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Razem 
łatwiej 

 
       Od 15 stycznia 2001 roku w Zespole Szkół Podstawowych w Krasnobro-
dzie rozpoczęto nauczanie indywidualne dzieci niepełnosprawnych z terenu 
naszej gminy. Zajęcia będą prowadzone w poniedziałki, środy i piątki. Dzieci 
dowożone są samochodem marki Volkswagen Transporter, który prezentuje-
my poniżej. Przypomnę, że zakup tego samochodu w połowie sfinansował 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
      Głównym celem prowadzenia nauczania indywidualnego w szkole jest in-
tegracja dzieci niepełnosprawnych ze społecznością uczniowską i  rówieśni-
kami. Dotychczas bowiem dzieci niepełnosprawne objęte były nauczaniem 
indywidualnym we własnych domach. Zakładamy również, że ta nowa forma 
spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci niepełnosprawne przyczyni się 
do bardziej efektywnego wykorzystania czasu pracy nauczycieli prowadzą-
cych zajęcia rewalidacyjno-dydaktyczne. W ramach tych zajęć będzie się od-
bywało nauczanie dzieci sprawnych intelektualnie i przygotowanie do samo-
dzielnego funkcjonowania w społeczeństwie dzieci o większym stopniu nie-
pełnosprawności. 
     Mamy nadzieję, że podobnie jak WTZ w Dominikanówce i ta inicjatywa 
spotka się z aprobatą uczniów i dorosłego społeczeństwa Krasnobrodu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Prezentowany powyżej samochód oprócz dowożenia na zajęcia dzieci niepeł-
nosprawnych będzie służył również do realizacji potrzeb związanych z dzia-
łalnością Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie, tj. organizacji 
imprez, wyjazdów zespołów działających przy COKiS oraz dowożenia dzieci 
do szkół. 

M.Czapla 

 

W styczniowym numerze 
m. in.: 

 

� Stawanie na głowie cz. 3 

� Jaki był rok 2000? 

� Sesja Rady MiG 

� Budżet gminy na 2001 rok 

� Niż demograficzny 

� Wodociągi 

� Co słychać w COKiS-ie? 

� Krzyżówka i humor 

 

TU KUPISZ  
„GazetęKrasnobrodzką”  

 
   DOMINIKANÓWKA 

� Sklep – Stanisław Krzeszowski 
   MAJDAN WIELKI 

� Sklep – Nadłonek  Marian 
� Sklep – Misztal Zofia 

    ZIELONE 
�  Sklep – Mazur Stanisław 

    STARA HUTA  
� Sklep – Zaśko Henryk 

    HUCISKO  
� Sklep – Ścirka Wiesława 

    MALEWSZCZYZNA  
� Sklep – Szkałuba Jerzy 

    KACZÓRKI  
� Sklep – Kowalczuk Stanisława 

    HUTKI 
�  Sklep – Bodys Brygida 

    WÓLKA HUSI ŃSKA  
� Sklep – Czapla Anna 

    HUTKÓW  
� Sklep – Boryło Stefan 

    KRASNOBRÓD   
� Kiosk  „Ruch” – S. i S. Cieplako-

wie 
� Sklep Chemiczny - Beata Maru-

szak 
   PODKLASZTOR 

� Sklep Spoż. – Marzena Tarłowska 
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*****  

Od 27 stycznia do 11 lutego trwają te-
goroczne ferie zimowe. Podobnie jak w 
latach ubiegłych zarówno szkoły  jak i 
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie przygotują pewne pro-
pozycje spędzenia wolnego czasu. 
Szczegóły tych propozycji będą podane 
na plakatach .Zapraszamy dzieci i mło-
dzież do udziału w tych zajęciach.   
 

***** 
W dniu 21 stycznia br. o godz. 1400 w 
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbędzie się spotkanie 
założycielskie Klubu Honorowych 
Dawców Krwi w Krasnobrodzie. 
Serdecznie zapraszamy na to spotkanie 
dawców krwi z terenu Miasta i Gminy 
Krasnobród oraz osoby, które są 
zainteresowane dzieleniem się z innymi 
tym cennym „darem  życia” jakim jest 
krew. 
 

***** 
W dniu 8 stycznia br. miał miejsce 
pożar budynku mieszkalnego państwa 
Ewy i Jerzego Wodeckich w Majdanie 
Wielkim. Pomimo szybkiej interwencji 
straży pożarnej i pomocy sąsiadów  
budynek uległ częściowemu spaleniu.   
Na pomoc w odbudowie zniszczeń 
pośpieszyli mieszkańcy całej 
miejscowości Majdan Wielki. Pomoc 
polegała na zbiórce pieniędzy wśród 
mieszkańców oraz pracach 
remontowych i sprzątaniu. Z pomocą 
przyszedł też Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, 
który zakupił blachę na pokrycie dachu. 

 
 

***** 
 

      Informacje zebrała:  
                      M. Czapla 
 

 

 

WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 
 

***** 
W dniu 11 marca 2001 (niedziela) roku 
w Ośrodku Wypoczynkowym 
„Portland” w Krasnobrodzie odbędzie 
się sympozjum naukowe na temat 
powstania Uzdrowiska Krasnobród. 
Organizatorami tego sympozjum są: 
Urząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 
oraz Izba Gospodarcza "Uzdrowiska 
Polskie" w Warszawie. Fakt uzyskania 
statusu uzdrowiska będzie miał duży 
wpływ na dalszy rozwój naszego miasta 
stąd też organizatorzy spodziewają się 
dużego zainteresowania ze strony 
mieszkańców. Przewiduje się też udział 
w sympozjum władz rządowych i 
samorządowych z całego województwa 
lubelskiego. Program sympozjum oraz 
tematy referatów zostaną opublikowane 
w specjalnym wydaniu "Gazety 
Krasnobrodzkiej". 
 

***** 
W czerwcu 2000r zakończono etap 
budowy kanalizacji z przyłączami na ul. 
Partyzantów, Kościuszki, Leśnej, 
Sikorskiego. Wykonano ponad 5 km. 
Sieci, w tym ponad 150 przyłączy 
indywidualnych za kwotę ponad 680 
tys. zł. W styczniu bieżącego roku 
wykonawca robót wyłoniony w prze-
targu, rozpocznie budowę kanalizacji 
ul. Cichej, Mickiewicza, 22 Lipca. W 
tym etapie przewiduje się do 
wykonania około 60 przyłączy 
indywidualnych ponad 3 km sieci oraz 
2 przepompownie na ul. Cichej i 
Mickiewicza. Koszt zadania ponad 500 
tys. zł. 

***** 
 

 
***** 

W dniu 4 lutego 2001r. w Lasowem na te-
renie Gminy Krasnobród odbędą się uro-
czystości patriotyczne upamiętniające 
walki żołnierzy Armii Krajowej. Organi-
zatorami tej uroczystości są: Światowy 
Związek Armii Krajowej – Okręg Za-
mość, Lubelski Urząd Wojewódzki Dele-
gatura w Zamościu, Parafia Rzymsko-
Katolicka w Krasnobrodzie i Urząd Mia-
sta i Gminy w Krasnobrodzie. Uroczysto-
ści upamiętniające tragiczne wydarzenia 
pod Lasowcami rozpoczną się o godz. 
1200 Mszą św., a następnie z programem 
artystycznym wystąpią uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Hutkach-Kaczórkach. W 
uroczysto-ściach rocznicowych wezmą też 
udział: kompania wojskowa, orkiestra 
wojskowa, poczty sztandarowe AK, wła-
dze województwa, powiatu i gminy oraz 
społeczność lokalna 

 
***** 

Zgodnie z uchwalonym „Samorządowym 
programem na rzecz osób niepeł-
nosprawnych i starszych” i w ramach 
współpracy ze Starostwem Powiatowym 
w Zamościu zostało utworzone w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Krasnobro-
dzie nowe stanowisko ds. obsługi 
informatycznej i technicznej dla osoby 
niepełnosprawnej. Na utworzenie tego 
stanowiska - wyposażenie w sprzęt Urząd 
otrzymał 25 tys. zł. Ponadto wynagrodze-
nie pracownika przez 1,5 roku będą 
pokrywane z budżetu Państwa. 
 

***** 
W dniach od 8 do 12 stycznia br. w 
Niepublicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Krasnobrodzie prowadzone 
były bezpłatne badania cytologiczne dla 
kobiet powyżej 30 roku życia. Badania 
prowadził Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie 
Lubelskim, a akcja sfinansowana przez 
Ministerstwo Zdrowia i Opieki 
Społecznej. Badania cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, skorzystało z nich 
około 600 kobiet. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

OODD  RREEDDAAKK--
CCJJII  

 

Zapraszamy 
do reklamowania 

na łamach 
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Stawanie na głowie (cz. 3) 
Rozmowa z Burmistrzem Miasta i Gminy Krasnobród  

Markiem Pasiecznym 
 

       W publikowanych w „G.K.” dwóch odcinkach wywiadu z 
Burmistrzem MiG Krasnobród Markiem Pasiecznym poruszane 
były sprawy dotyczące: inwestycji, bezrobocia i oświaty. Zapra-
szam do lektury dalszej części wywiadu. 
 
M. Cz.: Panie Burmistrzu, wiadomo, że aby móc coś zrobić 
potrzebne są środki finansowe. Wiadomo też, że samorządy nie 
dysponują wystarczającymi środkami. W jaki więc sposób można 
je pozyskiwać i jak to się robi w naszej gminie? 
M.P. –Jest pewna liczba gmin posiadających duże dochody wła-
sne, co jest efektem ich dobrej lokalizacji przy przejściach gra-
nicznych, na skrzyżowaniach dróg krajowych, w sąsiedztwie du-
żych miast. Do kasy tych gmin wpływają duże środki finansowe 
z działalności gospodarczej osób fizycznych i prawnych. Jest też 
szereg gmin, które leżą na peryferiach kraju, województwa, czy 
powiatu, w znacznej odległości od głównych ciągów komunika-
cyjnych, co nie sprzyja ich rozwojowi gospodarczemu, a niestety 
do takich należy nasza gmina. Dlatego niezbędnym jest sięganie 
po środki pomocowe w postaci dotacji, które są możliwe do osią-
gnięcia. Głównymi „źródłami” dofinansowania gmin są: Urząd 
Wojewódzki Wydział Ochrony Środowiska – kanalizacja, Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska – zadania związane z 
ochroną środowiska, Urząd Marszałkowski – drogi gminne, 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dotacje do 
dróg, wodociągów, kanalizacji, Ministerstwo Edukacji i Lubelski 
Kurator Oświaty – dotacje na zadania oświatowe, Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dotacje do za-
dań związanych z likwidacją barier architektonicznych dla po-
trzeb osób niepełnosprawnych i starszych. 
 
M.Cz.: Jakie są zasady pozyskiwania środków z w/w źródeł? 
Przecież nie każdy otrzymuje dofinansowanie? 
M.P. - Aby uzyskać jakiekolwiek dotacje (środki finansowe) na-
leży spełnić szereg kryteriów a przede wszystkim: posiadać pełną 
i aktualną dokumentację techniczną danej inwestycji, pozwolenie 
na budowę oraz wykonać zadanie w całości, w terminie, pod wła-
ściwym nadzorem zgodnie z zawartą umową. Należy też mieć 
zabezpieczone środki w budżecie, uregulować należności finan-
sowe wykonawcy, a dopiero wówczas można ubiegać się o czę-
ściową refundację. Bardzo istotna jest sama procedura opracowa-
nia wniosku. Aby taki wniosek przygotować, spełniając kryteria, 
które dyktuje instytucja dotująca konieczna jest duża wiedza pra-
cowników merytorycznych urzędu z zakresu inwestycji, zasad 
przeprowadzania przetargów i gospodarki finansowej. Taką wie-
dzę można zdobyć na kursach i szkoleniach specjalistycznych, z 
których korzystają nasi pracownicy bezpośrednio zajmujący się 
prowadzeniem i nadzorem inwestycji. Praktyki samorządów w 
tym zakresie są różne. Są gminy, które same opracowują wnioski 
o dofinansowanie, w innych gminach szuka się osób lub firm, 
które opracowują te wnioski i wówczas samorząd płaci za to duże 
pieniądze. W naszej gminie wybraliśmy wariant pierwszy i po-
stawiliśmy na szkolenie własnej kadry, po to by sprostać wyma-
ganiom instytucji mogących udzielić dofinansowania. To się 
opłaca, bo np. dwudniowe szkolenie pracownika kosztuje kilkaset 
złotych, a na podstawie dobrze opracowanego wniosku można 
pozyskać kwoty znacznie większe, rzędu 

kilkuset tysięcy złotych. Na przykładzie naszego urzędu z 
całą stanowczością możemy stwierdzić, że inwestowanie w 
ludzi procentuje - wydatki związane z podnoszeniem kwa-
lifikacji pracowników zwracają się wielokrotnie. 
 
M.Cz.: Proszę powiedzieć, jakie środki i skąd udało się 
pozyskać obecnemu samorządowi w ciągu dwóch lat 
działalności. Na jakie cele te środki zostały przeznaczone? 
M.P. – Efekty naszych działań związanych z pozyskiwa-
niem środków najlepiej przedstawią liczby. Otóż w ciągu 
dwu lat udało się pozyskać szereg dotacji, z których wy-
mienię tylko najważniejsze: 
� Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych  ogółem -  411 tys. zł, w tym: 
- 271 tys. zł. -dotacja na adaptację budynku Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Dominikanówce, zakup samochodu dla 
WTZ, utrzymania WTZ,  
- 66 tys. zł. - wykonanie podjazdów i łazienek w szkole w 
Krasnobrodzie dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych,  
- 50 tys. zł. - zakup samochodu na dowożenie tych dzieci  
- 24 tys. zł. - likwidacja barier architektonicznych przy bu-
dynku Urzędu Miasta i Gminy dla potrzeb osób niepełno-
sprawnym i starszych. 
� Urząd Wojewódzki Wydział Ochrony Środowiska – 
380 tys. zł. na kanalizację i oświetlenie 
� Urząd Marszałkowski w Lublinie – 100 tys. zł. na 
drogi gminne, 
� Ministerstwo Edukacji – 230 tys. zł -dotacja w postaci 
autokaru do przewozu dzieci  
Podsumowując dwuletnią działalność samorządu w zakre-
sie pozyskiwania dotacji z satysfakcją mogę stwierdzić, że 
pozyskaliśmy łącznie 1.210.000 zł (ponad 12 miliardów 
starych złotych). Jest to efekt pracy wielu pracowników 
samorządowych oraz zaangażowania i wysiłku wielu rad-
nych. 
 
M.Cz.: Czy prowadzone przez samorząd inwestycje są 
prowadzone włącznie z kredytów, pożyczek i dotacji? 
M.P. – Nie tylko. Myślę, że na szczególne podkreślenie 
zasługuje fakt włączenia się mieszkańców Krasnobrodu w 
realizację inwestycji pod nazwą budowa kanalizacji. Party-
cypacja mieszkańców w budowie przykanalików w obrębie 
istniejącego kolektora ściekowego spowodowała, że inwe-
stycja została zasilona kwotą 220 tys. zł. Tutaj należą się 
szczególne podziękowania mieszkańcom ulic: Sikorskiego, 
Partyzantów, Targowej, Kościuszki i dawnej Leśnej, gdzie 
100% mieszkańców wspomogło finansowo tą drogą, ale 
niezbędną inwestycję. Dzięki zrozumieniu ludzi, którzy 
przy skromnych środkach finansowych partycypowali w 
budowie przykanalików możemy kontynuować budowę 
dalszych odcinków kolektora. Duży wysiłek mieszkańców 
przyniesie wymierne efekty dla całej miejscowości, tj. czy-
ste środowisko oraz korzyści materialne dla samych miesz-
kańców, którzy będą płacili tylko za zrzut ścieków, a nie za 
ich dowożenie do oczyszczalni. Zainwestowane środki 
zwrócą się mieszkańcom w ciągu kilku lat. Mam nadzieję, 
że przyjęte rozwiązanie spotka się ze zrozumieniem i ak-
ceptacją przy realizacji kolejnych etapów tej inwestycji. 

         Ciąg dalszy na str. 4 
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Stawanie 
na głowie (cz. 3) 

 
Ciąg dalszy na str.3 
 
M.Cz.: Bardzo ważnym zadaniem samorządu jest odpowiednie 
gospodarowanie mieniem. Proszę powiedzieć jak to wygląda  w 
gminie Krasnobród? 
M.P. – Zgodnie z obowiązującym prawem samorząd nie może  
zajmować się działalnością komercyjną. Jeżeli samorząd nie ma 
środków finansowych i możliwości do gospodarowania na danym 
majątku, a pojawia się osoba fizyczna, która chce i może 
prowadzić taką działalność to należy jej to umożliwi ć. Dla 
przykładu podam, że w poprzednich latach samorząd ponosił 
duże wydatki związane z utrzymaniem i obsługą wyciągu 
narciarskiego i domków nad zalewem, a mimo to obiekty te 
popadły w ruinę. Dzięki ich sprzedaży samorząd uzyskał 
jednorazowo duże środki, ponadto co roku do kasy gminy 
wpływają podatki od nieruchomości i działalności gospodarczej. 
W 1999 uregulowaliśmy też sprawy własnościowe domu 
nauczyciela przy ul 3-go Maja. Myślę, że wszyscy mieszkańcy 
Krasnobrodu doceniają dbałość właścicieli o budynek i 
otaczający go teren, nawet osoby sceptycznie nastawione to 
takich rozwiązań. Nabywcy tych lokali są pełnoprawnymi 
właścicielami, inwestują we własny obiekt, co byłoby 
niemożliwe przy wcześniejszym stanie prawnym.  
 
M.Cz.: Panie Burmistrzu, czyżby gospodarowanie mieniem 
gminnym w Krasnobrodzie polegało tylko na jego sprzedaży? 
M.P. – Gospodarowanie mieniem to nie tylko sprzedaż, ale 
przede wszystkim dbanie o mienie, które posiadamy. W miarę 
posiadanych środków inwestujemy w obiekty, którymi zarzą-
dzamy. Remontujemy, modernizujemy i zabezpieczamy je przed 
niszczeniem. Przykładem może tu być budynek Szkoły Podsta-
wowej w Majdanie Wielkim, na którym wykonano nowy dach 
zabezpieczający budynek przed przeciekaniem. W ubiegłym roku 
również budynek Domu Kultury w Krasnobrodzie 
 
 

 
doczekał się wreszcie remontu. Większa część budynku 
została pokryta nowym dachem, częściowo wymieniono 
otwory okienne i drzwi. W bieżącym roku planujemy 
kontynuowanie rozpoczętych prac. Zamierzamy też 
ratować przed niszczeniem obiekty szkolne w 
Krasnobrodzie, o czym wspominałem już mówiąc o 
inwestycjach. Dbanie o mienie to także poszukiwanie 
rozwiązań dla zagospodarowania obiektów będących 
własnością gminy, ale w znacznej części 
wyeksploatowanych, na których modernizację i 
zagospodarowanie nie posiadamy środków. Przykładem 
jest tutaj budynek dawnego urzędu gminy. Główne 
działania w tym kierunku to: przygotowanie dokumentacji 
technicznej na modernizację tego obiektu i znalezienie 
użytkownika. Ponieważ w odczuciu społecznym zbywanie 
na rzecz osoby fizycznej jest „źle postrzegane”, w tym 
konkretnym przypadku chcemy, aby mieściła się tam 
instytucja, która mogłaby służyć całej społeczności 
lokalnej, a przy okazji stworzyć nowe miejsca pracy. 
 
M.Cz.: Mówił Pan o sprzedaży mienia, o dbaniu o nie,  czy 
tylko do tego ogranicza się samorząd?  
M.P. – Działalność naszego samorządu nie ogranicza się 
tylko do sprzedaży mienia i dbanie o nie, chcę podkreślić, 
że stale zwiększamy stan posiadania terenów. Dla 
przypomnienia informuję, że w 1998 roku gmina posiadała 
176ha gruntów, a na dzień 31.12.2000r. posiada 225ha. 
Zwiększenie na rzecz samorządu gruntów o 50 ha było 
możliwe m.in. dzięki przekazaniu terenów od Wspólnoty 
Gruntowej w Krasnobrodzie, a także sukcesywnym 
pozyskiwaniu terenów od Agencji Własności Rolnej 
Skarbu Państwa. Do tej pory gmina nie posiadała terenów o 
powierzchni większych niż 3ha z przeznaczeniem pod 
potencjalne inwestycje. Obecnie strategicznym kierunkiem 
działania samorządu na najbliższe lata jest przygotowanie 
ofert lokalizacyjnych pod działalność gospodarczą, aby 
mogły spełniać oczekiwania potencjalnych inwestorów. 
Przede wszystkim muszą mieć uregulowany stan prawny, 
dobrą lokalizacją i niezbędną infrastrukturą (energia, woda, 
gaz). Dopiero tak przygotowane oferty dają szansę na 
pozyskiwanie inwestorów i rozwój naszej gminy. 
 
      Ciąg dalszy wywiadu w kolejnym wydaniu „G.K.” 
                                                         Rozmawiała: M.Czapla 
 

 
 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych 
Gminy Krasnobród 

 

Miejscowości w Gminie 
Krasnobród objęte ak-

cją odśnieżania 

Przedsiębiorstwo odpo-
wiedzialne za odśnieża-

nie dróg gminnych 

Sprzęt przeznaczony do 
prowadzenia akcji od-

śnieżania 

Telefon kontaktowy 
do prowadzącego od-

śnieżanie 

Krasnobród, Zagóra, 
Borki, Grabnik, Hutków, 
Szur Zielone, Przejma, 

Husiny, Łozowica 

Zakład Gospodarki  
Komunalnej  

w Krasnobrodzie 

MTZ oraz ciągnik  
z dmuchawą 

660 7615 

Nowa Wieś,  
Majdan Mały 

Spółdzielnia Produkcji 
Rolnej w Krasnobrodzie 

2 ciągniki z pługiem 0 602 238 084 

Hutki, Kaczórki, Stara 
Huta, Potok Senderki, 

Lasowce 

Usługi  
Sprzętowo- Maszynowe 

Kazimierz KOSZEL 
Ciotusza Nowa 

równiarka drogowa 0 605 254 406 
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Kącik 
Poetycki 

 

    
Święta, święta  i po świętach 
    Długo się o nich pamięta. 
    o tym stole zastawionym, 
    o Jezusku Narodzonym. 
 
   Przyszedł na świat biedaczysko 
   by odmienić na nim wszystko. 
   Ale człowiek jest uparty, 
   ze wszystkiego stroi żarty. 
 
   Kręte drogi w życiu skraca, 
   od Jezuska się odwraca. 
   Lecz gdy bieda go przyciśnie 
   o swych grzeszkach ani piśnie. 
 
    Bieży prosto do Kościoła, 
   aby ujrzeć w nim anioła. 
   Do którego modły wznosi 
   i o łaski dalsze prosi. 
 
   A Jezusek Narodzony 
   patrzy na nas zawstydzony. 
   Za nas właśnie cierpiał męki 
   i z człowieka zginął ręki. 
 
   Lecz o wszystkim już zapomniał,  
   o nas u Ojca się upomniał. 
   By odkupić nasze winy, 
   byśmy lepsi wreszcie byli. 
 
   Więc pomyślmy czasem o Nim, 
   o Jezusku Narodzonym, 
   stole suto zastawionym 
   i o świętach przeminionych. 
 

 
Co nam Nowy Rok przyniesie, 

a co nowe tysiąclecie? 
 
Każdy duma po swojemu 
jak ustawić się na ziemi. 
Nikt o Bogu nie pamięta, 
byle była duża renta. 
 
Wciąż buduje się fortece 
i trzyma nad nim piecze. 
piękne wille z basenami 
oraz zagranicznymi kontami. 
 
Nawet dzieci się nie kocha, 
jedno tylko, a reszta "wynocha". 
Dla psów domy się buduje, 
a człowiek pod mostem nocuje. 
 
Zewsząd do nas bieda kroczy, 
szeroko otwierając oczy. 
Widzi wokół tyle zła. 
ale wciąż nadzieję ma. 
 
Że nam Nowy Rok przyniesie 
oraz Nowe Tysiąclecie: 
Wiele dobra i miłości, 
w każdym domu Bóg zagości. 
 
Wróci wiara w Mikołaja 
i postacie z dawnych bajek. 
Dzieci wkoło nas obsiędą, 
złączone polską kolędą. 

Autorką obu wierszy jest Maria Domańska 
 
 

 

 Ostatnie po-
żegnanie 

 
      W dniu 17 grudnia 2000 roku poże-
gnaliśmy poetkę i twórczynię ludową 
Panią Feliksę Lewandowską, osobę 
znaną nie tylko w Krasnobrodzie ze 
swej twórczości ludowej oraz szeroko 
rozumianej działalności kulturotwór-
czej. 
       Choć ostatnio p. Lewandowska 
przebywała u swojej siostry w Tarno-
brzegu uroczystości żałobne odbyły się 
w Krasnobrodzie, z którym poetka była 
bardzo związana. 
      Mszę św. sprawował ks. prałat Ro-
man Marszalec - proboszcz tutejszej pa-
rafii. Oprócz rodziny, przyjaciół i zna-
jomych, w uroczystościach żałobnych 
wzięli udział także: przedstawiciele 
władz samorządowych gminy i powia-
tu., wszyscy księża pracujący w naszej 
parafii oraz pracownicy Centrum 
Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobro-
dzie 
     Na zakończenie uroczystości żałob-
nych słowa pożegnania wygłosili: ks. 
prałat Roman Marszalec, Paweł Mur-
dzek oraz Marianna Olszewska, która 
pożegnała Panią Feliksę Lewandowską 
słowami wiersza własnego autorstwa, 
który poniżej przedstawiam. 

M. Czapla 
*****  

Gdy artyści odchodzą 
ludzie płaczą 
ale cieszą się aniołowie 
Tu na ziemi jakby mniej  
słońca 
kropelkami radość odpływa 
 
Dziś artystka odchodzi 
lecz nie cała 
duszy cząstkę tutaj zostawiła 
w polnym kwiecie 
w szumie wiatru 
w dźwięku dzwonków na "Anioł Pański" 
w nutce pieśni 
w strofie wiersza 
w płatku śniegu 
w barw tęczowej palecie 
 
Kiedy stanie u stóp tronu Maryi 
pieśń zanuci zwoim głosem słowiczym 
wiersz ułoży na powitanie 
i pomacha znajomym ułanom 
 
A potem poważne ściany nieba 
przyozdobi 
malowidłem wrzosów i sosen 
i obrazkiem Kaplicy Św. Rocha 
 
I zadziwi się Matka Boska 
w jakim pięknym stroju 
przyszła Feliksa Lewandowska 
artystka z Roztocza 

Marianna Olszewska 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Z żalem zawiadamiamy 

że w dniu 27.12.2000r. zmarła  

Stanisława Kula 
 

Poetka i twórczyni ludowa, 
animatorka życia kulturalnego 

w Wólce Husi ńskiej 
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XXI sesja 
Rady Miasta i Gminy  

Krasnobród 

     
  W dniu 29 grudnia 2000 roku odbyła 
XXI sesja Rady Miasta i Gminy Kra-
snobród. 
      Podczas ostatniej w 2000 roku sesji 
radni dyskutowali nad projektami 
uchwał w następujących sprawach: 
 
1. Powołania dodatkowego przedsta-
wiciela gminy na Walne Zgromadze-
nie Zamojsko-Roztoczańskiego 
Związku Gmin. 
Wyjaśnienia do projektu tej uchwały 
udzielił p. Adam Kalita, który poinfor-
mował, że zgodnie ze Statutem tego 
Związku przedstawicielami gminy są 
Burmistrz lub Zastępca Burmistrza, do-
datkowego przedstawiciela powołuje 
Rada Miasta i Gminy. Zarząd MiG Kra-
snobród zaproponował kandydaturę p. 
Andrzeja Serafina do pełnienia funkcji 
przedstawiciela naszej gminy na Walne 
Zgromadzenie Zamojsko-Roztoczańskie-
go Związku Gmin. Radni poparli tę kan-
dydaturę i uchwała została podjęta. 
 
2. Zasad usytuowania punktów sprze-
daży napojów alkoholowych. 
Projekt tej uchwały omówił Sekretarz 
MiG Kazimierz Gęśla informując, iż 
obecnie obwiązująca uchwała w tej spra-
wie podjęta w 1994 roku ma dość libe-
ralne, w stosunku do innych gmin, zasa-
dy dotyczące rozmieszczenia punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych. 
Uwzględniając niektóre propozycje 
Miejsko-Gminnej Komisji d/s Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych Za-
rząd zaproponował inne zasady roz-
mieszczenia punktów sprzedaży na-
pojów alkoholowych. Według zapropo-
nowanej uchwały zabrania się sprzedaży 
i spożywania napojów alkoholowych na 
targowisku, stacjach paliw oraz w odle-
głości do 100m od placówek dydak-
tyczno-wychowawczych oraz miejsc 
kultu religijnego. Propozycje Miejsko-
Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych zawierały jesz-
cze bardziej rygorystyczne warunki. W 
dalszej części swojej wypowiedzi Sekre-
tarz MiG Kazimierz Gęśla poinformo-
wał, że w przypadku podjęcia uchwały 
sukcesywnie będą wygasały zezwolenia 
wydane na sprzedaż i konsumpcję napo-
jów alkoholowych (w ciągu czterech lat 
- gastronomia, w ciągu dwóch lat - punk-
ty sprzedaży). Podczas dyskusji nad pro-
jektem tej uchwały radni mieli różne 
zdania.  
Jedni popierali projekt uchwały. Były 
  

 
propozycje, aby zaostrzyć proponowane 
zasady sprzedaży i usytuowania punktów 
sprzedaży, np. aby podczas uroczystości 
odpustowych wprowadzić całkowity za-
kaz sprzedaży napojów alkoholowych w 
Krasnobrodzie i na Podklasztorze. Inni 
radni byli przeciwko temu projektowi, 
różnie to uzasadniając. Jeden z nich 
stwierdził, iż ograniczenie punktów 
sprzedaży alkoholu wiąże się ze zmniej-
szeniem miejsc pracy. Inny radny zapro-
ponował, aby nie podejmować uchwały 
ze względów finansowych, gdyż gmina z 
wydawanych pozwoleń na sprzedaż al-
koholu uzyskuje dochody, które w roku 
2000 wyniosły 75 tys. zł., a wyniku pod-
jęcia tej uchwały dochody te zmaleją. 
Niektórzy radni byli też zdania, że ogra-
niczenie punktów sprzedaży alkoholu nie 
jest sposobem zapobiegania alkoholi-
zmowi, gdyż może to spowodować do-
bry grunt do tworzenia się nielegalnych 
punktów sprzedaży alkoholu. Natomiast, 
aby walczyć z alkoholizmem należy 
zwiększyć kontrole i karać za nieprze-
strzeganie obowiązujących zasad. W 
wyniku głosowania proponowana 
uchwała nie została podjęta w związku z 
tym nadal obowiązują liberalne zasady z 
1994 roku. 
 
3. Ustalenie wysokości opłat za korzy-
stanie z Przedszkola Samorządowego 
w Zespole Szkół Podstawowych w 
Krasnobrodzie. 
Projekt uchwały omówił Sekretarz MiG 
Kaziemirz Gęśla, który poinformował iż 
proponuje się wzrost opłat za 
korzystanie z Przedszkola 
Samorządowego o 25%. Według tej 
propozycji stawki te przedstawiałyby się 
następująco: 
za pierwsze dziecko - 50 zł. plus koszty 
wyżywienia; za drugie dziecko     - 30 zł. 
plus koszty wyżywienia; za trzecie 
dziecko i kolejne - tylko koszty wyży-
wienia. Podobnie jak podczas dyskusji 
nad poprzednią uchwałą i tutaj radni 
mieli różne zdania. Jedni była za utrzy-
maniem dotychczasowych stawek, jedni 
opowiadali się za przedstawioną propo-
zycją. Był też radny, który proponował, 
aby podnieść stawki do 60 i 40 zł. W 
wyniku głosowania proponowana 
uchwała nie została podjęta, a w związku 
z tym opłaty za przedszkole pozostały 
bez zmian, tzn. 40 zł. plus koszty wyży-
wienia - za pierwsze dziecko i 20 zł. plus 
koszty wyżywienia - za drugie dziecko, 
za trzecie dziecko i kolejne - tylko kosz-
ty wyżywienia. 

 
 4. Zmiany w budżecie na 2000 rok 
Skarbnik MiG J. Niedźwiedź omówiła 
projekt uchwały wskazując na potrzebę 
dokonania zmian w działach: oświata i 
wychowanie, administracja państwowa i 
samorządowa, gospodarka mieszka-
niowa, ochrona zdrowia, gospodarka 
mieszkaniowa. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta. 
 
5. Obniżenia średniej ceny skupu żyta 
za okres pierwszych trzech kwartałów 
2000r. przyjętej do wymiaru podatku 
rolnego na 2001 rok. 
Projekt uchwały omówiła E. Florek - 
podinspektor ds. wym .podatków i opłat 
wiejskich, która poinformowała, że Za-
rząd proponuje obniżenie średniej ceny 
skupu żyta z kwoty 35.82zł do kwoty 
25.00zł za 1q, która będzie stanowić 
podstawę obliczenia podatku rolnego na 
2001 rok na terenie gminy. Uzupełniając 
odpowiedź dodała, że już trzeci rok z ko-
lei nie jest podnoszona cena żyta. 
Uchwała została podjęta. 
 
6. Określenia stawek opłaty miejsco-
wej oraz jej poboru na terenie Miasta 
Krasnobród. 
Projekt uchwały omówiła Skarbnik MiG 
i przedstawiła proponowane stawki: 
a) od dzieci i młodzieży uczącej się –  

          0,50 zł 
b) od osób niepełnosprawnych z 

         widocznym kalectwem  -  0,50 zł 
c) od pozostałych osób fizycznych 

          przebywających w celach 
          wypoczynkowych, zdrowotnych 
          lub turystycznych  - 1.00zł.  
Uchwała została podjęta. 
 
7. Określenia stawek opłaty targowej 
na terenie  Miasta i Gminy Kra-
snobród 
Projekt uchwały zreferował Kier. Ref. 
BGKiOS A. Kalita przedstawiając pro-
ponowane dzienne stawki opłaty targo-
wej za 1m2 zajmowanej powierzchni, 
które wynoszą w ciągu roku:  4zł – arty-
kuły spożywcze, 6zł. – artykuły przemy-
słowe, 5zł. – artykuły spożywczo-
przemysłowe. Natomiast w okresie od-
pustów opłata wynosi 7zł za 1m2 po-
wierzchni bez względu na rodzaj sprze-
dawanych artykułów. Pan A. Kalita po-
informował też, że z obowiązku uiszcza-
nia opłaty targowej zwolnieni są rolnicy 
sprzedający płody rolne.  
Uchwała została podjęta. 
 
8. Określenia stawek opłaty admini-
stracyjnej. 
Kier. Ref.BGKiOS Adam Kalita referu-
jąc projekt uchwały poinformował, że 
Zarząd proponuje n/w stawki za następu-
jące czynności urzędowe: 
- wpis do ewidencji działalności gospo-
darczej – 100.00zł, 
- za zmianę we wpisie ewidencji działal-
ności gospodarczej – 50.00zł 
Uchwała została podjęta. 

Ciąg dalszy str. 7 
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Mołdoch Leszek 
i Zawiślak Małgorzata 

 
 

 
 

 

XXI sesja 
Rady Miasta i Gminy Krasnobród 

 
Ciąg dalszy ze str. 6 
 
9. Określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 
Projekt uchwały omówiła Skarbnik MiG J.Niedźwiedź, która poinformowała, że w 
porównaniu do ubiegłego roku stawki tego podatku wzrosną o stopień inflacji tj. 
7,2%. Uchwała została podjęta. 
 
10. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podat-
ku. 
Podinsp. ds. wym .pod .i opł wiejsk. E. Florek przedstawiła proponowane stawki po-
datku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. Poinformowała, że jeżeli chodzi o 
podatek od osób fizycznych to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów za-
chodzi konieczność ustalenia jego wysokości na poziomie nie mniejszym niż 50%  
maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów. Natomiast dla innych 
podmiotów niż osoby fizyczne proponuje się maksymalne stawki wynikające z rozpo-
rządzenia. Uchwała została podjęta. 
 
11. Utworzenia Funduszu Stypendialnego Rady Miasta i Gminy Krasnobród. 
Sekretarz MiG K. Gęśla zreferował projekt uchwały. Poinformował, że byłaby to po-
moc finansowa, promocja najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i średnich 
oraz studentów studiów stacjonarnych dla stałych mieszkańców naszej gminy. Na ten 
cel Zarząd planuje zabezpieczyć kwotę w wysokości 5 000zł. Szczegóły oraz zasady 
przyznania pomocy w tym zakresie zostałyby ustalone w regulaminie opracowanym 
przez Zarząd. Uchwała została podjęta. 
 
12. Uchwalenia budżetu gminy na rok 2001. 
Skarbnik MiG J. Niedźwiedź poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa po-
zytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2001. Następnie omówiła dochody i 
wydatki, przychody i rozchody. Po dyskusji budżet został uchwalony. (Budżet Miasta 
i Gminy Krasnobród na 2001 rok – patrz str. 14-17). 
 
      W punkcie „Interpelacje i zapytania” jeden z radnych zadał pytanie” Kto zezwolił 
na tak bliskie ustawienie lamp oświetleniowych przy szosie na górze Podzameckiej”.  
Odpowiedzi na to pytanie udzielił Burmistrz MiG Marek Pasieczny, który poinfor-
mował iż decyzję taką podjęło Starostwo Powiatowe w Zamościu, które jest właści-
cielem drogi. Dodał też, że mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali temat dotyczący oświe-
tlenia chodnika, a pomysł był taki by połączyć oświetlenie ulicy I chodnika. Odpo-
wiedź Burmistrza uzupełnił p. A. Kalita, który poinformował, że tak bliskie ustawie-
nie lamp jest podyktowane również spełnieniem wymogów technicznych, a światło 
ma oświetlać jezdnię a nie pobocze. 
        Po zakończonej sesji odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne radnych, soł-
tysów i władz gminy. Na spotkanie to został zaproszony ks. Prałat Roman Marszalec. 
Po odczytaniu Ewangelii i krótkiej modlitwie przystąpiono do dzielenia się opłatkiem 
i składania sobie życzeń. Spotkanie zakończyło się wspólnym toastem wzniesionym 
lampką szampana za pomyślność w nowym 2001 roku. 

oprac. M. Czapla 

 

 

To jest miejsce 
na Twoje  

 

ŻYCZENIA 
 

dla rodziny,  
znajomych i przyjaciół 

 

z okazji: 
� urodziń,  

� imieniń, 

� ślubu 

� i innych uroczysrtości 

Zapraszamy. Życzenia 
publikowane będą bezpłatnie. 

 

Redakcja 

 

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

Masz ciekawy pomysł, nurtujący Cię problem.    
Napisz. 

Postaramy się wydać Twój artykuł na łamach   
„Gazety Krasnobrodzkiej” 

 

Redakcja 
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Wodociągi 
 
Jak duże znaczenie dla życia na ziemi ma 
woda nie trzeba nikogo o tym przekony-
wać. Najlepiej wiedzą o tym ci, którzy od-
czuwają jej brak. W dobrej sytuacji są ci, 
którzy mieszkają  obok naturalnych zbior-
ników wodnych, tzn. rzek, jezior i stawów. 
Niezależni są od kaprysów pogody, długo-
trwałej suszy, silnych mrozów, czy awarii 
wodociągu. W gorszej sytuacji są miesz-
kańcy zachodniej strony gminy Kra-
snobród, w miejscowościach: Malewsz-
czyzna, Hucisko, Stara Huta i Potok Sen-
derki. Do lat 70-tych ubiegłego stulecia 
czerpano wódę ze studni lub żelaznych 
pomp, których po kilka było w każdej wsi. 
Jeśli były normalne warunki atmosferycz-
ne, zaspokajały potrzeby mieszkańców 
wsi, gorzej było jeśli w lecie przedłużała 
się susza, wówczas w studniach brakowało 
wody, a zimą podczas ostrych mrozów 
zamarzały żelazne pompy. Najwięcej 
szczęścia mieli ci, którzy mieszkali najbli-
żej studni, bo bardzo często zdarzało się 
tak, że aby zaczerpnąć trochę wody trzeba 
było chodzić w nocy. 
W lepszej sytuacji byli mieszkańcy wsi 
Stara Huta, dlatego że nawet w najgor-
szych warunkach była jedna studnia na po-
czątku wsi od strony Huciska, w której 
nigdy nie brakowało wody. Miejsce to jest 
szczególnie ważne, dlatego, że przed wie-
kami z północnej strony Wału Roztoczań-
skiego, tzw. Góry Senderskiej wypływały 
obfite źródła, tworząc strumień, kilkaset 
metrów dalej na zachód, naprzeciw dawnej 
huty szkła, zasilany z podobnych źródeł, 
tworząc średniej wielkości rzekę, jakie 
płyną na Roztoczu w okolicach Zwierzyń-
ca, która wpływała do Wieprza. 
Niestety na wskutek erozji gleby przez 
wiele stuleci, źródła zostały przykryte gru-
bą warstwą ziemi, gdzie utworzyło się ba-
gno, bo woda pod wielkim ciśnieniem wy-
dobywa się na powierzchnię ziemi. 

 
W środku tego bagna na kilkunastoarowej 
działce, która należy do wspólnoty wiej-
skiej znajdowała się wyżej wymieniona 
studnia. Szczelinami w drewnianej cem-
browinie wypływała woda do specjalnie 
wybudowanej sadzawki kilkanaście me-
trów dalej, gdzie kobiety drewnianymi ki-
jankami prały odzież. Działka była ogro-
dzona. 
Kilkadziesiąt metrów od studni był urzą-
dzony wodopój dla zwierząt, a drewniany 
chodnik umożliwiał wygodne podejście i 
czerpanie wody, której nigdy nie brakowa-
ło. W okresie suszy lub silnych mrozów w 
kolejce stały wozy z beczkami z obydwu 
wsi, tzn. Starej Huty i Huciska. Ciężka to 
była praca, ale innej rady nie było. 
Przez wiele lat rolnicy z wymienionych 
wsi starali się o budowę wodociągu. W 
końcu lat sześćdziesiątych ubiegłego stule-
cia starania zostały uwieńczone sukcesem. 
Na zboczu Senderskiej Góry w niedalekiej 
odległości od studni wybudowany został 
wodociąg.  
W pierwszej kolejności do wodociągu były 
podłączone gospodarstwa Starej Huty, w 
następnych latach Hucisko, Malewszczy-
zna i Potok Senderki. Od  tamtego czasu 
nastąpiła poprawa życia mieszkańców wsi. 
Przez pewien czas rolnictwo dawało niezłe 
dochody, zwiększyło się pogłowie bydła i 
trzody chlewnej.  Zdawało się, że ten trud-
ny problem zaopatrzenia wsi w wodę znik-
nął na zawsze. 
Zapomniano o tym, że nawet najlepsze 
urządzenia psują się wtedy, kiedy są naj-
bardziej potrzebne, a wówczas na czas 
awarii powinny być jakieś środki zastęp-
cze. W przypadku wodociągu w Starej 
Hucie, gdzie 

 
linia wodociągu położona jest  w górzy-
stym terenie, ulega on częstym awariom. 
Najgorzej jest wtedy, kiedy wybuchnie 
pożar, następuje nadmierny pobór wody, 
maszyny zainstalowane w hydroforni nie 
wytrzymują obciążenia i nawet najlepsza 
straż pożarna staje się bezradna z powodu 
braku wody. 
Takie przypadki zdarzały się w ubiegłych 
latach w Hucisku. Innych punktów czer-
pania wody nie ma, bo studnie, które były 
są zaniedbane, albo w ogóle zniknęły, a 
najgorzej jest w Hucisku. Zdarza się czę-
sto, że hydrofornia pozbawiona jest zasi-
lania z powodu awarii sieci energetycz-
nej, najbardziej odczuwają to mieszkańcy 
Huciska, których gospodarstwa  usytu-
owane są na wierzchołkach gór. Kiedy 
zamilkną urządzenia w hydroforni, woda 
z gór wraca z powrotem do Starej Huty i 
zaczyna się wędrówka z wiadrami jak 
przed trzydziestu laty, tylko nie do tej 
studni, gdzie zawsze była woda, bez 
względu na kaprysy pogody, bo jej też już 
nie ma, tylko do rolników, którzy miesz-
kają niedaleko wodociągu. 
Czy zawsze musi się sprawdzić przysło-
wie" "Mądry Polak po szkodzie", a najgo-
rzej jak ta szkoda powstała z własnej wi-
ny. Nie wszędzie da się naprawić to, co 
zostało bezmyślnie zniszczone. Najlepsze 
warunki mają działacze w Starej Hucie. 
Przy niewielkich nakładach finansowych 
może powstać naturalny zbiornik wodny. 
taka inwestycja we wsi jest bardzo po-
trzebna, bo nowoczesny samochód stra-
żacki, który nie ma skąd nabrać wody sta-
je się bezużyteczny. 

  Antoni Gancarz 

 

Nowe numery 
  
     W styczniu br. Urząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 
rozpoczął prace związane z kompleksową aktualizacją nume-
racji porządkowej nieruchomości na terenie miasta Kra-
snobród. Stało się to konieczne, ponieważ taka aktualizacja 
nie była prowadzona przez 20 lat. Poza tym, poprzednie ozna-
kowanie obejmowało tylko numerację istniejących budynków, 
a szybki rozwój Krasnobrodu i związane z nim zagospodaro-
wywanie działek – budowa nowych obiektów i mieszkań 
spowodowały pewien nieścisłości. 
      Aby na przyszłość uniknąć podobnych sytuacji wprowa-
dzana aktualizacja numeracji porządkowej uwzględnia rów-
nież działki niezabudowane, tzn. że również działkom nieza-
budowanym nadaję się kolejne numery. Aktualizacja numera-
cji będzie prowadzona sukcesywnie. W obecnej chwili wysła-
no już zawiadomienia o nowej numeracji porządkowej do 
mieszkańców ulicy 3-go Maja. W dalszej kolejności zmianami 
objęte będą ulice: Lelewela, Modrzewiowa, Sosnowa i Leśna. 
Planowane zakończenie prac, to połowa 2001 roku.  

 
 
       Zmiany te pociągają też za sobą pewne obowiązki dla 
mieszkańców Krasnobrodu. Każdy dorosły mieszkaniec bę-
dzie zobowiązany do wymiany dowodu osobistego.  
      W celu ujednolicenia oznakowania i ułatwienia mieszkań-
com wprowadzenia tych zmian miejscowy urząd zamówił ta-
bliczki z numerami wszystkich zabudowanych nieruchomości. 
Tabliczki w cenie 16 zł. można nabyć w UMiG po otrzymaniu 
zawiadomienia o zmianie numeracji. 
Budynki, w których mieszczą się instytucje będą oznakowane 
tabliczkami o znacznie większym formacie niż budynki indy-
widualne. Ponadto na początku i na końcu danej ulicy będą 
umieszczone tablice z jej nazwą. Wszystkie tabliczki są koloru 
niebieskiego z białymi napisami. 
       Liczymy na zrozumienie mieszkańców i przychylne po-
dejście do wprowadzanej nowelizacji. Mamy nadzieję, że 
efekty naszych wspólnych działań przyniosą zadowolenie i 
władzom, i mieszkańcom naszego miasta, którzy będą mogli 
poszczycić się aktualnym i jednakowym oznakowaniem, a 
także odwiedzającym naszą miejscowość gościom, którzy nie 
będą mieli problemów ze znalezieniem właściwego adresu. 
 

E. Borowicz 
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Niż  
demograficzny 

Ostatni rok drugiego tysiąclecia mamy już za sobą. Jaki był to rok dla naszej 
gminy pod względem demograficznym? 
Ile osób się urodziło, ile zmarło, ile zawarto małżeństw? Jak dane za rok 2000 
mają się do danych z roku 1999? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w 
tym artykule. 
      Otóż z informacji uzyskanych w miejscowym Urzędzie Miasta i Gminy do-
wiadujemy się, że w 2000 roku w naszej gminie urodziło się 75 dzieci, a wśród 
nich 30 dziewczynek i 45 chłopców. Porównując z rokiem 1999 obserwujemy 
duży, bo 25% spadek liczby urodzeń - w roku 1999 urodziło się 100 dzieci.  
      Biorąc pod uwagę podział liczby urodzeń w poszczególnych miejscowo-
ściach naszej gminy, to obserwujemy duży, bo ponad 50% spadek urodzeń w 
Krasnobrodzie w roku 1999 – 42 (23 dziewczynki i 19 chłopców), a w roku 2000 
– 18 urodzeń (5 dziewczynek i 13 chłopców). Natomiast urodzenia w pozosta-
łych miejscowościach naszej gminy łącznie utrzymują się na poziomie roku 
ubiegłego: 1999 rok – 58 urodzeń (33 - dz. i 25 - ch.), w roku 2000 – 57 urodzeń 
(25 - dz. i 32 – ch.)  
      Biorąc pod uwagę płeć to w roku 1999 było więcej dziewczynek (56) niż 
chłopców (44), natomiast w roku 2000 jest odwrotnie: więcej chłopców (45) niż 
dziewczynek (30). 
 

W tym: W tym: 
Rok 

Urodzenia 
ogółem Krasnobród 

Pozostałe miej-
scowości 

Dziewczynki Chłopcy 

1999 100 42 58 56 44 

2000 75 18 57 30 45 

Poniżej przedstawiam liczę urodzeń w poszczególnych miejscowościach naszej 
gminy 

Dominikanówka - 5 
Grabnik - 2 
Hucisko - 1 
Hutki - 1 
Hutków - 3 
Kaczórki - 3 
Krasnobród - 18 
Majdan Mały - 5 
Majdan Wielki - 15 
Malewszczyzna - 1 
Nowa Wieś - 1 
Potok Senderki - 1 
Stara Huta - 4 
Szur - 1 
Wólka Husińska - 6 
Zielone - 7  

Najpopularniejsze imiona żeńskie nadawane 
dzieciom urodzonym w 2000 r. w naszej 
gminie to: Agnieszka, Wiktoria, Katarzyna, 
Patrycja i Aleksandra (imiona te powtarzały 
się trzykrotnie); Weronika i Klaudia (2), ale 
były też takie imiona jak: Martyna, Łucja, 
Izabela, Justyna i inne. 
        Wśród imion dla chłopców zdecydo-
wanie największą popularnością cieszyły się 
dwa imiona: Kamil i Karol (wybierano je po 
5 razy). Popularne były też imiona: Łukasz, 
Mateusz (powtórzyły się 3-krotnie), Szy-
mon, Patryk Kacper, Bartosz, Dawid, Kon-
rad i Bartłomiej (2). Z rzadziej występujące 
imiona męskie to: Ernest, Kornel, Hubert, 
Rafał. 

        
 W 2000 roku w gminie Krasnobród zawarto 75 małżeństw. Wśród nich 12 to 
małżeństwa, w których oboje małżonkowie pochodzą z naszej gminy. Porównu-
jąc z rokiem 1999 ilość zawieranych małżeństw obserwujemy wzrost, bowiem w 
ubiegłym roku zawarto ich 67 małżeństw. W większości były to śluby konkorda-
towe, ale było też 13 ślubów cywilnych. Największa różnica wieku pomiędzy 
małżonkami to 12 lat. Jedno z małżeństw odnotowanych w księgach Urzędu 
Stanu Cywilnego w Krasnobrodzie zostało zawarte za granicą naszego państwa. 
 
        W porównaniu z rokiem 1999 wzrosła też liczba zgonów. W naszej gminy 
zmarło w 2000 roku 131 osób (69 kobiet i 62 mężczyzn), w tym 47 mieszkań-
ców Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie  (1999r. – 102 zgony, w tym 50 
mieszkańców DPS). Spośród osób, które odeszły z naszej społeczności gminnej 
w 2000r. najmłodsza osoba miała 24 lata, zaś najstarsza 100 lat. 

oprac. M. Czapla 

 

Strażackie 
wybory 

 

    Na styczeń i luty 2001r. zaplanowano zebrania 
sprawozdawczo-wyborcze w poszczególnych 
jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na 
terenie Gminy Krasnobród. 
      Dotychczas odbyły się już zebrania w 3 jed-
nostkach OSP, na których dokonano wyboru 
władz. Oto ich składy: 
 

OSP WÓLKA HUSIŃSKA : 
Prezes  - Kozłowski Krzysztof 
Wiceprezes – Działa Zbigniew  s. Bronisław 
Naczelnik – Wiatrzyk Zbigniew  
Z-ca  Naczelnika –Kostrubiec Zdzisław 
Sekretarz – Górnik Bogusław 
Skarbnik – Osuch Krzysztof 
Gospodarz – Burda Stanisław 
 

Komisja Rewizyjna: 
1. Kudełko Mirosław  – Przewodniczący 
2. Działa Józef – Członek 
3. Górnik Andrzej  – Członek 
 

Delegaci na Zjazd Gminny: 
Wiatrzyk Zbigniew, 

 Kozłowski Krzysztof, Górnik Bogdan. 
 

Przedstawiciel OSP do Zarządu Gminnego  
Kozłowski Krzysztof 

 
OSP DOMINIKANÓWKA: 

Prezes – Cisek Czesław 
Wiceprezes – Gancarz Mirosław 
Naczelnik – Gawron Jan 
Z-ca Naczelnika – Cisek Zenon 
Sekretarz – Bałabuch Krzysztof 
Skarbnik – Gancarz Waldemar 
Gospodarz – Cisek Witold 
 

Komisja Rewizyjna: 
1. Cisek Kazimierz –Przewodniczący 
2. Tyrka Stanisław – Członek 
3. Cisek Andrzej – Członek 
 

Delegaci na Zjazd Gminny: 
Kuczmaszewski Krzysztof,  

Cisek Kazimierz 
 

Przedstawiciel OSP do Zarządu Gminnego  
Kuczmaszewski Krzysztof 

 
OSP ZIELONE: 

Prezes – Dziura Tadeusz 
Naczelnik – Nizio Jerzy 
Z-ca Naczelnika – Borek Zbigniew  
Sekretarz – Buczak Sławomir 
Skarbnik – Korga Zbigniew 
Gospodarz – Korga Tadeusz 
 

Komisja Rewizyjna: 
1. Najda Dariusz - Przewodniczący 
2. Tyrka Sławomir  – Członek 
3. Palak Grzegorz – Członek 
 

Delegat na Zjazd Gminny  
 Nizio Jerzy 

 

Przedstawiciel OSP do Zarządu Gminnego 
 Jarczak Ryszard 

 
             oprac. K. Kurantowicz 
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Jaki był rok 
2000? 

 

 
      Pożegnaliśmy rok 2000 zamykający drugie tysiąclecie. Jaki to był rok? Co 
przyniósł ciekawego? Czy był rokiem szczególnym? Jak oceniają go mieszkańcy 
naszej gminy? Z tymi pytaniami zwróciłam się do kilku osób reprezentujących 
różne środowiska naszej gminy. Oto, co sądzą o 2000 roku moi rozmówcy: 

 
Ks. Prałat Roman Marszalec 

Proboszcz Parafii  
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii 

Panny 
 w Krasnobrodzie 

 
       Rok 2000 uważam za bardzo udany i pracowity. 
Był rokiem szczególnym, Rokiem Jubileuszowym. 
Nasz Kościół, jako jeden z sześciu w diecezji został 

podniesiony do rangi Kościoła Stacyjnego, w którym wierni mogli uzyskiwać od-
pusty zupełne. W związku z tym zanotowaliśmy większą liczbę parafian i piel-
grzymów przystępujących do sakramentu pokuty, a także większą niż dotychczas 
frekwencję przybywających do sanktuarium pielgrzymów. Ludzie jak dawniej 
przychodzą do kościoła przynosząc swoje problemy życiowe, z nadzieją na pomoc 
w ich rozwiązaniu, przychodzą też, aby dziękować za uzyskane łaski. Szacuje się, 
iż w roku ubiegłym odwiedziło nasze sanktuarium około 200 tys. pielgrzymów. 
Były to grupy zorganizowane, a także pielgrzymi indywidualni. Mogę stwierdzić, 
że nie słabnie religijność. Potwierdzeniem tego może być fakt, ze w 2000 roku 
rozdano 215 tys. komunii św. i liczba ta stale wzrasta. Zauważa się natomiast bar-
dzo słaby przyrost naturalny. W parafii zanotowaliśmy 101 urodzeń, natomiast 
129 zgonów, co prawda statystykę zgonów znacznie podwyższa zlokalizowany na 
terenie parafii DPS, ale mimo to przyrostu naturalnego jako takiego nie ma. 
      Jak już wcześniej wspominałem był to rok bardzo pracowity i dla mnie jako 
proboszcza i dla księży współpracowników. Popularność naszego sanktuarium, a 
co się z tym wiąże obsługa tak dużej liczby pielgrzymów, organizacja uroczystości 
religijnych organizowanych corocznie takich jak odpusty, pielgrzymki, rekolekcje, 
udział w uroczystościach patriotycznych: Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Nie-
podległości i innych uroczystości okolicznościowych: Dożynki Diecezjalne, Świę-
to Strażaka i in. sprawiają, że obowiązków w parafii nie brakuje. Bardzo ważnym 
wydarzeniem dla naszej parafii w ubiegłym roku, a dokładnie 17 września 2000 
była transmisja w TV POLONIA Mszy św. z naszego Sanktuarium dla Polaków 
na całym świecie. Tą Mszę św. koncelebrowałem wspólnie z ks. Grzegorzem Ha-
łasem i ks. Piotrem Gmiterkiem. Homilia, którą wygłosiłem podczas tej mszy 
wywoła wielkie zainteresowanie w Polsce i na świecie. Otrzymałem wiele listów z 
prośbą o przesłanie kasety z nagraniem, lub tekstem homilii. 
      W 2000 roku obchodziliśmy też 25-lecie koncertów organowych organizowa-
nych w naszym sanktuarium. Oprócz indywidualnych koncertów, w których wy-
stąpili: Irena Wisełka-Cieślar, Robert Brodacki i Rodrigo Valencia z Kolumbii. 
Szczególnie uroczysty charakter miał koncert Jubileuszowy, w którym wystąpili: 
Marek Kudlicki – organista, kierownik artystyczny koncertów oraz śpiewaczka – 
Agnieszka Bender-Bojanowska, oboista Janusz Puławski i trębacz – Janusz Kie-
cana. 
       Miniony rok uważam też za udany biorąc pod uwagę sprawy administracyjne 
parafii. Udało się wiele zrobić: pomalowaliśmy dachy na kościele i klasztorze, na 
kaplicach w Hutkowie, Potoczku i Łuszczaczu. Zostało pomalowane wnętrze ko-
ścioła, wykonano dwie kropielnice w stylu barokowym, nową kratę w drzwiach 
wejściowych do Kościoła również w stylu barokowym, odnowiono dolny korytarz 
w klasztorze, mamy też nowe nagłośnienie kościoła i klasztoru. Przy kaplicy Św. 
Rocha zostały wykonane schody dębowe. Zabezpieczono też teren przed usuwa-
niem się ziemi, ułożono dębowe schody na skarpach wokół Kaplicy, przebrano 
studnię i zabezpieczono ją przed spadającymi liśćmi. Powyższe prace wykonano z 
inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Krasnobród Marka Pasiecznego, mgr inż. 
Lucjana Bednarza z Nadleśnictwa Zwierzyniec, którym chciałbym za to podzię-
kować. Dziękuję również leśniczemu Andrzejowi Serafinowi, Krzysztofowi Ko-
walczukowi - pracownikowi Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, a także 
pracownikom leśnym Stanisławowi, Witoldowi, Krzysztofowi Osuchom i Krzysz-
tofowi Buciorowi - wykonawcom schodów. 
      W 2000 roku rozpoczęliśmy też budowę nowego Kościoła p.w. Ducha Świę-
tego w Podzamku. 29 czerwca Pasterz Diecezji ks. Bp prof. Jan Śrutwa poświęcił 
Krzyż i plac pod budowę. Nowy Kościół będzie służyć mieszkańcom Domu Po-
mocy Społecznej w Krasnobrodzie, mieszkańcom osiedla Podzamek i dzieciom 
przebywającym w miejscowym sanatorium. Oczywiście wszystkie te inwestycje i 
modernizacje udało się wykonać dzięki ofiarnym parafianom i pielgrzymom, za co 
im serdecznie dziękuję. 

 

Andrzej 
Skrzypa 

uczestnik 
Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w 
Dominikanówce 

 
      Rok 2000 był dla 
mnie pomyślny, a 

zarazem szczególny. Od 1 lipca tego roku 
zacząłem uczęszczać do Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Dominikanówce. Dzięki temu 
poznałem wielu innych ludzi oraz kolegów 
i koleżanki. Jestem uczestnikiem pracowni 
poligraficznej. Moje zajęcia związane są z 
komputerem i innymi urządzeniami tego 
typu. Moim zdaniem jest to najlepsza pra-
cownia i bardzo mnie interesują wykony-
wane tam prace. Sądzę, że już trochę po-
znałem komputer, biorąc pod uwagę dopie-
ro 6-miesiećzne uczęszczanie. Właśnie z 
komputerem wiążę plany na przyszłość. 
Dzięki Warsztatowi terapii Zajęciowej by-
łem na turnusie rehabilitacyjnym w górach. 
Nawiązując do wyjazdów, byłem także na 
zawodach sportowych, gdzie zająłem czo-
łowe miejsce. Na pewno będę uczestnikiem 
WTZ jak długo to będzie możliwe. 

 
 

Iwona 
Gawron 

pielęgniarka 
 
Biorąc pod uwagę 
na sprawy zawo-
dowe rok 2000 
będzie dla mnie 
szczególnie pamięt-
nym, gdyż wiedzia-

łam już, że będę przyjęta do pracy, pierw-
szej mojej pracy. W życiu prywatnym mogę 
powiedzieć, ze był rokiem szczęśliwym, 
gdyż zdrowia mnie i całej mojej rodzinie 
nie brakowało. Zwracając uwagę na przy-
jaźń, okazała się zdradliwa. Zawiodłam się 
na osobie, której szczególnie ufałam. Ogól-
nie rzecz biorąc rok 2000 był rokiem, w 
którym miło spędziłam czas, poświęciłam 
się całkowicie swoim zainteresowaniom i 
wychowywaniem dzieci, a przypieczę-
towaniem tego roku była moja pierwsza 
praca. 
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Jaki był rok 2000? 
 
Ciąg dalszy ze str. 10 

 
Beata Surmacz 
uczennica kl. II LO 

 

Rok 2000 podobnie jak lata wcześniejsze 
minął jak za dotknieciem czarodziejskiej 
różdżki. Nawet nie wiem, kiedy skończyłam 
drugą klasę, kiedy minęły wakacje i 
następnme półrocze szkoły jeszcze niedawno  
odliczałam dni do ukończenia 17  roku życia, 
już wkrótce ukończę 18 lat i będę dorosła. 
Wiem jedno, ze milenijny rok przyniósł mi 
wiele przeżyć, a jednocześnie dużo mnie 
nauczył. Pokazał mi jak patrzeć na świat, a 
jednocześnie dużo oczami dorosłej osoby, 
udowodnił, że życie wcale nie jest bajką i 
niekoniecznie kończy  się happy endem. 
Teraz mam nadzieję, że rok 2001 i nastepne 
pomogą mi nauczyć się twardo stapać po 
ziemi, pomogą w dokonaniu najważniejszej 
decyzji w życiu, a mianowicie decyzji o 
szkole, o rodzinie i o tym jak i z kim spędzę 
resztę życia. 
 
 

Grzegorz 
Borek 

uczeń kl. V ZSP  
w Krasnobrodzie 
 

Starsi mówią, że 
bywa rok pomyślny, 
szczęśliwy, udany 
lub pracowity. Ja 
myślę, że miniony 

rok mógłbym nazwać „rokiem spełnionych 
marzeń”. Zaraz w styczniu dostałem od ro-
dziców upragniony prezent urodzinowy – 
komputer. Mogłem razem z siostrą i moimi 
kolegami grać, bawić się i ciekawie spędzać 
czas. Za „kieszonkowe” kupiłem wymarzone 
narty, więc na sportowo spędziłem czas ferii 
zimowych. Spełniło się też moje marzenie o 
byciu dobrym uczniem w kasach starszych. 
Klasę czwartą ukończyłem świadectwem z 
czerwonym paskiem. Wakacje spędziłem w  
wymarzonym miejscu, nad morzem, wraz z 
siostrą i rodzicami. Zobaczyłem na własne 
oczy morze, plażę, porty, statki: „Dar Pomo-
rza” i „Błyskawicę”, Trójmiasto i Półwysep 
Hel. Spełniłem największe marzenie mojej 
mamy – przestałem chorować i nie musiałem 
chodzić do pani doktor Paszkowskiej. Uro-
słem jak na drożdżach i „dopędziłem” mamę. 
Przez cały rok byliśmy zdrowi, nawet mój 
79-letni dziadziuś Chciałbym, by następny 
rok też był fajny. Zapowiada się dobrze, bo 
na ferie zimowe wyjeżdżam z bratem cio-
tecznym do Karpacza.   
             

 Informacje zebrała: M. Czapla 

 
Marek Pawluk 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego  
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 

 
       W wyobrażeniach np. z końca lat siedemdziesiątych rok 2000 wydawał 
się bardzo odległy i wręcz magiczny, kojarzony przez wróżbitów z końcem 
świata. Jego nadejście jednak w szarym życiu normalnych ludzi niewiele 
zmieniło. Obchody przełomu tysiącleci dostarczyły wielu przeżyć, refleksji i 
doświadczeń głównie w wymiarze religijnym. Dla mnie osobiście ten właśnie 
wymiar przełomu miał najistotniejsze znaczenie.  
       Dla ZSO rok 2000 był rokiem szczególnym i wydarzenia końca XX wie-
ku będą miały dla nas pracowników i uczniów tej szkoły znaczenie bardzo 
istotne na wiele lat następnego tysiąclecia. Wiąże się to z nadaniem szkole 
imienia największego z Polaków Papieża Jana Pawła II w dniu 16 październi-
ka 2000 r. W uroczystościach uczestniczyło wielu znaczących gości między 
innymi JE ks. Biskup Jan Śrutwa, Senator RP Jerzy Chruścikowski, Wojewo-
da Lubelski Waldemar Dudziak, przedstawiciele duchowieństwa i władze sa-
morządowe. Fakt nadania takiego imienia bardzo zobowiązuje, ale też opiera 
pracę szkoły na najwyższych wartościach i mam nadzieję, pozwoli odnosić 
poważne sukcesy zarówno młodzieży jak i pedagogom z gimnazjum i liceum. 
       W ZSO oprócz przygotowań do nadania imienia, a później jego święto-
wania odbywała się też normalna codzienna praca dydaktyczna i wychowaw-
cza. Opieraliśmy ją na stworzonych zgodnie z oczekiwaniami uczniów i ro-
dziców (wyrazili swoje opinie w ankietach) Szkolnym Programie Wycho-
wawczym i Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Najbardziej namacalne 
efekty pracy naszych uczniów i nauczycieli to między innymi wystawiane w 
COKiS przedstawienie pt. „Katyń - Golgota wschodu” i wystawa plastyczna 
pt. „Drzewa”, przygotowanie akademii na Święto Niepodległości 11 listopa-
da, a także udział naszych uczniów w wielu konkursach. Aby funkcjonowanie 
szkoły było jeszcze lepsze rozpoczęliśmy pracę nad systemem mierzenia ja-
kości pracy szkoły, który pozwoli diagnozować i poprawiać warunki pracy 
szkoły, jej pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz rezultaty tej pracy. Jest to 
jedno z najważniejszych zadań na najbliższą przyszłość.  
       W roku 2000 staraliśmy się poprawić wyposażenie szkoły w pomoce dy-
daktyczne, co mam nadzieję odczuwają przede wszystkim uczniowie. Z naj-
istotniejszych zakupów mogę wymienić skompletowanie wyposażenia sali 
multimedialnej przeznaczonej do prowadzenia zajęć z różnych przedmiotów z 
wykorzystaniem komputera, komputerowych programów multimedialnych 
oraz filmów video i DVD. Na uwagę zasługuje też zakup zestawu urządzeń i 
programu komputerowego umożliwiającego analizę wielu zjawisk fizycz-
nych, co uatrakcyjni z pewnością lekcje fizyki 
       W obiektach szkoły i jej otoczeniu rok 2000 przyniósł także pewne zmia-
ny. Przede wszystkim przed końcem wakacji udało się przygotować szkołę do 
przyjęcia sporej grupy nowych uczniów (116 gimnazjalistów i 32 licealistów) 
przebudowując szkolne sale i korytarze oraz szatnie, uniknęliśmy problemów 
lokalowych. Przed szkołą zakończone zostały prace przy budowie dużego bo-
iska trawiastego (60m na 90m), którego uroczyste otwarcie planujemy wiosną 
2001 roku. Wyremontowane zostało ogrodzenie przy boisku oraz oświetlenie 
całego otoczenia szkoły. W kompleksie boisk sportowych rozpoczęliśmy pra-
cę nad betonową nawierzchnią boiska do koszykówki, piłki ręcznej oraz teni-
sa ziemnego i będziemy je kontynuowali w roku bieżącym. Przy szkole zli-
kwidowano też bariery architektoniczne tworząc podjazd dla wózków, co po-
zwoli dotrzeć do niej uczniom niepełnosprawnym. Obok sali gimnastycznej 
wyremontowano łazienki podnosząc ich standard i przystosowując je do wy-
korzystania przez niepełnosprawnych. Wiele z tych przedsięwzięć dało się 
zrealizować dzięki zaangażowaniu naszych władz samorządowych. Cieszy też 
podjęta przez Radę Miasta i Gminy decyzja o emisji obligacji i przeznaczeniu 
ich części na remont dachów na obiektach szkolnych, których stan od wielu 
lat powoduje niszczenie budynków. Ta inicjatywa z 2000 roku daje nadzieję 
na początek prac już na wiosnę bieżącego roku i zakończenie zmartwień 
związanych z każdą ulewą, czy roztopami.  
       Trudno wymienić wszystkie zmiany, innowacje i problemy jakie przy-
niósł rok 2000 dla ZSO w Krasnobrodzie. myślę, że najważniejsze czytelni-
kom „Gazety Krasnobrodzkiej” chociaż trochę przybliżyłem. Mam nadzieję, 
że rok, który się rozpoczął nie będzie gorszy od poprzedniego i pozwoli spo-
kojnie przygotować się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego i przyjęcia do 
szkoły około 120 nowych uczniów gimnazjum. Czekamy też z dużą niecier-
pliwością i przyznam się odrobiną niepokoju na pierwszą w historii krasno-
brodzkiej oświaty maturę. 
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Spotkanie 
opłatkowe  

w naszym przedszkolu 
 
      Już po raz drugi Przedszkole w Krasnobrodzie zorganizo-
wało opłatek dla wszystkich dzieci z naszej placówki, ich ro-
dziców i zaproszonych gości. 
       W dniu 19 grudnia 2000r. budynek przybrał świąteczny 
wystrój. Na tablicach w szatni umieściliśmy gazetki tematycz-
ne związane z Bożym Narodzeniem. Uroczystość odbyła się na 
piętrze, gdzie ustawiliśmy stoły w podkowę. Na stołach znaj-
dowały się białe obrusy, opłatek świece, stroiki świąteczne 
wykonane przez dzieci na zajęciach, cukierki i ciasto. Na ścia-
nie głównej umieściliśmy szopkę na tle błękitnego nieba. W 
szopce znajdowała się postać Dzieciątka na sianku. Nad oświe-
tloną „strumieniem” gwiazd stajenką błyszczała gwiazda betle-
jemska. W pobliżu szopki stała pięknie ustrojona choinka. 
Okna zdobiły stroiki wykonane przez uczniów z klas pierw-
szych. Wszystko razem tworzyło podniosły, niepowtarzalny 
nastrój. 
       Spotkanie rozpoczęło się od powitania naszych gości. Na-
stępnie przybyły na uroczystość ks. Piotr z miejscowej parafii 
pobłogosławił opłatki, którymi mieliśmy się podzielić. Po mo-
dlitwie grupa 6-latków pod opieką swojej pani, w oprawie mu-
zycznej przygotowanej przez p. Magdalenę Antoniak wystawi-
ła „Jasełka”. 
      W dalszej części spotkania Dyrektor Zespołu Szkół Pod-
stawowych pan mgr Roland Wyrostkiewicz złożył wszystkim 
obecnym życzenia, po których odśpiewaliśmy wspólnie kolędę 
i rozpoczęło się dzielenie opłatkiem i składanie życzeń. Na-
stępnie wszyscy zajęli miejsca przy stolikach i przy herbatce 
wspólnie śpiewali kolędy. 
      Drugą cześć uroczystości był kiermasz świąteczny, na któ-
rym wystawiano: kartki świąteczne, stroiki, szopki, ozdoby 
choinkowe i inne prace wykonane przez dzieci na zajęciach. 
      Uzbierany „Dar serca” (191 zł) zostanie w całości przezna-
czony na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących z naszej 
placówki. 
      Zainteresowanie uroczystością było duże, o czym świad-
czyła frekwencja. 
     Chwile te na długo pozostaną w pamięci dzieci, a więź, któ-
ra wówczas powstała nadal trwa. 

           Lider grupy przedszkolnej 
                  Wanda Sachajko 

 
*****************************************

******* 
 

W imieniu uczestników 
VI Gminnego Konkursu Piosenki Przedszkolaka,  

oraz nauczycieli-opiekunów i rodziców składam 
 

P O D Z I Ę K O W A N I E 
 

Dyrekcji Centrum O światy Kultury i Sportu 
 w Krasnobrodzie i paniom prowadzącym:  

Marioli Czapla i Dorocie Szwal 
za zorganizowanie, zaproszenie nas 
 i miłe przyjęcie w dniu imprezy. 

Dzięki temu konkursowi nasze dzieci mogły 
 poza „bramami” naszych placówek pokazać  

swoje zdolności artystyczne szerszemu gronu publiczności. 
     Wanda Sachajko 
 

 

Tenisowe 
sukcesy 

 
      Sport w Zespole Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 
w miesiącu styczniu zdominował tenis stołowy. W dniu 
09.01.2000r. odbyły się Gminne Drużynowe Zawody w Teni-
sa Stołowego. W imprezie wzięły udział 2-osobowe reprezen-
tacje dziewcząt i chłopców ZSP Krasnobród, SP Hutki Ka-
czórki i SP Majdan Wielki.  
       Drużyny grały systemem „każdy z każdym”, a kierowni-
cy ekip zdziwili się, że rozegrane zostaną wszystkie 5 me-
czów w serii bezpośrednich pojedynków nawet w przypadku 
rozstrzygnięcia losów spotkania w trzecim decydującym de-
blu. W wyniku tej decyzji rozegrano o kilka meczów więcej 
co nadało zawodom większej widowiskowości. 
      W wyniku ostatecznej klasyfikacji i wyni-
ków w grupie dziewcząt osiągnięto następujące 
miejsca: 

SP Majdan Wielki – SP Hutki-Kaczórki  5:0 
SP Majdan Wielki – ZSP Krasnobród  2:3 
SP Hutki-Kaczórki – ZSP Krasnobród  0:5 

 
I MIEJSCE - ZSP KRASNOBRÓD 
Margol Ewa, Roczkowska Joanna 

 
II MIEJSCE – SP MAJDAN WIELKI 

Piskor Ewelina, Klus Anna 
 

III MIEJSCE SP - HUTKI KACZÓRKI 
Zdżyłowska Ewa, Jędruszczak Barbara 

 
W grupie chłopców: 

SP Majdan Wielki – SP Hutki-Kaczórki  4:1 
SP Majdan Wielki – ZSP Krasnobród  1:4 
SP Hutki-Kaczórki – ZSP Krasnobród  0:5 

 
I MIEJSCE – ZSP KRASNOBRÓD  

Margol Rafał, Margol Tomasz 
 

II MIEJSCE – SP MAJDAN WIELKI  
Gontarz Marcin, Słupski Kamil 

 
III MIEJSCE – SP HUTKI-KACZÓRKI  

Szkłuba Daniel, Martyniuk Artur 
 
       Zwycięskie drużyny okolicznościowe dyplomy przez Dy-
rektora ZSP w Krasnobrodzie. Obydwa zwycięskie zespoły  
ZSP Krasnobród otrzymały awans do zawodów Szkolnych 
Zespołów Sportowych na szczeblu powiatowym.  
       W/w zawody odbyły się 15 .012.2001r. w Grabowcu. W 
obydwu kategoriach: chłopców i dziewcząt wystąpiło 9 szkół 
z całego powiatu zamojskiego. W wyniku rywalizacji w gru-
pach, w których obydwie nasze reprezentacje zajęły II miej-
sca i dalszych meczach międzygrupowych w ostatecznej kla-
syfikacji zarówno drużyna chłopców i dziewcząt naszej szko-
ły zajęli III miejsce w powiecie, co należy uznać za duży suk-
ces naszej młodzieży.  
Gratulujemy. Nasze dziewczyny musiały uznać wyższość SP 
Zwierzyniec i SP Wysokie, a chłopcy SP Sitaniec i SP Ra-
decznica. Obydwie nasze drużyny wystąpiły w niezmienio-
nych składach z turnieju gminnego. 

Informacje przekazał: 
 Sławomir Radliński 
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Nam się udało 
       
        Działania ekologiczne, edukacja ekologiczna w ostatnich dwóch, trzech latach 
promieniuje taką magią, że strach mieć wątpliwości, gdy mowa o zgodzie z przyrodą. 
      Jednym z głównych zadań szkoły jest promowanie i pilotowanie działań ekolo-
gicznych – zmiana zachowań, zmiana postaw, pozytywne, świadome podejście do 
otaczającego środowiska. Przyznam się bez wahania, że problematyka ekologiczna le-
ży mi na sercu. Będąc pod wrażeniem przejmującej treści tekstu „Baśń o uratowanej 
rzece” zwróciłam się do uczniów z prośbą czy nie zechcieliby napisać tekstu o „ura-
towaniu” przystanku autobusowego w naszej miejscowości. Pomysł mój spotkał się 
żywym zainteresowaniem wśród niektórych uczniów. Napisano ciekawe teksty. Oto 
fragmenty niektórych: 
„Pewnego dnia mieszkańcy Wólki Husińskiej zbudowali przystanek autobusowy. Od 
tamtej pory  niektórzy z nich przychodzili wieczorami i zanieczyszczali to miejsce pu-
bliczne papierami i innymi rzeczami. Uczniowie klasy III bardzo się tym zmartwili. 
Nauczycielka pani Alinka i dzieci wymyślili śmy jak przywrócić dawny wygląd przy-
stankowi. Pewnego dnia poszliśmy wyzbierać śmieci na przystanku i obok niego. Po-
zamiataliśmy wewnątrz przystanek autobusowy. A teraz jest piękny i już nie wstydzimy 
się jego”.      Anna Szopa - uczennica kl. III Szkoły Filialnej w Wólce Husińskiej 
 
„Zawsze myślałam, że przystanki autobusowe są czyste i zadbane. Przykładem tego 
był mój „czyścioszek” – przystanek autobusowy. 
      Mieszkańcy naszej miejscowości byli dumni z tego, że nasz przystanek autobu-
sowy był schludny i ładny. Wyjechałam w czasie wakacji do wujka. Gdy wróciłam po 
kilku tygodniach był już wieczór. Następnego dnia postanowiłam zobaczyć znów mo-
jego „czyścioszka”,. Jakież było moje przerażenie, gdy znów zobaczyłam mojego 
„czyścioszka”. Był brudny, zaniedbany, czuć było od niego nieprzyjemną woń. 
- Co się stało? – zapytałam „czyścioszka”. 
Usłyszałam cichy bolesny szept. – To starsza młodzież mnie tak „urządziła”. 
Przyrzekłam ‘czyścioszkowi”, że uratuję go. Poprosiłam panią, aby zorganizowała 
małe „sprzątanie świata”. 
 Wykonaliśmy dwa zadania: 

1. Posprzątaliśmy „czyścioszka” 
2. Namalowaliśmy promieniami słońca znaki, które umieściliśmy na przy-

stanku autobusowym i nazwaliśmy je  znakami życia.  
„ Czyścioszek” wierzył, ze znów będzie czysty i zadbany. Codziennie uśmiecha się do 
nas i do naszej pani, dziękując nam za to, bo inaczej nie może. My też uśmiechamy się 
do niego spoglądając w jego stronę”.    
Sylwia Berdzik - uczennica kl. III Szkoły Filialnej w Wólce Husińskiej 
 
 

 
 

Szczerze mówiąc, gdy przedstawiłam 
dzieciom swoja sugestię wątpiłam w 
powodzenie tego przedsięwzięcia. By-
łam załamana, gdy po kilku dniach przy-
stanek autobusowy znów stracił na wy-
glądzie. Nie poddawaliśmy się, codzien-
nie dyżurni sprzątali przystanek. Wresz-
cie udało się. Nawet „niewidzialna ręka” 
przyniosła na przystanek autobusowy 
pudełko po artykułach spożywczych ze 
sklepu, które służy jako kosz na śmieci. 
Uczniowie chóralnie podziękowali „jej” 
za to w klasie. Do tej pory nie wiemy, 
kto nią był.  
     Teraz przystanek autobusowy jest 
„czyścioszkiem”. Korzystam z niego 
dwa razy dziennie i nie wstydzę się cza-
sami schylić i podnieść papierek, który 
psuje widok tego miejsca.  
      Skoro jestem w temacie chciałabym 
gorąco podziękować młodzieży z Wólki 
Husińskiej za poważne potraktowanie 
naszego zobowiązania. To utwierdziło 
nas w przekonaniu, że jednak warto było 
spróbować jeszcze raz, aby przywrócić 
blask przystankowi tak małym kosztem. 
Skoro zdobyliśmy zaufanie wśród 
mieszkańców w/w miejscowości to po-
staramy się, aby nie tylko przystanek był 
zadbany ale cała miejscowość – nasza 
mała Ojczyzna – to nasze zadanie na 
przyszłość. 
      Zachęcam mieszkańców innych 
miejscowości gminy Krasnobród do po-
dejmowania takich działań i podzielenia 
się swoimi refleksjami na łamach „G.K.” 
Naprawdę warto! Życzymy sukcesów. 
 

Alina Słota 
Uczniowie Szkoły Filialnej 

W Wólce Husińskiej 
 

 

 Życzenia 
 
     
   Witam wszystkich Państwa i Sympatyków „G.K.” 
w 2001 roku i życzę u jego progu wszystkiego najlep-
szego – dużo zdrowia, spełnienia planów i marzeń, 
wiele satysfakcji w pracy i w życiu prywatnym. 
       Udało się wkroczyć w pierwszy rok trzeciego milenium 
w miarę łagodnie. W kolejny rok wkraczamy jednak z ba-
gażem różnorodnych spraw i problemów zarówno w życiu 
prywatnym jak i społecznym, które zaprzątają nasze myśli, 
uwagę i na których rozwiązanie poświęcamy dużo czasu, 
energii i środków. Oby było ich jak najmniej, obyśmy koń-
czyli ten rok z mniejszym obciążeniem i większymi sukce-
sami.  
       Nawiązując do powyższego tematu postanowiłam napi-
sać wiersz pt. „Życzenia”, który prezentuję obok. 

 
Miesiąc styczeń to czas życzeń. 
My z przyzwyczajenia składamy sobie życzenia. 
 
Rolnikom szczęść Boże a każdej porze. 
A wtedy nie zaznają biedy. 
Nauczycielom spełnienia obietnic finansowych 
I uczniów aktywnych, zdolnych i zdrowych. 
 
Sprzedawcom dużych obrotów handlowych, 
A największych szczególnie w sezonach urlopowych. 
Lekarzom stosowania terapii nowych,  
Zgody z kasą chorych i przeistoczenia ludzi chorych w zdrowych. 
 
Emerytom i rencistom podwyższenia świadczeń socjalnych, 
A władzom miasta i gminy rozwiązań genialnych. 
Niech poczta nadal sprawnie działa, 
Jako chluba gminy doskonała. 
 
Niech w Każdej rodzinie znajdzie się miejsce dla miłości, 
Niech odejdą precz kłótnie i złości. 

 
Alina Słota 
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B U D Ż E T 
Miasta i Gminy Krasnobród 

na 2001 rok 
 
    
  Na sesji Rady Miasta i Gminy Krasnobród w dniu 29 grudnia 
 2000 roku został uchwalony budżet Miasta i Gminy 
Krasnobród, 
 który przedstawiamy poniżej: 
 
I. DOCHODY BUDŻETU GMINY 
 
Dochody budżetu gminy planuje się uzyskać w wysokości:  
                                                                                      
9503457zł 
w tym: dochody na zadania własne:                             
8784853zł. 
dochody związane z realizacją zadań administracji  
rządowej i innych zadań zleconych ustawami:             718604 
zł. 
 
  

Dział: Rolnictwo i łowiectwo 164716 
Wpływy ze sprzedaży świadectw miejsca   
pochodzenia zwierząt 500 
Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego, za dzier-
żawę obwodów  
łowieckich i tenuty dzierżawnej 3000 
Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa na budowę sieci kanalizacji z przy-
łączami ul. Sikorskiego, Partyzantów, Kościuszki, 
Targowa i Zapiasek 161216 
  

Dział: Gospodarka mieszkaniowa 669800 
Wpływy z czynszów mieszkalnych i użytkowych  2800 
Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowa-
nie nieruchomości 27000 
Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego 90000 
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 550000 
  

Dział: Administracja publiczna 132000 
Usługi ksero, sprzedaż znaków, dzienników bu-
dowy prowizja za prowadzenie sprzedaży i dzier-
żawę gruntów AWRSP 

 
 

9000 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napo-
jów alkoholowych 

 
75000 

Dotacja PFRON-likwidacja barier architektonicz-
nych- łazienka UMiG 

48000 

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

i od innych jedn. nie posiadających 
osobowości prawnej 

1956772 

Podatek rolny od os. prawnych 4542 
Podatek leśny od os. prawnych 70000 
Podatek od nieruchomości od os. prawnych 418000 
Udział w podatku doch. od os. fizycznych 703202 
Udział w podatku doch. od os. prawnych 10480 
Wpływy z opłaty skarbowej 100000 
Podatek od czynności cywilno-prawnych 50000 
Podatek rolny od os. fizycznych 208375 
Podatek leśny od os. fiz. 25351 
Podatek od nieruchomości od os. fiz. 270000 
Opłata targowa 18000 

  

Opłata miejscowa 11800 
Opłata administracyjna za czynności urzędo-
we 200 
Wpływy z karty podatkowej 52894  
Podatek od środków transportowych 9428 
Podatek od spadków i darowizn 500 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 4000 
  

Dział: Różne rozliczenia 5277239 
Część podstawowa subwencji ogólnej 1593394 
Część rekompensująca subwencji ogólnej 94676 
Część oświatowa subwencji ogólnej 3549169 
Odsetki od środków na rach. bankowych 40000 
  

Dział: Oświata i wychowanie 42383 
Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań dla na-
uczycieli  
wynajmu pomieszczeń szkolnych,  42383 
  

Dział Ochrona zdrowia 351900 
Dotacja z PFRON na utrzymanie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej 351900 
  

Dział: Opieka społeczna 48900 
Wpływy z usług opiekuńczych 900 
Dotacja celowa na wypłatę dodatków miesz-
kaniowych 48000 
  

Dział: Edukacyjna opieka  
wychowawcza 10000 

Wpływy z opłat rodziców za przedszkole 10000 
  

Dział: Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 131143 

Wpływy ludności na kanalizację i gazyfika-
cję 131143 
Ogółem zadania własne 8784853 
 
Zadania zlecone i powierzone 

 

Dział: Administracja publiczna 78388 

Dotacja na zadania zlecone z Urzędu Woje-
wódzkiego w Lublinie 73564 
Dotacja na zadania powierzone ze Starostwa 
Powiatowego w Zamościu 4824 
  
Dział: Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 1016 

Dotacja na prowadzenie i aktualnego rejestru 
wyborców 1016 
  

Dział: Bezpieczeństwo publiczne 
 i ochrona ppoż. 200 

Dotacja na obronę cywilną 200 
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Dział: Opieka społeczna 539000 
Dotacja na zasiłki dla podop. oraz skł. zdrowotne 425000 
Dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 22000 
Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 92000 
  

Dział: Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 100000 

Dotacja na ośw. dróg dla których Gmina nie jest Za-
rządcą 60000 
Dotacja na budowę nowych punktów świetlnych 40000 
Ogółem na zadania zlecone i powierzone 718604 
OGÓŁEM 9503457 

 
 

II  WYDATKI BUDŻETU GMINY 
 
Wydatki budżetu gminy planuje się na ogólną kwotę:  
                                                                                    10593317 zł. 
w tym: na realizację zadań własnych:                          9874713 zł. 
           na realizację zadań z zakresu administracji  
           rządowej i innych zadań zleconych ustawami:   718604 zł. 
 

1. ZADANIA WŁASNE  
 
 

Dział: Rolnictwo i łowiectwo 718741 
1. Wynagr. prow. za inkaso świadectw miejsca 
    poch. zwierząt 225 
2. Zakup druków świadectw miejsca poch.  
    zwierząt 300 
3. Konserwacja rowów melioracyjnych 6000 
4. Dofinansowanie kół łowieckich 1000 
Inwestycje:  
  Modernizacja hydroforni  50000 
  Kanalizacja deszczowa ul. Partyzantów 29677 
  Sieć kanalizacyjna z przyłączami ul. Sikorskiego, 
  Partyzantów, Kościuszki, Targowa i Zapiasek 
  (2000 r) 131539 
  Kanalizacja I i II etap -ul. Cicha, Mickiewicza, 
  Gietki i Lelewela 500000 
 
  

Dział: Transport i łączność 800000 
1. Remont i modernizacja dróg publicznych 
   gminnych 300000 

    Nowa Wieś, Majdan Mały, Hutków, Zielone, 
   Wczasowa II etap, Różana, Wiśniowa,  
   Kwiatowa,  Husiny, Szur 

 

   Zimowe utrzymanie dróg  
   Remonty przystanków autobusowych  
   Urządzenie parkingów przy ul. Młyńskiej i  
   Kościuszki 

 

2. Inwestycje drogowe: 400000 
   ul. Partyzantów i kanalizacja deszczowa  
   droga Gp006 w Grabniku  
   Droga Hutki -Oczyszczalnia  
   Ul. 05 DW - Podzamek  
   Budowa parkingów dla os. niepełnospr. ul.    
   Kościuszki i Partyzantów 

 

   Kanalizacja deszczowa w centrum Krasnobrodu  
   Dokumentacja budowlana ul. Kilińskiego  
3. Drogi publiczne powiatowe: 100000 
   Nakładka bitumiczna na drogach powiatowych,  
   remont chodników przy drogach powiatowych,  
   dofinansowanie do budowy zatok autobusowych  
   przy ul. 3-go Maja 

 

  
Dział: Turystyka 31000 

1. Promocja Gminy 20000  

 
2. Oznakowanie ścieżki rowerowej 5000 
3. Oznakowanie ścieżki spacerowej 4000 
4. Wspieranie agroturystyki: Krasnobrodzkiego  
    Stowarzyszenia Turystycznego i  Krasno-
brodz-   
    kiego Towarzystwa Regionalnego 2000 
  

Dział: Gospodarka mieszkaniowa 45000 
1.Wykonanie szacunków, podział działek, kosz-
ty 
   ogłoszeń 20000 
2. Pomiar syt.-wys. Zielone 10000 
3. Zakup gruntów na mienie komunalne 15000 
  

Dział: Działalność usługowa 46000 
Opracowanie studium uwarunkowań do zmian 
planu ogólnego zagospodarowania Krasnobrodu  46000 
  

Dział: Administracja publiczna 1208482 
1. Wydatki Rady Miasta i Gminy: diety,  
       organizacja Sesji i Zarządów 60000 
2.Wynagrodzenia prowizyjno - agencyjne (soł-
tysi, 
    inkasenci) 35000 
3. Utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy: 988482 
   - Wynagrodzenia osobowe pracowników 600000 
   - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47474 
   - Składki na ubezpieczeniea społeczne 108000 
   - Fundusz Pracy 16934 
   - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
      Socjalnych 15000 
   - Wynagrodzenie Radcy Prawnego 14074 
   - Delegacje służbowe 15000 
   - Zakup materiałów biurowych, paliwa, dru-
ków, 50000 
   - Energia i gaz 22000 
   - Usługi pocztowe, telekomunikacyjne,  
      informatyczne 72000 
   - Szkolenia pracowników 13000 
   - Opłaty i składki ( w tym ubezpieczenia mie-
nia) 15000 
4. Inwestycje: 125000 
   Zakup komputerów  15000 
   Projekt i wykonanie modernizacji budynku  
   UMiG 110000 
  

Dział: Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa 156318 

Ochotnicze straże pożarne: 156318 
Wynagrodzenia kierowców 34629 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2331 
Składki na ubezpieczenia społeczne 6251 
Fundusz Pracy 857 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń So-
cjalnych 1100 
Wynagrodzenie komendanta OSP 1550 
Zakupy węży, mundurów, zbiorników, paliwo 21000 
Nagrody, zawody, manewry 4600 
Diety strażaków, orkiestry 11000 
Energia, gaz 9500 
Szkolenia funkcyjnych 2000 
Konkurs wiedzy pożarniczej 3000 
Remonty strażnic, pojazdów i sprzętu 50000 
Ubezpieczenie kierowców, pojazdów, strażnic 8500 
  

Dział: Obsługa długu publicznego 300000 
 Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 300000 

                                                                 Ciąg dalszy na str. 16 



16                                        18.01.2001r.                       Gazeta Krasnobrodzka 

 

  
CCiiąągg  ddaallsszzyy  zzee  ssttrr..  1155  
 

Dział: Różne rozliczenia 39400 
Rezerwa ogólna 25000 
Koszty obsługi kasowej 14400 
  

Dział: Oświata i wychowanie 4913993 
1. Dowożenie uczniów do szkół 106600 
2. Szkoły podstawowe 2605514 
   - wynagrodzenia osobowe 1521481 
   - dodatkowe wynagrodzenia roczne 140826 
   - Składki na ubezpieczenia społeczne 315600 
   - Fundusz Pracy 42700 
   - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  
     Socjalnych 99694 
   - Nagr. i wydatki osobowe 182563 
   - Krajowe podróże służbowe 4050 
   - Materiały i wyposażenie 74600 
   - Energia 149600 
   - Zakup usług remontowych 2500 
   - Zakup pozostałych usług 57750 
   - Pomoce naukowe 7500 
   - Różne opłaty i składki 6650 
   - Inwestycje: 30000 
   - Sanitariat -Szkoła Podstawowa w Zielonem 10000 
   - Rozbudowa sali gimnastycznej w SP Majdan  
     Wielki 20000 
3. Oddziały przedszkolne 162386 
   - Nagr. i wydatki osobowe 12439 
   - wynagrodzenia osobowe 114208 
   - Składki na ubezpieczenia społeczne 22461 
   - Fundusz Pracy 3070 
   - Materiały i wyposażenie 1150 
   - Pomoce naukowe 1300 
   - Usługi niematerialne 340 
   - Krajowe podróże służbowe 50 
   - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń   
     Socjalnych 7368 
4. Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego 239161 
   - wynagrodzenia osobowe 159802 
   - dodatkowe wynagrodzenia roczne 11950 
   - Składki na ubezpieczenia społeczne 33032 
   - Fundusz Pracy 4527 
   - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
     Socjalnych 10387 
   - Nagr. i wydatki osobowe 12763 
   - Krajowe podróże służbowe 200 
   - Materiały i wyposażenie 1000 
   - Zakup pozostałych usług 500 
   - Pomoce naukowe 5000 
5. Utrzymanie COKiS-u 460136 
   - wynagrodzenia osobowe 211528 
   - dodatkowe wynagrodzenia roczne 17520 
   - Składki na ubezpieczenia społeczne 40000 
   - Fundusz Pracy 5285 
   - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  
     Socjalnych 6033 
   - Nagr. i wydatki osobowe 2320 
   - Różne wyd. na rzecz os. fiz. 10000 
   - Krajowe podróże służbowe 3800 
   - Materiały i wyposażenie 67050 
   - Energia 24000 
   - Podatek od nieruchomości 380 
   - Zakup pozostałych usług 70220 
   - Różne opłaty i składki 2000 
   - Inwestycje: 55000 
   Modernizacja dachu w COKiS 50000 
   Likwidacja barier architektonicznych - projekt 5000 
6. Utrzymanie gimnazjum 895196 
   - wynagrodzenia osobowe 527197 

 

       
 
   - dodatkowe wynagrodzenia roczne 36470 
   - Składki na ubezpieczenia społeczne 105352 
   - Fundusz Pracy 15121 
   - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  
     Socjalnych 32767 
   - Nagr. i wydatki osobowe 56649 
   - Krajowe podróże służbowe 2000 
   - Materiały i wyposażenie 27500 
   - Energia 61000 
   - Zakup pozostałych usług 26140 
   - Pomoce naukowe 5000 
   - Inwestycje: 300000 
   Rozbudowa gimnazjum 300000 
7. Zakup samochodu do przewozu dzieci  
    niepełnosprawnych 60000 
  

Dział: Ochrona Zdrowia 625900 
1. Finansowanie wydatków Miejsko- Gminnego 
    Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
    Problemów Alkoholowych 75000 
2. Wydatki na utrzymanie WTZ w  
    Dominikanówce 351900 
3. Uzdrowisko -opracowanie dokumentacji 86000 
4. Modernizacja budynku -Warsztatu Terapii  
    Zajęciowej 48000 
5. Inwestycje -kotłownia Warsztat Terapii  
   Zajęciowej 65000 
  

Dział: Opieka społeczna 198696 
1.Wydatki na dodatki mieszkaniowe 48000 
2. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 76696 
   - Wynagrodzenia 46642 
   - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3820 
   - Składki na ubezpieczenia społeczne 9030 
   - Fundusz Pracy 1240 
   - Zakup materiałów i wyposażenia 6500 
   - Podróże służbowe krajowe 1340 
   - Różne opłaty i składki 500 
   - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  
     Socjalnych 1124 
   - Zakup usług pozostałych 6500 
3.Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych 17000 
4.Wydatki na usługi opiekuńcze świadczone nad  
   osobami starszymi 7000 
5.Wypłata zasiłków dla podopiecznych 50000 
  

Dział: Edukacyjna opieka wychowawcza 332075 
1. Świetlice 164113 
   - Nagrody i wyd. osob. 13597 
   - Wynagrodzenia osobowe 113725 
   - Składki na ubezpieczenia społeczne 22064 
   - Fundusz Pracy 3090 
   - Materiały i wyposażenie 1600 
   - Pomoce naukowe 2300 
   - Zakup pozostałych usług 180 
   - Krajowe podróże służbowe 100 
   - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  
     Socjalnych 7457 
2. Przedszkola 74240 
   - Nagrody i wyd. osob. 5372 
   - Wynagrodzenia osobowe 44260 
   - Składki na ubezpieczenia społeczne 10163 
   - Fundusz Pracy 1390 
   - Materiały i wyposażenie 500 
   - Pomoce naukowe 500 
   - Zakup pozostałych usług 150 
   - Krajowe podróże służbowe 50 
   - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
     Socjalnych 2855 
   - Dodatkowe wynagr. roczne 9000 
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3. Stołówki szkolne 88722 
   - Nagrody i wyd. osob. 800 
   - Wynagrodzenia osobowe 68407 
   - Składki na ubezpieczenia społeczne 12231 
   - Fundusz Pracy 1676 
   - Zakup pozostałych usług 1980 
   - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
     Socjalnych 3628 
4. Fundusz stypendialny 5000 
  

Dział: Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 356930 

1. Wywóz śmieci z kontenerów i koszy 
    ulicznych 33000 
2. Utrzymanie zieleni miejskiej 15000 
3. Zakup koszy ulicznych 5000 
4. Likwidacja dzikich wysypisk 5000 
5. Usługi komunalne świadczone przez ZGK 7000 
6. Zimowe utrzymanie chodników 3000 
7. Sprzątanie świata - zakup worków, rękawic 400 
8. Zakup materiału szkółkarskiego do nasadzeń 3000 
9. Konkurs "Zwiększanie estetyki" 1800 
10. Oświetlenie uliczne 54248 
11. Konserwacja oświetlenia ulicznego 18082 
12. Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia 120000 
13. Wykonanie oświetlenia ul. Partyzantów 48000 
14. Modernizacja wysypiska w Grabniku 
     (z 2000r.) 43400 
  

Dział: Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 64178 

1. Organizacja imprez z zakresu kultury 4000 
2. Grobownictwo 3000 
3. Biblioteki 54178 
   - Nagrody i wyd. osob. 120 
   - Wynagrodzenia osobowe 39873 
   - Składki na ubezpieczenia społeczne 6719 
   - Fundusz Pracy 909 
   - Materiały i wyposażenie 150 
   - Zakup książek 5000 
   - Krajowe podróże służbowe 200 
   - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
      Socjalnych 1207 
4. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej 3000 
  

Dział: Kultura fizyczna i sport 38000 
1. Organizacja imprez z zakresu kultury  
    fizycznej 3000 
2. Utrzymanie IGROS i LZS-ów 35000 
  

Ogółem zadania własne 
987471

3 
  

 
2. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE 

 
Dział: Administracja publiczna 78388 

Finansowanie zadań z zakresu administracji w 
ramach zadań zleconych 73564 
Finansowanie zadań z zakresu administracji w 
ramach zadań powierzonych 4824 
  

Dział: Urzędy Naczelnych organów 
władzy państwowej 1016 

Prowadzenie rejestru wyborców 1016  

 
 
 

 
Dział: Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa 200 
finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej 200 
  

Dział: Opieka społeczna 539000 
Zasiłki dla podopiecznych i składki na ubezp. 
zdrowotne 425000 
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 22000 
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 92000 
  

Dział: Gospodarka komunalna 
 i ochrona środowiska 100000 

Wydatki na oświetlenie dróg dla których gmina 
nie jest zarządcą 60000 
Budowa nowych punktów świetlnych 40000 
Ogółem zadania zlecone i powierzone 718604 
OGÓŁEM 10593317 

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ŻETU GMINY 
 
Przychody ogółem                                                    - 1600000 

1. Z tytułu emisji obligacji                          - 1000000 
2. Pożyczka na kanalizację                            - 350000 
3. Kredyt na budownictwo drogowe             - 250000 

Rozchody                                                                      - 510140 
1. Spłata pożyczek i kredytów                      - 510140 

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

  Przychody planuje się uzyskać z odpłatności rodziców 
 za wyżywienie -  100.000 zł. 

  Wydatki planuje się przeznaczyć na zakup artykułów  
żywnościowych oraz środków czystości artykułów 
 gospodarstwa domowego w kwocie 100.000 zł. 
 

Gminny Fundusz Ochrony Środowi-
ska 

 i Gospodarki Wodnej 
1. Stan funduszu na początku roku 5000 
2. Przychody ogółem 4000 
    w tym :  
    - przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w  
       Lublinie  4000  
3. Wydatki ogółem 9000 
    w tym :  
   - na edukację ekologiczną 1000 
   - zakup koszy 5000 
   - zakup materiału do nasadzeń 3000 

  

Zakłady bud żetowe  
 
 

Gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego pro-
wadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s 
w Hutkach 
1. Stan środków obrotowych na początku roku 10500 
2. Przychody ogółem z usług wodociągowych,  
    komunalnych, za zrzut ścieków 760000 
   Ogółem 770500 
 749500 
   Stan środków na koniec roku 21000  
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SAMODZIELNE PUBLICZNE SANATORIUM REHABILITACYJNE 

dla DZIECI im. JANUSZA KORCZAKA  

w KRASNOBRODZIE 

22-440 ul. Sanatoryjna 1  

tel. (0-84) 660-71-02 tel./fax (0-84) 660- 73-39  
 

 
      Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Sanatorium Re habilitacyjnego w 
Krasnobrodzie uprzejmie informuje o wykonywaniu od dnia 01.01.2001 na 
terenie naszej placówki bezpłatnych zabiegów ambulatoryjnych w ramach kon-
traktu z Lubelsk ą Regionaln ą Kasą Chorych. 
      Świadczenia obejmuj ą zabiegi fizykoterapii oraz kinezyterapii w ni żej 
wymienionych formach: 
� Elektroterapia - prądy diadynamiczne, interferencyjne, TENS, jonoforeza, 

elektrostymulacja. 
� Pole magnetyczne niskiej częstotliwości 
� Laser biostymulacyjny 
� Ultradźwięki oraz fonoforeza z użyciem żeli przeciwbólowych 
� Termoterapia 
� Indywidualne ćwiczenia kinezyterapeutyczne w schorzeniach neurologicz-

nych, ortopedycznych oraz stanach pourazowych. 
� Hydroterapia - masaże wirowe 
� inhalacje 
      Zabiegi b ędą wykonywane na podstawie skierowania wydanego przez  
lekarza podstawowej opieki zdrowia lub lekarza spec jalist ę 
     Skierowanie powinno zawierać: 
� Imię i nazwisko pacjenta  
� PESEL, 
� Rozpoznanie choroby 

Rodzaj zabiegu ( maksymalnie 2 rodzaje po 5 zabiegów w serii) 

 
 

Pierwsza 
Studniówka 

 
 
       W krótkiej historii Liceum Ogólno-
kształcącego w Krasnobrodzie doczeka-
liśmy się wreszcie klasy maturalnej. Co 
prawda czwartoklasiści przystąpią do 
egzaminów maturalnych dopiero w ma-
ju, ale muszą już teraz włożyć dużo wy-
siłku, aby wyniki tych egzaminów były 
jak najlepsze. 
       Matura dopiero za sto dni, ale już 
wkrótce, bo 27 stycznia br. odbędzie się 
pierwsza w naszym Liceum „Studniów-
ka”, w której weźmie udział 28 liceali-
stów. Organizacją tej uroczystości zajmują 
się przede wszystkim rodzice i sami 
uczniowie, którym pomocą służą, dyrekcja 
i pedagodzy ZSO z wychowawcą klasy 
maturalnej p. Danutą Korzeniowska na 
czele. 
     W imieniu Redakcji „G.K.” życzę or-
ganizatorom i maturzystom udanej zabawy 
i miłych wspomnień z tej uroczystości. 
Mam nadzieję, że znajdą się osoby, które 
zechcą się podzielić  z czytelnikami 
„G.K.” wrażeniami z pierwszej, historycz-
nej studniówki w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących im. Jana Pawła II w Krasno-
brodzie. 
 

M.Czapla 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RADA RODZICÓW  
przy Szkole Podstawowej w Majdanie Wielkim 

zaprasza na 
 
 

       która odbędzie się w dniu 3 lutego 2001r. 
                 Karta wstępu - 70 zł. od pary 
  Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje  
                Sekretariat Szkoły, tel. 660-71-68 
 

 

Apel  
do Rodziców 

 
      Minusowe temperatury spowodo-
wały utworzenie się cienkiej warstwy 
lodu na krasnobrodzkim zalewie, co 
spowodowało duże zainteresowanie 
dzieci zabawą w tym niebezpiecznym 
miejscu. 
      Zwracamy się, więc z prośbą do ro-
dziców, aby bardziej zwracali uwagę na 
miejsce i sposób spędzania wolnego 
czasu swoich pociech i przestrzegali je 
przed zabawą na lodzie, gdyż te nie-
winne z pozoru igraszki mogą zakoń-
czyć się tragedią. 
 

  Dyrektor COKiS 
                              mgr Andrzej Czapla 
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Co słychać 
w COKiS-ie? 

 

Rozśpiewane przedszkolaki 
 
      W dniu 18 grudnia w COKiS odbył się VI Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolaka. 
Wzięło w nim udział 55 uczestników, 
w większości uczniów klas zerowych 
ze szkół w Krasnobrodzie, Majdanie 
Wielkim i Hutkach Kaczórkach, a 
także 4 -ro i 5-latki z krasnobrodzkiego 
przedszkola. Każdy z uczestników 
konkursu prezentował jedną piosenkę 
o dowolnej tematyce. W 

prezentowanym przez dzieci 
repertuarze były m.in. piosenki o 
mamie, tacie o różnych 
zwierzątkach, a także kolędy.  
       Po zaprezentowaniu wszyst-
kich piosenek uczestników kon-

kursu odwiedził niespodziewany gość - 
Święty Mikołaj, który każdemu uczestnikowi 
konkursu wręczył okolicznościowy dyplom i 
upominek. Mikołaj nie zapomniał też o 
dzieciach, które nie śpiewały piosenek, a 
kibicowały kolegom oraz o paniach 
nauczycielkach i rodzicach obecnych na 
konkursie - dla nich zamiast upominków były 
cukierki. 
       VI Gminny Konkurs Piosenki 
Przedszkolaka zakończył się tradycyjnie serią 
pamiątkowych zdjęć, oczywiście ze Świętym Mikołajem 
Kończąc relację z tego miłego spotkania chciałabym podziękować paniom 
nauczycielkom, opiekunkom oraz rodzicom za przygotowanie dzieci do tego konkursu 
oraz za serdeczną atmosferę podczas jego trwania. 
 

Spotkanie opłatkowe 
 

        W dniu 20 grudnia 2000r. w Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 
odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków zespołów działających przy COKiS. Na 
spotkanie to przybyli również zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza MiG Janusz Oś, 
ks. Piotr Gmiterek, ks. Maciej Nizio oraz rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia mu-
zyczne.   
         Spotkanie rozpoczęło się kolędą w wykonaniu Chóru Parafialnego z Krasnobrodu. 
Następnie wszyscy zebrani wysłuchali fragmentu Pisma Św. mówiącego o Bożym Na-
rodzeniu, które odczytał ks. Maciej Nizio, wspólnie odmówili modlitwę i składając sobie 
życzenia dzieli się opłatkiem.  
       Kiedy już wszyscy wszystkim złożyli życzenia rozpoczął się program kolędowy, w 
którym wystąpili: młodzież z kółka teatralnego prowadzonego przez p. Pawła Murdzka, 
recytując wiersze; uczestnicy kółka muzycznego, Chór Parafialny, Zespoły KGW ze 
Starej Huty i Wólki Husińskiej oraz Zespół „Wójtowianie”, grając i śpiewając kolędy. 
       Po prezentacji programu wszyscy zostali zaproszeni mały poczęstunek podczas, 
którego śpiewano kolędy. Początkowo  śpiewali na przemian, to chór, to zespoły, a 
potem odbyło się wspólne kolędowanie. Wieczór minął w bardzo miłej i serdecznej 
atmosferze. 

 
 

Noworoczne  
kolędowanie 

 
Tuż po nowym roku tj. 3 stycznia Cen-
trum Oświaty Kultury i Sportu w Kra-
snobrodzie miało przyjemność gościć 
uczniów i pedagogów Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Świdniku. Koncert zaplano-
wany na godz. 1600 rozpoczął się ze 
znacznym opóźnieniem spowodowanym 
oczekiwaniem na przybycie publiczności, 
słuchaczy koncertu. Z przykrością piszę 
te słowa, ale jeszcze bardziej było przy-
kro i nam jako organizatorom i naszym 
gościom w liczbie około 30 osób, kiedy o 
godz. 1600 na widowni siedziało 6 słu-
chaczy. Z czasem frekwencja trochę się 
poprawiła i nasi goście – orkiestra i chór 
– mogli zaprezentować przygotowany 
przez siebie program, w którym oprócz 
kolęd wysłuchaliśmy również utworów 
sławnych kompozytorów muzyki poważ-
nej. 
 

********* 
 

Zaproszenie 
 

Centrum Oświaty Kultury i Sportu 
w Krasnobrodzie 

serdecznie zaprasza na 
 

 
 

który odbędzie się COKiS 
27 stycznia 2001r. (sobota) 

o godz. 1700. 
W programie koncertu wystąpią: uczest-
nicy kół zainteresowań: teatralnego i mu-
zycznego działających przy COKiS oraz 
Zespół ”Wójtowianie”. 
 
 

********* 
 

Kółko taneczne 
 
Od lutego br. rozpocznie pracę w COKiS 
instruktor muzyki p. Wiesław Skiba, któ-
ry zajmie się również prowadzeniem kół-
ka tanecznego. Zapraszamy więc wszyst-
kie dzieci, i te które już się zapisały i te, 
które jeszcze tego nie zrobiły, a są zainte-
resowane nauką tańca o przybycie na 
spotkanie organizacyjne, które odbędzie 
się w dniu 2 lutego 2001 r. o godz. 1500 
w COKiS. 
 

Informacje zebrała: 
                                      M. Czapla 
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       Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie 

Krzyżówki nr 10, które wraz z naklejonym na karcie pocztowej kuponem 
prosimy przesłać na adres Redakcji w terminie do dnia 10 lutego 2001r. 
     Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę 
rzeczową. 
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 12:  

„BOŻE NARODZENIE” 
      Za prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki Nr 12 nagrodę otrzymuje: 

WIESŁAWA ROCZKOWSKA  zam. Krasnobród ul. Fiłkowa 16 
Gratulujemy.  

Nagroda do odebrania w redakcji. 
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- Dlaczego wolisz narty wodne niż 
zwykłe? – pyta brunetka blondynkę. 
- Bo na zwykłe mąż zabiera mnie do 
Bukowiny, a na wodne na Karaiby! 
 

 
 
 

 
 
Z restauracji wychodzi dama na lekkim 
rauszu i zatrzymuje taksówkę: 
-Wolny pan? 
-Tak.  
-To może zatańczymy. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Zapalisz? – pyta małolat małolata. 
- Nie, rzuciłem palenie ze względów zdrowot-
nych! 
- Jak to?! 
- Bo gdy ostatnio ojciec przyłapał mnie z pa-
pierosem, to mi spuścił takie lanie, że przez 
trzy dni nie mogłem usiąść. 
 

 
 
Gość pyka kelnera, wskazując na brudną szma-
tę leżącą na stole: 
-Czy w te restauracji często zmienia się obru-
sy? 
-Oczywiście, proszę pana. Ten z pańskiego sto-
lika przez tydzień leżał na tamtym stoliku, a 
jeszcze wcześniej na innym!. 
 
 
 

Do zataczającego się jegomościa podchodzą 
dwaj policjanci. 
- Dokumenty proszę – mówi pierwszy. 
- Nie mam. 
- No to idziemy – mówi drugi. 
- No to idźcie. 
 
 
 
Kaźmirz, nakarmiłeś kunia? 
- Tak, łojciec. Nakarmiłem? 
- A kto to widział? 
- Ten drugi kuń. 
- Co ty mi godosz. Ten drugi kuń już dawno 
zdechł. 
 
 
 
-Panie władzo, ktoś mi ukradł samochód! 
-Gdzie go pan zostawił? 
-Tam, za rogiem. 
-To ma pan szczęście! Gdyby nadal tam stał, 
rąbnąłbym panu mandat za parkowanie w nie-
dozwolonym miejscu. 

 

 


