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Gazety
Kranobrodzkiej

Zespół Pieśni i Tańca Akademii Rolniczej w Lublinie
Występ w Krasnobrodzie - relacja na str. 9

Rok pełen pracy
rozmowa z Burmistrzem Miasta i Gminy Krasnobród
Markiem Pasiecznym
Rok 1999 przeszedł już do historii. Jaki to był rok dla
władz samorządowych oraz dla Miasta i Gminy Krasnobród? – z tym pytaniem zwróciłam się do Burmistrza
Miasta i Gminy Krasnobród Marka Pasiecznego.

M. P. – Z całą pewnością rok 1999 był: historyczny i
pracowity. Historyczny bo po raz pierwszy od ponad
50 lat realną władzę w Gminie Krasnobród sprawuje
ugrupowanie prawicowe. Pracowity zaś dlatego, że
należało w dość krótkim okresie czasu sprostać wyzwaniom jakie niosły za sobą ogólnopolskie reformy: samorządowa, oświatowa,
służby zdrowia, a także prowadzić bieżącą działalność samorządową. Ocenę
pracy Rady Gminy, Zarządu czy też mojej jako Burmistrza w tym zakresie,
pozostawiam osądowi mieszkańców naszej gminy.
ciąg dalszy na str. 5

W lutym br. "Gazeta Krasnobrodzka" obchodzi podwójne
święto. Po pierwsze: mija 10 lat
od ukazania się pierwszego numeru "G.K.". Po drugie: w lutym oddajemy do rąk czytelników 40
numer naszej Gazety.
Zwykle obchodząc jubileusze
sięgamy pamięcią do przeszłości,
wspominając minione lata. Aby
nie odbiegać zbytnio od tych
zwyczajów chciałabym przedstawić historię "Gazety Krasnobrodzkiej".
Obecnie wydawana "Gazeta
Krasnobrodzka" powstała w oparciu o wydawany na przełomie lat
1989/1990 "Informator Komitetu
Obywatelskiego
Soli-darność".
Informatory przestawia-jące działalność Komitetu rozwieszane były na tablicach ogłoszeniowych
na terenie Miasta i Gminy Krasnobród.
Pierwszy numer "G.K." ukazał się w lutym 1990r. i było to
wówczas Pismo Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".
Oprócz informacji o pracy Komitetu "G.K." miała stać się
Ciąg dalszy na str. 4
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Ogłoszenie

Z badań przeprowadzonych przez
Zamojską Delegaturę Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Środowiska wynika, że woda ze źródełka przy Kaplicy
na Wodzie nie zawiera żadnych zanieczyszczeń ani bakterii coli, o czym
wcześniej
wspominał „Tygodnik
Zamojski”.
*****
Zarząd Miasta i Gminy Krasnobród
zlecił wykonanie dokumentacji na
docieplenie ścian i przebudowę dachów na budynkach szkolnych w
Krasnobrodzie na dachy dwuspadowe. Firma „ELEKTROPROJEKT” z
Lublina już rozpoczęła prace inwentaryzacyjne, które zostaną wykorzystane
przy opracowaniu dokumentacji.
*****
W dniu 29 lutego 2000r. o godz. 1000
odbędzie się Posiedzenie Zarządu
Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnobrodzie. W porządku
obrad omawiane będą następujące
sprawy:
1. Ocenę zebrań sprawozdawczych w
jednostkach OSP na terenie gminy,
2. Przyjęcie planu pracy Zarządu
Gminnego OSP w Krasnobrodzie
na 200 rok.
3. Sprawy organizacyjne.
*****

Miejsko Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnobrodzie informuje, że w lokalu po byłym Urzędzie Gminy na Podklasztorze czynny będzie Punkt Konsultacyjny na temat: przemocy w rodzinie,
problemów Alkoholowych i innych patologii.
Porad bezpłatnie udzielać będą: sędzia sądu rodzinnego i psycholog.
Zainteresowanych prosimy o przybycie celem uzyskania fachowej porady i pomocy. Zapewniamy całkowitą poufność przybyłych osób i udzielanych porad.
Dokładne terminy konsultacji będą podawane na tablicach informacyjnych.

W dniu 23 stycznia w lokalu Centrum Oświaty Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze
Wspólnoty Gruntowej Krasnobrodu. W skład nowo powołanego
Zarządu weszli:
Kazimierz Roczkowski – Przewodniczący
Stefan Moskal – Sekretarz
Gabriel Umiński - Skarbnik
Wybrano też Komisję Rewizyjną,
którą tworzą:
Kowalczuk Ryszard
Dziura Tadeusz
Roczkowski Grzegorz
*****
W dniu 17.02.2000r. o godz. 1700
w lokalu Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbędze się kolejne spotkanie Krasnobrodzkiego
Stowarzyszenia
Turystycznego, którego głównym
tematem będzie zebranie materiałów do informatora o bazie turystycznej i noclegowej Krasnobrodu. Zainteresowanych serdecznie
zapraszamy.
*****

*****
W dniu 18 lutego 2000r. o godz.
1100 w lokalu Centrum Oświaty
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
odbędzie się XIV Sesja Rady
Miasta i Gminy Krasnobród. Podczas obrad omawiane będą m. in.
następujące sprawy:
- przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
- ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem 1 m2 powierzchni
użytkowej
lokalu
mieszkalnego na terenie MiG
Krasnobród
- utworzenia Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Dominikanówce
- zmian w budżecie
- przyjęcia do realizacji Gminnego
Programu na Rzecz Integracji
Osób Niepełnosprawnych Starszych,
- uzupełnienia składu MiejskoGminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w
Krasnobrodzie
- ustalenia Miejsko-Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2000.
Zebrała: M. Czapla

Od Redakcji
Drogi Czytelniku, jeśli masz ciekawy
pomysł, nurtujący cię temat, napisz. Postaramy się opublikować to na łamach naszej
Gazety.
Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie
Wydawca:
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
Skład redakcji
Andrzej Czapla, Agnieszka Łoza, Mariola Czapla (red. nacz.)
Współpracownicy
Alicja Lewandowska, Wanda Sachajko, Marek Pawluk, Roland
wydania:
Wyrostkiewicz
Adres redakcji:
COKiS, ul. 3-go Maja 18, 22-440 Krasnobród, tel. 71-17, 75-23
Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Nie zwracamy materiałów nie zamówionych. Przedruk dozwolony za podaniem źródła.

>>>> <<<<
Zwracamy się z prośbą o wszelkie
uwagi związane z wydawaniem „Gazety
Kranobrodzkiej” i zapraszamy do współredagowania naszego pisma.

>>>> <<<<
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Wspomnienia
walki pod Lasowcami
Wspomnienia ppłk Bolesława Sobieszczanskiego ps. „Pingwin”
„(...) Wieczorem 29 stycznia
oddział był już w Lasowcach. (...)
Pomimo zachowanej ostrożności
wieść o naszym oddziale rozeszła się
daleko. Nasz wywiad z Zamościa
ostrzegł, że Niemcy mają o nas dokładne wiadomości. Wywiad ze Zwierzyńca donosił, że Niemcy gromadzą
siły w Józefowie, Zwierzyńcu i Krasnobrodzie. Dalsze kwaterowanie w
Lasowcach stało się dla naszego oddziału niebezpieczne. Otrzymaliśmy
od „Adama” rozkaz opuszczenia Lasowiec i udania się do Górecka Starego, gdzie miał czekać na nas łącznik i doprowadzić nas na nowe miejsce kwaterowania.
W dniu 4 lutego o godz. 11 dowódca oddziału „Podlaski” zwołał
odprawę dowódców plutonów i ich
zastępców. Na odprawie powiadomił
nas, że oddział opuszcza Lasowce i
przechodzi na nowe kwatery. Wymarsz ustalono na godz. 15. Nasz
pluton miał wyruszyć jako ostatni z
zadaniem ubezpieczenia oddziału od
tyłu. Dowódca Oddziału ustalił też,
że w przypadku walki z Niemcami
punktem zbornym będzie leśniczówka
w Górecku Starym. Po odprawie wysłano dodatkowe patrole, dowodzone
przez „Gomółkę” i „Sarzyńskiego”,
w celu zbadania, czy droga do wymarszu jest bezpieczna. Należy tu
dodać, że byliśmy pierwszym oddziałem leśnym i nie mieliśmy jeszcze
żadnego doświadczenia w walkach
partyzanckich. Po odprawie ppor.
„Taran” polecił mi przygotować pluton do wymarszu. Mieliśmy wyjść
około 3 godziny później. Chłopcy leżeli na słomie, broń mieli przy sobie,
gotowi w każdej chwili do wymarszu.
Uzbrojenie naszego plutonu było
następujące: 31 kb, 3 pistolety, 1 lkm
Browning z trzema taśmami amunicji. Lkm obsługiwał były marynarz
Leon Chwiejczak ps. „Busola”. Należy nadmienić, że lkm zacinał się i
nie było pewności, że będzie strzelał
skutecznie. Poza tym mieliśmy w plutonie około 25 szt. granatów pol-

lskich obronnych oraz amunicję, po
około 50 sztuk na jednostkę. Amunicja była z 1939 roku i duży jej procent stanowiły niewypały. Uzbrojenie
innych plutonów było jeszcze gorsze.
Pluton 2 „Ciąga” miał zasilić ckm,
po który udała się do Majdanu Wielkiego grupa żołnierzy w składzie:
Wacław Węcławik ps. „Boa”, Wincenty Pieczykolan ps. „Osa” i Eugeniusz Kostrubiec ps. „Młot”. Grupa
ta wyruszyła z Lasowiec o godzi.
13.45.
Około godz. 14 siedziałem w
kuchni w domu, w którym kwaterował nasz pluton i rozmawiałem z Leonem Chwiej-czakiem „Busolą”. Na
stole stał lkm skierowany lufą w
okno. Reszta chłopców oraz ppor.
„Taran” leżeli na słomie w dużej
izbie. W pewnym momencie usłyszałem kilka szybko oddanych strzałów z
pistoletu maszynowego, a za chwilę
wybuch granatu ręcznego. Zawołałem: Alarm, do broni! Spojrzałem w
okno. W odległości 150-200 m ujrzałem tyralierę niemiecką biegnącą w
głębokim śniegu wprost na nasz pluton. Wybiegliśmy na dwór.
W tym czasie Leon Chwiejczak lufą
lkm zbił szybę, oddał jedną serię – i
na tym koniec. Lkm Zaciął się. Ppor.
„Taran” z częścią plutonu zajął stanowisko za stodołą, od strony północnej, natomiast ja z drugą częścią
plutonu zająłem stanowisko od strony
południowej, pod kilkoma sosnami
rosnącymi na urwisku pagórka. Stanowiska bojowe mieliśmy ustalone
wcześniej na wypadek walki.
Otworzyliśmy ogień do Niemców
i to ich zatrzymało Padli w śnieg i
zaczęli strzelać do nas ze wszystkiej
posiadanej broni. Chłopcy trzymali
się bardzo dzielnie, ale Niemcy podchodzili coraz bliżej. Ogień niemiecki
niewiele nam szkodził, ponieważ nasze stanowiska były wyżej i pociski
przenosiły. Zaczęło nam brakować
amunicji, a Niemcy podeszli już na
rzut granatem.
Ppor. „Taran” poczuł się źle i poprosił, bym przejął pluton pod swoją
komendę.

Nie wiem jak długo toczyła się
walka. Miałem już jednego rannego,
Jana Ożoga „Załogę”. Pozostałe
plutony zostały również zaatakowane
i znalazły się pod zmasowanym
ogniem broni maszynowej. Widziałem jak 2 pluton „Ciąga” poszedł do
ataku chcąc odrzucić Niemców, lecz
musiał się cofnąć tracąc wielu zabitych. Pluton 3 był otoczony i bronił
się zaciekle. Do dowódcy „podlaskiego” wysłałem Władysława Piroga ps. „Szczygieł” z meldunkiem, że
brakuje nam amunicji i z prośbą o
dalsze rozkazy. Broniliśmy się nadal,
zatrzymując Niemców granatami.
Widziałem powracającego łącznika,
który w odległości 20-30 metrów od
naszych stanowisk otrzymał serię z
broni maszynowej i padł na miejscu.
Widziałem Niemców biegnących do
wsi. Nie mając możliwości do dalszej
walki (ze względu na brak amunicji)
dałem rozkaz wycofana się plutonu
do lasu. Wycofywaliśmy się wzdłuż
płotu plecionego z gałęzi, przy którym utworzyła się zaspa utrudniająca
Niemocom obstrzał. Pluton ubezpieczała drużyna pod dowództwem Wacława Sędłaka ps. „Garasiewicz”,
który w walce pod Lasowcami wykazał dużo odwagi oraz koleżeńskości.
Odwagą i nieustępliwością wobec
wroga wyróżnili się również Jan
Ożóg ps. „Załoga” i Leon Chwiejczak ps. „Busola”.

Po wycofaniu się do lasu skierowaliśmy się w stronę Bondyrza.
Niemcy posuwali się za nami
ostrzeliwując nas z broni maszynowej. Strzelali jednak za wysoko,
tak że tylko sypały się na nas gałęzie. W połowie drogi spotkaliśmy
pluton z Bondyrza (40 ludzi) pod
dowództwem ppor. „Ułana”, idący
nam na pomoc. Pluton ten przepuścił nas i otworzył ogień do Niemców, którzy zaczęli się wycofywać.
Zapadał wieczór gdy doszliśmy do
Bondyrza. Okazało się, że wieś zajęli Niemcy. Bili i znęcali się nad
ludnością, wypędzając
Ciąg dalszy na str. 10
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„Gazety
Krasnobrodzkiej”
forum dyskusji i wymiany myśli
myśli o wszelkich problemach nurtujących nasze lokalne środowisko.
Poruszane miały być również sprawy kultury, historii, polityki itp.
W 1990 roku ukazało się 7 numerów „Gazety”, ale ukazywały się
one nieregularnie. Następne wydanie "G.K." ukazało się dopiero po
prawie dwuletniej przerwie, tj.
15.04.1992 r., z tym że nie było to
już Pismo Gminnego Komitetu
Obywatelskiego "Solidarność" lecz
Pismo Samorządu Terytorialnego,
które miało spełniać funkcję informatora i kronikarza życia gminy.
Niestety w dalszym ciągu „Gazeta”
ukazywała się nieregularnie (w
1992 r. - 1 numer, w 1993r. - 3 numery). Począwszy od "G.K." wydanej 20.XII.1999r. do 30.09.
1994r. ukazało się, systematycznie,
co miesiąc 10 wydań „G.K.”.
Po tym okresie nastąpiła kolejna
prawie dwuletnia przerwa w wydawaniu "G.K.", gdyż kolejny numer
ukazał się dopiero 30 sierpnia
1996r., z tym że już nie jako miesięcznik, lecz kwartalnik. W cyklu
kwartalnym ukazało się 11 wydań
"G.K.", ostatni z datą 12.03.1999 r.
Od 2.04.1999r. "Gazeta Krasnobrodzka" ponownie zaczęła się ukazywać co miesiąc i w takim cyklu
ukazuje się do chwili obecnej.
Istotne znaczenie dla naszej Gazety miał fakt nadania jej numeru
ISSN i zarejestrowania w międzynarodowym systemie informacji o
wydawnictwach ciągłych. Pierwsza
"Gazeta Krasnobrodzka" z numerem ISSN 1506-4263 ukazała się 7
grudnia 1998 r. Od tego też czasu,
po dwa kolejno wydawane egzemplarze "G.K.", są wysyłane jako
"egzemplarze obowiązkowe" do Biblioteki Narodowej w Warszawie i
Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.
Pierwsze numery "Gazety Krasnobrodzkiej" powstawały bez
większego zaplecza technicznego.
Do 20 numeru, tj. do 30.09.1994r.

wszystkie artykuły pisane były na
zwykłej, walizkowej maszynie do
pisania, cała szata graficzna wykonywana ręcznie. Od 21 numeru
"G.K." składana jest komputerowo,
choć wtedy jeszcze redakcja nie
miała swojego komputera. Dopiero
od grudnia 1999r. Redakcja ma już
swój komputer, co znacznie ułatwia
pracę przy redagowaniu „Gazety”.
Warto też podkreślić, że pierwsze numery „Gazety” wydawane
były z dobrowolnych składek
członków redakcji i czytelników,
którzy utworzyli „Fundusz Wspierania Gazety Krasnobrodzkiej”
W swojej 10 letniej historii,
"Gazeta Krasnobrodzka" raz została
wydana w jak najbardziej profesjonalny sposób. Była to gazeta z kolorową okładką wykonaną z papieru
kredowego oraz kolorową wkładką,
wydrukowana w drukarni. Było to
specjalne, wakacyjne wydanie Gazety, które zostało opracowane w
formie przewodnika, z myślą o odwiedzających Krasnobród turystach
i wczasowiczach.
Następne wydania "Gazety Krasnobrodzkiej", począwszy od numeru 5/35 z 30 września 1999r. do
chwili obecnej wydawane są z kolorową okładką wykonaną metodą
komputerową.
Pisząc o historii "Gazety Krasnobrodzkiej" nie sposób nie
wspomnieć o osobach, które przyczyniły się do powstania naszego
pisma. Oto skład Redakcji, który
przygotowywał pierwsze wydania
"Gazety Krasnobrodzkiej": Robert
Gmyz (red. nacz.) Renata Gałan,
Jadwiga Gałka, Barbara Zub (red.
tech.), Kazimierz Gęśla (kolportaż),
Jerzy Cios, Marianna Olszewska
(korekta), Janusz Oś (szata graficzna), Marek Pasieczny (druk), Paweł
Murdzek, Marek Pawluk, Józef
Wryszcz.
W ciągu 10 lat istnienia "Gazety
Krasnobrodzkiej" redaktorami naczelnymi byli: Robert Gmyz, Sabina
Zdonek, Janusz Oś, a ostatnio fun-

kcję tą pełni pisząca te słowa Mariola Czapla.
Jak wynika z przedstawionej tu
historii "Gazety Krasnobrodzkiej",
miała ona swoje wzloty, tj. okresy
systematycznego, cyklicznego wydawania oraz upadki, czyli okresy
kiedy były przerwy w jej ukazywaniu się (czasami aż dwuletnie).
Mam nadzieję, że przez kolejne
dziesięć lat „Gazeta Krasnobrodzka” będzie się ukazywała systematycznie, z ciekawymi artykułami i w coraz większym nakładzie,
czego Czytelnikom „Gazety Krasnobrodzkiej” i sobie życzę.
Zapraszam Czytelników do
współpracy w jej redagowaniu. Proszę o nadsyłanie opinii i listów bądź
gotowych artykułów na wszystkie
tematy interesujące naszą lokalną
społeczność, które pomogą nam
tworzyć interesującą gazetę.
Z okazji 10-lecia „Gazety Krasnobrodzkiej” w dniu 24 lutego o
godz. 1700 w świetlicy Centrum
Oświaty Kultury i Sportu odbędzie
się spotkanie osób, które w ciągu
tych 10 lat wniosły wkład w jej redagowanie. Zaproszenia wysłano do
twórców
„Gazety
Krasnobrodzkiej”, kolejnych redaktorów i
współpracowników. Wrażeniami z
tego spotkania podzielimy się z
Czytelnikami na łamach marcowego
numeru „G.K.”
M. Czapla

KINO
W Krasnobrodzie
Zaprasza
w dniu 18 lutego 2000r.
o godz. 1800
na film prod. polskiej pt.

„Prawo Ojca”
z M. Kondratem w roli głównej
cena biletu 10 zł.
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Rok pełen pracy
rozmowa z Burmistrzem Miasta i Gminy Krasnobród
Markiem Pasiecznym
Ciąg dalszy ze str. 1
Jakie zmiany wniosła reforma oświaty do systemu szkolnictwa gminnego? Jakie działania w związku z tym podjęły
władze samorządowe Miasta i Gminy Krasnobród?

M.P. – Postawiliśmy na jedno gimnazjum, jako możliwość wyrównywania szans uczniów ze szkół wiejskich i
miejskich. Jedno gimnazjum umożliwia skupienie najlepszej kadry pedagogicznej i niezbędnych pomocy dydaktycznych, z których jednocześnie mogą korzystać dzieci z
całej gminy. Dodatkowym argumentem o słuszności podjętej przez Radę Gminy decyzji jest również fakt, że inne
gminy które utworzyły filie gimnazjum obecnie stoją
przed koniecznością ich likwidacji. Dziś z perspektywy
czasu można stwierdzić, że przyjęte rozwiązanie utworzenia jednego silnego gimnazjum było jak najbardziej
słusznym i docelowym. Potwierdza to fakt, że nawet niektórzy z tych, którzy wówczas strajkowali są zadowoleni z tego rozwiązania.
Ale przecież zmiany jakie zostały wprowadzone w systemie
szkolnictwa w Gminie Krasnobród to nie tylko utworzenie
gimnazjum?

M.P. – Poważnym mankamentem naszej sieci szkół było
zbyt duże ich rozdrobnienie i brak efektów dydaktycznych spowodowane nauczaniem w klasach łączonych. W
związku z tym zmieniony został poziom organizacyjny
szkół w Hutkowie, Zielonem i Starej Hucie, w taki sposób aby najmłodsze dzieci z klas 0-III mogły uczęszczać
do szkoły w swoich miejscowościach, a starsze korzystać z szerszej bazy dydaktycznej. Aby ta reorganizacja
przyniosła oczekiwane rezultaty koniecznością było zorganizowanie dowożenia uczniów do trzech większych
szkół w Majdanie Wielkim, Hutkach-Kaczórkach i Krasnobrodzie. Zorganizowaliśmy je z zapewnieniem
uczniom opieki nauczycieli podczas dojazdów. Zostało to
dobrze zorganizowane, czego dowodem może być ostatnio przeprowadzona kontrola „Sanepidu” z Zamościa,
która pozytywnie oceniła to rozwiązanie. Również przeprowadzone w drodze konkursów wybory dyrektorów
szkół dają możliwości nowo wybranym dyrektorom,
pewnego i zdecydowanego działania na rzecz reformy
edukacji i wychowania dzieci.
Nasze działania dotyczące wprowadzenia reformy oświatowej znalazły wysokie uznanie władz województwa lubelskiego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Oświata to nie tylko problemy dydaktyczne, dowożenie
uczniów, ale to także obiekty szkolne. Jak wygląda sytuacja
lokalowa naszych szkół?

M.P. – Ważnym zadaniem dla nas jako władz samorządowych jest ratowanie istniejących obiektów szkolnych.
W związku z tym w ubiegłym roku prowadzone były inwestycje i remonty w szkołach. Wymienię tu np. Majdan
Wielki, gdzie na budynku szkoły został wykonany dach

dwuspadowy kryty blachą, w Hutkach-Kaczórkach udało
się wybudować, jeszcze przed sezonem grzewczym, nową kotłownię gazową i łazienki. Również w Hutkowie od
bieżącego roku szkolnego dzieci mogą korzystać z nowych sanitariatów wewnątrz budynku szkoły. Czeka nas
jeszcze wykonanie podobnych prac w szkołach w Starej
Hucie i Zielonem. Natomiast najważniejszym zadaniem
na najbliższe lata jest ratowanie obiektów oświatowych w
Krasnobrodzie. Istnieje bardzo pilna potrzeba wykonania
nowych dachów, docieplenia budynku, wymiany okien i
izolacji fundamentów. Ze względu na skromny budżet
gminy prace te będą wykonywane etapami.
Rok 1999 był rokiem zmian, ale nie tylko w oświacie?

M.P. – Tak. Kontynuacją reform oświatowych była reorganizacja jednostek budżetowych gminy. Połączyliśmy
Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Oświaty, Ośrodek Sportu i Rekreacji i Centrum Upowszechniania Kultury. W wyniku połączenia powstała
jedna jednostka budżetowa, Centrum Oświaty Kultury i
Sportu, łącząca zakresy działalności tych trzech jednostek. Celem tej reorganizacji było wygospodarowanie
środków na konkretne formy działalności, które trafiłyby
bezpośrednio do odbiorców i to nie tylko w Krasnobrodzie, ale i do poszczególnych wiosek. Przykładem tego
mogą być zajęcia pozalekcyjne z zakresu działalności
kulturalnej, które prowadzone są w szkołach w Majdanie
Wielkim, Hutkach-Kaczórkach i Krasnobrodzie. Natomiast pewne zadania z zakresu rekreacji zostały skomercjalizowane, gmina przestała finansować te zadania, oddając zarządzanie nimi osobom prywatnym, np. wyciąg
narciarski, obsługa turystów nad zalewem.
Ogromnym problem i to na skalę kraju jest bezrobocie. Jak
z tym problemem radzi sobie nasza gmina?

M.P. – Rzeczywiście brak jest w naszej gminie wystarczającej ilości miejsc pracy. Większość miejsc pracy
trzeba szukać i tworzyć w małych przedsiębiorstwach,
zakładach produkcyjnych. I tu rolą gminy jest stwarzanie
korzystnych warunków, prowadzenie odpowiedniej polityki podatkowej (ulgi i zwolnienia z podatku) dla nowopowstałych jednostek tworzących miejsca pracy na terenie gminy. Biorąc pod uwagę nasze działania w tym kierunku, mogę z satysfakcją stwierdzić, że w ubiegłym roku powstało na terenie naszej gminy ponad 60 miejsc
pracy. Nie jest to jednak wystarczająca ilość, stąd też niezbędnym jest podjęcie zdecydowanych działań w celu
pozyskania nowych inwestorów tworzących nowe miejsca pracy.
Na początku kadencji opracowany został „Raport o stanie
finansowym gminy”, który mówił o bardzo trudnej sytuacji

Ciąg dalszy na str. 7
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W dniu 30 stycznia 2000r. w
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie odbył się Koncert
Kolęd.
Program rozpoczęli najmłodsi
uczestnicy koncertu, przedszkolaki z
krasnobrodzkiego przedszkola, którzy pod opieką pani Wandy Sachajko i ks. Macieja Nizio, kolędą i
wierszem wprowadzili słuchaczy
koncertu w nastrój wigilijnego wieczoru. Na zakończenie swojego programu przedszkolaki z opłat-

Koncert Kolęd
kiem w ręku podchodzili do widzów, aby złożyć życzenia i podzielić się opłatkiem.
Po programie przedszkolaków z
repertuarem kolędowym wystąpił
Chór Parafialny z Krasnobrodu pod
kierownictwem Józefa Bąka. Był to
pierwszy koncert chóru w Domu

Kultury, zarazem jedna z niewielu
okazji wysłuchania ich koncertu i
jednocześnie zaprezentowania składu osobowego chóru. W końcu mieliśmy też okazję zobaczyć do kogo
należą głosy wykonujące partie solowe
utworów wykonywanych
przez chór.

W organizację koncertu kolęd włączyli się też
uczniowie Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim.
Pierwsza cześć zaprezentowanego przez ich programu to
kolędy wykonane przez: Joannę Piskor, Ewelinę Bucior,
Marcina Kostrubca, Sebastiana Tyrkę, Bartka Adamczuka i Ewelinę Gontarz.
Druga część programu, który zaprezentowali
uczniowie Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim to
program patriotyczny związany z przypadającą 2 lutego
57 rocznicą walk pod Wojdą i Zaborecznem. Program
ten został przygotowany pod opieką nauczycieli: Danuty
Dzirba i Jacka Kowalika.
Kolejnym punktem programu Koncertu Kolęd były
występy uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego
działającego przy COKiS. Kolędy grali uczniowie pana
Józefa Bąka: Kamil Bąk, Agnieszka Kostrubiec,. Katarzyna Sawulska, Monika Kowalczuk, Katarzyna

Dobek oraz uczniowie pana Juliana Derkacza: Bartosz Olszewski, Rafał Kurantowicz i Grzegorz Dąbrowski.
Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy wspólnie zaśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy”.
M. Czapla
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Rok pełen pracy
rozmowa z Burmistrzem Miasta i Gminy
Krasnobród Markiem Pasiecznym
Ciąg dalszy ze str. 5.
finansowej naszej gminy. Jak przedstawia się kondycja finansowa gminy na koniec 1999 roku?
M.P. – Właśnie ze względu na bardzo trudną sytuację finansową gminy niezbędne było wprowadzenie reorganizacji
sieci szkół i jednostek podległych gminie. Przypomnę, że w
1998 roku zastaliśmy wystawione faktury na ponad 4,5 miliarda starych złotych, przy ogólnym zadłużeniu gminy
przekraczającym 30 miliardów starych złotych. Dlatego też
pierwszym naszym krokiem była spłata zobowiązań ciążących na gminie i wynikających z nich odsetek. Do tego należy jeszcze dodać spłatę kapitału i odsetek kredytów zaciągniętych na różne inwestycje gminne, a wynikające z podpisanych wcześniej umów na ogólną kwotę 703 tys. nowych
złotych Częściowa zapłata ciążących na gminie zobowiązań
możliwa była dzięki przeprowadzonej prywatyzacji majątku
gminy, który nie przynosił dochodów. Wbrew potocznym
opiniom, które mówią że tylko sprzedajemy, chciałbym
przy okazji poinformować, że także nabywamy mienie, w
ostatnim czasie areał mienia gminnego powiększył się o
32,55 ha.
Czy w związku z trudną sytuacją finansową gminy było
możliwe prowadzenie jakichkolwiek inwestycji w gminie w
1999 roku?

M.P. – Pomimo trudnej sytuacji finansowej nikt nie zwolnił nas z obowiązku prowadzenia inwestycji gminnych,
szczególnie tych już rozpoczętych. Najkosztowniejszą inwestycją, a zarazem niezbędną dla funkcjonowania Krasnobrodu jako miejscowości turystycznej było ułożenie nowej
nawierzchni asfaltowej na ul. Sikorskiego i Wczasowej w
Krasnobrodzie o wartości 350 tys. zł. Wykonano też 71 indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych na ul. Sikorskiego
i Partyzantów ( 200 tys. zł.). Wspominałem już wcześniej o
pracach remontowych w Szkole Podstawowej w Majdanie
Wielkim ( 104 tys. zł.), kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Hutkach –Kaczórkach (100 tys. zł), remoncie
sanitariatów w Szkole Podstawowej w Hutkowie (19 tys.
zł). Do większych inwestycji zaliczyć należy wykonanie
spinki kolektora ściekowego z przepompownią nad zalewem (70 tys. zł.) wykonanie kotłowni gazowej w budynku
UMiG Krasnobród (55 tys. zł.), wykonanie dolnej warstwy
podbudowy na drodze gminnej w miejscowości Stara Huta (
31 tys. zł.). W 1999 roku prowadzono również szereg
mniejszych inwestycji, takich jak remonty przystanków autobusowych oraz ubikacji publicznych w Krasnobrodzie (21
tys. zł.), wykonanie parkingu śródleśnego w Hutkach (15
tys. zł.), itp. Ogółem w 1999 roku koszty inwestycji wyniosły około 1 miliona złotych. Podsumowując mogę stwierdzić, że inwestycje te nie mogłyby być zrealizowane, gdyby
nie sprzedaż majątku gminy na prawie taką samą kwotę.
Krasnobród jest najpopularniejszą miejscowością turystyczną Roztocza. Co robią władze samorządowe aby tą
pozycję Krasnobrodu utrzymać? Turystyka jest przecież
wielką szansą dla Krasnobrodu.

M.P. – Rok 1999 był rokiem promocji naszej gminy w Telewizji „Lublin”, Radiu „Lublin”, Kurierze Lubelskim. Braliśmy udział w targach turystycznych w: Lublinie, Katowicach i Poznaniu. Był to też rok tworzenia szerszej oferty
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promocyjnej w postaci filmu o Krasnobrodzie i folderu,
opracowanych w czterech wersjach, językowych: angielskiej, francuskiej, niemieckiej i polskiej, z myślą o promocji
Krasnobrodu nie tylko w Polsce, ale wśród potencjalnych
turystów z zagranicy. Trafnym też okazało się nasze działanie, którego efektem było utworzenie „Ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej” oraz kilku parkingów, które latem są
wręcz oblegane przez zmotoryzowanych turystów.
Jak dotąd o wszystkim o czym Pan Burmistrz mówił to
same osiągnięcia. Czyżby w naszej gminie było aż tak dobrze? Czy nie ma żadnych niepowodzeń?

M.P. – Nikt nie lubi mówić o swoich niepowodzeniach –
tam gdzie mieszkańcy naszej gminy są z czegoś nie zadowoleni to przyjmuję to za własną porażkę, a przykładów jest
sporo. Inwestycjami na, które w pierwszej kolejności czekają mieszkańcy są drogi. Niestety nie wszystkie drogi jesteśmy w stanie wykonać w tak krótkim czasie. Nie udało się
też zmodernizować wysypiska śmieci w Hutkowie, doprowadzić do zadawalającego stanu sieci wodociągowej i rozbudowy zbiornika retencyjnego. Są to tak kosztowne inwestycje, które przy skromnym budżecie muszą być wykonywane sukcesywnie. Sądzę, że z czasem uporamy się z większością tych inwestycji z tym, że niezbędnym jest z jednej
strony – cierpliwość społeczeństwa, z drugiej zaś – racjonalne gospodarowanie środkami przez władze samorządowe.
Co było największym sukcesem 1999 roku dla gminy, dla
Pana jako Burmistrza?

M.P. – Za największy sukces 1999 roku uważam utworzenie nowych miejsc pracy na terenie naszej gminy, a w
szczególności powstanie nowoczesnego zakładu produkcyjnego pod nazwą „EUROPARKIET” pana Waldemara Kleniewskiego, który już zatrudnia ponad 40 osób. Aby te
miejsca pracy mogły powstać konieczna była zgoda mieszkańców miejscowości Hutki i Rady Miasta i Gminy Krasnobród na zbycie własności gruntów oraz przeniesienie nakładów inwestycyjnych. W dzisiejszych czasach przecież
tam, gdzie jest praca, jest rozwój miejscowości i przyszłość
jej mieszkańców.
Jakie są plany na 2000 rok?

M.P. – Niezbędnym dla działań w 2000 roku i w latach następnych jest dokończenie prac nad studium uwarunkowań
do planu przestrzennego zagospodarowania gminy, gdyż
warunkuje to prowadzenie jakichkolwiek inwestycji przez
osoby prywatne i instytucje. Istotnym też jest zakończenie
inwestycji pod nazwą budowa oczyszczalni ścieków i kolektorów ( niedotrzymanie kolejnego terminu zawartego w
umowach może spowodować postawienie naszej gminy w
stan natychmiastowej spłaty 1.700 tys. zł. . pożyczki zaciągniętej przez Spółkę Wodno-Ściekową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a które to
zobowiązania przejęła gmina).Bardzo ważnym zadaniem
dla nas jest też systematyczne promowanie gminy, nawiązywanie kontaktów partnerskich, poszukiwanie środków
pomocowych.
Chciałbym zapewnić, że pomimo skromnych środków budżetowych żadna miejscowość nie zostanie pominięta przy
rozwiązywaniu zasadniczych problemów bytowych jej
mieszkańców.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: M. Czapla
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Wieści ze szkoły
Pierwszy semestr roku szkolnego
1999/2000 w Zespole Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie upłynął
wszystkim pracownikom i społeczności uczniowskiej w atmosferze
wytężonej pracy. Zarówno pracownicy pedagogiczni, na których spoczywa największa odpowiedzialność
za wprowadzanie reformy systemu
edukacji, jak pracownicy administracji i obsługi zasłużyli na słowa
pochwały za duży wkład pracy w
funkcjonowanie naszej szkoły.
Trudno wymienić wszystkie obszary naszej pracy, ale przede
wszystkim skupiliśmy się na stworzeniu warunków i wprowadzaniu
nauczania zintegrowanego w klasach
I-III, nauczania blokowego w Kl.
IV, powstaniu bardzo ważnych dokumentów takich jak statut szkoły,
program wychowawczy oraz wewnątrzszkolny system oceniania,
klasyfikowania
i
promowania
uczniów.
W swojej pracy zwróciliśmy
także uwagę na podniesienie poziomu organizacyjnego i wychowawczego wszystkich uroczystości i
imprez szkolnych.
Ponadto wykonaliśmy szereg prac
remontowo-budowlanych i malarskich na terenie całego obiektu. Dokonaliśmy także zakupów wzbogacających szkołę w pomoce i sprzęt
szkolny (m.in. komputer z oprogramowaniem, skaner, organy „Yamaha”, sprzęt sportowo-rekreacyjny,
wyposażenie świetlicy i inne).
Na uwagę zasługuje dość sprawna organizacja dowożenia uczniów z
okolicznych miejscowości do szkoły
oraz szybka ich integracja z pozostałą społecznością szkolną.
Oprócz obszarów, w których
można pochwalić się pewnymi sukcesami należałoby stwierdzić, że
mamy różnorodne problemy, z którymi borykamy się na co dzień.
Mając na uwadze bardzo trudne
zadania, które czekają nas w niedalekiej przyszłości, fakt posiadania
zdolnego i pracowitego zespołu nauczycieli i pracowników niepedago-

gicznych oraz znając ich możliwości
z optymizmem można patrzeć na
przyszłość naszej placówki, chociaż
... jest jeszcze tyle do zrobienia.
Koniec pierwszego semestru to
czas odpoczynku uczniów i nauczycieli od obowiązkowych zajęć
szkolnych. Upłynął on w naszej
szkole w ramach Akcji „Ferie w
szkole”. Codziennie grupa nauczycieli organizowała zajęcia sportoworekreacyjne i świetlicowe dla przychodzących do szkoły uczniów. Ponadto przez pierwszy tydzień ferii
udostępnialiśmy pracownię komputerową do korzystania przez szeroką
rzeszę jej sympatyków. Na sali gimnastycznej odbył się m.in. II Turniej
w Unihoca (I odbył się na feriach w
poprzednim roku) oraz Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego, w
którym brali udział uczniowie ze SP
w Majdanie Wielkim, Sp. W Hutkach-Kaczórkach i ZSP w Krasnobrodzie.
Codziennie uczestnicy Akcji „Ferie
w szkole” mogli posilić się drożdżówką i wypić szklankę herbaty w
stołówce szkolnej.
Cieszy nas fakt, że znalazła się
spora grupa uczniów, którzy chcieli
spędzić w szkole czas przeznaczony
na ferie i skorzystać z bogatej oferty
różnorodnych zajęć.
Ponadto dla chętnych nauczycieli (8 osób) zorganizowano podstawowy kurs obsługi komputera.
W Szkole Filialnej w Wólce Husińskiej nauczyciele także zorganizowali w okresie ferii zajęcia
świetlicowe dla uczniów swojej
szkoły.
Należałoby dodać, że w okresie
ferii zimowych obiekty naszej szkoły były wynajmowane różnym grupom za odpłatnością, z czego obie
szkoły (ZSO i ZSP) będą miały
określone środki finansowe w swoich budżetach.
Ponadto udało się w okresie ferii
pomalować korytarz na drugim piętrze i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że zrealizowaliśmy ciekawy pomysł ....

Jeżeli jesteście zainteresowani obecnym wyglądem tego korytarza to
przyjdźcie i zobaczcie. A warto.
Ostatnią
informacją,
którą
chciałbym się podzielić jest radość z
zakupu kserokopiarki dla potrzeb
szkoły. Poprzednia jest w naprawie i
będzie wykorzystana zgodnie z jej
przeznaczeniem.
Na zakończenie krótkiej notatki,
której celem było przybliżenie czytelnikom „Gazety Krasnobrodzkiej
funkcjonowania Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie pragnę
podziękować władzom naszego
Miasta i Gminy, Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Opiece Społecznej za
współpracę oraz wsparcie finansowe
w różnorodnych obszarach funkcjonowania naszej placówki.
R. Wyrostkiewicz

Kącik
Literacki
Powracamy znów do rubryki poświęconej
poezji. W związku z przypadającą 2 lutego
2000r. rocznicą walk pod Wojdą i Zaborecznem publikujemy wiersz ze zbiorów krasnobrodzkiej poetki i twórczyni ludowej Pani Feliksy Lewndowskiej, tematycznie związany z
tym wydarzeniem.

Matka Boska Gromniczna
Cóż to za jasność od lasu śliczna
To idzie do nas Matka Gromniczna
Idzie, idzie, gromnicą świeci
Chce uratować od śmierci dzieci
A od Zamościa Niemcy zjeżdżają
I w Krasnobrodzie sprzęt rozstawiają
Każdy od strachu mdleje
A cóż to za czasy, co to się dzieje
Już wszystkich mężczyzn z domów zabrali
I przed kościołem na plac spędzili
Matka, żona łzami zalana
Ratuj nas Maryjo, Matko kochana
Maryja świecę do góry wzniosła
I prościusieńko ścieżyną poszła
Módlcie się, módlcie się, świecą błogosławi
A moje Dzieciątko wszystkich błogosławi
Niemcy się jakoś tu rozmyśleli
I erkaemy szybko zwinęli
Matka Gromniczna to uczyniła
I cały Krasnobród nasz ocaliła
Krasnobród 1970r.
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W niedzielę 6 lutego 2000r. w
Centrum Oświaty Kultury i Sportu
w Krasnobrodzie mieliśmy okazję
gościć wspaniały Zespół Pieśni i
Tańca Akademii Rolniczej w Lublina. Było to jedno z większych
wydarzeń kulturalnych jakie miało
miejsce w Krasnobrodzie. Myślę, że
podobnego zdania są ci, którzy znaleźli czas i przyszli obejrzeć występ
zespołu.
Zespół Pieśni i Tańca Akademii
Rolniczej w Lublinie należy do najstarszych,
studenckich
folklorystycznych zespołów w Polsce.
Stałą działalność twórczą i koncertową prowadzi od roku 1960. Jego
założycielem i pierwszym kierownikiem artystycznym był Józef
Dzik.
Aktualnie w skład Zespołu
wchodzi kapela ludowa, kilka grup
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tanecznych i grupa wokalna. Zespół
skupia studentów Akademii Rolniczej jak i innych lubelskich uczelni,
którzy pracując pod kierownictwem
artystycznym i organizacyjnym wychowanków założyciela Zespołu
tworzą barwne widowiska folklorystyczne.
W repertuarze Zespołu znajdują
się wiązanki tańców lubelskich,
chełmskich, kaszubskich, śląskich,
podlaskich, kurpiowskich, wielkopolskich, opoczyńskich, rzeszowskich, krakowiaków wschodnich i
lachów sądeckich, tańce i pieśni górali oraz mieszczan żywieckich.
Zespół jest laureatem wielu nagród i wyróżnień zarówno krajowych i zagranicznych. Prezentował
folklor polski na około 3000 koncertów w kraju i zagranicą. W czasie 66
podróży zagranicznych

po kontynentach Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej tańczył i
śpiewał przed publicznością Argentyny, Azorów, Brazylii, Dominikany,
Egiptu, Hiszpanii, Izraela, Libii, Meksyku, Puerto Rico, Tunezji, Stanów
Zjednoczonych i wielu innych krajów.
Cieszymy się, że pomiędzy występami poza granicami kraju Zespół znalazł czas i zechciał wystąpić

w Krasnobrodzie, w dość skromnych warunkach. Nie posiadamy bowiem odpowiednich pomieszczeń na garderoby, a
Zespół przyjechał w ponad 40-osobowym składzie ze skrzyniami pełnymi strojów. Nasza scena
była też trochę za mała. Mimo to bez żadnych problemów
członkowie zespołu poradzili sobie z tymi trudnościami i
z uśmiechem na twarzach wystąpili przed krasnobrodzką
publicznością.
Był to wspaniały koncert, który dostarczył niesamowitych wrażeń estetycznych. Piękno polskiego folkloru,
pełne temperamentu, energii i wdzięku ruchy tancerzy
oraz wspaniałe kolorowe stroje, w które członkowie zespołu przebierali się około 10 razy, wywoływały burzę
oklasków i zachwyt publiczności zgromadzonej w sali
widowiskowej COKiS.
Myślę, że koncert ten na długo pozostanie w naszej
pamięci osób go oglądających, a ci co nie byli i nie widzieli niech żałują.
M. Czapla
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Wspomnienia
walki pod Lasowcami
Ciąg dalszy ze str. 3
na śnieg i mróz. Przewodnik, którego
przydzielono nam od ppor. „Ulana”
prowadził nas poza wsią w kierunku
Trzepiecin. Ulokowaliśmy się w lesie,
tuż przy szosie Bondyrz – Zwierzyniec.
Wszyscy byliśmy ledwie żywi ze zmęczenia i bardzo głodni. Dokuczał nam mróz
i ostry wiatr. Ustaliliśmy z ppor. „Taranem”, że nie ma sensu dłużej siedzieć w
lesie. W okolicach Bondyrza nie dostaniemy kwater, ponieważ Niemcy są we
wszystkich sąsiednich wioskach. Postanowiliśmy udać się do leśniczówki w
Górecku Starym, która zgodnie z zaleceniem dowódcy oddziału „Podlaskiego” miała być miejscem zbiórki w razie
rozbicia oddziału. Poprowadził nas
przewodnik.
Przy przechodzeniu przez Wieprz
wpadłem do wody i zamoczyłem się
prawie do pasa. Poleciłem naciąć sosnowych gałęzi, kłaść na śnieg pokrywający lud na rzece i w ten sposób chłopcy
przeszli przez Wieprz bez kłopotów. Po
przekroczeniu rzeki ppor. „Taran”
znów poczuł się źle i ponownie przekazał dowództwo plutonu w moje ręce.
Skierowaliśmy się do wsi Obrocz, w
której dano nam kolację. W dalszej części drogi ominęliśmy z lewej strony stację kolejową Biały Słup i przez Zielony
Most doszliśmy do Górecka Starego. Tu
spotkaliśmy łącznika, który poinformował nas, że oddziały AK gromadzą się w
Brzezinach.
W Górecku Starym zatrzymaliśmy się
więc tylko na parę godzin. Dano nam
jeść i rano wyruszyliśmy lasem do Brzezin. Tu spotkałem Jana Ożoga, który nie
brał udziału w walce w Lasowcach. Był
bowiem w tym czasie z patrolem jako
dowódca. Niemcy uderzając na Lasowce odcięli go od plutonu. W takiej sytuacji „Gomółka” wraz z patrolem wycofał się do Brzezin. (...)
Relacja Jana Ożoga ps. „Gomółka”,
dowódcy patrolu ubezpieczającego
oddział w Lasowcach.
Jako dowódca patrolu złożonego z 7
żołnierzy z 3 plutonu objąłem służbę w
dniu 4 lutego 1943r. o godz. 13. Zadaniem naszym było ubezpieczyć oddział
stojący od strony zachodniej. Po wyjściu
z Lasowców patrolowaliśmy las idąc w
kierunku szosy Józefów – Zwierzyniec.

Szliśmy zakosami, żeby objąć jak największy teren. Niemców nie spotkaliśmy.
Gdy zbliżaliśmy się do szosy, przechodzący cywile powiedzieli nam, że Niemcy wyładowują się z samochodów i
wchodzą do lasu. Postanowiłem powiadomić o tym dowódcę oddziału „Podlaskiego”, lecz nie zdążyłem, gdyż w tym
czasie usłyszałem odgłosy walki w Lasowcach. Ruszyliśmy na pomoc w kierunku strzałów. Podchodząc pod Lasowce zobaczyliśmy, że kilka domów
stoi w płomieniach, a Niemcy podążają
za rozbitymi plutonami. Wycofałem się
w głąb lasu i udaliśmy się w kierunku
Florianki. (...)
Relacja Eugeniusza Kostrubca ps.
„Młot”, dowódcy patrolu wysłanego
do Majdanu Wielkiego po ckm.
W dniu 4 lutego 1943r. wyruszyliśmy
trzyosobowym patrolem z 2 plutonu
„Ciąga” do Majdanu Wielkiego po ckm.
W składzie patrolu byli: Eugeniusz Kostrubiec ps. „Młot”, - dowódca patrolu,
Wacław Węcławik ps. „Boa” i Wincenty
Pieczykolan ps. „Osa”.
Wyszliśmy z Lasowców około godz.
14, ale w lesie było już dość mroczno.
Zaraz na brzegu lasu natknęliśmy się na
Niemców. Było ich wielu. Szli objuczeni
ciężką bronią maszynową i automatami. Nie spodziewali się nas, otworzyliśmy do nich ogień z pistoletów. Dwóch
Niemców padło, reszta skryła się za
drzewami i ostrzeliwali nas z pistoletów
maszynowych. Poczułem, że dostałem w
bok. Zaczęliśmy się wycofywać. Biegnący do mnie „Boa” w pewnym momencie
krzyknął: O Jezu! Upadł i zaczął się
czołgać. Widziałem jak dostał drugi raz
i już się nie ruszył. „Osy” nie widziałem, uciekał w innym kierunku i zgubił
się Niemcom. Czułem, że Niemcy zaraz
mnie dopadną. Wystrzelałem cały magazynek i w chwili gdy go zmieniałem
otrzymałem ponownie serię z pistoletu
maszynowego w prawą rękę i nogę.
Ucięło mi jeden palec, a drugi zmiażdżyło. Nie mogłem trzymać pistoletu,
ani zmienić magazynka. Ranną ręką
wepchnąłem pistolet za pasek, a lewą
wyszarpnąłem granat obronny. Zębami
wyszarpnąłem zawleczkę i lewą ręką
rzuciłem między Niemców. Nie czekając
na wybuch

rzuciłem się do ucieczki.
Odbiłem się od Niemców i wpadłem
do wsi. Wokół strzelanina. Nasz oddział
wycofuje się rozbity, Niemcy w pogoni.
Zobaczyłem biegnącego w moim kierunku z pistoletem w ręku sierżanta Tomasza Sobieszczańskiego ps. „Kuźma”,
szefa naszej kompanii. Był ciężko ranny,
słaniał się na nogach. Poprosiłem, żeby
zmienił mi magazynek. Zmienił i powiedział: uciekaj, to już koniec. Ja tu zostaję.
Zacząłem uciekać do lasu w kierunku na Bondyrz. Usłyszałem za sobą
strzały. Obejrzałem się i zobaczyłem, że
„Kuźma” dostał serię z pistoletu maszynowego. Upadł, a następnie zaczął
czołgać się w stronę zabudowań. Dobiegłem już do lasu, byłem cały zalany
krwią i w tym momencie otrzymałem następne trafienie, tym razem w lewą rękę
i lewy bok. W sumie trafiło mnie 10 pocisków, ale na szczęście żaden nie był
śmiertelny. W lesie spotkałem żołnierzy
AK z sąsiednich wiosek, jadących na
pomoc naszemu oddziałowi. Odprowadzono mnie do gajówki Kątki. Tam zostałem opatrzony i ukryty, a następnie
po kilku dniach, po ciężkich tarapatach
przerzucony na teren własnej placówki.
(...)”
W walkach pod Lasowcami zginęli:
Cisło Antoni (lat 20), Grzesiuk Bolesław (26)
i Szady Tadeusz (20) z Majdanu Żukowieckiego; Bilik Stanisław (20), Kapusta Jan (20),
Kliszcz Wacław (20) i Wołoszyn Seweryn
(21) z Poddąbrowy; Wójcik Jan (20) z Kol.
Zawalów; Szczawiński Stanisław (23), Suwała Józef (22) i Węcławik Wacław (22) ze
Skierbieszowa; Marzec Adam (l22), Myszak
Kazimierz (35), Naklicki Wiktor (22), Surmacz Władysław (18) i Śmieciuszewski Władysław (35) z Rozdołów, Piróg Wacław (21) i
Sobieszczański Tomasz (45) z Sitna; Dajema
Tadeusz (22) z Kotlic, Prus Witold (21) z Sadów, Sitarz Jan (24) z Kol. Wojsławice, Kiciński Tadeusz (21) z Wyso-kiego, Pachla
Wacława (19) z Osieczyna, Łukasiuk Kazimierz (23), Kucharz Józef (23) i Prynda
Adolf (21) z Honiatycz, Bubicz Jan (l. 20) i
Kiciński Jan (21) z Śniatycz; Błaszczak
Edward (25) z Sitańca, Żołnacz Bronisław
(21) z Marcinówki, Grudzień Piotr (23) z Łazisk, Dadia Francizek (45) z Sitna oraz mieszkańcy Lasowiec: Holko Piotr (40), Holko Ewa
(68), Holko Ewa (30), Hawrylak Feliks (46),
Adamowicz Władysław (19), Adamowicz Antoni (56), Kustykiewicz Ewa (64) i Szpyra
Jan (60).
Wspomnienia te, to fragmenty książki
Bolesława Sobieszczańskiego ps. „Pingwin”
pt. „Wspomnienia z walk 3-go batalionu 9
p.p. Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej w latach 1939-45”, które zamieściliśmy w „Gazecie Krasnobrodzkiej” za zgodą
Autora.
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W 57 rocznicę walk
W walkach stoczonych w dniu 4
lutego 1943r. w Lasowcach zginęło
33 partyzantów i 8 mieszkańców wioski. Dla uczczenia ich pamięci, w
dniu 4 lutego 2000r. odbyła się patriotyczna uroczystość związana z 57
rocznicą tych wydarzeń.
Organizatorami tej uroczystości
byli: Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej Okręg Zamość, III
Zamojska Brygada Obrony Terytorialnej w Zamościu oraz Burmistrz
Miasta i Gminy Krasnobród.
Na tą uroczystość do malutkiej
miejscowości, położonej na zachodnich krańcach gminy Krasnobród
licznie przybyli zaproszeni goście.
Wśród nich byli: Wicewojewoda Lubelski Tomasz Flis, Prezydent Miasta
Zamościa Marek Grzelaczyk, Kapelan Wojska Polskiego ks. mjr Bogusław Romankiewicz, kapelani AK:
ks. kanonik Czesław Galek, ks. Aleksander Siwek, ks. prałat Roman

Fotoreportaż
Fot.
Mariola Czapla

Marszalec, Stanisław Misztal - poseł
RP, przedstawiciele Wojska Polskiego,
m. in. Szef WKU – płk Wiesław Kamiński, , płk Edmund Nieckarz, płk
Marek Kwiecień, Płk. Marian Miszczyszyn, płk Ryszrd Muc – Szef OC,
przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Komendy
Miejskiej Policji w Zamościu, przedstawiciele władz samorządowych sąsiednich gmin, Nadleśnictwa Zwierzyniec, kombatanci z pocztami sztandarowymi, żołnierze Wojska Polskiego z
Garnizonu Zamość.
Uroczystość odbyła się pod pomnikiem poświęconym pamięci poległych
w walkach, w lutym 1943r., a rozpoczął ją Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Krasnobród Janusz Oś, który
powitał wszystkich zebranych na tej
uroczystości. Następnie modlitwę w intencji poległych w walkach w miejscowości Lasowce
poprowadził ks.
prałat Roman Marszalec.

W atmosferę tragicznych wydarzeń 1943 roku wprowadził zebranych jeden z czterech żyjących
uczestników walk, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość – ppłk Bolesław Sobieszczański.
Głos zabierali również Poseł RP
Stanisław Misztal i Wicewojewoda
Lubelski Tomasz Flis.
Kolejnym punktem uroczystości
był Apel Poległych i złożenie kwiatów pod pomnikiem przez delegacje
biorące udział w uroczystości.
Obchody 57 rocznicy walk w
miejscowości Lasowce zakończyły
się spotkankiem przy ognisku zorganizowanym w leśniczówce w
Senderkach, gdzie posilając się tradycyjną grochówką uczestnicy spotkania mieli czas na rozmowy i
wspomnienia tych historycznych
wydarzeń.
M. Czapla
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STO LAT
TO ZA MAŁO !

wanych upominków, modlitwa w intencji dziadków pod przewodnictwem katechety – ks. Macieja Nizio,
słodki poczęstunek przy dźwiękach
muzyki.

„Dzień Babci i Dziadka,
to jedna z ważniejszych dat.
Niesiemy Wam tyle kwiatów,
ile macie teraz lat.
Składamy tyle całusów,
ile płatków kwiaty mają;
by zapewnić ze szczerością,
że wnuczęta Was kochają.”

Takie i tym podobne słowa życzeń i wdzięczności kierowały ku swym
babciom i dziadkom dzieci z przedszkola w Krasnobrodzie w dniu
21.01.2000r., kiedy to o godz. 1000 rozpoczęła się wzruszająca uroczystość z
okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.
Przedszkolaki z wielką radością i wzruszeniem zaprezentowały zaproszonym gościom program, na który złożyły się m. in. montaż słowno- muzyczny
tematycznie związany z uroczystością, wręczenie własnoręcznie przygoto-

Fryzjerka
radzi
Czy wiesz, że ...?
Podstawowym i najważniejszym składnikiem chemicznym włosa jest keratyna (około 80% masy włosa).
Pozostałą część stanowią: melanina, tłuszcze i węglowodany oraz śladowe ilości azotu, siarki, wapnia, magnezu,
żelaza oraz miedzi.
Na krótkim odcinku, najbliżej skóry włosy są naturalne, zdrowe i błyszczące. Natomiast na dalszych odcinkach są coraz bardziej zniszczone, ponieważ im włos jest
starszy, tym bardziej jest narażony na działanie szkodliwych czynników, które powodują uszkodzenie i w efekcie
utratę podstawowego budulca – KERATYNY. Większość
z nas pewnie nie wie, że nawet proste, codzienne zabiegi
pielęgnacyjne, takie jak: czesanie, mycie, suszenie, lakierowanie, powodują stopniowo mechaniczne uszkodzenia
włókna włosów.
Bardzo szybko dochodzi do uszkodzenia włosów pod
wpływem czynników chemicznych: farbowania i trwałej
ondulacji. Również zanieczyszczone środowisko (na co
nie możemy narzekać) wpływa niekorzystnie na stan włosów. W większości przypadków uszkodzenia nie są widoczne gołym okiem, odbijają się jednak na ogólnej kondycji oraz wyglądzie włosów. Zniszczone i cienkie

Atmosfera tego dnia wywołała
wiele wzruszeń, wspomnień, dyskusji
i powrotów do minionych, zatroskanych lat.
Zarówno przedszkolaki, ich rodzice, nauczyciele jak i wszyscy, którzy uczcili ten dzień podzielają myśl,
że sto lat to za mało!
Wanda Sachajko

końcówki łamią się i rozdwajają, a osłabione włosy łatwo
wypadają.
Podstawowe znaczenie dla zachowania pięknych, zdrowych włosów ma ich pielęgnacja przy użyciu odpowiednich szamponów. Ponieważ włosy tracą codziennie keratynę, warto sięgać po nowe szampony z dodatkiem
protein keratynowych. Mają one zdolność wnikać w cebulki i we włókna włosów na całej długości, a następnie
jak wykazały testy naukowe, przemieszczania się do
uszkodzonych miejsc włosa, by uzupełnić ubytki keratyny. Ważny jest także sposób, w jaki suszymy i czeszemy
po ich umyciu włosy.
Starajmy się nie narażać
włosów na mechaniczne
uszkodzenia – wycierając
głowę
ręcznikiem
czy
rozczesując
włosy
grzebieniem,
róbmy
to
delikatnie. Unikajmy także
gorącego
strumienia
powietrza z suszarki oraz
przesadnej ilości lakierów
czy pianek.
Pamiętajmy, że dzięki
troskliwej pielęgnacji będziemy mogły długo cieszyć się
blaskiem zdrowych włosów.
Ubytki keratyny objawiają się zmatowieniem i
trudnością w układaniu oraz rozczesywaniu włosów.
- Używaj często balsamu z KERATYNĄ i PROTEINAMI.
A. Lewandowska
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Ferie 2000
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie
************************************************
W czasie ferii zimowych odbywały się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie różnego rodzaju zajęcia przygotowane przez nauczycieli, w których uczestniczyło codziennie około 50 uczniów. Mogli oni korzystać ze stołówki szkolnej, gdzie serwowano szklankę herbaty i drożdżówkę dla każdego chętnego. W trakcie zajęć zorganizowano szereg konkursów i
turniejów.
Zwycięzcami Turnieju Szachowego zostali:
1. Bolesław Olszewski
2. Jarosław Zawadzki
3. Kacper Kołtun
4. Konrad Korzeniowski
Turniej został przygotowany pod patronatem opiekunów świetlicy: pp. H.
Gontarz i M. Chwaleba.
W Turnieju Piłki Nożnej zwyciężyła drużyna kl. I liceum w składzie:
Sylwester Masłysz
Marcin Bukała
Konrad Skiba
Królem strzelców turnieju został Konrad Skiba, zdobywca 6 bramek.
Odbył się także mecz piłki koszykowej pomiędzy uczniami liceum i absolwentami, drużyną uczniów gimnazjum i klas ósmych, zakończony po bardzo
zaciętej walce 4 punktową przewagą licealistów i absolwentów. Zajęcia sportowe prowadzili pp. K. Mielniczek i J. Droździel.
Bardzo ciekawy przebieg miała impreza pod hasłem „Żyj pięknie i zdrowo” przygotowana przez uczennice liceum i klasy Ia z gimnazjum, podczas
której odbyły się pokazy tańca, mody, makijażu, prezentowano zdrowe sposoby odżywiania. Opiekę nad organizacją imprezy sprawowała p. D. Korzeniowska.
Przez ferie udostępniona była pracownia komputerowa, najbardziej oblegane obok sali gimnastycznej pomieszczenie szkolne w czasie ferii. W zajęciach informatycznych uczestniczyło codziennie około 20 uczniów.
Po feriach wszyscy zwycięzcy i najbardziej aktywni uczestnicy zajęć i
turniejów otrzymali od dyrekcji szkoły drobne nagrody.
M. Pawluk

Ferie w szkole
Również w Szkołach Podstawowych w Majdanie Wielkim i w
Hutkach-Kaczórkach podczas ferii
zimowych organizowane były zajęcia dla uczniów i młodzieży pozaszkolnej. Były to zajęcia świetlicowe,
plastyczne, informatyczne, zabawy
na w plenerze itp. przygotowane i
prowadzone pod opieką nauczycieli.
Codziennie zajęcia cieszyły się
dużą popularnością.

ZABAWA
Klubu Seniora
W dniu 12 lutego 2000r. w świetlicy Centrum Oświaty Kultury i
Sportu w Krasnobrodzie odbył się
wieczorek taneczny zorganizowany
przez Klub Seniora działający przy
COKiS.
Podczas tego spotkania przy
muzyce w wykonaniu Kapeli Krasnobrodzkiej, bawiło się 26 członków Klubu. Były wspólne śpiewy,
zabawy i degustacja potraw przygotowanych przez członkinie klubu.
Wszystkim dopisywały dobre humory i kondycja, czego dowodem może
być fakt, że zabawa zakończyła się
grubo po północy.
Został już ustalony termin kolejnego spotkania, które odbędzie się w
ostatnią sobotę karnawału, tj. 4 marca br. o godz. 1800 . Wstęp 15 zł. od
osoby. Chętni proszeni są o kontakt
z paniami: Aleksandrą Pomaniec,
Zofią Kleniewską, Jadwigą Pawelec
lub piszącą te słowa Mariolą Czapla.

Na Wieczór z „Wójtowianami”
w dniu 27.02.2000r. o godz. 1700 w sali COKiS w Krasnobrodzie
w programie:
♦ koncert muzyki ludowej ♦ wieczór poezji i piosenki o Kranobrodzie
oraz inne atrakcje - WSTĘP WOLNY
Gościom oprócz dobrej zabawy oferujemy słodki bufet.
Będzie też przeprowadzona zbiórka pieniędzy na Hospicjum
„SANTA GALLA” w Łabuńkach
Do Zobaczenia na Imprezie!
Zespół „Wójtowianie
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Litery z niebieskich kratek ponumerowanych od 1 do
10 utworzą rozwiązanie Krzyżówki Nr 2, które wraz z
naklejonym kuponem prosimy przesłać na adres Redakcji
w terminie do 10.03.2000 r. Wśród osób, które nadeślą
prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową.
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 1: JAK ZIMA PIECZE TO
LATEM CIECZE. Nagrodę otrzymuje Pani Zofia Smalera, Majdan Wielki 42, 22-440 Krasnobród. Gratulujemy.
Nagroda do odebrania w Redakcji.

Mąż z żoną wybrali się na spacer do ZOO.
- Popatrz, takie wspaniałe zwierzę a siedzi
zamknięte w niewoli – mówi ona oglądając lwa.
- No tak, ale przynajmniej może ryczeć do woli
– odpowiada on.

****
- Babciu - zaczyna Alojzik – Czy to ty
godałaś, że za zło trzeba płacić dobrem?
- Tak syneczku.
- To daj mi 20 złotych. Bo żem ci straskał
okulary.
****
Zajęty ojciec każe czteroletniemu synkowi, żeby
bawił się sam. Zrobiło się cicho. Po chwili mały
przychodzi do ojca i mówi:
- Tato, czy wiesz ile pasty mieści się w tubce?
- Nie wiem.
- A ja sprawdziłem. Od telewizora w pokoju do
wanny w łazience.
****
Młody żołnierz został skierowany do obierania
ziemniaków. Po wypełnieniu kilku wiader
zwraca się do kaprala:
- Czy nie ma w wojsku maszyn do obierania
kartofli?
- Owszem, są – odpowiada kapral. – Wy
jesteście ostatnim modelem.

****
- Jasiu dlaczego spóźniłeś się na lekcje?
- Bo gdy czekałem na przystanku, to jednej pani
zginęło 100 złotych.
- I co pomagłeś jej szukać?
- Stałem na banknocie i czekałem, aż odjedzie
autobus.
****

Przychodzi Baba do lekarza. Trzyma granat w ręku.
- Co pani wyrabia?!
- Jestem sex-bomba.

****
- Jak policjanci sieją zboże?
- Jeden sypie ziarno, a
dwóch go niesie żeby nie
zadeptywał.

****

