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Pisali o nas

Raport Komisj i Spraw Wewnętrznych do Paskie-
wicza, 26 kwietnia 1 846 r.

10 kwietnia 1846 r. włościanie wsi Księżostan
w powiecie hrubieszowskim (gminy Łabuń), będąc
zatrzymani w lasach łabuńskich przy kradzieży
drzewa, okazali opór wobec leśnych dozorców;
następnie wszyscy włościanie tejże wsi obojga
płci, uzbroiwszy się w kije i siekiery, napadli na
grunta łabuńskie; dwaj pośród nich Kazimierz
Małyska i zwłaszcza Jakub Pielak, zajmujący się
leśnymi kradzieżami, chcieli zadać leśniczemu
Bieńkiewiczowi cios śmiertelny, od którego wyra-
tował się tylko przypadkiem; zbuntowani wło-
ścianie zbili kijami dozorcę leśnego Macieja Pilina,
którego kobiety chciały zabić wyjętymi zwozu
rozworami; po czym ciż włościanie pędzili przez
4 wiorsty* za leśniczymi, rzucając w nich kije, gro-
żąc zabiciem i powieszeniem.

w: Grynwaser H ipolit: Pisma tom II. Kwestia
agrarna i ruch włościan w Królestwie Polski
w pierwszej połowie XIX wieku (1807-1860). Stu-
dium archiwalne. Wrocław, Wydawnictwo Zakła-
du Narodowego Ossolińskich, 1 951 s. 1 1 4

*Wiorsta – jednostka miary długości równa 1066,78 m

używana w Rosj i , w Królestwie Polskim od 1849 r.

Wybrał i do druku przysposobił
Bogdan Szykuła

Nowi mieszkańcy Gminy Łabunie

Joanna Paszt
(Łabunie)
córka Karola i Renaty
ur. 1 4 stycznia 2013 r.
waga 2,9 kg; dł. 50 cm

Nikola Bryk
(Ruszów)
córka Tomasza i Justyny
ur. 1 0 stycznia 2013 r.
waga 2,8 kg; dł. 51 cm

Oprócz N ikoli i J oasi Gminie Łabunie
przybyło od początku roku 10 nowych
mieszkańców: 8 dziewczynek i 2 chłop-
ców.

Prosimy Rodziców noworodków o przy-
syłanie zdjęć na adres redakcj i .

23maja 2012 r.
XIII sesja Rady Gminy Łabunie
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SzanowniMieszkańcy!!!

Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom, oddaje-
my w Wasze ręce pismo,
w którym chcemy doku-
mentować życie naszej ma-
łej społeczności . Mamy
nadzieję trafić w czytelnicze
oczekiwania Państwa. Roz-
poczynamy zatem wyda-

wanie kwartalnika poświęconego naszym
sprawom, rozwojowi, integracj i społeczności lo-
kalnych, popieraniu wszelkiej działalności związa-
nej z rozwojem kultury , nauki, sportu,
kultywowaniu tradycj i ludowych oraz populary-
zowaniu teraźniejszości i przeszłości swojej małej
ojczyzny.

Mamy na względzie promocję Gminy Ła-
bunie, dlatego też na łamach tego pisma, władze
gminy będą udzielać wsparcia ciekawym, twór-
czym pomysłom i przedsięwzięciom podejmowa-
nym na rzecz rozwoju gospodarczego
i kulturalnego naszego regionu.

Myślę, że wyrazicie Państwo aprobatę dla
tego pomysłu, bo przyświeca nam wszystkim jed-
na myśl, że ukazywanie się tego pisma pozytyw-
nie wpłynie na atrakcy jność i rozpoznawalność
naszej gminy . Także i nas wzbogaci, co w przyszło-
ści może przynieść wiele pożytku .

Nie zabraknie też publikacj i autorów zwią-
zanych z terenem naszej gminy . Każdy zatem mo-
że chwycić za pióro i dołączyć do grona autorów,
do czego serdecznie zachęcam.

Zwyrazami szacunku
Wójt Gminy Łabunie

AntoniWojciech Turczyn

IGŁA Informator Gminy Łabunie

Wydawca: Gmina Łabunie, Adres redakcji: Urząd Gminy Łabunie, ul . Zamojska 50 22-437 Łabunie tel.: 84 61 1 60 24
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Wielkanoc u Dzwoneczków
Wzdłuż drogi powiatowej Łabuńki Pierwsze-Zubowice położona jest wieś - typowa

rzędówka z układem domów kalenicowym - Barchaczów, licząca obecnie 463 mieszkańców.
Krajobraz Barchaczowa to zieleń lasów, roślinności śródpolnej , łąk, źródła rzeki Łabuńki, za-
grody, drogi polne, rozstaje, uliczki wiejskie, kapliczki przydrożne, miejsca historyczne
i pomniki. Tworzą go także niesamowici ludzie, jeszcze istniejąca szkoła i sklep.

Do tego miejsca zostałam zaproszona na wiel-
kanocne śniadanie. Wraz ze mną zaproszenie otrzy-
mali pani Helena Bobczuk (ur. 1 935 r.) i państwo
Helena (ur. 1 946 r.) i Władysław (ur. 1 940 r.) Flako-
wie. Organizacją śniadania zajęły się Barchaczowskie
Dzwoneczki. Na kolorowym, pięknie przygotowanym
stole zagościły babki drożdżowe - autorstwa pani
Małgorzaty Mikulskiej , mazurki - pani Doroty
Szczepuch, jaja faszerowane - wykonane przez panie
Annę Kaperę i Beatę Helman . Podano wyśmienity
barszcz wielkanocny z chrzanem, twarogiem suszo-
nym gotowany przez panie Elżbietę Kuźmę i Annę
Basaj . Goście podczas kosztowania wspaniałości stołu

zatęsknili za dawnymi czasami. Snuły się zatem najróżniejsze opowieści , wspomnienia. N ie-
które - frywolne przemilczę, te związane ze zwyczajami wielkanocnymi przedstawię Państwu
poniżej .

Post
Środa, piątek, sobota - przez cały Wielki Post, trzy dni w tygodniu. Post obowiązywał wszyst-
kich, dzieci też. Najgorzej było przed świętami… szynka w piecach, w wędzarniach pachniała.
W czwartek można było jeść, ale mięsa tak jak dzisiaj nie było, ty lko tłuszcz. W Wielki Piątek
nic się nie jadło. Przaśniaka dla dzieci się piekło i ty le. Kto się mógł obejść bez jedzenia to nic
nie jadł.

Pisanki
J ajka malowano w cebuli na brązowo, w ołówku chemicznym na fioletowo, w życie na zielo-
no. Drapano żyletką różne wzory , najczęściej grabie, wesołego alleluja, baranki. Ale też jaja go-
towane malowano woskiem… przez dziurkę lał się wosk ze świeczki, podstawiano jajko
i wosk kapał malując wzorki, potem wkładano jajko do wody, wosk odpływał, ślady - wzorki
zostawały i do malowania. Pisanki w formie prezentu nosiło się do chrzestnych, do rodziny ,
sąsiada. A gdy się popsuły paliło się je w piecu.

Zajączek
Zajączków nie było. Kury wysiadywały żywe kurczęta… ale na Wielkanoc zawsze trzeba było
coś nowego dzieciom kupić. Nastawała wielka radość.

Palmy
Palmy robiono w domu. W lecie zbierało się trawy i inne roślinki, suszyło… Dokładano bazie
z wierzbiny i przewiązywano kolorową tasiemką . Te lubię - zgodnie orzekły panie Heleny .

Koszyczek
Nie było takich koszyczków jak dzisiaj… Tamte nazywały się koszałki, wielkości koszyków do
kartofli . Plecione z rogożyny . Gospodynie wkładały w nie wszystko: szynki, kiełbasy , chleb, ja-
ja, sól, chrzan, ocet, ser.. . Zawiązywano płachtę na plecy lub na kiju i do święcenia. Dziś młodzi
wstydzą się babcinych koszyczków, w których musi być wszystko. Mówią, że to kamienie…

Ciasta
Pieczenie ciast powinno być do środy, czwartku i koniec. A pieczono sucharki, babki drożdżowe,
amoniaczki suche, przekładane, miodowniki . Wszystko było długo świeże.
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Mięsa
Szynki pieczono w piecu chlebowym, obłożone cebulą, na liściach z kapusty . Robiono wyroby:
salceson, kaszankę, kiełbasę. W worku lnianym na strychu przywiązanym do belek przecho-
wywano głowiznę, nogi z golonką. N ie psuło się. Ale w te worki lubiły się zakradać koty i
szczury…

Chleb
Chleb ty lko na zakwasie. Kiedyś zapach pieczenia chleba czuć było co sobotę. Zakwasek się zo-
stawiało, przesypany solą, w dzieżce i pod pierzyną. Zawsze był świeży .

Rezurekcja
Pobudkę na Rezurekcję grał na trąbce ś. p. Brzycki . Chodził po drodze, grał i budził ludzi . N ie
było zegarków. Do kościoła się szło pieszo przez łąki . Małe dzieci brało się na plecy . Gęsiego,
jeden za drugim z butami na zmianę jak było mokro. Chodziło się dotąd, aż kupiło się samo-
chód. Z Rezurekcj i pierwsi do wsi wracali pszczelarze…

Śniadanie
Barszcz podano, kiełbas nakroili na stół. N ie było ziemniaków czy obiadów tak jak dziś. Za
wielkie święto. Święcone rzeczy jadło się po śniadaniu. Dzieci zabierały jajka w kieszeń.Po
śniadaniu rolnicy brali palmy i wodę święconą i chodzili po swoich polach, gospodarstwie
i święcil i cały inwentarz. Z czego się ży je to się święci .

Radość
Po uroczystym śniadaniu schodziliśmy się całymi rodzinami na drogę lub drzewa ścięte. My
dzieci się bawiliśmy, śpiewano alleluja. Czasy były związane więzią ludzką. We wsi były trzy
karuzele: huśtawka, biczówka i krętawica. Budowali je starsi . Pierwsza koło Jusia, Sitarskiego
na Piasku. Słup - pal ze 3 metry , na szczycie blaszany talerz z dziurami na 4-6 haki. Zakładano
łańcuchy ze studni długie, grube. Na końcu łańcuchów wieszano końskie naszelniki . Dzieciar-
nia po śniadaniu zbierała się i się huśtała. A jak coś się urwało to się leciaaało.. . Druga: bi-
czówka na dwóch słupach, wałek, ławeczka do wałka, na stojąco, co cwansi głową rozłupywali
płetewkę, potem głowa w dół a i huśtawka poprawiała. Trzecia: krętawica - drąg, jeden stał i
kręcił, wielu się kładło na drągu, niewielu się utrzymywało.

Lany poniedziałek
Oj, mokro było! Chłopcy nie patrzy li czy
mężatka czy panna. Do koryta stojącego
pod studnią wpychali dziewczyny . Po-
wodzenie miały potem cały rok! Każda
chciała być oblana wodą. Piski , wrzaski,
śmiech, radość! Ale jak kawaler miał
pannę, która mu się bardzo podobała to
delikatnie kropił ją perfumami. A ona je-
mu pisankę w podziękowaniu dawała.

A dziś
Pochwalony już nikt nie mówi przy wej-
ściu do domu… Wtedy był człowiek
związany
z człowiekiem, spotykaliśmy się, grali-

śmy, bawiliśmy, było weselej . A dziś… wszystko przez tę telewizję.

Goście docenili pyszne babki, mazurki, jajka i barszcz, ale najbardziej zachwycali się atmosferą
jaka wytworzyła się wśród nas - obcych na co dzień ludzi… Jak pięknie i kolorowo! I le tu
uśmiechów! Prawdziwie wielkanocny poranek mimo lutowego zimowego wieczoru.
Czytelnikom życzę zatem uśmiechów i wspaniałej rodzinnej atmosfery przy wielkanocnym
stole.

Agnieszka Piela
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Wyniki IV Gminnego Konkursu Plastycznego
PrzedWielkanocą

pod patronatem Wójta Gminy Łabunie
Na konkurs wpłynęło 106 prac (pisanek, kartek świątecznych) z pięciu placówek

oświatowych z terenu gminy. Nadesłane prace oceniała Prezes Zamojskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, etnograf Pani Maria Fornal. Przy ocenie prac Pani
Maria wzięła pod uwagę w szczególności: nawiązanie do tradycj i, własną pracę (niżej
oceniała pracez gotowych elementów), zgodność prac z tematem, pracochłonność i estetykę
wykonania. Przyznała nagrody 32 autorom prac i 10 wyróżnień. Ponadto Pani Maria Fornal
przyznała nagrodę specjalną- album „Madonny w Muzeum Wilanowskim” dla uczennicy kl.
VI Darii Gruli z SP w Łabuńkach Pierwszych, uzasadniając decyzję pomysłowością
wykonania oraz nawiązaniem do tradycji wielkanocnych.

Pisanki:
I miejsce-

Daria Grula kl.VI SP Łabuńki Pierwsze,
Wiktoria Karchut kl. I I I SP Łabunie

I I miejsce-
Wiktoria Grula kl. IV SP Łabuńki Pierwsze,
Wiktoria Skraban kl.I I I SP Łabunie,
Aleksandra Kożuszek kl. I I SP Łabuńki Pierwsze

I I I miejsce-
Weronika Branecka kl.VI SP Łabuńki Pierwsze,
Michał Krupa kl. 0 SP Łabunie,
Magdalena Magdziak kl. I I I SP Ruszów
Miłosz Gałek kl. I I I SP Łabunie

IV miejsce-
Karolina Wałaszyk kl. V SP Łabunie,
Agata N iemczuk kl. IV SP Łabuńki Pierwsze,
Patrycja Burdzy kl. 0 SP Łabuńki Pierwsze,
Sandra Fusiarz kl. 0 SP Łabuńki Pierwsze

Vmiejsce-
J akub Klimko kl.V SP Łabuńki Pierwsze,
Kamila Galant kl.0 SP Łabuńki Pierwsze

VI miejsce-
Katarzyna Zimerman kl. VI SP Łabuńki Pierwsze,
Julia Krupa kl. I I SP Łabunie

VII miejsce-
Michał Szykuła kl. VI SP Łabuńki Pierwsze

Kartki:
I miejsce-

Żaneta Smutniak kl. IV SP Łabunie,
Julia Szmit kl. I SP Łabuńki Pierwsze,
Amelia Kurzempa kl. 0 SP Łabuńki Pierwsze,
Natalia Kolaja kl. 0 SP Łabuńki Pierwsze,
Magdalena Magdziak kl. I I I SP Ruszów

I I miejsce-
Oliwia Grula kl. 0 SP Łabuńki Pierwsze,
Kinga Kita kl. IV SP Łabunie,
J akub Madeja kl. I SP Łabuńki Pierwsze

I I I miejsce-
Sebastian Łukaszczuk kl. I SP Łabuńki Pierwsze,
Weronika Burdzy kl. I SP Łabuńki Pierwsze,
Wiktoria Wójcik kl. I I I SP Łabunie,

Magdalena Kozioł kl. I I SP Łabunie
IV miejsce-

Aleksandra Kuziora kl. I I I SP Łabunie,
Katarzyna Juśko kl. I I SP Ruszów

wyróżnienia-
Aleksandra Tomasiak kl. 0 SP Łabuńki Pierwsze,
Luiza Kusior kl. 0 SP Łabuńki Pierwsze,
Kacper Cieplichiewicz kl. 0 SP Łabuńki Pierwsze,
Milena Piłat kl. I SP Łabuńki Pierwsze,
Maciej Piłat kl. I SP Łabuńki Pierwsze,
Roksana Lachawiec kl. 0 SP Łabuńki Pierwsze,
Marek Dwojakowski kl. I I SP Barchaczów,
Jakub Wołoszyn kl. 0 SP Barchaczów,
Paulina Pyś kl. 0 SP Ruszów,
Emilia Bryk kl. I SP Ruszów.

zdjęcie pisanki Darii Gruli

Sponsorem głównym konkursu jest Wójt
Gminy Łabunie. J est to jedyny chyba
w Polsce konkurs, gdzie drobne upominki
otrzymują wszyscy autorzy nadesłanych prac.
Gratulujemy!! !

Fotorelacja z wręczenia nagród w następnym
numerze kwartalnika.
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Herb to coś więcej ...
Prace nad ustanowieniem herbu Gminy Łabunie trwały nieprzerwanie od 2004 r.
W 2011 r. opracowania historyczno–heraldycznego podjął się dr Henryk Soroka (opracowanie
plastyczne toruński artysta Lech Karczewski), który odwołując się do początków miejsco-
wych dziejów przedstawił dzieje rodu Łabuńskich, a zwłaszcza biskupa Mikołaja Łabuńskie-
go. Jego postać i zasługi nie są powszechnie znane – a podobnie jak dzieje narodowe z okresu
dawnej Rzeczypospolitej . Stąd Rada Gminy zdecydowała się na upamiętnienie biskupa i jego
herbu rodowego, a zarazem całej rodziny Łabuńskich w symbolach Gminy Łabunie. Przyjęcie
tego herbu wraz z motywem roślinnym (kwiat lnu złocistego występującego w rezerwacie ro-
ślinności stepowej w gminie) niewątpliwie wzbogaci historię gminy, a może spowoduje za-
interesowanie postacią biskupa oraz dawnych zasług rodziny Łabuńskich dla naszej gminy
i Polski?
Poniżej przedstawiamy pierwszą część ekspertyzy historyczno–heraldycznej .

Stolicą gminy są Łabunie, występujące
w źródłach począwszy od 1428 r. Już w średnio-
wieczu Łabunie stawały się ośrodkiem klucza dóbr
prywatnych. Dobra łabuńskie w XV w. pozosta-
wały we władaniu rodziny Łabuńskich herbu Za-
groba. W skład dóbr łabuńskich wchodziła
ponadto wieś Wierzbie, Wola Łabuńska (obecnie
Wólka Łabuńska) i Barchaczów. Równie odległą
metryką jak Łabunie legitymuje się Wierzbie, Wo-
la Łabuńska i Barchaczów notowane są w źró-
dłach od XV/XVI w. Do dóbr łabuńskich należały
również dziś nie należące do Gminy Łabunie: Kry-
nice (ob. stolica sąsiedniej gminy) i Dzierążnia (ob.
wieś w gminie Krynice) oraz N iemierzów (obecnie
N iemirówek w gminie Tarnawatka) .

Oprócz wsi rycerskich na terenie Gminy
Łabunie znajdowały się również dobra królewskie,
znane od I I poł. XV: Łabuńki (ob. Łabuńki Pierw-
sze, Łabuńki Drugie) i Hruszew (ob. Ruszów, Ru-
szów Kolonia oraz Majdan Ruszowski założony w
poł. XVI I I w.) . Na XIX i XX w. przypadają początki
miejscowości : Bródek, Dąbrowa, Mocówka oraz
Łabunie-Reforma (po 1944 r.) .

Dzieje wymienionych wsi królewskich,
dzierżonych z czasem przez okoliczną szlachtę
splatają się z dziejami dóbr łabuńskich.
W XVI -XVI I I w. posiadaczami (dzierżawcami) wy-
mienianych królewszczyzny często pozostawali
dziedzice Łabuń.

Głównymi czynnikami, które na przestrzeni
wieków ukształtowały lokalną wspólnotę teryto-
rialną, współcześnie uformowaną w Gminę Łabu-
nie, było wykształcenie się klucza dóbr łabuńskich
wrazz erekcją parafii w Łabuniach, dokonaną w
1435 r.

O początkach parafii Łabunie świadczy do-

kument fundacy jny zachowany w kopii oblato-
wanej do ksiąg ziemskich grabowieckich 5 listopa-
da 1612 r. przez ówczesnego proboszcza
łabuńskiego Jana Rudo[w]skiego w związku z od-
zyskaniem kościoła po czasowym użytkowaniu
przez arian (kościół otrzymał drugiego świętego
patrona – Matkę Boską Szkaplerzną) .

Na mocy dokumentu fundacy jnego ko-
ścioła parafialnego w Łabuniach, wystawionego
8 października 1435 w Łabuniach, biskup chełmski
Jan Biskupiec, erygował kościół pod wezwaniem
św. Dominika oraz zatwierdził jego uposażenie.
Fundatorami kościoła i parafii by li : Adam dziedzic
z Łabuń (nobilis vir dominus Adamus haeres in
Labunie) – inicjator wystawienia dokumentu przez
Jana biskupa chełmskiego, oraz Wawrzyniec dzie-
dzic z Komorowa oraz Erhard dziedzic z Wierzbia.
Uposażenie obejmowało 2 łany ziemi, 3 dwo-
rzyszcza, karczmy, dziesięciny i meszne. Dokument
ten wśród uposażeń kościoła w Łabuniach wy-
mieniał wieś Kunice, obecnie nie istniejącą (nie
zidentyfikowaną) .

. .. cdn.

„Herb to coś więcej niż zwykły znak

rozpoznawczy, oznaka tożsamości czy wizualny

wyróżnik (…) Często jest to symbol o odległej

historycznej metryce, który przeniesiony w dzień

dzisiejszy stanowi łącznik zespalający przeszłość

ze współczesnym życiem (…). Herb jest oznaką

samorządnej społeczności, ważnym elementem

budowania więzi grupowej i poczucia związku

zmałą ojczyzną(…)”.

Prof. dr hab. Stefan K. Kuczyński



8

Powstanie styczniowe
22 stycznia 1863 r. manifestem wydanym przez Komitet Centralny Narodo-
wy ogłoszono wybuch największego powstania narodowego. Zryw ten
w historii jest nazywany powstaniem styczniowym. Powodem wybuchu
powstania była tzw. branka, czyli przymusowy pobór do carskiego wojska
(chciano powołać do wojska działaczy opozycyjnych).

Powstanie miało charakter wojny partyzanckiej . Stoczono ok. 1 200
bitew i potyczek. Pomimo początkowych sukcesów powstanie zakończyło się
klęską (kilkadziesiąt tysięcy powstańców zostało zabitych w walkach, blisko
1 tys. straconych ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię,
a ok. 10 tys. wyemigrowało) . Powstanie przyczyniło się do uwłaszczenia
chłopów i pozostawiło trwały ślad w literaturze polskiej . Zaznaczyło się także
w Łabuniach...

Konspiratorzy z 1863 r.
Pan Franciszek Pokryszka rocznik 1920, pochodzący z Wierzbia, za-

mieszkały w Ząbkowicach Śląskich przysłał nam Wykaz konspiratorów po-
wstania styczniowego 1863 roku z terenu gminy Łabunie. Uczestnicy zbiórki :
na czele konspiratorów stał: ks. kanonik Antoni Szydorczyński, proboszcz pa-
rafii Łabunie. Błażej Pilipczuk z Łabuń kukier gorzelniany z gorzelni w Łabu-
niach pełnił funkcję kuriera.Józef Bieńkowski z folwarku Łabunie, poległ pod
Józefowem. Mikołaj Karchut z Łabuniek, J an Kołpak z folwarku Łabunie, J an
Chudoba z folwarku Łabunie, Onufry Pleciński z folwarku Łabunie, Bazyli
Leus z folwarku Łabunie, Piotr Przyczyna z Ruszowa, Jan Bednarczuk z Ła-
buń, dowoził prowiant, Mikołaj Pokryszka z Łabuń, Michał Szykuła z Łabuń.
I jak pisze autor Taki wykaz znalazłem w archiwaliach mojego ojca Michała
Pokryszki [w latach 1936 – 1939 wójt gminy Łabunie] . Nie znam źródeł infor-
macji. Odnoszęwrażenie, że pochodzą z przekazów rodzinnych wymienionych.

Informacje o uczestnikach powstania
Parafia Łabunie w I I połowie XIX wieku obejmowała: Barchaczów,

Hutę Komarowska Janówką, Jatutów, Komarów, Krynice, Kryniczki, Księżo-
stany , Łabunie, Łabuńki, Majdan Krynicki, Majdan Ruszowski, Polany , Ro-
manówkę, Ruszów, Wierzbie, Wolice Brzozową, Wolice Śniatycką,Wólkę
Łabuńską. Informację o uczestnikach powstania z parafii Łabunie zamieścil i :
Zdzisław Bielń w opracowaniu Groby uczestników powstania styczniowego
na cmentarzach Lublina odnotowuje grób na cmentarzu rzymskokatolickim
przy ul Lipowej : Andrzej Adamczuk (1 845-1 926) ur w Majdanie Krynickim,
uczestnika powstania styczniowego. Po I wojnie światowej mieszkańca Lu-
blina. Adam Polski, Andrzej Kasprzak w Miejsca pamięci powstania stycznio-
wego w województwie lubleskim s. 65 cytują akt zejścia 22 kwietnia 1963
roku Antoniego Kamińskiego byłego expedytora poczty ze wsi Krynice, lat 24
liczącego, kawalera.

Jak wieść gminna niesie
Z relacj i Janusza Wiatra z Ruszowa: Mój ojciec PawełWiater przed I

wojną światową uczył się kowalstwa w folwarku w Łabuniach i słyszał taką
opowieść, że powstańcy zostali zaskoczeni przez wojska carskie na Kociej Gó-
rze i tam pobici. Antonina hrabina Tarnowska kazała ich pochowaćw parku
w Łabuniach. Zesłańcami z parafii Łabunie byli : Franciszek Dyjak i nieznany
z imienia Kuhn (jego nagrobek był jeszcze w latach trzydziestych na cmenta-
rzu parafialnym w Łabuniach) .

Pamiątki po powstaniu
Pamiątką po powstaniu styczniowym jest kurhan w parku Sióstr Francisz-
kanek Misjonarek Maryi w Łabuniach z znajdującym się napisem Kurhan

Wydarzenia

13 stycznia w hali sporto-
wej Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Łabuńkach
Pierwszych odbył się IV
Międzygminny Konkurs
Kolęd i Pastorałek zorga-
nizowany przez Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Łabunie, Wójta
Gminy Łabunie i Probosz-
cza Parafii w Łabuniach.
W konkursie wzięło udział
25 uczestników, którzy
prezentowali swoje umie-
jętności w 3 kategoriach
(chór, zespół wokalno-in-
strumentalny , solista) .
Laureatami w poszczegól-
nych kategoriach zostali :
chór Pasjonata z Komaro-
wa-Osady, zespół Kajeta-
nie z Sitna. W kategorii
solista, pierwsze miejsce
zajęli ex aequo Klaudia
Steć i Bartek Góra.

19 stycznia, w miejscowo-
ści Ruszów miały miejsce
obchody Dnia Babci i
Dziadka. Dzieci pod kie-
rownictwem p. Zofii Płazy
przygotowały na tą okazję
występy artystyczne dla
zgromadzonych w świetli-
cy wiejskiej seniorów. Dla
uczczenia czcigodnych go-
ści , zostały wręczone wła-
snoręcznie wykonane
kolorowe kwiaty . Na
słodki poczęstunek zapro-
siły Panie z KGW Ruszów.
Wydarzenie kulturalne za-
mknął występ zespołu
Grześki, który swoją mu-
zyką przeniósł szanow-
nych gości do lat ich
młodości . Sala pomieściła
tego dnia 78 osób.

27 stycznia. KGW Zorza i
Rada Sołecka zorganizo-
wali wspólne kolędowa-
nie w miejscowości
Wierzbie. Gości w nastrój
świątecznej zadumy
wprowadzali KGW Zorza,
sołtys wsi Wierzbie p.
Stanisław Pyś, Amelka
N iemczuk, Kuba Gadecki,
Stanisław Kulasza, Teresa
Zwolan, trio Świstow-
ska/Piłat/Zwolan.
Wydarzenie kulturalne
uświetnili swoją obecno-
ścią Wójt Gminy Łabunie
Antoni Wojciech Turczyn,
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poległych w walce o
wolność Ojczyzny 1863.
Wieczny odpoczynek daj
im Panie. W literaturze
fachowej był uznawany
jako kopiec symboliczny ,
usypany do upamiętnie-
nia powstania stycznio-
wego. W wyniku
przeprowadzonych ba-
dań nieinwazy jnych dnia
8 grudnia 2009 roku
przez Telewizję Polską
S.A. Oddział w Lublinie
dla programu historycz-

no-edukacy jnego Było... nie minęło w reżyserii Adama Sikorskiego znalezio-
no pojedynczą kość ludzką. Według analizy antropolog dr hab. W.
Kozak-Zychman jest to głowa lewej kości udowej młodego osobnika (1 8-21
lat) . Znaleziona kość ludzka oraz dane archiwalne pozwala na wstępne za-
kwalifikowanie obiektu w Łabuniach jako kurhanu powstańczego. Stanisław
Gołub Dokumentacja z nadzorów archeologicznych dla Telewizji Polskiej S.A.
OddziałLublin. - Chełm, 2010.

Bogdan Szykuła

Przewodniczący Rady
Gminy Łabunie Artur
Edward Branecki, Pro-
boszcz Parafii Łabunie ks.
Tadeusz Czuk, Kierownik
Referatu Promocj i , Kultu-
ry , Sportu i Informacj i
Urzędu Gminy Łabunie
p. Agnieszka Piela oraz
radny wsi Wierzbie p. J a-
nusz Kasztankiewicz.

2 lutego w Łabuniach od-
był się bal karnawałowy
dla dzieci zorganizowany
przez Wójta Gminy Łabu-
nie i KGW Łabunie.

3 lutego odbył się Dzień
Babci i Dziadka w świe-
tlicy wiejskiej w Łabuń-
kach Pierwszych. Tego
dnia, najmłodsze pociechy
zaprezentowały dla swo-
ich dziadków i babci
wiersze i piosenki. Na pa-
miątkę spotkania przygo-
towane zostały również
laurki . Czas upłynął w
sympatycznej atmosferze;
zabawa i wspólne śpiewy
rozbrzmiewały na długo
po przywitaniu zgroma-
dzonych gości . Poczęstu-
nek zapewniło miejscowe
Koło Gospodyń Wiej -
skich.

10 lutego. Choinka w
Wólce Łabuńskiej . KGW
wraz z OSP opracowały
program artystyczny dla
50 osobowej grupy dzieci ,
które miały możliwość
OSOBIŚCIE zdradzić św.
Mikołajowi co chciałyby
dostać w nagrodę za do-
bre zachowanie. Święte-
mu towarzyszy li klaun,
wróżka, kotka, śnieżynki,
a nawet Baba Jaga - we
własnej osobie. Oryginal-
nym pomysłem na wpro-
wadzanie dzieci w relacje
społeczne było rozdanie
wzorzystych par kotylio-
nów, które decydowały w
dalszej części o tym w ja-
kich parach dzieci będą
stawiały swoje pierwsze
kroki na parkiecie.

17 lutego. Z powodu nie-
sprzy jających warunków
atmosferycznych w tym
roku, kulig, który staje się
już tradycją miejscowości
Ruszów, Ruszów-Kolonia

5-lecie KGWw Majdanie Ruszowskim
3 lutego w remizie OSP

w Majdanie Ruszowskim swój
jubileusz świętowało koło go-
spodyń. 5 lat temu 12 osobo-
wa grupa pań (Bamburska
Marzena, Bełz Marta, Bondy-
ra Małgorzata, Gałka Renata,
Jastrzębska Barbara, Krupa
Agnieszka, Krupa Kazimiera,
Krupa Mariola, Płaza Elżbie-
ta, Słupska Anna, Słupska
Marta, Soroka Elżbieta) reak-
tywowała działalność KGW w
Majdanie Ruszowskim. Zapro-
szeni goście zostali zaskoczeni

suto zastawionym stołem, na którym znalazły się.. . paluszki i krakersy .
Po przywitaniu gości i przemowach panie otrzymały od Wójta Gmi-

ny Łabunie i Przewodniczącego Rady Gminy Łabunie symboliczny upomi-
nek – fartuszek kuchenny. Następnie w nawiązaniu do zastanej sytuacj i
(paluszki i krakersy) wyemitowano fragment fi lmu "Kogel-mogel"– proszę
się częstować, jak zabraknie to doniosę i wtedy ku jeszcze większemu za-
skoczeniu na salę weszli panowie strażacy : Tomasz Krupa, Dariusz Malicki,
Dariusz Życzkiewicz, Sławomir Lalik, Leszek Bełz, Stanisław Słupski, Leszek
Korol, Mirosław Jastrzębski, Jarosław Legieć i Kazimierz Ćwik, potwierdza-
jąc, że mieszkańcy Majdanu w przeciwieństwie do filmowej pani docento-
wej to gościnni ludzie. Stoły się uginały , a z estrady przygrywał DJ Dino.
Przed drugim daniem obejrzeć można było prezentację poświęconą działal-
ności KGW, później wniesiono wspaniały tort, który upiekła Pani Anna
Słupska – członkini KGW.

Za nami jubileusze 5-lecia w Barchaczowie i Mocówce, a przed nami
w Ruszowie i Wierzbiu - już w przyszłym roku. Na święto w Łabuńkach
Pierwszych i Wólce trzeba nam jeszcze trochę poczekać.
Naszym Gospodyniom życzymy wspaniałych pomysłów aktywizujących
mieszkańców!

Red.
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Każdego dnia odgrywamy jakieś role i choć je-
steśmy (staramy się być) autentyczni to nie zawsze
nam ta gra wychodzi.

Współczesna cywilizacja każe nam (rodzicom)
walczyć o jak najlepszy byt naszych pociech, wyjeż-
dżać w poszukiwaniu lepszego zarobku, budować su-
perwyposażone domy, kupować wypasione sprzęty -
czyli trochę nadskakiwać i potwierdzać swoją troskę o
dziecko... Czy aby tylko tego potrzebuje,
a może chciałoby czegoś więcej , może bardziej po-
trzebna jest mu obecność i bliskość rodzica,
a nie kolejne sprzęty wysyłane pocztą... Czy kiedyś nie
zarzucą nam, że nie byliśmy obecni gdy wypadał im
pierwszy ząb, kiedy przeżywali pierwsze zauroczenie
i poszukiwali odpowiedzi na trudne pytania...

Gminny maraton gier planszowych to poszuki-

wanie sposobów na wzmacnianie więzi rodzinnych.

Ogólnopolska kampania zachęca do czytania dziecku

codziennie przez 20 minut, my poszliśmy dalej - godzi-

na dla dziecka. Bo maraton trwał ty lko 12 dni, ale moż-

na go indywidualnie kontynuować całe życie.. . wszak

większość gier przeznaczona jest dla graczy

w wieku od lat 4 do 104, dla młodszych też coś się znaj -

dzie.. .

Pierwszy dzień zmagań w Bródku był wielką niewia-

domą. Udało się! Zaczęliśmy skromnie od 10 rodzin.

Liczba mało imponująca, ale cieszyła, zwłaszcza że ro-

dzinki przy jechały z Ruszowa, Wierzbia, Łabuniek... z

Bródka były również. Tego dnia anagramowaliśmy

"Gminę Łabunie" - naj lepsi byli Grulowie (43 nowe

wyrazy) . Drugiego dnia przy jęła nas świetlica w Dą-

browie. Tu rymowaliśmy i znów Grulowie okazali się

bezkonkurency jni . Trzeci dzień przyciągnął rodzin 16,

które po godzinnym maratonie zmagały się z twórczo-

ścią Juliana Tuwima. Naj -

lepsza okazała się pani

Beata Klimko z synem Ja-
kubem . Czwartego dnia

zawitaliśmy (13 rodzin) do

Mocówki na wykreślanki -

27 miast Polski najszybciej

odkryła rodzina Adam-
czuków. W Łabuńkach

Drugich pojawiło się (1 2

rodzin) , z rebusem naj-

szybciej uporały się rodzi-

ny Galant i Grula, a na

półmetku szóstego dnia w

Łabuńkach Pierwszych

kalambury rozwiązywało

16 rodzin i było na sali ciasno, bo przekroczy liśmy 50

uczestników. Tym razem zwyciężyły rodziny Krupa z

Łabuń i Majdanu Ruszowskiego. Po dwudniowej prze-

rwie, spotkaliśmy się w Łabuniach. Tym razem rodzinki

miały za zadanie odgadnąć sy lwetki, m. in.: J . Tuwima,

A. Szeptyckiego i bpa Mikołaja Łabuńskiego. Pięciu

poprawnych odpowiedzi udzieliła rodzina Wójcik z

Wólki Łabuńskiej . W Wólce Łabuńskiej o nagrodę dnia

walczyło 1 5 rodzin. Tym razem rodzinki musiały wyka-

zać się znajomością geografii świata - graliśmy w "pań-

stwa-miasta" do liter ŁABUNIE. Zwyciężyły rodziny

Beaty Klimko z Łabuniek Pierwszych i Małgorzaty
Wójcik z Wólki Łabuńskiej . Łabunie-Reforma powitała

uczestników maratonu gierek wiosennym deszczem. Do

świetlicy dotarło 6 rodzinek, które zmierzyły się z naj -

trudniejszym zadaniem - pociągiem słownym. W luki

pomiędzy przypadkowymi słowami należało wpisać

wyrazy zaczynające się i kończące na litery wskazane w

tekście. Najszybciej wykonała zadanie rodzinka pana

Krzysztofa Derkacza z Wierzbia. Gościnny jak zawsze

Majdan Ruszowski przywitał nas zimową scenerią. Po-

mimo gołoledzi dojechało 10 rodzinek, które przez go-

dzinę toczyły planszowe boje i kręciły planszowe

biznesy . Zwieńczeniem zabaw był tradycy jny quiz -

tym razem pod nazwą Co za widok? Prezentacja zawie-

rała 24 zdjęcia wykonane na terenie Gminy Łabunie.

Potwierdziła się zasada cudze chwalicie swego nie zna-

cie.. . Naj lepiej z zagadkami poradziła sobie rodzinka

Klimko. Dzień przed Wielkim Finałem spotkaliśmy się

w świetlicy wiejskiej w Ruszowie. Do mickiewiczow-

skiej 44 dołączyło 10 nowych rodzin.

W przestronnej sali do plansz zasiadło 1 7 rodzinek, które

po godzinnym maratonie próbowały sprostać zadaniu

dnia - Kto to napisał? Ferdydurke, Balladynę, Kwiaty
polskie to ty lko niektóre tytuły-zagadki. Tym razem na-

Gierki rodzinne, czyli rodzina przy planszy...
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grodę dnia zdobyła rodzina Zofii Płazy z Ruszowa.

Maraton rodzinnych zmagań przy planszy zakończyli-

śmy we wtorkowy wieczór. Finał przypadł

w udziale sołectwu Wierzbie. Świetlica w budynku po

byłej szkole pękała w szwach. Panie z KGW przygoto-

wały herbatkę i ciacho, a rodzinki zasiadły do stołów...

Po godzinnej rywalizacj i w gronie najbliższych przystą-

piliśmy do zadania konkursowego: Zagadek przyrodni-
czych. Kto wiedział, ile kolców ma jeż? Kim był
Elemelek? I że husarz to nie rycerz, ten bez trudu mógł

stanąć w rodzinne szranki. Naj lepiej z zadaniem pora-

dziła sobie rodzina Klimków. Nagrody dnia otrzymały

również pozostałe rodziny . Łącznie na finał przybyło

ich 1 5.

Od 25 lutego do 12 marca w dwunastu świetli-

cach wiejskich spotkało się przy planszach blisko 200

osób - z 56 rodzin. Najwytrwalsi maratończycy to ro-

dziny : Elżbiety i Andrzeja Grulów z dziećmi (Łabuńki

Pierwsze) , Beaty i Adama Klimków z synem (Łabuńki

Pierwsze) , Jolanty i Krzysztofa Derkaczów z córką
i Natalią Karchut (Wierzbie) , Małgorzaty i Władysła-
wa Grulów z córkami (Łabuńki Pierwsze) , Małgorzaty
i Stanisława Gładyszów z córkami (Łabuńki Pierwsze) ,

Agnieszki i Krzysztofa Krupów z dziećmi (Łabunie) ,

Marioli i Tomasza Krupów z córkami , Marty
i Arkadiusza Kudełków z córką, Małgorzaty i Andrzeja
Bondyrów z córkami , Barbary i Mirosława Jastrzęb-
skich z córką (wszyscy z Majdanu Ruszowskiego) oraz

Małgorzaty i Dariusza Wójcików z córką (Wólka Ła-

buńska) .

Decyzją Wójta Gminy Łabunie wymienione

rodziny otrzymały oprócz nagród rzeczowych w postaci

koszulek i gier planszowych nagrodę specjalną - wy-

cieczkę (bilet wstępu i przejazd) do Parku Miniatur

Świat Marzeń i Warowni w Inwałdzie. Brawom nie

było końca... a do 1 1 nagrodzonych rodzin Wójt dopisał

pomysłodawców Maratonu - rodzinę Agnieszki i Pio-

tra Pielów z dziećmi (Łabunie) zdobywców ogólnopol-

skiego tytułu Turystyczna rodzinka w 201 1

i 2012 roku organizowanym przez Zarząd Główny PTTK.

Nagrody książkowe ufundowała Biblioteka Publiczna

Gminy Łabunie, rzeczowe LGD Ziemia Zamojska

i Urząd Gminy Łabunie.

Szczególne podziękowania należą się OSP z Majdanu

Ruszowskiego, która przywoziła reprezentantów sołec-

twa na rodzinne zmagania, Sołtysom za miłą atmosferę

w świetlicach - chociaż niektórzy mówili , że się nie uda,

Kołom Gospodyń za słodki poczęstunek i gorącą her-

batę, Rodzinom za obecność i wspólną zabawę i Wój-

towi Gminy Łabunie Antoniemu Wojciechowi

Turczynowi za to, że promuje Rodzinę.

Cyprian Bukaj

Rolniczy protest

1 4 marca 2013 r. Łabunie stały się centrum

zainteresowania, nie ty lko ze względu na swoje walory

turystyczne, położenie geograficzne czy też obfite

opady śniegu powodujące niemały paraliż wśród

mieszkańców gminy . Powiedzmy szczerze, znaleźć w

tym dniu podwórze bez 20 cm warstwy śniegu to tak

jak odnaleźć jakikolwiek przekaz w piosenkach

Pitbull 'a.

To właśnie tego śnieżnego dnia, do Łabuń

zaczęli zjeżdżać się rolnicy z naszej i z pobliskich gmin.

U lica Parkowa zaczęła się korkować ze względu na

coraz to większą ilość samochodów i ciągników

rolniczych. Za sprawą naszych informatorów, ale i dzięki

naszym obserwacjom, już po chwili wiedzieliśmy, jaki

cel ma to bandowanie się. Łabunie były miejscem skąd

miał wyruszyć zmechanizowany marsz krajową 17 w

stronę Zamościa, aż do Delegatury Urzędu

Wojewódzkiego, gdzie rolnicy mieli zorganizować

pikietę.

Strajk zaaranżowano przeciwko między innymi:

obniżeniu dopłat dla gospodarstw, nieprawidłowemu

wyprzedawaniu gruntów przez ANR . Na

porozwieszanych transparentach dało się widzieć hasła:

PSL się lansuje, a rolnik bankrutuje, Emeryci i renciści

popierajcie PO czynem, umierając przed terminem, Nie

chcemy sprzedawać tożsamości Polski.

Około godziny 1 1 00 obok Domu Kultury w Łabuniach

zaryczały silniki , w powolną drogę wyruszyły

popularne Ursusy , chłodzone powietrzem Deutz'e,

ciosane na pniaku MTZ'y , jak również Zetory zwane

skakawkami. Emocj i nie brakowało, ale uczestnicy

podkreślali że jest to strajk o charakterze pokojowym.

Podobne strajki organizowane były już między innymi

w Koszalinie i Szczecinie, z tym że o charakterze mniej

pokojowym.

MichałKuśmierz
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został przekształcony w
ognisko. N ie odstraszyło
to jednak dzieci , które
przybyły na miejsce w
liczbie 60 osób, w towa-
rzystwie 40 opiekunów.
Panie Zofia Płaza, Monika
Dębkowska, Danuta Wia-
ter zapewniły zgromadzo-
nym liczne atrakcje;
konkurs wiedzy Mądra
Głowa, w którym do wy-
grania były książki i ma-
skotki; przejażdżka
zaprzęgiem konnym pana
Mirosława Gałka - płozy
zostały zamienione na
koła. Obecnych rozgrze-
wała gorąca grochówka,
herbata z cytryną, kiełba-
sa pieczona przy ognisku.
Opał zapewnili Sołtysi p.
Bogdan Szast i p. Grzegorz
Synowiec. Nad bezpie-
czeństwem czuwała OSP
Ruszów.

19-21 lutego. Trzydniowe
zimowisko w Majdanie
Ruszowskim. Miejscowe
KGW zorganizowało dla
dwadzieściorga dzieci z
okolicy liczne atrakcje, na
które złożyły się konkursy
plastyczne, gry planszowe,
wyrób kocich oczek i kru-
chych ciasteczek pod
okiem p. Marioli Krupy .
Dzieci doskonaliły rów-
nież swoje umiejętności
gry w ping-ponga, mogły
spędzać czas w kafejce in-
ternetowej… Spróbowały
również swoich sił przy
pieczeniu domowej pizzy ,
przy czym pomagała p.
Barbara Jastrzębska.

18-22 lutego. U rząd Gminy
Łabunie na czele z Panem
Wójtem zorganizował zi-
mowisko w Krasnobro-
dzie dla dzieci z Orkiestry
Instrumentów Dętych
działającej przy Domu
Kultury w Łabuniach; 1 4
uzdolnionych młodych
muzyków spędziło drugi
tydzień ferii w pensjona-
cie Marta, gdzie podczas
indywidualnych lekcj i
mieli możliwość doskona-
lenia umiejętności tech-
nicznych pod okiem pana
Zbigniewa Pieczykolana;
w czasie wolnym dla wy-
chowanków naszej Gminy
zorganizowano ognisko,

Wiadomości z Sitna

W każdy poniedziałek w godzinach 800-1 500 w świetlicy
Urzędu Gminy Łabunie pełni dyżur doradca Lubelskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Jacek Małys, tel . 661
410 063.
W okresie wypełniania wniosków o dopłaty bezpośred-

nie i płatności rolnośrodowiskowe (od 1 5 marca do 1 5 maja 2013 r.) dyżuruje
codziennie.

Lubelski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Końsko-
woli Zespół Doradztwa
Rolniczego w Zamościu z sie-
dzibą w Sitnie organizuje
28 kwietnia 2013 r. (niedzie-
la) od godziny 900 na tere-
nach wystawowych w Sitnie
I I KIERMASZ KWIATÓW
I KRZEWÓW. Proponujemy
szeroką ofertę kwiatów bal-
konowych, rabatowych, by-

lin, krzewów ozdobnych oraz sprzętu ogrodniczego a także profesjonalne
porady z zakresu projektowania ogrodów. Jednocześnie będzie możliwość
wypełnienia wniosków o dopłaty unijne. Szczegółowe informacje można
uzyskać pod numerami telefonów: 605 833 163 oraz 695 401 481. Serdecznie
zapraszamy.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Zespół Do-
radztwa Rolniczego w Zamościu z/s w Sitnie organizuje XXVII WYSTAWĘ
ZWIERZĄT HODOWLANYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH , która
odbędzie się w dniach 5 - 7 lipca 2013 roku na terenach wystawowych w Sit-
nie.

Od 1 5 marca 2013 r. Agencja Restrukturyzacj i i Modernizacj i Rolnictwa
przy jmuje wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich. Pracownicy LODR
oferują pomoc przy wypełnianiu wniosków.W Lubelskim Ośrodku Doradz-
twa Rolniczego funkcjonuje Biuro Rachunkowe, które oferuje:
• doradztwo w zakresie przejścia na zasady ogólne podatku VAT,
• przeprowadzenie kalkulacj i wysokości podatku VAT w gospodarstwie rol-
nym w celu ustalenia zasadności przejścia na VAT,
• składanie deklaracj i VAT.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z doradcami LODR: Liliana
Gardiasz – 607 721 052, Monika Kaczmara – 609 674 324, Teresa Chmiel – 661
108 955, Zenona Samborska – 693 479 059.

Renata Greszta
LODRw Końskowoli

Ośrodek Szkoleniowo-Wystawienniczy w Sitnie

I Kiermasz Kwiatów i Krzewów - 2012 r.
fot. R. Greszta
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Babka kolorowa
• 7 białek
• ¾ szkl. oleju
• 1,5 szkl. cukru
• 1,5 szkl. mąki
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Białka ubić na piane. Dodać cukier dalej ubijać, następnie dodajć przesianą mąkę; mieszając delikat-
nie łyżką, dodajemy olej i proszek do pieczenia. Rozkładamy do 3 misek: do jednej dodajemy kisiel
czerwony, do drugiej 1,5 łyżki kakao, do trzeciej pozostałe białka. Można dodać 2 łyżki maku. Rozkła-
dać po łyżce do formy. Pieczemy w foremce 35 minut w temp. 1 80°C .

Babka drożdżowa
• 1,5 kg mąki
• 5 jaj i 7 żółtek
• 10 dag drożdży
• 0,5 l mleka
• 1 szkl. Cukru i 3 łyżki
• szczypta soli ,
• masło roztopione,
• 3 łyżki oleju
• bakalie: skórka z pomarańczy , rodzynki, skórka z cytryny - świeża,
• cukier waniliowy

W szklance ciepłego mleka rozpuścić drożdże i 3 łyżki cukru. Roztopić masło, dodać 3 łyżki oleju. Ubić
mikserem jajka z cukrem, wszystko połączyć, dodać pozostałe mleko. Wyrobić ok. 1 5 min., ciasto na-
bierze dużo powietrza, na koniec dodać łyżeczkę oleju, stłuc, odstawić do wyrośnięcia. Foremki na
babkę nasmarować i wkładać ciasto do połowy, odstawić do wyrośnięcia. Posmarować rozmąconym
jajkiem, piec w temp. 1 60-1 70°C ok. 30 min.
Polewa: cukier puder utrzeć łyżką z sokiem z cytryny, dodać troszkę spirytusu i ewentualnie przegoto-
wanej wody.

Mazurek barchaczowski

• 30 dag mąki

• 1 0 dag cukru pudru
• 3 żółtka
• 1 łyżka proszku do pieczenia
• 20 dag masła

Zagnieść ciasto i piec w temp. 1 80°C przez ok. 25 min.

Masa kajmakowa: 1 szkl. mleka, 10 łyżek cukru, kakao, cukier waniliowy- zagotować jak będzie gęste
dodać 6 dag masła i utrzeć.

Jajka faszerowane

5 jajek gotowanych, żółtka wymieszać z podduszonymi pieczarkami pokrojonymi w kostkę z cebulą,
dodać szczypiorek posiekany, majonez, sól, pieprz. Nadziewać tym formę jajka. Ozdobić majonezem,
zieleniną.
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kulig, a także zwiedzanie miasta
Krasnobród. Uczestnicy zimowiska
w ramach rewanżu zaaranżowali
mini- koncert dla pensjonariuszy
Domu Opieki Społecznej w Domi-
nikanówce.

26 lutego. Gotowanie Atrakcją Re-
gionu! W ramach projektu GAR w
miejscowości Ruszów odbyły się
warsztaty kulinarne mające na celu
propagowanie dziedzictwa kulinar-
nego i tradycj i Ziemi Zamojskiej i
Roztocza. Zajęcia poprowadził pan
Adam Kot. W menu nie zabrakło
takich potraw jak: zupa zapalanka
kartoflana na boczku, pieczona
szynka w cieście chlebowym, cebu-
larz zamojski .

9 marca. Spotkanie Kół Gospodyń
Wiejskich z Wójtem Gminy Łabu-
nie w ramach obchodów Święta
Kobiet. W tym dniu męski kolek-
tyw członków Rady Gminy Łabu-
nie zorganizował naszym Paniom
niezapomniany wieczór przy
dźwiękach muzyki tria Świstowska/
Piłat/Zwolan.

10 marca. W Gminie Łabunie Dzień
Kobiet trwa nadal! Świetlica wiej -
ska w Łabuniach przy jęła 40 pań.
Przed zgromadzonymi, swoje umie-
jętności aktorskie prezentowali
w krótkich skeczach: H . Pokrywka,
F. Fryzowska, K. Maksymiec, H . Syc,
B. Granda, A. Bajaka; o obsługę ku-
linarną zadbali tym razem Panowie.

zebrał: T. Piłat

Już wkrótce...

W kwietniu w Barchaczowie odbę-
dzie się wielkie sprzątanie wsi . J ak
co roku mieszkańcy pod wodzą soł-
tys Elżbiety Kuźmy przy współpra-
cy UG Łabunie ruszają w teren
wyposażeni w worki i rękawiczki,
aby żyło się przy jemnie i czysto.
Bierzmy z nich przykład!

8 kwietnia 2013 r. rozpoczną się za-
pisy do przedszkola i klasy pierw-
szej Szkoły Podstawowej
w Łabuniach i Łabuńkach Pierw-
szych. Rodzice lub opiekunowie
prawni powinni wypełnić kartę
zgłoszenia dziecka dostępną w pla-
cówkach. Więcej szczegółów w se-
kretariatach szkół.

Historie gminnych OSP
ŁabuńkiPierwsze

Początki Straży Pożarnej w Łabuńkach sięgają roku 191 8 -
czasów administracj i austriackiej . J ej założycielem był Bolesław
Nowakowski . Pod szy ldem OSP m. in. przeprowadzano szkolenia
wojskowe młodzieży . Kiedy ówczesne władze zorientowały się o
co chodzi i zakazały działalności aż do roku 1924.

Ogień niejednokrotnie trawił dorobek życia mieszkańców
wsi. Przełomowym stał się właśnie rok 1924, kiedy to pożar znisz-
czył młyn wodny, oborę folwarku oraz pięć innych gospodarstw.
Działalność OSP wznowił komendant posterunku policj i Franciszek
Sierpiński stając się motorem rozkręcającym jej działania. Pospie-
szy li mu z pomocą Ludwik Zakrzewski ówczesny Prezes, Franciszek
Blomka – Naczelnik oraz nauczycielka pani Mnichówna. W latach
1925-1 926 z uzyskanych zbiórek, kwest i darowizn oraz zorganizowa-
nych imprez, pobudowany został drewniany Dom Ludowy z remizą
wyposażoną w ręczną sikawkę i konne beczkowozy .

W 1938 roku został zbudowany przy szosie Zamość - Toma-
szów Lubelski murowany Dom Ludowy, ale napaść hitlerowska
przerwała wszelkie życie społeczne. Po wyzwoleniu, kto przeżył
wracał na swoje. Wrócili starzy – dołączy li do nich młodzi . Powoli
powracało życie, a wraz z nim odbudowała się Straż. Obejmujący
funkcję Prezesa – Jan Kowarz i Naczelnika – Leon Bilski rozkręcają
działalność Straży , odradzają się stare tradycje. Pod egidą pani
Amelii Petryk powstaje amatorski Zespół Teatralny , który wystawia
sztukę Noc Zdrajcy, organizowane są obchody świąt regionalnych.
Brak jest ty lko dawnej szczerości i jednomyślności . Stargani wojen-
ną zawieruchą i tułaczką odchodzą na spoczynek. W 1949 roku
funkcje Prezesa obejmuje Jan Kowarz, Naczelnika - Władysław
Blomka, a Gospodarza – Paweł Tomczak.

W 1953 r. Prezesem zostaje Bronisław Kolenda, a Naczelni-
kiem Jan Karchut . Funkcję Skarbnika obejmuje Jan Petryk. Po sied-
miu latach obowiązki swoje przekazują młodszemu pokoleniu. W
roku 1961 funkcję Prezesa obejmuje Julian Błoński , Naczelnika
Władysław Oziomek, Skarbnika - Antoni Niemczuk, Sekretarza -
Jerzy Branecki . W roku 1962 dochodzi do kolejnej zmiany w zarzą-
dzie: Prezes Zbigniew Zakrzewski , Naczelnik Kazimierz Ciećko,
Skarbnik Jan Lachawiec, Sekretarz Jerzy Branecki . Zarząd działa
prężnie m.in. rozbudowuje Remizę. W 1963 roku OSP otrzymuje
motopompę M-400 wraz z osprzętem, co przyczynia się do osiąga-
nia lepszych wyników w zawodach. W roku 1964 w naszej OSP po-
wstała Żeńska Drużyna Pożarnicza, której przewodziła Jadwiga
Górnik. W tym to roku członkowie naszej jednostki pod przewod-
nictwem pani Amelii Petryk przygotowują i wystawiają kolejną
sztukę Dziurdziowie Elizy Orzeszkowej zajmując I I -gie miejsce na
eliminacjach wojewódzkich.

W roku 1975 został zakupiony na przetargu samochód Star
21 -skrzyniowy, który pod nadzorem ówczesnego Prezesa Zbigniewa
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Zakrzewskiego przebudowano na gaśniczy . W tym samym czasie OSP otrzymuje motopompę M-800.
Dzięki staraniom Zarządu w roku 1981 nasza OSP otrzymuje z KW PSP w Zamościu najstarszy samochód
na jej wyposażeniu – Star – 25, GBM 2,5/8. Na początku lat 80-tych następuje również przypływ no-
wych młodych członków w szeregi OSP.

Fakt ten sprawił, że w rywalizacj i na zawodach sportowo pożarniczych nasza jednostka zajmo-
wała czołowe lokaty . W 2000 roku z funkcj i Naczelnika zrezygnował Kazimierz Ciećko zostając człon-
kiem honorowym, a jego miejsce zajął Mariusz Branecki . W 2003 r. dzięki staraniom Prezesa Zarządu
Gminnego ZOSP RP Wójta Antoniego Wojciecha Turczyna OSP Łabuńki otrzymała nieodpłatnie od
MON samochód gaśniczy Star 244, GBA 2,5/1 6.

2004 rok zapisał się szczególnie w hi-
storii naszej J ednostki z uwagi na to, że
otrzymaliśmy Sztandar, który jest naszą
chlubą. Fundatorem jego jest pani Marta
Hołys.

Fakt otrzymania samochodu typowe-
go, powoduje większą mobilizację do działa-
nia jak również i mobilność naszej OSP o
tereny trudno dostępne. W zawodach spor-
towo-pożarniczych OSP osiąga czołowe lo-
katy , coraz częściej bierze udział w
działaniach ratowniczo-gaśniczych. W związ-
ku z powyższym Zarząd podjął (niestety nie-
udaną) próbę włączenia naszej OSP w
struktury KSRG.

W roku 2005 odszedł do wieczności Jan Lachawiec, a funkcję Skarbnika obejął Leszek Kolaja. W
2007 r. z funkcj i Prezesa odszedł Zbigniew Zakrzewski pozostając członkiem honorowym, a jego miejsce
zajął Jerzy Branecki dotychczasowy sekretarz, funkcję sekretarza objął Marcin Zygmunt . Zadania sta-
wiane przed OSP rosną, a Zarząd robi wszystko, aby im sprostać, dlatego w porozumieniu z Prezesem
ZGm ZOSP RP cały czas podnosi kwalifikacje członków, jak również dąży do jak naj lepszego doposaże-
nia OSP w niezbędny sprzęt. W październiku 2010 roku rozpoczął się remont remizy i budowa nowego
garażu w całości sfinansowany z budżetu Urzędu Gminy, remont trwał do 31 grudnia 201 1 roku. W ma-
ju 201 1 roku z zasobów UG w Łabuniach, otrzymaliśmy przez nikogo już niechcianego Żuka A-165B,
który po niewielkim remoncie służy nam do dnia dzisiejszego jako samochód lekki . W ten oto sposób
na wyposażeniu naszej OSP posiadamy dwa samochody średni i lekki .

W grudniu 201 1 r. również przy wsparciu Pana Wójta jako Prezesa Zarządu Gminnego otrzymali-
śmy na wyposażenie aparat powietrzny , czujnik bezruchu, trzy pary butów specjalnych gumowych oraz
zestaw OSP R1 wraz z deską i szynami Kramera, a w 2012 piłę do drewna oraz radiotelefon Motorola.
W bieżącym roku zwracaliśmy się z prośbą o wsparcie do sponsorów, którzy ufundowali nasobny ra-
diotelefon Motorola i artykuły biurowe. Doposażenie we wspomniany sprzęt zostało zwieńczone
wnioskiem o wszczęcie procedury mającej na celu włączenie OSP Łabuńki do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego. N iestety wymogi stawiane przez system są coraz wyższe. Mamy braki w wypo-
sażeniu tj . agregat prądotwórczy , aparaty powietrzne, selektywne alarmowanie. Ale są to zadania na
ten rok, więc wszystko przed nami. W tym roku na przełomie sierpnia/września planujemy także 95-le-
cie powstania OSP.

Na wieczną służbę odeszli członkowie naszej OSP: dh Jan Lachwiec, dh Ryszard Burdzy , dh Eu-
geniusz Ćwik, dh Władysław Oziomek, dh Adam Grula, dh Feliks Turczyn, dh Andrzej Teresiński oraz
Prezes Honorowy OSP Łabuńki dh Zbigniew Zakrzewski .

dh Mariusz Branecki
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1 . „Przebudowa i remont pomieszczenia sali konferen-

cy jnej w budynku Domu Kultury w Łabuniach”- kwota

dofin. 1 35 060,00 zł

2. „Remont budynku świetlicy wiejskiej

w Łabuniach-Reformie” - kwota dofin. 54 362,00 zł

3. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej

w Wólce Łabuńskiej o zespół sanitariatów”

-kwota dofin. 1 26 802,00 zł.

Projekty zrealizowane przez Gminę Łabunie

ze środków UE:

• Utworzenie Centrum Kultury w miejscowości Łabunie

- PROW „Odnowa i rozwój wsi” (2009) ;

• Adaptacja budynku po szkole podstawowej

w Mocówce na świetlicę wiejską PROW Leader

„Odnowa i rozwój wsi” (2010-201 1 )

• Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barchaczowie

PROW Leader „Wdrażanie lokalnych strategii roz-

woju” (2010)

• Zagospodarowanie terenu przy zespole administracy j -

no – rekreacy jnym Łabuniach PROW „Odnowa i

rozwój wsi” (2010-201 1 )

• Modernizacja i remont Ośrodka Zdrowia w Łabuniach

RPO WL (2009- 2010)

• „Naj lepiej smakuje w Łabuniach”- wydanie materia-

łów informacyjno-promocyjnych Gminy Łabunie

PROW Leader „Wdrażanie lokalnych strategii roz-

woju” (2010-201 1 )

• Zakątek kuchenny KGW w Wierzbiu - zakup niezbęd-

nego wyposażenia świetlicy wiejskiej

i wydanie książki kucharskiej „Wierzbianki

w kuchni” PROW Leader „Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju” (201 1 -2012)

• „J est w orkiestrach dętych jakaś siła”- zakup instru-

mentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Ła-

buniach PROW Leader „Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju” (2010-201 1 )

• Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez in-

formatyzację samorządów RPO WL (2010-201 1 )

• ABC małego odkrywcy EFS (2010-2012)

• Globalne zmiany - indywidualne podejście EFS (201 1 -

2012)

• Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracj i

RPO WL (2010-2012) .

Łącznie pozyskaliśmy 5 627 673,77 zł dofinansowania, co

stanowi 76,86% z 7 321 731,72 zł wydanych na

inwestycje środów. Do wymienionych kwot dodać

należy kolejne, pozyskane na:

Projekty realizowane:

• Budowa stałej współpracy pomiędzy gminami: Zale-

szany, Pysznica, Komarów- Osada, Łabunie, Skier-

bieszów, poprzez wspólne tworzenie polityki

rozwoju regionalnego na terenie Polski Wschodniej

RPO PW (2012- 2014) całkowita wartość dofinans.

967 003, 1 4 zł, wkład własny 20 428,78;

• Klucz do przyszłości EFS (2012-2013) całkowita

wartość dofinans. 71 9 742, 02 zł, wkład własny 108

900 zł;

• Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

w woj . lubelskim RPO WL (201 1 -2012) kwota

dofinans. ogółem 1 5 678 628,25, l iczba rodzin objęta

wsparciem (komputer+Internet) wg umowy- 30.

I oczekiwać na następne...

Wocenie znajdują się:

• Wydanie albumu promującego Gminę Łabunie

PROW Leader „Wdrażanie lokalnych strategii roz-

woju”

• Organizacja festiwalu produktu lokalnego „Pomidoro-

wy początek lata” PROW Leader „Wdrażanie lo-

kalnych strategii rozwoju”.

Dzięki wsparciu z funduszy europejskich nasze

otoczenie zmienia się i pięknieje z dnia na dzień.

Red.

Inwestycje UE w Gminie Łabunie
Po pomyślnej weryfikacj i wniosków przez Radę Programową LGD
„Ziemia Zamojska” i Departament Koordynacji Projektów Europej-
skich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz podpisaniu stosow-
nych umów przez Wójta Gmina Łabunie w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacj i odpo-
wiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina

Łabunie zrealizuje w pierwszym półroczu 2013 r. następujące inwestycje:
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20 lutego 2013 r. miała miejsce XVI I I sesja
Rady Gminy Łabunie, w której udział wzięło 1 5
radnych. Spoza rady gminy w sesj i uczestniczy li :
Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy,
V-ce Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łabuniach,
Kierownik GOPS, Kierownik Posterunku Policj i
w Łabuniach.

Po otwarciu obrad Przewodniczący Rady
Gminy udzielił głosu aspirantowi Waldemarowi
Machałkowi , który poinformował, że w związku
z przejściem na emeryturę poprzedniego kierowni-
ka Tomasza Cziekirdy , od 7 stycznia 2013 r. objął
kierowanie Posterunkiem Policj i w Łabuniach.
W swoim wystąpieniu przedstawił, jak widzi
funkcjonowanie podległej mu jednostki .

Rada Gminy po pozytywnym zaopiniowa-
niu przez Komisję ds. Społecznych przy jęła plan
potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2013 rok,
a także jednogłośnie przy jęła:
• Uchwałę Nr XVI I I /1 20/2013 w sprawie przy jęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na 2013 r. ;
• Uchwałę Nr XVI I I /1 21 /2013 w sprawie przy jęcia
Gminnego Program Zapobiegania Narkomanii na
2013 rok;

• Uchwałę Nr XVI I I /1 22/2013 w sprawie przy jęcia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Łabunie na lata 2013-2020.

Ponadto po spełnieniu procedury postępo-
wania w sprawie likwidacj i placówek oświato-
wych wynikającej z ustawy o systemie oświaty
Rada Gminy przy jęła uchwały intency jne w spra-
wie likwidacj i placówek oświatowych na terenie
gminy :

• Uchwała Nr XVI I I /1 23/2013 w sprawie zamiaru
likwidacj i Szkoły Filialnej w Barchaczowie
Uchwałę podjęto przy 13 głosach za, 2 wstrzymu-
jących się
• Uchwała Nr XVI I I /1 24/2013 w sprawie zamiaru
likwidacj i Punktu Przedszkolnego w Bródku
Uchwałę podjęto przy 13 głosach za, 1 przeciw,
1 wstrzymującym się.

Ponadto Rada Gminy przy jęła
• Uchwałę Nr XVI I I /1 25/2013 w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej .

Bogumiła Maziarczuk

Sesje Rady Gminy Łabunie
W dniu 20 marca 2013 r. w świetlicy wiej -

skiej w Łabuniach odbyła się XIX Sesja Rady
Gminy Łabunie. Uczestniczyło w niej 1 4 radnych,
13 sołtysów, Wójt Gminy, radny powiatu p. An-
toni Skura, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy .

Radni podjęli następujące uchwały :
• Uchwałę nr XIX/126/2013 w sprawie przy jęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tere-
nie Gminy Łabunie w 2013 r.;
• Uchwałę nr XIX/127/2013 w sprawie wyboru
metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
opłaty ;

• Uchwałę nr XIX/128/2013 w sprawie zarządzenia
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inka-
sentów oraz określenia wyrskości wynagrodzenia
za inkaso;
• Uchwałę XIX/129/2013 w sprawie określenia ter-
minu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ;
• Uchwałę nr XIX /130/2013 w sprawie wzoru de-
klaracj i o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości ;
• Uchwałę nr XIX/131 /2013 w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakres świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i zagospodaro-
wania tych odpadów ;

• Uchwałę nr XIX/132/2013 w sprawie określenia
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowa-
dzenie działalności w zakresie opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych;
• Uchwałę nr XIX/133/2013 w sprawie wyodręb-
nienia w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki ;
• Uchwałę nr XIX/134/2013 w sprawie wydawania
gazety samorządowej „IGŁA Informator Gminy
Łabunie”.

Szczegóły w Urzędzie Gminy, u Radnych i Sołty-
sów, a także wkrótce na stronach BIP UG .

Red.
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Wmaju rozpoczyna się okres plene-
rowy.

Już 3 maja na terenie zespołu pała-
cowo-parkowego w Łabuniach
usłyszymy śpiew zespołów KGW,
tzw. Wielką Majówkę.

25 maja w sobotę rusza w naszej
gminie po raz IV ogólnopolska akcja
społeczna Polska biega. Zgłoszenia
już przy jmujemy!

26 maja szkoły w Łabuńkach
Pierwszych i miejscowe KGW orga-
nizują Piknik rodzinny .

Czerwiec rozpoczniemy od Gminne-
go Dnia Dziecka i rozstrzygnięcia VI
Gminnego Konkursu Literacko –
Plastycznego Kwiaty polskie w roku
Juliana Tuwima. Przypominamy, że
prace należy dostarczyć do Urzędu
Gminy do 1 5 maja 2013 r.

Miesiąc przed Powiatowymi Igrzy-
skami LZS - w Łabuniach na stadio-
nie przeprowadzimy nasze gminne
igrzyska sportowe i wytypujemy
skład drużyny . Musimy walczyć,
wszak będziemy gospodarzami!

23 czerwca spodziewamy się tłu-
mów i gości z gmin Zaleszany, Pysz-
nicy , Komarowa-Osady i
Skierbieszowa. A wszystko to za
sprawą organizacj i przez Referat
Promocj i Pomidorowego początku
lata. Zapraszamy uprawiających
pomidory do kontaktu z redakcją.

30 czerwca czeka nas najpiękniejsza
według Słowian noc w roku - noc
świętojańska. Gościnne Wierzbie
zaprasza nad Krynicę!

Przedszkolaki u Chłopaków

Dnia 26 lutego 2013 r. dzieciaki z Przedszkola w Łabuniach
wyruszyły na wycieczkę pod kryptonimem (jak wyznał nam w ta-
jemnicy jeden z uczestników) Przednówek, czyli w poszukiwaniu
wiosny.

Przedszkolaki pod wodzą Pań opiekunek zboczyły ze swojej
ustalonej i narysowanej wcześniej trasy , w kierunku sklepu
przemysłowego, albo jak kto woli Marketu u Adama aby zobaczyć
czy u chłopaków widać już wiosnę.

Karol, Michał, Paweł i Adam, przy jęli gości z uśmiechem na
twarzy .

Dziewczynki oglądały zwierzątka akwariowe i biegały po-
między pólkami z kwiatami, chlopcy zaś oglądali z wielkim zacieka-
wieniem sprzęt i narzędzia elektryczne.

Po zwiedzeniu całego obiektu, dzieciaki pomachały nam
ochoczo na pożegnanie i wyruszyły w dalszą podróż w poszukiwa-
niu śladów wiosny .

Tekstmoże zawierac śladowe ilości działań marketingowych i pro-
mocji

MichałKuśmierz

Muzeum pisanki

W stolicy Pokucia, Kołomyj i na Ukrainie jest muzeum w kształcie
pisanki. J est to największa na świecie pisanka, mierzy sobie 13,5m wyso-
kości .

Zbiory muzealne liczą ok. 10 tys. eksponatów. Większość pisanek
pochodzi z Huculszczyzny i Pokucia, ale są również pisanki: z Chin, I zra-
ela, Egiptu, Indii , Kanady, Rumunii , Francj i , USA, Sri Lanki. Są też polskie
z okolic Łowicza. Zbiór ten został wpisany do Księgi Rekordów Guinnes-
sa.

Bogdan Szykuła
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Zwierzę jako
istota żyjąca,
zdolna do odczu-
wania cierpie-
nia, nie jest
rzeczą. Człowiek
jest mu winien
poszanowanie,
ochronę i opiekę.

Bezdomne zwierzęta to smutna codzien-
ność w naszym kraju, często niezauważalna. Lecz
gdy problemu nie zauważamy na co dzień, nie
oznacza to, że go nie ma. Bezdomność zwierząt to
fakt, a my ludzie, jesteśmy za to odpowiedzialni .
Problem bezdomności zwierząt wywołuje emocje
nie od dziś. Najczęstszym zjawiskiem są bezpań-
skie psy i koty , wałęsające się po naszych sołec-
twach. Przyczyny takiego stanu rzeczy bywają
różne: zwierzę ucieknie właścicielowi, albo zagubi
się tracąc orientację. N iestety większość przypad-
ków jest winą człowieka: wypędzanie, porzucanie
zwierząt czy też brak kontroli nad ich rozmnaża-
niem się. Krzywdzenie fizyczne i psychiczne zwie-
rząt jest przestępstwem, zarówno wg standardów
moralności społecznej , jak i znowelizowanej usta-
wy o ochronie zwierząt, jako znęcanie określa też
porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub
kota, przez właściciela bądź inną osobę, pod której
opieką zwierzę pozostaje. U stawa określa surową
karę, jaka grozi za znęcanie się nad zwierzętami i
zwiększa ją do dwóch lat ograniczenia wolności ,
natomiast za szczególne znęcanie się nad zwierzę-
tami sąd może wymierzyć karę pozbawienia wol-
ności do trzech lat.

Zadania gminy w zakresie opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi uległy istotnym zmianom,
które wprowadziła, wchodząca w życie 1 stycznia
2012 roku, ustawa z dnia 16 września 201 1 r. o
zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U . z 201 1 r. Nr 230, poz. 1 373) . Zgodnie ze zmienio-
nym art. 1 1 a ust. 1 u.o.z . rada gminy wypełniając
obowiązek określony w art. 1 1 ust. 1 ustawy, okre-
śla w drodze uchwały , corocznie do dnia 31 marca,
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt. Warto pod-
kreślić , iż uchwalenie takiego programu miało do

dnia 31 grudnia 201 1 roku charakter fakultatywny,
a zakres działań uwzględnionych w programie był
o wiele węższy . Gmina Łabunie realizując te zada-
nia zawarła umowę ze Schroniskiem dla bezdom-
nych psów w Zamościu (ul . Braterstwa Broni 1 61 ) ,
w której schronisko zobowiązuje się do zapewnie-
nia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gmi-
ny Łabunie. Pozostałe zadania gmina wykonuje
zgodnie z umowami zawartymi z panem Piotrem
Łachno prowadzącym działalność gospodarczą
Usługi Sanitarno-Porządkowe, w której Gmina Ła-
bunie zobowiązuje się do pokrycia kosztów wyła-
pania i umieszczenia psów w schronisku dla
zwierząt, panem Pawłem Kulikiem prowadzącym
Gabinet Weterynary jny w Zamościu, w której
gmina Łabunie zobowiązuje się do pokrycia kosz-
tów związanych z zapewnieniem opieki wetery-
nary jnej zwierzętom bezdomnym odłapanym z
terenu Gminy Łabunie oraz z Przychodnią Wete-
rynaryjną s.c. w Łabuniach (ul . Zamojska 30) .
Gmina Łabunie współpracuje też z Zamojską Fun-
dacją dla Zwierząt i Środowiska ZEA w procesie
adopcj i bezdomnych zwierząt, edukacj i oraz akcj i
propagandowych mających na celu ograniczenie
bezdomności zwierząt na terenie gminy Łabunie.
Na realizację zadań wynikających z programu w
budżecie gminy na rok 2012 zaplanowano kwotę
1 5 000 zł.

Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze
odpowiada jego właściciel . Szkody, które czynią
zwierzęta domowe, wynikają z błędów popełnio-
nych przez ludzi . Ustrzegajmy się przed nimi!

Bożena Juszczak-Tymczuk

Bezdomne zwierzęta

Urząd Gminy informuje, że wnioski o dofi-
nansowanie w br. kosztów usuwania wyrobów za-
wierających azbest (płyty azbestowo-cementowe
faliste i płaskie) należy złożyć w terminie do 30
kwietnia 2013 r. Dofinansowanie obejmuje 100%
kosztów demontażu i usunięcia wyrobów azbesto-
wych (eternitu) .

I dzie wiosna, co prawda małymi krokami,
ale pamiętajmy o uchwalonym Regulaminie utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gminy ŁabuA
nie, który nakłada na właścicieli nieruchomości m.in.
obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych, uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z powierzchni
chodników przylegających do posesj i , odpowiednie-
go mycia i napraw pojazdów samochodowych,
utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich
i przeprowadzania deratyzacj i . Dokument dostępny
w BIP Łabunie, w zakładce Urząd-Ochrona środowi-
ska.
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Roztańczone Łabuńki

W przedsięwzięciu wezmą udział tancerze z
całego województwa lubelskiego, w sumie ponad
200 uczestników. Turniej rozegrany zostanie w
dwóch sty lach: hip-hop i disco dance, w czterech
kategoriach tanecznych i wiekowych. Finaliści
otrzymają pamiątkowe dyplomy, zaś zwycięzcy
dodatkowo medale i puchary ufundowane przez
wójta gminy Łabunie, Antoniego Wojciecha Tur-
czyna.

Początki nie były łatwe. Zaczynaliśmy
skromnie w sezonie 2005/2006, od 120 uczestni-
ków i organizacj i turniejów eliminacy jnych pod
patronatem Polskiej Federacj i Tańca. W kolejnych
turniejach, zarówno rankingowych, jak i finałach
Mistrzostw Tanecznego Okręgu Lubelskiego, liczba
zawodników urosła do 300.

W sumie w poprzednich dziewięciu edy-
cjach udział wzięło łącznie 1 780 tancerzy , których
podziwialiśmy w stylach: hip-hop, disco dance,
show dance, electric boogie i break dance. Były też
pokazy tańców towarzyskich i baletu oraz pokazy
karate w wykonaniu Zamojskiego Klubu Karate
Kyokushin. W Łabuńkach gościli tancerze z Lubli-
na, Biłgoraja, Józefowa, Krasnobrodu, Kraśnika,
Łęcznej , Modliborzyc, N ielisza, Puław, Piask,
Pniówka, Poniatowej , Sitna, Skierbieszowa, ze Sta-
rego Zamościa, Szczebrzeszyna, Świdnika, Toma-
szowa Lubelskiego, Werbkowic, Zamościa i
Zwierzyńca. Atrakcją imprez były występy Szkol-
nego Zespołu Cheerleaders „GWIAZDY” działają-

cego przy Szkole Podstawowej w Łabuńkach
Pierwszych pod opieką pani Anety Gałki . Od po-
czątku gospodarzem turniejów rankingowych i fi-
nałów mistrzostw był Zespół Tańca
Nowoczesnego „SPiG” działający przy Gimnazjum
oraz Szkole Podstawowej w Łabuńkach Pierw-
szych pod opieką pani Haliny Dydzińskiej – grupa
młodsza i pani Joanny Luterek – grupa starsza.

Sukcesem zespołu było zdobycie w 2008 r.
I miejsca na Turnieju Kwalifikacy jnym do
MOL i VI I I miejsca na Mistrzostwach
Okręgu Lubelskiego w Tańcach Dyskoteko-
wych PFT w Poniatowej w kategorii for-
macje hip-hop dorośli . W 2009 r. –
I miejsca w kategorii formacje hip – hop
“DEBIUTY” na GRAND PRIX GMINY ŁA-
BUNIE W TAŃCACH DYSKOTEKOWYCH.
Sukcesy odnosiły również dziewczęta w
kategorii hip-hop solo oraz disco dance so-
lo. W 2012 r. grupa młodsza zdobyła I I
miejsce w kategorii małe grupy hip-hop
dzieci na Turnieju Tańca H iP-HoP „KAR-
NAWAŁ 2012 NAD ŁABUŃKĄ”.
Podczas wszystkich edycj i organizację tur-

niejów wspierali wielokrotnie: Firma „ROCK
LAND” Sp. z o.o., Firma „ ABC” Art. Papiernicze
SKLEP „KREDKA”, Firma Michalczyk i Prokop Sp.
z o.o. „TETIS”, Hurtownia „KRYSTOZAM”, Piekar-
nia Henryk Ćwik, Hurtownia „TESTA”. Ponadto
pomagali nam: Zakład Stolarski „DREWKOL”,
Usługi remontowo–budowlane – p. J acek Jastrzęb-
ski, Firma GREINPLAST, PUH AUTO – GAZ, Hur-
townia Art. Papierniczych „AZET”, Centrum
„SONOLOGISTIC”, PGE - Dystrybucja, „ARTIS”
HOTEL&SPA, PGE OBRÓT, SPORTDRUK, Piekar-
nia "Jutrzenka".

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympa-
tyków tańca do udziału w Jubileuszowym Turnie-
ju Tańca Dyskotekowego „GRAND PRIX GMINY
ŁABUNIE”, zaś sponsorów do współpracy przy or-
ganizacj i przedsięwzięcia.

Z tanecznym pozdrowieniem

Joanna Luterek

Już w kwietniu w Łabuńkach Pierwszych odbędzie się X Jubileuszowy Turniej Tańca Dyskotekowego
„GRAND PRIX GMINY ŁABUNIE”. Gimnazjum i Szkoła Podstawowa otworzą swoje drzwi dla tance-
rzy, którzy rywalizować będą o laury Mistrzostw Województwa Lubelskiego. Głównym organizato-
rem imprezy będzie Urząd Gminy w Łabuniach, zaś współorganizatorami Gimnazjum oraz Szkoła
Podstawowa w Łabuńkach Pierwszych i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie.
Gospodarzem turnieju będzie Zespół Tańca Nowoczesnego „SPiG” działający przy w/w szkołach.



24

Szkolne wieści

J ak zamienić przysłowiowe 5 minut w długo-

trwały sukces? Mówią, że wystarczy wytrwale praco-

wać, dołożyć do tego garść marzeń, które się spełniają

i dążyć do celu (byle nie za wszelką cenę) . Na sukces

nigdy nie jest za późno, ale i za wcześnie też nigdy nie

jest, stąd też już w szkole nauczyciel kieruje ucznia na

właściwe tory , odkrywa w nim talenty i umożliwia ry-

walizację, która (prowadzona na zdrowych zasadach)

może przynieść ty lko pozytywne skutki .

Mamy zatem sukcesy w przedmiotach ścisłych:

Kinga Kita z IVb i Katarzyna Dudek z Vb zostały fina-

listkami Konkursu Matematycznego SZPAK i 20 kwiet-

nia powalczą o zwycięstwo w 3 etapie.

W konkursach plastycznych wielu młodych ar-

tystów może pochwalić się sukcesami na szczeblu lo-

kalnym i ogólnopolskim. Najświeższe osiągnięcia to

nagrody w konkursie plastycznym Przyroda wokół
mnie organizowanym przez WKŁ 121 Świt w Zamościu.

W konkursie wzięło udział ponad 140 uczniów. Komi-

sja wybrała 40 prac spośród których wyłoniono 10

prac finałowych. W finałowej 10 znalazło się 4 uczniów

Szkoły Podstawowej w Łabuniach: Dominik Skiba kl.

VIb, Paulina Zając kl. VIa, Karol Niemczycki kl. IVa,

Dominik Wiater kl. IVa. W finałowej 40 znaleźli się:

Typiak Patrycja kl. VI c, Zwolan Paulina kl. VI c, Wud-
niak Ewa kl. VIa, Burdzy Izabela kl. Vb, Bryk Katarzy-
na kl. Vb, Krukowska Kamila kl. Va Wręczenie nagród

odbyło się dnia 25 stycznia 2013 r. w Wysokiem k. Za-

mościa.

5 kwietnia do Lublina po nagrodę w IX Woje-

wódzkim konkursie literackim Marzenia szkołą wy-
obraźni pojedzie Aleksandra Kuśmirz z klasy Vb, która

została laureatką tego cenionego w województwie

konkursu.

N ie koniec to ani początek sukcesów naszych

uczniów... zainteresowanych zapraszamy na naszą stro-

nę internetową http://splabunie.szkolnastrona.pl
i do kolejnch numerów gazetki szkolnej Podstawówka
nadaje, gdzie na bieżąco staramy się relacjonować to

co najważniejsze .

Szkoła Podstawowa Łabunie

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości
musimy nauczyć się sami… Po raz kolejny nasi pod-

opieczni pokazali na co ich stać. W licznych konkur-

sach zdobywali wysokie miejsca, a także przechodzili

do kolejnych etapów. W konkursie matematycznym

SZPAK zorganizowanym przez Lubelskie Samorządowe

Centrum doskonalenia Nauczycieli w Zamościu do eta-

pu powiatowego zakwalifikowali się następująco:

Uczniowie IV klasy : Franczuk Szymon, Tytuła Arka-

diusz, uczennica VI klasy : Zimerman Katarzyna. Nato-

miast do etapu okręgowego zakwalifikował się Arka-
diusz Tytuła. Do konkursu uczniów przygotowała pani

Aneta Gałka.

W XX Konkursie Wiedzy o Bibli i i H istorii Ko-

ścioła Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego… do etapu

powiatowego zakwalifikowali się uczniowie Szkoły

Podstawowej i Gimnazjum w Łabuńkach Pierwszych.

Są to uczniowie: Katarzyna Zimerman z VI klasy SP

oraz dwójka gimnazjalistów: Grzegorz Branecki i Łucja
Semczuk. Do konkursu uczniów przygotowała kate-

chetka pani Danuta Kubicka oraz ks. Marek Małys.

W konkursie przyrodniczym zorganizowanym

przez Lubelskie Kuratorium Oświaty na etapie okręgo-

wym naszą szkołę reprezentowała Kasia Zimerman
przygotowana przez panią Joannę Luterek.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i

życzymy kolejnych sukcesów!

Szkoła Podstawowa Łabuńki Pierwsze

Gimnazjalnymasterchef
Ten popularny skądinąd program telewizj i BBC

pojawił w polskiej telewizj i we wrześniu 2012 roku. No

cóż, Gimnazjum w Łabuniach było o dwa lata szybsze,

bo nasze zajęcia kulinarne datujemy na rok 2010. Zaję-

cia prowadzi niżej podpisany . Odbywają się niemal

wyłącznie w soboty oraz ferie. N ie mamy kłopotów z

frekwencją, wprost przeciwnie, musimy ograniczać licz-

bę uczestników by mogły one być efektywne i spraw-

nie prowadzone. N iezmiennie gimnazjaliści , o dziwo w

większości chłopcy , garną się do garnków, a przygoto-

wanymi przez siebie posiłkami częstują nauczycieli , a

czasem kolegów i koleżanki obecne w szkole na innych

zajęciach. Zabawa jest przednia, tym bardziej , że po-

wstaje równocześnie książka kucharska z ciekawymi i

praktycznymi uwagami.

Uczniowie gotują zupy, przygotowują dania

mięsne i jarskie, desery , sałatki, sosy do warzyw i snac-

ków. Zasadą jest przygotowywanie posiłków zdrowych,

promowanie warzyw i nakaz pochwalenia się przed

rodzicami poprzez gotowanie w domu. Na zajęciach

w czasie ferii uczniowie przygotowali wariacje na te-
mat kotletu drobiowego cordon blue. N iejedna mama

osobiście wyrażała pochlebną opinię. Zajęcia zgłoszono

do programu zajęć unijnych i jeśli wszystko dobrze pój -

dzie od września 2013 roku ruszamy pełną parą spod
pokrywki.

R. J, Pulikowski
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V-System Sparta zaprasza

V-System Sparta Łabunie ogłasza nabór
do grup młodzieżowych:
• trampkarzy starszych (rocznik 1998, 1 999, 2000)
• juniorów (rocznik 1998 i starsi) .

Zapraszamy wszystkich chętnych do gry w
naszym klubie. Z chęcią stworzy libyśmy jeszcze
młodsze grupy młodzieżowe dla dzieci od 8 do 12
lat, ale tutaj inicjatywą muszą wykazać się rodzice
z terenu Gminy Łabunie. Chcemy budować naszą
drużynę seniorów w oparciu o wychowanków!
Do zespołu seniorów z powodzeniem weszli ju-
niorzy : Wolski Jarosław , Wójcicki Adrian, Fu-
siarz Konrad , Juszczak Paweł czy Wichrowski
Krystian .
Ponadto od 2 miesięcy z seniorami trenują Lewic-
ki Łukasz, Siek Dominik i Wójcicki Kamil . Kamil
zdobył bramkę dającą zwycięstwo Sparcie nad
Gryfem 2:1 . A pragnę podkreślić , że ma on dopiero
1 5 lat i najwcześniej od rundy jesiennej będzie
mógł debiutować w lidze seniorów (musi mieć
skończone 16) . J eżeli udałoby nam się szkolenie
dzieci jestem pewny, że za kilka lat mielibyśmy
wystarczająco dużo wychowanków, aby z nich
zbudować silny , stabilny zespół, który będzie
walczył z powodzeniem w Zamojskiej Klasie
Okręgowej .
Do współpracy zapraszam nauczycieli i rodziców.
Treningi odbywać się będą we wtorek i czwartek
o 1600 na razie na hali w Łabuńkach Pierwszych,
ale jak ty lko zrobi się cieplej zapraszam na Orlik w
Łabuniach.

Dla zainteresowanych piłką nożną: terminarz roz-
grywek klasy okręgowej rundy wiosennej na
www.labunie.com.pl

MichałAdamczuk
Prezes V-System Sparta

Karatecy kopali w Łabuńkach

1 75 zawodników przy jechało do Łabuniek
Pierwszych na Mistrzostwa Województwa Lubel-
skiego w Karate Kyokushin. Najwięcej medali
zdobyli gospodarze i to oni zajęli I miejsce w kla-
syfikacj i drużynowej .
Mistrzostwa rozegrano w hali sportowej w Ła-
buńkach 23 lutego br. Ceremonii otwarcia mi-
strzostw oraz w dekoracj i naj lepszych zawodników
wziął udział Antoni Wojciech Turczyn, Wójt Gmi-
ny Łabunie. Sędzią głównym zawodów był shihan
Jacek Czerniec, prezes Okręgowego Związku Karate
w Lublinie.

Na dwóch matach w konkurencj i kata i kumite ry-
walizowało w sumie 1 75 zawodników reprezentu-
jących 14 klubów, w tym klub z Rawy Ruskiej .
Ukraińscy karatecy dzielnie walczy li zdobywając
medale w kilku kategoriach. Bezkonkurency jni
okazali się jednak młodzi karatecy z Zamojskiego
Klubu Karate Kyokushin, którzy zwycięży li w kla-
syfikacj i drużynowej pozostawiając w tyle kluby z
Lublina i Tomaszowa Lubelskiego (one zajęły dru-
gie i trzecie miejsce) . Podopieczni sensei Krzysztofa
Polichy trenujący w Zamościu, Łabuńkach i w
Płoskiem aż 47 razy stawali na podium!
Złote medale dla ZKKK zdobyli : Rafał Tomasiak,
Łukasz Kawka, Dawid Tymczuk, Mikołaj Śliwiń-
ski, Joanna Granda. Medale srebrne wywalczy li :
Kacper Gałka i Dawid Gemborys. Brązowe krążki
zdobyli : Mikołaj Śliwiński, Wiktor Kolaja, Mate-
usz Kuźma, Paulina Zając, Paweł Kołodziejczuk,
Mikołaj Kuśmierz, Łukasz Kawka.

ZN

Na sportowo...

Zapraszamy na "Orlik" w Łabuniach. Zajęcia
prowadzą nauczyciele wf Gimnazjum
w Łabuniach p. Zbigniew Podkański i p. Piotr
Latawiec.
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Zmarli z terenu Gminy Łabunie

• 02. 01 . 2013 - Pawełczuk Czesław (l . 79)
• 1 5. 01 . 2013 - Byk Czesław (l . 93)
• 20. 01 . 2013 - Dubik Teofila (l . 1 00)
• 20. 01 . 2013 - Kłoda Teresa (l . 78)
• 23. 01 . 2013 - Korkosz Zdzisław (l . 62)
• 24. 01 . 2013 - Owerko Aniela (l . 91 )
• 09. 02. 2013 - Dudek Kazimiera (l . 87)
• 1 5. 02. 2013 - Starzyński Ryszard (l . 67)
• 26. 02. 2013 - KrókMarianna (l . 92)
• 01 . 03. 2013 - Mołczan Stefan (l . 82)
• 1 0. 03. 2013 - Burdzy Antoni (l . 62)
• 1 7. 03. 2013 - Helman Zofia (l . 72)

Polski Związek Łowiecki, Wojskowe Koło Łowieckie

nr 121 Świt poucza: zwierzęta domowe (psy , koty) sta-

nowią realne zagrożenie dla zwierzyny łownej-

w szczególności na terenach gruntów rolnych

w obrębie Mocówka, a także w paśmie łąk znajdują-

cych się pomiędzy miejscowościami Barchaczów, Ła-

bunie na którym to terenie w lutym bieżącego roku

zostały wypuszczone zające zakupione ze środków

unijnych. Ustawa o lasach zakazuje puszczania psów

luzem w lesie. N ie zastosowanie się do powyższych

wytycznych, może skutkować nałożeniem na właści-

cieli czworonogów kar przewidzianych w Kodeksie;

zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt art. 33a. pkt 3:

właściciele ponoszą koszty akcji odłowienia psa i do-

starczenia go właścicielowi. W przypadku braku reak-

cj i ze strony mieszkańców Gminy Łabunie zarząd koła

będzie zmuszony podjąć przewidziane prawem dzia-

łania odnośnie ochrony zwierząt łownych.

Punkty Przedszkolne z terenu Gminy Łabunie wraz

z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitar-

nym w Zamościu biorą udział w Krajowym programie

edukacy jnym Czyste powietrze wokół nas. Program

jest skierowany do najstarszych grup przedszkolaków

5-6 latków, ich rodziców i opiekunów. Składa się z

zajęć, które są skoncentrowane na pobudzeniu róż-

nych form aktywności dziecka przez zabawy twórcze,

tematyczne, grupowe, konstrukcy jne. Na zajęciach

dzieci wykonują odpowiednie rysunki, których celem

jest uświadomienie szkodliwości dymu papierosowe-

go, ćwiczenia oddechowe i relaksacy jne. W wyniku

tych zajęć dzieci mogą usystematyzować swoją wie-

dzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, za-

stanowić się, w jaki sposób można i trzeba

zachowywać się, gdy jest się narażonym na wdycha-

nie dymu z papierosa. Program realizowany będzie od

18 marca do 22 kwietnia 2013 r. Podsumowanie pro-

gramu odbędzie się 22 kwietnia 2013 r. w Punkcie

Przedszkolnym w Łabuniach. Za realizację programu

odpowiadają opiekunowie grup przedszkolnych, mile

widziane jest włączenie się w akcję rodziców.

Renata Rozkres

Informacje

1 1 marca 2013 r. Wójt Gminy Łabunie zwrócił się z pi-

smem do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Sp. z o. o. w Zamościu w sprawie zajęcia stanowiska

w kwestii ważności dotychczasowych umów na od-

biór odpadów przez PGK Zamość.

1 8 marca Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej w Zamościu inż. Franciszek Josik odpo-

wiedział, że z upływem dnia 30 czerwca 2013 roku

wygasną wszystkie umowy na odbiór odpadów ko-

munalnych z nieruchomości, na których zamieszkują

mieszkańcy, bez potrzeby ich wypowiadania.

Przypominamy, że dowody osobiste wydane

w 2003 roku tracą w tym roku ważność. Podobnie -

dowody osobiste wydane osobom niepełnoletnim

w 2008 roku (czy li 5-letnie dowody osobiste) .

Termin ważności dowodu osobistego można

sprawdzić samemu. Data, do kiedy dokument pozo-

staje ważny - jest określona na dowodzie osobistym

(pod informacją o numerze dowodu osobistego) .

N ieważny dowód osobisty nie spełnia swoich

funkcj i , czy li nie potwierdza naszej tożsamości

i obywatelstwa m.in. w kontaktach z urzędem.

Taki dokument jest bezużyteczny w obrocie prawnym,

ponieważ nie można się nim dłużej posługiwać. N ie

załatwimy żadnych spraw w urzędzie czy na poczcie w

kwestiach wymagających weryfikacj i tożsamości ,

możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu

bankowego czy dokonaniem zakupu ratalnego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego nale-

ży złożyć osobiście, w Urzędzie Gminy Łabunie pok. nr

3 od poniedziałku do piątku w godz. 700-1 500 na 30 dni

przed dniem upływu terminu jego ważności . Do

wniosku należy dołączyć dwie wyraźne i jednakowe

fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające

aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy .

Dowody osobiste są wydawane nieodpłatnie.
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Fragmenty życia

Osoby, które posiadają archiwalne zdjęcia przedstawiające miejscowości
wchodzące w skład Gminy Łabunie, ukazujące życie codzienne mieszkańców
gminy, ciekawe miejsca i wydarzenia proszone są o ich udostępnienie (do zwrotu).

Kontakt: redakcja@labunie.com.pl lub tel.: 84 61 1 60 24.

Najciekawsze zdjęcia będą umieszczane w kolejnych numerach Samorządowego
Pisma Społeczno-Kulturalnego Gminy Łabunie.




