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WIEŚCI 
Z 

GMINY 

 
 

***** 
Na Święta Bożego Narodzenia w kilku 
miejscowościach gminy Krasnobród 
rozbłysną lampy oświetlenia ulicznego. W 
ramach prowadzonych prac zamontowano 
w Hutkach - 5 lamp, Hutkowie - 3 lampy, 
Husinach - 4 lampy, Krasnobrodzie - 5 
lamp (ul. Leśna - 3 lampy, ul. 
Dominikańska 2). Koszt tego zadania 
wyniósł 21.498zl 
 

***** 
Agencja Rynku Rolnego przekazała 575 
sztuk konserw z przeznaczeniem na 
dożywianie dzieci z terenu miasta i gminy 
Krasnobród. Konserwy zostały 
przekazane do szkół, w których formą 
dożywiania dzieci są przygotowywane w 
szkole kanapki. Konserwy otrzymały 
następujące szkoły: 

Kaczórki - 223szt. 
Stara Huta - 82 szt. 
Hucisko - 82 szt. 
Wólka Husińska - 94 szt. 

       Zielone - 94 szt. 
 

***** 
W dniu 5 stycznia 2004r. Krasnobród 
będzie gościł na antenie Polskiego Radia 
BIS (program ogólnopolski). W audycji z 
cyklu „Krajobrazy" emitowanym w godz. 
11.00 do 11.55 o Krasnobrodzie będą 
mówili mieszkańcy Krasnobrodu. Będą 
również zagadki o Krasnobrodzie, 
Zapraszamy do słuchania tej audycji. 
Polskie Radio „BIS" nadaje w naszym 
rejonie na paśmie 87,6MHz 
 

***** 
 

 
*****  

W dniu 27 listopada 2003r. została 
podpisana    umowa    pomiędzy 
Starostą Zamojskim,  a  Burmistrzem 
Krasnobrodu   dotycząca   rozszerzenia 
działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w  Dominikanówce.  W  
wyniku  tej umowy od l grudnia 2003r. 
działalność rozpoczęły: grupa 
ceramiczno-garncarska oraz   animacji   
kultury.   Utworzenie nowych grup 
umożliwiło kolejnym 10 
niepełnosprawnym osobom korzystanie 
z terapii. Obecnie w WTZ w 
Dominikanówce w zajęciach bierze 
udział 35 uczestników. W związku z 
rozszerzeniem działalności w WTZ 
powstały 2 dodatkowe miejsca pracy i  
1/4 zwiększony został etat rehabilitanta. 
W związku z tymi zmianami w grudniu    
WTZ otrzymał dodatkowo 
dofinansowanie z PFRON-u w 
wysokości 11.730zł. 
 

***** 
W dniu 30 grudnia 2003r. o godz. 10.00 
w Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbędzie się ostatnia w 
tym roku sesja Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie. 
 

***** 
W nocy z 29 na 30 listopada lub z 30 
listopada na l grudnia br. dokonano 
włamania do garaży Ochotniczej Straży 
Pożarnej  w  Krasnobrodzie.  Sprawcy 
włamania  skradli  sprzęt  ratowniczy: 
pompę wodną, 2 pilarki spalinowe do 
drewna, agregat prądotwórczy i agregat 
do  ratownictwa  technicznego.  Straty 
szacuje się na ponad 33 tyś. zł. Każdy, 
kto mógłby w jakikolwiek sposób 
pomóc w ujęciu sprawcy(ów) tej 
kradzieży proszony jest o kontakt z 
Posterunkiem Policji w Krasnobrodzie 
tel. 660-89-45. 

***** 
Informacje zebrała: 

M. Czapla 
 
 

 

Problemy 
       z wodą 
W dniu 12 grudnia wystąpiła awaria 
wodociągu publicznego w Starej Hucie, 
który zasila w wodę 5 miejscowości: 
Starą Hutę, Hucisko, Malewszczyźnie, 
Potok i Potok Senderki. Przyczyną 
awarii było pękniecie fragmentu rury 
wewnątrz hydroforni. Po usunięciu 
nieszczelności okazało się, że nie 
można uruchomić pomp. podobnie jak 
podczas awarii w lipcu 2003r. Próby 
uruchomienia trwały nieprzerwanie od 
piątku 12 grudnia do niedzieli 14 
grudnia. Wymieniono nawet rury 
zasilające, prowadzące od zbiornika z 
wodą do budynku hydroforni. 
Wszystkie wysiłki  nie  przyniosły  
pozytywnego rezultatu. Dzięki uporowi 
i determinacji pracowników ZGK: P. 
Bodysa, S. Burdy, E. Sikory oraz M. 
Gromka dopiero w niedzielę rano udało 
się uruchomić przestarzałe urządzenie. 

Jak zwykle to bywa - nieszczęścia 
chodzą parami. Prawie w tym samym 
czasie, w sobotę 13 grudnia problemy z 
wodą mieli również mieszkańcy 
Zielonego. Na szczęście awaria okazała 
się niegroźna i została szybko 
naprawiona. 

Za     pośrednictwem     „Gazety 
Krasnobrodzkiej" chciałbym przeprosić 
wszystkich      mieszkańców      w/w 
miejscowości za niedogodności 
związane  brakiem wody. Jednocześnie 
zobowiązuję się dołożyć wszelkich 
starań, aby w 2004r. doszło do 
modernizacji hydroforni w Starej 
Hucie. 
Korzystając z okazji pragnę wszystkim 
mieszkańcom miasta i gminy 
Krasnobród złożyć życzenia wszelkiej 
pomyślności z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia. 

       Dyrektor ZGK 
    Jacek Gmyz 

 
  

Ogłoszenie 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Krasnobrodzie zwraca się z prośbą do 
rodzin korzystających z bezpłatnego 
dożywienia ze środków pomocy 
społecznej o dostarczenie informacji o 
dochodach netto w miesiącu grudniu w 
terminie do dnia 30 grudnia 2003r.  
Informacje te są niezbędne do 
weryfikacji danych w celu udzielenia 
rodzinom tej formy pomocy w 2004r.  
 

Kierownik MOPS 
Mirosława Konopka 
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Kościół Świętego Ducha  
w Krasnobrodzie  

Rozmowa z ks. prałatem Romanem Marszalcem - probosz czem Parafii NNMP w Krasnobrodzie 
 

 
      Malowniczy krajobraz Podzamku - jednej z dzielnic 
Krasnobrodu - od pewnego czasu wzbogacony jest o nową, 
okazałą budowlę, jaką jest powstający kościół pod wezwaniem 
Świętego Ducha w Podzamku. Obecnie dobiega końca kolejny 
etap budowy kościoła polegający na pokryciu blachą dachów 
całej budowli. Skąd się wziął pomysł budowy tej świątyni, jakie 
były początki tej inwestycji i jak przebiegały jej kolejne etapy – 
to pytania, z którymi zwróciłam się do pomysłodawcy i 
budowniczego kościoła – ks. prałata Romana Marszalca, 
proboszcza Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie. 
 
Mariola Czapla: Księże Prałacie, proszę powiedzieć kiedy 
zrodził się pomysł budowy nowego kościoła w Podzamku? 
Ks. Roman Marszalec – Myśl budowy nowego kościoła w 
Krasnobrodzie zrodziła się w pierwszych dniach 1998 roku 
podczas mojej prywatnej rozmowy z dyrektorem Domu 
Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie p. Wiktorem 
Juszczakiem. W dniu 10 stycznia 1998r. Sanatorium dla Dzieci 
w Krasnobrodzie obchodziło jubileusz 40-lecia istnienia. Na tę 
uroczystość został zaproszony Pasterz Diecezji ks. bp. Jan 
Śrutwa. Wówczas zaproponowałem Księdzu Biskupowi  
przejażdżkę ulicami wciąż budującego się Krasnobrodu. 
Wyjechaliśmy na górę do dzielnicy Podzamek. Roztaczał się 
stamtąd wspaniały widok na Krasnobród, w pobliżu widać było 
Dom Pomocy Społecznej i dawny pałac właścicieli 
Krasnobrodu, w którym obecnie znajduje się Sanatorium dla 
dzieci. Tu właśnie rzuciłem myśl budowy nowego Kościoła. 
Ksiądz Biskup bez wahania to zaaprobował i zlecił mi 
rozpoczęcie starań o pozyskanie placu, pozwolenia na budowę i 
rozpoczęcia budowy świątyni, przynajmniej do pewnego stanu. 
 
M. Cz.: Skąd pomysł lokalizacji kościoła właśnie na 
Podzamku? 
Ks. Roman Marszalec – Mieszkańcy Domu Opieki 
Społecznej, których jest około 200 osób, jak też i dzieci 
przebywające w Sanatorium im. Janusza Korczaka nie mają 
kaplicy z prawdziwego zdarzenia. Poza tym mieszkańcy 
osiedla Podzamek do parafialnego Kościoła pokonują drogę 3 
km. Nowy Kościół pozwoli, aby ludzie starzy, chorzy, 
opuszczeni przez swoje rodziny, wyrwani ze swoich środowisk 
mieli swoją świątynię i wspólnie z dziećmi przebywającymi w 
Sanatorium oraz mieszkańcami Podzamku mogli poczuć, że nie 
są odizolowani, że żyją w normalnym społeczeństwie. W 
przypadku śmierci, pogrzeb odbywać się będzie w sposób 
cywilizowany z udziałem współmieszkańców. Nowa świątynia 
pełnić więc będzie funkcję integracyjną i przyniesie korzyść 
dla wspomnianych grup społecznych. 
 
M. Cz.: Dlaczego budujący się kościół jest pod wezwaniem 
Świętego Ducha? 
Ks. Roman Marszalec – Tytuł kościoła nie jest przypadkowy. 
Myśl budowy kościoła powstała w roku Świętego Ducha – 
wielkiej Nowenny przed Jubileuszem 2000 Roku 
Chrześcijaństwa. Poza tym w naszej tradycji kościoły szpitalne 
i sanatoryjne noszą nazwę Świętego Ducha. 
 

M. Cz.: Po uzyskaniu akceptacji Ks. Bp Jana Śrutwy mógł 
Ksiądz Prałat przystąpić do konkretnych działań 
zmierzających do rozpoczęcia tego wielkiego przedsięwzięcia,  

 
jakim jest budowa nowej świątyni? 
Ks. Roman Marszalec – Pierwszą rzeczą, którą należało 
załatwić, to pozyskać plac pod budowę. W realizacji tego 
zadania ogromne zasługi ma współinicjator budowy kościoła 
dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie p. Wiktor 
Juszczak. W dniu 30 marca 1998r. Wojewódzki Zespół 
Pomocy Społecznej na prośbę dyrektora DPS W. Juszczaka 
wyraził zgodę na zrzeczenie się zarządu działki nr 3/3 o pow. 
4512m2 na rzecz budownictwa sakralnego i polecił wystąpić o 
taką zgodę do Wojewody Zamojskiego. W dniu 31 marca 
1998r. Dyrektor DPS w Krasnobrodzie zwrócił się z prośbą do 
Wojewody Zamojskiego o wyrażenie zgody na zrzeczenie się 
zarządu wyżej wymienioną działką na rzecz Parafii Rzymsko-
Katolickiej w Krasnobrodzie, która chce tutaj budować kościół. 
12 sierpnia 1998r. w kancelarii notariusza Andrzeja Paryska w 
Zamościu spisano akt notarialny mocą, którego Parafia w 
Krasnobrodzie nabyła grunt pod budowę Kościoła Świętego 
Ducha. (Repertorium A Nr 3534/98, Księga Wieczysta nr 
56639).  
 

M.Cz.: Każda budowa wymaga załatwienia wielu formalności, 
przygotowania projektów i dokumentacji, przy budowie 
kościoła również należało spełnić te wymogi? 
Ks. Roman Marszalec – Niestety nie można było pominąć 
tego etapu przygotowań do budowy kościoła. W październiku 
1998r. został wykonany projekt Kościoła pw. Świętego Ducha. 
Autorem projektu jest mgr inż. architekt Andrzej Pactwa z 
Wrocławia. W grudniu tegoż samego roku została opracowana 
Dokumentacja Techniczna Badań Podłoża Gruntowego dla 
budowy Kościoła Świętego Ducha. Dokumentację opracował 
mgr Mieczysław Kuśmierz. Później prowadzone były 
uzgodnienia z różnymi branżami (wodociągi, energia 
elektryczna, gazownictwo, straż pożarna itp.) W dniu 13 
czerwca 2000r. o godz. 13 nastąpiło przekazanie placu pod 
budowę Kościoła pw. Świętego Ducha firmie Budownictwa 
Ogólnego w Zamościu, która wygrała przetarg na realizację 
tego zadania. Plac o powierzchni około 0,5 ha jest położony na 
zboczu wzniesienia. Tuż pod niewielką warstwą ziemi znajduje 
się opoka. W tym podłożu, dla bezpieczeństwa prowadzonych 
prac należało zrobić wykopy na fundamenty o wymiarach 4m 
głębokości i 3m szerokości. 
 
M.Cz.: Bardzo ważne wydarzenie w historii budowy Kościoła 
pw. Świętego Ducha miało miejsce 29 czerwca 2000r.? 
Ks. Roman Marszalec – W tym dniu odbyła się uroczystość 
poświęcenia krzyża i placu, na którym buduje się nowa 
świątynia. Poświęcenia dokonał ks. bp. prof. Jan Śrutwa. Na 
uroczystość tą przybyło bardzo wielu gości, m.in.: ks. kanonik 
Janusz Romańczuk – proboszcz parafii Matki Boskiej Królowej 
Polski w Zamościu, kapelan Domu Pomocy Społecznej w 
Krasnobrodzie ks. Leon Rogalski, ks. Wiesław Oleszek, 
Zbigniew Bełz – wówczas Dyrektor Delegatury Urzędu 
Wojewódzkiego w Zamościu, Henryk Matej - starosta powiatu 
zamojskiego, Adam Bąk – wicestarosta, Kazimierz Mielnicki – 
wówczas członek Zarządu Powiatu, Władysław Bochyński – 
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Marek 
Pasieczny – burmistrz Miasta i Gminy Krasnobród, Janusz Oś 
– zastępca burmistrza. W uroczystościach tych uczestniczyli 
również przedstawiciele firmy budującej kościół, księża 
pracujący w naszej parafii oraz licznie zgromadzeni parafianie. 

         Ciąg dalszy na str. 4 
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Kościół 
Świętego Ducha  

 
Ciąg dalszy ze str. 3 
M.Cz.: Czy mógłby Ksiądz Prałat opisać budujący się kościół? 
Ks. Roman Marszalec – Budujący się obiekt sakralny 
nawiązuje swoją architekturą do małych i średnich kościołów  
południowej i południowo-wschodniej Polski. Założeniem 
architektonicznym jest układ bazyliki trójnawowej z 
transeptem. Część kościoła (na poziomie –3,03m i – 2,97m) 
jest podpiwniczona. W części tej znajdować się będą 
pomieszczenia techniczne oraz sanitariaty. Na poziomie 0 
znajduje się nawa główna, dwie nawy boczne transept z dwoma 
kaplicami, kruchta oraz przedsionek wejścia bocznego. Na 
poziomie +0,60 znajduje się prezbiterium, zakrystia, 
pomieszczenie dla ministrantów i przedsionek. W budującym 
się kościele zaprojektowano chór (poziom +3,63), nad którym 
na poziomie +6,28m przewidziano półkę organową. Nad 
podcieniem wejścia głównego zaprojektowano zaplecze chóru. 
Kościół z transeptem pokryty jest dachami dwuspadowymi. 
Budowla posiada jedną wieżę główną znajdującą się nad 
kruchtą wejścia głównego oraz małą wieżyczkę na 
skrzyżowaniu nawy głównej z transeptem. Wejście główne do 
kościoła znajduje się od strony zachodniej w bezpośrednim 
sąsiedztwie Domu Opieki Społecznej. Dla osób 
niepełnosprawnych przewidziano pochylnię. Od strony 
północnej znajduje się wejście boczne. W południowej części 
kościoła zaprojektowano wejście do zakrystii i wyjście 
awaryjne z pomieszczeń technicznych. Główne wymiary 
kościoła to: 37,71m x 21,78m. Wysokość wieży – 32,5m. 
Kościół będzie mógł pomieścić 800 osób, w tym 140 osób 
będzie miało miejsca siedzące. 
 
M. Cz.: Czy realizacja kolejnych etapów prowadzonej przez 
Księdza inwestycji przebiegała zgodnie z planami? 
Ks. Roman Marszalec – Niestety aż tak dobrze nie było. 
Oprócz radości z wykonywania kolejnych zadań były też i 
obawy i różnego rodzaju problemy. Duże kłopoty z budową 
Kościoła Świętego Ducha miały miejsce w kwietniu 2002r., 
kiedy to  Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w 
Zamościu, firma która zajmowała się budową kościoła upadła. 
Wszystkie sprawy upadłej firmy przejął wyznaczony przez sąd 
syndyk. Władze upadłego przedsiębiorstwa żądały moim 
zdaniem  zbyt wygórowaną cenę za wykonaną pracę. Sprawa 
trafiła do sądu. Sąd nawoływał do ugody. Zatrudniony przeze 
mnie prawnik i inspektor nadzoru twierdzili, że byłoby wielce 
nieuczciwe zaspokojenie żądań upadłego już przedsiębiorstwa. 
Odbyło się kilka spotkań w tej sprawie, niestety pracownik tej 
firmy zatrudniony przez syndyka masy upadłościowej ciągle 
trwał przy niesłusznych moim zdaniem żądaniach. 
 
M.Cz.: Czym zakończył się ten spór? 
Ks. Roman Marszalec – 31 stycznia 2003r. wpłaciłem na 
rzecz upadłej firmy realną należność, nie tę wyimaginowaną 
przez syndyka. Była to kwota o połowę mniejsza niż żądano. 
Do porozumienia doszło za obopólną zgodą. 
 
M. Cz.: Skoro przedsiębiorstwo, które prowadziło budowę 
kościoła upadło należało znaleźć innego wykonawcę, który 
poprowadziłby budowę kościoła dalej? 
Ks. Roman Marszalec – Tak to prawda. 18 lipca 2003r. została 
zawarta umowa z Zakładem Usług Budowlanych Tomasza 
Baja z Lublina. Od tego czasu kierownikiem robót jest ojciec 
właściciela tej firmy, a inspektorem nadzoru w dalszym ciągu  

 
jest pan Jan Repeć z Zamościa. Firma ta dokończyła prace przy 
wznoszeniu ścian kościoła, wykonała zbrojenie stropów, 
zalewając je betonem. Większość pracowników to nasi 
parafianie. Roboty spawalnicze wykonał Józef Bucior z 
Krasnobrodu. Konstrukcję metalową stropów wykonano ze 
stali po papieskim ołtarzu w Zamościu. Ci sami pracownicy 
zrobili więźbę dachową i wieżę. Drewno zakupiono z tartaku p. 
Waldemara Kleniewskiego w Bondyrzu. Dach został pokryty 
blachodachówką szwedzką, którą sprowadziliśmy z Jarosławia. 
Przy kryciu dachów pracowali Malinowscy z Brzezin k/Bełżca. 
 
M.Cz.: Na obu wieżach są już także umocowane krzyże 
symbolizujące religijny charakter wznoszonej budowli. 
Ks. Roman Marszalec – W trakcie prac związanych z kryciem 
dachów na kościele podjęliśmy próbę ustawienia metalowych 
krzyży na wieży i sygnaturce. Krzyże wykonano w 
„Spomaszu” w Zamościu z blachy nierdzewnej. W dniu 17 
października 2003r. sprowadziłem ze Świdnika helikopter, aby 
ustawić krzyże. Jak się okazało, nie było to łatwe zadanie. 
Kiedy kilkakrotne próby postawienia krzyży za pomocą 
helikoptera nie powiodły się, wówczas pracownicy własnym 
sposobem ustawili na obu wieżach dość duże (5,5 m) krzyże. 
 
M.Cz.: Jak już Ksiądz Prałat wspominał metalowa 
konstrukcja stropów Kościoła Świętego Ducha w Podzamku 
została wykonana ze stali po papieskim ołtarzu w Zamościu. 
Jest jeszcze coś, co łączy nowo powstającą świątynię z osobą 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Proszę powiedzieć co to jest? 
Ks. Roman Marszalec – W dniu 12 czerwca 1999r. podczas 
wizyty w Zamościu Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił 
Kamień Węgielny pod budowę Kościoła pw. Świętego Ducha. 
Ta pamiątkowa tablica jak na razie wystawiona jest na 
bocznym ołtarzu w krasnobrodzkim kościele. W przyszłości 
zostanie wmurowana na frontonie nowo budowanego kościoła. 
 
M.Cz.: Wzniesione zostały mury kościoła, wykonano dachy, 
pokryto je blachą - kościół prezentuje się okazale. Proszę 
powiedzieć jakie są plany na przyszłość? 
Ks. Roman Marszalec – Trudno jest mi mówić obecnie o 
planach na przyszłość, o kolejnym etapie budowy, gdyż chcąc 
doprowadzić do pokrycia dachu nowej świątyni byłem 
zmuszony zaciągnąć kredyt i mam do spłacenia poważny dług. 
Moim głównym celem jest spłacenie długu. Korzystając z 
okazji, za pośrednictwem „Gazety Krasnobrodzkiej” dziękuje 
Burmistrzowi Krasnobrodu mgr Markowi Pasiecznemu, za 
którego pośrednictwem nawiązałem kontakty z życzliwymi 
ludźmi spoza Krasnobrodu, którzy w sposób dla siebie 
dostępny wnosili wkład w budujący się kościół. Dziękuję 
wszystkim, którzy modlitewnie i finansowo wspierają 
powstający Dom Boży. W dalszym ciągu proszę o pomoc w 
budowie nowej świątyni, która jak mniemam jest ozdobą 
naszego miasta, a w przyszłości będzie miejscem kultu 
religijnego. Nadmieniam, że składając ofiarę na konto 
parafialne (Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział 
Krasnobród Nr 96390009-550749-27016-11) jeszcze w tym 
roku, można odliczyć tę sumę od podatków. Dotyczy to 
zwłaszcza osób prowadzących różne firmy. Z góry dziękuję za 
zrozumienie i pomoc. 
 
M. Cz.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę, aby kolejny etap 
prac związanych z budową nowej świątyni rozpoczął się jak 
najszybciej. 
 

Rozmawiała: M. Czapla 
 

Zapraszamy do obejrzenia fotograficznej dokumentacji 
z bubowy Kościoła pw. Świętego Ducha w Krasnobordzie, 
która znajduje się na str. 10  bieżącego wydania „G.K.” 
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Bitwa o uzdrow iska  
 
      W dniu 09 grudnia br. do Urzędu 
Miejskiego w Krasnobrodzie wpłynął 
apel Stowarzyszenia Gmin Uzdrowi-
skowych RP dotyczący rządowego 
projektu ustawy „o uzdrowiskach, 
obszarach ochrony uzdrowiskowej i 
gminach uzdrowiskowych oraz o 
zmianie niektórych ustaw”. Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia Gmin 
Uzdrowiskowych RP – Jan Golba, z 
przykrością stwierdza, że w opraco-
wanym projekcie ustawy, żadne po-
stulaty środowiska gmin uzdrowi-
skowych nie zostały uwzględnione. 
Gminy uzdrowiskowe z wielką nie-
cierpliwością przez prawie 13 lat 
oczekiwały na uregulowanie sytuacji 
prawnej gmin uzdrowiskowych (za-
powiedź tej regulacji wynikała jesz-
cze z ustawy z 8 marca 1990r. o sa-
morządzie terytorialnym). Rząd chce 
gminom postawić poprzeczkę bardzo 
wysoko szczególnie w zakresie wy-
magań dotyczących ochrony środo-
wiska, gospodarki wodno-ściekowej, 
gospodarki odpadami, norm hałasu i 
zanieczyszczenia powietrza. Tymcza-
sem w obecnej sytuacji trudno byłoby 
wskazać choć jedno uzdrowisko w 
Polsce, które spełnia łącznie wszyst-
kie wskazane w projekcie ustawy  
 

 
wymogi. Jest to kolejna próba tworzenia 
przepisów zupełnie w oderwaniu od 
rzeczywistości. 
      Największym jednak nieporozumie-
niem jest wprowadzenie zapisu, że w 
strefie uzdrowiskowej „A” mogą funk-
cjonować tylko zakłady i urządzenia 
lecznictwa uzdrowiskowego. Oznacza to 
w praktyce, że w strefie „A” nie można 
budować: pensjonatów, hoteli, restaura-
cji, obiektów rekreacyjnych itp. A więc 
po latach dyskusji o potrzebie zmiany 
modelu funkcjonowania uzdrowisk i 
uzupełnieniu w uzdrowisku funkcji 
leczniczej, funkcją: turystyczną, rekre-
acyjną, sportową itp. chcemy utworzyć 
w uzdrowiskach skansen. Poniesiemy w 
ten sposób kolejną klęskę w konkurencji 
z uzdrowiskami czeskimi, czy węgier-
skimi – i to na własne życzenie. Co po-
wiedzą właściciele gruntów w Krasno-
brodzie położonych w strefie „A” 
uzdrowiska?!  Również prof. Andrzej 
Madeyski nie krył swojego oburzenia na 
to co wyprawiają niektórzy twórcy pro-
jektu  ustawy. 
       W roku 2002 wprowadzono zasadę, 
że podatek od nieruchomości od zakła-
dów opieki zdrowotnej (także sanato-
riów) wynosi 20% podatku ustalonego 
dla obiektów prowadzących działalność  

 
 
gospodarczą. Tak wielkiej utraty 
dochodów dla gmin nikt w żaden sposób 
samorządom nie wyrównał. Ministerstwo 
finansów proponuje, aby gminy 
podwyższyły opłatę miejscową (tzw. 
klimatyczną) i w ten sposób przynajmniej 
częściowo pokryły straty w podatku. 
Tymczasem w wielu gminach występują 
poważne trudności w pobieraniu opłaty na 
ustalonym poziomie (również w 
Krasnobrodzie). Tak, więc mówienie o 
tym, że gminy mają możliwość pokrycia 
strat w ten sposób jest zupełnie nie na 
miejscu. 
       Zarówno w okresie międzywojennym 
w Polsce, jak i obecnie w wielu krajach 
Unii Europejskiej gminy uzdrowiskowe 
posiadają szczególne, korzystne finansowo 
regulacje prawne. Wiadomo przecież, że w 
gminach uzdrowiskowych, czy górskich 
nakłady finansowe na budowę i utrzymanie 
infrastruktury, są zdecydowanie wyższe 
niż w innych gminach. 
       Jest szansa, że jeśli wszystkie 
samorządy gmin uzdrowiskowych 
wystąpią do swoich parlamentarzystów w 
obronie swoich żywotnych interesów, to 
takie solidarne działanie odniesie właściwy 
skutek. Dla Krasnobrodu losy tej ustawy są 
tak ważne, jak obrona traktatu nicejskiego 
dla Polski.  
      Życząc parlamentarzystom Ziemi 
Lubelskiej wesołych świąt, żywię nadzieję, 
że podczas głosowań będą bronić naszych 
interesów. 
                             Kazimierz  Gęśla 
 

 
STANOWISKO 

Rady Miejskiej w Krasnobrodzie  
z dnia 11 grudnia 2003 r. 

 
w sprawie projektu ustawy o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej i 

gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw. 
 
       Rada Miejska w Krasnobrodzie stwierdza, że projekt ustawy o uzdrowiskach 
nie uwzględnia postulatów środowiska gmin uzdrowiskowych. Nie została 
uwzględniona specyfika funkcjonowania gmin uzdrowiskowych, polegająca 
między innymi na realizacji zadań wykraczających poza zadania wspólnoty 
samorządowej i poddanie rozwoju gospodarczego gmin uzdrowiskowych daleko 
idącym ograniczeniom.  
      Wejście w życie ustawy, na długie lata ograniczy rozwój istniejących gmin 
uzdrowiskowych ze względu na wyjątkowo antyrozwojowe zapisy odnoszące się 
do: tworzenia uzdrowisk, braku możliwości realizacji szeregu inwestycji w strefie 
uzdrowiskowej „A”, braku określenia wysokości nakładów na lecznictwo 
uzdrowiskowe, braku określenia rekompensat z tytułu utraconych dochodów przez 
gminy uzdrowiskowe. 
       Obecny kształt projektu ustawy napawa niepokojem, co do przyszłości i 
perspektyw rozwoju nowo powstającego uzdrowiska Krasnobród. 
       Rada w pełni popiera działania Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP 
zmierzające do uwzględniania żywotnych interesów gmin uzdrowiskowych 
podczas prac legislacyjnych nad ustawą o uzdrowiskach. 
       Rada apeluje do parlamentarzystów Ziemi Lubelskiej do dołożenia wszelkich 
starań, aby nie doszło do uchwalenia przez Parlament ustawy o treści 
zaproponowanej przez Rząd. 

       Przewodniczący  Rady Miejskiej  
 
            (-) Kazimierz Adamczuk 

 
Setne 

urodziny 
 
     100 lat temu, 15 grudnia 1903r. roku w 
Majdanie Ostrowskim urodziła się Pani 
Helena Sowińska. Od trzech lat Pani 
Helena jest mieszkanką Domu Pomocy 
Społecznej w Krasnobrodzie. 
      Uroczyste obchody 100-lecia urodzin, 
których organizatorami byli: Dyrekcja 
DPS-u, rodzina Pani Heleny oraz Rada 
Mieszkańców, odbyły się w dniu 15 
grudnia 2003r. 
      Do wszystkich życzeń, które Pani 
Helena Sowińska otrzymała podczas 
uroczyście obchodzonych urodzin dołącza 
się także Redakcja „G.K.”, życząc dużo 
zdrowia i samych pogodnych dni na dalsze 
lata życia. 
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   Nawet odrobin ę  
też pod zieli ć można   

 
 
Ziemiopłody oraz około 160 kg. mąki zostało 
przekazane do Domu Pomocy Społecznej 
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek Misjonarek Maryi w Zamościu. 
Natomiast pozostałe artykuły zostały podzielone 
na paczki i trafiły do dzieci z terenu naszej 
gminy. Z zebranych darów przygotowano: 117 
paczek indywidualnych i 26 paczek rodzinnych. 
      Należy zaznaczyć, że akcja nie powiodłaby  
się bez życzliwości i bezinteresowności wielu 
osób – kwestujących i tych, którzy zechcieli 
wspomóc potrzebujących. Na szczególne słowa 
podziękowania zasługują osoby i instytucje, które 
użyczyły swoich samochodów, dzięki czemu 
możliwa była zbiórka darów. A są nimi: Zakład 
Gospodarki Komunalnej, Centrum Kultury i 
Sportu, Dom Pomocy Społecznej w 
Krasnobrodzie , Piekarnia Tomasz Kurantowicz, 
Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim, 
Piekarnia p. Kłyżów, oraz pan Kazimierz 
Adamczuk – AMC Market Spożywczy w 
Krasnobrodzie.    
      Na zakończenie chcemy podziękować 
wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób 
uczestniczyli w tegorocznej akcji „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę”, a więc wszystkim, 
którzy brali udział w koncercie, przygotowali 
prace na aukcję, propagowali całą akcję, czyli Ks. 
Prałatowi Romanowi Marszalcowi i księżom 
wikariuszom oraz sztabowiczom. W sposób 
szczególny dziękujemy darczyńcom, którzy 
wspomogli potrzebujących i mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku również nas nie zawiodą. 

   
 B.B. i M.K. 

 
Fotoreportaż z akcji publikujemy 

na str. 11 „G.K.” 
 

 
      Już po raz dziewiąty wspólnie z „Radiem Lublin” na terenie Miasta i 
Gminy Krasnobród zorganizowana została akcja „Pomóż dzieciom 
Przetrwać Zimę”. Tak jak co roku sztab organizacyjny akcji mieścił się 
przy Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie.  
      Zbiórka darów w szkołach na terenie naszego miasta i gminy 
rozpoczęła się już  w  ostatnim tygodniu listopada, natomiast punkt 
kulminacyjny akcji miał miejsce w niedzielę 30 listopada 2003r. Dary 
zbierane były w 11 miejscowościach naszej gminy i w pięciu punktach w 
Krasnobrodzie (Podklasztor – przy kościele, sklep spożywczy p. Janusza 
Kurantowicza, Krasnobród –Market Spożywczy, Centrum Kultury i Sportu 
oraz Sklep Spoż.-Przem. przy ul. Lelewela).  
      Tradycyjnie już zbiórce darów towarzyszył program artystyczny, który  
w tym roku był bardzo bogaty i zróżnicowany, nie tylko ze względu na 
wiek wykonawców, ale także tematykę prezentacji. Rozpoczął się on w sali 
kinowej CKiS około godz. 14.00 występem dziecięcego zespołu 
tanecznego „Wólanki” – Szkoła Filialna w Wólce Husińskiej. Jako kolejni 
wyszli na scenę uczniowie klasy II B Zespołu Szkół Podstawowych w 
Krasnobrodzie, którzy przygotowali program pt. „W krainie bajek”. 
       Szkoła Filialna w Zielonem zaprezentowała „Pokaz mody na różne 
okazje”. Tuż po nim na scenie zrobiło się bardzo kolorowo, gdyż maluchy 
z krasnobrodzkiego przedszkola zgotowały zebranej publiczności „Bal 
Baloników”. Chwilę później nastrój wyraźnie się zmienił, a to za sprawą 
„Manueli w krainie czarownic” – baśni muzyczno-ruchowej, 
przedstawionej przez uczniów Szkoły Podstawowej w Kaczórkach. Jako 
następna zaśpiewała grupa II sześciolatków z ZSP w Krasnobrodzie. 
      Potem znów zrobiło się bajkowo, gdyż na scenie pojawił się „Koziołek 
Matołek” – bajka przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w 
Majdanie Wielkim. Następnie  swój montaż słowno-muzyczny 
zatytułowany „Jesień chodzi po lesie” zaprezentowała klasa III B ze Szkoły 
Podstawowej  w Krasnobrodzie.  
      Jak co roku nie obyło się również beż aukcji prac wykonanych przez 
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie oraz uczestników 
zajęć świetlicowych prowadzonych w Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie. Podczas tej aukcji zostało sprzedanych 37 fantów o łącznej 
wartości 530 zł. Odpłatność za wylicytowane prace była przekazywana w 
formie rzeczowej (artykuły spożywcze, przemysłowe i chemiczne). 
      Po emocjach związanych z aukcją przyszedł czas na kolejne występy. I 
tak na scenie pojawili się uczniowie klasy VA krasnobrodzkiej 
„podstawówki”, w wykonaniu których obejrzeliśmy przedstawienie pt. „Na 
Olimpie”. Tuż po nich przyszedł czas na odrobinę bajkowej klasyki i przed 
publicznością pojawił się „Kopciuszek” zaprezentowany przez uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie.  
      W programie artystycznym znalazło się też coś dla miłośników muzyki  
i tańca. Jako pierwsza wystąpiła debiutująca młodsza grupa taneczna 
działająca przy CKiS w Krasnobrodzie, a po nich ich starsze koleżanki. 
Zaprezentowali oni dynamiczne układy taneczne, które bardzo spodobały 
się publiczności. Następnie wystąpiły dziewczęta z zespołu wokalnego 
działającego przy CKiS i swoim repertuarem zachęciły publiczność do 
śpiewania.  
      Znalazło się też coś dla publiczności preferującej muzykę ludową. Na 
scenie pojawili się „Wójtowianie”, którzy zaśpiewali kilka regionalnych 
utworów. Potem nadszedł czas na mocne uderzenie. Był to znak, że za 
chwilę na scenie pojawi się „Śrubka”. Bisom nie było końca, publiczność 
bawiła się znakomicie do późnych godzin wieczornych. 
     Podsumowując tegoroczną akcję można stwierdzić, że była ona udana. 
W sumie zebrano około 1200 kg żywności (cukier, mąka, makaron, ryż, 
kasza), 985 kg ziemiopłodów, 614 sztuk słodyczy (batony, wafelki, ciastka, 
bombonierki i inne), około 600 sztuk artykułów chemicznych (mydło, 
proszek do prania i inne), 260 sztuk artykułów szkolnych, 125 sztuk 
zabawek oraz 114 sztuk odzieży.  

 

Współczesna 
choinka 

 
Chciałam cię poczuć 
lecz ty nie pachniesz. 
Poradzono mi  
by cię spryskać sprayem  
lecz to chwilowe oczarowanie. 
 
Jesteś mimo tych świecidełek  
jakby bardziej smutna, 
jakby w tobie życia nie było. 
 
Nie ocieka z ciebie rosa 
z leśnego zakątka  
nie ma też pod tobą 
szarego zajączka 
 
Sztuczna – a wiec i jabłka 
I orzechy już nie pasują 
Teraz bombki i łańcuszki 
W jednej tonacji serwują. 
 
Tęsknię jednak  
za tamtą choinką 
jaką kiedyś byłaś. 

Danuta Kargol 
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Ale taka jest ich kultura i tradycja. 
Trzeba to uszanować. Podobnie 
przepisy postne mówią o poście i 
wstrzemięźliwości tylko w Środę 
Popielcową i Wielki Piątek. Czy wolno 
więc jeść kiełbasę w Wigilię Bożego 
Narodzenia? Można, ale czy warto.  Jak 
to będzie: najeść się rano mięsa a 
wieczorem siąść do Pośnika? Sięgamy 
znów do polskiej tradycji wyrosłej przez 
wieki i zachowanej nawet pod 
zaborami. Wigilia ma swój urok właśnie 
dlatego, że związana jest z postem i 
wstrzemięźliwością. Podobnie prawo 
nie mówi o dzieleniu się opłatkiem. Jest 
to zwyczaj polski. Bardzo rzadko można 
go spotkać poza granicami naszej 
Ojczyzny.  
       Przykazania kościelne zobowiązują 
do pewnego minimum, które wierzący 
powinien zachować. Czy warto 
ograniczać się tylko do minimum? Czy 
można się myć tylko raz na tydzień 
(minimum)? Warto się zastanowić nad 
uczestnictwem we Mszy św. nie tylko w 
uroczystości nakazane, warto 
przemyśleć, czy można uczestniczyć w 
zabawach w czasie Adwentu? Nasze 
tradycje pozwoliły nam zachować 
tożsamość przez lata okupacji i 
zaborów. Chyba i dziś warto zachować 
je, aby nie zatracić się z zjednoczonej 
Europie i być Polakami, dumnymi z 
historii, wiary i tradycji.  

           x. Jacek 
 

 

Adwent  
Adwent, zabawy i święta  

w Kościele 
 
Przykazania kościelne ustanowione na 
jednym z soborów w XVw. ustalały 
pewne minimum, które obowiązują 
wszystkich członków Kościoła Katolic-
kiego. Wówczas Kościół obejmował na-
rody Europy ukształtowanej na jednej 
tradycji i kulturze. Dzisiaj Kościół to 
ponad 1 miliard ludzi należących do 
kultury europejskiej i afrykańskiej, i 
azjatyckiej - to cały świat o bardzo róż-
nych tradycjach i korzeniach kulturo-
wych. Stąd wynikła konieczność okre-
ślenia na nowo przykazań kościelnych. 
Podjęli się tego autorzy wydanego w 
1992r. Katechizmu Kościoła Katolic-
kiego zatwierdzonego przez papieża 
Jana Pawła II. Ostateczna redakcja 
przykazań dla Polski została uchwalona 
po konsultacjach ze Stolicą Apostolską 
w marcu tego roku. Ich ostateczne 
brzmienie jest następujące: 
1. W niedzielę i święta nakazane 
uczestniczyć we Mszy św. i 
powstrzymywać się od prac 
niekoniecznych. 
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić 
do sakramentu pokuty. 
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie 
wielkanocnym przyjąć komunię świętą. 
4. Zachowywać nakazane posty i 
wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych, a w okresach pokuty 
powstrzymywać się od udziału w 
zabawach. 
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty 
Kościoła.  
Spróbujmy choć na chwilę zatrzymać 
się i zrozumieć te nowe przykazania, 
które stanowią pewne minimum życia 
chrześcijańskiego. 
 

Czy zniesione święta? 
Dziennikarze narobili takiego bałaganu, 
że aż głowa boli. Mówili, że święta 
zniesione. A my opierając się na 
wiadomościach podanych w telewizji 
przyjęliśmy to za prawdę. Po kolei. 
Kościół w kalendarzu liturgicznym 
wyróżnia wspomnienia, święta i 
uroczystości. Z tym, że są uroczystości 
nakazane, czyli takie, gdzie katolik ma 
obowiązek uczestniczyć we Mszy św., i 
uroczystości "zwyczajne". Kilka tych 
uroczystości nakazanych wypadało w 
dni, kiedy trzeba było iść do pracy - i 
jak to wszystko pogodzić. Dlatego 
Kościół zmienił kwalifikację 
uroczystości takich jak 29 czerwca - św. 
Piotra i Pawła - z nakazanych na 
"zwyczajne". czyli są to dalej 
uroczystości, tylko gdy nie pójdziemy  

 
na Mszę św. tego dnia to nie ma 
grzechu ciężkiego. Jest jednak gorąca 
zachęta, aby tego dnia uczestniczyć w 
Eucharystii. Podobnie jest z 
uroczystością św. Józefa (19 marca), 
czy Niepokalanego Poczęcia NMP (8 
grudnia). Jeżeli ktoś nie pójdzie na 
Mszę św. nie ma grzechu, ale jest 
zachęta Kościoła, by jednak 
powstrzymać się od prac 
niekoniecznych i uczestniczyć w 
liturgii. Biskupi też nakazują by 
zachować w parafiach porządek Mszy 
św. niedzielny. Jedyną uroczystością 
nakazaną, która jest zarazem dniem 
pracującym w Polsce jest 6 stycznia 
czyli uroczystość Objawienia Pańskiego 
(Trzech Króli). Pozostałe święta są 
wolne: 25 grudnia - Boże Narodzenie, 1 
styczeń - Świętej Bożej Rodzicielki, 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pana Jezusa (Boże Ciało), 15 sierpnia - 
Wniebowzięcie NMP i 1 listopada - 
Wszystkich Świętych. Są jeszcze inne 
święta i uroczystości, które ukuły się 
jako nie pisany obowiązek 
uczestniczenia we Mszy: św. Szczepana 
(26.12), MB Gromnicznej (02.02), 
Zwiastowanie NMP (25.03), 
Poniedziałek Wielkanocny, NMP Matki 
Kościoła (drugi dzień Zielonych Świąt), 
NMP Królowej Polski (3.05), 
Narodzenie MNP (8.09) i Dzień 
Zaduszny (2.11). Myślę, że chociaż 
prawo nie nakazuje, to jednak warto 
zachować tę polską tradycję i z 
pobożności uczestniczyć we Mszy św. 
w te dni. 
 

Prawo a polskie tradycje 
Mówiąc o okresach pokuty w czwartym 
przykazaniu Kościół wylicza wszystkie 
piątki roku i czas Wielkiego Postu. Stąd 
zrodziło się hasło, że w Adwencie 
można chodzić na dyskoteki. Spokojnie! 
Popatrzmy na tradycję nie tylko polską 
ale całej Europy - adwent to czas 
oczekiwania, wyciszenia i 
przygotowania; to czas czuwania. Jak 
czuwać w hałasie głośnej muzyki i huku 
zabawowym? Bóg przemówił do Jana 
Chrzciciela na pustyni - to jest strefa 
bezwzględnej ciszy. Jak przygotować 
się na spotkanie z Bogiem w harmidrze. 
A to nam grozi coraz bardziej. Warto 
przez te 4 tygodnie wyciszyć się i 
cierpliwie poczekać. To co robią 
handlowcy i spece od reklamy ze 
świętami czy św. Mikołajem to aż się 
flaki wywracają. Wszystko po to, by 
więcej zarobić, by więcej sprzedać. Nie 
dajmy się zwariować. Opanowanie się, 
powstrzymanie się nikomu nie 
zaszkodziło, a raczej wyszło na dobre. 
A musimy pamiętać o tradycjach innych 
ludów i narodów. U nas po pogrzebie 
zachowujemy ciszę i zadumę a 
plemiona afrykańskie swą żałobę 
wyrażają tańcem; innym niż taniec 
wojenny czy weselny. 

 

TERMINARZ 

JASEŁKOWY  
 
Terminy adoracji Żłóbka w Kościele 
Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie. 
26 grudnia godz. 10.30 - Łuszczacz 
28 grudnia godz. 12.00 - Hutki 
04 stycznia godz. 9.00 - Zielone 
06 stycznia godz. 10.30 - Jacnia 
11 stycznia godz. 9.00 - Krasnobród 
18 stycznia godz. 12.00 - Dominikanówka 
25 stycznia godz. 12.00 - Wólka Husińska 
01 lutego godz. 10.30 - Majdan Wielki (II 
przerwa) 
02 lutego godz. 17.00 - koncert zespołu 
"Wójtowianie" 
 

       Szkoda, że inne wioski nie 
przygotowały adoracji. Wiemy, że 
również młodzież przygotowuje Jasełka. 
Termin jest jeszcze nie ustalony.  
       Jasełka są zawsze ważnym 
wydarzeniem w naszym życiu. Zachęcamy 
wszystkich do przygotowania i 
przedstawienia w naszym Sanktuarium 
adoracji Nowonarodzonego Jezusa.   
 

x. Jacek 
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Gminne Centrum Informacji 
w Krasnobrodzie 

 
      Wraz z nowym 2004 rokiem 
Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie rozszerza swoją ofertę o 
działalność prowadzoną w ramach 
Gminnego Centrum Informacji.   
      Gminne Centra Informacji tworzone 
są w ramach Programu Aktywizacji 
Zawodowej Absolwentów „Pierwsza 
Praca” i są to placówki ukierunkowane 
na aktywizację ludzi młodych i 
społeczności lokalnych oraz ożywienie 
lokalnego rynku poprzez zapewnienie 
łatwego dostępu do wykorzystywania 
nowoczesnych technologii przekazu 
informacji. Mówiąc prościej GCI 
umożliwia łatwy dostęp do różnego 
rodzaju informacji za pośrednictwem 
internetu. 
      Przypomnę, że środki na utworzenie 
GCI w wysokości 43.000zł. otrzymali-
śmy z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej. Środków te zostały 
przeznaczone na wyposażenie GCI, tj. 
zakup 5 zestawów komputerowych, 
faksu, drukarki laserowej, kserokopiarki, 
mebli, a także szkolenia pracowników i 
wolontariuszy obsługujących GCI, 
publikacje i materiały informacyjne dla 
pracowników i klientów GCI oraz 
utworzenie komputerowej bazy danych o 
rynku pracy, tzw. „kiosku z pracą”.   
 
 

 
GCI posiada bezpośrednią linię telefoniczną – nr tel. 660-70-46 oraz stałe łącze SDI, 
które umożliwia łatwy i szybki dostęp do internetu. 
      Uruchomienie Gminnego Centrum Informacji nastąpi w dniu 2 stycznia 2004r. i 
zgodnie z programem będzie prowadzić swoją działalność przez okres 2 lat. 
      Przez pierwsze 3 miesiące, tj. od 02.01.2004r. do 30.03.2004r. GCI będzie 
funkcjonowało przez 7 dni w tygodniu po 14 godzin dziennie w godz. od 800-2200. 
Natomiast przez kolejny okres, tj. od 01.04.2004r. do 31.12.2005r. GCI będzie 
świadczyć usługi przez 8 godzin dziennie, w godzinach pracy CKiS.  
      Przez pół roku, tj. do 30.06.2004r. korzystanie z usług GCI będzie bezpłatne dla 
wszystkich chętnych. Po tym okresie planujemy wprowadzenie symbolicznej opłaty 
dla osób pracujących. 
 

Proponowane  formy działalności GCI 
 

1) Udostępnianie klientom GCI stanowisk komputerowych wyposażonych w 
odpowiednie oprogramowanie, dostęp do internetu. 

2) Udostępnianie bazy danych o ofertach pracy z terenu powiatu zamojskiego . 
3) Udzielanie informacji: 

a) z prawa pracy, 
b) o możliwości udziału w różnego rodzaju szkoleniach, 
c) o możliwościach podjęcia pracy za granicą,  
d) o uczelniach i kierunkach studiów magisterskich i podyplomowych, 
e) dotyczących założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

4) Udzielanie pomocy w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej z 
przyszłym pracodawcą. 

5) Udzielanie pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów potrzebnych 
przy ubieganiu się o pracę (C.V., list motywacyjny).  

6) Prowadzenie bezpłatnych szkoleń, warsztatów z zakresu podstawowej obsługi 
komputera, korzystania z interentu. 

7) Publikowanie serwisów informacyjnych w formie ulotek i broszur. 
8) Publikowanie informacji o rynku pracy, szkoleniach i innych formach 

działalności GCI w „Gazecie Krasnobrodzkiej”.   
      Gorąco zachęcamy mieszkańców miasta i gminy Krasnobród do korzystania z 
usług Gminnego Centrum Informacji w Krasnobrodzie, które mieści się w Centrum 
Kultury i Sportu. Pierwszeństwo w korzystaniu z usług GCI mają osoby bezrobotne 
oraz absolwenci szkół. Zapraszamy od 2 stycznia 2004r. od godziny 800.  
      Mamy nadzieję, że ta nowa forma naszej działalności spotka się z dużym 
zainteresowaniem wśród naszej społeczności lokalnej. 

 
M. Czapla 

 

 

Św iw iw iw iąteczneteczneteczneteczne    

Żyyyyczeniaczeniaczeniaczenia  
 
 

Zdrowych, pogodnych i wesołych 
Świat Bożego Narodzenia, 

obecności Dzieciątka Jezus w sercach 
oraz szczęśliwego Nowego Roku 

2004 dla całej rodziny 
Pakułów, Bałdygów i Wszołów 

życzą: 
Beata, Tomek i Mateusz 

 

***** 
 

Wesołych Świat Bożego Narodzenia 
i szczęśliwego Nowego Roku 2004 

uczniom i wychowawczyni klasy IIIe 
Gimnazjum w Krasnobrodzie  

życzy  
                        Tomek P. 
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pracy. Po wysłuchaniu wszystkich 
przybyłych na tegoroczne eliminacje 
jury zakwalifikowało do Finału 
Festiwalu w Będzinie następujących 
wykonawców: Zespół Wokalny 
Państwowej Szkoły Muzycznej I St. w 
Tomaszowie Lubelskim, oraz ku naszej 
radości Chór Parafialny z Parafii 
Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie. 
Serdecznie gratulujemy i  
 

Hej 
kolęda, 

kolęda… 

 
 
      13 grudnia 2003r. w sali kinowej 
krasnobrodzkiego Centrum Kultury i 
Sportu już od przedpołudnia 
rozbrzmiewały przepiękne kolędy i 
pastorałki w różnych wykonaniach. 
      A działo się tak za sprawą 
Regionalnego Przeglądu X 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek Będzin 2003r. w 
Krasnobrodzie. Już po raz trzeci 
mieliśmy okazję i przyjemność gościć 
uczestników eliminacji, którzy 
rywalizowali o możliwość wyjazdu do 
Będzina. 
      Walka była bardzo wyrównana, 
ponieważ poziom artystyczny 
prezentujących się solistów i grup był 
wysoki. 
      W tegorocznym kolędowaniu wystą-
piło 12 wykonawców, w sumie ponad 
200 osób), które przybyły do naszego 
miasta  z różnych miejscowości i tych 
sąsiadujących, i tych położonych dalej 
(Dubienka, Aleksandrów, Tomaszów 
Lubelski, Puławy, Szczebrzeszyn, Sitno i 
Łukowa). Jednak nie obyło się bez przy-
krych niespodzianek. Spośród 17-stu 
zgłoszonych wykonawców nie dojechało 
5-ciu. Niektórym z nich przyjazd 
uniemożliwiły warunki zdrowotne. Cóż 
takie jest życie, nie zawsze możemy 
wszystko przewidzieć, a szkoda, bo 
rywalizacja byłaby ciekawsza. 
      Mimo to Jury w składzie: pani 
Katarzyna Badach oraz panowie: 
Ryszard Badach i Andrzej Greszta miało 
dość 
 

 
życzymy powodzenia podczas finału w 
Będzinie, który odbędzie się w dniach 8-
10 stycznia 2004r. Będziemy trzymać 
kciuki. Wracając do werdyktu należy 
także wspomnieć, że Jury z uwagi na 
wysoki poziom artystyczny prezentowa-
nych programów i ograniczoną liczbę 
wykonawców, których można było 
nagrodzić udziałem w finale festiwalu 
przyznało wyróżnienia następującym 
wykonawcom: 

 
 
1. Chórowi mieszanemu im. Błażeja 
Nowosada z Parafii NMP Nieustającej 
Pomocy w Aleksandrowie, 
2. Chórowi Kameralnemu „HARMO-
NIA” z Gimnazjum im. Pawła Adamca 
w Łukowej, 
3. Zespołowi Muzyki Dawnej 
„SCHOLA CANTORUM” z GOK w 
Łukowej, 
4. Zespołowi wokalno–instrumental-
nemu „KONSONANS” z Gimnazjum 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Sitnie, 
5. Zespołowi Wokalnemu „TOMA-
SZOWIACY” ze Stowarzyszenia Arty-
stycznego Chóru „ Tomaszowiacy” w 
Tomaszowie Lubelskim, 
6. Zespołowi Wokalnemu „YAPA” ze 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Puławach, 
7. Ludowemu Zespołowi Śpiewa-
czemu „ALEKSANDROWIACY” z 
Urzędu Gminy w Aleksandrowie – wy-
różnienie za kontakt z publicznością, 
stroje i serdeczne życzenia. 
      Tak więc eliminacje już za nami, z 
niecierpliwością będziemy oczekiwać 
wiadomości z Będzina i mamy nadzieję, 
że za rok Krasnobród znów stanie się 
miejscem koncertowego kolędowania. 

 
M.K. 

 
Fotoreportaż z eliminacji 

znajduje się  na str. 20 
 

 

SKKT „Pełzaki” 

 
      Szkolny Klub Krajoznawczo Turystyczny „Pełzaki” działający przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie w dniu 11 grudnia 
2003 roku był organizatorem I Zimowego Rajdu Mikołajkowego. Na trasy: 1) 
Krasnobród – Wólka Husińska – Szur, 2) Krasnobród – Zielone – Szur, 3) 
Krasnobród – Borki – Szur, wyruszyło 71 osób – 66 uczniów i pięcioro opiekunów: 
Jarosław Jabłoński, Marzena Gęśla, Grzegorz Piwko, Marta Mielniczek, Andrzej 
Czapla. Impreza miała charakter rajdu gwiaździstego z metą w miejscowości Szur. 
Tam spotkaliśmy się przy ognisku gdzie zostawił nam podarunki Św. Mikołaj. 
Poszukiwania Św. Mikołaja nie były jednak głównym celem rajdu. 
      Organizatorzy postawili sobie za cel: 
- zapoznanie z pięknem przyrody Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na formy ukształtowania terenu oraz bogactwo flory 
i fauny 
- kultywowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia, 
- krzewienie idei turystyki pieszej wśród młodzieży, 
- kształtowanie pozytywnych postaw interpersonalnych wśród uczniów ZSO im. Jana 
Pawła w Krasnobrodzie. 
      „Pełzaki” poznawali piękno okolic Krasnobrodu, jedna grupa sprawdziła czy 
źródła Sopotu w okolicy Husin nie zamarzają zimą oraz znalazła zabudowania 
gospodarcze wypisz wymaluj jak w skansenie  Sanoku, druga grupa podziwiała 
wąwozy w okolicach Borek a piękne ostępy leśne pomiędzy Figarnią a Szurem 
przemierzyła na trasie grupa trzecia. Zachowanie zostało nagrodzone spotkaniem z 
sarnami, które o dziwo nie wystraszyły się nas. Efekty dydaktyczne rajdu 
sprawdziliśmy podczas Konkursu Wiedzy o Roztoczu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
      Miłą niespodziankę sprawili nam 
właściciele Marketu w Krasnobrodzie, 
którzy ufundowali konkursowe nagrody. 
Dziękując uczestnikom i sponsorom 
rajdu wyrażam nadzieję, że wspólne 
wędrowanie powtórzymy za rok, być 
może w szerszym gronie. 
 

A. Czapla 
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„Mikołajki teatralne" w Pałacu 
Prezydenckim  

 

Wczesnym rankiem 8 grudnia siedmioro dzieci z teatrzyku szkolnego „Słoneczka" 
działającego przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach wraz z opiekunką 
pojechały do Warszawy na spotkanie w Pałacu Prezydenckim z Panią Jolantą Kwaśniewską. 
      Od godziny 11, w sali „okrągłego stołu", w której zazwyczaj przyjmowane są głowy 
państw, trwały przygotowania 14 grup teatralnych z całej Polski do spotkania z Panią 
Prezydentową. 
      Uczyliśmy się wspólnie piosenki pt. „Taniec połamaniec", która miała zostać i została 
później wspólnie wykonana w obecności gospodyni spotkania. 
      W końcu nadeszła godzina 12, oczekiwana chwila przez wszystkich przybyłych. Na 
spotkanie z dzieciakami przybyła Pani Jolanta Kwaśniewska. Przywitała uczestników 
spotkania, przypominając swoje pierwsze kroki na scenie właśnie szkolnego teatrzyku i 
kabaretu. 
      Dla małych gości, czyli wszystkich aktorów czekała miła niespodzianka -na sali pojawili 
się bohaterowie programu telewizyjnego dla dzieci „Budzik". 
      Nasze dzieci wręczyły Pani Prezydentowej piękne życzenia świąteczne i noworoczne w 
postaci książki, która została wykonana przez Panią Kierownik WTZ Urszulę Czaplę, za co z 
całego serca Jej dziękujemy. 
      Później w salonie obrazów czekał na wszystkich uczestników pyszny gorący poczęstunek. 
      W między czasie mali aktorzy udzielali wywiadów do telewizji oraz prasy.  
Można było o tym spotkaniu poczytać w „Fakcie", „Superekspresie", „Gazecie Wyborczej" i 
innej prasie, a także w relacjach telewizyjnych zobaczyć - np. w programie Budzik. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Na  koniec  było  spotkanie  ze słoniem 
Beniaminem, który wręczał upominki, 
piękne maskotki i wielki wór słodyczy. 
Po wizycie w Pałacu cała nasza grupa 
udała się na krótką wycieczkę po 
Warszawie.    Zobaczyliśmy Starówkę, 
odprawę  wart  przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza i wiele innych 
ciekawych zabytków. 
          Za wspaniałą wycieczkę i nieza-
pomniane chwile, które zostaną na 
długo w naszej pamięci bardzo 
serdecznie   dziękujemy   Państwu 
Barbarze i Mieczysławowi Kozdrom, 
dzięki których uprzejmości i staraniom, 
mogła dojść do skutku. 
          Pragnę  również  na  łamach 
„Gazety Krasnobrodzkiej" podziękować   
Pani   dyrektor   Centrum Kultury i 
Sportu Marioli Czapli za udostępnienie 
nam w tym dniu samochodu oraz 
przekazać słowa uznania kierowcy Panu 
Sylwestrowi Kłyżowi za  
wytrzymanie z nami.  
 

Opiekunka Teatrzyku „Słoneczka" 
Anna Szkałuba 

 
Zobacz tez zdjęcia z naszego pobytu 

w Warszawie - str. 20 
 
 

 

 

 

D rodzy D rodzy D rodzy D rodzy czytelnicyczytelnicyczytelnicyczytelnicy!!!!    
 

Życzym y,  aby  Św ięta 

B ożego N arodzenia 

w ypełniły W asze serca 

radością i szczęściem  

a każdy dzień 

N ow ego 2004 R oku 

niech  będzie lepszy od   

poprzedniego 

 

R edakcja 

G azety K rasnobrodzkiej 

 
 

  
 

M ożna zachw ycić się B ożym  N arodzeniem : 

m ożna przyjść do stajenki  

i pokłonić się D ziecięciu ,  

m ożna przynieść M u dary i nacieszyć 
się Jego w idokiem . 

 

L ecz w ażniejsze jest by pozw olić 
narodzić się M u w     sw oim  sercu ,    

pozw olić w zrastać  M u w     sw oim  sercu , 

złożyć M u dar z  sam ego siebie, 

u jrzeć w  N im  B oga 

sw ojego Z baw iciela. 

 
G odnego przeżycia Św iąt 

pełnych radości i m iłości od B oga i bliskich, 

błogosław ieństw a B ożego na N ow y R ok. 

N iech B óg prow adzi! 

 
życzy 

K s. P rałat R om an M arszalec 
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Godzina wspomnień 
 

Delegacja Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Krasnobrodzie   
uczestniczyła    16 października 2003 roku 
w Godzinie wspomnień i świadectw 
przyjaciół i uczniów Księdza Karola 
Wojtyły w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. 
Patrona naszej szkoły wspominali:  
s. Zofia Zdybicka, p. Adam Rodziński, pp. 
Maria i Jerzy Gałkowscy, p. Stefan 
Sawicki, p. Antoni B. Stępień, ks. Tadeusz 
Styczeń, s. Teresa Wojtarowicz i inni. 
Spotkanie przebiegało we wspaniałej  
atmosferze.  Dostarczyło nam wielu 
wzruszeń i powodów do refleksji. 
Poniżej pragniemy zaprezentować tekst 
wystąpienia p. prof. Marii Braun-
Gałkowskiej, za który jesteśmy jej bardzo 
wdzięczni. Dzięki niemu możemy 
podzielić się z czytelnikami „Gazety 
Krasnobrodzkiej" fragmentem tego, co 
przeżyliśmy. 
 
 

Pani prof. Maria Braun-Gałkowaka jest 
kierownikiem Katedry Psychologii 
Wychowawczej i Rodziny w KUL.  
Zajmuje się psychologią rodziny. Swoje 
przemyślenia i wyniki badań na ten temat 
zaprezentowała we książce Rozmowy o 
życiu i miłości oraz w książce Miłość 
aktywna, która traktuje o psychicznych 
uwarunkowaniach   powadzenia   w 
małżeństwie. Pani Profesor zajmuje się 
również psychologią wychowania. Tej 
problematyce poświęcone są jej książki: 
W tę samą stronę, Psychologia domowa, 
Młodzież w ruchu satanistycznym, Trudne 
pytania. Cnoty zapomniane, Uczynki   
miłosierdzia.  Natomiast jako współautorka 
książki Zabawa w zabijanie wyjaśnia 
wpływ telewizji i gier komputerowych na 
psychikę dziecka. 

 

Spotkanie w KUL uzmysłowiło nam, że 
ktoś kto wychodzi spod ręki Mistrza, 
często sam staje się Mistrzem. Panią 
Profesor ku największym wartościom   
prowadził   ks.   prof. Karol  Wojtyła - 
Ojciec  Święty; a pani Profesor nas, 
swoich studentów, formowała   
spokojnie,   można   by powiedzieć 
dyskretnie, z sobie jedynie właściwym 
talentem pedagogicznym - tak, że każde 
z nią spotkanie, czy to na 
konwersatoriach, czy na seminariach 
doktoranckich, czy też prywatne, było i 
jest wydarzeniem. Wydarzeniem, które 
nadaje życiu właściwy wyraz i do 
którego tak chętnie powracamy. Jakże 
potrzeba nam takich Mistrzów w 
dzisiejszym coraz bardziej zagubionym 
świecie. 
 

Zofia 
Korczewska-Murdzek 

 

Prof. Maria Braun-Gałkowska 
 

Jak Święta Lipka z Wujem  
na Turbacz w ędrowała  

 
Wypowied ź podczas sympozjum z okazji 25-lecia pontyfikatu Ja na Pawła II, dn.16.X.2003 

 
 
 

Organizatorzy     tego     spotkania 
sugerowali, żeby wybrać  do swej 
wypowiedzi jakieś jedno zdarzenie, jeden 
moment. Wybrałam coś, co rozpoczęło się 
jeszcze przed pamiętnym dniem, w którym 
na ścianie naszego Uniwersytetu pojawił 
się transparent z napisem: Nasz profesor 
Papieżem!, a co trwa nadal, choć w innym 
sensie. Zanim nasz Profesor został 
Papieżem, był po prostu naszym 
Profesorem, więc opowiem Państwu coś, 
co można by zatytułować (na wzór 
Kwiatków Świętego Franciszka): Jak 
Święta Lipka z Wujem na Turbacz 
wędrowała. 

Wuj to oczywiście ksiądz Karol 
Wojtyła, bo tak się do Niego zwracamy, a 
Święta Lipka to grupa przyjaciół z różnych 
stron Polski, którzy spotykają się już 45 
lat. Zaczęło się od wakacyjnego obozu w 
Świętej Lipce, na który przyjechał do nas 
Ksiądz Profesor, a potem zjechaliśmy się 
po raz pierwszy z okazji konsekracji 
naszego Profesora na biskupa i tak zostało 
do dziś, że spotykamy się zawsze - choć w 
różny sposób - w łączności z Wujem. 

Ponieważ przyjaźń  - jak wino — im 
starsze tym wyborniejsze, więc i nasza 
przyjaźń nabrała przez lata szczególnej 
 

 

 wartości. Kiedyśmy jednak wędrowali na 
Turbacz, byliśmy jeszcze bardzo młodzi, a 
Wuj też był młody, choć jako biskup i 
profesor miał mnóstwo obowiązków. Mimo 
to - jak mógłby ktoś powiedzieć - poświęcał 
nam dużo czasu. 

Nie jest to jednak dobre określenie. To 
nie było tak, że Wuj „poświęcał nam czas", 
ale że włączał nas do swojego czasu. Tak 
właśnie postępuje dobry wychowawca, 
mistrz: idzie ku  najważniejszym wartościom 
i zachęca wychowanka by szedł z nim razem. 
Robi to co uznaje za dobre i piękne i 
zaprasza ucznia by robił to razem z nim, 
zaprasza do uczestnictwa. 

Ksiądz Profesor lubi ruch i wysiłek 
fizyczny, i zawsze woli  przebywać na 
świeżym powietrzu niż w murach 
zamkniętych pomieszczeń, wiec kiedyśmy 
na ćwiczeniach marudzili: Księże profesorze 
pójdziemy  do parku — odpowiadał: 
a dobrze, dobrze. Szliśmy wiec do parku, 
siadali na trawie, a że nasz Profesor lubi 
dzieła myśli ludzkiej najwyższej próby, 
wspólnie czytaliśmy i komentowali Etykę 
Nikomachejską. 

Zgłębialiśmy każde zdanie i każde 
słowo, a prawdę mówiąc nie najlepiej nam 
 

 

to szło i przez cały rok nie przebrnęliśmy 
nawet przez jedną księgę. Ksiądz Profesor 
wcale się tym jednak nie zrażał, bo uważa, 
że studenci przede wszystkim powinni 
nauczyć się myśleć. 

Zadaniem uniwersytetu jest także 
uczyć - powiedział w Częstochowie na 
spotkaniu z KULem, podczas pierwszej 
pielgrzymki do Ojczyzny - ale w gruncie 
rzeczy jest on po to,  żeby człowiek, który 
do niego przychodzi, który ma swój własny 
rozum już nieco rozwinięty i pewien zasób 
doświadczenia życiowego, nauczył się 
myśleć sam. Uniwersytet jest po to, żeby 
wyzwolił ten potencjał umysłowy i 
potencjał duchowy człowieka. 

Zupełnie nie przejmował się tak 
modnymi dziś sprawami  jak zbieranie 
punktów do sprawozdań i CV, tworzeniem 
swojego image i szybkim uczeniem 
praktycznych umiejętności. Realizował 
przysięgę doktorska każącą studiować nie  
dla nieszlachetnej  korzyści ani próżnej 
chwały, ale żeby szerzej jaśniało światło 
prawdy, które jest pożytkiem rodzaju 
ludzkiego. Wiec komentowaliśmy 

Ciąg dalszy na str. 14 
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Jak Święta Lipka... 

Ciąg dalszy ze str. 13 
Arystotelesa bez bezpośrednich korzyści, 
lecz dla światła prawdy i uczyliśmy się 
zdumiewać nad człowiekiem i światem. 
A wracając do naszego wędrowania na 
Turbacz - Wuj kocha góry, a że i nas 
kocha, więc wybraliśmy się razem w 
Gorce. Najpierw była Msza święta w 
kaplicy przy ulicy Kanoniczej, a potem 
pobiegliśmy pędem na dworzec, żeby 
zdążyć na zakopiański autobus. Mieliśmy 
wysiąść z niego w Rdzawe by spotkać się 
tam z Księdzem Biskupem, którego 
podwoził kierowca. 

Wbiliśmy się z trudem do autobusu, a 
ponieważ działo się to za „głębokiej 
komuny" jechaliśmy w sposób, który dziś 
Państwu nawet trudno sobie wyobrazić: 
staliśmy sprasowani jak sardynki nie 
widząc wcale co się dzieje za oknem. W 
taki to sposób przejechaliśmy właściwy 
przystanek i musieli wracać do Rdzawki 
parę kilometrów. Kiedyśmy tam 
przybiegli, Wuja już nie było - zgodnie z 
umową poszedł na Turbacz. 
Goniliśmy Go wiec parę kilometrów pod 
górę, a dogoniwszy, dalej szli już 
 

razem. Po drodze wspinaliśmy się na 
wieże triangulacyjne by patrzeć na góry, 
podziwialiśmy kolor lasów (to było w 
październiku -jak teraz), odpoczywali 
pod drzewami. 

Wędrując rozmawialiśmy o 
sprawach naprawdę ważnych by szerzej 
jaśniało świetlno prawdy, które jest 
pożytkiem rodzaju ludzkiego i by 
zastanawiać się nad celem działania. 
Jeżeli bowiem - jak pisze Arystoteles w 
Etyce Nikomachejskiej - działanie ma 
jakiś cel, którego pragniemy dla niego 
samego i ze względu, na który pragniemy 
też wszystkich innych rzeczy (..) czyż 
poznanie tego celu nie jest rzeczą 
wielkiej wagi także dla życia i czyż 
[dzięki niemu] nie jest nam łatwiej 
utrafić w to co należy, tak jak tucznikom, 
którzy mają cel przed oczyma? 

Szliśmy więc patrząc i rozmawiając, 
a że Wuj który kocha góry i nas kocha, 
przede wszystkim kocha Pana Boga i 
dużo się modli, więc i my modliliśmy się 
trochę razem z Nim. 
Dalej już nie będę opowiadać. Chciałam 
tylko ocalić od zapomnienia ten jeden 
moment: jak biegniemy za naszym 

 

Mistrzem pod górę. On nie czeka na nas, 
nie niańczy jak dzieci, ale też nie robi 
wymówek, nie wygłasza długich 
pouczeń, ani nie zabawia dowcipami, ale 
idąc pokazuje właściwy kierunek. 
Idąc, pokazuje cel drogi: piękno miłości, 
wartość powołania, szacunek dla 
każdego człowieka, miłosierdzie, 
wierność w przyjaźni, wytrwałość w 
pracy i cierpieniu, nie wstydzenie się 
swojej starości. Czyż poznanie tego celu 
nie jest rzeczą wielkiej wagi także dla 
życia i czyż [dzięki niemu] nie jest nam 
łatwiej utrafić w to co należy ,tak jak 
łucznikom, którzy mają cel przed 
oczyma? 
Próbujemy iść w tę samą stronę. Czasem 
biegniemy zadyszani, czasem 
wysiadamy na niewłaściwym 
przystanku, ale dalej wędrujemy, może 
już nie na Turbacz, ale (mówiąc 
językiem Tryptyku Rzymskiego) zawsze 
zdumieni światem. Idziemy od 
zdziwienia do zdziwienia, pod górę, pod 
prąd, przedzieramy się, szukamy źródła. 
Gdzie jesteś źródło? Gdzie jesteś źródło? 

prof. Maria Braun-Galkowska 

 
 

 

 

Odznaczenia za 
dar życia 

 
Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, w dniu 29 listopada 2003r.  
w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbyło się spotkanie z 
krwiodawcami. 
Za wieloletnie oddawanie krwi odznaką „Zasłużony Działacz 
Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej" 
otrzymali: Arkadiusz Cybura i Mieczysław Szlendak. Państwo Aneta i 
Sylwester Kozłowscy zostali odznaczeni odznaką Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi Pierwszego Stopnia. Odznakę drugiego stopnia otrzymał Jan 
Kostrubiec, trzeciego stopnia Sławomir Gałan. 
Odznaczenia wręczali: Prezes Rady Głównej SHDK RP Jerzy Maksimowicz 
i pani Magdalena Hempel - przedstawicielka Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. 
Z rąk Burmistrza Krasnobrodu odznaczeni otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz upominki. 
Na spotkaniu obecna była również pani Anna Bugaj - przełożona 
pielęgniarek w RCKiK w Lublinie. Natomiast RCKiK w Tomaszowie 
Lubelskim reprezentowali: Sebastian Łysiak – lekarz i grono miłych 
pielęgniarek. 
Dzięki sponsorom spotkanie przebiegło w milej i rodzinnej atmosferze. Na 
łamach „Gazety Krasnobrodzkiej" pragnę gorąco podziękować panu 
burmistrzowi Markowi Pasiecznemu i Składnicy Budowlanej Rol-Gaz w 
Tomaszowie Lub. za ufundowanie nagród rzeczowych. Podziękowania 
otrzymują również Kazimierz Adamczuk, Stanisław Borek, Jarosław 
Rosiak, Anna Ożga, Jan Szypra, Firma Handlowa „ASTON",.  
 

 
 

 
 

 
Dzięki tym sponsorom możliwe było przygotowanie 
poczęstunku dla uczestników spotkania. 

Serdeczne podziękowania składam na ręce pani 
Marioli Czapla - dyrektora CKiS za trud i serce 
włożone w organizację spotkania. 

Adam Żuk 
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Projekt Bud żetu Gminy 
Krasnobród na rok 2004 

 
 

Z powodu  opóźnień  w  pracach 
związanych z przyjęciem Budżetu 
Państwa na przyszły rok przesunięto 
termin opracowania projektów budżetów 
w jednostkach samorządu terytorialnego z 
15 listopada na 15 grudnia. 

W  związku  z  tym  Burmistrz 
Krasnobrodu przygotował    projekt 
budżetu i przekazał Przewodniczącemu 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie celem 
zapoznania Radnych oraz Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Lublinie do  
zaopiniowania. 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Budżet będzie można uchwalić. 

W dniu 03 grudnia 2003r. Urząd 
Miejski otrzymał z Ministerstwa 
Finansów wytyczne do projektu budżetu, 
określono w nich wielkość dochodów 
(które niestety mogą ulec zmniejszeniu), 
a z których już wynika, że gmina 
Krasnobród np. otrzyma zmniejszoną 
subwencję oświatową o ponad 100 tyś. zł 
w porównaniu do roku poprzedniego 
pomimo tego, że wydatki na oświatę stale 
rosną (szczególnie wzrost wynagrodzeń 
nauczycieli związany z awansem 
zawodowym i planowaną 3% podwyżką 
wynagrodzeń) i wynoszą około 50% 
wszystkich dochodów budżetu gminy. 

Nie otrzymamy też niektórych 
dotacji celowych, na zadania które stały 
się zadaniami własnymi gminy. 

 

 

 Minister Finansów okroił budżet 
gminy na opiekę społeczną o kwotę 
około 500 tyś. zł. 

Wydatki stałe na bieżące utrzymanie 
jednostek organizacyjnych gminy 
planowane są na poziomie roku 
bieżącego. W projekcie budżetu planuje 
się również wydatki   inwestycyjne   w   
zakresie: 
przebudowy wodociągu i hydroforni w 
Wólce Husińskiej i Husinach, budowy 
parkingów w Krasnobrodzie. Na 
realizację tych  inwestycji   planujemy  
uzyskać dofinansowanie w ramach 
programu SAPARD. 
Planuje   się   również   realizację 
inwestycji ze środków własnych takich 
jak: poprawa stanu dróg i chodników, 
remont jazu na rzece Wieprz oraz 
strażnicy w Majdanie Wielkim. 

Aby być przygotowanym na 
realizację inwestycji w następnych latach 
planuje się przygotowanie planów i 
dokumentacji technicznej:   Plan   
Zagospodarowania Przestrzennego dla 
miasta Krasnobród, projekt ulicy 
Mickiewicza i centrum Krasnobrodu 
oraz drogi w Majdanie Małym jak 
również dokumentacje energetyczne. 

Burmistrz zaplanował również 
środki finansowe na zakup gruntów na 
mienie komunalne z przeznaczeniem na 
budowę i poszerzenie dróg gminnych. 

W projekcie zaplanowano również 
niewielkie środki na przeciwdziałanie 

 

 

 skutkom bezrobocia, pomoc 
materialną dla najlepszych uczniów 
pochodzących z rodzin o niskich 
dochodach. 
Niepokojący jest również fakt 
przerzucania coraz to większej ilości 
zadań na samorządy gminne bez 
jednoczesnego przekazywania 
odpowiednich środków na ich 
realizację. Przykładem może być fakt 
otrzymania pisma z Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w sprawie 
zmiany dystrybucji środków   
przewidzianych na realizację   
programu   wspierania gmin w 
dożywianiu uczniów, zmiana ta polega 
na wspieraniu jedynie gmin 
najbiedniejszych, w których występuje 
wysoki procent osób bezrobotnych i 
duża liczba dzieci wymagających 
pomocy w formie dożywiania. W 
uzasadnieniu pisma podano, że 
dożywianie uczniów nie jest już 
zadaniem państwa, a staje się 
zadaniem obowiązkowym gminy. 
W przyszłym roku rozpoczynamy 
wykup obligacji komunalnych, które 
Gmina wyemitowała w roku 2000 na 
realizację inwestycji. Planujemy 
również spłacać inne zobowiązania 
wynikające z zawartych umów 
kredytowych na budowę oczyszczalni 
ścieków, kanalizacji sanitarnej, dróg i 
dachów na budynkach oświatowych. 

Po uchwaleniu budżetu przez 
Radę Miejską w Krasnobrodzie, które 
nastąpi w ostatnich dniach grudnia 
zapoznamy państwa ze szczegółami na 
łamach „Gazety Krasnobrodzkiej". 
 

E. Nowak 
 

 
  

Uciążliwe autobusy 
Choć przez większość mieszkańców naszej gminy autobusy SPA Autonaprawa 
dowożące dzieci do szkoły w Krasnobrodzie są postrzegane pozytywnie, to dla części 
mieszkańców ulicy Sosnowej w Krasnobrodzie stały się ostatnimi czasy utrapieniem. 
Autobusy szkolne Spółdzielni Autonaprawa nie stanowiły uciążliwości dla 
mieszkańców do momentu, gdy kierowcy autokarów nie wpadli na pomysł skracania 
sobie dojazdu z ulicy Kościuszki do ulicy Lelewela poprzez nie osiadającą nawierzchni 
utwardzonej ulicę Sosnową. W wyniku ruchu tak dużych pojazdów ulicą, której 
przejezdność została poprawiana tzw. niesortem powoduje niszczenie ogrodzeń 
poprzez ich zabłocenie z tworzących się zastoisk wody. 

Pomimo kilkakrotnej interwencji mieszkańców ulicy Sosnowej w Urzędzie 
Miejskim oraz dwukrotnego występowania Urzędu drogą oficjalną do Zarządu 
Spółdzielni nie udało się skutecznie ograniczyć ruchu autobusów przedmiotową ulicą. 
Po odmalowaniu zniszczonych ogrodzeń latem bieżącego roku przez mieszkańców 
ulicy, ich praca została ponownie zniweczona przez autobusy szkolne w miesiącach 
wrzesień-październik. 

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu kierowcy, którzy skracali sobie 
drogę dowożąc dzieci w kierunku Wólki Husińskiej przez ul. Sosnową, uzmysłowią 
sobie jak duże znaczenie w dzisiejszych czasach odgrywa pozytywne kształtowanie 
wizerunku firmy przez zatrudnionych w niej pracowników i zaprzestaną prowadzenia 
działań szkodliwych zarówno dla swojej firmy jak i dla mieszkańców ul. Sosnowej 

 
SWK 
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Krasnobród 

ul. Tomaszowska 72 

Tel. 660-72-90 
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Wniosek do SAPARD-u 
Jeszcze w bieżącym miesiącu Urząd Miejski w Krasnobrodzie złoży przygotowany 
wniosek o pomoc finansową na realizację dwóch inwestycji z programu SAPARD - 
działanie 4 - „Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich". 
Wniosek dotyczy budowy dwóch parkingów w Krasnobrodzie przy ulicy Kościuszki 
(przy Banku Spółdzielczym) i ulicy Partyzantów (teren obecnego targowiska 
koszyczkowego przeznaczonego do rozbiórki). Gmina Krasnobród liczy na uzyskanie 
dotacji na przedmiotowe zadania w wysokości 50% wartości inwestycji tj. około 
130.000zł. Jak wcześniej informowaliśmy w naszym miesięczniku, celem wdrożenia do 
realizacji inwestycji zostały opracowane dwa projekty budowlane przez firmę Usługi 
Projektowe - mgr inż. Marek Kurczuk z siedzibą w Mokrym k/Zamościa. Na podstawie 
tychże dokumentacji uzyskano wymagane prawem budowlanym pozwolenia na 
budowę. 
        Wszczęcie procedury przetargowej oraz wdrożenie do realizacji zadania jest 
uzależnione od pozytywnego zaopiniowania wniosku o pomoc przez Lubelski Oddział 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po pozytywnej ocenie dokonanej 
przez Agencję wniosek trafł na tzw. listę rankingową. W skali województwa 
dofinansowanie uzyskają z listy rankingowej te zadania, które podczas oceny uzyskają 
największą ilość punktów. Punkty będą przyznawane między innymi za posiadanie 
przez gminę na swoim terenie parków krajobrazowych i narodowych oraz minimum 5 
obiektów wpisanych na listę przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nasza 
gmina spełnia oba w/w kryteria. Wniosek nie dostanie natomiast punktów za zbyt 
rozwiniętą bazę noclegową, która w wypadku Krasnobrodu przewyższa 500 miejsc, a 
program SAPARD ma za zadanie wspierać gminy, które znajdują się dopiero w trakcie 
tworzenia infrastruktury turystycznej. 
        Na budowę parkingów w Krasnobrodzie nie można było dłużej czekać. W wyniku 
rosnącego zainteresowania wypoczynkiem w Krasnobrodzie i zwiększającą się liczbą 
pojazdów samochodowych turystów odwiedzających miejscowość, zdecydowano się 
na budowę jednocześnie dwóch parkingów w centrum Krasnobrodu, gdyż miasto do 
dnia dzisiejszego nie posiada utwardzonych miejsc postojowych w swoim centrum. 
Parking przy ulicy Kościuszki posiadać będzie 19 miejsc a przy ulicy Partyzantów 17 
miejsc postojowych. 
 

 

                  Odwodnienie parkingu przy ulicy 
Kościuszki przewidziano do kanalizacji 
burzowej wykonanej w roku 1998. W 
płycie umieszczone będą wpusty 
uliczne ściekowe. Oprócz odwodnienia 
powierzchniowego     zaprojektowano 
odwodnienie wgłębne. Woda z płyty 
ujęta zostanie w odwodnienie liniowe 
typu ACO. Warstwa jezdna płyty 
parkingowej wykonana zostanie kostki 
brukowej gr. 8cm typu STAROBRUK 
(takiej samej jak w ulicy Partyzantów). 
     Na parkingu przy ulicy Partyzantów, 
ze względu na brak możliwości 
włączenia się do istniejącej kanalizacji 
deszczowej zastosowana  będzie  
przepuszczalna konstrukcja nawierz-
chni. Woda z płyty skierowana zostanie 
do studzienek ściekowych,  a  stąd  
odprowadzona do projektowanej studni 
chłonnej. Zaprojektowano tutaj również 
chodnik o szerokości 3m. Płyta 
parkingu zostanie wykonana z płyt 
ażurowych gr. lOcm. Drogi manewrowe 
wykonane zostaną z kostki brukowej 
STAROBRUK. 
        Na obu parkingach wydzielono 
teren pod oświetlenie oraz przewidziano 
ustawienie donic ozdobnych z zielenią. 
Realizacja parkingów w Krasnobrodzie 
będzie pierwszym etapem 
porządkowania centrum     miejscowo-
ści poprzez likwidację chaosu 
architektonicznego. 
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IX sesja Rady Miejskiej  
w Krasnobrodzie  

 
W dniu 11 grudnia 2003 roku w lokalu 
Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 
odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie. 
     Omawianie projektów  uchwał rozpoczęto 
od uchwały ws. zmian w budżecie gminy na 
2003 rok. Następnie została omówiona uchwała 
ws. określenia wysokości opłaty 
administracyjnej oraz sposobu jej poboru. 
Komentarza do projektu uchwały udzielił p. 
Adam Kalita Kierownik Ref. Budownictwa 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony  
Środowiska UM; który poinformował, że 
znowelizowano ustawę o planowaniu 
przestrzennym stąd też należy ustalić i opłaty 
administracyjne od czynności administracy-
jnych. Proponuje się opłaty administracje od 
następujących czynności: 
1) wydanie wypisu z miejscowego planu 
zagospodarowania   przestrzennego   lub ze 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i 
Gminy w wysokości - 30zł 
2) wydania wyrysu z miejscowego planu 
zagospodarowania   przestrzennego    lub ze 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i 
Gminy w wysokości - 30 zł 
3) wydania postanowienia o zgodności 
proponowanego podziału nieruchomości z 
ustaleniami planu miejscowego - 50zł. Uchwała 
została podjęta. 

Kolejną uchwalą, którą zajmowali się radni 
była uchwała ws. uchylenia uchwały Nr 
IIII/26/98 Rady Miasta i Gminy w 
Krasnobrodzie z dnia 22 grudnia 1998r. w 
sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości. 
Komentarza udzieliła p. Elżbieta Florek 
pracownica UM zajmująca się wymiarem 
podatków i opłat lokalnych, która 
poinformowała, że z uwagi na zmianę 
przepisów w tym zakresie należy uchylić 
uchwałę z 1998r. Uchwała dotyczyła zwolnień 
w podatku od nieruchomości dla 
nowopowstałych podmiotów gospodarczych w 
zależności od ilości zatrudnionych 
pracowników. Uchwała została podjęta. 

Na ostatniej sesji podjęto też uchwałę ws. 
obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2003 r. przyjętej 
do wymiaru podatku rolnego na 2004 rok. 

Komentarza do projektu tej uchwały 
udzieliła  również  p.  Elżbieta  Florek. 
Poinformowała, że proponuje się obniżyć 
średnią cenę skupu żyta tj. kwotę 34,57zł. 
ustaloną komunikatem Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego, która przyjmowana jest 
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 
2004r. na obszarze MiG Krasnobród do kwoty 
27zt. Przypomniała, że jest to pierwsza 
podwyżka od 7 lat. Uchwała została podjęta. 

      W dalszej części IX sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie radni określili wysokość 
stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2004r. na terenie MiG Krasnobród. 
Po podjęciu uchwały stawki podatku przedstawiają się następująco: 
1. Od 1m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub części - 0,40zł. 
2. Od 1m kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,50zł. 
3. Od 1m kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 
5,00zł. 
4. Od 1m kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,49zł. 
5.  Od 1m kw. powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 4,50zł. 
6.  Od budowli - 2% ich wartości na podstawie art. 4 ust. l pkt. 3 i ust 3-7. 
7.  Od gruntów: 

a) od 1m. kw. powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,63,zł. 

b) od 1m. kw. pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 
0,08zł. 

c) od l ha powierzchni gruntu pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych - 3,40zł. 

Po ustaleniu stawek podatkowych radni podjęli uchwałę ws. wprowadzenia zwolnień 
od podatku od nieruchomości na terenie MiG Krasnobród. Tak jak w roku ubiegłym 
zwolnione od podatku są: 
1) nieruchomości i ich części wykorzystywane dla celów religijnych 
2) budynki mieszkalne wchodzące w skład gospodarstw rolnych, 
3) budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy wykorzystywane na działalność 
w zakresie kultury, sportu, terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, gospodarki 
komunalnej i pomocy społecznej. 
4) budynki i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowe, 
5) budynki i grunty przeznaczone na działalność w zakresie edukacji ekologicznej. 

Podczas ostatniej sesji dokonano również zmiany uchwały Nr 11/13/2002 Rady 
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie określenia rocznych 
stawek podatku od środków transportowych określenia. 
Komentarza do uchwały udzieliła z-ca Skarbnika p. K. Bucior, która poinformowała, że w 
związku ze zmianą przepisów prawnych zmienione zostały niektórych minimalne stawki 
podatku od środków transportowych, stąd też należy dostosować dotychczas 
obowiązujące stawki do wprowadzonych zmian. Zmiana dotyczy stawek podatków dla 
pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
posiadających cztery osie i więcej oraz stawek podatku od ciągników siodłowych i 
balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton posiadających trzy osie. 
Pozostałe stawki podatku od środków transportowych pozostają na poziomie 2003r. 

Kolej na uchwałą omawianą podczas IX sesji RM w Krasnobrodzie była uchwała ws. 
zmiany uchwały Nr XIV/123/2000 Rady Miasta i Gminy Krasnobród z dnia 18 lutego 
2000r w sprawie utworzenia środków specjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Krasnobrodzie. 
Wyjaśnień do projektu tej uchwały udzieliła p. K. Bucior z-ca Skarbnika, która 
poinformowała zebranych, że w uchwale z 2000 roku przychody środków specjalnych 
stanowią opłaty rodziców za wyżywienie dzieci i młodzieży oraz opłaty pracowników za 
własne wyżywienie. Dotychczas z uzyskanych przychodów finansowano zakup 
produktów żywnościowych, zakup środków czystości oraz zakup drobnego sprzętu. 
Obecnie proponuje się w ramach środków specjalnych finansować także: zakup energii i 
koszt zatrudnienia kucharki. Uchwała została podjęta. 

Na sesji w dniu l] grudnia br. określono również zasady zwrotu na świadczenia w 
formie dożywiania dzieci w szkołach. Komentarza do uchwały udzieliła p. M. Konopka 
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, która 
poinformowała, że można ubiegać się o dofinansowanie dożywiania dla uczniów, jeśli po 
obliczeniu okazuje się, że dochód rodziny nie jest wyższy od sumy określonej w ustawie 
o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe), czyli obecnie: 418.00zi na pierwszą 
osobę w rodzinie, 294.00zł na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat, 210,00zł 
na każde dziecko w rodzinie poniżej 15 lat.                                   

                                                                               Ciąg  dalszy na str. 18 
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Zaproszenie do siłowni 
                                  Korzy ści treningu siłowego 
 
Można podać wiele konkretnych korzyści, jakie osiągnie każdy, kto regularnie 
uprawia ćwiczenia siłowe i stosuje progresje obciążeń. Trening siłowy: 
zwiększa siłę mięśni, wytrzymałość mięśni, kości i wiązadeł, grubość chrząstek i 
gęstość unaczynienia mięśni. Poprawia giętkość, szybkość i wydolność mięśni. Jest 
niezrównanym sposobem kształtowania sylwetki. Poprawia stan zdrowia i 
sprawność fizyczną. Wpływa na poprawę osiągnięć sportowych. Pomaga 
przezwyciężać stresy i napięcia związane z codziennym życiem. Wpływa 
pozytywnie na samopoczucie. Uczy zdyscyplinowania i motywacji, które 
przenoszą się na inne dziedziny życia. Pomaga w regulacji wagi ciała i redukcji 
tkanki tłuszczowej. Wzmacnia serce, podnosi wydajność przemian metabolicznych 
i wpływa stabilizująco na ciśnienie krwi. Może korzystnie wpłynąć na długość 
życia. Poprawia jakość życia. Oddziałuje korzystnie w zapobieganiu różnym 
schorzeniom, takim jak np. osteoporoza. Podwyższa poziom hemoglobiny oraz 
liczbę czerwonych ciałek krwi. Jest odpowiedni dla kobit i mężczyzn w każdym 
wieku i może być cenną formą aktywności fizycznej dla małżeństw i całych rodzin. 
Jest świetną formą rehabilitacji w przypadku kontuzji mięśniowych i stawowych, 
może być stosowany przez osoby upośledzone, nawet z niedowładem rąk i nóg. 
Obniża poziom cholesterolu. Może być alternatywnym źródłem dochodów 
zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. 
Wystarczy zaledwie trzy, cztery miesiące ćwiczeń i już jesteś zupełnie innym 
człowiekiem: o doskonałej sylwetce, emanującym energią. I taki właśnie jest cel 
ćwiczeń siłowych. Gdy mówimy o aktywności i treningu, nie chodzi nam o wychowanie rzeszy kulturystów. Wiemy to od dawna: 
opłaca się być zdrowym i dobrze wyglądać, bo to jest gwarancją naszego dobrego samopoczucia i pewności siebie. Taki człowiek 
wysyła komunikat: potrafię zapanować nad swoim ciałem, poradzę sobie zatem i z innymi aspektami życia. Zatem do pracy panie 
i panowie. 
Ps. Od listopada działa grupa ćwicząca na siłowni przy klubie MGKS "1GROS". Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w 
ZSO Krasnobród. Zainteresowani proszeni są o kontakt z piszącym tą informację Kazimierzem Mielniczkiem. 
 
        

        IX sesja Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie 

Ciąg dalszy ze str. 17  

Ustalono następujące zasady: 
1) w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza 100% 
dochodu, o którym mówi się w ustawie o pomocy społecznej, wydatki 
poniesione na przyznany posiłek uczniom uczęszczającym do szkoły 
podstawowej lub gimnazjum podlegają zwrotowi w całości. 
2) zwrot wydatków winien nastąpić do 10-go dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym uczeń korzystał z posiłku. 
Ostatnią uchwałą omawianą podczas IX sesji Rady Miejskiej była uchwała 
w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Miasta i  Gminy w 
Krasnobrodzie. Komentarza do projekt ustawy udzieliła p. K. Bucior z-ca 
skarbnika MiG, która omówiła przeprowadzoną procedurę przetargową w 
sprawie wyboru banku. Poinformowała, że przetarg na obsługę bankową 
budżetu gminy ogłaszano dwukrotnie. Z uwagi, że w pierwszym jak i w 
drugim przetargu wpłynęło po l ofercie przetargi zostały unieważnione. 
Następnie zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zaproszono do 
negocjacji 4 banki, tj.: BGŻ. Bank Spółdzielczy, PKO BP S.A. 
O/Zamościu i Kredyt Bank S.A. O/Zamość. Chęć przystąpienia do 
negocjacji złożył tylko jeden bank tj. Kredyt Bank S.A. O/Zamość - bank. 
który obecnie prowadzi obsługę budżetu. W związku z powyższym 
proponuje się do obsługi bankowej budżetu MiG Krasnobród na 2004 rok - 
Kredyt Bank S.A. Oddział w Zamościu. W przyszłym roku trzeba będzie 
ponownie przeprowadzić procedurę przetargową. Uchwala została podjęta. 
W wolnych wnioskach Przewodniczący RM Kazimierz Adamczuk 
przedstawił pismo, w którym Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP 
apeluje o zajęcie przez Radę stanowiska dotyczącego projektu uchwały o 
uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej i gminach 
uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw. Stanowisko Rady w tej 
sprawie publikujemy na str. 5 bieżącego wydania G.K 

 E. Borek 
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              Świąteczne 
                 gotowanie 

 
Śledzie w śmietanie 

6 filetów śledziowych wymoczonych, duża cebula, jabłko, 1/2 szklanki 
gęstej śmietany, sok z cytryny, gałka muszkatołowa, natka pietruszki, 
cukier, pieprz. 
Jabłko obrać, zetrzeć na tarce o dużych oczkach, skropić sokiem z cytryny. 
Cebulę drobno pokroić w kostkę, dodać starte jabłko, l łyżkę śmietany, 
przyprawić cukrem i pieprzem, wymieszać. Na każdy filet położyć 
łyżeczkę cebuli i zwinąć rulonik, spiąć je wykałaczką i ułożyć na półmisku. 
Resztę cebuli z jabłkiem wymieszać z pozostałą śmietaną i wyłożyć na 
śledzie, całość oprószyć gałką muszkatołową. Wstawić do lodówki, 
przebrać listkami natki. 
  

Karp w migdałowej panierce 
l karp, 2 jajka, 3 łyżki mąki, płatki migdałowe, sok z cytryny, 25 dag 
mrożonego kalafiora, marchewka, sól, pieprz, olej do smażenia. 
Karpia oczyścić, umyć, podzielić na dzwonki, skropić sokiem z cytryny, 
oprószyć solą, pieprzem, mąką. Jajka roztrzepać. Panierować w jajku i 
płatkach migdałowych, smażyć. Kalafior i marchewkę blanszować. 
Usmażonego karpia ułożyć na półmisku i udekorować warzywami. 
 

Karp pieczony z jarzynami 
1 karp, 3 łyżki masła, cebula, 50 dag pieczarek, 2 marchewki, l pietruszka, 
1/2 selera, sól, pieprz, zielona pietruszka, 1/2 oleju. 
Sprawionego karpia natrzeć solą, przyprawić, podzielić na dzwonki. 
Cebulę pokroić w kostkę, warzywa zetrzeć na tarce jarzynowej o grubych 
oczkach, pieczarki pokroić w paski. Porcje karpia posmarować masłem, 
obłożyć warzywami, dodać olej, pozostawić na 30 minut. Piec w 
piekarniku około 40 minut, pod koniec dodać pieczarki. 

 
Ryba po węgiersku 

1/2 kg ryby (filety), 3 cebule, 2 papryki, l ketchup ostry, olej do smażenia, 
sól, pieprz, 2 jajka, mąka. 
Rybę przyprawić, panierować w jajku, mące, usmażyć. Cebulę pokroić w 
kostkę, zeszklić na oleju, dodać paprykę pokrojoną w kostkę, poddusić, 
dodać ketchup (można dodać 2 łyżki koncentratu). Rybę układać porcjami, 
polać sosem (można podawać na gorąco lub jako przystawka na zimno). 

 
Ciasto biszkoptowe z makiem 

Ciasto: 4 jajka, szklanka cukru, 4 łyżek oleju, szklanka mąki, łyżeczka 
proszku do pieczenia. 
Masa: l 1/2 szklanki maku, 3 jaja. 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 3 szklanki 
cukru, 25 dag margaryny, zapach migdałowy. 
Wykonanie biszkoptu: białka utrzeć z cukrem na sztywną pianę, dodać 
żółtka, mąkę, oliwę, proszek do pieczenia i dokładnie wymieszać. Wlać do 
tortownicy. Pice około 30 minut. Mak zalać wrzącą wodą. Po 20 minutach 
zagotować, odstawić do wystygnięcia. Następnie odlać. Dwa razy zemleć 
w maszynce. Połączyć z jajami, mąką oraz zapachem migdałowym. 
Zagotować margarynę. Nie zdejmując z ognia, stopniowo dodawać mak. 
Gęstniejącą gorącą masą przełożyć przekrojony biszkopt (najlepiej gdy 
biszkopt jest upieczony poprzedniego dnia). Wierzch ciasta można polać 
polewą kakaową lub czekoladową i udekorować bakaliami. 

 
Sałatka śledziowa 

15 dag filetów śledziowych, l puszka fasoli czerwonej, 3 ziemniaki 
ugotowane, 2 cebule, 2 ogórki kiszone, 1/2 szklanki majonezu, 2 łyżki 
ketchupu łagodnego, 2 łyżki natki pietruszki. 
Cebulę, ziemniaki, ogórki pokroić w kostkę, śledzie w paski, fasolę 
opłukać. Wszystkie składniki wymieszać i doprawić do smaku. 
 

Życzymy smacznego 
 
 

 

Krzy żówka  
nr 48 

 
Litery kratek ponumerowanych od 

1 do 15 utworzą rozwiązanie Krzyżówki Nr 48, 
które wraz z naklejonym na karcie pocztowej 

kuponem prosimy przesłać na adres Redakcji w 
terminie do 10.01.2004r. 

Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi 
rozlosujemy nagrodę ufundowaną przez: 

Krasnobrodzkie Centrum  
Handlowo-Produkcyjno-Usługowego AMC 

Market Spożywczy w Krasnobrodzie 
 

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 47: „BOGATY 
SKNERA Z GŁODU UMIERA".  Za rozwiązane 

tej krzyżówki - Stroik Świąteczny - nagrodę 
ufundowaną przez Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie otrzymuje: 
p. Barbara Ewa Cybulska zam.  

ul Leśna 49, Krasnobród  
Gratulujemy. Nagroda do odebrania w Redakcji 
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