnie 
wysokiej szansy dla rozwoju miasta i 
gminy ze względu na wielostronnie 
korzystne warunki środowiska 
przyrodniczego, zasoby i walory dóbr 
kultury, mikroklimat dla działalności 
uzdrowiskowej; 
• Szansą rozwoju turystyki jest 
dotychczas osiągnięty stan posiadania 
bazy noclegowej i gastronomicznej 
obsługi turystów, urządzenia 
infrastrukturalnego szlaków wędrówek 
pieszych i rowerowych, istniejące 
obiekty dziedzictwa kulturowego, 
dostępność do wypoczynku nad 
zalewem, osiągnięty poziom obsługi 
informacyjnej dla turystów i inne 
czynniki; 
• Krasnobród jest potencjalnym 
uzdrowiskiem dla cierpiących na 
schorzenia reumatyczne i choroby płuc.  

W dziedzinie struktury 
 zagospodarowania przestrzennego 

gminy: 
• Szansą jest ranga i potencjał 
Krasnobrodu, jako ośrodka gminnego i 
jednocześnie ośrodka miejskiego, który z 
przyległymi jednostkami osadniczymi 
liczy już 3,3 tys. mieszkańców. Przez to 
gmina ma szanse na porządkowanie 
osadnictwa, któremu sprzyjają także 
niezbyt korzystne warunki rozwoju 
intensywnego rolnictwa. Przez to 
osadnictwo na terenie gminy nie 
powinno ulegać rozproszeniu. Jest to 
okoliczność sprzyjająca poprawie 
ekonomiki obsługi infrastrukturalnej 
gminy i jej wielofunkcyjnemu 
rozwojowi; 

• Szansą porządkowania układu 
osadniczo-gospodarczego gminy jest 
także Krasnobrodzki Park Krajobrazowy 
i wynikające z reguł jego utrzymania 
reżimy ochrony terenu przed swobodą 
budownictwa wszelkich form i funkcji; 
• Szansą jest także wysoka 
koncentracja przestrzenna osadnictwa w 
niektórych wsiach, które już obecnie 
mają charakter wielofunkcyjny i w 
dalszym ciągu mogą urozmaicać 
strukturę swojej bazy ekonomicznej. 

Ciąg dalszy na str. 16 
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Szanse 
i zagrożenia 

 
Ciąg dalszy ze str. 15 
      Z analizy SWOT można wnioskować 
wiele innych drobniejszych lub 
indywidualnie mniej znaczących szans 
rozwoju i urozmaicenia struktury 
społeczno-gospodarczej i funkcjonalnej 
miasta oraz wiejskiej części gminy. 
Jednakże pojedyncze szanse niewiele 
znaczą. Liczy się ich urozmaicenie i 
przewaga nad zagrożeniami. 
 
Zagrożenia 
       Tylko część zjawisk i procesów 
wskazanych w analizie SWOT, jako słabe 
strony miasta i gminy Krasnobród, można 
zakwalifikować do grupy zagrożeń. 
Należą one głównie do sfery społeczno-
ekonomicznej. Wśród nich są takie jak: 
• Wysoki poziom bezrobocia, duży 
udział bezrobotnych z długim stażem 
pozostawania bez pracy w ogólnej liczbie 
bezrobotnych; 
• Brak dostatecznie wysokiej dynamiki 
przyrostu miejsc pracy, skutecznie 
redukującej bezrobocie; 
Brak wystarczających środków na 
kontynuację inwestycji komunalnych, 
zwłaszcza na rozbudowę dróg lokalnych i 
powiatowych, porządkowanie chodników 
i oświetlenie ulic, budowę systemu 
kanalizacji gminy i uzupełnienie systemu 
zaopatrzenia w gaz przewodowy oraz 
porządkowanie gospodarki odpadami 
stałymi; 
• Zagrożeniem dla miasta i gminy 
może być brak bezpośredniego dostępu do 
dróg tranzytowych o znaczeniu krajowym 
i międzynarodowym. 
      Realne zagrożenia rozwoju miasta i 
gminy Krasnobród są wprawdzie nieliczne 
wśród jego słabych stron, jednakże ich 
usunięcie będzie niezwykle trudne, 
kapitałochłonne i wymagające wielu 
wysiłków władz lokalnych. 
Najtrudniejszym zagrożeniem zewnętrz-
nym będzie pozyskiwanie środków 
finansowych z funduszy przedakcesyjnych 
i strukturalnych Unii Europejskiej, z 
budżetu centralnego w ramach kontraktów 
wojewódzkich na kolejne okresy i 
przyciąganie kapitału prywatnego na teren 
gminy. W polityce krajowej – 
interregionalnej i w polityce 
intraregionalnej samorządu województwa 
lubelskiego trzeba będzie nadać 
odpowiednio wysoką rangę problemom 
ośrodka turystyczno-wypoczynkowego 
i potencjalnego ośrodka uzdrowiskowego 
w kontekście podnoszenia jego rangi, 
atrakcyjności i konkurencyjności. 
         

Ciąg dalszy w następnej „G.K.” 

 
 

„Sylwester”  
w Krasnobrodzie 

 
 Tę szczególną, jedyną w roku noc, staramy się spędzać wesoło i uroczyście. Jedni 
organizują prywatki, inni wybierają się na bale, są też oczywiście i tacy, którzy 
spędzają ją przed telewizorem. Turystyczny charakter naszej miejscowości, piękne 
zimowe krajobrazy sprawiają, iż coraz więcej osób z całej Polski decyduje się, aby u 
nas pożegnać stary i przywitać nowy rok. Stąd też nasze ośrodki i pensjonaty 
przygotowują specjalną ofertę turystyczną. Oto krótkie podsumowanie „Sylwestra” 
w Krasnobrodzie. 
 
„Portland” 
Na ośrodku wypoczynkowym „Portland” tradycyjnie od kilku lat organizowana jest 
czterodniowa impreza rodzinna połączona z balem sylwestrowym. W tym roku 
wzięło w niej udział 70 osób, łącznie z dziećmi. W programie zaplanowane były 
różne atrakcje: ognisko z muzyką, specjalnymi daniami, pieczonym prosiakiem, 
kuligi z pochodniami i oczywiście bal sylwestrowy z bogatym menu, dobrą muzyką 
i pokazem sztucznych ogni.  Jak już wspomniałam była to impreza rodzinna, w 
której brały udział także dzieci, dlatego też organizatorzy przygotowali specjalny 
bal dla dzieci. W tym roku bawili się tutaj mieszkańcy Lublina i Chełma. Koszt tej 
imprezy to 1200zł. od osoby. 
 
„Telekomunikacja” 
Bal organizowany był również w Ośrodku Wypoczynkowym Telekomunikacji 
Polskiej S.A. Tutaj bawiły się 44 osoby, mieszkańcy Warszawy i Bielska Białej. Na 
gości czekały, podobnie jak na innych balach, bogato zastawiony stół, dobra 
muzyka i pokaz sztucznych ogni. Koszt balu – 300zł od pary.  Oprócz balu, w 
domkach Telekomunikacji sylwestra spędziło około 80 osób z Krasnobrodu, 
Zamościa i Lublina. 
 
„U Buzunów” 
Ośrodek wypoczynkowy „U Buzunów” zorganizował 5-dniowy pobyt sylwestrowy, 
w którym uczestniczyło 60 osób z LOT-u z Warszawy. W programie pobytu były 
m.in.: ognisko, kulig, wyjazd do Lwowa i pokaz sztucznych ogni w noc 
sylwestrową. 
 
„Marta” 
W Ośrodku Wypoczynkowym „Marta” przebywała 40 osobowa grupa sportowców 
z Lublina 
 
„Gwarek” 
W Karczmie „Gwarek” odbyła się dyskoteka sylwestrowa, w której wzięło udział 
około 100 osób. Jedną z atrakcji tej dyskoteki był pokaz sztucznych ogni. Cena 
biletu wstępu 35 zł. od osoby. 
 
Szkoła w Krasnobrodzie 
Tradycyjnie przy współpracy Komitetu Rodzicielskiego przy ZSO i Rady Rodziców 
przy ZSP organizowany jest w krasnobrodzkiej szkole bal sylwestrowy. Na 
tegorocznym balu bawiło się 152 osoby. Wśród wielu gości z Zamościa i 
Krasnobrodu były także osoby  z Włoch, USA i Czech. Bawiącym się przygrywała 
orkiestra z Krasnegostawu, oczywiście o północy odbył się pokaz sztucznych ogni. 
Koszt balu 250 zł. od pary. 
 
Szkoła w Majdanie Wielkim 
Od kilku lat organizowane są bale sylwestrowe w Szkole Podstawowej w Majdanie 
Wielkim. Organizatorem tegorocznego balu była Rada Rodziców. Na balu bawiło 
się 66 osób z Zamościa, Lublina, Tomaszowa Lub., Krasnobrodu, Majdanu 
Wielkiego i Hutkowa. Goście bawili się przy muzyce w wykonaniu zespołu 
muzycznego „Rytm” z Tomaszowa Lub. Koszt balu 140 zł. od pary. 
 

Oprac.: D. Szwal i M. Czapla 
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Ogólnopolski  
finał w Będzinie 

 
      W dniach 9–12 stycznia 2002 roku w 
Będzinie odbyły się przesłuchania 
finałowe VIII Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek. W tej 
edycji festiwalu w etapie eliminacyjnym, 
który odbył się w 23.ośrodkach w kraju i 
jednym na Ukrainie wzięło udział ponad 
15 tys. uczestników - solistów i tych 
zrzeszonych w różnego rodzaju 
zespołach, których oceniało 72 jurorów.  
Jednym z organizatorów I etapu 
festiwalu – eliminacji - było Centrum 
Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie.  
      Do finału z naszego rejonu 
zakwalifikowane zostały: Chór 
Mieszany Liceum Ogólnokształcącego 
im Zamojskich w Szczebrzeszynie, Chór 
Parafialny z Krasnobrodu oraz Kapela 
„Echo Roztocza” z Centrum Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie.  
      Na scenie Szkoły Muzycznej I st. w 
Będzinie oglądać mogliśmy ich pierwszy 
publiczny występ na ogólnopolskiej 
imprezie. - Jesteśmy debiutantami, ale 
od razu poczuliśmy niezwykły i rodzinny 
charakter tego Festiwalu – mówi Pan 
Stanisław Kłyż instruktor ds. folkloru i 
twórczości ludowej. Również debiutanc-
kie emocje przeżywali członkowie chóru 
parafialnego w Krasnobrodzie wraz z 
kierownikiem  artystycznym i 
dyrygentem w jednej osobie panem 
Józefem Ryszardem Bąkiem. 
      Udział w Festiwalu wzbudził w nas 
wrażliwość i zrozumienie dla wartości 
piękna i tradycji w życiu każdego 
 

 
człowieka. Dźwięki kolęd i pastorałek w 
sposób właściwy tylko sobie pogłębiły 
nasze przeżywanie misterium życia 
jakim jest święto Bożego Narodzenia. 
Kolędy są także swoistym wołaniem o 
to, aby nasze życie codzienne było 
kształtowane na wzór ich piękna. 
Wyraził to w słowach socjolog muzyki 
Attali "(...) świata się nie ogląda, lecz 
świat się czuje. Jego się nie czyta, lecz 
słucha. Życie jest dźwiękiem. Śmierć 
ciszą. Nic istotnego się bowiem nie 
dzieje tam, gdzie nie ma dźwięku. 
Trzeba kształtować kulturę właśnie na 
bazie tego dźwięku. Budować 
społeczeństwo bardziej na sztuce niż na 
statystyce". 
       Wbrew temu, co sądzi się o kulturze 
w Krasnobrodzie, ta kultura żyje i jest 
godnie reprezentowana w skali kraju. 
Decyzja jurorów przesłuchań 
regionalnych okazała się trafna, gdyż po 
przesłuchaniach finałowych decyzją jury 
w składzie: 
- Jerzy Kurcz (Kraków) – Przewodn., 
- Mirosław Knapik 
- ks. Andrzej Zając  
Chór Parafialny z Krasnobrodu otrzymał 
wyróżnienie w kategorii chórów 
parafialnych a Kapela „Echo Roztocza” 
wyróżnienie w grupie. Na uznanie 
jurorów zasłużył bardzo wysoki poziom 
artystyczny zespołów kultywowanie 
tradycji regionalnych oraz autorskie 
opracowanie prezentowanych utworów. 
      O randze festiwalu niech świadczą  

 
słowa prof. Marka Jasińskiego „Jestem 
porażony rozmachem Festiwalu. To 
największa tego typu impreza w Polsce, 
bo przecież przez eliminacje przeszło 
kilkanaście tysięcy uczestników. 
Osobiście nie znam festiwalu o 
porównywanej skali. Wszystko działa 
dzięki zaangażowaniu sporej grupy 
ludzi, którzy poświęcają swój prywatny 
czas w dzień i w nocy”.  
      Wyrażam również nadzieję, że 
pomimo bardzo trudnych warunków 
społecznych i ekonomicznych 
niestrudzona praca i wola wielu ludzi 
pozwoli na kontynuację tego 
wspaniałego przedsięwzięcia jakim jest 
tworzenie kultury narodu poprzez 
tworzenie kultury lokalnej. 

 
  Andrzej Czapla 

 

 

21 i 22 stycznia 
 

„Światłe oczy widzą rzeczy głębiej niż po wierzchu.  
Są znamieniem promieniowania światła będącego w człowieku.  
Jasne oczy ma ten, kto ma światło w duszy.”  

Stefan Kardynał Wyszyński 
 
 
 
Babciom i Dziadkom z okazji Ich Święta  
      słowa wdzięczności za pełne miłości oczy,  

które w nas zawsze dostrzegają dobro,  
gorące uściski i najczulsze całusy  

       przesyłają Wnuczkowie 
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Dar ludzkich serc 
 
       Bardzo ważne dla rodziny 
Skowrońskich  decyzje zapadły na drugi 
dzień po pożarze. Z samego rana 
przyjechali na miejsce pożaru: burmistrz 
Marek Pasieczny, zastępca burmistrza 
Janusz Oś i Dyrektor ZGK Jacek Gmyz, 
którzy wspólnie ustalili dalszy tok 
działania. Przystąpiono do rozbiórki 
tego, co pozostało po pożarze i do 
budowy nowego domu (po starym 
pozostały tylko podłogi wyłożone 
glazurą).  
       Do rozbiórki, a potem do odbudowy 
budynku mieszkalnego Zakład 
Gospodarki Komunalnej w 
Karsnobrodzie, w którym jest 
zatrudniony p. Wiesław Skowroński 
oddelegował trzech pracowników.  
Również od samego początku do końca 
w pracach budowlanych brali udział trzej 
mieszkańcy Dominikanówki panowie: 
Jan Cisek, Jan Tyrka i Stanisław Tyrka. 
Pomagali też inni mieszkańcy 
Dominkanówki. Trzeba podkreśli, iż 
prace prowadzone były w trudnych, 
zimowych warunkach atmosferycznych i 
trwały od świtu do nocy. Mówiąc o 
pracujących przy odbudowie chciałabym 
dodać, że posiłki dla nich 
przygotowywane były przez p. Marię i p. 
Kazimierę Tyrka, która użyczyła na ten 
cel swojej kuchni. 
       Materiały budowlane na budowę 
domu (cement, pustaki, blacha, krokwie, 
elementy stalowe) zostały zakupione 
przez Urząd Miasta i Gminy w 
Krasnobrodzie ze środków przekazanych 
przez Urząd na ten cel oraz z pieniędzy 
zebranych podczas zbiórek 
zorganizowanych przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy 

 
Społecznej w Krasnobrodzie. 
Przypomnijmy, iż w dniu 25.11.2001r. 
po każdej mszy św. odprawionej w 
krasnobrodzkim kościele pracownice 
MGOPS prowadziły zbiórkę pieniędzy 
na rzecz odbudowy domu p. 
Skowrońskich. Efektem tej zbiórki była 
kwota 4.484,53zł. 
       Przeprowadzono też zbiórkę 
pieniędzy wśród pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie i 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krasnobrodzie. Do zbiórki 
włączyły się także Zespół Szkół 
Podstawowych i Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, 
Szkoła Podstawowa w Kaczórkach i 
Szkoła Filialna w Wólce Husińskiej . W 
szkołach oprócz pieniędzy zbierano 
również dary rzeczowe. Przeprowadzono 
też zbiórkę pieniędzy wśród 
mieszkańców Dominikanówki, 
Niemirówka i Kolonii Niemirówek oraz 
w Fabryce Mebli „Poznańscy” w 
Bondyrzu. Od zakładu, w którym 
pracuje p. Maria, tj. Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Dominikanówce państwo 
Skowrońscy otrzymali dwie wersalki.   
        Z pieniędzy uzyskanych z 
ubezpieczenia domu państwo 
Skowrońscy zakupili materiał na 
instalację elektryczną, pokryli koszty 
obróbki drewna, zapłacili za obicie ścian 
płytą gipsową, kupili meble i 
podstawowy sprzęt domowy. We 
własnym zakresie wykonali centralne 
ogrzewanie i wiele innych drobniejszych 
prac. Dom wymaga jeszcze wiele pracy i 
nakładów finansowych. 
 

        Ciąg dalszy na str. 19 

 
     W dniu 12 listopada 2001r. o godz. 
1230 w Dominikanówce wybuchł pożar 
domu mieszkalnego państwa Marii i 
Wiesława Skowrońskich. U progu zimy 
dziesięcioosobowa rodzina (państwo 
Skowrońscy mają ośmioro dzieci) 
pozostała bez dachu nad głową i straciła 
prawie cały dorobek swojego życia.  
      Na szczęście znaleźli się wśród nas 
ludzie dobrej woli i wielkiego serca, 
dzięki którym ten czarny scenariusz 
znacznie się odmienił. Tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia, a więc 
niewiele ponad miesiąc po tragedii, cała 
rodzina mogła znów zamieszkać razem 
w odbudowanym domu. Zanim jednak 
doszło do tego radosnego wydarzenia 
cała rodzina Skowrońskich musiała 
przeżyć bardzo trudny dla nich czas. 
       W połowie stycznia br. odwiedziłam 
państwa Skowrońskich w ich nowym 
domu i poprosiłam p. Marię o 
przybliżenie szczegółów dotyczących 
tego, co wydarzyło się w okresie od 12 
listopada do świąt Bożego Narodzenia. 
Podczas rozmowy p. Maria powiedziała 
mi, że ten trudny i niepewny dla nich 
okres udało się jakoś przeżyć przede 
wszystkim dzięki pomocy i życzliwości 
ludzi.   Mieszkańcy Dominikanówki 
pomagali przy gaszeniu pożaru. Co 
prawda niewiele udało się uratować: 
meblościankę, 2 wersalki, 2 fotele, 
kanapę, telewizor i trochę innych 
drobniejszych rzeczy, ale dobre i to. 
Trudną sytuacją państwa Skowrońskich 
natychmiast zajęły się też władze 
samorządowe. Jeszcze podczas pożaru 
przejechał na miejsce zdarzenia zastępca 
burmistrza Janusz Oś, a potem panie z 
opieki społecznej, które zajęły się 
poszukiwaniem mieszkania dla 
pogorzelców. Wieczorem tego samego 
dnia zapadła decyzja, że p. Maria wraz z 
mężem i najstarszym synem zamieszkają 
w pomieszczeniu w budynku remizy 
strażackiej. Zanim jednak przygotowano 
to pomieszczenie do zamieszkania, dwa 
dni mieszkali u brata. Najstarsza córka, 
która uczy się w Hrubieszowie, 
mieszkała w internacie, natomiast 
sześcioro dzieci miało zamieszkać i 
zamieszkało w krasnobrodzkim 
sanatorium. Początkowo nie chciały tam 
zostać. Było to dla nich nowe 
doświadczenie, gdyż po raz pierwszy 
musiały na tak długo rozstać się z 
rodzicami. Na sobotę i niedzielę rodzice 
zabierali dzieci do „domu”. Tutaj p. 
Maria podkreśliła, że ogromne 
podziękowania należą się pani doktor 
Elżbiecie Paszkowskiej, która zajęła się 
załatwieniem wszelkich formalności 
związanych z przyjęciem dzieci do 
sanatorium. 

 

Na zdjęciu: Dwoje najmłodszych dzieci państwa Skowrońskich: Paulinka i 
Damian przed nowowybudowanym domem 
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Dar ludzkich serc 
Ciąg dalszy ze str. 18 
Na suficie widać pustaki, ściany obite są płytą gipsową i wymagają dalszej obróbki, 
poza tym konieczne jest ocieplenie całego budynku. Kończąc rozmowę ze mną p. 
Maria Skowrońska powiedziała: „To wszystko może poczekać. Najważniejsze jest to,  
że mamy gdzie mieszkać i jesteśmy razem całą rodziną. Zdajemy sobie sprawę, że 
bez tak dużej pomocy  i życzliwości ludzkiej, z którą się spotkaliśmy nie moglibyśmy 
sami poradzić sobie z tym problemem, dlatego bardzo serdecznie dziękuję w imieniu 
całej rodziny wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób nieśli nam pomoc. W sposób 
szczególny dziękuję: 

Burmistrzowi Markowi Pasiecznemu 
Zastępcy Burmistrza Januszowi Osiowi 
Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie 
Panu Jackowi Gmyzowi - dyrektorowi Zakładu Gospodarki  

               Komunalnej w Majdanie Wielkim 
Pani doktor Elżbiecie Paszkowskiej 
Ks. prałatowi Romanowi Marszalcowi 
Warsztatom Terapii Zajęciowej w Dominikanówce 
Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Uczniom Gimnazjum  

                w Krasnobrodzie 
Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Uczniom Zespołu Szkół  

               Podstawowych 
               w Krasnobrodzie 

Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Uczniom Szkoły Podstawowej  
               w Kaczórkach 

Szkole Filialnej w Wólce Husińskiej 
Fabryce Mebli „Poznańscy” w Bondyrzu 

                                     Z wizytą w domu Państwa Skowrońskich była i relację spisała:  
                         M. Czapla 

 

Ubezpieczenia 
         Nowo otwarte biuro z siedzibą w Krasnobrodzkim Centrum AMC Market 
Spożywczy, ul. 3 Maja 42 proponuje państwu szeroki zakres ubezpieczeń na 
każdą kieszeń. 

Współpraca z firmami 
ubezpieczeniowymi: 

• WARTA 
• PZU ŻYCIE S.A. 
• NORDEA 
• T.U.W. 
• AGROPOLISA 
• HEROS 
• PARTNER 

Oferujemy ubezpieczenia: 
• komunikacyjne (OC, AC, KR, NW) 
• majątkowe, rolne 
• życiowe, fundusze emerytalne 
• i inne 

Wszystkie ubezpieczenia w konkurencyjnej cenie. 
Zapraszamy w każdy wtorek i sobotę w godz. 900-1600. 

 

 

Nowe 
stawki 
czynszu 

 
 
Zarząd Miasta i Gminy Krasnobród w 
dniu 9 stycznia 2002r. podjął uchwałę w 
sprawie ustalenia stawek czynszu za 
najem lokali mieszkalnych na terenie 
Miasta i Gminy Krasnobród. Zgodnie z 
obowiązującą uchwałą stawka czynszu  
za najem lokali wynosi 1.0zł /jeden 
złotych/ za  1 m² powierzchni użytkowej 
lokalu na terenie Miasta i Gminy 
Krasnobród. Poniżej przedstawiamy 
czynniki wpływające dodatkowo na 
wysokość stawki czynszu oraz 
wskaźniki procentowe wzrostu lub 
obniżki w/w stawki czynszu: 
 

Obniżające 
stawkę czynszu 

Procent obniżki 
stawki czynszu 

Lokal bez 
instalacji wodno 
kanalizacyjnej 

10% 

Lokal bez 
centralnego 
ogrzewania 

10% 

Lokal nie 
posiadający gazu 
przewodowego 

10% 

 

Podwyższające 
stawkę czynszu 

Procent  
podwyżki  

w stosunku do 
stawki czynszu 

Lokal z 
kanalizacją 

wodno 
kanalizacyjną 

10% 

Lokal z 
centralnym 

ogrzewaniem 
10% 

Lokal 
posiadający gaz 

przewodowy 
10% 

 
 

 
 
 

Wystawa 
 
Krasnobrodzkie Towarzystwo 
Regionalne we współpracy z Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 
organizuje wystawę pt. „Kościoły 
Wilna”. Wystawę można oglądać od 24 
stycznia br. w świetlicy Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie w 
godzinach pracy placówki. 

Z apraszam y 



20                                          18.01.2002r.                       Gazeta Krasnobrodzka 
 

 

 
 

Krzyżówka sponsorowana przez 

UMWELTSCHUTZ NORD GmbH 

Biuro Polska 
ul. Komorowskiego 3, 23-400 Biłgoraj 

 
     Litery kratek ponumerowanych od 1 do 
11 utworzą rozwiązanie Krzyżówki  Nr 
25, które wraz z naklejonym na karcie 
pocztowej kuponem prosimy przesłać na 
adres Redakcji w terminie do 10 lutego 
2002r. 
     Wśród osób, które nadeślą prawidłowe 
odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rze-
czową ufundowaną przez niemiecką 
firmę:  
 

UMWELTSCHUTZ NORD 
działającą w zakresie ekologii 

 
ROZWI ĄZANIE 
Krzy żówki Nr 24:  

„DO SIEGO ROKU” 
 
Za prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki Nr 
24 nagrodę - KOSMETYKI   otrzymuje: 

 
Pani ZOFIA SMALERA 
 zam. Majdan Wielki 42 

22-440 Krasnobród 
 

Gratulujemy 
 

Nagroda do odebrania  
w Redakcji 
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***** 
W grudniu do gabinetu lekarza przychodź 
baba przebrana za niedźwiedzia i kładzie 
się na leżance. 
-Co pani robi? – pyta lekarz. 
-Jak to co? Zapadam w zimowy sen. 
 

 
 

 

 

 
*****  

Fąfara pyta kolegę powracającego z 
zimowego urlopu w górach: 
-Czy nie bałeś się zjeżdżać na nartach? 
-Bardzo się bałem, ale tylko za pierwszym 
razem. 
-A potem? 
-Z gipsem już nie zjeżdżałem ... 
 

*****  
 

Humor 
 
Fąfarowa mówi do sąsiadki: 
-Mój mąż nazywa mnie skowronkiem, 
chociaż  nigdy nie śpiewam. Jak myślisz 
dlaczego? 
-Może chce, żebyś na zimę odlatywała do 
ciepłych krajów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zimowe szaleństwo 
 


