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46 metrów sześciennych na 

godzinę 
 
  Jesienią ubiegłego roku w hydroforni 
miejskiej w Krasnobrodzie uległa awarii 
jedna z pracujących w niej  pomp 
głębinowych. Wodę dla Krasnobrodu 
zabezpieczała uruchomiona  druga 
podobnego typu pompa rezerwowa. Dla 
zapewnienia ciągłości dostawy wody dla 
miasta, jesienią 2004r. Burmistrz 
Krasnobrodu podjął decyzję o zakupie 
nowej energio-oszczędnej pompy firmy 
GRUNFOS która została zamontowana i 
rozpoczęła pracę w hydroforni.  
 W marcu bieżącego roku zakupiono 
drugą, rezerwową, pompę głębinową 
firmy GRUNDFOS. Działania te 
zakończyły II  etap modernizacji 
hydroforni miejskiej dla miasta 
Krasnobród polegającej na wymianie na 
nowe starych pomp głębinowych. Pompa  
zakupiona w marcu br. zostanie 
zamontowana obok tego samego typu 
pompy zakupionej przez Miasto i Gminę 
Krasnobród jesienią 2004r. 
 Zakupione obie nowoczesne pompy 
głębinowe charakteryzują się wysoką 
sprawnością pomp i silników. Wykonane 
ze stali chromoniklowej są lekkie, a przez 
to łatwiejsze do montażu i okresowych 
przeglądów, wymagają mniejszego 
dodatkowego wyposażenia i skracają czas 
instalowania. Dodatkowo, z uwagi na 
wysoką odporność materiału na zużycie, 
zapewnia to im długą żywotność i niski 
pobór energii. 
 Wysoka wydajność pomp przy ich 
małej energochłonności pozwoli na 
znaczące ograniczenie zużycia  energii 
elektrycznej przez hydrofornię w 
Krasnobrodzie. 

oprac. S. Lizut 

 

 

WIEŚCI 

Z 

GMINY 
 

***** 
W dniu 30 marca 2005r. o godz. 14.00 w 
Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbędzie się XXII sesja 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. W 
programie sesji zaplanowano podjecie 
następujących uchwał: 
l) ws. uchylenia uchwały Nr XX/148/05 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia l 
lutego 2005r. 
2) ws. likwidacji szkoły w Starej Hucie. 
3) ws. uchwalenia regulaminu udziel-
ania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie MiG Krasnobród. 
4) ws. zaciągnięcia pożyczki długotermi-
nowej na finansowanie budowy 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w Krasnobrodzie. 
5) ws. zaciągnięcia pożyczki długo-
terminowej na finansowanie budowy 
sektora S2 na składowisku odpadów w 
Grabniku. 
6) ws. zmian w budżecie MiG 
Krasnobród na 2005 rok. 
7) ws. przyjęcia Planu Rewitalizacji 
Miasta Krasnobród. 
8) ws. zmiany uchwały Nr XX/157/2005 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia l 
lutego 2005r. w sprawie utworzenia 
rachunku dochodów własnych w Warsz-
tacie Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce 
9) ws. utworzenia rachunku dochodów 
własnych w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Krasnobrodzie. 
10) ws. konsultacji programów zdrowot-
nych województwa lubelskiego. 
 

***** 
Duże ilości śniegu, duży wzrost tempe-
ratury powietrza oraz obfite opady 
deszczu spowodowały szybkie topnienie 
zgromadzonego śniegu i gwałtowne pod-
niesienie się wód w rzekach, również w 
przepływającym przez Krasnobród 
Wieprzu. Taka sytuacja spowodowała, 
że w przedświąteczny weekend, tj. w 
dniach 18-20 marca 2005r. wody 

 
osiągnęły tak wysoki stan, iż 
spowodował wylanie się jej z koryta 
rzeki i zalanie przyległych terenów. W 
wodzie znalazły się tereny położone 
pomiędzy ul. Zamojską a ul. 
Partyzantów (mini park obok mostu, 
teren obok zalewu oraz teren 
sąsiadujący z przystankiem autobus-
sowym). W wyniku powodzi 
podtopionych zostało osiem posesji , w 
tym 6 położonych przy ul. Zamojskiej i 
2 posesje przy ul. Partyzantów. 
Większość mieszkańców Krasno-brodu 
nie pamięta aż tak wysokiego poziomu 
wody w Wieprzu.              
 Informacje zebrała: M. Czapla 

Wodociąg dla Namula, 
i kanalizacja  

dla ulicy Sosnowej 
   
 Firma AKTEX Antoni Kopytko z 
Tomaszowa Lubelskiego obecnie 
dokonuje uzgodnień w Zespole 
Uzgodnień Dokumentacji 
Projektowych zaprojektowanej sieci 
wodociągowej dla osiedla domów 
jednorodzinnych NAMULE w 
Krasnobrodzie oraz odcinka kanalizacji 
miejskiej dla części ulicy Sosnowej w 
Krasnobrodzie.   
Wodociąg miejski wraz z przyłączami 
zostanie zaprojektowany i wykonany w 
systemie polietylenowym PE 100. 
Połączenia w tym systemie zostaną 
wykonane poprzez zgrzewanie a nie jak 
dotychczas w wykonywanych 
wodociągach na terenie gminy poprzez 
łączenie ze sobą rur kielichowych PVC 
uszczelnionych uszczelką gumową. 
Takie rozwiązanie zapewni 
bezawaryjność pracy systemu.   
 Kanalizacja dla części ulicy 
Sosnowej została zaprojektowana i 
będzie wykonywana przy 
wykorzystaniu rur strukturalnych PVC 
produkowanych w oparciu o 
technologię kanadyjską. Taki system 
kanalizacji został wdrożony w 
Krasnobrodzie podczas realizowanego  
w 2004r. etapu budowy sieci 
kanalizacyjnej w ulicy Nadrzecznej, 
Handlowej i Rynek. 
 Planuje się, że oba zadania zostaną 
wykonane przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Krasnobrodzie. 

 

 
Ogłoszenie dla rolników 

 
     Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Zamościu informuje, że na 
czas przyjmowania przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa wniosków o przyznanie 
płatności bezpośrednich do gruntów 
rolnych i ONW, tj. do dnia 15 maja 
2005r. pracownicy Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego w Zamościu będą 
pełnili dyżury w Centrum Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie  w godz. 8.00-
14.00 we wtorki i piątki. 
 W czasie pełnionych dyżurów 
udzielana będzie pomoc w prawidłowym 
wypełnianiu wniosków, jak również 
udzielany będzie  instruktaż pod kątem 
funkcjonujących programów dla 
rolników.  
Wszystkich zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy. 
 

Kierownik 

Powiatowego Zespołu Doradztwa 

Rolniczego w Zamościu 

mgr inż. Mirosław Gardiasz 
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Wielkanoc  

tuż, tuż ... 
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   składa 

 
 Przewodnicz•cy 

   Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 

                 Kazimierz Adamczuk 

 
 My Polacy uważani jesteśmy za naród, który 
lubi świętować, podtrzymuje dawne obyczaje i jest 
przywiązany do tradycji. Najbardziej uwidacznia 
się to podczas największych świąt kościelnych 
takich jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże 
Ciało czy dzień Wszystkich Świętych, kiedy to 
można zaobserwować nasz najmocniejszy związek 
z tradycją. Z racji tego, że Wielkanoc tuż, tuż 
warto wiedzieć jak obchodzone jest to święto na 
świecie i w różnych regionach Polski, jakie są 
tradycje i zwyczaje związane z tym szczególnym 
czasem. 
 Oczywistym jest fakt, że tak jak Święta 
Bożego Narodzenia święta Zmartwychwstania 
Pańskiego są świętem rodzinnym, spędzanym w 
gronie najbliższych. W niedzielny poranek 
wielkanocny po mszy rezurekcyjnej wszyscy 
gromadzą się przy wielkanocnym stole, aby 
podzielić się poświęconym dzień wcześniej 
pokarmem (święconką) i złożyć sobie życzenia. 
Ważne jest tego dnia co się znajduje na 
świątecznym stole. Zgodnie z tradycją pokarmy, 
którymi się dzielimy w niedzielę wielkanocną 
maja swoją symbolikę. I tak: 
JAJKO - to znak odradzającego się życia 
zwycięstwa nad śmiercią; 
CHLEB - gwarantuje dobrobyt i pomyślność, a 
dla wszystkich chrześcijan jest symbolem Ciała 
Chrystusa; 
SÓL - to minerał życiodajny, którego zadaniem 
według starych wierzeń ma być odstraszanie złych 
mocy; 
WĘDLINA - ma zapewnić zdrowie, płodność i 
dostatek; 
SER - jest symbolem przyjaźni między 
człowiekiem a siłami przyrody; 
CHRZAN - jest symbolem siły fizycznej i krzepy; 
CIASTO - chodzi tu przede wszystkim o baby 
wielkanocne, kołacze i mazurki pieczone 
domowym sposobem, które symbolizują 
umiejętności i doskonałości. 
 Oprócz tzw. święconego na stole króluje 
szynka, kiełbasy, pasztety, rolady, mięso 
drobiowe, schab przyrządzany na wiele sposobów, 
jajka oraz wspomniane wyżej baby, kołacze, 
mazurki i serniki. Ale daniem głównym jest żurek 
wielkanocny z jajkiem i białą kiełbasą gotowany 
najczęściej na wywarze z wędzonki. 
 

PISANKI 
 
 Na stole oprócz tych wszystkich wspaniałych 
dań czołowe miejsce zajmują pisanki, których 
historia jest bardzo bogata, bowiem od wieków 
Wielkanoc związana jest z tradycją zdobienia 
jajek. Najstarsza polska pisanka pochodzi z X 
wieku i znaleziono ją w Ostrowiu. 
 
„W polskiej kulturze zdobienie jajek 
wielkanocnych stało się jednym z elementów 
sztuki ludowej, charakteryzujące poszczególne 
regiony kraju.  
 

 

 

Mijają dni i miesiące 

 – znowu Święta Zamrtwychwstania Pańskiego.  

Z każdym rokiem jesteśmy starsi, dojrzewamy do 

wieczności. Tylko On – Zmartwychwstały  

nie starzeje się, nie ulega zmianom.  

Wciąż ten sam Dobry Nauczyciel – niestrudzenie 

wskazuje nam drogę życia przez stałą  

i niezmienną naukę i znaki bezpiecznej wędrówki 

zawartej w delakogu. 

 

Wszystkim Członkom naszej Wspólnoty Parafialnej i Mieszkańcom Gminy 

Krasnobród na czele z Panem Burmistrzem i Samorządem życzę 

chrześcijańskiego spojrzenia na sens i cel naszego życia oraz 

podejmowania działań dla dobra otaczających nas ludzi, zwłaszcza 

biednych i zagubionych. 
 

Pozwólmy, aby Chrystus przez nasze ręce mógł dobrze czynić 

 i przez nasze serce mógł kochać tych, którzy potrzebują miłości.  

Musimy uwierzyć, że dobro które od nas wychodzi do nas powróci, 

chociaż może w innej formie. 
 

Korzystając ze sposobności, składam wyrazy uznania 

 dla Redakcji „Gazety Krasnobrodzkiej” z racji 15-letniej  

służby tutejszemu społeczeństwu i życzę dalszych pomysłów 

 i Bożego Błogosławieństwa na dalsze lata. 
 

Ks. Prałat Roma Marszalec 

Proboszcz Parafii NNMP w Krasnobrodzie 
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Wielkanoc tuż, tuż ... 
 

Ciąg dalszy ze str. 3 
 

Tradycyjne pisanki wykonuje się 
nanosząc (przy pomocy narzędzia w 
kształcie lejka) na powierzchnię jajka 
ornament z roztopionego wosku, który 
po zaschnięciu nie przyjmuje barwnika. 
W niektórych rejonach kraju jajka okleja 
się białym rdzeniem sitowia i kolorową 
włóczką lub miniaturowymi kolorowymi 
wycinankami z papieru. Na Pomorzu 
powszechnie znane są kraszanki, czyli 
jajka farbowane jednolitym kolorem, 
uzyskanym dzięki naturalnym 
barwnikom z liści, kory drzew, łusek 
cebuli, szyszek, kwiatów malwy, 
rumianku, trzciny, łupin orzecha, liści 
pokrzywy oraz igieł modrzewiowych i 
wielu innych roślin. Na Śląsku 
zabarwione jajka zdobiono misternymi 
wzorami wydrapanymi ostrym 
narzędziem na zabarwionej skorupce.” 
 Tak więc na każdym świątecznym 
stole jest bardzo kolorowo dzięki 
pisankom, które zazwyczaj malują 
najmłodsi członkowie rodziny ale nie 
tylko, bo obok nich zawsze można 
znaleźć baranka wielkanocnego oraz 
wiosenne kwiaty, bazie, barwinek oraz 
zielone stroiki z zajączkami i 
kurczaczkami. 
Ale oprócz tradycyjnych potraw i 
kolorowych pisanek istnieją jeszcze inne 
tradycje związane ze świętami 
Zmartwychwstania Pańskiego 
 

 
 
 
 

ZWYCZAJE WIELKANOCNE  
NA ŚWIECIE 

 

Pascha u Żydów - uroczystość 
obchodzona na pamiątkę wybawienia 
Izraelitów z niewoli egipskiej. Uczta 
paschy miała charakter ofiarny; baranek 
musiał być bez skazy i jednoroczny. 
Należało go wybrać dziesiątego dnia 
miesiąca nizan, a czternastego dnia 
zabić. Nie wolno mu było łamać kości. 
Spożywano go stojąc, mając biodra 
przepasane, obuwie na nogach i kij 
podróżny w ręku. Odczytywano 
odpowiednie wersety z Biblii opisujące 
wybawienie pierworodnych Izraela od 
śmierci, odmawiano specjalne modlitwy 
i śpiewano okazjonalne pieśni. 
 

Wielkanoc u Prawosławnych jest 
największą uroczystością roku. 
Obowiązuje pięciotygodniowy post, w 
czasie którego podczas nabożeństw nie 
śpiewa się radosnych pieśni 
liturgicznych i zwiększona jest liczba 
czytań biblijnych. W środy i piątki msza 
święta zastąpiona jest Liturgią 

Uprzednio Poświęconych 

 
Darów odprawianą także w Wielkim 
Tygodniu od poniedziałku do środy. W 
Wielki Czwartek czyta się "12 

Ewangelii" (fragmenty o męce pańskiej), 
wierni trzymają zapalone świece, które 
niezgaszone starają się donieść do domu. 
W Wielki Piątek nie ma mszy, a wierni 
gromadzą się na czytaniu Pisma 
Świętego i śpiewaniu psalmów. 
Wieczorem odbywa się tzw. 
"Wieczernia" - nabożeństwo, którego 
treść przedstawia śmierć i pogrzeb 
Chrystusa. Na zakończenie, na środek 
cerkwi wynosi się całun, na którym 
wyobrażony jest Chrystus leżący w 
grobie - od tej chwili do Wielkanocy 
milkną dzwony, obowiązuje post ścisły. 
W Wielką Sobotę, przed północą 
rozpoczyna się rezurekcja wielkanocna, 
która wraz z procesją trwa kilka godzin. 
 
Na Półwyspie Bałkańskim w Wielki 
Czwartek rozpoczyna się malowanie 
pisanek, którym przypisuje się magiczną 
moc - przechowywane przez cały rok 
mają strzec od nieszczęść, a zakopane 
chronią winnice przed gradem, na pola 
sprowadzają urodzaj, natomiast w 
pasiekach strzegą pszczoły od pomoru. 
Przemycie wodą, w której moczyły się 
pisanki, oczu chroni je przed chorobą; 
 
Wielkanoc u katolickich Serbów 
rozpoczyna się pojawieniem na polnych 
drogach jeźdźców w czarnych 
płaszczach i kapeluszach, z kościelnymi 
chorągwiami w ręku. Okrążają oni pola, 
łąki i lasy aby uzyskać urodzaj. 
 
 

NAJSTARSZE TRADYCJE 
WIELKANOCNE W RÓŻNYCH 

REGIONACH POLSKI 
 
►w Pruchniku nad Sanem w Wielki 
Czwartek odbywa się "palenie Judasza" - 
główny aktor tej ceremonii - sędzia i 
oskarżyciel w jednej osobie - ciągnie 
odciętą od stryczka słomianą kukłę 
Judasza, którą zebrana gawiedź okłada 
kijami, aby potem spalić, a resztki utopić 
w rzece; 
 
► rywalizację o wystawienie 
najbardziej widowiskowych straży przy 
grobie Jezusa toczą między sobą 
społeczności Przeworska, Łańcuta, Woli 
Rzeczyckiej i Grodziska, odziani w 
orientalne szaty, a niekiedy w czarne 
garnitury i czaka ułańskie "strażnicy" 
wyglądają bardzo efektownie; 
 
► w nocy z niedzieli wielkanocnej na 
poniedziałek mieszkańców wsi Dobra w 
południowej Małopolsce odwiedzają 
ubrani w słomiane czapki i futra "dziady  

 

 
śmigustne", mogą oni przestraszyć 
wszystkich, dla których obca jest ta 
tradycja: stukają kijami do domostw, 
zbierają datki, a przy tym nic nie mówią 
tylko świszczą i turkają nawiązując 
swoim zachowaniem do biblijnych 
wysłanników żydowskich, którzy nie 
uwierzyli w Zmartwychwstanie 
Chrystusa, w wyniku czego stracili 
mowę; 
 
►najsłynniejsze widowiska pasyjne 
przedstawiające przebieg Męki Pańskiej, 
w których występują zakonnicy i 
mieszkańcy pobliskich miejscowości, 
odbywają się w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, i w Górze Kalwarii; 
 
►na Podhalu do święconki oprócz jaj, 
kiełbasy czy baby wielkanocnej wkłada 
się też banany, pomarańcze i owoce 
kiwi; 
 
►na Kaszubach w Poniedziałek 
Wielkanocny nie polewa się panien 
wodą, lecz lekko smaga wierzbowymi 
witkami.” 

 
 I tak oto doszliśmy do drugiego dnia 
Świąt Wielkiej Nocy, a mianowicie 
Poniedziałku Wielkanocnego zwanego 
popularnie „ Lanym Poniedziałkiem”. 
 Poniedziałek wielkanocny upływa 
pod znakiem śmigusa-dyngusa, który 
nakazywał chłopcom oblewanie 
dziewcząt wodą. Trudno dzisiaj 
powiedzieć, jaki był pierwotny sens tego 
bardzo chętnie podtrzymywanego do 
dziś zwyczaju. Możliwe, że chodziło tu 
o akt oczyszczenia i wzmocnienia sil 
rozrodczych. W wielu okolicach w drugi 
dzień świąt wielkanocnych oblewano nie 
tylko kobiety, ale i ziemię, by 
spowodować większe plony, oraz krowy, 
by dawały więcej mleka. 
  
 Zatem drodzy Czytelnicy życzę 
wszystkim, aby te nadchodzące Święta 
Wielkiej Nocy upłynęły każdemu z nas 
w miłej, rodzinnej atmosferze i żeby 
Zmartwychwstały Chrystus zesłał na nas 
łaski i wniósł szczęście do naszego 
codziennego życia 
     Opracowała: M. K. 
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Finał Family Cup 
 W dniach 11-12 marca 2005r. w 
miejscowości Zawoja odbył się finał X 
Amatorskich Mistrzostw Polski w 
Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 
„SALOMON FAMILY CUP”.  
 W finale wzięło udział w sumie 
blisko 1000 zawodników z całej Polski 
(ponad 600 w narciarstwie 
indywidualnym oraz około 300 w 
narciarstwie rodzinnym i snowboardzie, 
zarówno indywidualnymi jak i 
rodzinnym). Byli to zawodnicy  
wyłonieni z organizowanych wcześniej 
15 eliminacji rejonowych. 
 W dziesięcioletniej historii 
zawodów, w tym roku po raz pierwszy 
w finale wzięła udział również 
reprezentacja województwa lubelskiego. 
Przypomnijmy eliminacje rejonowe 
Family Cup dla naszego województwa 
odbyły się 29 stycznia 2005r. w 
Krasnobrodzie. 
 W skład ośmioosobowej 
reprezentacji reprezentującej 
województwo lubelskie w Zawoji 
wchodzili: Elżbieta Pomorska z Lublina, 
Piotr Gontarz z Biłgoraja, Tadeusz 
Gburek wraz z synem Janem z 
Zamościa oraz 4-osobowa rodzina 
Drzewoszów – małżeństwo Mirosław i 
Teresa wraz z dziećmi Karoliną i 
Filipem z Tomaszowa Lubelskiego. 
 Mirosław Drzewosz i Filip 
Drzewosz startowali w snowboardzie 
indywidualnym i rodzinnym pozostali 
uczestnicy w narciarstwie alpejskim w 
kategorii indywidualnej. 
 Konkurencja była bardzo duża. 
Nasza reprezentacja była reprezentacją 
najmniejszą liczebnie, ale z wielkim 
entuzjazmem i zapałem starała się 
walczyć o jak najlepsze lokaty. Efekty  
były różne. Na przykład Piotr Gontarz 
nie 

ukończył zawodów. W pierwszym 
przejeździe miał niezły czas, niestety w 
drugim miał upadek, który wyglądał 
dosyć groźnie. Na szczęście nie odniósł 
kontuzji, jest cały i zdrów. Natomiast 
Pani Elżbieta Pomorska z Lublina  
została Mistrzynią Polski w swojej 
kategorii wiekowej i jako jedyna w 
naszej ekipie stanęła na podium i 
otrzymała medal oraz kryształową kulę. 
Pozostali zawodnicy, co prawda nie 
stanęli na podium, ale też nie byli 
ostatnimi zawodnikami. Mamy więc 
powody do zadowolenia. 
 Nasi zawodnicy mieli też swoich 
kibiców. Do Zawoji  pojechali: z-ca 
burmistrza Krasnobrodu Janusz Oś, 
Jacek Gmyz, Elżbieta Nowak oraz 
pisząca tą relację Mariola Czapla, która 
pełniła funkcję kapitana drużyny. 
Mocno trzymaliśmy kciuki za naszych 
zawodników podczas ich startów. 
 Wyniki zawodów są ważne, ale nie 
najważniejsze. Liczy się fakt udziału 
naszej reprezentacji w tych zawodach, 
dobra zabawa i możliwość aktywnego 
wypoczynku. Warto dodać, że na 
zawodach pomimo rywalizacji 
panowała bardzo miła atmosfera, 
zarówno wśród zawodników jak i 
organizatorów. Nasza reprezentacja, 
jako najmłodsza była bardzo serdecznie 
przyjęta do ogromnej rodziny „Family 
Cup”. Wielokrotnie spotykaliśmy się z 
miłymi słowami kierowanymi do nas ze 
strony pomysłodawcy i głównego 
organizatora Family Cup Pana Janusza 
Zielonackiego.  
 Zakończenie finału, jubileuszowego, 
X Family Cup, które miało miejsce w 
sobotni wieczór, było bardzo uroczyste. 
Na początku dla wszystkich zebranych  

 

 

przy Ośrodku Narciarskim Mosorny 
Groń grała i śpiewała kapela góralska. 
Potem Pan Janusz Zielonacki 
podziękował wszystkim sponsorom i 
organizatorom eliminacji regionalnych i 
wręczył okolicznościowe dyplomy. Taki 
dyplom dla Urzędu Miejskiego w 
Krasnobrodzie miałam przyjemność 
odebrać z rąk głównego organizatora. 
Gościem honorowym podczas 
wieczornego spotkania był Andrzej 
Bachleda – zdobywca wielu medali w 
narciarstwie alpejskim. 
  Następnie odbyło się wręczania 
medali, kryształowych pucharów  i 
dyplomów dla najlepszych zawodników 
w poszczególnych kategoriach oraz 
koszulek dla Mistrzów Polski. Kiedy już 
wszyscy otrzymali swoje nagrody 
rozpoczął się efektowny pokaz 
sztucznych ogni, którzy wszyscy zebrani 
oglądali z wielką przyjemnością. Potem 
rozpoczęło się losowanie nagród 
rzeczowych. Ta forma rozdawania 
nagród jest bardzo fajna, gdyż zarówno 
ci, którzy zajęli pierwsze miejsca jak i ci 
którzy uplasowali się na odległych 
pozycjach mieli równe szanse na 
zdobycie nagród. 
 Podczas Finału w Zawoji ustalono 
również terminy eliminacji rejonowych 
Family Cup na 2006 rok. W 
Krasnobrodzie eliminacje odbędą się 28 
stycznia 2006r. 
 Wszystkich miłośników białego 
szaleństwa zachęcamy do szlifowania 
formy i do udziału w tych eliminacjach, 
a następnie w finale, który odbędzie się 
w Niedzicy.   
 Tegoroczni reprezentanci 
województwa lubelskiego już 
zadeklarowali swój udział w imprezie za 
rok. Mamy jednak nadzieję, że w 
przyszłym roku nasza reprezentacja 
będzie liczniejsza. 
 

M. Czapla 
 

Fotoreportaż z finału  Family Cup – str.20  
 

 

Zdrowych, radosnych i pogodnych  
Świąt Wielkiej Nocy 

pełnych ciepła i wiosennej nadziei  
 

Czytelnikom, Sympatykom i Współpracownikom 
”Gazety Krasnobrodzkiej” 

 

         Życzy 
Redakcja ”Gazety Krasnobrodzkiej” 

 

 

Na nadchodzące  
Święta Wielkanocne 

dużo zdrowia, radości 
i pogody ducha 

 

Obecnym i Przyszłym Klientom 
 

życzą 
     Właściciele i Pracownicy 
 

Krasnobrodzkiego Centrum 
Handlowo-Produkcyjno-Usługowego AMC  

Market Spożywczy 
w Krasnobrodzie 
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Święto patriotyczne 
w Lasowcach 

 
 Lasowe, czy też Lasowce, jak 
mówią inni - to niewielki przysiółek 
położony za miejscowością Stara Huta, 
na zachodnim krańcu gminy 
Krasnobród.  
 62 lata temu, a dokładniej mówiąc 4 
lutego 1943r., podczas II wojny 
światowej miała tam miejsce  krwawa 
bitwa stoczona pomiędzy niemieckim 
okupantem, a oddziałami Armii 
Krajowej. O poległych żołnierzach i 
mieszkańcach tej miejscowości 
przypomina pomnik usytuowany przy 
wjeździe do miejscowości.  
 Od pewnego czasu w rocznicę tej 
bitwy, czyli 4 lutego, co roku 
organizowane są tam uroczystości 
patriotyczne upamiętniające te tragiczne 
wydarzenia.  
 Podobnie jak w latach ubiegłych, 
tak i w tym roku organizatorami tych 
uroczystości byli: Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg 
Zamość, III Zamojska Brygada Obrony 
Terytorialnej w Zamościu i Burmistrz 
Krasnobrodu. 
 Do Lasowiec przybyło wielu gości. 
Duchowieństwo reprezentowali: ks. 
ppłk Bogusław Romankiewicz – 
kapelan Wojska Polskiego i ks. Paweł 
Słonopas – proboszcz Parafii Bondyrz. 
Wojsko Polskie reprezentowali: płk. 
Zbigniew Winiarski – dowódca III 
Zamojskiej Brygady Terytorialnej w 
Zamościu i ppłk. Andrzej Kotowski – 
komendant Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Zamościu. Byli też 
reprezentanci Policji. Administrację 
rządową w województwie 
reprezentował Włodzimierz Fudali – 
kierownik Delegatury w  
 

 
Zamościu Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Starostwo Powiatowe 
w Zamościu reprezentowali: v-ce 
starosta Adam Bąk i przewodniczący 
Rady Powiatu Kazimierz Mielnicki. 
 Wśród zaproszonych gości byli 
także: przedstawiciele samorządów 
gmin sąsiadujących i zaprzyjaźnionych 
z Krasnobrodem, przedstawiciele 
Roztoczańskiego Parku Narodowego i 
Nadleśnictwa Zwierzyniec. 
 W uroczystościach uczestniczyli 
ponadto: weterani Armii Krajowej, 
przedstawiciele organizacji 
kombatanckich, poczty sztandarowe, 
żołnierze Kompanii Honorowej Wojska 
Polskiego, Orkiestra Dęta z 
Krasnobrodu, dyrektorzy i kierownicy 
jednostek organizacyjnych gminy, radni 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, 
uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej im. Armii Krajowej w 
Kaczórkach oraz mieszkańcy. 
 Uroczystości rozpoczęły się 
ceremoniałem wojskowym. Potem 
wszystkich zebranych w Lasowcach 
powitał zastępca burmistrza 
Krasnobrodu Janusz Oś. Następnie głos 
zabrał prezes Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg 
Zamość major Teofil Niemczuk, który 
przedstawił rys historyczny wydarzeń 
sprzed 62 lat.  Według zaplanowanego 
programu po przemówieniu Majora miał 
być zaprezentowany program 
artystyczny w wykonaniu uczniów ze 
Szkoły Podstawowej im. Armii 
Krajowej w Kaczórkach. Jednak 
nieoczekiwanie dla wszystkich głos  

 
zabrał ppłk. Andrzej Kotowski – 
komendant Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Zamościu, który odczytał  
podpisany przez Ministra Obrony 
Narodowej, akt nadania Brązowego 
Medalu za Zasługi dla Obronności 
Kraju dla Janusza Osia – zastępcy 
burmistrza Krasnobrodu. Order 
wręczyli: płk. Zbigniew Winiarski i 
ppłk. Andrzej Kotowski. Następnie głos 
zabrał zaskoczony i wzruszonym tym 
wydarzeniem Janusz Oś, który 
podziękował za otrzymane odznaczenie.  
 Po tym zaskakującym dla 
wszystkich uczestników uroczystości 
wydarzeniu, uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Kaczórkach pod 
kierunkiem Anny Szkałuba 
zaprezentowali patriotyczny program 
artystyczny.   
 Ważnym punktem uroczystości 
patriotycznych w Lasowcach była Msza 
św. sprawowana w intencji poległych 
żołnierzy. Mszę św. sprawowali ks. ppłk 
Bogusław Romankiewicz i ks. Paweł 
Słonopas.  
 Po Mszy św. odbył się Apel 
Poległych, a następnie żołnierze oddali 
salwę honorową. Na zakończenie 
oficjalnej części uroczystości w 
Lasowcach, delegacje związków 
kombatanckich i instytucji złożyły 
wiązanki pod pomnikiem 
upamiętniającym tragiczne wydarzenia 
sprzed 62 lat.  
 Podobnie jak w latach ubiegłych 
uroczystości patriotyczne w Lasowcach 
miały swoje zakończenie przy 
leśniczówce w Senderkach. Tam, na 
nieco zmarzniętych uczestników 
uroczystości czekało ognisko, ciepła 
herbata i bigos oraz kiełbasa, a także 
muzyka w wykonaniu zespołu 
folklorystycznego „Wójtowianie” z 
Krasnobrodu. 

M. Czapla 

Fotoreportaż  - str. 

 

Festynem zimowym z Radiem Lublin 
 
 
 W tydzień po rozegranych po raz 
pierwszy w Krasnobrodzie eliminacjach 
rejonowych X Amatorskich Mistrzostw 
Polski w Narciarstwie Alpejskim i 
Snowboardzie, czyli w dniu 6 lutego 
2005 roku, odbyła się w naszym mieście 
kolejna zimowa impreza plenerowa.  
 Była to organizowana od trzech lat 
impreza nazywana „Festynem 
zimowym z Radiem Lublin”. Podobnie 
jak Famliy Cup tak i impreza z Radiem 
Lublin miały miejsce na stoku 
Chełmowej Góry. Organizatorem 
festynu byli: Urząd Miejski w 
Krasnobrodzie, Radio Lublin i Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 
 Wspólna zabawa rozpoczęła się w 
niedzielne południe. Organizatorzy  

 
przygotowali różnego rodzaju konkursy 
i zabawy na śniegu. Na początku był 
slalom narciarski, potem zjazd na 
ślizgach i na dętkach. Najwięcej jednak 
atrakcji dostarczyła, zarówno 
zawodnikom jak i kibicom, 
konkurencja: zjazd na byle czym. 
Pojazdów nie było dużo, ale były 
pomysłowe. Wszyscy z dużym 
zainteresowaniem patrzyli jak te dziwne 
konstrukcje wciągano na stok, a potem 
w jaki sposób zjeżdżano na nich. 
 Dla najlepszych zawodników 
poszczególnych konkurencji 
organizatorzy przygotowali nagrody 
rzeczowe. Po wręczeniu nagród dla 
wszystkich zebranych na stoku 
Chełmowej Góry grała i śpiewała 
Kapela Krasnobrodzka. 

 
 Podczas całego festynu paliło się 
ognisko przy, którym można się było 
ogrzać, ale również upiec kiełbaskę. 
Była też możliwość przejażdżek 
saniami. Podsumowaniem całej imprezy 
był zaplanowany na godziny wieczorne 
pokaz sztucznych ogni. 
 Warto też dodać, że podczas całego 
festynu relacje, z tego co dzieje się na 
Chełmowej Górze w Krasnobrodzie 
przekazywane były na antenę Radia 
Lublin. Wejścia antenowe 
przygotowywał i prowadził redaktor 
Marian Zacharczuk. Dzięki 
przekazywanym informacjom o 
Krasnobrodzie było głośno na całej 
Lubelszczyźnie. 

M. Czapla 

                             Fotoreportaż – str. 11 



                                                   Marzec 2005                                                                                      7                          
 

 

Jubileuszowe spotkanie 
 
od członków redakcji, czyli Marioli 
Kaweckiej, Marka i Marcina Molendów, 
a także od Urszuli Czapla - kierownika 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce. Bardzo serdecznie 
dziękuję za tą niespodziankę.  
 Kończąc oficjalną część jubileuszu 
uczestnicy wznieśli toast lampką 
szampana i zostali poczęstowani tortem 
urodzinowym przygotowanym specjalnie 
na tę okazję przez krasnobrodzkiego 
cukiernika pana Janusza Szpyrę. 
 Podczas dalszej części spotkania był 
czas na poczęstunek, rozmowy i 
wspomnienia z 15 lat działalności 
„Gazety Krasnobrodzkiej”.   Można też 
było obejrzeć prawie wszystkie wydania 
„G.K.” prezentowane na wystawie  
zorganizowanej z okazji jubileuszu. 
 Spotkanie, choć kameralne 
przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Ci 
którzy z różnych względów nie mogli w 
nim uczestniczyć na kolejne, podobne 
będą musieli poczekać następnych pięć 
lat.  
 

M. Czapla 
 

Fotoreportaż ze spotkania – str. 10 
 

 Wydaje się, że jeszcze nie tak dawno 
odbyło się spotkanie z okazji 10-lecia 
„Gazety Krasnobrodzkiej”, a tu już 
kolejny jubileusz. Tak, tak... aż trudno w 
to uwierzyć, ale od tego czasu minęło 
kolejnych 5 lat ukazywania się naszego 
pisma. 
 W niedzielę 6 marca 2005 roku w 
Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbyło się jubileuszowe 
spotkanie z okazji 15-lecia „Gazety 
Krasnobrodzkiej”. 
 Na spotkanie zostali zaproszeni 
przedstawiciele władz samorządowych 
Krasnobrodu, twórcy, redaktorzy i 
współtwórcy G.K., drukarze i 
informatycy, kolporterzy, dyrektorzy 
jednostek samorządowych, 
przedstawiciele mediów. 
 Spotkanie rozpoczęło się od 
powitania przybyłych gości, którego 
dokonała pisząca te słowa Mariola 
Czapla. Frekwencja nie była zbyt duża. 
Pewien wpływ na taką sytuację miała 
zapewne pogoda. Przez cały dzień padał 
obfity śnieg i wiał wiatr powodując 
tworzenie się zasp, co uniemożliwiło 
dojechanie do Krasnobrodu niektórym 
gościom. 
 Ci goście, którzy pomimo 
niesprzyjającej aury przybyli na 
spotkanie, po powitaniu, którego miałam 
przyjemność dokonać zostali zaproszeni 
do obejrzenia prezentacji 
przedstawiającej historię „Gazety 
Krasnobrodzkiej”. Prezentacja 
przygotowana przez Marcina Molendę 

uzupełniona komentarzem redaktora 
naczelnego G.K. przypomniała, a 
niektórym przybliżyła fakty z 15-letniej 
historii naszego pisma. 
 Po zakończonej prezentacji głos 
zabrali przedstawiciele władz 
samorządowych Krasnobrodu: Kazimierz 
Adamczuk – przewodniczący Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie i Janusz Oś – 
z-ca burmistrza Krasnobrodu, którzy w 
swoich  wypowiedziach nawiązali do 
początków G.K., a następnie  
podziękowali wszystkim, którzy mieli 
swój wkład w tworzenie naszego pisma. 
Kończąc swoje wypowiedzi 
Samorządowy życzyli członkom redakcji 
dalszego rozwoju Gazety i kolejnych 
jubileuszy. 
 W dalszej części spotkania 
Przewodniczący Rady Miejskiej, 
Zastępca Burmistrza i Redaktor Naczelny 
G.K. wręczyli podziękowania i upominki 
najaktywniejszym redaktorom i 
współpracownikom redakcji.   
 Podziękowania otrzymali: Mariola 
Kawecka, Łucja Oś, Sławomir Radliński, 
Marcin Molenda i Marek Moleda.  
Przygotowane były jeszcze dwa 
podziękowania i upominki dla Sylwestra 
Lizuta i ks. Jacka Raka, ale ze względu 
na ich nieobecność na spotkaniu zostały 
im wręczone w późniejszym terminie. 
 Miłym zaskoczeniem dla mnie, jako 
organizatora tego spotkania było 
otrzymanie pięknych kwiatów i życzeń 

 

Podziękowania 
 

Serdecznie dziękuję 
Panu ROMANOWI CHWEDECZKO 

Prezesowi  
Centrum Szkolenia i Rekreacji 

„ENERGETYK” Sp. Z o. o. 
w Krasnobrodzie 

za pomoc w organizacji spotkania 
 

        Red. nacz. Gazety Krasnobrodzkiej” 

Mariola Czapla 

 

4 lata działalności 
 

 W dniu 6 marca 2005r. w Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbyło się zebranie członków Miejsko-
Gminnego Klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi 
RP w Krasnobrodzie.  
 Podczas zebrania podsumowano 4-letnią działalność 
klubu. W okresie tym członkowie klubu oddali łącznie ponad 
200 litrów krwi, biorąc udział w akcjach oddawania krwi 
organizowanych w Krasnobrodzie, a także oddając krew w 
punktach krwiodawstwa. 
 Kolejnym tematem zebrania było wybranie nowych władz 
Klubu. W wyniku głosowania wybrano Zarząd Klubu w 
składzie: 

Adam Żuk – przewodniczący 
Zbigniew Parkitny – z-ca przewodniczącego 
Sylwester Kozłowski – sekretarz 
Edyta Fila – skarbnik 

Wybrano również 3-osobowa Komisję Rewizyjną w składzie: 
Arkadiusz Cybura – przewodniczący 
Aneta Kozłowska – członek  
Ryszard Pol – członek  

 W imieniu nowo wybranego Zarządu Klubu zapraszam 
wszystkich chętnych do wstąpienia do naszego Klubu i do 
udziału w organizowanych przez nas akcjach honorowego 
oddawania krwi 

Adam Żuk 

 

Szachowe sukcesy 
 
 W grudniu 2004r. odbył się 
II Mikołajkowy Drużynowy 
Turniej Szachowy organiz-
owany przez Zespół Szkół 
Społecznych im. Unii Euro-
pejskiej w Zamościu. Do 
zawodów zgłosiło się 12 drużyn, 
w tym dwie drużyny 
reprezentujące Centrum Kultury 
i Sportu w Krasnobrodzie. 
 Drużyna pierwsza – Mariusz 
Ruczkowski, Damian Kawałek, 
Agnieszka Kostrubiec. Druga 
drużyna – Sebastian Kłyż, 
Paweł Kozłowski, Iwona 
Szpyra. 
 Po rozegraniu zawodów i podliczeniu punktów drużyna 
pierwsza uplasowała się na III miejscu. 

Andrzej Czochra 
  

Na zdjęciu: Mariusz Ruczkowski, Agnieszka Kostrubiec, 

Damian Kawałek – medalowa trójka 
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Los wyprzedza plany 
 

Rozmowa z Krzysztofem Szkałubą - dyrektorem Szkoły Podstawowej  
im. Armii Krajowej w Kaczórkach 

 

 

 
 
M. Czapla: Panie Dyrektorze pozwoli 

Pan, że naszą rozmowę rozpocznę od 

niezbyt miłego tematu, tzn. od 

tragicznego wydarzenia, które miało 

miejsce 4 marca 2005r. w Starej Hucie. 

Pożar szkoły filialnej w tej miejscowości 

przyspieszył nieco planowaną likwidację 

tej placówki. 
Krzysztof Szkałuba: - Rzeczywiście 
planowane było zlikwidowanie tej szkoły, 
a dzieci uczęszczające do niej wraz z 
nowym rokiem szkolnym miały rozpocząć 
naukę w szkole macierzystej w 
Kaczórkach. Niestety w dniu 4 marca 
2005 r. zdarzyło się wielkie nieszczęście.  
Szkoła Filialna w Starej Hucie uległa 
częściowemu spaleniu, a tym samym 
uczęszczające tam dzieci pozostały bez 
warunków kontynuowania nauki na 
miejscu. Najważniejsze jednak, że pożar 
wybuchł z rana i nikomu nic się nie stało. 
Bardzo dziękuję Państwowej Straży 
Pożarnej w Zamościu, Ochotniczym 
Strażom Pożarnym w Krasnobrodzie i 
Majdanie Wielkim, a przede wszystkim w 
Starej Hucie oraz mieszkańcom za 
sprawne ugaszenie ognia oraz ewakuację 
wyposażenia. 
 
M. Cz.: Panie Dyrektorze jak udało się 

rozwiązać problem wcześniejszego niż 
planowano przyjęcia dzieci ze Szkoły 

Filialnej w Starej Hucie do szkoły w 

Kaczórkach? 

K. Sz.: - Dzieci uczą się już w naszej 
szkole. Wszyscy dbamy o ich ciepłe 
przyjęcie. Życzę im jak najszybszej 
adaptacji do nowych okoliczności. 
Rodzicom zaś życzę zadowolenia z dzieci 
oraz warunków w nowej szkole. W 
uporządkowaniu niektórych spraw 
przeszkadza jeszcze pogoda, która 
uniemożliwia punktualne kursowanie 
autobusów. Całe szczęście, że wiosna tuż, 
tuż. 
 
M. Cz.: Sytuacja spowodowana pożarem 

przyspieszyła przyjęcie dzieci do Szkoły w 

Kaczórkach, a co stało się z kadrą 

pedagogiczną uczącą w Szkole Filialnej 

w Starej Hucie? 
K. Sz.: - Rzeczywiście pożar dotknął 
również pracujące w szkole nauczycielki. 
Obecnie Pani Amelia Kleban opiekuje się 
dowożonymi uczniami, a Pani Jadwiga 
Bodys prowadzi świetlicę w Kaczórkach 
oraz trochę opiekuje się dziećmi przy 
dowozie. 
 
M. Cz.: Porozmawiajmy może o czymś 
weselszym, bardziej optymistycznym. 

 
 
Proszę powiedzieć jak ocenia Pan  

pierwsze półrocze w swojej szkole? 
K. Sz.: - Jeśli prawdą jest, że dobre 
rodzi się w bólu to tak właśnie stało się z 
rokiem szkolnym 2004/05 w Szkole 
Podstawowej w Kaczórkach. Nie małe 
trudności na starcie, kłopoty z 
akceptacją szkolnego projektu 
organizacyjnego wyszły nam w efekcie 
na dobre. Konsolidacja pracujących w 
szkole ludzi i ciągłe podwyższanie 
poprzeczki jest na naprawdę dobrym 
poziomie. 
Od obecnego roku w szkole funkcjonują 
cztery semestry, z założenia mają 
wpłynąć na częstszą analizę wyników 
nauczania, a tym samym szybciej 
reagować na ewentualne spadki lotów 
poszczególnych uczniów. Jaki będzie 
efekt zobaczymy? 

 
M. Cz.: Z tego co wiem, to efekty już są 

widoczne? Mam tu na myśli udział w 

uczniów w konkursach 

przedmiotowych. 
K. Sz.: - Póki co nie jest źle. Z 
matematyki A. Cieplak jedzie do Puław 
na trzecią rundę, wojewódzką konkursu 
„Matematyka dla wszystkich”. 
Wcześniej został do niej 
zakwalifikowany w Zamościu. W 
konkursie „Szpak” również Pani Bożena 
Wiatrzyk tak przygotowała Adriana 
Cieplaka i Arka Gałkę, że wystąpią w 
finale. 
Z historii nasi uczniowie: Łukasz 
Szewc, Natalia Kasperska i Paweł 
Mielnicki udanie wystąpili w konkursie 
„Dzieje państwa i oręża polskiego” w 
Lublinie. Do udziału w konkursie zostali 
przygotowani przez Panią Elżbietę Zub. 
M. Cz.: Uczniowie kierowanej przez 

Pana szkoły odnoszą też liczne sukcesy 

artystyczne i sportowe? 
K. Sz.: - Tak to prawda. Staramy się 
uczestniczyć w różnego rodzaju 
konkursach. Tu pozwolę sobie 
wspomnieć o kilku osiągnięciach: 1) I 
miejsce i tytuł laureata w Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej w Józefowie w 
kategorii klas I-III pod kierunkiem Pani 
Anny Szkałuby, III miejsce w kategorii 
klas IV-VI  pod kierunkiem Pani 
Katarzyny Buczak. 2) I miejsce w 
gminie w Przeglądzie Kolęd Różnych 
Narodów zarówno w kategorii 
młodszych jak i starszych uczniów. Na 
poziomie powiatowym obydwie grupy 
zajęły miejsce III. 3) w konkursie 
plastycznym Mój niepełnosprawny 
kolega pod kierunkiem Pani Anny  

 

Adamowicz nagrody otrzymali: Ula 
Ostrowska i Przemek Margol, a 
wyróżnienie Angelika Koza. 
 
M. Cz.: Nie wspomniał Pana nic o 

sukcesach sportowych? 
K. Sz.: - Ostatnio dziewczynki i 
chłopcy z naszej szkoły wygrali 
mistrzostwa gminy w piłce ręcznej. 
Mam nadzieję, że z wiosną tych 
sukcesów nam przybędzie. Bierzemy 
udział w większości zawodów 
sportowych. Jesteśmy też 
organizatorami m.in. takich zawodów 
jak: gminne, powiatowe i rejonowe 
mistrzostwa w piłce nożnej dziewcząt, 
„Puchar Coca-Coli” w piłce nożnej, 
Puchar „Z podwórka na stadion”, 
Puchar „Poznańskich” w piłce nożnej 
 
M. Cz.: Słyszałam, że wzbogaca i 

unowocześnia Pan ciągle wyposażenie 

szkoły? 
K. Sz.: - Udało nam się pozyskać wiele 
nowych urządzeń i wyposażenia. 
Mamy szkolny radiowęzeł, aparat 
cyfrowy, Neostradę. Ostatnio nowe 
gabloty i gazetki ścienne. Przy okazji 
dziękuję za współpracę naszym 
dawnym absolwentom Panom 
Januszowi Gruszeckiemu, 
Waldemarowi Pokrywce i Ryszardowi 
Kudybie. 
 
M. Cz.: Jak dotąd mówiliśmy o tym, co 

było. Czy mógłby Pan powiedzieć coś o 

planach na przyszłość?  
K. Sz.: - W bieżącym i nowym roku 
szkolnym planujemy: 1) dokończyć 
budowę zadaszonej sceny – ściany 
boczne, oświetlenie, 2) zabezpieczyć 
ściany korytarza deską, 3) 
kontynuować prace nad ścieżką 
dydaktyczną tj. wykonać kładkę i 
folder, 4) zbudować pomnik 
zamordowanych żołnierzy. Za 
pośrednictwem „Gazety 
Krasnobrodzkiej” zapraszam do 
współpracy wszystkich chętnych, 
szczególnie rodziny pomordowanych. 
Argument jednego z nich; „Jeśli nie 
zrobi tego szkoła teraz, to nikt tego już 
nie zrobi”. 
 

Ciąg dalszy na str. 9 
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„Fart” 
w Poniatowej 

 
 W dniu 05.03.2005r. w Poniatowej odbyło się Grand 
Prix Poniatowej w tańcach dyskotekowych. W konkursie 
wziął udział zespół „ FART ” działający przy Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie.  
 Był to pierwszy wyjazd zespołu z instruktorką Anną 
Antoszczak (do końca 2004 roku zespół działał pod 
kierunkiem Tadeusza Luterka). Do tego wyjazdu 
dziewczyny przygotowywały się z wielkim zapałem i 
entuzjazmem, bardzo chciały zająć miejsce na podium. 
 Po kilkugodzinnym oczekiwaniu wystąpiły  na scenie 
przed liczną publicznością. Przedstawiły swój układ 
taneczny i z zapartym tchem oczekiwały na werdykt Jury. 
 Z przyjemnością informuję, że dziewczyny zajęły 3 
miejsce w kategorii Freestyle seniorzy.  
 Nie był to jednak ich wymarzony wynik. Ambicje 
dziewcząt są znacznie większe. Zapewne będą pracowały 
jeszcze więcej by udowodnić sobie i wszystkim, że są 
najlepsze.  
 Osobiście bardzo im tego życzę i mam nadzieję, że 
ich marzenia się spełnią. 

Anna Dulska 

  

 

Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży 

 
HEJ, MŁODY CZŁOWIEKU! 

KATOLICKIE STOWAŻYSZENIE MŁODZIEŻY 
„EMMANUEL” 

Parafia NNMP, ul. Tomaszowska 18 
22-440 Krasnobród, ksmkrasnobrod@op.pl 

 
 Proponuje Ci zatrudnienie! Oto, co oferujemy: 

•  nowy start 
•  otwartą wspólnotę 
•  wyjazdy (rekolekcje, dni skupienia) 
•  podnoszenie kwalifikacji (formacja duchowa0 

 
MY CZEKAMY...    Zapraszamy! Każdy talent będzie wykorzystany! 

 
Pamiętaj!  „Praca dla Pana Boga nie opłaca się w sensie 
ekonomicznym, ale plan emerytalny, który oferuje bóg jest nie z tej 
ziemi”. 
 

Zatrudnimy od zaraz: 
� odważnych, chętnych do wyjazdu na pustynię (czuwanie � 

każdego 16-ego dnia miesiąca); 
� tych, którzy choć raz w swoim życiu spotkali prawdziwego 

przyjaciela i tych, którzy go szukają (Eucharystia); 
� uzdolnionych artystycznie i tych z ukrytymi talentami (służba 

liturgiczna, obstawa Mszy św. śpiew, sztuki); 
� pragnących żyć kolorowo i wesoło (imprezy); 
� wszystkich poszukujących prawdziwej przygody intelektualnej 

(spotkanie KSM-u: każdy piątek >maj - październik po Mszy św. o 
godz 18.00, listopad - kwiecień o godz. 17.00<) 

 
CZEKAMY!!!

 

Kontakt:  693516203 – Beata,  506614044 – Tomek 
 

 

Los wyprzedza plany 
 

Ciąg dalszy ze str. 8 

 

M. Cz.: A co z planami z zakresu dydaktyki i wychowania?  
K. Sz.: - W zakresie dydaktyki zamierzamy: 1) Wprowadzić naukę j. 
angielskiego w „zerówce”. 2) Wprowadzić naukę j. niemieckiego w kl. 
IV – VI. 3) Kontynuować prowadzone w szkole społecznie koła 
zainteresowań; dziennikarskie, matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, 
informatyczne, teatralne, sportowe, ortograficzne, historyczne, 
muzyczne, a także wyjazdy na basen i płatną naukę tańca. Chcemy też 
Uatrakcyjnić lekcje prezentacjami multimedialnymi – część 
niezbędnego wyposażenia już posiadamy. Już w maju i czerwcu 
zapraszam pięciolatków wraz z rodzicami na zajęcia prowadzone w 
„zerówce”. Ułatwi to start maluszkom w roku następnym, a rodzicom, 
którzy szkoły nie znają pozwoli ją właściwie ocenić. 
 
M. Cz.: Życzę Panu, kadrze, którą Pan kieruje o raz uczniom Szkoły 

Podstawowej w Kaczórkach, aby wszystkie plany i zamierzenia spełniły 

się w 100%.  
K. Sz.: - Dziękuję. Redakcji i wszystkim Czytelnikom „Gazety 
Krasnobrodzkiej” z okazji zbliżającej się Wielkiej Nocy życzę zdrowych 
i wesołych Świąt. 
 
M. Cz.: Dziękuję za życzenia i za rozmowę. 

Rozmawiała: Mariola Czapla 
 

 

„IGROS” przed rundą 
rewanżową 

 
 W dniu 15 marca 2005 roku na spotkaniu 
przestawicieli klubów powiatu zamojskiego 
poinformowano o decyzji ZOZPN , że runda rewanżowa 
dla klasy wojewódzkiej „A” nie zostaje przesunięta .  
 Zawodnicy MGKS  ”Igros bardzo solidnie 
przepracowali okres przygotowawczy zarówno na hali 
jak i w serii sparingów kontrolnych z drużynami zarówno 
z kl. „O” jak i klasy „B” w warunkach o wiele gorszych 
niż obecne o czym mogli przekonać się nieliczni kibice 
obecni na stadionie. W związku z tym ,że runda rusza na 
początku kwietnia: 
 Zarząd MGKS  ”IGROS KRASNOBRÓD” 
informuje, że mecze naszej drużyny w sezonie 2004/2005 
runda wiosenna odbędą się przy ul. Wczasowej na 
stadionie sportowym w następujących terminach i 
godzinach: 
 
1.  03.04.2005 Igros – LKS „Orkan” Bełżec  
    godz.13.00   juniorzy, godz. 15.00. seniorzy 
2. 17.04.2005 Igros – GKS “-Perła” Deszkowice 
 godz.13.00  juniorzy , godz.15.00 seniorzy 
3.  24.04.2005 Igros – GKS „Szyszła” Tarnoszyn 
  godz.13.00 juniorzy,  godz.15.00 seniorzy  
4.  03.05.2005 Igros – GLKS „Granica II” 
 godz.15.00 juniorzy, godz.17.00 seniorzy 
5. 15.05.2005.Igros – GLKS „Sparta” Łabunie 
    godz.15.00 juniorzy,  godz.17.00 seniorzy 
6. 29.05.2005 Igros – MLKS „Kryształ II ” 
 godz.15.00 juniorzy, godz.17.00 seniorzy 
7. 12.06.2005 Igros – GKS „Andoria” Mircze 
 godz.15.00 juniorzy, godz.17.00 seniorzy 
 Zapraszając wszystkich czytelników GK i kibiców 
korzystając z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych życzymy dużo pozytywnych przeżyć 
oraz wszelkiej pomyślności.       
  

Zarząd MGKS Igros Krasnobród 



10                                                                                   Marzec 2005                                          
 



                                                   Marzec 2005                                                                                      11                        
 
 
 



12                                                                                   Marzec 2005                                          
 

 

Angielski  
metodą Callana 

 
 
 Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie przyjmuje zapisy 
wszystkich chętnych chcących uczyć się 
języka angielskiego. Szkoła Języków 
AWANS z Rzeszowa proponuje naukę 
tegoż języka na kursie, który odbywać 
się będzie w Centrum Kultury i Sportu 
dwa razy w tygodniu po dwie lekcje (50) 
min.  
 Uczestnicy kursu mogą uczyć się w 
grupach liczących od 6-ciu do 12-stu 
osób, a cena za całą grupę wynosi 55 zł. 
Do każdej grupy słuchacze dobierani 
będą pod względem poziomu 
znajomości języka.  
 Jeśli chodzi o samą metodę 
proponowaną przez lektorów z 
rzeszowskiej Szkoły Językowej to  
 

 
uważają oni, że jest ona skuteczniejsza 
od tradycyjnego nauczania, ponieważ 
naśladuje ona proces naturalnego 
przyswajania języka przez człowieka. Na 
zajęciach słuchacze nie przepisują z 
tablicy i nie „ wkuwają” słówek czy 
regułek gramatycznych. Lekcje polegają 
na rozmowie z lektorem, który 
rozpoczyna od najprostszych słówek i 
zwrotów przechodząc do bardziej 
złożonych zdań. Dopiero później 
następuje nauka pisania i czytania, zaś 
gramatykę poznaje się jakby przy okazji, 
w trakcie rozmów.  
 Lektorzy szkoły AWANS uważają, 
że metoda Callana jest najskuteczniejszą 
metodą nauczania języka angielskiego, 
ponieważ naśladuje proces naturalnego 

 
 
przyswajania języka przez człowieka  
(tak jak nauka mowy przez małe 
dziecko), ciągłe rozmowy po angielsku 
przełamują lęk przed mówieniem, a 
automatyczne odpowiadanie na 
zadawane pytania sprawiają, że 
rozmowa staje się naturalną czynnością.  
 Tak więc Drodzy Czytelnicy może 
warto spróbować?! 
 
Zapisy na kurs przyjmujemy w CKiS 
codziennie od godziny 8.00 do 18.00 

lub pod numerem telefonu: 
660-71-17, 660-70-46. 

 
Wszystkich chętnych serdecznie 

zapraszamy. 
 

Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod bezpłatnym numerem 

telefonu: 0 800 190 053 lub na stronie 
internetowej: www.AWANS.edu.pl 

  
                          Przygotowała M.K. 

 
 

Koncepcja rozwoju zalewu 
 

 W dniu 23 lutego 2005 roku w 
Centrum Szkolenia i Rekreacji 
„Energetyk” odbyło się spotkanie w 
sprawie wypracowania założeń i 
kierunków zagospodarowania terenów 
rekreacyjnych oraz modernizacji 
zbiorników wodnych w Krasnobrodzie. 
 Do wspólnej dyskusji zaproszona 
została firma projektowa zajmująca się 
opracowaniem koncepcji modernizacji 
zbiorników oraz zagospodarowania 
terenu, przedstawiciele Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska, Zespołu Zamojskich 
Parków Krajobrazowych, 
Roztoczańskiego Parku Narodowego, 
Radni Krasnobrodu, Kwaterodawcy oraz 
wszystkie osoby zainteresowane 
rozwojem naszego miasta. 
 

 Na spotkaniu poruszone zostały 
tematy z zakresu rozwoju infrastruktury, 
ochrony środowiska, rozwoju turystyki 
oraz możliwości sfinansowania tak 
dużego przedsięwzięcia. W wyniku 
kilkugodzinnej dyskusji określone 
zostały główne cele oraz kierunki 
działań zmierzające do poprawy 
standardu wypoczynku nad 
krasnobrodzkim zalewem. Spotkanie to 
było ważnym etapem prac nad koncepcją 
rozbudowy zbiorników. Robocze 
pomysły projektantów zostały 
skonfrontowane z potrzebami 
mieszkańców i kwaterodawców oraz 
opinią przedstawicieli władz różnego 
szczebla. Projektanci po zapoznaniu się 
z wnioskami wypracowanymi podczas 
ogólnej dyskusji otrzymali nowy 
materiał do dalszych prac nad koncepcją 
rozbudowy zbiorników.  
 W ramach prac nad koncepcją 
modernizacji i rozbudowy zbiorników 
wodnych prowadzone będą konsultacje 
 

 
 społeczne na każdym etapie 
projektowania. Tego typu spotkania i 
dyskusje są ważne, gdyż aktywizują 
społeczność lokalną oraz nakłaniają do 
dalszego dialogu, który jest szczególnie 
istotnym elementem rozwoju gminy. 

 
K. Kostrubiec 
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Żywa lekcja  
historii 

 
 
Lasów, senatorem Rzeczpospolitej, a na 
arenie międzynarodowej Wiceprezesem 
Międzynarodowej Konferencji Rolniczej w 
Paryżu, delegatem Rządu RP do 
Międzynarodowego Instytutu Rolniczego 
w Rzymie, członkiem Akademii 
Rolniczych Francuskiej i 
Czechosłowackiej. Dowiedzieliśmy się 
także, że dzięki jego staraniom w 
Krasnobrodzie wybudowano 
siedmioklasową szkołę podstawową, na 
otwarciu której był sam prezydent Ignacy 
Mościcki z żoną. Obecnie mieści się tam 
Urząd Miasta i Gminy. Przeznaczył 
również własny teren pod budowę 
Sanatorium dla Dzieci im. Michaliny 
Mościckiej. 
 We wspomnieniach wnuków utrwalił 
się obraz dobrego dziadka, który był 
wrażliwy na ludzką krzywdę i chętnie 
udzielał pomocy potrzebującym. 
Szczególnie w okresie II wojny światowej 
udało mu się wiele osób uratować przed 
wywózką do obozów niemieckich. 
Zaciekawiło mnie również i to, że na 
terenie majątku Krasnbród była 
podchorążówka Armii Krajowej. 
 Z opowieści naszych gości wynikało, 
że Kazimierza Fudakowskiego cechowała  
szlachetność, odwaga i niezwykła 
pracowitość. Męstwo pozwalało mu 
przeżyć trudne chwile, których nie brakło 
w jego życiu. Dzięki wytrwałości i ciężkiej 
pracy udało mu  odbudować majątek, który 
spaliły wycofujące się w 1914 r. wojska 
rosyjskie. Po zakończeniu I wojny 
światowej Kazimierz Fudakowski zabrał 
się do wydźwignięcia Krasnobrodu ze 
zniszczeń wojennych. Odbudował spalony 
pałac, oficynę i mieszkania 
administracyjne oraz zabudowania 
folwarczne. Na oglądanych przez nas 
zdjęciach dwór i ogród wyglądały 
imponująco. 
  

 
 
 Dzięki energicznym staraniom pana 
Fudakowskiego powstały w Krasnobrodzie 
dwa tartaki, młyn i, o dziwo, elektrownia – 
oświetlająca nie tylko majątek, ale i 
miasteczko. Także założono stawy rybne. 
Niestety w 1944 r. rodzina Fudakowskich 
musiała opuścić swój ukochany dom i 
ziemię.  
 Kiedyś pan Kazimierz Fudakowski 
zapytany przez swojego wnuka: „Czy mu 
nie żal straconych dóbr?”, odpowiedział: 
„Niektóre rzeczy otrzymujemy od Boga 
tylko na określony czas i musimy zdać 
sobie sprawę z odpowiedzialności władania 
nimi...” 
 Myślę, że te słowa powinny być 
zapamiętane przez każdego z nas. 
Uważam, że  Kazimierz Fudakowski jest 
autorytetem godnym naśladowania. Patrząc 
na jego postawę życiową powinniśmy brać 
z niego przykład i żyć tymi pięknymi 
wartościami, którymi on żył. 
 Uświadomiłam sobie, że Kazimierz 
Fudakowski był jedną z wybitniejszych 
osób, która tworzyła historię naszego 
miasteczka. 
 Powoli dobiegało końca nasze 
spotkanie. Cała sala  rozbrzmiała 
oklaskami wyrażającymi naszą 
wdzięczność dla tych ludzi – nam przecież 
nie obcych, bo też mocno związanych z 
Krasnobrodem. 
 Nastał czas powrotu na lekcje. 
Wychodząc z sali słyszałam wiele 
komentarzy dotyczących dzisiejszego 
spotkania, lecz jeden z wypowiedzianych 
przez moją koleżankę szczególnie zwrócił 
moją uwagę: 
- Słuchając tych wszystkich wspomnień 
zrozumiałam, że w życiu ważna jest 
wiedza, ludzka dobroć i chęć dzielenia się  
wspomnieniami. 
 I tak zaczął się kolejny tydzień nauki, 
ale  jakże  inny od wszystkich. 

 

Kamila Mielnicka 

Maria Murdzek 

uczennice kl. III Gimnazjum 

w Krasnobrodzie 

 

 
 Poniedziałek, początek kolejnego 
tygodnia nauki w krasnobrodzkim 
gimnazjum.  Dopiero koniec drugiej lekcji, 
a przede mną jeszcze cztery. Nagle rozlega 
się gwałtowny i głośny dźwięk dzwonka, 
który wybudza mnie z rozmyślań.  
Po kilku minutach słyszę zza pleców 
nieoczekiwany wybuch radości moich 
koleżanek. Staje przede mną przyjaciółka i 
z uśmiechem mówi: 
-    Pieką nam się dwie lekcje. Mamy jakieś 
tam spotkanie na sali gimnastycznej.  
To jest to, co uszy ucznia chcą usłyszeć w 
poniedziałkowy ranek - o dwie lekcje 
mniej.  
 Przerwa dobiega końca. Wszystkie 
klasy oblegają wejście do sali 
gimnastycznej, lecz nikt nie jest do końca 
poinformowany, o co tak właściwie chodzi. 
 Nareszcie wchodzimy. Zajmujemy 
miejsca na wcześniej przygotowanych 
ławkach i czekamy.  No właśnie, na co? 
Przez myśl przesuwają mi się różne 
pomysły: może pogadanka o 
uzależnieniach, ale przecież tyle już tego 
było, a może coś odnośnie czekających nas 
w tym roku  testów kompetencji? - ale tu są 
nie tylko trzecie klasy gimnazjalne.  
W sali rozlega się głos dochodzący z 
głośników - to pani dyrektor. Za chwilę 
wszystko będzie jasne.  
- Proszę o ciszę. Czy są obecne 
wszystkie klasy gimnazjum i trzecia 
liceum? Widzę, że tak, więc zaczynamy. 
Jest to spotkanie z wnukami Kazimierza  
Bogdana Fudakowskiego – ostatniego 
właściciela Krasnobrodu. 
 Panie Izabelę Broszkowską i Jolantę 
Olędzką oraz pana Marka Żółtowskiego 
powitaliśmy gromkimi brawami. Pan 
Marek Żółtowski jako pierwszy zabrał głos 
i wbrew wszelkim przypuszczeniom, jak na 
jego dojrzały wiek, rozmowę zaczął 
żartobliwym i ciepłym głosem, czym już 
na samym początku zyskał naszą sympatię. 
Po krótkim wstępie oddał mikrofon  swojej 
siostrze pani Izabeli Broszkowskiej.  
 Zaczęła się  żywa lekcja historii. 
Wnuczka Kazimierza Fudakowskiego  
przybliżyła nam postać swojego dziadka 
urodzonego 10 stycznia 1879 r. w 
Holakach na Ukrainie. Był on osobą 
wykształconą, władającą biegle  kilkoma 
językami. Krasnobród odziedziczył w 1907 
r. po swoim ojcu. W początkowym okresie 
gospodarował osobiście, później pomagał 
mu administrator, ponieważ Kazimierz 
Fudakowski pełnił różne funkcje 
społeczne: był członkiem Rady Stanu, 
Prezesem Związku Ziemian, Prezesem 
Centralnego Towarzystwa Rolniczego, 
Prezesem Zrzeszenia Związku Właścicieli 

 

 
Rok 1935 poświęcenie nowej szkoły powszechnej w Krasnobrodzie. 

Na pierwszym planie prezydent RP Ignacy Mościcki, obok pani Mościcka. 
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Idąc do Emaus 
 
 Zamilkłem na chwilę, szliśmy do 
Emaus w ciszy, żwir zgrzytał pod 
sandałami… Chociaż wszystko rozpadło 
się w gruzy, słabła nasza nadzieja i wiara – 
tliła się w nas nadal miłość. Im więcej 
przypominaliśmy sobie szczegółów 
wydarzeń z ostatnich dni, tym pamięć 
Jezusa była w nas coraz czulsza i głębsza. 
Rozważaliśmy to i snuliśmy nadal swoje 
wspomnienia idąc przed siebie.  
 Każdy z nas idąc do Emaus i 
rozważając w sercu te chwile 
ukrzyżowania, myślał o tym samym. 
Wołając: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie 

opuścił Jezus nie oznajmiał zwątpienia, 
które w cierpieniu i w obliczu nieszczęść 
każdego nawiedzić może, On tylko pytał: 
„czemu?”. To było i teraz tajemnicą, której 
nie mogliśmy zrozumieć, i która wzbudzała 
w nas nie ciekawość, lecz świętą trwogę. 
Przypominając sobie teraz, jak 
zdejmowaliśmy Jezusa z krzyża, co do 
jednego z Kleofasem byliśmy zgodni. 
Oblicze Jego, gdyśmy wspiąwszy się w 
górę zobaczyli je z tak bliska jak nikt do tej 
pory Go nie widział, było tak spokojne jak 
wtedy, gdy spał w Piotrowej łodzi w czasie 
burzy i tak łagodne jak jezioro, które 
uciszył swoją mocą. Gdyśmy więc szli 
teraz, zbliżając się powoli do Emaus, 
szepnąłem nagle sam do siebie 
wspominając jakżeż odległe już chwile: 
„Mistrzu, obudź się, bo giniemy”.  
 Dopiero trzeciego dnia po śmierci 
Jezusa, wcześnie rano, przybiegły budząc 
wszystkich, kobiety, które zastały pusty 
grób i młodych ludzi mówiących im, że 
Jezus żyje. Jednak uznano to za czczą 
gadaninę. Piotr wybrał się w drogę, by 
rzecz sprawdzić na miejscu. Kleofas 
natomiast wpadł w panikę.  
 – To faryzeusze – twierdził – ukradli 
ciało, by nas oskarżyć o spisek i wytracić.  
 I mnie przestraszył tym, co mówił, 
więc natychmiast opuściliśmy miasto drogą 
do Emaus.  
 Ale teraz, gdy byliśmy daleko od 
Jerozolimy, coraz mniej byłem pewny, czy 
mój przyjaciel miał rację, decydując się na 
ucieczkę. Może i tak było, jak mówił. 
Jednak wspomnienia męki i śmierci Jezusa 
obudziły we mnie jeszcze większą niż 
dawniej do Niego miłość, bo jeszcze 
wyraźniej czułem, kogo zabrakło w życiu 
nie tylko moim, ale wszystkich, których 
nagle porzuciliśmy dziś rano. A do tego te 
proroctwa i psalm, i tajemnica Jego 
uległości wobec losu, skała rozłupana 
siłami zniszczenia przygwożdżonymi do 
ziemi Jego krzyżem. Wszystko było 
dziwne, tajemnicze, przekraczało 
możliwości mojego rozumienia budząc też 
grozę. 
 – Kleofasie – zaproponowałem – 
odpocznijmy chwilę, bo uszliśmy już szmat 
drogi, a czeka nas jeszcze parę stadiów. 

 
 Kiedy usiedliśmy pod przydrożnym 
drzewem, wyjąłem z torby podróżnej 
tablicę, którą zabrałem z krzyża. Kleofas 
nie wiedział, że ją oderwałem z drzewa, bo 
też nikomu o tym nie mówiłem. Leżała 
teraz przed nami na kamieniu, a my 
dumaliśmy nad nią, jakby wspominając 
nasze marzenia o wyzwoleniu Izraela, 
które się nie spełniły. Wtedy to nadszedł od 
strony Jerozolimy Wędrowiec, który 
przysiadł się do nas pytając, czy może nam 
towarzyszyć. Spytał, o czym też tak 
rozprawialiśmy przedtem idąc, bo widział 
nas z daleka, chociaż myśmy Go nie 
spostrzegli, zanim się nie zjawił. Zdumiało 
nas, że nic nie wie o pojmaniu i śmierci 
Jezusa z Nazaretu. Kleofas wytłumaczył 
Mu, że mieliśmy Ukrzyżowanego za 
Mesjasza. Pokazał Mu tablicę z napisem: 
Jezus z Nazaretu Król Żydowski, która 
obsunęła się w trawę i leżała u stóp 
Przybysza. Ten przyglądał się jej w 
skupieniu, podniósł z ziemi i rzekł:  
 – O nierozumni, jak nieskore są wasze 
serca do wierzenia we wszystko, co 
powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie 
miał tego cierpieć, żeby tak wejść do swej 
chwały? 
 I zachęciwszy nas, byśmy szli razem 
dalej, podniósł się, a trzymając tablicę w 
ręku począł cytować liczne miejsca w 
Pismach na poparcie tego, co powiedział. 
A był niezwykle biegły w księgach. Gdy 
doszedł do proroctwa, które i mnie 
przyszło na myśl, kiedy Jezus trzeci raz 
upadł, gdy mówił: Lecz On się obarczył 

naszym cierpieniem, On dźwigał nasze 

boleści… albo Spadła nań chłosta 

zbawienia dla nas, a w Jego ranach jest 

nasze zdrowie… rzekłem: 
 – Panie, mówisz o tym, o czym sam 
chwilę myślałem, ale jak w to uwierzyć? 
 A chociaż jestem dojrzałym 
mężczyzną, to mi się wtedy głos załamał 
jak od płaczu. Bo po tym wszystkim, co 
widzieliśmy i co przeżyliśmy, ten 
Człowiek na drodze obudził w sercu 
nadzieję tak olśniewająco piękną i wielką, 
że poczułem się nią jakby zdruzgotany.  
 Przerwał wtedy swoje wywody i 
patrząc na mnie, a potem na Kleofasa z 
wyraźnym współczuciem, wyciągnął do 
mnie rękę z tablicą, którą niósł od chwili 
spotkania i oznajmił, że idzie dalej. A 
byliśmy już w Emaus.  
 – Jaki przeraźliwie pusty będzie ten 
wieczór bez Niego – pomyślałem. – On 
jeden w dni żałoby i walki wewnętrznej o 
uratowanie sensu dalszego życia wlał w 
nas otuchę. 
 Prosić Go więc zaczęliśmy, by nas nie 
pozostawiał na pastwę naszej samotności 
i zwątpień. Miało się ku wieczorowi, On 
też był strudzony, więc w końcu zgodził się 
chwilę z nami odpocząć i posilić w drodze. 
 Weszliśmy do pobliskiej gospody. W 
kącie izby był wolny stół, przy innych 

 

 
kilku ludzi piło wino lub jadło wieczerzę. 
Gdy siedliśmy na ławach pierwszy raz od 
momentu, kiedy począłem biec trzy dni 
temu w kierunku Pretorium, poczułem w 
sercu pokój i ukojenie myśli. Było to takie 
uczucie, jak gdyby Emaus było kresem 
drogi, którą szedłem od dzieciństwa 
poprzez młodość raz wlokąc się, drugi raz 
biegnąc, błądząc i klucząc po 
wewnętrznych pustkowiach, a potem 
krocząc za Jezusem na Golgotę. I zszedłem 
z góry niosąc ciało Jezusa do grobu, a od 
grobu począłem uciekać, bo była w nim 
nicość śmierci; potem zaś powiedziano, że 
jest pusty. Więc znów zerwałem się, by iść, 
wciąż tylko iść bez wytchnienia, aż tu w 
Emaus pomyślałem, że chyba znalazłem 
się już u celu.  
 Sprawił to ów przygodny Wędrowiec. 
Patrzyłem na Niego siedząc naprzeciwko, 
gdy wziął chleb i błogosławiąc począł 
łamać nad stołem. Z wolna opuszczając 
wzrok ujrzałem rzecz niewiarygodną. W 
dłoniach błogosławiących chleb miał 
świeże rany. Podniosłem oczy 
i zobaczyłem przed sobą Jezusa, który ze 
skupieniem podawał mi okruch pieczywa, 
a potem zwrócił się ku Kleofasowi. Ten 
runął na kolana, ja zaś siedziałem 
oniemiały ze szczęścia. Jezus wtedy 
zniknął. Po chwili podszedł do nas 
gospodarz i widząc, że coś się dziwnego 
z nami stało, spytał: 
– A gdzież poszedł ten trzeci? 
 

*** 
 Opuszczaliśmy cię, Jeruzalem, 
uciekaliśmy od ciebie jak od nieszczęścia. 
Byliśmy przerażeni tym, co się stało, co 
oglądaliśmy własnymi oczami na placach i 
ulicach twoich i na górze pod miastem, 
gdzie skonał Jezus. Spustoszenie śmierci 
ogarnęło nasze dusze, a myśli nasze 
zamarły przerażone jak my sami, którzy 
zdejmowaliśmy Jego ciało z krzyża. Całą 
naszą przyszłość związaliśmy z Jego 
istnieniem i oto zabrakło powodu, dla 
którego mielibyśmy żyć. Ale nie mogliśmy 
do samego końca uwierzyć, by prawda 
uległa unicestwieniu, a miłość okazała się 
bezsilna, jak Jego ciało złożone w grobie. 
Przeraziła nas przemoc i złość ludzka, 
poczęliśmy przed nią uciekać, mimo to 
zachowaliśmy resztki wiary, chociaż 
wydawało się, że nie ma już w co wierzyć. 
Bo nikogo innego nie kochaliśmy tak jak 
Jego i nie mogliśmy już nigdy pokochać, 
więc nie wiedzieliśmy co począć z taką 
miłością. Widział to Pan, Który wie o 
wszystkim, Pasterz ścigający owce, które 
oddalają się zmierzając ku przepaści. I 
dopadł nas i zawrócił, byśmy zrozumieli 
naszą winę. Opuściliśmy cię, Jeruzalem, by 
do ciebie powrócić z radością i wiarą, 
której nic już nie zachwieje, bo mamy 
nadzieję w Krzyżu.  

maleńka 

 
Powyższe fragmenty wybrane zostały z 
książki Drogi Krzyżowe i pasyjne 

medytacje (rozdz.: Idąc do Emaus 
M. Skwarnicki) 
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Wyniki 
„Konkursu Wielkanocnego na najładniejszą 

 palmę, pisankę i stroik” 
 
W dniu 21 marca 2005r. Komisja Konkursowa w składzie:  

1. Mariola Czapla,  
2. Mariola Kawecka 
3. Halina Mazurek  

zebrała się w celu rozstrzygnięcia „Konkursu wielkanocnego na najładniejszą 
palmę i pisankę i stroik” zorganizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie 
 Oceniając prace komisja brała pod uwagę przede wszystkim: pomysłowość, 
wkład pracy oraz estetykę wykonania. Po obejrzeniu prac komisja postanowiła:  
 

W kategorii PISANKA  
przyznano po dwa równorzędne I, II i III miejsca: 

I miejsce 
Jakub Cisło - kl. IIb Zespół Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich w Krasnobrodzie 
Stasio Oleksak – kl. Ia  Zespół Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich w Krasnobrodzie 

II miejsce 
Anna Naklicka – kl. II Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach 
Kinga Buryło - kl. I Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach 

 
III miejsce 

Paulina Szopa – kl. II Szkoła Filialna w Wólce Husińskiej 
Katarzyna Nędzyńska – kl. V Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim 
 

W kategorii „PALMA”  
I miejsce – Martyna Gontarz – kl. Id Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana 
Pawła II w Krasnobrodzie 
II miejsce – Monika Piwko – kl. III Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Majdanie 
                     Wielkim 
III miejsce – Łukasz Łukasik – kl. III Zespół Szkół przy Sanatorium 
Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie 
 

W kategorii „STROIK”  
I miejsce 
Marcelina Przytuła – kl. VI Szkoła Podstaw. im. Armii Krajowej w Kaczórkach 
II miejsce 
Agata Bzowska - Zespół Szkół przy Sanatorium w Krasnobrodzie 
III miejsce 
Karolina Dziura - kl. III Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim 
 
 W związku z tym, że regulamin konkursu nie przewidywał prac wykonanych 
grupowo, a mimo to prace takie dostarczono na konkurs, komisja konkursowa 
postanowiła wyróżnić dwie bardzo szczególne prace, a są nimi: 
- Koszyczek z pisankami wykonany techniką origami przez uczniów kl. Ib 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie – 
wyróżnienie oryginalność, precyzję wykonania i wkład pracy. 
- Palmę wielkanocną wykonaną przez Mateusza Rebiegę kl. III, Olę Lizut kl. I i 
Klaudię Kasprzyk kl. II - uczniów Zespołu Szkół przy Sanatorium w 
Krasnobrodzie – największa palma zgłoszona do konkursu osiągająca prawie 2,5 
metra długości. 
 

 Dla wszystkich wyróżnionych organizator konkursu, tj. Centrum Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie przygotował pamiątkowe dyplomy i ufundował nagrody 
rzeczowe. 
 Wszystkie prace zgłoszone do konkursu można obejrzeć na wystawie 
pokonkursowej zorganizowanej w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 
 

Mariola Czapla 

 

Kącik poetycki 
 

Wiosna 
 

Tak nieśmiało spod śniegu 
Wygląda jakiś kwiatek 
To jest chyba zwiastun wiosny 
I dzięki temu świat będzie radosny 
 

Zbliża się wiosna dużymi krokami 
Wszyscy na tę porę roku czekamy 
Wkrótce przylecą jaskółki i bociany 
I cały świat będzie usłany różami 
 

Drzewa przybiorą zielone sukienki 
Bo nadejdzie czas upragnionej wiosenki 
Wiosna! Kochana wiosna! 
Jak nie patrzeć zawsze jest radosna 
 

Na polach wyrosną zioła 
Bo to najwyższa pora 
Wśród kąkolu i bławatu 
Wyrośnie jeszcze dużo kwiatów 
 

Zima kojarzy nam się z sankami 
Natomiast wiosna z wierzbami 
A nieco później  
Lato z poziomkami i słodkimi malinami  

„AGA” 

Łzy miłości 
 
Czy to deszcz o szyby dzwoni 
Nie, to dziewczyna łzy roni 
Ona płacze, szlocha 
Że nikt jej nie kocha 
 

Łzy z jej oczu płyną nadaremnie 
Przecież jest ktoś, kto ją kocha wzajemnie 
Ona wciąż powtarza, że chce być kochana 
Już od samego rana 
 

Deszcz zamienił się w kapuśniaczek 
I uśmiechnięty jest już buziaczek 
Ten widok jest naprawdę uroczy 
Wystarczy spojrzeć na jej uśmiechnięte czy 

„AGA” 

 

*     * 

   * 

Na świątecznym stole 
Radość wielka panuje 
Wszystko dzisiaj ożyło 
Zmartwychwstanie 
Pańskie zwiastuje 
Kolorowe palmy  
Oczy wytrzeszczyły 
Malowane jajka 
Kołem obstąpiły 
Kwoka z kurczętami 
Nad czymś debatuje 
Cukrowy baranek 
Głośno pobekuje 
Wielka baba lukrowana 
W rogu się rozsiadła 
I z tego wrażenia 
Aż trochę przybladła 
Zaś w wazonie stoją 
Szaro – bure kotki  
I cichutko mruczą 
Do ucha Dorotki. 

Maria Domańska 
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Wybory uzupełniające 
 

 
ZARZĄDZENIE NR 36 WOJEWODY LUBELSKIEGO  

z dnia 14  lutego 2005r. 
 

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej  
w Krasnobrodzie 

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja 
wyborcza do rad gmin. rad powiatów i sejmików województw 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 159. poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, 
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) zarządza się, co następuje: 

§ 1 
Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie, w okręgu wyborczym nr 8, w którym wybierany 
będzie jeden radny. 

§ 2 
Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 24 kwietnia 2005 r.  

 

§ 3 
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności 
wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do 
zarządzenia. 
 

§ 4 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości 
na obszarze działania Rady. 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wojewoda Lubelski 
 Andrzej Kurowski 

 
O B W I E S Z C Z E N I E 

Burmistrza Krasnobrodu  
z dnia 03 kwietnia 2003 roku 

 
Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r – 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw (Dz.U.Nr 95, poz.602),  zgodnie z 
uchwałą Nr XXXII/260/2002 z dnia 28 maja 2002 roku 
Rady Miasta i Gminy w Krasnobrodzie podaje się do 
wiadomości, informację: 
 

o okręgu wyborczym jego granicy, numerze oraz 
liczbie radnych wybieranych w tym okręg w wyborach 
uzupełniających do Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 
zarządzonych na dzień 25 maja 2003r. 
 

Numer 
okręgu 

Granica okręgu 
Liczba 

wybieranych 
radnych 

 
 

8. 

Majdan Wielki 
( w tym Dom Pomocy 

Społecznej  w Majdanie 
Wielkim) 

 
 

1 
 

 
 
Siedziba Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej – Urząd 
Miejski w Krasnobrodzie ul.3-go Maja 36. 
 

         Burmistrz 
 

             /-/  Marek Pasieczny 

 
Załącznik do zarządzenia Nr 36 Wojewody Lubelskiego  
z dnia 14 lutego 2005 r. 

 

KALENDARZ WYBORCZY 
 

Termin wykonania 
czynności wyborczej 

Treść czynności wyborczej 

l 2 

do 23 lutego  
2005 r. 

- podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubelskiego w sprawie wyborów 
uzupełniających 

do 5 marca 
2005 r. 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego 
granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie 
terytorialnej komisji wyborczej 

do 10 marca 
2005 r. 

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Zamościu terytorialnej komisji wyborczej 

do 25 marca 2005 r. do 
godz. 24.00 

- zgłaszanie terytorialnej komisji wyborczej list kandydatów na radnego 

do 3 kwietnia  
2005 r. 

- powołanie przez burmistrza obwodowej komisji wyborczej. - podanie do publicznej wiadomości, w 
formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej 
siedzibie obwodowej komisji wyborczej 

do 9 kwietnia  
2005 r. 

- rozplakatowanie obwieszczenia właściwej terytorialnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach 
kandydatów na radnego zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach 
list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list 

do 10 kwietnia  
2005 r. 

- sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy 
 

22 kwietnia 2005 r. o 
godz. 24.00 

- zakończenia kampanii wyborczej 
 

23 kwietnia 2005 r. - przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców 

24 kwietnia 2005 r. 
godz. 6.00 - 20.00 

- głosowanie 
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Młodzieżowy Klub Sportowy „ROCH” 
przy ZSO w Krasnobrodzie 

 

Zdrowie * Fitness * Kulturystyka * Sport 
 

SIEDEM  POWODÓW DLA 
KTÓRYCH WARTO JEST GRAĆ 

W TENISA STOŁOWEGO 
 
1. Tenis stołowy (ping- pong), jak 
rzadko który sport doskonale wyrabia 
spostrzegawczość i koordynację 
ruchową. 
2. Weselej jest zgrać w ping- ponga 
zamiast wydeptywać alejki w parku.  
Tenis stołowy to doskonały sposób na 
zdobycie kondycji. 
3. Jak każda gra taktyczna, tenis 
stołowy doskonale wyrabia zdolność 
koncentracji i strategicznego myślenia. 
4. Tenis stołowy jest sportem 
socjalnym, do gry potrzeba 
przynajmniej dwóch osób, w przypadku 
większej ich liczby, można organizować 
mini-turnieje. 
5. W porównaniu z innymi sportami 
technicznymi, tenis stołowy nie 
wymaga dużych nakładów finansowych. 
6. Tenis stołowy to doskonały sposób 
na nudę w deszczowy dzień na 
wakacjach, długie zimowe wieczory.  
Prawie w  każdym hotelu można 
przecież znaleźć stół do ping-ponga. 
7. Tenis stołowy świetnie integruje 
rodzinę, ten sport mogą uprawiać 
zarówno dorośli jak i dzieci.   
 

TENISOWE SUKCESY 
 

Dnia 19.02.2005r (sobota) odbył się 
turniej tenisa stołowego o  Mistrzostwo 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie. Organizatorem 
zawodów był klub sportowy MKS  
„ROCH” działający przy ZSO w 
Krasnobrodzie.  
Zawody rozgrywane były w czterech 
kategoriach wiekowych. Do turnieju 

 
zgłosiło się 45 zawodników i 
zawodniczek. 

 
Wyniki turnieju w poszczególnych 
kategoriach: 
W kategorii  Dziewczęta- Liceum: 

I.  Ewa Margol 
II.  Joanna Roczkowska 
III. Magdalena Nowak 

 

 
 
W kategorii Chłopcy- Liceum: 

I. Łukasz Gielmuda 
II. Artur Kurantowicz 
III. Marek Margol 
IV. Grzegorz Bukała 
V. Piotr Skiba 
VI. Krzysztof Nieborak 

 

 
 

 

 

W kategorii Dziewczęta- Gimnazjum: 
I. Urszula Kowalczuk 
II. Małgorzata Kowalczuk 
III. Joanna Piskor 
IV. Anna Kostrubiec 
V. Kamila Olszewska 
VI. Monika Korzeniowska 

 
 
W kategorii Chłopcy-Gimnazjum: 

I. Łukasz Sikora 
II. Adrian Jędruszko 
III. Damian Jackiewicz 
IV. Łukasz Słupski 
V. Wojciech Kudełko 
VI.Daniel Szkałuba 
 

 
Najlepsi zawodnicy z każdej kategorii 
otrzymali pamiątkowe statuetki oraz 
dyplomy. 

Opracował: mgr  Andrzej Gałan 

 
ZASADY  

PRAWIDŁOWEJ DIETY 
 

Dla każdego, kto interesuje się zasadami 
prawidłowego żywienia i aktywnością 
fizyczną, ich korzyściami zdrowotnymi, 
wpływem na zachowanie szczupłej 
sylwetki i dobrej kondycji ogólnej 
organizmu do późnych lat życia, 
przypominam, że ruch i prawidłowe 
odżywianie są składowymi 
prozdrowotnego stylu życia i formą 
profilaktyki zdrowotnej oraz stanowią 
sprawdzony środek na wiele 
dolegliwości. 
 Oto 10 sprawdzonych rad, które 
usprawnią przemianę materii, zapewnią 
dobre samopoczucie i smukłą sylwetkę: 
 

Ciąg dalszy na str. 18. 

 



18                                                                                   Marzec 2005                                          
 

Młodzieżowy Klub Sportowy „ROCH” 
przy ZSO w Krasnobrodzie 

 
Ciąg dalszy ze str. 17 
 
1. Nie rezygnuj ze śniadania 
Poranny posiłek to ważny zastrzyk 
energii na „dzień dobry”. Rano poziom 
cukru we krwi jest najniższy w ciągu 
całej doby. Mamy trudności ze wstaniem 
z łóżka, z zebraniem myśli, dlatego, by 
poprawić koncentrację, refleks i 
szybkość działania, należy zjeść np. 
muesli z owocami i jogurtem, twarożek  
z pomidorem i pieczywem żytnim lub 
kanapkę z wędliną i kiełkami oraz wypić 
sok pomarańczowy. 
 
2. Jedz małe porcje, ale często 
Zalecam spożywanie 5 posiłków 
dziennie, oczywiście małych 
objętościowo i kalorycznie. Takie porcje 
pożywienia przyśpieszają przemianę 
materii. Dzięki temu organizm co około 
3 godziny otrzymuje porcję energii. 
Poziom cukru we krwi pozostaje na tym 
samym poziomie, co zapobiega nagłym 
atakom głodu (jemy wszystko co mamy 
pod ręką, najczęściej słodycze). Brak 
pożywienia bowiem to sygnał dla 
organizmu, że musi zrobić zapasy – 
następnie gromadzi je w formie fałdek 
tłuszczowych na brzuszku. 
 

3. Wybierajmy produkty bogate w 
błonnik 
Owoce, warzywa oraz produkty z 
nieoczyszczonego zboża to podstawa 
każde zdrowej diety. Zawierają dużą 
ilość błonnika pokarmowego (organizm 
potrzebuje go ok. 30-35 g na dobę), 
który reguluje pracę układu 
pokarmowego, wspomaga perystaltykę 
oraz pęcznieje w żołądku, wywołując 
uczucie sytości przez dłuższy czas. 
 

 

4. Postawmy na ruch 
Systematyczne ćwiczenia fizyczne 
dotleniają nasz organizm,  poprawiają 
jego ukrwienie, pobudzają metabolizm i 
powodują skuteczne spalanie tkanki 
tłuszczowej. Nawet siedząc, starajmy 
się napinać poszczególne partie 
mięśniowe. Ruch poprawia nastrój, 
stymuluje bowiem wytwarzanie 
serotoniny, zwanej hormonem 
szczęścia. Bieg, jazda na rowerze, 
ćwiczenia na siłowni,  pływanie, trucht 
czy piesze wędrówki odprężają, 
relaksują i pomagają uzyskać 
wymarzoną sylwetkę. 
 
6. Starajmy się myśleć pozytywnie 
Czy będąc w stresie, bezmyślnie 
sięgacie Państwo do lodówki? Napięcie 
psychiczne wyzwala mechanizmy 
hormonalne powodując wzrost apetytu i 
spowolnienie metabolizmu. W efekcie 
przybywa nam kilogramów. Odprężmy 
się więc i zacznijmy chudnąć. 
 
7. Pamiętajmy o białku 
Spożywajmy w dużej ilości produkty 
bogate w białko (rośliny strączkowe, 
produkty zbożowe, jaja, ryby, drób, 
nabiał), zawierają one aminokwasy 
niezbędne dla naszego organizmu. Dieta 
bogata w proteinypodnosi poziom 
glukagonu – hormonu spalającego 
tłuszcz. Organizm, który potrzebuje 
więcej energii, aby spalić białko, sięga 
po zapasy tłuszczu, a tym samym 
przyśpiesza przemianę materii. Spalanie 
tkanki tłuszczowej wspomagają 
również niektóre produkty nie 
białkowe, na przykład owoce papai, 
ananas, pomidory, brokuły. 
 

 
8.Sięgajmy po przyprawy ziołowe 
Majeranek, chili, curry, kminek, 
tymianek... Lista jest długa. Przyprawy 
nadają daniom atrakcyjny smak, zapach i 
wygląd. Przede wszystkim jednak 
ułatwiają trawienie pokarmu, a tym 
samym przyśpieszają metabolizm. 
Dodawanie pikantnych przypraw: 
pieprzu, imbiru, gorczycy, chrzanu, a 
także ostrych sosów meksykańskich czy 
wschodnioazjatyckich, zwiększa również 
zdolność organizmu do spalania zapasów 
tłuszczu. Ostre przyprawy sprawiają 
także, że szybciej czujemy się syci, a 
więc zjadamy mniej. 
 
9. Podarujmy kolację wrogowi i 
śpijmy lepiej 
Wczesne kolacje sprzyjają smukłej 
sylwetce. Wieczorem tempo przemiany 
materii spada o 10%, wzrasta więc 
ryzyko, że wszelkie dodatkowe kalorie 
spożyte o tej porze powiększą zapasy 
tkanki tłuszczowej. Zastosujmy stare 
powiedzenie: „śniadanie zjedz sam, 
obiadem podziel się z przyjacielem, a 
kolację oddaj wrogowi”. 
 
10. Sprawdźmy czy w naszej diecie nie 
brakuje jodu 
To ważny pierwiastek, niezbędny do 
produkcji hormonów tarczycy. Zwiększa 
energię życiową i wpływa na układ 
nerwowy. Potrzebny jest również do 
spalania  nadmiernej ilości tkanki 
tłuszczowej. Źródłem jodu są między 
innymi: ryby morskie, owoce morza, jaja, 
czosnek, cebula, czereśnie i wiśnie. 
 
11. Pijmy dużo wody 
Polecam wypijanie ok. 2 litrów wody 
dziennie, najlepiej mineralnej, 
niegazowanej (nie powoduje wzdęć), aby 
pobudzić do pracy nerki i skutecznie 
usunąć gromadzące się produkty 
przemiany materii. Zalecana jest również 
zielona herbata, która przyśpiesza 
metabolizm. 

oprac. Kazimierz Mielniczek 
 

ZIMOWE  BIEGI  PZREŁAJOWE 
 

 
W dniu 04.03.2005r. w 
Zamościu odbyły się otwarte 
Mistrzostwa Powiatu 
Zamojskiego LZS w Biegach 
Przełajowych. W zawodach 
brali udział nasi uczniowie 
ZSO – gimnazjum. Bieg 
odbył się w scenerii i 
temperaturze zimowej na 
obiektach OSiR w Zamościu. 
 
Wyniki:  
V miejsce - Szkałuba Daniel 
IX miejsce – Rembisz Rafał  
X miejsce - Dulski Adrian  
na 45 startujących 
 

 
Opiekunem uczniów był: Kazimierz Mielniczek 

 

OGŁOSZENIE 
 

serdecznie zapraszamy na 
 

MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY 
KRASNOBRÓD W TENISIE STOŁOWYM 

Dnia 10.04.2005r. o godz. 14.00 
 

Mistrzostwa rozegrane zostaną w następujących 
kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet: 
I   kat.  uczniowie gimnazjum  -  25 lat 
II  kat. od 26 lat do  45 lat 
III kat. powyżej 45 lat 
Zawody odbędą się w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, 
zapisy od godz. 13.30 w dniu zawodów. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW 

MIASTA I GMINY KRASNOBRÓD 
 

ORGANIZATOR MKS „ROCH” 
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Ogłoszenia 
drobne 

 
Sprzedam Fiata 126 p 

tel. (0-84) 639-63-38 
 

*** 
Sprzedam Fiata 126p 

rok prod. 1996 
tel. (0-84) 660-78-47 

 

*** 
Sprzedam 2 działki po 10 arów 

położone przy ul. Aleja NMP 
tel. (0-84) 660-74-43 

 

Co słychać w Kulturze? 
 

Jubileuszowa wystawa 
Od 6 marca 2005r. w świetlicy CKiS czynna jest wystawa prezentująca strony 
tytułowe wszystkich wydań „Gazety Krasnobrodzkiej”. Wystawę zorganizowano z 
okazji obchodzonego  w tym roku jubileuszu 15-lecia „Gazety Krasnobrodzkiej”. 
Wystawę można oglądać od poniedziałku do soboty w godzinach pracy CKiS.  
 

Leśmian 
W dniu 5 kwietnia 2005r. o godz. 10.00 w CKiS w Krasnobrodzie odbędą się 
Eliminacje Gminne XXIX Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Bolesława Leśmiana.  
 

Konkurs Wielkanocny 
Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie było organizatorem „Konkursu 
Wielkanocnego”. Konkurs odbył się w trzech kategoriach: palma, pisanka, stroik 
świąteczny. Wyniki konkursu publikujemy na str. 15 bieżącego wydania „G.K.” 
 

Informacje zebrała: Mariola Czapla 

 

Krzyżówka Świąteczna Nr 61 
 

Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 24 utworzą rozwiązanie Krzyżówki  Nr 61, 
które wraz z naklejonym na karcie pocztowej kuponem prosimy przesłać na adres 
Redakcji w terminie do 10.04.2005r.  
 Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę 
rzeczową ufundowaną przez: Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 
 Rozwiązanie Krzyżówki Nr 60: „FRYMARCZY JAK CYGAN SZKAPAMI”  

Za rozwiązane krzyżówki Nr 60 nagrodę rzeczową – TALON NA 2 PIZZE 
ufundowany przez: BAR POD BASZTĄ ul. Plac Siekluckiego 8  

w Krasnobrodzie 
otrzymuje: Pan Tomasz Pakuła zam. Dominikanówka 2 

Gratulujemy. Nagroda do odebrania w Redakcji 
 

 

 

Kącik 

smakosza 
 

Mazurek staropolski 
zwany królewskim 

 

SKŁADNIKI:  
35 dag  masła,  
12 dag cukru pudru,  
12 dag obranych migdałów,  
otarta skórka cytrynowa,  
37 dag mąki,  
4 żółtka ugotowane na twardo,  
1 żółtko surowe,  
szczypta soli, tłuszcz do blachy,  
1 żółtko do posmarowania ciasta,  
owoce z konfitury (najlepiej, jeśli 
weźmie się różne gatunki).  
 

LUKIER: sok z 1 cytryny, 20 dag 
cukru pudru, 3-4 łyżki wrzątku.  
 

SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA: 
Masło utrzeć w donicy na pianę, dodać 
cukier puder, drobno posiekane (nie 
mielone) migdały, skórkę cytrynową, 
mąkę, ugotowane na twardo, przetarte 
przez sitko żółtka, 1 żółtko surowe, sól. 
Zagnieść gładkie ciasto i pozostawić w 
chłodnym miejscu na godzinę. Następnie 
2/3 ciasta rozwałkować na grubość palca 
i wyłożyć nim natłuszczoną, oprószoną 
mąką blachę. Z pozostałego ciasta 
wytoczyć cienkie wałeczki ułożyć z nich 
kratkę na cieście. Placek posmarować 
rozkłóconym żółtkiem i upiec w 
nagrzanym piekarniku na złoty kolor. 
Gdy mazurek ostygnie, w każdą kratkę 
włożyć owoc z konfitury (lub z 
kompotu): wiśnię, czereśnię, porzeczkę, 
agrest, małe truskawki. Całość polać 
lukrem cytrynowym i udekorować 
połówkami migdałów. 
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