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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 
 

Po zebraniach strażackich 
W styczniu i w lutym odbywały się ze-

brania sprawozdawczo-wyborcze w jed-

nostkach OSP na terenie gminy Kra-

snobród.  

Podczas zebrania w OSP w Krasnobro-

dzie, które odbyło się w dniu 

26.01.2008r. dokonano wyboru prezesa 

tej jednostki. Dotychczasowego prezesa 

druha Pawła Sachajko zastąpił druh Sła-

womir Umiński.  

Nowego prezesa ma również OSP Wól-

ka Husińska. Podczas zebrania w dniu 

27 stycznia powierzoną tę funkcję dru-

howi Sylwestrowi Łachowi. Wcześniej 

prezesem OSP był druh Krzysztof Ko-

złowski – zmarł we wrześniu 2007r. 

 

Plany zmian organizacyjnych szkół 
W związku z zamiarem likwidacji szkół 

filialnych w miejscowościach Wólka 

Husińska, Hutków i Zielone przeprowa-

dzono konsultacje z rodzicami dzieci 

uczęszczających do tych szkół. Spotka-

nia miały na celu określenie możliwości 

i warunków uczęszczania dzieci z tych 

miejscowości do szkół macierzystych w 

Krasnobrodzie i Majdanie Wielkim. 

Działania te podyktowane były znacz-

nym zmniejszeniem się liczby dzieci 

uczęszczających do szkół filialnych (w 

Hutkowie 9, w Wólce Husińskiej i Zie-

lonem po 18 dzieci). Ponadto w Wólce 

Husińskiej doszły do tego problemy lo-

kalowe - wynajmujący lokal wymówił 

umowę najmu lokalu na potrzeby szkoły.  

Po konsultacjach przygotowane zostały 

projekty uchwał o zamiarze likwidacji 

szkół filialnych. Na najbliższej sesji rad-

ni będą dyskutowali nad tymi uchwała-

mi.  

 

 

Nowe przedszkole 
Gmina Krasnobród prowadzi działania 

zmierzające do pozyskania środków fi-

nansowych na zorganizowanie wiejskich 

przedszkoli oraz rozszerzenie o jeden od-

dział przedszkola w Krasnobrodzie działa-

jącego przy ZSP w Krasnobrodzie. O ko-

lejnych etapach tych działań będziemy in-

formowali w kolejnych wydaniach GK. 

 

Spotkanie z Policją 
W dniu 15 lutego 2008r. w Urzędzie 

Miejskim w Krasnobrodzie odbyło się 
spotkanie Burmistrza Krasnobrodu z Ko-

mendantem Miejskim Policji w Zamościu 

nadkom. Konradem Piziorskim, kierowni-

kiem Posterunku Policji w Krasnobrodzie 

nadkom. Andrzejem Droździelem i poli-

cjantami miejscowego posterunku.  

 
Tematem spotkania było podsumowanie 

działalności posterunku Policji w Krasno-

brodzie w roku 2007. Komendant pozy-

tywnie ocenił pracę naszych policjantów. 

Poruszono również temat współpracy sa-

morządu gminnego z policją w roku 2008. 

 

Szkolenia dla rolników 
W dniach 14-15 luty 2008 roku w Szkole 

Podstawowej w Majdanie Wielkim odby-

ło się bezpłatne szkolenie dla rolników i 

domowników gospodarstw rolnych w ra-

mach projektu „Wykorzystanie komputera 

w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, w 

tym podstawy obsługi komputera. Cykl 

szkoleń dla rolników województwa lubel-

skiego.” Organizatorem szkolenia była 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lu-

blinie. W szkoleniu uczestniczyło 21 osób 

z miejscowości: Majdan Wielki, Wólka 

Husińska, Hutków i Kaczórki. 
 

 

Współpraca  
z Powiatem Zamojskim 

Uwzględniając interpelację Radnego 

Rady Powiatu w Zamościu Kazimierza 

Gęśli Starosta Zamojski zapewnił, że 

do końca miesiąca czerwca 2008r. wy-

budowany zostanie brakujący krawęż-
nik uliczny wzdłuż nowego chodnika 

przy ulicy 3-go Maja na odcinku od 

Urzędu Miejskiego do końca posesji 

Marketu Spożywczego. Ustawienie 

krawężnika zapobiegnie dewastacji 

przez pojazdy samochodowe wybudo-

wanego jesienią roku 2007 odcinka 

chodnika przy ul. 3-go Maja jak rów-

nież umożliwi Gminie Krasnobród za-

łożenie i należyte utrzymanie trawni-

ków przy tej drodze powiatowej.  

W roku 2008 Burmistrz Krasnobrodu 

wspólnie z Zarządem Dróg Powiato-

wych w Zamościu zamierza kontynu-

ować dalszą modernizację chodników 

na terenie Krasnobrodu. Prowadzone są 
rozmowy, aby wzorem roku ubiegłego 

na teren Gminy Krasnobród Powiat 

Zamojski przekazał kostkę brukową i 

galanterię drogową do modernizacji 

chodników przy drogach powiatowych 

o przynajmniej takim samym zakresie 

rzeczowo-finansowym jak w roku 

2007.  

 

Przetarg na obsługę geodezyjną 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie roz-

strzygnął przetarg na prowadzenie ob-

sługi geodezyjnej związanej z działal-

nością Gminy Krasnobród. Wkrótce po 

zawarciu umów z wykonawcami usług 

geodezyjnych tj. Przedsiębiorstwem 

Wielobranżowym MAPA oraz Przed-

siębiorstwem Usługowym GEO-

INWEST-GRUNT (obie firmy posia-

dają siedziby w Zamościu) zostaną zle-

cone opracowania map do celów pro-

jektowych dla potrzeb kilku inwestycji 

gminnych na terenie miasta i gminy 

Krasnobród. W pierwszej kolejności 

opracowane zostaną mapy do celów 

projektowych dla budowy ulic Sosno-

wej, Wiśniowej i Kalinowej w Krasno-

brodzie. 
Ciąg dalszy informacji na str. 8 

 

 

OGŁOSZENIE 
 

Burmistrz Krasnobrodu  
informuje, że  

od dnia 19 lutego br.(wtorek)  
w Urzędzie Miejskim  

w Krasnobrodzie pokój Nr 11 
mieszkańcy osiedli:  

Krasnobród Centrum, 
 Podzamek i Podklasztor 

 mogą odbierać  
nakazy podatkowe. 
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Patriotycznie w Lasowcach 
 

 4 luty - to dzień, który jest dniem 

szczególnym dla mieszkańców Lasowiec - 

niewielkiej miejscowości położonej wśród 

lasów na zachodnich obrzeżach gminy 

Krasnobród. W tym dniu bowiem, 65 lat 

temu, podczas II wojny światowej rozegra-

ła się tam bitwa stoczona pomiędzy żołnie-

rzami Armii Krajowej i niemieckim oku-

pantem. O tych, którzy tam zginęli – żoł-

nierzach i mieszkańcach wioski – przypo-

mina pomnik usytuowany przy drodze, a 

na nim wykute imiona i nazwiska pole-

głych. 

 Co roku, 4 lutego - w rocznicę tej wal-

ki, w Lasowcach odbywają się uroczysto-

ści religijno-patriotyczne upamiętniające te 

dramatyczne wydarzenia. Ich organizato-

rami są: Światowy Związek Armii Krajo-

wej Okręg Zamość, 3 Batalion Obrony Te-

rytorialnej w Zamościu i Burmistrz Kra-

snobrodu. Przybywają wówczas do tej ma-

leńkiej miejscowości uczestnicy uroczy-

stości: Kompania Wojska Polskiego z 3 

Batalionu Obrony Terytorialnej w Zamo-

ściu, Krasnobrodzka Orkiestra Dęta, 

uczniowie szkół z terenu gminy Kra-

snobród oraz kombatanci z Krasnobrodu i 

kilku innych gmin wraz z pocztami sztan-

darowymi, strażacy mieszkańcy lasowiec i 

okolicznych miejscowości oraz zaproszeni 

goście.  

 Duchowieństwo reprezentowali: ks. 

ppłk Bogusław Romankiewicz – kapelan 

Wojska Polskiego, ks. kan. Czesław Galek 

- kapelan Armii Krajowej, ks. Aleksander 

Siwek - kapelan Armii Krajowej, ks. prałat 

Roman Marszalec – proboszcz parafii w 

Krasnobrodzie, ks. kan. Władysław Bed-

narczyk – proboszcz parafii w Stawie No-

akowskim, ks. Zenon Mrugała - proboszcz 

parafii w Józefowie, ks. Roman Sawic – 

proboszcz parafii w Krasnobrodzie-  

 

Podzamku oraz ks. Paweł Słonopas –

proboszcz parafii w Bondyrzu. 

 W uroczystościach uczestniczyły 

przedstawiciele służb mundurowych. Poli-

cję reprezentowali: komisarz Bartosz Ma-

gryta z Komendy Miejskiej Policji w Za-

mościu, nadkom. Andrzej Droździel - ko-

mendant Posterunku Policji w Krasnobro-

dzie, Straż Miejską w Zamościu: inspektor 

Andrzej Pastuszak i Andrzej Bużantowicz, 

Wojsko Polskie: ppłk Apolinary Mizerski 

– komendant Wojskowej Komendy Uzu-

pełnień w Zamościu. 

 Parlamentarzystów reprezentowali: 

poseł RP Sławomir Zawiślak i Antoni Skó-

ra – dyrektor Biura Senatorskiego senatora 

RP Jerzego Chróścikowskiego, administra-

cję rządową w województwie Krzysztof 

Szwal - przedstawiciel wojewody lubel-

skiego, a samorządy terytorialne: Jan Skiba 

– Burmistrz Zwierzyńca, Mieczysław Bar-

toń – wójt Gminy Skierbieszów, Kazimierz 

Świszcz – przewodniczący Rady Gminy w 

Skierbieszowie, Franciszek Kawa – wójt 

Gminy Susiec, Dariusz Szykuła – wójt 

Gminy Adamów, Janusz Kowalczuk – 

przewodniczący Rady Gminy w Adamo-

wie.  

 Ponadto w uroczystościach uczestni-

czyli: Zdzisław Strupieniu - dyrektor Roz-

toczańskiego Parku Narodowego oraz jego 

zastępca Jan Smoła, Witold Zakościelny – 

nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec i 

Janusz Borowiec – z-ca nadleśniczego.  

 Uroczystości w Lasowcach rozpoczęły 

się ceremoniałem wojskowym. Następnie 

głos zabrał gospodarz uroczystości Bur-

mistrz Krasnobrodu Janusz Oś witając ze-

branych zwrócił się do nich tymi słowami:  

„Dziś, w okrągłą rocznicę tragicznych wy-

darzeń sprzed 65 lat przybyliśmy tutaj, aby 

pochylić głowę nad symboliczną mogiłą i  
 

 
uczcić pamięć żołnierzy Armii Krajowej 

oraz mieszkańców Lasowego poległych w 

1943r. nasza obecność i modlitwa jest naj-

lepszym świadectwem pamięci o tych bo-

haterach i wydarzeniach sprzed kilkudzie-

sięciu lat. 

 Odchodzi w przeszłość pokolenie 

świadków i ofiar II wojny światowej. Na-

szym zadaniem oraz kolejnych pokoleń jest 

trwanie w tradycji przodków, którzy tak 

umiłowali Ojczyznę, że nie wahali się za 

nią oddać życia. bez ich heroicznej ofiary 

nie moglibyśmy cieszyć się dzisiaj wolno-

ścią. Obowiązkiem wszystkich żyjących 

wobec zmarłych patriotów, którzy ginęli w 

nierównej walce z okupantem jest oddanie 

im hołdu i należnej czci”.  

 W imieniu kombatantów głos zabrał 

Andrzej Jaroszyński – przedstawiciel 

Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej Okręg Zamość, który w swoim 

wystąpieniu przypomniał wydarzenia 

sprzed 65 lat. Tradycyjnie już w uroczy-

stości patriotyczne w Lasowcach włączają 
się najmłodsi członkowie naszego lokalne-

go społeczeństwa – dzieci ze Szkoły Pod-

stawowej im. Armii Krajowej w Kaczór-

kach prezentując program słowno-

muzyczny.  

 Po jego wysłuchaniu rozpoczęła się 
Msza św. w intencji poległych w walce 

pod Lasowcami. Mszy św. przewodniczył 

ks. ppłk Bogusław Romankiewicz, a homi-

lię wygłosił ks. Roman Sawic. 

 W dalszej części uroczystości odbył 

się apel poległych, a następnie żołnierze z 

3 Batalionu Obrony Terytorialnej w Zamo-

ściu oddali salwę honorową. Kończąc ofi-

cjalną część uroczystości zgromadzone de-

legacje oddały cześć poległym składając 

wiązanki pod pomnikiem w Lasowcach.  

Uroczystości w Lasowcach zakończyły się 
tradycyjnym spotkaniem przy ognisku.  

M. Czapla 

Fotoreportaż – str. 20 

 

Ferie 2008 
 

 Ferie już za nami, uczniowie ci mali i 

ci duzi powrócili już do szkolnych ławek i 

znowu nadszedł czas wytężonej pracy. Ale 

powróćmy jeszcze na chwilę do czasu laby 

i odpoczynku. 

 W tym roku dzieci i młodzież z woje-

wództwa lubelskiego już w połowie stycz-

nia rozpoczęły feryjną przerwę w nauce. 

Jedni wyjechali na zimowiska, inni do ro-

dziny, ale zdecydowanie największa część 
feriowiczów pozostała w domu. 

 Tradycją stało się już, że Krasno-

brodzki Dom Kultury wzorem lat ubie-

głych zorganizował zajęcia podczas tej 

dwutygodniowej, zimowej przerwy w na-

uce. 

„Świetlica – Mój sposób na feryjną nudę” 

to hasło, pod którym w tym roku odbywały 

się zajęcia w Domu Kultury. 

I jak co roku program zajęć przygotowa-

nych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta 

i gminy Krasnobród był zróżnicowany, aby 

każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

 Były zajęcia plastyczne, podczas któ-

rych wykonywano piękne laurki dla babci i 

dziadka z okazji ich święta, malowano 

„zimę naszej wyobraźni” oraz ilustracje do 

przeczytanych bajek. I to tyle, jeśli chodzi 

 
o plastykę. Oprócz tych zajęć były także 

spotkania kulinarne, modelarskie, muzycz-

no-wokalne, szachowe a także różnego ro-

dzaju gry i zabawy. Ale to nie wszystko, 

zorganizowano także konkurs na najbar-

dziej oryginalną fryzurę i makijaż karna-

wałowy oraz odbył się Turniej Szachowy o 

puchar dyrektora Krasnobrodzkiego Domu 

Kultury. 

 Ponadto na sali widowiskowej dwu-

krotnie odbyły się projekcje filmowe dla 

dzieci, które cieszyły się dużym powodze-

niem. Znalazło się też coś dla miłośników 

tańca i dobrej muzyki, bowiem dwukrotnie 

zorganizowano dyskotekę. 
 Skupiając się na tegorocznym progra-

mie ferii nie można nie wspomnieć o Reci-

talu iluzjonistycznym „Magiczne spotka-

nie”, które otworzyło tegoroczny program. 

Odbyło się ono na sali widowiskowej 

KDK 14 stycznia o godzinie 17.00. Spo-

tkanie z JUREM – Panem Jerzym Strze-

leckim było nie lada atrakcją nie tylko dla 

najmłodszej części publiczności, ale także  

 

dla wszystkich obecnych. Magiczne 

sztuczki, zręczne iluzjonistyczne pokazy 

oraz serdeczna atmosfera sprawiła, że 

wszyscy doskonale się bawili. 
 Ponadto w tym roku feriowicze mogli 

obejrzeć jasełka w różnym wykonaniu, po-

nieważ 17 stycznia odbył się Przegląd 

Twórczości i Obrzędowości Bożonarodze-

niowej Osób Niepełnosprawnych, który 

zorganizowany został przez Krasnobrodzki 

Dom Kultury i Warsztat Terapii Zajęcio-

wej w Dominikanówce. 

 Jeśli chodzi stronę organizacyjną tego-

rocznych ferii, to tak jak w latach ubie-

głych zajęcia odbywały się od poniedział-

ku do piątku. Były to zazwyczaj dwie róż-
ne formy spotkań, które dawały możliwość 
wyboru zgodnie z indywidualnymi zainte-

resowaniami.  

 Ferie już za nami i należy mieć tylko 

nadzieję, że nasze dzieci powróciły na lek-

cje pełne zapału i sił do dalszej nauki i, że 

drugie półrocze minie im bez większych 

stresów, a sumienna i wytrwała praca 

przyniesie wymierne efekty.  

Tego wszystkim życzę. 
   M.K. 

Fotoreportaż – str.10 
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Dziesięć laurek  
na 10-lecie LO w Krasnobrodzie 

 

 Jubilaci zwykle przyjmują laurki z 

życzeniami w dniu swojego jubileuszu. 

Dziś uczynimy odwrotnie –przesyłamy 

życzenia wszystkiego najlepszego tym, 

którzy mają swój udział w naszym 

skromnym jubileuszu. We wrześniu 

2007r. minęło dziesięć lat od pierwszego 

dzwonka w LO w Krasnobrodzie. Wła-

śnie skończył się pierwszy semestr roku 

szkolnego 2007/08 i najwyższy czas, 

aby dokonać podsumowania. Wręcza-

my, więc jubileuszowe laurki.  

 Marcin pracuje w dużej firmie w 

Warszawie jako prawnik, Leszek podą-
żył (a może było odwrotnie) za kolegą z 

tej samej klasy z „ogólniaka” do stolicy i 

pracuje w Warszawie w Urzędzie Miasta 

(też prawnik). Magda ukończyła peda-

gogikę(studia dzienne) na UMCS-ie w 

Lublinie i pracuje w Zamościu w szkole 

średniej; jest bardzo zadowolona ze 

swojej pracy. Bartek kolejny raz wybie-

ra się w podróż służbową do Anglii. Jest 

inżynierem, skończył informatykę na 

Politechnice Poznańskiej, jego kolega z 

ławki z „ogólniaka” kształcił się w tym 

samym kierunku na Politechnice Rze-

szowskiej, przygotowuje się do obrony 

tytułu inżyniera, pracuje. Agnieszka 

skończyła polonistykę na UMCS-ie, 

zrobiła specjalizację z logopedii i uczy 

dzieci starsze i młodsze pięknej wymo-

wy tam, gdzie niedawno sama siedziała 

w ławce jako uczennica podstawówki, a 

potem licealistka. Beata ukończyła stu-

dia dzienne na wyższej uczelni w Słup-

sku - kierunek matematyka i uczy w 

szkole średniej w Zamościu. Edyta, Da-

niel, Tomek, Jola, Diana, Kasia, Marta, 

Ala….i wielu innych. Niektórzy z nich 

założyli rodziny, inni jeszcze studiują, 
pracują w kraju i za granicą. Łączy ich 

jedno, to najstarsi absolwenci naszego 

LO w Krasnobrodzie, dziś już dojrzali 

obywatele, przynoszą nam chlubę – dla 
Was pierwsza laurka. 

 Druga laurka dla ich kolegów, przed 

którymi najważniejsze egzaminy. Karo-

lina przygotowuje się do obrony pracy 

magisterskiej na Uniwersytecie Święto-

krzyskim im. J. Kochanowskiego – kie-

runek pierwszy to nauczanie matematy-

ki, drugi - zastosowanie matematyki w 

finansach i teleinformatyce. Jarek, na co 

dzień przebywa w Lublinie na KUL-u, 

jest klerykiem Wydziału Duchownego 

Teologii, przed nim obrona pracy magi-

sterskiej, prymicje i posługa kapłańska 

w pierwszej parafii. Jarka często można 

spotkać w zakrystii lub przy ołtarzu w 

Sanktuarium w Krasnobrodzie, głosi 

piękne kazania, udziela komunii świętej. 

Kamil wyjechał daleko ze swojej  

 

rodzinnej Suchowoli. Jako uczeń LO w 

Krasnobrodzie na zadany na języku pol-

skim temat ”Moja mała Ojczyzna” napi-

sał między innymi: Moją Małą Ojczyzną 

jest miejscowość, w której się urodziłem, 

wychowałem, którą pokochałem 

i w której mieszkam do dziś. Wielu pol-

skich poetów w swojej twórczości opi-

sywało rodzinne strony. Mój opis różni 

się od opisów Adama Mickiewicza czy 

Jana Kochanowskiego tym, że jest może 

gorzej skomponowany i nie czyta go się 
tak miło. Natomiast, co chodzi o moją 
krainę, to wcale nie jest gorsza, wręcz 

lepsza i piękniejsza. Postaram się zapre-

zentować swoją okolicę jak najlepiej po-

trafię, przedstawię jej uroki o każdej po-

rze roku, ponieważ każda pora jest nie-

powtarzalna i posiada mnóstwo walo-

rów (kl. III LO, Krasnobród, 

1999/2000). Kamil po ukończeniu LO 

wstąpił do Seminarium Duchownego, 

najpierw odbył Nowicjat 

u oo. Pallotynów w Ząbkowicach Śl., 

następnie kontynuował duchowne studia 

teologiczne w Ołtarzewie pod Warsza-

wą, 28 lutego broni pracę magisterską; 
po rocznej posłudze duszpasterskiej za-

mierza pracować naukowo. Miał naj-

wyższą średnią na roku studiów, pod-

czas stypendium w Rzymie poznał do-

brze język włoski. Kasia – koleżanka 

Kamila z klasy i miejscowości też przy-

gotowuje się do obrony pracy magister-

skiej; studiuje administrację na UMCS-

ie w Lublinie. Kamilu – bardzo dobrze 

czyta się po latach takie słowa; Kasiu- 

miło rozmawia się ze swoimi dawnymi 

uczniami.. Dla Was i innych naszych 

absolwentów, którzy wchodzą w dorosłe 

życie zawodowe kończąc studia – druga 
laurka. 

 Nie byłoby naszej szkoły średniej 

bez tych, którzy marzyli, aby w Krasno-

brodzie było liceum ogólnokształcące. 

Na długo przed pierwszym dzwonkiem 

wszczęli starania w odpowiednich insty-

tucjach, które wyraziły zgodę na utwo-

rzenie szkoły średniej. Duchowo i czyn-

nie działania te wspierał obecny Biskup 

Senior J. E. Jan Śrutwa, oraz oczywiście 

miejscowy proboszcz ks. Prałat Roman 

Marszalec. Liceum powstało między in-

nymi dzięki następującym osobom: 

Wojciech Żukowski (dyrektor ówcze-

snego MGZEAS-u), Adam Kałuża (ów-

czesny dyrektor szkoły), Zdzisława Pa-

kuła (wicedyrektor), Kazimierz Miel-

nicki (ówczesny burmistrz), Józef 

Wryszcz (został wtedy wicedyrektorem 

ds. LO). Dla Nich i wszystkich tych, 

dzięki którym możemy obchodzić jubi-

leusz - trzecia laurka.  

 

 W ten sposób 1 września 1997 r. za-

częła powstawać historia i tradycja szko-

ły średniej w Krasnobrodzie. Początko-

wo funkcjonowała ona w ramach Zespo-

łu Szkół Ogólnokształcących im. 25 

Pułku Ułanów Wielkopolskich. W 1999r 

w wyniku reformy powstał Zespół Szkół 

Ogólnokształcących (gimnazjum i LO) – 

dyrektor Marek Pawluk, wicedyrektor 

Józef Wryszcz, od 2004 wicedyrektor 

Zdzisława Pakuła. W 2000 roku szkoła 

przyjęła jako Patrona Jana Pawła II. 

Może wydaje się, że nasi licealiści gubią 
się w licznej grupie gimnazjalistów, ale 

przez te dziesięć lat zdołali wytworzyć 
swoją tradycję: 8 pielgrzymek maturzy-

stów, 8 studniówek, coroczne egzaminy 

maturalne, udział w Dniu Papieskim 

(kwestują na rzecz zdolnej młodzieży), 

kółka przedmiotowe, wyjazdy do teatru 

i wycieczki. Licealiści włączają się 
czynnie w życie społeczne i naukowe 

szkoły i środowiska. Ważną datą był rok 

szkolny 2002/01, kiedy liceum zaczęło 

funkcjonować w nowej, zreformowanej 

trzyletniej formie. Oferta naukowa LO 

wychodziła naprzeciw oczekiwaniom 

uczniów: były rozszerzenia matema-

tyczno-przyrodnicze, humanistyczne, ję-
zykowe. Obecnie dyrekcja rozważa po-

mysł eksperymentu pedagogicznego po-

legającego na możliwości rozszerzenia 

wielu przedmiotów w ramach jednej 

klasy. Dla dyrekcji, władz i wszystkich, 

którzy kontynuują tradycję naszego LO i 

przyczyniają się do jego rozwoju-laurka 
czwarta.  
 Historia LO to też statystyka. Wyni-

ki matur są wymiernym wskaźnikiem 

pracy uczniów i kadry. Nie ma czego się 
wstydzić. Analizując porównywalne na 

skalę lokalną i krajową wyniki egzami-

nów zewnętrznych widać, że dobrze 

świadczą one o naszej szkole. Młodzież 
przychodząca do naszego LO ze „śred-

nimi” wynikami nauki w gimnazjum 

osiąga zadawalające wyniki na maturze, 

które otwierają jej drogę do dalszej edu-

kacji na różnych uczelniach. Niektóre 

wyniki maturalne były rewelacyjne, np.: 

Magda – j. polski 93% (2005r), Magda – 

j. rosyjski 95% (2005r), Klaudia – che-

mia 90% (2006r) i matematyka 94%, 

Marek - j. niemiecki 96% (2006r), Gali-

na – j. angielski 96% (2006r), Andrzej – 

biologia 90% (2005r), Beata – geografia 

87% (2005r). To tylko niektóre perełki 

procentowe wyników matur naszych 

uczniów (sprawdzane zewnętrznie, a 

więc obiektywne). Jest się czym po-

chwalić i widać, jak wiele przedmiotów 

maturalnych wybierają nasi licealiści, 

Ciąg dalszy na str. 5 
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Studniówka 2008 
 

 Kiedy byłyśmy w szkole podstawo-

wej, o liceum, a przede wszystkim o 

studniówce chodziły legendy. Pamięta-

my, że wszyscy marzyliśmy, aby trafić 
do liceum i zobaczyć jak to jest na balu, 

o którym tak wiele słyszeliśmy. Nikt nie 

myślał wtedy, że liceum to czas przygo-

towań do najważniejszego egzaminu w 

naszym życiu - matury... teraz kończy-

my liceum, a studniówkę mamy już za 

sobą. 
 Tegoroczna studniówka, w tej sto-

sunkowo młodej szkole, była ósmą z ko-

lei. Wszyscy staraliśmy się, aby wszyst-

ko poszło zgodnie z planem i naszymi 

oczekiwaniami. A poprzeczka ustawiona 

była wysoko. Same próby poloneza za-

częły się już na początku grudnia. Do 

tańca przygotowywali nas nasi nauczy-

ciele wychowania fizycznego p. Joanna 

Górnik oraz p. Andrzej Gałan. Jednak 

taniec to pestka, gorzej było ze znalezie-

niem stroju a dla niektórych towarzysz 

na studniówkę. W końcu, aby się dobrze 

bawić potrzebny jest właściwy strój i 

odpowiednia osoba towarzysząca. 

 Po wyczerpujących przygotowa-

niach, które trwały do ostatniej chwili, 

nadszedł czas zabawy. Studniówka roz-

poczęła się o godzinie 19.00 przemó-

wieniami gości którzy zaszczycili nas 

swoją obecnością. Były one dobrą radą 
na przyszłość, ciepłym miłym słowem, 

wspomnieniem wspólnie spędzonych 

 

 

lat. Następnie p. dyrektor Marek Pawluk 

zaprosił wszystkich do poloneza, który 

w opinii wielu osób był dostojny, skom-

plikowany i oryginalny. Potem zasiedli-

śmy do bogato zastawionych stołów, 

dania były wyśmienite. Później rozpo-

częła się zabawa. Po wszystkich pyszno-

ściach, jakie upolowaliśmy na stołach 

ciężko było nam się ruszyć. Jednak en-

tuzjazm i umiejętności prowadzącego 

całą imprezę DJ’eja oraz niepowtarzalny 

wystrój sali (dekorowanej po czujnym 

okiem p. Haliny Gontarz) wzbudziły w 

nas ogromną chęć zabawy. Wszyscy 

bawili się znakomicie, zarówno my jak i 

nauczyciele. Bal nie byłby taki udany 

gdyby nie nasi rodzice, którym to 

wszystko zawdzięczamy. 

 O godzinie 24.00 race na torcie roz-

świetliły całą salę, tort był nie tylko ład-

ny ale i przepyszny. Potem była już tyl-

ko zabawa do samego rana. Bawiąc się 
przemykały nam przed oczyma lata 

wspólnej nauki. Wiele osób mówiło o 

tym, że niedługo będzie trzeba się poże-

gnać, zejść na ziemię i zmierzyć się z 

maturą 
 Ochłonęliśmy. Zabawa się skończy-

ła, będziemy ją wspominać bardzo miło. 

Zabawa zabawą, a matura tuż tuż. 
Trzymajcie za nas kciuki. 

Aleksandra Bui Quy 

Michalina Kukiełka 

Fotoreportaż – str. 10 

 
Krasnobrodzki  
Dom Kultury 
 

    zaprasza do udziału w 
 

Konkursie 
Wielkanocnym 

na najładniejszą palmę,  
pisankę i stroik świąteczny 

 
Zasady konkursu: 

1. Do udziału w konkursie zapraszamy 

wszystkich, bez względu na wiek, 

wykształcenie czy zawód. 

2. Przewidujemy jedną kategorię wyko-

nawców palm, pisanek i stroików – 
wykonawców indywidualnych. 

3. Prace – palmy, pisanki i stroiki - wy-

konane dowolną techniką – należy 
dostarczyć do Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury w terminie do 14 
marca 2008r.  

4. Prace należy podpisać: imię i nazwi-

sko wykonawcy, wiek, w przypadku 

uczniów należy też podać klasę i na-

zwę szkoły. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 
marca 2008r.  

6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

7. O wynikach konkursu poinformujemy 

poprzez ogłoszenia oraz 

w kwietniowym wy-

daniu „Gazety Kra-

snobrodzkiej”. 

 

 

Dziesięć laurek na 10-lecie LO 
Ciąg dalszy ze str. 4 

zdają zarówno na poziomie podstawo-

wym i rozszerzonym. Byli laureatami 

olimpiad i stypendystami Prezesa Rady 

Ministrów. Andrzej jest na renomowanej 

uczelni wojskowej w Warszawie. Klau-

dia ma dużo nauki – anatomia, fizjolo-

gia, grube tomy medycznych podręczni-

ków. Ciężki, ale jakże upragniony los 

studentki medycyny. Dla nich wszyst-

kich, którzy nie zmarnowali lat 

w liceum, uczyli się pilnie, ale również 
dla tych, którzy pracowali ciężko na 

miarę swoich możliwości piąta laurka.  
 Są uczniowie, jest dobra baza i mu-

szą być nauczyciele. 10 lat to wystarcza-

jąco dużo czasu, aby poznać swój fach, 

pracę w szkole średniej. Lata kursów, 

doskonalenia zawodowego, awansu, 

zdobycie statusu egzaminatora pań-

stwowego – oto kadra LO 

w Krasnobrodzie. A przy tym prawie in-

dywidualne podejście do ucznia, rozpo-

znanie jego potrzeb edukacyjnych i wy-

chowawczych, wspieranie w samo-

kształceniu i rozwoju społecznym – to 

oferta zasobów ludzkich. Może nie  

 

będzie to zbyt skromne, bo pisząca też 
należy do grupy nauczycieli, – dla kadry 

pedagogicznej szósta laurka. 

 Dla tych, którzy pamiętają o swoim 

„ogólniaku” w Krasnobrodzie, odwie-

dzają nas, przychodzą na staże, odbywa-

ją praktyki studenckie, a jeszcze nie-

dawno zasiadali w ławkach – siódma 
laurka. Jakub studiuje polonistykę, ale 

najbardziej interesuje się dziennikar-

stwem; Magda jest studentką polonistyki 

z drugim kierunkiem historią; Tomek 

studiuje matematykę, a Aneta historię, 
właśnie dołączyła do nich i zaczęła 

praktykę studencką w Krasnobrodzie. 

- Kuba, jesteś uczniem I kl. LO w Kra-

snobrodzie w bieżącym roku szkolnym, 

ukończyłeś gimnazjum z „czerwonym 

paskiem”, osiągnąłeś dobre wyniki na 

egzaminie gimnazjalnym. Dlaczego wy-

brałeś LO w Krasnobrodzie?. 

- Podoba mi się tutaj, mam blisko do 

szkoły, znam wszystkich. 

 Tak mówi uczeń, natomiast rodzice 

absolwentów liceum oraz obecnych 

uczniów podkreślają bezpieczeństwo, 

 

spokój, dobre warunki lokalowe i edu-

kacyjną ofertę w LO; często powtarzają: 
„Wszędzie się może uczyć, jak tylko bę-
dzie chciał”. Dobrze to koresponduje ze 

słowami Patrona Jana Pawła II: „Praw-

dziwie wielki jest ten człowiek, który 

chce się czegoś nauczyć”. Dla Kuby z 

kl. I LO i dla tych wszystkich, którzy 

chcą u Nas wypełniać słowa naszego Pa-

trona, uczą się w trzech klasach LO i do-

łączą do nas w nowym roku szkolnym – 

ósma laurka. 

 Dziękuję naszym absolwentom, ich 

rodzicom, znajomym, którzy w rozmo-

wach pełnych życzliwości przekazywali 

mi informacje o losach naszych 

uczniów. Dla Ewy, Kasi, Magdy, Pani 

B. i pozostałych rozmówców – dziewią-
ta laurka. 

 Została jeszcze jedna. Może było 

zbyt różowo, laurkowo, ale takie są 
prawa jubileuszu. Jeżeli ktoś nie dostał 

laurki, to obiecuję na następny jubileusz. 

I dlatego ostatnia dziesiąta laurka wę-
druje do wszystkich sympatyków naszej 

krasnobrodzkiej Alma Mater, abyśmy 

mogli wspólnie przeżywać kolejne rocz-

nice.  

Danuta Korzeniowska 
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Wieści ze Szkoły Podstawowej  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim 

 

Ratujemy i uczymy się ratować 
 W ramach współpracy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na-

uczyciele SP w Majdanie wielkim mgr Krystyna Szozda i mgr Mariola Czekirda 

wzięły udział w 6 godzinnym szkoleniu pt.: „Ratujemy i uczymy się ratować” zorga-

nizowanym przez Fundację w Zamościu. 

 W szkole będą prowadzone zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy z 

uczniami kl.0-VI. Na ten cel Fundacja przekazała dla szkoły 5 fantomów, podręczni-

ki dla uczniów i nauczycieli, filmy DVD oraz tekturowe telefony komórkowe. 

 

 

Program Rozwoju Szkoły 
 Szkoła Podstawowa w Majdanie Wiel-

kim od dnia 14 maja 2007r. do 30 marca 

2008r. realizuje Program Rozwoju Szkoły 

w ramach projektu „Przyspieszenie Edu-

kacyjne w Szkole Wiejskiej” dofinanso-

wanego ze środków Unii Europejskiej, Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego oraz 

budżetu państwa. 

 Uczniowie i nauczyciele oraz rodzice 

uczestniczyli w warsztatach psychologicz-

nych pt.: „Budowanie poczucia własnej 

wartości”, w warsztatach artystycznych z 

artystą, założycielem zespołu „Dzieci z 

Brodą” panem Joszkiem Brodą. 
- 92 uczniów wyjeżdżało do Teatru Lalki i 

Aktora w Lublinie na sztukę teatralną 
„Kopciuszek” i „Olbrzymy”, 

- organizowana jest w dniu 29.02.2008r. 

wycieczka do Warszawy, 

- zorganizowane zostały warsztaty teatral-

ne dla 34 uczniów, 

- klub HTML, 

- bursztynowa szkoła, podczas której 

uczniowie wyszukiwali skarby najbliższej 

okolicy, można je obejrzeć na stronie in-

ternetowej szkoły 

www.spmajdan.republika.pl 

 Serdecznie dziękujemy. 

Dyrektor Szkoły 

mgr Małgorzta Kawałek 
 

 

Family Cup 2008 odwołane 
 

 Niewielkie ilości śniegu i dosyć wy-

sokie, jak na tę porę roku, temperatury 

sprawiły, że eliminacje rejonowe dla 

Województwa Lubelskiego Amatorskich 

Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpej-

skim i Snowboardzie „FAMILY CUP” w 

Krasnobrodzie w roku 2008 nie odbyły 

się. Zgodnie z kalendarzem, zawody 

miały się odbyć w niedzielę 27 stycznia. 

Kiedy się jednak okazało, że jest to nie-

możliwe (brak śniegu) trzeba było okre-

ślić inny termin – najlepiej taki, w któ-

rym byłyby odpowiednie warunki, aby 

móc rozegrać zawody. Niestety trudno 

było wybrać ten właściwy termin, bo 

prognozy pogody dla naszego regionu 

nie były zbyt optymistyczne.  

 Właśnie ze względu na te prognozy i 

na panującą aurę właściciel wyciągu w 

Krasnobrodzie p. Augustyn Zaśko poin-

formował, że nie jest w stanie przygoto-

wać stoku do rozegrania zawodów w za-

proponowanym rezerwowym terminie, tj. 

w dniu 24 lutego 2008r. Stąd też organi-

zatorzy regionalni (Burmistrz Krasno-

brodu i Krasnobrodzki Dom Kultury), w 
porozumieniu z p. Januszem 

 

Zielonackim – reprezentującym Organi-

zatora Głównego - Stowarzyszenie FA-

MILY CUP oraz po rozmowach z p. Da-

riuszem Bojarem - właścicielem wyciągu 

w Jacni podjęli decyzję o zorganizowa-

niu zawodów na stoku narciarskim w od-

ległej o ok. 5 km od Krasnobrodu miej-

scowości Jacnia. 

 Wraz z chwilą podjęcia tej decyzji 

rozpoczęły się prace związane z organi-

zacją imprezy: wysyłanie informacji do 

mediów, rozwieszanie plakatów, szcze-

gółowe uzgodnienia z właścicielem wy-

ciągu co do zakresu współpracy. Przygo-

towania do imprezy szły bardzo dobrze. 

Dzięki naszym mediom i informacjom w 

Internecie informacje o zawodach roze-

szły się błyskawicznie. Rozdzwoniły się 
telefony, przybywało wiadomości prze-

syłanych pocztą elektroniczną. Wszystko 

było OK, a właściwie prawie wszystko. 

Gorzej było z pogodą. Dodatnie tempera-

tury i drobne opady deszczu sprawiały, 

że gruba warstwa śniegu, którą pokryty 

był stok powolutku stawała się coraz 

cieńsza i cieńsza. Wraz z topniejącym 

śniegiem, topniał też optymizm  

 

 

organizatorów i nadzieja na możliwość 
rozegrania zawodów. 

 Niestety, ale w piątek rano, byliśmy 

zmuszeni do podjęcia decyzji o odwoła-

niu FAMILY CUP. Szkoda, że zawody 

nie mogły się obyć. To rodzinne spotka-

nie miłośników białego szaleństwa, w 

Krasnobrodzie - sercu Roztocza, ma już 
swoją małą tradycję. Tradycję, która 

świetnie wpisuje się w charakter naszej 

miejscowości i którą chcielibyśmy kon-

tynuować w przyszłym roku.   

 Zanim jednak przyjdzie nowy rok i 

nowa edycja FAMILY CUP przed nami 

Finał Amatorskich Mistrzostw Polski 
w Narciarstwie Alpejskim i Snowbo-
ardzie, który odbędzie się w dniach 7-9 
marca 2008 r. w Kluszkowcach. 
 Serdecznie zapraszam wszystkich, 

którzy chcieliby uczestniczyć w Finale, 

aby zgłaszali swój udział. Zgłoszenia 
przyjmujemy do dnia 3 marca 2008r. 
w siedzibie organizatora regionalnego, tj.  

w Krasnobrodzkim Domu Kultury, Kra-

snobród, ul. 3 Maja 26, tel. (084) 660 71 

17, tel./fax. (084) 660 70 46, e-mail: kra-

domkul@o2.pl. 
 

 M. Czapla 
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Demograficzne podsumowania 
 

 „Gazeta Krasnobrodzka” w poniższym artykule dokonuje podsumowania danych 

dotyczących urodzeń, ślubów i zgonów w gminie Krasnobród w 2007 roku.  

 

Urodzenia 
 W 2007 w gminie Krasnobród zanotowano wzrost urodzeń. Urodziło się 71 dzie-

ci, tj. o 12 więcej niż w roku 2006. Spośród 71 nowo narodzonych dzieci, aż 32 jest 

zameldowanych w Krasnobrodzie, a 39 w pozostałych miejscowościach gminy Kra-

snobród.   

 Biorąc pod uwagę płeć dziecka, to tak jak w roku 2006, w 2007 roku urodziło się 
więcej dziewczynek (39), niż chłopców (32). Dane liczbowe dotyczące urodzeń w la-

tach 1999-2007 z podziałem na płeć oraz podziałem uwzględniającym miejsce zamel-

dowania (Krasnobród, pozostałe miejscowości) przedstawia tabela Nr 1. Natomiast w 

tabeli Nr 2 przedstawiamy informację o liczbie urodzeń z podziałem na poszczególne 

miejscowości, w których nowo narodzone dzieci są zameldowane. 

 Jeśli chodzi o wybór imion dla nowych mieszkańców gminy Krasnobród, to naj-

popularniejszym imieniem męskim w 2007 roku był Kacper - otrzymało je pięciu 

chłopców. Kacper to było także najpopularniejsze imię męskie w roku 2006. Ponadto 

w 2007 roku urodziło się trzech Pawłów i po dwóch Matuszów, Karolów i Jakubów. 

Natomiast do najpopularniejszych imion żeńskich należy zaliczyć: Weronikę, Kingę, 
Martynę i Julię. Julia to imię, które należało do najpopularniejszych w naszej gminie 

również w roku 2006. 

 Analizując miejsce urodzenia najmłodszych mieszkańców gminy Krasnobród, to 

najwięcej dzieci, bo aż 47 urodziło się w Zamościu, kolejnych 14 dzieci przyszło na 

świat w Tomaszowie Lubelskim, 5 w Lublinie, po 1 dziecku w Warszawie, 
 

Tabela Nr 1 

Lata 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

100 75 66 96 64 95 80 59 71 Urodzenia  
ogółem w 

tym: 
w 

tym: 
w 

tym: 
w 

tym: 
w 

tym: 
w 

tym: 
w 

tym: 
w 

tym: 
w 

tym: 

Krasnobród 42 18 22 38 20 33 29 23 32 

Pozostałe  
miejscowości 58 57 43 58 44 62 51 36 39 

Dziewczynki 56 30 27 42 33 45 38 33 39 

Chłopcy 44 45 39 54 31 50 42 26 32 

 

Tabela Nr 2 

Urodzenia 
Miejscowość 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Dominikanówka 5 6 5 3 6 4 2 2 

Grabnik 2 1 2 1 1 2 0 0 

Hucisko 1 1 1 2 2 3 0 2 

Hutki 1 8 4 2 3 3 2 5 

Hutków 3 5 8 5 9 5 4 2 

Kaczórki 3 0 1 2 6 0 0 1 

Krasnobród 18 22 38 20 33 29 23 32 

Majdan Mały 5 1 3 1 3 3 2 5 

Majdan Wielki 15 9 19 11 7 12 9 5 

Majdan Wielki  
ul. Borki 

0 0 0 2 2 0 0 0 

Malewszczyzna 1 2 1 1 2 1 0 2 

Nowa Wieś 1 0 2 2 1 1 3 2 

Podklasztor     1 0 0  

Potok Senderki 1 0 0 1 3 1 2 2 

Stara Huta 4 3 2 5 2 1 1 2 

Szur 1 1 1 - 1 1 0 0 

Wólka Husińska 6 4 5 2 7 9 6 4 

Zielone 7 3 4 4 6 5 5 5 

Razem: 75 66 96 64 95 80 59 71  

 

Rzeszowie i Łodzi. Ponadto 2 dzieci 

urodziło się poza granicami kraju, 1 w 

Anglii i 1 w Hiszpanii. 
 

Śluby  
 W 2007 roku w Urzędzie Stanu Cy-

wilnego w Krasnobrodzie sporządzono 

67 aktów małżeństw. Liczba ta jest iden-

tyczna jak w roku 1999 i 2003. W po-

równaniu do roku poprzedniego, tj. 2006 

liczba sporządzonych aktów wzrosła o 

12.  

 Wśród małżeństw zawartych w 2007 

roku, podobnie jak w latach poprzednich 

zdecydowaną większość stanowiły śluby 

konkordatowe – było ich 56. W porów-

naniu do kilku poprzednich lat zwiększy-

ła się liczba ślubów cywilnych - było ich 

9, tyle samo jak w roku 1999 i 2001. Po-

nadto w krasnobrodzkim USC dokonano 

2 transkrypcje, tj. wpisanie do księgi 

USC treści aktu małżeństwa zawartego 

poza granicami naszego kraju. Tran-

skrypcje dotyczyły ślubów zawartych w 

Niemczech i Rosji. Jeden ze ślubów za-

wartych w 2007 roku w Krasnobrodzie 

był ślubem międzynarodowym, polsko-

ukraiński.  

 Tabela Nr 3 (patrz str. 8) przedstwia 

zestawienie ogólnej liczby sporzązonych 

aktów małżeństwa w latach 1999-2007 

w USC Krasnobród, z podziałem na 

śluby konkordatowe cywilne i 

transkrypcje. 

 Biorąc pod uwagę wiek osób zawie-

rających związek małżeński, to najmłod-

szą osobą była 17-latka a najstarszą 36-

latek. Największa różnica wiekowa po-

między małżonkami wynosiła 18 lat.   

 Spośród wszystkich aktów 

małżeństwa sporządzonych w USC w 

Krasnobrodzie w 9 przypadkach panie 

zdecydowały się na nazwisko 

dwuczłonowe, tj. do swojego nazwiska 

dołączyły nazwisko męża, pozostałe 

przybrały nazwisko męża. 
 

Zgony 
 Liczba zgonów na terenie miasta i 

gminy Krasnobród w 2007 utrzymała się 
na poziomie zbliżonym do roku 2006. W 

2007 roku zmarły 104 osoby, o 3 więcej 

niż w roku 2006. Spośród 104 osób, któ-

re odeszły z naszej społeczności lokalnej 

w 2007 roku, 73 to mieszkańcy poszcze-

gólnych miejscowości naszej gminy, a 

31 to mieszkańcy domów pomocy spo-

łecznej.  

 Tabela Nr 4 (patrz str. 8) przedsta-

wia dane dotyczące zgonów w okresie 

ostatnich 7 lat z podziałem na po-

szczególne miejscowości naszej gminy.  

 Uwzględniając podział ze względu 

na płeć osób, które odeszły z naszej spo-

łeczności, to zmarły 43 kobiety i 61 

mężczyzn. 

Ciąg dalszy na str. 8 
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Wieści z Gminy 
Ciąg dalszy ze str. 2 

 

Plany modernizacji drogi 
w Wólce Husińskiej 

Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu 

ogłosił przetarg na opracowanie doku-

mentacji projektowej modernizacji drogi 

powiatowej przebiegającej przez wieś 
Wólka Husińska. Dokumentacja projek-

towa przebudowy drogi na odcinku 1,3 

km uwzględniać będzie wymianę na-

wierzchni, budowę zjazdów do posesji, 

umocnienie rowów przydrożnych oraz 

budowę chodnika. 

Ogłoszenie przetargu przez ZDP w Za-

mościu na twórcze prace projektowe jest 

rezultatem spotkania roboczego odbyte-

go przez Burmistrza Krasnobrodu z 

przedstawicielami Zarządu Dróg Powia-

towych w Zamościu w styczniu bieżą-
cego roku. Strony ustaliły, ze realizacja  

 

 

chodnika w Wólce Husińskiej będzie re-

alizowana przy współpracy Zarządu 

Dróg Powiatowych z Gminą Kra-

snobród.  

Doprowadzenie do opracowania doku-

mentacji projektowej dla Wólki Husin-

skiej jest elementem szerszego działania 

podjętego przez Burmistrza Krasnobro-

du w celu poprawy standardu życia 

mieszkańców wsi na terenie Gminy 

Krasnobród. W najbliższym czasie na 

zlecenie Gminy Krasnobród rozpoczęte 

zostaną prace projektowe dla potrzeb 

budowy chodnika we wsi Majdan Wiel-

ki.  
Sesja Rady Miejskiej 

W dniu 22 luty 2008r. o godz. 15.00 w ze-

spole Szkół Podstawowych im. 25 Pułku 

Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie 

odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w  

 

Demograficzne podsumowania 
Ciąg dalszy ze str. 7 

Tabel Nr 3 

Lata 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

67 75 63 59 67 53 71 55 67 
Śluby  

ogółem w 
tym: 

w 
tym: 

w 
tym: 

w 
tym: 

w 
tym: 

w 
tym: 

w 
tym: 

w 
tym: 

w 
tym: 

Konkordatowe 58 62 54 52 59 49 63 48 56 

Cywilne 9 13 9 7 7 3 4 2 9 

Transkrypcje - - - 1 1 1 4 5 2 

 

Tabela Nr 4 

Zgony 
Miejscowość 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Dominikanówka 3 6 4 2 1 2 4 

Grabnik 1 2 0 1 1 0 2 

Hucisko 4 2 3 7 0 1 3 

Hutki 1 5 2 3 4 5 3 

Hutków 5 14 12 4 4 8 4 

Kaczórki 3 3 6 3 4 4 1 

Krasnobród 
(bez DPS) 

16 22 20 31 21 19 20 

Majdan Mały 3 3 4 4 5 1 8 

Majdan Wielki 
(bez DPS) 7 7 21 6 9 15 9 

Malewszczyzna 5 4 0 3 2 1 3 

Nowa Wieś 1 1 1 1 2 0 2 

Podklasztor 
ul. Turzyniec 

0 0 0 0 0 1 0 

Potok Senderki 4 3 0 1 2 1 3 

Stara Huta 4 1 3 3 2 2 3 

Szur 0 0 1 2 1 2 0 

Wólka Husińska 2 2 4 5 4 9 5 

Zielone 9 8 6 3 5 4 3 

Domy Pomocy 
Społecznej   

28 41 26 26 20 26 31 

Razem: 96 124 113 105 87 101 104 
oprac. M. Czapla 

 

 

Krasnobrodzie. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Złożenie sprawozdań z realizacji pla-

nów pracy za rok 2007 przez: 

a) Komisję Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu i Finansów, 

b) Komisję Zdrowia, Oświaty i Spraw 

Społecznych,  

c) Komisję Rolnictwa i Ochrony Śro-

dowiska,  

d) Komisję Uzdrowiskową 
e) Komisję Rewizyjną 

5. Przedstawienie planów pracy na rok 

2008 przez Komisje Rady. 

6. Powołanie Komisji Uchwał i Wnio-

sków. 

7. Podjęcie uchwał: 

1) ws. powołania Komisji Inwentaryza-

cyjnej do spraw komunalizacji mie-

nia, 

2) ws. wyrażenia zgody na oddanie w 

dzierżawę zbiorników wodnych, 

3) ws. regulaminu określającego wyso-

kość dodatków i innych składników 

wynagrodzenia nauczycieli oraz 

szczegółowych warunków ich przy-

znawania, a także wysokość, szczegó-

łowe zasady i wypłacania nauczyciel-

skiego dodatku mieszkaniowego, 

4) ws. określenia zasad korzystania ze 

stołówki szkolnej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. Jana Pawła II 

w Krasnobrodzie, 

5) ws. zamiaru likwidacji szkoły Filial-

nej w Wólce Husińskiej przy Zespole 

Szkół Podstawowych w Krasnobro-

dzie, 

6) ws. zamiaru likwidacji Szkoły Filial-

nej w Zielonem przy Zespole Szkół 

Podstawowych w Krasnobrodzie, 

7) ws. zamiaru likwidacji Szkoły Filial-

nej w Hutkowie przy Szkole Podsta-

wowej w Majdanie Wielkim, 

8) ws. szczegółowych zasad i trybu 

umarzania, odraczania lub rozkłada-

nia na raty spłaty należności pienięż-
nych Gminy Krasnobród i jej jedno-

stek organizacyjnych, do których nie 

stosuje się przepisów ustawy – Ordy-

nacja Podatkowa oraz wskazania or-

ganów i osób do tego uprawnionych, 

9) ws. zaciągnięcia pożyczki długoter-

minowej na finansowanie zadania pn. 

Zakup pojemników do selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych, 

10) ws. zmian w budżecie gminy na 2008 

rok. 

8. Informacja Burmistrza o pracy w 

okresie międzysesyjnym. 

9. Interpelacje i wolne wnioski. 

10. Zakończenie obrad. 

 
Relację z tej sesji opublikujemy w kolej-

nym wydaniu GK. 

 

Informacje zebrała 

M. Czapla 
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Krasnobrodzkie Warsztaty Astronomiczne 
 

 

 W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w 

Krasnobrodzie rozpoczęły się „Krasnobrodzkie Warsztaty Astro-

nomiczne”. Projekt autorstwa nauczycieli ZSO: J. Wryszcza i G. 

Piwko realizowany jest w ramach programu „Równać szanse” 

Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanego 

przez Polską Fundację 
Dzieci i Młodzieży.  

 Celem projektu jest 

pobudzanie aktywności 

młodzieży, popularyzacja 

nauk ścisłych i przyrodniczych, podnoszenie 

umiejętności pracy w grupie, komunikacji 

interpersonalnej oraz autoprezentacji. 

Uczestnikami jest młodzież w wieku 13 – 19 lat z 

terenu miasta oraz gminy Krasnobród.   

 W ramach projektu w okresie: styczeń – 

czerwiec 2008, będą organizowane cykliczne 

warsztaty, na których  uczestnicy będą mogli sa-

modzielnie prowadzić obserwacje astronomiczne przy pomocy zakupionego teleskopu. 

Młodzież będzie dzielić się z innymi uczestnikami projektu własną wiedzą, korzystać z 

różnorodnych technik informacyjnych, publikować notatki z dokonanych obserwacji 

oraz zagadnień astronomicznych omawianych na warsztatach, tworzyć stronę interneto-

wą poświęconą „KWA”. Finałem warsztatów będzie wycieczka do profesjonalnego  

 

 

obserwatorium astronomicznego oraz pre-

zentacja efektów pracy uczniów. 

Planowany jest również dowóz 

uczestników projektu spoza Krasnobrodu  

na prowadzone zajęcia oraz częściowe 

sfinansowanie kosztów wyjazdu 

uczestnikom wycieczki. Na zakup sprzętu 

oraz realizację projektu uzyskaliśmy 

dotację Fundacji w kwocie 5 tys. zł.  

„Krasnobrodzkie Warsztaty Astrono-
miczne” spotkały się z olbrzymim zainte-

resowaniem młodzieży. Do udziału w za-

jęciach zgłosiło się ponad 60 osób. Li-

czymy więc na duże zaangażowanie oraz 

liczne efekty pracy uczniów. Oczekujemy 

również wsparcia rodziców w realizacji 

projektu oraz innych osób i instytucji za-

interesowanych wyrównywaniem szans 

edukacyjnych młodych ludzi. 

 

Koordynator projektu 

Grzegorz Piwko 

 

 

 

 
 

Prezentacja zakupionego teleskopu w hollu ZSO 

 

 

 

 
 

Koordynator projektu Grzegorz Piwko prezentuje teleskop  

uczniom ZSO – uczestnikom Krasnobrodzkich Warsztatów Astronomicznych 
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Koncert kolędowo-jasełkowy 
 

 Boże Narodzenie już dawno za nami. 

Wszyscy przygotowujemy się już do świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego, ale warto 

wspomnieć o Koncercie Kolędowo-

Jasełkowym, który odbył się w Krasno-

brodzkim Domu Kultury 20 stycznia 

2008r. 

 To już tradycja, że co roku taki kon-

cert jest organizowany i bardzo dobrze, bo 

dzięki temu nie zapominamy o pięknych 

polskich kolędach i pastorałkach oraz 

mamy okazję obejrzeć jasełka nie tylko w 

różnej formie, ale i wykonaniu. 

Taką możliwość mieliśmy i w tym roku. 

 20 stycznia w niedzielne, zimowe po-

południe sala widowiskowa Domu Kultury 

zapełniła się i rozpoczęło się kolędowanie.  

Były tradycyjne kolędy w wykonaniu w 

„Wójtowian” oraz Krasnobrodzkiej Orkie-

stry Dętej, której podczas koncertu towa-

rzyszył solista pan Andrzej Kowalski. za-

prezentowały się też dwie młode solistki: 

Madzia Kowlaska, w wykonaniu, której 

usłyszeliśmy 3 kolędy i Karolina Kawec-

ka, która zaśpiewała „Gdy śliczna Panna”. 

 

 

 Ponadto mogliśmy obejrzeć jasełka w 

wykonaniu uczestników Warsztatów Te-

rapii Zajęciowej z Dominikanówki, humo-

rystyczne i pełne energii jasełka, w któ-

rych zaprezentowała się młodzież z kato-

lickiego Stowarzyszenia Młodzieży Dzia-

łającego przy krasnobrodzkiej parafii oraz 

piękne jasełka w wykonaniu dzieci z Sana-

torium Rehabilitacyjnego w Krasnobro-

dzie, które przebywały na turnusie w na-

szym miasteczku. 

 Ale to nie wszystkie atrakcje tego nie-

dzielnego popołudnia, bo na scenie mogli-

śmy także podziwiać początkującego mu-

zyka Dawida Kusiaka, który przygotował 

na ten koncert kolędy w wykonaniu in-

strumentalnym. 

 I tak oto tradycji stało się zadość i po 

raz kolejny w Krasnobrodzkim Domu Kul-

tury rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy 

na świecie, bo nasze polskie. 

M. K. 

 

Fotoreportaż – str. 11 

 

Roztocze przed szansą 
 

 18 lutego br. w Ośrodku Szkoleniowo-

Wypoczynkowym „Energetyk” w Krasno-

brodzie odbyło się spotkanie władz samo-

rządowych oraz zarządów lokalnych orga-

nizacji turystycznych działających na Roz-

toczu.  

 W spotkaniu, które odbyło się z inicja-

tywy Burmistrza Krasnobrodu uczestni-

czyli: Prezydent Miasta Zamościa, Bur-

mistrz Tomaszowa Lubelskiego, Burmistrz 

Janowa Lubelskiego, Burmistrz Narola, 

Burmistrz Krasnobrodu, Wójt Gminy 

Adamów, przedstawiciele gmin Józefów, 

Zwierzyniec, a także członkowie Zarządu 

Lokalnej Organizacji Turystycznej „Za-

mość i Roztocze” z siedzibą w Zamościu 

oraz  Lokalnej Organizacji Turystycznej 

„Roztocze” z siedzibą w Tomaszowie Lub.  

 

 
 

 Głównym tematem spotkania było 

określenie możliwości współpracy organi-

zacji turystycznych oraz władz samorzą-
dowych z terenu Roztocza w zakresie po-

zyskiwania funduszy unijnych na zadania 

w sferze turystyki. Gości powitał oraz 

przedstawił cel i porządek zebrania Bur-

mistrz Krasnobrodu – Janusz Oś. Zastępca  

 

Burmistrza Krasnobrodu – Zbigniew Mi-

chalski dokonał prezentacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego – Priorytet VII „Kultura, tu-

rystyka i współpraca regionalna”. 

 W opinii wielu uczestników spotkania, 

powstanie dwu organizacji turystycznych 

na Roztoczu uznano jako wyraz słabości 

organizacyjnej podmiotów turystycznych 

na Roztoczu. 

Przedstawiciele dwóch organizacji tury-

stycznych z naszego Roztocza przedstawili 

propozycje wspólnych działań w zakresie 

rozwoju turystyki w naszym regionie. 

 W wielu wystąpieniach przewijała się 
troska, aby działania w zakresie organiza-

cji imprez na Roztoczu, tras rowerowych, 

oznakowania turystycznego, wydawnictw, 

uczestnictwa w targach turystycznych  

miały swój wymierny efekt w  aktywnej 

działalności na rzecz rozwoju turystyki ca-

łym regionie turystycznym. 

 Po dyskusji wszyscy zainteresowani 

doszli do wniosku, że należy powołać ze-

spół ds. opracowania projektów (wnio-

sków) dotyczących rozwoju Roztocza. 

Powołano zespół w składzie: Zofia Wy-

wrocka (LOT Roztocze), Andrzej Kudlicki 

(LOT Roztocze), Marek Marcola (LOT 

Zamość i Roztocze), Krystyna Mańko 

(Zamość i Roztocze) Krzysztof Kołtyś 
(Burmistrz Janowa Lub.) oraz Zbigniew 

Michalski (Zastępca Burmistrza Krasno-

brodu ) 

 O wspólnych zamierzeniach organiza-

cji turystycznych i roztoczańskich gmin 

postaramy się informować na bieżąco. 

 

Kazimierz Gęśla 

 

Centrum 
 Kształcenia  

w Dominikanówce 
 

 W ramach Projektu realizowanego 

przez CKUiP w Zielonej Górze, 4system 

Polska, ECORYS Polska oraz Fundację 
Pomocy Matematykom i Informatykom 

Niepełnosprawnym Ruchowo w Domini-

kanówce powstało Centrum Kształcenia 

na Odległość na Wsiach Finansowane 

przez Europejski Fundusz Społeczny. 

 Projekt CKNOWN powstał w odpo-

wiedzi na potrzebę zapewnienia możliwo-

ści rozwijania i uzupełniania kwalifikacji 

zawodowych. 

 Dzięki Projektowi na terenach wiej-

skich utworzona została sieć 379 współ-

pracujących ze sobą ośrodków oświatowo 

– kulturalnych z dostępem do bogatej 

darmowej oferty szkoleniowej. Centra 

swoją działalność szkoleniową prowadzić 
będą od 1 lutego do 30 czerwca 2008r. 

Przez 20 godzin tygodniowo.  

 W każdym Centrum znajduje się spe-

cjalistyczny sprzęt umożliwiający dostęp 

do platformy e-learningowej. Każde cen-

trum posiada: 

-10 komputerów z dostępem do Internetu 

- niezbędne oprogramowanie, w tym spe-

cjalistyczne dla osób niepełnosprawnych 

- komplet urządzeń peryferyjnych dla 

osób niepełnosprawnych 

-10 kompletów mebli biurowych 

- telefax 

- drukarkę 
- podłączenie do Internetu 

- zdalny dostęp do innowacyjnych mate-

riałów dydaktycznych – 50 darmowych 

szkoleń e-learningowych 

 W ramach Projektu CKNOWN, 

uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnej 

oferty szkoleniowej dostępnej przez In-

ternet. Są to między innymi: historia, j. 

polski, matematyka, chemia, fizyka, geo-

grafia, biologia, języki obce - wszystkie 

skierowane do młodzieży jako kursy 

przygotowawcze do matury.  

 Ponadto szkolenia dla księgowych, 

agentów ubezpieczeniowych, użytkowni-

ków komputerów, grafików, sprzedaw-

ców, przedsiębiorców i wiele innych. 

Każdy uczestnik szkolenia może liczyć na 

fachową pomoc ekspertów online, bądź 
pod numerem infolinii.  

 Więcej informacji na temat powstają-
cego Centrum na stronie internetowej 

www.edukacjaonline.pl, lub pod nume-

rem infolinii 0 800 800 005, albo bezpo-

średnio z Opiekunem Centrum (Radosław 

Cios-Mairot) od poniedziałku do piątku w 

godzinach 16.00-19.00 pod numerem te-

lefonu 501 679 166. 

 Zapraszamy! 

 

Radosław Cios-Mairot 
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Zasłużeni dla Chrystusa i Ojczyzny 
 
 W pierwszą sobotę stycznia Rodzinę 
Radia Maryja spotkała wspaniała nie-

spodzianka. Nasze media tj. Radio Ma-

ryja, Telewizja Trwam i „Nasz Dzien-

nik” zostały uhonorowane medalem 

„Milito pro Christo” (Walczę dla Chry-

stusa) – odznaczeniem przyznawanym 

przez Ordynariat Polowy Wojska Pol-

skiego. Ten zaszczytny medal wręczył 

Ksiądz Biskup Polowy Wojska Polskie-

go Tadeusz Płoski – Wielki Człowiek, 

wspaniały, odważny żołnierz. Ksiądz bi-

skup wymienił przy tym wiele zasług 

wyróżnionych mediów, zasłużonych dla 

Chrystusa i Ojczyzny. 

 Oglądałam transmisję tej uroczysto-

ści i wzruszałam się do łez. Wśród tych 

ciągłych ataków, kłamliwych 

oszczerstw i nieustannego cierpienia, dla 

Radia Maryja, Telewizji Trwam i „Na-

szego Dziennika” zabłysnął płomień ra-

dości. Media te zostały docenione i wy-

różnione. Chciałoby się zaśpiewać 
„Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat, 

jeszcze nie wszystko stracone”. Wyda-

wało mi się, że tak śpiewa serce Piotra 

Dettlaff, który w radosnym uniesieniu 

dziękował za wyróżnienie. Jego roz-

promieniona twarz, radosne spojrzenie 

zdawało się mówić: „A jednak doczeka-

liśmy się tej chwili”.   

 Podzielam radość Ojca Piotra, który 

prawie co dzień z mikrofonem przemie-

rza Polskę wzdłuż i wszerz, a także wę-
druje tam, gdzie żyją Polacy. Patrzymy 

 

jak przebrany za górala (poznajemy go 

tylko po głosie) nagrywa ich zwyczaje i 

tradycje. To znowu jest wśród Kaszu-

bów i ludzi morza, nagłaśniając ich pro-

blemy. Często widzimy Ojca Piotra z ks. 

biskupem Antonim Długoszem wśród 

dzieci Podwórkowych Kółek Różańco-

wych. Ileż energii i woli czynienia dobra 

w miłości emanuje od tego Wspaniałego 

Redemptorysty. 

 Podobnie dzieje się ze wszystkimi 

Ojcami posługującymi w Radiu Maryja i 

Telewizji Trwam. Jest ich dziewięciu, a 

pracują za tysiące. Czuwają przez 24 

godziny na dobę, nie liczą czasu. Często 

zziębnięci, przemoczeni, głodni, prze-

męczeni trwają na „swoim posterunku”. 

Kiedyś zapytałam jednego z nich: „Oj-

cze, jak Ojciec to wszystko wytrzymu-

je?”. Popatrzył na mnie i rzekł: „Pewnie 

bym nie wytrzymał, gdybym nie wie-

dział, że się za nas modlicie”. Tak, Ro-

dzina Radia Maryja modli się nieustan-

nie za Ojców, siostry zakonne i pracow-

ników świeckich, posługujących w na-

szych mediach. Często w rozmowie, czy 

na antenie mówimy: Kochamy Was! I to 

jest prawda, kochamy tą miłością ofiar-

ną i bezinteresowną, miłością duszy, 

która określona jest Agape. 

 Chciałam również napisać kilka 

słów o „Naszym Dzienniku”, z którym 

jestem również emocjonalnie związana. 

Podziwiam to Dzieło i ludzi, którzy je 

tworzą. Pani Ewa Sołowiej – Redaktor 

 

 

Naczelna, również pięknie dziękowała 

za to wspaniałe wyróżnienie. Zawsze 

miła, skromna, taktowna, z pokorą wy-

konuje powierzone jej zadanie. Trudno-

ści, jakie napotyka pokonuje z pomocą 
Bożą i dobrych ludzi. W redakcji „Na-

szego Dziennika” byłam dwa razy. Nig-

dy nie zapomnę rozmowy z panią Ber-

nadettą Kwaśniak, która była odpowie-

dzialna za stronę czytelników. „Tak so-

bie panią wyobrażałam” powiedziała. 

Na podstawie moich listów pisanych do 

„Naszego Dziennika” potrafiła określić 
mój wiek i zawód, w którym pracowa-

łam. Była dla mnie tak miła i wyrozu-

miała. Zawsze mówiłam, że dziennika-

rze mają ten „trzeci zmysł”, za pomocą 
którego lepiej widza i czują. Dziennika-

rzy „Naszego Dziennika” kochamy za 

to, że piszą prawdę o ludziach i Bogu, a 

także za to, że nie zabiegają o fortuny, 

które mogliby mieć pracując w innych 

mediach. Mają prawe, ukształtowane 

sumienia. Dlatego też zostali dostrzeżeni 

i wyróżnieni. 

 Napisałam o tym co czuje i myśli 
słuchacz, widz i czytelnik odbierający 

media, które zostały dostrzeżone i tak 

pięknie wyróżnione. Nie wiem na ile mi 

się to udało. Ale wiem jedno, że nagroda 

ta jest jak najbardziej zasłużona i spra-

wiedliwa. 

Józefa Kusz 

 
 

 

Krwiodawcy znów w akcji 

    

    W dniu 29.01.2008r. odbyła 

się kolejna już akcja honoro-

wego oddawania krwi, zorga-

nizowana przez Regionalne 

Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa w Toma-

szowie Lubelskim wspólnie z 

Klubem Honorowych Daw-

ców Krwi w Krasnobrodzie. 

Miała ona miejsce w Krasno-

brodzkim Domu Kultury. W 

akcji wzięło udział 27 osób: 

Grzegorz Ratyna, Radosław 

Koza, Paweł Kozłowski, Ad-

rian Dulski, Katarzyna Nowosad, Radosław Cios-Mairot, Piotr Greszta, Katarzyna 

Kurantowicz, Mariola Kawecka, Sylwester Skrzyński, Anna Piechowiak, Bożena 

Szpyra, Anna Kłyż, Krzysztof Wereski, Adam Łubiarz, Dominik Ożga, Marcin Bo-

dys, Bogusław Górnik, Bartosz Olszewski, Krzysztof Kuczmaszewski, Paweł Ber-

dzik, Piotr Kryk, Tomasz Wereski, Paweł Łubiarz, Kazimierz Misztal, Jerzy Mądroń 
oraz Sławomir Wereski. W sumie oddano 11 litrów 680 mililitrów krwi. 

       Serdecznie dziękuję paniom pielęgniarkom za bezbolesne pobranie krwi, panu 

doktorowi Sebastianowi Łysiakowi za konsultacje medyczne, pani Marioli Czapli za 

udostępnienie sali oraz księdzu prałatowi Romanowi Marszalcowi i księżom wika-

riuszom za rozpropagowanie akcji.  

Adam Żuk 

 

Taniec i FART 
 
 W dniu 2 lutego 2008r. w Toma-

szowie Lubelskim odbył się turniej 

„GRAND PRIX Tomaszowa Lubelskie-

go w Tańcach Dyskotekowych”. 

 W turnieju nie zabrakło przedstawi-

cieli krasnobrodzkiego Zespołu Tańca 

Nowoczesnego „FART”.  

 Nasza mini formacja hip-hop senio-

rzy doszła do finałów, natomiast w ka-

tegorii solistów i duetów mieliśmy swo-

ich reprezentantów w półfinałach.  

 Krasnobrodzcy tancerze systema-

tycznie szlifują formę, aby jak najlepiej 

reprezentować Krasnobród w turniejach. 

 
M. Czapla 
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BURMISTRZ KRASNOBRODU 
 

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku nr 96, poz. 

873 z późn. zmianami) 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2008 
 

- Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych  z terenu  Gminy Krasnobród   promujących  zdrowy styl  i tryb życia  oraz  

udział  w zawodach  w  ramach  współzawodnictwa  sportowego - 30.000zł 
 
Podmiotami uprawnionymi do złożenia  oferty są: 
- organizacje pozarządowe, 

- podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-

lontariacie, 

- jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 

 
Oferty można składać bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 

lub drogą pocztową na adres: 

Urząd Miejski w Krasnobrodzie 
ul. 3-go Maja 36 

22-440 Krasnobród 
 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania publicznego. 

Oferta powinna zawierać w szczególności: 
1/ Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, 

2/ Termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 

3/ Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, 

4/ Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,  

    którego zadanie dotyczy, 

5/ Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 

    wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację 
    danego zadania z innych źródeł, 

6/ Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. 

 

Wzór oferty stanowi załącznik nr.1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecz-

nej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramo-

wego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania  z wykonania 

tego zadania /Dz.U. z 2005r. Nr 264, poz.2207/ 

Oferty należy składać / w kopertach zamkniętych/ na adres Urzędu Miejskiego w Krasno-

brodzie ul.3 Maja 36, 22-440 Krasnobród / decyduje data stempla pocztowego/ w terminie 

do dnia 20 marca 2008 roku. 

Oferty kompletne, spełniające określone kryteria będą rozpatrywane przez Zespół Opiniu-

jący powołany Zarządzeniem Burmistrza Krasnobrodu. 

 

Termin, tryb i kryteria wyboru ofert: 
Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności: 

1/ Osiągnięcia klubów sportowych we Współzawodnictwie Sportowym w roku składania 

wniosku. Stan organizacyjny podmiotu w tym w szczególności: kadra trenerska, możliwo-

ści finansowe podmiotu, liczba członków, sposób zarządzania podmiotem, jakość prowa-

dzonego szkolenia i jego zasięg, systematyczne uczestnictwo w imprezach sportowych, 

możliwości rozwoju podmiotu, zainteresowanie dzieci i młodzieży udziałem w zajęciach 

sportowych, podejmowanie przez podmiot działań zmierzających do pozyskiwania poza-

budżetowych środków finansowych. 

2/ Rzetelność w wywiązywaniu się ze zobowiązań finansowych wynikających z umów za-

wieranych z Gminą Krasnobród w latach poprzednich, 

3/ Wiarygodność przedsięwzięcia / ocena dotychczasowej współpracy, analiza zasobów 

rzeczowych i kadrowych organizatorów/. 

3. Znaczenie zadania dla realizowanych w mieście kierunków i celów. 

 

Warunki przyznania dotacji: 
Zawarcie umowy na realizację zadania pomiędzy podmiotem a podmiotem zlecającym. 

Termin i warunki realizacji zadania ustala się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 

grudnia 2008 roku. 

Wyniki konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie. 

 

Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju w poprzednim roku. 
W 2007 roku wysokość dotacji na realizację zadania publicznego wyniosła 35.000zł 

 

                                                                                         Burmistrz Krasnobrodu 

                                                                                               /-/  Janusz  Oś                                  

 

  Nowe władze 
„Igrosu” 

 
 W dniu 10.02.2008r. w Krasno-

brodzkim Domu Kultury odbyło się ze-

branie członków i sympatyków Miejsko-

Gminnego Klubu Sportowego „IGROS” 

Krasnobród. 

 Zebranie składało się z następują-
cych punktów: 

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa 

MGKS „Igros” Krasnobród Sylwestra 

Kłyża. 

2. Powołanie prowadzącego zebranie z 

grona uczestników. 

3. Sprawozdanie z działalności klubu, 

które przedstawił Prezes MGKS „Igros”. 

4. Odczytanie sprawozdania Komisji 

Rewizyjnej z kontroli działalności klubu 

za okres od 1.05.2005 do 31.12.2007. 

5. Wystąpienie władz gminnych i sa-

morządowych. 

6. Składanie wolnych wniosków przez 

uczestników zebrania, zadawanie pytań 
ustępującemu zarządowi. 

7. Wybory nowych władz klubu. 

8. Wybory komisji rewizyjnej. 

9. Zakończenie zebrania. 

 Zebranie poprowadził Pan Sławomir 

Radliński, który przywitał wszystkich 

obecnych, w tym Pana Burmistrza Janu-

sza Osia oraz Pana Burmistrza Zbignie-

wa Michalskiego. Następnie odczytano 

program zebrania oraz sprawozdania z 

działalności klubu i komisji rewizyjnej. 

W dalszej części głos zabrali Panowie 

Burmistrzowie przedstawiając projekt 

modernizacji stadionu miejskiego oraz 

możliwość uzyskania na ten cel środków 

z Unii Europejskiej. 

 Po wystąpieniu władz gminnych 

przystąpiono do kolejnego punktu ze-

brania jakim były wybory nowego za-

rządu na lata 2008/11. 

 W wyniku jawnego głosowania i 

braku innych kandydatów Prezesem 

Klubu pozostał Sylwester Kłyż. Następ-

nie powołano pozostałych członków za-

rządu tj. 

Pan Jacek Szpyra – vice prezes 
Pan Marcin Nowosad – sekretarz 
Pan Stanisław Podolak – skarbnik 
Pan Mirosław Gancarz – członek 
Ponadto powołano nową komisję rewi-

zyjną w składzie: 

Pan Marcin Skiba – przewodniczący 
Pan Zbigniew Pióro – zastępca 
Pan Waldemar Maruszak – członek 
 Wszyscy obecni na spotkaniu podpi-

sali karty członkowskie klubu oraz za-

głosowali za przyjęciem opłaty człon-

kowskiej na rzecz klubu w wysokości 12 

zł rocznie. Prowadzący zebranie zakoń-
czył je składając gratulacje nowym wła-

dzom klubu. 

Ze sportowym pozdrowieniem 

Sylwester Kłyż 
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Uzdrowiskowe interesy 
 

III. Sprawy organizacyjno-formalne 

1. W trakcie opracowywania dokumen-

tów należy konsultować się 
z Ministerstwem Zdrowia oraz pod-

miotami i osobami wskazanymi przez 

Ministerstwo. 

2. Bieżąca współpraca z Urzędem 

Miejskim w Krasnobrodzie. 

3. Przedstawienie projektów operatu 

uzdrowiskowego i statutu uzdrowi-

ska podczas spotkania z mieszkań-

cami Krasnobrodu oraz na sesji Ra-

dy Miejskiej w Krasnobrodzie. 

 
 Niektórzy pytają, czy to uzdrowisko 

to dobry interes jest. Tyle zachodu,  pie-

niędzy wydanych na papiery, różnych 

ograniczeń dla mieszkańców ?! W kilku 

słowach warto się do tego odnieść. Kra-

snobród jako uzdrowisko corocznie uzy-

skuje dotację z budżetu państwa w wy-

sokości takiej jak zebrana przez kwate-

rodawców opłata uzdrowiskowa ( ok. 30 

tys. zł rocznie). Dzięki temu, że jesteśmy 

uzdrowiskiem może działać i rozwijać 
się krasnobrodzkie Sanatorium. Coraz 

więcej inwestorów odwiedza Burmistrza 

z pomysłami budowy nowych obiektów 

sanatoryjnych i typu SPA. Warto rów-

nież porównać wzrost cen nieruchomo-

ści w Krasnobrodzie i Zwierzyńcu w 

ostatnich latach.  Krótko mówiąc – inte-

res nie jest chyba taki zły. Jak uda się 
przeznaczyć więcej pieniędzy w budże-

cie na promocję walorów uzdrowisko-

wych, to interes może być dużo lepszy. 

Kazimierz Gęśla 

 

 

 Życie często weryfikuje nasze plany 

i zamierzenia. Widać to szczególnie na 

przykładzie planowania rozwoju miej-

scowości uzdrowiskowych. Koncepcja 

powstania i rozwoju uzdrowiska Kra-

snobród z roku 2000 wymaga również 
wielu poważnych zmian. Wynika to 

chociażby z faktu, że w tym czasie 

uchwalono nową ustawę uzdrowiskową, 
która umożliwia kurortom większe 

otwarcie na potrzeby turystów i kuracju-

szy. Uzdrowiska zmieniają często swój 

charakter, coraz modniejsze są usługi 

komercyjne w zakresie odnowy biolo-

gicznej (SPA).  Warto podkreślić, że 

osiem lat temu nasza wizja uzdrowiska 

musiała być trochę na wyrost, jeśli 
chcieliśmy w miarę szybko uzyskać sta-

tus uzdrowiska. 

 Rok 2008 dla wszystkich gmin 

uzdrowiskowych w Polsce jest okresem 

wielu prac nad dokumentacją uzdrowi-

skową. W praktyce trzeba przeprowadzić 
całą procedurę, tak aby ponownie po-

twierdzić, że  Krasnobród spełnia wszel-

kie prawne wymogi jako uzdrowisko. 

Prace te obejmują badania klimatyczne, 

czystości powietrza, hałasu, natężenia 

pól elektromagnetycznych, badania wła-

ściwości leczniczych borowiny. Na pod-

stawie przeprowadzonych badań ko-

nieczne jest dodatkowo uzyskanie od-

powiednich świadectw potwierdzających 

właściwości lecznicze klimatu i borowi-

ny. Najważniejszym zadaniem jest opra-

cowanie nowego operatu uzdrowisko-

wego i przedłożenie go Ministrowi 

Zdrowia do akceptacji. Po uzyskaniu po-

zytywnej decyzji Ministra, Rada Miejska 

w Krasnobrodzie będzie mogła uchwalić 
nowy statut uzdrowiska Krasnobród. Ca-

łą tą daleką podróż (zapewne z przygo-

dami) powinniśmy zakończyć w paź-
dzierniku br. (wariant optymistyczny).  

 W roku 2007 udało się przeprowa-

dzić przetargi i wybrać wykonawców 

operatu uzdrowiskowego i klimatyczne-

go. Operat uzdrowiskowy dla Gminy 

Krasnobród wraz z projektem statutu 

uzdrowiska wykona Fundacja „Uzdrowi-

ska” z Warszawy pod kierownictwem 

Wadima Karpińskiego oraz dr Mieczy-

sława Kucharskiego. Tak się złożyło, że 

są to osoby z dużym dorobkiem zawo-

dowym, wysoko cenione w kraju w 

branży uzdrowisk, oraz znające od wielu 

lat nasze miasteczko. 

Bioklimat Krasnobrodu  zbada i opracuje 

Instytut Geografii i Przestrzennego Za-

gospodarowania Polskiej Akademii Na-

uk w Warszawie. 

Nie udało się dotychczas zagospodaro-

wać złóż borowiny w Majdanie Wiel-

kim. Jeszcze w tym półroczu trzeba bę-
dzie rozstrzygnąć, kto podejmie się uzy-

skania koncesji na wydobycie tych złóż. 

 

Wartość poniesionych nakładów na ba-

dania i dokumentację uzdrowiskową 
przekroczy w br. kwotę 70 tys. zł.  

Biorąc pod uwagę szereg okoliczności 

oraz wnioski zgłaszane w ostatnich la-

tach przez mieszkańców (np. problem 

Doliny Św. Rocha, utrudnienia związane 

z wycinką drzew) Burmistrz Krasnobro-

du po konsultacji z Komisją Uzdrowi-

skową przygotował wytyczne do opra-

cowania nowego operatu uzdrowisko-

wego. 

 

W y t y c z n e 

 do opracowania operatu uzdrowisko-

wego oraz projektu statutu uzdrowiska. 

I. Operat uzdrowiskowy 
1. Należy założyć wielkość uzdrowiska 

na 500 kuracjuszy (w roku 2000 zakła-

dano ponad 1000 ). 

2. W związku ze zmniejszeniem wielko-

ści uzdrowiska należy odpowiednio zwe-

ryfikować inne założenia m. in. w zakre-

sie: wielkości stref ochrony uzdrowisko-

wej, zapotrzebowania na zabiegi przyro-

dolecznicze, układu funkcjonalnego 

uzdrowiska, zakładu przyrodolecznicze-

go, gospodarki borowinowej, harmono-

gramu realizacji zadań itp. 

3. Należy uwzględnić inwestycje zreali-

zowane oraz planowane Sanatorium Re-

habilitacyjnego dla Dzieci w Krasno-

brodzie. 

4. Z uwagi na wielkość uzdrowiska na-

leży rozważyć możliwość utworzenia tyl-

ko jednej strefy A ochrony uzdrowisko-

wej na bazie istniejącej strefy A-1. 

5. Projektując strefy ochrony uzdrowi-

skowej należy w sposób szczególny 

uwzględniać interes właścicieli nieru-

chomości oraz mieszkańców gminy. 

6. Park zdrojowy winien być zlokalizo-

wany na terenach będących własnością 
komunalną, bądź Skarbu Państwa. 

7. Biorąc pod uwagę warunki społecz-

no-gospodarcze należy odejść od kon-

cepcji tworzenia uzdrowiska komunalne-

go, na rzecz koncepcji o charakterze 

„mieszanym”. (Przyciągnięcie inwesto-

rów prywatnych). 

 

II. Projekt statutu uzdrowiska. 

1. Zakazy w poszczególnych strefach 

winny ograniczać się do zakazów wyni-

kających z art. 38 ustawy uzdrowisko-

wej. 

1. Wskaźniki terenów zielonych – mi-

nimum wynikające z ustawy 

2. Powierzchnie nowo wydzielanych 

działek – zgodne z obowiązującymi pla-

nami zagospodarowania przestrzennego. 

3. Kierunki lecznictwa uzdrowiskowego 

– zgodne z kierunkami leczenia 

w Sanatorium Rehabilitacyjnym dla 

Dzieci oraz zgodne z tymczasowym sta-

tutem uzdrowiska. 

 

KTW 
po IV Walnym Zebraniu 

 
 W dniu 20 stycznia 2008r. odbyło się 
Walne Zebranie członków KTW, podczas 

którego dokonano wyboru nowych władz. 

W skład Zarządu weszli: Marek Olszew-

ski – Prezes, Marek Zięba - v-ce Prezes ds. 

organizacyjnych, Stanisław Maruszak - v-

ce Prezes ds. sportu, Tomasz Olszewski - 

Sekretarz, Roman Gałan – Skarbnik, An-

drzej Kościński - Członek Zarządu, Rzecz-

nik Dyscyplinarny, Jan Monastyrski - Go-

spodarz 

Komisja Rewizyjna: Edward Buczak – 

Przewodniczący, Bogdan Gałan – Członek, 

Maksymilian Truszkowski - Członek 

Sąd Koleżeński: Marcin Nowosad - Prze-

wodniczący, Tadeusz Gradziuk - sekretarz 

Kazimierz Wyszyński – Członek, Grzegorz 

Działa – Członek, Ryszard Wyszyński - 

Członek 

Społeczna Straż Wędkarska: Andrzej 

Kasprzyk – Komendant, Bogusław Wikie-

ra – Strażnik, Jan Monastyrski – Strażnik 

 Najbliższa impreza wędkarska odbę-
dzie się 11 maja - Zawody spławikowe o 

Mistrzostwo Krasnobrodzkiego Towa-

rzystwa Wędkarskiego na rok 2008. 

J. Oś 
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Babska e-sprawa 
 

 Stowarzy-

szenie Kobiet po 

Leczeniu Raka 

Piersi Amazonki w Zamościu z ogromną 
przyjemnością chce poinformować czytel-

ników, że zrealizowany został projekt pn 
„Babska e-sprawa”- aktywizacja i inte-
gracja kobiet wiejskich poprzez nowo-
czesne technologie komunikacyjne" do-

finansowany przez Fundację OŚKa ze 
środków Fundacji Forda w ramach Pro-
gramu Wspierania Polskich Organizacji, 
Inicjatyw i Grup Kobiecych „Fundusz 
dla Kobiet” 
 Dzięki przychylności Dyrektora Szko-

ły w Kaczórkach Pana Krzysztofa Szkału-

by, dwanaście kobiet z gminy Krasnobród 

mogło uczestniczyć w realizowanym przez 

Stowarzyszenie projekcie. Zajęcia odbywa-

ły się w dniach od 5 grudnia 2007 r do 18 

stycznia 2008 r w dwóch blokach zajęcio-

wych. Pierwszy etap w formie warsztatów, 

gdzie Panie z wielką energią i pasją pzna-

waly tajniki posługiwania się komputerem 

osobistym. Skład grupy to: aktywne zawo-

dowo kobiety, gospodynie domowe i matki 

wychowujące dzieci w wieku szkolnym, 

emerytki i rencistki, jedna osoba studiująca 

zaocznie. Poziom wiedzy i umiejętności 

był zróżnicowany - od dotychczasowego 

braku styczności z komputerem, poprzez 

podstawowe umiejętności do średnich. 

Wiele z Pań, nie potrafiła w pełni wyko-

rzystać możliwości pracy z komputerem - 

plikami i folderami, używać obiektów cli-

part, WordArt, korzystać z poczty elektro-

nicznej, komunikatorów, Internetu i nie 

znała możliwości programu PowerPoit. 

Stan ten spowodowany był faktem, że w 

przypadku 80% Pań komputer w domu jest 

"okupowany" przez dzieci lub wnuki i od 

nich pochodziła wiedza i umiejętności,  

 

 

które Panie posiadały. Zarówno różnice 

wiekowe, jak i zakres wiedzy, umiejętności 

100% Pań nie stanowiły przeszkody w re-

alizacji projektu. 10-cio stanowiskowa pra-

cownia komputerowa zapewniła każdej z 

Pań optymalne warunki pracy na warszta-

tach a zróżnicowany poziom pozwolił na 

większe zaangażowanie trenerki na rzecz 

początkujących. Drugi blok zajęć obejmo-

wał ćwiczenia indywidualne. Każdy pra-

cował w swoim tempie, mógł „ do woli” 

siedzieć i trenować to, co chciał podszkolić 
albo, co mu się podobało najbardziej. Był 

to okres nabierania wprawy, ale i możliwo-

ści wykorzystania Internetu dla celów oso-

bistych, nawiązywania kontaktów, czy tez 

wyszukiwania potrzebnych czy interesują-
cych informacji. 

 Warsztaty i treningi prowadziła Bo-

żena Wiatrzyk, mgr matematyki, nauczy-

cielka ze Szkoły Podstawowej w Kaczór-

kach, absolwentka podyplomowych stu-

diów w zakresie informatyki, Bardzo mila i 

ujmująca Pani Bożena Wiatrzyk, była peł-

na podziwu dla kursantek wykazujących 

wielkie zaangażowanie, zainteresowanie 

zajęciami. W tym miejscu, chciałabym ży-

czyć Pani Bożence zawsze tak solidnych i” 

ciekawskich” uczniów. Wykonane w ra-

mach projektu działania pozwoliły na na-

wiązanie i zacieśnienie kontaktów bardzo 

zróżnicowanej pod względem wiekowym i 

różnym statusie społecznym kobiet. Kobie-

ty usamodzielniły się, nabrały pewności 

siebie. 

 Można spodziewać się, że efektem 

dokonanych działań, po zakończeniu pro-

jektu będzie: 1) Samodzielne korzystanie 

dla potrzeb własnych jak i pracy społecz-

nej, z otwartego w połowie stycznia 2008 

roku Centrum Multimedialnego w Szkole 

Podstawowej w Kaczórkach. 2) Aktywne  

 

uczestnictwo w pracy społecznej z dziećmi. 

3) Współpraca ze Stowarzyszeniem przy 

realizowanych w przyszłości innych pro-

jektach integracyjnych na terenie Miasta i 

Gminy Krasnobród. 

 Czy podczas realizacji projektu poja-

wiły się jakieś przeszkody? Co okazało się 
najtrudniejsze? 

Najtrudniejszą rzeczą było przekonanie 

kobiet w przedziale wiekowym 55± lat, że 

nie jest za późno na naukę i że wykorzy-

stanie nowoczesnych technologii komuni-

kacyjnych może ułatwić życie codzienne. 

Przekonanie, że tak długo żyły bez kompu-

terów, to i teraz im to nie jest potrzebne, 

zakorzenione jest bardzo mocno w środo-

wisku kobiet- rolniczek w grupie wiekowej 

55 ±. 

 Co było naszym sukcesem?  

Zapewnienie, zróżnicowanej pod wzglę-
dem wiekowym i poziomu posiadanej wie-

dzy oraz umiejętności, grupie Pań, atrak-

cyjnych warsztatów i treningów. 

Ujawniły one i wykorzystały drzemiący w 

nich potencjał możliwości nauki i samodo-

skonalenia. Aktywne uczestnictwo w spo-

tkaniu podsumowującym z udziałem Bur-

mistrza Miasta i Gminy Krasnobród Pana 

Janusz Osia, gdzie postulowano szybszą 
poprawę infrastruktury komunikacyjnej i 

gotowość współpracy przy prowadzeniu 

świetlic środowiskowych. 

 Na zakończenie chciałabym podzię-
kować wszystkim Paniom uczestniczącym 

w projekcie za szczery entuzjazm, zaanga-

żowanie, solidną pracę i życzyć wiele ra-

dości i korzyści z nabytych umiejętności. 

 W imieniu swoim i Stowarzyszenia 

Amazonki z Zamościu, dziękuję Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Krasnobród Panu 

Januszowi Osiowi, Pani Joannie Tokar-

skiej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w 

Kaczórkach Panu Krzysztofowi Szkałubie i 

Pani Bożenie Wiatrzyk za zaufanie, wspar-

cie i współpracę. 
Jolanta Sprawka 

 

Od Redakcji 
 

**** 

Już wkrótce Święta Wielkanocne,  

zapraszamy więc do zamieszczania 

 na łamach marcowej 

 „Gazety Krasnobrodzkiej” 

 życzeń świątecznych dla rodziny, 

 przyjaciół i znajomych. 
 

*** 
Serdecznie zapraszamy  

Firmy i Przedsiębiorców  

do reklamowania Firm i prowadzanej 

przez nie działalności na łamach  

„Gazety Krasnobrodzkiej” 
 

*** 
Zapraszamy Czytelników  

do zamieszczania 

 w Gazecie Krasnobrodzkiej różnego 

 rodzaju ogłoszeń. Ogłoszenia drobne bę-
dą publikowane bezpłatnie. 

 

Szczegółowe informacje 

w Redakcji GK. 

 

O G Ł O S Z E N I E  
 

 Burmistrz Krasnobrodu ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 

od 01 maja 2008r do 31 września 2010 r nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kra-

snobród obejmującej część działki oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Krasnobród Nr 

1267/2 o pow. ogólnej 0,30 ha z przeznaczeniem na organizację imprez plenerowych z 

możliwością prowadzenia małej gastronomii plenerowej w obiektach tymczasowych typu 

namioty, kuchnia polowa. Nie ma możliwości wznoszenia trwałych obiektów. 

 Wysokość wywoławcza czynszu wynosi 3000,00 zł za 1 rok dzierżawy. 

Ustalona wysokość czynszu w wyniku licytacji płatna jednorazowo za cały rok do 31 lipca. 

każdego roku. 

 Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2008r o godz. 10
00

 pokój Nr 17 w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie przy ul. 3-go Maja 36. 

 Wadium w wysokości 300,00 zł należy wpłacić najpóźniej do 22 marca 2008r na konto 

Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 08 1500 1807 1218 0001 6744 0000 w Kredyt Bank 

o/ Zamość. 
 Minimalne postąpienie 30,00zł 

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim pokój Nr 9 tel. /084/ 

6607691. Przed otwarciem przetargu osoby, które wpłaciły wadium winni zapoznać się z 

projektem umowy dzierżawy. 

 Osobie która przetarg wygrała a uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy wpłacone 

wadium  ulegnie przepadkowi. 

 Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu  
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Ośrodek 
Terapeutyczno-Rehabilitacyjny 

w Starej Hucie 
 

 Organizowane przez Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi 

„Amazonki” w Zamościu od 5 lat obozy rehabilitacyjne dla kobiet na Rozto-

czu, tak bardzo cieszą się wśród kobiet powodzeniem, że natchnęły nas po-

mysłem by wykorzystując walory turystyczne i ekologiczne Roztocza stwo-

rzyć ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny dla kobiet i innych osób chorych 

onkologicznie. 

 Powstanie takiego ośrodka planowane jest w miejscowości Stara Huta 

położonej na terenie gminy Krasnobród. Na ten cel gmina Krasnobród oddała 

w dzierżawę Zamojskim Amazonkom budynek po szkole podstawowej w tej 

miejscowości wraz przyległą działką. 
 W ośrodku, poza fizykoterapią, stosowano by również psychoterapię, art-

terapię, muzykoterapię. W powrocie do zdrowia pomagałaby również kuch-

nia makrobiotyczna, ruch i rekreacja w otoczeniu pięknych sosnowych lasów 

wytwarzających bardzo korzystny mikroklimat.  

 Ośrodek służyłby również kobietom zdrowym. Tu odbywałyby się szko-

lenia profilaktyczne, konferencje dot. rehabilitacji, zdrowego trybu życia, 

umiejętności radzenia sobie ze stresem.  

 Terenem działalności naszego Stowarzyszenia jest Zamojszczyzna. Pięk-

nie położona wieś Stara Huta na Roztoczu, czyste powietrze to region atrak-

cyjny ekologicznie co nie jest bez znaczenia w procesie dochodzenia do 

zdrowia po przebytej chorobie onkologicznej. Na dzień dzisiejszy, w trakcie 

prac jest dokumentacja techniczna dla planowanego ośrodka.  

 Wszyscy, którzy chcą wesprzeć działalność Zamojskich Amazonek mogą 
to zrobić m. in. poprzez przekazanie 1% podatku przy rozliczaniu się z do-

chodów za 2007 rok. Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte w 

ulotce zamieszczonej poniżej. 

 Więcej na temat działalności naszego Stowarzyszenia można się dowie-

dzieć na naszej stronie internetowej po adresem: www.amazonki.org 

                                                                    

Dla wszystkich Czytelników pozdrowienia od „Amazonek”  

Jolanta Sprawka 

W rozliczeniu PIT w tym roku podaje się tylko nazwę stowarzyszenia, nr 
KRS i kwotę, którą się chce przekazać. 

 

 

ZARZĄDZENIE  
Nr 90/08 

Burmistrza Krasnobrodu 
z dnia 11 lutego 2008 roku 

 
w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Krasnobrodzie. 

 

Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst 

z 2007 roku Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. 

zmianami) zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Powołuję Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych w Krasnobro-

dzie w składzie: 

 

1. Maria Mierzwa  - Przewodniczący 

2. Joanna Cios   - Z-ca Przewodniczącego 

3. Andrzej Borek  - Sekretarz 

4. Mirosława Konopka - Członek 

5. Andrzej Droździel - Członek 

 

§ 2 

Traci moc Zarządzenie Nr 120/06 Burmistrza 

Krasnobrodu z dnia 24 sierpnia 2006  roku  w 

sprawie  powołania  Miejsko- Gminnej Komisji 

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w 

Krasnobrodzie. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisa-

nia. 
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Między nami przedszkolakami 
 
 Zadania dydaktyczno – wychowawcze 

i opiekuńcze z dziećmi przedszkolnymi 

ZSP w Krasnobrodzie w roku szkolnym 

2007/2008 realizują:  
p. Beata Gmyz, p. Krystyna Gancarz, p. 

Maria Domańska i p. Wanda Sachajko.  

Poniżej przedstawiam nasze ważniejsze 

wydarzenia i przedsięwzięcia. 

Wycieczki: 
do Muzeum Wieńców Dożynkowych, do 

Szkolnej Izby Pamięci, 

na cmentarz, do piekarni p. Kłyżów, do la-

su, do sadu i ogrodu p. Dąbrowskich, na 

pocztę, na Posterunek Policji, do biblioteki 

szkolnej. 

Teatrzyki: 
„W tajemniczej krainie krasnali” – Zamoj-

ski Dom Kultury,   

„Bocian i żabka”, „Księga dżungli”. 

Spotkania z ciekawymi ludźmi: 
Policjant, listonosz, pielęgniarka. 

Akcje charytatywne: 
„Góra grosza”, „Pomóż dzieciom prze-

trwać zimę”, „Adwentowy dar chorym”. 

Uroczystości przedszkolne: 
Dzień Chłopaka – ognisko, Dzień Edukacji 

Narodowej, Andrzejki, Mikołajki, Spotka-

nia Opłatkowe – Jasełka, Choinka Nowo-

roczna, Dzień Babci i Dziadka. 
Konkursy: 

- Plastyczny: „Postać z bajki” – organiza-

tor: p. M. Domańska 

- Muzyczny: „Jak oni śpiewają” – orga-

nizator: uczniowie ZSP 

- Plastyczny: „Świat Kubusia Puchatka” 
– organizator: p. M. Domańska 

- „XIII Konkurs Piosenki Przedszkola-
ka” – organizator: KDK   

- „Konkurs fotograficzno – plastyczny 
pt. Wspomnienie lata” – organizator:    

ZSO, p. H. Gontarz, KDK 

- Ogólnopolski konkurs plastyczny – 
„Świąteczna karteczka” – organizator: 

Przedszkole w Głogowie 

- Ogólnopolski konkurs plastyczny – „Z 
bajką przez świat” -   organizator 

przedszkole w Tychach  

- V Mały Festiwal Piosenki Dziecięcej o 
Józefowskiego Słowika w Józefowie. 

- III Stanisławowskie Spotkania z Kolę-
dą w Stanisławowie 

- Konkurs – „Mój kostium karnawało-
wy” – organizator: p. M. Domańska. 

- Plastyczny – „Zwierzęta Afryki” – org. 

p. M. Domańska 

 

OSIĄGNIĘCIA  
NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW 

1. Krzysztof Ujma - laureat V Małego 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej o Józefow-
skiego Słowika, laureat III Stanisławow-
skich Spotkań z Kolędą, udział w ogólno-

polskim konkursie: „Świąteczna kartecz-

ka”. 

2. Wiktoria Kulczycka - I miejsce w kon-

kursie: „Świat Kubusia Puchatka”, III 

miejsce w konkursie: „Postać z bajki”, III 

miejsce w konkursie: „Mój kostium kar-

nawałowy”. 

3. Żaneta Tarłowska - II miejsce w 

 
konkursie: „Mój kostium karnawałowy”, 

wyróżnienie w konkursie: „Świat Kubusia 

Puchatka”, - udział w Konkursie fotogra-

ficzno – plastycznym: „Wspomnienie lata”, 

udział w ogólnopolskim konkursie pla-

stycznym; ‘Świąteczna karteczka”, udział 

w ogólnopolskim konkursie plastycznym; 

„Z bajką przez świat”. 

4. Kamil Kłyż - I miejsce w konkursie; 

„Jak oni śpiewają”, II miejsce w konkursie: 

„Świat Kubusia Puchatka”, udział w ogól-

nopolskim konkursie plastycznym: „Z baj-

ką przez świat”. 

5. Hubert Przytuła - I miejsce w konkur-

sie: „Jak oni śpiewają”, - II miejsce w kon-

kursie: „Świat Kubusia Puchatka”, III 

miejsce w konkursie: „Postać z bajki”. 

6. Monika Gałan - I miejsce w konkursie: 

„Mój kostium karnawałowy”.  

7. Jakub Piwko - udział w ogólnopolskim 

konkursie plastycznym: „Z bajką przez 

świat”. 

8. Adrian Sowa - III miejsce w konkursie: 

„Świat Kubusia Puchatka”, II miejsce w 

konkursie plastycznym „Zwierzęta Afryki” 

9. Kinga Nowakowska - III miejsce w 

konkursie: „Świat Kubusia Puchatka”, IV 

miejsce w konkursie: „Postać z bajki”. 

10. Jakub Leśniak - I miejsce w konkur-

sie: „Jak oni śpiewają”, I miejsce w kon-

kursie plastycznym „Zwierzęta Afryki”,  

IV miejsce w konkursie: „Postać z bajki”,  

udział w ogólnopolskim konkursie pla-

stycznym: „Z bajką przez świat”. 

11. Magdalena Jarszak - II miejsce w 

konkursie: „Postać z bajki”. 

12. Adrian Dudek - wyróżnienie w kon-

kursie: „Świat Kubusia Puchatka”. 

13. Patrycja Cisek - III miejsce w konkur-

sie: „Świat Kubusia Puchatka”. 

14. Agnieszka Wołowiec - III miejsce w 

konkursie plastycznym „Zwierzęta Afryki” 

15. Kinga Bodys - I miejsce w konkursie: 

„Postać z bajki”, I miejsce w konkursie: 

„Świat Kubusia Puchatka”. 

16. Dominika Bodys - I miejsce w konkur-

sie: „Postać z bajki”, I miejsce w konkur-

sie: „Świat Kubusia Puchatka”. 

17. Eryk Cybulski - II miejsce w konkur-

sie: „Postać z bajki”, III miejsce w konkur-

sie: „Mój kostium karnawałowy”. 

18. Aleksandra Piechowiak - II miejsce w 

konkursie: „Mój kostium karnawałowy”. 

19. Dominika Koperwas - II miejsce w 

konkursie: ‘Świat Kubusia Puchatka”. 

 
SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE 

 6 grudnia 2007r. odbyło się w przed-

szkolu spotkanie Mikołajkowe. Na uroczy-

stość przybyli: zastępca burmistrza: p. Piotr 

Michalski, p. Dyrektor Joanna Szykuła i 

wicedyrektor p. Dorota Umińska oraz Ro-

dzice. Nie zabrakło tez najważniejszego 

gościa – Świętego Mikołaja. 

Tajemniczy nastrój spotkania stworzyła 

przepiękna dekoracja i ogrom prezentów 

(zabawek) złożonych na korytarzu przed-

szkolnym. 

 Dzieci przygotowały część artystyczną 
dla Świętego Mikołaja, który przekazał 

 
grupom prezenty. W kominie znalazły się 
również upominki dla gości.  

Dzieci przekazały gościom podziękowania 

i życzenia świąteczne. 

Następnie Święty Mikołaj rozdał paczki 

dla wszystkich przedszkolaków. Były  

w nich słodycze i książeczki. 

W imieniu przedszkolaków składam po-
dziękowanie dla „Świętego Mikołaja” za 
wspaniałe prezenty.  
 

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 
Święta Bożego Narodzenia jest to najpięk-

niejszy okres w roku i każdy z nas chce go 

przeżyć wyjątkowo: spokojnie, zdrowo, 

wesoło i rodzinnie. W przedszkolu już od 

początku grudnia zapanowała świąteczna 

atmosfera. Na górnym korytarzu przed-

szkola można było zwiedzić wystawę pt. 

„Szopki Betlejemskie” oraz posłuchać ko-

lęd (organizatorką wystawy była p. Maria 

Domańska). Nauczyciele czytali dzieciom 

opowiadania o w/w tematyce. 

Celem wystawy było: 1) Podtrzymywanie 

zwyczajów i tradycji związanych ze Świę-
tami Bożego Narodzenia. 2) Kształtowanie 

poczucia przynależności do swojej rodziny 

i znajomości relacji, jakie łączą najbliż-
szych. 3) Budzenie pozytywnych emocji 

poprzez percepcję słuchowo – wzrokową.    
Następnym elementem były Spotkania 

Opłatkowe w grupach przedszkolnych po-

łączone z Jasełkami wystawionymi przez 

przedszkolaków dla Rodziców.  

W grupie II p. M. Domańska i p. G. 
Krzeszowska zorganizowały kiermasz 
stroików świątecznych, które wykonała 
p. G. Krzeszowska. 
 Uzbierano kwotę – 215 zł. z czego: 115 zł. 

zostało przesłane dla głodujących dzieci w 

Afryce, pozostałą kwotę przeznaczono na 

pomoce dydaktyczne. 

Dziękujemy Rodzicom za udział w au-
kcji stroików i finansowe wsparcie 
przedsięwzięcia. 
 

PODZIĘKOWANIA 
Powyższe działania zrealizowane były 

dzięki wsparciu wielu osób przychylnych 

naszej pracy, którym dobro dziecka leży na 

sercu. Chciałam serdecznie podziękować: 
Panu Burmistrzowi Januszowi Oś i za-
stępcy burmistrza Panu Piotrowi Mi-
chalskiemu za przekazanie funduszy na 

Mikołajki. 
Pani Dyrektor Joannie Szykuła i wice-
dyrektor Pani Dorocie Umińskiej za 

wspieranie naszych działań. 
Pani Beacie Bodys za filmowanie swoim 

prywatnym sprzętem naszych przedsię-
wzięć. 
Panu Andrzejowi Ujma za uświetnienie 

Choinki Noworocznej własną oprawą mu-

zyczną. 
Wszystkim Rodzicom, którzy poświęcają 
swój czas na pomoc w realizacji naszych 

zadań w pracy z dziećmi przedszkolnymi.   
 

mgr Maria Domańska 
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XIV sesja Rady Miejskiej 
 
 
Krasnobrodzie, który wynajmowany jest 

przez Kredyt Bank S.A. Dotychczasowa 

umowa najmu była zawarta na okres 

bankowej obsługi budżetu. W roku 

ubiegłym w wyniku przeprowadzonego 

przetargu Kredyt Bank S.A. wygrał 

przetarg, w związku z tym Rada wyrazi-

ła zgodę na dalszy najem lokalu na 

okres 3 lat . 

 

8/ uchwała w sprawie udzielenia pomo-

cy finansowej Miastu Zamość. 
Jak w latach ubiegłych Rada podjęła de-

cyzję o przekazaniu kwoty 2.000,00 zł 

na dofinansowanie do działalności Izby 

Wytrzeźwień w Zamościu.  

 

9/ uchwała w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2008 rok. 

Z ważniejszych zmian należy wymienić: 
1. Zwiększono dochody budżetu gminy 

na zadania własne o kwotę 6.127,30 zł z 

tego - 5.000,00 zł. z tytułu dotacji 

otrzymanej z Polskiej Fundacji Dzieci i 

Młodzieży w Warszawie na realizację 
programu „Krasnobrodzkie warsztaty 

astronomiczne” (zwiększenie dochodów 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Krasnobrodzie).  

2. Zwiększono wydatki budżetu gminy 

na zadania własne o kwotę 10.777,30 zł, 

z tego 4.650,00 zł na zakup pojemników 

do selektywnej zbiórki odpadów komu-

nalnych. 

 

Budżet gminy po zmianach wynosi: 

Dochody: 15.542.828,30 zł. 

Wydatki: 18.011.549,30 zł. 

Przychody: 3.572.000,00 zł. 

Rozchody: 1.103.279,00 zł. 

 

Z treścią podjętych uchwał można zapo-

znać się na stronie internetowej pod ad-

resem http://www.bip.mbnet.pl (w za-

kładce Uchwały Rady Miejskiej). 
 

oprac. E. Borek 

 

 

 W dniu 31 stycznia 2008 roku w 

Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyła 

się XIV sesja V kadencji Rady Miejskiej 

w Krasnobrodzie. W sesji uczestniczyło 

15 radnych oraz Burmistrz, Z-ca Burmi-

strza, Sekretarz Gminy, Komendant 

Straży Miejskiej w Zamościu, Kierow-

nik Posterunku Policji w Krasnobrodzie, 

Kierownicy jednostek podległych, pra-

cownicy Urzędu Miejskiego, sołtysi.  

 

Podczas sesji podjęto 13 następujących 

uchwał:  

1/ uchwała ws. powołania Straży Miej-

skiej w Krasnobrodzie. 
Przed podjęciem uchwały Burmistrz J. 

Oś uzasadnił potrzebę powołania straży. 

Z uwagi na tematykę podejmowanej 

uchwały na sesję zaproszono p. Wiesła-

wa Gramatykę Komendanta Straży 

Miejskiej w Zamościu. Pan Komendant 

pokrótce opowiedział o historii powsta-

wania straży, określił jej zadania jak 

również podzielił się swoimi doświad-

czeniami z pracy.  

Zgodnie z podjętą uchwałą Straż w Kra-

snobrodzie będzie funkcjonowała od 01 

czerwca br. w dwuosobowej obsadzie, w 

ramach struktury Urzędu Miejskiego.  

 

2/ dwie uchwały dotyczące planów od-

nowy miejscowości dla Wólki Husiń-

skiej i Majdanu Wielkiego na lata 

2008-2013.   
Plany Odnowy Miejscowości są nie-

zbędne przy ubieganiu się o środki unij-

ne z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013.  

Miejscowości Majdan W. i Wólka H. 

zostały wybrane jako pierwsze do opra-

cowania planów odnowy miejscowości 

a co za tym idzie możliwości pozyska-

nia funduszy unijnych. Dokumenty te 

były przygotowywane i uchwalone po 

wcześniejszych konsultacjach 

z mieszkańcami. 

W swej treści zawierają koncepcje roz-

woju miejscowości oraz zagospodaro-

wanie centrum wsi. W Majdanie Wiel-

kim planuje się wykonanie min.: boiska, 

modernizację remizy OSP, placu zabaw 

dla dzieci, chodnik, zatokę autobusową. 
W planie dla miejscowości Wólka Hu-

sińska przewidziano wykonanie min.: 

świetlicy, chodnika, przystanku autobu-

sowego, oświetlenie uliczne. 
 

3/ uchwała ws. zmiany uchwały Nr 

V/26/07 Rady Miasta i Gminy 

w Krasnobrodzie z dnia 16 lutego 

2007r. dotyczącej określenia górnych 

stawek opłat za usługi w zakresie od-

bierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i 

transport nieczystości ciekłych z terenu 

 

gminy Krasnobród. 
Rada określiła górną stawkę opłat za 

usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych na kwotę 85.00 zł. brutto 

za m3 

Stawki opłat za opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczysto-

ści ciekłych nie uległy zmianie. Pozosta-

ło 14,00 zł brutto za m3. 

 

4/ uchwała. ws. ustalenia opłaty za 

zrzut nieczystości stałych na gminne 

wysypisko w Grabniku. 
Na wniosek ZGK z/s w Majdanie Wiel-

kim Rada ustaliła wysokość opłaty za 

zrzut 1m 3 nieczystości stałych na gmin-

ne wysypisko w Grabniku w wysokości 

42,00 zł. plus 7% WAT. W przeliczeniu 

na kosz 110 l, mieszkaniec będzie płacił 

– 9,44 zł brutto. 

Z wyjaśnień udzielonych przez Dyrekto-

ra ZGK z/s w Majdanie Wielkim po-

trzeba zmiany cen wynikła z uwagi na 

wzrost kosztów, które składają się na 

cenę 1m3 odpadów komunalnych. Jed-

nym z głównych kosztów są opłaty śro-

dowiskowe odprowadzane do Urzędu 

Marszałkowskiego za tzw. korzystanie 

ze środowiska (do końca 2007 roku pła-

ciliśmy 15 zł. za 1 tonę śmieci składo-

wanych na wysypisku w Grabniku a od 

stycznia 2008 roku 75,00 zł.) Pozostałe 

koszty to wynagrodzenie pracownika 

pracującego na wysypisku, sprzętu, 

koszty administracyjne i inne. 

 

5/ Cztery uchwały dotyczące wyrażenia 

zgody na zbycie niezabudowanych nie-

ruchomości gruntowych stanowiących 

własność gminy Krasnobród.  
Rada wyraziła zgodę na zbycie czterech 

działek położonych w m. Grabnik. 

Zgodnie z planem zagospodarowania 

przestrzennego są to działki normatyw-

ne spełniające wymogi zabudowy letni-

skowej, położone są w całości bądź w 

części na terenach budownictwa letni-

skowego.  

 

6/ uchwała w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie zabudowanej nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność gminy 

Krasnobród.  
Działka poł. w Potoku Senderkach jest 

uzbrojona i normatywna. Zgodnie z pla-

nem zagospodarowania przestrzennego 

położona jest w połowie na terenach bu-

downictwa zagrodowego i letniskowego 

a w pozostałej części na terenach upraw 

rolnych.  
 

7/ uchwała w sprawie wyrażenia zgody 

na oddanie w najem nieruchomości lo-

kalowej. 
Uchwała dotyczy lokalu mieszczącego 

się w budynku Urzędu Miejskiego w 

 

OGŁOSZENIE 
 

 Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy 

Społecznej w Krasnobrodzie informuje 

o możliwości skorzystania z bezpłat-

nych szkoleń i kursów podnoszących 

kwalifikacje zawodowe. 

 Ośrodek Pomocy zachęca osoby 

bezrobotne korzystające ze świadczeń 

pomocy społecznej do wzięcia udziału 

w projekcie, finansowanym ze środków 

unijnych. W ramach projektu będą po-

krywane koszty szkoleń i dojazdów. 

 Osoby zainteresowane mogą zgła-

szać się do Ośrodka Pomocy w Krasno-

brodzie do końca lutego. Ilość miejsc 

ograniczona. 
Kierownik MOPS w Krasnobrodzie 

Mirosława Konopka 



               

 

 


