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WIEŚCI
Z

GMINY
Kontynuowane są prace związane ze
zmianą numeracji nieruchomości. Kolejne miejscowości gminy Krasnobród,
w których wprowadzane są te zmiany
to: Stara Huta, Potok Senderki,
Hucisko, Malewszczyzna i Wólka
Husińska.

*****
Już po raz trzeci zostały przyznane stypendia naukowe Burmistrza MiG Krasnobród dla uczniów i studentów osiągających wysokie wyniki w nauce, a
jednocześnie będących w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia otrzymało
dziewięć osób, w tym: dwóch studentów, czworo gimnazjalistów i trzech
uczniów szkół podstawowych. Wysokość kwoty stypendium waha się pomiędzy 500 a 800 zł.

*****
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*****
W dniu 8 grudnia 2002r. odbyły się wybory do Lubelskiej Izby Rolniczej. Okręg
wyborczy, w którym znajdowała się
gmina
Krasnobród
był
okręgiem
dwumandatowym. O mandaty te z gminy
Krasnobród ubiegało się 3 kandydatów:
Górnik Bogusław z Wólki Husińskiej,
Kwiatkowska Agnieszka z Potoku
Senderki i Zdzisław Lalik ze Starej Huty.
W wyniku wyborów wybrano Agnieszkę
Kwiatkowską i Zdzisława Lalika. W
wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej
odnotowano bardzo niską frekwencję.
Były miejscowości z naszej gminy, z
których żadna osoba nie brała udziału w
głosowaniu, stąd też frekwencja wyniosła
zaledwie 3%. Jak się okazało Krasnobród
nie miał najgorszego wyniku, bowiem
były okręgi, gdzie do głosowania zgłosiły
się zaledwie 2 osoby.

*****
W dniu 4 lutego 2003r. w miejscowości
Lasowe odbędą się uroczystości związane
z 60 rocznicą bitwy stoczonej tam w
1943r. przez oddziały Armii Krajowej z
Niemcami. W programie uroczystości,
które rozpoczną się o godz. 1000 zaplanowano: Mszę św., ceremoniał wojskowy,

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Krasnobród ogłasza ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Krasnobród:
działki nr 142/19,10/3, 11/5 o pow.1301m² w miejscowości Majdan Wielki z
przeznaczeniem pod budownictwo przemysłowe i usługi, cena wywoławcza
- 17 344,00zł.
działki nr 10/4, 142/20, 11/6, 12/1, 142/21, 13/5 o pow.2898m² w miejscowości
Majdan Wielki z przeznaczeniem pod budownictwo przemysłowe i usługi, cena
wywoławcza – 18 800,00zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Krasnobród, pok.
Nr 15, tel. /0-84/ 660 7691. Przetarg odbędzie się w dniu 05.02.2003r. o godz.10.00 w
świetlicy Urzędu Miasta i Gminy w Krasnobrodzie. Wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do 03 lutego 2003r. na konto Urzędu Miasta i
Gminy Nr 15001807-592-121800016744 w Kredyt Bank O/Zamość Agencja w
Krasnobrodzie. Osobie która przetarg wygra nie stawi się bez usprawiedliwienia w
wyznaczonym terminie do zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.
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okolicznościowe przemówienia, część
artystyczną w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej w im. Armii
Krajowej w Kaczórkach,
apel
poległych, salwę honorową, złożenie
wieńców. Organizatorzy uroczystości:
Burmistrz Krasnobrodu, Światowy
Związek Żołnierzy Armii Okręg
Zamość i III Zamojska Brygada Obrony
Terytorialnej w Zamościu serdecznie
zapraszają do udziału w tych
patriotycznych uroczystościach.

*****
W dniach od 10 do 19 stycznia 2003r.
w poszczególnych miejscowościach
Gminy Krasnobród odbywały się zebrania wiejskie podczas, których wybierano sołtysów i członków rad sołeckich. W 10 miejscowościach sołtysami
zostały osoby, które pełniły tę funkcję
dotychczas:
Hutków
– Kita Franciszek
Dominikanówka – Cisek Czesław
Majdan Mały
– Garbula Lucjan
Majdan Wielki
– Rembisz Jan
Stara Huta
– Lalik Krzysztof
Hucisko
– Droździel Leszek
Grabnik
– Kurantowicz Józef
Hutki
– Jędruszczak Jerzy
Kaczórki
– Ożga Roman
Wólka Husińska – Łach Ryszard
Zmiany na stanowisku sołtysa nastąpiły
w następujących miejscowościach:
Zielone
– Umiński Józef
Potok Senderki
– Zaśko Henryk
Nowa Wieś
– Nawój Lucjan
Malewszczyzna – Szkałuba Jerzy
W nowo utworzonym sołectwie Borki
sołtysem został Gałan Wiktor.

*****
W dniu 10.01.2003r. odbyło się
zebranie sprawozdawcze z działalności
Zarządu Miejsko-Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w
Krasnobrodzie za rok 2002. Zarząd
zapoznał się również z budżetem
przyznanym na działalność OSP na rok
2003. Podczas tego spotkania ustalono
także harmonogram zebrań sprawozdawczych za rok 2002 w jednostkach
OSP na terenie gminy Krasnobród, a
przedstawia się on następująco:
Grabnik
Hutków
Dominikanówka
Zielone
Hutki
Majdan Mały
Majdan Wielki
Krasnobród
Malewszczyzna
Wólka Husińska
Hucisko
Stara Huta

19.01.2003r. godz. 1700
25.01.2003r. godz. 1600
26.01.2003r. godz. 1700
26.01.2003r. godz. 1700
15.02.2003r. godz. 1700
16.02.2003r. godz. 1600
16.02.2003r. godz. 1800
22.02.2003r. godz. 1700
23.02.2003r. godz. 1600
01.03.2003r. godz. 1700
02.03.2003r. godz. 1600
02.03.2003r. godz. 1700

Informacje zebrała:
M. Czapla
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14 grudnia 2002 roku odbyły się w
Krasnobrodzie Eliminacje Rejonowe IX
Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i
Pastorałek
Będzin’2003.
Gdy
uzgadnialiśmy z biurem festiwalu
termin eliminacji nie przypuszczaliśmy,
że będzie aż tylu wykonawców, którzy
zechcą wziąć udział w eliminacjach w
Krasnobrodzie. Do eliminacji tych
zgłosiło
się
bowiem
aż
41
wykonawców, tj. ponad dwa razy
więcej niż w roku poprzednim (w 2001
było tylko 17). Tutaj warto dodać, że
wykonawcami byli: solista, duet, ale
także wieloosobowy zespół czy chór. W
sumie w dniu 14 grudnia na scenie
CKiS wystąpiło prawie 500 osób.
Na eliminacje przyjechali do nas
wykonawcy z bardzo wielu, czasem
dość odległych miejscowości takich jak:
Tomaszów
Lubelski,
Kraśnik,
Aleksandrów,
Biłgoraj,
Łukowa,
Tarnawatka, Frampol, Dołhobyczów,
Dzierążnia, Szczebrzeszyn, Białobrzegi
(koło Leżajska), Zamość, Chełm i
Lublin.
Nie
zabrakło
również
wykonawców z Krasnobrodu, którymi
byli: Chór Parafialny i Zespół
„Wójtowianie”. Dzięki uczestnikom
eliminacji różne kolędy i pastorałki, w
bardzo
różnej
interpretacji
rozbrzmiewały w CKiS od godziny 10
do godz. 18.
Każdą z prezentacji oceniało
trzyosobowe jury w składzie:
- Ks. Witold Batycki – przewodniczący
- Pani Katarzyna Badach
- Pan Józef Skóra.
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Kolędy
i festiwal
Zadaniem jury było wytypowanie 4, spośród 39 wykonawców występujących w
Krasnobrodzie, którzy zostali zakwalifikowani do Finału Festiwalu w Będzinie.
Wybór był bardzo trudny, gdyż gościliśmy bardzo dobre zespoły, chóry i solistów.
Decyzją jury laureatami Eliminacji Rejonowych IX Ogólnopolskiego Festiwalu
Kolęd i Pastorałek Będzin’2003 organizowanych w Krasnobrodzie zostali:
1. Zespół Wokalny „SIGNUM SPEI” z Zamościa
2. Chór Dziecięcy „LA MUSICA” z Gimnazjum nr 16 w Lublinie
3. Solistka Magdalena Litwin z Biłgorajskiego Centrum Kultury
4. Zespół Pieśni i Tańca „ROZTOCZE” ze Stowarzyszenia Wspierania
Działalności ZPiT „ROZTOCZE” w Tomaszowie Lubelskim.
Biorąc pod uwagę wysoki poziom artystyczny prezentowanych programów i
ograniczoną liczbę wykonawców, których można było nagrodzić udziałem w Finale
Festiwalu w Będzinie Jury przyznało wyróżnienia dla 7 wykonawców. Otrzymali je:
1. Zespół wokalny „TOMASZOWIACY” z Tomaszowa Lubelskiego
2. Chór Parafialny z Krasnobrodu
3. Chór „CANON” z GOKiC w Białobrzegach
4. Chór Mieszany „CANTATE DEO” z Parafii św. Marii Magdaleny w
Biłgoraju
5. Duet Małgorzata Pawłowska i Lidia Marzec z Gimnazjum im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie
6. Pan Tomasz Książek – instruktor Biłgorajskiego Centrum Kultury
7. Zespół Muzyki Dawnej „SIGNUM” z Gimnazjum w Łukowej.
Największa, biorąc pod uwagę liczbę osób występujących na scenie CKiS,
impreza przeszła już do historii. Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy, a
wszystkim zapraszamy za rok.

Świąteczne
granie
krwiodawców
12 stycznia 2003r. odbył się XI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włączył się MiejskoGminny Klub Honorowych Dawców Krwi RP Koło w Krasnobordzie, który
wspólnie z Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tomaszowie
Lubelskim zorganizowali akcję oddawania krwi.
Akcja odbyła się w Przychodni „Terapia” w Krasnobordzie. Na apel
organizatorów akcji odpowiedziało 14 osób: Gałan Wojciech, Gałan Sławomir,
Murzacz Tadeusz, Kurantowicz Piotr, Kuczmaszewski Krzysztof, Pol Ryszard,
Szpyra Bozena, Dziedzic Andrzej, Gradziuk Radosław, Gradziuk Konrad,
Wiatrzyk Wiesław, Sadło Katarzyna, Ciupera Magdalena, Cieplak Stanisław,
którzy w sumie oddali 6300 ml. krwi.
Bardzo serdecznie dziękuję p. Sebastianowi Łysiakowi – Szefowi RCKK i
jego współpracownikom za przeprowadzenie akcji, pani doktor Elżbiecie
Paszkowskiej za udostępnienie na ten cel pomieszczeń Przychodni „Terapia” oraz
krwiodawcom za udział w akcji.
Adam Żuk

M. Czapla

Podziękowanie
Bardzo dziękuję
Panu Burmistrzowi
Markowi Pasiecznemu
za zrozumienie mojej trudnej
sytuacji życiowej
i okazaną bezinteresowną pomoc
poprzez umożliwienie mi
dopracowania brakującego
okresu czasu do emerytury.
Dzięki Panu Burmistrzowi
skończyły się już moje kłopoty.
Jeszcze raz bardzo serdecznie
dziękuję i życzę sukcesów
zarówno w życiu osobistym
jak i zawodowym.
Wdzięczna za pomoc
Danuta Szkałuba
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Demograficzne podsumowania
Zwykle koniec roku skłania nas do
dokonania pewnych podsumowań i porównań. Zadajemy sobie pytania: Jaki
był mijający rok w stosunku do poprzednich. Podsumowań można dokonywać w różnych dziedzinach. W poniższym artykule postaram się podsumować i dokonać analizy danych dotyczących liczby urodzeń, zgonów i zawartych małżeństw na terenie Miasta i
Gminy Krasnobród.

Urodzenia
Rok 2002 roku przyniósł znaczne
zwiększenie liczby urodzeń na terenie
Miasta i Gminy Krasnobród w stosunku
do dwóch lat poprzednich. W 2002 roku
urodziło się bowiem 96 dzieci, tj. o 30
więcej niż w roku 2001 (66 urodzeń) i
21 więcej niż w roku 2000 (75 urodzeń).
Liczba urodzeń z 2002r. zblizona jest do
liczby urodzeń jaką odnotowana na naszym terenie w roku 1999 (100 urodzeń). Spośród 96 urodzeń, 38 dzieci
urodziło się w Krasnobrodzie, a 58 w
pozostałych miejscowościach naszej
gminy.
Biorąc pod uwagę płeć dziecka, to
podobnie jak w roku 2000 i 2001, więcej urodziło się chłopców (54) niż
dziewczynek (42). Omówione dane ilustruje tabela Nr 1. Natomiast tabela Nr 2
przedstawia liczbę urodzeń z podziałem
na poszczególne miejscowości.
Jeśli chodzi o wybór imion dla
dzieci urodzonych w 2002 roku, to był
on bardzo zróżnicowany. Spośród imion
męskich dla 54 chłopców rodzice wybrali w sumie 31 różnych imion. Najpopularniejsze imię męskie, najczęściej
nadawane chłopcom urodzonym
w
2002r. to: Mateusz – wybrano go dla 6
chłopców. Na drugim miejscu było
imię: Norbert – otrzymało je 4 chłopców. W dalszej kolejności były imiona:
Grzegorz, Jakub, Łukasz i Hubert, które
w spisie dzieci urodzonych w 2002 roku
pojawiały się trzykrotnie.
Tabela Nr 1

Tabela Nr 2

Miejscowość
Dominikanówka
Grabnik
Hucisko
Hutki
Hutków
Kaczórki
Krasnobród
Majdan Mały
Majdan Wielki
Malewszczyzna
Nowa Wieś
Potok Senderki
Stara Huta
Szur
Wólka Husińska
Zielone
Razem:

Miejscowość
Dominikanówka
Grabnik
Hucisko
Hutki
Hutków
Kaczórki
Krasnobród
Majdan Mały
Majdan Wielki
Malewszczyzna
Nowa Wieś
Potok Senderki
Stara Huta
Szur
Wólka Husińska
Zielone
Domy Pomocy
Społecznej
Razem:

2000

2001

2002

100

75

66

96

W
tym:

W
tym:

W
tym:

W
tym:

Krasnobród

42

18

22

38

Pozostałe
miejscowości

58

57

43

58

Dziewczynki

56

30

27

42

Chłopcy

44

45

39

54

Urodzenia
ogółem

Urodzenia
2001
rok
6
1
1
8
5
22
1
9
2
3
1
4
3
66

2002
rok
5
2
1
4
8
1
38
3
19
1
2
2
1
5
4
96

Tabela Nr 3

1999

Lata

2000
rok
5
2
1
1
3
3
18
5
15
1
1
1
4
1
6
7
75

Zgony
2001 rok
2002 rok
3
6
1
2
4
2
1
5
5
14
3
3
16
22
(bez DPS)
(bez DPS)
3
3
7
7
(bez DPS)
(bez DPS)
5
4
1
1
4
3
4
1
2
2
9
8
28

41

96

124

Natomiast z analizy imion
żeńskich wynika, że dla 42
dziewczynek urodzonych w
2002 roku wybrano w sumie 25
imion. Spośród nich najpopularniejsze imię to: Dominika –
wybrano je dla 4 dziewczynek.
Drugie pod względem popularności imię żeńskie to: Kinga –
otrzymały je 3 dziewczynki.
Pozostałe z 25 imion wybierano
się dwu-, lub jednokrotnie.

Zgony
Z danych uzyskanych w
Urzędzie Miasta i Gminy Krasnobród wynika, że w 2002
roku zwiększyła się w stosunku
do roku poprzedniego liczba
zgonów. W 2002r. zmarło 124
mieszkańców naszej gminy, tj.
28 więcej niż w roku 2001.
Spośród 124 osób, które odeszły z naszej społeczności lokalnej w 2002 roku - 41 to
mieszkańcy domów pomocy
społecznej, a 83 to mieszkańcy
poszczególnych miejscowości
naszej gminy. Tabela Nr 3
przedstawia dane dotyczące
zgonów z podziałem na poszczególne miejscowości naszej
gminy.
Biorąc pod uwagę płeć
osób, które odeszły z naszej
społeczności, to więcej było
mężczyzn (72) niż kobiet (52) odwrotnie niż w roku 2001.

Śluby
W 2002 roku w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Krasnobrodzie
sporządzono 59 aktów małżeństwa, o cztery mniej niż w roku
2001. W większości, bo aż 52
były to śluby konkordatowe, a

tylko 7 cywilnych. Wśród 59 aktów małżeństwa jeden był aktem
nietypowym, tzn. była to transkrypcja aktu małżeństwa zawartego
zagranicą – we Włoszech (panna młoda pochodzi z gminy Krasnobród,
stąd też akt małżeństwa znajduje się w księgach USC w
Krasnobrodzie).
Jak poinformowała mnie kierownik USC w Krasnobrodzie p. Alicja
Parkitny w ubiegłym roku zawarto jeden ślub międzynarodowy, parę
małżeńską stanowili Polak i Ukrainka.
Biorąc pod uwagę wiek osób zawierających związek małżeński, to
najmłodsza „pani młoda” urodziła się w 1984 roku, a najstarsza w 1955.
Natomiast najmłodszy „pan młody” urodził się w 1983 roku, a
najstarszy w 1942 roku. Największa różnica wieku pomiędzy
małżonkami to 16 lat. Na 59 aktów małżeństwa sporządzonych w
krasnobrodzkim USC jedynie w dwóch przypadkach panie
zdecydowały się nazwisko dwuczłonowe, tj. do swojego nazwiska
dołączyły nazwisko męża.
oprac. M. Czapla
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Coraz częściej skarżymy się na młodych ludzi. Razi nas ich wulgarność,
łatwe uleganie złym wpływom, wygodnictwo, brak pilności w nauce lub zafascynowanie posiadaniem dóbr materialnych. Coraz częściej rodzice są bezradni
wobec wciąż rosnących wymagań dzieci,
które jakby nie dostrzegają, z jakim trudem przychodzi zdobycie każdej złotówki na zaspokojenie podstawowych
potrzeb rodziny. Coraz częściej wreszcie
rodzą się pytania: ,,Co stało się z tą
sympatyczną dziewczynką?”, „Co stało
się z tym, tak opanowanym dotąd i dobrze wychowanym chłopcem?”.
Zaniepokojeni takim stanem rzeczy
dorośli poszukują przyczyn, w trudnych
sytuacjach proszą innych o pomoc,
czasem szukają ludzi odpowiedzialnych
za taki stan rzeczy.
Zapracowani, zmęczeni kłopotami
dnia codziennego rodzice bardzo często
zapominają, ale też nie zawsze o tym
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pilnie obserwują dorosłych, może dojść
do odrzucenia autorytetu ojca lub matki.
Dziecko zaczyna szukać wzoru do
naśladowania poza domem i bywa, że
znajduje go w grupie kolegów ze szkoły,
sekcie lub innej grupie nieformalnej.
Wtedy autorytetem może stać się
ktokolwiek, ktoś, kto prezentuje w miarę
stabilny, choć nie zawsze dobry system
wartości. Gdy do tego dojdzie, mogą
zacząć się kłopoty.
Jak więc postępować, by uchronić
swoje dziecko przed niepożądanymi
wpływami, przed zmarnowaniem sobie
życia?
Wydaje się, że obecnie podstawą
sukcesu w dobrym wychowaniu dziecka
jest położenie nacisku na podstawowe,
dzisiaj nieco niemodne wartości: miłość,
prawdę, wolność i szacunek.
Miłość to postawa, w której rodzic
stoi blisko swego dziecka, stara się
zrozumieć jego postępowanie i wspiera

na bycie nieuczciwym, okłamywanie lub
tzw. ,,kombinowanie”.
Wolność to kolejna wartość, nad
którą
należy
się
zastanowić.
Utożsamiana jest ona dzisiaj z buntem, z
odrzuceniem wszelkich praw, nakazów i
zakazów. ,,Jestem wolny, więc robię, co
chcę”- mówią często młodzi ludzie.
Tylko że to nie wolność, a samowola.
Tymczasem prawdziwa wolność to
umiejętność dokonywania świadomych
wyborów zgodnych z obiektywną
prawdą i zasadami, które się głosi. Tak
rozumiana wolność pozwala oprzeć się
manipulacji i naciskom, które mogą
wywierać na dziecko, np. koledzy, czy
reklamy TV. Jednak takiej wolności nie
nauczy swego dziecka dorosły, który
sam wolny nie jest. Cóż może bowiem
powiedzieć synowi o szkodliwości picia
alkoholu ojciec, który sam jest jego
niewolnikiem?
I wreszcie ostatnia, niemniej ważna
wartość - szacunek. Myślę tu o szacunku

Wychowanie ku wartościom
wiedzą,
że
dla
prawidłowego
wychowania
młodego
człowieka
konieczne jest wypracowanie systemu
postaw i wartości, którymi kierować się
będą w procesie wychowania swojego
dziecka. Taki system to fundament, na
którym młody człowiek najpierw przy
pomocy rodziców, a potem samodzielnie
będzie budować swoje życie. I tylko od
rodziców zależy czy fundament ten
będzie stał na skale, czy na piasku, czy
dziecko zbuduje na nim trwałą i
bezpieczną, czy byle jaką przyszłość.
Pierwszymi i najważniejszymi w
życiu dziecka wychowawcami są jego
rodzice. Oni powinni być również
autorytetem dla swego dziecka. A dzieci
potrzebują autorytetu osoby, którą się
szanuje, z której zdaniem się liczy, która
jest wzorem do naśladowania. Dzieci
chcą widzieć w swoich rodzicach ludzi z
charakterem,
zdecydowanie
opowiadających się po stronie prawdy,
dobra i piękna, ludzi szanujących
wartości, o których mówią, ludzi
odpowiedzialnych nie tylko za swoje
życie, ale też za życie innych. To rodzice
dzięki swemu doświadczeniu wiedzą, co
jest dobre dla ich dziecka, co jest mu
potrzebne do prawidłowego rozwoju
fizycznego i psychicznego, do czego
powinno zmierzać. Rodzice pokazują
dobro i nazywają po imieniu zło, które
może
zagrażać
dziecku.
Jednak
najważniejsze dla młodego człowieka
jest to, by w tym, co mówią rodzice i
tym, co czynią, nie było sprzeczności.
Jeżeli dziecko to zauważy, a dzieci są
bardzo spostrzegawcze i

je w każdej sytuacji. Mądrze kochający
rodzic staje w obronie dziecka, ale też
pozwala mu ponieść konsekwencje, gdy
postępuje ono źle. Uczy w ten sposób
odpowiedzialności za słowa i czyny.
Mądrze kochający rodzic nie wyręcza
swego dziecka w drobnych pracach na
rzecz domu, nie załatwia za niego
różnych spraw, ale stawia mu
wymagania, którym może ono sprostać.
Uczy w ten sposób samodzielności, bo
przecież jak córka ma umieć sprzątać,
jeśli nigdy tego nie robiła? Mądrze
kochający rodzic nie odsyła mającego
kłopoty dziecka na póżniej, tylko
rozmawia z nim i radzi, jak rozwiązać
problem. Uczy w ten sposób rzeczowej
rozmowy, buduje atmosferę zaufania i
upewnia dziecko w przekonaniu, że w
domu zawsze znajdzie pomoc i dobrą
radę, a jego sprawy traktowane są z taką
samą powagą, jak sprawy dorosłych.
Następną ważną wartością jest prawda.
Prawda to nie tylko umiejętność
odróżniania dobra od zła, tego, co
pomaga i rozwija, od tego, co ogranicza
lub niszczy. Prawda wyraża się przede
wszystkim w takiej postawie, gdzie to,
co rodzic mówi, to, co czyni i to jak
reaguje w różnych sytuacjach jest
jednoznaczne, stanowi całość. Nie
nauczy swego dziecka prawdy dorosły,
który co innego mówi, a co innego robi.
Taki rodzic przestaje być wiarygodny w
oczach młodego człowieka i uczy, że
sytuacje, w których słowa i czyny nie
pokrywają się, są dopuszczalne. Daje w
ten sposób swemu dziecku przyzwolenie

do Boga, świata i praw natury, szacunku
do innych ludzi i owoców ich pracy.
Szacunek pozwala na bycie dobrym,
pozwala nam zbudować trwałe związki z
innymi osobami, pozwala również na
przyjęcie postawy wdzięczności wobec
tych, którzy świadczą nam dobro.
Szacunku nie powinno się wyrażać tylko
,,od święta”, bo w końcu zmieni się on w
puste, nic nie znaczące słowa i gesty.
Szacunek należy okazywać sobie na co
dzień: drobne gesty i słowa ,,proszę”,
,,dziękuję”,
,,przepraszam”
znaczą
więcej, niż wytworny bukiet kwiatów
wręczony raz do roku na imieniny.
Dziecko uczy się postawy szacunku
obserwując ludzi w swym najbliższym
otoczeniu. Ale... czy można nauczyć się
szacunku w domu, gdzie nikt nikogo i
niczego nie szanuje? Czy dziecko może
szanować matkę, kiedy nie szanuje jej
ojciec? Czy może traktować z
szacunkiem sąsiadów, gdy w domu
słyszy niepochlebne opinie na ich temat?
W wychowaniu dziecka rodzice
stosują różne metody i w każdym domu
istnieje system nagród i kar. Jednak
najlepszą i najskuteczniejszą metodą jest
osobisty przykład rodziców. Jeżeli
dorośli zbudują swoją rodzinę na
fundamencie
miłości,
prawdy
i
wzajemnego szacunku, jeżeli te wartości
przekażą swoim dzieciom, one również
na nich zbudują swoje życie. A wtedy
takim rodzicom można i należy tylko
pogratulować.
Joanna Cios
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II sesja
Rady Miasta i Gminy
Krasnobród
W dniu 30 grudnia 2002r. odbyła się
II sesja Rady Miasta i Gminy w
Krasnobrodzie. Program zaplanowany
na tą sesję był dość obszerny – radni
dyskutowali nad projektami 15 uchwał.
Pierwszą z nich była uchwała w
sprawie uchwalenia statutu Miasta i
Gminy Krasnobród. Zawsze na początku
kadencji rada nowelizuje poprzedni,
bądź uchwala nowy statut. Statut
bowiem określa m.in. zasady pracy rady,
liczbę i skład komisji. Jednak główną
przyczyną uchwalenia nowego statutu
była zmiana ustawy o samorządzie
gminnym. Zasadnicze zmiany w statucie dotyczyły wynikającego z ustawy o
samorządzie gminnym nowego układu
kompetencji. W związku z likwidacją
zarządów dotychczasowe kompetencje
zarządu
zostały
przekazane
burmistrzowi.
Następna
uchwała
dotyczyła
ustalenia diet dla przewodniczącego
rady, wiceprzewodniczących rady i
radnych. Komentarza do uchwały
udzielił przewodniczący rady K.
Adamczuk, który poinformował, że od
12 lat praktyką jest, że przy ustalaniu
diety radnego jako przelicznik bierze się
pod
uwagę
wielokrotność
diety
pracowniczej. W dalszej części swojej
wypowiedzi Przewodniczący przedstawił propozycje wysokości diet: dla
radnego – tak jak w poprzedniej
kadencji – 6-krotna dieta pracownicza
(120zł), dieta dla przewodniczących
stałych komisji – 2-krotnosć diety radnego (240zł), dla wiceprzewodniczących rady – 3-krotnosć diety radnego
(360 zł.), dla przewodniczącego rady 9krotność diety radnego, tj. 1080zł. (w
poprzedniej kadencji była 10-krotnosć).
Podczas dyskusji nad wysokością diet
były propozycje, aby obniżyć proponowane stawki. Ostatecznie jednak podczas
głosowania
Rada
przyjęła
przedstawione wyżej wysokości diet.
W
dalszej
części
sesji
przedstawiona została uchwała w
sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Burmistrza. Omawiając projekt uchwały
Przewodniczący Rady poinformował, że
ustalenie wynagrodzenia należy do
kompetencji
Rady.
Zasady
wynagradzania reguluje Rozporządzenie
Rady Ministrów z 26 lipca 2002r. w
sprawie
zasad
wynagradzania
i
wymagań
kwalifikacyjnych
pracowników samorządowych

zatrudnionych w urzędach gmin,
starostwach
i
urzędach
marszałkowskich.
Rozporządzenie
zostało zmienione 3 grudnia 2002r. i
wprowadziło kilka zmian. Dotychczas
wynagrodzenie burmistrza składało się z
3 składników: 1) wynagrodzenie
zasadnicze według określonej kategorii
zaszeregowania, 2) dodatek funkcyjny,
3) dodatek za wieloletnią pracę.
Wspomniane wcześniej rozporządzenie
wprowadziło
czwarty
składnik
wynagrodzenia tzw. dodatek specjalny.
Dodatek ten przysługuje burmistrzowi w
wysokości co najmniej 20% i nie może
przekroczyć 40% łącznie wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Ponadto została ustalona nowa tabela
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego. Ustawodawca ustalił dolną
i górną granicę wynagrodzenia i dodatku
funkcyjnego w zależności od liczby
mieszkańców w gminie. W gminie do
15 tys. mieszkańców wynagrodzenie
burmistrza może być ustalone w
granicach od 3200-4300, a dodatek
funkcyjny od 1000-1450 zł. W
przedstawionym projekcie uchwały
wynagrodzenie burmistrza pozostało na
poziomie z poprzedniej kadencji
uzupełnione o dodatek specjalny w
najniższej wysokości przewidzianej
przez ustawodawcę. Uchwała została
podjęta jednomyślnie.
Kolejna uchwała dotyczyła wyboru
banku do obsługi bankowej budżetu
Miasta
i
Gminy
Krasnobród.
Komentarza do projektu uchwały
udzieliła Skarbnik MiG Jadwiga
Niedźwiedź, która poinformowała, że
umowa na obsługę rachunku budżetu
gminy zawarta jest na okres 3 lat tj. od
2000r do 31.XII.2002r. Rada MiG w
dniu 8 sierpnia br podjęła uchwałę ws.
ogłoszenia przetargu. Następnie uchwałą
zarządu powołano Komisję przetargową
zadaniem, której było przeprowadzenie
procedury
przetargowej.
Przetarg
ogłaszano w prasie dwukrotnie. Z
uwagi, że w pierwszym jak i w drugim
przetargu wpłynęło po 1 ofercie, komisja
przetargowa przetargi unieważniła.
Zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych na 6.XII.2002r. zaproszono
do udziału w negocjacjach 4 banki.
Zgłosił się tylko jeden bank: Kredyt
Bank S.A Oddział w
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Zamościu prowadzący obecnie obsługę.
W związku z czym komisja negocjacje
również unieważniła. Aby dalsza obsługa
rachunku budżetu gminy mogła być
prowadzona zaproponowano obecnie
prowadzącemu bankowi dalszą obsługę
na dotychczasowych warunkach na 2003
rok. Okres ten pozwoli na ponowne
przeprowadzenie
procedury
przetargowej.
Uchwałą
podjęto
jednomyślnie.
Kolejnym punktem w porządku
obrad sesji była uchwała w sprawie
określenia informacji o przedmiotach
opodatkowania oraz deklaracji na
podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
Omawiając projekt tej uchwałę p. E.
Florek - pracownik Urzędu MiG,
poinformowała, że zgodnie z przepisami
prawnymi w roku bieżącym Rada MiG
została zobowiązana do określenia
wzorów informacji o przedmiotach
opodatkowania na rok 2003 i lata
następne. Określono wzory deklaracji na
podatek rolny, leśny i od nieruchomości
dla
osób
prawnych,
jednostek
organizacyjnych Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa, a także
jednostek organizacyjnych Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Określono również wzory informacji o
podatku
rolnym,
leśnym
i
od
nieruchomości dla osób fizycznych.
Pani E. Florek omówiła również
następną uchwałę ws. określenia
wysokości stawek podatku od posiadania
psów oraz zwolnienia mieszkańców
Miasta i Gminy z tego podatku.
Poinformowała, że przepisy określające
wysokość stawki podatku od posiadania
psów mówią, że stawka te nie może
przekroczyć 50 zł rocznie za 1 psa. W
gminie Krasnobród proponuje się stawkę
w wysokości 40zł od jednego psa. W
związku z tym, że radzie przysługuje
prawo do wprowadzania zwolnień od
tego podatku stąd też proponuje się
zwolnienie mieszkańców miasta i gminy
z podatku za dwa pierwsze psy w
gospodarstwie domowym. Uchwałę
podjęto jednomyślnie.
W dalszej części sesji radni podjęli
uchwałę ws. określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Miasta i
Gminy Krasnobród. W 2003 roku będą
obowiązywały
następujące
stawki
podatku od nieruchomości:
1. Od m2 powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych lub ich
części – 0,30zł.
2. Od m2 powierzchni użytkowej
budynków
lub
ich
części
związanych
z
prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od
części budynków mieszkalnych
zajętych
na
prowadzenie
działalności gospodarczej – 16,00zł.
Ciąg dalszy na str. 7
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II sesja
Rady MiG
Krasnobród
Ciąg dalszy ze str. 6
Od m2 powierzchni użytkowej
budynków lub ich części zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym
materiałem
siewnym – 5 zł.
4. Od m2 powierzchni użytkowej
budynków lub ich części zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
w
zakresie
świadczonych usług medycznych –
3,46 zł.
5. Od m2 powierzchni użytkowej
pozostałych budynków lub ich
części używanych przez osoby
fizyczne – 3,50zł.
6. Od m2 powierzchni użytkowej
pozostałych budynków lub ich
części używanych przez osoby
prawne – 5,70zł.
7. Od budowli – 2% ich wartości.
8. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1m2
powierzchni – 0,60zł.
b) od 1m2 pozostałych gruntów –
0,15zł.
c) pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych za 1ha
powierzchni – 3 zł.
Rada MiG Krasnobród przyjęła
również uchwałę ws. zwolnień od
podatku od nieruchomości. Tak jak w
roku ubiegłym zwolnione od podatku są:
1/ nieruchomości i ich części
wykorzystywane do celów religijnych,

3.
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2/ budynki mieszkalne wchodzące w
skład gospodarstw rolnych,
3/ budynki, budowle i grunty stanowiące
własność gminy wykorzystywane na
działalność w zakresie: kultury, sportu,
terapii
zajęciowej
dla
osób
niepełnosprawnych oraz gospodarki
komunalnej – zwolnienia dotyczą
jednostek organizacyjnych gminy.
W roku 2003r. rozszerzono katalog
zwolnień o budynki i grunty zajęte na
potrzeby ochrony przeciwpożarowej i
działalność
w
zakresie
edukacji
ekologicznej.
Dziesiąta z kolei uchwała omawiana
na tej sesji dotyczyła obniżenia średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2002r. przyjętej do
wymiaru podatku rolnego na 2003 rok.
Projekt uchwały omówiła p.E.Florek
podinsp, ds. wymiaru podatków, która
poinformowała, że proponuje się
obniżenie średniej ceny skupu żyta z
33,45zł
za
1q
do
poziomu
obowiązującego u nas od pięciu lat, tj.
do kwoty 25.00zł za 1q. Kwota ta będzie
stanowić podstawę obliczania podatku
rolnego na 2003 rok na terenie naszej
gminy. Pani E.Florek poinformowała,
również o tym, że w roku 2003 wchodzą
nowe przepisy dla działek użytkowanych
rolniczo. Grunty te do 2002r objęte były
podatkiem od nieruchomości natomiast
na rok 2003 zastosowana będzie
równowartość pieniężna 5 q żyta za
grunty nie będące gospodarstwem rolny.
Uchwałę podjęto jednomyślnie.
W dalszej części sesji radni
jednomyślnie zdecydowali, że wysokość
rocznych stawek podatku od środków
transportowych pozostanie na poziomie
roku ubiegłego.
Natomiast uchwała ws. określenia
stawek opłaty miejscowej oraz jej
poboru na terenie miasta Krasnobród
wprowadziła pewne zmiany w stosunku
do roku ubiegłego. Opłata miejscowa
pobierana jest od osób fizycznych
przebywających w mieście Krasnobród
w celach

wypoczynkowych,
zdrowotnych,
szkoleniowych
lub
turystycznych.
Stawki opłaty wynoszą:
1/ od dzieci i młodzieży uczącej się –
0.75 zł (było 0.60 zł)
2/ od osób niepełnosprawnych z
widocznym kalectwem – 0.75 zł (było
0.60 zł)
3/ od pozostałych osób fizycznych –
1.50 zł (było 1.20 zł)
Pobór opłaty odbywać się będzie w
drodze inkasa. Na inkasentów zostaną
wyznaczeni
kierownicy
ośrodków
wypoczynkowych,
Sanatorium
i
instytucji
zajmujących
się
zakwaterowaniem turystów.
Nowością
wynikającą
ze
zmian
przepisów ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych jest pobierane opłaty również
od dzieci przebywających w Sanatorium.
Dotychczas zakłady uzdrowiskowe były
zwolnione z opłaty.
Na ostatniej sesji została zwiększona
wysokość opłat za korzystanie z
Przedszkola Samorządowego w Zespole
Szkół Podstawowych im. 25 Pułku
Ułanów
Wielkopolskich
w
Krasnobrodzie.
Uzasadniając
tą
prepozycję Burmistrz Marek Pasieczny
poinformował, że z przedszkola korzysta
28 dzieci, a do utrzymania przedszkola z
budżetu gminy rocznie dokładane są
znaczne środki finansowe bo około
90.000 zł. Wpływy z opłat natomiast
kształtują się w granicach 16.000 zł. Od
1 stycznia 2003r. opłaty za korzystanie z
przedszkola wynoszą:
1) za pierwsze dziecko – 80 zł + koszty
wyżywienia, 2) za drugie dziecko – 60
zł. + koszty wyżywienia) za trzecie i
kolejne dziecko – tylko koszty
wyżywienia.
Pod koniec sesji Rada zajęła się
sprawami finansowymi. Wprowadzono
ostatnie zmiany w budżecie gminy na
rok 2002 i uchwalono budżet gminy na
rok 2003. Nowo uchwalony budżet
publikujemy w całości na stronach 11-14
bieżącego wydania G.K.
M. Czapla

Dziękujemy
M ieszkańcy m iejscow ości
M alew szczyzna
serdecznie dziękują
p. E ugeniuszow i K leba
leb a now i
z m iejscow ości H ucisko
za przekazanie gruzu
na rem ont drogi gruntow ej
w M alew szczyźnie
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W dniu 3 grudnia 2002r. uczniowie
Zespołu
Szkół
Podstawowych
w
Krasnobrodzie działający w Szkolnym Kole
Ligi Ochrony Przyrody - Angelika Bogucka,
Magdalena Piskor, Aleksandra Sawulska,
Marta Czekirda, Magdalena Piela i Mateusz
Kusz wraz z Panem Dyrektorem Rolandem
Wyrostkiewiczem i Panią Joanną Burda
wzięli udział w spotkaniu mikołajkowym z
Parą Prezydencką.
Do tego wyjazdu przygotowywaliśmy się
tydzień wcześniej – układaliśmy hasła
ekologiczne, uczyliśmy się piosenek
ekologicznych i szykowaliśmy sobie
oryginalne przebrania. Na spotkanie
mikołajkowe przybyły dzieci z około 20
szkół. Jeszcze przed spotkaniem mieliśmy
okazję obejrzeć bardzo okazałą salę rycerską,
gdzie zostały wyeksponowane zbroje
rycerzy.
W oczekiwaniu na Parę Prezydencką
obejrzeliśmy w pięknie udekorowanej sali
kolumnowej film o Świętym Mikołaju, tam
również śpiewaliśmy piosenki. Nasza szkoła
prezentowała się chyba najlepiej spośród
przybyłych. Wyróżnialiśmy się kolorowymi
strojami oraz pięknym transparentem. Gdy
weszła Pani Jolanta Kwaśniewska sala
rozbłysła blaskiem aparatów fotograficznych. Niestety Pan Prezydent nie przybył na
spotkanie z powodu ważnych spraw
państwowych.
Na początku powitała nas Pani
Prezydentowa, a następnie zapowiedziała
niespodziankę dla dzieci – na salę przybył
najprawdziwszy Mikołaj z Laponii. Mikołaj
opowiadał o swoim kraju, pracy jaką co roku
wykonuje rozwożąc prezenty dzieciom.
Drugą niespodzianką było przedstawienie,
w którym występowała wiedźma dbająca o
porządek w lesie i Czerwony Kapturek.
Wiele emocji towarzyszyło nam, gdy
odpowiadaliśmy
na
zadawane
przez
wiedźmę pytania ekologiczne. W trakcie
spotkania mieliśmy okazję zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie z Panią Prezydentową.
Spotkanie nie byłoby spotkaniem
mikołajkowym, gdyby nie prezenty, które na
koniec
otrzymaliśmy
od
Mikołaja.
Podziękowaliśmy za nie po lapońsku „tito”to znaczy dziękuję. Z żalem żegnaliśmy
Mikołaja, który odjechał pięknym czarnym
Rols Roysem. Szkoda, że spotkanie
Mikołajkowe tak szybko się skończyło, a my
musieliśmy wracać do domu. Podróż do
Krasnobrodu upłynęła na opowiadaniu
wrażeń ze spotkania oraz zabawie
otrzymanymi upominkami.
Wycieczka bardzo nam się podobała i
dziękujemy
Panu
Dyrektorowi
za
zorganizowanie nam tego wyjazdu.
Członkowie SK LOP
wraz z opiekunem

Na zdjęciach:
1. Spotkanie z Jolantą Kwaśniewską w Sali Kolumnowej
2. Nasza grupa w Sali Rycerskiej
3. ... i obok Pałacu Prezydenckiego

Eko-Mikołajki
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W dniu 16 stycznia 2002r. w
Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe
Osób
Niepełnosprawnych.
Impreza ta została zorganizowana dzięki
współpracy
Warsztatu
Terapii
Zajęciowej w Dominikanówce i CKiS.
W odpowiedzi na zaproszenie
organizatorów na imprezę tą przybyli: vce starosta Adam Bąk, panie: Anna
Haber i Maria Gil z Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,
pani Alicja Jankiewicz - prezes
Lubelskiego Forum Organizacji Osób
Niepełnosprawnych
przy
Sejmiku
Województwa, pan Janusz Oś - zastępca
burmistrza MiG Krasnobród oraz
kierownicy, pracownicy i uczestnicy
warsztatów
terapii
zajęciowej
z
następujacych miejscowości: Muratyn,
Hrubieszów, Tomaszów Lub., Zamość
(WTZ z ul. Orlicz-Dreszera i WTZ z
Parafii Św. Michała), Dominikanówka
oraz przedstawiciele nowo utworzonego
WTZ w Wolicy Brzozowej (gm.
Komarów).

WTZ Muratyn

WTZ Zamość, ul. Orlicz -Dreszera
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Jasełka
Bożonarodzeniowe
Program artystyczny rozpoczęli uczestnicy WTZ w Dominikanówce, którzy pod
kierunkiem p. Jacka Kowalika zaśpiewali kilka kolęd i wprowadzili wszystkich
zebranych w nastrój Świat Bożego Narodzenia.
Następnie z programem jasełkowym wystąpili uczestnicy WTZ z Zamościa (ul.
Orlicz-Dreszera) i Hrubieszowa Muratyna oraz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lub. Każde z
zaprezentowanych przedstawień to mini spektakl teatralny z wielobarwnymi strojami
i wspaniałą grą aktorską, któryego głównym tematem jest Boże Narodzenie. Nic więc
dziwnego, że każde z zaprezentowanych jasełek nagradzane było gromkimi brawami.
Po prezentacji i obejrzeniu wszystkich przedstawień uczestnicy jasełek otrzymali
upominki, które wręczali: pani Alicja Jankiewicz - prezes Lubelskiego Forum
Organizacji Osób Niepełnosprawnych przy Sejmiku Województwa i z-ca burmistrza
MiG Krasnobród Janusz Oś.
Potem wszyscy udali się na obiad, a po obiedzie wrócili do CKiS, gdzie w sali
dyskotekowej odbyła się wspólna zabawa dla wszystkich uczestników Jasełek
Bożonarodzeniowych Osób Niepełnosprawnych.
M. Czapla

WTZ Hrubieszów

WTZ Dominikanówka
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Opowiadanie z cyklu „Spotkania w drodze”

Śnieg, popiół i przemijanie
Po wczorajszej burzy śnieżnej cały
świat zasypany był świeżym, bialutkim
śniegiem. Od rana trzymał mróz i
świeciło słońce. Śnieg aż się iskrzył i
skrzypiał pod nogami. Miło było wyjść
na zewnątrz. Dobrze się składało.
Musiałem zrobić małe zakupy.
Byłem w drodze do sklepu, gdy przede
mną usłyszałem głośną wymianę zdań.
Trzech chłopaków z kolorowymi
tornistrami szło do szkoły. Nawet nie
chcąc, słyszałem ich dyskusję. Zresztą,
była bardzo ciekawa.
- Kurcze! Jutro ostatnia dyskoteka.
- Jak to? Dlaczego?
- A co nie wiesz? Kończy się karnawał.
W przyszłym tygodniu już Popielec. Nie
będzie zabaw aż do Wielkanocy.
- A no – odpowiedział ponuro. Było mu
rzeczywiście smutno.
- Ty, Marek, a skąd ksiądz bierze
popiół?
- Chyba z pieca z centralnego…
- E, chyba nie. W tym popiele są i
gwoździe, i kawałki węgla. Pomyśl, jak
byś miał czarną głowę.
Nagle jeden się pośliznął. Nogi znalazły
się wyżej jak jego głowa, a sam całym
ciężarem upadł na chodnik.

Dobrze, że miał tornister. Lądowanie
przez to było trochę miększe. Pozostali
dwaj aż zanosili się ze śmiechu. Ale
pomogli mu wstać, otrzepali go i poszli
razem w kierunku szkoły.
Skąd ksiądz bierze popiół? Sam
zacząłem się zastanawiać. Nie, nie może
to być z pieca. Aż przypomniałem sobie.
Kiedyś mówił kapłan na kazaniu; spala
się palmy poświęcone w poprzednim
roku w Niedzielę Palmową. Kurcze!
(gdzieś to przed chwilą słyszałem)
Pamiętam, tak nie dawno święciliśmy
palmy. A tu już minął prawie rok. Czas
ucieka
bardzo
szybko.
Można
powiedzieć, że topnieje. Popatrzyłem na
świeży, biały śnieg. On też wkrótce
zamieni się w wodę. Tak szybko ucieka
czas.
Poczułem lekkie uderzenie w ucho.
Czyżby ktoś rzucił gałkę ze śniegu. Nie.
To mój Anioł, z którym od czasu do
czasu sobie pogadać lubimy:
- Pamiętam, może to kilka chwil temu,
może kilka lat, jak Pan Bóg wysłał mnie
z Twoją duszą do Twoich rodziców.
Byłeś maleńkim dzieciątkiem. Teraz
jesteś dorosłym mężczyzną. Jeszcze
kilka chwil, może kilka lat, będziesz
dziadkiem. A potem najtrudniejszy dla

Wdzięczna za wszystko
Danuta Szkałuba

Mateusz

Zawiadomienie

Podziękowanie
Bardzo dziękuję
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Majdanie Wielkim
Małgorzacie Kawałek
za okazane zrozumienie
i zatrudnienie mnie
w SP w Majdanie Wielkim,
a co za tym idzie umożliwienie
dopracowania do emerytury.
Jednocześnie dziękuję Pani Dyrektor
i całemu Gronu Pedagogicznemu
oraz wszystkim pracownikom tej
szkoły za życzliwe przyjęcie mnie
do swojego grona i za wspaniałą
współpracę.
Wszystkim bardzo serdecznie
dziękuję
i życzę wszelkiej pomyślności
oraz sukcesów zawodowych
i osobistych

was, ludzi moment – śmierć. Twoje ciało
stanie się prochem.
- To tak trochę jak ze śniegiem –
przerwałem Aniołowi. – Spada z góry,
jakiś czas leży, rozpuszcza się, wsiąka w
ziemię. Ale potem i tak paruje i wraca z
powrotem do nieba.
- Brawo. Piękne porównanie. Jest w tym
dużo prawdy. Tylko wiesz, zastanawiam
się. czy Twoją duszę będę mógł zanieść z
powrotem do nieba, do Pana Boga.
- Oj, chyba nie bardzo! Trochę czasu nie
byłem u spowiedzi.
- Jeśli nie chcesz się pośliznąć wprost do
piekła, to musisz się poprawić.
Przypomniał mi się chłopak, który
„wywinął orła”. W jego wykonaniu
wzbudziło to śmiech. Ale do piekła…
To mało śmieszne. Chociaż szkoda
dyskotek i zabaw, to jednak dobrze, że
jest Wielki Post. Dobrze, że popiół
przypomina, iż nasze życie przemija i
ciało zamienia się w marny proch.
Oj, dobrze, że wczoraj popadał śnieg.

Zarząd Koła „ OLENDER” PZW w Krasnobrodzie zgodnie z § 52 ust. 4 Statutu
Polskiego Związku Wędkarskiego zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze
członków Koła odbędzie się w świetlicy Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie ul. 3go Maja 26 w dniu 09. 02. 2003 roku o godz. 10.15
W przypadku braku wymaganej liczby członków Koła na WZ w pierwszym
wyznaczonym wyżej terminie, wyznacza się drugi termin WZ na godz. 10.30.
Zebranie rozpoczęte w drugim terminie jest prawomocne niezależnie od liczby obecnych
członków Koła.
Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZ (ewentualnie wybór Prezydium WZ).
Uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych członków PZW w okresie między WZ.
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
Wręczenie odznaczeń związkowych oraz dyplomów.
Sprawozdania z działalności za rok 2002:
a) Zarządu Koła,
b) Komisji Rewizyjnej,

c) Sądu Koleżeńskiego,
d) Rzecznika Dyscyplinarnego,
e) Społecznej Straży Rybackiej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Wystąpienie przedstawiciela Zarządu Okręgu PZW w Zamościu.
9. Zatwierdzenie dokumentów programowych na rok 2003: planu pracy,
kalendarza imprez sportowych Koła, preliminarza budżetowego Koła
10. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Gazeta Krasnobrodzka
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Budżet Gminy Krasnobród
na 2003 rok
Podczas II sesji Rady Miasta i Gminy Krasnobród, która
odbyła się w dniu 30 grudnia 2002r. został uchwalony Budżet
Gminy Krasnobród na 2003 rok. Podobnie jak w latach
ubiegłych budżet publikujemy na łamach „Gazety
Krasnobrodzkiej”.
I DOCHODY BUDŻETU GMINY
Dochody budżetu gminy planuje się uzyskać w wysokości:
10.320.990 zł. w tym:
dochody na zadania własne: 9.247.019 zł.
dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami: 1.073.971 zł.
Dział: Rolnictwo i łowiectwo
Wpływy ze sprzedaży świadectw miejsca
pochodzenia zwierząt
Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za
dzierżawę obwodów łowieckich i tenuty
dzierżawnej
Dopłata WFOŚiGW do oprocentowania obligacji
na kanalizację
Dział: Gospodarka mieszkaniowa
Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste
użytkowanie nieruchomości
Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego i
czynszów mieszkalnych
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
Dział: Administracja publiczna
Usługi ksero, sprzedaż znaków, dzienników
budowy prowizja za prowadzenie sprzedaży i
dzierżawę gruntów AWRSP
Dział: Dochody od os. prawnych, os. fiz.
i od innych jedn. nie posiadających
osobowości prawnej
Podatek rolny od os. prawnych
Podatek leśny od os. prawnych
Podatek od nieruchomości od os. prawnych
Udział w podatku doch. od os. fizycznych
Udział w podatku doch. od os. prawnych
Wpływy z opłaty skarbowej
Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób
fizycznych
Podatek rolny od os. fizycznych
Podatek leśny od os. fiz.
Podatek od nieruchomości od os. fiz.
Opłata targowa
Opłata miejscowa
Opłata administracyjna za czynności urzędowe
Wpływy z karty podatkowej
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych

23873
2000

Dział: Różne rozliczenia
Część podstawowa subwencji ogólnej
Część rekompensująca subwencji ogólnej
Część oświatowa subwencji ogólnej
Odsetki od środków na rach. bankowych

6036372
1526686
87538
4402148
20000

Dział: Oświata i wychowanie
Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań dla
nauczycieli
Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń
Dotacja na FŚS dla nauczycieli rencistów i
emerytów
Dotacja na zadania szkoleniowo-dydaktyczne ze
środków Programu Aktywizacji obszarów
wiejskich
Dotacja Wojewody Lubelskiego na modernizację
dachów w ZSO

109300

Dział: Opieka społeczna
Wpływy z usług opiekuńczych
Dotacja celowa na wypłatę dodatków
mieszkaniowych
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na Warsztaty
Terapii Zajęciowej

357850
950

1140
5200
18000

44960
40000

3000

18873

368500
38500
110000
220000
10000

Dział: Edukacyjna opieka wychowawcza
Wpływy z opłat rodziców za przedszkole
Dotacja na FŚS dla nauczycieli rencistów i
emerytów
Dział: Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Wpływy ludności na kanalizację

5000
351900
23000
20000
3000

50000
50000

10000

2263124
8840
58617
783537
658027
15000
40000
35000
226595
52377
166331
22000
17000
300
25000
48500
23000
5000
78000

Dział: Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Wpływy ze sprzedaży Gazety Krasnobrodzkiej
Ogółem zadania własne

5000
5000
9247019

Zadania zlecone i powierzone
Dział: Administracja publiczna
Dotacja na zadania zlecone z Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie
Dotacja na zadania powierzone ze Starostwa
Powiatowego w Zamościu
Dotacja na przeprowadzenie Spisu Powszechnego
i Rolnego
Dział: Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Dotacja na prowadzenie i aktual. rejestru
wyborców

78715
73615
5100

1056
1056

Dział: Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
200
Dotacja na obronę cywilną
200
Ciąg dalszy na str. 12
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Budżet Gminy
Krasnobród
na 2003 rok
ciąg dalszy ze str. 11
Dział: Opieka społeczna
Dotacja na zasiłki dla podop. oraz skł. na ubezp.
społeczne
Dotacja na skł. zdrowotne za osoby korzyst. z
pomocy społ.
Dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy
Społecznej
Dział: Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Dotacja na ośw. dróg dla których Gmina nie jest
Zarządcą
Ogółem na zadania zlecone i powierzone
OGÓŁEM

942000
766000
46000
38000
92000

52000
52000
1073971
10320990

II WYDATKI BUDŻETU GMINY
Wydatki budżetu gminy planuje się na ogólną kwotę:
10.081.990 zł. w tym:
na realizację zadań własnych: 9.008.019zł.
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami: 1.073.971 zł.

Zadania własne
Dział: Rolnictwo i łowiectwo
1. Wynagr. prow. za inkaso świadectw miejsca
poch. zwierząt
2. Zakup druków świadectw miejsca poch.
zwierząt i kolczyków
3. Opłaty za schronisko dla bezdomnych zwierząt
4. Dofinansowanie kół łowieckich
5. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 2% od
wpływów podatku rolnego
Inwestycje:
Wodociąg- Wólka Husińska, ul. Łąkowa
(materiały)
Projekt -dokumentacja modern. Wodociągu ul.
Sosnowa, Leśna
Dział: Transport i łączność
Remonty chodników, dróg gminnych i
przystanków autobusowych
Zimowe utrzymanie dróg
Modernizacja dróg :Wczasowa, Grabnik oraz
parkingów
Modernizacja drogi w Starej Hucie w ramach
programu SAPARD
Dział: Turystyka
1. Promocja Gminy ( inform.turyst.,udział w
targach inne)
2. Wspieranie agroturystyki: Krasnobrodzkiego
Stowarzyszenia Turystycznego i
Krasnobrodzkiego Towarzystwa Regionalnego
Dział: Gospodarka mieszkaniowa
1.Wykonanie szacunków, podział działek, koszty
ogłoszeń aktualizacja map

36101
1061
1000
1000
1000
4540

20000
7500
498797
32835
15000
70660
380302
11000
10000

1000
35234
20000
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2. Zakup gruntów na mienie komunalne
3. Opłata za wieczyste użytkowanie

15000
234

Dział: Działalność usługowa
Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

60000

Dział: Administracja publiczna
1. Wydatki Rady Miasta i Gminy: diety,
organizacja Sesji
2.Wynagrodzenia prowizyjno - agencyjne
(sołtysi, inkasenci)
3. Utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy:
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Nagrody Jubileuszowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
Wynagrodzenie Radcy Prawnego
Delegacje służbowe
Zakup materiałów biurowych, paliwa, druków,
środki czystości
Energia i gaz
Usługi pocztowe, telekomunikacyjne,
informatyczne
Opłaty i składki ( w tym ubezpieczenia mienia)
Zakup mebli i sprzętu biurowego
Organizacja kancelarii tajnej
4. Składki na rzecz Związku Gmin
Dział: Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne:
Wynagrodzenia kierowców
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
Paliwo
Zakupy sprzętu
Nagrody, zawody, manewry, diety
Energia, gaz
Szkolenia funkcyjnych
Konkurs wiedzy pożarniczej
Remonty strażnic Majdan Wielki, Majdan Mały,
Wólka Husińska, Hutków
Remonty pojazdów i sprzętu
Ubezpieczenie kierowców, pojazdów, strażnic
Zwrot kosztów za udział w likwidacji skutków
pożaru
Opłaty telekomunikacyjne
Dział: Obsługa długu publicznego
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Dział: Różne rozliczenia
Rezerwa ogólna
Koszty obsługi bankowej
Dział: Oświata i wychowanie
1. Dowożenie uczniów do szkół
2. Szkoły podstawowe
wynagrodzenia osobowe
dodatkowe wynagrodzenia roczne

60000
1200895
41967
28000
1127280
652000
14580
51000
131000
18500
17000
15000
13000
62000
26000
100000
16000
6000
5200
3648

156125
156125
48000
3220
9315
1280
2310
10000
8000
10000
11000
1000
2000
20000
8800
9000
11000
1200
344000
344000
44400
30000
14400
5054057
130000
2928918
1665115
131929

Ciąg dalszy na str. 13
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Ciąg dalszy ze str. 12
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe
Krajowe podróże służbowe
Materiały i wyposażenie
Energia
Zakup pozostałych usług
Różne opłaty i składki
Inwestycje: modernizacja kotłowni w budynku
ZSP Krasnobród
3. Oddziały przedszkolne
Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń –
dodatki wiejskie i mieszkaniowe
wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Fundusz Pracy
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
4. Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego
wynagrodzenia osobowe
dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń-dod.
wiejskie i mieszkan.
Zakup pozostałych usług
5. Utrzymanie gimnazjum
wynagrodzenia osobowe
dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń- dod.
wiejskie i mieszkan.
Krajowe podróże służbowe
Materiały i wyposażenie
Energia
Różne opłaty i składki
Zakup pozostałych usług
Inwestycje:
Rozbudowa gimnazjum i modernizacja dachów
6. Rezerwa celowa na dofinans. dokształcania
nauczycieli
7. Nagrody Burmistrza dla nauczycieli
8. Dotacja na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i
emerytów
9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
10. Finansowanie zadań naukowodydaktycznych w ramach Programu
Aktywizacji Programów Wiejskich
Dział: Ochrona Zdrowia
1. Finansowanie wydatków Miejsko- Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Dział: Opieka społeczna
1.Wydatki na dodatki mieszkaniowe
2. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
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352278
48288
108150
177329
4500
38000
146000
100929
6400
150000
198471
17116
131027
9681
28316
3881
8450
228429
129070
10217
26772
3668
8323
10573
39806
1459806
732489
58055
152964
20960
45677
75361
2000
7800
120000
3000
121500
120000
22493
4780
18000

Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
Zakup usług pozostałych
3.Dożywianie uczniów w szkołach
podstawowych
4.Wydatki na usługi opiekuńcze świadczone nad
osobami starszymi
5.Wypłata zasiłków dla podopiecznych
6. Utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej
Dział: Edukacyjna opieka wychowawcza
1. Świetlice
Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzen
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagr. roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki Fundusz Pracy
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
2. Przedszkola
Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzendod.mieszkan. I wiejskie
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
4.Fundusz stypendialny
5. Rezerwa celowa na dofinans. dokształcania
nauczycieli
6. Dotacja na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i
emerytów
7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
Dział: Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
1. Wywóz śmieci z kontenerów i koszy ulicznych
2. Utrzymanie zieleni miejskiej
3. Usługi komunalne świadczone przez ZGK
4. Zimowe utrzymanie chodników
5. Sprzątanie świata - zakup worków, rękawic
6. Konkurs "Zwiększanie estetyki"
7. Oświetlenie uliczne i konserwacja
8. Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia
9. Oświetlenie - Zielone, Krasnobród, Hutków,
Husiny, Podklasztor, Szur, Turzyniec

1500
52406
4100
10110
1390
1000
1400
500
1317
3300
35000
8000
50000
352269
346047
256503
12045
178895
14149
36061
4942
10411
78457
5741
52786
3655
11100
1522
3653
5000
1387
3000
1700

230500
40000
23000
10000
5000
500
2500
94000
40000
15500

18200

44960
78000

78000
534292
12000
77023

Dział: Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
1. Organizacja imprez z zakresu kultury
2. Grobownictwo
3. Biblioteki
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki Fundusz Pracy
Materiały i wyposażenie

354571
3000
2451
72890
50000
3200
9515
1310
500

Ciąg dalszy na str. 14
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Budżet Gminy
Krasnobród
na 2003 rok

III Przychody i rozchody budżetu gminy
Przychody ogółem
1. Kredyt na drogi
Rozchody
1. Spłata pożyczek i kredytów

ciąg dalszy ze str. 13
Zakup książek
Krajowe podróże służbowe
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
4. Utrzymanie CKiS-u
wynagrodzenia osobowe
dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Fundusz Pracy
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
Zakup usług remontowych
Krajowe podróże służbowe
Materiały i wyposażenie
Energia
Podatek od nieruchomości
Zakup pozostałych usług
Różne opłaty i składki
Dział: Kultura fizyczna i sport
1. Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej
2. Dofinansowanie do krzewienia kultury
fizycznej
Ogółem zadania własne

5000
300
250
1400
1415
276230
102000
7600
19700
2700
3330
3000
2000
50000
20000
400
63500
2000
24000
3000
21000
9008019

Zadania zlecone i powierzone
Dział: Administracja publiczna
Finansowanie zadań z zakresu administracji w
ramach zadań zleconych
Finansowanie zadań z zakresu administracji w
ramach zadań powierzonych

78715
73615
5100

Dział: Urzędy Naczelnych organów
władzy państwowej
Prowadzenie rejestru wyborców

1056
1056

Dział: Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej

200
200

Dział: Opieka społeczna
Zasiłki dla podopiecznych i składki na ubezp.
zdrowotne
Składki na ubezp.zdrowotne za
os.pobier.świadcz.z pomocy społ.
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
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942000

Środki specjalne
W formie środków specjalnych prowadzi się świetlicę z
dożywianiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Krasnobrodzie. Przychody planuje się uzyskać z odpłatności
rodziców za wyżywienie - 130.000 zł. Wydatki planuje się
przeznaczyć na zakup artykułów żywnościowych oraz środków
czystości artykułów gospodarstwa domowego w kwocie
130.000 zł.
Środki specjalne przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w
Dominikanówce
1. Stan środków na początku roku
2. Wpływy ze sprzedaży prac i usługi
wykonanych przez uczestników WTZ
Razem przychody
3. Wydatki na dofinansowanie wycieczek dla
uczestników WTZ
4.Wydatki na obsługę rachunku bankowego
5. Zakup materiałów do prowadzenia terapii
zajęciowej
Razem wydatki
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
1. Stan funduszu na początku roku
2. Przychody ogółem w tym :
przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
Wydatki ogółem w tym :
na edukację ekologiczną
zakup koszy
zakup materiału do nasadzeń

Dział: Gospodarka komunalna i ochrona
52000
środowiska
Wydatki na oświetlenie dróg dla których gmina
nie jest zarządcą
52000
Ogółem zadania zlecone i powierzone
1073971
OGÓŁEM
10081990

5000
4000
9000
4000
500
4500
9000

15000
3000
3000
18000
2000
10000
6000

Zakłady budżetowe
Gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego
prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie
z/s w Hutkach
1. Stan środków obrotowych na początku roku
26000
2. Przychody ogółem z usług wodociągowych,
komunalnych, zrzut ścieków
960400
Razem przychody
986400
Ogółem wydatki
951400
4. Stan środków na koniec roku
35000

D rogi Czytelni
Czyteln i ku!

766000
46000
38000
92000

- 380000
- 380000
- 619000
- 619000

M asz ciekaw y pom ysł,
nurtujący
nurtuj cy Cię
Ci pro
pr o blem .
N apisz.
Postaram y się
si w ydać
yda Tw ój
artykuł na łam ach
„G azety K rasnobrodz
rasnobrod z kiej”
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Nowa instytucja,
nowy dyrektor
W związku z nowelizacją ustawy o
bibliotekach Rada Miasta i Gminy
Krasnobród uchwałą z dnia 10
października 2002r. zdecydowała o
utworzeniu z dniem 1 stycznia 2003
roku
Miejsko-Gminnej
Biblioteki
Publicznej
(dotychczas
działalność
biblioteczna prowadzona była w ramach
Centrum
Kultury
i
Sportu
w
Krasnobrodzie).
Na
stanowisko
dyrektora nowo powstałej instytucji
Burmistrz MiG Krasnobród powołał
wieloletniego pracownika biblioteki
panią mgr Sabinę Zdonek.

Seniorzy i karnawał
W sobotę 25 stycznia 2003r. w Centrum
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
odbędzie się zabawa karnawałowa
organizowana przez Klub Seniora. Tego
typu spotkania organizowane w CKiS
mają już swoją tradycję. Są dobrą formą
miłego spędzania czasu, wspólnej
zabawy. W planowanej zabawie weźmie
udział około 30 osób.
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Co słychać
w kulturze?
Koncert kolęd
W dniu 26 stycznia 2003r. w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbędzie się
„Koncert Kolęd”. W koncercie wystąpią: dzieci z krasnobrodzkiego przedszkola,
młodzież z ZSO, Chór Parafialny z Krasnobrodu, Grupa Teatralna z Uzdrowiska,
Zespół „Wójtowianie” , dzieci ze Świetlicy Socjoterpaeutycznej CKiS. Początek
koncertu o godz. 1500. Serdecznie zapraszamy.
Ferie w CKiS
Podczas ferii zimowych w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbędą się
zajęcia dla dzieci. Podczas codziennych spotkań w CKiS będą prowadzone różnego
rodzaju gry i zabawy, zajęcia plastyczne, spotkania w „Klubie Szachowym”,
dyskoteki i projekcje filmów video. Szczegółowy program zajęć będzie podany na
plakatach informacyjnych.
„JAWOR” w Krasnobrodzie
W ramach Zimowego Tournee po Roztoczu w Krasnobrodzie gościć będziemy
Zespół Pieśni i Tańca „JAWOR” z Akademii Rolniczej w Lublinie. Koncert odbędzie
się w dniu 1 lutego 2003r. o godz. 1900 w sali widowiskowej Centrum Kultury i
Sportu w Krasnobrodzie. W programie koncertu zobaczymy tańce narodoworegionalne oraz widowisko historyczno-patriotyczne „NIE ZGINĘŁA”. Serdecznie
zapraszamy na ten koncert. Wstęp wolny.
Informacje zebrała:
M. Czapla

Kolędy różnych
narodów

Ogłoszenie
Poszukuję opiekunki

Dnia 19.12.2002r. odbył się Gminny Konkurs Kolęd Różnych
Narodów, którego organizatorem byli nauczyciele: mgr Mariola Czekirda i
mgr Jacek Kowalik ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim.
Dyrektor i organizatorzy konkursu serdecznie dziękują członkom
komisji: panu Józefowi Bąkowi – przewodniczącemu, paniom Marioli
Czapla i Annie Borek oraz panu Markowi Molenda za ocenę występów
uczniów ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Krasnobród.
Po wysłuchaniu kolęd w wykonaniu uczestników konkursu, komisja
wyłoniła zwycięzców. I tak w kategorii wiekowej klas I-III dwa
równorzędne I miejsca zajęli: solistka Agnieszka Kusiak z Majdanu
Wielkiego i Zespół „Słoneczka” ze SP w Kaczórkach. Natomiast w grupie
wiekowej uczniów klas IV-VI zwyciężył Zespół „Jagódki” ze SP w
Majdanie Wielkim. Zwycięzcy poszczególnych kategorii reprezentowali
Gminę Krasnobród na Powiatowym Przeglądzie Kolęd w Zamościu.
Jacek Kowalik

Podziękowania
Nietypowa ze względu na wykonanie „Szopka Bożonarodzeniowa”,
którą mieliście Państwo okazję oglądać w Centrum Kultury i Sportu
w Krasnobrodzie została wykonana w ramach zajęć świetlicy
socjoterapeutycznej.
Bardzo serdecznie dziękuję za duże zaangażowanie i pomoc w
realizację tego pomysłu rodzicom dzieci uczęszczających na zajęcia w
ramach świetlicy, tj. pani Ewie Kiecany i pani Aleksandrze Olszewskiej.
M. Mazurek

do 8-miesięcznego dziecka.
Praca aktualna od marca 2003r.
Szczegółowe informacje:
Tel. 0-608 818 197

Zimowe
wędkowanie
W dniu 20 stycznia 2003r. na zalewie
kąpielowym w Krasnobrodzie odbyły się Sportowe
Zawody w Wędkarstwie Podlodowym o
Mistrzostwo Koła „Olender” Polskiego Związku
Wędkarskiego.
Pierwsze miejsce zajął i Mistrzem Koła został
Roman Gradziuk. Na drugim miejscu uplasował się
Andrzej Kasprzyk. Trzecie miejsce zajął Zbigniew
Wnuk.
Organizatorzy
zawodów
zapewnili
okolicznościowe dyplomy dla zwycięzców oraz
puchar dla Mistrza.
M. Czapla
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