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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 
 

Gmina Krasnobród w LOT 
W dniu 7 marca 2006r. podczas XXXIII 
sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 
radni zdecydowali o przystąpieniu gminy 
Krasnobród do Lokalnej Organizacji 
Turystycznej „Zamość i Roztocze”. 
Główne cele LOT-u to m.in.: rozwój 
turystyki, kreowanie i upowszechnianie 
wizerunku Zamościa i Roztocza jako 
miasta i regionu atrakcyjnych turystycznie, 
integracja i opiniowanie przedsięwzięć 
zmierzających do rozwoju turystyki, 
rekreacji i wypoczynku, współpraca z 
innymi krajowymi i zagranicznymi 
instytucjami, organizacjami, 
stowarzyszeniami i innymi podmiotami 
realizującymi podobne cele. Przedstawiciel 
gminy w dniu 18 marca 200r. uczestniczył 
w walnym Zgromadzeniu LOT-u, które 
odbyło się w Józefowie, na którym gminę 
Krasnobród przyjęto na członka 
organizacji. 
 

Statut Uzdrowiska Krasnobród 
Na sesji w dniu 7 marca br. Rada Miejska 
w Krasnobrodzie uchwaliła nowy 
tymczasowy statut uzdrowiska 
Krasnobród.  Statut dostosowuje 
funkcjonowanie uzdrowiska do  nowych 
przepisów wynikających z ustawy o 
lecznictwie uzdrowiskowym. Umożliwia 
również rozwój i prowadzenie lecznictwa 
uzdrowiskowego w dwunastu  kierunkach 
lecznictwa. Rada Miejska wybrała także 
Komisję Uzdrowiskową. Na 
przewodniczącego Komisji został wybrany 
Kazimierz Adamczuk (obecny 
Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie). 
 

Lemoniadziarnia sprzedana 
W dniu 3 marca br. odbył się przetarg na 
sprzedaż zabudowanej nieruchomości 
budynkiem po byłej wytwórni wód 
gazowanych przy ul. Targowej w 
Krasnobrodzie. W wyniku licytacji cenę tej 
nieruchomości ustalono na kwotę 93.000 
zł. Według deklaracji Burmistrza  

 
Krasnobrodu środki finansowe uzyskane ze 
sprzedaży, po uzupełnieniu środkami z 
budżetu gminy wykorzystane zostaną na 
modernizację około 150 mb ulicy 
Targowej. 
 

Prace społecznie użyteczne 
Burmistrz Krasnobrodu zaplanował na 
bieżący rok zatrudnienie 14 osób 
(bezrobotnych i bez prawa do zasiłku) w 
ramach prac społecznie użytecznych. 
Spośród tych osób 4 osoby będą 
zajmowały się pielęgnacją zieleni, 3 osoby 
- konserwacją urządzeń melioracyjnych, 3 
osoby – sprzątaniem terenów rekreacyjno-
sportowych, natomiast 4 osoby znajdą 
pracę w okresie jesienno-zimowym i będą 
zajmowały się odśnieżaniem. 
Osoby zatrudnione w ramach tych prac nie 
mogą pracować dłużej niż 10 godzin w 
tygodniu. 
 

Już wkrótce 
 podpisanie umowy 

Na początek kwietnia planowane jest 
podpisanie umowy pomiędzy Burmistrzem 
Krasnobrodu i Wojewodą Lubelskim w 
sprawie dofinansowania inwestycji 
„Budowa II i III etapu sanitarnej sieci 
kanalizacyjnej w mieście Krasnobród”. 
Inwestycja ta będzie współfinansowana ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach ZPORR 2004-
2006. 
 

Piekniej nad zalewem 
17 marca br. w  Urzędzie Miejskim  
w Krasnobrodzie odbył się przetarg na 
dzierżawę (na okres 10 lat) dziewięciu 
działek położonych nad zalewem. Nowi 
dzierżawcy zobowiązani są do budowy w 
ciągu 2 lat nowych obiektów 
gastronomiczno-handlowych. W kilku 
przypadkach, gdzie stan obiektu i jego 
wygląd nie budzi większych zastrzeżeń 
wystarczające będzie przeprowadzenie 
remontu bądź modernizacji.  Inwestorzy 
mają obowiązek uzgadniania z gminą 
projektów nowych inwestycji oraz prac 
budowlanych. Budowane i remontowane 
obiekty wyglądem architektonicznym mają 
nawiązywać do regionalnej zabudowy. Do 
budowy będzie można używać 
tradycyjnych materiałów takich jak:  
kamień, drewno, ceramika. Ważne będzie 
również  estetyczne zagospodarowanie  

 

 
terenu wokół budynków. Dzięki tym 
rozwiązaniom jest szansa, że za dwa lata 
tradycyjne miejsce spotkań  dla młodzieży 
i wczasowiczów, jakim jest pasaż nad 
zalewem będzie jeszcze bardziej 
atrakcyjne. 
 

Chodniki przy drogach 
 powiatowych w Krasnobrodzie 

Wkrótce zostanie ogłoszony nowy przetarg 
na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, 
realizowanych przez gminę Krasnobród, 
dotyczących budowy oraz remontu 
chodników przy drogach powiatowych w 
Krasnobrodzie. W ramach procedury 
przetargowej zostanie wyłoniony 
wykonawca na remont chodnika przy ulicy 
Lelewela w Krasnobrodzie (odcinek od 
ulicy Spokojnej do zatoki autobusowej 
przy ZSO) oraz budowę chodnika przy 
ulicy Tomaszowskiej w Krasnobrodzie – I i 
II etap. Wartość robót, na które ogłoszony 
zostanie przetarg ocenia się na około 230 
tys. zł. 
 

Mickiewicza i Cicha 
Rozpoczęła się realizacja zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja 
ciągów pieszo-jezdnych w ulicy 
Mickiewicza i Cichej w Krasnobrodzie. Ze 
względu na przeciągającą się zimę, niskie 
temperatury oraz głęboko zamarznięty 
grunt z pewnym opóźnieniem rozpoczną 
się roboty budowlano-montażowe 
związane z budową nowego oświetlenia w 
ulicy Mickiewicza, lecz termin 
zakończenia całej inwestycji ustalony w 
harmonogramie realizacji inwestycji na 15 
lipca 2006r. nie powinien ulec wydłużeniu. 
Generalnym wykonawcą jest firma PRD 
Spółka z o.o. z Zamościa. Ze względu na 
wysoki stopień skomplikowania całej 
inwestycji roboty budowlane będą 
wykonywały aż trzy przedsiębiorstwa. Jako 
pierwsza na plac budowy w 2006r. weszła 
ekipa firmy PARTNER z Chełma będąca 
podwykonawcą robót kanalizacyjnych 
związanych z budową kolektora 
deszczowego w ulicy Mickiewicza. Roboty 
elektryczne związane z budową oświetlenia 
ulic wykona firma ELIN z Zamościa. Nad 
prawidłowością prowadzonych robót 
budowlanych z ramienia Urzędu 
Miejskiego w Krasnobrodzie czuwa firma 
AKTEX z Tomaszowa Lubelskiego. 
 

Nowy wodociąg 
w ulicy Mickiewicza 

Modernizacja ulicy Mickiewicza w 
Krasnobrodzie wymusiła konieczność 
wymiany bardzo starego fragmentu 
wodociągu miejskiego wykonanego z rur 
azbestowych, który przebiega w miejscu, w 
którym wykonany zostanie chodnik dla 
pieszych. Aby uniknąć powstania w 
przyszłości awarii pod nowym chodnikiem 
przeprowadzona zostanie wymiana 
fragmentu bardzo starego wodociągu, który 
dostarcza wodę do budynku poczty oraz 
ośrodka zdrowia w Krasnobrodzie. Roboty 
związane z ułożeniem nowej sieci wykona 
Zakład Remontowo-Budowlany Adam 
Kustra z Zamościa.  

Informacje zebrała: 

 M. Czapla 



                                                                                          Marzec  2006                  3                           
 

 

Nie lękajcie się!!! 
 
samo niczym nie dającym się zastąpić - 
źródłem, proklamacją i obroną tych 
wartości, które są najważniejsze dla każdej 
ludzkiej istoty; dla człowieka ze 
wszystkich czasów, ze wszystkich ras, 
kultur, religii, światopoglądów, systemów 
politycznych, ekonomicznych i 
socjalnych. Ewangelia broni, bowiem 
bezkompromisowo ludzkiego życia, 
domaga się dla głodnych chleba, zabiega o 
pokój i występuje w obronie wolności. Te 
cztery fundamentalne dla całego świata 
wartości, a jednocześnie wyzwania stojące 
przed ludzkością, to znaczy: życie, chleb, 
pokój i wolność – były punktem 
centralnym w społecznym, a także 
głęboko religijnym nauczaniu Jana Pawła 
II. Jakże często mówił, że nie da się tych 
wartości obronić i uzyskać bez 
ewangelicznej miłości bliźniego i bez 
poszanowania Bożych przykazań, które 
nie są spisem nakazów i zakazów 
krępujących ludzką wolność, lecz są 
koniecznymi dla przetrwania rodzaju 
ludzkiego, każdego narodu, każdej rodziny 
i każdego poszczególnego człowieka 
wskazaniami. Tak często Ojciec Święty 
nam przypominał, że niemal całe zło, jakie 
nęka nas i naszych bliźnich, pochodzi stąd, 
że ktoś podeptał ewangeliczne 
przykazanie miłości Boga i bliźniego; 
bądź złamał jakieś Boże przykazanie; że 
kogoś zabił, okradł, skrzywdził, zdradził, 
oczernił, obmówił; że się nie zlitował, że 
nie przebaczył, że nienawidził, że chociaż 
mógł - nie udzielił potrzebującemu 
bliźniemu pomocy. 
 Tak bardzo i tak prawdziwie kochał 
młodzież. I miliony młodych ludzi, którzy 
pragną prawdy i brzydzą się zakłamaniem, 
którzy pragną weryfikacji przez 
świadectwo życia głoszonych do nich 
teorii, którzy w swoim ogromnym 
procencie wcale nie są urzeczeni 
współczesnymi propozycjami na życie w 
świecie ustawicznej zabawy i 
przyjemności – te niezliczone miliony  

 
młodzieży pokochały Jana Pawła i trwały 
w ogromnych rzeszach na spotkaniach z 
nim we wszystkich zakątkach kuli 
ziemskiej. Trwały przy nim, mimo, że 
głosił im prawdy trudne, że prosił ich, aby 
byli wierni Bożym przykazaniom, aby byli 
ofiarni, aby dużo sami od siebie wymagali, 
chociażby nikt niczego od nich już nie 
wymagał. 
„Kto chce być uczniem moim, niech 

weźmie krzyż swój i niech mnie 

naśladuje”. Całe życie Jana Pawła II było 
weryfikacją tych Chrystusowych słów.  
 W pierwszą rocznicę odejścia Ojca 
Świętego Jana Pawła II do domu Ojca, 
jakby daje się słyszeć Jego pełen miłości i 
ciepła głos:  

Bracia i Siostry!  

Nie lękajcie się! Przezwyciężycie wszelkie 

zło, jeśli zachowacie wierność 
Chrystusowi i Jego Ewangelii. Miłujcie 

się. Przestrzegajcie Bożych przykazań. 

Odrzućcie niesnaski. Żyjcie mądrze i 

uczciwie. Chrońcie niewinne życie ludzkie. 

Dbajcie o rodziny i zachowujcie wierność 
małżeńską. Dobrze wychowujcie dzieci. I 

całe swoje życie polecajcie w modlitwie 

Bożej opiece. Z pewnością tak dziś do nas 
mówi. Z pewnością modli się skutecznie 
za naszą Ojczyznę, za każdą i każdego z 
nas.  
Ojciec Święty Jan Paweł II nie umarł. On 
żyje. Żyje w Domu Ojca Niebieskiego, ale 
też żyje w dziełach, które zostawił, w 
słowach, które wygłosił do nas, w swoich 
dokumentach, listach i książkach, które 
dla nas napisał. 
 Jeśli naprawdę go kochaliśmy i 
kochamy, zachowajmy w sercach i 
rozważajmy te darowane nam skarby. 
Żyjmy według wskazań, które nam 
zostawił. Idźmy za nimi. Tak jak pragnął, 
żyjmy piękniej i zmieniajmy świat, w 
którym żyjemy. Zmieniajmy ten świat 
dobrocią, życzliwością i uczciwością.  
 Bądźmy przekonani, że w momencie, 
kiedy i my przechodzić będziemy do 
niebieskiej ojczyzny, nasz umiłowany 
Ojciec Jan Paweł II powita nas tam z 
otwartymi ramionami. 
 

      ks. Krzysztof 

 

 

 Gdy Ojciec umiera, gromadzą się przy 
nim wszystkie jego dzieci, które karmił i 
wychowywał, które uczył odróżniać dobro 
od zła, które prowadził przez życie. 
 To przed rokiem my Polacy, my 
katolicy, my ludzie dobrej woli z całego 
świata, przeżywaliśmy ten trudny dla nas 
moment ziemskiego pożegnania z Ojcem, 
który przez ostatnie dziesięciolecia był dla 
nas największym autorytetem moralnym, 
który wskazywał nam właściwe drogi 
życia, który budził nadzieję na zwycięstwo 
dobra nad złem, który ku dobremu 
zmieniał cały świat. Ze ściśniętymi przez 
ogromny żal sercami i ze łzami w oczach 
żegnaliśmy Jana Pawła II, który z Woli 
Bożej zakończył swoją pełną 
błogosławionego trudu wędrówkę przez 
życie.  
 On nigdy nie bał się śmierci. On 
czekał z radością na spotkanie z Bogiem, 
którego sprawie tak wiernie i wspaniale 
służył. On ciągle powtarzał słowa, które 
śpiewamy w czasie wielkich uroczystości: 
Tobie Panie zaufałem, nie będę, 

zawstydzon na wieki. 
 Jan Paweł II nie bał się swojej śmierci. 
Był zawsze na nią przygotowany. Może 
tęsknił za wieczną ojczyzną, w której jest 
pokój i niezmącone szczęście. To my 
baliśmy się o niego. To my baliśmy się 
jego śmierci. Baliśmy się osierocenia i 
wielkiej pustki, jaka po tej śmierci ogarnie 
nas i cały świat. 
Przez ostatnie lata, miesiące i dni 
obserwowaliśmy z niepokojem, a nawet z 
trwogą, coraz wyraźniejsze symptomy 
jego fizycznej słabości, choroby, która go 
gnębiła, trudnego do wyobrażenia 
cierpienia, jakie znosił. Dzięki swojej 
potężnej woli, dzięki wierze poruszającej 
cały świat i ustawicznej modlitwie – 
Ojciec święty zawsze całkowicie 
świadomy i najgłębiej ze współczesnych 
widzący problemy całego świata - 
przezwyciężał tę golgotę; z 
niespotykanym męstwem dźwigał swój 
krzyż, i cierpiąc na oczach całego świata, 
do ostatniego słowa, do ostatniego gestu, 
do ostatniego tchnienia – głosił ludzkości 
Ewangelię.  
 Przed naszymi oczyma staje dziś 
największy herold Chrystusowy czasów 
nowożytnych. Podobny był Apostołowi 
Pawłowi, za przykładem, którego 
przemierzał świat w ustawicznym 
poszukiwaniu ludzkich dusz. Podobny był 
Apostołowi Piotrowi, którego zastąpił na 
rzymskiej stolicy i za przykładem, którego 
wiernie wypełniał dane mu przez 
Chrystusa przy Ostatniej Wieczerzy 
polecenie – Umacniaj swoich braci. 
Podobny był Apostołowi Janowi, 
ponieważ tak jak on wiernie i mężnie stał 
przez całe swoje życie wraz z Maryją u 
stóp Chrystusowego Krzyża; ponieważ tak 
jak on, uznał Matkę Chrystusową za swoją 
Matkę. 
 Ojciec Święty Jan Paweł II, przez całe 
swoje posługiwanie uświadamiał 
ludzkości, że Ewangelia jest od dwóch 
tysięcy lat ciągle tak samo ważnym, tak  
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Konwent  
Marszałków Województw RP 

 

 
24 lutego 2006 (piątek) 

9:00 - 10:00 Jerzy Miller - Prezes 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
- "Założenia finansowania jednostek 

służby zdrowia w województwach w 

latach 2006-2007" 

10:00 - 10:15 prof. dr hab. Elżbieta 
Mączyńska - Prezes Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego 
- "Współpraca Polskiego Towarzystwa 

Ekonomicznego z regionami" 

10:15 -10:30 Ada Kostrz-Kostecka - 
Wiceprezes PAP  
- "Bieżąca informacja w sprawie 

współpracy serwisu samorządowego 

PAP z województwami partnerskimi". 
10:30 - 11:00 Przerwa kawowa, 
konferencja prasowa. 
11:00 - 12:00 Halina Dmochowska - 
Wiceprezes Głównego Urzędu 
Statystycznego 
- "Wprowadzanie zmian w 

sprawozdawczości statystycznej na rzecz 

dostosowania jej formy i zakresu do 

potrzeb regionów (m.in. model 

ekonometryczny HERMIN, potrzeby 

informacyjne na poziomie NUTS 3, 

NUTS4, NUTS 5 itd.)" 

12:00 - 12:30 Przyjęcie stanowisk 
Konwentu. 
12:30 - 13:00 Sprawy różne, przyjęcie 
propozycji tematów na następne obrady, 
zakończenie obrad.  
13:00 Obiad 
 

 

 
 W dniach 23-24 lutego 2006r. w Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” w 
Krasnobrodzie odbył się Konwent Marszałków Województw RP. Konwentowi 
przewodniczył Marszałek Województwa Lubelskiego Edward Wojtas. 
 Podczas dwudniowych obrad, które miały miejsce w Krasnobrodzie marszałkowie 
ze wszystkich regionów Polski wraz z zaproszonymi gośćmi reprezentującymi różne 
urzędy państwowe poruszali ważne tematy dotyczące kraju i starali się wypracować 
wspólne stanowiska w tych sprawach. 
  
 Oto program Konwentu: 

23 lutego 2006 (czwartek) 
10:00 - 10:15 Otwarcie obrad 
10:15 - 11:15 Barbara Kluza - Doradca Ministra Transportu i Budownictwa 
Maciej Borsa - Dyrektor Departamentu Ładu Przestrzennego i Architektury w 
Ministerstwie Transportu i Budownictwa 
- "Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju - ewentualne kierunki zmian". 

- "Plany zagospodarowania przestrzennego województw oraz obszarów 

metropolitalnych - aktualne uwarunkowania formalno-prawne". 

11:15 - 12:15 Rafał Sukiennik - Naczelnik Wydziału Wdrażania, Promocji i 
Programowania Współpracy Terytorialnej w Departamencie Interreg w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego 
- "Europejska współpraca terytorialna w latach 2007 - 2013" 

12:15 - 12:45 Przerwa kawowa 
12:45 - 14:50 Agnieszka Kapciak - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w 
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
Paweł Chorąży - Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskimi Funduszami 
Społecznymi 
- "Stan prac nad przygotowaniem Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 

2007 - 2013", 

- "Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent regionalny" 

14:50 - 15:20 Michał Sobolewski - Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w 
Ministerstwie Zdrowia 
- "Perspektywy funkcjonowania Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w 

kontekście planowanych zmian legislacyjnych" 

15:20 - 15:50 Obiad.  
16:30 Wyjazd turystyczny. 
19:30 Kolacja.  
 

Marszałek Województwa Lubelskiego Edward Wojtas otwiera Konwent. Obok 

Marszałka siedzą: Barbara Kluza – doradca Ministra Transportu i Budownictwa oraz 

Maciej Borsa - dyrektor Departamentu Ładu Przestrzennego i Architektury w 

Ministerstwie Transportu i Budownictwa. 

 

Zaproszenie 
 

Proboszcz Parafii NNMP 
w Krasnobrodzie 

oraz Dyrekcja, Nauczyciele 
i Uczniowie 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 

 

zapraszają na 
 

Uroczystości Obchodów 
I Rocznicy Śmierci 

Papieża Jana Pawła II, 
 

które odbędą się 
w niedzielę 2 kwietnia 2006r. 

o godz. 20.00 
w Sanktuarium Maryjnym 

w Krasnobrodzie. 
 
W programie uroczystości:  
- Montaż słowno-muzyczny w 
wykonaniu uczniów ZSO w 
Krasnobrodzie 
- Modlitwa o rychłą beatyfikację Ojca 
Świętego 
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III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 
o Janie Pawle II – Półfinał Krasnobród 2006 

 

Jana Pawła II, pozwolił na wzbogacenie 
wiedzy, przypomnienie postawy 
ludzkiej i duchowej wielkiego Polaka.  
 Turniej przebiegał w dwóch 
kategoriach – szkoły podstawowe i 
gimnazja. W opinii komisji 
konkursowej i młodzieży poziom 
wiadomości, prezentowany przez 
uczniów, był imponująco wysoki. Swoje 
uznanie, dla wysokiego poziomu wiedzy 
prezentowanej przez młodzież, wyraził 
Ks. Prałat Roman Marszalec. 
 W kategorii szkół podstawowych 
pierwsze miejsce i awans do finału 
uzyskali reprezentanci SP Nr 51 im. 
Jana Pawła II z Lublina, drugie 
miejsce godnie wywalczyli uczniowie z 
SP Nr 5 w Krośnie, a trzecie miejsce 
SP Nr 12 ze Stalowej Woli. 
 W kategorii gimnazja pierwsze 
miejsce i awans do finału wywalczyli 
przedstawiciele Gimnazjum w 
Gorzycach, drugie miejsce uczniowie z 
Publicznego Gimnazjum w 
Klimkówce k/ Krosna, a trzecie 
miejsce młodzież z Gimnazjum Nr 2 
w Tomaszowie Lubelskim. 
 Laureaci otrzymali również nagrody 
albumowe wydania poświęcone Janowi 
Pawłowi II, ufundowane przez 
miejscowych sponsorów. 17 marca 
2006r. odbędzie się finał konkursu 
w Warszawie, na który pojadą laureaci i 
organizator półfinału, czyli ZSO z 
Krasnobrodu. 
 Podczas oczekiwania na wyniki 
konkursu, wszyscy spotkali się na 
wspólnym obiedzie. Uczestnicy 
konkursu mieli okazję wziąć udział w 
krótkiej wycieczce po Krasnobrodzie. Z 
zainteresowaniem słuchali opowieści o  
 

dziejach Krasnobrodu i Sanktuarium.  
Uczniowie i nauczyciele ZSO w 
Krasnobrodzie starali się pokazać, w 
jaki sposób poznają i realizują 
przesłania swego Patrona. W szkolnej 
galerii pokazali najciekawsze prace 
plastyczne z ostatniego 
międzyszkolnego konkursu 
plastycznego, a w bibliotece wystawę 
wydawnictw o Janie Pawle II. 
 Finał konkursu swoja obecnością 
zaszczycili i uświetnili zaproszeni 
goście: p.o. Dyrektora Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Zamościu 
Marian Szostak, Burmistrz 
Krasnobrodu Marek Pasieczny oraz 
Ks. Prałat Roman Marszalec Kustosz 
krasnobrodzkiego Sanktuarium. 
 Goście wspólnie z młodzieżą 
wysłuchali części artystycznej, w której 
zestawiono fragmenty Pisma Świętego z 
życiem Patrona szkoły. Starannie 
przygotowanym recytacjom 
towarzyszyła nastrojowa muzyka, a 
obecność Papieża podkreślał 
symboliczny, pusty tron. Część 
artystyczną przygotowali członkowie 
Szkolnego Koła Teatralnego pod 
kierunkiem pani Joanny Cios. 
 Organizacja takiego przedsięwzięcia 
wymagała wiele pracy, ale przyniosła 
też wiele satysfakcji zadowolenia, 
podsumowując uroczystość powiedziała 
wicedyrektor Zdzisława Pakuła.  
 Miejmy nadzieję, że kolejna edycja 
konkursu będzie również okazją, aby 
tworzyć więzy w Rodzinie Szkół – 
integrować się i kształtować postawy, 
charaktery zgodnie nauczaniem Naszego 
Wielkiego Patrona. 

Marzena Gęśla 

Fotoreportaż – str.  ... 

 W 1998 r. szkoły noszące imię Jana 
Pawła II utworzyły Rodzinę Szkół. Ideą 
łącząca wszystkie szkoły jest stałe 
pogłębianie wiedzy o osobie i nauczaniu 
papieża Jana Pawła II. Więź miedzy 
szkołami, tak jak w wielkiej rodzinie, 
tworzy się poprzez kultywowanie 
tradycji, wspólne spotkania, 
przestrzeganie wartości głoszonych 
przez Jana Pawła II. Wzajemna pomoc, 
wyjątkowa życzliwość, dowody 
przyjacielskich wręcz kontaktów 
między szkołami, to jeden z wielu 
atutów istnienia Rodziny Szkół. 
 Każde spotkanie członków Rodziny 
jest okazją do dzielenia się wiedzą 
i doświadczeniem w wychowywaniu 
uczniów. Młodzież i nauczyciele 
spotykają się podczas pielgrzymek na 
Jasną Górę, na konkursach literackich, 
plastycznych, turniejach i zawodach 
sportowych. 
 Od społeczności szkół noszących 
imię Jana Pawła II zależy, czy nauki i 
wiedza o Papieżu zostaną zaszczepione 
w sercach i pamięci przyszłych pokoleń. 
Myśląc o tym, Rodzina Szkół 
zorganizowała III Ogólnopolski 

Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II.  
 W tym roku to już trzecia edycja 
tego konkursu. Do organizacji półfinału 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o 
Janie Pawle II Dyrektor Marek 
Pawluk zgłosił Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie. 
Organizowanie i udział w konkursie to 
ciągłe poznawanie, odkrywanie postaci 
Patrona i głoszonych przez niego 
wartości, to chęć zapamiętania go i 
utrzymywania z nim duchowej więzi. 
Tak wypowiadali się zarówno 
organizatorzy jak też uczniowie i 
nauczyciele, którzy przybyli do 
Krasnobrodu. 
 W konkursie uczestniczyło 15 szkół 
podstawowych i 15 gimnazjów z 
województw podkarpackiego i 
lubelskiego. Każdą szkołę 
reprezentowała trzyosobowa drużyna. 
Konkurs miał formę turnieju, dlatego 
widzowie słuchali z dużym 
zainteresowaniem odpowiedzi 
i dopingowali uczestników oklaskami.  
 Zmagania uczniów oceniało komisja 
konkursowa, której przewodniczyli ks. 
Piotr Gmiterek oraz starszy wizytator 
Pani Anna Tryka. Członkami komisji 
byli nauczyciele wylosowani spośród 
opiekunów reprezentujących szkoły. 
Uczestnicy konkursu ambitnie walczyli 
o wejście do finału, a radosna i 
mobilizująca reakcja publiczności 
dodawała im otuchy.   
 Konkurs obserwowali uczniowie 
ZSO z Krasnobrodu. Czas spędzony na 
słuchaniu mało znanych faktów z życia 
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IV Edycja Konkursu Literackiego o Janie Pawle II 
– Krasnobród 2006 

 3 marca 2006 roku w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II 
w Krasnobrodzie odbyło się uroczyste 
podsumowanie i wręczenie nagród 
laureatom i wyróżnionym w IV Edycji 
Konkursu Literackiego poświęconego 
patronowi naszej szkoły. Hasło 
tegorocznego konkursu brzmiało „Święty 
natychmiast. Twoje świadectwo w 
procesie beatyfikacyjnym sługi bożego 
Jana Pawła II.”  
 Prace nadesłało 57 uczniów z całego 
regionu, między innymi z Zamościa, 
Zwierzyńca, Aleksandrowa, 
Szczebrzeszyna, Hrubieszowa, Krynic, 
Rejowca, Tereszpola i Klimkówki koło 
Rymanowa. Uczniowie biorący udział w 
konkursie w sposób bardzo ciekawy 
i wzruszający przedstawiali dowody 
świętości naszego Papieża odwołując się 
często do osobistych przeżyć. Komisja 
konkursowa składająca się z nauczycieli 
naszej szkoły wysoko oceniła poziom 
literacki nadesłanych prac. 
 Oto wybrane, najciekawsze 
fragmenty nagrodzonych autorów: 
  „ … Jan Paweł II był święty na co 
dzień, od rana do wieczora. Nie dało się 
w jego postawie dostrzec żadnego „ale”, 
żadnej szczeliny, przez którą mogłoby się 
dostać zło i Go zniszczyć. Był to monolit 
– to co myślał, mówił i czynił stanowiło 
całość. Był orędownikiem prawdy, a 
nawet tę najbardziej trudną, przekazywał 
tak, że nikogo nie ranił. Posiadał w sobie 
ogromną miłość i pogodę ducha, kolejne 
dary od Boga. Pomimo wielkiego 
cierpienia jakiego doświadczył Papież, 
nikt nigdy nie widział go uskarżającego 
się. Wręcz przeciwnie – widzieliśmy Go 
uśmiechniętego, radosnego i otwartego 
na innych ludzi. Myślę, że nikogo nie 
trzeba zapewniać, że Karol Wojtyła miał 
wyjątkowy dar trafiania do ludzkich serc. 
Ku zaskoczeniu świata podążały za Nim 
tłumy młodzieży, na której Mu tak 
bardzo zależało. Powtarzał jej: „Wy 
jesteście solą ziemi i przyszłością 
świata”. Wiedział, że to z młodych 
wyrośnie później inteligencja i to oni 
poniosą w przyszłość jego nauczanie, 
dlatego tak liczył na ich zaufanie i 
doczekał się. To wspomnienie Papieża 
kochającego i wierzącego w dzisiejszą 
młodzież, do której grona należę, 
najbardziej utkwiło mi w pamięci. Myślę, 
że nie tylko mnie, bo w końcu to nas 
żegnał słowami: „Szukałem Was, a teraz 
Wy przyszliście do mnie. I za to Wam 
dziękuję”…”  

Magdalena Piskor – ZSO Krasnobród 

 

„ … Mnie osobiście Karol Wojtyła 
pokazał, co to znaczy wierzyć. 
Pokazywał swoją osobą, że wiara jest 
radością, jest wielkim szczęściem, że z 
obcowania z Bogiem należy się cieszyć. 
Uzmysłowił  

mi, że wiara nie polega na kłamanej 
powadze, ale na uśmiechu. I ten piękny 
uśmiech, wypływający prosto z serca 
Jana Pawła II zapamiętałam najbardziej. 
Zawsze, kiedy jest mi smutno, kiedy 
świat wydaje mi się wrogi, przypomina 
mi się właśnie ten uśmiech. Wydaje mi 
się, że Karol Wojtyła wiedział jak 
wielkie znaczenie ma dla mnie, dla nas, 
Jego pogoda ducha, dlatego też nawet w 
ostatnich chwilach swojego życia starał 
się pokazać światu, że jego uśmiech 
nadal jest, że nie pokonało go cierpienie. 
Pod koniec życia Papieża zobaczyłam ten 
uśmiech z papieskiego okna, jak zwykle 
skierowany do całego świata. I choć był 
wykrzywiony przez cierpienie, wciąż 
niósł nam nadzieję. I wtedy widząc 
cierpiącego Papieża, który był 
jednocześnie tak bardzo silny po prostu 
się popłakałam. Wtedy po raz pierwszy 
poczułam jak wielką siłę ma ten człowiek 
i ile znaczy w moim życiu.  
 Jan Paweł II w nas – młodzieży 
widział lepszą przyszłość, nie mogę Go 
zawieść…” 

Ewelina Koszarna – Gimnazjum 

w Aleksandrowie 

 

 „ … W ostatnich chwilach życia 
pomyślał właśnie o nas. I to te chwile są 
właśnie najlepszą lekcją życia jakiej 
mógł nam udzielić. Uświadomił nam, że 
śmierć to nie koniec, a początek. Pokazał, 
jak należy odchodzić, że nie trzeba się 
bać, bo już nic złego nie może nas 
spotkać. To właśnie wtedy coś się we 
mnie zmieniło, wyciszyłam się, 
zamyśliłam. Uświadomiłam sobie, że 
wszystko przemija, że życie się kończy, 
ale ślady jakie pozostawiamy są 
niezatarte, że jego koniec zależy od całej 
reszty i że każda śmierć może być taka 
piękna pod warunkiem, że będziemy żyć 
zgodnie z przykazaniami, stąpając 
śladami Wielkiego Papieża. 
Zrozumiałam, że najważniejsze jest to co 
nosimy w sobie i to co możemy dać 
innym.  
 Myślę, a raczej jestem pewna, że 
słowa Jana Pawła II, tak jak On 
pozostaną w moim sercu do końca i będą 
przekładane na życie, a nauki wyniesione 
z tej ostatniej lekcji nie będą wcale 
chwilowe. Mam nadzieję, że dożyję 
czasów, kiedy z dumą będę mogła 
powiedzieć, że otrzymałam ten dar 
przeżywania szczęścia jakim obdarował 
nas, już zapewne święty Papież Polak. 

Katarzyna Kotwis – Gimnazjum w 

Aleksandrowie 

 
„… Zawsze marzyłem o tym, aby 
zobaczyć Ojca Świętego Jana Pawła II na 
żywo, twarzą w twarz. I dobry Bóg 
sprawił, że doczekałem tej chwili. W 
sierpniu  

2004 roku wyjechałem z ciocią i wujkiem 
do Włoch na wakacyjny wypoczynek. 10 
sierpnia, w środę udaliśmy się do letniej 
rezydencji w Castel Gandolfo na 
audiencję z udziałem Papieża. Stało się, 
byłem blisko Ojca Świętego, może 10 – 
15 metrów. Twarz Jego była pełna 
cierpienia, a oczy patrzyły na 
zgromadzonych z wielką miłością i 
życzliwością. Serce biło mi mocniej, 
jakby podchodziło mi do gardła. […] 
Kiedy patrzyłem na twarze i zachowania 
uczestników tej audiencji zrozumiałem, 
że Jan Paweł II nie jest zwykłym 
człowiekiem, to Człowiek Święty. Od tej 
chwili jeszcze bardziej Go pokochałem. 
Modliłem się i prosiłem o zdrowie dla 
niego.[…] Dzień 2 kwietnia 2005 roku 
był najsmutniejszym dniem w moim 
krótkim życiu. Około godziny 22 
usłyszałem bicie dzwonów w naszym 
kościele. Zostałem w swoim pokoju. W 
ciszy, ze ściśniętym sercem przeżywałem 
odejście naszego Umiłowanego Ojca 
Świętego. […] Teraz modlę się o Jego 
rychłą beatyfikację. Zgadzam się z 
tłumem wiernych zgromadzonych na 
Placu Św. Piotra, który wznosił okrzyki: 
Subite Sante! (Święty Natychmiast). 
Zrozumiałem, że Jan Paweł II to Wielki 
Człowiek, Święty Człowiek, ogromnie 
umiłowany przez ludzi na całym świecie. 
A w jego sercu miał miejsce każdy, ja 
też.” 

Mateusz Kusz – ZSO Krasnobród 

 

 „…Swoją „drogę” z Janem Pawłem 
II rozpoczęłam od  wnikliwej analizy 
przemówienia Ojca Świętego 
wygłoszonego podczas Liturgii Słowa w 
Zamościu. Nie wszystko zrozumiałam. 
Szukałam słów skierowanych do dzieci. 
Sama ich nie znalazłam. Dopiero rodzice 
pomogli mi odczytać przesłanie 
skierowane również do mnie. W tamtych 
czasach znacznie łatwiej odbierałam 
obraz niż słowa. Oglądałam, więc 
wszystkie dostępne mi albumy z 
pielgrzymek Papieża do różnych miejsc 
świata. Zawsze coś mnie zadziwiało, 
zachwycało, a czasem rozśmieszało. 
Patrząc na zdjęcia myślałam, że Papież 
jest zwykłym człowiekiem, ciekawym 
ludzi i świata. Później zaczęłam 
dostrzegać jego niezwykłość. Pewnego 
dnia siedząc przed telewizorem poczułam 
ogromne wzruszenie. Jego przenikające, 
pełne miłości spojrzenie dotarło do 
mojego serca. Odtąd jeszcze bardziej 
interesowałam się wszystkim, co dotyczy 
Ojca Świętego…” 

Gabriela Czubacka - Gimnazjum 

Nr7 w Zamościu 

 
Ciąg dalszy na str. 7. 
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Festyn zimowy 
z Radiem Lublin 

 

 W sobotę 11 lutego 2006 roku, tuż 
przed zakończeniem ferii zimowych, na 
Chełmowej Górze odbył się kolejny już 
Festyn zimowy z Radiem Lublin. 
 Podczas festynu miały miejsce 
różnego rodzaju konkurencje 
rekreacyjno-sportowe, w których 
uczestniczyły całe rodziny.  
 W slalomie na nartach najlepszymi 
okazali się: 
I miejsce – Damian Gmyz z 
Krasnobrodu 
II miejsce – Robert Gmyz z Warszawy 
III miejsce – Henryk Borowik z 
Zamościa 
 Najlepsi snowboardziści to: 
I miejsce – Marcin Rak  
II miejsce – Arkadiusz Celej 
III miejsce – Grzegorz Borek 
Uczestnicy festynu zjeżdżali również na 
dętkach i jabłuszkach. W pierwszej 
konkurencji najlepszy był Artur 
Kurantowicz, natomiast w drugiej 
Karolina Wiatrzyk  - oboje z 
Krasnobrodu. 
 Bardzo widowiskową i zabawną 
konkurencją był organizowany corocznie 
zjazd na byle czym. Co roku twórcy 
nietypowych pojazdów wykazują się 
dużą pomysłowością.  W tej konkurencji 
liczy się nie tylko pomysł, ale też 
technika i sposób wykonania pojazdu. 
Ważne aby 
 

 
pojazd był oryginalny i tak wykonany, 
aby mógł pokonać trasę zjazdu. W tym 
najlepszym okazał się i zajął I miejsce 
pojazd nazwany „Byk rozpaczy” z 
Kalinowic. Drugie miejsce zajął „Zetor 
2000” – pojazd, którym kierował Patryk 
Ożga z Krasnobrodu. Na trzecim 
miejscu znalazł się pojazd nazwany 
„Babcia klozetowa” wykonany przez: 
Tomasza Pakułę, Pawła Kozłowskiego, 
Bartłomieja Kawkę i Mateusza Pakułę. 
 Zwycięzcy poszczególnych 
konkurencji otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez sponsorów oraz 
puchary ufundowane przez Burmistrza 
Krasnobrodu.  
 Podczas całego festynu płonęło 
ognisko, przy którym można było się 
ogrzać i upiec smaczne kiełbaski. 
 Festyn zimowy z Radiem Lublin, to 
nie tylko konkurencje i zabawy na 
śniegu, ale także dużo dobrej muzyki 
oraz relacje z imprezy na antenie 
radiowej. Dzięki tym relacjom i 
rozmowom z uczestnikami festynu na 
antenie Radia Lublin o Krasnobrodzkie 
było głośno w całym regionie lubelskim. 
 Tegoroczny festyn zimowy to już 
tylko wspomnienia, a kolejny już za rok. 

M. Czapla 

Fotoreportaż – str. ... 

 

Życzenia 
 Z  okazji Św iąt Z m artw ychw stania  

P ańskiego, w  im ieniu  sw oim  i kapłanów  

pełniących obow iązki duszpasterskie w  

krasnobrodzkiej parafii, M ieszkańcom  

G m iny i P arafii składam  na jlepsze życzenia 

św iąteczne. 

 P anu B urm istrzow i, 

P rzew odniczącem u R ady M iejsk iej i 

Sam orządow i realizacji w szystkich  p lanów  

dotyczących estetyki naszego m iasta i  

okolicy. 

 D yrektorom  i pracow nikom  zakładów  

opiekuńczych, satysfakcji z  udzielanej 

pom ocy ludziom  będącym  w  potrzebie. 

 Służbie zdrow ia, staw iania trafnych 

diagnoz i skutecznego zapobiegania  

fizycznym  słabościom  ich  pacjentów . 

 D yrektorom  szkół i N auczycielom , 

radości w ynikających z  przem ian na lepsze 

ludzkich  postaw  ich  uczniów  i 

w ychow anków . 

 N aszej P olicji spokojnej pracy i braku  

elem entów  przestępczości w  naszym  

regionie. 

 D zieciom  i m łodzieży dorastania  w  

przekonaniu odpow iedzialności za przyszłe 

losy kraju i narodu. 

 W szystkim  rodzinom  ładu m oralnego w  

ogniskach dom ow ych i spokoju w  życiu 

sąsiedzkim . 

 W szystkim  dobrego zdrow ia i radości 

płynącej z  relig ijnych przeżyć Św iąt  

W ielkanocnych. 

K s. P rałat R om an M arszalec 

P roboszcz P arafii N N M P  w  K rasnobrodzie 

 

IV Edycja Konkursu Literackiego 
o Janie Pawle II – Krasnobród 2006 

 

Ciąg dalszy ze str. 6 

 „… I tak będzie, że Jan Paweł II 
będzie mi pomagał w moim wymaganiu 
od siebie i obronie mojego 
„Westerplatte”. Chcę też pamiętać nie 
tylko jego dobrą, uśmiechniętą twarz, ale 
również wskazówki jakie od niego 
otrzymałam, zwłaszcza szacunek do 
drugiego człowieka. Człowieka, który 
nie zawsze jest piękny i młody, ale także 
stary i cierpiący.[…] Dla mnie Ojciec 
Święty jest wzorem, takim o jakim mogę 
przeczytać w Piśmie Świętym. Jest też 
wielkim, największym autorytetem. 
Myślę, że będzie zawsze żywy w mojej 
pamięci. Był ze mną od dzieciństwa i tak 
już zostanie, mimo, że umarł. Tak 
naprawdę to dopiero po śmierci Ojca 
Świętego zrozumiałam, ile On dla mnie 
znaczy.[…] Kiedy Jan Paweł II jeszcze 
żył  myślałam, że będzie zawsze i nigdy 
Go nie zabraknie. Gdy odszedł, 
ocknęłam się pomyślałam, że zostaliśmy 
sami. Jednak myślę, że właśnie teraz 
jestem  

razem z nim i będę. Modlę się do niego, 
bo moim zdaniem On już jest święty. 
Zostawił nam swoją wielką, 
nieprawdopodobną siłę, która pozwala 
mi przezwyciężyć codzienne problemy i 
za to bardzo Mu dziękuję…” 

Katarzyna Dubiel – Gimnazjum 

w Szczebrzeszynie 

 
 „… Dla mnie Papież swoja postawą i 
życiem zasługuje na to by zostać 
świętym. Ja osobiście doświadczyłam od 
Ojca Świętego „cudu” uzdrowienia 
duszy i przemiany wewnętrznej. Święty 
naszych czasów, jakiego wielu chciało 
widzieć, a Ja zobaczyłam w Janie Pawle 
II, to człowiek który idzie za głosem 
sumienia. Działa bez lęku przed 
otoczeniem, może innym pomóc, a w 
sobie odkryć pokłady dobroci. Poprzez 
miłość, dobroć, prostotę docierał do serc 
wielu ludzi. Dotarł także i do mojego. 
Początkowo zbuntowanego, 
przytłoczonego nawałem nauki, 
nieczułego na ludzką krzywdę, 
oswojonego ze szczerością  

 
otaczającej rzeczywistości, podatnego na 
złe wpływy otoczenia, Jego niedzielne 
błogosławieństwa i środowe audiencje 
generalne mimo, że oglądane tylko w 
telewizji stały się lekarstwem na 
wszelkie Moje dolegliwości. 
Drogowskazem, który pokazywał jak 
kroczyć w życiu dobrą drogą. Słuchając 
papieża, patrząc na Jego drobną postać 
otrzymywałam siłę do dalszego życia, 
funkcjonowania  w tym świecie pełnym 
walki, niebezpieczeństw, braku miłości i 
zrozumienia…” 
Martyna Magdalena – Gimnazjum w 

Szczebrzeszynie 
 „… Jan Paweł II – Święty 
natychmiast” – powtarzam słowa tłumu, 
wykrzyczane 2 kwietnia na Placu Św. 
Piotra. Jest to człowiek, który jak nikt 
inny zasłużył na świętość. Papież – 
Polak, Pielgrzym, Orędownik prawdy i 
sprawiedliwości. Autorytet. Nasz 
kochany Ojciec Święty, któremu 
odwdzięczyć możemy się na dwa 
sposoby: ogłaszając Go świętym, ale 
przede wszystkim naśladując…” 

Magdalena Piskor – ZSO Krasnobród 

 

wybór fragmentów 

Bogusława Pawluk – nauczyciel ZSO 
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Ferie zimowe 2006 
 Ferie to czas odpoczynku od szkoły, 
nauki, stresu i obowiązków, to czas, 
kiedy każdy uczeń i ten mały i duży 
chce poleniuchować, dłużej pospać i nie 
myśleć, z czego na jutro trzeba się 
przygotować. Jednak, kiedy mijają 
pierwsze dni laby, to okazuje się często, 
że chciałoby się coś porobić, z kimś 
porozmawiać, pobawić, po prostu miło 
spędzić czas. 
 Krasnobrodzki Dom Kultury 
wzorem lat ubiegłych na tegoroczną 
przerwę zimową przygotował 
różnorodny program zajęć, z którego 
mogły skorzystać dzieci i młodzież z 
terenu miasta i gminy Krasnobród. 
 „Zimowa Świetlica, czyli 101 
sposobów na feryjną nudę”, to hasło, 
pod którym odbywały się zajęcia 
tegorocznych ferii. I tak jak sama nazwa 
mówi sposoby na spędzanie wolnego 
czasu były bardzo różnorodne. Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Były 
zajęcia plastyczne, kulinarne, szachowe, 
muzyczne i wiele innych. Wszystkie 
cieszyły się zainteresowaniem dzieci na 
nie uczęszczających. 
Już od pierwszego dnia ferii grono 
bywalców tych zimowych zajęć było 
znaczne. Z biegiem czasu liczba 
uczestników zimowej świetlicy nie 
malała, a nawet niektóre zajęcia 
cieszyły się większym powodzeniem. 
Zdecydowanie zaliczyć do nich można 
zajęcia kulinarne, muzyczne i 
wszelkiego rodzaju konkursy. Ale nie 
tylko tematy łatwe i przyjemne były 
poruszane podczas tych  
 

feryjnych spotkań. Nie zabrakło także 
rozmów o sprawach ważnych, 
dotyczących zdrowego trybu życia i 
uzależnień. 
Mimo młodego wieku uczestników 
biorących udział w pogadankach na te 
tematy, budujące jest to, że wszyscy 
rozmówcy bardzo dojrzale podchodzą 
do problemu uzależnień a ich wiedza na 
ten temat jest dość bogata. Pozostaje 
mieć nadzieję, że ich poglądy nie 
zmienią się wraz z wiekiem. 
 Teraz może kilka szczegółów 
dotyczących samej organizacji zimowej 
świetlicy. Otóż zajęcia prowadzone były 
codziennie od poniedziałku do piątku od 
godziny 10.00 do 14.00. Były to 
zazwyczaj dwie różne formy spotkań, 
które dawały możliwość wyboru 
zgodnie z indywidualnymi 
zainteresowaniami. W praktyce 
wyglądało to tak, że ci, którzy 
przychodzili rankiem zostawali do 
zakończenia zajęć. 
 Tak jak w latach ubiegłych można 
stwierdzić, że dzieci podczas przerwy 
zimowej chętnie korzystają z takich 
form spędzania wolnego czasu. Fakt ten 
cieszy tym bardziej, że podczas ferii 
organizowane były również zajęcia w 
szkole. Jednak świetlica ma swoich 
wiernych uczestników, którzy przez 
dwa tygodnie swe wolne chwile 
spędzali na zajęciach w Domu Kultury. 
Poza tym należy w tym miejscu 
podkreślić, że prowadzone zajęcia były 
nie tylko wypełnieniem dni wolnych od 
nauki, ale także miały charakter 
opiekuńczo-wychowawczy. 

 

 

I tu należy zaznaczyć, że dzieci podczas 
pobytu na spotkaniach zimowej świetlicy 
nie tylko beztrosko się bawiły, ale także 
nabywały nowych umiejętności, uczyły 
się współpracy z innymi, tolerancji, 
odpowiedzialności za własne decyzje, 
szacunku do pracy i innych ludzi. Poprzez 
te codzienne spotkania wiele z nich miało 
okazję na nawiązanie bliższych przyjaźni, 
bądź pielęgnowanie tych starych, mogło 
bez skrępowania podnieść swoją 
samoocenę biorąc udział w zajęciach 
najbliższych ich zainteresowaniom i przez 
to zaprezentować się z jak najlepszej 
strony.  
 Tak, więc ferie już za nami i należy 
mieć tylko nadzieję, że nasze dzieci 
wrócą na lekcje pełne zapału i sił do 
dalszej pracy i, że drugie półrocze dzięki 
ich wytrwałej, sumiennej i 
systematycznej nauce minie im bez 
większych stresów i przyniesie wiele 
dobrych stopni. Tego im życzę.  
  Na zakończenie w imieniu swoim i 
wszystkich dzieci biorących udział w 
zajęciach organizowanych podczas ferii w 
Krasnobrodzkim Domu kultury pragnę 
podziękować Miejsko- Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za wsparcie finansowe, 
dzięki któremu mogliśmy zapewnić 
uczestnikom Zimowej Świetlicy drugie 
śniadanie oraz zakupić materiały, 
produkty i nagrody do realizacji  
poszczególnych zajęć. 
 

M.K. 

 

Fotoreportaż – str. 

 

Podziękowania 
 
 Składamy serdeczne podziękowania 
Władzom Krasnobrodu, Księżom z 
krasnobrodzkiej parafii oraz wszystkim 
tym, którzy tak licznie uczestniczyli w 
uroczystościach pogrzebowych św. 
pamięci księdza Kazimierza 
Wójtowicza. 
 Słowa wdzięczności kierujemy 
także do wszystkich, którzy w 
jakikolwiek sposób przyczynili się do 
powstania specjalnego wydania „Gazety 
Krasnobrodzkiej” poświęconej osobie 
naszego brata Kazimierza. 
 Dziękujemy pomysłodawcom, 
autorom tekstów, którzy na łamach 
gazety podzielili się swoimi 
wspomnieniami i refleksjami oraz 
władzom Krasnobrodu i redakcji 
„Gazety Krasnobrodzkiej” dzięki, 
którym możliwa była realizacja tego 
przedsięwzięcia. 

W imieniu całej rodziny 

Krystyna Barańska 

z domu Wójtowicz 

 

 
 

 
Najserdeczniejsze życzenia 

zdrowych, radosnych i spokojnych  
Świąt Wielkiej Nocy, 

smacznego jajka, mokrego dyngusa, 
a także odpoczynku  

i miłych chwil spędzonych 
w rodzinnym gronie 

 
Mieszkańcom 

         Miasta i Gminy Krasnobród 
 
 

życzą 
Burmistrz Krasnobrodu 

Marek Pasieczny 
             i 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie 
Kazimierz Adamczuk 
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Finał Family Cup 2006 
 
Kat. H – Mężczyźni  

Piotr Kudlicki z Tomaszowa Lub. 
– 34 miejsce 

Kat. I – Kobiety 
Elżbieta Pomorska z Lublina 

- 1 miejsce 
Kat. I – Mężczyźni  

Tadeusz Kilijanek z Lublina 
– 14 miejsce 

 Trasy zjazdowe, na których 
odbywały się zawody były dosyć trudne 
i nie wszystkim zawodnikom udało się 
je pokonać. Wielu zawodników walcząc 
o jak najlepszy czas przejazdu wypadało 
z trasy omijając bramki i przez to byli 
dyskwalifikowani. 
  Taki los, niestety, spotkał również 3 
zawodników z naszej reprezentacji. Już 
po pierwszym przejeździe zawody 
zakończyły się dla najmłodszych 
zawodniczek: Zuzi Kilijanek z Lublina i 
Jagody Kudlickiej z Tomaszowa Lub. 
Dziewczynki miały nieco smutne minki 
z tego powodu, ale na szczęście miały 
możliwość poprawienia sobie nastroju 
następnego dnia biorąc udział w 
zawodach w kategorii rodzinnej. Tam 
poszło im znacznie lepiej.  
Natomiast jeden z naszych faworytów 
Artur Zaśko z Józefowa uzyskał całkiem 
niezły czas w pierwszym przejeździe i 
liczyliśmy już na niezły wynik w 
drugim, ale niestety tuż przed samą 
metą, na ostatniej bramce Artur wypadł 
z trasy tracąc w ten sposób szansę na 
pomyśle zakończenie tegorocznej edycji 
zawodów. Mamy jednak nadzieję, że 
Artur wystartuje również w przyszłym 
roku i pomyślnie zakończy zawody. 
 W drugim dniu finału Salomon 
Family Cup na trasy zjazdowe 
wyruszyły 3-osobowe rodziny 
narciarskie oraz snowboardziści 
indywidualni i 2-osobowe rodziny 
snowboardowe.  
W narciarstwie alpejskim wystartowało 
30 rodzin. Województwo lubelskie 
reprezentowały 3 rodziny: Mirosława, 
Piotr i Jagoda Kudliccy z Tomaszowa 
Lub. (17 miejsce), Barbara, Jacek i 
Paweł Pierzchała z Zamościa (20 
miejsce) 

 

i Tadeusz, Grzegorz i Zuzanna 
Kilijanek z Lublina (24 miejsce). 
Państwo Pierchałowie mieli duże 
szanse na miejsce w pierwszej 
dziesiątce, ale niestety upadek pani 
Barbary w drugim przejeździe pozwolił 
na zakończenie zawodów na 20 
miejscu. W snowboardzie startowali 
indywidualnie i rodzinnie Mirosław i 
Filip Drzewosz z Tomaszowa Lub. Pan 
Mirosław zajął 20 miejsce w swojej 
kategorii, a Filip 18 miejsce. W 
kategorii rodzinnej Drzewoszowie 
zajęli 13 miejsce na 15 startujących 
rodzin snowboardowych. 
 W sobotę wieczorem odbyło się 
podsumowanie zawodów. Gościem 
honorowym tego wieczornego 
spotkania był prezes PZN Apoloniusz 
Tajner, który wręczał zwycięzcom 
poszczególnych kategorii puchary, 
medale, dyplomy i koszulki Mistrzów 
Polski.  
 Z przyjemnością informuje, że 
Mistrzynią Polski w kategorii I została 
(podobnie jak w roku ubiegłym) 
reprezentantka woj. lubelskiego pani 
Elżbieta Pomorska. Stając na 
najwyższym stopniu podium pani 
Elżbieta otrzymała nagrody sportowe i 
gratulacje od Apoloniusz Tajnera. Po 
rozdaniu trofeów sportowych odbyło 
się losowanie nagród rzeczowych. 
Niektóre z nich trafiły również do 
naszych zawodników.  
 Kończąc relację z Finału Family 
Cup w Niedzicy składam gratulacje 
naszej Mistrzyni i wszystkim naszym 
zawodnikom biorącym udział w finale 
Family Cup. Jako kapitan reprezentacji 
województwa lubelskiego, dziękuję 
wszystkim naszym zawodnikom za 
udział w tej imprezie, za sportową 
rywalizację oraz stworzenie miłej i 
rodzinnej atmosfery. Dziękuję również 
kibicom, którzy towarzyszyli naszym 
zawodnikom, za trzymanie kciuków i 
dopingowanie. 
 Tegoroczna edycja Family Cup 
przeszła do historii. Kolejna już za 
niespełna rok. Eliminacje rejonowe dla 
województwa lubelskiego odbędą się w 
Krasnobrodzie 27 stycznia 2007 roku. 
Już teraz zapraszam do udziału w tych 
zawodach.  

M. Czapla 

                          Fotoreportaż – str. 28 

 
 W dniach 10-11 marca 2006r. na stoku 
Polana Sosny w Niedzicy odbył się Finał 
XI Amatorskich Mistrzostw Polski w 
Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 
SALOMON FAMILY CUP. 
 W zawodach uczestniczyło około 700 
zawodników z całej Polski. Wśród nich 
(już po raz drugi w historii zawodów) byli 
również zawodnicy reprezentujący 
województwo lubelskie – uczestnicy 
eliminacji rejonowych, które odbyły się w 
Krasnobrodzie. 
 Do udziału w finale zgłosiło się 22 
zawodników z naszego województwa. 
Niestety trzem osobom stan zdrowia nie 
pozwolił uczestniczyć w zawodach, tak 
więc nasza reprezentacja liczyła 19 osób. 
Byli to: Barbara i Jacek Pierzchała z 
dziećmi: Agnieszką i Pawłem z Zamościa, 
Mirosława i Piotr Kudliccy z córką Jagodą 
oraz Teresa i Mirosław Drzewosz z 
dziećmi: Karoliną i Filipem z Tomaszowa 
Lub., Tadeusz, Grzegorz i Zuzia Kilijanek 
oraz Elżbieta Pomorska z Lublina, 
Aleksandra i Artur Zaśko z Józefowa oraz 
Jacek Gmyz i Patryk Ożga z Krasnobrodu. 
 W pierwszym dniu zawodów 
rywalizowali narciarze w kategorii 
indywidualnej. Zjazdy odbywały się na 
dwóch trasach jednocześnie. Jedna trasa, 
nieco łagodniejsza, przeznaczona była dla 
uczestników z najmłodszych i 
najstarszych kategorii wiekowych, druga 
uczestników ze środkowych kategorii 
wiekowych.  
 Oto wyniki reprezentantów 
województwa lubelskiego w 
poszczególnych kategoriach: 
Kat. B – Kobiety 

Agnieszka Pierzchała z Zamościa 
- 19 miejsce 

Kat. B – Mężczyźni 
Patryk Ożga z Krasnobrodu 

- 24 miejsce 
Kat. D – Kobiety 

Aleksandra Zaśko z Józefowa 
- 14 miejsce 

Karolina Drzewosz z Tomaszowa Lub. 
– 21 miejsce 

Kat. E – Mężczyźni  
Paweł Pierzchała z Zamościa 

- 29 miejsce 
Kat. F– Mężczyźni  

Grzegorz Kilijanek z Lublina 
- 18 miejsce 

Kat. G – Kobiety 
Teresa Drzewosz  z Tomaszowa Lub. 

- 15 miejsce 
Barbara Pierzchała z Zamościa 

– 20 miejsce 
Kat. G – Mężczyźni 

Jacek  Pierzchała z Zamościa 
– 28 miejsce 

Jacek Gmyz z Krasnobrodu 
– 43 miejsce 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
składamy 

 

Wszystkim Naszym Klientom 
 

życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt, 
smacznego jajka, mokrego dyngusa, 

a także miłych chwil spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół. 
 

Właściciele i Pracownicy 
Krasnobrodzkiego Centrum Handlowo-Produkcyjno-Usługowego 

AMC Market Spożywczy w Krasnobrodzie 
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Pamięć o wydarzeniach 
w Lasowcach wciąż żywa 

 

 Wśród wielu dat historyczno-
liturgicznych jest także coroczne 
wspomnienie wydarzeń bitwy w 
Lasowcach leżących na styku parafii 
Górecko Kościelne, Józefów i Bondyrz 
wśród lasów i wzgórz naszego 
malowniczego Roztocza. Po 
uroczystości Ofiarowania Pańskiego w 
pierwszą sobotę miesiąca lutego na 
specjalne zaproszenie żołnierzy i 
kombatantów Światowego Związku 
armii Krajowego Okręgu Zamość do 
naszej parafii przybył z wizytą 
duszpasterską miły nam gość Ks. Bp Jan 
Śrutwa. Jego przybycia oczekiwaliśmy 
przy kaplicy w Kaczórkach, ustrojonej 
na tą okazję flagami narodowymi i 
maryjno- papieskimi. Po godzinie 9.00 
wraz z księżmi dziekanami: Ks. 
Prałatem Romanem Marszalcem i Ks. 
Zenonem Mrugałą oraz panem 
Dyrektorem Szkoły w Kaczórkach – 
Krzysztofem Szkałubą wyszliśmy na 
spotkanie dostojnego gościa. Po krótkim 
przywitaniu pan Dyrektor zaprosił Ks. 
Biskupa do szkoły, gdzie w gronie 
nauczycieli został poczęstowany herbatą. 
Ks. Biskup dokonał wpisu w kronice 
szkolnej, serdecznie porozmawiał z 
nauczycielami wspominając 
wcześniejszą wizytę w tutejszej szkole 
poczym wszyscy udaliśmy się przez 
ośnieżone drogi, lasy i wzgórza, przez 
Malewszczyznę, Hucisko i Starą Hutę na 
Lasowce. Tam też przy pomniku 
poległych żołnierzy odbyła się podniosła 
uroczystość patriotyczno-liturgiczna. Od 
ołtarza polowego wszystkich 
zaproszonych gości i mieszkańców 
serdecznie powitał wiceburmistrz p. 
Janusz Oś. Na tą uroczystość przybyły: 
poseł Sławomir Zawiślak i senator Jerzy 
Chróścikowski, władze samorządowe z 
okolicznych gmin z burmistrzami na 
czele, delegaci z Roztoczańskiego Parku 
Narodowego w Zwierzyńcu, 
przedstawiciele policji, harcerze 
żołnierze WP z Zamościa, poczty 
sztandarowe szkół i kombatantów AK 
oraz nasze zamojskie duchowieństwo z 
Krasnobrodu, Józefowa i Zamościa. Rys 
historyczny z lat drugiej wojny 
światowej naświetlił nam pan Teofil 
Niemczuk, prezes ŚZŻAK okręgu 
Zamość.  
 

Dzieci ze szkoły im.: Armii Krajowej w 
Kaczórkach przedstawiły scenę o 
partyzantach z tamtych ważnych dni. 
Występ zakończono wspomnieniem o 
Wielkim Papieżu Janie Pawle II i 
pięknym śpiewem: „Tłumy, tłumy 
ludzkich serc”. Około godziny 11.00 
Nasz Biskup odprawił Mszę św. o 
zdrowie dla żywych i wieczne szczęście 
dla poległych bohaterów. W homilii Ks. 
Biskup pięknie i serdecznie mówił o 
wielkiej miłości dla rodziców, 
rodzinnych naszych stron i daninie krwi 
i życia oddanego za nas wszystkich i 
naszą umiłowaną Ojczyznę. 
 Po Mszy św. Ks. Prałat odczytał 
modlitwę do Matki Bożej Loretańskiej 
za wszystkich wiernych zgromadzonych 
na uroczystości, a następnie odbyły się 
Apel Poległych i salwa honorowa, po 
czym poszczególne organizacje składały 
przy pomniku poległych wiązanki i 
wieńce. 
 Po części oficjalnej zaproszeni 
goście – żołnierze, harcerze i władze 
samorządowe, udali się na ognisko w 
Senderkach, gdzie był tradycyjny bigos i 
kiełbaski. 
 Ks. biskup, Ks. prałat i Ks. 
Proboszcz z Bondyrza zostali zaproszeni 
do muzeum pana Jana Sitka dawnego 
dyrektora Fabryki Mebli w Bondyrzu. W 
jego domu rodzinnym podziwialiśmy 
przeogromną liczbę eksponatów 
geologicznych i militarnych oraz bogaty 
księgozbiór jego współautorstwa „Z 
pradziejów Roztocza na ziemi 
Zamojskiej”. Spotkanie było ubarwione 
ciekawymi opowiadaniami z lat 
wojennych i powojennych. 
 
P.S. Władzom Gminy za ogromny trud 
przygotowania uroczystości oraz 
dzieciom i nauczycielom oraz wszystkim 
miłym gościom z Ks. Biskupem na czele 
składamy serdeczne, gorące i wdzięczne 
„Bóg zapłać”. 
 

Ks. Paweł Słonopas 

 
Fotoreportaż – str.... 

 

Sprostowanie 
 W ostatnim numerze Gazety Krasnobrodzkiej z lutego 2006 roku, w artykule pt. 
„Karnawał 2006 w Krasnobrodzie”, w części dotyczącej balu charytatywnego 
zorganizowanego w Sanatorium Rehabilitacyjnym ukazała się nieprecyzyjna 
informacja dotycząca organizatorów tej imprezy. 
 Informujemy, że organizatorami tegoż balu byli pracownicy, wychowawcy i 
dyrekcja Zespołu Szkół przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.  
 Za zaistniałe nieścisłości przepraszamy. 
                Redakcja G.K.  

 

Lasowe 
 

Miejsce to czarowe, 
wręcz panoramiczne 
i latem, i zimą ciągle ślicznie. 
 

Luty – na dworze 
temperatura ujemna 
w widoku oszronionych sosen 
tkwi jakaś siła tajemna. 
 

Pierwsze wrażenia  
rzekłbyś - jakieś dzicze, 
a to po prostu miejsce dziewicze, 
kryjące wielkie tajemnice, 
a są tego całe stronice. 
 

Dzieci przypomniały  
te chwile partyzanckie, 
a ich wykonanie 
było bardzo eleganckie. 
 

Msza Św. odprawiona 
pod księdza biskupa przewodem, 
że święto dużej wagi, 
było tego dowodem. 
 

Równo w dwóch rzędach  
ustawili się wszyscy wzdłuż drogi, 
żołnierze prezentować broń, 
wciąż byli gotowi. 
 

Przybyli żołnierze, harcerze 
nauczyciele i przedstawiciele gminy  
wszyscy z powagi święta 
mają poważne miny. 
 

Tuż za żołnierzami, 
stanęły poczty sztandarowe, 
żołnierze trzy razy  
oddawali salwy honorowe. 
 

Przybliżeniem tych czasów odległych, 
był z powagą odczytany apel poległych, 
i salwy honorowe oddane tu w lesie; 
echo te głosy daleko w las niesie. 
 

Mieszkanka tego uroczysta, 
czuje się tu dobrze, 
a przybyłych częstuje dzisiaj szczodrze, 
widać, że dobrze ma się, 
nawet piecze chleb na zakwasie. 
 

Znicze, wiązanki, warty honorowe, 
jakby ożyło dzisiaj Lasowe. 
Miejsce kryjące wiele faktów z historii, 
młode pokolenie zna je tylko z teorii. 
 

Jakie były losy tych ludzi, 
tu daleko od szosy, 
mógłby odpowiedzieć jedynie las, 
jak powiadają starsi, 
pamięć historii żyje w nas. 
 

Rąbek tajemnicy, 
widnieje z nazwiskami 
na pomnikowej tablicy 
latem z pewnością tu  
kwiatki zakwitają, 
są wierne, o poległych pamiętają. 
 

A później bohaterowie 
pozostają sami w tej leśnej ciszy  
i tylko las ich głosy słyszy. 
 

Pozostają tylko zdjęcia 
i artykuły prasowe, 
i pozostanie po prostu Lasowe. 
 

Danuta Kargol 
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Oj ty moja zazdrośnico !!! 
 

 W naszych rozważaniach spróbujmy 
wspólnie zastanowić się nad 
najgroźniejsza choroba naszej duszy. Jest 
nią oczywiści zazdrość. Jak można by 
określić, zdefiniować samą zazdrość oraz 
wywodzącą się z niej zawiść?  
 Zazdrość to smutek z powodu 
cudzego dobra i radość z powodu 
cudzego nieszczęścia. Przez zazdrość 
człowiek określa swe niewłaściwe 
odniesienie do dóbr, które posiadają inni. 
Jeśli uda mu się posiąść to, co mają inni, 
wtedy zazdrość znika przynajmniej na 
pewien czas.  
 Zawiść natomiast to niewłaściwe 
odnoszenie się do drugiego człowieka. 
Człowiek zawistny nie chce posiadać, a 
często posiadać nie może. Nie jest w 
stanie np. posiąść zdolności, którą posiada 
inny człowiek, nie może zdobyć jego 
pozycji społecznej, sam, zatem nie może 
posiadać, ale pragnie, by inny też nie 
posiadał. Dlatego człowiek zawistny jest 
nastawiony na niszczenie drugiego 
człowieka. Zawiść w takim ustawieniu 
prowadzi do nienawiści. Obydwie, a 
więc zawiść i nienawiść są jedną rośliną. 
Pierwsze jej listki są zazdrością, a kiedy 
rośnie dłużej, zazdrość zamienia się w 
zawiść i kwitnie już zawiścią; kiedy 
kwiat dojrzewa, wysypują się zeń trujące 
owoce nienawiści. Zarówno zazdrość, 
jak i zawiść są córkami pychy. W 
przypadku zazdrości człowiek chce 
dorównać i posiąść to, co posiada inny, a 
w przypadku zawiści, gdy nie może 
dorównać bliźniemu, chce go ściągnąć w 
dół. Zazdrość ma swe źródło w 
pożądaniu, które jest w każdym 
człowieku. Dla utemperowania pożądania 
Bóg pozostawił nam przykazania:  
- nie pożądaj żony bliźniego swego  
- oraz nie pożądaj rzeczy bliźniego 
swego.  
 W zazdrości i w zawiści objawia się 
uczucie człowieka, ale ta choroba jest 
głównie zakorzeniona w woli, 
niewłaściwie ustawionej wobec cudzego 
dobra. Normalnie wola pragnie dobra i 
szczęścia drugiego człowieka; wola 
zazdrośnika pragnie dla niego zła. 
Ponieważ zazdrość angażuje zarówno siły 
pożądania, jak i uczucie i wolę, jest ona 
widoczna w postawie człowieka. 
Zazdrośnik chodzi po świecie i kapie 
smutkiem. Człowiek zazdrosny jest ciągle 
nieszczęśliwy. Ta choroba w pierwszej 
fazie rozkłada człowieka od wewnątrz, a 
dopiero później szkodzi otoczeniu.  
Czy w zazdrości jest coś dobrego?  
 Budząca się zazdrość opiera się na 
energii, nastawionej na to, by mieć coś 
wyłącznie dla siebie; może być wtedy 
czynnikiem mobilizującym do 
rywalizacji. Jeśli jest opanowana, pomaga 
człowiekowi w podnoszeniu poziomu 
jego życia. W praktyce jednak mówiąc o 
zazdrości, zawsze mamy na uwadze wadę. 
Zazdrościmy wszystkiego: rzeczy 
wspaniałych i najdrobniejszych. Można 
zazdrościć rękawiczek, a nawet wody 
kolońskiej. 

To są błahe rzeczy, będące przyczyną 
smutku drugiego człowieka.  
W rodzinie są trzy małe siostry. 

Najstarsza chodzi do czwartej klasy. Do 

domu przychodzi ciotka, która przyleciała 

z Ameryki. W formie gestu dobroci podaje 

najstarszej pięć dolarów, młodszej dwa 

dolary, a tej najmniejszej jednego dolara. 

Ciocia siedzi przy stole, wszyscy piją 

herbatę. Najmniejsza z dziewczynek 

wchodzi pod stół, dociera do najstarszej 

siostry i gryzie ją w nogę. Sześcioletnie 

dziecko okazuje w ten sposób reakcję 

zazdrości, gdyż nie dostało tyle, ile 

otrzymała najstarsza siostra.  

Ta wada jest głęboko w nas zakorzeniona. 
Pojawia się wszędzie tam, gdzie jakiś 
człowiek zaczyna wyrastać ponad 
przeciętność, dlatego każda wybitniejsza 
jednostka jest zawsze otoczona polem, 
zaminowanym przez zawiść. To pole 
wytyczają ludzie małego serca. Jest to 
pole, w którym zostanie zraniony każdy, 
kto się w nim znajdzie. Taki jest 
mechanizm życia społecznego, który 
możemy obserwować zawsze i wszędzie. 
Ludzie małego serca są zawsze zazdrośni. 
Potrafią niszczyć każdego, kto znajdzie 
się w zasięgu ich działania. Dlatego 
człowiek, który chce zrobić coś dobrego 
w swoim środowisku, musi być odporny 
na zawiść. Jeżeli nie jest uodporniony i 
nie przyjmie serii szczepionek, niech się 
nie zabiera do społecznego działania, bo 
zostanie zniszczony. Zawiść jest straszna!  
Jakie są etapy narastania zawiści w sercu?  
 Etap pierwszy; są nim myśli. –  
Ja nie wiem, dlaczego go nie lubię, ale ja 
go nie lubię. - Weź szkło powiększające i 
zobacz, dlaczego go nie lubisz. - W 
powiększeniu bardzo często odkrywamy 
zazdrość. 
 Następnym etapem są słowa.  
Obmowa i oszczerstwo. Prawie z reguły 
oszczerstwa, rzucane na drugiego 
człowieka, mają swe źródło w zawiści. 
Oszczerstwo dba o poniżenie. Zarówno 
obmową jak i oszczerstwem poniżamy 
drugiego człowieka.  
 Ostatnim etapem są intrygi.  
Ileż to intryg jest w zakładzie pracy, ileż 
intryg jest nawet w rodzinnych gronach. 
Cel jest jasny, skłócić jednego z drugim, 
odciąć człowieka od drugiej osoby. 
Zawiść tnie jak żyletka. Ponieważ 
zawistny człowiek jest szczęśliwy, kiedy 
drugi ponosi klęskę, on, gdy się to staje, 
tworzy wielką orkiestrę i przez wszystkie 
rozgłośnie świata ogłasza, jaki to błąd 
popełnił ten czy tamten człowiek.  
Jak leczyć się z zazdrości? 
 Po pierwsze; nikogo nie potrafimy 
wyleczyć z zazdrości. To jest pierwsze 
zasadnicze stwierdzenie. Nie ma żadnych 
szans na wyleczenie drugiego człowieka z 
tej groźnej choroby ducha. Towarzyszy 
nam tu absolutna bezradność. Trzeba 
moralnych wyleczenie to jest w pewnej 
mierze możliwe, przy zazdrości tak nie 
jest.  
 

 
tylko stanąć przed Bogiem i błagać Go o 
ratunek. O ile przy innych chorobach Po 
drugie; zazdrość to choroba trudna do 
rozpoznania. W pierwszym etapie jest 
prawie niewidoczna, bo człowiek się jej 
wstydzi. To jest głupia wada, ponieważ jej 
posiadacz nie ma z niej żadnej korzyści. 
Gdy jestem chciwy, mam pieniądze; gdy 
jestem pyszny, mam sławę, gdy jestem 
nieczysty, doznaję przyjemności, 
natomiast zazdrość nic nie daje, dlatego 
człowiek wstydzi się do niej przyznać. 
Odkrywa ją z reguły na ostatnim jej 
etapie, gdy już zbiera owoce nienawiści.  
Co zatem trzeba czynić?  
 Z zazdrości może wyleczyć się ten, 
kto sam wyleczenia pragnie. Winien 
dziękować za to, co ma, i dziękować za to, 
co posiadają inni. Trzeba także doskonalić 
poczucie odpowiedzialności. „Komu 
wiele dano, od tego wiele wymagać 
będą” Łk. 12. 48. A więc jeśli ktoś ma 
więcej, w większym stopniu będzie za to 
odpowiadał. Należy, więc zestawiać 
siebie z Bogiem, a nie z drugim 
człowiekiem.  
W małej książeczce Tomasza a, Kempis 
zatytułowanej „O naśladowaniu 

Chrystusa” odnaleźć możemy wspaniałą 
radę jak walczyć z zazdrością:  
 ”Kto natomiast otrzymał mniej, nie 

powinien się smucić, oburzać ani 

zazdrościć hojniej obdarzonemu. Raczej 

niech ku Tobie zwróci swoje serce i Twoją 

dobroć nad wszystko uwielbia, że tak 

hojnie, łaskawie i ochotnie rozdajesz swe 

dary, bez względu na osoby. Wszystko 

pochodzi od Ciebie, dlatego we wszystkim 

należy Ci się chwała. Ty wiesz, co komu 

darować, dlaczego jeden ma mniej, a 

drugi więcej; nie nasza to rzecz, lecz 

Twoja sprawa o tym postanawiać, bo ty 

przewidziałeś zasługi każdego”. (Rozdział 

XXII, p. 3) 

I wreszcie ważnym elementem 
jest dobre opanowanie jednej z dziedzin 
życia. Ten jest odporny na zazdrość, kto 
jest dobry w jakiejś dziedzinie. Dobry 
kucharz już nie zazdrości, on wie, że jak 
wyda obiad, wszyscy powiedzą, jest 
wspaniały! Skoro nikt z nas nie może być 
dobry we wszystkich dziedzinach, trzeba, 
aby każdy był dobry przynajmniej w 
jednej dziedzinie. Ten, kto jest dobry w 
jednym, umie docenić innych i cieszyć się 
z ich sukcesów. Mali ludzie, którzy nie 
mogą być dobrzy w niczym, myślą, że 
przez niszczenie innych i poprzez 
utrudnianie im życia, wpiszą się w dzieje 
świata. Głupota takiego myślenia jest zbyt 
oczywista. 
 Dlatego też w naszych osobistych 
modlitwach trzeba nam szczerze prosić 
Pana Boga, by nas uchronił od tej 
strasznej, trudno uleczalnej choroby 
ducha! Prośmy też Boga, by uodpornił 
nasze serca na ataki ludzi zazdrosnych, 
wtedy, gdy swym działaniem chcemy 
ubogacić innych.  
 Artykuł napisany na podstawie książki 

ks. Edwarda Stańka pt.; „Wady i cnoty”.  

Ks. Krzysztof 
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Jesteśmy po to, 

by ubogacać to co nasze ... 
 
 TOWARZYSTWO REGIONALNE MIASTA I GMINY KRASNOBRÓD” 
założone zostało w październiku 2005roku. Zarejestrowane pod numerem KRS: 
0000249154 i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestru Stowarzyszeń, 
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej. 

Celem Towarzystwa jest: 
1. Pielęgnowanie tradycji na terenie Miasta i Gminy Krasnobród oraz budzenie 
zamiłowania do niej wśród młodego pokolenia. 
2. Opieka nad miejscami pamięci związanymi z wydarzeniami historycznymi, a 
także związanymi z kultem religijnym. 
3. Integracja poszczególnych grup społecznych. 
4. Upowszechnianie wiedzy o przeszłości i współczesności Miasta i Gminy 
Krasnobród wśród młodzieży i dorosłego społeczeństwa. 
5. Dokumentowanie bieżących przejawów życia społeczno-kulturalnego. 
6. Rozbudzanie miłości do ojczyzny i jej historii. 
7. Pomoc osobom Znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz opieka nad 
dziećmi pochodzącymi z rodzin ubogich i patologicznych. 

 
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 

1. Skupianie miłośników Miasta i Gminy Krasnobród. 
2. Organizowanie kół i sekcji na terenie działania. 
3. Współdziałanie z placówkami naukowymi, kulturalno-oświatowymi i władzami 
samorządowymi, Kościołami i innymi instytucjami z kręgów społeczno-
gospodarczych. 
4. Opracowywanie i wydawanie publikacji dotyczących regionu. 
5. Organizowanie sesji, spotkań, wystaw, imprez artystycznych itp. 
6. Współdziałanie z Muzeum przy Klasztorze, Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie, bibliotekami i innymi instytucjami o podobnym charakterze polskimi 
i zagranicznymi. 
7. Kultywowanie tradycji i obrzędów regionalnych. 
8. Roztaczanie opieki nad twórcami. 
9. Inicjowanie działań z zakresu heraldyki, nazewnictwa ulic, opieki nad zabytkami, 
miejscami pamięci narodowej. 
10. Współdziałanie z Ośrodkami Pomocy Społecznej, fundacjami, hospicjami, 
Domami Pomocy Społecznej, Sanatoriami oraz Domami Dziecka i innymi 
ośrodkami o podobnym charakterze polskim i zagranicznym. 
 Prezesem i jednym z założycieli TRMIG Krasnobród jest Alicja Lewandowska. 
Zainteresowani i chętni do współpracy proszeni są o składanie deklaracji 
członkowskich u sekretarza TRMIG Krasnobród – Joanny Cios oraz skarbnika 
Janusza Droździela. Druki dostępne u w/w osób. 
 Działalności Towarzystwa opiera się na treści Statutu TRMIG Krasnobród, który 
określa szczegółowo funkcjonowanie Stowarzyszenia i jest uprawomocniony 
wpisem do KRS Sąd Gospodarczy w Lublinie.  
 Wszystkim Członkom TRMIG Krasnobród, zarówno funkcjonującym jak i 
przyszłym, życzenia wytrwałości w dążeniu do celu poprzez jego realizację. 

Prezes TRMIG Krasnobród A. Lewandowska 
 

 

DAR CHODZENIA!!! 
Alicja Kulig jest wspaniałą młodą kobietą, którą w wieku 13-u 
lat dotknęła nowotworowa choroba kości. Nowotwór zaatakował 
prawą nogę, którą lekarze niestety musieli amputować. Mimo 
kalectwa skończyła szkołę średnią oraz studium administracyjne. 
W chwili obecnej ma 27 lat i jest słuchaczką Policealnej Szkoły 
Pracowników Służb Społecznych.  
 

Wzywamy ludzi dobrej woli o pomoc i szansę dla Alicji, aby 
mogła powrócić do normalnego życia. Ratunkiem dla Alicji jest bioproteza nogi, 
która kosztuje 15.000 PLN.  
                Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych 

„Pomóż i Ty”, 81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A, tel./fax (058) 663-81-41 
Nr konta, na które prosimy dokonywać wpłat: 

Millennium 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 
z dopiskiem ''Proteza nogi dla Alicji Kulig''  

 

Moje refleksje 
na obecne czasy 

 
 Życie człowieka jest piękne. Przynosi 
jednak wiele niespodzianek. Nigdy nie 
jesteśmy pewni ani dnia, ani godziny, 
kiedy Bóg powoła nas przed swoje 
oblicze. Musimy więc być zawsze na to 
przygotowani. 
 Takie myśli nachodzą mnie wówczas, 
kiedy o tragicznych wydarzeniach np. 
śmierci kilkudziesięciu osób w 
Chorzowie. Ludzie Ci z pewnością nie 
spodziewali się takiego końca. Każdy 
snuł plany na bliższą lub dalszą 
przyszłość. Jednak opatrzność Boża 
zdecydowała inaczej. 
 W dzisiejszych czasach słyszymy 
coraz mniej takich wypowiedzi, o tym że 
życie ludzkie kończy się tu na ziemi, a po 
śmierci nie ma już nic. Przyczyniło się do 
tego wiele Objawień Chrystusa Króla.  
 Kiedy Jezus Miłosierny objawił się 
Świętej siostrze Faustynie m.in. 
powiedział tak: „Polskę szczególnie 
umiłowałem. Jeśli posłuszna będzie woli 
mojej wywyższę ja w potędze I chwale. Z 
niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat 
na przyjście moje”. Słowa te przekazała 
Święta Faustyna w swoim Dzienniczku. 
Obserwuje obecną rzeczywistość i 
zastanawiam się: Czyżby słowa te 
zaczynały się już sprawdzać? 
 Nasz Umiłowany Ojciec święty Jan 
Paweł II rozjaśniał nam ścieżki 
prowadzące do Boga. Dzięki niemu 
powstała Bazylika Miłosierdzia Bożego w 
Łagiewnikach, która objawia Miłosierdzie 
Boże na cały świat. Ojciec święty 
pozostawił w sercach naszych wielkie 
nadzieje i miłość. Teraz Polska stała się 
krajem o największej liczbie wiernych, 
praktykujących katolików. Ojciec Święty 
Benedykt XVI ma także nadzieje, że 
Naród Polski pomoże nieść światu 
Światło Ewangelii na inne kraje. 
 Najjaśniejsza Rzeczpospolita ma 
obecnie katolickiego, wierzącego i 
praktykującego Prezydenta i taki sam 
Rząd. Serce radowało się kiedy 
słyszeliśmy jak przysięgali pracować w 
Imię Boże i jak w dalszym ciągu proszą 
nas o modlitwę. W swoim życiu 
widziałam już wielu prezydentów i rządy, 
lecz takich jeszcze nie było. Powinniśmy 
Ich wspierać gorącą modlitwą. Zmierzają 
bowiem do oczyszczenia i zbudowania 
Polski katolickiej i patriotycznej. 
 Jeżeli my Naród Polski, będziemy 
kochać Boga i Ojczyznę, żyć zachowując 
Dekalog, to wyprosimy wiele 
potrzebnych łask. Wtedy także przejście 
do wieczności nie będzie napawać nas 
lękiem. Śmielej spojrzymy w oczy 
Chrystusa Króla, który nas powita w 
przyszłym życiu. 

Józefa Kusz  

Krasnobród 
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Nasz pierwszy wyjazd! 
 
 W ramach realizacji programu klasowego koła teatralnego ,,Bawimy się w teatr” 
przeznaczonego dla I etapu edukacyjnego, którego celem jest pobudzanie twórczej 
aktywności dziecka oraz rozwijanie fantazji i wyobraźni, a także kształcenie pięknego 
czytania i mówienia klasa I a z Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie pod 
kierunkiem wychowawczyni przygotowała przedstawienie pt. ,,O straszliwym smoku, 

dzielnym szewczyku, pięknej królewnie i królu Gwoździku”. Okazję do obejrzenia tego  

 

 
przedstawienia miały klasy młodsze z 
naszej szkoły oraz grupy ,,O” i 
przedszkolaki. Postanowiłam zgłosić to 
przedstawienie na powiatowy przegląd 
Teatrzyków Dziecięcych i 
Młodzieżowych w Zamościu. 
 Dnia 9 marca 2006 r. dzieci miały 
możliwość wyjazdu do Zamościa na ów 
przegląd. Radości było, co niemiara. 
Pokaz przedstawienia odbył się w 
Zamojskim Domu Kultury, gdzie 
przydzielono nam garderobę, aby dzieci 
mogły się przebrać. Później czekaliśmy 
na swój  
występ. Było cudownie, ogromna scena, 
kurtyna, nasze piękne stroje, wspaniała 
scenografia no i odpowiednie 
oświetlenie. Wszyscy poczuli się jak 
prawdziwi aktorzy. Był to nasz debiut 
przed tak dużą publicznością no i przed 
jury.  
 Dzieci były dzielne, dały z siebie 
wszystko. Mimo ogromnej tremy 
wszyscy pamiętali swoje role. 
Dostaliśmy gromkie brawa od 
publiczności i dyplom uznania za udział. 
Może za rok dostaniemy jakąś nagrodę? 
Będziemy trenować, doskonalić dykcję, 
pracować nad rolą i tekstem. 

                                       
Dorota Umińska 

   

 

,,Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi” 
- finał konkursu plastycznego 

 W miesiącu marcu dzieci klas młodszych i 
oddziałów przedszkolnych naszej szkoły 
przyłączyły się do VIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Pożarniczego dla Dzieci i Młodzieży. 
Wykonały prace plastyczne o wyżej wymienionej 
tematyce pożarniczej, które zostały nagrodzone i 
wyróżnione w eliminacjach gminnych 
odbywających się w ZSO w Krasnobrodzie. 
Komisja konkursowa nagrodziła i wyróżniła w 
młodszej grupie wiekowej uczniów: 

1. Głogowski Łukasz ucz. kl. I b  
2. Truszkowski Kacper ucz. kl. Ia 
3. Gęśla Monika ucz. kl. O 
4. Najda Paweł ucz. kl.O 

Do eliminacji na wyższym szczeblu 
zakwalifikowano prace: 

1. Jabłońskiej Karoliny z kl. O 
2. Dec Dominiki z kl.Ib 

Organizatorzy konkursu na etapie gminnym 
dostarczyli dzieciom wielu wrażeń i atrakcji, 
jakimi były pokazy ratownictwa prezentowane 
przez strażaków z jednostki OSP w 
Krasnobrodzie.  

           Dorota Umińska 
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Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR 
 

 Akcesja Polski do Unii Europejskiej 
poprawiła warunki samofinansowania 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
rolnych. Stało się tak,  gdyż oprócz 
dopłat bezpośrednich i innych 
instrumentów pomocy UE, udało się 
utrzymać część krajowych narzędzi 
podtrzymywania budżetu rolnictwa. 
Jednym z nich są dopłaty ARiMR do 
oprocentowania kredytów 
preferencyjnych  i mogą być one 
stosowane tylko do 30 kwietnia 2007 r.  
 Najczęściej wykorzystywane 
preferencyjne linie kredytowe to: KZ – 
kredyty na zakup gruntów rolnych, MR 
– kredyty na utworzenie lub urządzenie 
gospodarstw rolnych przez osoby, które 
nie ukończyły 40 roku życia, IP – 
kredyty inwestycyjne podstawowe, BR – 
programy branżowe w tym: - programy 
restrukturyzacji i modernizacji 
mleczarstwa, - programy wspólnego 
użytkowania maszyn i urządzeń 
rolniczych, - programy wspierania 
restrukturyzacji i modernizacji 
przemysłu mięsnego w Polsce, MP – 
kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne 
tworzące nowe miejsca pracy w 
działalności pozarolniczych w gminach 
wiejskich oraz w gminach miejsko-
wiejskich, gwarantujących zatrudnienie 
ludności wiejskiej. 

Linia kredytowa na zakup gruntów 
rolnych – KZ. 

Przeznaczenie kredytów: 
1. Zakup gruntów rolnych w celu 
utworzenia gospodarstwa o powierzchni 
nie mniejszej od średniej w danym 
województwie określonej na podstawie 
danych GUS, w województwie 
lubelskim jest to 6,60 ha, bądź 
powiększenie gospodarstwa mającego 
powierzchnię co najmniej 1 ha 
przeliczeniowy. W przypadku zakupu 
gruntów rolnych w celu utworzenia lub 
powiększenia gospodarstwa, które 
prowadzi działy specjalne produkcji 
rolnej jego powierzchnia może być 
mniejsza od średniej w danym 
województwie. 
2. W przypadku, gdy cena rynkowa 
(umowna) nabywanych gruntów rolnych 
jest wyższa od średniej rynkowej 
gruntów ustalonej przez GUS, różnicę 
zakupywanych gruntów można 
finansować przy udziale kredytu 
inwestycyjnego - IP aktualnie jego 
oprocentowanie tj. 3,00 % /rok.  
 Ceny gruntów rolnych ustalane są co 
kwartał przez GUS, dla naszego 
województwa wzrosły i od dnia 
01.01.2006 r. wynoszą za 1 ha. fizyczny: 
- gleby dobre ( klasy bonitacyjne I do III 
a) – 8764 zł, 
- gleby średnie ( klasy bonitacyjne III b 
do IV ) – 6628 zł, 
- gleby słabe ( V i pozostałe) - 4372 zł. 

Kredyt nie może być przeznaczony w 
szczególności na: 
1. zakup gruntów, które były już 
przedmiotem transakcji z zastosowaniem 
preferencji państwowych, 
2. zakupu gruntów, jeżeli umowa 
zostaje zawarta pomiędzy małżonkami 
lub następcą, 
3. zakup tej części gruntów, która 
spowoduje przekroczenie powierzchni 
gospodarstwa rolnego ponad 300 ha 
przeliczeniowych gruntów rolnych, 
4. zakupu gruntów rolnych, których 
przeznaczenie określone w planie 
przestrzennego zagospodarowania 
gminy jest inne niż rolnicze, a także 
lasów, parków, jezior, działek 
rekreacyjnych i ogrodów botanicznych. 
 Podmioty mogące ubiegać się o 
kredyt to osoby fizyczne i prawne 
prowadzące lub podejmujące działalność 
wytwórczą w rolnictwie lub działach 
specjalnych produkcji rolnej.  
 Warunki udzielenia kredytu: 
Kwota kredytu nie może przekroczyć 
jednocześnie: 
1. 80 % ceny umownej gruntów 
rolnych, 
2. poziomu średnich cen rynkowych 
gruntów w danym województwie. 
3. Różnica między wartością zakupu, 
a kwotą udzielonego kredytu stanowi 
udział własny kredytobiorcy. 
4. Oprocentowanie jest zmienne i nie 
może wynosić więcej niż 1,25 stopy 
redyskontowej weksli, a aktualnie 
wynosi 1,20 % w skali roku. 
 Maksymalny okres, na jaki może 
zostać udzielony kredyt wynosi 15 lat, a 
okres karencji w spłacie kapitału nie 
może przekroczyć 2 lata. 
Procedura ubiegania się o kredyt 
1. Przygotowanie planu 
przedsięwzięcia. 
2. Uzyskanie pozytywnej opinii ODR. 
3. Złożenie w Banku wniosku o kredyt 
z biznesplanem oraz kompletem 
dokumentów wymaganych przez Bank. 
 

Linia kredytu na utworzenie lub 
urządzenie gospodarstw rolnych, 

przez osoby które nie ukończyły 40 
roku życia – MR. 

 
Przeznaczenie kredytów: 
1. Utworzenie lub urządzenie 
gospodarstwa rolnego na gruntach 
własnych lub dzierżawionych w 
okresach wieloletnich o powierzchni co 
najmniej 6,60 ha użytków rolnych. 
2. Utworzenie gospodarstwa rolnego 
obejmuje: 
a) tworzenie od podstaw gospodarstwa 
poprzez zakup gruntów rolnych oraz 
nasadzeń, ponoszenie nakładów  
 

inwestycyjnych na budowę  budynków i 
budowli gospodarczych oraz 
wyposażenie w środki trwałe maszyny, 
urządzenia i stado podstawowe (krowy, 
maciory). 
 
3) Urządzenie gospodarstwa rolnego 
obejmuje: 
a) poniesienia nakładów 

inwestycyjnych w istniejącym 
gospodarstwie w zakresie budowy, 
rozbudowy, adaptacji, modernizacji 
budynków i budowli 
gospodarczych, zakupu maszyn, 
urządzeń i stada podstawowego. 

b) Zakup gruntów rolnych oraz zakup 
budynków i budowli, w tym także 
budynku mieszkalnego ( o ile 
wnioskodawca nie posiada 
własnego mieszkania, przy czym 
koszt zakupu, budowy budynku 
mieszkalnego nie może przekroczyć 
50 tys. zł oraz nie przekracza 30 % 
kosztów całkowitych 
przedsięwzięcia). 

4) Do kosztów utworzenia lub 
urządzenia zalicza się niezbędne nakłady 
na uruchomienie pierwszego cyklu 
produkcyjnego (np. zakup pasz 
treściwych, nawozów, pestycydów itp.), 
przy czym nakłady te nie mogą stanowić 
więcej niż 20 % kwoty kredytów na 
inwestycję. 
O kredyt mogą się ubiegać osoby, które: 
a) w dniu zwarcia umowy nie 
przekroczyły 40 roku życia, 
b) posiadają wykształcenie rolnicze lub 
3-letni staż pracy w gospodarstwie 
rolnym. 

 
Warunki udzielenia kredytu: 
1. Oprocentowanie kredytu zmienne, 

aktualnie 1,2 % w skali  roku. 
2. Maksymalny okres, na jaki 

udzielony może być kredyt 15 lat, 
karencją w spłacie kapitału nie 
może przekroczyć 2 lat. 

3. Kwota kredytu nie może 
przekroczyć 80 % wartości 
inwestycji na gospodarstwo rolne, 
zaś w przypadku działów 
specjalnych produkcji rolnej nie 
może przekroczyć 70 % wartości 
nakładów inwestycyjnych.  

Procedura ubiegania się o kredyt, jak 
przy ubieganiu się o kredyt z linii KZ. 
Pracownicy doradztwa rolniczego służą 
pomocą w opracowywaniu planów 
przedsięwzięć. Informacji na temat 
kredytowania z dopłatą ARiMR 
udzielają pracownicy doradztwa 
rolniczego oraz kredytujących banków.  
 

Opracowała Teresa Balasa 

na podstawie  ARiMR. 
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BEZPŁATNE SZKOLENIA Z ZAKRESU POZYSKIWANIA 
FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

 

 
Firma Euro Konsult s.c. realizuje projekt „Menedżer projektów 
europejskich zawodem z przyszłością – szkolenia warsztatowe” 
finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Do kogo kierujemy projekt? 
Jeśli spełniasz następujące warunki: 
- mieszkasz w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, 
- podlegasz lub co najmniej jeden z Twoich rodziców 

podlega ubezpieczeniu KRUS, 
- nie jesteś pracownikiem etatowym branży 

pozarolniczej, 
- nie jesteś zarejestrowany jako bezrobotny 
Zapraszamy Cię do udziału w bezpłatnych szkoleniach 
organizowanych przez naszą firmę. 
 
� Zajęcia w formie dwóch pięciodniowych zjazdów odbędą 

się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. 
� Zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie z pełnym 

wyżywieniem w malowniczo położonym hotelu o 
wysokim standardzie oraz zwrot kosztów przejazdu. 

� Tematyką warsztatów i wykładów będzie całościowe 
zarządzanie projektami unijnymi. 

� Wysoki poziom szkoleń gwarantują pracownicy instytucji 
wdrążających programy pomocowe UE  - wieloletni 
praktycy. 

 

Jaki jest cel projektu? 
Proponowana tematyka zajęć odpowiada zapotrzebowaniu 
rynku pracy na osoby posiadające kompetencje w zakresie 
szeroko rozumianego wykorzystania środków pomocowych UE 
przeznaczonych zarówno dla jednostek samorządu 
terytorialnego jak i przedsiębiorców. Stwarza to realne 
możliwości zatrudnienia przeszkolonych osób w instytucjach 
administracji  

 
publicznej, firmach jak i podejmowanie samodzielnej 
działalności doradczej. 
Projekt przygotowuje potencjalne kadry do skutecznego 
pozyskiwania środków na inwestycje infrastrukturalne 
(zlokalizowane na obszarach wiejskich) sprzyjające 
powstawaniu nowych miejsc pracy. 
 

Jaka jest tematyka szkoleń? 
Tematyka warsztatów obejmuje zarówno teoretyczne podstawy 
pozyskiwania i rozliczania funduszy, jak i praktyczne 
umiejętności wypełniania wniosków aplikacyjnych wraz z 
załącznikami. Podczas warsztatów przeanalizowane zostaną 
m.in. zasady oceny formalnej wniosków, obieg dokumentu, 
czas jego rozpatrywania, wymogi formalne, najczęściej 
popełniane błędy we wnioskach i załącznikach, najistotniejsze 
elementy studium wykonalności, elementy prawa 
administracyjnego w zarządzaniu projektami oraz praktyczne 
aspekty prawa budowlanego i zamówień publicznych. 
Szczegółowemu omówieniu podlegać będzie wielokryterialna 
analiza ekonomiczna, prawna, instytucjonalna i społeczna 
planowanych inwestycji i przedsięwzięć. Zajęcia maja 
charakter innowacyjny, prowadzone będą w formie wykładów, 
dyskusji panelowych oraz zajęć praktycznych z 
wykorzystaniem technik informatycznych. Po ukończeniu 
szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający 
udział w szkoleniu. 
 

Gdzie odbędą się zajęcia? 
 Szkolenia odbędą siew Kazimierzu Dolnym nad Wisła. 
Zakwaterowanie w malowniczo położonym hotelu o wysokim 
standardzie, z pełnym wyżywieniem i wszystkimi wygodami 
pozwoli na wypoczynek miedzy zajęciami oraz zapewni 
uczestnikom warunki niezbędne do skupienia się na 
wykładach.  

  
 

 

KIM JEST FIRMA EURO-KONSULT? 
 Firma Euro – Konslut s.c. z siedzibą w Lublinie przy ul. Narutowicza 57/8  jest 
firmą doradczą z której usług korzysta Urząd Miejski w Krasnobrodzie przy 
sporządzaniu wniosków aplikacyjnych o unijne środki pomocowe. Dotychczas 
wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie uczestniczyli w 
szkoleniu organizowanym przez w/w firmę, a które dotyczyło pozyskiwania dotacji 
unijnych. Dziewięciodniowe szkolenie przeprowadzone zostało w ramach 3 zjazdów 
w Bankowym Ośrodku Konferencyjnym w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Do 
dyspozycji szkolonych przygotowano ośrodek  o bardzo wysokim standardzie z 
pokojami 2 osobowymi z tv sat. i łazienkami oraz restauracją.    
 Wzięcie udziału w szkoleniu „Menedżer projektów europejskich zawodem z 
przyszłością – szkolenia warsztatowe” organizowanym przez Euro Konsult s.c.  
szczególnie polecamy osobom młodym z terenu gminy Krasnobród oraz studentom.  

 
Uczestnictwo w zajęciach połączone z 
wypoczynkiem w Kazimierzu jest 
znakomitą ofertą dla osób pragnących 
wzmocnić swoją pozycję na rynku 
pracy. Zainteresowanym szkoleniem 
podajemy numer telefonu oraz adres 
emaliowy do firmy Euro Konsult s.c.  
(081) 5324417   eurokonsult@op.pl. 
Organizatorzy przyjmują zgłoszenia 
indywidualne jak również grupowe.  
 Informacje o szkoleniu również 
uzyskać można w Urzędzie Miejskim w 
Krasnobrodzie pokój nr 3. 

    BGKOS 
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Co słychać 
w ZSP 

Krasnobród? 
 

również w Szkole Filialnej w Wólce 
Husińskiej. I tak np. propagująca wśród 
uczniów tej szkoły racjonalne 
odżywianie i zdrowy styl życia grupa 
„Strażnicy Zdrowia” pod kierunkiem p. 
A. Słota zorganizowała konkurs 
„Witaminka”. Uczestnicy tego konkursu 
mieli m.in. za zadanie ułożyć hasła o 
odżywianiu (np. Pij mleko – będziesz 

skakał daleko!).  

 
 
zrelaksować się i nabrać energii do 
dalszej pracy.   
 O zdrowie fizyczne swoich 
koleżanek i kolegów dba działająca w 
SF w Wólce grupa – „Małe 
Pielęgniarki”. Wraz z opiekunką grupy, 
p. A. Słotą zorganizowała pokazy 
udzielania pomocy w przypadku 
oparzenia oraz na wypadek omdlenia. 
 Zarówno nauczyciele, jak i 
uczniowie starają się dbać o 
bezpieczeństwo na co dzień, w tym 
podczas zabaw zimowych. By 
uświadomić dzieciom zasady 
bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie 
„Strażnicy Zdrowia” z SF w Wólce 
stworzyli „Kodeks saneczkarski”, w 
którym zawarli zasady, jak bezpiecznie 
korzystać ze stoku pod nazwą Maślanka.  

Zwycięska drużyna w konkursie mitologicznym 

Pierwsza pomoc 

 Tak jak obiecaliśmy, prezentujemy 
czytelnikom „Gazety Krasnobrodzkiej” 
niektóre działania dotyczące 
problematyki ekologicznej i zdrowotnej, 
realizowanej przez uczniów i nauczycieli 
Zespołu Szkół Podstawowych w 
Krasnobrodzie w ramach Alertu 
Ekologiczno-Zdrowotnego. Chcemy 
zachęcić tym samym do zadbania o 
własne zdrowie oraz czystość i higienę 
otoczenia. W ramach zaplanowanych 
działań alertu w naszej szkole w 
ostatnich miesiącach odbywały się liczne 
konkursy, różnorodne spotkania, 
wystawy.  
 Uczniowie ZSP wzięli udział w 
szkolnym konkursie poetyckim pod 
hasłem „Zdrowie, Przyroda i Ekologia w 
Poezji”. Dzieci pisały wiersze o 
tematyce zdrowotnej i przyrodniczej. 
Jury pod przewodnictwem p. G. 
Nowosad wyróżniło 6 autorów: Kamila 
Gałana z kl. II b, Olę Powroźnik i Olę 
Kawka (obie z kl. IV b), Karolinę 
Wiatrzyk z kl. IV c, Kasię Gancarz z kl. 
V c oraz Annę Kurantowicz z kl. VI a. 
Wiersze napisane przez tych młodych 
poetów zostały opublikowane w 
„Gazetce Szkolnej”.  
 Najlepsi szkolni recytatorzy 
uczestniczyli w zorganizowanym przez 
p. M. Kawalec i p. G. Nowosad 
konkursie „Przyroda w Twórczości 
Poetów Naszego Regionu”. Prezentowali 
wiersze o przyrodzie wybrane spośród 
utworów poetów z Krasnobrodu i okolic. 
Jury konkursowe postanowiło przyznać 
pierwsze miejsca Rafałowi Chmura oraz 
Paulinie Górnik. Drugie miejsca zajęły 
Ola Przytuła i Agata Nawój, zaś trzecie 
– Kamila Kulczycka, Sylwia Kołtun i 
Hania Gęśla.  
 Odbyły się także konkursy 
plastyczne. W konkursie „Jak 
pomagałem zwierzętom przetrwać 
zimę?” zwyciężyli Dominika Dec, 
Stanisław Oleksak, Amanda Ostapińska i 
Katarzyna Cybulska.  
 Dzieci wykonywały też prace 
plastyczne na VIII Ogólnopolski 
Konkurs Pożarniczy dla Dzieci i 
Młodzieży. Komisja konkursowa do 
eliminacji na wyższym szczeblu 
zakwalifikowała prace Karoliny 
Jabłońskiej, Dominiki Dec oraz Moniki 
Buczak. Organizatorzy konkursu na 
etapie gminnym dostarczyli dzieciom 
wielu atrakcji i wrażeń, organizując 
prezentacje pokazów ratownictwa w 
wykonaniu strażaków z jednostki OSP w 
Krasnobrodzie.  
 Różne konkursy o tematyce 
przyrodniczej i zdrowotnej odbywały się  

Nieco starsi uczniowie także starali się 
zapoznawać z zasadami zdrowego 
odżywiania. Dla nich grupa dziewcząt z 
klasy V c pod kierunkiem p. R. 
Koperwas przygotowała bardzo 
interesującą prezentację komputerową 
Odżywiam się zdrowo.  
 Zdrowie, a przede wszystkim 
zdrowe odżywianie było tematem 
przewodnim, przygotowanego pod 
kierunkiem p. J. Burdy przez członków 
Szkolnego Koła LOP, specjalnego 
dodatku do lutowego numeru „Gazetki 
Szkolnej”. Znalazły się w nim liczne 
ciekawostki dotyczące zdrowego 
jedzenia, ale także niezdrowych 
produktów spożywczych, „Kącik 
łasucha” ze zdrowymi przepisami 
kulinarnymi, zagadki, krzyżówka i inne 
pouczające materiały. Dodatek stanowił 
ciekawą lekturę dla uczniów i 
nauczycieli zainteresowanych dbaniem o 
własne zdrowie.  
 Zdrowy styl życia wśród uczniów 
propagowali też nauczyciele S. Radliński 
i R. Wyrostkiewicz, organizując dla nich 
wyjazd na basen w celu doskonalenia 
umiejętności pływania. Wycieczka ta nie 
tylko pozwoliła uczestnikom poczynić 
postępy w pływaniu, ale również 

 
 W ZSP Krasnobród w celu 
zapoznania uczniów z zasadami 
bezpieczeństwa podczas zabaw zimą 
uczniowie klasy Vc zaprezentowali 
przygotowaną wraz z wychowawczynią 
p. R. Koperwas inscenizację 
„Bezpieczne zabawy zimowe”. 
 

Ciąg dalszy na str. 19 
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Krasnobrodzki Dom Kultury 
organizuje 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 wykonawców palm, pisanek i stroików – 

wykonawców indywidualnych. 
3. Prace – palmy, pisanki i stroiki - wykonane dowolną techniką – należy 

dostarczyć do Krasnobrodzkiego Domu Kultury w terminie do 07 kwietnia 

2006r.  
4. Prace należy podpisać: imię i nazwisko wykonawcy, wiek, w przypadku uczniów 

należy też podać klasę i nazwę szkoły. 
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 kwietnia 2006r.  
6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 
7. O wynikach konkursu poinformujemy poprzez ogłoszenia oraz w kwietniowym 

wydaniu „Gazety Krasnobrodzkiej”. 
 

   Organizatorzy 
 

 

Konkurs  
Recytatorski  

 
 6 kwietnia 2006 roku o godz. 10.00 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury 
odbędą się eliminacje gminne XXX 
Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. 
Bolesława Leśmiana. 
 Od 30 lat organizatorem głównym 
tego konkursu jest Zamojski Dom 
Kultury. 
 W eliminacjach gminnych w KDK 
wezmą udział najlepsi recytatorzy z 
terenu gminy Krasnobród wyłonieni 
podczas eliminacji szkolnych. 
 Trzech recytatorów, którzy najlepiej 
zaprezentują się w konkursie gminnym 
będzie miało możliwość 
reprezentowania gminy Krasnobród w 
eliminacjach powiatowych, które odbędą 
się w dniach 22-23 kwietnia 2006r. 
O wynikach konkursu będziemy 
informowali na łamach kolejnego 
wydania G.K. 

M. Czapla 

 

Co słychać w ZSP Krasnobród? 
 

Ciąg dalszy ze str. 18 

W trosce o zdrowie uczniowie Szkół 
Filialnych w Wólce Husińskiej i Zielonem 
włączyli się do programu „Nie pal przy 
mnie, proszę”, w związku z czym 
uczestniczyli w prowadzonych przez panie 
E. Galas, W. Dąbrowską i A. Słota 
spotkaniach z symbolizującą zdrowie 
wiewiórką Wiki na temat „Co to jest 
zdrowie?”.  
 Uczniowie naszej szkoły mieli też 
okazję wziąć udział w zajęciach z 
pielęgniarką szkolną na temat higieny jamy 
ustnej (SF Zielone) oraz dbania o higienę 
ciała i otoczenia (członkowie Szkolnego 
Koła PCK). Zorganizowano także  

spotkania z pracownikami lasu, które były 
okazją do rozmów o pracy leśników oraz o 
sposobach pomocy zwierzętom w okresie 
zimowym. 
Tematyce przyrodniczej oraz zdrowotnej 
poświęcona była zorganizowana przez 
panią bibliotekarkę, T. Gielmudę wystawa 
pod hasłem „Chroniąc przyrodę, chronisz 
swoje zdrowie”.  
 W celu promocji zdrowego stylu życia 
w naszej szkole w dn. 21 marca 
przywitaliśmy wiosnę imprezą pod hasłem 
„Dni Promocji Zdrowia”.  W tym dniu nikt 
się nie nudził. Liczne konkursy, m.in. 
konkurs udzielania pierwszej pomocy, 
konkurs  

Strój pani Wiosny 

 
„Czy wiesz, co jesz?”, konkurs 
mitologiczny, zawody sportowe, konkursy 
plastyczne, poetyckie dostarczały uczniom 
wielu emocji. Ci, którzy wybrali szkołę, a 
nie wagary, na pewno nie żałowali. Te i 
inne działania podejmowane przez 
społeczność szkolną ZSP Krasnobród 
wspomagają pracę dydaktyczno-
wychowawczą, czyniąc ją efektywniejszą 
oraz niewątpliwie wzbogacają życie 
szkoły. O niektórych z naszych działań 
chcemy informować czytelników „Gazety 
Krasnobrodzkiej” i już dziś zapraszamy do 
lektury kolejnych naszych relacji z życia 
ZSP Krasnobród. Zachęcamy też do 
aktywnego uczestnictwa w 
organizowanych przez nas imprezach 
szkolnych i środowiskowych.  

Grażyna Nowosad   

 

 Jeden z wierszy wyróżnionych w 
konkursie poetyckim „Zdrowie, Przyroda i 
Ekologia w Poezji”: 

Zdrowie 

Zdrowie to potęga,  
rozważcie moje słowa  
chłopcy i dziewczęta.  
Witaminki, źródło podstawowe  
warzywa i owoce z nich złożone.  
Witaminka A,  
co w brukselce się znajduje  
zaś B w kaszy panuje.  
Witaminkę C  
w cytrynie odnajduję,  
a witaminka D  
dobre zdrowie gwarantuje!  
My chętnie jemy witaminy,  
żeby mieć zdrowe organizmy.  
Bo chorować nikt nie lubi  
i brać zastrzyki przez okres długi. 
 

Aleksandra Kawka kl. IV b 
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Długa Debra 
 
Kiedy po męczącej kaszlem niemocy, 
po wielu zmarnowanych dniach, 
tyluż przespanych zimowych nocy, 
jak borsuk na czas snu zimowego 
sadełkiem obrosły, 
zakopany w jamce ciepełka domowego, 
stanąłem wreszcie na stopce wagi, 
osłupiałem z wrażenia nagłego, 
na licznik – spojrzeć nie miałem odwagi. 
 
Waga przeciążona tylko stęknęła, 
koło wskazówka zatoczyła 
i jak wryta w ziemię, 
zdumiona – stanęła, 
bezradna – dalej – już nie pociągnęła. 
równy japońcom od sumo, 
wcale nie puszyłem się dumą. 
 
Te wszystkie świąteczne pyszności  
są grzechem obżarstwa – próżności, 
a tu jeszcze przed nami karnawał! 
Na „małe co nieco” – czasu jeszcze kawał! 
I tłusty czwartek, oraz „kusaki”, 
puszyste tłuste pączki, kiełbasy, 
schabowe, sosy, boczki i bigosy, 
oraz inne wymyślne przysmaki. 
O nie! w te „zapusty” 
nie będę się wdawał.  
 
Czas już się rozprawić 
z przeklętym brzuszkiem, 
bo to, ani kamieniem młyńskim 
na noc długą przycisnąć, 
ani ostrugać tępym toporzyskiem, 
ani pępek pętlą śmiertelną zacisnąć. 
Ewidentna tu wina podłego smoczyska, 
do bezmiaru żarcia ślinkę nam wyciska, 
gdy jeszcze temu towarzyszą bezruchy, 
jak grzyby po deszczu wyrastają pampuchy. 
 
Kiedy przyducha wreszcie ustąpiła, 
otucha rajdowa do mnie przywróciła. 
Ponieważ moją starą szkapę  
- śniegiem okrutnie zawiało, 
z kosturem w ręku, na piechotę, 
z plecakiem wrażeń na karku, 
w zimowy plener Roztocza  
wybrać by się zdało. 
 
W słoneczną styczniową niedzielę, 
poczułem się mocny i rześki na ciele. 
Od spiżarni, lodówki uciec by daleko, 
porzucić gnuśność, ociężałość, poczuć się  

lekko. 
Porwałem do ręki ostrzonego kołka, 
ruszyłem pod górkę z nadrzecznego dołka. 
Natężyłem golonki, uda i miechy 
wyskoczyłem szybko na niwiańskie wierchy. 
 
W oddali po wzgórz horyzonty, 
od wschodu po słońca zachody, 
dalej przez wzgórza północy 
przerwami pól znaczonymi 

 

 
 
i znowu na wschód - dookoła, 
rysowały się ciemne lasów kontury, 
ciemno-zielone szaty: jodły, sosny,  
szaro-brązowe nagie ramiona buczyny  

karpackiej 
kłębowiska na miedzach tarniny kolącej. 
 
Kotki zawisłe na wędziskach leszczyny, 
młodniki świerka pospolitego, 

 
brzozy srokatki plotki szepczącej, 
modrzewia nago na śniegu sterczącego 
iwy w ruinach dawnej wołowni folwarcznej, 

 
tudzież osiadłego na miedzach, 
przy drogach – głogu czerwonego, 
wszelakiej maści dzikich samosiejek, 
z sosnowych choinek – tych polnych alejek. 
 
Wszystko towarzystwo odświętnie strojone, 
jak panny do ślubu w białe welonki, 
misternie tkane z lodowatej szadzi, 
prześliczne, perłowe koronki. 
Bajkowa, cudowna panorama Roztocza 
mrozem po mistrzowsku malowana, 
gdy oko o ten obraz źrenicą zawadzi, 
zachwytem – omal piersi nie rozsadzi. 
 
Poprzez białą śnieżną pustynię  
kierowałem swe kroki do odległej Jacynki, 
niczym na randki śpieszące panienki 
ku lepszemu z lubym się poznania. 
Przez pola, bezdroża, lasy, na skróty  

 
przez „Leśne Schrony” – pod górkę, 
gdzie w czasie wojny ludność się kryła, 
by ich przemoc niemiecka życia nie zbawiła. 
Tam starzy, kobiety, dziatwa i oseski  
kryli się w jamach na dnie jarów kopanych, 
jak w psią pogodę w budzie kryją się pieski. 
 
Tylko wspomnienia mgliste zostały, 
ślady czas pogubił, las zatarł 
po dawnej przedwojennej murowanej  

gajówce, 
gdzie gajowy dziedzica  
Tomasz Hejzner z rodziną zamieszkiwał, 

 
 
a gajówkę – nie wiadomo czemu 
zwano – Cybulówką. 
 
Dalej rwałem za dawną Tytonia i Kozy  

gajówką 
która kiedyś nagle z pejzażu zniknęła. 
Tu – po wielu latach niebytu, moja noga, 
w to miejsce niechcąco, znowu wdepnęła. 
Tylko loszek ziemny nad śniegiem wystaje, 

 
jedyny świadek dawnego tu życia, 
a wokoło wyrosły już młodniki: 
świerkowe, modrzewiowe i olchowe gaje. 
 
Stasio opodal – za drogą  
Zbudował rodzinną stanicę, 

 
ogromną – niczym strażacką świetlicę, 
równą ordynackiemu Pałacowi Plenipotenta. 
Dała by mu Bozia dzieci liczną kupę 
aby napełnił piskleniem drewnianą chałupę. 
Ale Stasio nie oglądał się na Bozię, 
za radą Wałęsy – sprawę wziął w swoje ręce 
sam już dał życie trzem budrysom i ślicznej  

panience. 
 
Myślę sobie tylko, by na stare lata 
pustką nie świeciła ta obszerna chata. 
Bo pisklęta, kiedy upierzone – gniazdo  
odlecą, 
by świat daleki zdobywać, 
a mamcię i tatę odlotem zasmucą. 
 
Rwałem pod górkę wielce zadyszany, 
pod wysokich jodeł, sosen, buków ramionami, 
jak krasnalek malutki pod krzaczkiem  

schowany. 
 
Mijałem zwierzyny tropiki rozliczne, 
ich tu zamieszkania dowody fizyczne. 
Odgrzebane spod śniegu sarenek pastwiska  
i liczne, wśród drzew rozrzucone, 
liśćmi wysłane, ich legowiska. 
Aż wstąpiłem na szczyt długiej wierzchowiny 
Grabnika Górnego opodal Milczuków i  

Leśków dziedziny, 
ciągnącej się nieprzerwanie od Belfontu, aż  

do Hutkowa, 
pooranej: rowami, jarami, debrami, wąwozami, 
niezliczonych! – do setki – czy większej ilości? 
O jednym wąwozie opowieścią podzielą się z  

wami. 
 

Komisarczuk Mieczysław 

Krasnobród, z 15/16 stycznia 2006r.  
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Ziemianin, społecznik, polityk (cz.3) 

Działalność społeczno-polityczna Kazimierza Bogdana Fudakowskiego w świetle wspomnień rodzinnych 
 
 
 Równocześnie Fudakowski 
przystąpił do przekształcenia komitetu 
opieki nad opuszczonymi majątkami na 
Związek Ziemian w okupacji 
austriackiej. W tym celu zwołał wiosną 
1918 r. walny zjazd ziemian do Lublina, 
na którym wygłosił referat o celach i 
zadaniach nowo powstałego związku. 
Sprowadzały się one do następujących 
twierdzeń: 
 
1. Tak długo, dopóki obowiązuje prawo 
indywidualnego władania ziemią, które 
zgodne jest z etyką chrześcijańską, a w 
szczególności katolicką, nie wolno 
nikomu piętnować tego, kto z tego prawa 
korzysta. Jeśli zaś wolno zrzeszać się 
robotnikom, rzemieślnikom, 
przemysłowcom, wolnym zawodom dla 
obrony swych praw i spraw 
zawodowych, nie ma powodu do 
piętnowania tych co zrzeszają się celem 
obrony praw dotyczących warsztatów 
rolnych i ich władania, bez względu na 
ich rozmiar. 
2. Prawo władania ziemią, niezależnie 
od obszaru władania, nie przesądza o 
poglądach polityczno-społecznych jej 
właściciela, a tym samym nie przesądza 
o ich charakterze. Może za tym być w 
całkowitej 
zgodzie z całą skalą zróżnicowanych 
poglądów społecznych i politycznych, a 
tym samym demokratycznych, o ile 
opierają się na podstawie 
chrześcijańskiego pojęcia własności i 
prawie prywatnego władania ziemią, jak 
i innych środków produkcji. 
3. Polskie prawo władania większym 
obszarem ziemi w swym powstaniu, 
trwaniu i całej przeszłości od zarania 
państwowości polskiej, łączyło się z 
obowiązkiem publicznym, ciążącym na 
jej właścicielu. Związek ten jest tak 
ścisły, że każde uchybienie obowiązkom 
podważa etyczno-moralne uzasadnienie 
samego władania. 
4. XIX-wieczne pojęcie liberalizmu 
gospodarczego sprowadza kapitał 
tkwiący w ziemi do rzędu 
innych kapitałów, podważa etyczno-
moralną zasadę władania ziemią, co 
echem odbiło się w Polsce. 
5. Dlatego, stawiając za cel związku 
obronę praw właściciela, należy 
postawić za cel spełnianie przez 
jego członków obowiązków wobec 
społeczeństwa polskiego i całego 
narodu. 
6. Wypełnianie tych obowiązków jest 
zaprzeczeniem odrębności klasowej 
instytucji i jej członków. 
Jest stwierdzeniem poczucia solidarności 
ze wszystkimi klasami i całym narodem. 
7. Solidarność ta powinna być związana 

 
z najbliższym społecznym otoczeniem, a 
więc dla ziemian z masą właścicieli 
włościan. 
8. Spełnienie tego obowiązku winno 
pójść w dwóch kierunkach: 
- w pozytywnym rozwiązaniu problemu 
agrarnego w Polsce, 
- w czynnej współpracy członków 
Związku z instytucjami mającymi na 
celu podniesienie kultury i wiedzy 
rolniczej włościan. 
9. Kultura narodu jest wielowiekowym 
dorobkiem całego narodu bez względu 
na to, kto i jak na jej powstanie wpływał. 
Z nią łączy się pojęcie ducha 
narodowego, tkwiącego u jednych 
podświadomie, u drugich świadomie. 
Jest to owoc kultury łacińskiej w 
zespoleniu z religią rzymskokatolicką i 
jej normami etyczno-moralnymi. Fakt, 
że ziemianie wpływali przez wieki na 
powstanie kultury narodowej, nie może 
być traktowany jako deprymujący 
kulturę: i obciążający ziemian. 
10. Owocem  tego wpływu jest 
zwycięstwo zasad zawartych w Unii 
Horodelskiej, jest zasada prawna 
neminem captoabimus. 

11. Zapieranie się własnej przeszłości 
byłoby zaprzaństwem i upodleniem. Nie 
ma też powodów, by ziemiaństwo, 
kryjąc się służyło krajowi pod cudzymi 
sztandarami. 
12. Wychodząc z tych założeń Związek 
Ziemian nie jest i  być nie powinien 
wyrazicielem  tego lub innego kierunku 
politycznego, lub narzędziem polityki 
partyjnej. 
Przedstawione przez Fudakowskiego 
tezy wywarły ogromne wrażenie na 
uczestnikach zjazdu. Walny zjazd 
powierzył mu stanowisko prezesa Rady. 
W zjeździe uczestniczył Jan Stecki, 
któremu Fudakowski zaproponował 
stanowisko prezesa Zarządu Związku w 
Lublinie. Tezy opracowane przez 
Fudakowskiego wyznaczały kierunek 
jego działalności publicznej na dalsze 
lata. 
Chcąc uchronić Związek Ziemian od 
uwikłania go w interesy partii politycz-
nych, Fudakowski wysunął zasadę 
apolityczności Związku. Apolityczność 
ta nie krępowałaby w niczym jej 
członków w wyborze takich kierunków i 
ugrupowań politycznych, jakie by im 
odpowiadały, byle w założeniach 
ideowych opierały się na moralności 
chrześcijańskiej, a przez wyraźne 
skupienie pracy nie tylko nad 
zagadnieniami zawodowymi, lecz 
również ogólnonarodowymi 
uzasadniłyby swą szerszą rację bytu w 
oczach społeczeństwa. 

 
Ponadto Fudakowski propagował wśród 
członków Związku Ziemian ideę 
czynnego udziału w pracach 
kulturalnych i gospodarczo-społecznych 
środowiska rolniczego, z którym od 
wieków ziemiaństwo jest związane. 
Chodziło głównie o pracę w 
towarzystwach i kółkach rolniczych, 
samorządzie rolniczym i terytorialnym w 
gminie i powiecie. Między innymi 
takimi działaniami ziemiaństwo, 
zdaniem Fudakowskiego, miało 
udowodnić swoje powiązanie z życiem 
ogółu, że nie jest egoistycznym 
użytkownikiem dóbr materialnych, lecz 
organiczną częścią składową narodu. 
Taka czynna postawa ziemiaństwa 
wobec narodu polskiego miała obalić 
pogląd radykałów przedstawiających 
ziemian jako wrogów ludu, bezdusznych 
kapitalistów i wyzyskiwaczy. 
Współpraca tych dwóch klas polegać 
miała na ocenie nabrzmiałych zagadnień 
społecznych i takim ich 
rozwiązywaniem, by zapewnić 
równowagę społeczną. Aby to osiągnąć, 
należałoby przekonać masy ludowe, że 
w ich rękach spoczywa los narodu, by 
poczuli się Polakami w swoim państwie. 
W tej współpracy ziemianie powinni 
dawać przykład swym rodakom. 
Jednocześnie Fudakowski dążył do 
zorganizowania własności leśnej w 
odrębną organizację, która miałaby na 
celu przestrzeganie wśród jej członków 
zasad racjonalnej gospodarki, objęcie z 
czasem w swe ręce handlu wytworami 
leśnymi i wpływanie na politykę cen, co 
dotychczas pozostawało w rękach 
pośredników. Fudakowski opracował 
statut nowej organizacji i po 
zatwierdzeniu przez władze okupacyjne 
utworzył Zrzeszenie Właścicieli Lasów 
b. Kongresówki. Prezesem Rady nowej 
organizacji zostaje Fudakowski, a 
prezesem Zarządu Michał Komorowski. 
Z przytoczonej działalności społeczno-
politycznej oraz podanych zasad po-
stępowania Fudakowski jawi się jako 
niezwykle postępowy przedstawiciel 
polskiego ziemiaństwa, doskonale 
zdający sobie sprawę z faktu, że warstwa 
społeczna z której pochodzi, powoli 
zaczyna schodzić ze sceny politycznej. 
Fudakowski był przekonany, że w 
niepodległym państwie polskim można 
będzie ułożyć tak stosunki społeczne, ze 
pozwolą one ziemiaństwu polskiemu 
odegrać pewną rolę, włączając go w nurt 
pracy społeczno-gospodarczej mającej 
na celu podnoszenie poziomu 
materialnego i kulturalnego wsi polskiej 
i chłopów polskich. 

   

 Ciąg dalszy na str. 22 
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Ziemianin, społecznik, polityk (cz.3) 
 

Ciąg dalszy ze str.21 

Był również świadomy historycznego miejsca polskiej szlachty w tworzeniu kultury 
narodowej i politycznych przemian w kraju. Fudakowski doskonale zdawał sobie 
sprawę, że apolityczność Związku Ziemian może być szansą dla tej warstwy 
społecznej. Wiara w wartości etyczne zachowań społecznych na podłożu etyki 
chrześcijańskiej, głównie katolickiej, zderza się nieustannie z nierównością społeczną 
i nie była w stanie złagodzić warstwowych konfliktów w stosunkach agrarnych. 
Fudakowski był typowym przedstawicielem polskiego ziemiaństwa akceptującego i 
wyznającego solidaryzm społeczny i narodowy jako remedium na wszelkie zło, także 
w stosunkach wiejskich. Angażując się w sprawy publiczne, nawet tak 
bezinteresownie jak to czynił, nie stwarzał przesłanki nadmiernej wiary, że bez 
radykalnych zmian w strukturze polskiego rolnictwa można będzie dalej realizować 
dotychczasową politykę. 
Kazimierz Fudakowski był zdecydowanym przeciwnikiem dążeń rewolucyjnych i 
radykalnych rozwiązań w kwestiach społecznych. Jego zdaniem, zmiany są 
potrzebne, ale muszą zachodzić na drodze ewolucyjnej. Był również zdecydowanym 
przeciwnikiem koncepcji piłsudczykowskiej w sprawie walki o niepodległość, która 
była sprzeczna z koncepcją Narodowej Demokracji. 
Powstanie niepodległego państwa witał z wielką nadzieją, jak każdy Polak w tym 
czasie. Dla ziemian ważne było, w jakim kształcie odrodzi się państwo polskie, jaki 
będzie obowiązywał ustrój społeczno-polityczny.  

dr Janusz Korga 

                                                                           Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu G.K. 

 

 

Szanuj piękną Ziemię 
jak siebie samego 

 cz. 3 
 
- Potoku Jelenia 
dawniej zwanego Wieluńką 
biegnącego rączo wśród lasów 
niezwykle malowniczej doliny, 
gdzie Morskie Oko z tatr, 
tu – pod Skwarkami 
koło Suśca ma sobowtóra – 
„Morskie oko” z Roztocza, 
gdzie obok Jeleń się rodzi, 
a dalej jego wodospady 
„jelenie skoki” 
bajkowy obraz malują 
i przez Puszczę Solską 
niziną do Tanwi 
pod grodziskiem – Kościółkiem 
swe „skoki” kierują.  
 

Do legendy o Zamczysku 
w opowieści wrócę,  
historię o grodzisku – co nieco ukrócę. 
 

Dawno, przed wieloma wiekami 
na wysokim wzgórzu, 
sporej wierzchowinie, 
jeszcze przed tatarskimi najazdami, 
zbudowano nie małe grodzisko, 
gdzie dawni osadnicy przed wrogami  
zbożę, jadło, niewiasty i dziatwę chowali, 
a stałej załogi woje – straż tu trzymali, 
o zboże, jadło – w czas spokoju  
i ludzi – w czasie grozy dbali. 
 

W grodzisku rycerz Gołdap  
Zamek obronny zbudował, 
a po okrutnej żałobie 
z ziemią go zrujnował. 
Po kilku stuleciach  
cerkiew tu wzniesiono, 
obok dla umarłych –  
ziemi nie skąpiono. 
Wiek cały modły wznosili Unici, 
potem cerkiew na kościółek zmieniono, 
czas jakiś – łacińskie modlitwy mówiono. 
Gdy w odludnym miejscu 
modlić się nie chciano 
kościółek Boży szybko rozebrano, 
do kościoła w Suścu zniesiono ornaty, 
na dawnym grodzisku porastały chwasty. 
W czas ostatniej, barbarzyńskiej wojny 
partyzanci schowek mieli tu spokojny, 
nawet z kapelanem Kołszutem 
msze tu odprawiali, 
za wolność Ojczyzny modły tu śpiewali. 
Pamiątkę tego – ci co zmarli przed nami 
uczcili pomnikiem i dwoma krzyżami. 
 

Kto w to miejsce dzisiaj  
w szaleńczym pośpiechu  
swe kroki zapuści? 
kto modlitwę odmówi?  
kto w zadumę się wpuści? 
Polaku! – miejsce to wspomnij 
wśród letnich wędrówek, 
najmłodszemu pokoleniu 
o historii zapomnianej 
powiedz kilka słówek. 
 

Komisarczuk Mieczysław 

Warszawa, 02.11.2005r. 

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu G.K. 
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Budżet Miasta i Gminy Krasnobrodu 
na 2006 rok 

 
 Podczas XXXI sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, 
która odbyła się w dniu 29 grudnia 2005 roku uchwalono 
budżet Miasta i Gminy Krasnobród na 2006 rok, który 
publikujemy poniżej: 
 
 
I. DOCHODY BUDŻETU GMINY 
Dochody budżetu gminy planuje się uzyskać  
w wysokości:                                                   16.106.831 
w tym: dochody na zadania własne:               13.905.004 
           dochody związane z realizacją zadań  
           administracji rządowej i innych 
           zadań zleconych ustawami:                  2.201.827 
 
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                     702.939 
Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego, za  
dzierżawę obwodów łowieckich i tenuty  
dzierżawnej                                                              2.000 
Dopłata WFOŚ i GW do oprocentowania  
obligacji na kanalizację                                       11.473 
Dotacja ZPORR - budowa kanalizacji  
sanitarnej w Krasnobrodzie                                 689.466 
 
Dział 600 - Transport i łączność                1.473.832 
Dotacja ZPORR - Modernizacja ul. Mickiewicza  
w Krasnobrodzie                                           1.114.204 
Dotacja SPO - Modernizacja Placu Siekluckiego 359.628 
 
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa            721.589 
Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie 
nieruchomości                                                        35.093 
Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego i czynszów 
mieszkalnych                                                          90.000 
Wpływy z rozliczenia kosztów scalenia i podziału  35.024 
Wpływy ze sprzedaży mienia                               546.472 
Wpływy z opłaty adiacenckiej                                 15.000 
 
Dział 750 - Administracja publiczna                     6.600 
Prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych            2.700 
Dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu admin. 
rządowej - 5% wpływów z opłat za dowody osobiste  400 
Wpływy z tytułu opłaty za wpis do rejestru działalności 
gospodarczej                                                            3.500 
 
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od jedn. nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
3086196 
Podatek rolny od os. prawnych                                8.858 
Podatek leśny od os. prawnych                             65.845 
Podatek od nieruchomości od os. prawnych       915.999 
Udział w podatku doch. od os. fizycznych        1.043.353 
Udział w podatku doch. od os. prawnych              75.000 
Wpływy z opłaty skarbowej                                    20.000 
Podatek od czynności cywilno-prawnych od  
os. fiz.                                                                     70 000    
Podatek rolny od os. fizycznych                           266.700 
Podatek leśny od os. fiz.                                        62.648 
Podatek od nieruchomości od os. fiz.                  352.078 
Opłata targowa                                                      17.000 
Opłata miejscowa – uzdrowiskowa                        30.000 
Opłata administracyjna za czynności urzędowe      4.500 

 
Wpływy z karty podatkowej                                      6.000 
Podatek od środków transportowych                     33.215 
Podatek od spadków i darowizn                             10.000 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 
opłat                                                                         5.000 
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych                                                       100.000 
 
Dział 758 - Różne rozliczenia                         7.180.108 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej, z tego: kwota 
podstawowa - 1.704.871,00 zł., kwota uzupełniająca - 
516.524,00 zł.                                                    2.221.395 
Część oświatowa subwencji ogólnej                 4.953.713 
Wielkość subwencji przyjęto na podstawie pisma 
Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11 
października 2005r. 
Odsetki od środków na rachunkach bankowych      5.000 
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie                       38.050 
Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli 8.050 
Wpływy z opłat rodziców za przedszkole               30.000 
 
Dział 852 - Pomoc społeczna                            144.200 
Wpływy z usług opiekuńczych                                 1.200 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na utrzymanie Ośrodka 
Pomocy Społecznej                                               98.000 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zasiłki             25.000 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na dożywianie     20.000 
 
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej                                                           469.490 
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dominikanówce - 
środki PFRON                                                      469.490  
 
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska                                                           82.000 
Wpływy ludności na kanalizację                            70.000  
Dotacja z WFOS i GW na współfinansowanie wniosku - 
zagospodarowanie terenu przy Kaplicy 
na wodzie                                                               12 000     
Ogółem zadania własne                                  13.905.004  
 
Zadania zlecone  
Dział 750 - Administracja publiczna                       78.875 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania zlecone z 
zakresu administracji rządowej                              78.875  
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  
sądownictwa                                                             1.152  
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie 
i aktualizację rejestru wyborców wg. pisma z 
12.12.2005r.                                                             1.152  
Dział 852 - Pomoc społeczna                            2.121.800  
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zasiłki dla 
podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe                                           263.000 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na składki na 
ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzyst. z pomocy 
społ.                                                                       24.800 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na świadczenia rodzinne 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego                              1.834.000 
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Wielkość dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej i na realizację zadań własnych 
przyjęto wg. pisma Wojewody Lubelskiego z dnia 21 
października 2005r.  
Ogółem na zadania zlecone                           2.201.827 
OGÓŁEM                                                      16.106.831 
 
II. WYDATKI BUDŻETU GMINY 
Wydatki budżetu gminy planuje się na ogólną  
kwotę:                                                              16.891.714 
w tym: na realizację zadań własnych:             14.689.887 
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i 
innych zadań zleconych ustawami:                   2.201.827 
1. Zadania własne  
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                     612.853 
1. Opłaty za schronisko dla bezdomnych zwierząt  4.000 
2. Dofinansowanie kół łowieckich                            2.000 
3. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej - 2% od wpływów 
podatku rolnego                                                       5.500 
4. Opłata do Starostwa powiatowego za zajęcie pasa 
drogowego - sieć wodociągowa w Wólce Husińskiej 263 
Inwestycje ogółem                                               601.090 
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 
ulicach: 3-go Maja i Andersa w Krasnobrodzie - 
współfinansowana ze środków ZPORR               485.000 
2. Dokumentacja techniczna na modernizację zbiorników 
w Krasnobrodzie                                                    10.000 
3. Przebudowa wodociągu w ul. Mickiewicza w 
Krasnobrodzie                                                       20.000 
4.Opracowanie projektu hydroforni w Hutkowie    35.000 
5. Projekt budowy wodociągu w Szurze oraz Majdanie 
Wielkim i Majdanie Małym                                      9.000 
6. Dokumentacja budowlano-wykonawcza kanalizacji 
sanitarnej w ul. Tomaszowska, Al. NMP, Zamojska w 
Krasnobrodzie                                                      42.090 
 
Dział 600 - Transport i łączność                    3.308.090 
Remonty dróg gminnych ( Krasnobród, Kaczórki, 
Zielone, Hutków) i przystanków autobusowych (Zielone, 
Kaczórki)                                                               70.000 
Zimowe utrzymanie dróg i chodników                   35.000 
Remonty przepustów (Dominikanówka)                10.000 
Inwestycje ogółem                                            3.193.090 
Opracowanie dokumentacji oraz budowa i remonty 
chodników przy drogach powiatowych - ulice: Lelewela, 
3-go Maja, Al. NMP, Tomaszowska)                   390.000 
Budowa dróg gminnych w Potoku Senderki i Majdanie 
Małym                                                                  172.000 
Modernizacja ul. Mickiewicza i Cichej w Krasnobrodzie - 
współfinansowana ze środków ZPORR            1.485.605 
Budowa ul. Spokojnej w Krasnobrodzie               434.000 
Modernizacja Placu Siekluckiego - współfinansowana ze 
środków SPO                                                       691.485 
Budowa kanalizacji burzowej w ul. Mickiewicza,  
Cichej i Rynek w Krasnobrodzie                            20.000 
 
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa            184.620 
1.Wykonanie szacunków, podział działek, koszty 
ogłoszeń, założenie ksiąg wieczystych                 35.500 
2. Opłaty notarialne                                                 3.000 
3. Zakup energii w budynkach mienia komunalnego 500 
4. Dzierżawa gruntów od Agencji Nieruchomości 
Rolnych                                                                   3.000 
Inwestycje:                                                          142.620 
1. Odszkodowanie z tytułu wywłaszczania 
nieruchomości                                                       20.000 
2. Zakup gruntów na mienie komunalne               40.000 
3. Odszkodowania z tytułu scalenia i podziału 
nieruchomości                                                        76.620 

 
 
4. Spłata raty za grunty pod zbiorniki retencyjne     6.000  
 
Dział 710 - Działalność usługowa                       66.000 
Opracowanie zmian do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Krasnobród oraz zmiany studium                           66.000 
 
Dział 750 - Administracja publiczna              1.313.620 
1. Wydatki Rady Miejskiej: diety, organizacja  
Sesji                                                                       62.470 
2. Utrzymanie Urzędu Miejskiego:                    1.209.150  
Wynagrodzenia osobowe pracowników               742.000 
Nagrody Jubileuszowe dla pracowników               19.800  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 
 trzynastka                                                             43.000  
Składki na ubezpieczenia społeczne                   135.400 
Składki na Fundusz Pracy                                     19.250 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  
Socjalnych                                                             19.300 
Wynagrodzenie Radcy Prawnego (umowa 
zlecenia)                                                                 15.400 
Delegacje służbowe                                                 7.000 
Zakup materiałów biurowych, paliwa, druków,  
środków czystości i wyposażenia biur                   50.000 
Zakup energii, gazu i wody                                    26.000 
Remont schodów w budynku Urzędu                      9.000 
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, 
telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe,  
szkolenia pracowników)                                       115.000 
Opłaty za usługi internetowe                                   1.500 
Opłaty i składki ( w tym ubezpieczenie mienia)       6.000 
Wybrakowanie sprzętu obrony cywilnej                     500 
3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego  42.000 
 
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa                                               266.685  
Zakup paliwa do samochodu służbowego 
Posterunku Policji w Krasnobrodzie                    4.000 
Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych  262.685 
Wynagrodzenia kierowców                                      3.500 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka    290 
Składki na ubezpieczenia społeczne                          660 
Składki na Fundusz Pracy                                            95  
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  
Socjalnych                                                                   190 
Zakup paliwa, części do samochodu, węży i mundurów 
bojowych                                                                  5.000 
Nagrody za udział w zawodach                                4.500 
Zakup energii i gazu oraz wody- zużytej na cela 
 p.poż                                                                       6.500 
Konkurs wiedzy pożarniczej                                     1.000 
Remonty pojazdów, sprzętu i strażnic                       4000 
Ubezpieczenie kierowców, pojazdów, strażnic oraz 
członków OSP                                                          1.900 
Zwrot kosztów za udział w likwidacji skutków  
pożaru                                                                      2.000 
Dotacje ogółem:                                                   233.050 
Dotacja dla OSP Krasnobród z przeznaczeniem na 
realizację zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej          91.400 
Dotacja dla OSP Wólka Husińska z przeznaczeniem na 
realizację zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej          27.000 
Dotacja dla OSP Majdan Wielki z przeznaczeniem na 
realizację zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej          60.650 
Dotacja dla OSP Stara Huta z przeznaczeniem na 
realizację zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej          27.000  
Dotacja dla OSP Hutki z przeznaczeniem na realizację 
zadań publicznych związanych z realizacją zadań z 
zakresu ochrony przeciwpożarowej                       27.000 
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Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem                                                                30.200 
Wynagrodzenia prowizyjno - agencyjne (inkasenci, 
sołtysi)                                                                    26.200 
Składki na ubezpieczenia społeczne                       3.500 
Składki na Fundusz Pracy                                          500 
 
Dział 757 - Obsługa długu publicznego           304.932 
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek    106.469 
Odsetki od obligacji                                              193.263 
Koszty związane z emisją obligacji komunalnych    5.200 
 
Dział 758 - Różne rozliczenia                              65.000 
Rezerwa ogólna                                                     40.000 
Koszty obsługi bankowej                                        25.000 
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie                 5.883.350 
1. Dowożenie uczniów do szkół                       187.605 
2. Szkoły Podstawowe                                   3.412.883 
Wynagrodzenia osobowe                                 2.041.991 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw.  
trzynastka                                                             162.491 
Składki na ubezpieczenia społeczne                   428.618 
Składki na Fundusz Pracy                                     58.407 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  
Socjalnych                                                           137.704 
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-dodatki 
wiejskie i mieszkaniowe                                       183.422 
Krajowe podróże służbowe                                      4.700 
Materiały i wyposażenie (zakup druków, materiałów 
biurowych)                                                             44.500 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i  
książek                                                                     9.500 
Opłaty za usługi internetowe                                    2.821 
Zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, 
informatyczne, zrzut ścieków)                                73.979 
Zakup energii, gazu i wody                                  254.900 
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)        9.850 
3. Oddziały przedszkolne w szkołach  
podstawowych                                                   203.469 
Wynagrodzenia osobowe                                    134.632 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw.  
trzynastka                                                               11.125 
Składki na ubezpieczenia społeczne                     28.200 
Składki na Fundusz Pracy                                        3.841  
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  
Socjalnych                                                              11.027 
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-dodatki 
wiejskie i mieszkaniowe                                         14.644 
4. Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego    268.540 
Wynagrodzenia osobowe                                     182.382 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw.  
trzynastka                                                               13.815 
Składki na ubezpieczenia społeczne                     37.723 
Składki na Fundusz Pracy                                        5.137 
Wynagrodzenia bezosobowe                                   1.400 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  
Socjalnych                                                              12.689 
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-dodatki 
wiejskie i mieszkaniowe                                         15.394 
5. Utrzymanie gimnazjum                               1.616.406 
Wynagrodzenia osobowe                                  1.060.044 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. 
 trzynastka                                                              74.890 
Składki na ubezpieczenia społeczne                   214.476 
Składki na Fundusz Pracy                             29.208 

 

 

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  
Socjalnych                                                              68.498 
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 
dodatki wiejskie i mieszkaniowe                             88.790 
Krajowe podróże służbowe                                      3.000 
Materiały i wyposażenie (zakup druków, materiałów 
biurowych, materiałów na remonty łazienek)         30.000 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i  
książek                                                                     6.500 
Zakup energii i wody                                              13.000  
Opłaty za usługi internetowe                                       800 
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)        4.200 
Zakup pozostałych usług (usługi telekomunikacyjne, 
informatyczne, szkolenia pracowników, konserwacja 
dźwigu)                                                                   23.000 
6. Przedszkola                                                    110.340 
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 
dodatki mieszkaniowe i wiejskie                               5.618 
Wynagrodzenia osobowe                                       76.376 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka 5.040 
Składki na ubezpieczenia społeczne                     15.650 
Składki na Fundusz Pracy                                       2.130 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  
Socjalnych                                                                5.526 
7. Nagrody Burmistrza dla nauczycieli                6.261 
8. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i 
emerytów                                                              29.505 
9. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ( 1% 
wynagrodzeń)                                                       31.441 
10. Wydatki na edukację ekologiczną - realizacja 
zadań współfinansowanych ze środków 
 WFOŚiGW                                                              8.000 
11. Zakup szkolnych zestawów do selektywnej 
zbiórki odpadów typu "4EKO" - współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 
Polskiej                                                                    3.900 
12. Wykonanie audytu energetycznego w budynkach 
szkół na terenie gminy                                           5.000 
 
Dział 851 - Ochrona Zdrowia                             100.000 
Finansowanie wydatków Miejsko-Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych                                                       100.000 
1. Dotacja dla Miasta Zamość jako udział w częściowym 
pokryciu kosztów działalności Izby Wytrzeźwień w 
Zamościu                                                                  2.000 
2. Wynagrodzenia dla ekspertów wydających opinie w 
przedmiocie uzależnień i wynagrodzenia członków 
Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych                                                           6.000 
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i 
sportowo-wychowawczych                                     13.664 
4. Zakup materiałów, wyposażenia i artykułów 
spożywczych do prowadzenia zajęć                      38.336 
5. Dotacje dla stowarzyszeń i instytucji wspomagających 
rozwiązywanie problemów alkoholowych               40.000 
 
Dział 852 - Pomoc społeczna                            430.713 
1. Wydatki na dodatki mieszkaniowe                       1.500 
2. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej        225.813 
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń    2.000 
Wynagrodzenia osobowe                                     125.568 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.  
trzynastka                                                               10.300 
Składki na ubezpieczenia społeczne                     24.715 
Składki na Fundusz Pracy                                        3.330 
Zakup materiałów i wyposażenia (druki, środki czystości, 
materiały biurowe)                                                  13.200  
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Podróże służbowe krajowe                                      3.200 
Różne opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia)       1.300 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  
 Socjalnych                                                               4.400 
Zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, 
telekomunikacyjne, informatyczne, szkolenia 
pracowników)                                                         33.300 
Zakup energii                                                           4.500 
3.Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych 40.000 
4.Wydatki na usługi opiekuńcze świadczone nad 
osobami starszymi                                                23.400 
5.Wypłata zasiłków dla podopiecznych                 80.000 
6. Zakup usług w domach pomocy społecznej      60.000  
 
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej                                                           469.859 
Utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce                                                  469.859 
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 358.933 
1. Świetlice                                                          350.832 
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 
dodatki mieszkaniowe i wiejskie                             17.946 
Wynagrodzenia osobowe                                     244.290 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.  
trzynastka                                                               14.955 
Składki na ubezpieczenia społeczne                     49.051 
Składki na Fundusz Pracy                                       6.680 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  
Socjalnych                                                              17.910 
2.Fundusz stypendialny                                        7.000 
3. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i 
emerytów                                                                1.101 
 
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska                                                         767.400 
1. Wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie ulic, 
chodników i przystanków                                       41.000 
2. Utrzymanie zieleni miejskiej                               25.000 
3. Remont i bieżące utrzymanie sanitariatów i  
TOI TOI                                                                  13.000 
4. Usługi komunalne świadczone przez ZGK         20.000 
5. Zimowe utrzymanie chodników                            5.000 
6. Selektywna zbiórka surowców wtórnych            14.000 
7. Oświetlenie uliczne i konserwacja                    160.000 
8. Likwidacja dzikich wysypisk                               10.000 
9. Zagospodarowanie skarpy nad Kamieniołomem 2.000 
10. Zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów 24.000 
11. Konserwacja koryta rzeki Wieprz - dofinansowanie 
RZGW w Lublinie                                                   15.000 
12. Aktualizacja planu zaopatrzenia w wodę w 
warunkach specjalnych oraz przegląd budowlany roczny 
zalewu                                                                      1.900 
13. Zagospodarowanie terenu przy Kaplicy na wodzie- 
współfinansowane z środków WFOŚiGW              24.000 
Inwestycje:                                                           412.500 
1. Projekty techniczne, mapy do celów projektowych 
oraz budowa oświetlenia ulicznego- ul. Lelewela, 
Zamojska, 3-go Maja i os. Podklasztor               270.000 
2. Budowa sektora na gminnym składowisku odpadów - 
ułożenie płyt betonowych                                        5.000 
3. Zakup śmieciarki dla ZGK                               137.500 
 
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego                                                        492.632 
1. Organizacja imprez z zakresu kultury              3.000 
2. Grobownictwo                                                    2.000 
3. Biblioteki                                                           79.795 
Dotacja dla instytucji kultury - Miejsko- Gminna 
Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie                   79.795 

 

 

4. Domy i ośrodki kultury                                  407.837 
Dotacja dla instytucji kultury - Krasnobrodzki Dom 
Kultury                                                                  407.837 
 
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport                     35.000 
1. Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej i zakup 
sprzętu sportowego dla LZS – ów                         10.000 
2. Poprawa infrastruktury na boisku sportowym w 
Krasnobrodzie                                                        10.000 
3. Dotacja dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu                                                    15.000 
Ogółem zadania własne                               14.689.887 
 
2. Zadania zlecone 
Dział 750 - Administracja publiczna                   78.875 
Finansowanie zadań z zakresu administracji  
rządowej                                                                 78.875 
 
Dział 751 - Urzędy Naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa                 1.152 
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru  
wyborców                                                                 1.152 
 
Dział 852 - Pomoc społeczna                         2.121.800 
Zasiłki dla podopiecznych i składki na ubezp. emerytalne 
i rentowe                                                              263.000 
Składki na ubezp. zdrowotne za os. pobier. świadcz. z 
pomocy społ.                                                          24.800 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  
społecznego                                                      1.834.000 
Ogółem zadania zlecone                                2.201.827 
OGÓŁEM                                                        16.891.714 
 
III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY  
 
Przychody ogółem -                                          1.830.000 
Pożyczka z WFOSiGW na budowę kanalizacji sanitarnej 
ul. 3-go Maja i Andersa w Krasnobrodzie            400.000 
Pożyczka z WFOSiGW na zakup sprzętu ( śmieciarki) 
dla ZGK                                                                110.000 
Pożyczka z WFOŚiGW na zakup koszy do selektywnej 
zbiórki odpadów                                                     20.000 
Emisja obligacji na finansowanie zadań inwestycyjnych: 
inwestycje energetyczne, budowę dróg i chodników, 
budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz 
modernizację zbiorników wodnych                    1.300.000 
 
IV. Rozchody ogółem                                      1.045.117 
1. Spłata pożyczek i kredytów                             545.117 
2. Wykup obligacji                                                500.000 
 
Rachunek dochodów własnych 
W formie rachunku dochodów własnych prowadzi się 
świetlicę z dożywianiem przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie 
Dochody z odpłatności rodziców za wyżywienie i 
wynajem pomieszczeń -                                         97.200 
Wydatki planuje się przeznaczyć na zakup artykułów 
żywnościowych oraz środków czystości, artykułów 
gospodarstwa domowego, usługi pralnicze, zakup 
energii, prowizję bankową i usługi remontowe urządzeń 
kuchennych. 
Ogółem wydatki                                                      97.200 
Rachunek dochodów własnych przy WTZ 
Dominikanówka 
Przewidywany stan środków na początek roku –     7.000 
Dochody ze sprzedaży prac i usług oraz z  
nawiązek -                                                                4.000 
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Wydatki planuje się przeznaczyć na: 
Zakup usług zdrowotnych -                                 1.000,00 zł. 
Dofinansowanie wycieczek dla uczestników  
WTZ -                                                                  5.400,00 zł. 
Obsługa rachunku bankowego -                            600,00 zł. 
Zakup materiałów do prowadzenia terapii  
zajęciowej -                                                         2.000,00 zł. 
Zakup produktów żywnościowych na organizację imprez 
okoliczność.                                                        2.000,00 zł. 
Ogółem wydatki                                                11.000,00 zł. 
 
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 
1. Stan funduszu na początku roku                           10.000 
2. Przychody ogółem:                                                 8.000 
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  
( wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie)      8.000 
Wydatki ogółem w tym:                                             18.000 
Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów         5.000 
Zakup koszy                                                                5.000 
Zakup materiału do nasadzeń                                    5.000 
Edukację ekologiczną                                                3.000 
 
Zakłady budżetowe 
Gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego 
prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie 
z/s w Majdanie Wielkim  
1. Stan środków obrotowych na początku roku            2.969 
2. Przychody ogółem                                                896.500 
Wpływy z usług: opłaty za wodę, zrzut ścieków i wywóz 
nieczystości oraz usługi remontowo-budowlane      890.000 
Wpływy z różnych dochodów: refundacja wynagrodzeń 
pracowników interwencyjnych przez PUP                    3.500 
Pozostałe odsetki                                                         3.000 
3. Wydatki ogółem                                                    896.154 
4. Stan środków obrotowych na koniec roku                3.315 
 

 

Marcowe  
przysłowia 

 
 
A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy. 

*** 
Co w marcu urośnie, to w maju zmarznie. 

*** 
Czasem i w marcu zetnie wodę w garncu. 

*** 
Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa. 

*** 
Gdy marzec z mrozem schodzi, maj śniegiem obrodzi. 

*** 
Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słońce 

jaśnieje, to rolnik się śmieje. 
*** 

Gdy w marcu mgły bywają, w lecie burze przeszkadzają. 
*** 

Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych. 
*** 

Jak nie ma śniegu w marcu, deszczu w maju, to nie ma 
urodzaju. 

*** 
Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele. 

*** 
Kto w marcu zasieje, ten się na wiosnę śmieje. 

*** 
Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy,  

listopada obraz żywy. 
*** 

Marzec się kończy, kwiecień nadchodzi, 
kto kogo kocha, tego nie zwodzi. 

 

 

Kącik Smakosza 

 
Biała kiełbasa  

w sosie chlebowym 
 
SKŁADNIKI: 
80 dag białej kiełbasy 
3 łyżki startego suchego chleba 
razowego  
2 szklanki piwa 
2 łyżki masła 
2 łyżeczki miodu 
Vegeta 
 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Kiełbasę włożyć do garnka, zalać 
piwem i gotować 20 minut. Wyjąć 
z wywaru. Na patelni zrumienić 
masło, dodać miód, chleb, piwo i 
jedną łyżeczkę Vegety. 
Gotować mieszając około 5 minut. 
Kiełbasę pokroić na porcje i 
włożyć do sosu i zagrzać.  
Taka wielkanocna kiełbasa z 
sosem najlepiej smakuje z 
ziemniakami z wody lub ryżem. 

 
Baba wielkanocna 

 zwyczajna 
SKŁADNIKI: 
50 dag maki  
4 dag drożdży  
8 dag masła  
8 dag cukru  
4 żółtka  
2 gorzkie migdały  
1 szklanka mleka 
1 płaska łyżeczka soli  
skórka z cytryny  
tłuszcz do posmarowania blachy  
lukier 
 

SPOSÓB WYKONANIA: 
Podgrzać mleko, w letnim rozpuścić drożdże i 1 
łyżeczkę cukru. Dodać pół szklanki mąki, 
odstawić w ciepłe miejsce. Żółtka ubić z cukrem 
na parze, dodając na końcu startą skórkę z 
cytryny. Kiedy żółtka zbieleją, dodać drobno 
posiekane migdały i sól, połączyć z rozczynem. 
Dosypać resztę mąki, dokładnie wyrobić, dodać 
rozpuszczone masło i wyrobić. Blachę 
posmarować tłuszczem, wypełnić do połowy 
ciastem, piec w 190°C ok. 60 min, polukrować. 

 
 

 
 

 

Niech 
Zmartwychwstanie 

 Pańskie, 
które niesie  

odrodzenie duchowe 
napełni wszystkich 
spokojem i wiarą 

oraz  
da siłę do pokonywania  

wszelkich trudności 
 

Czytelnikom  
„Gazety Krasnobrodzkiej” 

 
życzy 

Redakcja 
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