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WIEŚCI 
Z 

GMINY 

 
***** 

Na początek 2005 roku zaplanowano 
budowę nowego przystanku 
autobusowego w miejscowości Wólka 
Husińska. Przystanek będzie wykonany z 
bali drewnianych, na wzór przystanków w 
Podzamku i Hutkach. Wykonawca prac 
będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Krasnobrodzie. W związku z tym, że 
obecny przystanek usytuowany jest na 
łuku drogi, co stwarza zagrożenie dla 
podróżujących, nowy przystanek będzie 
zlokalizowany w innym miejscu. 
 

***** 
Na pierwsze dwa miesiące bieżącego roku  
zaplanowano w jednostkach   OSP Gminy 
Krasnobród zebrania sprawozdawcze za 
rok 2004. Oto terminy zebrań: 

Lp. Jednostka OSP 
Godzi

na 
Data  

1. Dominikanówka  1700 05-02-2005 
2. Grabnik  1700 15-01-2005 
3. Hucisko  1600 02-02-2005 
4. Hutki  1700 30-01-2005 
5. Hutków  1700 29-01-2005 
6. Krasnobród  1600 02-01-2005 
7. Malewszczyzna  1500 02-02-2005 
8. Majdan Mały 1500 16-01-2005 
9. Majdan Wielki 1600 16-01-2005 

10. Stara Huta 1800 02-02-2005 

11. 
Wólka  

Husińska  
1700 22-01-2005 

12. Zielone 1700 12-02-2005 
 

***** 
W dniu 1 lutego 2005r. w Centrum Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie o godz. 11.00 
odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie. Szczegółowy program 
zostanie podany na tablicach ogłoszeń. 

***** 
 

 

Harmonogram 
selektywnej zbiórki odpadów na 2005 rok 

 
 Urząd Miejski w Krasnobrodzie w porozumieniu z Zakładem Gospodarki 
Komunalnej ustalił stałe terminy selektywnej zbiórki odpadów w 2005 roku. Dla 
miasta Krasnobród ustalono miesiące: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, 
październik, grudzień. Z terenu gminy posegregowane surowce wtórne odbierane 
będą w marcu, maju, lipcu oraz listopadzie. 

 

 luty kwiecień czerwiec sierpień 
październi

k 
grudzień 

ul. 
Zamojska,

osiedle 
Podzamek, 
Nowa Wieś 

Wtorek 
08.02.2005 

Wtorek 
12.04.2005 

Wtorek 
14.06.2005 

Wtorek 
16.08.2005 

Wtorek 
11.10.2005 

Wtorek 
13.12.2005 

Krasnobró
d - 

centrum 

Środa 
09.02.2005 

Środa 
13.04.2005 

Środa 
15.06.2005 

Środa 
17.08.2005 

Środa 
12.10.2005 

Środa 
14.12.2005 

osiedle 
Podklaszto

r, Borki 

Czwartek 
10.02.2005 

Czwartek 
14.04.2005 

Czwartek 
16.06.2005 

Czwartek 
18.08.2005 

Czwartek 
13.10.2005 

Czwartek 
15.12.2005 

 

 marzec maj lipiec listopad 
Grabnik, Hutków, 
Hutki, Kaczórki 

Poniedziałek 
07.03.2005 

Poniedziałek 
09.05.2005 

Poniedziałek 
11.07.2005 

Poniedziałek 
14.11.2005 

Stara Huta, 
Hucisko, 

Malewszczyzna, 
Potok Senderki, 

Lasowe 

Wtorek 
08.03.2005 

Wtorek 
10.05.2005 

Wtorek 
12.07.2005 

Wtorek 
15.11.2005 

Wólka Husińska, 
Husiny, Szur, 

Borki, Figarnia, 
Zielone 

Środa 
09.03.2005 

Środa 
11.05.2005 

Środa 
13.07.2005 

Środa 
16.11.2005 

Majdan Mały, 
Majdan Wielki, 
Dominikanówka 

Czwartek 
10.03.2005 

Czwartek 
12.05.2005 

Czwartek 
14.07.2005 

Czwartek 
17.11.2005 

 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie zapewnia dla każdego gospodarstwa domowego 
worki foliowe, których przeznaczenie określa odpowiedni kolor i napis. Napełnione 
worki w wyznaczonym terminie należy wystawić przed posesję do godziny 900, skąd 
zostaną nieodpłatnie odebrane przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Worki do 
segregacji odpadów można otrzymać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w 
Majdanie Wielkim oraz w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej I 
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, ponadto dostarczane 
będą na wymianę przy odbiorze napełnionych worków przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej.  
PLASTIK – kolor żółty – do worka wrzucamy: 

- opakowania po płynach i napojach PET 
- worki po produktach mlecznych, folie, reklamówki, woreczki foliowe 
- opakowania po artykułach gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych 
- worki po nawozach sztucznych 

MAKULATURA – kolor niebieski  
Do worka wrzucamy: 
- gazety, zeszyty, katalogi 
- listy, papier piśmienny, torebki 

papierowe 
- kartony, pudełka, tektura falista 
 

SZKŁO – kolor zielony 
Do worka wrzucamy: 
- opakowania ze szkła białego i 

kolorowego 
- stłuczkę szklaną wolną od 

zanieczyszczeń metalami i 
tworzywami 

 

METALE – kolor czerwony 
Do worka wrzucamy: 
- puszki po konserwach 
- drobny złom żelazny 
- drobny złom metali kolorowych 



                                                    Styczeń 2005                                                                                 3                             
 

 

 

Family  
Cup 2005 

w Krasnobrodzie 

 

 

Jedynym wyjątkiem jest możliwość 
uczestnictwa w rodzinie zamiast ojca - 
ojczyma, zamiast matki - macochy. 
4.    W rozumieniu tego regulaminu 
wszelkie ciotki, wujkowie, siostrzeńcy, 
kuzyni, stryjkowie nie stanowią rodziny. 
5.    W klasyfikacji rodzinnej 
(narciarstwo alpejskie i snowboard) w 
eliminacjach regionalnych o kolejności 
decyduje suma czasów zdobytych przez 
poszczególnych członków rodzin w 
swoich kategoriach wiekowych. 
6.    W finale ogólnopolskim do 
klasyfikacji rodzinnej w narciarstwie 
alpejskim i snowboardzie liczy się 
łączny czas przejazdów członków 
reprezentacji danej rodziny, uzyskany na 
trasie osobnego slalomu giganta 
ustawionego tylko dla reprezentacji 
rodzinnych. W narciarstwie biegowym 
rozgrywana jest sztafeta rodzinna i o 
zajętym miejscu  decyduje kolejność na 
mecie.  
 Regulamin zawodów oraz karta 
zgłoszenia do zawodów znajdują się na 
stronie www.familycup.com.pl, 
 Zgłoszenia przyjmowane są: 
- na www.familycup.com.pl,  
- telefonicznie – 012 635 16 55, 
- w Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie, tel. (0-84) 660-71-
17, tel./fax. 660-70-46,  

e-mail: ckis26@o2.pl . 
W imieniu organizatorów serdecznie 
zapraszam wszystkich do udziału w tych 
zawodach. 

M. Czapla 

W przypadku braku śniegu impreza 
zostanie przełożona na inny termin. 

 

 

 

 Choć zima w tym roku jest 
nietypowa - śnieg pojawia się 
sporadycznie i w niewielkich ilościach 
mamy nadzieję, że w drugiej połowie 
stycznia śniegu będzie wystarczająco 
duży, aby w niedzielę 23 stycznia 2005r 
mogły się odbyć w Krasnobrodzie X 
Amatorskie Mistrzostwa Województwa 
w Lubelskiego w Narciarstwie 
Alpejskim i Snowboardzie.  
 Impreza ta organizowana jest przy 
współpracy Wydawnictwa „Family Cup” 
Janusz Leszczyc-Zielonacki, 
Stowarzyszenia Family Cup z siedzibą w 
Krakowie, Redakcję „Sportowego Stylu” 
oraz władz samorządowych 
Krasnobrodu.   
 Family Cup to impreza rekreacyjno-
sportowa dla amatorów białego 
szaleństwa, a dokładniej mówiąc dla 
tych którzy lubią się ścigać na nartach i 
snowbordzie.  
 Celem zawodów jest 
upowszechnianie zawodów narciarskich 
i snowboardowych zarówno wśród osób 
indywidualnych jak i drużyn rodzinnych.  
 Szczególny charakter zawodów 
polega na tym, że zwycięzcy 
poszczególnych kategorii otrzymują 
nagrody sportowe, tj. puchary i 
dyplomy, natomiast nagrody rzeczowe 
losowane są wśród wszystkich, którzy 
ukończyli zawody, bez względu na 
zajęte miejsce. Tak więc jeśli komuś nie 
poszczęści się podczas zawodów i nie 
zajmie czołowej lokaty ma nadal szansę 
na zdobycie atrakcyjnych nagród 
rzeczowych. 
 Zawody  w 2005 składają się z 15 
eliminacji regionalnych w narciarstwie 
alpejskim i snowboardzie oraz dwóch 
finałów. Eliminacje regionalne zostaną 
rozegrane w dniach od 8 stycznia 2005 
do 5 marca 2005, zaś finały: 22 stycznia 
2005 w Tomaszowie Lubelskim - 
narciarstwo biegowe oraz 11 – 13 marca 
2005 w Zawoi - narciarstwo alpejskie i 
snowboard. 
  Po raz pierwszy w tym roku 
organizowane będą mistrzostwa dla 
Województwa Lubelskiego i cieszymy 
się bardzo, że akurat w naszym mieście - 
Krasnobrodzie. Dotychczas miłośnicy 
białego szaleństwa z Lubelszczyzny 
jeździli na takie zawody do Armałowa 
(koło Przemyśla) i ubiegali się o tytuł 
mistrza województwa podkarpackiego, a 
nie lubelskiego. 
 Nad pierwszymi na Lubelszczyźnie 
mistrzostwami województwa Family 
Cup 2005 patronat medialny sprawuje 
TVP 3, „Sportowy Sty” i „Kurier 
Lubelski”. 
 W zawodach uczestniczyć mogą 
osoby zamieszkujące stale lub czasowo 
w Polsce i nie posiadające licencji 
zawodniczej PZN, PZS lub ISF, z 
wyjątkiem dzieci do 12 roku życia 
(rocznik 92 włącznie). Byłych  

 
zawodników obowiązuje okres karencji. 
Jego długość jest różna w zależności od 
kategorii wiekowych. 
Zawody będą rozgrywane w 
następujących kategoriach: 
 
1.   Snowboardowy slalom gigant 
3 kategorie wiekowe z podziałem 
“kobiety”, “mężczyźni”: 
A do 18 lat, a więc do rocznika 1987 
włącznie 
B od 19 - 35 lat, a więc od rocznika 1986 
włącznie do rocznika 1970 włącznie 
C od 36 lat, a więc od rocznika 1969 i 
więcej 
 
2.   Narciarski slalom gigant. 
9 kategorii wiekowych z podziałem 
“kobiety”, “mężczyźni” 
A do 8 lat - do rocznika 1997 włącznie i 
młodsze 
B 9 - 10 lat - roczniki 1996, 95,  
C 11-12 lat - roczniki 1994, 93 
D 13 - 15 lat - roczniki 1992, 91, 90 
E 16 - 19 lat - roczniki 1989, 88, 87, 86 
F 20 - 35 lat - roczniki od 1985 
(włącznie) do 1970 (włącznie) 
G 36 - 45 lat - roczniki 1969 (włącznie) 
do 1960 (włącznie) 
H 46 - 55 lat - roczniki od 1959 
(włącznie) do 1950 (włącznie) 
I od 56 i więcej - roczniki 1949 
(włącznie) i więcej 
 
Klasyfikacja rodzinna. 
1. Reprezentację rodzinną 
(narciarstwo alpejskie i biegowe) 
stanowią trzy osoby, z góry, przy 
zgłoszeniu wyznaczone przez kapitana 
rodziny i zgłoszone w jednej konkurencji 
- osobno dla slalomu narciarskiego oraz  
biegów narciarskich, natomiast w 
przypadku snowboardu będą to dwie 
osoby, pomiędzy którymi zachowana 
jest różnica pokoleń. 
2. W klasyfikacji rodzinnej – 
narciarstwo alpejskie i biegowe - mogą 
startować tylko następujące trzyosobowe 
składy: 
•  ojciec, matka, dziecko, 
•   dziadek lub babcia, syn lub 

córka, wnuk lub wnuczka. 
Natomiast w klasyfikacji rodzinnej – 
snowboard - możliwe są tylko 
kombinacje: 
•  rodzic - dziecko, 
•  dziadek lub babcia - wnuczka lub 

wnuk. 

 
X AMATORSKIE 

MISTRZOSTWA POLSKI 
W NARCIARSTWIE 

ALPEJSKIM 
I SNOWBOARDZIE 

 

Eliminacje Rejonowe  
dla  

Województwa Lubelskiego  
 

KRASNOBRÓD  
23.01.2005r. 

 
Miejsce imprezy: KRASNOBRÓD 
– Chełmowa Góra 
Początek zawodów – godz. 10.00 
Dodatkowe atrakcje:  

�  ognisko 
�  przejażdżki saniami 
�  dania kuchni regionalnej 
� występ zespołu ludowego 
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Wielkie kolędowanie 
 
 W sobotę 11 grudnia 2004r. odbyły się w Krasnobrodzie eliminacje rejonowe 
XI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek’ Będzin 2005. Krasnobród był 
jedną z 25 miejscowości na terenie Polski, w której były organizowane takie 
eliminacje.  
 Do eliminacji w Krasnobrodzie zgłosiło się 16 następujących wykonawców: 
1. Solistka Katarzyna Kozak z Chełma 

2. Duet Natalia Marzec i Kinga Marzec z SP im. Dzieci Zamojszczyzny w 

Aleksandrowie 

3. Zespół wokalny "SŁONECZKA" z SP im. Armii Krajowej w Kaczorkach 

4. Zespół "KAPRYS" z Krynic 

5. Chór "WIOLINKI" z SP w Łukowej 

6. Chór "HARMONIA" z Gimnazjum im. Pawła Adamca w Łukowej 

7. Chór Gimnazjum "LIPINY DOLNE" 

8. Zespół wok-instr "EXULTATE DEO" z kościoła pw. św. Andrzeja w 

Chełmie. 

9. Chór kameralny "EXULTATE DEO" z Kościoła pw. św. Andrzeja w 

Chełmie 

10. Chór mieszany z Zespołu Szkół nr 1 im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie 

11. Zespół wokalny z Gimnazjum im. Kard. S. Wyszyńskiego w Aleksandrowie 

12. Zespół Śpiewaczy "ROZTOCZE" z Dzierążni 

13. Chór mieszany "ALCANTO" z Centrum Kultury Gminy Łańcut 

14. Ludowy Zespół Śpiewaczy "ALEKSANDROWIACY" z UG w 

Aleksandrowie 

15. Zespół wok-instr "TOMASZOWIACY" ze Stowarzyszenia Artystycznego 

Chóru „Tomaszowiacy”  w Tomaszowie Lubelskim 

16. Zespół śpiewaczy z GOK w Biłgoraju 

 
Pomimo zgłoszenia, nie dojechali do Krasnobrodu następujący wykonawcy: 

Zespół „KAPRYS” z Krynic oraz Zespół Śpiewaczy z GOK w Biłgoraju. Tak 
więc, po wysłuchaniu 14 podmiotów wykonawczych Jury w składzie: Ryszard 
Badach, Andrzej Greszta i Józef Bąk, zakwalifikowało do Finału Festiwalu w 
Będzinie następujących wykonawców: 

1. Solistkę Katarzynę Kozak z Chełma 

2. Chór „HARMONIA”  z Gimnazjum im. Pawła Adamca w Łukowej 
 Biorąc pod uwagę wysoki poziom artystyczny prezentowanych programów i 
ograniczoną liczbę wykonawców, których można było nagrodzić udziałem w  

 
Finale Festiwalu w Będzinie Jury 
przyznało wyróżnienia, które otrzymali 
następujący wykonawcy: 
1. Chór Mieszany „ALCANTO” Z 

Centrum Kultury Gminy Łańcut – 

Ośrodek Kultury w Albigowej. 

2. Chór Kameralny „EXULTATE 

DEO” z Kościoła pw. Św. Andrzeja 

w Chełmie. 

3. Zespół Wokalny 

„TOMASZOWIACY” ze 

Stowarzyszenia Artystycznego 

Chóru „Tomaszowiacy” w 

Tomaszowie Lubelskim. 

4. Zespół Wokalny z Gimnazjum im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Aleksandrowie. 

5. Chór „WIOLINKI” ze Szkoły 

Podstawowej w Łukowej. 
 
 Finał XI Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek odbył się w dniach 6-
9.01.2005r. w Będzinie. 
 Z przyjemnością informujemy, że 
Jury XI Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek w Będzinie, w 
składzie: przewodnicząca: prof. Anna 
Fiebig oraz członkowie: ks. prof. 
Kazimierz Szymonik i prof. Mirosława 
Knapik przyznali wyróżnienie w kategorii 
chórów dziecięcych dla   laureata 
eliminacji rejonowych w Krasnobrodzie 
tj. dla Chóru „HARMONIA” z 
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. 
Pawła Adamca w Łukowej. 
 Gratulujemy wszystkim 
chórzystom oraz prowadzącemu chór 
Panu Sławomirowi Kuczkowi. 

M. Czapla 
 

Fotoreportaż z eliminacji – str. 10-11 

 

 
 
 

 
 
 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa  

w Tomaszowie Lubelskim 
i Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi 

w Krasnobrodzie 
 

zapraszają do udziału w 
 

AKCJI HONOROWEGO 

ODDAWANIA KRWI 
 

która odbędzie się  
w dniu 25.01.2005r. (wtorek)  

od godz. 800 
 

w CENTRUM KULTURY I SPORTU   
w Krasnobrodzie 

 

 
 

„IGROS” a darczyńcy 
 

 Początek każdego roku wypada zaplanować w zakresie wydatków i 
przychodów. MGKS „Igros” Krasnobród część swojej działalności opiera z 
wpłat sponsorów (darczyńców). Mając status organizacji użytku 
publicznego mają Państwo prawo wglądu jak są wydawane pieniądze 
podatnika, ale i macie Państwo prawo i możliwość przekazania 1% z 
podatku od dochodu należnego fiskusowi na rzecz MGKS „Igros” w 
Krasnobrodzie. Środki , jakie otrzymamy od Państwa w ramach 1% 
przeznaczymy w całości, zgodnie z ustawą i Państwa wolą, na realizację 
celów statutowych w roku 2005. 
 Co należy zrobić aby przekazać 1 % podatku na cele statutowe 
naszego klubu? 
1. Obliczyć 1 % podatku  
2. Dokonać przelewu lub wpłaty potwierdzonej przekazem pocztowym o 

równowartości kwoty 1% lub więcej z tym, iż od podatku podlega 
odliczeniu 1% na konto:  Kredyt Bank S.A. o/ Zamość 
11150018071218000309000000, a w tytule z dopiskiem „Darowizna 
na cele statutowe”. 

3. Wykazać w formularzu PIT 36lub PIT 37 kwotę wpłaty w rubryce 192 
(PIT 36) lub w rubryce 123 (PIT 37), a następnie pomniejszyć  o jej 
wysokość kwotę podatku należną fiskusowi. 

Z góry dziękując tym, którzy wspierali nas w roku ubiegłym i tym, którzy 
być może zechcą okazać życzliwość w roku bieżącym dziękuję w imieniu 
zarządu MGKS „Igros” Krasnobród. 

 Z poważaniem  
Prezes MGKS „Igros” Krasnobród Sławomir Radliński 
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Sylwester 2005 
Czyli gdzie i za ile 

można było poszaleć w tę wyjątkową noc 

 
 
ognisko połączone z pieczeniem 
kiełbasek. Ponadto za dodatkową opłatę 
goście mogli pojechać na kulig 
zorganizowany w Nowy Rok. Była to 
nie lada atrakcja ponieważ większość 
gości przyjechała do Krasnobrodu z 
Zamościa, Lublina i Warszawy. 
 Oprócz imprez zorganizowanych 
Sylwestra spędzaliśmy na prywatkach, z 
przyjaciółmi, w domach na łonie 
rodziny, albo w wynajętych lokalach, 
gdzie sami dla siebie byliśmy 
organizatorami i to od nas zależało jak 
będziemy witać ten 2005r.  
    Centrum Kultury i Sportu także 
udostępniło salę na tę wyjątkową noc. 
Bawiła się tu czterdziestoosobowa grupa 
młodzieży szkolnej, która postanowiła 
spędzić Sylwestra w swoim gronie.  
 Byli też tacy, którzy przyjście 
Nowego Roku świętowali na 
Krasnobrodzkich Kamieniołomach, 
gdzie z punktu widokowego mogli 
podziwiać wspaniałe fajerwerki i w ich 
świetle składać sobie życzenia.  
 Tak więc Sylwester już za nami, 
następny za rok. Ale nie ma się czym 
martwić rozpoczął się karnawał, czas 
zabawy i tańców.  

Zatem udanej zabawy!!! 
        M.K. 

 
 
 Rokrocznie przed końcem grudnia 
zastanawiamy się gdzie spędzić tę 
jedyną i wyjątkową noc sylwestrową, 
aby dobrze się bawić i w szampańskim 
nastroju powitać Nowy Rok.  
 Krasnobród mimo tego, że jest 
małym miasteczkiem daje nam wiele 
możliwości wyboru. Już przed świętami 
pojawiają się pierwsze ogłoszenia, które 
informują nas o propozycjach 
poszczególnych organizatorów. Jedni 
kuszą nas ceną, inni atrakcjami 
przygotowanymi na tę okoliczność. 
Słowem jest w czym wybierać. Tak też 
było i w tym roku.  
 Tradycyjnie najwięcej 
Krasnobrodzian bawiło się na balu 
sylwestrowym zorganizowanym przez 
Dyrekcję i Radę Rodziców Zespołu 
Szkół Podstawowych. Impreza w szkole 
zgromadziła 62 pary, każda z nich za 
wejście musiała zapłacić 225 zł.  
Kuchnia była tradycyjna, a goście bawili 
się przy muzyce zamojskiego zespołu „ 
EX- AZJA”. 
Cały dochód z tego balu przekazany 
został na potrzeby szkoły, dlatego cieszy 
fakt, że frekwencja była dobra i 
mieszkańcy Krasnobrodu oprócz tego, że 
mogli się dobrze pobawić wsparli budżet 
podstawówki. W tym miejscu należy też 
wspomnieć, że podczas balu 
zorganizowany został tzw. 
„czekoladowy walczyk”, z którego 
uzyskane pieniążki również zasiliły 
konto szkoły. 
  Centrum Szkolenia i Rekreacji 
„ENERGETYK” gościło u siebie 75 
par, które za sylwestrową zabawę 
musiały zapłacić 350 zł. W cenie tej 
organizatorzy zapewnili cztery dania 
gorące, przystawki ½ l alkoholu i 
szampan. Oprócz tego nad dobrą zabawą 
czuwał wodzirej i zespół z Agencji 
Artystycznej „Capital”. 

 
 
 O północy wszyscy goście mogli 
podziwiać piękny pokaz sztucznych ogni 
i napić się szampana przy ognisku. 
Trzeba też dodać, że organizatorzy 
zapewnili wszystkim uczestnikom 
zabawy (z Zamościa i okolic) gratisowy 
dojazd do Krasnobrodu i powrót do 
domu. 
 Najwięcej osób, bo 90 par głównie z 
Warszawy, Rzeszowa i Krakowa gościł 
u siebie Pan Tadeusz Wszoła – 
„Karczma Gwarek”, u którego 
wejściówka na bal kosztowała 190zł. 
Wszyscy bawili się przy muzyce 
serwowanej przez didżeja. Natomiast 
jeśli chodzi o kuchnię, to goście nie 
mogli narzekać, ponieważ stoły były 
syto zastawione zimnymi przystawkami 
i sałatkami, a i dań gorących  nie 
brakowało.  
Aby uatrakcyjnić ten wyjątkowy wieczór 
organizator zadbał o konkursy z 
nagrodami. Było też losowanie 
szczęśliwych wejściówek, które także 
kryły niespodzianki. Ponadto o godz. 
24.00 wszyscy uczestnicy zabawy mogli 
podziwiać przygotowane fajerwerki 
wznosząc toasty tradycyjnym 
szampanem. 
 W trochę mniejszym gronie, bawili 
się goście Ośrodka Wypoczynkowego 
„Telekomunikacja Polska S.A”. W 
zorganizowanym tam balu wzięło udział 
40 par, które za zabawę musiały zapłacić 
195 zł. Oprócz dobrej kuchni i didżeja 
organizator zapewnił wszystkim 
uczestnikom imprezy wiele atrakcji. Już 
na wejściu każdy z gości został powitany 
grzanym winem podawanym w 
malutkich beczułeczkach, następnie 
wszyscy dostali piękne maski i 
kapelusze, które ubarwiły całą zabawę. 
W cenę wejściówki wliczony był także 
pokaz sztucznych ogni, szampan  i 
noworoczne  
 

 

GMINNE CENTRUM 
INFORMACJI 

(Internet) 
w Krasnobrodzie  

ul. 3 Maja 26,  
tel./fax. 660-70-46 

  

SERDECZNIE  
ZAPRASZA 

 

od poniedziałku do piątku  
w godz. 10.00 – 18.00 

oraz w soboty 
w godz. 8.00 – 16.00 
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Wieści 
z Sanatorium Rehabilitacyjnego  

dla Dzieci w Krasnobrodzie 
 

Winda 
 
 Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza 
Korczaka w Krasnobrodzie informuje, iż w grudniu 2004r. dokonano końcowego 
odbioru inwestycji dotyczącej dostawy i montażu windy w pawilonie sanatoryjnym. 
Zamontowano dźwig szpitalny hydrauliczny przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych na wózkach oraz do przewozu chorych na łóżkach szpitalnych o 
udźwigu minimalnym 1000kg lub 13 osób. 
Wykonawcą w/w zadania był Zakład Elektromechaniki Dźwigowej „POLLIFT” z 
Tomaszowa Lubelskiego.  
 Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic 
między regionami”.  
 Realizacja przedmiotowego zadania była też możliwa dzięki finansowemu 
udziałowi Inspektoratu PZU S.A. w Zamościu, Zamojskiej Korporacji 
Energetycznej, Parlamentarzystów Ziemi Zamojskiej  oraz innych darczyńców.  
 Dyrekcja Sanatorium pragnie podziękować wszystkim Ofiarodawcom, którzy 
przyczynili się do sfinalizowania tego przedsięwzięcia.  
 Dzięki posiadaniu windy Sanatorium może przyjmować na turnusy osoby 
niepełnosprawne. Dotychczas brak windy stanowił poważna barierę  i niekiedy 
uniemożliwiał osobom ze schorzeniami układu ruchu  pobyt w naszym Sanatorium. 

 

 
Wizyta  

delegacji z Ukrainy 
 
W dniach 9-10 grudnia 2004r. 
Samodzielne Publiczne Sanatorium 
Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza 
Korczaka w Krasnobrodzie gościło 12 
osobową delegację Polaków z Ukrainy 
na czele z Panią Niną Porębską – 
Przewodniczącą Towarzystwa Kultury 
Polskiej w Łucku. Delegacji 
towarzyszyła 4-osobowa grupa 
członków Towarzystwa Miłośników 
Wołynia i Polesia. Ukraińscy goście 
odbyli wycieczkę po najciekawszych 
miejscach Krasnobrodu. Podczas 
uroczystej kolacji Pan Adam Kałuża 
przybliżył historię Krasnobrodu, 
natomiast Dyrektor Sanatorium Pan 
Wieslaw Chmielowiec opowiedział o  
funkcjonowaniu Sanatorium. W drugim 
dniu pobytu nasi rodacy zwiedzili 
Sanktuarium Maryjne, gdzie 
odprawiona została Msza Święta w ich 
intencji. Dla gości z Ukrainy wizyta ta 
miała szczególne znaczenie. Niektórzy 
przyjechali tu po raz pierwszy od wielu 
lat. Ujęła ich Polska gościnność i 
życzliwość.  
 

Marta Lizut 

 

Gwiazdka 2004 

Krasnobrodzianka zwyciężczynią  
ogólnopolskiego konkursu!!! 

 
 Pewnego dnia przeglądając strony 
internetowe natknęłam się na informację 
Miejskiego Domu Kultury w 
Świnoujściu, który ogłaszał 
Ogólnopolski Konkurs na Ozdobę 
Choinkową „GWIAZDKA 2004” 
 Uczestnikiem tego konkursu mógł 
być każdy, kto na adres tegoż Domu 
Kultury nadeśle lub dostarczy co 
najmniej jedną ozdobę choinkową, 
wykonaną dowolną techniką.  
 Nie zwlekając długo z tą informacją, 
na najbliższym spotkaniu z dziećmi 
uczęszczającymi na zajęcia w świetlicy 
działającej w Centrum Kultury i Sportu 
przekazałam im szczegóły dotyczące 
tego konkursu. 
 Zapału było wiele, ale do realizacji 
zadania przystąpiła tylko jedna 
dziewczynka. Nie trzeba było długo 
czekać na konkursową ozdobę, a 
właściwie na ich komplet, ponieważ 
dziewczynka zrobiła sześć bombek 
choinkowych, które były wykonane 
bardzo ciekawą techniką.  

 

 
Kiedy przyniosła je na zajęcia 
postanowiłyśmy, że zrobimy na nie 
kolorowe pudełeczko i wyślemy do 
Świnoujścia. Tak też się stało, 25 
listopada 2004r. bombki zostały 
wysłane na konkurs. Pozostawało tylko 
czekać na wyniki, które miały być 
ogłoszone 18.12.2004r.  
 We wtorek 21 grudnia podczas 
kolejnych zajęć świetlicowych 
postanowiłam poszukać wyników 
konkursu na stronie internetowej 
Miejskiego Domu Kultury w 
Świnoujściu, jednak żadnych informacji 
tam nie było. W tej sytuacji nie 
pozostawało nic innego jak 
zatelefonować i przekonać się jak 
wypadła w konkursie nasza mała 
twórczyni. Telefon odebrała bardzo miła 
pani, która poinformowała mnie, że w 
kategorii dzieci I miejsce zdobyła...... 
tak, tak Proszę Państwa mieszkanka 
Krasnobrodu DARIA 
GRABOWSKA!!! Jakaż była radość  
pracowników naszego Domu Kultury i 
wszystkich kolegów i koleżanek, kiedy  

 
poinformowałam ich o wynikach 
konkursu. Były oczywiście brawa i 
gratulacje. Na nagrodę trzeba było 
jednak poczekać, ponieważ miała być 
wysłana pocztą. Ale warto było, 3 
stycznia 2005r. nasza mała laureatka 
odebrała dyplom i długo oczekiwaną 
niespodziankę – dużego pluszowego 
psa. 
 Myślę, że ta wygrana była ważna 
nie tylko dla małej Darii ale także dla 
pozostałych dzieciaków, które mogły się 
przekonać, że należy wierzyć w siebie, 
próbować swoich sił i nie poddawać się, 
bo nigdy nie wiadomo kiedy nasza praca 
zostanie doceniona. Mam także 
nadzieję, że właśnie ta wygrana stanie 
się motywacją do dalszej twórczej pracy 
nie tylko docenionej Darii, ale także 
pozostałych bywalców zajęć 
świetlicowych.  
 Tak więc drogie dzieciaki życzę 
wam dużo sukcesów w tym Nowym 
2005 roku!!!  

      
   M.K.      
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Spacerkiem 
 

„Moim Bliskim i Przyjaciołom, którzy wspierali  

mnie w trudnych chwilach z wdzięcznością 

 i z miłością poświęcam” 

 

 W dniu 5 listopada 2004r. w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbyło się 
spotkanie z poezją autorstwa p. Marianny Olszewskiej z Krasnobrodu. Spotkanie 
połączone było z promocją nowo wydanego, trzeciego z kolei, tomiku poezji pt. 
„Spacerkiem”. 
  

 Marianna Olszewska urodziła się 8 sierpnia 1948 roku we wsi Tarzymiechy w 

powiecie krasnostawskim. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Zamościu w 1967 

roku podjęła pracę nauczycielską w Wólce Husińskiej. Od 1975 roku uczyła języka 

polskiego w Krasnobrodzie. W latach 1975-1979 studiowała filologię polską na UMCS 

w Lublinie. W 1988 roku rozpoczęła prace w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym przy Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Krasnobrodzie, gdzie 

pracowała do 2000 roku.  

 Jest współzałożycielką i członkinią zespołu folklorystycznego „Wójtowianie”, dla 

którego też pisze teksty piosenek. Jej wiersze publikowane były na łamach „Gazety 

Krasnobrodzkiej”. 

  Dotychczas ukazały się dwa zbiory jej wierszy: „Pamiętnik sercem pisany” 

wydany przez Centrum Kultury i Sportu w 2001 roku oraz „Smak jesiennych 

poziomek” wydany również w tym samym roku przez wydawnictwo Norbertinum z 

Lublina. 
 

 Na spotkanie w CKiS przybyli: ks. Tadeusz Sochan – proboszcz parafii w Górecku 
Kościelnym, ks. Piotr Gmiterek i ks. Krzysztof Maj – księża wikariusze z Krasnobrodu, 
rodzina, przyjaciele, znajomi Poetki oraz sponsorzy wspomnianego wyżej tomiku. 
 Po powitaniu wszystkich 
uczestnicy spotkania wysłuchali 
programu słowno-muzycznego w 
wykonaniu krasnobrodzkiej młodzieży. 
 Wiersze recytowali: Urszula 
Kowalczuk, Maria Murdzek, Kamila 
Roczkowska, Karolina Maruszak, 
Agnieszka Kostrubiec, Marcin Kołtun, 
Rafał Rembisz, Tomasz Osuch i Paweł 
Łubiarz. Program przygotowany został 
pod kierunkiem instruktorów CKiS: 
Marioli Kaweckiej i Marka Molendy. 
 W dalszej części spotkania głos 
zabrała p. Marianna Olszewska, która 
opowiedziała o swojej twórczości 
poetyckiej, zaprezentowała kilka 
wierszy i podziękowała wszystkim, 
którzy mieli swój wkład do wydania 
tomiku poezji „Spacerkiem”. 
 Spotkanie z poezją swoją 
obecnością, a także muzyką i śpiewem, 
uświetnił zespół folklorystyczny 
„Wójtowianie”. 
 Poszczególne piosenki prezentowane przez „Wójtowian” uzupełniane były przez p. 
Mariannę Olszewską informacjami dotyczącymi historii ich powstania oraz 
okoliczności ich prezentacji. 
 Po wysłuchaniu koncertu „Wójtowian” głos zabrał ks. Tadeusz Sochan, który 
podziękował za zaproszenie na to spotkanie, przekazał p. M. Olszewskiej upominek od 
braci Golców przywieziony z Milówki, a następnie zaprosił zespół „Wójtowianie” do 
udziału w kolejnym Festiwalu Pieśni Maryjnej organizowanym w Górecku. 
 Potem składano życzenia Poetce i wręczano kwiaty. Tradycyjnie już ustawiła się 
kolejka, aby otrzymać własnoręczną dedykację Poetki w promowanym tomiku poezji 
„Spacerkiem”. 
 Na zakończenie spotkania wszyscy zostali zaproszeni na kawę, herbatę i słodki 
poczęstunek. 

M. Czapla 

 

Kącik  
Poetycki 

 
 W „Kąciku Poetyckim” publikujemy 
wiersze autorstwa Marianny Olszewskiej 
pochodzące s tomiku poezji pt. 
„Spacerkiem”. 
 

Tak ci ładnie 
 
Tak ci ładnie w uśmiechu 
tak do twarzy 
w oczach ciepłe płomyki migocą 
tak ci ładnie w uśmiechu 
kiedy marzysz 
kiedy go gwiazd uśmiechasz się nocą 

 
Jeszcze ładniej ci w uśmiechu 
gdy się schylasz 
żeby główkę pogłaskać dziecka 
kiedy czuwasz 
nad pierwszymi krokami 
malutkiego jeszcze człowieczka 
 
Lecz najładniej ci w uśmiechu 
gdy twarz twoja 
promienny uśmiech przyobleka 
a młodymi rękami 
podtrzymujesz 
starego cierpiącego człowieka 

 
*   * 
   * 

mówią 
że jestem wesoła 
tylko moje wiersze 
są smutne 
 

przecież musiałam  
jakoś uporządkować  
uczucia 
 

radość 
oddałam przyjaciołom 
 

miłość  
rozdzieliłam  
między bliskich 
i dalekich 
 

gniew 
spaliłam na stosie 
przy okazji 
wiosennych porządków 
 

smutek odłożyłam 
do lamusa 
wierszy 
może się jeszcze 
do czegoś  
przyda 
 

od czasu do czasu 
czytam wiersze 
i odkurzam 
smutki 
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XIX sesja Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie  

 W dniu 28 grudnia 2004 roku w 
lokalu Centrum Kultury i Sportu 
w Krasnobrodzie odbyła się XIX sesji 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 
 Podczas sesji  omawiano 
następujące uchwały: 
1. Uchwała ws. wyrażenia zgody na 

zbycie niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność 

Miasta i Gminy położonej w 

Krasnobrodzie. 
Proponowana do zbycia nieruchomość o 
pow. 680m2 położona jest 
w Krasnobrodzie przy ul. Zamojskiej. 
Przez tą nieruchomość przebiega linia 
gazowa g 20.  
Nabyciem w/w nieruchomości 
zainteresowany jest p. Aleksander 
Kołtun zam. w Krasnobrodzie, który 
chciałby w ten sposób poszerzyć swoją 
posesję. Pani E. Borowicz – pracownik 
UM w Krasnobrodzie wyjaśniła, że po 
podjęciu omawianej uchwały 
nieruchomość będzie zbywana w trybie 
ustnego przetargu nieograniczonego.   
Uchwała została podjęta. 
 

2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Miasta i Gminy 

Krasnobród. 

Uzasadnienie do projektu uchwały 
przygotował p. Antoni Margol 
pracownik UM w Krasnobrodzie, w 
którym poinformował, że proponowane 
do zbycia udziały w nieruchomościach 
położone są w terenach budownictwa 
zagrodowego (jedna działka), dwie 
działki stanowią las, natomiast 
pozostałe działki stanowią użytki rolne i 
użytki zielone. Nabyciem udziału 
w nieruchomościach wymienionych 
w projekcie uchwały zainteresowana 
jest p. Jadwiga Szymczuk zam. w 
Majdanie Wielkim, która jest 
udziałowcem przedmiotowych 
nieruchomości w 6/128 części. 
Zaproszona na sesję  p. Jadwiga 
Szymczuk poinformowała, że jest 
zainteresowana nabyciem działek, które 
użytkuje. 
Pani E. Borowicz poinformowała, że 
każda z działek będzie odrębnie 
szacowana i odrębnie zbywana w trybie 
ustnego przetargu nieograniczonego. 
Uchwała została podjęta. 
 

3. Uchwała ws. wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Miasta i Gminy 

Krasnobród. 

Według uzasadnienia do projektu 
uchwały przygotowanego przez p.  

Antoniego Margola nieruchomości 
wyszczególnione w uchwale położone 
są w obrębie ewidencyjnym Majdan 
Mały przy granicy obrębu Majdan 
Wielki stanowią użytki zielone (łąka). 
Nabyciem przedmiotowej 
nieruchomości zainteresowany jest 
rolnik p. Jan Kopczyński zamieszkały w 
Majdanie Małym. 
Zbywanie nieruchomości będzie 
odbywało się w trybie ustnych 
przetargów nieograniczonych. 
Uchwała została podjęta. 
 
4. Uchwała ws. przystąpienia do 

sporządzenia zmian w studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Krasnobród. 
Udzielając wyjaśnień do projektu tej 
uchwały p. Adam Kalita kierownik Ref. 
Budownictwa Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska UM w 
Krasnobrodzie poinformował, że 
zgodnie z ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
opracowane plany zagospodarowania 
przestrzennego i ich zmiany muszą być 
zgodne ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy 
Krasnobród. W związku z tym by 
można było zmienić plan wcześniej 
należy zmienić studium. Następnie 
omówił obszary obejmujące zmiany: 
1) obszar położony w miejscowości 
Hutków, ze zmianą przeznaczenia z 
terenu upraw polowych, lasów i zalesień 
na tereny obiektów składów i 
magazynów oraz zabudowy usługowej, 
2) obszar położony w miejscowości 
Majdan Wielki, ze zmianą 
przeznaczenia z terenu lasów na tereny 
obiektów produkcyjnych składów i 
magazynów oraz zabudowy usługowej. 
Uchwała została podjęta. 
5. Uchwała ws. wyrażenia zgody na 

nabycie niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej na własność 

Miasta i Gminy Krasnobród. 
Uzasadniając projekt uchwały 
poinformowano radnych, iż potrzeba 
nabycia nieruchomości powstała w 
związku z koniecznością budowy ujęcia 
wody dla miejscowości Hutków. Po 
rozmowach przeprowadzonych z 
właścicielami działek położonych w 
tym rejonie dokonano wstępnych 
ustaleń co do nabycia działki położonej 
w Hutkowie o pow. 0,52ha. od p. 
Małgorzaty Wasiura zam. w Suchowoli, 
która wyraża zgodę na jej zbycie. 
Uchwała została podjęta. 

 
6. Uchwała ws. uchwalenia Miejsko-

Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2005r. 
Omawiając tę uchwałę poinformowano 
radnych iż w ramach tego programu 
finansowane będą takie zadania jak: 
zakup sprzętu i materiałów do 
prowadzenia zajęć opiekuńczo-
wychowawczych, dofinansowanie 
działalności klubów sportowych i Izby 
Wytrzeźwień w Zamościu, zakup 
paliwa dla Posterunku Policji w 
Krasnobrodzie, badania psychiatryczne 
oraz wynagrodzenia dla członków 
Miejsko-Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
 
7. Uchwała ws. wyboru banku do 

bankowej obsługi budżetu Miasta i 

Gminy Krasnobród. 
Skarbnik MiG p. Jadwiga Kusiak 
poinformowała, że 31 grudnia 2004r. 
upływa okres zawartej umowy z Kredyt 
Bankiem S.A odział w Zamościu na 
obsługę bankową budżetu MiG. 
Do obsługi bankowej na okres od 
01.01.2005r. do 31.12.2007r. proponuje 
się dotychczasowy bank tj. Kredyt 
Bankiem S.A Oddział w Zamościu. 
Zgodnie z ustawą prawo zamówień 
publicznych w tej sprawie nie jest 
wymagana zgoda Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. 
Nadmieniła, że  koszty związane z 
obsługą bankową wynoszą około 15 
000,00zł oraz, że czynsz za lokal, z 
którego korzysta bank wynosi 1200zł 
miesięcznie. Uchwała została podjęta. 
 

8. Uchwała w sprawie zmian w 

budżecie gminy na 2004 rok. 
Uchwała została podjęta. 
 

9. Uchwała  w sprawie emisji obligacji 

komunalnych. 
Komentarza do projektu uchwały 
udzieliła Skarbnik MiG p. Jadwiga 
Kusiak, która poinformowała, że 
planuje się wyemitować obligacje na 
kwotę 2600000zł w 8 seriach. Emisja 
obligacji nastąpi w latach 2005-2006 a 
pozyskane z obligacji środki zostaną 
przeznaczone na sfinansowanie 
inwestycji oświatowych, 
energetycznych, budowę dróg, 
chodników, sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej oraz modernizację 
zbiorników wodnych. Wydatki 
związane z wykupem obligacji i 
wypłatą oprocentowania zostaną 
pokryte z dochodów MiG Krasnobród w 
latach 2006-2013. 
Skarbnik poinformowała, że w stosunku 
do dochodów zadłużenie gminy na 
koniec roku 2004 wyniesie około 34% a 
po emisji obligacji i zaplanowanych 
pożyczkach na 2005r około 37%. 
Nadmieniła także, że w sprawie emisji 
obligacji  

 

Ciąg dalszy na str. 9 
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Przeznaczenie 
 Zaraz po szkole umówiłem się z 
Rafałem u niego w domu na robienie 
testów z matmy. Sprawdzian na koniec 
półrocza nieuchronnie się zbliżał, a my 
musieliśmy obaj poprawić oceny, bo prof. 
Ziołowska uwzięła się na nas. Jak na złość 
na nas obu – i tylko na nas.  
 Wpadłem do domu tylko na chwilę; 
rzuciłem plecak, coś tam przegryzłem na 
zimno, napisałem mamie kartkę, wziąłem 
trochę potrzebnych materiałów i 
wyszedłem. Żeby nie tracić czasu – a 
miałem do Rafała kawałek – podjechałem 
podmiejskim i od razu obiecałem sobie, że 
wrócę pieszo, bo jest tak ciepło, że aż 
szkoda podróżować komunikacją miejską. 
Co prawda był środek listopada, ale śniegu 
ani śladu, powietrze ciepłe, wiatru nie 
było, a w dzień to nawet trochę słońca – 
istna wiosna, no oczywiście gdyby nie ta 
przeklęta matma. 
 W pewnym momencie uświadomiłem 
sobie, że przez cały ten pośpiech nie mam 
ze sobą biletu.  
– No tak został w plecaku – pomyślałem – 
ale to będzie przynajmniej oficjalny 
argument na mój pieszy powrót do domu.  
 Wtedy jeszcze nie przypuszczałem, że 
dużo lepsze byłoby ryzyko przejechania 
kilku przystanków „na gapę”, aniżeli 
samotna wędrówka przez pół miasta i to w 
dodatku pomiędzy blokami.  
 Testy i zadania szły nam nie najgorzej.  
– No tak, we dwóch to można coś 
wydumać, ale Zioło nawet nie da spojrzeć 
na cudzą kartkę, nie mówiąc już o 
legalnym ściąganiu z zeszytu – Rafał 
podsumował nasz cały wysiłek. 

– Jakoś to będzie – odparłem moim 
ulubionym cytatem z Przedwiośnia. – 
Przecież ona wie, że my matmy to ani w 
ząb nie czaimy. A jakby nam znów coś 
nie wyszło, to oceny na świadectwo 
maturalne poprawimy na koniec roku. 
Stary, miej nadzieję, może przymruży w 
końcu na nas oko, a jak nie to... 
– Zaczniemy zbierać forsę na kopertę! – 
z nieukrywaną złością dokończył Rafał. 
– No dobra, może być też taka opcja. To 
się jeszcze zobaczy. 
– Ok, kończymy te nasze „prywatne 
korki”, bo mam jeszcze dzisiaj basen w 
planie. Odprowadzisz mnie kawałek? 
Tam po drodze będzie przystanek 
autobusowy, to sobie już równiutko 
podskoczysz do chaty. Co Ty na to? – 
rzucił na tapetę Rafał. 
– Czego nie robi się dla kumpla, 
szczególnie tak jak ja poszkodowanego 
z matmy – odparłem ze śmiechem. – A 
poza tym ten przystanek nie będzie mi 
potrzebny, nie wziąłem biletu, 
pojedynczego nie opłaca się kupować, 
fajna pogoda to się przelecę, nie tak 
późno przecież. A co do tego basenu, to 
ja wolę halę.  
 Zioło  matma, ja – pływanie, Ty – 
noga. Każdy robi to, co lubi. Idziemy? 
Rozstaliśmy się pod kompleksem 
basenów. 
– Narty. 
– No to łyżwy. 
 Przeszedłem przez osiedlowe 
boisko, minąłem cztery ogromne bloki i 
natrafiłem na pierwsze skrzyżowanie.  
– No i co, chłopie, w prawo czy w lewo?  

  

 
 
- zapytałem siebie, bo nie wiedziałem, 
którędy będzie krócej.  
 Wymyśliłem, że w prawo. Ledwo 
uszedłem kilkanaście metrów, a 
ujrzałem przed sobą dumnie 
spacerującego kruka. 
– Nie to, żebym wierzył w 
przeznaczenie, ale czarny kruk niczego 
dobrego nie wróży – przemknęło mi 
przez myśl.  
 Nagle zza rogu kolejnego bloku 
wyłoniła się jakaś duża ciemna postać. 
Szybko szła w moją stronę. Jakiś 
dziwny dreszcz złego przeczucia 
przeszedł po moich plecach. Kilka 
metrów przede mną, temu ogromnemu 
dresiarzowi, wypadł z kieszeni długi 
nóż i z hukiem pocałował chodnik. 
Stanąłem jakbym zapuścił korzenie w 
ziemię. 
...albo Cię zarżnę – dotarło do mnie 
tylko kilka ostatnich słów łysego 
drągala.  
 Nie miałem z nim szans: był o 
głowę wyższy, lepiej zbudowany i miał 
nóż. Bez namysłu rzuciłem się do 
ucieczki. Dopadłem jakiegoś 
blokowego sklepiku, który czynny był 
do 22.00. i zadzwoniłem po ojca. Na 
poczekaniu wymyśliłem, że zwiał mi 
ostatni autobus i podałem namiary na 
sklepik.  

 
*** 

 Z matmy zdaliśmy. Ale 
postanowiłem, że już nigdy nie zajrzę 
do żadnego zbioru zadań. Wolałem 
poświęcić mój cenny czas na siłownię. 
Gdyby nie treningi na hali i strach na 
plecach, nie dobiegłbym wtedy żywy 
do najbliższej klatki.  

maleńka 

 
 

XIX sesja Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie 

 

Ogłoszenie 
 

Sprzedam: 
Działkę o pow. 15 arów  

(Namule) 
Tel. (0-84) 660- 76-69 

 

 

Ciąg dalszy ze str. 8. 

będzie potrzebna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Uzupełniając wypowiedź p. Skarbnik Przewodniczący Rady powiedział, że uzyskane 
z obligacji środki dadzą możliwość ubiegania się o środki z funduszy unijnych na 
planowane inwestycje.  
Burmistrz M. Pasieczny  podkreślił, że środki uzyskane z emisji obligacji będą 
integralnie związane z inwestycjami zapisanymi  w budżecie gminy. Burmistrz dodał, 
że na inwestycje, na które istnieje możliwość pozyskania środków finansowych 
będziemy składać wnioski natomiast czy uzyskamy te środki trudno przewidzieć. 
Dlatego też uważa, że należy wykonywać inwestycje w miarę posiadanych środków 
własnych.  
Uchwała została podjęta. 
 

10. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. 
Komentarza do projektu uchwały udzieliła p. Jadwiga Kusiak Skarbnik MiG. Następnie 
zapoznała z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13.12.2004r. pozytywnie 
opiniującą budżet Miasta i Gminy Krasnobród na 2005 rok. 
 Szczegóły dotyczące budżetu Miasta i Gminy Krasnobród na 2005 rok publikujemy 
na str. 12-16 bieżącego wydania G.K. 

Oprac. M. Czapla 

 

Od Redakcji 
 

Zapraszamy  
do zamieszczania 

na łamach 
„Gazety Krasnobrodzkiej” 
różnego rodzaju ogłoszeń. 

 
Ogłoszenia publikowane 

będą bezpłatnie. 
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XI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL  

KOLĘD I PASTERAŁEK 
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Budżet  
Miasta i Gminy Krasnobród  

na 2005 rok 
 
 Podczas XIX w tej kadencji i ostatniej w 2004 roku sesji 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, która odbyła się w dniu 28 
grudnia radni uchwalili  budżet Miasta i Gminy Krasnobród na 
2005 rok. 
 Poniżej publikujemy szczegółowe informacje dotyczące 
budżetu na 2005 rok. 

 
I. DOCHODY BUDŻETU GMINY 

 
Dochody budżetu gminy planuje się uzyskać 
w wysokości: 12411151 
w tym: dochody na zadania własne: 10973908 
dochody związane z realizacją zadań 
administracji rządowej i innych zadań 
zleconych ustawami:   1437243 
  
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                   203836 
Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego, za 
dzierżawę obwodów łowieckich i tenuty 
dzierżawnej 2000 
Dopłata WFOŚ i GW do oprocentowania 
obligacji na kanalizację 14937 
Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa za wykonanie w 
2004r. " Przebudowy ujecia wody w 
miejscowości Husiny " w ramach programu 
SAPARD 83611 
Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa za wykonanie w 
2004r. " Budowy sieci wodociągowej w 
miejscowości Wólka Husińska " w ramach 
programu SAPARD 103288 
  
Dział 600 - Transport i łączność 104515 
Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa za wykonanie w 
2004r. "Budowy parkingów przy ul. 
Kościuszki i Partyzantów w Krasnobrodzie" w 
ramach programu SAPARD 104515 
  
Dział 630 - Turystyka 7500 
Dotacja z WFOSiGW na współfinansowanie 
wniosku na kompleksowe zagospodarowanie 
terenu przy źródliskach - użytek ekologiczny 
Belfont 7500 
  
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa     131770 
Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste 
użytkowanie nieruchomości 38770 
Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego i 
czynszów mieszkalnych 83000 
Wpływy z rozliczenia kosztów scalenia i 
podziału 10000 
Dział 750 - Administracja publiczna 9400 
Prowizja za prowadzenie sprzedaży i 
dzierżawę gruntów ANR oraz prowizja ze 
sprzedaży znaków skarbowych 5000 
Dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu 
admin. rządowej - 5% wpływów z opłat za 
dowody osobiste 400  

 
Wpływy z tytułu opłaty za wpis do rejestru 
działalności gospodarczej 4000 
  
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od jedn. nie 
posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 2954038 
Podatek rolny od os. prawnych 8680 
Podatek leśny od os. prawnych 65820 
Podatek od nieruchomości od os. prawnych 920508 
Udział w podatku doch. od os. fizycznych 1038281 
Udział w podatku doch. od os. prawnych 25000 
Wpływy z opłaty skarbowej 25000 
Podatek od czynności cywilno-prawnych od 
os. fiz. 30000 
Podatek rolny od os. fizycznych 266350 
Podatek leśny od os. fiz. 62518 
Podatek od nieruchomości od os. fiz. 314674 
Opłata targowa  15000 
Opłata miejscowa  30000 
Opłata administracyjna za czynności 
urzędowe 2000 
Wpływy z karty podatkowej 10000 
Podatek od środków transportowych 30207 
Podatek od spadków i darowizn 5000 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 5000 
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych 100000 
  
Dział 758 - Różne rozliczenia    6870400 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej, z 
tego: kwota podstawowa - 1.846.075 zł., 
kwota uzupełniająca - 480.754 zł. 2326829 
Część oświatowa subwencji ogólnej 4538571 
Wielkość subwencji przyjęto na podstawie 
pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-
52/2004    
Odsetki od środków na rachunkach 
bankowych 5000 
  
Dział 801 - Oświata i wychowanie    48140 
Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań dla 
nauczycieli 1140 
Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń 
(gimnazjum 9000,00 zł., szkoły podstawowe 
6500,00 zł.) 15500 
Wpływy z opłat rodziców za przedszkole 29000 
Dotacja WFOŚiGW na współfinansowanie 
wniosków składanych przez szkoły na 
edukację ekologiczną 2500 
  
Dział 801 - Oświata i wychowanie    48140 
Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań dla 
nauczycieli 1140 
Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń 
(gimnazjum 9000,00 zł., szkoły podstawowe 
6500,00 zł. ) 15500 
Wpływy z opłat rodziców za przedszkole 29000 
Dotacja WFOŚiGW na współfinansowanie 
wniosków składanych przez szkoły na 
edukację ekologiczną 2500  
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Dział 852 - Pomoc społeczna  116950 
Wpływy z usług opiekuńczych 950 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na 
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 96000 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zasiłki 20000 
  
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 469859 
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na 
utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce – środki PFRON 469859 
  
Dział 900 - Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 50000 
Wpływy ludności na kanalizację  50000 
  
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 7500 
Wpływy z najmu i dzierżawy 6500 
Wpływy z usług 1000 
  
Ogółem zadania własne 10973908 
  
Zadania zlecone  
  
Dział 750 - Administracja publiczna  77711 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania 
zlecone z zakresu administracji rządowej 77711 
  
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 1132 
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na 
prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 
wg. pisma z 19.10.2004r. 1132 
  
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 11000 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne na obronę cywilną 11000 
  
Dział 852 - Pomoc społeczna 1347400 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zasiłki dla 
podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne 271000 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na składki na 
ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzyst. z 
pomocy społ. 24400 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na 
świadczenia rodzinne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 1052000 
Wielkość dotacji celowych na zadania 
zlecone z zakresu administracji rządowej i na 
realizację zadań własnych przyjęto wg. pisma 
Wojewody Lubelskiego z dnia 22 
października 2004r.  
Ogółem na zadania zlecone  1437243 
  
OGÓŁEM 12411151 
  

II.   WYDATKI BUDŻETU GMINY 
Wydatki budżetu gminy planuje się na ogólną 
kwotę: 13030852 
w tym: na realizację zadań własnych: 11593609 
na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych ustawami: 1437243 
  
1. Zadania własne Plan 2005 
  
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo      927115 
1. Opłaty za schronisko dla bezdomnych 
zwierząt 900  

 
2. Dofinansowanie kół łowieckich 2000 
3. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej - 2% od 
wpływów podatku rolnego 5500 
4. Remont filtrów wody w hydroforni w 
Hutkowie (zobowiązanie z 2004r.) 4000 
Inwestycje ogółem 914715 
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami w ulicach : 3-go Maja i Andersa 
w Krasnobrodzie  739600 
2. Koncepcja rozbudowy zalewu i 
zagospodarowania terenu wokół zalewu 25000 
3. Projekt budowlany i budowa wodociągu w 
ul. Kościuszki i ul. Łąkowej w Krasnobrodzie 71958 
4. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i 
budowlanej oraz wykonanie odwiertu 
głębinowego dla miejscowości Hutków i 
Dominikanówka 70000 
5. Zakup pompy głębinowej do modernizacji 
hydroforni w Krasnobrodzie 8157 
  
Dział 600 - Transport i łączność        731584 
Remonty chodników, dróg gminnych i 
przystanków autobusowych (Wólka Husińska, 
Zielone, Kaczórki) 66000 
Zimowe utrzymanie dróg 30000 
Remont przepustów w Hutkowie, Zielonym i 
Przejmie 10000 
Inwestycje ogółem 625584 
Dokumentacja techniczna na budowę drogi 
Majdan Mały 11000 
Opracowanie dokumentacji oraz budowa i 
remonty chodników przy drogach 
powiatowych - ulice: Lelewela, 3-go Maja, Al. 
NMP, Tomaszowska) 300000 
Projekty budowlane na budowę : dojazdu do 
punktu widokowego przy kamieniołomie 
(3660) ścieżka pieszo - rowerowa nad 
zalewem (8540) ścieżka rowerowa przy ul. 
Spokojnej (5000) uaktualnienie projektu na 
budowę ulicy Spokojnej (3000) 20200 
Inwestycje drogowe - ulice Mickiewicza, 
Lelewela, Spokojna, DW 5 i droga Majdan 
Mały 294384 
  

Dział 600 - Turystyka      41000 
1. Promocja Gminy  26000 
2. Kompleksowe zagospodarowanie terenu 
przy źródliskach - użytek ekologiczny Belfont 
(finansowanie: środki własne - 7.500,00 zł. , 
dotacja z WFOŚiGW - 7.500,00zł ) 15000 
  
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 125448 
1.Wykonanie szacunków, podział działek, 
koszty ogłoszeń, założenie ksiąg 
wieczystych, opłaty notarialne 11058 
Inwestycje: 114390 
1. Odszkodowanie z tytułu wywłaszczania 
nieruchomości 20000 
2. Zakup gruntów na mienie komunalne 24000 
3. Odszkodowania z tytułu scalenia i podziału 
nieruchomości 64390 
4. Spłata raty za grunty pod zbiorniki 
retencyjne 6000 
  

Dział 710 - Działalność usługowa 20000 
Opracowanie zmian do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w 
miejscowościach Hutków i Majdan Wielki 20000 
  
Dział 750 - Administracja publiczna 1371318 
1. Wydatki Rady Miejskiej: diety, organizacja 
Sesji  63776 

Ciąg dalszy na str. 14 

. 
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Ciąg dalszy ze str. 13 
2. Utrzymanie Urzędu Miejskiego: 1307542 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 729910 
Nagrody Jubileuszowe dla pracowników 12327 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 
trzynastka 58565 
Składki na ubezpieczenia społeczne 146110 
Składki na Fundusz Pracy 20800 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 19110 
Wynagrodzenie Radcy Prawnego (umowa 
zlecenia) 15100 
Delegacje służbowe 5000 
Zakup materiałów biurowych, paliwa,druków, 
środki czystości i wyposażenia biur 75000 
Zakup energii, gazu i wody 26000 
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, 
telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, 
szkolenia pracowników) 115120 
Opłaty za usługi internetowe 1500 
Opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia) 11000 
Organizacja kancelarii tajnej- zakup szafy 4000 
Inwestycje ogółem 68000 
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego  50000 
Zakup komputerów i serwera 18000 
  
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 241660 
Utrzymanie Ochotniczych Straży 
Pożarnych  
Wynagrodzenia kierowców 9570 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 
trzynastka 4430 
Składki na ubezpieczenia społeczne 2680 
Składki na Fundusz Pracy 430 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 535 
Zakup paliwa, części do samochodu, węży i 
mundurów bojowych 3330 
Nagrody za udział w zawodach 4500 
Zakup energii i gazu oraz wody- zużytej na 
cela p.poż 2800 
Konkurs wiedzy pożarniczej 1000 
Remonty pojazdów i sprzętu 2000 
Ubezpieczenie kierowców, pojazdów, strażnic 
oraz członków OSP 1900 
Zwrot kosztów za udział w likwidacji skutków 
pożaru 2700 
Dotacja dla OSP Krasnobród z 
przeznaczeniem na realizację zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań z 
zakresu ochrony przeciwpożarowej 64840 
Dotacja dla OSP Wólka Husińska z 
przeznaczeniem na realizację zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań z 
zakresu ochrony przeciwpożarowej 25970 
Dotacja dla OSP Majdan Wielki z 
przeznaczeniem na realizację zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań z 
zakresu ochrony przeciwpożarowej 24180 
Dotacja dla OSP Stara Huta z 
przeznaczeniem na realizację zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań z 
zakresu ochrony przeciwpożarowej 15970 
Dotacja dla OSP Hutki na spłatę zobowiązań 
zaciągniętych w roku 2003 przez OSP Hutki 
od Wspólnoty Gruntowej Hutki na zakup 
samochodu 10000 
Inwestycje:  
Modernizacja strażnicy w Majdanie Wielkim 64825  

 
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 28000 
Wynagrodzenia prowizyjno - agencyjne 
(inkasenci, sołtysi) 24460 
Składki na ubezpieczenia społeczne 3100 
Składki na Fundusz Pracy 440 
Dział 757 - Obsługa długu publicznego 256960 
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 78332 
Odsetki od obligacji 178628 
  
Dział 758 - Różne rozliczenia 44600 
Rezerwa ogólna 25000 
Koszty obsługi bankowej 14400 
Koszty związane z emisją obligacji 
komunalnych 5200 
  
Dział 801 - Oświata i wychowanie 5783991 
1. Dowożenie uczniów do szkół 177044 
2. Szkoły Podstawowe 3754911 
Wynagrodzenia osobowe 2147166 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. 
trzynastka 162894 
Składki na ubezpieczenia społeczne 451311 
Składki na Fundusz Pracy 61466 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 151180 
Wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe 225694 
Krajowe podróże służbowe 4000 
Materiały i wyposażenie (zakup druków, 
materiałów biurowych) 26250 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek 5500 
Zakup usług pozostałych (usługi 
telekomunikacyjne, informatyczne, zrzut 
ścieków) 60800 
Zakup energii, gazu i wody 243400 
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 5250 
Inwestycje:  210000 
Wymiana okiem w budynku ZSP Krasnobród 198000 
Modernizacja dachu na łączniku ZSP 
Krasnobród 12000 
3. Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego 257583 
Wynagrodzenia osobowe 177294 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. 
trzynastka 13557 
Składki na ubezpieczenia społeczne 36780 
Składki na Fundusz Pracy 5009 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 10821 
Wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe 14122 
4. Utrzymanie gimnazjum 1432002 
Wynagrodzenia osobowe 917997 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. 
trzynastka 69353 
Składki na ubezpieczenia społeczne 185583 
Składki na Fundusz Pracy 25274 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 60358 
Wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeń- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 89395 
Krajowe podróże służbowe 2000 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek 3500 
Zakup energii i wody 12000 
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 1400 
Zakup pozostałych usług (usługi 
telekomunikacyjne, informatyczne, szkolenia 
pracowników, konserwacja dźwigu) 15000  
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5. Przedszkola 92732 
Wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeń -dodatki mieszkaniowe i 
wiejskie 5887 
Wynagrodzenia osobowe 62121 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 
trzynastka 4710 
Składki na ubezpieczenia społeczne 13060 
Składki na Fundusz Pracy 1779 
6. Nagrody Burmistrza dla nauczycieli 5895 
7. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli 
rencistów i emerytów 29349 
8. Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli ( 1% wynagrodzeń) 29475 
9. Wydatki na edukację ekologiczną - 
realizacja zadań współfinansowanych ze 
środków WFOŚiGW 5000 
  
Dział 851 - Ochrona Zdrowia       100000 
1. Finansowanie wydatków Miejsko- 
Gminnego Programu  
  
Dział 852 - Pomoc społeczna         298246 
1. Wydatki na dodatki mieszkaniowe 1500 
2. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 192746 
Nagrody i wydatki nie zaliczane do 
wynagrodzeń 3000 
Wynagrodzenia osobowe 103369 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 
trzynastka 9240 
Składki na ubezpieczenia społeczne 20495 
Składki na Fundusz Pracy 2762 
Zakup materiałów i wyposażenia (druki, 
środki czystości, materiały biurowe) 13150 
Podróże służbowe krajowe 3200 
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 1000 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 3130 
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, 
telekomunikacyjne, informatyczne, szkolenia 
pracowników) 33400 
3.Dożywianie uczniów w szkołach 
podstawowych 25000 
4.Wydatki na usługi opiekuńcze świadczone 
nad osobami starszymi 4000 
5.Wypłata zasiłków dla podopiecznych 75000 
  
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 469859 
Utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce 469859 
  
Dział 854 - Edukacyjna opieka 
wychowawcza 246900 
1. Świetlice 240799 
Wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i 
wiejskie 13814 
Wynagrodzenia osobowe 162891 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 
trzynastka 12342 
Składki na ubezpieczenia społeczne 33862 
Składki na Fundusz Pracy 4613 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 13277 
2.Fundusz stypendialny 5000 
3. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli 
rencistów i emerytów 1101 
  
Dział 900 - Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 501928 
1. Wywóz nieczystości stałych 25000 
2. Utrzymanie zieleni miejskiej 25000  

 
3. Remont i bieżące utrzymanie sanitariatów i 
TOI TOI 7500 
4. Usługi komunalne świadczone przez ZGK 20000 
5. Zimowe utrzymanie chodników 5000 
6. Sprzątanie świata - zakup worków, rękawic 500 
7. Oświetlenie uliczne i konserwacja 150000 
8. Likwidacja dzikich wysypisk 5000 
9. Zakup materiałów do nasadzeń 1000 
10. Program zagospodarowania odpadów 
(20% wartości, zobowiązanie z 2004r.) 2928 
Inwestycje: 260000 
1. Projekty techniczne i budowa oświetlenia 
ulicznego 100000 
2. Budowa sektora S2 na składowisku 
odpadów w Grabniku 160000 
  
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 390000 
1. Organizacja imprez z zakresu kultury 3000 
2. Grobownictwo  2000 
3. Biblioteki 75000 
Dotacja dla instytucji kultury - Miejsko- 
Gminna Biblioteka Publiczna w 
Krasnobrodzie 75000 
4. Utrzymanie Centrum Kultury i Sportu 310000 
Wynagrodzenia osobowe 110436 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. 
trzynastka 8650 
Składki na ubezpieczenia społeczne 22060 
Fundusz Pracy 3050 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 3946 
Krajowe podróże służbowe 1000 
Materiały i wyposażenie (zakup druków, 
materiałów biurowych, materiałów do 
organizacji imprez kulturalnych, materiałów 
do GCI) 47900 
Zakup usług remontowych 3000 
Zakup energii, gazu i wody 22000 
Opłata za trwały zarząd 378 
Zakup pozostałych usług (Usługi pocztowe, 
telekomunikacyjne, organizowanie imprez, 
szkolenia pracowników) 82580 
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie 
budynku i pojazdu) 5000 
  
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 15000 
1. Organizacja imprez z zakresu kultury 
fizycznej i zakup sprzętu sportowego dla LZS 
- ów 5000 
2. Dotacja dla stowarzyszeń na 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 10000 
  
Ogółem zadania własne 11593609 
  
2. Zadania zlecone  
  
Dział 750 - Administracja publiczna 77711 
Finansowanie zadań z zakresu administracji 
rządowej 77711 
  
Dział 751 - Urzędy Naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 1132 
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru 
wyborców 1132 
  
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 11000 
Wydatki na zakupy inwestycyjne na obroną 
cywilną 11000  
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Dział 852 - Pomoc społeczna 1347400 
Zasiłki dla podopiecznych i składki na ubezp. 
społeczne 271000 
Składki na ubezp. zdrowotne za os. pobier. 
świadcz. z pomocy społ. 24400 
Świadczenia rodzinne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 1052000 
  
Ogółem zadania zlecone  1437243 
  

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 
GMINY 

 

Przychody ogółem - 1778000 
Pożyczka z WFOSiGW na budowę kanalizacji 
sanitarnej ul. 3-go Maja w Krasnobrodzie 350000 
Pożyczka z WFOSiGW na budowę sektora S2 na 
składowisku odpadów w Garbniku 128000 
Emisja obligacji na finansowanie zadań 
inwestycyjnych: inwestycje oświatowe, 
energetyczne, budowę dróg i chodników, budowę 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz 
modernizację zbiorników wodnych 1300000 
  
IV. Rozchody ogółem  1158299 
1. Spłata pożyczek i kredytów  708299 
2. Wykup obligacji 450000 
  
Środki specjalne  
W formie środków specjalnych prowadzi się świetlicę z 
dożywianiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie.  
Przychody planuje się uzyskać z odpłatności rodziców za 
wyżywienie -  90.000,00 zł.  

 
 

 Wydatki planuje się przeznaczyć na zakup artykułów 
żywnościowych oraz środków czystości, artykułów 
gospodarstwa domowego, wynagrodzenie kucharki oraz 
składki ZUS, zakup energii, prowizję bankową i usługi 
remontowe urządzeń kuchennych 
Ogółem wydatki 90.000,00 zł. 
  
Środki specjalne przy WTZ Dominikanówka 
Przewidywany stan środków na początek roku - 14.910,00 zł. 
Przychody ze sprzedaży prac i usług oraz z nawiązek - 
9.000,00 zł. 
Wydatki planuje się przeznaczyć na : 
Zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł. 
Dofinansowanie wycieczek dla uczestników WTZ - 7.000,00 
zł. 
Obsługa rachunku bankowego - 600,00 zł. 
Zakup materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej - 
4.310,00 zł. 
Zakup doposażenia - 7.000,00 zł. 
Zakup produktów żywnościowych na organizację imprez 
okolicznościowych - 4.000,00 zł. 
Ogółem wydatki 23.910,00 zł. 
  
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej  
1. Stan funduszu na początku roku 9300 
2. Przychody ogółem  : 5000 
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze 
środowiska (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 
w Lublinie i Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Lublinie)  5000 
Wydatki ogółem w tym : 14300 
Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów 3300 

 
 

 

Rok działalności  
Gminnego Centrum Informacji  

w Krasnobrodzie 
 
 Z dniem 2 stycznia 2005 roku mija rok działalności 
funkcjonującego w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 
Gminnego Centrum Informacji.  
 Przypomnijmy jakie były początki. Oto kalendarium: 
28.07.2003r. – złożyliśmy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Lublinie wniosek o przyznanie grantu Ministerstwa Gospodarki 
Pracy i polityki Społecznej na dofinansowanie tworzenia 
Gminnego Centrum Informacji w Krasnobrodzie. GCI tworzone są 
w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów 
„Pierwsza Praca”. 
25.08.2003r. – otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek został 
rozpatrzony pozytywnie pod względem formalnym i 
merytorycznym. 
02.09.2003r. – zawarto umowę pomiędzy Marszałkiem 
Województwa Lubelskiego, a Miastem i Gminą Krasnobród, w 
wyniku której otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 
43.000zł. na tworzenie GCI. 
Po podpisaniu umowy przystąpiliśmy do tworzenia GCI. 
Rozpoczęliśmy od remontu pomieszczeń przeznaczonych na 
siedzibę GCI. Potem rozpoczęto starania o zabezpieczenie 
bezpośredniej linii telefonicznej i stałego łącza internetowego SDI. 
15.12.2003r. – do tego dnia należało wydatkować otrzymane w 
ramach grantu środki finansowe. Zdecydowaną większość z kwoty 
43.000 zł. przeznaczyliśmy na zakup sprzętu komputerowego i 
wyposażenia. Zakupiono 5 zestawów komputerowych wraz z 
oprogramowaniem, kserokopiarkę, drukarkę, fax, meble. 
02.01.2004r. – rozpoczęcie działalności Gminnego Centrum 
Informacji w Krasnobrodzie. 
21.01.2004r. – uroczyste otwarcie GCI. 
Od początku swojej działalności do dnia 31.03.2004r. Gminne 
Centrum Informacji Krasnobrodzie było czynne codziennie (7 dni 
w tygodniu) w godzinach 800-2200 (po 14 godzin dziennie). Od 1 
kwietnia 2004r. do chwili obecnej GCI prowadzi swoją działalność  
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w soboty w 
godz. 8.00-16.00. 
  

 
 
Obsługą GCI od początku jego działalności zajmują się 
pracownicy Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie: Marcin 
Molenda, Marek Molenda, Mariola Kawecka, Mariola Czapla, a 
także osoby odbywające staż absolwencki w naszej instytucji. 
   
Główne cele działalności GCI to: 
1. Ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Krasnobród 

dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji 
(Internet), a przez to zdobywania wiedzy na różne tematy. 

2. Zwiększanie szans dla absolwentów szkół oraz osób 
bezrobotnych do zdobywania pierwszego doświadczenia 
zawodowego. 

3. Dostarczanie uczniom kończącym szkoły średnie aktualnych 
informacji niezbędnych do wyboru kierunku studiów. 

4. Tworzenie i aktualizacja bazy danych o ofertach pracy. 
 
Formy działalności GCI 
1. Udostępnianie klientom GCI stanowisk komputerowych 

wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie, dostęp do 

Internetu. 
2. Udostępnianie bazy danych o ofertach pracy z terenu 

powiatu zamojskiego. 
3. Udzielanie pomocy w przygotowaniu się do rozmowy 

kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą. Udzielanie pomocy 

w przygotowaniu niezbędnych dokumentów potrzebnych 

przy ubieganiu się o pracę (C.V., list motywacyjny). 
4. Prowadzenie bezpłatnych szkoleń, warsztatów z zakresu 

podstawowej obsługi komputera, korzystania z Internetu. 
5. Publikowanie serwisów informacyjnych w formie ulotek i 

broszur. 
Najbardziej popularną formą działalności GCI jest udostępnianie 
komputerów i korzystanie z Internetu. Nie dziwi to nikogo, gdyż  GCI 
jest jedynym miejscem na terenie gminy Krasnobród, gdzie wszyscy 
chętni mogą korzystać z Internetu, i co jest bardzo ważne nie muszą za 
tę usługę płacić. 
Osoby korzystające z usług GCI  mają obowiązek wpisywania się do 
„Księgi klientów GCI”. Na podstawie tego rejestru można ustalić 
liczbę odwiedzin w GCI. W sumie w ciągu całego roku 
funkcjonowania GCI odnotowano 7432 odwiedzin ( I półrocze - 3983, 
II półrocze 3449 odwiedzin). 
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Sekrety zdrowia  
Ruch – to recepta na długowieczność 

 
 
 Obwiniamy postęp cywilizacyjny za 
wszelkie zło, które nas spotyka: choroby, 
ograniczenia, obciążenia pracą fizyczną 
oraz wynikające z tego konsekwencje dla 
naszego organizmu. Jednocześnie stale 
podkreślamy, że źródłem zdrowia i 
szczęścia jest zwrócenie się w stronę 
natury, gdyż jesteśmy jej częścią, żywym 
systemem, a raczej podsystemem natury, 
strukturą mającą swe biologiczne potrzeby. 
 Czy chcemy ograniczenia rozwoju 
postępu cywilizacji? Nie - ponieważ tego 
nie da się uniknąć. Cywilizacja przyniosła 
wiele dobrego, nawet w dziedzinie 
upowszechniania sportu i rekreacji 
(urządzenia, przyrządy, przybory do 
ćwiczeń, i ich wyposażenie elektroniczne). 
Należy tylko zwrócić uwagę, by 
kontrolować jej przebieg, by rozwój 
przebiegał właściwą drogą, by nie zbaczał 
z toru, by służył ludziom, a nie przeciwko 
nim. 
 Świat zmienia się szybko, lecz 
wszelkie zachowania człowieka nadal 
orientują się wokół fundamentalnych 
wartości. Każdy człowiek jest inny i 
przejawia odmienne zachowania zgodne z 
własnym systemem wartości i kultury, z 
której się wywodzi. To, jakie jednostka 
przyjmie zasady i normy za własne, jaką 
skalą hierarchi wartości będzie się 
posługiwała, zależy od wychowania, 
środowiska społecznego, w którym 
wyrasta i gdzie pokazano, które wartości 
są ważne, a które mniej istotne. 
 Dla każdego z nas wartością jest to, co 
jest najważniejsze dla nas i naszych 
bliskich, o czym ciągle mówimy, myślimy, 
o co warto zabiegać, co  
 

 
przynosi wymierne korzyści i daje nam 
poczucie szczęścia. Świadoma praca nad 
zdrowiem możliwa jest tylko wtedy, gdy 
uzna się ją za wartość godną owych 
zabiegów. 
 Nad utrzymaniem dobrego stanu 
zdrowia należy pracować przez cały czas, 
ponieważ zdrowie to nie dar dany raz na 
całe życie, lecz wartość dynamiczna, która 
się zmienia, poprawia lub pogarsza. Nie 
każdy może zmienić środowisko fizyczne 
czy społeczne, w którym żyje, miejsce 
zamieszkania, stosunki interpersonalne w 
pracy. Tym bardziej nie mamy wpływu na 
nasze geny. Zanieczyszczenie środowiska 
wywiera niekorzystny wpływ nie tylko na 
obecny stan zdrowia człowieka, lecz 
również wpływa na modyfikacje w 
strukturze genów rodzących się dzieci. 
System opieki zdrowotnej ma niewielki 
wpływ na zdrowie.  
 Mimo iż jest reformowany, nadal 
ograniczony jest do pełnienia roli 
naprawczej, chociaż powinien szerzej 
zajmować się profilaktyką prozdrowotną, 
uświadamianiem, doradztwem, 
wskazywaniem działań na rzecz poprawy 
zdrowia, jakie każdy sam może 
podejmować. Powszechną akceptację 
wzbudza określenie – Twoje zdrowie w 
twoich rękach. Większość ludzi uważa je 
za słuszne i również  wierzy, że zdrowie 
zależy w większym stopniu od sposobu 
życia niż od medycyny.   
 Zachowania zdrowotne to czynnik 
determinujący zdrowie. Składają się na 
niego nawyki dotyczące właściwego 
odżywiania, wypoczynku, 
przeciwdziałania stresom, ale główną rolę 
odgrywa  

 
 
aktywność fizyczna, prowadzona 
systematycznie przez całe życie. 
Zmieniając styl życia na aktywny, 
stwarzamy sobie szansę na zdrowe życie. 
Uprawianie sportu amatorskiego czy 
rekreacyjnego biegania, cieszy się większą 
popularnością wśród lepiej wyedukowanej 
części społeczeństw. Brakuje nam 
przekonania, że można czasami więcej 
samemu zrobić niż niejeden lekarz czy 
szpital. Każdy z nas powinien zadbać o 
własną kondycję fizyczną, przejąć 
inicjatywę w trosce o zdrowie, a nie 
zwlekać i trafiać do lekarza, kiedy jest już 
za późno.do szybko zmieniających się 
warunków otoczenia. Ważne jest, by 
regularnie ćwiczyć. To uodparnia 
organizm, hartuje go i zwiększa tolerancję 
na gwałtowne zmiany ciśnienia 
atmosferycznego. Dzięki temu nie 
będziemy podatni na depresje oraz złe 
samopoczucie powodowane zmianami 
pogody. 
 Hipokinezja (ograniczenie aktywności 
fizycznej), stresy i zakłócenia dobowego 
bilansu energetycznego powodują 
gwałtowne obniżanie wydolności fizycznej 
i odporności organizmu, a w konsekwencji 
zdolności do pracy. 
 Człowiek nie może zapominać, że jest 
istotą biologiczną nierozerwalną częścią 
natury. Taka sytuacja każe widzieć 
aktywność fizyczną w innym świetle, nie 
tylko jako hobby, ale jako powinność – 
biologiczny obowiązek. Młode pokolenia 
często tracą zdolność refleksyjnego 
obserwowania świata i zjawisk 
zmysłowych. A przecież każdy człowiek 
powinien znaleźć chwilę czasu, by 
zastanowić się nad własnym życiem, 
przeżyć dzień emocjonalnie, bez 
monotonii, ale też bez nostalgii i frustracji. 
 Człowiek jest żywym systemem – 
podsystemem mającym biologiczne 
potrzeby – m.in. potrzebę ruchu. 

    

           K. Mielniczek  

 

 

Rok działalności GCI… 
 
Ciąg dalszy ze str. 16 
 Wśród odwiedzających GCI najliczniejszą grupę stanowią 
uczniowie, którzy  poprzez Internet poszukują informacji związanych 
ze zdobywaniem wiedzy, bądź też bawią się różnymi grami 
komputerowymi. 
 Klientami GCI są także maturzyści zarówno ci z Liceum 
Ogólnokształcącego w Krasnobrodzie jak i ze szkół średnich z takich 
miejscowości jak: Zamość, Tomaszów Lub., Józefów. Maturzyści  
poszukują informacji potrzebnych do wyboru kierunku studiów i 
uczelni, na których w przyszłości chcieliby kontynuować naukę.   
 Niezbyt liczną grupą osób odwiedzających GCI są bezrobotni. 
Najczęściej celem ich wizyt jest poszukiwanie ciekawych ofert pracy, 
przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych i wysyłanie tych 
dokumentów za pomocą poczty elektronicznej do potencjalnych 
pracodawców.  
 Należy też wspomnieć, że z usług GCI korzystają osoby 
przebywające w naszym mieście na różnego rodzaju konferencjach i 
szkoleniach organizowanych w ośrodkach wypoczynkowych. GCI 
odwiedzali także, szczególnie podczas ferii zimowych i wakacji, 
turyści przebywający na wypoczynku w Krasnobrodzie.  

         
      
          Tutaj poszukiwali informacji o naszym mieście, o atrakcjach 
turystycznych naszego regionu.  Pozyskiwali te informacje zarówno 
poprzez Internet, jak i bezpośrednio przez rozmowy z pracownikami. 
Dużym udogodnieniem dla osób z różnych stron Polski, a nawet z 
zagranicy była możliwość kontaktu poprzez Internet ze swoim stałym 
miejscem zamieszkania oraz możliwość załatwienia poprzez Internet 
pilnych spraw służbowych. 
 W ramach działania GCI prowadzone były bezpłatne szkolenia dla 
bezrobotnych z zakresu podstawowej obsługi komputera. W okresie 
od 02.01.2004r. do 30.06.2004r. przeprowadzono dwie edycje szkoleń, 
które ukończyło 20 osób. Szkolenia prowadził pracujący w GCI 
Marcin Molenda instruktor ds. informatyki. Niestety w drugim 
półroczu 2004 roku nie było chętnych do udziału w wymienionym 
szkoleniu. GCI w Krasnobrodzie jest nadal gotowe do organizacji 
podobnych szkoleń, pod warunkiem, że znajdą się chętni do wzięcia w 
nich udziału. 
 Tyle wspomnień, podsumowań. Czas spojrzeć w przyszłość. 
Rozpoczyna się przecież nowy rok. Mamy nadzieję, że podobnie 
jak w roku ubiegłym, tak i w bieżącym, GCI będzie często 
odwiedzanym miejscem i będzie dobrze służyć społeczeństwu 
naszego miasta i gminy. 

M. Czapla 
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Wybrano wędkarskie władze 
 
 Podczas obrad Walnego 
Zgromadzenia w Krasnobrodzkim 
Towarzystwie Wędkarskim, które 
odbyło się 9 stycznia 2005r. dokonano 
wyborów organu uprawnionego do 
reprezentowania Towarzystwa, jakim 
jest Zarząd. W skład Zarządu weszli: 
Janusz Oś - prezes, Marek Olszewski - 
v-ce prezes ds. organizacyjnych, Roman 
Gradziuk - v-ce prezes ds. sportu, 
Jarosław Ożga – sekretarz, Roman 
Gałan – skarbnik, Andrzej Kościński - 
członek zarządu, rzecznik 
dyscyplinarny, Marian Oszmaniec - 
gospodarz 
 Wybrano również organ nadzoru tj. 
Komisję Rewizyjną, której 
przewodniczącym został Józef Bodys  
 

 
natomiast członkami: Jerzy Szpyra i 
Maksymilian Truszkowski. 
 Kolejnym tematem, jakim 
zajmowało się zebranie był wybór Sądu 
Koleżeńskiego w skład, którego weszli: 
Jan Monastyrski, Marcin Nowosad, 
Jacek Walaszek, Grzegorz Działa i 
Ryszard Wyszyński. Po 
ukonstytuowaniu się przewodniczącym 
Sądu Koleżeńskiego został Marcin 
Nowosad. 
 Następnie przystąpiono do dyskusji 
ws. propozycji opłaty za wpisowe do 
Towarzystwa. Zebrani poparli wysokość 
wpisowego w kwocie 15 zł. Wszyscy 
głosowali za tą uchwałą. 
 Wysokość składki członkowskiej 
ustalono w kwocie 85 zł., którą zebrani 
poparli również podejmując stosowna  
 

 

 

 

uchwałę. Składkę tą obniżono do kwoty 
50 zł. dla młodzieży do lat 16. 
 Podjęto także uchwałę ws. nałożenia 
na członków Towarzystwa obowiązku 
wykonywania prac społecznych na 
rzecz Towarzystwa w wymiarze jednej 
dniówki. W następnej kolejności 
przystąpiono do głosowania uchwały 
ws. określenia ekwiwalentu za nie 
odpracowane prace społeczne. 
Postanowiono, że wysokość 
ekwiwalentu wyniesie 20 zł. Ostatnią 
uchwałę ws. utworzenia Społecznej 
Straży Rybackiej, po dość długiej 
dyskusji, zebrani podjęli jednogłośnie. 
Zarząd został upoważniony do 
przygotowania Regulaminu 
Działalności Organizacyjnej SSR przy 
Towarzystwie i zgłoszenie do Starosty 
Zamojskiego.  

J. Oś 
 

 

Krzyżówka 
Nr 59 

 
Litery z kratek ponumerowanych 
 od 1 do 20 utworzą rozwiązanie  

Krzyżówki  Nr 59, które wraz  
z naklejonym na karcie pocztowej  

kuponem prosimy przesłać na adres  
Redakcji w terminie do 10.02.2005r.  

Wśród osób, które nadeślą prawidłowe 
odpowiedzi rozlosujemy nagrodę  

rzeczową ufundowaną przez: 
 Centrum Kultury i Sportu  

w Krasnobrodzie  
 

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 58:  
„Śliczna Gwiazda Betlejemska”.  

Za rozwiązane krzyżówki Nr 58  
nagrodę rzeczową –  

ZŁOTY ŁAŃCUSZEK  
ufundowany przez 

KRASNOBRODZKIE CENTRUM 
HANDLOWO-USŁGOWO-

PRZEMYSŁOWE AMC  
MARKET SPOŻYWCZY  

w Krasnobrodzie 
otrzymuje: 

 
Pani  

Krystyna Roczkowska  
ul Targowa 1, 

22-440 Krasnobród 
 

Gratulujemy. 
Nagroda do odebrania 

w Redakcji 
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Co słychać  
w Kulturze? 

 
III Przegląd  

Twórczości i Obrzędowości  
Bożonarodzeniowej Osób  

Niepełnosprawnych 

 
W piątek 14 stycznia 2005r. w Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbył 
się III Przegląd Twórczości i 
Obrzędowości Bożonarodzeniowej 
Osób Niepełnosprawnych. 
Uczestnikami Przeglądu byli uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej i 
Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z 
terenu województwa lubelskiego. 
Współorganizatorem przeglądu jest 
Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce.  
Szczegółową relację z przeglądu 
zamieścimy w lutowym wydaniu G.K. 

 
Koncert Kolęd 

 

W dniu 30 stycznia 2005r. o godz. 15 w 
Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbędzie się coroczne 
kolędowanie. 
W koncercie wezmą udział: Chór 
Parafialny z Krasnobrodu, Orkiestra 
Dęta z Krasnobrodu, Zespół 
„Wójtowianie”, młodzież z 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
oraz dzieci ze świetlicy działającej przy 
CKiS. Serdecznie zapraszamy. 
 

Informacje zebrała: M. Czapla 

 

 
 

Dla ka¿dego coœ miłego - FERIE  2005 
w Centrum Kultury i Sportu  w Krasnobrodzie 

PROGRAM: 

17.01.2005 
Poniedziałek 

11.00-14.00 Mistrz szachownicy - zajęcia szachowe, nauka gry w 
szachy i warcaby 

18.01.2005 
Wtorek 

10.00-12.00  
12.00-14.00 

Zajęcia plastyczne - wykonywanie kolorowych wizytówek  
Gry i zabawy stolikowe 

19.01.2005 
Środa  

10.00-12.00 
12.00-14.00 

Warsztaty modelarskie  
Projekcja bajek video 

20.01.2005 
Czwartek  

10.00-12.00  
12.00-13.00 
 
16.00-20.00 

Zabawy z książką – Gry i zagadki z bibliotecznej szufladki   
Tańczyć każdy może – zajęcia i zabawy taneczne- 
muzykoterapia 
Dyskoteka 

21.01.2005 
Piątek  

10.00-12.00   
 
12.00-13.00 
 
13.00-15.00 

Smacznie i zdrowo - zajęcia kulinarne 
Pogadanka na temat: ALKOHOL TWÓJ WRÓG! 
W zdrowym ciele zdrowy duch, baw się z nami jeśliś zuch 
- gry i zabawy ruchowe 
Warsztaty modelarskie 

22.01.2005 
Sobota 

10.00-12.00  Gry i zabawy na kartce papieru – kółko- krzyżyk, państwa  
i miasta …..        

24.01.2005 
Poniedziałek 

11.00-14.00  Mistrz szachownicy - zajęcia szachowe 

25.01.2005 
Wtorek  

10.00-12.00  
12.00-14.00 
 
16.00-20.00 

Zabawy z książką- kolorowy świat wierszy 
Zajęcia plastyczne – mój ulubiony bajkowy bohater, prace 
wykonywane różnymi technikami 
Dyskoteka 

26.01.2005 
Środa  

10.00-12.00 
12.00-14.00 

Warsztaty modelarskie  
Jaka to melodia?- turniej 

27.01.2005 
Czwartek 

10.00-12.00  
12.00-14.00 
16.00-20.00 

Karnawałowe przysmaki – zajęcia kulinarne 
Projekcja filmu  
Dyskoteka 

28.01.2005 
Piątek       

10.00-12.00  
 
 
12.00-14.00 

Zimowe obrazki – malowanie zimowych krajobrazów 
różne techniki. AIDS – JAK GO UNIKNĄĆ - Pogadanka i 
projekcja filmu  
Warsztaty modelarskie 

Serdecznie zapraszamy 
 

 

 

Konkurs  
fotograficzny  

 
 Centrum Inicjatyw Społecznych w Lublinie i Stowarzyszenie LEUROPA 
organizują konkurs fotograficzny nt.: „ACH LUBELSKIE JAKIE CUDNE”. 
Patronat nad konkursem objął Burmistrz Krasnobrodu Marek Pasieczny. 
 Konkurs ma na celu promocję Lubelszczyzny i najpiękniejszych miejsc 
związanych z naszym regionem. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby 
zajmujące się fotografowaniem, bez podziału na profesjonalistów i amatorów. 
 Każdy autor może nadesłać nie więcej niż pięć prac, wykonanych w dowolnej 
technice (zestawy stanowiące całość będą traktowane jako jedna praca).  Format 
zdjęć powinien być w rozmiarze 20cm x 30cm. Prace muszą być nadesłane  w 
terminie do 26 lutego 2005r. pod adres organizatora: Centrum Inicjatyw 
Społecznych, 20-001 Lublin, skrytka poczt. 165. Prace konkursowe można też 
dostarczyć do „Dziennika Wschodniego”  20-081 Lublin, ul. Staszica 20. 
 Zapraszamy sympatyków fotografowania z terenu Miasta i Gminy Krasnobród 
do udziału w tym konkursie. 
 Szczegółowy regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na 
stronie: www.lubelskie.info.pl oraz w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 

  

               M. Czapla 
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