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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

Dokumentacja ulicy Wczasowej 
Gmina Krasnobród odebrała kompletną 
dokumentację budowlano-wykonawczą  na 

przebudowę ulicy Wczasowej w Krasno-

brodzie. Zadanie projektowe zostało zreali-

zowane z zamiarem przyszłego pozyskania 

środków finansowych pochodzących z 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 

na modernizację ulicy.    

Dla poszerzenia obecnego pasa drogowego 

ulicy Wczasowej konieczne będzie przeję-
cie pasa gruntów od właścicieli nierucho-

mości przylegających do tej ulicy. Z tego 

też względu w najbliższym czasie Bur-

mistrz Krasnobrodu zleci opracowanie nie-

zbędnej dokumentacji podziałowej grun-

tów przeznaczonych do poszerzenia pasa 

drogowego. 

Zadanie projektowe zrealizowano celem 

poprawy bezpieczeństwa ruchu na ulicy 

która obecnie jest za wąska oraz nie posia-

da chodnika i ścieżki rowerowej. Dodat-

kowo projekt uporządkowuje uzbrojenie te-

renu przy ulicy. Właściciele działek poło-

zonych wzdłuż ulicy po zrealizowaniu za-

dania otrzymają dogodny dostęp do nowej 

sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej 

które zostaną rozbudowane.   

 

Opracowania koncepcyjne  dla ulicy  
Sosnowej i Leśnej w Krasnobrodzie 

Burmistrz Krasnobrodu z końcem grudnia 

ubiegłego roku zlecił opracowanie prac 

koncepcyjnych odwodnienia jezdni projek-

towanej ulicy Sosnowej oraz Leśnej w 

Krasnobrodzie. Obecnie koncepcja odwod-

nienia opracowywana jest przez inżynie-

rów firmy AKTEX z Tomaszowa Lubel-

skiego i znajduje się w końcowej fazie 

opracowania. Jeśli koncepcja odwodnienia 

otrzyma pozytywną akceptację Zarządu 

Dróg Powiatowych w Zamościu Burmistrz 

Krasnobrodu będzie mógł rozpocząć pro-

cedurę związaną z zawarciem kontraktu na 

opracowanie dokumentacji na budowę uli-

cy Sosnowej i Leśnej w Krasnobrodzie. 

 

 

Powołano Komitet Monitorujący 
Znamy już skład Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Woje-

wództwa Lubelskiego na lata 2007-2013. 

Reprezentantem ze strony samorządowej z 

Gminy Krasnobród został Z-ca Burmistrza 

Zbigniew Michalski.  

Powołanie naszego reprezentanta jest dużym 

wyróżnieniem ze strony Zarządu Wojewódz-

twa Lubelskiego. Jednocześnie stoi przed 

nim trudne wyzwanie dbania o rozwój Roz-

tocza oraz duża odpowiedzialność za spra-

wiedliwy podział środków unijnych z Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Lubelskiego.  

Komitet Monitorujący będzie odpowiedzial-

ny między innymi za zatwierdzanie oraz 

wybór projektów z województwa lubelskie-

go do realizacji i finansowania ze środków 

unijnych. Ponadto zadaniem Komitetu bę-
dzie analizowanie, zatwierdzanie oraz prze-

kazywanie propozycji zmian ułatwiających 

osiąganie celów funduszy strukturalnych. 

Wśród członków Komitetu znaleźli się re-

prezentanci pięciu gmin z województwa lu-

belskiego: Świdnik, Janów Lubelski, Kra-

śnik, Tarnogród i Włodawa oraz przedstawi-

ciele powiatu Tomaszowskiego i Ryckiego. 

Ponadto w skład Komitetu weszli wybrani 

przedstawiciele organizacji pozarządowych 

z województwa lubelskiego, a także pięciu 

reprezentantów strony rządowej. Łącznie w 

Komitecie zasiada 28 osób.  

Pierwsze posiedzenie Komitetu planowane 

jest na styczeń 2008 roku. 

 

LEADER 2007-2013 
W dniu 14 grudnia 2007 roku w Zamościu 

odbyło się Walne Zgromadzenie założyciel-

skie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działa-

nia „Nasze Roztocze”. Powstanie Stowarzy-

szenia jest kolejnym krokiem przygotowują-
cym Gminę Krasnobród do pozyskiwania 

środków unijnych, przeznaczonych na roz-

wój i podniesienia atrakcyjności turystycznej 

gminy. W zebraniu wzięli udział przedstawi-

ciele władz Krasnobrodu, pracownicy Urzę-
du Miejskiego, przedsiębiorcy oraz człon-

kowie organizacji pozarządowych.  

Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” jest 

związkiem pięciu gmin. Porozumienie o 

wspólnym działaniu na rzecz  lokalnej spo-

łeczności, oprócz Gminy Krasnobród, podpi-

sały Gmina Józefów, Adamów, Zwierzyniec  

 

 

 

i Zamość. Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania Nasze Roztocze przygotowuje 

się do pozyskiwania funduszy unijnych z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2007-2013 - Osi IV LEADER, miedzy 

innymi na rozwój agroturystyki i turysty-

ki na obszarach wiejskich, budowę i od-

budowę małej infrastruktury turystycznej, 

a w szczególności punktów widokowych, 

miejsc wypoczynkowych i biwakowych, 

tras rowerowych oraz zakupu wyposaże-

nia świetlic wiejskich i ich remont. Po-

nadto uzyskane fundusze mogą zostać 
przeznaczone na renowację, zabezpiecze-

nie i oznakowanie przydrożnych kapli-

czek, organizację imprez kulturalnych, 

rekreacyjnych i sportowych.   

We władzach Stowarzyszenia ze strony 

Gminy Krasnobród zasiadać będą Z-ca 

Burmistrza Krasnobrodu Zbigniew Mi-

chalski jako Z-ca Przewodniczącego Ra-

dy Stowarzyszenia, Elżbieta Kończewska 

jako Członek Rady Stowarzyszenia, 

Agnieszka Adamczuk jako Sekretarz Za-

rządu oraz Kazimierz Gęśla jako Prze-

wodniczący Komisji Rewizyjnej.  

 

Rewitalizacja Krasnobrodu 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 

Krasnobród został rozpoczęty. W dniu 21 

grudnia w Krasnobrodzkim Domu Kultu-

ry odbyło się pierwsze spotkanie konsul-

tacyjne z udziałem władz Krasnobrodu, 

Konsultantów firmy Euro – Direct Con-

sulting z Lublina oraz wszystkich środo-

wisk społecznych miasta. Celem spotka-

nia było określenie głównych kierunków 

przyszłego rozwoju naszego miasta. Sce-

nariusz działań samorządu lokalnego oraz 

zakres planowanych prac modernizacyj-

nych przedstawił Zastępca Burmistrza 

Zbigniew Michalski.  

Dzięki rozpoczętym działaniom powsta-

nie dokument, Lokalny Program Rewita-

lizacji Miasta Krasnobród, który jest pod-

stawą do ubiegania się o uzyskanie 

współfinansowania projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2007-

2013.  

Dokument powstaje przy czynnym udzia-

le mieszkańców, którzy mogą zgłaszać 
swoje propozycje projektów wpływają-
cych na podniesienie atrakcyjności tury-

stycznej, kulturalnej i społecznej Krasno-

brodu.  

 

Plany budowy chodników 
W pierwszej dekadzie stycznia bieżącego 

roku Burmistrz Krasnobrodu spotkał się z 

przedstawicielami Zarządu Dróg Powia-

towych w Zamościu celem dokonania 

wstępnych ustaleń co do możliwości 

opracowania przez ZDP w Zamościu do-

kumentacji budowlano-wykonawczych na 

budowę chodników przy drogach powia-

towych przebiegających przez Kra-

snobród oraz  miejscowości Wólka Hu-

sińska, Majdan Wielki i Dominikanówka. 

Podczas spotkania roboczego Burmistrz  
wnioskował o wykonanie przez ZDP w 

Zamościu do końca kwietnia 2008r. 

Ciąg dalszy na str. 3 
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Jubileusz 50-lecia Sanatorium 
 w Krasnobrodzie 

 

 

Ciąg dalszy ze str. 2 

 

koniecznej dokumentacji budowlano-

wykonawczej na budowę chodnika o dłu-

gości 800m w Majdanie Wielkim oraz o 

długości 800m w Wólce Husińskiej.  

Na podstawie opracowanych dokumenta-

cji Gmina Krasnobród wspólnie z ZDP w 

Zamościu  mogłaby przystąpić do budowy 

chodników w Majdanie Wielkim oraz 

Wólce Husińskiej jeszcze w 2008r. Usta-

lono, że opracowanie chodnika o długości 

500m w miejscowości Dominikanówka 

zostanie zrealizowane w 2009r.  

Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych w 

Krasnobrodzie Burmistrz podkreślał ko-

nieczność opracowania dokumentacji bu-

dowlano-wykonawczej na budowę dalsze-

go odcinka chodnika przy ulicy Lelewela 

w Krasnobrodzie w kierunku do przysiół-

ka Szur oraz chodnika od zatoki autobu-

sowej w Podzamku do drogi dojazdowej 

do Sanatorium Rehabilitacyjnego w Kra-

snobrodzie. Wstępnie ustalono termin 

opracowania tych prac projektowych na 

2009r. 

 
Konsultacje społeczne 

W dniu 18 stycznia br. odbyły się dwa 

spotkania władz samorządowych z miesz-

kańcami, podczas których prowadzone by-

ły konsultacje społeczne w ramach proce-

su przygotowania Planów Odnowy Miej-

scowości. Pierwsze z tych spotkań odbyło 

się w Wólce Husińskiej, a drugie w Maj-

danie Wielkim. Po konsultacjach z miesz-

kańcami, uwzględnieniu ich sugestii i do-

konaniu korekt projektów planów zostaną 
one skierowane pod obrady Rady Miej-

skiej celem zatwierdzenia w formie 

uchwał. 

Plany Odnowy Miejscowości to dokumen-

ty, które są podstawą do ubiegania się o 

uzyskanie współfinansowania projektów 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-

2013. Dofinansowane mogą być tylko i 

wyłącznie projekty ujęte w Planie Odno-

wy Miejscowości. 

 

Sesja Rady Miejskiej 
W dniu 31 stycznia 2008 roku o godz. 

15.00 W Krasnobrodzkim Domu Kultury 

odbędzie się kolejna sesja Rady miejskiej 

w Krasnobrodzie. Podczas jej obrad oma-

wiane będą następujące projekty uchwał:   

1) Uchwała ws. przyjęcia planu odnowy 

miejscowości Wólka Husińska, 

2) Uchwała ws. przyjęcia planu odnowy 

miejscowości Majdan Wielki, 

3) uchwała. ws. ustalenia opłaty za zrzut 

nieczystości stałych na gminne wysypi-

sko w Grabniku, 

4) uchwały ws. zbycia nieruchomości na 

Grabniku i Potoku Senderkach, 

5) uchwała ws. utworzenia straży miej-

skiej, 

6) uchwała ws. przyjęcia „strategii Roz-

woju Gminy Krasnobród” 

7) uchwała ws. zmian w budżecie gminy 

na 2008 rok. 

Informacje zebrała: 

M. Czapla 

 

 W dniu 7 grudnia 2007 roku Samo-

dzielne Publiczne Sanatorium Rehabilita-

cyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka w 

Krasnobrodzie obchodziło 50-lecie swojej 

działalności.  

 Uroczystości rozpoczęły się mszą św. 

w Kościele pw. Zesłania Ducha Świętego 

w Krasnobrodzie-Podzamku odprawioną w 

intencji pracowników i kuracjuszy krasno-

brodzkiego sanatorium. Mszy św. prze-

wodniczył Pasterz Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej ks. bp. Wacław Depo, który 

wygłosił również homilię. 
 Podczas tej mszy św. została poświę-
cona figurka Matki Bożej ufundowana 

przez panią dr Monikę Pijanowską z rodzi-

ną. 
 Po mszy Św. uczestnicy uroczystości 

jubileuszowych udali się do sanatorium, 

gdzie odbyło się oficjalne przekazanie do 

użytku i poświęcenie Przychodni Uzdrowi-

skowej wraz z Oddziałem dla Dorosłych. 

Poświęcenia dokonał Pasterz Diecezji. 

 Dalsza część uroczystości obyła się w 

świetlicy Zespołu Szkół działających przy 

sanatorium. Tam, gospodarz uroczystości – 

dyrektor sanatorium Wiesław Chmielo-

wiec, powitał przybyłych na uroczystość 
gości. Swoją obecnością jubileusz 50-lecia 

sanatorium zaszczycili: Wojewoda Lubel-

ski Genowefa Tokarska, Starosta Zamojski 

Henryk Matej i Wicestarosta Bogumiła 

Hildebrand, przewodniczący Rady Powiatu 

Zamojskiego Kazimierz Mielnicki, Starosta 

Tomaszowski Jan Kowalczyk, Burmistrz 

Krasnobrodu Janusz Oś, Zastępca Burmi-

strza Krasnobrodu Zbigniew Michalski, 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasno-

brodzie Adam Kałuża, Sekretarz Urzędu 

Miejskiego w Krasnobrodzie Kazimierz 

Gęśla, Wójt Gminy Adamów Dariusz Szy-

kuła, Z-ca Dyrektora Lubelskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia Andrzej Kowalik, Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamo-

ściu Jan Stasiak, Dyrektor PZU S.A. w 

Zamościu Henryka Łączka, Dyrektor Roz-

toczańskiego Parku Narodowego w Zwie-

rzyńcu Zdzisław Strupieniuk, Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu 

Jan Kozyra, Kanclerz Akademii Medycznej 

w Lublinie Tadeusz Kontek, Dyrektor Sa-

modzielnego Publicznego Szpitala Woje-

wódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu 

Andrzej Mielcarek, Dyrektor Samodzielne-

go Publicznego Szpitala im. dr Klukow-

skiego w Szczebrzeszynie Ryszard Czaba-

ła, Dyrektor Samodzielnej Publicznej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Zamościu Ry-

szard Szeląg.  

 Swoją obecnością Jubileusz 50-lecia 

Sanatorium zaszczycili również wspomnia-

ny już wczesnej J.E. ks. Biskup Wacław 

Depo, kanclerz Kurii Diecezjalnej Adam 

Firosz, ks. Prałat Roman Marszalec - pro-

boszcz Parafii NNMP w Krasnobrodzie, ks. 

Roman Sawic – proboszcz Parafii pw. Ze-

słania Ducha Świętego w Krasnobrodzie i 

 

ks. kanonik Leon Rogalski. 

 W uroczystości uczestniczyli też dy-

rektorzy zaprzyjaźnionych domów pomocy 

społecznej, dyrektorzy instytucji gmin-

nych, sponsorzy, emerytowani i obecni 

pracownicy Sanatorium i Zespołu Szkół 

przy Sanatorium oraz kuracjusze krasno-

brodzkiego sanatorium. 

 Po powitaniu wszystkich, a następnie 

krótkim przedstawieniu historii sanatorium 

i informacji o realizowanych w ostatnich 

latach ważniejszych działaniach inwesty-

cyjnych, przyszedł czas na wystąpienia go-

ści.  

 Wszyscy w swoich wypowiedziach 

gratulowali dyrektorowi i załodze dotych-

czas osiągniętych sukcesów i życzyli 

wszelkiej pomyślności na kolejne lata 

funkcjonowania sanatorium. Do miłych i 

serdecznych słów dołączone były kwiaty, 

drobne upominki oraz listy gratulacyjne. 

 Kiedy zakończyły się wystąpienia go-

ści, na niewielkiej scenie szkolnej świetli-

cy pojawili się młodzi artyści – dzieci 

przebywające na turnusie rehabilitacyj-

nym, które zaprezentowały przygotowany 

pod kierunkiem nauczycieli miejscowej 

szkoły, krótki program artystyczny. 

 Oprócz dzieci na scenie pojawili się 
także i dorośli wykonawcy. Muzyką i 

śpiewem jubileusz 50-lecia sanatorium 

uświetnił, bowiem zespół folklorystyczny 

„Wójtowianie”, który zapewnił też oprawę 
muzyczną mszy św. 

 Do wszystkich życzeń jubileuszowych 

dołącza się również Redakcja „Gazety 

Krasnobrodzkiej” życząc dyrekcji i pra-

cownikom owocnej pracy i realizacji 

wszystkich planów i zamierzeń, a kuracju-

szom miłego i przynoszącego zdrowie po-

bytu w krasnobrodzkim sanatorium. 

M. Czapla 

Fotoreportaż – str. 10 

 

 
XVI-wieczny Pałac Leszczyńskich 

 – główna siedziba sanatorium 

 
Nowy budynek sanatoryjny 
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XIII sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 
 

sprzedaż napojów alkoholowych - 15.000 

zł. 

- zmniejszenie dochodów z tytułu partycy-

pacji mieszkańców w budowie kanalizacji 

sanitarnej - 20.000 zł. 

 

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy 
na zadania własne o kwotę 96.094,20 zł. 
z przeznaczeniem min. na: 
- budowę wodociągu w ul. Łąkowej w 

Krasnobrodzie. - 5.000 zł. 

- zimowe utrzymanie dróg i chodników na 

terenie gminy oraz budowę chodnika przy 

ul. 3-go Maja w Krasnobrodzie - 28.264,92 

zł. 

- budowę Ośrodka Informacji Turystycznej 

– wykonanie dokumentacji. - 12.000 zł. 

- zakup ozdób do iluminacji świetlnej ulic i 

placów - 18.000 zł. 

- zakup ciągnika dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej – II rata - 27.295 zł. 

 

Budżet gminy po zmianach wynosi: 

 

Dochody: 15.600.273,10 zł. 

Wydatki: 15.254.577,64 zł. 

Przychody: 584.949,79 zł. 

Rozchody: 930.645,25 zł. 

 

9/ Uchwała ws. emisji obligacji komunal-

nych. 
Uchwała podjęta w związku z zamiarem 

emisji obligacji komunalnych na łączną 
kwotę 3.500.000 zł. Środki uzyskane z 

emisji obligacji zostaną przeznaczone na 

sfinansowanie inwestycji oświatowych, 

energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, 

drogowych oraz modernizację zalewu - 

ujętych w budżecie gminy na rok 2008.  

 

10/ Uchwała ws. uchwalenia budżetu 

gminy na 2008 rok.  
Budżet Gminy Krasnobród publikujemy na 

stronach 14-19 bieżącego wydani G.K. 

oprac. E. Borek 

 

Z treścią podjętych uchwał można zapo-

znać się na stronie internetowej pod adre-

sem http://www.krasnobrod.bip.mbnet.pl 

(w zakładce Uchwały Rady Miejskiej). 

 

 

 W dniu 28 grudnia 2007 w Krasno-

brodzkim Domu Kultury odbyła się XIII 

sesja V kadencji Rady Miejskiej w Kra-

snobrodzie. W sesji uczestniczyło 15 rad-

nych oraz Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Se-

kretarz Gminy, Przewodniczący Rady Po-

wiatu Zamojskiego, Kierownik Posterunku 

Policji w Krasnobrodzie, Kierownicy jed-

nostek podległych, pracownicy Urzędu 

Miejskiego, sołtysi.  

 

Podczas sesji podjęto 10 następujących 

uchwał:  

 

1/ Uchwała ws. przyjęcia „Programu 

współpracy z organizacjami pozarządo-

wymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 

2008”. 
Uchwały dotyczy programu nt. współpracy 

gminy z organizacjami pozarządowymi, 

osobami prawnymi, jednostkami nie po-

siadającymi osobowości prawnej, kościo-

łem i stowarzyszeniami jednostek samo-

rządu terytorialnego.  

 

2/ Uchwała ws. regulaminu określającego 

wysokość dodatków i innych składników 

wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegó-

łowych warunków ich przyznawania, 

a także wysokość, szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania nauczyciel-

skiego dodatku mieszkaniowego. 
Uchwała określa wysokość dodatków 

i innych składników wynagrodzeń dla na-

uczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez gminę 
Krasnobród oraz szczegółowy sposób ich 

przyznawania w roku 2008.  

 

3/ Uchwała ws. ustalenia najniższego wy-

nagrodzenia zasadniczego oraz wartości 

jednego punktu stanowiących podstawę 

ustalenia wynagrodzeń pracowników sa-

morządowych, zatrudnionych w jednost-

kach organizacyjnych Gminy Kra-

snobród. 
Uchwała obejmuje pracowników: Warszta-

tu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maj-

danie Wielkim, Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasno-

brodzie oraz pracowników obsługi szkół. 

W porozumieniu z pracodawcami najniż-
sze wynagrodzenie zasadnicze uchwalono 

na kwotę 800,00zł., a wartość jednego 

punktu - na 4.20zł. Uchwała ta nie dotyczy 

nauczycieli, pracowników instytucji kultu-

ry i pracowników Urzędu Miejskiego po-

nieważ ich zasady wynagradzania regulują 
odrębne przepisy. 

 

4/ Uchwała ws. zmiany uchwały Nr 

IV/18/06 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 

z dnia 29 grudnia 2006 roku ws. uchwa-

lenia Miejsko-Gminnego Programu Pro-

filaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-

koholowych na rok 2007. 
Wprowadzenie zmiany uchwały było ko-

nieczne z uwagi na mniejsze wpływy z 

 

tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Uchwa-

lony w grudniu 2006r. program na kwotę  
98.000.00zł. zmniejszono na 89.500.00zł. 

 

5/ Uchwała ws. uchwalenia Miejsko-

Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2008. 
Uchwalony program na kwotę 3 000, 00zł. 

planuje się przeznaczyć na prowadzenie 

przez szkoły profilaktycznej działalności 

informacyjnej, edukacyjnej oraz szkole-

niowej w zakresie rozwiązywania proble-

mów narkomanii.  

 

6/ Uchwała ws. uchwalenia Miejsko-

Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych na rok 2008. 
Na 2008 rok kwotę programu uchwalono 

w wysokości 82 000,00zł. Środki finanso-

we planuje się wydatkować na  prowadze-

nie profilaktycznej działalności informa-

cyjnej i edukacyjnej, wspomaganie dzia-

łalności instytucji służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i narkomani, 

udzielanie pomocy rodzinom, w których 

występują problemy alkoholowe. 

 

7/ Uchwała ws. zmiany Uchwały Nr 

XXII/176/2005 Rady Miejskiej 

w Krasnobrodzie z dnia  30 marca 2005r. 

w sprawie utworzenia rachunku docho-

dów własnych w Zespole Szkół Ogólno-

kształcących  w Krasnobrodzie. 
Uchwała podjęta w związku z potrzebą 
rozszerzenia rodzajów wydatków rachunku 

dochodów własnych działającego przy Ze-

spole Szkół Ogólnokształcących w Kra-

snobrodzie na wydatki związane 

z zakupem materiałów biurowych i papier-

niczych. 

 

8/ Uchwała ws. zmian w budżecie gminy 

na rok 2007. Z ważniejszych zmian należy 

wymienić: 
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy 
na zadania własne o kwotę 161.389 zł. 
min.: 
- z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych 

- 14.000 zł. 

- dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych na budowę drogi gmin-

nej w Grabniku – refundacja - 15.000 zł. 

- z tytułu dzierżawy nieruchomości - 

12.000 zł 

- z podatku od nieruchomości od osób 

prawnych 55.000 zł. 

- z tytułu podatku od nieruchomości od 

osób fizycznych – 44.000 zł. 

- z tytułu podatku od środków transporto-

wych od osób fizycznych 13.800 zł. 

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy 
na zadania własne o kwotę 81.400 zł. 
min.: 
- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytko-

wanie wieczyste nieruchomości - 6.900 zł. 

- z tytułu sprzedaży nieruchomości - 

34.000 zł. 

- z opłat za wydawanie zezwoleń na 

 

Podziękowanie 
 

 Mieszkańcy Wólki Husińskiej skła-

dają podziękowanie Jednostce Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Wólce Husiń-

skiej za wykonanie nowego krzyża i je-

go ustawianie oraz oczyszczenie z zaro-

śli terenu wokół krzyża. 

 Dziękujemy także ks. Krzysztofowi 

Majowi za modlitewne spotkanie i uro-

czyste poświęcenie krzyża w dniu 4 li-

stopada 2007r. 

 

Wdzięczni Mieszkańcy  

 



  Gazeta      rasnobrodzka                             Styczeń  2008                  5                          
 

 

Festiwal Kolęd i Pastorałek w Krasnobrodzie 
 
 Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego 

Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Krasno-

brodzie została zorganizowana dzięki 

wsparciu finansowemu Totalizatora Spor-

towego Sp. z o. o. Oddział w Lublinie.  

 Gratulujemy wszystkim nagrodzonym 

i wyróżnionym, a wszystkim dziękujemy 

za przybycie. Już teraz zapraszamy na ko-

lejną edycję festiwalu. 

 M. Czapla 

Fotoreportaż – str. 11 

O tym jak było na Finale Festiwalu  

w Będzinie – czytaj na str. 9 
 

 

 Już w połowie grudnia, a dokładniej w 

niedzielę 16.12.2007r. w Krasnobrodzkim 

Domu Kultury rozbrzmiewały polskie ko-

lędy i pastorałki, które wprowadziły nas w 

nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Działo 

się tak za sprawą organizowanych w KDK 

Eliminacji Rejonowych do XIV Ogólno-

polskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek – 

Będzin’2008.  

 Krasnobrodzkie eliminacje cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. W tym roku w 

festiwalowych przesłuchaniach wzięło 

udział 23 wykonawców, w sumie prawie 

280 osób. Byli to soliści, duety, zespoły 

dziecięce i młodzieżowe, zespoły folklory-

styczne oraz chóry.  

 Eliminacje miały charakter konkursu, 

stąd też obecność Jury, w skład którego 

wchodzili: Józef Bąk – przewodniczący 

oraz panie Maria Bielak i Joanna Greszta. 

 Zadaniem Komisji konkursowej było 

wyłonienie dwóch wykonawców – laure-

atów krasnobrodzkich eliminacji, którzy w 

nagrodę mieli reprezentować nasz region 

w finale festiwalu, który był zaplanowany 

na dni 11-13 stycznia 2008r. w Będzinie 

(Śląsk). 

Z przyjemnością informujemy, że ty-

tuł LAUREATA zdobyli: Chór „WIO-
LINKI” ze Szkoły Podstawowej im. Ja-
na Pawła w Łukowej oraz Zespół Folk-
lorystyczny„WÓJTOWIANIE”  

 

 
działający przy Krasnobrodzkim Domu 
Kultury. 
Oprócz prawa udziału w finale Festiwalu 

Laureaci otrzymali także nagrody finanso-

we w wysokości 200 zł., stroiki świąteczne 

wykonane i ufundowane przez Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, a 

także pamiątkowe dyplomy. 

 Jury przyznało także wyróżnienia: 

- w kategorii chórów dziecięcych: 

Chórowi Chłopięcemu "CANTUS" z 
Miejskiego Domu Kultury w Stalowej 
Woli 
- w kategorii chórów dorosłych: 

Chórowi "TOMASZOWIACY" z To-
maszowa Lubelskiego  
- w kategorii zespołów dziecięcych: 

Zespołowi wokalnemu "MAŁY CHÓ-
REK" z Zespołu Szkół i Przedszkola w 
Tarnawatce 
- w kategorii soliści: 

Paulinie Tuckiej z Zespołu Szkół w Mi-
chalowie  
Annie Czuchaj z Zespołu Szkół Nr 1 w 
Tomaszowie Lubelskim 
- w kategorii duety 

Kazimierze Bender i Marcelinie Dziura 
z Tomaszowskiego Domu Kultury 
- w kategorii zespoły ludowe: 

Zespołowi Śpiewaczemu "ZŁOTE 
KŁOSY" z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Jarczowie 

 

Podziękowanie 
 

Krasnobrodzki Dom Kultury  
składa serdeczne podziękowanie 

Panu Edwardowi Sidorukowi 
Dyrektorowi  

Totalizatora Sportowego Sp. z o. o. 
 Oddział w Lublinie 

za wsparcie finansowe organizacji  
Eliminacji Rejonowych  

XIV Ogólnopolskiego Festiwalu  
Kolęd i Pastorałek 

 
Z wyrazami podziękowania 

Mariola Czapla – Dyrektor KDK 

 

Piechotą do Jesieni 

 

 Rokrocznie, jesienią Krasnobrodzki 

Dom Kultury wspólnie ze Szkolnym Klu-

bem Krajoznawczo-Turystycznym „Pełza-

ki” organizuje rajd dla dzieci i młodzieży 

ze szkół z terenu miasta i gminy Kra-

snobród i co roku wyprawa ta cieszy się 
ogromnym powodzeniem. Tak też było i 

teraz. 

 Mimo późnego terminu, tegoroczny 

ósmy już rajd odbył się 5 grudnia 2007 ro-

ku, do udziału w nim zgłosiło się ponad 

200 uczestników.  

 W środowy, grudniowy poranek przed 

budynkami Zespołu Szkół Podstawowych i 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

 

zebrali się wszyscy piechurzy, by o godzi-

nie 9.30 wyruszyć na tę późnojesienną wę-
drówkę przez piękne krasnobrodzkie lasy, 

które mimo tej pory roku i tak były bardzo 

urokliwe. 

 Pokonywanie trasy prowadzącej Doli-

ną Św. Rocha mijało szybko i wesoło, po-

goda dopisywała i wszyscy planowo dotar-

li na polanę, gdzie czekało już przygoto-

wane ognisko, kiełbaski, pieczywo, napoje 

i gorąca herbata, która tego dnia cieszyła 

się ogromnym powodzeniem. Posiłek zo-

stał przygotowany przez pracowników 

KDK przy wsparciu finansowemu z Miej-

sko-Gminnego Programu Profilaktyki i 

 

 
 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych. 

 Kiedy już wszyscy skonsumowali pie-

czone kiełbaski i odpoczęli nadszedł czas 

na drogę powrotną, której punktem doce-

lowym był powrót na ulicę Lelewela do 

budynków szkoły. 

 Ale zanim cała grupa rajdowiczów 

wyruszyła w drogę powrotną, każdy 

otrzymał słodki batonik, który miał uzu-

pełnić stracone podczas wędrówki kalorie.  

 Rajd, którego celem było poznawanie 

walorów przyrodniczych Krasnobrodu 

oraz promowanie turystyki pieszej prze-

szedł już do historii. Już teraz zapraszamy 

na kolejny, który odbędzie się jesienią bie-

żącego roku. 

M.K. 
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V Przegląd Twórczości i Obrzędowości  
Bożonarodzeniowej Osób Niepełnosprawnych 

  

 W dniu 17 stycznia 2008 roku w Kra-

snobrodzkim Domu Kultury odbył się V 

Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej 

Osób Niepełnosprawnych. Impreza ta po-

pularnie nazywana Przeglądem Jasełek jest 

organizowana przy współpracy Krasno-

brodzkiego Domu Kultury i Warsztatu Te-

rapii Zajęciowej w Dominikanówce. 

 W tegorocznej edycji przeglądu wzięło 

udział 8 grup artystycznych reprezentują-
cych następujące placówki: Warsztat Tera-

pii Zajęciowej i Ośrodek Rehabilitacyjno-

Wychowawczy w Zamościu, Warsztat Te-

rapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia 

na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-

wym Koło w Tomaszowie Lubelskim, a 

także warsztaty terapii zajęciowej: w Mu-

ratynie, Zwierzyńcu, Józefowie Rozłopach, 

Wolicy Brzozowej i Dominikanówce. 

 Każda z wyżej wymienionych grup ar-

tystycznych zaprezentowała trwający 10-

15 minut program jasełkowy. Było, na co 

popatrzeć i czego posłuchać. Choć temat 

 

 

przedstawień był jeden - Boże Narodzenie, 

to każde z nich było inne. Różne były spo-

soby przedstawienia, tego tak bardzo waż-
nego wydarzenia, jakim jest Narodzenie 

Bożej Dzieciny. Był śpiew, poezja i mini 

spektakle z bogatą i ciekawą scenografią, 
barwnymi strojami. Wśród przedstawień 
były też i takie, w których ważną odgrywa-

ła gra świateł. Świetnie spisali się aktorzy, 

których nagradzano zasłużonymi brawami.  

 Krasnobrodzki przegląd swoją obecno-

ścią zaszczycili: Bogumiła Hildebrand - 

Wicestarosta Zamojski, Maria Gil –

pracownik Starostwa Powiatowego w Za-

mościu, Michał Stanowski – koordynator 

Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku 

z Lublina, kierownicy warsztatów, rodzice 

uczestników oraz harcerze z Lublina, któ-

rzy przebywali na zimowisku w Krasno-

brodzie. 

 Po obejrzeniu wszystkich prezentacji 

przyszedł czas na podziękowania dla akto-

rów i reżyserów oraz wręczenie 

 

pamiątkowych dyplomów i upominków. 

Do tego miłego zajęcia zaproszeni zostali 

Wicestarosta Bogumiła Hildebra i Michał 

Stanowski. Kiedy reprezentanci wszystkich 

placówek odebrali już upominki wraz gra-

tulacjami było jeszcze wspólne pamiątko-

we zdjęcie, a potem wszyscy zostali zapro-

szeni na poczęstunek. 

 Na zakończenie tegorocznego przeglą-
du instruktorzy przygotowujący przedsta-

wienia mieli okazję spotkać się z p. Micha-

łem Stanowskim i wysłuchać jego wska-

zówek i porad dotyczących pracy z akto-

rami i przygotowywania przedstawień. Po 

wysłuchaniu tych cennych uwag instrukto-

rzy wraz z uczestnikami rozjechali się do 

swoich miejscowości.   

 Mamy nadzieję, że wrócą do Krasno-

brodu za rok na kolejną edycję przeglądu. 

 

M. Czapla 

 

Fotoreportaż – str. 20 

 

 

FAMILY CUP 2008 
 

 Amatorskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim i 

Snowboardzie „FAMILY CUP” to impreza sportowa, która bar-

dzo dobrze wpisała się do kalendarza imprez organizowanych w 

Krasnobrodzie. Eliminacje rejonowe dla Województwa Lubel-

skiego planowane są na niedzielę 27 stycznia 2008r. Niestety po-

dobnie jak w roku ubiegłym organizacja imprezy w tym terminie 

stoi pod dużym znakiem zapytania. Dodatnie temperatury oraz 

padający deszcz sprawia, że warunki do uprawiania sportów zi-

mowych są dosyć trudne. Jeśli nadal takie będą „FAMILY CUP” 

2008 w Krasnobrodzie odbędzie się w innym terminie, o którym 

poinformujemy na stronach internetowych: 

www.familycup.com.pl i www.krasnobrod.pl  

 Niezależnie jednak od terminu, serdecznie zapraszamy miło-

śników „białego szaleństwa” do udziału w tej imprezie. Regula-

min zawodów oraz formularz zgłoszenia udziału w zawodach 

znajdują się na stornie internetowej: www.familycup.com.pl. In-

formacje można także uzyskać u organizatora regionalnego, czyli 

w Krasnobrodzkim Domu Kultury, tel. (0-84) 660-71-17, tel./fax. 

(0-84) 660-70-46, e-mail: kradomkul@o2.pl.  

M. Czapla 

 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej  
Okręg Zamość 

3 Batalion Obrony Terytorialnej w Zamościu 
Burmistrz Krasnobrodu 

 

zapraszają na  
 

Uroczystości związane z 65 rocznicą bitwy stoczonej 
 4 lutego 1943r. przez oddziały  

Armii Krajowej z Niemcami pod Lasowcami 
 

Uroczystości odbędą się pod Pomnikiem Poległych  
Żołnierzy Armii Krajowej w Lasowcach w dniu 04.02.2008r.  

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 
10.00

 
- Zbiórka przy Pomniku 

10.10 - Ceremoniał wojskowy 
10.20 - Powitanie gości 
10.30 - Wystąpienie historyczne 
10.40 - Część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach 
11.00 - Msza Św. 
11.50 - Apel poległych 
12.10 - Złożenie wieńców 
12.30 - Spotkanie przy ognisku w Lasowcach 

 

  

Brydżowe spotkanie 
 

 W dniach 7-10 lutego 2008r. w Krasnobrodzie odbędzie się kolejny Zlot Roz-

toczański, w którym uczestniczyć będą miłośnicy gry w brydża z całej Polski.  

 Celem zlotu jest nie tylko nauka gry w brydża i doskonalenie umiejętności w 

tym zakresie, ale także poznawanie uroków Roztocza i promocja naszego regionu. 

Stąd też w programie zlotu oprócz rozgrywek turniejowych były także atrakcje, ta-

kie jak: poznawanie okolic, kulig, spotkania przy ognisku, czy też tańce przy mu-

zyce w wykonaniu miejscowej kapeli.   

 Zlot organizowany jest przez Tomasza Piotra Gutowskiego z Zamościa 

(Kot_czarny). Patronatem Honorowym imprezę objęli Burmistrz Krasnobrodu 

oraz Terenowy Oddział Polskiego Związku Brydża Sportowego w Zamościu.  

 W zlocie mogą wziąć też udział mieszkańcy miasta i gminy Krasnobród. 

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej 

www.zlotroztoczanski.pl. 

M. Czapla 

 

  

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego 
w dniu 17.01.2008r. 

 

Śp. Kazimierza Olszewskiego 
 

wieloletniego członka  
Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej  

i Zespołu Folklorystycznego 
 „Wójtowianie” 

 

Pogrążonej w smutku Rodzinie  
składamy wyrazy głębokiego współczucia  

 

Dyrekcja i Pracownicy  
Krasnobrodzkiego Domu Kultury,  

Członkowie Orkiestry Dętej  
i Zespołu „Wójtowianie” 
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III Rowerowy Rajd Ułański 
 

 Trochę później w kalendarzu lecz z 

„bojowym” nastawieniem i szacunkiem do 

tradycji w sobotę 3 listopada 2007 roku 

spod budynku Zespołu Szkół Podstawo-

wych im.25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 

ruszył już po raz trzeci RAJD ROWERO-

WY „SZLAKIEM UŁAŃSKIM”.  

 W tym roku proponowana trasa rajdu 

dla chętnych uczestników przedstawiała się 
następująco: Krasnobród-Borki-Szur-

Wapielnia-Łuszczacz-Róża-Krasnobród. 

Trasa zatem przebiegała po naszym Rozto-

czu Środkowym i po terenach administra-

cyjnie należących do gmin: Krasnobród 

oraz Susiec. Już na starcie dowództwo raj-

du otrzymało sygnał, że jeden uczestnik 

dotrze później.  
 

 
 O godzinie 9.45 oficjalnie na trasę wy-

ruszyli: Roland Wyrostkiewicz i Sławomir 

Radliński (ZFW ZSP Krasnobród), Jadwi-

ga Gałka (SP Kaczórki), Joanna Górnik 

(ZSO Krasnobród) oraz Andrzej Jarszak i 

Krzysztof Górnik (obaj panowie reprezen-

towali ZS z Suchowoli).  Trzeba podkreślić, 
że trasa tego rajdu była trudna dla rowerzy-

stów, nawet w ogólno dostępnej literaturze 

turystycznej fragmenty tej pętli, którą po-

konaliśmy na odcinku Szur-Wapielnia 

określa się jako odcinek bardzo trudny dla 

turystyki rowerowej. Natomiast historycz-

nie i geograficznie było o czym opowiadać 
co w przerwach i na poszczególnych od-

cinkach robili nasi przewodnicy. Nie obyło 

się też bez defektów. Dosyć poważnie  

 

ucierpiały tylko dwa rowery.  

 Okazało się również, że tego samego 

pięknego dnia nie jesteśmy na szlaku sami. 

W podejściu na Wapielnię spotkaliśmy 

grupę lekkoatletyczną z sekcji skoczków z 

AZS UMCS z Lublina na porannym rozru-

chu. Z Wapielni nie było już niespodzianek 

i cali o zmroku dotarliśmy na ognisko 

ułańskie które zakończyło program rajdu. 

Pozostaje zatem pamięć o wydarzeniach 

sprzed lat, podziękowanie dla uczestników 

i zaproszenie za rok. 

 Krótką relację przedstawił uczestnik - 

organizator przewodniczący Zespołu Wy-

chowania Fizycznego ZSP Krasnobród  

 

Sławomir Radliński 

  
 

 

Zaproszenie 
 

Krasnobrodzki Dom Kultury  
 

zaprasza na 
 

KONCERT  
KOLĘDOWO-
JASEŁKOWY 

 

który odbędzie się 
w dniu 20 stycznia 2008r.  

o godz. 15.00 w KDK 
 

W programie koncertu wystąpią: 
•  Krasnobrodzka Orkiestra Dęta  
•  Uczestnicy Warsztatu Terapii Zaję-

ciowej w Dominikanówce 
•  Młodzież z Katolickiego Stowarzysze-

nia Młodzieży działającego przy Para-
fii NNMP w Krasnobrodzie 

•  Dzieci i Młodzież z Sanatorium Reha-
bilitacyjnego dla Dzieci im. Janusza 
Korczaka w Krasnobrodzie 

•  Dzieci z kół zainteresowań działają-
cych przy KDK 

•  Zespół folklorystyczny "Wójtowianie"  

 

Mieczysław Sieklucki 

Zasłużony dla Krasnobrodu 
 

 W dniu 27 grudnia 2007r. o godz. 13.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyło się 
spotkanie zorganizowane przez Burmistrza Krasnobrodu, w którym uczestniczyli człon-

kowie społecznego Komitetu Organizacyjnego powołanego dla upamiętnienia pracy spo-

łecznej wieloletniego naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnobrodzie, farmaceu-

ty i oddanego Krasnobrodowi społecznika Pana magistra Mieczysława Siekluckiego oraz 

zaproszeni goście. Komitet organizacyjny reprezentowali: Kazimierz Mielnicki – prze-

wodniczący, Witold Kołtun – członek, Halina Szewczuk – skarbnik i Mariola Czapla – se-

kretarz. Zaproszonymi gośćmi byli artyści plastycy związani z Krasnobrodem: Andrzej i 

Halina Gontarzowie, Marzena Kuniec i Monika Molenda.  

 Jak poinformował Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś celem spotkania było znalezienie 

koncepcji upamiętnienia i nakreślenie ogólnego harmonogramu działań. W wyniku dysku-

sji ustalono, że artyści plastycy do końca marca br. przygotują swoje propozycje dotyczące 

formy upamiętnienia, potem propozycje te będą oceniane i wyłoniony zostanie jeden pro-

jekt, który będzie realizowany. Zwieńczeniem współpracy komitetu i władz samorządo-

wych Krasnobrodu będzie uroczystość upamiętnienia Mieczysława Siekluckiego, która 

odbędzie się w 2009 roku. 

 Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej” ponawia swój apel o udostępnienie pamiątek, 

wspomnień i innych materiałów związanych z osobą mgr Mieczysława Siekluckiego. Ze-

brane materiały pomogą w przygotowaniu specjalnego wydania „G.K.”, w którym przed-

stawiona zostanie postać zasłużonego dla Krasnobrodu farmaceuty i społecznika. Prosimy 

o przekazywanie informacji do Redakcji „Gazety Krasnobrodzkiej”. Zapewniamy zwrot 

udostępnionych materiałów.  

 Komitet Organizacyjny zajmuje się też gromadzeniem środków finansowych niezbęd-

nych do realizacji zadania. Oto numer konta bankowego, na który można dokonywać 
wpłat: KREDYT BANK S.A. O/Zamość 74 1500 1807 1218 0004 0765 0000. 
 Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas pozytywnie odpowiedzieli na nasz apel, in-

nych zapraszamy do współpracy. 

 M. Czapla 



8                                                                  Styczeń  2008                             Gazeta      rasnobrodzka 
 

 

Miejsca pamięci powstania styczniowego 
 
 W 2007 r. ukazała się publikacja pt. 

„Miejsca powstania styczniowego w wo-

jewództwie lubelskim”. Autorami tej 

książki sa pasjonaci historii powstania 

styczniowego: p. Adam Polski i p. Andrzej 

Kasprzak. Książka ta zawiera zestawienie 

bitew i potyczek Powstania Styczniowego 

1863-1864 w obecnych granicach woje-

wództwa lubelskiego, zestawienie miejsc 

pamięci Powstania Styczniowego 1863-

1864 (cmentarzy, mogił zbiorowych i po-

jedynczych, pomników symbolicznych na 

terenie województwa lubelskiego, bogata 

w dokumentację fotograficzną – 150 

zdjęć). Są tu 2 kolorowe zdjęcia z Krasno-

brodu. Pierwsze zdjęcie przedstawia miej-

sce bitwy pod Krasnobrodem 24.03.1863 r. 

przy kaplicy św. Rocha. Według książki: 

„Pod św. Rochem” oddział Marcina Bore-

lowskiego „Lelewela” składający się z 80 

żołnierzy uzbrojonych w broń palną, 160 

w kosy, 20 jazdy, pozostali wyposażeni 

tylko w kije, stanął obozem na pagórkach 

pod Krasnobrodem. Tu został zaatakowa-

ny przez Rosjan. Po zaciętej 2-godzinnej 

bitwie powstańcy zostali zmuszeni do wy-

cofania się zostawiając na placu boju 42 

poległych, wśród nich 7 oficerów. Rów-

nież straty Rosjan były duże. Poległych 

pochowano na cmentarzu parafialnym w 

Krasnobrodzie. Drugie zdjęcie przedstawia 

właśnie zbiorową mogiłę powstańców.  

 

 

 Książka podaje, że właśnie przed 1930 

r. w miejscu mogiły tej stał krzyż drewnia-

ny, wysoki z napisem: Boże Zbaw Polskę. 
Wśród wymienionych nazwisk autorzy 

książki dopatrzyli się nieścisłości. Otóż 
według dokumentacji historycznej Otto 

Frankowski nie był księdzem lecz kapita-

nem kosynierów. Mojżesz to nie nazwisko, 

lecz pseudonim brodatego powstańca wy-

glądającego jak Mojżesz, także adj. Ed-

mund Ulaniecki wg innych źródeł nazywa 

się inaczej Hulanicki, Klaniecki lub Ula-

nicki. 

 Książka podaje też, że oddział Lelewe-

la liczył ok. 340 ludzi, a siły wojsk car-

skich to: 2 roty piechoty, mjr Ogolin, 

szwadron ułanów i secina Kozaków. We-

dług źródeł w okolicach Krasnobrodu mia-

ła miejsce potyczka dn. 7.01.1864 r. mię-
dzy oddziałem żandarmerii Świdzińskiego 

– 60 ludzi a rotą piechoty: 50 kozaków, 50 

dragonów Goryncewa, w wyniku której 

zginęło 6 powstańców. 

 Książka liczy 240 stron. Zawiera także 

indeks osób walczących, poległych lub 

związanych z powstaniem oraz indeks 

miejscowości. Jest to pierwsze całościowe 

i aktualne opracowanie tematyki powstania 

styczniowego powstałe w ramach progra-

mu „Patriotyzm jutra”. 

    Sądzę, że każdy mieszkaniec Krasno-

brodu i okolic powinien znać historię 

 
powstania styczniowego, która pozostawi-

ła swój ślad w naszej Małej Ojczyźnie. Na 

pamięci o tamtych czasach sprzed 145 laty 

i uczczeniu bohaterów rozwijane jest wy-

chowanie patriotyczne młodego pokolenia. 

Jestem posiadaczką tej książki. Miałam 

okazję osobiście poznać p. A. Polskiego 

autora tej książki na spotkaniu regionali-

stów w Okunince k/ Włodawy. 

A. Słota 

 

 
 

Zdjęcie: Strona tytułowa, okładka książki 

pt.„Miejsca pamięci powstania stycznio-

wego w województwie lubelskim”. 

 

Edukacja Jasia 
 

    W obecnym systemie edukacji są różne 

szkoły. Zależy to w większości od dyrekcji 

i związków działających na terenie danej 

placówki. Jeśli dyrektorem szkoły jest li-

berał, to dobierze sobie lub „wychowa” ta-

kich samych nauczycieli. Podobnie dyrek-

tor lewicowy. Nauczyciele, którzy „wy-

chylają się” nie są mile widziani. A pozo-

stali siedzą cicho, gdyż boją się o pracę. 
Nikt z tym nie walczy i nie reaguje. A 

przecież mogą reagować rodzice, którzy 

mają najwięcej do powiedzenia. To oni 

wysyłają swojego Jasia do szkół i w więk-

szości pragną, aby po skończonej edukacji 

był dobrym człowiekiem, dla którego naj-

ważniejszą wartością w życiu będzie Bóg, 

Honor i Ojczyzna. 

Józefa Kusz 

 

 

 Jest takie jedno powiedzenie: „Czego 

Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie 

umiał”. Wychowaniem Jasia w wieku 

przedszkolnym najczęściej zajmuje się ro-

dzina. „Młoda skorupka” tym nasiąknie, 

co dzieje się w rodzinie. Jeśli dziecko wi-

dzi modlących się członków rodziny, to 

uczy się modlitwy. Zdobywa więc takie 

wychowanie jakie prezentuje jego najbliż-
sze otoczenie. Przez ten czas Jaś bacznie 

obserwuje i chłonie to, co jest mu bliskie, 

kochane lub wygodne. Jeżeli ze strony 

najbliższych napotyka na miłość i zainte-

resowanie, potrafi się tym odwzajemnić. A 

kiedy jest tylko odpychany albo bity, pa-

trzy na wszystkich z lękiem, niepewnością 
a nawet wrogością. Następnie idzie Jaś do 

szkoły podstawowej. Jest to najważniejszy 

okres w jego edukacji. Tutaj ma być wy-

kształcony na dobrego ucznia, kolegę, na 

dziecko Boże oraz na przyszłego członka 

wielkiej społeczności. Dlatego bardzo 

ważne jest na jakich trafi nauczycieli, wy-

chowawców, katechetów. Jeśli będą uczyli 

go zwolennicy lewicy i usłyszy np.: „Mi-

nister do wora a wór do jeziora”, to w jego 

umyśle nastąpi burza. Bo przecież ksiądz 

na religii mówi zupełnie coś innego. W 

serce Jasia wbije się cierń. Jeżeli na innych 

lekcjach nauczyciel o poglądach liberal-

nych powie mu, że może robić co chce, 

Bóg nie jest mu potrzebny, on sam może 

 

zastąpić Boga, to jego psychika może nie 

wytrzymać. 
 W następnym okresie życia Jaś jest już 
Jankiem – uczniem gimnazjum. W szkole 

podstawowej słyszał wiele różnych rzeczy. 

Ciekawy jest co tutaj będą mówili nauczy-

ciele. Jeśli trafi na ludzi sumienia, prawych 

i mądrych pedagogów, to wyciszy się i w 

pozytywnym klimacie będzie wzrastał na 

dobrego człowieka. Natomiast, jeżeli jego 

nauczaniem i wychowaniem zajmą się ko-

lejni liberałowie i komuniści, Janek wybie-

rze to co jest najwygodniejsze. Bóg – nie-

potrzebny, patriotyzm – a po co? Ojczyzna 

to przeżytek, rodzice to starzy gderacze, a 

może dziadkowie? Tak, oni są potrzebni, 

bo dają forsę. Więc może imprezka, alko-

hol, narkotyki? 

 Janek jest już w szkole średniej. Ro-

dzice marzą o tym, aby przygotował się na 

studia. A on pije i narkotyzuje się. Opusz-

cza lekcje, zaczyna kraść, jest uzależniony. 

W rodzinie tragedia i czarna rozpacz. Jak 

to się stało, kiedy zgubiliśmy Janka? Co 

teraz będzie? Rozsądni rodzice kierują już 
prawie Jana do dobrego ośrodka, najlepiej 

katolickiego. Może tam uda mu się zerwać 
z nałogiem. Niestety, nawet trzeźwy pozo-

staje na zawsze alkoholikiem i narkoma-

nem. Jeśli trafi na prawdziwą miłość, to 

może założy rodzinę, ale już zawsze bę-
dzie głęboka rysa na jego osobowości. 

 

Z głębokim żalem żegnamy, 
zmarłego w dniu 03.01.2008r.  

 

Śp. Eugeniusza Gielmudę 
 

byłego Naczelnika Gminy Krasnobród,  
Przewodniczącego Rady Gminy  

Krasnobród, wieloletniego Prezesa  
Zarządu Gminnego Ochotniczej  

Straży Pożarnej w Krasnobrodzie 
 

Pogrążonej w smutku Rodzinie 
 składamy  

wyrazy głębokiego współczucia  
 

Władze Samorządowe  
Krasnobrodu  
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„Wójtowianie” na Finale Festiwalu w Będzinie 
 

 W dniach 10-13 stycznia 2008r. odbył 

się w Będzinie (na Śląsku) Finał XIV 

Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pasto-

rałek im. Kazimierza Szwarlika.  

 „Wójtowianie” mieli to szczególne 

szczęście i zaszczyt by w nim uczestni-

czyć. Jak podali organizatorzy, w całej 

Polsce kolędy śpiewało ok. 18 tys. osób – 

wykonawców, jako soliści, grupy śpiewa-

jące, zespoły muzyczno-wokalne i zespoły 

regionalne. Stworzyli oni 1500 podmio-

tów wykonawczych, spośród których do 

finału ogólnopolskiego zakwalifikowało 

się 130 (wśród nich nasz zespół). 

 Do Będzina wyjechaliśmy w sobotę 
12 stycznia o godz. 5.30. Nasz występ za-

planowano na 15.45, ale występowaliśmy 

nieco wcześniej, gdyż okazało się, że ze-

społy, które miały wystąpić w naszym 

bloku przesłuchań nie zdążyły dojechać 
na czas. 

 

śpiewało nam się jak w natchnieniu. 

 Naszego koncertu słuchali z uwagą 
licznie zgromadzeni parafianie oraz go-

ście spoza parafii – Mama i Siostra p. Ali-

cji oraz szwagier Bernard. Dzięki uprzej-

mości p. Ewy i p. Bernarda koncert został 

uwieczniony na licznych zdjęciach i na-

graniu video. Miłą niespodzianką była 

obecność na koncercie p. Włodzimierza  

Kubika mieszkającego w Nowej Wsi (gm. 

Mierzęcice) - kolegi ze szkolnej ławy p. 

Alicji oraz dwóch Krasnobrodzianek z ro-

dzinami, które przyjechały z niedalekich 

Siemianowic Śląskich. Były to panie: Ma-

ria Kraj z domu Olszewska i Renata Staś-
ko z domu Machalska. 

 Ale to jeszcze nie koniec niespodzia-

nek! 

 Po koncercie, pod opieką p. Klaudiu-

sza Kiewlicza – dyrektora miejscowego 

domu kultury – przemiłego młodego 

 

pamiątkę, a także toastem „za pomyśl-
ność”. 

 Potem już tylko powrót do Będzina, 

gdzie o godz. 16.00 w Sanktuarium Pol-

skiej Golgoty Wschodu (na osiedlu Sy-

berka) odbył się Koncert Galowy i wrę-
czenie nagród. 

 Wyróżnienie w kategorii chóry dzie-

cięce zdobył Chór „WIOLINKI” ze Szko-

ły Podstawowej im. Jana Pawła w Łuko-

wej – laureat krasnobrodzkich eliminacji, 

które odbyły się 16 grudnia 2007r. 

 Koncert był przepiękny. Śpiewano ko-

lędy tradycyjne, pastorałki – niekoniecz-

nie tradycyjne, ale wykonywane przez gó-

ralskie zespoły regionalne i schyl e dzie-

cięce. 

 Zresztą – jak powiedział konferansjer 

– „halny przywiał mnóstwo górali, którzy 

zagrają wszystko co się da”. 

 Pełni wrażeń z występów własnych i z  

 
Koncert w Będzinie 

 
Koncert w Mierzęcicach 

występów innych wykonawców, wracali-

śmy nocą – często pośród gęstych oparów 

mgły – do Krasnobrodu.  

Pan Domański przywiózł nas do domów 

ok. godz. 2.00 w nocy. 

 
Spotkanie w „Starej Chacie” 

 Po występie pojechaliśmy Tarnow-

skich Gór – rodzinnej miejscowości p. 

Alicji Parkitny, gdzie – dzięki uprzejmo-

ści i sponsoringowi p. Dyrektor Krasno-

brodzkiego Domu Kultury oraz znajomo-

ści terenu p. Alicji – mogliśmy przenoco-

wać w bardzo pięknym ośrodku Ojców 

Salezjanów. 

 Po zakwaterowaniu mieliśmy jeszcze 

dość czasu, aby odwiedzić rodzinny dom 

p. Alicji, gdzie oczekiwały nas jej Mama 

– p. Grabowska, siostra p. Ewa Urbańska 

oraz wielki garnek przepysznego praw-

dziwego śląskiego żurku zwanego „żenia-

tym”. 

 Oprócz rozmów było też śpiewanie 

kolęd – rzecz jasna – ponieważ na drugi 

dzień – mieliśmy dać koncert w kościele 

parafialnym w Mierzęcicach koło Siewie-

rza. 

 Masza św. odprawiona o godz. 10.00 

była bardzo krótka, bo bez kazania, a to 

dlatego, byśmy mogli dać dłuższy kon-

cert. 

 Kościółek - przeuroczy, Ksiądz Pro-

boszcz – cudownie ciepły człowiek, stwo-

rzył tak miłą i swojską atmosferę, że  

człowieka – pojechaliśmy na posiłek do 

restauracji „Stara Chata”. Posiłek dla nas 

przygotowała firma POL-TRANS CA-

TERING Mierzęcice-Kasyno. 

 Obiad był przepyszny, obsługa bardzo 

miła, a my zawsze za posiłek dziękujemy 

śpiewaniem. Tak było i teraz.  

 Już w czasie posiłku obsługujący nas 

kelner powiedział, że panie z kuchni ży-

czą nam smacznego. Poprosiliśmy zatem, 

żeby nam się pokazały, bo chcemy im za-

śpiewać. Owszem, przyszły z innego bu-

dynku, a przedtem ucieszyły się, jak tylko 

zobaczyły naszą lubelską rejestrację.  
 Okazało się bowiem, że właścicielka 

restauracji p. Alfreda Terczak z domu 

Wróbel pochodzi z Lubartowa, a w jej 

firmie pracuje p. Wiesława Dyksa z domu 

Gałan pochodząca z… Majdanu Wielkie-

go. 

 Śpiewaliśmy zatem „Ach Zamojskie 

jakie cudne…” i „Ach Lubelskie jakie 

cudne…”, a panie miały łzy w oczach. 

Skończyło się na wzajemnych uściskach, 

wymianie drobnych upominków… (no, 

upominek p. Alfredy dla nas był trochę 
większy) i wspólnym zdjęciem na  

 

 Dzięki temu wyjazdowi dano nam 

przeżyć coś naprawdę pięknego. Stwier-

dzić jednak należy, że ten festiwal, to 

głównie popisy dzieci i młodzieży. W ka-

tegorii dorośli bardzo często występowali 

studenci lub młodzieżowe zespoły wokal-

ne. Byliśmy jedną z bardzo nielicznych 

dojrzałych wiekowo grup. 

Marianna Olszewska 
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Powitanie Nowego 2008 roku 
 

 Są różne sposoby spędzania nocy 

sylwestrowej, żegnania starego i witania 

nowego roku. Jedni udają się na bale 

sylwestrowe, inni urządzają prywatki, 

jeszcze inni organizują nocne kuligi. 

Bardzo modne są też imprezy sylwe-

strowe organizowane w centralnych 

miejscach miast. 

 W Krasnobrodzie było podobnie. 

Bale sylwestrowe organizowały duże 

ośrodki wypoczynkowe. Niestety ze 

względu na nowe przepisy prawne nie 

było cieszących się dotychczas dużym 

powodzeniem balów sylwestrowych or-

ganizowanych w szkołach. Były nato-

miast prywatki i spotkania w gronie ro-

dziny i przyjaciół.  

 Od pewnego czasu tradycją w Kra-

snobrodzie jest witanie nowego roku na 

punkcie widokowym usytuowanym na 

wzniesieniu kamieniołom. Jak się oka-

zuje jest to dobry punkt obserwacyjny 

nie tylko w ciągu dnia, skąd można po-

dziwiać panoramę Krasnobrodu, ale tak-

że podczas tej szczególnej nocy sylwe-

strowej. Można wówczas oglądać stam-

tąd pokazy sztucznych ogni rozjaśniają-
ce niebo nad różnymi częściami miasta. 

 

 Nowym zwyczajem w Krasnobrodzie jest uroczyste żegnanie starego i witanie 

nowego roku na centralnym miejscu Krasnobrodu tj. na Palcu Siekluckiego. Tradycja 

ta została zapoczątkowana 31 grudnia 2006 roku i można stwierdzić, że spodobała 

się mieszkańcom Krasnobrodu i naszym gościom. Dlatego też podczas Sylwestra 

2007 zorganizowana została podobna impreza. Jej organizatorami byli Burmistrz 

Krasnobrodu i Krasnobrodzki Dom Kultury. 

 
 

 

 

 Od godziny 22.00, dla gromadzących się na Palcu Sie-

kluckiego uczestników sylwestrowej zabawy, przygrywał 

zespół „BEVEREN” z Zamościa. Po blisko dwugodzinnej 

zabawie, tuż przed północą życzenia noworoczne wszystkim 

mieszkańcom miasta i gminy Krasnobród oraz gościom zło-

żył Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś. Potem na ciemnym 

niebie rozbłysły kolorowe światełka – rozpoczął się pokaz 

sztucznych ogni. Kiedy wszystkie fajerwerki wzbiły się już 
do nieba przyszedł czas na noworoczne życzenia, toasty 

wznoszone tradycyjną lampką szampana i dalszy ciąg 

wspólnej zabawy. Warto tu dodać, że na Placu Siekluckiego 

bawili się wszyscy. Byli dorośli, młodzież, dzieci, całe ro-

dziny. Zabawa zakończyła się niecałe dwie godziny po pół-

nocy. 

 
 Na zakończenie relacji z „Powitania Nowego Roku na 

Placu Siekluckiego” serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 

pracowali, aby inni mogli się bawić. Podziękowania kieruję 
do strażaków z OSP Krasnobród i policjantów za czuwanie 

nad porządkiem i bezpieczeństwem imprezy. Dziękuję także 

pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej za uprząt-
nięcie placu po imprezie. 

M. Czapla 
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Galeria Regionalistów Lubelszczyzny 
Nie będą zapomniani… 

 

„Śpieszmy się kochać ludzi,  

tak szybko odchodzą” 

       Ks. Jan Twardowski  

 

 Bez towarzystw regionalnych życie 

kulturalno – oświatowe wsi, miast i mia-

steczek byłoby uboższe o różne wyda-

rzenia kulturalne. Z pożyteczną działal-

nością regionalistów spotykamy się nie 

od dziś. Towarzystwa wydają monogra-

fie, książki o tematyce historycznej, kul-

turoznawczej, przyrodniczej, lokalne 

czasopisma. Organizują sesje popularno 

– naukowe, festyny, wystawy. Odnawia-

ją i konserwują zabytkowe nagrobki 

cmentarne. W ten sposób dokumentują i 
utrwalają przeszłość, tradycję, co w do-

bie globalizacji ma ogromne znaczenie. 

Wszystko to robią ludzie różnych 

profesji, pasjonaci zasłużeni dla Lu-

belszczyzny. W marcu br. na posiedze-

niu Wojewódzkiej Rady Towarzystw 

Regionalnych Lubelszczyzny wystąpi-

łem z propozycją otwarcia w WOK w 

Lublinie „Galerii Regionalistów”. Po 

upływie kilku miesięcy udało się zgro-

madzić kilkanaście portretów Zasłużo-

nych, zmarłych Regionalistów, założy-

cieli i prezesów stowarzyszeń regional-

nych. Rodzinom Ich serdecznie dziękuję 
za okazaną mi pomoc w gromadzeniu 

materiałów. W naszej Galerii, którą 17 

października br uroczyście otwarto, wi-

szą portrety z krótkimi metryczkami.  

O kolejności zadecydowała data 

śmierci. Znajdziemy tu portrety kilkuna-

stu regionalistów: dr med. Zygmunta 

Klukowskiego – patrona regionalistów 

Lubelszczyzny, prof. dr hab. Feliksa 

Araszkiewicza z Lublina, (KUL), Stani-

sława Skibińskiego z Chełma, Wacława 

Tuwalskiego z Woli Osowińskiej, Jaro-

sława Olejnickiego z Nałęczowa, Win-

centego Piątaka z Hrubieszowa, Leopol-

da Makucha z Kraśnika, red. Tadeusza 

Gańskiego z Lublina, prof. dr hab. med. 

Ignacego Wośko z Lublina, prof. dr. hab. 

Franciszka Pawłowskiego z Lublina, Le-

ona Karłowicza z Pszczelej Woli, Ry-

szarda Lubickiego z Kazimierza Dolne-

go, Tomasza Lalaka z Garbowa, Henry-

ka Frąckiewicza ze Stężycy, T. Lulka z 

Lubartowa i innych. 

Wspomniałem, że patronem Galerii jest 

Zygmunt Klukowski. Jego portret wisi 

również w Galerii Krasnobrodzkiej, 

otwartej z inicjatywy Krasnobrodzkiego 

Towarzystwa Regionalnego w 2002 roku 

w Krasnobrodzkim Domu Kultury, jako 

że doktor był mieszkańcem Krasnobro-

du. Chcę więc przypomnieć czytelnikom 

„Gazety Krasnobrodzkiej” Jego bio-

gram. Dr med. Zygmunt Klukowski 

(1885 – 1959), oskarżyciel w procesie w  

 

Norymberdze zadziwiał tych, którzy się 
z nim zetknęli, wszechstronnością swojej 

działalności. Był bowiem lekarzem, pi-

sarzem historycznym, bibliofilem, ko-

lekcjonerem, regionalistą i działaczem 

społecznym. Urodził się 23 stycznia 

1885 roku w Odessie w rodzinie apteka-

rza. W 1892 roku, wraz z rodzicami, 

przybył na Litwę. Zamieszkał we wsi 

Sandworowo pod Wilnem. Dwa lata 

później rodzina przeniosła się do Mo-

skwy, gdzie ojciec Zygmunta otrzymał 

pracę. W 1904 roku Zygmunt Klukow-

ski, po zdaniu egzaminu dojrzałości, 

rozpoczął studia medyczne. Po wybuchu 

rewolucji w 1905 roku przeniósł się do 

Krakowa, gdzie kontynuował studia na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył 

je w 1911 roku. Został aresztowany 

przez carską policję za nielegalne prze-

wożenie druków do Warszawy. Osadzo-

no Go na kilka tygodni na Pawiaku.  

 Od 1913 roku pracował jako lekarz 

w Nieświeżu, potem w Żeludku. W cza-

sie I wojny światowej uczestniczył w 

walkach w Prusach Wschodnich i w 

Rumunii. Powrócił do Polski w 1918 ro-

ku. Początkowo przez dziewięć miesięcy 

pracował Krasnobrodzie na Zamojsz-

czyźnie, a w październiku 1919 roku 

przeniósł się do Szczebrzeszyna, gdzie 

otrzymał pracę w tamtejszym szpitalu 

powiatowym. Przez prawie 30 lat był dy-

rektorem placówki. Gromadził książki, 

druki, ceramikę ludową, etykietki za-

mojskich firm, grafikę, znaczki poczto-

we itp. Miał duży autorytet. Z Jego zda-

niem liczyły się ówczesne władze mia-

sta, powiatu i województwa. Był inspira-

torem otwarcia Muzeum w Zamościu 

oraz powołania Towarzystwa Miłośni-

ków Książek. Organizował liczne odczy-

ty i konferencje naukowe. W 1938 roku 

z Jego inicjatywy zaczęła wychodzić 
”Teka Zamojska”. Pełnił różne funkcję 
społeczne w ogólnopolskich towarzy-

stwach. Za niezmordowaną pracę spo-

łeczną otrzymał odznaczenie „Wawrzyn 

Akademicki”. Jako regionalista był fana-

tykiem zabytkowych budowli. Dbał o 

pomniki, stare nagrobki cmentarne. Uda-

ło się doktorowi uratować starą cerkiew 

w Szczebrzeszynie. W latach 1944 – 

1947 własnym sumptem wydał w  

 

 

Zamościu cztery tomy „Materiałów do 

dziejów Zamojszczyzny”, obejmują lata 

1939 – 1944. Najbardziej znany jest Jego 

„Dziennik z lat okupacji Zamojsczyzny”. 

Napisał i wydał wiele innych książek hi-

storycznych. Po wojnie uważany był za 

aktywnego działacza AK, za co był wię-
ziony. W 1958 roku otrzymał Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 

Doktor Klukowski zmarł w Szczebrze-

szynie 23 listopada 1959 r. W 1982 roku 

na II Zjeździe Regionalistów Ziemi Lu-

belskiej podjęto uchwałę w sprawie 

ufundowania nagrody im. Zygmunta 

Klukowskiego. Najpierw przyznawana 

była co roku, później, ze względu na 

ciągły brak środków, raz na trzy lata. 

Obszerną książkę biograficzną pt.” 

Zygmunt Klukowski. Lekarz, ze Szcze-

brzeszyna 1885 – 1959”, ilustrowaną 
zdjęciami archiwalnymi, napisał nauczy-

ciel historii Aleksander Przysada. 

     Otwarcie Galerii Regionalistów w 

Lublinie poprzedziła msza św. w Kapli-

cy Domu Księży Emerytów w Lublinie 

przy ul, Bernardyńskiej 7, celebrowana 

w intencji Zasłużonych Regionalistów 

przez ks. abp seniora prof. dr hab. Bole-

sława Pylaka, który następnie poświęcił 

Galerię. Na otwarcie Galerii przybyło 

ponad 30 zaproszonych gości, a gdyby 

nie zbyt późna pora otwarcia, z pewno-

ścią frekwencja byłaby znacznie więk-

sza. 

Przy okazji serdecznie dziękuję Mar-

szałkowi Województwa, Andrzejowi 

Olborskiemu za wsparcie finansowe 

(ramki, wyrzeźbiony napis „Galeria Re-

gionalistów” i krzyż), Adamowi Pol-

skiemu – prezesowi Towarzystwa Przy-

jaciół Fajsławic za dostarczone deski. 

Do otwarcia Galerii przyczynił się też 
młody artysta rzeźbiarz Adam Lipa z 

Siedlisk (gmina Fajsławice). Gorące 

słowa podziękowania kieruję do Dyrek-

tor WOK Janiny Biegalskiej za udziele-

nie konkretnej pomocy i poparcie inicja-

tywy, zaś niezmordowanemu Kazimie-

rzowi Spaleńcowi za współpracę przy 

pisaniu biogramów do katalogu i inne 

prace konieczne do wykonania przy two-

rzeniu Galerii, którą powierzam właśnie 

Jego opiece na dalsze długie lata.  

Galeria będzie uzupełniona o portre-

ty kolejnych regionalistów: Mieczysława 

Rybaka z Żyrzyna, prof. Wiktora Zina z 

Krakowa – Hrubieszowa, Henryka Ga-

wareckiego i kilku innych. 

Chcę jeszcze dodać, że prace przy 

tworzeniu Galerii zostały wykonane bez-

interesownie i społecznie, dla upamięt-
nienia zmarłych Zasłużonych Regionali-

stów. 

 Mieczysław Kościński 
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Budżet Gminy Krasnobród  
na 2008 rok 

 

 Podczas XIII sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, która 

odbyła się 28 grudnia 2007r. został uchwalony budżet Gminy 

Krasnobród na 2008 rok, który publikujemy poniżej: 

 
I. DOCHODY BUDŻETU GMINY 

 
Dochody budżetu gminy planuje się uzyskać 
w wysokości: 

15.536.701 

w tym: dochody na zadania własne: 12.797.787 

dochody związane z realizacją zadań admi-
nistracji rządowej i innych zadań zleconych 
gminie ustawami 

2.738.914 

  

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                   52.000 

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego, za 
dzierżawę obwodów łowieckich i tenuty 
dzierżawnej 

2.000 

Dochody majątkowe: 50.000 

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchumości 
rolnych 

50.000 

  

Dział 600 - Transport i łączność 42.650 

Wpływy z usług świadczonych na rzecz Za-
rządu Dróg Powiatowych w Zamościu - zi-
mowe utrzymanie dróg powiatowych znajdu-
jących się na terenie gminy Krasnobród 42.650 

  

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa     336.209 

Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użyt-
kowanie nieruchomości 117.419 

Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego i 
czynszów mieszkalnych 75.000 

Wpływy z opłaty planistycznej 10.000 

Dochody majątkowe: 133.790 

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości 133.790 

  

Dział 750 - Administracja publiczna 500 

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu 
administracji rządowej - 5% wpływów z opłat 
za dowody osobiste 500 

  

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 3.494.816 

Udziały w podatku dochodowym od osób fi-
zycznych 1.401.569 

Udziały w podatku dochodowym od osób 
prawnych 2.000 

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 8.850 
Wpływy z podatku leśnego od osób praw-
nych 74.819 
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób 
prawnych 972.460 
Wpływy z opłaty skarbowej 33.000 
Wpływy z podatku od czynności cywilno-
prawnych od osób fizycznych 75.000 
Wpływy z podatku od czynności cywilno-
prawnych od osób prawnych 1.500 
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycz-
nych 272.090 
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycz-
nych 70.878 
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób 
fizycznych 368.650  

 

Wpływy z opłaty targowej  14.000 
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej 35.000 
Wpływy z karty podatkowej 4.000 
Wpływy z podatku od środków transporto-
wych od osób fizycznych 57.000 
Wpływy z podatku od spadków i darowizn od 
osób fizycznych 8.000 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu po-
datków i opłat 5.500 
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych 85.000 
Wpływy z tytułu opłaty za wpis do rejestru 
ewidencji działalności gospodarczej 3.500 
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.000 
  

Dział 758 - Różne rozliczenia    8.576.646 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej, z 
tego: kwota podstawowa - 2.449.131,00 zł., 
kwota uzupełniająca - 625.399,00 zł. 3.074.530 
Część równoważąca subwencji ogólnej 113.546 
Część oświatowa subwencji ogólnej  5.358.570 
Kwoty subwencji przyjęto na podstawie pi-
sma Ministerstwa Finansów NrST3-4820-
26/2007 z dnia 10.10.2007r.  
Dotacja celowa Wojewody Lubelskiego na 
realizację zadań własnych związanych z za-
chowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska 27.000 
Odsetki od środków na rachunkach banko-
wych 3.000 
  
Dział 801 - Oświata i wychowanie    30.400 
Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań dla na-
uczycieli 400 
Wpływy z opłat rodziców za przedszkole 30.000 
  
Dział 852 - Pomoc społeczna  222.200 
Wpływy z usług opiekuńczych 1.200 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na utrzyma-
nie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej 100.000 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zasiłki i 
pomoc w naturze 84.000 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na dożywia-
nie uczniów w szkołach 37.000 
  
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 20.866 
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zamo-
ściu na utrzymanie Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Dominikanówce 20.866 
  
Dział 900 - Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 21.500 
Wpływy z tytułu partycypacji ludności w bu-
dowie kanalizacji 20.500 
Wpływy z opłaty produktowej 1.000 
Ogółem zadania własne 12.797.787 
  
Zadania zlecone  
Dział 750 - Administracja publiczna  86.924 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania 
zlecone z zakresu administracji rządowej 86.924 
  
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 1.190  
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Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na 
prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 
wg. pisma z 17.10.2007r. 1.190 
  
Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 300 
Dotacja na realizację zadań z obrony cywil-
nej 300 
  
Dział 852 - Pomoc społeczna 2.650.500 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zasiłki dla 
podopiecznych oraz składki na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe 274.000 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na składki na 
ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzysta-
jące z pomocy społecznej 25.500 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na świad-
czenia rodzinne oraz składki na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 2.351.000 
  
Ogółem na zadania zlecone  2.738.914 
OGÓŁEM 15.536.701 
  

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY 

  
Wydatki budżetu gminy planuje się na ogólną 
kwotę: 18.000.772 
w tym: na realizację zadań własnych: 15.261.858 
na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych ustawa-
mi: 2.738.914 
  

1. Zadania własne 
Plan na 

2008 
  
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo      1.234.468 
1. Opłaty za schronisko dla bezdomnych 
zwierzat 2.500 
2. Dofinansowanie kół łowieckich 2.000 
3. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej - 2% od 
wpływów z podatku rolnego 6.500 
4. Opłata do Starostwa Powiatowego za za-
jęcie pasa drogowego - sieć wodociągowa i 
sieć kanalizacyjna 468 
Inwestycje: 1.223.000 
1. Budowa ujęcia wody w Hutkowie  610.000 
2. Odnowa centrum wsi Wólka Husińska 200.000 
3. Odnowa centrum wsi Majdan Wielki 200.000 
4. Odnowa centrum wsi Stara Huta - sporzą-
dzenie dokumentacji 15.000 
5. Odnowa centrum wsi Dominikanówka - 
sporządzenie dokumentacji 15.000 
6. Odnowa centrum wsi Zielone - sporządze-
nie dokumentacji 25.000 
7. Podniesienie walorów turystycznych Kra-
snobrodu poprzez: 1. Rozbudowę zalewu 
wypoczynkowego, 2. Budowę Ośrodka In-
formacji Turystycznej, 3.Kompleksowe ozna-
kowanie Krasnobrodu oraz szlaków i atrakcji  
turystycznych 150.000 
8. Budowa wodociągu w ul. Gietki w Krasno-
brodzie 8.000 
  
Dział 600 - Transport i łączność        1.468.650 
1. Remonty dróg gminnych asfaltowych i nie-
sortowych oraz dróg dojazdowych do pól 140.000 
2. Budowa i dzierżawa przystanków autobu-
sowych 16.000 
3. Zimowe utrzymanie dróg oraz transport 
niesortu 92.650 
Inwestycje: 1.220.000  

 

 
1. Budowa drogi gminnej w Majdanie Małym 70.000 
2. Budowa drogi gminnej w Grabniku 120.000 
3. Budowa ul. Różanej i Kwiatowej w Kra-
snobrodzie 150.000 
4. Budowa ul. Sosnowej i Leśnej w Krasno-
brodzie - opracowanie dokumentacji tech-
nicznej 70.000 
5. Budowa drogi gminnej w Potoku Senderki  560.000 
6. Podniesienie atrakcyjności Krasnobrodu 
poprzez rewitalizację terenów: 1. Rozbudo-
wa/dokończenie Placu Siekluckiego, 
2.Budowa otwartych stref rekreacji i placów 
zabaw dla dzieci, 3.Przebudowa ul. Wcza-
sowej wraz z budową oświetlenia ulicznego 
oraz rozbudową systemu kanalizacji sanitar-
nej, 4. Przebudowa ul. Handlowej, 5. Zago-
spodarowanie skarpy przy kamieniołomie 
oraz budowa schodów wraz z poręczami do 
punktu widokowego 250.000 
  
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 138.500 
1. Wykonanie szacunków, podział działek, 
koszty ogłoszeń, założenie ksiąg wieczystych 40.000 
2. Opłaty notarialne 10.000 
3. Zakup energii w budynkach mienia komu-
nalnego 500 
4. Dzierżawa gruntów od Agencji Nierucho-
mości Rolnych 3.000 
Inwestycje: 85.000 
1. Zakup gruntów na mienie komunalne  85.000 
  
Dział 710 - Działalność usługowa 50.000 
Opracowanie zmian do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Krasnobród oraz zmiany studium 50.000 
  
Dział 750 - Administracja publiczna 1.414.067 
I. Wydatki Rady Miejskiej: diety, organizacja 
Sesji  85.000 
II. Utrzymanie Urzędu Miejskiego: 1.250.567 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 730.112 
Nagrody Jubileuszowe dla pracowników 8.505 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzy-
nastka 65.850 
Składki na ubezpieczenia społeczne 135.150 
Składki na Fundusz Pracy 19.100 
Wynagrodzenie Radcy Prawnego (umowa 
zlecenia) 16.650 
Wynagrodzenia bezosobowe 4.000 
Zakup materiałów biurowych, paliwa,druków, 
środków czystości i wyposażenia biur 60.000 
Zakup zestawów komputerowych 15.000 
Zakup energii, gazu i wody 30.000 
Zakup usług zdrowotnych 700 
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, 
informatyczne, szkolenia pracowników) 90.000 
Opłaty za usługi internetowe 2.500 
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii 
komórkowej 4.000 
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 10.000 
Delegacje służbowe 2.000 
Opłaty i składki ( w tym ubezpieczenie mie-
nia) 8.000 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 22.000 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7.000 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji 20.000 
III. Przeprowadzenie poboru i rejestracji po-
borowych 500  
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IV. Promocja jednostek samorządu terytorial-
nego 78.000 
1. Nagrody dla laureatów Przeglądu Orkiestr 
Dętych i festiwalu "Per Arte ad Astra" 12.000 
2. Zakup nagród dla laureatów konkursów i 
zawodów  3.000 
3. Środki na dofinansowanie działalności sto-
warzyszeń 2.000 
4. Wydatki związane ze współpracą z zaprzy-
jaźnionymi gminami 7000 
5. Składka członkowska w Lokalnej Organiza-
cji Turystycznej i Euroregion Bug 4.000 
6. Organizacja imprez kulturalnych i promocyj-
nych 35.000 
7. Zakup materiałów promocyjnych 15.000 
  
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 334.000 
1. Zakup paliwa do samochodu służbowego 
Policji w Krasnobrodzie 4.000 
2. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 246.000 
Zwrot kosztów za udział w likwidacji skutków 
pożaru 5.000 
Wynagrodzenia kierowców 55.800 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzy-
nastka 4.850 
Składki na ubezpieczenia społeczne 10.470 
Składki na Fundusz Pracy 1.550 
Zakup paliwa, części do samochodu, węży 21.860 
Konkurs wiedzy pożarniczej 1.000 
Zakup energii i gazu oraz wody - zużytej na 
cela p.poż 9.800 
Remonty pojazdów, sprzętu i strażnic (Majdan 
Mały) 46.030 
Badania profilaktyczne 500 
Przeglądy techniczne samochodów, szkolenia 
strażaków 18.000 
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii ko-
mórkowej 420 
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii sta-
cjonarnej 1.000 
Podróże służbowe 200 
Ubezpieczenie kierowców, pojazdów, strażnic 
oraz członków OSP 7.000 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń So-
cjalnych 2.520 
Inwestycje: 60.000 
Karosaż wozu bojowego w OSP Majdan Wielki 60.000 
3. Rezerwa celowa na realizację wydatków 
związanych z zarządzaniem kryzysowym 14.000 
4. Utrzymanie straży miejskiej 70.000 
Wynagrodzenia osobowe 40.840 
Składki na ubezpieczenia społeczne 5.760 
Składki na Fundusz Pracy 1.000 
Zakup umundurowania i wyposażenia 15.000 
Szkolenia pracowników 3.000 
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii ko-
mórkowej 2.000 
Podróże służbowe 800 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń So-
cjalnych 1.600 
  
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jednostek nie-
posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 31.450 
Wynagrodzenia prowizyjno - agencyjne ( inka-
senci, sołtysi ) 27.000 
Składki na ubezpieczenia społeczne 3.700 
Składki na Fundusz Pracy 600 
Opłata komornicza 150 
  
Dział 757 - Obsługa długu publicznego 315.500 
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 75.000  

 

 

Odsetki od wyemitowanych obligacji komu-
nalnych 230.000 
Wynagrodzenie za organizację emisji obligacji 
komunalnych 10.500 
  
Dział 758 - Różne rozliczenia 48.000 
Rezerwa ogólna 28.000 
Koszty obsługi bankowej 20.000 
  
Dział 801 - Oświata i wychowanie 6.799.526 
1. Szkoły Podstawowe 3.895.000 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-
dzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe 211.252 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.409.841 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzy-
nastka 178.800 
Składki na ubezpieczenia społeczne 421.400 
Składki na Fundusz Pracy 67.400 
Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 
Zakup materiałów biurowych, paliwa, druków, 
środków czystości, wyposażenia klas 64.500 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek 16.000 
Zakup energii, gazu i wody 229.622 
Zakup usług zdrowotnych 4.400 
Zakup usług pozostałych (zrzut ścieków, 
usługi pocztowe, informatyczne, szkolenia 
pracowników, remonty pojazdów) 84.342 
Opłaty za usługi internetowe 1.807 
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii 
komórkowej 200 
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 8.500 
Delegacje służbowe 3.800 
Opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia) 12.100 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń So-
cjalnych 143.036 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7.000 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji 4.000 
Inwestycje: 25.000 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaczór-
kach - opracowanie dokumentacji technicznej  25.000 
  
2. Oddziały przedszkolne w szkołach pod-
stawowych 282.534 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-
dzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe 18.726 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 195.928 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzy-
nastka 14.356 
Składki na ubezpieczenia społeczne 34.650 
Składki na Fundusz Pracy 5.420 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń So-
cjalnych 13.454 
  
3. Przedszkole 135.615 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-
dzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe 6.549 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 96.155 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzy-
nastka 8.000 
Składki na ubezpieczenia społeczne 16.000 
Składki na Fundusz Pracy 2.600 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń So-
cjalnych 6.311 
  
4. Gimnazja 1.765.500 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-
dzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe 105.096 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.220.907 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzy-
nastka 92.500  
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Składki na ubezpieczenia społeczne 213.672 
Składki na Fundusz Pracy 33.861 
Zakup materiałów biurowych, paliwa, druków, 
środków czystości i wyposażenia klas 6.800 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek 2.000 
Zakup energii, gazu i wody 4.600 
Zakup usług zdrowotnych 1.500 
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, in-
formatyczne, szkolenia pracowników) 4.596 
Opłaty za usługi internetowe 130 
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 1.000 
Delegacje służbowe 1.000 
Opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia) 2.010 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń So-
cjalnych 74.528 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji 800 
  
5. Licea ogólnokształcące 307.374 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-
dzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe 18.245 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 215.238 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzy-
nastka 15.101 
Składki na ubezpieczenia społeczne 37.968 
Składki na Fundusz Pracy 6.017 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń So-
cjalnych 14.805 
  
6. Stołówki szkolne 104.239 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-
dzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe 700 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 84.541 
Składki na ubezpieczenia społeczne 12706 
Składki na Fundusz Pracy 2.009 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń So-
cjalnych 4.283 
7. Dowożenie uczniów do szkół 219.276 
8. Nagrody Burmistrza dla nauczycieli 8.979 
9. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli renci-
stów i emerytów 33.160 
10. Dokształcanie i doskonalenie nauczy-
cieli ( 1% wynagrodzeń) 35.949 
11. Zakup nagród w konkursach organizo-
wanych przez szkoły 2.000 
12. Wydatki na wynagrodzenia dla eksper-
tów przeprowadzających egzaminy na na-
uczyciela mianowanego 400 
13. Wydatki związane z realizacją progra-
mu edukacji ekologicznej - współfinanso-
wany ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 7.500 
14. Zamontowanie systemu monitorujące-
go w budynku, w którym będzie zlokalizo-
wane „Centrum kształcenia na odległość 
na wsiach". 2.000 
  
Dział 851 - Ochrona Zdrowia       160.000 
I. Finansowanie Miejsko - Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii 3.000 
1. Prowadzenie działalności profilaktycznej, 
informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 
dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywa-
nia problemów markomanii 3.000 
II. Finansowanie wydatków Miejsko- Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 82.000  

 

 
1. Dotacja dla Miasta Zamość jako udział w 
częściowym pokryciu kosztów działalności 
Izby Wytrzeźwień w Zamościu. 2.000 
2. Wynagrodzenia dla ekspertów wydających 
opinie w przedmiocie uzależnień  4.500 
3. Wynagrodzenia dla członków Miejsko-
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych 3.700 
4. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-
wychowawczych i sportowo-wychowawczych 24.000 
5. Zakup materiałów, wyposażenia i artykułów 
spożywczych do prowadzenia zajęć 13.800 
6. Dotacje dla stowarzyszeń i instytucji wspo-
magających rozwiązywanie problemów alko-
holowych 30.000 
7. Dotacja dla Krasnobrodzkiego Domu Kultu-
ry na prowadzenie zajęć opiekuńczo-
wychowawczych i zakup materiałów do pro-
wadzenia zajęć 4.000 
  
III. Opracowanie operatu uzdrowiskowego 75.000 
  
Dział 852 - Pomoc społeczna         609.722 
1. Wydatki na dodatki mieszkaniowe 1.500 
2. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 268.622 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-
dzeń - ekwiwalent za odzież ochronną dla 
pracowników socjalnych 2.500 
Wynagrodzenia osobowe 150.864 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzy-
nastka 10.520 
Składki na ubezpieczenia społeczne 28.540 
Składki na Fundusz Pracy 3.875 
Zakup materiałów i wyposażenia (druki, środki 
czystości, materiały biurowe, wyposażenie 
biur) 18.000 
Zakup energii 3.000 
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, in-
formatyczne, szkolenia pracowników) 20.700 
Zakup usług internetowych 900 
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 2.500 
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 14.700 
Podróże służbowe krajowe 1.500 
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 3.000 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń So-
cjalnych 4.023 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.000 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji 2.000 
3. Dożywianie uczniów w szkołach podstawo-
wych 105.000 
4. Wydatki na usługi opiekuńcze świadczone 
nad osobami starszymi 13.600 
5. Wypłata zasiłków dla podopiecznych 144.000 
6. Zakup usług w domach pomocy społecznej 77.000 
  
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 47.318 
Środki na częściowe pokrycie kosztów utrzy-
mania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Domini-
kanówce 47.318 
  
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowaw-
cza 365.160 
1. Świetlice 355.991 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-
dzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 24.268 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 240.768 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzy-
nastka 24.120  
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Składki na ubezpieczenia społeczne 42.567 
Składki na Fundusz Pracy 6.781 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 17.487 
2. Fundusz stypendialny 8.000 
3. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i 
emerytów 1.169 
  
Dział 900 - Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 1.632.900 
1. Wywóz nieczystości stałych oraz sprząta-
nie ulic, chodników i przystanków 50.450 
2. Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie 
uzdrowiska 30.000 
3. Założenie zieleni miejskiej 10.000 
4. Wynajem sanitariatów  TOI TOI 10.000 
5. Wydatki na inne usługi komunalne  40.000 
6. Selektywna zbiórka surowców wtórnych 20.000 
7. Oświetlenie uliczne 130.000 
8. Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz 
uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego 70.000 
9. Wynajem linii elektroenergetycznej 450 
10. Zakup ozdób do iluminacji świetlnej ulic i 
placów 20.000 
11. Przegląd budowlany roczny zalewu 500 
12. Zakup wody na cele publiczne 1.500 
13. Utrzymanie jazu na rzece Wieprz 2.000 
14. Wydatki na utrzymanie zalewu (ratowni-
cy, utrzymanie porządku, badania wody, za-
kup energii) 25.000 
15. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów 30.000 
Inwestycje: 1.193.000 
1. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. So-
snowej i Zamojskiej w Krasnobrodzie 83.000 
2. Rozbudowa systemu gospodarki wodno - 
ściekowej dla ul. Zamojskiej i Tomaszowskiej 
w Krasnobrodzie  1.110.000 
  
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 560.597 
1. Organizacja imprez z zakresu kultury 3.000 
2. Grobownictwo  2.000 
3. Biblioteki 82.200 
Dotacja dla instytucji kultury - Miejsko- 
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobro-
dzie 82.200 
4. Domy i ośrodki kultury 473.397 
Dotacja dla instytucji kultury na działalność 
bieżącą - Krasnobrodzki Dom Kultury 323.397 
Dotacja dla instytucji kultury na remont sali 
kinowej - współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej - Krasnobrodzki Dom Kultury 150.000 
  
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 52.000 
1. Organizacja imprez z zakresu kultury fi-
zycznej i zakup sprzętu sportowego dla LZS - 
ów 5.000 
2. Poprawa infrastruktury na boisku sporto-
wym w Krasnobrodzie 35.000 
3. Dotacja dla stowarzyszeń na upowszech-
nianie kultury fizycznej i sportu 10.000 
4. Nagrody dla uczestników Biegu Pokoju 
Pamięci Dzieci Zamojszczyzny 2.000 
Ogółem zadania własne 15.261.858 
  
2. Zadania zlecone  
Dział 750 - Administracja publiczna 86.924 
Finansowanie zadań z zakresu administracji 
rządowej 86.924 
  
Dział 751 - Urzędy Naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 1.190  

 

 
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru 
wyborców 1.190 
  
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 300 
Wydatki na obronę cywilną 300 
  
Dział 852 - Pomoc społeczna 2.650.500 
Zasiłki dla podopiecznych oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 274.000 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za oso-
by pobierające świadczenia z pomocy spo-
łecznej 25.500 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie-
czenia społecznego 2.351.000 
  
Ogółem zadania zlecone  2.738.914 
OGÓŁEM 18.000.772 
  
Przychody 3.572.000 
Emisja obligacji komunalnych 3.500.000 
Pożyczka z WFOŚiGW na zakup pojemni-
ków do selektywnej zbiórki odpadów 24.000 
Pożyczka z WFOŚiGW na karosaż samo-
chodu strażackiego 48.000 
    
III. Rozchody ogółem  1.107.929 
1. Spłata pożyczek i kredytów  507.929 
2. Wykup obligacji 600.000 
  
Rachunek dochodów własnych  
W formie rachunku dochodów własnych 
prowadzi się:  
1. Świetlicę z dożywianiem przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie  
Dochody z odpłatności rodziców za wyży-
wienie 140.000 
Ogółem dochody 140.000 
Wydatki planuje się przeznaczyć na:  
Zakup środków czystości, wyposażenia sto-
łówki i kuchni, materiałów do remontów, arty-
kułów biurowych 9.300 
Zakup żywności 101.200 
Zakup energii 21.000 
Usługi remontowe, pralnicze, serwisowe, 
prowizja bankowa 8.000 
Zakup materiałów papierniczych 500 
Ogółem wydatki  140.000 
  
2. Rachunek dochodów własnych przy 
Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dominika-
nówce  
Przewidywany stan środków na początek ro-
ku  22.000 
Dochody ze sprzedaży prac  2.000 
Dochody za usługi wykonane przez uczestni-
ków WTZ  700 
Wpłaty osób fizycznych tytułem partycypacji 
w kosztach imprez organizowanych przez 
WTZ 1.000 
Ogółem dochody 3.700 
Wydatki planuje się przeznaczyć na:  
Zakup usług zdrowotnych  1.000 
Dofinansowanie wycieczek dla uczestników 
WTZ  10.000 
Obsługa rachunku bankowego  700 
Organizację imprez okolicznościowych 6.000 
Zakup materiałów do prowadzenia terapii za-
jęciowej  8.000 
Ogółem wydatki  25.700 

 

Ciąg dalszy na str. 19. 
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NIE TRUJCIE!!! 
 

bardzo trudno. Wielu z nas wypala śmieci 

w piecach domowych, zamiast je segrego-

wać. Trujemy w ten sposób siebie, trujemy 

ziemię w naszych ogrodach, a także nisz-

czymy cenne surowce, które mogą zostać 
powtórnie użyte w procesie produkcji.  

 Spalane w piecach domowych śmieci 

powodują osadzanie się tak zwanej sadzy 

mokrej w przewodach kominowych. Bar-

dzo trudno ją usunąć, a jej nadmiar może 

spowodować zapalenie się przewodu ko-

minowego i nawet przyczynić się do poża-

ru domu. Zanieczyszczenie powietrza pod-

czas wypalania śmieci powoduje trudności 

w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu, 

czego widocznym efektem jest zamieranie 

blaszek liściowych. Jest też przyczyną po-

wstawania siarczanów i kwasu siarkowe-

go, co prowadzi do suchych i mokrych  

 
opadów kwaśnych deszczy. Stopniowo 

kumulując się w glebie, powoduje jej za-

kwaszenie i zasolenie. Działa korozyjnie 

na konstrukcje metalowe.  

 Czasem zapominamy o tym (a może 

nie wiemy?), że w gospodarstwach domo-

wych można spalać tylko: papier, tekturę i 
drewno, odpady z gospodarki leśnej, od-

pady kory i korka, trociny, wióry i ścinki. 

Nie można wrzucać do pieca opakowań 
plastikowych, foliowych, a także różnych 

przedmiotów z gumy. Nie wolno palić sta-

rych mebli, ponieważ zawierają kleje, far-

by i powłoki, z których podczas spalania 

wydzielają się szkodliwe substancje. 

 

Pamiętaj!  
Zgodnie z ustawą o odpadach i kodek-
sem wykroczeń – zakazane jest spalanie 
śmieci (odpadów) w piecach i kotłow-
niach domowych, jak również na wol-
nym powietrzu. 

Grażyna Nowosad 

 

 Zespół Szkół Podstawowych w Kra-

snobrodzie kolejny raz aktywnie włączył 

się w działania Fundacji Ekologicznej 

ARKA w ramach programu NIE TRUJ-

CIE. Koordynacją działań zajęły się panie 

Joanna Burda, Marzena Kuniec i Grażyna 

Nowosad. Chcieliśmy zwrócić uwagę do-

rosłych na problem palenia śmieci w do-

mowych piecach. W tym roku wyszliśmy 

poza mury naszej szkoły. Z okazji Dnia 

Czystego Powietrza zorganizowaliśmy 

barwny korowód, który przeszedł ulicami 

Krasnobrodu. Z różnych materiałów (w 

tym z nadających się do przetworzenia 

śmieci, zazwyczaj spalanych w piecach 

domowych) przygotowaliśmy SMOGA 

RECYKLINGU. Kroczył on na początku 

naszej grupy. Aby dotrzeć do ludzi z 

głównym przesłaniem akcji, wykrzykiwa-

liśmy „Nie trujcie!” oraz zatrzymując się 
w kilku miejscach naszego miasteczka 

(m.in. przed Urzędem Miejskim, przed 

Krasnobrodzkim Domem Kultury, na 

głównym placu miasta) skandowaliśmy 

hasła z przygotowanych na happening pla-

katów. Rozdawaliśmy przechodniom ulot-

ki informacyjne, poświęcone problemowi 

spalania śmieci w piecach domowych oraz 

rozwieszaliśmy plakaty na słupach ogło-

szeniowych. Uczniowie naszej szkoły 

wzięli też udział w konkursie plastycznym 

„Nie śmiećcie, nie trujcie – segregujcie!”, 

zorganizowanym przez Fundację ARKA. 

 Wszystkie te działania to nasza walka 

o prawo do oddychania czystym powie-

trzem. Niestety, szczególnie jesienią i zimą 
w naszych miejscowościach jest o to 

 

 

 

Zaproszenie 
 

Zarząd Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego 
„IGROS” Krasnobród 
serdecznie zaprasza 

Członków i Sympatyków Klubu 
na spotkanie, które odbędzie się  

w niedzielę 27 stycznia 2008 roku o godz. 17.00 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury 

 

 

Ferie w KDK 
 W tym roku dzieci i młodzież z województwa lubelskie-

go znalazły się w grupie, która jako pierwsza mogła skorzy-

stać z zimowego wypoczynku. Ferie, bowiem rozpoczęły się 
już 12 stycznia.  

 Tradycyjnie już, Krasnobrodzki Dom Kultury przygoto-

wał specjalną, feryjną ofertę zajęć dla dzieci.  

 W programie „Ferii zimowych w KDK” znalazły się 
m.in. pokaz iluzjonistyczny, zajęcia plastyczne, modelarskie, 

muzyczne, kulinarne, spotkania w klubie szachowym, pro-

jekcje filmów, dyskoteki, imprezy kulturalne, takie jak: 

„Przegląd Jasełek Osób Niepełnosprawnych”, „Koncert Ko-

lędowo-Jasełkowy”, a także różnego rodzaju gry, zabawy i 

konkursy.  
 Szczegółowy program ferii podany jest na plakatach in-

formacyjnych i na stronie internetowej Krasnobrodu. 

M. Czapla 

 

Budżet Gminy Krasnobród 
 na 2008 rok 

Ciąg dalszy ze str. 18 
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
1. Stan funduszu na początku roku 10.000 
2. Przychody ogółem: 10.000 
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 
(wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie) 10.000 
Wydatki ogółem w tym: 20.000 
Zakup materiałów do przeprowadzenia akcji "Sprzą-
tanie Świata" 500 
Zakup koszy ulicznych 4.000 
Zakup materiału do nasadzeń oraz zakładanie 
klombów i rabat 12.500 
Zakup materiałów do edukacji ekologicznej 3.000 
  
Zakłady budżetowe  
Gospodarkę finansową w formie zakładu budżeto-
wego prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim  
1. Stan środków obrotowych na początku roku 1.500 
2. Przychody ogółem  1.164.774 
Wpływy z usług: opłaty za wodę, zrzut ścieków i 
wywóz nieczystości oraz usługi remontowo-
budowlane 1.160.774 
Wpływy z różnych dochodów  2.500 
Pozostałe odsetki 1.500 
3. Wydatki ogółem 1.168.274 
4. Stan środków obrotowych na koniec roku -2.000  
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