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W styczniowym numerze m.in.: ♦Budżet Miasta i Gminy na 2000 rok, ♦Wieści z gminy, 

♦Co słychać w COKiS-ie ♦ Czy wiesz, że...(cz.4), ♦Stara Huta, ♦Wzgórze „Kamień”, ♦ Noworoczne 
marzenia dzieci, ♦Relacja z sesji Rady MiG, ♦Wywiad z Kierownikiem USC w Krasnobrodzie, ♦ Krzyżówka, 

♦ Humory. 
 

 

Spotkanie 
samorządowe 

 

 
     W dniach 14-15 
stycznia br. odbyło 
się w Krasnobrodzie 
spotkanie władz sa- 
morządowych z tere-
nu województwa lu-
belskiego.   

 

O NASZYM MIEŚCIE 
Krasnobród nie zapadł  

w zimowy sen 
     
      Krasnobród jest najpopularniejszą miejscowością  turystyczną 
Roztocza. Największa liczba turystów odwiedza naszą 
miejscowość latem, ale Krasnobród jest także atrakcyjny w innych 
porach  roku.  Z całą pewnością można określić go „Zimową  
stolicą Roztocza”. 

 

     Aby o zaletach 
Krasnobrodu  mogli 
się przekonać nie 
tylko ci, którzy tu 
byli, przygotowywane 
są różnego rodzaju 
wydawnictwa  promo-
cyjne. 
    Na przełomie jesie-
ni i zimy gromadzone 
i opracowywane były 
materiały potrzebne 
do wydania folderu. 
     Nowy folder o 
Krasnobrodzie wyda-
ny został w styczniu 
2000r. Pierwszą stro-
nę okładki przedsta-
wiamy obok. 
     Folder wydany jest 
w 4 wersjach języ- 
kowych (polskiej, 
angielskiej, niemiec-
kiej i francuskiej). 

      Byli przedstawiciele   władz   Zamościa, Świdnika, 
Kraśnika, Biłgoraja, Adamowa, Nałęczowa, Hrubieszowa, 
Międzyrzeca Podlaskiego, Lublina i Krasnobrodu. Na 
spotkaniu tym byli obecni także Wojewoda Lubelski Krzysztof 
Michalski i Prezydent Zamościa Marek Grzelaczyk.  

     Celem spotkania 
było nawiązanie 
kontaktów oraz szu-
kanie różnych form 
i płaszczyzn wy-
miany doświadczeń 
pomiędzy gminami 
naszego regionu. 
 W pierwszym dniu 
spotkania uczestni-
cy wysłuchali wy-

kładu dr Mieczysława Ryby z Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego pt. „Organizowanie się społeczeństwa w 
cywilizacji łacińskiej”.  
     Duże zainteresowanie wywołało też spotkanie z Bogdanem 
Marciniakiem – Doradcą Prezesa Rady Ministrów, który 
omawiał aktualne problemy funkcjonowania samorządu 
terytorialnego po reformie administracji publicznej. 
     Piątek był również dniem, w którym uczestnicy spotkania 
obejrzeli film o Krasnobrodzie i zapoznali się z walorami 
turystycznymi naszej miejscowości. Wieczorem zaś mieli 
okazję skorzystać z zimowej atrakcji Krasnobrodu, jaką jest 
niewątpliwie kulig z pochodniami. 
    W drugim dniu spotkania samorządowego wykład pt. 
„Public Relaltions w gminie” prowadził  Aleksander Łącki -
redaktor naczelny wydawnictwa pt. „Serwis Administracyjno- 
Samorządowy”.   
     Podsumowując dwudniowe spotkanie uczestnicy 
stwierdzili, że konieczna jest szersza współpraca w zakresie  
starań o pozyskanie środków inwestycyjnych, inwestorów oraz 
działań promocyjnych, w związku z tym postanowiono 
organizować tego typu spotkania cyklicznie.           

M. Czapla 
Na zdjęciu: Marek Grzelaczyk – Prezydent Zamościa, Marek Pasieczny - 
Burmistrz Krasnobrodu, Krzysztof Michalski – Wojewoda Lubelski i Andrzej 
Mańka – Przewodniczący Rady Miejskiej w Świdniku 

     Równocześnie z materiałami do  folderu przygotowywane były 
materiały do realizacji filmu o Krasnobrodzie. 
     20-minutowy film pt. „Krasnobród - Serce Roztocza”  został  
już zrealizowany. Zarówno kasety video jak i foldery można nabyć 
w Punkcie Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie, który mieści 
się w Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie przy  ul. 
3-go Maja 18. 
     Mamy nadzieję, że materiały te spełnią nasze oczekiwania i 
będą rozsławiały jeszcze bardziej naszą gminę, a efektem tego 
będzie coraz większa liczba turystów odwiedzających Krasnobród. 

 M. Czapla 
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Ogłoszenie 
Burmistrza Miasta i Gminy Krasnobród 

 

     Z uwagi na pojawianie się w ostatnim czasie na terenie miasta Krasnobród 
dużej ilości wałęsających się psów, stwarzających realne zagrożenie dla 
przechodniów, a w szczególności dla dzieci idących do szkoły, Urząd Miasta i 
Gminy w Krasnobrodzie zwraca się z prośbą do mieszkańców Krasnobrodu, 
którzy posiadają psy, aby bezzwłocznie uwiązać je bądź zamknąć w kojcach. 
     Wobec mieszkańców, którzy nie dostosują się do w/w nakazu, zgodnie z 
Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr VIII/77/99 z dnia 10 czerwca 1999 r. i 
Kodeksem Wykroczeń Art. 77 (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z 1971r. z późn. 
zmianami) zostaną podjęte przewidziane prawem środki przymusu 
administracyjnego. 

 

 
 
W związku z decyzją Wojewody 
Lubelskiego z dnia 26.11.1999 r. o 
podziale Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Toma-
szowie Lub. i przekazaniu Powiatowi  
Zamojskiemu nieruchomości zabudowa-
nej wraz ze środkami trwałymi i 
nietrwałymi, będącymi w użytkowaniu 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowo-
tnej Przychodni w Krasnobrodzie, Zarząd 
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie złożył 
odwołanie do Ministra Skarbu Państwa o 
zmianę decyzji celem pozyskania tego 
majątku. 
 

***** 
 

Na posiedzeniu w dniu 13.01.2000 r. 
Zarząd Miasta i Gminy Krasnobród 
podjął decyzję o przystąpieniu do 
opracowania dokumentacji technicznej na 
budowę wodociągu łączącego odwiert 
głębinowy wody w Grabniku z 
miejscowością Hutków. W/w inwestycja 
planowana jest do realizacji w 2000 r. 
Podjęcie tej decyzji podyktowane było 
tym, że woda pobierana z ujęcia wody w 
Hutkowie jest bardzo złej jakości 
(zawiera bardzo dużo żelaza), wykonanie 
odwiertu w Hutkowie nie rokuje nadziei 
na uzyskanie dobrej jakości wody, 
natomiast woda z odwiertu w Grabniku 
jest bardzo dobra. 
 
 

***** 
 

W dniu 12.01.2000 r. w wyniku 
przeprowadzonego przetargu wyłoniono 
wykonawcę remontu i adaptacji budynku 
po szkole podstawowej w Dominika-
nówce na potrzeby Warsztatu Terapii 
Zajęciowej. Przetarg wygrała Firma 
„TORFEX” z Krasnobrodu. 
 
 

*****  

*****  
W dniu 23 stycznia w COKiS  o godz. 
1500 odbędzie się  drugie spotkanie 
Wspólnoty Gruntowej Krasnobrodu, 
którego tematem będzie wybór 
Zarządu na nową kadencję. 

 
***** 

Zarząd Miasta i Gminy Krasnobród 
brał udział w przetargu na zakup 
nieruchomości rolnej od Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
Zaoferował najwyższą stawkę i nabył 
dwie działki o powierzchni ponad 5 
ha. Ponadto od Wspólnoty Gruntowej 
w Majdanie Wielkim Zarząd zakupił 
nieruchomości o powierzchni powy-
żej1 ha. W najbliższym czasie zostaną 
sporządzone akty prawne. 
 

***** 
Zarząd Miasta i Gminy Krasnobród 
składa podziękowanie Powszechnemu 
Zakładowi Ubezpieczeń w Zamościu 
za dofinansowanie budowy zatoki 
autobusowej przy Zespole Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie.  
 

***** 
 

W niedzielę 16.01.2000 r. odbyło się 
Walne Zgromadzenie Członków Koła 
„OLENDER” Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Krasnobrodzie, pod-
czas którego przedstawiono sprawo-
zdania z działalności w roku 1999 r. 
Po dyskusji Zarządowi  udzielono 
skwitowania. Ponadto utrzymano 
dotychczasowe składki na zarybianie 
w 2000 roku, zatwierdzono plan pracy 
Zarządu Koła, preliminarz budżeto-
wy, kalendarium imprez sportowych 

Zebrała: M. Czapla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na nowy 2000 r. zaplanowano dość 
dużą inwestycję jaką jest niewątpliwie 
modernizacja dachu na budynku 
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie. Dokładniej mówiąc 
będzie to wymiana stropodachu na 
dach dwuspadowy. Inwestycja ta 
pozwoli na likwidację licznych 
zacieków na ścianach i sufitach, 
spowodowanych opadami atmosfery-
cznymi i zabezpieczenie budynku 
przed zagrzybieniem, a przy okazji na 
pewno poprawi estetykę. 

 
>>>*<<< 

Koncert 
Kolęd 

30 stycznia 2000 r. o godz. 1400 w 
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbędzie się Koncert 
Kolęd. W koncercie wystąpią m.in.: 
dzieci z przedszkola, dzieci z kółka 
muzycznego, uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej z Majdanu Wielkiego i 
Chór Parafialny z Krasnobrodu. 
 

>>>*<<< 
 

 
 
 
 
 
6 lutego 2000 r. o godzinie 1315 
odbędzie się występ Zespołu Pieśni i 
Tańca Akademii Rolniczej z Lublina.   
      Bardzo serdecznie zapraszamy na 
te imprezy. 
 

Oprac. M. Czapla 
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Ciąg dalszy informacji z zakresu Obrony 
Cywilnej. 
 

ZAGROŻENIE POWODZIOWE 
W przypadku ostrzeżenia o 
zagrożeniu powodziowym: 

 

� Przenieś wartościowe rzeczy na 
górne kondygnacje budynku, 
� Jeśli możesz – odeślij dzieci i 
osoby starsze w bezpieczne miejsce, 
np. do rodziny, znajomych, 
� Ustal sposoby kontaktowania się 
z rodziną, 
� Naucz najbliższych członków 
rodziny jak odłączać źródła energii, 
gazu i wody, 
� Usuń środki, które mogłyby stać 
się źródłem skażenia – pestycydy i 
wszystkie chemikalia z piwnic, garaży 
i zabudowań gospodarczych 
� Zgromadź w domu niezbędną 
ilość nie psującej się żywności oraz 
wody pitnej, 
� Przenieś na górne kondygnacje 
miejsca sypialne, 
� Przez cały czas słuchaj poda-
wanych przez radio komunikatów o 
zagrożeniu i sposobach postępo-wania, 
� Zapewnij sobie odpowiednią ilość 
źródeł światła – latarki, swiece, 
zapasowe baterie do radia i latarek, 
� Zapewnij wszystkim domo-
wnikom odpowiednią odzież i obuwie, 
� Jeżeli masz sprzęt pływający 
(pontony, łodzie) utrzymaj go w 
sprawności i używaj go wyłacznie 
podczas zagrożenia życia – prąd wody 
może porwać sprzęt w raz z osobami, 
� Wyprowadź lub wywieź żywy 
inwentarz w bezpieczne miejsce, 
wskazane przez gminny komitet 
przeciwpowodziowy, 
� Zapewnij zwierzętom paszę na co 
najmniej dwie, trzy doby, 
� Poznaj drogi ewakuacyjne i 
zapoznaj z nimi swoich najbliższych 
sąsiadów, 
� Podczas powodzi dostosuj się do 
poleceń osób prowadzących akcję 
ratowniczą. 
     W razie ewakuacji zabierz ze sobą 
najcenniejsze rzeczy, dokumenty, 
odzież i produkty żywnościowe na 
dwa, trzy dni. 
� Wyłącz odbiorniki energii (prąd, 
gaz) i wodę 
� Zamknij mieszkanie. 
Jeśli możesz – wykonaj część 
czynności już dzisiaj! 

TOKSYCZNE ŚRODKI 
PRZEMYSŁOWE 

Amoniak NH3 
Amoniak jest bezbarwnym, silnie 
trującym gazem o ostrym „gryzącym„ 
zapachu. Wywołuje przykre pieczenie 
w gardele, ślinotok, nudności, 
łzawienie i ból głowy. Prz dyżych 
dawkach może spowodować 
nieodwracalne zmiany w organizmie 
np. utrata wzroku, zmiany w płucach. 
PIERWSZA POMOC 
• Poszkodowanego należy wynieść 
ze skażonego środowiska. 
• Zdjąć skażoną odzież, ciepło 
okryć. 
• Zapewnić dopływ świeżego 
powietrza. 
• Przy zatruciu dróg oddechowych 
usunąć śluz z jamy ustnej i gardła, 
ulożyć poszkodowanego na boku, 
zapewnić bezwzględny spokój i 
bezruch (groźba obrzęku płuc nawet do 
48 godz.) 
• Przy zatruciach drogą pokarmową 
podawać rozcieńczony roztwór kwasu 
octowego, sok z cytryny lub wodny 
roztwór kwasu sytrynowego, mleko. 
• Skażone oczy płukać pod bieżącą 
wodą około 15 minut przy 
podwiniętych powiekach. 
• Skórę zmywać 15 minut dużą 
ilością bieżącej wody 
• Wezwać lekarza, przewozić 
chorego tylko w pozycji leżącej. 
WSKAZÓWKI DLA RATUJ ĄCYCH 
Osoby biorące udział w akcji 
ratowniczej lub likwidowaniu awarii 
muszą być wyposażone w aparaty 
izolujące do ochrony dróg 
oddechowych oraz ubranie 
gazoszczelne. 
Chlor Cl 
Chlor jest gazem silnie trującym i 
żrącym. Działa głównie na drogi 
oddechowe i skórę. Tworzy ciężki, 
ścielący się obłok o żółtym 
zabarwieniu. 
Wywołuje podrażnienie błon 
śluzowych oczu, gardła i górnych dróg 
oddechowych. Powoduje łzawienie, 
kichanie, liniotok, kaszel i obrzęk płuc. 
Może doprowadzić do śmierci. 
PIERWSZA POMOC 
• Poszkodowanego wynieść ze 
skażonego środowiska. 
• Zdjąć skażoną odzież, ciepło 
okryć, ułożyć wysoko i zapewnić 
spokój. 
• W  razie  zatrzymania  oddechu  

stosować oddychanie „usta-usta”, jeżeli 
jest taka mozliwość zastosować aparat 
oddechowy z tlenem. 
• Skażoną skórę zmywać obficie 
wodą z mydłem i przykryć jałowym 
opatrunkiem – nie nakładać opasek 
oparzeniowych. 
• Oczy płukać dużą ilością bieżącej 
wody przy odwiniętych powiekach. 
• Wezwać lekarza. Transport jest 
możliwy jedynie w pozycji leżącej.  
W przypadku gdy istnieje prawdopo-
dobieństwo utraty przytomności, 
poszkodowanego transportować w 
ustabilizowanej pozycji „na bok”. 
 

ZAGROŻENIE POŻAROWE 
    W przypadku wystąpienia zagrożenia 
pożarowego, wszyscy mamy obowiązek 
podjęcia zadań w celu jego likwidacji. 
W pierwszej kolejności należy: 
• Niezwłocznie zaalarmować, przy 
użyciu wszystkich dostępnych środków 
osoby będące w strefie zagrożenia, 
• Wezwać straż pożarną – numer 
alarmowy 998 
    Po wykonaniu powyższych czynności 
powinno się w zakresie własnych 
możliwości i przy użyciu dostępnego 
sprzętu, niezwłocznie przystąpić do 
gaszenia pożaru i udzielenia pomocy 
osobom zagrożonym. 
W sytuacji kiedy pożar jest już zbyt 
rozwinięty aby go samodzielnie ugasić, 
należy przystąpić do ewakuacji ludzi i 
mienia. 
     Czynności te trzeba wykonywać w 
taki sposób aby nie wywołały paniki, o 
którą w takich sytuacjach nie jest 
trudno. Panika może być przyczyną 
tragicznych  w skutkach wypadków. 
    Do czasu przybycia straży pożarnej 
kierowanie akcją obejmuje kierownik 
zakładu, właściciel obiektu, bądź osoba 
najbardziej energiczna i opanowana. 
     Pożarom oprócz ognia towarzyszą 
zazwyczaj duże ilości wydzielającego 
się dymu, który potrafi być o wiele 
bardziej niebezpieczny niż sam ogień. 
W większości bezpośrednią przyczyną 
prowadzącą do zgonu jest trujący tym, 
którego składnikiem jest tlenek węgla 
(czad). 
W przypadku kiedy zostałeś odcięty w 
jakimś pomieszczeniu i nie masz 
możliwości ucieczki, podstawową 
czynnością jaką powinieneś wykonać 
jest uszczelnienie drzwi.  
Można w tym celu posłużyć się 
namoczonymi ręcznikami umieszczając 
je zwłaszcza przy dolnej szczelinie 
drzwi. Będzie to stanowić dobrą 
ochronę przed przedostawaniem się 
trującego dymu do środka. 

Andrzej Borek 
P.S.   To już ostatni artykuł z cyklu 
„Czy wiesz, że...” dotyczącego obrony 
cywilnej.  
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      Stara Huta jest najstarszą 
miejscowością zachodniej strony Gminy 
Krasnobród. Pola i lasy tej wsi graniczą 
z Roztoczańskim Parkiem Narodowym. 
Nazwę swoją  przyjęła od najstarszej 
huty szkła, która była na tym terenie. 
Jak głosi historia niepisana, 
przekazywana z pokolenia na pokolenie, 
przez Starą Hutę prowadził trakt 
komunikacyjny ze wschodu do miasta 
powiatowego jakim był Szczebrzeszyn. 
      Przemysł hutniczy i produkcja 
wyrobów ze szkła powstał i rozwijał się 
z inicjatywy  właściciela tej posiadłości, 
który miał swą siedzibę na wysokim 
wzgórzu, zwanym Świdową Górą w 
przysiółku Lasowce. 
     Dwór był wybudowany przy drodze 
łączącej siedzibę właściciela z 
ośrodkiem przemysłowym. W miejscu 
tym rosły do niedawna potężne 
wielowiekowe lipy, pozostałość po 
dworskim parku, a las położony 
kilkadziesiąt metrów od tego miejsca     
zwany jest od   niepamiętnych czasów 
„pańską niwą”.   
    Bogate pokłady gruboziarnistego 
piasku, nadającego się do wytopu szkła 

 

i sąsiedztwo ogromnej puszczy, gdzie w 
tzw. maziarniach wypalano węgiel 
drzewny i obfite źródła, które 
wypływały z Wału Roztoczańskiego 
zwanego przez miejscową ludność Górą 
Senderską, skłoniło właściciela tych 
dóbr do założenia tu przemysłu 
hutniczego. 
     Przekonywujące dowody, że przed 
wiekami ten przemysł rozwijał się w tej 
miejscowości, kryją się pod warstwą 
ziemi. Podczas kopania dołów z 
przeznaczeniem na piwnice lub na 
fundamenty pod budowę domów, 
wydobywa się żużel z pieców 
hutniczych i pobite lub nieudane 
wyroby ze szkła. 
Gotowe wyroby, prymitywnym 
transportem odwożono do ważnego 
ośrodka administracyjnego jakim był w  
tym czasie Szczebrzeszyn. 
   Na wspomnianym trakcie, kilkaset 
metrów od ośrodka przemysłowego i 
dwadzieścia kilometrów od Szczebrze -
szyna, trasa prowadzi przez piaszczyste 
wzgórze, zwane przez mieszkańców od 
niepamiętnych czasów Szczebrzeską 
Górą. Najtrudniejszy odcinek drogi nie  
 

 

bez powodu  otrzymał nazwę, która 
przetrwała przez kilka wieków. 
     W owym czasie przemysł szklarski 
przynosił wielkie dochody, więc w 
późniejszym czasie, kilkaset metrów na 
wschód od Starej Huty wybudowano 
większą i nowocześniejszą hutę, zwaną 
Hucisko. Kiedy nastąpił upadek tego 
przemysłu, nikt nie potrafi tego 
powiedzieć. Wiadomo tylko skąd 
wzięły się nazwy miejscowości Stara 
Huta i Hucisko. 

Antoni Gancarz 
 

 P.S.  
Mamy nadzieję, że artykuł pana 
Antoniego Gancarza zachęci 
mieszkańców innych miejscowości 
naszej gminy do podzielenia się z  
Czytelnikami ”Gazety 
Krasnobrodzkiej” ciekawostkami 
związanymi z ich miejscowością, a tym 
samym rozpocznie cykl artykułów 
mówiących o tych miejscowościach.  
      Czekamy na materiały. Postaramy 
się opublikować je w kolejnych 
wydaniach „G.K.”. 

    Redakcja 
 

 
 
 
 
 
 

 

Krasnobrodzkie 
Stowarzyszenie 

Turystyczne       
    Początek roku to czas sprawozdań i 
posumowań, stąd też został opracowany 
harmonogram walnych zebrań 
sprawozdawczych w jednostkach 
ochotniczych straży pożarnych na 
terenie Miasta i Gminy Krasnobród. 
Zebrania te będą odbywały się styczniu 
i lutym. 
     A oto jak przedstawia się 
harmonogram tych spotkań: 
 

OSP HUTKI 
15.01.2000r. (sobota) godz. 1800 

Strażnica OSP 
 

OSP MALEWSZCZYZNA 
15.01.2000r.  (sobota) godz.1800 

Strażnica OSP 
 

OSP HUCISKO 
15.01.2000r.  (sobota) godz.1800 

u Stanisława Przytuły 
 

OSP STARA HUTA 
15.01.2000r.  (sobota) godz.1800 

Strażnica OSP 
 

 
OSP DOMINIKANÓWKA 

16.01.2000r.  (niedziela) godz.1700 
Strażnica OSP 

 

OSP MAJDAN WIELKI 
16.01.2000r.  (niedziela) godz.1700 

Strażnica OSP 
 

OSP MAJDAN MAŁY 
30.01.2000r.  (niedziela) godz.1700 

Strażnica OSP 
 

OSP HUTKÓW 
16.01.2000r. (niedziela)  godz.1700 

Strażnica OSP 
 

OSP WÓLKA HUSIŃSKA 
29.01.2000r.  (sobota) godz.1700 

Strażnica OSP 
 

OSP GRABNIK 
23.01.2000r.  (niedziela) godz.1800 

Strażnica OSP 
 

OSP ZIELONE 
23.01.2000r.  (niedziela) godz.1800 

w Szkole Podstawowej 
 

OSP KRASNOBRÓD 
05.02.2000r.  (sobota) godz.1800 

Strażnica OSP 
     Serdecznie zapraszamy wszystkich 
strażaków do wzięcia udziału w tych 
zebraniach. 
 

 

     W dniu 9 stycznia br. odbyło się kolejne 
spotkanie członków Krasnobrodzkiego 
Stowarzyszenia Turystycznego, które 
zaistniało już na mocy prawa i jest 
zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w 
Zamościu pod w/w nazwą. 
     Podczas spotkania dokonano wyboru 
Zarządu Stowarzyszenia.  W wyniku tajnego 
głosowania w skład Zarządu weszli:  
                 Mariusz Buzun 

Marta Radomska 
Wiesława Nowosad 

     Wybrano też Komisję Rewizyjną, w 
składzie:  Tadeusz Wszoła 

Cecylia Margol 
Lucyna Truszkowska 

      Pragnę przypomnieć, że Stowarzyszenie 
za główny cel stawia ochronę i promocję 
ogólnych i gospodarczych interesów 
członków Stowarzyszenia, zrzesza podmioty 
zajmujące się, w mniejszym lub większym 
zakresie działalnością turystyczną. 
     Kolejne spotkanie członków Krasno-
brodzkiego Stowarzyszenia Turystycznego 
odbędzie się w niedzielę 23.01.2000 r. o 
godz. 1600 w Centrum Oświaty Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie. 
    Serdecznie zapraszam wszystkich zainte-
resowanych. 

Agnieszka Łoza 
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     Na XIII Sesji Rady Miasta i Gminy 
Krasnobród w dniu 28 grudnia 1999 roku 
został uchwalony Budżet Miasta i Gminy 
Krasnobród na 2000 rok, który poniżej 
przedstawiamy Czytelnikom „Gazety 
Krasnobrodzkiej. 
    A oto szczegółowe informacje: 
 

DOCHODY BUDŻETU GMINY  
 

Dochody budżetu gminy planuje się 
uzyskać w wysokości: 8.366.844 w tym: 
-  dochody na zadania własne  -  7.543.156 
- dochody związane z realizacją zadań 
administracji rządowej i innych zadań               
zleconych ustawami             -  823.688 
 

Dział Rolnictwo 
Ogółem                                            - 1.000                                                                                
Wpływy  ze sprzedaży świadectw  
miejsca pochodzenia zwierząt 
 

Dział Le śnictwo 
Ogółem                                            - 4.276                                                     
Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego  
za dzierżawę obwodów łowieckich przez 
Koła Łowieckie. 

Dział Gospodarka Mieszkaniowa 
Ogółem                                        - 690.367 
1.  Wpływy z czynszów mieszkalnych i  
   użytkowych                                   - 2.367                                   
2.  Wpływy z opłat za wieczyste 
      użytkowanie                               - 9.000                                                           
3. Wpływy z dzierżawy mienia  
    komunalnego                              - 50.000                                                             
4. Wpływy ze sprzedaży mienia  
    komunalnego                            - 629.000                                           

Dział Oświata i Wychowanie 
Ogółem                                          - 63.226                                                       
1. Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań dla 
nauczycieli, wynajem pomieszczeń  szko-
lnych z opłat rodziców za przedszkole 
                                                       - 41.226                                                                                                       
2. Wpływy z organizacji kolonii    - 22.000                                                                            

Dział Opieka Społeczna 
Ogółem                                          - 40.800                                                                 
1. Wpływy z usług opiekuńczych      - 800                                                                               
2. Dotacja celowa na wypłatę dodatków 
    mieszkaniowych                        - 40.000  

Dział Różna Działalność 
Ogółem                                        - 273.500                                                        
1. Partycypacja ludności z tytułu udziału w 
kosztach uzbrojenia w przykanaliki           
                                                     - 223.500              
2. Partycypacja w kosztach remontu i bu- 
dowy  ul. Wczasowej ( etap I )  - Ośrodki 
Wczasowe                                      - 50.000                                        

Dział Gospodarka Komunalna 
Ogółem                                          - 58.000                                                                                
 Dotacja celowa na budowę przykanalików 
                                                       - 58.000                                                          

Dział Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych     

Ogółem                                   - 1.927.655 
1. Udział podatku dochodowego od osób 
   fizycznych                               - 767.846                                         
2. Udział w podatku dochodowym od  
    osób prawnych                           - 7.316                                          
3. Opłata skarbowa                       - 76.719                 
4. Wpływy podatku rolnego od osób  
    prawnych                                    - 5.279                                                          
5. Wpływy podatku leśnego od osób 
    prawnych                                  - 77.409                                                     
6. Wpływy podatku od nieruchomości od 
    osób prawnych                       - 392.870                                   
7. Wpływy podatku rolnego od osób  
    fizycznych                              - 208.375                                              
8. Wpływy podatków od działalności go- 
   spodarczej opłacanych w formie karty  
   podatkowej                                - 58.995       
9. Wpływy  podatku  leśnego od  osób  fi-  
    zycznych                                  - 25.351                                     
10. Wpływy podatku od nieruchomości  
     od osób fizycznych               - 257.518                                               
11. Wpływy podatków od spadków i  
     darowizn                                    - 8.138                                                        
12. Wpływy opłat lokalnych        - 27.200                                                                                                    
     w tym: 
      - opłaty targowej                    - 16.000                                                                             
      - opłaty miejscowej                - 13.000                                                                                                                    
      - opłaty administracyjnej            - 200                                                                                                    
13. Wpływy  podatku od  środków trans-  
     portowych od os. fizycznych    - 8.639                                                                         
14. Odsetki za zwłokę                    - 4.000                                                                                           

Dział Administracja 
Państwowa i Samorz ądowa  

Ogółem                                        - 95.000                                                        
1. Wpływy z usług jak: kserograficzne, 
prowizja za prowadzenie spraw Agencji 
Własności Rolnej SP Lublin, z tytułu 
sprzedaży oraz dzierżawy gruntów, 
prowizja za prowadzenie sprzedaży 
znaków skarbowych ,wynagrodzenie z 
tytułu wypłaty zasiłków chorobowych, za 
sprzedaż dzienników budowy        - 5.000                                                                               
2.Wpływy opłat za zezwolenia na sprze-  
  daż napojów alkoholowych        - 90.000 

Dział Finanse    
Ogółem                                        - 30.000                                           
Odsetki od środków gromadzonych na 
rachunkach bankowych               - 30.000                                                    

Dział Ró żne Rozliczenia  
Ogółem                                   - 4.359.332                                                   
1. Subwencja ogólna z budżetu państwa,  
   w tym:                                  - 4.359.332                                                                                                 
- część oświatowa                   - 2.812.579                                                                             
- część podstawowa                - 1.461.971    
- część  rekompensująca z tytułu   docho- 
 dów utraconych  w   związku   z częścio- 
wą likwidacją  podatku od środków 
transportowych                            - 74.782                          

- część ogólna , rekompensująca  w zwią- 
  zku z utratą dochodów  z  tytułu ustawo-  
  wych ulg i zwolnień w podatku rolnym i 
  leśnym                                        - 10.000  
2. Dochody związane z realizacją zadań z  
   zakresu administracji rządowej i innych 
   zadań zleconych ustawami                
Ogółem                                       - 823.688                                          
 
Plan dochodów na zadania zlecone i 
powierzone planuje się uzyskać z 
następujących źródeł: 
 

Dział Gospodarka Komunalna 
Ogółem                                        - 98.000                                                        
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na  
   finansowanie oświetlenia dróg publicz- 
   nych, dla których gmina nie jest zarzą- 
   dcą                                             - 50.000                                                                                     
2.  Dotacja na budowę nowych punktów  
   świetlnych                                 - 48.000                               

Dział Opieka Społeczna 
Ogółem                                      - 634.000                                                          
1. Dotacja  celowa  z budżetu  państwa na  
   wypłatę  zasiłków  dla  podopiecznych 
                                                    - 514.000                                                                                
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na  
  utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka  
  Pomocy Społecznej                    - 82.000                                                                       
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na  
    wypłatę  zasiłków  rodzinnych i pielę-   
    gnacyjnych                               - 22.000                                                                       
4.  Dotacja na dożywianie uczniów szkół  
    podstawowych                         - 16.000  

Dział Administracja 
Państwowa i Samorz ądowa  

Ogółem                                           87.475 
1. Dotacja celowa z budżetu państwa  na 
    zadania zlecone z zakresu administracji  
    rządowej                                   - 69.409                                                                    
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na 
    zadania powierzone                  - 18.066                             

Dział Bezpiecze ństwo Publiczne 
Ogółem                                              - 300                                                           
1. Dotacja na obronę cywilną            - 300                                                                              
Dział Urzędy Naczelnych Organów 

Władzy, Kontroli i S ądownictwa  
Ogółem                                         - 963 
Dotacja na prowadzenie i aktualizacje 
rejestru wyborców                             - 963                                     

Dział Ró żna Działalno ść  
Ogółem                                      - 2.950                                                                         
Dotacja z Urzędu Statystycznego w 
Zamościu na sfinansowanie zleconego 
Gminie zadania w zakresie aktualizacji 
wykazów gospodarstw rolnych i działek 
                                                        - 2.950 
 
                      ciąg dalszy na str. 6            
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WYDATKI BUDŻETU GMINY   
 

Wydatki budżetu gminy planuje się na 
kwotę ogółem  8.178.650 
w tym:  
- na realizację zadań własnych 7.354.962                                  
- na  realizacje zadań z  zakresu  admini-  
  stracji  rządowej  i  innych zadań zleco-  
  nych ustawami                        - 823.688                       
 

Wydatki budżetu gminy na zadania 
własne: 

Dział Rolnictwo 
Ogółem                                     - 11.400                                                   
1. Wynagrodzenie prowizyjne za inkaso 
    świadectw    miejsca   pochodzenia  
    zwierząt                                      - 300                                                                   
2. Zakup druków świadectw miejsca  
    pochodzenia zwierząt                 - 300                               
3. Uregulowanie raty rocznej za zakup  
   gruntów pod zbiorniki retencyjne od  
   Agencji Własności Rolnej SP Lublin- 

    wg. aktu notarialnego z 18.09.1996r.    
                                                      - 6.800    
  4.  Konserwacje rowów melioracyjnych 
                                                      - 4.000                                                            

Dział Transport – Drogi gminne  
Ogółem                                   - 645.609                    

1. Remonty dróg gminnych      - 315.609                                                                                   
2. Zimowe utrzymanie dróg         - 8.000                
3. Remonty przystanków              - 5.000                                                                                    
4. Remonty chodników                - 5.000                   
5. Remont parkingów-Kościuszki,  
    Młyńska                                   - 7.000                                                     

6. Remont kanalizacji deszczowej  
                                                    -15.000                       

7. Inwestycje drogowe              - 290.000                                                                                  
    - kontynuacja budowy drogi 05 DW,  
    Wczasowej,  Majdan Mały,  Wólka  
    Husińska - Husiny,  Nowa Wieś,  
    Grabnik                                 - 250.000 
    - likwidacja barier architektonicznych  
                                                    - 30.000 
    - opracowanie dokumentacji technicz-    
    nej na budowę drogi gminnej Wólka  
    Husińska – Husiny i Grabnik – 10.000 

Dział Gospodarka Komunalna    
Ogółem                                   - 729.335                                                        

1. Oczyszczanie   ulic,   wywóz   śmieci,    
   porządkowanie  wysypisk,  zapłata  za  
   usługi  świadczone  przez  ZGK  w  za-  
   kresie porządkowania i utrzymania zie- 
   leni                                           - 62.140                                             
2. Zakup koszy                            - 3.000                                                                                             
3. Wydatki związane z organizacją  prze-  
   targów na wykonawstwo robót  - 2.500               
4. Utrzymanie  zieleni - zakup kwiatów,  
   narzędzi do pielęgnacji zieleni, remont 
   parku w Krasnobrodzie            - 10.000                                         
5. Modernizacja wodociągów       - 5.000 
 - wymiana linii wodociągowej w  Wólce                                                            
Husińskiej z azbestu na PCV - dokumen- 
tacja                                               - 5.000                                                

6. Finansowanie wydatków związanych  
    z oświetleniem ulicznym  w tym:                                     
    -  energia elektryczna            - 41.729                                                                                      

     -   konserwacja oświetlenia ulic    
                                                    - 13.909                                                    
7. Pozostałe wydatki  w  gospodarce ko-  
    munalnej:         
  - zatrudnienie  pracownika – wynagro- 
   dzenie                                       - 14.000                               
  - składki ZUS                              - 2.454                                                                                     
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne     
                                                      - 1.093                                                            
  - odpis na FŚS                                - 510                                                                                               
8. Wydatki związane z zatrudnieniem  
  pracowników interwencyjnych - 23.000        
  - wynagrodzenia                        - 19.000                                                                                   
  - składki ZUS                              - 4.000                            
9. Opłata za gospodarcze korzystanie ze 
   środowiska                                 - 1.000                       
10. Ubezpieczenie mienia gminy  - 2.500                                                                              
11. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodo- 
     wej, zakup  zniczy,  remonty  pomni- 
     ków                                          - 2.500                              
12. Opracowanie studium uwarunkowań 
     do zmian planu ogólnego zagospoda- 
     rowania Krasnobrodu             - 60.000                                              
13.  Wydatki na finansowanie inwestycji  
                                                  - 450.000 
w tym: 
- Dokończenie   przyłączy   kanalizacyj- 
  nych w obrębie istniejących kolektorów  
                                                  - 400.000                                                           
- Wymiana odżelaźniaczy na ujęciu 
  wody w miejscowości Hutków - 50.000 
 

Rezerwa  celowa  w  kwocie  29.000  na 
zatrudnienie  bezrobotnych  do  utrzyma-
nia zieleni, oczyszczania miasta oraz re-
montu obiektów                          - 29.000 
 

Dział Gospodarka Mieszkaniowa   
Ogółem                                     - 138.750                                
1. Wykonanie szacunków,  podział  dzia- 
   łek  mienia komunalnego, koszty ogło- 
   szeń  w  prasie o sprzedaży  i  dzierża-  
   wie mienia komunalnego         - 20.000                                                            
2. Zakup  nieruchomości  na  mienie  ko- 
    munalne na cele urządzenia dróg   
                                                      - 5.000                
3. Aktualizacja map do celów projekto- 
   wych                                          - 5.000                                                          
4. Wydatki na utrzymanie Ochotniczych  
    Straży Pożarnych                  - 108.750                                                                                                                                                                                               
w tym: 
  - płace kierowców                    - 32.500 
  - trzynastki                                 - 2.550 
  - składki ZUS i Funduszu Pracy  
                                                      - 7.125 
  - nagrody za udział w zawodach sporto- 
    wo- pożarniczych                      - 2.900 
  - diety dla strażaków biorących udział  
    w zawodach i manewrach         - 4.600 
- ryczałt dla wozaków na zawody i  ma- 
  newry                                         – 400 

 - zakupy:  
         węże W-75 i W-52             - 3.000 

           zbiorniki brezentowe         - 2.000 
            mundury bojowe               - 2.000 
 - remonty strażnic                      - 14.381 
 - remonty pojazdów i motopomp 10.000 
 - organizacja imprez z zakresu ochrony  
    p. poż.                                        - 1.000 
 - szkolenie funkcyjnych OSP       - 1.200 
 - dofinansowanie  do  orkiestry  straża- 
   ckiej                                            - 2.500 
 - abonament                                 - 1.300 
 - energia                                       - 3.000 
 - gaz                                             - 4.000 
 - paliwo                                        - 4.800 
 - ubezpieczenie pojazdów oraz mienia  
                                                      - 7.000 
 - odpis na FŚS                              - 1.094 
 - ryczałt komendanta gminnego   - 1.400 
 

Dział Kultura i Sztuka 
Ogółem                                     - 1.000                                                                
Wydatki na organizację imprez dla 
kobiet                                            - 1.000 
     

Dział Oświata i Wychowanie 
Ogółem                                  - 4.245.747                              
1. dowożenie uczniów do szkół  - 74.750                                                                         
2. utrzymanie szkół podstawowych   
                                               - 2.514.795                                                
 - wynagrodzenia – 1.523.521 
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 
   143.940 
 - składki ZUS i FP – 347.109 
3. utrzymanie  Liceum  Ogólnokształcą- 
    cego                                       - 188.410                                            
 - wynagrodzenia – 140.320 
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 
    6.715 
 - składki ZUS i FP – 30.180 
4. utrzymanie COKiS-u            - 480.320                               
 - wynagrodzenia – 246.380 
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 
   19.090 
 - składki ZUS i FP – 52.600 
5. utrzymanie gimnazjum         - 678.302                                                             
 - wynagrodzenia – 422.050 
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –  
   9.190 
 - składki ZUS i FP – 88.635 
6. utrzymanie przedszkola        - 129.170                                                                           
 - wynagrodzenia – 88.890 
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –  
   6.317 
 - składki ZUS i FP – 19.876 
7. inwestycje w oświacie          - 180.000                                                                                     
 - opracowanie dokumentacji technicznej  
   na modernizację dachu i elewację bu- 
   dynku  ZS Krasnobród – 30.000 
 - rozbudowa budynku gimnazjum –   
                                                   150.000 
 
 

Dział Ochrona Zdrowia 
Ogółem                                       - 90.000                    
1. Finansowanie  wydatków  Miejsko-  
    Gminnego Programu Profilaktyki i  
    Rozwiązywania Problemów Alkoho- 
    lowych                                     - 90.000 

  
ciąg dalszy na str.  7. 
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Dział Opieka Społeczna      
Ogółem                                     - 186.621 
1. Wydatki na dodatki mieszkaniowe     
                                                   - 45.000                                                   
2. Finansowanie utrzymania Miejsko- 
 Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej  
                                                    - 73.621                                                                            
 - wynagrodzenia   - 44.820 
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 
    -3.385  
 - składki ZUS i FP  - 9.802 
3. Finansowanie dożywianie uczniów  
    szkół podstawowych               - 17.000                                                                                                   
4. Wydatki na usługi opiekuńcze  
    świadczone w zakresie opieki nad 
    osobami starszymi                    - 6.000                                                                                                
5. Świadczenia - wypłata zasiłków jedno 
   -razowych  dla podopiecznych -45.000  

Dział Kultura Fizyczna 
Ogółem                                      - 35.000                                                              
 1.Finansowanie organizacji imprez  z 
   zakresu kultury fizycznej, Bieg Pokoju   
                                                      - 5.000                                                                                                                                  
2.Wspieranie działalności sportowej w  
   gminie i drużyny  piłkarskiej  IGROS   
   i LZS                                      - 30.000 
                                                                                   

Dział Turystyka i Wypoczynek  
Ogółem                                       - 30.000                         
Promocja gminy, oznakowanie turysty-
czne, szlaki turystyczne              - 30.000                                                                                                   

Dział Administracja 
Państwowa i Samorz ądowa 

 
Ogółem                                  - 1.024.500 
1. Wydatki Rady Miasta i Gminy   
                                                    - 50.000  
w  tym:  diety  dla  radnych  za  udział w 
sesjach,  zarządach,  diety  komisji  Ra-
dy, diety sołtysów za udział w  sesjach  
Rady 
2. Wydatki na wynagrodzenia  dla sołty-
sów i inkasentów opłaty  miejscowej  i  
targowej, opłaty  za  egzekucję należ-
ności  podatkowych, opłata komornicza    
- 50.000                                                                         
3. Utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy                                      
 a) zadania własne, w tym:        - 924.500 
    -  wynagrodzenia osobowe 
pracowników                            - 600.000                                                        
 - trzynastka                                - 45.000   
 - składki ZUS i Fundusz Pracy -122.000 
 - odpisy  na  zakładowy  fundusz  
świadczeń  socjalnych                 - 13.000                                                                                                                                  
 - wydatki rzeczowe w administracji  
                                                  - 123.500                                                            
w tym:  zakup  opału,  materiałów  kan-
celaryjnych, delegacje służbowe, druki, 
energia elektryczna, ubezpieczenia  mienia, 
szkolenia  pracowników,  zakup  paliwa,   
  - zakup komputerów               - 21.000  

Dział Bezpiecze ństwo Publiczne 
Ogółem                                       - 2.000                                          
Wydatki na zakup paliwa dla Policja -2.000                          

Dział Finanse 
Ogółem                                     - 190.000                                  
Finansowano odsetki od zaciągniętych 
pożyczek  i kredytów w bankach  - 190.000                                                                                                                                                                                                           

 
Dział Ró żne Rozliczenia 

Ogółem                                      - 25.000                                                                  
W budżecie gminy  utworzono  rezerwę 
ogólną  w  wysokości 25.000 tj. do 1 % 
wydatków budżetu                     - 25.000 
 
1. Wydatki na zadania z zakresu admini- 
    stracji rządowej i innych zadań zleco- 
    nych  ustawami ogółem        - 823.688 
 

Dział Opieka Społeczna 
Ogółem                                    - 634.000                                                 
1. Wydatki na zasiłki dla podopiecznych 
                                                 - 514.000 
2. Wydatki  na  zasiłki  rodzinne  i pielę- 
    gnacyjne                                 - 22.000                           
3. Wydatki na utrzymanie MGOPS  
                                                   - 82.000                                                  
     - wynagrodzenia – 57.000 
     - składki ZUS i FP – 11.589 
4. Wydatki na dożywianie uczniów SP. 
                                                   - 16.000                                                           

 

Dział Administracja 
Państwowa i Samorz ądowa  

Ogółem                                      - 87.475 
1. Finansowanie zadań z zakresu admi- 
    nistracji w ramach  zadań  zleconych  
    na kwotę                               - 69.409                                                                             

     - wynagrodzenia – 53.511 
     - składki ZUS i FP – 10.857 
2. Finansowanie zadań z zakresu admi- 
    nistracji w  ramach  zadań powierzo- 
    nych  na kwotę                     - 18.066                                                                                                          

      - wynagrodzenia – 13.930 
      - składki ZUS i FP – 3.407 

 

Dział Gospodarka Komunalna 
Ogółem                                      - 98.000                                                            
1.Wydatki na finansowanie oświetlenia  
   dróg publicznych dla których gmina  
   nie jest zarządcą                      - 50.000                                                                                           
2. Wydatki na budowę nowych punktów  
   świetlnych                               - 48.000  

 

Dział Bezpiecze ństwo Publiczne 
Ogółem                                            - 300                                                                
Finansowanie zadań z zakresu obrony 
cywilnej                                           - 300              

 

Dział Urzędy Naczelnych Organów 
Władzy, Kontroli i S ądownictwa 

Ogółem                                           - 963 
Wydatki związane z prowadzeniem i 
aktualizacją rejestrów wyborców   - 963 
                  

Dział Ró żna Działalno ść 
Ogółem                                        - 2.950                                
Na zadania w zakresie aktualizacji wy-
kazów gospodarstw rolnych i działek    
                                                     - 2.950 
                                                                                  

PRZYCHODY I ROZCHODY 
BUDŻETU GMINY 

Przychody                               - 390.000 
w tym: 
1. Środki na rachunku bankowym  
                                                   - 40.000                                           
2. Pożyczki i kredyty               - 350.000                                                                       
 

 
 - na inwestycje drogowe w gminie  
                                                150.000,  
 - na przykanaliki                 – 200.000 

Rozchody                                 - 578.194  
Spłata pożyczek i kredytów     - 578.194  
Środki specjalne 
W formie środków specjalnych prowa-
dzi się dożywianie dla dzieci w Szkole 
Podstawowej w Krasnobrodzie, Gimna-
zjum,  Liceum  Ogólnokształcącym i 
Przedszkolu. 
 
Przychody planuje się uzyskać z odpła-
tności rodziców za wyżywienie w kwo-
cie                                          - 78.000 zł.   
Wydatki  planuje się przeznaczyć na za-
kup artykułów żywieniowych oraz środ-
ków czystości, artykułów gospodarstwa 
domowego w kwocie            - 78.000 zł. 
 

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY 
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ 
1. Stan funduszu na początku roku 
                                                     - 1.341 

Przychody 
Ogółem                                        - 1.000                     
W tym: 
- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego 
  w Lublinie                                  - 1.000   

Wydatki 
 Ogółem                                       - 2.341                                                     
W tym : 
- na edukację ekologiczną            - 1.000                                                
- zakup koszy                               - 1.341                                        

ZAKŁADY BUD ŻETOWE 
 
Gospodarkę  finansową w formie  zakła-
du  budżetowego prowadzi  Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z 
siedzibą w Hutkach. 
1. Stan środków obrotowych na 

01.01.2000r.                      – 20.500 
2. Przychody  ogółem z usług wodo-

ciągowych ,za ścieki , usług komu-
nalnych                            – 366.000 

Ogółem 1+2      - 386.500 
3. Wydatki ogółem               - 376.000 
4. Stan środków na 31.12.2000r.  
                                                   - 10.500                                                                       
 

 

Od Redakcji 
 
 

    Drogi Czytelniku,  jeśli masz ciekawy  
pomysł, nurtujący cię temat, napisz. 
Postaramy się opublikować to na łamach 
naszej Gazety. 
 

>>>> <<<< 
 

      Zwracamy się z prośbą o wszelkie 
uwagi związane z wydawaniem „Gazety 
Kranobrodzkiej” i zapraszamy do 
współredagowania tego pisma. 
 

>>>> <<<< 
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Wzgórze „KAMIEŃ”  
atrakcja geologiczna  

Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego 

      
     Skałki ostańcowe o pow. 0,10 ha 
położone na wzgórzu „Kamień” w 
miejscowości Stanisławów zostały 
objęte ochroną pomnikową 27.06.1961 r. 
     Wzgórze „Kamień” znajduje się na 
południowym garbie Roztocza Środko-
wego. Zarysowują się tu dwa poziomy 
wierzchniowe: wyższy (340-350m) i 
niższy (300-320 m). 
     Poziom wierzchniowy wyższy wystę-
puje we wnętrzu Roztocza jako wąski 
grzbiet złożony z licznych garbów 
zbudowanych z gezy. 
     Grzbiet o kierunku NW-SE ciągnie 
się w osi Roztocza od Malewszczyzny 
przez Wólkę Husińską – Łuszczacz – 
Ulów do Pasiek. Grzbiet ten koło 
Stanisławowa i Łuszczacza rozgałęzia 
się tworząc wypustki po obu jego 
stronach. Poziom wyższy stanowi 
zrównanie, pod którym wznosi się 
Wapielnia (385 m n.p.m.). 
      W pasie zewnętrznej wierzchowiny 
między kotliną Szumu i doliną Sopotu  
  

 
występują izolowane płaty poziomu 
wyższego, które wraz z licznymi 
ostańcami grupują się przy wewnętrznej 
krawędzi Roztocza między Szopowym i 
Długim Katem. Poziom wierzchniowy 
budują tu otwory trzeciorzędowe: 
wapienie rafowe i detrytyczne oraz 
piaski. Występujące tu ostańce mają 
wyraźne formy i są dobrze zachowane. 
Ostaniec „Kamień” (Piekiełko 348,0 m) 
wznosi się ok. 30 m ponad poziom 
wierzchowinowy, a na jego kulminacji 
występują skałki o wysokości 6 m. 
Część z powyższych form skałkowych 
została wyodrębniona jako graniaste 
głazy – luźne bloki skalne, o różnym 
stopniu7 modelowania, a część jako 
skałki wymodelowane w grubych 
zestawach ławic odpornych na 
wietrzenie. 
          Na skałkach widoczne są struktury 
powierzchniowe rzadko spotykane na 
Roztoczu,  takie  jak  niszowate  
 

zagłębienia u podnóży skałek. 
Wykształcone są one w formie 
rozległych pieczarowatych zagłębień o 
zaokrąglonych ścianach i wysklepionym 
stropie. Głębokość ich nie przekracza 
1,5m, a długość sięga niespełna 3 m.  
Powstanie owych nisz wywołane jest 
procesami niwacji. Inne ciekawe, bardzo 
rzadko spotykane struktury to struktury 
komórkowe. Mają one postać płytkich 
jamek o średnicy paru centymetrów, 
oddzielonych żeberkami o zaokrą-
glonych krawędziach wysokości 
niespełna 1 cm. 
 
Legendy, przekazy, wydarzenia 

historyczne związane ze 
Wzgórzem „Kamień” 

„ ... Do 1935 r. wzgórze porastał bór 
bukowo-jodłowy wycięty przez Ordy-
nację Zamojską na sprzedaż. 
Zaprzestano jej po stwierdzeniu, że nie 
nadaje się do wypalania, ani celów 
budowlanych.  
Podczas okupacji hitlerowcy rozpoczęli 
wysadzanie wzniesienia dynamitem 
poszukując kamienia do budowy dróg. 
Znacznie zmieniło się ułożenie skał. 
Kształty uprzednio sterczących bloków 
skalnych zrodziły legendę, że stał tu 
potężny zamek o głębokich lochach.  
     Podanie ludowe mówi też o zakładzie 
diabła z chłopem – diabeł za duszę 
chłopa miał zbudować w ciągu jednej 
nocy piekło. Napracował się do siedmiu 
potów. Niósł już ostatnią skałę na wrota 
do piekła, gdy zapiał kur, oznajmiając 
nastanie brzasku. Diabeł na myśl o 
przegranym zakładzie z taką siłą rzucił 
głaz, że rozpadł się w szczątki i zasypał 
piekielne czeluście. Teraz jednak straszy 
tu o północy i w południe”. („Roztocze” 
W. Wójcikowski, L. Paczyński). 
 

                                   Krzysztof Kowalczuk 
 

Ostaniec na 

Wzgórzu „Kamień” 
(Piekiełko) 

Pomnik przyrody 
nieożywionej 

Fot. Krzysztof Kowalczuk 
   

 

 
       

    Dla miłośników gier liczbowych mamy dobre 
informacje. Otóż od 29 grudnia 1999 r., po blisko 
czteromiesięcznej przerwie, mamy znów w 
Krasnobrodzie kolekturę LOTTO.  Co prawda zmieniła 
się jej  lokalizacja, ale myślę, że nie zniechęci to stałych 
graczy do skreślania szczękliwych liczb. 
     Kolektura LOTTO mieści się w Sklepie 
Spożywczym p. Danuty Kula przy ul. Kościuszki 18 w 
Krasnobrodzie. 

     Kolektura LOTTO  
zaprasza  

od poniedziałku do soboty  
w godz. od 800 do 1800 

 

     Największa wygrana jaka została wypłacona  
wyniosła 71 zł. w grze  MULTI LOTEK. 
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Noworoczne  marzenia  dzieci 
z  krasnobrodzkiego  przedszkola 

 
 

Klaudia 
Lewandowska  

 
 

Ola 
Kurantowicz 

 

 

 

Chciałabym, aby na całym świecie 
było dobrze, żeby wszyscy byli 
dobrzy i chciałabym zaprzyjaźnić 
się z ptakami.  

Chciałabym być grzeczna i aby moja 
koleżanka Ewelina była grzeczna, a 
mój brat dobrze się uczył. 
Chciałabym mieszkać w swoim domu 
i mieć własny pokój i abym pod 
choinkę dostała dużo zabawek. 

 
 
 

Kubu ś 
Czapla 

 

 
 

Łukaszek 
Kołtun  

 

Chciałbym mieć rower górski i 
aby moja rodzina była zdrowa. 

 

Chciałbym na urodziny dostać grę 
telewizyjną, a pod choinkę komputer. 
Chciałbym aby wszyscy byli zdrowi. 

 
 
 

Ola 
Buczak 

 

 
 
 

Ania 
 Gałka  

 

Chciałabym aby spełniały się 
marzenia wszystkich ludzi, 
abyśmy wykończyli nowy dom i 
zamieszkali w nim. Chciałabym 
wyjechać i zobaczyć góry.  

Chciałabym wyjechać do Włoch i 
mieć aparat fotograficzny i zegarek, i 
robot kuchenny dla mamy. 
Chciałabym pracować w aptece. 

 
 

Mateuszek 
Tabała 

 

 
 

Natalia 
Kyć 

 

 

Chciałbym samochód na baterie i 
aby wszyscy byli szczęśliwi.  

 

Chciałabym mieszkać w Warszawie i 
pracować w sklepie. Chciałabym mieć 
siostrzyczkę i lalkę i wózek dla lalki. 

 
 

Tomaszek 
Piechnik 

 

 
 
 

Patryk 
Kawka  

 

Chciałbym pojechać na wycieczkę 
nad morze, mieć komputer. 
Chciałbym aby były już wakacje i 
mógłbym się bawić.  

Chciałbym mieszkać w górach i mieć 
komputer. 
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XIII Sesja 
 Rady Miasta i Gminy 

Krasnobród  
 

 
    W dniu 28 grudnia 1999r. w lokalu 
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbyła się XIII z kolei ostatnia 
w 1999 r. Sesja Rady Miasta i Gminy w 
Krasnobrodzie.   
    Przygotowany na sesję porządek obrad był 
bardzo obszerny. Po przyjęciu porządku 
obrad, zapoznano Radnych z protokołem z 
poprzedniej Sesji, a następnie Burmistrz 
przedstawił relację z prac Zarządu w okresie 
międzysesyjnym. 
     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Marek Zięba zapoznał Radę Miasta i Gminy 
Krasnobród  z protokołami z kontroli 
przeprowadzonych w:  
1. Zakładzie Gospodarki Komunalnej w 
Krasnobrodzie z/s w Hutkach  
2. Centrum  Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie  
3. Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Krasnobrodzie  
4.  zakresie prawidłowości prowadzenia 
procedur zamówień publicznych w sprawie 
wyboru banku do obsługi budżetu Urzędu 
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie. 
     W wyniku przeprowadzonych kontro-li 
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że pomimo 
trudności finansowych zakres zadań 
wykonywanych przez podległe jednostki jest 
zadawalający. Natomiast co do prawidłowości 
procedury wyboru banku do obsługi budżetu 
gminy Komisja wnioskuje o uchylenie 
uchwały z dnia 15 listopada 1999 r. oraz 
podjęcie uchwały o wyborze banku zgodnie z 
wynikami prac Komisji Przetargowej. 
     W dalszej części obrad XIII Sesji Rady 
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie podejmo-
wane były następujące uchwały: 
1. Uchwała  sprawie wniosku do Powiatu 
Zamojskiego dotyczącego przejęcia przez 
Samorząd Województwa Lubelskiego 
uprawnień w stosunku do Samodzielnego 
Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego 
dla Dzieci w Krasnobrodzie. 
Projekt uchwały omówił Sekretarz MiG  
Kazimierz Gęśla, który jest także 
pełnomocnikiem Zarządu MiG do spraw 
koordynacji zadań związanych z uzyskaniem 
statusu uzdrowiska dla miasta Krasnobród. 
Stwierdził, że Starostwo nie jest w stanie 
zabezpieczyć środków finansowych na 
utrzymanie Sanatorium i korzystniejsze 
byłoby, gdyby organem założycielskim 
Sanatorium był Samorząd Województwa 
Lubelskiego. 
     Głos zabrał również Dyrektor Sanatorium 
Wiesław Chmielowiec, który omówił trudną 
sytuację finansową zakładu. Powiedział też, 
że Sanatorium ma większą szansę dalszego 
istnienia w przypadku uzyskania dla 
Krasnobrodu statusu miejscowości 
uzdrowiskowej. Ponadto Dyrektor 
Sanatorium poinformował, że są wypłacalni, 
nie mają zadłużeń i myślą o rozbudowie 
Sanatorium i podniesieniu standardów 
wypoczynku pensjonariuszy. W dalszej części 
dyskusji Sekretarz MiG i radny powiatowy 
Kazimierz Gęśla powiedział, że powiat 
przeznacza 1,5% z budżetu powiatu na 2000r. 
na inwestycje, co stanowi bardzo niska kwotę. 

 
Zastępca Burmistrza Janusz Oś poinfor-
mował, że będą przekazywane środki 
przedakcesyjne, którymi dysponował będzie 
prawdopodobnie Marszałek Województwa. 
W przypadku przejęcia przez Samorząd 
Województwa Lubelskiego naszego 
Sanatorium istnieje większa możliwość 
pozyskania tych środków. 
Dyrektor Sanatoriuim poinformował, że 
podpisał już z Kasą Chorych kontrakt na 2000 
rok. Natomiast co do zadłużenia Sanatorium 
w stosunku do Urzędu MiG poinformował, że 
w najbliższym czasie spotka się z 
Burmistrzem celem przeprowadzenia rozmów 
w tej sprawie. Po dalszej dyskusji Rada 
podjęła tą uchwałę. 
2. Uchwała w sprawie powołania Miejsko-
Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. 
Sekretarz MiG Kazimierz Gęśla wyjaśnił, że 
zmiana uchwały dotyczy zmiany składu 
osobowego Komisji. W związku z tym, że 
niektórzy członkowie, z różnych powodów 
nie mogą  uczestniczyć w pracach Komisji 
przedstawił propozycje nowych członków 
Komisji. Po głosowaniu nowymi członkami 
Komisji zostały: Agnieszka Łoza, Jadwiga 
Droździel, Maria Mierzwa. 
3. Uchwała w sprawie określenia stawek 
opłaty miejscowej i jej poboru na terenie 
Miasta Krasnobród. 
Przedstawiony projekt uchwały omówiła 
Skarbnik MiG Jadwiga Niedźwieź. 
4. Uchwała w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 1999r. przyjętej do wymiaru 
podatku rolnego na 2000 r. 
Cenę żyta została utrzymana na poziomie 
ubiegłego roku. 
5. Uchwała w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości oraz 
wprowadzenia zwolnień od podatku. 
Projekt uchwały omówiła Elżbieta Florek – 
pracownik ds. wymiaru podatku UMiG, która 
poinformowała, że Zarząd zaproponował aby 
podatek dla osób indywidualnych był 
podwyższony o 10%, a dla jednostek 
organizacyjnych maksymalnie tak jak w 
Rozporządzeniu Ministra Finansów. 
6. Uchwała w sprawie zwolnienia 
mieszkańców Miasta i Gminy Krasnobród 
z podatku od psów.  
Pani Elżbieta Florek poinformowała, że w 
poprzednich latach uchwały w tej sprawie 
miały charakter uchwał martwych ponieważ 
nie było żadnych wpływów z tego tytułu. 
7. Uchwała w sprawie określenia wysokości 
rocznych stawek podatku od środków 
transportowych. 
Komentarz do projektu chwały przedstawiła 
Skarbnik MiG Jadwiga Niedźwiedź 
informując, że opłaty wzrosły proporcjonalnie 
o 10% w stosunku do opłat roku ubiegłego. 
8.  Uchwała w sprawie ustalenia opłat za 
wodę pobieraną z urządzeń wodociągo-
wych na terenie M i G Kransnobród. 
W wyniku podjętej uchwały od 1.01.2000r. 
opłata netto za 1 m3 wody pobieranej z 
urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
będzie wynosiła: dla gospodarstw domowych 
–1,10 zł., dla pozostałych gospodarstw 2,10 zł 
9 .  Uchwała w sprawie ustalenia opłat za 
ścieki wprowadzane do urządzeń kanaliza-
cyjnych na terenie Miasta i Gminy 
Kranobród. 
Od 01.01.2000r. opłata netto za 1m3 ścieków 
odprowadzanych do zbiorczych urządzeń 

 
kanalizacyjnych wynosi: dla gospodarstw 
domowych – 2,50zł., dla pozostałych odbior-
ców 4,50 zł. 
10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 1999 rok. 
11. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu 
na 2000 rok. 
Skarbnik MiG Jadwiga Niedźwiedź zapoznała 
radnych z treścią pisma przesłanego przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową opiniującego 
pozytywnie przedłożony przez Zarząd Miasta 
i Gminy Krasnobród projekt budżetu gminy 
na rok 2000. Następnie zapoznała radnych z 
proponowanym projektem budżetu na 2000 r. 
Po burzliwej dyskusji przystąpiono do 
głosowania, w którym wzięło udział 17 rad-
nych. Za tą uchwałą głosowało 12 radnych, 
„przeciw” – 2 radnych, „wstrzymało się” 3 
radnych. Budżet na 2000 r. został przedsta-
wiony str. 5-7 bieżącego wydania „G.K.” 
12. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały 
nr XII/102/99 dotyczącej ustalenia zasad 
partycypacji w kosztach budowy 
kanalizacji w Krasnobrodzie. 
Ze względów prawnych uchwała została 
uchylona. Zasady partycypacji winien ustalić 
Zarząd. 
13. Uchwała w sprawie wyboru banku do 
obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy 
w Krasnobrodzie. 
Przewodniczący Rady MiG Józef Wryszcz 
zapoznał radnych z treścią pisma 
„Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – 
o sprzeczności uchwały z prawem”, otrzy-
manego z Lubelskiego Urzędu  Wojewódz-
kiego w Lublinie – Placówka Zamiejscowa w 
Zamościu. 
Radny Marek Zięba - przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej powiedział m.in., że do 
wyboru banku do obsługi bankowej budżetu 
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie należy 
wybrać bank, który złożył najkorzystniejszą 
ofertę, wyłoniony w drodze przetargu. 
Komisja stwierdziła iż jedynie Kredyt Bank 
S.A.  przyjął wszystkie warunki proponowane 
przez zamawiającego i on powinien być 
wybrany. 
Radny Janusz Nawój powiedział, że Rada ma 
prawo do wyboru jaki chce i jeszcze raz 
powinna być ogłoszona taka sama procedura 
wyłonienia banku. 
Radny Dziura Stanisław poprosił o 
wyjaśnienie dlaczego musimy ponownie 
wybierać bank skoro już został wybrany. 
Burmistrz MiG Marek Pasieczny wyjaśnił, że 
od 1990 r. żyjemy w państwie prawa i nie 
możemy łamać norm ustawowych zawartych 
w ustawie o zamówieniach publicznych. Po 
burzliwej dyskusji uchwała została podjęta. 
Ostatnim punktem obrad XIII sesji Rady 
Miasta i Gminy były wolne wnioski i 
komunikaty. W punkcie tym m.in. 
Przewodniczący Rady MiG zapoznał radnych 
z pismem z dnia 17 listopada 1999r. 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie o 
przekazanie w formie darowizny 
nieruchomości położonej w Krasnobrodzie, tj. 
Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego 
Policji o pow. 48 ary. Kierownik Referatu 
GGMiR Edwarda Borowicz zapoznała 
radnych ze stanowiskiem Zarządu, który 
zaproponował, aby grunt był sprzedany 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w formie 
bezprzetargowej. 
    Po zakończeniu obrad XIII Sesji Rady MiG 
odbyło się opłatkowo-noworoczne spotkanie 
członków Rady i sołtysów 
                                    Oprac M. Czapla  
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Jak minął rok? 
Rozmowa z Kierownikiem Urz ędu Stanu Cywilnego  

w Krasnobrodzie Pani ą Alicj ą Parkitny. 
 

 
Jaki był 1999 rok dla Pani jako Kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego? 
- Niezwykle pracowity. W minionym roku 
sporządzonych było aż 67 aktów 
małżeństw zawartych w Krasnobrodzie, a 
w księgach zgonu zarejestrowano 102 akty 
osób zmarłych na terenie Miasta i Gminy 
Krasnobród. 
Czy 67 małżeństwa to dużo w skali 
całego roku? 
- Jak na naszą, niezbyt dużą gminę – to tak. 
Porównując do ilości sporządzonych aktów 
w poprzednich latach, np. 1997 r. – 36 
aktów, 1998 – 32 akty, to liczba 67 wydaje 
się swoistym rekordem. Biorąc pod uwagę 
nawet minione 10 lat, to nie było tak 
wysokiego numeru aktu małżeństwa 
kończącego rok kalendarzowy (najwyższe 
notowanie miał 1987 r. – 63 małżeństwa). 
Co, Pani zdaniem wpłynęło na tak duży 
wzrost liczby zawartych małżeństw? 
- Myślę, że „dojrzały do ożenku” roczniki 
tzw. wyżu demograficznego lat siedem-
dziesiątych. Poza tym był to pierwszy rok 
po wejściu w życie konkordatu. 
Co w przypadku ślubów zmienia wejście 
konkordatu? 
- Jest to duża i  istotna zmiana, gdyż z 
dniem 16 listopada 1998r. można zawierać 
związek małżeński wyznaniowy, który ma 
moc prawną. Do USC jednak udać się 
należy aby uzyskać stosowne zaświadcze-
nie upoważniające do zawarcia związku 
małżeńskiego. 
Jakie dokumenty należy złożyć w USC, 
aby zawrzeć wyznaniowy związek 
małżeński? 
- Przede wszystkim narzeczeni powinni 
przyjść z dowodami osobistymi i odpisami 
aktów urodzenia, wydanymi przez USC 
miejsca urodzenia. Jedna z osób chcąca 
zawrzeć małżeństwo musi posiadać stałe 
zameldowanie na terenie naszej gminy. 
W USC spisuje się zapewnienie o braku 
przeszkód do zawarcia małżeństwa i w 
oparciu o nie i przedłożone dokumenty 
USC wystawia zaświadczenie w 4 
egzemplarzach. Trzy z nich, kandydaci na 
małżonków składają w kościele i tam 
załatwiają dalsze formalności. Okres 
ważności takiego zaświadczenia wynosi 
tylko 3 miesiące od chwili jego 
wystawienia i do dnia upływu ważności 
zaświadczenia powinien być zawarty 
związek małżeński. Po ceremonii zaślubin 
1 egzemplarz zaświadczenia z podpisami 
księdza udzielającego ślubu, młodej pary i 
świadków, potwierdzony podpisem probo-
szcza o zawartym małżeństwie, w nieprze-
kraczalnym terminie 5 dni jest dostarczane 
do USC miejsca zawarcia związku 
małżeńskiego. W USC zawarcie mał-
żeństwa w Kościele wpisuje się do  ksiąg  i  
sporządza  akt  małżeństwa. 
Małżonkowie przychodzą ponownie do 

 
USC i wówczas dokonuje się im wpisów o 
zawarciu małżeństwa do dowodów 
osobistych oraz otrzymują skrócone odpisy 
aktu małżeństwa. 
Czy wszystkie akty małżeństwa figu-
ruj ące w księdze są odzwierciedleniem 
małżeństw zawartych w Kościele? 
- W 1999 r. 58 aktów było sporządzonych 
w oparciu o zawarty związek wyznaniowy, 
w naszym przypadku w kościele rzymsko-
katolickim, pozostałe 9 to małżeństwa 
zawarte w USC. Wśród tych 9 par były to 
małżeństwa osób, które wcześniej zawarły 
ślub kościelny oczekując na wejście w 
życie konkordatu, osób powtórnie 
zawierających związek małżeński oraz par, 
które miały życzenie uczestniczyć w 
świeckiej ceremonii zawarcia związku, a 
potem wzięły ślub kościelny. 
Czy może Pani powiedzieć o jakichś 
ciekawostkach dotyczących osób zawie-
raj ących małżeństwa, czy nietypowych 
sytuacjach podczas ceremonii ślubnych? 
- W minionym roku jedna z par 
mieszkających na wybrzeżu, a wywodząca 
się z naszej gminy, postanowiła właśnie 
tutaj – podczas świąt zawrzeć związek 
małżeński. Jeśli chodzi o wiek osób 
wstępujących w związek małżeński, to 
najmłodszy „pan młody” miał 18 lat, zaś 
najstarszy 76, i niestety temu drugiemu nie 
było mu dane doczekać pierwszej rocznicy 
ślubu. Natomiast najmłodsza „pani młoda” 
miała 17 lat, zaś najstarsza 47. 
Niestety ubiegły rok nie pozostawił mi w 
pamięci jakichś szczególnych sytuacji, ale 
kilka lat temu była taka sytuacja, że pani 
młodej, która podskoczyła wystraszona 
odgłosem otwieranego szampana złamał 
się obcas, a ponieważ bezpośrednio po 
ślubie cywilnym miał być ślub kościelny 
trzeba było jakoś pomóc i rozwiązać ten 
problem. Na szczęście na wyposażeniu 
USC był młotek, więc panowie, który byli  
obecni, na czele z panem młodym 
naprawili bucik i młodzi mogli spokojnie 
udać się do kościoła. 
USC zajmuje się też rejestracją aktów 
zgonu, ile  osób  odeszło  z  naszej  
społeczności w 1999 r.? 
- W ubiegłym roku w naszym USC 
odnotowaliśmy 102 zgony, w tym 50 to 
akty zgonów pensjonariuszy domów 
pomocy społecznej, a 52 pozostałych 
mieszkańców naszej gminy. 
A co z urodzeniami? 
-Ponieważ przy rejestracji aktów kierujemy 
się tzw. właściwością miejscową zdarzeń, 
nie został sporządzony w tutejszym USC 
żaden akt urodzenia, gdyż wszystkie matki 
zdążyły dojechać na czas rozwiązania do 
szpitali w Tomaszowie Lub., czy Zamościu 
gdzie rodzi się większość dzieci z terenu 
gminy. Natomiast jeśli chodzi o statystykę, 
to w 1999 r. urodziło się w naszej gminie  

 
100  dzieci, w  tym  56  dziewczynek  i  44 
chłopców, ( w samym Krasnobrodzie 23 
dziewczynki i 19 chłopców, a w pozo-
stałych miejscowościach 33 dziewczynki i 
25 chłopców). 
Pierwszą dziewczynką urodzoną w 1999r. 
w naszej gminie była Karolina Borek z 
Malewszczyzny (04.01), a pierwszy 
chłopczyk to Arkadiusz Kłyż  z Krasno-
brodu urodzony 20.01.1999r. Natomiast 
dzieci, które urodziły się pod koniec 1999 
roku to: Martynka Ewa Maciukiewicz z 
Krasnobrodu (24.12) i Przemysław Osuch 
z Wólki Husińskiej (28.12). 
Pod koniec 1998 roku wprowadzono 
konkordat, a co nowego w prawie 
rodzinnym przyniósł 1999 rok? 
Od 16 grudnia 1999 r. zaczęły obowią-
zywać przepisy znowelizowanego kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego wprowadzając 
do niego instytucję separacji małżeńskiej 
(ustawa nowelizacyjna opublikowana jest 
w Dz. U. Nr 52, poz. 532  z 15 czerwca 
1999 r.) Orzeczenie separacji wywołuje 
takie same skutki jak rozwód, jednak bez 
możliwości zawarcia nowego związku 
małżeńskiego i powrotu do dawnego 
nazwiska. Zniesiona zostaje wspólnota 
majątkowa, ustawowo nie dziedziczy się 
po małżonku, dokonuje się podziału 
wspólnego majątku. Ponadto sąd przyznaje 
jednej ze stron opiekę na dziećmi i określa 
obowiązek alimentacyjny. Istotną różnicą 
między separacją a rozwodem jest fakt, że 
sąd na zgodne żądanie małżonków orzeka 
o zniesieniu separacji i z tą chwilą ustają 
jej skutki. 
Instytucja  separacji małżeńskiej jest formą 
czasowego zawieszenia małżeństwa 
akceptowaną przez kościół, gdyż pozostaje 
w zgodzie z nauką kościoła, która mówi o 
nierozerwalności małżeństwa  i pozwala 
osobom pozostającym w separacji na 
przyjmowanie sakramentów świętych. 
Orzeczenie o separacji i jej zniesieniu jest 
odnotowywane w aktach stanu cywilnego i 
wydawanych odpisach z tych aktów.  
Dziękuj ę  za rozmowę. 
 

Rozmawiała M. Czapla 
 

 
 

Na zdjęciu: Kierownik USC – 
Pani Alicja Parkitny 
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************************** 
Litery z niebieskich kratek 
ponumerowanych od 1 do 26 
utworzą rozwiązanie Krzyżówki, 
które wraz z naklejonym 
kuponem prosimy przesłać na 
adres Redakcji w terminie do 
4.02.2000 r. Wśród osób, które 
nadeślą prawidłowe odpowiedzi 
rozlosujemy nagrodę rzeczową. 
Rozwiązanie Krzyżówki Świą-
tecznej: „WESOŁYCH ŚWIĄT 
I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 
ROKU”. Nagrodę otrzymuje 
Pani Dorota Ożóg z Kaczórek. 
Gratulujemy. Nagroda do 
odebrania w Redakcji. 

 
 

 
****** 

Do biura agencji ubezpieczeniowej wbiega 
interesant i mówi: 
- Chciałbym ubezpieczyć dom. 
- Bardzo proszę, szanowny panie. Zechce 
pan usiąść i chwilę poczekać. 
- Kiedy ja nie mam czasu, on już się pali! 

 
***** 

- Dlaczego telewizja emituje nie tylko 
reklamy, a także różne programy 
telewizyjne i filmy. 
- Bo pomiędzy reklamami trzeba czasem 
zrobić jakiś mały przerywnik. 
 

***** 
Jasio prosi tatę: 
- Tato, kup mi bębenek. 
- Nie kupię, bo będziesz mi przeszkadzał w 
pracy. 
- Przysięgam, że będę bębnił tylko wtedy, 
gdy zaśniesz. 

 
 
 
 
 
 
 

***** 
Początkujący narciarz pyta bacę: 
- Czy to prawda, że zjazd z tej góry jest 
niezwykle niebezpieczny? 
Baca chwilę myśli, w końcu odpowiada: 
- Zjazd, panocku, nie. Wszyscy zabijają się 
dopiero na dole. 
 

***** 
Policjant z drogówki zatrzymuje kierowcę 
jadącego zygzakiem. 
- Proszę dokumenty do kontroli. 
-Niestety nie mam, należę do anonimowych 
alkoholików. 
 
 

 
***** 

- Jaka jest różnica między narzeczoną a 
żoną? 
- Taka jak między reklamą a reklamacją 
 

***** 
Przychodzi baba do lekarza z okularami 
na brzuchu. Lekarz Pyta: 
- Co pani jest? 
- Ślepa kiszka. 
 

***** 
Przychodzi baba do lekarza, a lekarz 
pyta: 
- Co pani jest? 
- Panie doktorze, bardzo mnie boli 
brzuch. 
- A co pani jadła? Konserwę rybną. 
- Może te ryby były nieświeże? 
- Nawet nie wiem. Nie otwierałam. 
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