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WIEŚCI
Z

GMINY
Zebrania strażackie
Od połowy stycznia do końca lutego 2009r.
odbędzie się 12 walnych zebrań w poszczególnych jednostkach Ochotniczych
Straży Pożarnych na terenie gminy Krasnobród. Terminarz zebrań przedstawia się
następująco:
1. Wólka Husińska - 18.01.2009r. godz.
17.00
2. Grabnik – 25.01.2009r. godz. 17.00
3. Zielone – 25.01.2009r. godz. 19.00
4. Malewszczyzna – 31.01.2009r. godz.
17.00
5. Hutki – 31.01.2009r. godz. 19.00
6. Krasnobród – 07.02.2009r. godz. 17.00
7. Majdan Wielki – 08.02.2009r. godz.
17.00
8. Hucisko – 14.02.2009r. godz. 17.00
9. Stara Huta – 14.02.2009r. godz. 19.00
10. Hutków – 21.02.2009r. godz. 17.00
11. Dominikanówka – 21.02.2009r. godz.
19.00
12. Majdan Mały – 28.02.2009r. godz.
17.00
Pamięć o Mieczysławie Siekluckim
Kontynuowane są działania związane z
upamiętnieniem postaci magistra Mieczysława Siekluckiego - wieloletniego naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnobrodzie, farmaceuty i oddanego Krasnobrodowi społecznika. Gmina dokonała
zakupu materiału – kamienia na wykonanie
rzeźby. Krasnobrodzki artysta rzeźbiarz
Andrzej Gontarz rozpoczął już prace nad
formą upamiętnienia. O postępach prowadzonych działań będziemy informowali w
kolejnych wydaniach GK.
XXVII Sesja Rady Miejskiej
W dniu 06 lutego 2009r. (tj. piątek) o godz.
15.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury
odbędzie się XXVII sesja V kadencji Rady
Miejskiej w Krasnobrodzie. W porządku
obrad przewiduje się podjęcie

następujących uchwał:
1) ws. powołania Komisji Rady Miejskiej w
Krasnobrodzie,
2) ws. udzielenia pomocy finansowej Miastu
Zamość,
3) ws. przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym zadań
związanych z usuwaniem azbestu z posesji
położonych na terenie MiG Krasnobród”,
4) ws. przystąpienia do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród,
5) ws. przystąpienia do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród,
6) ws. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW,
7) ws. zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Technikum Zawodowe w Krasnobrodzie
W Zespole Szkół Ogólnokształcących im.
Jana Pawła II w Krasnobrodzie zamierza
się otworzyć od 01.09.2009 roku Technikum Zawodowe – publiczną ponadgimnazjalną szkołę zawodową dla młodzieży –
kształcącą w czteroletnim cyklu w zawodach: technik obsługi turystyki i technik hotelarstwa. Wśród młodzieży jest duże zainteresowanie takimi kierunkami kształcenia,
a Rada Pedagogiczna ZSO wyraziła pozytywną opinię na temat utworzenia tego typu
szkoły. Słuszność takich kierunków kształcenia potwierdza również pozytywna opinia
Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zamościu
w sprawie tworzenia w/w szkoły.
Dla utworzenia technikum potrzebne są
jeszcze pewne formalne kroki tj. zgoda Rady Powiatu Zamojskiego na prowadzenie
takiej szkoły przez gminę Krasnobród
i porozumienie w tej sprawie Burmistrza
Krasnobrodu ze Starostą Zamojskim oraz
uchwała Rady Miejskiej w Krasnobrodzie o
utworzeniu w/w szkoły. Dyrekcja ZSO w
Krasnobrodzie ma nadzieję, że podjęte
przez wyżej wymienione podmioty decyzje
pozwolą kształcić w naszej miejscowości
fachowców w dziedzinach związanych z
głównym atutem naszego regionu – turystyką. Zainteresowanie tworzoną szkołą zaleca się głównie uczniom klas III gimnazjów z gminy Krasnobród i gmin ościennych oraz ich rodzicom utrzymującym się
często z kwaterodawstwa i turystyki.
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Rekrutacja do nowotworzonej szkoły rozpocznie się prawdopodobnie na początku
marca 2009 r.
Wioska internetowa
W Wólce Husińskiej od połowy grudnia
rozpoczęła działalność „Wioska internetowa” – Centrum Kształcenia na Odległość. Wspomniana „Wioska” jest świetlicą w budynku OSP w Wólce Husińskiej, w której znajduje się sześć komputerów z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, faks, drukarka), tablica elektroniczna oraz niezbędne
szafy, stoliki, krzesła. Sprzęt i wyposażenie do świetlicy zakupione zostały ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Komendy Głównej OSP w
Warszawie. „Wioska internetowa” powstała w efekcie złożonego przez OSP w
Wólce Husińskiej wniosku do Komendy
Głównej OSP w Warszawie. Swój udział
przy w tym przedsięwzięciu miał też
Komendant Powiatowy OSP - Kazimierz
Mielnicki oraz Burmistrz Krasnobrodu –
Janusz Oś.

Część wyposażenia sfinansowano ze
środków własnych miejscowej jednostki
straży pożarnej oraz ze środków Gminy
Krasnobród. Niezbędne prace przygotowawcze i remontowe w świetlicy wykonane zostały przez strażaków z Wólki
Husińskiej nieodpłatnie.
Centrum jako swój główny cel, obok
umożliwienia mieszkańcom korzystania z
komputerów i Internetu, ma prowadzić
szkolenia internetowe. Zakres tematyczny
szkoleń jest szeroki i obejmuje szkolenia
komputerowe i językowe. Mieszkańcy
mogą brać udział w kursach grafiki komputerowej, użytkowania komputerów,
projektowania aplikacji internetowych,
tworzenia stron WWW, bezwzrokowego
pisania na klawiaturze, a także w kursach
z języka angielskiego i niemieckiego.
Jest to już drugie takie centrum w naszej
Gminie. Pierwsze powstało w zeszłym
roku w Dominikanówce na wniosek złożony przez Urząd Miejski w Krasnobrodzie i cieszy się niegasnącym powodzeniem wśród mieszkańców tej miejscowości.
Wioska internetowa w Wólce Husińskiej
otwarta jest codziennie w godz. 17.0021.00, w soboty i niedziele od 13.00 do
18.00. Korzystanie ze sprzętu dla wszystkich jest nieodpłatne. Korzystać z niego
mogą wszyscy mieszkańcy z Gminy Krasnobród.

Informacje zebrała:
Mariola Czapla

Gazeta

rasnobrodzka

Styczeń 2009

Family Cup 2009
Sprzyjające warunki atmosferyczne
pozwoliły na zorganizowanie w Krasnobrodzie Mistrzostw Województwa
Lubelskiego XIV Amatorskich Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim i
Snowboardzie FAMILY CUP. Zawody
odbyły się w sobotę 10 stycznia 2009r.
na stoku Chełmowej Góry.
Głównymi organizatorami zawodów
są: Wydawnictwo Family Cup Sp. z o.
o., Redakcja Dwumiesięcznika Sportowy Styl oraz Stowarzyszenie Family
Cup. Od czterech lat w organizację tej
interesującej, rodzinnej imprezy sportowej włączają się jako organizatorzy regionalni: Burmistrz Krasnobrodu oraz
Krasnobrodzki Dom Kultury.
Uczestnicy zawodów mogli startować w sumie aż w 26 kategoriach. Były
dwie kategorie sportowe – slalom narciarski i snowboardowy. W slalomie
narciarskim zawodnicy byli podzieleni
na 9 kategorii wiekowych, a w snowboardowym na 3 kategorie wiekowe. Każda z tych kategorii była podzielona ze
względu na płeć: kobiety i mężczyźni.
Oprócz klasyfikacji indywidualnej była
także klasyfikacja rodzinna w nartach i
snowboardzie.

W
krasnobrodzkich
zawodach
uczestniczyło 75 zawodników, w tym 67
– narciarzy i 8 – snowboardzistów. W
kategorii rodzinnej startowało 7 rodzin
narciarskich i 1 rodzina snowboardowa.
Zawodnicy - głównie z miejscowości z
terenu woj. lubelskiego, ale także spoza
jego granic - przyjechali do nas z takich
miejscowości jak: Lublin, Świdnik, Zamość, Tomaszów Lubelski, Susiec, Bełżec, Józefów, Lubaczów, Józefosław,
Konopnica. W Family Cup nie zabrakło
też reprezentantów gospodarzy, czyli
Krasnobrodu.
Zawody polegały na dwukrotnym
pokonaniu trasy slalomu. Po zsumowaniu czasów obu przejazdów – w kategorii indywidualnej zarówno narciarskiej i
snowboardowej, a w przypadku kategorii rodzinnej po zsumowaniu czasu przejazdów, wcześniej zgłoszonych członków rodzin można było ustalić wyniki
zawodów w poszczególnych kategoriach.
Czas oczekiwania na wyniki i podsumowanie zawodów umilał występ
Kapeli „Krasnobrodzkie Echo”.

Niespodzianką dla najmłodszych była
maskotka JOJO, która rozdawała słodkie
upominki ufundowane przez sponsora.
Zgodnie z regulaminem Family Cup,
zawodnicy zajmujący miejsca 1-3
otrzymali puchary, zaś zawodnicy plasujących się na miejscach 1-6 pamiątkowe
dyplomy. Były też dwa puchary specjalne od Burmistrza Krasnobrodu, jeden
dla najmłodszego uczestnika zawodów
Jakuba Obszańskiego z Zamościa,
drugi dla p. Elżbiety Pomorskiej z Lublina za dotychczasowy aktywny udział
w krasnobrodzkich eliminacjach Family
Cup oraz systematyczne reprezentowanie województwa lubelskiego w finałach
zawodów.
Kiedy wszystkie puchary i dyplomy zostały już rozdane przyszedł czas na losowanie nagród rzeczowych, które były
rozlosowywane wśród wszystkich zawodników, którzy pomyślnie ukończyli
zawody, niezależnie od tego jakie miejsce zajęli.
Oprócz pucharów, dyplomów i nagród, najlepsi zawodnicy poszczególnych kategorii, a także najlepsze rodziny (zajmujący miejsca na podium) wywalczyli sobie także prawo udziału w
ogólnopolskim finale XIV Amatorskich
Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, który odbędzie
się w dniach 6-7 marca 2009r. w Kluszkowcach.
Zawodnicy, którzy chcą wziąć
udział w Finale Family Cup zobowiązani są do zgłoszenia się do organizatora
regionalnego, tj. do Krasnobrodzkiego
Domu Kultury w terminie do 25 lutego
2009r. w celu potwierdzenia swojego
udziału.
Kończąc relację z tegorocznego Family Cup serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tej imprezy.
Szczególne słowa podziękowania kieruję do zawodników, którzy pozytywnie
odpowiedzieli na nasze zaproszenie i
wzięli udział w krasnobrodzkiej edycji
Family Cup. Już teraz serdecznie zapraszam do udziału w zawodach w przyszłym roku.
Poniżej podajemy wyniki zawodów w
poszczególnych kategoriach.
NARTY INDYWIDUALNE
B (9-10 lat) - Mężczyźni:
1. Obszański Jakub – Zamość (1:24.81)
2. Jarczak Kacper – Susiec (1:46.44)
C (11-12 lat) - Kobiety:
1. Sakowicz Martyna – Zamość
(1:22.02)
2. Pasieczna Monika – Krasnobród
(1:46.43)

3
C (11-12 lat) - Mężczyźni:
1. Lelek Karol – Józefosław (1:16.60)
2. Ożga Patryk – Krasnobród (1:21.67)
D (13-15 lat) - Kobiety:
1. Kudlicka Jagoda – Tomaszów Lubelski (1:09.83)
2. Trykacz Karolina – Lublin (1:21.42)
3. Wysocka Dominka – Tomaszów Lubelski (1:36.20)
4. Komadowska Diana – Bełżec
(1:41.17)
D (13-15 lat) - Mężczyźni:
1. Zdzioch Michał – Tomaszów Lubelski (1:07.78)
2. Juśko Krystian – Zamość (1:15.75)
3. Nawój Marek – Krasnobród (1:20.74)
4. Kalinowski Maciej – Krasnobród
(1:36.19)
E (16-19 lat) - Kobiety:
1. Zaśko Aleksandra – Józefów
(1:02.75)
2.Welcz Magdalena – Lublin (1:06.87)
3.Zdzioch Paulina – Tomaszów Lubelski
(1:10.68)
4.Pogódź Aleksandra – Krasnobród
(1:11.07)
E (16-19 lat) - Mężczyźni:
1. Orlik Maciej – Lublin (1:02.89)
2. Orlik Filip – Lublin (1:07.22)
3. Grabias Dawid – Zamość (1:11.41)
4. Parol Jakub – Tomaszów Lubelski
(1:13.98)
5. Bodys Adrian – Krasnobród (1:14.08)
6. Krukowski Arkadiusz – Zamość
(1:15.41)
7. Rykała Bartłomiej – Bełżec (1:22.83)
8. Kądzielewski Damian – Świdnik
(1:33.12)
F (20-35 lat) - Kobiety:
1. Pasieczna Bożena – Krasnobród
(1:22.17)
F (20-35 lat) - Mężczyźni:
1. Zaśko Karol – Józefów (58.94)
2. Zaśko Artur – Józefów (59.99)
3. Kurantowicz Artur – Krasnobród
(1:11.02)
4. Kurantowicz Michał – Krasnobród
(1:15.83)
DNF – Bieg 1
Zięba Krystian – Lublin (1:02.12)
G (36-45 lat) - Kobiety:
1. Drzewosz Teresa – Tomaszów Lubelski (1:19.60)
2. Ożga Anna – Krasnobród (1:23.38)
3. Zdzioch Bogumiła – Tomaszów Lubelski (1:25.47)
4. Jarczak Barbara – Susiec (1:25.48)
5. Obszańska Joanna – Zamość
(1:39.71)
6. Komadowska Joanna – Bełżec
(2:12.94)
7. Rykała Anna – Bełżec (2:16.06)
G (36-45 lat) - Mężczyźni:
1. Sakowicz Marek – Zamość (1:03.72)
2. Orlik Jacek – Lublin (1:05.59)
3. Nadra Sławomir – Józefów (1:08.00)
Ciąg dalszy na str. 4
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Family Cup
2009
Ciąg dalszy ze str. 3

4. Mela Krzysztof – Konopnica (1:08.42)
5. Zdzioch Jan – Tomaszów Lubelski
(1:09.37)
6. Lelek Marek – Józefosław (1:09.59)
7. Komadowski Robert – Bełżec (1:21.56)
8. Wysocki Marek – Tomaszów Lubelski
(1:24.72)
9. Rykała Zbigniew – Bełżec (1:26.46)
DNF – Bieg 1
Pasieczny Mirosław – Krasnobród (58.03)
H (46-55 lat) - Kobiety:
1. Orłowska Krystyna – Zamość (1:17.93)
2. Sakowicz Maria – Zamość (1:26.07)
3. Orłowska Bożena – Zamość (1:27.31)
4. Kudlicka Mirosława – Tomaszów Lubelski (1:28.56)
5. Orlik Grażyna – Lublin (1:34.95)
H (46-55 lat) - Mężczyźni:
1. Pierzchała Jacek – Zamość (1:02.11)
2. Zaśko Augustyn – Józefów (1:04.10)
3. Orłowski Artur – Zamość (1:05.39)
4. Orłowski Krzysztof – Zamość
(1:06.49)
5. Borowik Henryk – Zamość (1:07.35)
6. Kudlicki Piotr – Tomaszów Lubelski
(1:17.00)
7.Kozyra Marek – Krasnobród (1:19.92)
8. Parol Janusz – Tomaszów Lubelski
(1:21.38)
9. Ratkowiak Wojciech – Lublin
(1:50.30)
I (56 lat i więcej) - Kobiety:
1. Pomorska Elżbieta – Lublin (1:21.48)

Gazeta

I (56 lat i więcej) - Mężczyźni:
1. Mazur Mieczysław – Lubaczów
(1:17.74)
2. Herda Czesław – Lublin (1:24.76)
NARTY RODZINNE

Siwy włos na skroniach
i wciąż go przybywa
50 lat życia
to liczba szczęśliwa.
Zbudowałeś dom piękny
masz córkę i syna
mądrą kochającą żonę
i dalej tak trzymaj!
Niech dalsze Twe lata
płyną wąską strugą
żyj w zdrowiu szczęśliwy,
radosny i długo!
Kiedy starość przyjdzie
bądź pogodnym dziadkiem
miej cudownych wnuków
pokaźną gromadkę.
Wszystkiego najlepszego Janowi Ołówkowi z okazji 50tych urodzin życzy Rodzina i Grono Przyjaciół.

7. PASIECZNI z Krasnobrodu
Pasieczna Bożena (1:22.17*)
Pasieczna Monika (1:46.43*)
Niesklasyfikowani
SNOWBOARD INDYWIDUALNY

1. ORLIK z Lublina
Orlik Maciej (1:02.89*)
Orlik Jacek (1:05.59*)
Orlik Grażyna (1:34.95*)
wszystkie czasy: 3:43.43
2. ZDZIOCHOWIE z Tomaszowa
Lubelskiego
Zdzioch Jan (1:09.37*)
Zdzioch Paulina (1:10.68*)
Zdzioch Bogumiła (1:25.47*)
wszystkie czasy: 3:45.52
3. SAKOWICZ z Zamościa
Sakowicz Marek (1:03.72*)
Sakowicz Martyna (1:22.02*)
Sakowicz Maria (1:26.07*)
wszystkie czasy: 3:51.81
4. KUDLICCY z Tomaszowa Lub.
Kudlicka Jagoda (1:09.83*)
Kudlicki Piotr (1:17:00*)
Kudlicka Mirosława (1:28.56*)
wszystkie czasy: 3:55.39
5. RYKAŁA z Bełżca
Rykała Bartłomiej (1:22.83*)
Rykała Zbigniew (1:26.46*)
Rykała Anna (2:16.06*)
wszystkie czasy: 5:05.35
6. KOMADOWSCY z Bełżca
Komadowski Robert (1:21.56*)
Komadowska Diana (1:41.17*)
Komadowska Joanna (2:12.94*)
wszystkie czasy: 5:15.67

Tak szybko czas mija
upływają lata…
z małego chłopczyka
wyrosłeś na chwata.

rasnobrodzka

A (do 18 lat) - Kobiety:
1. Drzewosz Karolina – Tomaszów Lubelski (1:48.96)
A (do 18 lat) - Mężczyźni:
1. Bojarczuk Adam – Krasnystaw
(1:31.81)
2. Wojtyna Adrian – Krasnystaw
(1:36.79)
B (19-35 lat) - Mężczyźni:
1. Kusy Adrian – Długi Kąt (1:47.23)
2. Zieliński Robert – Tomaszów Lubelski (1:56.40)
3. Bil Mateusz – Józefów (2:09.24)
C (36 lat i więcej) - Kobiety:
1. Jarczak Barbara – Susiec (3:20.75)
C (36 lat i więcej) - Mężczyźni:
1. Drzewosz Mirosław – Tomaszów
Lubelski (1:43.89)
SNOWBOARD RODZINNY
1. DRZEWOSZ z Tomaszowa Lub.
Drzewosz Mirosław C/M
(1:43.89*)
Drzewosz Karolina A/K (1:48.96*)
wszystkie czasy 3:32.85
M. Czapla
Fotoreportaż – str. 10-11
* suma czasów dwóch przejazdów

Podziękowania
Burmistrz Krasnobrodu i Krasnobrodzki Dom Kultury składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w organizację XIV Amatorskich Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim i
Snowboardzie Family Cup.
Dziękujemy:
* Panu Augustynowi Zaśko – właścicielowi wyciągu narciarskiego za umożliwienie organizacji Family Cup na Chełmowej Górze oraz jego współpracowników za wszelką pomoc okazaną podczas trwania zawodów.
* Strażakom z OSP w Majdanie Wielkim za obsługę techniczną.
* Zakładowi Gospodarki Komunalnej za przygotowanie ogniska i pomoc organizacyjną.
* Zajazdowi Kalinka za przygotowanie smacznych i ciepłych
posiłków dla uczestników zawodów.
* Panu Sławomirowi Radlińskiemu za pełnienie funkcji spikera.
* Panu Mirosławowi Drzewoszowi – za przygotowanie trasy
slalomu oraz pełnienie funkcji startera.
* Pani Bernadecie Włodarczyk - dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie – za pomoc w obsłudze biura
zawodów.
* Panom Jarosławowi Rajchelowi i Karolowi Macherzyńskiemu z Biura Głównego Family Cup w Krakowie za dostarczenie niezbędnego sprzętu i jego obsługę oraz czuwanie nad organizacją i sprawnym przebiegiem zawodów.
* Mediom za promowanie Family Cup na łamach gazet, w portalach internetowych oraz na antenach radiowych i telewizyjnych.
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XV Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek
Grudzień to miesiąc, który kojarzy się
ze Świętami Bożego Narodzenia, spotkaniami z najbliższymi i oczywiście z kolędami.
I taki oto świąteczno – kolędowy nastrój stworzyli uczestnicy Eliminacji Rejonowych kolejnego już XV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek BĘDZIN
2009, które odbyły się 20 grudnia w Krasnobrodzie.
Tegoroczny konkurs, bo eliminacje te mają
taki właśnie charakter oceniało Jury, które
stanowili kompetentni fachowcy od lat
związani z muzyką.
Zanim jednak będzie mowa o wykonawcach kilka słów o organizacji tego
przedsięwzięcia. Otóż, tak jak w latach
ubiegłych organizatorem eliminacji regionalnych festiwalu był Krasnobrodzki Dom
Kultury. W tym roku, w organizację tego
wielkiego kolędowania włączyła się także
Parafia pw. Zesłania Ducha Świętego oraz
Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie. W związku z remontem sali widowiskowej festiwal nie mógł odbyć się w Krasnobrodzkim Domu Kultury, a dzięki
uprzejmości i wielkiemu zaangażowaniu
księdza proboszcza Romana Sawica - odbył się w pięknych wnętrzach podzameckiego Kościoła.
Natomiast dzięki życzliwości i gościnności Pana Dyrektora Wiktora Juszczaka
uczestnicy festiwalu, mogli korzystać z
pomieszczeń, sąsiadującego z kościołem
Domu Pomocy Społecznej, w których
m.in. zorganizowano miejsce, gdzie można
było wypić kawę lub herbatę, zjeść coś
słodkiego i ogrzać się.
Do tegorocznych eliminacji zgłoszonych było 40 wykonawców, ale na przesłuchania przyjechało 33, w sumie blisko
300 osób. Jury miało niezły orzech do

zgryzienia. Spośród solistów, zespołów i
chórów, którzy prezentowali piękne polskie kolędy i pastorałki w różnych aranżacjach, mogło wytypować tylko trzech laureatów.
Choć zadanie nie było łatwe, Jury w składzie: Józef Bąk – przewodniczący, Beata
Buczek – członek, Piotr Giska – członek,
przyznało tytuł LAUREATA i prawo
udziału w Finale Festiwalu, który odbył się
w dniach 8-10 stycznia 2009 roku w Będzinie następującym wykonawcom:
* Zespołowi wokalno-instrumentalnemu
"MELACHIM" z parafii pw. Św. Michała Archanioła w Zamościu
* Chórowi "HARMONIA" z Gimnazjum im. Pawła Adamca i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łukowej
* Solistce Kindze Kołodziej ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lub.
Jury przyznało także WYRÓŻNIENIA, które otrzymali:
1. Solistka Karolina Kania z Miejskiego
Domu Kultury w Stalowej Woli
2. Chór CAMERATA z Centrum Kultury Gminy Łańcut - Ośrodek Kultury
Sonina
3. Zespół wokalny "CHRYPKA" z Zespołu Szkół w Michalowie
4. Chór dziewczęcy "PUELLARUM
CANTUS" z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w
Stalowej Woli
5. Solistka Maria Suchodolska ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lub.
Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział. Natomiast laureaci dyplomy laureata oraz nagrody finansowe ufundowane przez Krasnobrodzki Dom Kultury.
Miło mi poinformować Czytelników
„Gazety Krasnobrodzkiej”, że

Decyzja Ministra
Krasnobród jest 13 uzdrowiskiem w
kraju, który uzyskał potwierdzenie walorów uzdrowiskowych. Przez najbliższe
dziesięć lat Sanatorium oraz nowe zakłady lecznictwa uzdrowiskowego mają
możliwość podpisywania kontraktów z
Narodowym Funduszem Zdrowia.
2 grudnia 2008 r. Minister Zdrowia, po
zapoznaniu się z operatem uzdrowiskowym złożonym przez gminę Krasnobród,
wydał decyzję potwierdzającą możliwość
prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego
na obszarze uzdrowiska Krasnobród (decyzja stała się prawomocna 22 grudnia
2008 r.).
Minister ustalił w oparciu o przedstawione świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze borowiny oraz właściwości lecznicze klimatu następujące kierunki
lecznicze dla uzdrowiska Krasnobród: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby
układu nerwowego, choroby reumatologiczne, choroby górnych i dolnych

dróg oddechowych i otyłość. W szczegółowym uzasadnieniu decyzji, Ministerstwo
dokonuje oceny spełniania przez Krasnobród warunków wymaganych w polskich uzdrowiskach. Podczas badań prowadzonych w uzdrowisku stwierdzono, że
stan czystości powietrza, poziom natężenia
hałasu, poziomy pól elektromagnetycznych
w środowisku spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.
Badania klimatu wykazały, że warunki
bioklimatyczne (usłonecznienie, opady,
warunki wietrzne) są przyjazne dla wszelkich form klimatoterapii – terapii ruchowej, stosowanej w rehabilitacji i profilaktyce. Infrastruktura techniczna w uzdrowisku (gospodarka wodno-ściekowa, energetyka, drogi, gospodarka odpadami) oceniona została na poziomie wystarczającym.
Decyzja Ministra Zdrowia to bardzo
ważny dokument nie tylko dla krasnobrodzkiego Sanatorium (daje możliwość
podpisywania kontraktów z Narodowym

krasnobrodzcy laureaci znakomicie zaprezentowali się podczas Finału XV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w
Będzinie. Zespół „MELACHIM” z parafii pw. św. Michała Archanioła w Zamościu otrzymał wyróżnienie w kategorii
Schole, zaś Chór „HARMONIA” z Gimnazjum im. Pawła Adamca i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łukowej zajął III miejsce w kategorii chórów młodzieżowych.
Nie pozostaje nic innego jak tylko pogratulować zwycięzcom i życzyć, aby kolejne krasnobrodzkie eliminacje gromadziły nadal tak wielu miłośników kolęd i pastorałek, które są przecież odzwierciedleniem nie tylko naszej wiary, ale także historii i tradycji.
M.K.
Fotoreportaż – str. 20

Podziękowanie
Krasnobrodzki Dom Kultury
składa serdeczne podziękowanie
Księdzu Romanowi Sawicowi
Proboszczowi Parafii
pw. Zesłania Ducha Świętego
w Krasnobrodzie
oraz
Panu Wiktorowi Juszczakowi
Dyrektorowi Domu Pomocy
Społecznej w Krasnobrodzie
za życzliwość i pomoc w organizacji
Eliminacji Rejonowych
XV Ogólnopolskiego Festiwalu
Kolęd i Pastorałek,
które odbyły się w dniu 20.12.2008r.

Mariola Czapla - Dyrektor KDK

Funduszem Zdrowia przez najbliższe dziesięć lat), ale również ważny atut w ręku
samorządu lokalnego w rozmowach
z inwestorami z branży turystycznej i
uzdrowiskowej.
W wielu uzdrowiskach z różnych
przyczyn nie udało się jeszcze uzyskać pozytywnej decyzji Ministerstwa Zdrowia
(np. sąsiedni Horyniec – Zdrój). Poważne
problemy związane z poziomem hałasu
miał również Nałęczów. Krasnobród, wyjątkowo sprawnie przeszedł przez nowe
procedury wymagane dla uzdrowisk. Było
to możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z wykonawcą operatu uzdrowiskowego,
instytucjami, które prowadziły badania,
oraz bieżącą realizacją uwag i wytycznych
Ministerstwa Zdrowia.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem statutu uzdrowiska. Projekt statutu
zostanie przedstawiony Komisji Uzdrowiskowej i Radzie Miejskiej jeszcze w miesiącu marcu br. Uchwalenie statutu przez
Radę zakończy realizację procedur nałożonych przez nową ustawę uzdrowiskową.
Kazimierz Gęśla
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Wigilijna historia
Był rok 1953. Zima jak sto piorunów. Zawieja, że świata Bożego nie widać. Jedziemy z rodzicami, końmi nad
jezioro Jeziorak, do rybaków po karpia.
Konie parskają dziarsko, mróz szczypie
w policzki, dzwonek przyczepiony do
uprzęży pobrzękuje, mijamy las, wielkie
świerki z gałęziami do ziemi przykryte
czapami śniegu. Krajobraz bajkowy.
Docieramy na miejsce. Po chwili rodzice
wracają obładowani torbami pełnymi
ryb. Ruszamy w drogę powrotną, kolejne
15 km. Jest noc, mróz nadciąga coraz
większy, ale my podekscytowani jesteśmy świątecznymi wydarzeniami.
W końcu widać nasz dom, a w nim gromadę rodzeństwa wyczekującą nas.
Mama ze starszymi siostrami zasiada do
skrobania ryb. Tata sprawia karpie. Choinka ubrana pyszni się w kącie pokoju.
Przygotowania kulinarne dobiegają końca.
Mama kolejno wywołuje rodzeństwo
według starszeństwa i ubiera w uprzednio wyprasowane stroje marynarskie,
siostry zakładają spódniczki i białe bluzki z dużymi granatowymi marynarskimi
kołnierzykami, a brat i ja – granatowe
spodnie, oczywiście krótkie, białe

koszule i duże marynarskie kołnierzyki,
a na nogach pończochy, zwane patenkami.
Wreszcie wszyscy ubrani i pachnący.
Teraz kolej na rodziców. Po chwili i oni,
mama w długiej granatowej sukni, tata w
ciemnych spodniach i czarnej marynarce
pamiętającej jeszcze czasy przedwojenne. Pędzę więc, by jeszcze wyglansować
ciemne tatowe półbuty i za chwilę
wszystko gotowe do rozpoczęcia wigilii.
Ba, ale nie ma zaproszonego gościa kuzyna mego ojca - Mariana Czarneckiego, który mieszkał w oddalonym od
nas o 9 km Darłówku. Był to niesłychanie dzielny człowiek, partyzant Armii
Krajowej, zastępca dowódcy III odcinka
Organizacji „Wachlarz” na dawnych
kresach Rzeczpospolitej. Czekamy więc
na niego w napięciu jedną godzinę, drugą, dobiega trzecia, wreszcie słychać
skrzypienie desek i po chwili z mroku
wyłania się postać z kosturem, obsypana
śniegiem, spod którego wyłania się wuj.
Radościom naszym i piskom dziecięcym
nie ma końca. Wuj ogrzawszy się nieco
zaczyna wyjaśnianie swojego spóźnienia. Już miał do was wychodzić, ale
przyjechał sąsiad i poprosił o pomoc
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przy uwolnieniu odyńca, ogromnej bestii. A że wuj był mężczyzną słusznego
wzrostu i niedźwiedziej wręcz siły dał
sobie radę, jednakże trochę mu to czasu
zajęło.
Wreszcie rozpoczyna się wigilijny
obrzęd. Modlimy się, dzielimy opłatkiem i składamy sobie życzenia. Zasiadamy do stołu. Mama nalewa do talerzy
grzybową z kluseczkami. Potem karp z
ziemniakami w szarym sosie, wreszcie
mak z rodzynkami i bitą śmietaną oraz
kompot. Po chwili słyszymy delikatny
dzwoneczek dobiegający z drugiego pokoju. Emocje sięgają zenitu. Wstajemy
od stołu. Mama otwiera drzwi i jawi się
nam rozżarzona choinka. Śpiewamy
gromko Wśród nocnej ciszy... a potem
Bóg się rodzi, Przybieżeli do Betlejem i
Cichą noc. Pamiętam do dziś oczy mego
ojca i mego wuja. Obaj chłopy na
schwał, obaj odznaczeni Krzyżem Virtuti Militari, a przy drzewku i żłóbku Nowonarodzonej Dzieciny, zaczynają lśnić
im łzy i głos łamie się jak wosk.
Co to jest, co to za siła, która potrafi takich wiarusów połamać tylko swoją słabością, maleńkością, miłością...
Mam już 62 lata, wiele wigilii od tamtego czasu minęło, ale tamtych scen nie
zapomnę.
Marek Żółtowski

Cierpią niewinni ludzie
Zastanawiam się coraz częściej, w jakich czasach żyjemy. Kiedy dokładnie
analizuję sytuację Polaków, stosunek
obecnego rządu do ludzi, przypominają
mi się lata pięćdziesiąte. Był to okres
stalinizmu. Wtedy cierpiał prześladowania mój tatuś. Bardzo często wzywany
był na przesłuchania i otrzymywał różne
kary. Zarzucano mu, że w terminie nie
oddał obowiązkowych dostaw, nie chciał
wstąpić do kołchozu, że zorganizował
orszak konny na powitanie księdza biskupa. Nazywano go aktywistą kleru i
wrogiem socjalistycznej Ojczyzny.
Były też rewizje. Szukano białoczerwonego proporczyka i czapki krakowskiej, którą tatuś miał przy powitaniu pasterza. Prześladowania te dotknęły
także mnie. Jako uczennica szkoły średniej nigdy nie miałam miejsca w internacie, nie otrzymywałam też stypendium.
W cierpieniu i z modlitwą czekaliśmy
lepszych czasów.
Te czasy stopniowo następowały. Lata 1956, 1970, 1980-1982 – były nadzieją na lepsze jutro. Rok 1989 miał być
przełomowym. Wcześnie niby to upadł
komunizm, były wolne wybory, okrągły
stół i gruba kreska. W dalszym ciągu
czekaliśmy na lepsze czasy.

W większości rządzili wówczas komuniści, którzy nigdy nie odeszli i liberałowie. Troszeczkę głębszy oddech zaczerpnęliśmy za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Były to tylko dwa lata, a
szkoda. Obecnie znowu rządzą liberałowie z ludowcami, a wspiera ich lewica.
Znowu są prześladowania niewinnych
osób, tak jak w latach pięćdziesiątych.
Były minister sprawiedliwości pan Zbigniew Ziobro wzywany jest do prokuratury w różnych miastach Polski i tłumaczy się, że „nie jest wielbłądem”. Człowiek ten nic złego nie uczynił, jedynie
zwalczał korupcję, tropił przestępców,
wprowadzał porządek w kraju. Powinien
być za to odznaczany, a nie ścigany.
Myślę, że pana posła Zbigniewa Ziobrę
najbardziej nie lubią przestępcy, bo tylko
im się naraził pełniąc urząd ministra.
Podobnie prześladowany jest były minister Zbigniew Wasserman, były premier
Jarosław Kaczyński. Pan poseł Witold
Tomczak mimo niesprecyzowanego
oskarżenia ciągany jest po sądach już 10
lat. Cierpi pan poseł, cierpi cała jego rodzina, a tylkodlatego, że jest człowiekiem prawym i gorącym katolikiem.
Ostatnio do ludzi oskarżanych dołączył
również pan Olewnik – ojciec bestialsko

zamordowanego Krzysztofa.
Prokuratorzy zamiast wykryć zleceniodawcę i sprawcę zabójstwa Krzysztofa
Olewnika, oskarżają ojca, który ogromnie cierpi po stracie ukochanego syna.
Cierpi ojciec i cała rodzina. Niewinnie
cierpi również rodzina pana Adwenta.
Boleje wiele niewinnych ludzi i rodzin.
Zwrócę jeszcze uwagę na to, jak wielu
księży, biskupów, ojców cierpi prześladowania przez niesłuszne oskarżenia,
fałsz i oszczerstwa. Nie będę tu wymieniać nazwisk, wystarczy posłuchać komercyjnych stacji i poczytać „wszechwiedzącą” gazetę. O tym jak wielkie
prześladowania dotykają Ojca Dyrektora
Tadeusza Rydzyka, a wraz z Nim całą
Rodziną Radia Maryja można by było
napisać w wielu grubych tomach.
Moi Kochani Czytelnicy, wiele już
przeżyłam i dużo widziałam. Nigdy jednak nie godziłam się i dalej nie mogę
pogodzić się z tym, że Polak prześladuje,
sprawia ból i cierpienie drugiemu, niewinnemu Polakowi. Nie można tego wytłumaczyć po ludzku, a tym bardziej po
Bożemu.
Józefa Kusz
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Powitanie Nowego 2009 Roku
Ostatnia noc roku, to czas zabawy i
spotkań towarzyskich. Jedni bawią się na
zorganizowanych balach i zabawach
sylwestrowych, inni spotykają się u znajomych na prywatkach, ale nie brakuje
też takich, którzy tę wyjątkową noc w
roku spędzają w domu, w gronie najbliższych.
Tradycją stało się także świętowanie
nadejścia Nowego Roku w centralnych
punktach miast. Tak właśnie jest już od
trzech lat w naszym miasteczku, że w
Sylwestra na Placu Siekluckiego od godziny 22.00 rozbrzmiewa muzyka i zbierają się mieszkańcy, aby o północy
wspólnie powitać Nowy Rok, złożyć sobie życzenia i obejrzeć pokaz sztucznych
ogni.
W tym roku w centrum Krasnobrodu
muzykę serwował DJ KOZZI. Nieco
przed godziną 24.00 jako pierwszy życzenia noworoczne złożył Burmistrz
Krasnobrodu. Swoje słowa skierował nie
tylko do osób zgromadzonych na Placu,
ale także do wszystkich mieszkańców
Miasta i Gminy Krasnobród, życząc

wszystkim wszelkiej pomyślności w
Nowym 2009 Roku.
Potem nadszedł czas na kulminacyjny punkt sylwestrowej nocy - fajerwerki,
które swoim światłem i pięknymi barwami dokładnie zsynchronizowanymi z
muzyką utworzyły na niebie prawdziwie

V Walne
Zgromadzenie KTW
Zarząd Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego w Krasnobrodzie zaprasza wszystkich
Członków Towarzystwa na Walne Zgromadzenie,
które odbędzie się w dniu 15 lutego 2009 roku, w lokalu Krasnobrodzkiego Domu Kultury przy ulicy 3 Maja 26. Obrady rozpoczną się o godz.
10.30 w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum, wyznacza
się termin drugi na godzinę 10.45, w którym zebrani będą władni podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych
członków.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
5. Złożenie sprawozdań z działalności:
a/ Zarządu KTW
b/ Komisji Rewizyjnej
c/ Sądu Koleżeńskiego
d/ Rzecznika Dyscyplinarnego
e/ Komendanta SSW
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Podjęcie Uchwał:
a/ ws. udzielenia absolutorium dla Zarządu
b/ ws. uchwalenia Budżetu na rok 2009
c/ ws. upoważnienia Zarządu do wprowadzania zmian w Budżecie
na rok 2009
d/ ws. zatwierdzenia Kalendarza Imprez Sportowych na rok 2009.
e/ ws. określenia wysokości ekwiwalentu za nieodpracowane prace
społeczne na rzecz Towarzystwa.
8. Zamknięcie obrad V Walnego Zgromadzenia Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o niezawodne i punktualne
przybycie na zebranie.
Zarząd Towarzystwa

piękny pokaz. Po ich obejrzeniu, zgromadzeni na Placu mieszkańcy i goście
składali sobie życzenia i kontynuowali
wspólną zabawę, która trwała do godz.
1.30.
M. K.

Zaproszenie
Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej
Okręg Zamość
3 Batalion Zmechanizowany
w Zamościu
Burmistrz Krasnobrodu
zapraszają na
Uroczystości związane
z 66 rocznicą bitwy stoczonej
4 lutego 1943r.
przez oddziały Armii Krajowej
z Niemcami pod Lasowcami
które odbędą się
w dniu 04.02.2009r.
pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy AK
w Lasowcach
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
10.00 - Zbiórka przy Pomniku w Lasowcach
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
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Na większą chwałę Boga
w Eucharystii ukrytego
Liturgia Słowa III Niedzieli Adwentu wzywa: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie…” (1 Tes 5, 16-18).
W myśl tych słów wspólnota Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus 14 grudnia
2008 roku przeżywała wielkie dziękczynienie za 60-lat pobytu w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie. Na
tę podniosłą uroczystość przybył Pasterz
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Ks.
Bp Wacław Depo, którego powitała na
początku uroczystości Matka Generalna
Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus s.
Stanisława Murawska.

ubóstwa i posłuszeństwa są odpowiedzią
serca i ciała, są odpowiedzią miłości na
prowokację dzisiejszego świata i bałwochwalczy kult stworzenia, który w ciele,
żądzy posiadania mamony i władzy –
kariery, chce widzieć sposób przeżywania świata bez ostatecznego celu”. W
tym
modlitewnym
dziękczynieniu
uczestniczyło 28 sióstr, te które pracują
obecnie w Krasnobrodzie jak i przybyłe
z różnych miejsc Polski tj. z Warszawy,
Zamościa, Częstochowy, Lichenia które
na przestrzeni lat pracowały w Sanktuarium.
Warto wspomnieć iż dom zakonny

Matka Generalna Zgromadzenia dokonuje powitania Pasterza Diecezji
Następnie miała miejsce okolicznościowa akademia w wykonaniu młodzieży KSM z Krasnobrodu, w której
przybliżono m.in. postaci założycieli
Zgromadzenia, którymi są bł. O. Honorat Koźmiński, oraz Sługa Boża Franciszka Maria Witkowska. Po akademii
słowa podziękowań i życzeń na ręce
Matki Generalnej złożyły delegacje poszczególnych grup parafialnych, po
czym słowa wdzięczności za zaangażowanie i pracę sióstr wyraził Kustosz
Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie Ks. Prałat Roman Marszalec.
Centralnym punktem uroczystości
jubileuszowych była uroczysta Eucharystia, której w otoczeniu kapłanów i licznie zgromadzonych wiernych przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Pasterz
Diecezji Ks. Bp Wacław Depo. W homilii Ks. Biskup powiedział: „(…) przez
dar wybrania na wzór Maryi oddając
siebie samych Chrystusowi za wolność i
rozwój Kościoła świadczycie, że Bóg
jest prawdziwym bogactwem ludzkiego
serca. Rady ewangeliczne czystości,

Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus w Krasnobrodzie otworzyła Przełożona generalna,
matka Jadwiga Maciejewska 23 listopada
1948 roku. Uczyniła to na prośbę ks. prałata
Ludwika Liwerskiego, proboszcza Parafii

Homilię wygłosił Pasterz Diecezji
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w
Krasnobrodzie. Zarząd generalny wyraził
zgodę na zorganizowanie w Krasnobrodzie
apostolskiej placówki Zgromadzenia i skierował tam do pracy cztery siostry. Dom ten
pod wezwaniem Matki Boskiej Krasnobrodzkiej został erygowany przez ordynariusza lubelskiego, bpa Stefana Wyszyńskiego,
dekretem z 4 grudnia 1948 r. Zapotrzebowanie kościoła lokalnego i miejscowej ludności na apostolską działalność społecznocharytatywną, religijną i oświatową na tym
terenie, wyniszczonym wojną było wówczas bardzo duże.
Siostry po przybyciu na miejsce, chociaż
nie miały jeszcze odpowiednio urządzonego
mieszkania, niezwłocznie podjęły pracę, prowadząc ją w bardzo trudnych warunkach.
W grudniu 1948 roku s. Maria Herman
otworzyła przy pomocy diecezjalnego oddziału „Caritas" kurs kroju i szycia dla
dziewcząt i starszych kobiet, który prowadziła jako instruktorka s. Ludmiła Jadwiga
Glinka. Kurs ten, w którym uczestniczyło 40
uczennic, został zamknięty w 1950 roku z
powodu likwidacji kościelnej organizacji

Uroczysta dziękczynna Eucharystia
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„Caritas" przez władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Warto tu zaznaczyć , że
spór o „Caritas" rozpoczął się już na początku 1948 roku w związku ze zmianą
ustawy o stowarzyszeniach z 1932 roku.
Ostatecznie władze komunistyczne zlikwidowały kościelną organizację „Caritas",
powołując w jej miejsce Związek Katolików Świeckich „Caritas" i do 15 lutego
1950 roku przejęły wszystkie placówki z
nazwą kościelnego „Caritas".
W tym samym czasie siostry podjęły
nauczanie religii w szkole powszechnej,
początkowo w Krasnobrodzie a później w
okolicznych wioskach oraz bardzo zróżnicowaną działalność przy kościele i opiekę
nad chorymi w parafii, którym od grudnia
1948 roku ofiarnie służyła jako pielęgniarka,
s. Teresa Nasierowska, zatrudniona w miejscowej aptece.
We wrześniu 1949 roku z polecenia
przełożonej generalnej s. Anastazja Pietrzak
otworzyła przedszkole dla dzieci z najuboższych rodzin. Przedszkole było wielką pomocą dla ubogich rodzin. Uczęszczało do
niego wówczas 60 dzieci, biednych i niezamożnych.
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W Krasnobrodzie siostry znane były
przede wszystkim jako katechetki. W 1952
roku działało tam dziewięć sióstr, a cztery z
nich uczyły religii w Krasnobrodzie, Majdanie Wielkim, Majdanie Małym, Zaborecznem, Dominikanówce, Hucisku, Bondyrzu
i Hucie. Do pracy dojeżdżały furmankami a
zimą saniami. Początkowo lekcje religii

Podziękowania, życzenia i kwiaty
dla Sióstr

prowadziły w szkołach, a po usunięciu religii
ze szkół przez komunistyczne władze oświatowe, w punktach katechetycznych. Katecheza, obok pracy przy kościele aż do roku 1986,
była jednym z podstawowych elementów
działalności apostolskiej sióstr w Krasnobrodzie. W roku 1984 nauczaniem religii przez
siostry objętych było 640 dzieci.
W czasie pracy z dziećmi i młodzieżą
siostry urządzały różnego rodzaju przedstawienia, akademie religijno-patriotyczne, jasełka, wieczory poezji i pieśni religijnych,
spotkania powołaniowe i loterie fantowe.
Siostry wtopione niejako w środowisko,
ofiarnie spieszyły miejscowej ludności z różnego rodzaju pomocą, służąc zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym, biednym i
chorym. Wszyscy: kapłani i świeccy, darzyli
je pełnym zaufaniem i szacunkiem. Przychodzili do domu zakonnego niemal o każdej porze dnia, jak do rodzinnego domu.
Po kilku latach apostolskiej działalności
w Krasnobrodzie Zgromadzenie podjęło się
również prowadzenia gospodarstwa
domowego na plebani, co kontynuuje do
chwili obecnej. Praca sióstr w Sanktuarium Krasnobrodzkim obejmuje także
troskę o szaty liturgiczne i wystrój kościoła. (na podstawie opracowania s.
Honoraty Trela)
Trwając w radosnym dziękczynieniu, za wszelkie dobro, którym Pan Bóg
obdarzył nas przez nasze siostry, które
na przestrzeni 60-ciu lat posługiwały u
Tronu Matki Bożej – Pani Roztocza pozostaje życzyć, aby wpatrzone w przykład życia ich założycieli, za ich wzorem wielbiąc Boga i służąc Kościołowi,
mogły coraz bardziej sprostać zadaniom, które stawia przed nami trudny
czas obecnego stulecia. Niech Maryja
otacza je swoją Macierzyńską Opieką i
wyprasza u Swojego Syna dar nowych i
świętych powołań do służby Bogu w
tym zgromadzeniu.
Ks. Sławomir Skowroński

Okolicznościowa akademia
W ramach pracy przy kościele siostry
dbały o czystość świątyni i szat liturgicznych,
rozprowadzały dewocjonalia i czasopisma katolickie, dekorowały świątynię na uroczystości liturgiczne, zwłaszcza na doroczny odpust. Pod ich kierunkiem parafianie przygotowywali wieńce żniwne na Uroczystość
Wniebowzięcia Matki Najświętszej, prowadziły bibliotekę. W czasie odpustu 2 lipca, na
tzw. Matkę Bożą Jagodną służyły księżom i
pielgrzymom, przygotowywały kanapki, gorącą herbatę i bigos. Podobnie służyły wiernym podczas wielkopostnych rekolekcji.
Siostra Maria Herman w latach 19481950, prowadziła Koło Żywego Różańca,
opiekowała się tercjarstwem, co miesiąc
przewodniczyła w zebraniach tercjarek a w
czasie urządzanych dla nich rekolekcji zamkniętych, prowadziła z nimi rozmyślania,
czytania i rachunki sumienia. W Wielkim
Poście w każdy piątek prowadziła drogę
krzyżową dla dzieci i dorosłych.

Siostry ze Zgromadzenia
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JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE
młodych wykonawców z Wólki Husińskiej
Zwyczajem lat ubiegłych, dzieci i
młodzież z naszej miejscowości przygotowały jasełka bożonarodzeniowe, które
przedstawiły w kaplicy pw. Św. Jana w
Wolce Husińskiej oraz w Kościele Parafialnym pw. NNMP w Krasnobrodzie.
Zainspirowane i urzeczone wydarzeniem, które miało miejsce ponad dwa tysiące lat temu, starały się oddać atmosferę
Bożego Narodzenia.
W pierwszej części jasełek dzieci
przedstawiły jak Maryja i Józef błąkali się
po Betlejem szukając miejsca, w którym
miał się narodzić Pan Jezus, niepokój Józefa i Maryji o Dzieciątko, opiekę aniołków nad narodzonym Panem Jezusem, a
także głoszenie pasterzom i ludziom dobrej nowiny oraz śpiewanie kolęd.
W drugiej części pastuszkowie będący
w stajni składali dary i adorowali narodzonego Pana Jezusa, przedstawiono także podróż Trzech Króli do stajni betlejemskiej począwszy od wizyty w pałacu
króla Heroda. Mędrcy ze Wschodu po

przybyciu do stajni i złożeniu darów
wspólnie z pastuszkami adorowali narodzonego Pana Jezusa śpiewając kolędy.
Król Herod w swej złości kazał wymordować wszystkie niemowlęta w Betlejem,
przez co słudzy diabła zaniosły jego duszę
na widłach do piekła.
Na zakończenie Agnieszka Kozłowska, która prowadziła jasełka, zaśpiewała
kolędę „Gdy śliczna panna”, po czym
wykonawcy jasełek podziękowali za kolędę i szczęścia, zdrowia wszystkim życzyli na ten Nowy 2009 Rok.
Prezentacja jasełek bardzo się wszystkim podobała, za co nagodziliśmy młodych artystów głośnymi i szczerymi brawami.
Chcę podkreślić, że dzieci i młodzież
z wielkim przejęciem „odgrywały swe role”, wygłaszane monologi, dialogi oraz
piękne wierszyki, występowały w wykonanych przez siebie strojach wykazując
się przy tym dużą pomysłowością.
Słowa podziękowania należą się tu

Jasełka w Kościele pw. NNMP w Krasnobrodzie

zwłaszcza wszystkim uczestnikom jasełek,
tym, którzy poświęcili swój czas i włożoną
pracę w powstanie jasełek, rodzicom dzieci
występujących w jasełkach za okazaną pomoc i zrozumienie.
Wraz z dziećmi i młodzieżą z Wólki Husińskiej występującym w jasełkach pragnę
złożyć najlepsze życzenia w tym Nowym
2009 Roku wszystkim mieszkańcom wsi dużo zdrowia i wszystkiego dobrego.
A na koniec wiersz – refleksja:
Wśród nocnej ciszy
Bóg się rodzi – na świat przychodzi
Przychodzi wśród ubóstwa i chłodu
Do chrześcijańskiego polskiego narodu
Przychodzi do każdej rodziny
I każdego człowieka
Tylko czy każdy z nas
Na „Bożą Dziecinę” czeka?
Mieczysław Dziura
Fot. dzięki uprzejmości Sebastiana Trześniowskiego i Fabiana Górnika.

Jasełka w Kaplicy pw. Św. Jana w Wólce Husińskiej
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Budżet Gminy Krasnobród na 2009 rok
Podczas XXV sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, która odbyła się 6 grudnia 2008r. został uchwalony budżet Gminy Krasnobród na 2009 rok. Poniżej publikujemy szczegółowe informacje
dotyczące budżetu.
M. Czapla

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY
Dochody budżetu gminy planuje się uzyskać w
wysokości:
w tym: dochody na zadania własne:
dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego, za
dzierżawę obwodów łowieckich i tenuty dzierżawnej
Dochody majątkowe:
Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych
Dział 600 - Transport i łączność
Wpływy z usług świadczonych na rzecz Zarządu
Dróg Powiatowych w Zamościu - zimowe
utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się
na terenie gminy Krasnobród
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości
Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego i
czynszów mieszkalnych
Wpływy z opłaty planistycznej
Dochody majątkowe:
Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości
Dział 750 - Administracja publiczna
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% wpływów z opłat za
dowody osobiste
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Wpływy z tytułu mandatów karnych
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób
prawnych
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej
Wpływy z karty podatkowej
Wpływy z podatku od środków transportowych
od osób fizycznych

17.312.621
14.624.783
2.687.838
52.000
2.000
50.000
50.000
42.650

42.650
460.100
70.100
80.000
10.000
300.000
300.000
500
500
12.500
12.500

3.746.339
1.451.432
2.000
8.285
85.686
964.015
33.000
70.000
1.000
262.087
82.130
546.160
10.000
40.000
5.000
70.544

Wpływy z podatku od spadków i darowizn od
osób fizycznych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Wpływy z tytułu opłaty za wpis do rejestru ewidencji działalności gospodarczej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Dział 758 - Różne rozliczenia
Część wyrównawcza subwencji ogólnej, z tego:
kwota podstawowa - 2.852.812,00 zł., kwota
uzupełniająca - 737.655,00 zł.
Część równoważąca subwencji ogólnej
Część oświatowa subwencji ogólnej
Kwoty subwencji przyjęto na podstawie pisma
Ministerstwa Finansów NrST3-4820/21/08 z
dnia 10.10.2008r.
Dotacja celowa Wojewody Lubelskiego na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska
Odsetki od środków na rachunkach bankowych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Dotacja celowa Wojewody Lubelskiego na pokrycie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wpływy z opłat rodziców za przedszkole
Dział 852 - Pomoc społeczna
Wpływy z usług opiekuńczych
Dotacja Wojewody Lubelskiego na utrzymanie
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczn.
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zasiłki i pomoc w naturze
Dotacja Wojewody Lubelskiego na dożywianie
uczniów w szkołach
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zamościu
na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Dominikanówce
Dotacja rozwojowa na realizację projektu "Mała
szkółka - dużo możliwości"
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Wpływy z tytułu partycypacji ludności w budowie
kanalizacji
Wpływy z opłaty produktowej
Dotacja z WFOŚiGW na realizację programu
usuwania azbestu
Ogółem zadania własne

10.000
6.000
95.000
3.000
1.000
9.803.128
3.590.467
145.069
6.019.092

33.500
15.000
57.000
17.000
40.000
220.200
1.200
102.000
61.000
56.000
164.516
23.016
141.500
65.850
4.850
1.000
60.000
14.624.783

Zadania zlecone
Dział 750 - Administracja publiczna
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na
prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców
wg. pisma z 21.10.2008r.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zasiłki dla
podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

90.138
90.138

1.200
1.200
2.596.500
225.000

Ciąg dalszy na str. 14.
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Ciąg dalszy ze str. 13
Dotacja Wojewody Lubelskiego na składki na
ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające
z pomocy społecznej
Dotacja Wojewody Lubelskiego na świadczenia
rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Ogółem na zadania zlecone
OGÓŁEM

20.500
2.351.000
2.687.838
17.312.621

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY
Wydatki budżetu gminy planuje się na ogólną
kwotę:
w tym: na realizację zadań własnych:
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
1. Zadania własne
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1. Opłaty za schronisko dla bezdomnych zwierząt
2. Dofinansowanie kół łowieckich
3. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej - 2% od wpływów z podatku rolnego
4. Opłata do Starostwa Powiatowego za zajęcie
pasa drogowego - sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna
Inwestycje:
1. Odnowa centrum wsi Wólka Husińska
2. Odnowa centrum wsi Majdan Wielki
3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie
Dział 600 - Transport i łączność
1. Remonty dróg gminnych asfaltowych i gruntowych oraz dróg dojazdowych do pól
2. Zimowe utrzymanie dróg oraz transport gruzu
i klińca
Inwestycje:
1. Budowa drogi gminnej w Zielonem
2. Budowa drogi gminnej w Grabniku i drogi
Hutków - Grabnik - dokumentacja projektowa
3. Budowa ul. Wiśniowej i Kalinowej w Krasnobrodzie - dokumentacja projektowa
4. Budowa ul. Leśnej w Krasnobrodzie - opracowanie dokumentacji technicznej
5. Budowa drogi w Potoku Senderki
6. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zamościu na realizację inwestycji pod nazwą "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Zwierzyniec Hutki - etap I"
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
1.Wykonanie szacunków, podział działek, koszty ogłoszeń, założenie ksiąg wieczystych
2. Opłaty notarialne
3. Zakup energii w budynkach mienia komunalnego
4. Odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi
5. Wynagrodzenie dla osoby nadzorującej budynek mienia gminnego w Hutkowie
6. Zakup materiałów do remontów budynków
mienia komunalnego
Inwestycje:
1. Zakup gruntów na mienie komunalne
Dział 710 - Działalność usługowa
Opracowanie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Krasnobród
Dział 750 - Administracja publiczna
I. Wydatki Rady Miejskiej: diety, organizacja
Sesji

18.688.669
16.000.831
2.687.838
Plan na
2009
848.968
3.000
2.000
6.500
468
837.000
70.000
250.000
517.000
784140
140.000
110.000
534.140
120.000
39.000
75.640
30.500
60.000

209.000
194.000
29.705
10.000
2.000
115.000
3.295
2.000
32.000
32.000
48.500
48.500
1.659.543
85.000
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II. Utrzymanie Urzędu Miejskiego:
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Nagrody Jubileuszowe dla pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenie Radcy Prawnego (umowa zlecenia)
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów biurowych, paliwa, druków,
środków czystości i wyposażenia biur
Zakup zestawów komputerowych
Zakup energii, gazu i wody
Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne,)
Opłaty za usługi internetowe
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Delegacje służbowe
Opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenia pracowników
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
III. Przeprowadzenie poboru i rejestracji poborowych
IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1. Zakup nagród dla laureatów konkursów i zawodów
2. Środki na dofinansowanie działalności stowarzyszeń
3. Wydatki związane ze współpracą z zaprzyjaźnionymi gminami
4. Składka członkowska w Lokalnej Organizacji
Turystycznej i Euroregion Bug
5. Organizacja imprez kulturalnych i promocyjnych
6. Wydanie materiałów promocyjnych
7. Założenie strony TV Krasnobród
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
1. Zakup paliwa do samochodu służbowego Policji w Krasnobrodzie
2. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych
Zwrot kosztów za udział w likwidacji skutków
pożaru
Wynagrodzenia kierowców
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup paliwa, części do samochodu, węży
Konkurs wiedzy pożarniczej
Zakup energii i gazu oraz wody - zużytej na cele
p.poż
Remonty pojazdów, sprzętu i strażnic
Badania profilaktyczne
Przeglądy techniczne samochodów, szkolenia
strażaków
Opłaty za usługi internetowe
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe
Ubezpieczenie kierowców, pojazdów, strażnic
oraz członków OSP
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1.489.043
926.818
13.300
69.500
151.000
24.500
19.000
4.000
50.000
20.000
30.000
3.000
85.000
2.400
9.000
14.000
3.000
9.500
25.525
6.000
3.500
20.000
500
85.000
3.000
2.000
7.000
4.500
41.500
10.000
17.000
322.155
4.000
197.285
15.000
73.800
4.800
11.900
2.050
39.000
1.000
18.000
2.000
3.000
13.000
500
700
900
200
8.400
3.035
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3. Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na
zakup wyposażenia
4. Rezerwa celowa na realizację wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym
5. Utrzymanie straży miejskiej
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup umundurowania
Zakup wyposażenia, druków i paliwa
Remonty i przegląd techniczny pojazdu
Szkolenia pracowników
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Podróże służbowe
Ubezpieczenie pojazdu
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Wynagrodzenia prowizyjno - agencyjne (inkasenci, sołtysi)
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Opłata komornicza
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych
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25.000
14.000
81.870
50.500
2.300
8.000
1.300
2.400
11.000
1.500
800
1.200
600
400
1.870

33.300
27.000
3.700
600
2.000
369.868
30.000
339.868

Dział 758 - Różne rozliczenia
Rezerwa ogólna
Koszty obsługi bankowej
Inwestycje:
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej Krasnobrodu poprzez budowę i przebudowę sieci dróg
gminnych
2. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Krasnobród

1.256.290
28.000
8.000
1.220.290

Dział 801 - Oświata i wychowanie
1. Szkoły Podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeńdodatki wiejskie i mieszkaniowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów biurowych, paliwa, druków,
środków czystości, wyposażenia klas
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii, gazu i wody
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych ( zrzut ścieków, usługi
pocztowe, informatyczne, remonty pojazdów)
Opłaty za usługi internetowe
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Delegacje służbowe
Opłaty i składki ( w tym ubezpieczenie mienia)
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenia pracowników
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

7.744.502
4.384.007

344.530
875.760

211.659
2.531.988
188.687
435.998
70.572
1.500
66.000
12.000
296.500
5.400
71.000
2.708
200
7.000
4.000
17.400
147.395
3.000
4.000
7.000

Inwestycje:
1. Rozbudowa i modernizacja budynku Szkoły
Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeńdodatki wiejskie i mieszkaniowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
3. Przedszkole
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeńdodatki wiejskie i mieszkaniowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4. Gimnazja
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeńdodatki wiejskie i mieszkaniowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów biurowych, paliwa, druków,
środków czystości i wyposażenia klas
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
Zakup energii, gazu i wody
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne)
Opłaty za usługi internetowe
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Delegacje służbowe
Opłaty i składki ( w tym ubezpieczenie mienia)
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenia pracowników
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
5. Licea ogólnokształcące
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeńdodatki wiejskie i mieszkaniowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
6. Stołówki szkolne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeńdodatki wiejskie i mieszkaniowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
7. Dowożenie uczniów do szkół

15
300.000
300.000
328.601
23.852
227.279
16.261
39.734
6.411
15.064
227.624
11.799
165.061
9.500
26.600
4.400
10.264
1.866.842
109.202
1.243.173
100.105
222.991
35.338
20.100
10.000
17.000
2.600
11.500
708
3.000
2.000
5.000
76.625
2.000
500
5.000
293.158
16.984
202.657
17.797
36.230
5.742
13.748
140.982
700
107.842
7.450
17.406
2.758
4.826
228.000
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8. Nagrody Burmistrza dla nauczycieli
9. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i
emerytów
10. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
( 1% wynagrodzeń)
11. Zakup nagród w konkursach organizowanych przez szkoły
12. Wydatki na wynagrodzenia dla ekspertów
przeprowadzających egzaminy na nauczyciela mianowanego
13. Wydatki związane z realizacją programu
edukacji ekologicznej - współfinansowany ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
14. Utrzymanie lokalu „Centrum kształcenia
na odległość na wsiach".
15. Środki na pokrycie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
16. Wydatki związane z realizacją projektu
"Mała szkółka - dużo możliwości"
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7.657
39.347
38.284
2.000
500

9.000
20.000
17.000
141.500

Dział 851 - Ochrona Zdrowia
I. Finansowanie Miejsko - Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
1. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla
dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania
problemów markomanii
II. Finansowanie wydatków Miejsko- Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1. Dotacja dla Miasta Zamość jako udział w częściowym pokryciu kosztów działalności Izby Wytrzeźwień w Zamościu.
2. Wynagrodzenia dla ekspertów wydających
opinie w przedmiocie uzależnień
3. Wynagrodzenia dla członków MiejskoGminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
4. Prowadzenie zajęć opiekuńczowychowawczych i sportowo-wychowawczych
5. Zakup materiałów, wyposażenia i artykułów
spożywczych do prowadzenia zajęć
6. Dotacje dla stowarzyszeń i instytucji wspomagających rozwiązywanie problemów alkoholowych
7. Dotacja dla Krasnobrodzkiego Domu Kultury
na prowadzenie zajęć opiekuńczowychowawczych i zakup materiałów do prowadzenia zajęć
III. Opracowanie projektu zagospodarowania
złóż borowiny

115.000

Dział 852 - Pomoc społeczna
1. Wydatki na dodatki mieszkaniowe
2. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia ( druki, środki
czystości, materiały biurowe, wyposażenie biur )
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne)
Zakup usług internetowych
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia)
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

639.298
1.500
327.598

4.000

4.000
91.000
2.500
4.500
3.700
22.000
19.300
35.000

4.000
20.000

3.000
190.005
13.100
34.230
5.230
16.000
3.000
300
23.200
900
2.500
19.100
1.500
3.500
4.533
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Szkolenia pracowników
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
3.Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych
4.Wydatki na usługi opiekuńcze świadczone nad
osobami starszymi
5.Wypłata zasiłków dla podopiecznych
6. Zakup usług w domach pomocy społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
1. Świetlice
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe i wiejskie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
2.Fundusz stypendialny
3. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i
emerytów
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
1. Wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie
ulic, chodników i przystanków
2. Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie uzdrowiska
3. Założenie zieleni miejskiej
4. Wynajem sanitariatów TOI TOI
5. Wydatki na inne usługi komunalne
6. Opracowanie przeglądu pięcioletniego zbiorników
7. Oświetlenie uliczne
8. Konserwacja oświetlenia ulicznego
9. Wynajem linii elektroenergetycznej
10. Przegląd budowlany roczny zalewu
11. Zakup wody na cele publiczne
12. Utrzymanie jazu na rzece Wieprz
13. Wydatki na utrzymanie zalewu (ratownicy,
utrzymanie porządku, badania wody, zakup
energii)
14. Budowa mola nad zalewem
15. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
16. Realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy
Inwestycje:
1. Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w ul. Łąkowej, Al. NMP, Słonecznej, Sobieskiego i Wiśniowej w Krasnobrodzie
2. Budowa pizometru na gminnym składowisku
odpadów w Grabniku
3. Budowa oświetlenia ulicznego w Majdanie
Wielkim (ul. Borki)
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1. Organizacja imprez z zakresu kultury i pamięci
narodowej
2. Grobownictwo
3. Biblioteki
Dotacja dla instytucji kultury - Miejsko- Gminna
Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie
4. Domy i ośrodki kultury
Dotacja dla instytucji kultury na działalność bieżącą - Krasnobrodzki Dom Kultury

2.500
1.000
4.000
101.600
8.600
123.000
77.000
57.909
57.909
477.648
464.788
32.745
321.303
21.942
57.209
9.240
22.349
10.000
2.860
777.130
95.000
40.000
18.000
11.000
40.000
24.400
150.000
70.000
450
800
4.000
2.000
45.000
60.000
15.000
120.000
81.480
41.480
30.000
10.000
609.580
38.000
2.500
94.080
94.080
425.000
345.000
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Dotacja dla instytucji kultury na remont sali kinowej - Krasnobrodzki Dom Kultury
5. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej NNMP
w Krasnobrodzie na konserwację dachu na
klasztorze
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
1. Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej i zakup sprzętu sportowego dla LZS - ów
2. Poprawa infrastruktury na boisku sportowym
w Krasnobrodzie
3. Dotacja dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
4. Nagrody dla uczestników Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny
Ogółem zadania własne
2. Zadania zlecone
Dział 750 - Administracja publiczna
Finansowanie zadań z zakresu administracji
rządowej

80.000
50.000
63.000
5.000
46.000
10.000
2.000
16.000.831
90.138
90.138

Dział 751 - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
Dział 852 - Pomoc społeczna
Zasiłki dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające świadczenia z pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Ogółem zadania zlecone
OGÓŁEM

1.200
1.200
2.596.500
225.000
20.500
2.351.000
2.687.838
18.688.669

Przychody
Emisja obligacji komunalnych
Pożyczka z WFOŚiGW na zakup pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów
Kredyt na realizację inwestycji drogowych
III. Rozchody ogółem
1. Spłata pożyczek i kredytów
2. Wykup obligacji

2.012.000
1.800.000
12.000
200.000
635.952
335.952
300.000

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 wyżywienie

Ogółem dochody
Wydatki planuje się przeznaczyć na:
Zakup środków czystości, wyposażenia stołówki
i kuchni, materiałów do remontów, artykułów
biurowych
Zakup żywności
Zakup energii
Usługi remontowe, pralnicze, serwisowe, prowizja bankowa
Zakup materiałów papierniczych
Ogółem wydatki
2. Rachunek dochodów własnych przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dominikanówce
Dochody ze sprzedaży prac
Dochody za usługi wykonane przez uczestników
WTZ
Wpłaty osób fizycznych tytułem partycypacji w
kosztach imprez organizowanych przez WTZ
Ogółem dochody
Wydatki planuje się przeznaczyć na:
Zakup usług zdrowotnych
Dofinansowanie wycieczek dla uczestników
WTZ
Obsługa rachunku bankowego
Organizację imprez okolicznościowych
Zakup materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej
Ogółem wydatki
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1. Przychody ogółem:
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w
Lublinie)
2. Wydatki ogółem w tym:
Zakup materiałów do przeprowadzenia akcji
"Sprzątanie Świata"
Zakup koszy ulicznych
Zakup materiału do nasadzeń oraz zakładanie
klombów i rabat
Zakup materiałów do edukacji ekologicznej
Zakłady budżetowe
Gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim
1. Stan środków obrotowych na początku roku
2. Przychody ogółem
Wpływy z usług: opłaty za wodę, zrzut ścieków i
wywóz nieczystości oraz usługi remontowobudowlane
Wpływy z różnych dochodów
Pozostałe odsetki
3. Wydatki ogółem
4. Stan środków obrotowych na koniec roku

160000

9800
125000
16000
8900
300
160000
3.000
800
1.000
4.800
800
1.000
120
1.880
1.000
4.800

10000
10000
10000
500
1.500
6.000
2.000

2.000
1.412.674
1.408.174
2.500
2.000
1.412.674
2.000

160000

Co słychać w Kulturze?
Wystawa
Transplantacja - jestem na tak
Od 23 stycznia 2009r. w KDK można
oglądać wystawę prac uczniów kl. I i II
Liceum Plastycznego im. Bernarda Morando w Zamościu. Wystawa jest efektem programu edukacyjnego pt. „Transplantacja - jestem na tak”, w którym
uczestniczyli uczniowie „Zamojskiego
Plastyka. Prace prezentowane na wystawie powstały pod kierunkiem pedagoga
p. Marka Sołowieja. Zanim wystawa trafiła do KDK, prace popularyzujące
transplantację oglądali uczestnicy VIII
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Zamojskiego Sympozjum NaukowoSzkoleniowego pt. „Pacjent dializowany
w uzdrowisku” oraz „Z sercem do tych,
którzy leczą”, które odbyło się w dniach
15-18 stycznia 2009r. w Krasnobrodzie.
Remont sali widowiskowej
Dobiegły końca prace remontowe w sali
widowiskowej w Krasnobrodzkim Domu
Kultury. Zakres prac obejmował wykonanie nowej instalacji elektrycznej i
oświetlenia, tynków na ścianach, podłogi
i boazerii oraz systemu wentylacyjnego.
Wkrótce zawieszone zostanie nowe

okotarowanie. Zanim jednak sala zostanie oddana do użytku konieczne jest
uzupełnienie niezbędnego wyposażenia.
Obecnie trwa procedura przetargowa
związana z zakupem nowych foteli.
Ferie w KDK
Jak co roku, Krasnobrodzki Dom Kultury przygotowuje program zajęć w ramach ferii w KDK. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w
planowanych zajęciach. Szczegółowy
program podany będzie na plakatach informacyjnych oraz na stronie internetowej www.krasnobrod.pl.
oprac. M. Czapla
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XXVI sesja Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie
W dniu 29 grudnia 2008 roku w KDK
odbyła się XXVI sesja V kadencji Rady
Miejskiej w Krasnobrodzie. W sesji
uczestniczyli wszyscy radni, Burmistrz, Zca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Przewodniczący Rady Powiatu zamojskiego,
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu, Zespół autorski opracowujący zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Mig,
Kierownicy jednostek podległych, pracownicy Urzędu Miejskiego, sołtysi,
przewodniczący zarządów osiedli.
Podczas sesji podjęto 9 następujących
uchwał:
1/ uchwała ws. zmiany uchwały Nr
XXII/186/08 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 06 listopada 2008r. w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krasnobród.
Uchwałą Nr XXII/186/08 Rada upoważniła Burmistrza do sprzedaży działki gminnej o nr 1045/1 o pow.6.28m2 poł. w Krasnobrodzie przy ul. Kościuszki. W związku z tym, że na wysokości przedmiotowej
działki chodnik jest bardzo wąski zaplanowano jego poszerzenie, dlatego też dokonano podziału działki nr 1045/1. W wyniku podziału powstała działka o nr 1045/3
o pow.20m2 przeznaczona na poszerzenie i
modernizację istniejącego chodnika, i
działka nr 1045/5 o pow.608m2 przeznaczona do sprzedaży na rzecz właściciela
budynków znajdujących się na przedmiotowej działce.
2/ uchwała ws. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, poł. w Krasnobrodzie przy ul. Kościuszki. Podjęta przez Radę uchwała dotyczy również poszerzenia
chodnika przy ul. Kościuszki. Rada wyraziła zgodę na dokonanie zamiany działki
gminnej nr 1045/6 o pow. 41m2 za działki
nr 1046/1 i nr 1046/2 o łącznej pow. 4 m2
stanowiących własność osób fizycznych.
W przypadku nierównej wartości zamienionych nieruchomości zastosowana będzie dopłata.
3/,4/,5/ trzy uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Krasnobród oznaczone nr
418/3 o pow.01154ha, nr 418/4 o pow.0.1320ha i nr 418/5 o pow.0.1465ha.
Przeznaczone do zbycia działki położone
są w miejscowości Podklasztor. Zgodnie z
planem zagospodarowania przestrzennego
przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną.
6/ uchwała ws. wyrażenia zgody na zbycie
niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krasnobród.

Podjęta uchwała dotyczy zbycia niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr
1223/4 o pow.0.8270ha położonej w miejscowości Majdan Wielki w bezpośrednim
sąsiedztwie hydroforni. Zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren w całości przeznaczony jest
pod zabudowę usług komercyjnych, drobnej i średniej przedsiębiorczości, magazynów i składów. Przewidziana jest również
możliwość łączenia z funkcja mieszkalną.
7/ uchwała ws. uchwalenia regulaminu
określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich
przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Rada uchwaliła regulamin dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Krasnobród. Uchwalony regulamin określa wysokość poszczególnych
dodatków i innych składników wynagrodzenia, zasady ich przyznawania jak również wysokość i zasady wypłacania dodatku mieszkaniowego.
8/ uchwała ws. uchwalenia zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego MiG Krasnobród.
Rada uchwaliła zmiany do studium uchwalonego uchwałą Nr XXVI/213/01 z 30
sierpnia 2001r. w zakresie: powiększenie
terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej w
Grabniku; powiększenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej w Krasnobrodzie, Dominikanówce,
Potoku Senderkach; wyznaczenie nowych
terenów pod zabudowę letniskową w miejscowości Szur, Kaczórki Majdan Wielki,
Zielone, Wólka Husińska, Malewszczyzna; teren ujęcia wody dla wodociągu grupowego w m.Grabnik.
9/ uchwała ws. zmian w budżecie gminy
na 2008 rok. Zmiana dotyczyła m.in. planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Na zaproszenie Burmistrza w sesji uczestniczył Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Zamościu Przemysław Pogódź, który
przybliżył sprawy związane z nowelizacją
ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Wyjaśnił,
że w wyniku wprowadzonej nowelizacji
właściciele obiektów takich jak stawy i inne urządzenia wodne, w których prowadzona jest hodowla przede wszystkim ryb
(nawet hodowanych na własny użytek bez
zamiaru sprzedaży), muszą być zgłoszone
właściwemu Powiatowemu Lekarzowi
Weterynarii.
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W wolnych wnioskach p. K.Gęśla Radny
Powiatu Zamojskiego zwrócił się z prośbą
do Rady o ponowne rozpatrzenie sprawy
dot. zaliczenia drogi powiatowej Jacnia –
Krasnobród-Tomaszów Lub. do kategorii
dróg wojewódzkich. Jego zdaniem przy
zaangażowaniu powiatu zamojskiego, tomaszowskiego, radnych, posłów może uda
się podnieść tę drogę do kategorii drogi
wojewódzkiej, a w perspektywie najbliższych lat być może udało by się dokonać
jej modernizacji. Z inicjatywy radnego p.
K.Gęśli Rada zajęła jednogłośnie Stanowisko ws. zaliczenia drogi powiatowej Nr
3260L (48544) Jacnia – KrasnobródTomaszów Lubelski do kategorii dróg wojewódzkich. Treść stanowiska Rady poniżej.
oprac. E. Borek
STANOWISKO
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej
Nr 3260L (48544) Jacnia – Krasnobród –
Tomaszów Lubelski do kategorii dróg
wojewódzkich.
Rada Miejska w Krasnobrodzie, popierając działania Powiatu Zamojskiego
i Tomaszowskiego oraz innych jednostek
samorządowych – zwraca się z prośbą o
ponowne rozważenie możliwości zaliczenia drogi powiatowej Nr 3260L (48 544)
Jacnia-Krasnobród-Tomaszów Lubelski do
kategorii dróg wojewódzkich.
Proponowana zmiana będzie przedłużeniem istniejącej drogi wojewódzkiej
Zamość – Jacnia i połączeniem na tym odcinku Zamościa z Tomaszowem Lubelskim – miast o dużym znaczeniu dla Województwa.
Podniesienie kategorii drogi do rangi
wojewódzkiej uczyni tę drogę awaryjną
dla drogi krajowej Zamość – Tomaszów
Lubelski – Hrebenne.
W roku 2008 w plebiscycie organizowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego, Kurier Lubelski i Polskie Radio
Lublin – Krasnobród uzyskał honorowy
tytuł „Perła Lubelszczyzny 2008”.
Krasnobród jako druga miejscowość w
Województwie Lubelskim o statusie
uzdrowiska a także popularna miejscowość
turystyczno-wypoczynkowa powinna mieć
główne drogi dojazdowe o wyższym standardzie. Istniejące w Krasnobrodzie sanatorium dziecięce, domy pomocy społecznej a także liczne pensjonaty, ośrodki
wczasowe i kwatery prywatne, których baza noclegowa przekracza 1800 miejsc wymagają dobrego połączenia z miastami
naszego Województwa jak również z samym miastem wojewódzkim.
Rada Miejska w Krasnobrodzie, w trosce o pomyślny rozwój jednego z najmłodszych uzdrowisk w Polsce oraz znając
przychylność Władz Samorządowych Województwa Lubelskiego zwraca się z apelem o zaliczenie drogi na odcinku Jacnia –
Tomaszów Lubelski do kategorii dróg wojewódzkich.
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Wieści ze Szkoły Filialnej w Zielonem
Kolejny już rok uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji ,,Cała
Polska Czyta Dzieciom”. W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia
odbyły się
w
naszej
szkole następujące
działania:
W październiku
urządziliśmy „Urodziny
książkowego misia”.
Została zorganizowana wystawa, były czytane bajki i opowiadania przedstawiające przygody niedźwiadków. Spotkanie zostało uświetnione
słodkim poczęstunkiem. Każdy z uczestników mógł zakosztować
smaku miodu.
Zorganizowaliśmy „Dzień Postaci Bajkowej”. Był to dzień, w
którym każdy mógł przebrać się w ulubiony strój i wcielić się w
rolę swojego ulubionego bohatera. Pod kierunkiem pani Krystyny
Czapla odbyła się inscenizacja pt. ,,O smoku wawelskim”. W rolę
smoka wcieliła się pani Barbara Dziura, która po wielu walkach
uległa podstępowi dzielnego Skrobka. Dniowi temu towarzyszyły
zabawy przy muzyce, tańce i korowody. Spotkanie zostało uwieńczone na wspólnej fotografii.

Stałym przedsięwzięciem jest czytanie dzieciom książek przy
różnych okazjach i przez różne osoby.
Na łamach niniejszego pisma pragnę podziękować panu Ryszardowi Teteryczowi leśniczemu Leśnictwa Podzamcze za stałą
współpracę i za zaproszenie na obchody „Dni Otwartych Lasów
Państwowych”. Spotkanie to miało miejsce w Dolinie Świętego
Rocha. Tam dzieci z zainteresowaniem wysłuchały opowiadania
pana leśniczego na temat rezerwatu oraz historii o kapliczce. Zadaniem uczestników spotkania było przejście ścieżką dydaktycznoprzyrodniczą z Kapliczki Św. Rocha do Hutek. Tam też odbyło się
wspólne pożegnalne ognisko z kiełbaskami.

27.XI. 2008r. odbyła się w naszej szkole impreza z okazji
„Święta pieczonego ziemniaka”. Był to zarazem „dzień otwarty
szkoły”. Program w tym dniu przedstawiał się następująco:
•
spotkanie na boisku szkolnym, rozpalenie ogniska i pieczenie ziemniaków;
•
konkurencje sportowe związane z wykopkami;
•
smażenie placków ziemniaczanych i frytek;
•
wykonanie „ziemniaczanych cudaczków”;
W tym miejscu pragnę podziękować rodzicom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu spotkania.
Kolejnym spotkaniem, którego współorganizatorami byli rodzice to „Zabawa andrzejkowa”. Panie nauczycielki zadbały o
zorganizowanie salonu wróżb, gdzie można było poznać tajniki
swojej przyszłości. Były też zabawy przy muzyce. Po wyczerpujących tańcach przyszedł czas na słodki poczęstunek, o który zadbały
mamy. Dzieci miały okazję pokosztować smacznych racuchów.
03.12.2008r. zorganizowałam spotkanie z pracownikami
Straży Miejskiej w Krasnobrodzie. Podczas tej wizyty pani komendant Anna Nadłonek zapoznała dzieci z pełnionymi przez
Straż funkcjami oraz zadaniami, jakie realizują na terenie MiG
Krasnobród. Goście zaprezentowali także swoje służbowe stroje.
Na zakończenie spotkania pani komendant włączając się do akcji
„Cała Polska…”, przeczytała uczniom opowiadanie. Rozstając się
z dziećmi zadeklarowano dalszą współpracę.

17.12.2008r. to dzień, w którym przy wigilijnym stole zebrali
się wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście, aby złożyć sobie najserdeczniejsze życzenia i podzielić się
opłatkiem. Honorowym gościem tego dnia był ks. prałat Roman
Marszalec. Swoją obecnością zaszczycili nas także nauczyciele
emeryci: pani Wiesława Dziura i pani Alina Słota. Uczniowie pod
opieką pani katechetki Renaty Gancarz zaprezentowali jasełka bożonarodzeniowe pt. „Betlejemska dobranocka”. (fot nr 5)

Dziękuję wszystkim za współpracę i życzę zdrowia oraz samych pogodnych dni w Nowym 2009 Roku.

p.o. kierownika szkoły
Krystyna Czapla
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