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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

 

***** 

We wrześniu bieżącego roku Burmistrz 

Krasnobrodu podpisał umowę z Zarządem 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki  Wodnej w 

Lublinie na współfinansowanie zadania 

pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Krasnobrodzie wraz z przyłączami w 

ulicach 3 Maja, Nadrzeczna, Rynek, 

Mickiewicza”. Udział WFOŚiGW w 

Lublinie w finansowaniu zadania wyniesie 

około 80% w formie pożyczki. Pożyczkę 

będzie można umorzyć w wysokości 50% 

po zrealizowaniu tego etapu kanalizacji w 

Krasnobrodzie. Na początku października 

rozpoczęto realizacje tego zadania. 
Generalnym wykonawcą zadania jest 

Zakład Usług Sanitarnych Józef Bucior z 

Krasnobrodu. 

 

***** 

Trwają prace nad modernizacją remizy 

strażackiej w Majdanie Wielkim. 

Dotychczas został zdemontowany stary 

dach nad budynkiem. W dalszej 

kolejności zostanie wykonany wieniec na 

ścianach, a następnie budynek zostanie 

spięty stalowymi belkami. Wykonana 

zostanie nowa więźba dachowa i budynek 

zostanie pokryty blachą trapezową. Dalsze 

prace remontowe będą kontynuowane w 

następnym roku. 

 

***** 

Władze samorządowe Krasnobrodu 

składają serdeczne podziękowania 

mieszkańcom Wólki Husińskiej za 

zrozumienie i umożliwienie sprawnej 

realizacji budowy wodociągu w tej 

miejscowości. 
 

***** 

 

 

 

***** 

Burmistrz Krasnobrodu planuje 

złożenie wniosków do SPOR-u, w 

związku z tym zlecił firmie Euro-

Konsult opracowanie studium 

wykonalności na następujące zadania 

inwestycyjne: 1) Kanalizacja sanitarna 

ul. 3 Maja, 2) Odbudowa ulicy 

Mickiewicza. Studia wykonalności są 

dokumentami niezbędnymi przy 

ubieganiu się o środki finansowe z 

programu SPOR. 

 

***** 

W dniu 12 października 2004r o 

godzinie 14.00. w siedzibie Centrum 

Kultury i Sportu w Krasnobrodzie przy 

ul. 3-go Maja 26 odbędzie się sesja 

Rady Miejskiej, której tematem będzie 

między innymi: Rozpatrzenie projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Krasnobrodu 

oraz przedstawienie tegoż projektu 

planu Radzie Miejskiej w 

Krasnobrodzie do uchwalenia. 
 

***** 

Rada Powiatu Zamojskiego 

przeznaczyła dodatkowe środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w wysokości 

50.000 zł. na działalność WTZ w 

Dominikanówce w 2004r. Wyżej 

wymienione środki zostaną 
wykorzystane na budowę zjazdu do 

budynku WTZ, wymianę okien oraz 

pomalowanie pomieszczeń. 

 

*****  
 

Zakończyły się prace przy budowlane 

VI etapu budowy drogi w Grabniku. 

Długość wykonanego odcinka drogi 

wynosi 108 m. Zadanie jest 

współfinansowane z Terenowego 

Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych.Urzędu Marszałkowskiego. 

Wykonawcą robót była SPR Majdan 

Wielki. 

 

***** 

 

 

 

***** 

W dniu 3 października 2004r. komitet 

założycielski składający się z 15 

krasnobrodzkich wędkarzy powołał 

Krasnobrodzkie Towarzystwo 

Wędkarskie. Podczas zebrania przyjęty 

został statut stowarzyszenia oraz 

regulamin połowu ryb. Obecnie 

przygotowywana jest dokumentacja 

niezbędna do rejestracji stowarzyszenia 

w Krajowym Rejestrze Sądowym w 

Lublinie. W przyszłym roku, po 

rejestracji przeprowadzone zostaną 
wybory do organów stowarzyszenia 

takich jak zarząd i komisja rewizyjna. 

 

***** 
 

Wraz z końcem września bieżącego 

roku upłynął termin w WFOŚiGW w 

Lublinie na składanie wniosków w 

sprawie objęcia dofinansowaniem w 

przyszłym roku zadań inwestycyjnych i 

edukacyjnych związanych z ochroną 
środowiska. Urząd Miejski w  

Krasnobrodzie w wymaganym terminie 

złożył siedem wniosków na objęcie 

współfinansowaniem w roku 2005 niżej 

wymienionych zadań: 

1. Kompleksowe zagospodarowanie 

terenu źródlisk użytku ekologicznego 

Belfont. 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami w ulicach 3 Maja, 

Andersa, Szkolna w Krasnobrodzie. 

3. Doposażenie w sprzęt gaśniczy 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Krasnobrodzie. 

4. Wykonanie sektora do 

składowania odpadów komunalnych 

stałych na gminnym składowisku 

odpadów komunalnych w Grabniku. 

5. Zakup worków przeznaczonych do 

selektywnej zbiórki odpadów  

komunalnych. 

6. Rekultywacja zamkniętego sektora 

S1 na składowisku odpadów 

komunalnych w Grabniku. 

7.  Zwalczanie szkodnika szrotówki 

kasztanowcowiaczki w zabytkowej Alei 

Kasztanowej w Krasnobrodzie. 

 Jeden wniosek edukacyjny złożyła 

szkoła Podstawowa w Majdanie 

Wielkim. Nazwa wniosku: 

Popularyzacja walorów przyrodniczych 

okolic Majdanu Wielkiego. 

 O dalszym losie w/w wniosków 

będziemy informować czytelników na 

łamach naszej gazety w następnych 

numerach. 

 

***** 

 

Informacje zebrała:  

        M. Czapla 
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Obchodziliśmy 17-tą rocznicę nadania  
imienia naszej szkole 

 

 23 września Zespół Szkół 

Podstawowych w Krasnobrodzie 

obchodził 17 już rocznicę nadania 

zaszczytnego imienia 25 Pułku Ułanów 

Wielkopolskich. Przypominam, że 

ogromny wkład w nadanie tego imienia 

mają nauczyciele emeryci, a szczególnie 

wieloletni i zasłużony dyrektor naszej 

placówki pan Adam Kałuża. 

 Przygotowania do obchodów Święta 

Patrona rozpoczęliśmy już z początkiem 

września. Należało wszystko 

przemyśleć, zaplanować, przydzielić 

zadania i wyznaczyć osoby za nie 

odpowiedzialne. Do pomocy w 

organizacji obchodów włączyły się też 

firmy, sklepy, osoby prywatne, które 

oferując nam towar, czy wpłacając 

symboliczną kwotę na konto Rady 

Rodziców niosły pomoc, czym 

przyczyniły się do właściwej organizacji 

i należytego przebiegu święta w naszej 

szkole. 

 Obchody zaczęliśmy już w 

poniedziałek tj. 20 września, kiedy to 

miało miejsce uroczyste otwarcie ścieżki 

dydaktycznej noszącej nazwę „Szlak 

Ułański”, której pomysłodawcą jest były 

dyrektor naszej szkoły p. Roland 

Wyrostkiewicz. Zorganizował on i 

poprowadził rajd pieszy dla klas IV. W 

bardzo ciekawy i obrazowy sposób 

opowiadał uczniom, gdzie rozpoczęła się 

i jak przebiegała szarża ułańska, która 

miała miejsce 23 września 1939r. pod 

Krasnobrodem. Uczestnictwo w rajdzie 

miało przede wszystkim przybliżyć 

dzieciom patrona szkoły, ale również 

pomóc w zintegrowaniu klas i bliższym 

poznaniu nowego wychowawcy. 

Przypominam, że w tym roku szkolnym 

doszło do kl. IV 9 uczniów z Zielonego i 

10 uczniów z Wólki Husińskiej, naszych 

Szkół Filialnych. 

 Tego samego dnia klasy VI 

rozpoczęły porządki na cmentarzu 

parafialnym. Uczniowie uporządkowali 

Pomnik Żołnierzy Września, Pomnik 

Powstańców Styczniowych oraz mogiły 

ułańskie, gdzie między innymi spoczywa 

por. Tadeusz Gerlecki – dowódca 1 

Szwadronu walczącego pod 

Krasnobrodem. 

 W przeddzień święta kl. V wraz z 

wychowawcami pod okiem p. 

Małgorzaty Korzeniowskiej 

udekorowały kwatery żołnierskie 

własnoręcznie przygotowanymi do tego 

celu wiązankami, ozdobionymi owocami 

jarzębiny i biało-czerwoną wstęgą. 

Natomiast klasy od I do IV zajęły się 

porządkowaniem trasy naszego 

przemarszu, która wiodła ulicami: 

Lelewela, 3-go Maja i Spokojną oraz 

terenem wokół budynków szkolnych. 

 W przeciągu kilku dni 

poprzedzających obchody święta patrona 

szkoły, klasy młodsze wraz z 

wychowawcami zwiedziły Szkolną Izbę 

Tradycji i Pamięci, którą opiekuje się p. 

Celina Lalik – nauczyciel historii, zaś 
klasy starsze wzięły udział w konkursie 

plastycznym na logo szkoły i konkursie 

muzycznym „Pieśni ułańskiej”. Finał 

obu konkursów miał miejsce w dniu 

naszego szkolnego święta tj. 23 

września. Zwycięzcy otrzymali 

atrakcyjne nagrody rzeczowe 

ufundowane przez „Sklep spożywczo-

przemysłowy” państwa Borków. 

 Obchody Święta Patrona Szkoły 

rozpoczęliśmy zbiórką przed szkołą o 

godz. 800, stąd wg ustalonego porządku 

tj. straż konna, poczty sztandarowe, 

delegacje z wieńcami, goście, uczniowie 

naszej szkoły od najmłodszych do 

najstarszych udaliśmy się do kościoła 

parafialnego, by uroczystą mszą 

rozpocząć obchody święta szkoły. 

Cieszył nas fakt, że  uczestniczyli w niej 

przybyli licznie do świątyni mieszkańcy 

Krasnobrodu. Prosto z kościoła wg tego 

samego porządku przeszliśmy na 

cmentarz, gdzie przy Pomniku Żołnierzy 

Września złożone zostały wieńce, ksiądz 

prałat poprowadził modlitwę, a jeden z 

ułanów – apel poległych. 

 Dalsza część obchodów miała 

miejsce w budynku szkoły. Na wstępie 

dyrektor szkoły pani mgr Joanna 

Szykuła serdecznie powitała wszystkich 

przybyłych gości między innymi poczty 

sztandarowe, wśród których wyróżniały 

się: poczet 25 Pułku Ułanów 

Wielkopolskich oraz proporzec 

Roztoczańskiej Straży Ochrony 

Przyrody, poczty Kombatanckie Ziemi 

Zamojskiej: poczet Armii Krajowej, 

poczet Batalionów Chłopskich, poczet 

Dzieci Zamojszczyzny, poczet Związku 

Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i 

Byłych Więźniów Politycznych. 

Przybyły także poczty zaprzyjaźnionych 

szkół z terenu gminy: poczet ZSO   im. 

Jana Pawła II w Krasnobrodzie, SP im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Majdanie Wielkim, SP im. Armii 

Krajowej w Kaczórkach. 

 Społeczność szkolna i przybyli na 

uroczystość mieszkańcy gromkimi 

brawami przywitali ułanów i ich rodziny 

oraz członków środowiskowego Koła 25 

Pułku Ułanów Wielkopolskich. Wśród 

przybyłych gości na szczególne 

wyróżnienie zasługuje postać pana mjr 

Jana Błasińskiego, oficera II Szwadronu,  

 
 

dowódcy plutonu, kawalera srebrnego 

krzyża Virtuti Militari obecnie już 91 

letniego człowieka, a także pana por. 

Bronisława Terleckiego, pani Haliny 

Donath - siostry poległego w bitwie pod 

Krasnobrodem podchorążego 

Bronisława Kossobudzkiego, pana 

Andrzeja Cendro syna Wincentego, 

który w stopniu majora był zastępcą 

dowódcy 25 Pułku, później 

zamordowany w Katyniu. 

 Niezwykle przyjemnie było nam 

gościć osoby, które po raz pierwszy 

uczestniczyły w naszej uroczystości 

między innymi pan Adam Krajewski - 

żołnierz 17 Pułku Piechoty, Kawaler 

Orderu Virtuti Militari, uczestnik walk w 

rejonie Krasnobrodu, w czasie których 

został ranny. Rany jego leczono przez 

kilkanaście dni na korytarzach naszego 

kościoła parafialnego, gdzie znajdował 

się szpital polowy. Brakuje słów, by 

opisać wzruszenie, jakie malowało się na 

twarzy pana Adama, gdy po 65 latach 

znów stanął w murach, które widziały 

tyle krwi i cierpienia. Również po raz 

pierwszy brał udział w naszym święcie 

pan Bolesław  Wojtowicz, 

przedstawiciel Związku Oficerów 

Rezerwy RP im. Józefa Piłsudskiego, 

który w darze dla szkoły przywiózł 

woreczek ziemi z Krojant, gdzie miała 

miejsce pierwsza szarża 25 Pułku 

Ułanów Wielkopolskich, a także pani 

Wanda Filipowska, córka Stefana 

Ferenca -  żołnierza poległego w 

walkach pod Krasnobrodem. 

 Jak co roku naszą uroczystość 

zaszczyciły swoją obecnością 

osobistości społeczności lokalnej, ksiądz 

prałat Roman Marszalec, przedstawiciele 

władz samorządu lokalnego z zastępcą 

burmistrza Januszem Osiem na czele 

oraz członkowie Komisji Oświatowej 

przy UMiG. Wielką radość swoją 

obecnością sprawili nam licznie przybyli 

nauczyciele emeryci, wśród których był 

obecny pan Adam Kałuża - dawny 

dyrektor szkoły, którego zasługi dla 

szkoły i obchodów święta patrona są 

powszechnie znane.  

 

Ciąg dalszy na str. 4 
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Obchodziliśmy 17-tą rocznicę 
 

Ciąg dalszy ze str. 3. 

 

 Po powitaniu gości i wręczeniu im 

upominków, nastąpiło ślubowanie i 

pasowanie na uczniów 

pierwszoklasistów, co stało się już 
tradycją, że odbywa się ono właśnie 23 

września tj. w rocznicę szarży pod 

Krasnobrodem i jednocześnie w 

rocznicę nadania imienia szkole. 

Uczniowie kl. I byli bardzo przejęci całą 

uroczystością, a szczególnie uściskiem 

dłoni prawdziwych ułanów, którzy 

zostali poproszeni o pomoc przy 

ceremonii pasowania. Wychowawcy 

klas VI obdarowali ich upominkami i od 

tej chwili pełnoprawni już uczniowie 

czekali z niecierpliwością na 

poczęstunek, jaki z tej okazji 

przygotowali dla nich rodzice. 

Uczniowie klas III pod kierunkiem p. 

Doroty Umińskiej i p. Barbary 

Wyrostkiewicz przygotowali część 

artystyczną, która uświetniła całą 

 

uroczystość. Do wspólnych śpiewów 

wraz z dziećmi włączyli się też ułani, 

którym duch kawalerzysty nie pozwalał 

spokojnie siedzieć na miejscu. 

 Następnie goście posili się gorącym 

obiadem w szkolnej stołówce. Była tez 

herbata i ciasteczka dzięki 

zaangażowaniu rodziców, a deszczowa 

pogoda panująca od rana, która ustąpiła 

miejsca słońcu, pozwoliła rozpalić 
„ułańskie ognisko”, przy którym 

pożegnaliśmy się z naszymi gośćmi. 

 W dzień po uroczystości klasy IV-

VI wzięły udział w V już Wieloboju 

Ułańskim, w tym roku był to tor 

przeszkód między innymi czołganie, 

trafianie do celu. Wzięło w nim udział 

po 10 wytypowanych przez każdą klasę 

osób. Obchody święta szkoły 

zakończyły się po tygodniu, 

ślubowaniem klas I w szkołach 

Filialnych w Zielonem i Wólce 

Husińskiej. Kolejne za ... rok. 

 Uroczystość obchodów Święta 

 

 

 

Patrona, to nie tylko święto szkoły, ale 

całej lokalnej społeczności. Staraliśmy 

się na to zwrócić uwagę, nagłaśniały to 

też media lokalne i ogólnopolskie, 

informacje o tych obchodach można 

było znaleźć w TV POLONIA, Radiu 

Lublin, Kronice Tygodnia i Gazecie 

Krasnobrodzkiej. Dzięki temu nie 

pozostały one bez echa. 

 Z czasem może sceptycy zauważą w 

tych obchodach pozytywne wartości, 

których uczymy w naszej szkole. Mam 

nadzieję, że nasi uczniowie 

wychowywani w duchu patriotyzmu i 

polskości będą kultywować tradycje, 

jakie my jako nauczyciele staramy się w 

nich już od najmłodszych lat zaszczepić, 

a potem rozwijać. W końcu to ich 

pokolenie za kilka, kilkanaście lat 

będzie budować naszą przyszłość, 

przyszłość naszego kraju. 

 

Renata Nowosielecka 

 

Fotoreportaż 
ze Święta Patrona Szkoły 

str. 10 

 

Quincepol 
i doście z Teksasu 

 
W dniu 16 września 2004 r. z kolejną wizytą przebyli w 

Krasnobrodzie przedstawiciele firmy „Quincepol” tworzącej w 

Grabniku Ekologiczne Centrum Przetwórstwa Leśno-Rolno-

Spożywczego: p. Jack Janiec – inwestor, oraz wiceprezesi 

„Quincepol” : p. Barbara Michałek i p. Jan Halicki. Na specjalne 

zaproszenie p. Jack’a Janiec w Krasnobrodzie gościli również 

przybyli z USA (Teksas) panowie: DuWayne Andresen i T.J 

Peters, zainteresowani inwestowaniem w Polsce. 

          Nasi goście w Dolnie Św. Rocha 

 

Nasi goście z USA pochodzą z Teksasu. Są obszarnikami 

ziemskimi w kilku Stanach, średnio mają około 12000 acreów w 

kilku Stanach.  DuWayne hoduje konie, ma rancza w Texas i 

Illinois, T.J. hoduje krowy, ma ranczo w  Texas, Colorado i 

Nebraska. Jest znanym naukowcem z dziedziny weterynarii – 

prowadzi badania naukowe w zakresie reprodukcji hodowlanej 

bydła. Ma placówki naukowe na różnych kontynentach, nawet w 

Australii. Wydał kilka publikacji naukowych w USA, Anglii i 

Chinach. Obaj Panowie są zainteresowani inwestowaniem w 

Quincepol i budową instytutu naukowego w Polsce. DuWayne ma 

fundację imienia swojego Syna – tenisisty DANIELA 

ANDRESENA, który zginą tragicznie w wieku 21 lat. Jego 

fundacja pobudowała ośrodki kulturalno-sportowe dla młodzieży. 

Na początku wizyty nasi goście, zarówno ci z Polski jak i z   

 

USA odwiedzili Urząd Miejski w Krasnobrodzie, gdzie zostali 

przyjęci przez przedstawicieli władz samorządowych: 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 

Kazimierza  Adamczuka i zastępcę burmistrza Janusza Osia 

oraz piszącą te słowa Mariolę Czapla. 

Po wizycie w urzędzie goście udali się do Grabnika. 

Prezentując tereny, na których planowane jest otwarcie 

Centrum, p Jack Janiec opowiadał gościom z USA o kolejkach 

zrealizowanych już etapach tworzenia Centrum oraz o planach 

na przyszłość. 

        W dalszej części pobytu w Krasnobrodzie nasi goście 

odwiedzili ks. prałata Romana Marszalca i obejrzeli kościół, 

ekspozycję muzealne oraz ptaszarnię. Potem udali się do 

Kaplicy Św. Rocha. Wszędzie gdzie się pojawili wzbudzali 

zainteresowanie czego przyczyną jak sądzę mogły być ich 

oryginalne kapelusze. 

W godzinach popołudniowych podczas spotkania w Ośrodku 

Wypoczynkowym „Pszczeliniec” goście z USA i 

towarzyszące im osoby mieli okazję popróbować specjałów 

polskiej kuchni. 

Z rozmów prowadzących podczas spotkania wynikało, że 

naszym gościom podobał się Krasnobród. Zainteresowała ich 

historia naszego miasta i zabytki, a także polska gościnność. 

Smakowało polskie jedzenie. Pozostaje mieć nadzieję, że będą 
mile wspominać pobyt w sercu Roztocza.  

                                                          M. Czapla 

Na fotografii od lewej: Jan Halicki – Wiceprezes Quincepol, 

DuWayne Andersen z Texasu, Jn Danilczuk – Honorowy British 

Konsul in Poland, Janusz Oś – Z-a Burmistrza, T.J.  Peters – Texas, 

Jack Janiec – inwestor, Barbara Michałek – Wiceprezes  Quincepol, 

Kazimierz Adamczuk – Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Krasnobrodzie. 
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Święto lotników 
 W dniu 4 września 2004r., w przeddzień pielgrzymki Ojca św. Jana Pawła II do 

Loreto, w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie została odprawiona Msza św. w 

intencji lotników. 

 Na uroczystości lotników zostali zaproszeni: przedstawiciele środowisk lotniczych 

Lublina, Świdnika, Dęblina, Stalowej Woli i Zamościa, reprezentanci władz lokalnych 

i samorządowych gminy Mokre, Urzędu Miasta i Powiatu Zamość oraz miasta 

Krasnobród, przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji społecznych i 

stowarzyszeń sportowych oraz Wojska Polskiego, Policji i Straży Pożarnej.  

 Aby nadać odpowiedni akcent uroczystościom odbywającym się w Krasnobrodzie, 

przed Mszą św. bardzo nisko nad naszym miastem, przeleciały dwa samoloty, które 

pozdrawiały wszystkich machając skrzydłami.  

 Uroczystą Mszę Świętą z okazji 100-lecia Lotnictwa Światowego, 85-lecia 

Lotnictwa polskiego oraz 28-lecia Aeroklubu Ziemi Zamojskiej odprawili: ks. Prałat 

Roman Marszalec – proboszcz krasnobrodzkiej parafii, ojciec Dominik Orczykowski –  

 

 

kapelan lotników polskich i ks. Paweł Słonopas – proboszcz Parafii w Bondyrzu. 

Homilię wygłosił wybitny kaznodzieja, o. Dominik Orczykowski. Podczas Msz św. 

lotnicy województwa lubelskiego modlili się do swojej Patronki Matki Boskiej 

Loretańskiej o tyle lądowań co startów.  Na początku Mszy św. ks. prałat Roman 

Marszalec poświęcił obraz przedstawiający Matkę Boską Loretańską, namalowany 

przez Mieczysława Kozdrę – prezesa Aeroklubu Ziemi Zamojskiej. Obraz ten jest 

darem malarza przekazanym dla Kościoła Świętego Ducha w Podzamku. Koronę 

Matki Boskiej zdobią dwa topazy znacznej wartości ofiarowane, jeden przez żonę 
artysty Barbarę, drugi przez małżeństwo Alinę i Jerzego Dąbrowskich z Warszawy. 

 Podczas uroczystego spotkania lotników w Krasnobrodzie po raz pierwszy 

zaprezentowana była Statuetka Dedala, którą w przyszłości nagradzani będą wybitnie  

uzdolnieni instruktorzy – nauczyciele 

lotnictwa. Honorowanie instruktorów 

lotnictwa Statuetką Dedala to pomysł 

prezesa Aeroklubu Ziemi Zamojskiej p. 

Mieczysława Kozdry. Natomiast projekt 

statuetki i wykonanie odlewu z mosiądzu 

to dzieło mgr Bogny Kozery z Akademii 

Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 

Planowane jest wyróżnianie tą statuetką 

trzech instruktorów rocznie. Instruktorzy 

ci będą wyłaniani przez specjalnie 

powołana kapitułę.Po uroczystościach 

kościelnych odbyło nieoficjalne 

spotkanie, które przekształciło się w 

sympatyczne spotkanie towarzyskie, 

podczas którego piloci opowiadali swoje 

przygody i anegdoty lotnicze. Podczas 

spotkania ks. Paweł Słonopas został 

nominowany na opiekuna duchowego 

środowiska lotniczego Ziemi Zamojskiej. 

 Uroczystość ta była szczególnym 

wydarzeniem nie tylko w Krasnobrodzie, 

ale również na Zamojszczyźnie. 
 

M. Czapla 
 

 

Literacki Nobel czeka, 

czyli złote myśli ze 

szkolnego kajecika 
 

Młodzież, gdy jej się chce, to nawet 

potrafi napluć. 
***** 

Soplicę nie za darmo ogłoszono 

bohaterem. 
***** 

Ponieważ Słowacki i Norwid byli 

emigrantami, to możemy powiedzieć, że 

mieli ten sam widok na ojczyznę. 

 

O G Ł O S Z E N I E 
 

 Rolnicy zainteresowani atestacją posiadanych opryskiwaczy oraz kursem 

chemizacyjnym proszeni są o zgłoszenie zapotrzebowania do pracownika Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Krasnobrodzie w każdy poniedziałek i wtorek tygodnia tj. w 

dni pełnionych dyżurów w tutejszym Urzędzie Miejskim celem ustalenia następnych 

terminów atestacji oraz terminu kursu chemizacyjnego.  

 Koszt atestacji ponoszony przez rolnika wynosi 15zł. (część kosztów związanych z 

atestacją w roku bieżącym pokrywa Urząd Wojewódzki). Koszt kursu chemizacyjnego 

obejmującego 14 godzin wykładów, uprawniającego do wykonywania zabiegów 

ochrony roślin oraz zakupu Sor wynosi 75 zł.  

 Jednocześnie informuje się, że atest na opryskiwacz oraz ukończony kurs 

chemizacyjny są wymaganymi dokumentami przy ubieganiu się o płatności ONW w 

roku przyszłym. 

Specjalista ds. .produkcji roślinnej 

    inż. Wiesława Nowosad 
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By był sprawiedliwie dzielony  
dla wszystkich 

 

 Jest tradycją naszej diecezji, iż w 

drugą niedzielę września gromadzimy 

się w Sanktuarium Krasnobrodzkim, aby 

przed tronem Królowej Krasnobrodu 

podziękować za plony.   

 Tegoroczne uroczystości dożynkowe 

przypadły na dzień 12 września. Przed 

godz. 10.00 zaczęły się gromadzić 

delegacje z wieńcami przy Kaplicy 

Objawień na Wodzie. Po krótkiej 

modlitwie orszak z delegacjami 

parafialnymi wyruszył do Kościoła. W 

rytm marsza przygrywała nam orkiestra 

krasnobrodzka. Rzesze ludzi z 

zaciekawieniem oglądało kolorowe, 

ludowe stroje wdzięcznych rolników i 

przepiękne wieńce dożynkowe. Na placu 

przed Szczytem wszystkie delegacje 

zostały powitane i przedstawione. 

Uczestniczyło w tym roku 79 delegacji z 

wieńcami.  Kolejnym punktem 

programu był koncert w wykonaniu 

zespołu "Wójtowianie" i chóru 

parafialnego z Krasnobrodu. W samo 

południe wybrzmiał „Hejnał Maryjny” w 

wykonaniu orkiestry i rozpoczęła się 

uroczysta Suma Dożynkowa. 

Modlitwom przewodniczył pasterz 

diecezji bp Jan Śrutwa. Na wstępie 

zebranych powitał kustosz sanktuarium 

ks. prał. Roman Marszalec. Zespół  

 

 

„Lechici” z Hrubieszowa zaintonował 

pieśń „Plon niesiemy plon”. Zespół ten 

ubogacił oprawę mszy św. W tym czasie 

starostowie przekazali gospodarzowi - 

ks. Biskupowi chleb z tegorocznych 

zbiorów. Dodajmy, że starostami 

tegorocznych Dożynek byli państwo 

Urszula i Krzysztof Portkowie z Żernik, 

z parafii Łaszczów. 

Przedstawiciele rolników przeczytali 

czytania biblijne, a okolicznościowe 

kazanie wygłosił ks. kan. kapelan WP 

Andrzej Puzon z Hrubieszowa. 

Przedstawił nie łatwą sytuację 

dzisiejszego rolnika i jego powołanie do 

obrony, wiary, polskości i ziemi. 

Kazanie wielokrotnie przerywane było 

brawami. Po homilii ks. Biskup 

poświęcił wieńce. Wszystkie delegacje 

otrzymały specjalny dyplom z 

podziękowaniem. W procesji z darami 

delegacje przyniosły bochny chleba, 

owoce, miód a nawet podarowano metr 

pszenicy dla krasnobrodzkiej ptaszarni. 

Przed i w trakcie mszy św. wielu 

kapłanów posługiwało w 

konfesjonałach. Cieszy nas, że do 

komunii św. przystąpiło ponad 5 tysięcy 

uczestników uroczystości. 

 Szacujemy, że w modlitwie 

dziękczynnej za tegoroczne plony 

 

uczestniczyło ok. 17 tysięcy ludzi. Po 

komunii św. padły słowa 

podziękowania. Bogu za plony i ładną 
pogodę w trakcie dożynek; ks. 

Biskupowi za wspólną modlitwę i 

kaznodziei za ważne i piękne słowa. W 

imieniu rolników przemówił diecezjalny 

duszpasterz rolników ks. kan. Grzegorz 

Świtalski. Potem wyruszyła procesja 

eucharystyczna po placu maryjnym. 

Wszyscy jeszcze raz mogli obejrzeć 

przepiękne, kolorowe wieńce 

dożynkowe i wielobarwne stroje ludowe 

poszczególnych delegacji. Każdy 

pochylił głowę przed Najświętszym 

Sakramentem i wielu zanosiło błaganie, 

jak powtarzało się to w ustach rolników, 

kapłanów i uczestniczących ludzi, aby 

nikomu nie zabrakło chleba i by był 

sprawiedliwie dzielony dla wszystkich.  

 Po uroczystej celebracji mszy św. 

rolnicy mogli przejść na plac obok 

starego budynku Urzędu Gminy w 

Krasnobrodzie. Była tam wystawa 

sprzętu rolniczego i sztuki ludowej. Na 

przygotowanej scenie występowały 

zespoły śpiewacze. Uroczystości 

zakończyły się późnym popołudniem. 
 

x. Jacek Rak 
 

Fotoreportaż z dożynek – str. 11 
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Z aproszenie 
 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i społeczność Uczniowska 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 

ma zaszczyt zaprosić na 

 Uroczystość Święta Patrona Szkoły, 
która odbędzie się w dniach 14 i 15 października 2004r. 

 

Porządek uroczystości: 

14.10.2004 (czwartek) 
Godz. 17.00 - wieczornica poświęcona patronowi szkoły w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 

Godz. 17.30 - wernisaż wystawy prac plastycznych pt. „ Jan Paweł – Pielgrzym i 

Miłośnik Przyrody” 

 

15.10.2004 (piątek) 
godz. 8.30 wymarsz uczniów sprzed szkoły 

godz. 9.00 Msza św. w Kościele parafialnym 

godz. 10.00 złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem patrona przy Kościele 

parafialnym 

godz. 10.15 przemarsz do szkoły 

godz. 10.30 uroczysta akademia ze ślubowaniem uczniów klas I gimnazjum 

i liceum 

godz. 11.30 zwiedzanie wystawy pokonkursowej pt. „ Jan Paweł II – Pielgrzym 

i Miłośnik przyrody” 

godz. 12.30 uroczysty obiad i spotkanie z zaproszonymi gośćmi. 
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Rozpoczęcie roku szkolnego 

w Kaczórkach 

 
 Nowy rok szkolny nie zaczął się dla 

szkoły specjalnie udanie. Tragedia w 

Biesłanie spowodowała, że wszystkie 

szkoły na całym świecie rozpoczęły 

naukę w smutnych nastrojach. My 

również. 

 Nie tylko tam, ale i u nas dorośli 
lubią niestety posługiwać się dziećmi. 

Dla zaspokojenia własnych korzyści 

gotowi są niektórzy do najbardziej 

nieudanych pomysłów - dobro dziecka 

idzie w kąt. 

 Na szczęście mamy to już za sobą. 

Ruszyliśmy z nauką pełną parą, z 

nowymi pomysłami, przedsięwzięciami 

i bogatszą ofertą edukacyjną. 

 Funkcjonujące do tej pory w szkole 

koła zainteresowań zostały wzbogacone 

o nowe; kółko informatyczne, naukę 

pływania oraz zajęcia wyrównawcze w 

klasach starszych. Wierzę, że przyniesie 

to oczekiwane efekty w postępach w 

nauce. 

 Cieszy bardzo zainstalowane 

ostatnio w szkole nowe łącze 

internetowe tzw. Neostrada Plus. Teraz 

 
już bez ograniczeń możemy korzystać z 

Internetu poprzez najlepsze z 

możliwych i szybkich łącz. Zapraszam 

do korzystania również absolwentów i 

wszystkich zainteresowanych. 

 Innym ważnym elementem poprawy 

warunków jest wreszcie prawie 

skończona zadaszona scena. Tutaj 

właśnie 3 października uroczyście, jak 

co roku obchodziliśmy Święto naszej 

szkoły. Relacja z uroczystości obok. 

 Plany na najbliższą przyszłość to; 

nowe meble, szafki na puchary oraz 

gabloty, a zaraz potem szkolny 

radiowęzeł. Korytarz i wszystkie klasy 

zostaną nagłośnione – wkrótce 

stworzone zostanie radiowe kółko 

dziennikarskie. 

 Na wiosnę zostanie opisana 

oznakowana wcześniej ścieżka 

przyrodnicza. Powstaną nowe mostki na 

jej trasie, tablice informacyjne na 

kolejnych przystankach i folder 

informacyjny. 

 W szkole tzw. „dużej” uczy się 

obecnie 142 uczniów i 8 uczniów w  

 

 

 

szkole filialnej tzw. „małej”. Kadra 

nauczycielska bez zmian z wyjątkiem 

nowej pani Moniki Kawalec, która uczy 

j. polskiego w kl. IV i pani z Ukrainy od 

j. angielskiego. Po sesji letniej stopień 

nauczyciela dyplomowanego odebrali; I. 

Kozłowska, E. Komisarczuk, J. Gałka, 

A. Adamowicz i K. Szkałuba. Serdeczne 

gratulacje. Tym samym obecnie w 

szkole pracuje siedmiu nauczycieli ze 

stopniem nauczyciela dyplomowanego. 

 

Specjalne  

podziękowania 
 

Zadaszona scena powstała dzięki: 

- wielu rodzicom, którzy wozili piach i 

inne materiały (boję się wymieniać żeby 

kogoś nie pominąć), 

- środkom finansowym od: ks. Pawła 

Słonopasa, Pani Joli Adamczuk, Pani 

Elżbiety Maruszak, Państwa Pezackich, 

Rady Sołeckiej w Kaczórkach. 

 Bardzo dziękuję. 

 

Dyrektor Szkoły 

w Kaczórkach 

Krzysztof Szkałuba 

 

 

Gloria Victis 
czyli kolejne pogodne i udane Święto Szkoły w Kaczórkach 

 

 W słoneczną niedzielę 3 

października na boisku szkolnym, jak co 

roku, zebrała się licznie społeczność 

naszej szkoły i dostojni goście na 

uroczystych obchodach Święta Szkoły 

im. Armii Krajowej. 

 Uroczystość zapoczątkowały nasze 

słodkie pierwszaki polskim tańcem 

narodowym - krakowiakiem. Pasowania 

na uczniów dokonał pan dyrektor 

Krzysztof Szkałuba. Część artystyczna 

wykonana przez naszych milusińskich 

została przygotowana przez p. Marzenę 

Przytulę i Amelię Kleban. 

 Następnie pod hasłem „Gloria 

Victis” odbyła się prawdziwa lekcja 

historii – montaż słowno-muzyczny 

przygotowany przez p. Elżbietę Zub i 

Katarzynę Buczak przypominający 

mające miejsce 65 lat temu Powstanie 

Warszawskie. Niejednemu widzowi, 

zwłaszcza żołnierzowi Armii Krajowej 

pojawiła się łza w oku. Powtarzali 

niejednokrotnie, że to należało przeżyć, 

aby zrozumieć.  

 Kolejnym bardzo ważnym punktem 

była Msza Święta odprawiana przez 

naszego księdza proboszcza Pawła 

Słonopasa, który poświęcił ostatnio 

zbudowany w szkole amfiteatr i ornat,  

 

który otrzymał w prezencie od Związku 

Kombatantów i Inwalidów Wojennych z 

Bełżec. 

 Podczas Mszy Świętej uczniowie 

naszej szkoły złożyli dary w postaci 

chleba i owoców winogron, rodzice p. 

Czesława Bodys i p. Marcin Teterycz 

złożyli piękny bukiet kwiatów, 

nauczyciele p. Anna Adamowicz i 

Eugeniusz Komisarczuk obraz Matki 

Boskiej Częstochowskiej, który został 

wykonany przez p. A. Adamowicz. 

 Po Mszy Świętej nastąpiło 

rozstrzygnięcie konkursu 

zorganizowanego przez Samorząd 

Uczniowski z myślą o 26 rocznicy 

pontyfikatu Ojca Świętego.  

I miejsce zajęła uczennica z klasy I 

Agata Kwika, II miejsce Daniel 
Kuryło z klasy II i III miejsce Patrycja 
Kościńska z I klasy. Praca Agatki 

zostanie wysłana do Watykanu. 

 Wszyscy uczestnicy święta zostali 

zaproszeni na pyszny bigos. Przy tej 

okazji pragnę z całego serca 

podziękować wszystkim rodzicom, 

którzy ten przysmak przygotowali, 

pracownikom szkoły, p. Wiktorowi 

Juszczakowi i obsłudze z Domu 

Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, a  

 

więc p. Janinie Szpindzie i Józefie 

Zdżyłowskiej jak i p. Leszkowi 

Zdżyłowskiemu, p. Andrzejowi Lisowi, 

piekarni Państwa Kłyżów. 

 Uroczystość zakończył Koncert 
Pieśni i Piosenki Patriotycznej. 
Uczniowie z naszej i sąsiednich szkół 

wystąpili prezentując piękne pieśni. 

Można było usłyszeć np. „Białe róże”, 

„Po partyzancie dziewczyna płacze” itp.  

 Każda szkoła otrzymała 

podziękowanie i nagrodę w postaci 

książki, które zostały podarowane przez 

Światowy Związek Żołnierzy Armii 

Krajowej Okręg Zamość Koło w 

Krasnobrodzie. 

 Bardzo dziękuję nauczycielom, 

którzy włączyli się do naszego Święta 

patriotyczną nutą. Byli to z ZSP i ZSO z 

Krasnobrodu p. Magdalena Antoniak, ze 

SP w Majdanie Wielkim p. Mariola 

Czekirda i p. Jacek Kowalik oraz SP w 

Kaczórkach p. Anna Szkałuba. W miłej 

i serdecznej atmosferze wróciliśmy do 

swoich domów. 

 W między czasie można było 

również obejrzeć ciekawe zdjęcia 

wykonane przez naszych uczniów pod 

hasłem „Osobliwości naszej 

miejscowości” 

 

Wdzięczny za obecność i pomoc 

Krzysztof Szkałuba 

 

Fotoreportaż z uroczystości – str. 20 
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…abyśmy stali przed 
Tobą i Tobie służyli 

 
szaty chrzcielnej - symbolizuje postawę 

służby młodego człowieka wobec Boga 

przy ołtarzu. Czy jednak potrafimy 

zachować tę czystość w dalszym życiu, 

dorosłym? Wielu ministrantów 

rzeczywiście poświęca życie Bogu w 

kapłaństwie czy w zakonie. Ważne jest 

jednak abyśmy zawsze zachowywali tę 

czystość duszy dla Boga, niezależnie 

jaki stan życia wybierzemy. 

 Prawie wszyscy uczestnicy 

pielgrzymki przystąpili do komunii 

świętej. Na podsumowanie spotkania w 

Sanktuarium Matki Bożej 

Krasnobrodzkiej ksiądz biskup 

przypomniał słowa z Modlitwy 

Eucharystycznej – „abyśmy stali przed 

Tobą i Tobie służyli” i przypomniał tę 

 

 

podstawową prawdę, że to Bóg nas 

wybrał sobie i wezwał do służby przy 

ołtarzu. Na koniec udzielił pasterskiego 

błogosławieństwa. Przebieg 

uroczystości w świątyni 

krasnobrodzkiej transmitowało 

Katolickie Radio Zamość.  

Po spotkaniu modlitewnym przyszedł 

czas na inne atrakcje. Tym razem 

udaliśmy się na stadion w 

Krasnobrodzie. Rozegrany został mecz 

piłki nożnej między kapłanami a 

ministrantami. Wygrali księża. Jednak 

nie wynik jest ważny. W przerwie 

meczu odbyły się inne konkurencje 

sportowe: przeciąganie liny czy 

podnoszenie ciężarków. Mamy 

nadzieję, że młodym pielgrzymom 

posłużyło to wspólne spotkanie przed 

cudownym obrazem Matki Bożej, 

Królowej Roztocza. Zapraszamy za rok, 

ale również przy każdej innej 

sposobności. 

                                       x. Jacek Rak 

 

 
 Druga sobota września, 11 dzień 

miesiąca stała się tradycyjną datą 

spotkania ministrantów i liturgicznej 

służby ołtarza z naszej diecezji przed 

tronem Pani Krasnobrodzkiej. Już przed 

godziną dziewiątą zaczęły się pojawiać 

pierwsze grupy ze swoimi opiekunami. 

Księża oprowadzali swych 

podopiecznych po muzeach, które są do 

zwiedzenia na podwórcu naszego 

sanktuarium. W sumie przybyło na 

wspólną modlitwę 1075 pątników pod 

opieką 56 księży; miedzy innymi był też 

ks. Grzegorz Chabros - diecezjalny 

duszpasterz ministrantów i Liturgicznej 

Służby Ołtarza, który zorganizował to 

spotkanie.  

 Było 56 grup parafialnych. Zanim 

zaczęła się Msza św. pielgrzymi mieli 

okazję skorzystać z sakramentu pokuty i 

pojednania. Wszystkich zgromadzonych 

powitał Kustosz Sanktuarium ksiądz 

prałat Roman Marszalec. Punktualnie o 

10.00 rozpoczęła się Liturgia. Wówczas 

nasza świątynia zajaśniała przedziwnym 

blaskiem - rzesza chłopców ubrała się w 

białe komże i stąd to wyjątkowe 

rozjaśnienie. Wyróżniały się tylko 

dziewczęta, które służą przy ołtarzu w 

scholach czy też czytając lekcje Pisma 

Świętego. Modlitwy poprowadził 

biskup Mariusz Leszczyński, który 

przewodniczył uroczystej Eucharystii i 

wygłosił okolicznościową homilię. 

Wraz z księdzem biskupem mszę 

celebrowali inni kapłani, opiekunowie 

ministrantów. Ksiądz biskup Mariusz w 

homilii przypomniał spotkanie jakie 

kilka lat temu mieli ministranci z Ojcem 

Świętym Janem Pawłem II. 

Przypomniał też kilka myśli z tamtego 

spotkania. Każdy z nas otrzymuje na 

chrzcie biała szatę, symbol 

oczyszczonej duszy, w której mieszka 

Chrystus. Komża ministranta jest jak 

gdyby kontynuacją tej czystej, białej 

 

 

 

GMINNE CENTRUM INFORMACJI 
w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 26, tel./fax. 660-70-46 

 

SERDECZNIE  ZAPRASZA 
 

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 
oraz  w soboty w godz. 8.00 – 16.00 
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Z wizytą w Krasnym Brodzie na Słowacji 

 W dniach 24-26 września 2004 r. 

Urząd Miejski w Krasnobrodzie 

zorganizował dla swoich pracowników i 

jednostek podległych wycieczkę w 

Bieszczady, z jednodniowym pobytem 

na Słowacji. Podobnie jak w latach 

ubiegłych część kosztów tego wyjazdu 

pokryto z funduszu socjalnego każdej 

jednostki, natomiast część każdy z 

uczestników finansował we własnym 

zakresie. Jak już wspomniałam jeden 

dzień wycieczki zarezerwowany był na 

poznanie Słowacji, a w szczególności 

miejsc uzdrowiskowych, które tam się 

znajdują. I właśnie o tym dniu 

chciałabym opowiedzieć naszym 

czytelnikom.  

 Otóż rankiem 25 października 

2004r, wyruszyliśmy w drogę. Po 

przekroczeniu granicy skierowaliśmy 

się do miejscowości Berdejovskie 

Kupele, jednego z najpiękniejszych 

słowackich uzdrowisk, położonego w 

malowniczej Dolinie Karpat w 

północno-wschodniej Słowacji. 

Pierwsze zakłady lecznicze i kąpielowe 

powstały tutaj w XIII wieku. W 

uzdrowisku tym znajduje się 15 różnych 

źródeł mineralnych i leczy się tu 

głównie choroby układu pokarmowego, 

przemiany materii oraz niektóre 

choroby górnych dróg oddechowych. Po 

krótkim pobycie w tej uroczej 

miejscowości udaliśmy się do 

Bardejova, gdzie podziwialiśmy 

przepiękne stare miasto. Kolejnym 

etapem poznawania Słowacji były 

Koszyce, które są drugim pod 

względem wielkości miastem 

słowackim. Tam urzekła nas przepiękna 

architektura starówki oraz to, co zrobiło 

chyba na wszystkich największe 

wrażenie, czyli grające fontanny. 

Idealna harmonia muzyki i ruchów 

wody dostarczyła niesamowitych 

wrażeń, a otaczająca to miejsce 

wypielęgnowana zieleń pogłębiła te 

uczucia. Nadszedł w końcu czas na 

wyjazd do Krasnego Brodu, bo o tej 

wizycie chciałabym opowiedzieć 

naszym czytelnikom szerzej.  

 Po opuszczeniu Koszyc wszyscy z 

niecierpliwością śledziliśmy kolejno 

mijane miejscowości wypatrując 

tabliczki ze swojsko brzmiącą nazwą. 

Kiedy za oknami autokaru było już 
szarawo ktoś z wycieczkowiczów 

zasygnalizował, że jesteśmy na miejscu. 

Gdy autokar zatrzymał się okazało się 

jednak, że do miejsca spotkania z 

naszymi słowackimi znajomymi 

musimy przejechać jeszcze kilkaset 

metrów.  Było dla nas wielkim 

zaskoczeniem i miłą niespodzianką, 

kiedy niedaleko autokaru zatrzymał się 

samochód i wysiadł z niego starosta 

tamtejszej miejscowości pan Vladimir 

Bajaj, który wskazał nam drogę do 

czekających już na nas mieszkańców 

Krasnego Brodu. Gdy dotarliśmy  na 

miejsce przywitali nas przedstawiciele 

tamtejszych władz i zostaliśmy 

zaproszeni do Sali Ślubów, gdzie po raz 

kolejny, już oficjalnie powitał nas 

starosta gminy. Następnie głos zabrał 

Pan Michał Szmajda, który to 

opowiedział nam historyjkę w jakich to 

okolicznościach słowacki Krasny Brod 

dowiedział się o istnieniu naszego 

miasteczka. Potem obejrzeliśmy zdjęcia 

naszej bratniej miejscowości słuchając 

jednocześnie przepięknej, słowackiej 

piosenki o Krasnym Brodzie. Nie 

pozostawało nic innego jak tylko 

podziękować za tak miłe przyjęcie. 

Zajął się tym Janusz Oś z-ca burmistrza 

Krasnobrodu, który to w imieniu swoim, 

całych władz samorządowych no i 

oczywiście naszym - wszystkich 

wycieczkowiczów, podziękował za tak 

miłe i serdeczne przyjęcie, wyrażając 

nadzieję, że kontakty i współpraca 

między naszymi miastami będą 

pomyślnie się rozwijać. Potem Zastępca 

Burmistrza dokonał wpisu do księgi 

pamiątkowej i w ten sposób zakończyła 

się oficjalna część spotkania. 

Druga część naszej wizyty okazała się 

dla nas jeszcze większym zaskoczeniem 

tym bardziej, że o naszym przyjeździe 

nasi słowaccy przyjaciele dowiedzieli 

się zaledwie trzy dni wcześniej. 

 Zostaliśmy zaproszeni do sali 

mieszczącej się w Domu Kultury. Tam 

czekała przygotowana dla nas prawdziwa 

uczta. Oprócz przystawek, były 

regionalne pierogi, które są zupełnie inne 

od naszych, ale cieszyły się największym 

powodzeniem i pyszna zupa (chyba 

gulaszowa, bo nie spytałam o nazwę), ale 

możecie mi wierzyć Drodzy Czytelnicy, 

że była doskonała. Gdy wszyscy 

siedzieliśmy przy stole z korytarza 

dobiegły nas głosy, rozpoznawalne już 
dla większości z nas. Był to zespół 

„Krasnobrodčanka”, który wchodząc na 

salę powitał nas polską piosenką „Hej z 

góry, z góry...”, którą zaczęliśmy śpiewać 

razem z nimi. U niejednego uczestnika 

tego spotkania zakręciła się łezka 

wzruszenia. Członkowie kapeli usiedli 

wraz z nami i zaczęły się wspomnienia ze 

wspólnie spędzonych chwil w naszym 

mieście. W tym samym czasie 

przygotowano sprzęt grający i muzyka 

porwała wielu do tańca. Było bardzo 

wesoło. Potem ponownie zaczęły się 

wspólne śpiewy ze słowackimi artystami i 

nawet nie spostrzegliśmy, kiedy wybiła 

godzina naszego wyjazdu. Wszystko, co 

dobre to się szybko kończy, niestety. Lecz 

wizyta w naszym bratnim miasteczku na 

długo pozostanie w naszej pamięci. 

Myślę, że wielu z nas zapamięta 

Słowację, ale jeszcze bardziej ludzi 

mieszkających w Krasnym Brodzie, 

którzy przyjęli nas u siebie jak 

prawdziwych przyjaciół i przekonali, że 

są nie mniej gościnni od Polaków.  

 Zatem do zobaczenia u nas. Mam 

nadzieję, że już niedługo i my będziemy 

mogli ponownie gościć naszych 

słowackich sąsiadów i zrewanżować się 

im za tak serdeczne przyjęcie. 

 Na koniec pragnę wspomnieć, że nie 

zawsze podczas wycieczek najważniejsze 

i najpiękniejsze są zabytki i historia z 

nimi związana, ale ludzie których 

spotykamy na swej drodze, ich stosunek 

do nas. I to właśnie taka historia, 

tworzona przez nas będzie najmilej 

wspominana i zapamiętywana. 

            M.K. 
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XV sesja Rady Miejskiej  

w Krasnobrodzie 
 

postanowienia. Ponadto nadmieniła, że 

regulamin jest potrzebny jako jeden z 

załączników do wniosku o przyznanie 

środków finansowych na stypendia, 

które będą składane do Urzędu 

Marszałkowskiego w Lublinie. Uchwała 

została podjęta. 

 

3) Uchwała ws. ustalenia planu sieci 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach prowadzonych 

przez Miasto i Gminę Krasnobród. 
Omawiając projekt uchwały p. E.Borek 

poinformowała, że konieczność podjęcia 

uchwały wynika ze zmiany ustawy o 

systemie oświaty. Zgodnie z tą ustawą 

rada gminy zobowiązana jest do 

ustalenia planu sieci przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych by 6-letnie dzieci miały 

możliwość spełniania obowiązku. W 

związku z tym proponuje się by oddziały 

przedszkolne były utworzone we 

wszystkich szkołach podstawowych 

funkcjonujących na terenie gminy. 

Uchwała została podjęta. 

 

4) Uchwała ws. przyjęcia „Planu 

Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy 

Krasnobród”. 

Komentarza do projektu uchwały 

udzieliła p. Katarzyna Kostrubiec 

pracownik UM, która wyjaśniła, że 

omawiany plan jest dokumentem 

niezbędnym przy ubieganiu się o środki 

finansowe z funduszy strukturalnych. W 

swej treści zawiera między innymi plan 

finansowy inwestycji na lata 2004 – 

2006. Uchwała została podjęta. 

 

5) Uchwała ws. zmian w budżecie 

gminy na 2004 rok. 

 
6) Uchwała ws. zmiany uchwały Nr 

XIII/96/2004 Rady Miejskiej w 

Krasnobrodzie z dnia  

22 czerwca 2004r. w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  
 

 

 
na finansowanie budowy kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami w 

Krasnobrodzie. 

Skarbnik MiG Jadwiga Kusiak 

udzielając komentarza do 

przedstawionego projektu uchwały 

poinformowała, że zmiana uchwały 

polega na zmianie kwoty zaciąganej 

pożyczki z kwoty 163.890,00zł na kwotę 

175.200,00zł. Przypomniała, że 

pożyczka zaciągana będzie w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Lublinie z przeznaczeniem na 

finansowanie budowy kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach: 

Rynek, Nadrzeczna, Handlowa, 

Mickiewicza w Krasnobrodzie. Uchwała 

została podjęta. 

 

7) Uchwała ws. trybu postępowania o 

udzielenie dotacji podmiotom nie 

zaliczonym do sektora finansów 

publicznych nie działających w celu 

osiągnięcia zysku, na cele publiczne 

związane z realizacją zadań gminy 

innych niż określone w ustawie o 

działalności pożytku publicznego, 

wolontariacie, sposobu jej rozliczania 

oraz sposobu kontroli wykonywania 

zadań zleconych. 
Jadwiga Kusiak Skarbnik MiG 

wyjaśniła, że uchwała określa tryb 

postępowania przy udzielaniu dotacji 

uprawnionym podmiotom. O udzielanie 

dotacji będą mogły się ubiegać podmioty 

nie zaliczone do sektora finansów 

publicznych, nie działające w celu 

osiągnięcia zysku, prowadzące 

działalność statutową związaną 

z realizacja zadań gminy. Podmioty w 

terminie do 31 października 

poprzedzającego rok budżetowy, będą 

mogły składać swoje oferty. W 

przypadku przyznania środków 

finansowych będzie zawierana umowa 

określająca obowiązki stron umowy. 

Uchwała została podjęta. 

Wyżej omawiana uchwała publikowana 

jest w całości na str. 15-17 bieżącego 

wydania G.K. 

 

M. Czapla 

 

 

W dniu 28 września 2004 roku w 

Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie  
odbyła się XV sesja Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie.  

Oto uchwały omawiane na tej sesji: 

1) Uchwała ws. rozstrzygnięcia 

zarzutów zgłoszonych do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Krasnobród przy 

jego powtórnym wyłożeniu. 
Przed przystąpieniem do omówienia 

projektu uchwały w sprawie 

rozstrzygnięcia zarzutów zgłoszonych do 

projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Krasnobród przy jego powtórnym 

wyłożeniu - Przewodniczący Rady p. 

Kazimierz Adamczuk poinformował, że 

organ nadzoru stwierdził nieważność 

uchwały Rady Miejskiej  

w Krasnobrodzie Nr XIV/04 z dnia 17 

sierpnia 2004r.w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Krasnobród. 

Następnie odczytał treść rozstrzygnięcia 

nadzorczego Wojewody Lubelskiego nr 

PN/Z.II.0911 z dnia 23 września 2004 

roku. 

Po odczytaniu pisma rozpoczęła się 

dyskusja nad projektem uchwały. 

Podsumowując dyskusję p.Adam Kalita 

- kierownik Ref. Budownictwa 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska poinformiwał, że 

przedstawiony projekt uchwały 

uwzględnia zarzuty w całości wniesione 

przez panów: Gabriela Umińskiego, 

Mariusza Sawulskiego i Antoniego 

Czerwonkę zamieszkałych w 

Krasnobrodzie. Po zakończeniu dyskusji 

uchwała została podjęta. 

 

2) Uchwała ws. uchwalenia 

„Regulaminu przyznawania i 

przekazywania stypendiów na 

wyrównywanie szans edukacyjnych w 

roku szkolnym 2004/2005” w ramach 

Działania 2.2. Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego. 

Komentarza do projektu uchwały 

udzieliła p. E.Borek - pracownik UM, 

która poinformowała, że przedstawiony 

regulamin będzie dotyczył przyznawania 

i przekazywania stypendiów dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych w roku 

szkolnym 2004/2005. Regulamin będzie 

określał formę pomocy, zasady i 

warunki przyznawania stypendiów, tryb 

i zasady rozpatrywania wniosków, 

wypłatę stypendiów i inne  

 

Od Redakcji 
 

Zapraszamy do umieszczania ogłoszeń i reklam 
w „Gazecie Krasnobrodzkiej” 

Ogłoszenia drobne publikujemy bezpłatnie.  
Osoby i firmy zainteresowane  

naszą propozycją prosimy o kontakt 
z Redakcją. 
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Dzień Weterana  
 

współpracę i działalność na rzecz 

kombatantów. Podziękowania otrzymali 

też przedstawiciele samorządów 

powiatów, miast i gmin za wszelką 

pomoc na rzecz kombatantów, a także za 

współpracę przy organizacji uroczystości 

patriotycznych i kombatanckich. 

 Po powitaniu i podziękowaniach 

nadszedł czas na udekorowanie 

wszystkich zasłużonych odznaczeniami. 

Odznaczenia wręczali: prezes Zarządu 

Okręgowego ZKRPiBWP Władysław 

Bednarczuk, wiceprezes Tadeusz 

Pszenniak oraz przewodniczący Rady 

Powiatu Zamojskiego Kazimierz 

Mielnicki. Jako pierwszy, Brązowym 

Krzyżem Zasługi odznaczony został Pan 

Kazimierz Kozłowski z Koła 

Krasnobród. Następnie odznaką 

„Zasłużony dla Związku Kombatantów 

RP i BWP” wyróżnione zostały 

następujące osoby: Kazimierz Mielnicki 

- przewodniczący Rady Powiatu 

Zamość, Jerzy Zawadzki - sekretarz  

 

 

Powiatu Zamość, Janusz Oś - zastępca 

burmistrza Krasnobrodu, Marian Mazur 

- burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, 

Jadwiga Wójcik - dyrektor GOK w 

Skierbieszowie, Mariola Czapla - 

dyrektor CKiS w Krasnobrodzie.  

 Po wręczeniu wszystkich odznaczeń 

głos zabrał Kazimierz Mielnicki, który w 

imieniu wszystkich odznaczonych 

podziękował za tak zaszczytne 

wyróżnienie oraz stwierdził, że 

kombatanci mimo swego wieku nadal 

spełniają bardzo poważne zadania 

patriotyczne pracując społecznie w 

organizacjach kombatanckich. Dodał 

także, że są oni żywymi świadkami II 

Wojny Światowej i zasłużyli na miano 

bohaterów naszej Ojczyzny, o którą 

walczyli a później odbudowywali.  

 Po części oficjalnej tej uroczystości 

wszyscy zgromadzeni zasiedli do 

wspólnego obiadu, podczas, którego 

przygrywała Orkiestra Dęta oraz 

śpiewały zaproszone chóry. Potem były 

wspólne śpiewy i tańce. Przebiegająca w 

miłej atmosferze uroczystość zakończyła 

się około godziny 15-tej.  

       M.K. 

 

 

 12 września 2004r. w Krasnobrodzie 

odbyła się uroczystość z okazji Dnia 

Weterana zorganizowana przez Zarząd 

Okręgowy Związku Kombatantów RP i 

Byłych Więźniów Politycznych w 

Zamościu. Była to siódma z kolei tego 

typu uroczystość i po raz piąty 

zorganizowana w Krasnobrodzie. W 

uroczystości tej wzięło udział 30 

pocztów sztandarowych z kół 

kombatanckich i 3 poczty sztandarowe 

szkół z terenu gminy Krasnobród. W 

sumie uczestniczyło około 440 osób. 

Większość z nich stanowili kombatanci: 

Żołnierze Września 1939r; Żołnierze 

wojny wyzwoleńczej z lat 1944- 1945, 

Żołnierze z ruchu oporu AK, BCH, AL, 

GL oraz obozowicze Dzieci 

Zamojszczyzny, którzy przebywali w 

obozach hitlerowskich w Zwierzyńcu, 

Zamościu, Majdanku i innych.  

 Uroczystości rozpoczęły się Mszą 

Świętą, którą celebrował ks. prałat 

Roman Marszalec. Mszę św. uświetniła 

Orkiestra Dęta OSP z Tarnogóry, która 

towarzyszyła weteranom także podczas 

przemarszu na pobliski cmentarz, pod 

Pomnik Żołnierzy Września. Tam po 

odśpiewaniu Hymnu Narodowego głos 

zabrał Prezes Zarządu Okręgowego 

Władysław Bednarczyk wygłaszając 

okolicznościowe przemówienie z okazji 

65 rocznicy kampanii wrześniowej 

1939r. Następnie można było wysłuchać 

pieśni patriotycznych w wykonaniu 

chórów kombatanckich z Sitna i 

Skierbieszowa.  

         Dalsza część uroczystości miała 

miejsce w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących, gdzie po krótkim 

powitaniu wszystkich przybyłych po raz 

kolejny przemówił Prezes Władysław 

Bednarczuk składając słowa 

podziękowania na ręce kombatantów, a 

w szczególności członków Zarządów 

Kół i Zarządu Okręgowego za roczną  
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Wieści ze szkoły 
w Majdanie Wielkim 

 

Ocalić  
od zapomnienia 

 

 Wzorem lat ubiegłych członkowie Krasnobrodzkiego 

Towarzystwa Regionalnego w Krasnobrodzie zbieraj się na 

corocznym spotkaniu. Ostatnie odbyło się 23 sierpnia 2004 r. z 

udziałem szefa KTR p. M. Kościńskiego, ks. prałata R. 

Marszalca, nauczycieli i przedstawicieli UMiG Krasnobród i 

Rady Miejskiej. Cieszy fakt, że grono KTR zasilają nowi 

członkowie, ale to wciąż za mała liczba Regionalistów w 

Krasnobrodzie. W związku z tym obecni członkowie KTR 

apelują do mieszkańców miasta i gminy Krasnobród o 

włączenie się w funkcjonowanie przychylnej dla regionu 

organizacji. 

 W ramach wspomnianego spotkania postanowiono 

kontynuować akcję ratowania (konserwacji) starych 

zabytkowych nagrobków na miejscowym cmentarzu 

parafialnym. Dn. 26 sierpnia 2004 r. pracowali: autor wielu 

książek o Krasnobrodzie p. Mieczysław Kościński z synem, p. 

Zdzisław Gałka oraz nauczyciele Stanisław Kończewski-

Sirdak, Danuta Korzeniowska, Jadwiga Gałka, Halina Gontarz, 

Alina Słota. Ocalono od zapomnienia ponad 10 zabytkowych 

pomników. 

                                                         Informacje przekazała 

    A. Słota 
  

 

Zielona szkoła 
W dniach 29.09-01.10.2004r. uczniowie klas III-VI ze Szkoły 

Podstawowej w Majdanie Wielkim z 8 opiekunami i 

higienistką szkolną byli na Zielonej Szkole w Okunince nad 

Jeziorem Białym. 

 

Biegi Przełajowe 
Dnia 07.10.2004r. odbędą się XII Biegi Przełajowe o Puchar 

Szkoły w których będzie uczestniczyć około 120 uczniów szkół 

województwa lubelskiego. Na sportowo-rekreacyjną imprezę 

zapraszamy chętne osoby. 

        Dyrektor Szkoły 

mgr Małgorzata Kawałek 

 

Z ekologią na „Ty” 
 Tradycyjnie, jak co roku wzięliśmy udział w akcji 

Sprzątanie świata. Posprzątaliśmy „Naszą Ojczyznę”, a śmieci 

była cała góra. 

 Dzieci z Majdanu Wielkiego są z ekologią na „Ty”. Oto, co 

powiedziały na apelu zorganizowanym w szkole pod 

kierunkiem pani Danuty Lalik, Marii Kończewskiej i Krystyny 

Szozda. Dzieci z klasy „0” recytowały eko-wierszyki autorstwa 

pani Danuty Kargol, oto one: 

 

                   Ochrona środowiska 

 

Ach jak pięknie szumi zielony las 

Do siebie wszystkich zaprasza nas. 
 

Można na grzyby lub na jagody  

Albo na spacer, dla ochłody. 
 

Świeże powietrze i czysta woda, 

T o dla nas zdrowe płuca i ochłoda. 

 

Warto się wybrać na spacer po lesie, 

Aby posłuchać jak echo głos niesie. 

 

Jeśli jest czysty las, na grzyby 

Zaprosi nas. 

 

W lesie jest różnych grzybów bez liku, 

Jadalne lądują w moim koszyku. 

 

Przez cały dzionek mrówki pracują, 

Duże mrowisko dla siebie budują. 

 

Można też spotkać jeża z kolcami, 

A także rudą wiewiórkę czasami. 

 

W lesie mieszkają różne zwierzęta, 

Niech każdy o nich pamięta! 

 

Czy wszyscy znają pana doktora? 

Zjawia się wtedy , gdy sosna chora. 

 

Nie wyrzucajcie w lesie śmieci 

Kochane dzieci! 

Lecz tylko w kosze 

Bardzo Was o to proszę! 

 

Danuta Kargol 
 

 

 

Podziękowania 
 

Dyrekcja   
Zespołu  Szkół  Podstawowych 

im. 25  Pułku  Ułanów  Wielkopolskich   
w  Krasnobrodzie 

 
składa serdeczne podziękowania wszystkim firmom,  

instytucjom,  sklepom  oraz  osobom  prywatnym  z  terenu  

gminy, które  w jakikolwiek  sposób  włączyły  się  

w organizację  obchodów  Święta Patrona  Szkoły  uświetniając  

w ten  sposób  naszą  uroczystość. 

 

Dziękujemy: 

 
Państwu  Adamczukom 

Właścicielom  Krasnobrodzkiego  Centrum  HPU  AMC s.c.   
 

Państwu  Krystynie i  Stanisławowi Borkom 
Właścicielom  Sklepu  Spożywczego – Przemysłowego 

 
Właścicielowi  Stacji  Paliw  „PETSUL”s.c. 

w  Majdanie  Wielkim 
 

Pani  Krystynie  Mielnickiej  
Właścicielce  Apteki  Prywatnej   

 
Radzie  Rodziców 

przy  Zespole  Szkół  Podstawowych  w  Krasnobrodzie 
 

Dyrektor 

ZSP w  Krasnobrodzie 

mgr  Joanna  Szykuła 
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Uchwała Nr XV/113/04 

Rady Miejskiej  

w Krasnobrodzie 

z dnia 28 września 2004 roku 
 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom 

nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie 

działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne 

związane z realizacją zadań gminy innych niż określone w 

ustawie o działalności pożytku publicznego, wolontariacie, 

sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań 

zleconych. 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2001 r. Nr 142 

poz.1591 z późn. zm. / oraz art.118 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 

26 listopada 1998 r, o finansach publicznych / Dz. U.  

z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn, zm./ Rada Miejska uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej 

rozliczania oraz kontroli wykonania zadań własnych gminy, do 

których nie stosuje się przepisów ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, zleconych 

uprawnionym podmiotom-stanowiący załącznik Nr.1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. 

 Burmistrz Krasnobrodu w zależności od rodzaju zadania 

podaje do publicznej wiadomości w prasie lokalnej  oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej, a także w sposób miejscowo 

przyjęty zakres zadań własnych, które mogą być zlecone 

podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, 

termin składania ofert o udzielenie dotacji oraz przedstawia w 

sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu rozliczenie 

przekazanych dotacji. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnobrodu. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała Nr XIV/122/2000 Rady Miasta i Gminy w 

Krasnobrodzie z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie trybu 

postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom 

nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej 

rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego 

zadania. 

§ 5 

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Krasnobrodzie 

Kazimierz Adamczuk 

 

 
Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XV/113/04 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 

z dnia 28 września 2004 r. 
 

§ 1. 

1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty nie 

zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w 

celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową 

związaną z realizacją zadań gminy. 

 

 

 

2. Podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji powinny 

składać oferty realizacji zadania do dnia 31 października 

poprzedzającego rok budżetowy. 

3. Pomoc udzielona podmiotom uprawnionym może mieć 

formę dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych. 

 

§ 2. 

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 

składania oświadczeń woli w imieniu jednostki nie zaliczanej 

do sektora finansów publicznych. 

 

§ 3. 

1. Oferta, o której mowa w § 2 powinna zawierać w 

szczególności: 

1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji 

zadania, 

2) termin i miejsce realizacji zadania, 

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, 

4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i 

kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania, w 

tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację 

danego zadania z innych źródeł, 

5) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności w celu 

osiągnięcia zysku, 

6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu 

składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie. 

2. Burmistrz Krasnobrodu może uzależnić rozpatrzenie oferty 

od złożenia  

w określonym terminie dodatkowych informacji lub 

dokumentów. 

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub 

innych wad oferty Burmistrz Krasnobrodu wyznaczając termin 

wzywa oferenta do ich usunięcia lub uzupełnienia oferty. 

Ofertę nie poprawioną pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

§ 4. 

1. Przy rozpatrywaniu oferty na realizacje zadania uwzględnia 

się w szczególności: 

1) znaczenie zadania dla realizowanych przez gminę celów i 

zadań o charakterze publicznym, określonych w art. 7 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz 

wynikających z ustaw szczególnych, 

2) wysokość środków publicznych przeznaczonych na 

realizację zadań, 

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów 

realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego 

działania, 

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskującą 

jednostkę przy uwzględnieniu informacji podanych przez tę 

jednostkę, 

5) analizę i ocenę wykonania zadań zleconych jednostce 

okresie poprzednim, w szczególności zakresie rzetelności, 

terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten 

cel środków. 

2. W przypadku złożenia ofert przez kilku oferentów Burmistrz 

Krasnobrodu dokonuje wyboru najbardziej korzystnej oferty 

wykonania zadania, gwarantującej wykonanie zadania w 

sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 

 

§ 5. 

1. Burmistrz Krasnobrodu powołuje komisję oceniającą 

projekty. Do komisji Burmistrz może powołać: radnych, 

pracowników urzędu miejskiego i jej jednostek 

organizacyjnych, eksperta. 

2. Komisja nie powinna liczyć więcej niż 5 osób. 

3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych mają prawo 

uczestniczenia w posiedzeniu komisji bez prawa głosu. 
 

Ciąg dalszy na str. 16 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XV/113/04 

Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 
z dnia 28 września 2004 r. 

 

Ciąg dalszy ze str. 15 

§ 6. 

1. Komisja oceniająca projekty podejmuje decyzję o 

przyznaniu dotacji kierując się następującymi kryteriami: 

a) merytoryczna wartość projektu, 

b) wymiernymi korzyściami dla mieszkańców gminy, 

c) kosztami projektu w tym zwłaszcza : 

-wysokością własnego wkładu wnioskodawcy, 

-udziałem innych źródeł finansowania, 

-strukturą wydatków, 

d) perspektywami kontynuacji projektu, 

e) stosunkiem nakładów do długofalowych efektów projektu, 

f) dotychczasowymi dokonaniami wnioskodawcy, 

g) dotychczasową współpracą wnioskodawcy z samorządem, 

h) współpracą wnioskodawcy z innymi instytucjami 

publicznymi, 

i) zgodnością celów priorytetowych konkursu z celami 

statutowymi wnioskodawcy. 

2. Burmistrz przyznaje dotację, kierując się rozstrzygnięciem 

komisji. Gdy Burmistrz nie zgadza się z decyzją komisji 

unieważnia dany konkurs i rozpisuje kolejny konkurs lub 

realizuje zadanie na zasadach ogólnych. 

 

§ 7. 

1. Lista ofert, które przyjęto do realizacji wywieszona jest na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. 

2. W terminie 7 dni od wywieszenia na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Miejskim rozstrzygnięcia w sprawie przyznania 

dotacji „podmiotom” przysługuje prawo wniesienia odwołania 

do Burmistrza Krasnobrodu.  

3. Rozpatrzenie odwołań następuje w terminie 14 dni od daty 

upływu terminu do wniesienia odwołań. 

 

§ 8. 

Warunkiem zlecenia przez Burmistrza Krasnobrodu, zwanego 

dalej „zleceniodawcą” zadania własnego gminy oraz 

przyznania dotacji na jego realizację jest zaplanowanie 

wydatku w budżecie gminy, a następnie zawarcie pisemnej 

umowy z jednostką nie zaliczoną do sektora finansów 

publicznych, reprezentowaną przez osobę, o której mowa w § 2 

zwana dalej „zleceniobiorcą”. 

 

§ 9. 

Umowa, o której mowa w § 8 powinna w szczególności 

zawierać: 

1) oznaczenie stron umowy, 

2) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania 

określony w ofercie, 

3) określenie terminu wykonania zadania, 

4) zobowiązanie zleceniobiorcy do prowadzenia dokumentacji 

według wymagań określonych przez zleceniodawcę, w sposób 

umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem 

rzeczowym i finansowym, 

5) zobowiązanie zleceniobiorcy do poddania kontroli 

przeprowadzonej przez zleceniodawcę lub osobę przez niego 

upoważnioną w zakresie objętym umową, 

6) określenie wysokości dotacji  jaką zleceniodawca przekaże 

zleceniobiorcy z tytułu realizacji umowy oraz warunki i 

terminy jej przekazania, 

7) określenie przeznaczenia przychodów uzyskanych przy 

realizacji zadania, których nie można było przewidzieć przy 

kalkulowaniu wysokości dotacji, 

 

 

8) ustalenia zasad i trybu rozliczeń, 

9) ustalenie trybu i terminów przekazywania zleceniodawcy 

informacji o zakresie i sposobie realizacji umowy oraz 

ustalenie zakresu objętego stałym nadzorem zleceniodawcy, 

10) warunki wypowiedzenia umowy, 

11) określenie sankcji z tytułu nienależytego wykonania 

zleconego zadania lub wykorzystania dotacji na inne cele niż 
określone w umowie, 

12) termin zwrotu dotacji w przypadku przeznaczenia jej na 

inne cele niż określone w umowie, z tym, że termin ten nie 

może być dłuższy niż 20 dni od dnia ustalenia, że dotacja 

została przeznaczona na inne cele niż określone  

w umowie, 

13) termin zwrotu dotacji w przypadku nie wykonania lub 

częściowego wykonania zleconego zadania, 

14) umowa dla swej ważności wymaga formy pisemnej, 

 

§ 10. 

Umowę zawiera się na czas oznaczony, nie dłużej niż okres 

jednego roku budżetowego. 

 

§ 11. 

Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na osoby 

trzecie. 

 

§ 12. 

Zleceniobiorca nie może wykorzystać środków uzyskanych na 

podstawie umowy na inne cele niż określone w umowie. 

 

§ 13. 

1. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się za zgodą stron 

możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz 

warunków realizacji zadania, nie powodujących zwiększenia 

dotacji określonej w budżecie gminy. 

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 wymagają sporządzenia 

aneksu do umowy. 

 

§ 14. 

1. Wysokość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora 

finansów publicznych  nie działających celu osiągnięcia zysku 

jest ustalona w przyjętym przez  Radę  Miejską budżecie. 

2. Ustalenie wysokości dotacji, o której mowa w ust. 1 

wyznaczają w szczególności planowe koszty realizowanego 

zadania, powiększone o te rodzaje kosztów, których 

poniesienie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania 

oraz środki własne zleceniobiorcy i przychody uzyskane przy 

realizacji zadania. 

 

§ 15. 

Zleceniobiorca jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej 

ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację 

umowy oraz wydatków związanych z jej realizacją. 

 

§ 16. 

1. W przypadku nie wykonania lub częściowego wykonania 

umowy, przekazane kwoty dotacji podlegają zwrotowi w części 

proporcjonalnej do stopnia nie wykonania umowy. 

2. W przypadku wykorzystania na realizacje umowy tylko 

części przekazanej kwoty dotacji cześć nie wykorzystana 

podlega zwrotowi. 

3. Zwrot dotacji, o której mowa w ust. 1 i 2 następuje nie 

później niż do końca miesiąca stycznia następnego roku, na 

rachunek wskazany przez zleceniodawcę. 

 

§ 17. 

1. Zleceniobiorca jest obowiązany do przedstawienia 

zleceniodawcy sprawozdania z realizacji zadania pod 

względem rzeczowym i finansowym. 
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2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w 

terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została 

zawarta, z zastrzeżeniem § 10. 

3. Sprawozdanie i zatwierdzenie rozliczenia powinno nastąpić 
nie później niż do końca stycznia następnego roku 

budżetowego. 

 

§ 18. 

Zleceniodawca jest obowiązany do prowadzenia nadzoru w 

zakresie wykonania umowy na zasadach w niej określonych, a 

w szczególności w zakresie: 

1) sposobu realizacji zadania zleconego 

2) gospodarowania przekazaną dotacją 

3) prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie 

kosztów zrealizowanego zadania. 

 

§ 19. 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji 

zleconego zadania w tym w szczególności zmniejszenia 

zakresu rzeczowego, nieterminowego wykonania zadania lub 

wykorzystania dotacji na inne cele niż określone  

w umowie zleceniodawca przeprowadza kontrolę w zakresie 

objętym umową. 

2. Kontrola może być przeprowadzona przez osoby 

upoważnione przez zleceniodawcę. 

3. Celem przeprowadzenia kontroli jest sporządzenie dla 

zleceniodawcy odpowiednich informacji wskazujących na 

konkretne nieprawidłowości i uchybienia oraz określających 

ich przyczyny i skutki. 

 

§ 20. 

1. Na podstawie informacji, o których mowa w § 19 ust. 3 w 

terminie 14 dni od ich otrzymania zleceniodawca przekazuje 

zleceniobiorcy wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia 

stwierdzonych  nieprawidłowości. 

2. Zleceniobiorca terminie 30 dni od dnia otrzymania 

wniosków zaleceń, o których mowa w ust. 1 zawiadamia 

zleceniodawcę o ich wykonywaniu lub przyczynach ich nie 

wykonania. 

3. W przypadku stwierdzenia, że dotacja budżetowa przekazana 

na realizację zleconego zadania została wykorzystania w części 

lub całości przez zleceniobiorcę na inne cele niż określone w 

umowie, podlega w tej części lub całości zwrotowi na rachunek 

wskazany przez zleceniodawcę. 

 

§ 21. 

Umowa wygasa: 

1) z upływem terminu określonego w umowie, 

2) w przypadku wystąpienia okoliczności za które strony nie 

ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze  

wykonywanie umowy. 

 

§ 22. 

1. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku nieterminowego wykonania 

umowy, lub nienależytego jej wykonania, a w szczególności 

zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, 

wykorzystania otrzymanej dotacji na inne cele niż określone w 

umowie, gdy strona winna uchybień nie doprowadzi do ich  

usunięcia w określonym terminie. 

2. Podstawą do rozwiązywania umowy z przyczyn określonych 

w ust. 1 stanowią wyniki kontroli wykonywania umowy 

przeprowadzonej przez zleceniodawcą oraz realizacji 

wniosków i zaleceń pokontrolnych, pokontrolnych o których 

mowa w § 20 ust. 1. 

3. Umowa może być rozwiązana w wypadku nie przekazania 

dotacji z tytułu realizacji zleconego zadania, w przypadku 

zmian w budżecie uniemożliwiających realizacje dotacji.  

 

 

Zaproszenie 
 

na 

I Charytatywny  

Mecz Piłki Nożnej 
 

KSIĘŻA 

vs. 

NAUCZYCIELE  I  SAMORZĄDOWCY 
 

Niedziela 17.10.2004 r. godz. 15
00 

Stadion Sportowy w Krasnobrodzie  
 

Organizator: 

 Klub „Igros” Krasnobród 
 

Celem meczu jest zebranie środków 

finansowych na funkcjonowanie  

najmłodszej grupy piłkarzy klubu. 

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców  

naszego miasta i gminy 
 

Organizatorzy 
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***** 

Na lekcji polskiego nauczycielka pyta 

Jasia: 

- Jasiu dlaczego masz w teście takie 

same błędy jak Małgosia? 

 - Bo mamy takiego samego nauczyciela 

od języka polskiego – odpowiada Jaś. 
 

***** 

Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam kiedy  używamy 

wielkich liter? 

- Kiedy mamy słaby wzrok 

 

***** 

Tata krzyczy na Jasia: 

- I znów pała z historii!!! 

- Tata, to przez Jagiełłę! 

- To nie zadawaj się więcej z łobuzem! 

 

***** 

Przychodzi do domu Jaś i woła: 

- Mamo dostałem piątkę! 

- A z czego? 

- Jedynkę z matematyki, jedynkę z 

polskiego, jedynkę z muzyki i dwójkę z 

chemii. 

 

***** 

Powtórzymy tabliczkę mnożenia- mówi 

ojciec do Jasia. – Na pewno wiesz, że 

dwa razy dwa jest cztery, a ile to będzie 

sześć razy siedem? 

- Tato, dlaczego ty zawsze rezerwujesz 

dla siebie łatwiejsze przykłady?! 

 

***** 

Pani pyta Jasia, czemu ma tyle błędów 

w teście. Jasiu na to: 

- Proszę pani ja się uczę na błędach! 

 

***** 

Pani mówi do Jasia: 

- Jasiu, wymień mi pięć zwierząt 

mieszkających w Afryce 

Jasiu na to: 

- Dwie małpy i trzy słonie 

 

Kącik  

Humoru 
***** 

Nauczycielka pyta Krzysia: 

- Zrobiłeś zadanie? 

- Proszę pani, mamusia zachorowała i 

musiałem wszystko w domu robić… 

- Siadaj, dwója! 

A ty Witku, zrobiłeś zadanie? 

- Ja proszę pani musiałem ojcu pomagać 

w polu… 

- Siadaj, dwója! 

A ty Jasiu, zrobiłeś zadanie? 

- Jakie zadanie, proszę pani, mój brat 

wyszedł z więzienia, taka balanga była, 

że szkoda gadać! 

- Ty mnie tutaj swoim bratem nie strasz! 

Siadaj, trója. 

 

***** 

Jasio chwali się mamie. 

- Na koloniach bez większego wysiłku 

wygrywałem z mistrzem turnusu w 

szachach i z mistrzem turnusu tenisa 

stołowego!!! 

- Jak ci się to udało? 

- Z mistrzem tenisa grałem w szachy a z 

mistrzem szachowym grałem w tenisa 

stołowego.  

 

 

Krzyżówka 
Nr 56 

 

        Litery z kratek ponumerownych od 

1 do 28 utworzą rozwiązanie Krzyżówki  

Nr 56, które wraz z naklejonym na 

karcie pocztowej kuponem prosimy 

przesłać na adres Redakcji w terminie 

do 20.11.2004r.  

      
Wśród osób, które nadeślą 

prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy 
nagrodę rzeczoawą. 

 
    Rozwiązanie Krzyżówki Nr 55:  

„Mała rzecz a grzeszy”.  
 

Za rozwiązane tej krzyżówki  

nagrodę rzeczową ufundowaną przez 
KRASNOBRODZKIE CENTRUM 

HANDLOWO-USŁGOWO- 

PRZEMYSŁOWE AMC  
Market Spożywczy w Krasnobrodzie 

otrzymuje: 
 

Zofia Mazur 
ul Sanatoryjna 30, 22-440 Krasnobród 

Gratulujemy. 

Nagroda do odebrania w Redakcji 
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Co słychać w kulturze? 
 

Koncert  
W piątek 8 października 2004r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Centrum 

Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbył się koncert Dziecięcego Zespołu Pieśni i 

Tańca „ORFEJ” z miejscowości Arilje (Serbia). Koncert został zorganizowany przy 

współpracy Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie i Zespołu Pieśni i Tańca 

„Roztocze” w Tomaszowie Lubelskim. 

 

Rajd w innym terminie 
Ze względu na prognozy pogody zapowiadające opady deszczu, VI Rajd Pieszy 

Doliną Św. Rocha zaplanowany na sobotę 2 października br. został odwołany. 

Informacje o kolejnym terminie rajdu zostaną przekazane do dyrektorów szkół.  

 

Zapraszamy na zajęcia 
Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do 

udziału w stałych formach pracy CKiS: 

Zajęcia świetlicowe (zajęcia plastyczne, recytatorskie, kulinarne) – spotkania dwa 

razy w tygodniu - wtorki i czwartki w godz. 15.00 – 17.00.  

Kółko Modelarskie - każdy piątek w godz. 15.00 – 17.00.  

AKCENT - Zespół Tańca Turniejowego DISCO i HIP-HOP – zajęcia w 

czwartki: godz. 14.30 – 15.45 dzieci, godz. 15.45 – 17.30 młodzież. 
Klub Szachowy – zajęcia w poniedziałki o godz. 14.00. 

Istnieje możliwość prowadzenia zespołu wokalnego – osoby chętne prosimy o 

kontakt z p. Markiem Molendą. 

     Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. 

 

Szachy 

Bolesława 

Cybis`a 
 

Bolesław Cybis (1895-1957) należał do 

Bractwa św. Łukasza, grupy propagującej 

więź sztuki z rzemiosłem. W Trenton 

założył manufakturę artystycznej 

porcelany, która zyskała sobie światowe 

uznanie. Tam właśnie powstał komplet 

pięknych szachów porcelanowych 

zrealizowany według projektu samego 

artysty. Figury królów, królowych, 

biskupów, rycerzy, piechurów utrzymane 

zostały w stylu dworskim okresu 

średniowiecza. Zestaw bierek „białych” 

otrzymał barwę seledynową, „czarnych” 

zaś purpurową. Warto dodać, że na 

świecie są jedynie dwa komplety takich 

szachów. Jeden znajduje się w zbiorach 

Muzeum Porcelany w Trenton, natomiast 

drugi, zakupiony przez rząd USA został 

ofiarowany przez Prezydenta Richarda 

Nixon`a „narodowi radzieckiemu” 

podczas wizyty w ZSRR w 1972r.  
 

Andrzej Czochra 

Na zdjęciach: 

1) Król i Królowa 

 
2) Biskup ( goniec) 

 
 

 

Kącik smakosza 
 

Placek ze śliwkami i zalewą migdałową 

 Składniki 
Ciasto: 50 dag mąki, 25 dag chudego twarogu, 10 łyżek mleka, 10 łyżek oliwy, sok 

z jednej cytryny, 12 dag cukru, cukier waniliowy, mała torebka proszku do 

pieczenia, szczypta soli. 

Nadzienie: 2 kg śliwek, łyżka cukru.  

Zalewa: 4 jaja, 10 dag cukru, cukier waniliowy, 8 dag mąki ziemniaczanej, 10 dag 

płatków migdałowych 

 Sposób przyrządzania 
Śliwki umyć, osuszyć, usunąć pestki i przepołowić. Do miski włożyć twaróg, dodać 

mleko, oliwę, sok z cytryny, cukier, cukier waniliowy i sól. Wymieszać. Dodać 

przesianą mąkę i proszek do pieczenia. Wyrobić ciasto. Blachę wysmarować 

tłuszczem i wyłożyć na nią ciasto. Obłożyć śliwkami i posypać cukrem. Białka ubić 

na sztywno, dodać cukier i żółtka. Masę posypać mąką ziemniaczaną, delikatnie 

wyłożyć na śliwki. Posypać płatkami migdałowymi. Piec 30-40 min w nagrzanym 

piekarniku. 

 

Ciasto ze śliwkami i zalewą 
 Składniki 
1 kg śliwek, 2 łyżki cukru. 

 Ciasto: 40 dag mąki, 20 dag masła, 2 jaja, 10 dag cukru, łyżeczka proszku do 

pieczenia, szczypta soli. 

 Zalewa: 2 jaja, szklanka śmietany, płaska łyżka mąki, 10 dag cukru 
 Sposób przyrządzania 
Z podanych składników wyrobić gładkie ciasto i włożyć na 30 min do lodówki. 

Formę nasmarowaną tłuszczem wyłożyć ciastem. Ułożyć umyte i wydrylowane 

śliwki, zaczynając od środka. Posypać cukrem. Wstawić do nagrzanego piekarnika i 

piec przez 10 min. Wymieszać składniki zalewy. Po 10 min wysunąć ciasto z 

piekarnika i wylać na nie zalewę. Piec jeszcze 35 min. 

 

Życzym y sm acznegoyczym y sm acznegoyczym y sm acznegoyczym y sm acznego     
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