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Z wizytą 
w Krasnobrodzie 

 

 
 

       W dniu 13 marca bieżącego roku gościliśmy 
w Krasnobrodzie Radę Główną Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
Warszawie.  
       Blisko 30 osobową  delegację przyjęli 
gospodarze miasta – burmistrz Marek Pasieczny 
i zastępca burmistrza Janusz Oś. Po powitaniu 
gości Burmistrz zapoznał zebranych z sytuacją 
gospodarczą gminy. Ze względu na ograniczony 
czas wizyty w Krasnobrodzie, po krótkiej 
dyskusji goście na podstawie zaprezentowanego 
filmu video pt. „Krasnobród serce Roztocza” 
zapoznali się z urokami naszej miejscowości.  
       Wizyta związana była z dofinansowaniem 
przez ARiMR w 2000 roku budowy kanalizacji 
ściekowej w Krasnobrodzie a ściśle mówiąc 
wykonania przykanalików w obrębie 
istniejących kolektorów w ulicach: Sikorskiego, 
Partyzantów, Targowej, Kosciuszki i Leśnej. 
Przypomnę, że kwota dofinansowania wyniosła 
161 tys. zł. 
 

                                           M. Czapla 
 

 

Sympozjum 
 
      Uchwałą Rady Miasta i Gminy Krasnobród z dnia 24 marca 
2000r. podjęto decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu 
uzyskanie statusu uzdrowiska dla miejscowości Krasnobród. Jednym 
z elementów tych działań było zorganizowanie sympozjum 
naukowego na temat: „Powstanie uzdrowiska Krasnobród”. 
      Sympozjum tak zatytułowane odbyło się w dniu 11 marca 2001 
roku w Centrum Szkolenia i Rekreacji Zamojskiej Korporacji 
Energetycznej w Krasnobrodzie. 
        Celem sympozjum było przedstawienie mieszkańcom i 
zaproszonym gościom wizerunku przyszłego  uzdrowiska. 
 
                           Relacja z sympozjum patrz st. 10-11. 

 
 

 
 

 
 
 

 

W marcowym numerze m. in.: ■ Wywiad z Burmistrzem MiG Markiem 
Pasiecznym ■ O kredytach preferencyjnych ■ Relacja z sesji Rady MiG  ■ Sympozjum ■  
O kursach komputerowych w Majdanie Wielkim ■ Wiersz o Małyszu  ■ Poradnik piłkarski ■ 
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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 
 

***** 
Kontynuowane są prace związane z 
porządkowaniem numeracji nierucho-
mości w Krasnobrodzie. Uporządko-
wano już numerację nieruchomości 
ulic: 3-go Maja, Lelewela, Świerkowej, 
Modrzewiowej i Sosnowej. Są już 
przygotowane zawiadomienia o 
zmianie numeracji dla mieszkańców 
ulic Wolności, Gietki, Leśnej i 
Kościuszki. Do końca kwietnia 
planowane jest uporządkowanie 
numeracji nieruchomości położonych 
przy ulicach w rejonie zalewu. 
 

***** 
 

Został rozstrzygnięty przetarg na 
opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i 
Gminy Krasnobród. Ze zgłoszonych 
dwóch oferentów przetarg wygrał 
Zakład Zagospodarowania Przestrzen-
nego i Urbanistyki z Lublina oferując 
cenę 11.500zł. Termin wykonania prac 
to 31.05. 2001 roku. 
 

***** 
 
W dniu 7 lutego br. Zarząd Miasta i 
gminy Krasnobród podjął decyzję o 
przygotowaniu projektu budowy linii 
wodociągowej ul. Młyńskiej. Wykona-
nie tych prac zlecono firmie Nadzory 
Inwestycyjne i Prace Projektowe inż. 
Wiesława Ciechomskiego z Zamościa. 
Celem projektu jest ustalenie przebiegu 
linii wodociągowej nie tylko ul. 
Młyńską, ale także na terenie 
Sanatorium i połączenia jej z linią 
wodociągową Osiedla Podzamek. 

 
 

***** 
 

Jak wynika z informacji uzyskanych ze 
Starostwa Powiatowego w Zamościu 
Miasto i Gmina Krasnobród wykazuje 

bardzo wysoką dynamikę ruchu 
budowlanego. W 2000r. na terenie naszej 
gminy udzielono ogółem 96 pozwoleń na 

budowę w tym 29 są to pozwolenia na 
budowę budynków mieszkaniowych w 

zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej. 
Ilość wydanych pozwoleń spowodowała, 
że Miasto i Gmina Krasnobród zajmuje 

wysokie, bo II miejsce wśród gmin 
powiatu zamojskiego o największej 

dynamice ruchu budowlanego. Lepszą jest 
jedynie Gmina Zamość, gdzie udzielono 

294 zezwoleń na budowę, w tym 93 
pozwoleń na budynki mieszkalne. 
Natomiast III miejsce (za Gminą 

Krasnobród) zajmuje Miasto i Gmina 
Zwierzyniec – 52 zezwolenia na budowę, 
w tym 10 pozwoleń na budowę budynków 

mieszkalnych. 
 

***** 
 

Rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego 
Nr 47 z dnia 28 lutego 2001r. na 10 ha 
została określona dla gminy Krasnobród 
powierzchnia uprawy maku 
niskomorfinowego. Wnioski o wydanie 
zezwolenia można było składać w UMiG 
w Krasnobrodzie. Do dnia 26 marca 
2001r. zgłosiło się 43 rolników, którzy 
złożyli wnioski o wydanie zezwolenia na 
uprawę maku na łącznej powierzchni 
8,60ha. Pozostała do rozdysponowania 
pow. 1,40ha. Minimalna powierzchnia 
uprawy wynosić powinna 0,10 ha. 
Uprawy będą prowadzone w oparciu o 
zawarte umowy kontraktacyjne z 
Centralną Nasienną w Zamościu. 
Zawieranie umów z rolnikami będzie 
miało miejsce w tutejszym Urzędzie MIG 
w dniu 2 kwietnia br. 
 
 

***** 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

***** 
 
Miasto i Gmina Krasnobród jest już w 
Internecie. Mamy zarejestrowaną do-
menę internetową „krasnobród pl.” 
Obecnie trwają prace nad 
opracowaniem szczegółowej strony 
internetowej. Zamierzenia są takie, aby 
strona internetowa miała charakter 
informacyjny dla mieszkańców. 
Planowane jest publikowanie aktów 
prawa miejscowego (uchwał Rady 
Miasta i Gminy), umieszczenie 
informacji związanych z pracą urzędu i 
informacji dotyczących jednostek 
organizacyjnych gminy. Drugą bardzo 
ważną rolą opracowanej strony będzie 
promocja naszej gminy. W związku z 
tym znajdą się w niej informacje o 
historii, zabytkach, formach i 
możliwościach wypoczynku w naszej 
gminie, o bazie turystycznej, a także 
Krasnobrodzkim Stowarzyszeniu 
Turystycznym. Strona internetowa 
powinna być gotowa przed 
rozpoczęciem sezonu turystycznego.  
 

***** 
W dniu 23 lutego br. odbyło się w 
COKiS spotkanie władz samorządo-
wych z mieszkańcami gminy na temat 
„Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta i Gminy Krasnobród”. W zebraniu 
wzięli udział projektanci z Pracowni 
Urbanistyczno-Planistycznej „WIDOK” 
z Lublina, którzy przedstawili studium 
z uwzględnieniem elementów 
związanych z koncepcją powstania 
uzdrowiska Krasnobród. Natomiast 
doc. dr inż. Józef Fiszer z Politechniki 
Krakowskiej mówił o koncepcji 
powstania uzdrowiska. Podczas 
dyskusji najwięcej pytań ze strony 
mieszkańców dotyczyło rozmieszczenia 
stref ochrony uzdrowiskowej oraz 
konsekwencji z nich wynikających. 
 

***** 
 
Urząd Miasta i Gminy Krasnobród 
mając na uwadze problemy ochrony 
środowiska zorganizuje w pierwszym 
tygodniu kwietnia objazdową zbiórkę 
szkła z terenu Miasta i Gminy 
Krasnobród. Szczegółowe informacje 
dotyczące terminu zbiórki będą podane 
na słupach ogłoszeniowych. Mieszkań-
ców gminy prosimy o włączenie się do 
tej akcji i przygotowanie zbędne 
opakowania szklane i przekazanie ich 
prowadzącym tę akcję. 

 
***** 

 
 Informacje zebrała:  

  Mariola Czapla                                                                                                                                                                                           

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie 
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Marianna Olszewska  (korekta), ks. Jacek Rak 
Współpracownicy 
wydania: 

Alina Słota,  Zofia Kończewska-Murdzek 
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Rozmowa z Burmistrzem Miasta i Gminy Krasnobród 
Markiem Pasiecznym 

 
  Od listopada 2000 roku w „G.K.” 
publikujemy w odcinkach rozmowę z 
burmistrzem Miasta i Gminy 
Krasnobród Markiem Pasiecznym. We 
wszystkich dotąd przedstawionych 
częściach wywiadu poruszyliśmy 
ważniejsze sprawy, którymi zajmuje się 
samorząd. Mówiliśmy o bezrobociu, 
oświacie, inwestycjach, gospodarce 
komunalnej, ekologii. Zapraszam do 
lektury ostatniego już odcinka tego 
wywiadu. 
 
M. Cz.: Podczas całego wywiadu 
poruszyliśmy wiele tematów i w 
zasadzie niezależnie od tego czy 
mówiliśmy o gospodarce komunalnej, 
oświacie, ekologii czy inwestycjach 
pojawiał się jeden wspólny problem - 
brak środków finansowych. Proszę 
powiedzieć, w jakim stopniu środki 
finansowe, którymi dysponuje 
samorząd, mogą sprostać potrzebom 
naszego społeczeństwa? 
M.P. – Najżywotniejsze potrzeby 
mieszkańców poznajemy m.in. podczas 
organizowanych systematycznie 
spotkań zarówno z ogółem 
społeczeństwa każdej miejscowości, czy 
też pewnymi grupami społecznymi np. z 
rodzicami dzieci uczęszczających do 
miejscowych szkół, z przedstawicielami 
ochotniczych straży pożarnych i 
wspólnot gruntowych. Na tej podstawie 
przeprowadzamy analizę potrzeb 
społecznych w zakresie różnych 
inwestycji, ich celowość i możliwości 
finansowych samorządu. Z analizy tej 
wynika, że aby zaspokoić najpilniejsze 
potrzeby mieszkańców, potrzeba 
minimum 15 milionów złotych (150 
miliardów starych złotych), a nasze 
realne możliwości w dziedzinie 
inwestycji przy obecnych dochodach 
samorządu to kwota 1 miliona zł. 
rocznie (10 miliardów starych złotych). 
Z przedstawionych tu danych wynika, 
że aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby 
naszego społeczeństwa potrzeba około 
15 lat.  
 
M. Cz.: Okres 15 lat na zaspokojenie 
aktualnych potrzeb naszego 
społeczeństwa to dość mało 
optymistyczna perspektywa. Czy są 
jakieś szanse na poprawę tej wizji? 
M.P. – Rzeczywiście 15 lat to czas, 
który może zaniepokoić wielu 
mieszkańców. Szansą na skrócenie tego 
okresu jest     
 

 
systematyczne pozyskiwanie środków 
finansowych wspomagających 
inwestycje. Największym sukcesem 
byłoby, gdyby do każdej złotówki z kasy 
samorządu udało się dodać złotówkę z 
innych źródeł, a jest to możliwe tylko 
wtedy, gdy inwestycja posiada pełną 
dokumentację i spełnia wymogi stawiane 
przez instytucję dotującą. Koniecznością 
jest, aby przy takich możliwościach 
samorządu każdy, kto będzie decydował 
o realizacji określonej inwestycji, 
kierował się konkretnymi kryteriami. W 
pierwszej kolejności powinny być 
realizowane:  
− inwestycje służące zdecydowanej 

większości mieszkańców,  
− inwestycje służące rozwojowi 

gminy, a przede wszystkim takie, 
które zachęcają inwestorów do 
tworzenia nowych miejsc pracy, a 
turystów i pielgrzymów do 
przyjazdu, 

− inwestycje, które zaspokajają 
żywotne potrzeby mieszkańców 
(ochrona zdrowia, oświata, 
drogownictwo) 

− inwestycje, na które można 
pozyskać dotacje,  

− inwestycje, które obniżają koszty 
eksploatacji (oczyszczalnia 
ścieków) 

− inwestycje, gdzie mieszkańcy 
partycypują w kosztach. 

Wszystkie inwestycje staraliśmy się 
wykonywać zgodnie z powyżej 
przedstawionymi kryteriami. 
Potwierdzeniem tego niech będzie 
przedstawiony na zakończenie artykułu 
wykaz inwestycji zrealizowanych przez 
obecny samorząd. Ocenę zasadności i 
wybranych priorytetów pozostawiam 
mieszkańcom naszej gminy. 
 
M. Cz.: Czy są jeszcze inne 
ograniczenia do prowadzenia pełnego 
katalogu inwestycji na terenie naszej 
gminy? 
M.P. – Ustawa o samorządzie gminnym 
wyraźnie określa zakres zadań. Z mocy 
prawa samorząd gminny zobowiązany 
jest do wykonywania zadań m.in. z 
zakresu: inwestycji drogowych, 
wodociągów, kanalizacji i oświaty. 
Natomiast mieszkańcy nie wnikając w 
przepisy oczekują od nas 
uporządkowania spraw w wielu innych 
sektorach, w których samorząd nie ma 
żadnego wpływu, np. na drogach 
zarządzanych przez inne samorządy 
(powiatowy i wojewódzki), czy też w  

 
dziedzinie telekomunikacji, energetyce 
czy gazyfikacji. Ustawodawca zabrania 
prowadzenia inwestycji nie będących 
zadaniem gminy, a także inwestowania 
w majątek firm sprywatyzowanych (np. 
Telekomunikacja). Jakże często trudno 
jest nam wytłumaczyć mieszkańcom 
naszej gminy, że nie jesteśmy 
odpowiedzialni za dziury w drodze 
powiatowej przebiegającej przez naszą 
gminę, czy za brak budki telefonicznej. 
Nieznajomość prawa powoduje 
niezadowolenie oraz wiele 
rozczarowań, które przenoszone są na 
miejscowy urząd. Nie mając wpływu 
na szereg inwestycji udało się nam 
jednak doprowadzić do współpracy i 
współrealizacji kilku inwestycji, np. na 
drogach powiatowych – wykonanie 
nowej nawierzchni asfaltowej na ul. 
Kościuszki, okablowanie i oświetlenie 
uliczne na ul. Partyzantów i terenu 
zalewu – wspólnie z Zamojską 
Korporacją Energetyczną. 
 
M. Cz.: Panie Burmistrzu proszę 
wyjaśnić, dlaczego zasugerował Pan, 
aby cykl artykułów zawierających 
wywiad z panem zatytułować 
„Stawanie na głowie”? 
M.P. – Żyjemy w takich czasach, 
gdzie potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców są tak duże, że zmuszają 
nas do działań niekonwencjonalnych, 
stąd skojarzenie ze stawaniem na 
głowie. Bardzo często w mowie 
potocznej mówimy: Stanę na głowie, 
ale muszę to zrobić. To powiedzenie 
wiąże się ściśle z takimi cechami jak: 
upór, konsekwencja, determinacja, a w 
każdym działaniu, aby było ono 
skuteczne cechy te są niezbędne. 
Życzyłbym sobie i mieszkańcom, 
abyśmy jak najszybciej mogli żyć w 
takich czasach, kiedy rozwiązywanie 
problemów nie będzie zmuszało do 
stawania na głowie, a będziemy mogli 
twardo nogami stąpać po pewnym 
gruncie. 
 
M.Cz: Bardzo dziękuję za rozmowę. 
M.P. – Dziękuję.  
 

 Rozmawiała: 
 Mariola Czapla 

 
    Wykaz inwestycji publikujemy na 
stronach 4-5 niniejszego wydania 
„G.K.” 
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Wykaz wykonanych inwestycji na 
terenie Gminy Krasnobród 

w latach 1999-2000 

 

Krasnobród 
 

Nazwa zadania Wartość 
zadania 

Budowa kanalizacji ściekowej – przykanalikow w 
ul. Kościuszki, Sikorskiego, Partyzantów, 
Targowej i Zapiasek 

680 000 

Budowa ul. Wczasowej II etap (800mb) 87 601 

Budowa ul. Sikorskiego II etap (pasaż) (200mb) 177 544 

Budowa drogi 05DW (Podzamek) (150mb) 62 713 

Budowa ul. Wiśniowej (trylinka) (60mb) 17 092 

Budowa drogi z płyt MON (pole namiotowe)( 
315m2) 8 639 

Budowa kanału deszczowego ul. Sikorskiego-ul. 
Targowa (84mb 2 kraty) 8 277 

Remont ul. Sikorskiego i Wczasowej (I etap) 
(1,1km) 359 763 

Remont dróg niesortem na osiedlu Podzamek. 
Roboty ziemne na ul. Fiołkowej (3040m2) 30 300 

Remont parkingu przy ul. Sikorskiego 
(Żużel, oczyszczenie rowu, wykonanie ścieku 
betonowego) 

15 415 

Remont dróg gminnych na osiedlu Ulhówek -
1363m2 (niesort i destrukt bitumiczny) 15 343 

Budowa kanalizacji deszczowej w  ul. 
Partyzantów (Kraty 16 sztuk 300mb) 59 441 

Wykonanie zjazdu na ul. Młyńską płyty MON 
(62m2) 7 900 

Spinka kolektora ściekowego nad zalewem z 
przepompownią.  (40 m kolektora Fi 350 studnia 
rozprężna) 

70 000 

Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb gimnazjum w 
Krasnobrodzie (2 pomieszczenia)    7 500 

Kotłownia gazowa w budynku UMiG Krasnobród 55 400 

Remonty przystanków autobusowych oraz 
ubikacji publicznych w Krasnobrodzie (Kr-d 
Podzamek, Rynek, Podklasztor) 

21 400 

Remont chodnika przy ul. Tomaszowskiej  -270 
m2 (przy sanktuarium) 6 000 

Adaptacja placu przy Urzędzie Miasta i Gminy w 
Krasnobrodzie na targowisko (Utwardzenie 
niesortem, remont ubikacji) 

15 000 

Zatoka autobusowa przy ZSO w Krasnobrodzie 
(Kostka brukowa, okrawężnikowanie) 42 640 

 

 
 

Nazwa zadania Wartość 
zadania 

Wejście do UMiG Kr-d 38 000 

Likwidacja barier architektonicznych w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, 
remont sanitariatów, dachu, budowa pochylni (11 
kabin natryskowych, ubikacje dla 
niepełnosprawnych remont szatni, pochylnia 
zewnętrzna i wewnętrzna) 

120 000 

Remont ubikacji i zatoki autobusowej na dworcu 
w Krasnobrodzie (wymiana miejscowa trylinki, 
poszerzenie chodnika przy ul. Kościuszki) 
Wymiana trylinki -100m2  
Poszerzenie chodnika – 10m2 chodnika przy ul. 
Kościuszki) Wymiana trylinki -100m2  
Poszerzenie chodnika – 10m2 

5 000 

Utwardzenie parkingu, wykonanie ogrodzenia, 
przy ZKE Centrum Szkolenia i Rekreacji 3 700 

Partycypacja w kosztach remontu ul. Kościuszki 
(Ułożenie asfaltowej warstwy wyrównawczej 350 
Mg) 

60 000 

Poszerzenie i utwardzenie niesortem ul. Zagóra 4 000 

Utwardzenie niesortem ul.Leśnej, Sosnowej, 
Sobieskiego, Marysieńki (niesort 900 ton) 10 000 

Remont dróg masą min-asfaltową (1999 i 2000) 
(413 m2) 24 000 

Urządzenie parku w Podklasztorze 35 000 

Wykonanie 3 segmentów dachu na budynku 
COKIS 30 000 

 
 

Hutków 
 

Nazwa zadania Wartość 
zadania 

Modernizacja wysypiska śmieci w Hutkowie 75 372 

Remont Sanitariatów  w Szkole  Podstawowej w 
Hutkowie w tym wykonanie zbiornika na ścieki. 
(3 sanitariaty, zbiornik na ścieki 25m3) 

19 000 

Zakup i transport żużla do polepszenia 
przejezdności dróg (350 ton) 6 500 

Remont dróg masą min-asfaltową (1999 i 2000) 
(560m2) 33 000 

Budowa przepustu drogowego w m-ci Hutków 5 000 

Profilowanie dróg dojazdowych do pól 4 000 
 



  Gazeta Krasnobrodzka                          26.03.2001r                                             5                                  

 
 
Stara Huta  
 

Nazwa zadania Wartość 
zadania 

Remont dróg Stara Huta – Lasowce (niesort) 
(1,5km) 52 000 

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy na 
drodze gminnej w m-ci Stara Huta (0,9km) 31 400 

Dobudowa sanitariatów oraz zbiornika na ścieki 
Stara Huta 26 000 

 
Grabnik  
 

Nazwa zadania Wartość 
zadania 

Budowa drogi we wsi Grabnik (płytka trylinka) 
(200mb) 

82 481 

 

Remont drogi Podzamek – Grabnik -200mb 
(roboty ziemne, niesort) 10 700 

Profilowanie dróg dojazdowych do pól 1999 i 
2000 4 500 

 
Kaczórki 
 

Nazwa zadania Wartość 
zadania 

Remont sanitariatów w Kaczórkach 19 000 

Adaptacja piętra dla klas młodszych oraz 
remont dachu w Kaczórkach 28 000 

Kotłownia gazowa w Szkole Podstawowej w 
Kaczórkach 100 572 

 
Majdan Wielki 
 

Nazwa zadania Wartość 
zadania 

Wykonanie dachu dwuspadowego krytego 
blachą na budynku Szkoły Podstawowej w 
Majdanie Wielkim 

104 860 

Pogłębienie rowów melioracyjnych 3000 mb 2 500 

 
Majdan Mały 
 

Nazwa zadania Wartość 
zadania 

Remont dróg masą min-asfaltową (200 m2) 12 000 

Remont dróg dojazdowych do pól 1999r. 5 500 

 
 
 
 
 

 
 
Hutki 
 

Nazwa zadania Wartość 
zadania 

Budowa drogi we wsi HUTKI (płytka trylinka) 
(140mb, przepust) 83 720 

Generalny remont strażnicy w Hutkach 53 500 

Wykonanie parkingu śródleśnego w Hutkach 
(Ogrodzenie, utwardzenie, miejsce wypoczynku) 20 000 

 
Dominikanówka 
 

Nazwa zadania Wartość 
zadania 

Adaptacja budynku na Warsztat Terapii 
Zajęciowej  w Dominikanówce 85 000 

 
Wólka Husińska 
 

Nazwa zadania Wartość 
zadania 

Utwardzenie dróg niesortem, roboty ziemne 
(250mb niesort 720 ton), wykonanie zatoki 
manewrowej 

23 000 

Profilowanie dróg dojazdowych do pól 1999 i 
2000 17 000 

 
Zielone 
 

Nazwa zadania Wartość 
zadania 

Remont drogi do Przejmy (niesort 540 ton) 9 500 

Remont drogi masą mini-asfaltową 1999, 2000 
(520m2) 30 000 

 
Senderki 
 

Nazwa zadania Wartość 
zadania 

Partycypacja w kosztach remontu drogi 
powiatowej (225 ton niesortu) 3000 

Profilowanie dróg dojazdowych do pól 1999r. 7500 

 
Malewszczyzna 
 

Nazwa zadania Wartość 
zadania 

Profilowanie dróg dojazdowych do pól 1999r. 3000  
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„Finansowanie pozarolniczej działalności  
gospodarczej na terenach gmin wiejskich  

i wiejsko – miejskich” 
Opracowano na podstawie materiałów Konferencji z dnia 2 marca 2001r., która odbyła się  

w Krasnobrodzie w Centrum Szkolenia i Rekreacji ZKE. 
 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
 Rolnictwa  

oferuje formę wspierania działalności przedsiębiorców w 
postaci pożyczek i dopłat do kredytów udzielanych przez 

BGŻ. 
 

Pożyczka przeznaczona na tworzenie miejsc 
pracy w działalnościach pozarolniczych. 

 
W ramach pożyczki mogą być finansowane: przedsięwzięcia 
gospodarcze poza rolnictwem tworzące nowe, stałe miejsca 
pracy do 6 pełnozatrudnionych osób na stałe wraz z 
właścicielem. W przypadku, gdy nowe miejsca pracy znajdują 
się na terenach gmin miejsko-wiejskich, co najmniej 50% nowo 
zatrudnionych osób musi zamieszkiwać na stałe na terenach 
wiejskich. Pożyczkobiorca jest obowiązany utrzymać 
zaplanowany stan zatrudnienia łącznie z nowo utworzonymi 
miejscami pracy co najmniej przez czas trwania spłaty 
zaciągniętej pożyczki. 
Kwota pożyczki nie może przekraczać 70% kosztów 
przedsięwzięcia, i nie więcej niż 60 000zł, przy czym na każde 
10 000zł udzielonej pożyczki musi powstać jedno miejsce pracy. 
Istnieje możliwość przeznaczenia 50% udzielonej pożyczki na 
sfinansowanie zakupu środków obrotowych. 
Spłata pożyczki: odbywa się w ratach płatnych kwartalnie. 
Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 3 lat a karencji 12 
miesięcy. 
Oprocentowanie pożyczki – 0% 
Procedura ubiegania się o pożyczkę: 
� Przygotowanie planu przedsięwzięcia. 
� Złożenie w Banku współpracującym z ARiMR  wniosku 

o udzielenie pożyczki wraz z planem przedsięwzięcia i 
innymi dokumentami wymaganymi przez Bank miedzy 
innymi zaświadczeń , że wnioskodawca nie zalega z 
opłatami (ZUS, KRUS), podatkami. 

Pożyczki nieoprocentowane udzielane są w imieniu i na rzecz 
Agencji miedzy innymi przez Bank Gospodarki Żywnościowej 
S.A. z siedzibą w Warszawie (oddziały i zrzeszone banki 
spółdzielcze).  
 

Kredyt inwestycyjny podstawowy 
Zasady udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć 
inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożyw-
czym i usługach dla rolnictwa. 
Agencja dotuje kredyty inwestycyjne w grupach takich jak: 
� Rolnictwo i pokrewne działalności usługowe. 
� Rybołówstwo i rybactwo. 
� Działy specjalnej produkcji rolnej. 
� Działalność produkcyjną. 
� Działalność w zakresie agroturystyki w gospodarstwie 

rolnym. 
� Działalność weterynaryjną. 

Środki pozyskane z kredytów dopłatowych mogą być 
spożytkowane na: 
� Zakup, modernizację, adaptację, budowę gospodarstw 

rolnych, zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego oraz 
zakładów świadczących usługi dla rolnictwa. 

� Zakup nieruchomości rolnych. 
� Zakup i montaż maszyn, urządzeń i narzędzi 
� Zakup stada podstawowego 

� Zakup mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa (nieruchomości, ruchomych środków 
trwałych oraz stada podstawowego). 

� Zakup w formie aktu notarialnego prawa wieczystego 
użytkowania działki rolnej wyodrębnionej 
geodezyjnie. 

� Zakup, budowę, adaptację i modernizację sortowni, 
przechowalni, zamrażalni, chłodni i schładzalni 
owoców i warzyw dla potrzeb gospodarstw rolnych i 
zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Podmiotami mogącymi ubiegać się o kredyt są: 
� Osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności 

prawnych. 
� Osoby prawne. 
� Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 

prawnej podejmujące lub prowadzące działalność w 
rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym, 
usługach dla rolnictwa. 

KKwwoottaa  kkrreeddyyttuu  nniiee  mmoożżee  pprrzzeekkrraacczzaaćć  
� 80% wartości nakładów inwestycyjnych na działalność 

w zakresie agroturystyki oraz na działalność 
weterynaryjną do 500 tys. zł. 

� 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy 
specjalne produkcji rolnej, przetwórstwo rolno-
spożywcze oraz usługi dla rolnictwa do 2 mln. zł. 

ZZaassaaddyy  kkrreeddyyttoowwaanniiaa  
      Maksymalny okres kredytowania wynosi 8 lat, przy czym 
karencja w spłacie kapitału nie może przekroczyć 2 lat. 
Oprocentowanie kredytu płatne przez kredytobiorcę wynosi 
13,44% w skali roku. Procedura ubiegania się o kredyt 
rozpoczyna się od przedłożenia przez wnioskodawcę we 
właściwym dla miejsca realizacji przedsięwzięcia Ośrodku 
Doradztwa Rolnego planu inwestycji. Następnie po uzyskaniu 
pozytywnej opinii ODR kredytobiorca składa wniosek o 
kredyt wraz z kompletem wymaganych dokumentów przez 
Bank. 
 
ZASADY UDZIELANIA KREDYTÓW NA 
PRZEDSIĘWZI ĘCIA INWESTYCYJNE 
TWORZĄCE NOWE STAŁE MIEJSCA PRACY 
W DZIAŁALNO ŚCI POZAROLNICZEJ W 
GMINACH WIEJSKICH ORAZ GMINACH 
MIEJSKO–WIEJSKICH GWARANTUJ ĄCYCH 
ZATRUDNIENIE LUDNO ŚCI WIEJSKIEJ 
 
Kredyt może zostać udzielony na realizacje przedsięwzięć 
inwestycyjnych polegających na: 
� Zakupie, modernizacji, adaptacji, budowie i 

rozbudowie. zakładów prowadzących działalność  
pozarolniczą. 

� Dokończeniu rozpoczętej  inwestycji. 
� Zakupie i montażu niezbędnych maszyn, urządzeń i 

narzędzi. 
� Zakupie środków transportu, z wyłączeniem 

samochodów osobowych. 
Przedsięwzięcia inwestycyjne mogą być realizowane również 
w zakładach prowadzących działalność pozarolniczą 
dzierżawionych w okresach wieloletnich, czyli powyżej 3 lat. 
Podmiotami mogącymi ubiegać się o kredyt są: 
� Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 

czynności 
Ciąg dalszy na str.7 
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prawnych, prowadzące pozarolniczą działalność 
gospodarczą na terenach gmin wiejskich i gmin miejsko-
wiejskich. 

� Rolnik rozpoczynający działalność może ubiegać się o 
kredyt również na utworzenie miejsca pracy dla siebie. 

� Osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości 
prawnej podejmujące lub prowadzące pozarolniczą 
działalność gospodarczą na terenach gmin wiejskich i 
gmin wiejsko-miejskich. 

 
Zasady kredytowania 

Kwota kredytu nie może przekraczać – 60% wartości nakładów 
inwestycyjnych na przedsięwzięcie, nie więcej niż 2 mln zł. z  
zachowaniem proporcji, że koszt utworzenia jednego miejsca 
pracy zamyka się w kwocie 25 tys. zł na którym zatrudniona 
zostanie jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy lub dwa 
nowe miejsca pracy, na których zatrudnione są osoby – każda w 
połowie pełnego wymiaru czasu pracy. 
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi obecnie 13,44% 
w skali roku. Kredyt maksymalnie może zostać udzielony na 6 
lat z możliwością ustalenia 1 rocznej karencji w spłacie kapitału. 
Ponadto ARiMR realizuje wiele innych programów 
kredytowych takich jak: „Bran żowy program 
restrukturyzacji i modernizacji mleczarstwa”, „Bran żowy 
program wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń 
rolniczych”. Z pełną ofertą  Agencji można zapoznać się 
Urzędzie Miasta i Gminy w Krasnobrodzie w pokoju nr 5.  
  

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU 
WSI POLSKIEJ 

– COUNTERPART FUND 
01-842 WARSZAWA AL. REYMONTA 12A 

tel. (022) 663 75-01 
 
Fundusz kredytuje przedsięwzięcia w zakresie pozarolniczej 
działalności gospodarczej, tworzącej nowe miejsca pracy na 
wsi. 
 
Kredytowaniu podlegają wszelkie pozarolnicze inwestycyjne 
przedsięwzięcia gospodarcze w dziedzinie produkcji lub usług 
mogące zatrudnić do 12 osób zatrudnionych na stałe w pełnym 
wymiarze czasu pracy, z wyłączeniem sklepów spożywczych, 
barów i restauracji. 
 
Cele podlegające kredytowaniu 
Przedmiotem kredytowania mogą być nakłady inwestycyjne 
związane z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących 
przedsięwzięć gospodarczych w zakresie małej 
przedsiębiorczości na terenach wiejskich lub w miastach do 15 
tys. mieszkańców. 
� Zakup, budowa, rozbudowa, modernizacja lub adaptacja 

obiektów produkcyjno-usługowych. 
� Wyposażenie inwestycyjne obiektów w maszyny, 

urządzenia i ręczne narzędzia pracy, w tym również w 
środki transportowe jednoznacznie związane z 
realizowanym przedsięwzięciem. 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt 
� Rolnicy i członkowie ich rodzin oraz inne osoby fizyczne 

zamieszkałe na obszarze objętym  kredytowaniem. 
� Osoby prawne (spółki prawa handlowego) i spółki prawa 

cywilnego działające na obszarze objętym kredytowa-
niem. 

Osoby fizyczne i osoby prawne spoza obszaru objętego 
kredytowaniem, ale tylko w przypadku, gdy inwestycja jest 
realizowana na terenie objętym kredytowaniem. 
 
Warunki i zasady kredytowania 
Kredyty mogą być udzielane do wysokości 70% wartości     
 

 
kosztorysowej zadania inwestycyjnego. Pozostałe 30% 
stanowią środki własne inwestora. Maksymalne jednostkowe 
kwoty kredytu nie mogą przekroczyć: 
� 30 000zł na jedno miejsce pracy powstające w wyniku 

realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
� 360 000zł na jedno zadanie inwestycyjne. 

Kredyty mogą być udzielane na okres do 5 lat wliczając w to 
okres karencji w spłacie kwoty kredytu nie przekraczający 1 
roku. Łączne oprocentowanie kredytów wynosi 0,84 stopy 
redyskonta weksli NBP, z czego część odsetek pokrywana 
jest dopłatami ze środków Funduszu Pracy realizowanymi 
przez Krajowy Urząd Pracy lub jego następców prawnych. 
Wysokość dopłat KUP do oprocentowania – zależna  również  
od poziomu podstawowych stóp procentowych NBP. 
Pozostała część odsetek płacona jest przez kredytobiorcę i 
wynosi 10,16% rocznie.  
Tryb udzielania kredytów 
Podstawę udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek o 
kredyt złożony w banku kredytującym wraz z niezbędnymi 
informacjami i dokumentami uzupełniającymi, niezbędnymi 
do podjęcia decyzji kredytowej, w tym również z 
zaświadczeniem rejonowego urzędu pracy, ze kredytobiorca 
jest uprawniony do dofinansowania (dopłat) z tytułu 
zatrudnienia rejestrowanych bezrobotnych. Druki i 
regulaminy kredytowania dostępne są w banku kredytującym. 
Bankiem kredytującym jest między innymi Kredyt Bank S.A. 
i wszystkie jego oddziały. Bank kredytujący w okresie 
realizacji kredytu nadzoruje terminowość realizacji inwestycji 
oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej, a w okresie 
spłaty kredytu terminowość obsługi kredytu oraz osiągnięcie 
deklarowanego przyrostu zatrudnienia, który powinien 
nastąpić w okresie 60 dni od daty osiągnięcia zrealizowania 
ostatniej transzy kredytu. 
 

Mikrokredyty na pozarolniczą działalność 
gospodarczą na terenach wiejskich. 

 
Linia obsługiwana jest na podstawie umów o współpracy z 
Funduszem przez wybrane banki spółdzielcze miedzy innymi 
w województwie lubelskim. 
Cele podlegające kredytowaniu 
Mikrokredyty udzielane są na sfinansowanie wszelkich 
nakładów związanych z uruchomieniem nowych lub 
rozwojem istniejących pozarolniczych przedsięwzięć 
gospodarczych w dziedzinie produkcji, handlu lub usług, 
które są realizowane na wsi i w miastach do 20 tys. 
mieszkańców z wyłączeniem produkcji rolnej. Mikrokredyty 
mogą być udzielane tylko na działalność gospodarczą już 
prowadzoną lub przewidzianą do rozpoczecia. 
Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt 
� Rolnicy i członkowie ich rodzin, bezrobotni oraz inne 

osoby fizyczne a także spółki cywilne rozpoczynające 
lub prowadzące działalność na obszarze gmin objętych 
programem mikrokredytów ze środków Funduszu 
spełniające warunki regulaminu kredytowania. 

� Osoby fizyczne i spółki prawa cywilnego spoza 
obszaru objętego programem mikrokredytów jeśli ich 
działalność gospodarcza jest zarejestrowana i 
prowadzona na terenie gmin objętych programem 
mikrokredytów ze środków Funduszu. 

Tryb udzielania kredytów 
Podstawę udzielenia mikrokredytu stanowi pisemny wniosek 
o mikrokredyt złożony w banku kredytującym, wraz z 
informacjami i dokumentami uzupełniającymi, potwierdzają-
cymi możliwość spłaty mikrokredytu. Druki wniosków 
kredytowych oraz regulaminy mikrokredytowania dostępne 
są w bankach kredytujących. 
W województwie lubelskim mikrokredyty na finansowanie 
pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich 
udzielane są przez Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie 
082 5762765. 
                                                                             Ciąg dalszy na str. 13 
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XXII sesja 
Rady Miasta i Gminy 

Krasnobród 

 
      W dniu 15 lutego 2001r. odbyła się 
XXII sesja Rady Miasta i Gminy 
Krasnobród. Zaplanowany na tą sesję 
porządek obrad został poszerzony o 
punkt dotyczący obowiązku badania 
technicznego sprzętu służącego do 
wykonywania zabiegów ochrony roślin. 
        Na początku sesji głos w tej 
sprawie zabrał p. Tadeusz Kamiński - 
przedstawiciel Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska, który 
przedstawił informację dotyczącą 
obowiązku badania opryskiwaczy 
będących w użytkowaniu producentów 
rolnych. Zgodnie z ustawą z dnia 12 
lipca 1995r badania te mogą wykonywać 
jedynie jednostki do tego upoważnione 
przez Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Roślin. Pan Kamiński 
poinformował, że na terenie powiatu 
zamojskiego upoważnienie do 
prowadzenia badań posiada WODR w 
Lublinie Gospodarstwo Pomocnicze w 
Sitnie. Wspomniał też o tym, że w 
przypadku, gdy posiadany opryskiwacz 
nie nadaje się do użytkowania ze 
względu na zły stan techniczny a jego 
naprawa jest nieopłacalna - rolnicy 
winni złożyć oświadczenie do WIOR 
Delegatura w Zamościu, informujące, że 
posiadany opryskiwacz nie będzie 
użytkowany.  
       W dalszej części obrad XXII sesji 
Rady Miasta i Gminy Krasnobród 
zostały przedstawione sprawozdania z 
działalności stałych Komisji Rady MiG 
za 2000r. Przedstawiono sprawozdania: 
Komisji Rozwoju Gospodarczego 
Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i 
Spraw Społecznych oraz Komisji 
Rewizyjnej. 
 

      Następnie przystąpiono do dyskusji 
nad projektami uchwał. Kilka uchwał 
omawianych podczas tej sesji dotyczyło 
spraw oświatowych. Pierwsza z nich 
dotyczyła nadania imienia Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego Szkole 
Podstawowej w Majdanie Wielkim. 
Podczas dyskusji w tej sprawie głos 
zabrała dyrektor SP w Majdanie 
Wielkim mgr Małgorzata Kawałek, 
która poinformowała radnych, że 
spośród kilku propozycji wyboru 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego na 
patrona szkoły w Majdanie Wielkim 
dokonali uczniowie, rodzice za pomocą 
anonimowej ankiety, a Rada Pedago-
giczna Szkoły wybór ten zaakceptowała. 
Dyrektorka szkoły poinformowała też iż 
prowadzona jest zbiórka pieniędzy na 
wykonanie sztandaru szkoły. Po krótkiej 
dyskusji radni przychylili się do woli 
społeczeństwa Majdanu Wielkiego 
Małego i Hutkowa. 
 

 
Uchwała w sprawie nadania Szkole 
Podstawowej w Majdanie Wielkim 
imienia Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego została podjęta. 
     Kolejną uchwałą oświatową była 
uchwała w sprawie nadania Szkole Pod-
stawowej w Kaczórkach imienia Armii 
Krajowej. Dyrektor Szkoły mgr Krzysz-
tof Szkałuba poinformował radnych, że 
Komitet Rodzicielski, Rada Pedago-
giczna i Samorząd Uczniowski 
zdecydowały o wyborze tego imienia. 
Rolą szkoły jest m.in. patriotyczny 
kierunek rozwoju młodzieży, a nadanie 
szkole imienia Armii Krajowej pozwoli 
na rozwój patriotycznego wychowania 
młodzieży. Uchwała została podjęta. 
 

       W dalszej części obrad XXII sesji 
Rady Miasta i Gminy Krasnobród radni 
dyskutowali nad trzema podobnymi 
uchwałami dotyczącymi zamiaru 
przekształcenia obecnie 
funkcjonujących szkół podstawowych o 
stopniu organizacji klas 1-3 w szkoły 
filialne. Kolejne uchwały dotyczyły 
zamiaru przekształcenia: Szkoły 
Podstawowej w Zielonem na Szkołę 
Filialną ZSP w Krasnobrodzie, Szkoły 
Podstawowej w Starej Hucie na Szkołę 
Filialną SP w  Kaczórkach i Szkoły 
Podstawowej w Hutkowie na Szkołę 
Filialną SP w Majdanie Wielkim. 
       Projekty tych uchwał omówił 
Dyrektor COKiS mgr Andrzej Czapla, 
który poinformował, iż głównym powo-
dem tej reorganizacji jest ujednolicenie 
programów nauczania dzieci, które będą 
kontynuować naukę w odpowiednich 
szkołach o wyższym stopniu organi-
zacyjnym. Dyrektor dodał też, że 
propozycje tej reorganizacji przedsta-
wiono rodzicom dzieci uczęszczających 
do w/w szkół podczas spotkań z 
rodzicami, które odbyły się w dniach 23-
25 stycznia w Starej Hucie, Zielonem i 
Hutkowie. Na zebraniach tych rodzice 
wyrazili aprobatę dla tych działań. 
       Podczas dyskusji nad projektami 
tych uchwał niektórzy radni byli prze-
ciwko tym propozycjom utożsamiając 
reorganizację tych szkół z ich 
likwidacją. Po wyjaśnieniach, iż zmiany 
te będą polegały jedynie na 
podporządkowaniu szkół mniejszych 
szkołom większym o stopniu nauczania 
klas I-VI i ujednoliceniu programów 
nauczania, w wyniku głosowania 
uchwały zostały podjęte. 
      Przewodniczący Rady Józef 
Wryszcz wyjaśnił iż podjęte uchwały o 
zamiarze reorganizacji szkół pozwolą 
wystąpić do Kuratorium Oświaty o  

 
 
opinię w tej sprawie, a dopiero 
wówczas radni zdecydują o podjęciu 
uchwały o przekształceniu szkół. 
       Podczas ostatniej sesji radni 
powrócili do wcześniej poruszanego 
tematu związanego z zasadami 
usytuowania na terenie miasta i gminy 
Krasnobród miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych i warunków sprzedaży 
tych napojów. 
      Projekt uchwały omówił Sekretarz 
MiG Kazimierz Gęśla, który 
poinformował, że zgodnie z decyzją 
Rady MiG podjętą na poprzedniej sesji 
Zarząd ponownie przygotował projekt 
uchwały. Temat ten był również 
dwukrotnym przedmiotem obrad 
Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. 
Zasadniczo przygotowany projekt 
uchwały przygotowany przez Komisję i 
przez Zarząd nie różnią się w 
porównaniu do projektu uchwały 
omawianego na poprzedniej sesji.  
       Sekretarz K. Gęśla wyjaśnił też, że 
w przypadku wejścia w życie tej 
uchwały 4 punkty sprzedaży napojów 
alkoholowych tj. w: Wólce Husińskiej, 
Podklasztorze, Majdanie Wielkim i 
Krasnobrodzie (stacja CPN) stracą 
zezwolenie. Nie odbędzie się to 
automatycznie z chwilą wejścia w 
życie nowej uchwały, ale sukcesywnie 
w ciągu 4 lat, kiedy to będą traciły moc 
wydane zezwolenia. Sekretarz 
poinformował też, iż zgodnie z 
obowiązującą od 1 stycznia 2001roku 
ustawą dotyczącą publikacji aktów 
prawa miejscowego, uchwała ta będzie 
podlegała obowiązkowi publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. Do czasu publikacji tej 
uchwały w Dzienniku Urzędowym 
obowiązuje dotychczasowa uchwała.  
        W dyskusji dotyczącej projektu tej 
uchwały stanowiska radnych były 
podzielone. Niektórzy uważali, iż nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby na stacji 
paliw można było sprzedawać i 
spożywać alkohol. Inni byli zdania, że 
sprzedaż napojów alkoholowych może 
być prowadzona w każdym sklepie, 
ponieważ wpływy z tego tytułu 
zwiększają budżet gminy. Natomiast 
należałoby wyeliminować spożywanie 
alkoholu w sklepach oraz 
przestrzeganie zakazu nie 
sprzedawania go osobom nietrzeźwym. 
Jeszcze inni uważali, że w przypadku 
zakazu sprzedaży alkoholu w sklepie 
rodziny prowadzące te sklepy znajdą 
się w trudnej sytuacji finansowej 
spowodowanej spadkiem dochodów. 
Były też propozycje, aby w sklepach 
usytuowanych w sąsiedztwie szkół 
alkohol sprzedawać w godzinach, 
kiedy nie są prowadzone zajęcia dla 
dzieci. 
 Innego zdania był Przewodniczący 
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
                          Ciąg dalszy na str. 9 
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dokonają jednorazowej wpłaty przed 
zawarciem aktu notarialnego przewiduje 
się dodatkową bonifikatę w wysokości 
10% od ustalonej ceny sprzedaży. 
Bonifikata ta dotyczy w większości 
sprzedaży działek nienormatywnych w 
celu poszerzenia już istniejących 
działek. Potwierdzeniem tego może być 
fakt, że na 1 ha gruntów przewiduje się 
21 nabywców. W przypadku sprzedaży 
działki normatywnej bonifikata tej 
sprzedaży nie obejmuje. Z uwagi na 
położenie, uzbrojenie terenu każda 
działka została indywidualnie 
oszacowana. Pani E. Borowicz poinfor-
mowała, że głównym celem takich 
działań jest uporządkowanie spraw wła-
snościowych dla mieszkańców. Uchwała 
została podjęta. 
 
      W dniu 15 lutego podjęto też 
uchwałę w sprawie czynszu regulowa-
nego na najem użytkowanych lokali 
mieszkalnych na terenie MiG 
Krasnobród. 
Zgodnie z tą uchwałą stawka bazowa 
czynszu regulowanego za najem 1 mkw. 
powierzchni użytkowej lokalu mieszkal-
nego wynosi 0,80zł i obowiązywać 
będzie do 31 grudnia 2001r. 
 
      Podczas ostatniej sesji przedsta-
wiono projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 
Miasta i Gminy Krasnobród. 
Projekt uchwały omówił Sekretarz MiG 
K. Gęśla, który wyjaśnił, że zgodnie z 
nowym rozporządzeniem Rady Mini-
strów z 26 lipca 2000r w sprawie zasad 
wynagradzania i wymagań kwalifikacyj-
nych pracowników samorządowych Za-
rząd proponuje ustalić wynagrodzenie 
Burmistrza zgodnie z nowym rozporzą-
dzeniem, w którym zlikwidowano do-
datki służbowe, a wprowadzono dodatki 
specjalne. Sekretarz MiG wyjaśnił iż 
wysokość wynagrodzenia Burmistrza 
kwotowo nie ulegnie zmianie i pozosta-
nie na poziomie roku 1998, zmienią się 
jedynie składniki wynagrodzenia. 
Uchwała została podjęta. 
 
     Omówiono też projekt uchwały w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXI/174/ 
2000 Rady MiG w Krasnobrodzie z dnia 
 

 
 
29 grudnia 2000r w sprawie określenia 
rocznych stawek podatków od środków 
transportowych. 
Wyjaśnień udzieliła Skarbnik MiG 
Jadwiga Niedźwiedź informując, że 
organ nadzoru tj. Regionalna Izba 
Obrachunkowa w uchwale z 29 grudnia 
2000r wskazała na budzącym wątpliwo-
ści prawne zredagowania zapisów 
dotyczących granicy stawek podatko-
wych jakie zostały ustalone. Dlatego też 
są konieczne zmiany kosmetyczne w 
zapisie: w § 1 ust.1 lit.b, c i d wyraz „od” 
zastępuje się wyrazem „powyżej”. 
Uchwała została podjęta. 
 

      Ostatnim projektem uchwały 
omawianym podczas XXII sesji Rady 
Miasta i Gminy Krasnobród w dniu 15 
lutego br. był projekt uchwały dotyczący 
zmiany uchwały Nr XXI/172/2000 Rady 
MiG w Krasnobrodzie z dnia 29 grudnia 
2000r w sprawie określenia stawek 
opłaty targowej na terenie MiG 
Krasnobród. Projekt uchwały omówiła 
Skarbik MiG J.Niedźwiedź, która 
poinformowała, że w wyniku 
przeprowadzonego przetargu pobór 
opłaty targowej będzie dokonywany w 
drodze inkasa przez p. Stanisława 
Pakułę. Za pobór opłaty targowej 
pobierającemu będzie przysługiwało 
wynagrodzenie w wysokości 27% 
zainkasowanej kwoty. 
 

W punkcie Interpelacje i zapytania 
radnych, wśród wielu głosów padła 
propozycja, aby w związku z tym, że w 
ostatnim czasie dużo mówi się na temat 
oświaty i z uwagi na ponoszone duże 
nakłady finansowe na oświatę, aby 
najbliższe sesje były wyjazdowe do 
Szkoły Podstawowej w Majdanie 
Wielkim i Kaczórkach. Wówczas radni 
mieliby większy obraz tego co zostało 
wykonane. 
Przewodniczący Rady MiG Józef 
Wryszcz stwierdził, że skoro nie ma 
sprzeciwu ze strony radnych to 
najbliższe sesje odbędą się we 
wspomnianych szkołach.  
 

                            Oprac. M. Czapla 
 

 
Ciąg dalszy ze str. 8 
 
Problemów Alkoholowych Stanisław 
Cieplak, który powiedział, że jeżeli 
chodzi o wpływy z tytułu sprzedaży 
napojów alkoholowych, to każda 
złotówka przynosi straty w postaci: 
wypadków, nieodrobionych lekcji czy 
też awantur w rodzinie, a trzeźwy 
kierowca nie zapali papierosa na stacji 
paliw natomiast u pijanego różnie się 
może zdarzyć. Jeżeli chodzi o kontrolę, 
to co może zrobić policja, gdy jest 
prowadzony handel np. na targowisku a 
nie ma aktu prawnego, który by tego 
zakazywał. Po dyskusji w wyniku 
głosowania uchwała została podjęta. 
(Tekst uchwały publikujemy na str. 14) 
      Kolejnym tematem obrad XXII sesji 
Rady MiG było ustalenie Miejsko-
Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na rok 2001. 
Projekt uchwały przedstawił Stanisław 
Cieplak - Przewodniczący Miejsko–
Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych omawiając kolejno punkty 
programu i planowane kwoty na ich 
realizację. 
Na realizację programu w 2001 roku 
zaplanowano środki finansowe w 
wysokości 75000zł., z czego m.in. 
przeznaczono: 15 tys. na pomoc w 
wyposażeniu świetlic szkolnych i 
bibliotek w tym prowadzenie świetlic 
socjoterapeutycznych w szkołach MiG 
Krasnobród oraz zakup sprzętu i 
strojów do prowadzenia działalności 
kulturalnej przez COKiS, 10 tys. na 
dofinansowanie do turnusów rehabili-
tacyjnych dla dzieci z rodzin patolo-
gicznych, 10 tys. na dofinansowanie do 
organizacji siłowni przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących dostępnej dla mło-
dzieży głównie na zajęcia pozalekcyjne, 
6 tys. na dofinansowanie do zakupu 
podręczników dla dzieci z rodzin 
dotkniętych patologią, 4 tys. na 
prowadzenie punktu konsultacyjnego 
ds. przemocy w rodzinie,  
 

     Następny projekt uchwały dotyczył 
wyrażenia zgody na udzielenie przez 
Zarząd MiG bonifikaty i ustalenie 
umownej stawki oprocentowania przy 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym 
mienia komunalnego. 
Projekt uchwały omówiła kier. ref. 
GGMiR E. Borowicz, która poin-
formowała, że Zarząd proponuje udzie-
lenie bonifikaty w wysokości 50% od 
ustalonej ceny przez rzeczoznawcę ma-
jątkowego, przy sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości stano-
wiących własność gminy przyjętych od 
Wspólnoty Gruntowej miejscowości 
Krasnobród dla udziałowców Wspól-
noty. Ponadto dla nabywców, którzy 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ogłoszenie 
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Podstawowych 

w Krasnobrodzie 

 
Organizuje wycieczkę do Niemiec 

do miasteczka rozrywki Soltau – Heyde Park. 
Termin wycieczki 3-5. 06. 2001r., koszt 170-200 zł. + 30 DM. 

Rodziców i dzieci zainteresowane wycieczką prosimy o kontakt 
z p. Celiną Lalik w ZSP w Krasnobrodzie lub p. Alicją Lewandowską. 
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Sympozjum 
nt. „Powstanie uzdrowiska Krasnobród” 

 
 
      Na sympozjum zostali zaproszeni: władze 
samorządowe województwa i powiatu oraz 
sąsiadujących gmin, przedstawiciele kas chorych, 
dziennikarze i redaktorzy prasy radia i telewizji oraz 
mieszkańcy Krasnobrodu. Wszystkich zebranych 
powitał Burmistrz Miasta i Gminy Krasnobród Marek 
Pasieczny i dokonał uroczystego otwarcia sympozjum.  
        Podczas sympozjum wygłoszono 8 referatów. Jako 
pierwszy został przedstawiony referat ks. prałata 
Romana Marszalca, mówiący o tradycjach 
uzdrowiskowych i tradycjach historycznych 
Krasnobrodu. O funkcji turystycznej i uzdrowiskowej 
Krasnobrodu mówił Kazimierz Gęśla – Pełnomocnik 
Zarządu  MiG ds. Uzdrowiska. 
       Referaty dotyczące funkcjonowania Sanatorium 
Rehabilitacyjnego w Krasnobrodzie i lecznictwa 
uzdrowiskowego w Krasnobrodzie wygłosili: dyrektor 
sanatorium mgr Wiesław Chmielowiec i lek. med. 
Elżbieta Paszkowska. 
         Kolejny referat pt. „Zagospodarowanie 
przestrzenne uzdrowiska wg ustaleń „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego rozwoju Miasta i Gminy Krasnobród” 
opracowany przez zespół architektów z Pracowni 
Urbanistyczno-Architektonicznej „WIDOK” z Lublina 
przedstawiła mgr inż. arch. Anna Muzyka. 
       Koncepcję powstania uzdrowiska Krasnobród 
opracowaną przez Izbę Gospodarczą „Uzdrowiska 
Polskie” przedstawił prof. dr inż. Andrzej Madeyski. 
        „Bioklimatyczne walory Krasnobrodu” to temat 
referatu przedstawionego podczas sympozjum przez 
doc. dr hab. Krzysztofa Błażejczyka, a opracowanego 
przez zespół naukowców Instytutu Geografii i 
Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii 
Nauk z Warszawy pod kierownictwem prof. dr hab. 
Teresy Kozłowskiej-Szczęsnej. 
       Prezentację referatów zakończył doc. dr inż. Józef 
Fiszer z Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej 
Politechniki Krakowskiej przedstawiając referat na 
temat korzyści dla Krasnobrodu z powstania 
uzdrowiska. 
       Po wysłuchaniu wszystkich referatów odbyła się 
dyskusja, podczas której poruszano sprawy omawiane w 
referatach. 
      Sympozjum zakończyło się „Wieczorem 
Krasnobrodzkim” przy ognisku, podczas którego z 
programem artystycznym o Krasnobrodzie wystąpił 
Zespół „Wójtowianie” i przygrywała Kapela „Echo 
Roztocza”. 
 

       Cała dokumentacja potrzebna do ubiegania się 
o uzyskanie statusu uzdrowiska dla Krasnobrodu będzie  
gotowa do końca września 2001 roku.  

 
Dalszym etapem prac zmierzających do nadania statusu 
uzdrowiska dla naszej miejscowości będzie ubieganie się 
o pozytywną decyzję Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej. Decyzji w tej sprawie możemy spodziewać 
się jeszcze w tym roku. 
 

„Gazeta Krasnobrodzka” 
Wydanie specjalne 

 
      Osoby zainteresowane problematyką utworzenia 
uzdrowiska Krasnobród zapraszam do lektury wydania 
specjalnego „Gazety Krasnobrodzkiej” z dnia 11 marca 
2001r., w którym publikujemy wszystkie referaty 
wygłoszone podczas sympozjum. Gazeta, jak widać 
poniżej, wydana została w odmiennej niż dotychczas 
szacie graficznej. 
       Gazetę można nabyć w COKiS i we wszystkich 
stałych punktach sprzedaży „Gazety Krasnobrodzkiej” na 
terenie gminy Krasnobród. 
       Z referatami prezentowanymi podczas Sympozjum 
nt. „Powatnie udrowiska Krasnobród” można zapoznać 
się też za pomocą Internetu pod adresem:  

krasnobrod. a1. com.pl. 
 

                                  oprac. Mariola Czapla 
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11 
marca  
2000r. 

Na zdjęciach: 
     1.  Goście z Warszawy, Krakowa i Lublina 
     2.  Lek. med. Elżbieta Paszkowska 
     3.  Doc. dr inż. Józef Fiszer 
     4.  Władze samorządowe Krasnobrodu 
     5.  Mieszkańcy Krasnobrodu 
     6.  Wspólne ognisko 
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Policyjne statystyki 
 
 
     Każdy serwis informacyjny w radio i telewizji, każda 
publikacja w prasie mówi o coraz większym zagrożeniu 
przestępczością w naszym kraju. 
     Oglądając i czytając te informacje nasuwa się pytanie: Jak w 
tej przerażającej rzeczywistości wygląda gmina Krasnobród? Czy 
jest gminą bezpieczną? Jakiego rodzaju przestępstwa są tu 
popełnianie? Jak jest z wykrywalnością tych przestępstw? Czy 
liczba przestępstw rośnie czy maleje? 
        Szukając odpowiedzi na te pytania odwiedziłam Rzecznika 
Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zamościu panią kom. 
Teresę  Tukiendorf. 
Zanim jednak podzielę się z czytelnikami „G.K.” uzyskanymi 
danymi statystycznymi, chciałabym przedstawić funkcjonariuszy 
(policjantów), którzy strzegą porządku i bezpieczeństwa w naszej 
gminie. 
      Przypomnę iż do dnia 1października 1999r. teren gminy 
Krasnobród obsługiwał Komisariat Policji w Krasnobrodzie w 
obsadzie 3 policjantów. 
     Na podstawie Rozkazu organizacyjnego z dnia 01.09.1999r. 
Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu, Komisariat został 
zlikwidowany a utworzony Rewir Dzielnicowy Nr III w 
Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu, obejmujący swoim 
działaniem teren gminy Krasnobród. Pracę rewiru nadzoruje 
bezpośrednio asp. szt. Leszek Gawęda. 
       Teren gminy podzielony został na trzy rejony służbowe 
obsługiwane przez dzielnicowych: sierż. szt. Mirosława Przytułę, 
sierż. szt.  Sławomira Lewusza i sierż. szt. Wiesława Margola.  
       Z ramienia wydziału kryminalnego KMP w Zamościu teren 
gminy Krasnobród obsługuje dwóch doświadczonych 
policjantów: mł. asp. Robert Ferens i sierż. szt. Jacek 
Adamowicz. Pracę dochodzeniowo-śledczą prowadzi sierż. szt. 
Tomasz Czekirda – Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KMP w 
Zamościu. 
      Ponadto funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP 
w Zamościu zgodnie z przydzielonymi do obsługi trasami 
patrolują drogi publiczne przebiegające przez teren gminy.  
    Powracając do odpowiedzi na wcześniej postawione pytania 
posłużę się danymi uzyskanymi w KWP w Zamościu za rok 1999 
i 2000. 
       Biorąc pod uwagę zagrożenie przestępczością to w 1999r. 
stwierdzono 73, a w 2000r. 82 przestępstwa. Uwzględniając 
podział na rodzaje przestępstw dane przedstawiają się 
następująco: 
  1999r. 2000r. 
1. Zabójstwa 0 0 
2. Rozbój, wymuszenie rozbójcze 2 4 
3. Kradzież z włamaniem 16 23 
4. Kradzież cudzej rzeczy 12 18 
5. Bójki i pobicia 3 6 
6. Uszkodzenie ciała 5 7 
7. Inne przestępstwa 35 24 

Jak wynika z przedstawionych tu danych nastąpił wzrost 
przestępczości. Zauważalna jest też zmiana w charakterze 
stwierdzonych przestępstw. Nastapił ilościowy wzrost 
przestępstw skierowanych przeciwko mieniu, tj. kradzieży z 
włamaniem i kradzieży cudzej rzeczy – przestępstw bardzo 
dotkliwych społecznie. 
 
W 1999 roku wszczęto 73 postępowania przygotowawcze, 
a w 2000r. było ich 82. 

 
  1999r. 2000r. 
1. Skierowanie z wnioskiem o za-

stosowanie obowiązku leczenia 
odwykowego 

 
40 

 
40 

2. Skierowanie do Sądu ds. 
Nieletnich 

5 7 

3. Umorzenie warunkowe 2 4 
4. Umorzenie wobec niewykrycia 

sprawcy 
20 26 

5. Zakończone w inny sposób 4 5 
 
       Jeśli chodzi o zagorżenie wykroczeniami to w 1999r. 
stwierdzono 265 wykroczeń w tym: 
− 128 sprawców dzielnicowi ukarali mandatami karnymi 

na kwotę 1120 zł. 
− zastosowano 40 pouczeń 
− 93 wykroczeń miało charakter „wnioskowy” 
− w 82 wypadkach skierowano wnioski o ukaranie do 

Kolegium ds. Wykroczeń, 
− 8 wykroczeń umorzono wobec niewykrycia sprawcy,  
− 3 umorzono z powodu braku znamion wykroczenia 
 
      Natomiast w 2000r. stwierdzono 263 wykroczeń w tym: 
− w 113 przypadkach wobec sprawcy zastosowano 

pouczenie 
− w 82 przypadkach sprawców ukarano mandatami na 

łączną kwotę 1985 zł. 
− w 60 przypadkach dzielnicowi sporządzili wnioski o 

ukaranie 
− 8 postępowań zakończono wobec niewykrycia sprawcy. 
 
        Informacje dotyczące zdarzeń drogowych mających 
miejsce na terenie gminy Krasnobród w 2000r. przedstawiają 
się następująco: 
 

12 - wypadków 
15 - ofiar 
1 - w tym zabitych 

Gmina 
Krasnobród 

20 - kolizji 
 
Aby mieć skalę porównawczą przedstawiam również dane 
dotyczące zdarzeń drogowych odnotowanych sąsiadujących 
gminach: 
 

16 - wypadków 
21 - ofiar 
1 - w tym zabitych 

Gmina 
Zwierzyniec 

29 - kolizji 
 
 

7 - wypadków 
7 - ofiar 
2 - w tym zabitych 

Gmina 
Adamów 

21 - kolizji 
 
Jeśli chodzi o przyczyny wypadków drogowych, to 
najczęściej występującą  jest wtargnięcie przed pojazd.  Inne 
przyczyny to: brak opieki nad dzieckiem, stanie, leżenie na 
ulicy, przebieganie przez ulicę. 
 

                                                               M. Czapla 
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Droga  

Krzyżowa  
źródłem nadziei 

 
      Zaczął się ważny okres w życiu Kościoła – Wielki Post – 
nieodłącznie związany z wyrzeczeniami oraz rozważaniem Męki 
Pańskiej. 
       Nabożeństwo Drogi Krzyżowej bierze swój początek z 
Jerozolimy, „gdzie to wszystko się zaczęło”. Z czasem zaczęto w 
całym Kościele wznosić tzw. „stacje” Męki Pańskiej. Wierni 
obchodząc je rozważają cierpienia Zbawiciela, który modlił się 
mimo zmęczenia, pragnienia, bólu, otoczony tłumem, wędrując z 
krzyżem na ramionach. Cierpiący Chrystus uczy nas 
umiejętności kontaktu z Bogiem w każdej sytuacji, w jakiej 
człowiek się znajduje. 
        W każdy piątek Wielkiego Postu mieszkańcy Krasnobrodu i 
okolicznych miejscowości zbierają się w świątyniach, aby 
przejść Drogę Krzyżową, którą odbył Chrystus, aby dokonać 
odkupienia naszego na kalwarii. Na tej drodze jest Bóg, Chrystus 
i ludzie złączeni przez krzyż. Krzyże naszego życia kładziemy na 
krzyż Chrystusa. Nasze problemy i trudności chcemy złożyć 
Bogu. Niech je przyjmie i niech przyczyni się do ubogacenia nas 
w nadziei. Zaufajmy Bogu, On pomoże nam odnaleźć się w 
realiach XXI wieku. 
      Z Drogi Krzyżowej każdy człowiek dla siebie może 
wyciągnąć pewne wnioski i wskazówki do dalszego życia. 
Przeżywając Stację I możemy zadać sobie pytanie: Czy 
wydajemy zawsze sprawiedliwe wyroki, nie wyrządzamy 
ludziom krzywdy? Nie bójmy się mówić prawdy. 
       W stacji II Jezus przyjął z pokorą znak hańby i poniżenia, a 
jak my przyjmujemy codzienny trud, problemy, niepowodzenia? 
Czy zamiast ufności narzekamy? Uczmy się nieść codziennie 
swój krzyż w pokorze serca. 
       Stacja III uczy nas, abyśmy odrzucili niedbalstwo, lenistwo 
w wypełnianiu obowiązków i aby serca nasze były rozpalone 
gorliwością w służeniu Bogu i bliźniemu. 
       W stacji IV pojawia się Matka Boska, która wychodzi, aby 
zabezpieczyć nas przed złem, grzechem, aby wskazać nam 
właściwe drogi.  
     Stacja V uczy nas, aby chętnie służyć drugiemu w dźwiganiu 
krzyża.  
      Przeżywając Stację VI odpowiedzmy sobie na pytania: Czy 
mamy odwagę Weroniki? Czy mamy odwagę w wyznawaniu 
wiary i darowaniu krzywd, służeniu drugiemu? 
       Rozważając tajemnicę stacji VII obudźmy w sobie żal za 
popełnione grzechy. Uczmy się też pokory od Jezusa.  
       Stacja VIII wlewa w nasze serca otuchę, nadzieję w zmianę 
naszego postępowania na lepsze.  
       Przy stacji IX prosimy Jezusa, abyśmy nie zniechęcali się 
trudnościami, ale zawsze wracali i zaczynali od nowa. 
        W stacji X rozważmy jak trudno jest nam iść za 
Jezusem. Ze stacji XI bierzemy przykład z Jezusa, który 
mimo pokus, trudności zawierzył Bogu. Stojąc przy stacji 
XII prośmy Jezusa, aby nauczył nas miłować wszystkich 
ludzi i przebaczać bliźnim.  
        W stacji XIII znowu spotykamy się z Matką, która 
najlepiej zna nasze troski i problemy. Uciekajmy się do 
niej i miejmy nadzieję na zrozumienie i pomoc. Wreszcie 
stacja XIV daje nam do zrozumienia, że nieustannie musi 
się dokonywać nasze zmartwychwstanie z grzechu i 
słabości do życia z Bogiem, który jest naszą nadzieją. 

 
Alina Słota 

 
 
Ciąg dalszy ze str. 7 
 

„Finansowanie pozarolniczej 
działalno ści gospodarczej na terenach 

gmin wiejskich  
i wiejsko – miejskich” 

Warunki i zasady kredytowania: 
 

Platon Wysokość 
kredytu 

Okres 
udzielania 

Oprocentowanie 

Platon A 10 000 zł. do 12 m-cy 
0,50 stopy redyskonta weksli 

NBP (10,75% rocznie) 

Platon B 15 000 zł. do 18 m-cy 
0,60 stopy redyskonta weksli 

NBP (12,90% rocznie) 

Platon C 20 000 zł. do 24 m-cy 
0,70 stopy redyskonta weksli 
NBP (15,05% rocznie) 

 
Kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne 

 na terenach wiejskich w zakresie  

agroturystyki. 
 

Cele podlegające kredytowaniu 
Kredyty mogą być udzielane na sfinansowanie nakładów 
inwestycyjnych związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem 
istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie agroturystyki 
na wsi lub w miastach do 10 tys. mieszkańców, obejmujących zakup, 
budowę, rozbudowę, modernizacje, adaptację oraz pierwsze 
wyposażenie inwestycyjne obiektów: 
� Bazy noclegowe. 
� Bazy gastronomiczne. 
� Bazy rekreacyjno-sportowej i kulturowej. 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt 
� Rolnicy i członkowie ich rodzin oraz inne osoby fizyczne 

zamieszkałe na obszarze objętym kredytowaniem. 
� Osoby prawne (spółki prawa handlowego) i spółki prawa 

cywilnego działające na obszarze objętym kredytowaniem. 
� Osoby fizyczne i osoby prawne spoza obszaru objętego 

kredytowaniem, ale tylko w przypadku, gdy inwestycja jest 
realizowana na terenie objętym kredytowaniem. 

Warunki i zasady kredytowania. 
 

Platon Wysokość udzielania Okres udzielania 
Oprocen-
towanie 

Platon 
A 

do 50 000zł 
nie więcej niż do 80% 
wartości kosztoryso-
wej zad. inwestycyj-
nego. 

Na okres do 5 lat 
wliczając w to 
okres karencji w 
spłacie kwoty 
kredytu nie prze-
kraczający 1 roku. 

10,75% 
rocznie 

Platon B 

do 100 000zł 
Nie więcej niż do 
75% wartości 
kosztorysowej 
zadania inwestycyj-
nego 

Na okres do 5 lat 
wliczając w to 
okres karencji w 
spłacie kwoty kre-
dytu nie przekra-
czający 1 roku. 

12,90% 
rocznie 

Platon 
C 

do 150 000zł 
nie więcej niż do 70% 
wartości kosztoryso-
wej  zadania inwesty-
cyjnego 

Na okres do 5 lat 
wliczając w to 
okres karencji w 
spłacie kwoty kre-
dytu nie przekra-
czający 1 roku. 

15,05% 
rocznie 

 
Tryb udzielania kredytów 
Podstawę udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek o kredyt 
złożony bezpośrednio w banku kredytującym, wraz z informacjami i 
dokumentami uzupełniającymi. Regulamin kredytowania można 
uzyskać w banku kredytującym a także zapoznać się z nim w UMiG 
w Krasnobrodzie pokój nr 5 lub na stronie internetowej 
http://www.efrwp.com.pl  Bankiem obsługującym  tę linię 
kredytową jest Bank Ochrony Środowiska S.A. i wszystkie jego 
oddziały terenowe. 

oprac. Sylwester Lizut 
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Uchwała Nr XXII/183/2001 

Rady Miasta i Gminy 
w Krasnobrodzie 

z dnia 15 lutego 2001r. 
 
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży 
napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów. 
 
Na podstawie art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 z 
póź. zm.) – Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży 
napojów alkoholowych: 
1. Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu 

lub poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w bezpośrednim 
sąsiedztwie od: 
− szkół i przedszkoli 
− kościołów i kaplic 

2. Za bezpośrednie sąsiedztwo uważa się usytuowanie punktu w odległości mierzonej 
w linii prostej mniejszej niż 100 m od granicy działki, na której znajduje się w/w 
obiekt 

3. zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na: 
a) targowiskach 
b) skwerkach 

4. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 
a) w handlu obwoźnym, 
b) na stacjach paliw alkoholi przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży. 
5. Wprowadza się zakaz sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych w dniach 1-2 

lipca każdego roku w Krasnobrodzie – Osiedle Podklasztor. 
 

§ 2 
 
Traci moc Uchwała Nr XXXIII/221/94 Rady Miasta i Gminy w Krasnobrodzie z dnia 02 
lutego 1994r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy. 
 

§ 4 
  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

Otwórzmy  
nasze serca 

 
       Bezrobocie pogłębia się i coraz bardziej 
widać jego skutki. Brak miejsc pracy, niskie 
zarobki, drożyzna – to wszystko wpływa na 
stan majątkowy rodzin szczególnie tych 
najuboższych. A jest ich coraz więcej. Są 
rodziny, które żyją w nędzy. Jak im pomóc?  
     Wiemy, że środki, jakimi dysponuje 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
są niewystarczające, a potrzebujących coraz 
więcej. Myślę, że samo społeczeństwo może 
wiele zdziałać. W każdym domu znajduje się 
coś, co jest dla nas zbędne. Są to różne rzeczy: 
odzież, zabawki, książki, a nawet meble. Jest 
to najczęściej palone bądź wyrzucane na 
śmietnik. Bywają to rzeczy nawet w bardzo 
dobrym stanie. Zanim pozbędziesz się tych 
rzeczy pomyśl, czy obok ciebie nie mieszka 
ktoś, kto potrzebuje tego. Czeka na twoją 
pomoc. Jemu przyniesie to radość, a tobie 
satysfakcję, że coś dobrego w życiu zrobiłeś: 
pomogłeś człowiekowi. A wtedy stać cię 
będzie na szeroki, radosny uśmiech, szczere 
spojrzenie prosto w oczy i czyste sumienie, że 
idąc przez życie nic po drodze nie zgubiłeś. 
      Z własnego doświadczenia wiem, że to 
wcale nie jest trudne. Wiem, że wiele osób tak 
myśli i postępuje. Proszę te osoby o 
kontynuację swojej działalności, a innych 
zachęcam do przyłączenia się do nas. 
Pamiętajmy, że życie lubi płatać różne figle. I 
ty kiedyś możesz stracić pracę, zdrowie, zostać 
bez dachu nad głową. I wtedy ty będziesz 
potrzebować pomocy. Wiec nie odwracajmy 
się od siebie. Nie dzielmy się na  ludzi lepszej 
i gorszej kategorii. Po prostu bądźmy ludźmi. 
Otwórzmy nasze serca na problemy innych. 
Spróbujmy pomóc sobie nawzajem. 

Maria Domańska 
 

 
 
 

Podziękowanie 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Krasnobród 
 

serdecznie dziękuje 
 

Policji, żołnierzom, członkom jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 

z terenu Gminy Krasnobród 
oraz  

innym osobom 
biorącym udział w poszukiwaniu 
zaginionego Sławomira Kawalca. 

 
 

 
 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej 

 

w Dominikanówce 
 

tel. (0-84) 660 75 14 
 

w ramach zaj ęć terapeutycznych 
w grupie poligraficznej 

 
oferuje usługi w zakresie  

 

� laminowania, 
� bindowanie, 
� przepisywania prac 
� ksero 
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Z komputerem 
do Unii Europejskiej 

 

Targi 

turystyczne 
 
     Choć za oknem mamy jeszcze zimową 
aurę, ale musimy myśleć perspektywicznie i 
czynić starania, aby latem odwiedziło naszą 
miejscowość jak najwięcej turystów. 
Ogromną rolę odgrywa tu szeroko rozumiana 
promocja naszej miejscowości. Jedną z form 
promocji, którą stosujemy jest udział w 
targach turystycznych. 
      W dniach 15-18.03.2001r. odbyły się IV 
Targi Turystyczne, w których Gmina 
Krasnobród brała czyny udział. Nasze 
stoisko zatytułowane „Gminy Roztoczań-
skie” prowadziliśmy wspólnie z sąsiadującą 
Gminą Zwierzyniec. Chciałabym dodać, że  
do udziału w targach włączył się Warsztat 
Terapii Zajęciowej  w Dominkanówce, 
którego uczestnicy przygotowali elementy 
dekoracyjne stoiska. Materiały o Krasno-
brodzie cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Pytano o możliwości i warunki 
wypoczynku, ceny, atrakcje turystyczne. 
Wśród zainteresowanych były osoby 
zainteresowane wypoczynkiem rodzinnym, a 
także wypoczynkiem dla grup zorgani-
zowanych. 
      W najbliższym czasie planujemy również 
udział naszej gminy na Targach 
Turystycznych w Katowicach, które odbędą 
się w kwietniu br. 
      Mamy nadzieję, że działania władz 
gminy w zakresie promocji przyniosą 
oczekiwane efekty podczas sezonu 
turystycznego. 

                                   M. Czapla 

 

Ogłoszenie 
 
       Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie zaprasza wszystkich 
członków orkiestry dętej na spotkanie, 
które odbędzie się 

1 kwietnia br. (niedziela) 
w COKiS o godz. 1100. 

Celem spotkania będzie omówienie zasad 
dalszego funkcjonowania orkiestry. 

 

 
W Szkole Podstawowej w Majdanie 
Wielkim od 24 lutego do 4 kwietnia 
trwa kurs komputerowy oraz wykłady 
na temat „Przystosowanie polskiego 
rolnictwa do integracji z Unią 
Europejską” dla rolników i młodzieży 
bezrobotnej. Uczestniczą w nich rolnicy 
z Majdanu Wielkiego, Majdanu Małego 
i Hutkowa. Inicjatorem i organizatorem 
kursu jest Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Majdanie Wielkim mgr 
Małgorzata Kawałek przy współpracy z 
Agencją Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w Warszawie 
oraz Urzędem Miasta i Gminy w 
Krasnobrodzie. 
      Zajęcia z komputerem prowadzi 
mgr Andrzej Czapla i mgr Tomasz 
Nizioł. Natomiast wykłady na temat 
rolnictwa i jego integracji z Unią 
Europejską prowadzą panie: Teresa 
Balasa, Wiesława Nowosad i Ewa Grela 
z Ośrodka Doradztwa Rolicznego. W 
zajęciach uczestniczy około 90 osób. 
 
     Nawiązując do prowadzonych w 
Szkole Podstawowej w Majdanie 
Wielkim kursów nauczycielka 
miejscowej szkoły napisała wiersz pt. 
„Bli żej Europy”, który jest satyrą na 
mądrego chłopa. 
 

Bli żej Europy 
 

Dziś w Majdanie jest wesoło 
Wiele marek jest przed szkołą 
Mały Fiat i duży Fiat 
Ciągnik Ursus, koń i bat 
Część przybyła na swych nogach 
Szkoła wszystkich wita w progach. 
 
To początek wydarzenia 
które wizję świata zmienia. 
Wkrótce chłop w Wielkim Majdanie 
Członkiem Europejskiej Unii się stanie. 
Dlatego wszyscy ochoczo śpieszą do 
szkoły 
Zaczyna się kurs komputerowy. 
 
Czy to młody, czy to stary 
Byle tylko miał nakazy 
Oto pan Janek – sołtys wioskowy 
On z komputerem chce hodować 
krowy. 
A pani Krysia myśli tak sobie 
Jak z komputerem zwiększyć pogłowie? 
 
Część rolników jest z Hutkowa, 
Tam się też zwierzęta chowa 
Majdan Mały dosyć licznie 
Jest pan radny, a więc ślicznie 
Wkroczył na wykłady dumnie 
Jak komputer to i u mnie. 
 
 
 

 
Pani Tereska prelekcję głosi 
Jakie korzyści Unia przynosi 
Rolnik cichutko, myśli tak skrycie 
Trzeba zostawić wreszcie to picie 
Zamiast kufelka wkracza technika 
Do mądrej głowy – także rolnika. 
 
Czy ktoś słyszał wśród dąbrowy 
By komputer doił krowy? 
A komputer wszystko może 
W każdej chlewni i w oborze 
Leży rolnik, w miękkim puchu, 
A komputer w ciągłym ruchu 
Jego serce mocno pika 
A gospodarz ciągle klika 
Klika rolnik, w domu siedzi 
A w portfelu więcej „miedzi”. 
 
Obliczone już finanse 
Może teraz by pasjanse? 
A nie lada to jest gratka 
„Myszką” pomalować kwiatka. 
Bo komputer – mądra głowa 
Czy to może pojąć krowa? 
 
Na wsi lepiej niźli w mieście 
Można zaoszczędzić wreszcie. 
Myśli tak gospodarz Wacuś 
Kupię wnet komputer „cacuś” 
Gospodarz przez wieś kroczy ochoczo 
Niechaj mnie dziś wszyscy obaczą. 
I wszystko widać na jego czole, 
Że urzędował dziś w naszej szkole. 
 
Chłop potęgą jest i basta 
I nie pójdzie już do miasta  
Dzisiaj miasto jak wieść niesie 
Nic już dla wsi nie przyniesie 
A z miasta chętnie na  wieś przyjadą  
Kiedy komputer w chałupie gości. 
 
I tak sobie myślą w gminie 
Chłop w Majdanie już nie zginie. 
Myśli sobie rolnik młody 
Czy ja dziś doiłem krowy? 
A głodna krowa do chłopa klika 
- dajcie jeść chłopie? 
- bo nie dam mlika. 
 
A kiedy zimą grypa szaleje 
Komputer chłopie też cię ogrzeje 
Na wieś dobrobyt wkroczył dziś chłopie 
Wkrótce będziemy już w Europie. 
A jeśli chcemy do Europy 
Do komputera – c h ł o p y !!! 
 
Wyszkolili się nie lada  
Kto nie zdążył – temu biada. 
 

                            Danuta Kargol 
 

 

OGŁOSZENIE 
 
Zarząd Miasta i Gminy Krasnobród podaje 
się do publicznej wiadomości, że 
sporządzone zostały wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży położonych w 
Krasnobrodzie przy ulicach: Targowej, 
Partyzantów i Sikorskiego i w Majdanie 
Wielkim oraz nieruchomości z 
przeznaczeniem na dzierżawę położonych 
przy ul Sikorskiego nad zalewem. 
       Wykazy tych nieruchomości będą 
wywieszone na tablicy ogłoszeń UMiG 
Krasnobród od 28.03.2001r. 
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Strażackie 
Wybory 

 
       Zakończyły się już organizowane w 
jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych 
na terenie Miasta i Gminy Krasnobród 
zebrania sprawozdawczo-wyborcze. W 
poprzednich wydaniach „G.K.” publikowali-
śmy wyniki wyborów nowych władz w 7 
jednostkach. Obecnie przedstawiamy wyniki 
wyborów, których dokonano na zebraniach 
strażackich w okresie od 10 do 24 lutego br. 
      Oto wyniki tych wyborów: 

 

OOSSPP  HHUUTTKKÓÓWW  
Zarząd: 
Prezes – Kozłowski Krzysztof 
Naczelnik – Sędłak Jerzy 
Sekretarz – Klus Kazimierz  
Skarbnik – Kita Franciszek 
Gospodarz – Kozłowski Bernard 
 
Komisja Rewizyjna 
Nowak Roman – przewodniczący 
Adamczuk Jacek – członek 
Leśniak Krzysztof  - członek 
 
Przedstawiciele na Zjazd Gminny ZOSP RP: 

Kozłowski Krzysztof 
Sędłak Jerzy 

 
Przedstawiciel OSP do Zarządu Gminnego 
ZOSP RP: 

Kita Franciszek 
 

OOSSPP  HHUUTTKKII  
Zarząd: 
Prezes – Serafin Andrzej 
Naczelnik – Maruszak Jerzy 
Z-ca Naczelnika – Bodys Janusz 
Sekretarz – Mielnicki Kazimierz  
Skarbnik – Fila Jerzy 
Gospodarz – Bodys Tadeusz 
Kronikarz – Maruszak Maria 
 
Komisja Rewizyjna 
Mielnicki Wiesław – przewodniczący 
Fila Kazimierz  – członek 
Kurzempa Zbigniew - członek 
 
Przedstawiciele na Zjazd Gminny ZOSP RP: 

Mielnicki Kazimierz 
Maruszak Jerzy 
Serafin Andrzej 

 
Przedstawiciel OSP do Zarządu Gminnego 
ZOSP RP: 

Mielnicki Kazimierz 
 

      
 

OOSSPP  MMAAJJDDAANN  WWIIEELLKKII  
Zarząd: 
Prezes – Kostrubiec Zbigniew 
Wiceprezes –Gałan Bogdan 
Naczelnik – Kostrubiec Tadeusz 
Z-ca Naczelnika – Adamczuk Wiktor  
Sekretarz – Najda Wiesław  
Skarbnik – Gontarz Ryszard 
Gospodarz – Bolesław Piskor 
Kronikarz – Kostrubiec Wawrzyniec 
 
Komisja Rewizyjna 
Litwin Andrzej  – przewodniczący 
Tytuła Jan – członek 
Molenda Stanisław - członek 
 
Przedstawiciele na Zjazd Gminny ZOSP RP: 

Gałan Bogdan 
Kostrubiec Zbigniew 

Tytuła Jan 
 

Przedstawiciel OSP do Zarządu Gminnego 
ZOSP RP: 

Witold Kołtun 
 

OOSSPP  MMAALLEEWWSSZZCCZZYYZZNNAA  
Zarząd: 
Prezes – Teterycz Bronisław 
Naczelnik – Szkałuba Longin 
Sekretarz – Gontarz Ryszard 
Skarbnik – Szymański Bogdan 
Gospodarz – Przytuła Władysław 
 
Komisja Rewizyjna 
Wróbel Jan – przewodniczący 
Szkałuba Piotr – członek 
Gontarz Zbigniew - członek 
 
Przedstawiciel na Zjazd Gminny ZOSP RP: 

Szkałuba Longin 
 
Przedstawiciel OSP do Zarządu Gminnego 
ZOSP RP: 

Teterycz Stanisław 
 

  
 
 

OOSSPP  KKRRAASSNNOOBBRRÓÓDD  
Zarząd: 
Prezes – Janusz Oś 
Wiceprezes – Adam Maruszak 
Naczelnik – Józef Bodys 
Sekretarz – Sławomir Umiński 
Skarbnik – Adam Żuk 
Gospodarz – Zdzisław Bodys 
Kronikarz – Eugeniusz Gielmuda 
Członek – Jacek Szpyra 
 
Komisja Rewizyjna 
Ryszard Roczkowski – przewodniczący 
Jan Dobek– członek 
Marcin Tabała- członek 
 
Przedstawiciele na Zjazd Gminny ZOSP RP: 

Janusz Oś 
Witold Kołtun 

Sławomir Umiński 
 
Przedstawiciel OSP do Zarządu Gminnego 
ZOSP RP: 

Józef Bodys 
 
 
 
         W imieniu Redakcji „Gazety 
Krasnobrodzkiej” wszystkim nowo 
wybranym władzom jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych na 
terenie gminy Krasnobród gratuluje 
wyboru, a jednocześnie w nadchodzącej 
kadencji życzę owocnej pracy w związku 
z powierzonymi funkcjami. 
 

Mariola Czapla 

 

  Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce 
 

zaprasza na 
 

 
 

  
 

 

który odbędzie się w dniach od 9 do 13 kwietnia 2001 r. w godz. od 900 do 1200 
w Centrum O światy Kultury i Sportu w Krasnobrodzie  
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Obiekt latający 
 

     Większość Polaków, i to nie tylko miłośników i kibiców sportów zimowych jest 
pod wrażeniem sukcesów, które odnosił Adam Małysz na największych skoczniach 
świata. Bardzo wiele mówi się o nim w mediach, pisze w prasie. Całe to 
zainteresowanie osobą wspaniałego skoczka określa się mianem „Małyszomanii”. 
      Oczywiście ta euforia i zachwyt nie ominęły też Krasnobrodu. Jak w każdym 
zakątku Polski tak i tutaj są sympatycy Adama Małysza, którzy w różny sposób 
wyrażają radość z osiągniętych przez niego sukcesów. 
      Jeden z wiernych kibiców, mieszkaniec Krasnobrodu obserwując wspaniałe 
osiągnięcia Adama Małysza napisał wiersz zatytułowany „Latający obiekt”, do którego 
lektury w imieniu autora zapraszam.   

                                                                 Mariola Czapla 

 

Powitanie 

wiosny 
 

      Na dzień 21 marca 2001 r. 
zaplanowany był III Rajd Gwiaździsty 
„Powitanie Wiosny” z metą w 
Krasnobrodzie.  Niestety ze względu na 
zimową aurę termin rajdu został 
przesunięty. Rajd jest imprezą 
turystyczno-edukacyjną, która ma na 
celu zapoznanie uczestników z 
problematyką ochrony przyrody na 
terenach Krasnobrodzkiego Parku 
Krajobrazowego. Impreza organizowana 
corocznie przez Uczniowski Klub 
Sportowy „VIKTOR” działający przy 
Zespole Szkół Społecznych w Zamościu 
daje młodzieży możliwość zapoznani się 
z regionem, problematyką ochrony 
przyrody i jego historią.  
      Rajd ma formę marszu 
gwiaździstego, tzn. marszruty 
poszczególnych tras poprowadzono 
centrycznie do mety w Krasnobrodzie. 
Każdy z uczestników wyposażony jest w 
znaczki rajdowe, materiały informacyjne 
o trasie oraz specjalnie przygotowane 
mapy terenu, przez który przebiega trasa 
wędrówki. 
     Na mecie rajdu zaplanowano obiad z 
kuchni wojskowej, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, gorącą herbatę, a ponadto 
zawody sprawnościowe i konkursy 
wiedzy krajoznawczej, ochrony 
przyrody i inne atrakcje. Dla 
zwycięzców przewidziane są nagrody 
rzeczowe i dyplomy. 

 
M.Czapla 

 
Spadł nam z nieba boży siew 
już u Niemca wzbudza gniew, 
co podskoczy, ten go kopnie, 
aż polecą z krokwi stopnie. 
 
Co się wzbije, ten dobije 
Szmit w Małysza cieniu żyje, 
kiedyś skoczek uśmiechnięty 
dziś syndromem Adama 

dotknięty. 
 
Nie ma mocnych na Młysza 
On podniebny nasz padyszach, 
co się który porwie skakać 
On pokaże mu jak latać. 
 
Skromny skoczek z Wisły rodem 
świat go poznał mimochodem, 
wszyscy się do niego cisną 
wszystkim Lachom łzy wycisnął. 
 
Wszyscy choć go dotknąć radzi 
jak to robi – on nie zdradzi 
On po prostu lubi latać 
dużo latać, mało gadać. 
 
Ongiś w TV był Wojciaszek 
dziś najpierwszy jest Adaszek, 
a Pieńkowska czas wstrzymała 
na Małysza zaczekała. 
 
Poczekają więc widzowie 
co nam Snopek, Miklas powie, 
czy przeskoczył Adaś skocznię? 
ciągle lata ani spocznie. 
 
Wszystkie krokwie już policzył 
Ile zwycięstw? Kto by zliczył. 
w tym człowieku nie ma lęku 
srebro, złoto w jego ręku. 
 
Kryształową kulę zgarnie 
całą Polskę szał ogarnie, 
a nam radość, a nam duma 
Tajner się za głowę trzyma. 
 
Bo wypuścił ptaszka z klatki 
W górze mu wyprawia gratki! 
Gdy od progu się odbije 
Świat pytaniem jednym żyje. 
 

 
Jak daleko znów poleci? 
Czy opadnie, czy poleci? 
Kiedy w orli lot się wprawi, 
rekord skoczni znów przestawi? 
 
Poprzebijał serca Gotów 
Finów, Szwedów i Azjatów, 
Wikingowie oniemieli, 
kto jak lata, nie wiedzieli. 
 
Biały orzeł we mgle leci, 
czy już spadnie, czy poleci? 
gdzie granice jego lotów? 
glob przeskoczyć chyba gotów! 
 
Tego pojąc świat nie umie 
tego trudno jest zrozumieć 
zanim kwartał minąć zdążył 
Adam w sławie glob okrążył. 
 
Fani jak w bóstwo wpatrzeni 
pytają lotami jego zdumieni, 
czy poleci w mgłę i zniknie? 
skok nad Skandynawią fiknie? 
 
Niejedna panienka serca by dała 
Latać z Adamem po świecie by chciała, 
Lecz on sunąć nartą po orbicie 
Myślą przy swojej tylko jest „kobicie”. 
 
Nie może więc pojąć – już skoczek 
niebiedny 
Jest już osobą publiczną, nie chłopak 
nieznany 
Jest Narodu własnością, jego godnością 
Podziwiany, szanowany, kibiców miłością. 
 
Dziękujemy Wam mamo i tatko 
Za takiego syna jakim jest Adaśko 
Tobie dziękujemy za łzy i wzruszenia 
Życzymy Ci dalej w latach powodzenia. 
 
Podniebny pląsik, ten jego wąsik 
Zna każde dziecko, zna cały świat 
Gdy „obiekt latający” przez niebo leci 
mówią o nim inni: 
Przeleciał, poleciał, zwyciężył, odleciał, 
a my mówimy: 
Poleciał, przeleciał, zwyciężył, powrócił. 
 

      „Małyszoman” 
Mieczysław Komisarczuk 

 

 

Co słychać 
w COKiS-ie? 

 
W dniu 31 marca 2001 roku w Centrum 
Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobro-
dzie odbędzie się „II Przegląd Twórczości 
i Obrzędowości Wielkanocnej Osób 
Niepełnosprawnych – Krasnobród 2001”, 
połączony  z I Turniejem Warcabowym 
Osób Niepełnosprawnych o Mistrzostwo 
Regionu.  Do udziału w tej imprezie 
zgłosiło już swój udział 10 Warsztatów 
Terapii Zajęciowej dla Osób 
Niepełnosprawnych z województwa 
lubelskiego. Organizatorami Przeglądu są: 
Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce i Centrum Oświaty 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 

                                         M. Czapla 
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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 
Rehabilitacyjnego w Krasnobrodzie uprzejmie informuje o 
wykonywaniu od dnia 01.01.2001 na terenie naszej placówki 
bezpłatnych zabiegów ambulatoryjnych w ramach kontraktu z 
Lubelską Regionalną Kasą Chorych. 
      Świadczenia obejmują zabiegi fizykoterapii oraz kinezyterapii 
w niżej 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 

neurologicznych, ortopedycznych oraz stanach pourazowych. 
� Hydroterapia – masaże wirowe 
� inhalacje 

Zabiegi będą wykonywane na podstawie skierowania wydanego przez 
lekarza podstawowej opieki zdrowia lub lekarza specjalistę 

     Skierowanie powinno zawierać: 
� Imię i nazwisko pacjenta  
� PESEL, 
� Rozpoznanie choroby 
Rodzaj zabiegu ( maksymalnie 2 rodzaje po 5 zabiegów w serii) 

 
 

 

 
 

 

Kącik 

Poetycki 
 

     Zapraszamy do lektury wierszy 
napisanych przez Marię Domańską z 
Krasnobrodu. 
 

**** 
Kolejny minął dzień, 
już bliżej jest niż dalej. 
Zostawił tylko cień 
rzeczywistości szarej. 
 
Jak ubrać szare dni, 
jak ustroić je w kolory? 
Jak radości dodać im 
na dnia wszystkie pory? 
 
Może z tęczą porozmawiać,  
ta kolory piękne ma. 
Czy je zechce porozdawać, 
czy choć jeden komuś da? 
 
Niebo też niczego sobie, 
jego błękit piękny jest. 
Lecz czy zechce go użyczyć 
choć na kilka chwil? 
 
Wkoło wiele jest zieleni, 
komu się ukłonić mam? 
Może trawie, może drzewom, 
kto mi ciut zieleni da? 
 
W górze wielkie żółte koło 
na obłokach zawieszone 
mruga do nas z wysokości 
i promyki swe rozdaje. 
 
Wielka jasność od nich bije 
ogrzewają chłodne dni. 
By lżej nam na duszy było, 
tracąc swe kolejne dni. 

 
 

**** 

Co za życie 
człowiek rzekł. 
Pieskie życie 
szczeknął pies. 
No i obaj 
za pan brat 
ruszyli 
razem  w świat. 
Droga była 
bardzo długa: 
najpierw jedna, 
potem druga, 
kręta ścieżka 
poprzez las – 
jakoś mijał czas. 
Długo razem 
wędrowali, 
z losem swym 
igrali. 
Gdy na koniec 
mieli dość, 
siedli razem  
gryząc KOŚĆ. 
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          Piłkarski  

    poradnik 
 

Zanim zaczniesz gwizdać 
 

       Wszyscy kibice ze zniecierpliwieniem czekają  inauguracji wiosennej rundy 
piłkarskiej sezonu 2000/2001. Czekają nas nowe emocje związane z meczami naszego 
„Igrosu” w klasie „A”. Niestety wspomniane emocje bardzo często biorą górę nad 
zdrowym rozsądkiem i obiektywizmem kibiców. Częste gwizdy i niewybredne okrzyki 
towarzyszą niemal każdej decyzji sędziów. Najczęściej wynika to z nieznajomości 
przepisów. Stąd też na łamach „Gazety Krasnobrodzkiej” postanowiliśmy przybliżyć 
interpretację niektórych przepisów, tych które wywołują najwięcej sporów: 
 

� Spalony 
� Rzut karny 
� Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie 
� Rzut wolny bezpośredni i pośredni 

 

      Zagadnienia te będą omawiane w dwóch kolejnych numerach „Gazety 
Krasnobrodzkiej”. 

Spalony 

1. Zawodnik uważany jest za spalonego, jeżeli w momencie gdy podawana jest do 
niego piłka ma on przed sobą mniej niż dwóch zawodników drużyny przeciwnej. 

2. Zawodnik jest na pozycji spalonej, jeżeli znajduje się bliżej linii bramkowej 
przeciwnika niż piłka, za wyjątkiem, gdy: 

a) znajduje się na własnej połowie boiska 
b) znajduje się nie bliżej linii bramkowej przeciwników niż co najmniej dwaj 

jego przeciwnicy. 
3. Nie jest wykroczeniem przebywanie na pozycji spalonej. Zawodnik może być 

uznany za spalonego, jeżeli w momencie przebywania na pozycji spalonej bierze 
aktywny udział w grze przez:  

a) przeszkadzanie w grze 
b) przeszkadzanie przeciwnikowi, 
c) usiłowanie odniesienia korzyści z przebywania na pozycji spalonej. 

4. Zawodnik nie może być uznany przez sędziego jako spalony: 
a) jedynie dlatego, że znajduje się na pozycji spalonej, 
b) kiedy przejmuje piłkę bezpośrednio z rzutu od bramki, rzutu z rogu, lub 

rzutu z autu. 
5. Podstawą oceny spalonego nie jest moment otrzymania piłki przez zawodnika, 

lecz moment zagrania piłki przez jego współpartnera. 
6. Zawodnik nie jest spalony gdy znajduje się w jednej linii z przedostatnim 

zawodnikiem drużyny przeciwnej. 
7. Zawodnik nie jest spalony gdy będąc na pozycji spalonej otrzyma piłkę od 

zawodnika drużyny przeciwnej. 
8. Zawodnik jest spalony jeżeli przebywając na pozycji spalonej, jeżeli piłka do 

niego zagrywana przez współpartnera po drodze otrze się o przeciwnika. 
9. Sędzia asystent nie może sygnalizować pozycji spalonej – jedynie spalonego i 

tylko wtedy, gdy jest pewny, że zawodnik jest spalony. 
10. Jeżeli zawodnik jest na pozycji spalonej np. na prawym skrzydle a zagrywana 

piłka adresowana jest w inny rejon boiska, zawodnik ten nie jest spalony. 
 

Rzut karny i rzut wolny bezpo średni 
       Rzut karny jest szczególnym rodzajem rzutu wolnego bezpośredniego. 
Wykonywany jest z punktu karnego znajdującego się w odległości 11 metrów od 
bramki. Podczas wykonywania rzutu karnego wszyscy zawodnicy za wyjątkiem 
egzekutora muszą znajdować się na polu gry, lecz za polem karnym w odległości  
przynajmniej 9,15m. 

         Bramkarz drużyny broniącej musi znajdować się na linii bramkowej dopóki 
piłka nie zostanie zagrana. Piłka musi być zagrana do przodu. Odbitą pikę przez 
bramkarza mogą zagrywać wszyscy zawodnicy, piłkę odbitą od poprzeczki mogą 
zagrywać wszyscy zawodnicy za wyjątkiem wykonawcy rzutu karnego. 
Dopuszczalne jest 

 
wykonywanie rzutu karnego „na raty”. 
Za naruszenie przepisów podczas 
wykonywania rzutu karnego przez 
drużynę broniącą - jeżeli bramka nie 
została zdobyta – rzut karny należy 
powtórzyć. Za naruszenie przepisów 
przez drużynę atakującą – jeżeli 
bramka została zdobyta – rzut karny 
należy powtórzyć. Przewinienia karane 
rzutem karnym  lub rzutem wolnym 
bezpośrednim : 
 
� kopnięcie lub usiłowanie kopnięcia 

przeciwnika 
� spowodowanie upadku 

przeciwnika przez: zahaczanie jego 
nogi stopą  

� przez pochylenie się tuż przed nim 
lub tuż za nim 

� skok na przeciwnika 
� gwałtowny atak w kręgosłup 

przeciwnika 
� gwałtowny atak na przeciwnika z 

boku 
� gwałtowny atak na przeciwnika w 

mostek 
� uderzenie lub usiłowanie uderzenia 

przeciwnika łokciem , dłonią 
pięścią, 

� popchnięcie przeciwnika rękami 
� powstrzymywanie przeciwnika za 

koszulkę 
� powstrzymywanie przeciwnika 

uniemożliwiające mu dojście do 
piłki 

� przytrzymywanie przeciwnika ręką 
� rozłożenie rąk celem zatrzymania 

przeciwnika 
� naskok na przeciwnika i wsparcie 

się na jego ramionach 
� popchnięcie przeciwnika w 

wyskoku 
� rozmyślne zagranie piłki ręką 
      Przy dyktowaniu rzutu karnego za 
zagranie piłki ręką sędzia musi być 
przekonany, że było to zagranie 
umyślne. Za umyślne zagranie ręką 
należy uważać położenie ręki w sposób 
nienaturalny np. wysoko nad głową. 
Umyślne zgranie piłki ręką w celu 
osłony wrażliwych części ciała jest 
dopuszczalne i nie może być karane. 
                  giek 
 

O karach za niedozwoloną grę i 
niesportowe zachowanie napiszemy w 
kolejnym wydaniu „G.K”. 
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        Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 21 utworzą rozwiązanie Krzyżówki Nr 
15, które wraz z naklejonym na karcie pocztowej kuponem prosimy przesyłać na adres 

Redakcji w terminie do dnia 10 kwietnia 2001r. 
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową. 

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 14: 
„OKO CYKLONU NIE RONI ŁEZ” 

Za prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki Nr 14 nagrodę otrzymuje: 
Dagmara Nowak zam. Krasnobród,  ul. 3 Maja 45 

Gratulujemy. 
Nagroda do odebrania w Redakcji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
-Dlaczego oskarżony ukradł samochód? 

- Nie chciałem spóźnić się do pracy. 
- A nie mógł  oskarżony pojechać do pracy 

autobusem? 
- Nie. Na autobus nie mam prawa jazdy! 

 
***** 

 
Malarz zwierza się przyjacielowi: 
- Sprzedałem dziś ostanie płótno... 

- Pejzaż? 
- Nie, prześcieradło. 

 
***** 

 
Na wykładzie z anatomii profesor mówi do 

studenta: 
- Będziemy dzisiaj zajmowali się sercem, 

wątrobą, żołądkiem i nerkami. 
Jeden ze studentów głośno wzdycha: 

- Co, recital organowy? 
 

***** 
 

Dwóch policjantów idzie z aresztowanymi 
do lekarza. Lekarz pyta pierwszego 

aresztowanego: 
- Jak się pan nazywa? 

- Wiesław Maj. 
- A pan? – zwraca się do drugiego. 

- Zygmunt Maj. 
- A wy co? – lekarz pyta pacjentów. 

- Policjanci z Majami. 
 

***** 
 

Jasiek dał do gazety ogłoszenie ma-
trymonialne. Wkrótce na ogłoszenie 

odpowiada córka bogatego gospodarza, 
której ojciec dawał w posagu traktor. Jasiek 
wysłał do niej telegram następującej treści: 

„Proszę wysłać zdjęcie traktora”. 
 

*****  
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***** 
 

Idzie facet i widzi, że na drzewie, wśród rozłożystych konarów, leży mały fiacik. Tuz 
obok, oparty o pień, siedzi na trawie zrozpaczony kierowca i trzyma się za głowę. 
- Panie – pyta przechodzień – jak pan go tam zaparkował? 
- Wiedziałem, że jest mały. Wiedziałem, że nie ma przyspieszenia, ale że skubany 

psów się boi, tego nie wiedziałem. 
 

                                                            ***** 
 

 

 

 


