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Listy od Czytelników

Wspaniała młodość

Kto jej nie przeżywał i nie wspomina tych miłych 
chwil z przeszłości?
 Mam na myśli miłe chwile spędzone w zespo-
le „Pieśni i Tańca” działającym przy Szkole Podsta-
wowej w Łabuniach. Zespół powstał w 1957 roku 
z inicjatywy Pana Antoniego Pankiewicza, kierow-
nika Szkoły. Choreografię układała Pani Stefania 
Pankiewicz. W zespole brakowało jednej dziewczyny 
do tańca, poproszono mnie. Z wielkim entuzjazmem 
przyjęłam tę propozycję, potem zaczęłam się zasta-
nawiać czy moje nieco puszyste wdzięki zmieszczą 
się w tym pięknym stroju ludowym i  jak będę się 
czuła, ja o kilka lat wcześniej urodzona od tych ład-
nych i drobnych dziewcząt? „Nie wszystkie są takie 
drobne” – pocieszał mnie pan Pankiewicz, u którego 
pracowałam w kancelarii szkolnej. Nie trzeba mnie 
było długo przekonywać, gdyż śpiew, taniec i mu-
zyka to moja pasja. Do tańca przydzielono mi nieco 
ociężałego partnera, nie on mnie, ale ja jego prowa-
dziłam (w polu byłoby chyba odwrotnie). „Wiem, 
że nie chciałaś robić mi przykrości i zatańczyłaś 
z nim” - oświadczyła pani Pankiewiczowa. Nie tyl-
ko… nie ważne z kim byle tańczyć! „Byle dłużej graj-
cy grali” – pisał Wyspiański. A przygrywał pięknie na 
akordeonie pan Jerzy Jasiński, organista łabuński. 
Wspaniały człowiek, który nie tylko w kościele pra-
cował, ale i w środowisku się udzielał. Zespół nasz 
występował z okazji różnych świąt i uroczystości. 
W programie były pieśni ludowe „Świeć miesiącz-
ku”, „Zieluno zasiała”, „Plon niesiemy plon”, tańce 
lubelskie i krakowskie. Strój ludowy wypożyczał 
nam Dom Kultury w Zamościu. „To były piękne 
dni” – śpiewa Halina Kunicka, raczej wieczory, bo 
wszelkie próby odbywały się wieczorem (w dzień 
budynek szkolny był zajęty). Podobnie jak w Ła-
buniach powstała Szkoła Przysposobienia Rolni-
czego w Krynicach, z którą nawiązaliśmy kontakt. 
Otrzymaliśmy zaproszenie na wieczór karnawało-
wy. Była mroźna, ale piękna zima. Puszysty śnieg 
przykrył pola, lasy oraz jezdnie. Umożliwił nam zor-
ganizowanie kuligu. Czekała tam orkiestra, kolacja 
i miła zabawa, przeplatana skeczami. Podobał mi się 
tam jeden chłopiec, ale chyba bez wzajemności, bo 
tylko raz mnie poprosił do tańca. Wspaniały czas 
młodości, szczęśliwe chwile w zespole, która połą-
czyła niektóre pary węzłem małżeńskim.

 Wielu szczęśliwych chwil w czasie świąt oraz 
w Nowym Roku 2016 życzy Redakcji i Czytelnikom 

Helena Pokrywka

JUŻ WKRÓTCE
3 stycznia: spotkanie opłatkowe i sprawozdawcze KGW 
w świetlicy wiejskiej w Wólce Łabuńskiej.

4 stycznia mija termin przyjmowania prac plastycznych 
w konkursie Malowanie Kolęd.

6 stycznia: orszak Trzech Króli (organizator: Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie).

10 stycznia: VII Przegląd Kolęd i Pastorałek (organizator: 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie).

17 stycznia: jasełka i spotkanie opłatkowe mieszkańców 
Majdanu Ruszowskiego oraz spotkanie opłatkowe miesz-
kańców Wierzbia.

24 stycznia: Dzień Babci i Dziadka w Ruszowie.

30 stycznia: choinka dla dzieci w Barchaczowie.

styczeń: 
• rozstrzygnięcie IV Gminnego Konkursu Plastycznego 

Malowanie Kolęd; 
• V Mistrzostwa Gminy Łabunie Graj w Boccia!; 
• wykład „Powstanie styczniowe na Zamojszczyźnie” 

(organizator: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie).

6 lutego: jubileusz 5-lecia KGW Łabuńki Pierwsze; choinka 
dla dzieci w Wólce Łabuńskiej i Łabuniach.

7 lutego: spotkanie opłatkowe mieszkańców Barchaczowa. 

Od 15 lutego: ferie dla dzieci w świetlicach w Wólce Łabuń-
skiej i Majdanie Ruszowskim.

luty:
• wykład „Znaleziska archeologiczne na Zamojszczyźnie” 

(organizator: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie).

6 marca: Gminny Dzień Kobiet w Majdanie Ruszowskim.

13 marca: konkurs dla KGW na ciasto wielkanocne.

20 marca: rozstrzygnięcie VII Gminnego Konkursu „Przed 
Wielkanocą” połączone z kiermaszem nagrodzonych prac.

red.

Niech przyjdzie ktoś na chwilę, 
niech powie, że pamięta...

Wesołych Świąt życzy Redakcja 

Rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza
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 1 września 1939 r. wybuchła II Wojna Światowa. 
W połowie września okolice Zamościa znalazły się pod 
okupacją niemiecką. Okupant 28 listopada 1939 r. wy-
dał zarządzenie o zarządzie gmin polskich. Gminy sta-
ły się odtąd narzędziem władz okupacyjnych. Władze 
niemieckie zniosły samorząd wiejski. Rozwiązano rady 
narodowe, zarządy gmin i rady gromadzkie. Pozostały 
tylko organy wykonawcze – wójt i sołtysi oraz urząd 
gminy z sekretarzem. Niemcy nie mogli zastąpić całego 
aparatu administracyjnego swoimi ludźmi. Przedwojen-
ni wójtowie i sołtysi najczęściej pozostawali początko-
wo na swoich stanowiskach. Odsetek Niemców wśród 
nich był znikomy. Wójtowie i sołtysi stali się funkcjo-
nariuszami niemieckich starostw. Do ich głównych za-
dań należał organizacja kontyngentów oraz wyznacza-
nie ludzi do pracy przymusowej. Mieli też obowiązek 
wskazywania osób współpracujących z podziemiem 
oraz ukrywających się (np. Żydów) [Gończar M., Samo-
rząd wsi – historia i nowe możliwości, Warszawa 1990, 
s. 27]. Wójtowie i sołtysi organizowali prace szarwarko-
we na rzecz Niemców. 
 Władze niemieckie zezwoliły na powstanie ko-
misji doradczych przy wójcie jako organie doradczym. 
Jednak pełnię odpowiedzialności ponosił wójt. Ko-
misja mogła doradzać w sprawach realizacji zarządzeń 
niemieckich, dbać o estetykę wsi, organizować pomoc 
społeczną. Komisja stanowiła coś w rodzaju okupacyj-
nego samorządu. Wielu wójtów, sołtysów i doradców 
pełniło swoją funkcję z polecenia podziemia [Gończar 
M., Samorząd wsi – historia i nowe możliwości, Warsza-
wa 1990, s. 28].
 Wójta mianował starosta i zatwierdzał szef okrę-
gu (dystryktu). Starosta miał pełną władzę nad wój-
tem, kontrolował go i mógł uchylić każdą jego decyzję 
lub zmienić jego zarządzenie. Wójtowie i sołtysi mie-
li obowiązek dokładnego wypełniania poleceń władz 
okupacyjnych, byli za to osobiście odpowiedzialni. 
W trudnych warunkach okupacyjnych ludzie ci przyjmo-
wali różne postawy. Niektórzy spośród polskich wójtów 
i sołtysów starali się łagodzić los swych współrodaków 
z narażeniem własnego bezpieczeństwa; zdarzały się 
jednak wypadki kolaboracji [Ćwik W., Reder, Lubelsz-
czyzna – dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów ad-
ministracyjnych i ustroju władz, Lublin 1977, s. 154]. 
 Urząd gminy bywał celem ataków partyzanc-
kich. Niszczono akta kontyngentowe oraz zwykłe akta 
gminne. 
 Obok oficjalnych struktur gminnych wyzna-

czanych i kontrolowanych przez Niemców istniały też 
struktury polskiego państwa podziemnego. Każda gmi-
na w ówczesnej Polsce miała podziemnego, konspira-
cyjnego wójta.
 W czasie wojny rozbudowano urząd gminy, aby 
zapewnić sprawny pobór podatków i kontyngentów. 
Co tydzień każdy sołtys musiał stawiać się w urzędzie 
gminy i wysłuchać kilkunastu zarządzeń w sprawie 
kontyngentów, podwód, podatków, bezpieczeństwa 
i wielu innych spraw. Zarządzenia były na przykład ta-
kie: Zwracać uwagę, aby wałęsających się osobników 
zatrzymywać i meldować na posterunku, w rowach 
przydrożnych krów paść nie wolno, ogłoszono sołtysom, 
aby kontyngent jaj traktowali podobnie jak inne kon-
tyngenty, zakaz korzystania z rozrywek i zabaw niebez-
piecznych (huśtawki). Wszelkie tego rodzaju przyrządy 
należy natychmiast zlikwidować, w przeciwnym razie 
posiadania na swoim terenie huśtawek będą surowo 
karani. Sołtysi musieli zwracać uwagę na zaciemnie-
nie mieszkań każdej nocy oraz wyznaczać warty nocne. 
Sołtysi przekazywali zarządzenia ludności i organizowa-
li skup żywności. Prowadzili kartoteki kontyngentowe. 
Kontyngenty były bardzo rozmaite, objęto nimi prawie 
wszystkie rodzaje produkcji rolniczej. Władze niemiec-
kie ściągały kontyngenty: zbożowy, drobiarski, mięsny, 
warzywny, mleczny, ziemniaczany, słomy, miodu, jaj, 
buraka cukrowego, lnu, konopi. Oprócz tego zbierano 
także podatki. Każde gospodarstwo było dokładnie wy-
mierzone i oszacowane pod względem dochodów. We 
wsiach wyznaczono tak zwanych bańkowych zbierają-
cych bańki z mlekiem od gospodarzy. Za niedostarczenie 
mleka na czas groziła grzywna oraz rekwizycja krowy. 
 Jak można sobie wyobrazić, zorganizowanie po-
boru tylu różnych podatków rolniczych nie było łatwe. 
Ludność miała poważne opóźnienia w oddawaniu kon-
tyngentów. Sołtysi na każdej odprawie byli ponaglani 
do terminowego rozliczania kontyngentów i podatków. 
Dla tych, którzy opóźniali się w oddawaniu kontyn-
gentów, powstał doraźny sąd gminny, ogłoszenia w tej 
sprawie rozklejano w gminie. Oprócz sądów były też 
inne sposoby dyscyplinowania opornych. Stosowano 
kary zbiorowe. Na przykład gromady wiejskie, które 
nie oddały 100% kontyngentów, nie miały prawa prze-
miału zboża w młynach.
 Nie zachowały się akta gminne z czasów II Woj-
ny Światowej. Dla Zamojszczyzny był to niezwykle 
ciężki czas wysiedleń, egzekucji, prześladowań. 

(cdn.)

W bieżącym roku przypada 25 rocznica pierw-
szych wolnych wyborów do samorządu gminne-
go i ustanowienia w pełni samorządowych gmin 
w Polsce. Kontynuujemy cykl poświęcony dzie-
jom samorządu i administracji Łabuń w latach 
1864 – 1990. Próby przeglądu dziejów w 2011 r. 
podjął się pan Leszek Zugaj. 
Ze względu na obszerność materiału Redakcja doko-
nała skrótów tekstu jednocześnie zachowując ciągłość 
wypowiedzi.

Dzieje 
łabuńskiego 
samorządu 

II Wojna Światowa 
cz. III
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SPOTKANIA

Mocówka podzielona

Tu nie było nic do podobania… 
Daleko od szosy, daleko do kościo-
ła. Dopiero budowali szkołę. Jak ja 
przyszłam to z dworu były pokoje 
jak ta szos leci. Nauczycielka miała 
kozy i z tymi kozami i z dziećmi do 
lasu na spacery chodziła. Dziedziców 
nie było dawno, ale zostały pokoje 
tu na zakręcie bliżej do szosy, przed 
suszarnią, bo jej jeszcze nie było, ale 
za nią były obory i pompa bliżej. 
Z lasu przyjeżdżała po wodę taka 
Gałczycha, ona dziadów przyjmo-
wała. Miała syna na Wólce ożenio-
nego, ale ona w tym lesie, miała do-
mek i jak kiedyś dziady chodzili, tak 
ona ich przyjmowała. Przed suszar-
nią jak jest szosa, to było podwor-
skie. Tutaj stały, jak teściowa mówi-
ła ósmaki, ale to zostało rozebrane. 
A tu była szkoła, co teraz pobudowa-
na. Jak ja przyszłam to było już po-
dzielone. Tu już się ludzie budowali. 
Kto pracował we dworze to dzielili 
między sobą ziemię. Byli wśród nich 
tacy, co byli blisko tych inżynierów, 
co dzielili działki. Pili, bawili się 
z nimi i gdzie chcieli, to te działki so-
bie wybierali. Ale teściowa mówiła, 
że teraz, jak jest szos to po drugiej 
stronie były pola zaorane, nie były 
zasiane, pewno po zbiorach było, 
a po tej stronie była droga do lasu 
tam były zboża zasiane. I te działki 
sobie ci życzyli. Mężczyźni mieli le-
piej, moja teściowa wdowa, sąsiad-
ka była tylko z synem. Ci, co do-
stali pole ze zbożem mówili, że jak 
będą żniwa to będą razem młócić 
i dzielić. Wszystko tak, jak za dwo-
ru. Później był jakiś bunt. Bo jak 
to do jednego na 4 dni się pójdzie, 
a ktoś na jeden, bo teściowa nie mia-
ła zasiane? Nocą wywozili, sprzeda-
wali przed tymi głupiemi babami. 
A później mówili, że ich obkradli, ale 
co kobieta miała do gadania? Nic. Jak 
chodziliśmy do jednego domu to te-
ściowa mówiła „widzisz te talerze… 

to wszystko dworskie”. Jak dziedzic 
uciekł to pozabierali między sobą ci, 
co byli bliżej dworu. Jedna pani to 
miała cudeńka. Synowie mieli żal 
do ojców, bo ojce sprzedali ziemię 
w Mocówce i ktoś kupił ich działkę. 
Teściowa była trochę na kuchni, tro-
chę pokojówką. Mieszkała w tych 
ósmakach. Teściowej nie było stać 
na lepszy drewniany dom tak, jak 
innych. Kupiła zatem tylko taki do-
mek z pokoikiem i kuchenką. Sem-
czuk z Barchaczowa był majstrem 
i te przewożone domy tutaj stawiał. 
Oni mieli jakąś możność, lepsze doj-
ścia. A teściowa miała, jak mogła. 
Kupiła za 2 tysiące domek na Bród-
ku. Latem wyznaczał gumienny 
działki, każdy musiał obrobić swo-
ją działkę. Buraki ściąć, wykopać. 
To miało być zrobione. Jak przyszła 
pora plewienia, zbierania buraków 
to furmani jeździli po wioskach 
i zwozili „bandochów” – ludzi do 
pracy. A jak się komuś nie podobało 
z tych dworskich… to nie było jak 
dzisiaj. A gdy na przykład kobieta 

miała okres to lało jej się po nogach, 
a ci brali ziemię i rzucali za nią krzy-
cząc „zając okaleczały”.
W Mocówce dworskiej był Bolek 
i Adam. Adam nie miał dzieci i Ada-
mowa miała kochanka porucznika 
w Hrubieszowie. Bolek miał dziew-
czynkę i chłopaka. Dudek opowia-
dał, że dorożkę i dziedzica do przy-
bytku do Zamościa woził. Któryś 
z nich był wybredny. Jak nie raz za-
niosła herbatę a szklanka nie była 
przezroczysta czy herbata odpowied-
nio zaparzona to trzeba było natych-
miast ją zabierać. 

Kaśka z d. Smutniak- krótka histo-
ria teściowej

Moja teściowa urodziła się w Ho-
ryszowie. Gdy nastał czas poszła do 
folwarku do Stabrowa. Tam poznała 
swojego męża, Jakuba Ziarkiewicza. 
Ziarkiewicze nastali do Stabrowa. 
Oni się z mężem słabo znali, a Jakub 
musiał być chorowity. 

cd. na str. 6

Daleko od szosy
cz. II

 Drugie spotkanie z panią Lucyną Ziarkiewicz ur. 2 lipca 1935 r. w Ra-
wie Ruskiej z Anastazji Horeszczyc i Andrzeja Guty kończymy wspomnie-
niami Jej teściowej - Katarzyny Ziarkiewicz, opowiedzianymi synowej 
przed laty.

Na fot.: Katarzyna z synami Henrykiem 
i Alfredem w folwarku Mocówka

Na fot.: Synowie Jakuba Ziarkiewicza
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Rodzona matka Kaśki nie lubi-
ła, ale siostrę jej Józię wprost 
przeciwnie. Kaśka miała dziec-
ko za panienki i Ziarkiewicz ją 
wziął za żonę. Ale 2 i pół roku tyl-
ko z nim żyła. Z nim miała syna 
i znowu była w ciąży. Gdy Ziarkie-
wicz umarł, to dziedzic nie chciał dać 
wozu z końmi. Teściowa była bardzo 
rozżalona. Każdego roku pierwszego 
kwietnia było zebranie i pracow-
nicy kolejno przychodzili do dzie-
dzica. Jak nie podobał się pracow-
nik dziedzicowi to dostawał kartkę 
i szedł dalej. Czasem od dworu do 
dworu. Zależy co było napisane na 
tej kartce. Dziedzic Stabrowa miał 
trzech synów. A nazywał się bodaj-
że Żeleźnicki Michał. Jeden syn do 
dziewczynek chłopskich zalatywał. 
Ale ojcu się to nie podobało. I mo-
jej teściowej też mówił, że ożeniłby 
się z nią, ale on dziedzic, a ona pro-
sta wyrobnica. Ojciec nie pozwoli… 
W każdym razie stamtąd kartkę te-
ściowa dostała i przyszła na Moców-
kę z trójką dzieci, już jako wdowa. 
Była z nią w Mocówce taka Waler-
ka starsza panna, która nie lubiła 
dworu, była w Łabuńkach i przyszła 
tu i cały ten rozbiór ją zastał. Tutaj 
umarła. Chciała zarobić pieniądze 
i uciec do Zamościa, kupić domek 
po Żydach. A dziedzic zamiast jej 
płacić wypisywał karteczkę i na ko-
niec będzie miała dużo to jej dzie-
dzic wypłaci. Tak wyszło, że dziedzic 
uciekł, kartka przepadała. Walerka 
została bez niczego. Dali jej bardzo 
dobrą krowę i dostała 2 hektary. 
A pieniądze przepadły. Dziedzic 
uciekł w czasie wojny. Prawdopo-
dobnie ktoś z rodziny przyjeżdżał 
i szukał jakiejś skrzynki lub czegoś 
po obejściach. Maszyny porozbierali 

chłopi. Mojej teściowej dostało się 
4 hektary. Miała konia i kobyłkę i 
wóz.

Wspomnień czar…

Nie chciałam iść jeszcze za mąż. 
Miałam chłopaka w Tomaszowie. 
Ale tatowi się nie podobał. A ten 
Ziarkiewicz był stale i przychodził. 
Wtorek był, środę był, sobotę był. 
Poszłabym do Tomaszowa, bo tam 
siostry powychodziły za mąż. By-
łabym panią. Miałam też chłopaka, 
co w Świdniku pracował. Już we-
sele sobie obgadaliśmy. Ale rodzi-
ce mieli inne zdanie. No i myśmy 
się pogniewali przez głupotę, przez 
koleżankę. Ja bym z panią tu opo-
wiadała, co ja przeszłam na tej ko-
chanej Mocówce, tylko na co mi to 
było i po co? Jakbym miała kiep-
skiego męża, to pewnie bym cho-
dziła do Barchaczowa i płakała ojcu 
w koszulę. A tak to dorabialiśmy się 

od łyżki i miski. Wie pani, spotka-
łam się kiedyś dawno temu z tym 
z Tomaszowa. Na ulicy podszedł do 
mnie. Przedstawił swojemu synowi, 
powiedział do niego, że to powinna 
być twoja mama. Wie pani jak ja się 
poczułam? A on? Może sobie pani 
wyobrazi. No to widocznie był do-
brze zakochany, ale tato nie chciał. 
Tajemnica zabrana do grobu. Potem 
rozmawiałam z mężem, że może 
jego rodzina coś chciała, może jakich 
pieniędzy? A tato skąd miał wziąć? 
Przyjeżdżał prosił mnie w kumy, ale 
odmówiliśmy. Tato wygonił mnie 
za mąż, ale blisko. Jednego dnia 
z córką owdowiałam. I córka pięcio-
ro dzieci… Siedzę sobie sama i sobie 
nucę, to mi daje żyć do przodu! 

Fot. z arch. Lucyny Ziarkiewicz

wysłuchała:
Agnieszka Piela

Na fot.: Lucyna Ziarkiewicz

KRWAWA PIEŚŃ O BANDEROWCACH
Słowa i melodię z Zamojszczyzny lat 40. XX wieku zapamiętał Lucjan Momot; 

melodię zapisała Maria Szukała. 
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 Był rok 1938, miesiąc jesienny. Ojciec wieczorem 
wyszedł do prac gospodarczych i szybko wraca. Widzi-
my, że jest przerażony.
– Chodźcie zobaczyć, przez niebo idą krzyże światła. Bę-
dzie wojna!
Na drugi dzień usłyszeliśmy w radio, że była to zorza 
polarna. Jednak wyrocznia ojca spełniła się już we wrze-
śniu 1939 roku. To było straszne; zamknięto szkoły, więk-
szość nauczycieli zmobilizowano.
 Mieszkałam z rodziną w niewielkiej kolonii od-
dalonej o siedem kilometrów od Zamościa. A, że otaczał 
nas las, już po klęsce wrześniowo-październikowej nasz 
dom stał się siedzibą partyzantki. Najpierw był ZWZ, 
a później AK . U sąsiada gromadziło się BCH. Niemcy 
wpadali rzadko. Zaglądali jedynie tzw. czarni (nasie-
dleńcy). Ja i mój starszy brat zostaliśmy włączeni do AK .
 Kościół w Łabuniach (nasza parafia) został przez 
okupanta zamieniony na magazyn. Ale ksiądz Andrzej 
Kostrzewa działał. W stodole na Wólce odprawiał msze. 
Ludzie przychodzili krętymi drogami i my również, choć 
było daleko.
 Przyszły święta Bożego Narodzenia 1942 roku. 
Partyzanci z AK i BCH przywieźli do lasu (polnymi dro-
gami) księdza Kostrzewę i w lesie odbyła się pasterka. 
Partyzanci służyli do mszy, śpiewano kolędy, przed la-
sem stały straże. Ludzi było moc. I choć nie było nam 
do radości, przecież cieszyliśmy się, iż możemy powitać 
Boga Dzieciątko kolędą, spowiedzią i Komunią!
 To zostało w pamięci na całe życie, choć czasy 
były tragiczne. Po wyzwoleniu, już jako nauczycielka, 
napisałam o tym wierszyk pt. „Leśna Pasterka”.

Cała zgraja banderowców napada na wioski,
Aby palić i mordować nieszczęsny lud polski.

Na uboczu stała chatka w zakątku cichutkim,
Troje dzieci, młoda matka chora przy malutkim.

Smutny los tej rodziny i żyje w rozpaczy,
Bo jej męża Niemcy wzięli – gdzie? Bóg wiedzieć raczy.

Banderowiec jakby wściekły bieży do pokoju,
Aby zemstę swą wykonać widłami od gnoju.

A w śmiertelnym strachu dziatwa pod łóżko się kryje,
A na łóżku biedna matka już prawie nie żyje.

Bluznął jej w twarz zimna wodą, by oprzytomniała,
Ażeby przed swoją śmiercią męczeństwa zaznała.

I wziął najmłodszą dziewczynkę, co trzy miała latka,
I powoli łamał członki, by widziała matka.

Musiała się patrzeć, a kiedy zemdlała,
To się znowu na jej głowę zimna woda lała.

Dziecię boleśnie jęczało w przedśmiertnym skonie,
Drugi potwór wziął za widły i utopił w jej łonie.

Po ziemi się biedna tarza, wnętrzności się wleką,
Wtenczas prosić się odważa: dobij mnie, człowieku!

Lecz gdzie prośba takich łotrów do litości wzruszy,
Kiedy oni jak to bydło, co to nie ma duszy.

Zostawili męczennicę w przedśmiertnym strachu,
Będziemy mieć Ukrainę, jak wyrżniemy Lachów!

Pod łóżko się zaczołgała, do kryjówki dziecięcej,
I tam, biedaczka, skonała, już nie cierpi więcej.

Myślała tak, biedna matka, że dzieci ocali,
Nie wiedziała, że jej chatka wraz z dziećmi się spali.

Chcieli w Polsce Ukrainy, by im Niemcy dali,
Teraz, gdy im wolno jechać, to do lasu zwiali.

Ale Pan Bóg na niebie dopomagał będzie
Przepędzimy banderowców na białe niedźwiedzie.

WSPOMNIENIE
O LEŚNEJ PASTERCE

Niklewicz Maria z domu Palonka (ur. 6 marca 1926 roku w Ru-
szowie-Kolonii) – magister pedagogiki z historią. W czasie oku-
pacji członek AK (tajne nauczanie). W latach 1949-1970 nauczyciel 
w Szkole Podstawowej w Zosinie k/Hrubieszowa; przez kolej-
ne dwa lata w Żdanowie i sześć lat w Szkole Podstawowej nr 2 
w Zamościu. Członek Klubu Nauczycieli Piszących im. Czechowi-
cza w Lublinie. Odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi 
i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1992 roku 
mieszka w USA. Wydała 7 tomików poetyckich .

Z listu Pani Kazimiery Marcińczak-Momot: 

Świdnica, 7. 10. 2015 r.
 

[…] sama treść artykułu1 Lucjana nie odzwierciedla be-
stialstwa banderowców na polskim ludzie. Czytając tyl-
ko artykuł odczuwa się pewien niedosyt informacyjny 
o tym, co „nam zrobili” banderowcy. Potwierdzeniem 
ich zbrodni byłby dołączony do artykułu tekst pieśni, 
„Krwawej pieśni o banderowcach”. Tylko w takiej for-
mie: artykuł z tekstem pieśni zaakceptowałby sam au-
tor. Dość dobrze znam jego warsztat pisarski.
Może uda się umieścić tekst „Krwawej pieśni…” w kolej-
nym numerze „Igły”. Niech czytelnicy, a zwłaszcza mło-
dzież poznaje te smutne strony naszej historii poprzez 
literacką formę. […]

Na prośbę małżonki śp. Lucjana Momota zamieszczamy 
poniższy tekst. 

1 artykuł ukazał się w Igle nr 2 (11)/2015

Leśna pasterka
 

Księżyc położył dłonie na leśnej pościeli,
Psów szczekania stłumione dobiegają z dali

Lekki wiatr starym dębom pragnie się wyżalić
A las na świętość czeka błamy ciszy ścieląc.

   

Może z obłoków spłyną niebiescy anieli?
Drżące latarń płomyki nieśmiało się palą.

Przybywa wiernych! Serca skarb możesz ocalić,
Tu na leśnej polanie, kiedy los nasz dzielisz.

   

W północnej pasterce kapłan Panu hołd składa,
Chyli czoła pokornie partyzancka gromada,

O wytrwanie i pomoc błagania zanosi.
   

Przed Nowonarodzonym najufniej upada,
Swoich bliskich i własne powierza Mu losy,

Cichym śpiewem o wolność najufniej Go prosi.

Maria Niklewicz
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Zarys historyczny 
akcji wysiedleńczych 

na Zamojszczyźnie 

 Atak Niemiec na Polskę 
1 września 1939 roku był ciosem 
dla społeczeństwa polskiego. Szok 
jednak nie trwał długo…Polacy 
natychmiast chwycili za broń. Już 
27 września tegoż roku powołano 
do życia Służbę Zwycięstwu Polski 
(SZP), którą zainicjował gen. Mi-
chał Tokarzewski-Karaszewicz1. Za 
pierwszy cel SZP obrała sobie groma-
dzenie broni i amunicji, niezbędnej 
do walki z okupantem niemieckim. 
13 listopada 1939 roku gen. Wła-
dysław Sikorski powołał do życia 
Związek Walki Zbrojnej (ZWZ)2. Do-
wództwo nad nią objął gen. Kazi-
mierz Sosnkowski. 14 lutego 1942 
roku następuje przemianowanie 
ZWZ, rozkazem Naczelnego Wodza 
Polskich Sił Zbrojnych, gen. Włady-
sława Sikorskiego, na Armię Krajo-
wą. 
 Walki z okupantem za-
ostrzają się po wdrożeniu w życie 
Generalnego Planu Wschodniego 
Reichsführera, mającego na celu wy-
siedlenie 50 milionów Słowian3. Już 
w listopadzie 1941 roku wysiedlono 
2098 mieszkańców z miejscowo-
ści: Huszczka Duża, Huszczka Mała, 
Wysokie, Białobrzegi, Bortatycze, 
Podhuszczka i Kolonia Udrycze. Ich 
gospodarstwa przejęli folksdojcze 
z Besarabii4. Akcją wysiedleńczą na 
Zamojszczyźnie kierował Brigade-
führer SS Odillo Globocnik5. Wysie-
dloną ludność osadzano w obozie 
w Zamościu i segregowano na czte-
ry kategorie: I i II- ludność o raso-
wych cechach nordyckich (głównie 
dzieci), III- osoby przeznaczone do 
przymusowej pracy na terenie Nie-
miec oraz IV, która była wysyłana 
do Oświęcimia6. 

1 Jóźwiakowski J., Armia Krajowa 
na Zamojszczyźnie, t. 1, Norbertinum, Lublin 
2001, s. 17
2 Tamże, s. 89
3 Tamże, s. 151
4 Tamże, s. 152
5 Tamże, s. 153
6 Tamże, s. 152

 Ludność żyła w ciągłym 
strachu o własne życie, a także 
o losy najbliższych. Lęk potęgowa-
ły wiadomości o brutalnych akcjach 
wysiedleńczych, które rozpoczęto 28 
listopada 1942 roku. Przez ten czas 
wysiedlono 117 wsi z powiatów: za-
mojskiego, tomaszowskiego i hru-
bieszowskiego. Mieszkańcom da-
wano około 5-20 minut na zabranie 
ze sobą 10-20 kilogramowego baga-
żu i stawieniu się na placu zbiórki. 
Tam przetrzymywano ich nawet do 
kilkunastu godzin, nie pozwalając 
przy tym zaspokajać podstawowych 
potrzeb fizjologicznych7. Nie zważa-
no na porę roku ani pogodę. Niem-
cy byli bezlitośni: gdy ktoś odmówił 
im posłuszeństwa, potrafili wymor-
dować za to całą rodzinę8. Lud-
ność przetrzymywano tygodniami 
w niehumanitarnych warunkach. 
Brak higieny skutkował chorobami 
i zalęgnięciem się wszy. Małe racje 
żywnościowe miały doprowadzić 
do śmierci głodowej i naturalnej se-
lekcji słabszych9.

Wysiedlenie Łabuniek. 
Losy rodziny Opalińskich na 
podstawie relacji Kazimierza, 

Danuty i Romana Opalińskich 
oraz Grażyny Semczuk

 10, 12 i 22 grudnia 1942 roku 
wysiedlono mieszkańców 6 wsi, 
przynależących w tym czasie do 
gminy Łabunie. Były to: Jatutów, 
Łabunie, Łabuńki, Ruszów, Ruszów-
-Kolonia i Wierzbie. Wysiedlono 
3576 osób. Wielu mieszkańców na-
szej gminy zdołało się ukryć. Wie-
ści o planowanych wysiedleńcach 
niejednokrotnie ratowały im życie. 
Nie wszyscy jednak mieli tyle szczę-
ście. Niekiedy zdarzyło się, iż infor-
macja o planowanym wysiedleniu 
powodowała ucieczkę rodziny do 
innej miejscowości, wprost w ręce 
niemieckich żołnierzy. Tak też było 
w przypadku rodziny Opalińskich. 
Poznajmy ich niezwykłą i drama-

7 Tamże, s. 153
8 Tamże, s. 153
9 Tamże, s. 153

tyczną  historię…
 Pod koniec 1941 roku (lub na 
początku 1942 roku) Niemcy schwy-
tali 30-letniego Michała Opaliń-
skiego. Zostaje on skierowany na 
przymusowe roboty do Niemiec. 
Trafia do fabryki zbrojeniowej 
w Berlinie. Tato wspominał, że pra-
ca tam była bardzo wyczerpująca. 
Fabryka nieraz była bombardowa-
na. Pewnego razu zapalił się barak. 
On spał. Nie słyszał ani bomb, ani 
odgłosu palących się zabudowań. 
Obudził się dopiero, gdy sam zaczął 
się palić - wspomina Roman Opa-
liński. Grażyna Semczuk (wnuczka 
Michała i Stefanii) niegdyś zapytała 
swego dziadka: Dziadziu, a jak byłeś 
w Berlinie to, co robiłeś? A dziadek 
odpowiedział: Bomby na Polskę. 
I urywał się temat…Niezbyt chętnie 
opowiadał o wojnie. Pamiętam jed-
nak, że w Berlinie nie był sam, że był 
z ludźmi stąd. 
 Podczas, gdy Michał Opaliń-
ski przebywał w Niemczech, w za-
mieszkałych przez niego Łabuńkach 
pozostaje jego 30-letnia żona- Stefa-
nia i dwóch synów: Roman (2 lata) 
i Kazimierz (1 rok). Zrozpaczona Ste-
fania szuka sposobu, aby ściągnąć 
męża do Polski. W tym celu wraz ze 
swoją starszą siostrą- Marią, obmy-
ślają bardzo ryzykowny plan...  
 Maria Kiszka udaje się do 
siedziby Gestapo w Zamościu. Poda-
je się za Stefanię Opalińską10, a tak-
że posługuje się jej kenkartą. Owa 
Stefania informuje, że jest chora 
i musi udać się na operację. Tłuma-
czy, że nie ma z kim zostawić dzieci 
i prosi o urlop dla męża, będące-
go na robotach w Berlinie. Zostaje 
skierowana na badania lekarskie. 
Niebawem Michał Opaliński miał 
otrzymać dwutygodniową przepust-
kę do domu. Sprawy jednak przy-
brały nieoczekiwany obrót…
 Pod koniec listopada 1942 
roku do Stefanii Opalińskiej dociera 
informacja o tym, że Łabuńki mają 
zostać wysiedlone. Kobieta wraz 
z synami ucieka do swojej siostry do 
Ruszowa. Tam jednak trafia na akcję 
wysiedleńczą. Maria Kiszka wraz 
z mężem i dwójką starszych dzie-
ci ucieka do lasu, pozostawiając ze 
Stefanią pozostałą dwójkę swoich 
dzieci: Krystynę (7 lat) i Aleksan-
dra (2 lata). Maria była przekonana, 
że zapewnia bezpieczeństwo swo-

10 Siostry były do siebie bardzo po-
dobne.

WYSIEDLENIA
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im dzieciom. Wszyscy wierzyli, że 
Niemcy nie zabiorą kobiety z czwór-
ką dzieci. Stało się jednak inaczej…  
 Stefania wraz z Romanem, 
Kazimierzem, Krystyną i Aleksan-
drem trafia do obozu przejściowego 
w Zamościu. Babcia opowiadała, że 
w obozie byli około miesiąca - wspo-
mina Grażyna Semczuk - Zawsze 
podkreślała, że panował tam strasz-
ny głód i było bardzo zimno. Wszę-
dzie były wszy. Wszyscy się bardzo 
bali. Niemcy strzelali bez powodu, 
bez żadnego ostrzeżenia. Opowia-
dała, że jedynym posiłkiem w ciągu 
dnia była zupa z brukwi z kromką 
czarnego chleba. Babcia nakarmiła 
nią tatę, bo nie było co jeść. Sama 
nie miała pokarmu. Tato miał tylko 
rok i trzy miesiące… Dostał strasznej 
biegunki, aż miał rany na nogach. 
Babcia okręcała go takim bordo-
wym szalem, taką chustą robioną 
z wełny... Bordowy szal, robiony na 
szydełku... Ona go trzymała w sza-
fie kilkadziesiąt lat! Zapytałam ją 
kiedyś: Dlaczego tego nie wyrzucisz? 
A ona odpowiadała, że to pamiąt-
ka. Babcia nie żyje już 25 lat, a ja ten 
szal bardzo dobrze pamiętam.
 Podczas, gdy Stefania 
z dziećmi przebywała w obozie, 
Michał Opaliński otrzymuje dwu-
tygodniową przepustkę na wyjazd 
do Polski. Niemiec, który ją wy-
dał powiedział: I tak wiem, że nie 
wrócisz… Uważaj, jak znajdą Cię 
esesmani to Cię zabiją. Tym sposo-
bem mieszkaniec Łabuniek wsia-
da do pociągu w kierunku Kijowa. 
W wagonie pełnym esesmanów do-
ciera do stacji w Zamościu. Nieba-
wem przychodzi pod bramę obozu, 
aby ujrzeć swoją rodzinę. Ta scena 
jest bardzo dramatyczna. Michał 
Opaliński zostaje szybko dostrzeżo-
ny przez małego Kazia. Pamiętam 
tylko tyle, że leciałem do bramy 
i krzyczałem: Tato! - wspomina drżą-
cym głosem Kazimierz Opaliński. 
Niemiec już w niego celował. Na 
szczęście matka zdążyła go w porę 
złapać. Zastrzeliłby go - dodaje Da-
nuta Opalińska. Zapytacie pewnie: 
Jak roczne dziecko mogło coś takie-
go pamiętać?! Otóż mogło… To wy-
darzenie było tak wielką traumą dla 
małego chłopca, że stało się jedy-
nym wspomnieniem z czasów wy-
siedlenia… 
 Dramat rodziny Opalińskich 
osiągnął apogeum 18 grudnia 1942, 
kiedy to Stefania wraz z czwórką 

dzieci, będących pod jej opieką oraz 
innymi więźniami obozu przejścio-
wego w Zamościu, zostaje załado-
wana do pociągu st. Kolonia Pilawa, 
jadącego w kierunku Warszawy. 
Podczas długiej (około trzydnio-
wej) podróży więźniowie z Zamo-
ścia poodmrażali sobie niemal całe 
ciało. Niektórzy przymarzali nawet 
do ścian pociągu. Wszyscy bali się, 
że jadą na śmierć. Po drodze pociąg 
zatrzymał się na bocznicy w Łaska-
rzewie, aby przepuścić ładunki bro-
ni, zmierzające w kolejnym trans-
porcie. Niespodziewanie pociąg, 
w którym jechała Stefania, Roman 
i Kazimierz Opalińscy oraz Kry-
styna i Aleksander Kiszka został 
zaatakowany przez  żołnierzy AK. 
Odbito trzy wagony i uwolniono 
z niego ludność. Zapewne zamiarem 
partyzantów było pozyskanie broni, 
składowanej w pociągu, który miał 
dopiero nadjechać. Prawdopodob-
nie całe działanie było wynikiem 
zwykłego przypadku! A może akcję 
uwolnienia więźniów obozu przej-
ściowego w Zamościu można uznać 
za cud?! Kto wie dokąd ten pociąg 
zmierzał…Ocalonych przetranspor-
towano do szkoły podstawowej 
w Łaskarzewie. Tam spędzili święta 
zorganizowane przez mieszkańców, 
a następnie trafili pod opiekę sióstr 
zakonnych, gdzie przebywali około 
dwóch miesięcy. Z tego okresu po-
chodzi fotografia załączona do arty-
kułu, przedstawiająca Stefanię Opa-
lińską z synami. Cała piątka została 
odnaleziona przez męża Marii. 

W Łabuńkach tymczasem ukrywał 
się Michał Opaliński, który po oko-
ło rocznych robotach przymusowych 
w Berlinie, postanowił nie wracać 
do Niemiec. Dwukrotnie uniknął 
pojmania w Barchaczowie. Naj-
pierw przez Niemców przy budynku 
remizy11, a potem przez Ukraińców. 
W jednej ze stodół wykopał sobie 
ziemiankę, w której ukrywał się aż 
do wyzwolenia. 
 Tak oto potoczyły się losy 
rodziny Opalińskich z Łabuniek. 
Pamięć o tych wydarzeniach pod-
trzymywana jest w ich rodzinie 
z pokolenia na pokolenie. Teraz Wy 
- Czytelnicy IGŁY mogliście być go-
śćmi w ich domu i stać się świad-
kami tej niezwykłej historii… Dzię-
ki nim i dzięki Wam pamięć o tych 
wydarzeniach będzie wciąż żywa…

Małgorzata Cymińska

11 Michał Opaliński budował remizę, 
toteż bardzo dobrze znał budynek. Wybił 
szybę i schował się.

O Jezu maleńki, o Jezu kochany
My także Cię uczcić pragniemy.

Sieroty bez ducha…
Lecz kochać Cię, Panie, umiemy.

Ludzie bez serca zabrali nam matkę
I ziemie nam świętą wydarli.

A teraz chcą zabrać nam Ciebie, Jezusku,
Chcą byśmy się Ciebie wyparli.

I za ten paciorek, co matka uczyła,
Co nasi ojcowie mówili w pokorze,

Rózgami nas biją, trzymają w obozie.

Ale my wiemy: dopóki Ciebie
W swoim sercu mamy.
To nic nam nie zrobią
Ni Niemcy, ni Ruskie,

Wytrwamy i nie zginiemy.

Spisała Lucyna Pilip z Ruszowa-Kolonii
wysiedlona do Łaskarzewa k. Garwolina
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Redakcja: Dlaczego olej? Kiedyś mówiłeś, że dziadko-
wie, ojcowie się tym zajmowali…
Tomasz Kostrubiec: Tak, tylko że dawne bicie oleju 
było okazjonalne. Zbliżały się święta, więc biło się olej. 
W moim przypadku: skończyłem studia na Wydzia-
le Mechanicznym Politechniki Lubelskiej i uzyskałem 
dyplom z badania jakości oleju. Stwierdziłem więc, że 
trzeba to jakoś wykorzystać. Drugi taki kierunek, który 
wówczas mnie interesował to turystyka. Jako pilot wy-
cieczek jeździłem wtedy już parę lat z wycieczkami po 
Europie. Ktoś mnie kiedyś poczęstował w Wiedniu na 
małym targu olejem z pestek dyni. Próbuję i mówię faj-
ny, ale my przecież mamy lepszy! Przyjeżdżam tutaj, na 
Roztocze, próbuję i stwierdzam, nie - nasz jest zdecydo-
wanie lepszy! Takiego oleju nigdzie nie ma. A wcześniej 
wydawało mi się, że ten olej jest wszędzie i tak samo 
smakuje. Wtedy właśnie pojawił się pomysł by tury-
stykę połączyć z tym, czego się na studiach nauczyłem. 
Tak pojawił się sposób na życie. Tak  powstała Olejarnia 
Świąteczna w Ruszowie.

Wojciech Kostrubiec: Ja będę taki jak tata!

Red.: W tym roku obchodzicie 10 lat wpisania Oleju 
świątecznego roztoczańskiego na Listę Produktów Tra-
dycyjnych
T.K.: Wpis na Listę Produktów Tradycyjnych to sukces, 
rzeczywiście. Pewnego dnia my, miejscowi olejarze ze-
braliśmy się i założyliśmy stowarzyszenie, które wpi-
sało olej na listę. Najciekawsze jest to, że nie zaczyna-

liśmy od dołu, bo nikt nic nie wiedział na ten temat. 
Zaczęliśmy od góry, to znaczy od ministerstwa rolnic-
twa. Okazało się teraz, że nasz produkt: Olej świąteczny 
roztoczański to był pierwszy produkt wpisany na Listę 
Produktów Tradycyjnych z województwa lubelskie-
go. Po głębszych badaniach potrzebnych do wpisania 
na tę Listę, ustalono, że olej jest jednym z najstarszych 
produktów regionalnych w Polsce. Oscypek pojawił 
się później. Olej był zawsze. Sienkiewicz też pisał prze-
cież o oleum. Być może szedł sobie uliczkami Zamościa 
(a częstym był tu gościem) i podsłuchał, że są tu ole-
jarnie. A one były od zawsze. W archiwum zamojskim 
są stare pieczątki i notatki. Olej biło się w Zamościu, 
Tomaszowie, Łaszczowie, Krasnobrodzie i Tyszowcach.  
W latach 80 wyburzano teren pod bloki na Nowym 
Mieście w Zamościu i  olejarnie poszłyby na złom. Jed-
ną z nich uratował mój stryj. Pewnego razu pojawia 
się na placu budowy i pyta robotników: „panowie, 
co to jest”. A oni – „panie jakiś złom, ciężkie, ani wziąć 
podnieść, ani co z tym zrobić”. Więc stryj powiedział, 
że może to zabrać. Zapytali po co mu ten sprzęt. „Jak 
wam niepotrzebne to mi się przyda, ja elektryk jestem”. 
„Panie, ale silnika to nie” - mówili. Silnik był najgorszy 
z całego zestawu, starodawny i iskrzył okropnie. Tak to 
stryj odkupił od nich olejarnię, a oni pozbyli się proble-
mu, bo mieli uprzątnąć wszystko, a nie mieli pojęcia, 
jak się za to zabrać. Potem mój ojciec wpadł na pomysł 
jak to wyjąć stamtąd. Otóż obok stał dźwig „żuraw”- 
budowano osiedle. Poszli do dźwigowego i mówią mu, 
że założą się o flaszkę wódki, że on tego nie podnie-
sie. „Co? Nie podniesie?”, „Oj, podnieść to pan podnie-
sie, ale na przyczepę tak daleko to pan nie da rady.” 
„Ja? O flaszkę? Dawajcie flaszkę i przestawiam.” I dzię-
ki temu olejarnia została uratowała. Był taki okres, że 
robiło się co raz mniej oleju, bo pojawił się olej przywo-
żony z Berlina Zachodniego w puszkach. Nowe czasy, 
nowy olej. A potem zaczęły przyjeżdżać młode małżeń-
stwa i chciały chociaż odrobinę w kieliszek postawić na 
wigilii jako 12 potrawę. I tak powolutku, powolutku od-
rodził się zwyczaj bicia oleju na wsiach. Ale to dopiero 
wnuki, od babć poznawały tajniki i smak tradycyjnych 
potraw.  Że nie jest na liście unijnej to tylko z praktycz-
nych względów i powodów.

Red.: Chodzi o tak zwaną krzywiznę banana?
T.K.: Właśnie o coś takiego chodzi. Idę sobie patrzę 
u tego rolnika jest lepszy rzepak, ale jego pole jest 
np. poza granicą gminy czy powiatu to nie mogę u nie-

 Na co dzień przechodzimy obok siebie, 
spieszymy się, mijamy… Często nic o sobie nie 
wiedząc, choć niejednokrotnie chcielibyśmy. 
Dlatego na łamach Igły poznamy się bliżej.
 W tym numerze rozmowa z Tomaszem Ko-
strubcem, twórcą zagrody edukacyjnej w Ru-
szowie, z której dają się słyszeć dźwięki bitego 
oleju.

POZNAJ ICH 
BLIŻEJ

Wojciech i Jan
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go tego rzepaku kupić, bo mam wpisane terytorium, 
z którego mogę rzepak zbierać. Takie bzdury hamowały-
by cały ten proces.

Red.: Kupując rzepak chodzisz po polu i sprawdzasz jego 
jakość?
T.K.: Oczywiście. Jak ktoś chce mi sprzedać to jadę, pa-
trzę na pole, na rzepak. Może to wyglądać dziwnie, ale 
to jest bardzo ważne, bo ostatnio jest modne dosuszanie 
chemiczne rzepaku. A z takiego rzepaku nie mogę zrobić 
dobrego oleju. To nowy problem polskiej wsi. Kiedyś 
było wszystko naturalnie hodowane, a dziś z chemią 
i „Randapami”. Dobry sposób na suchy rzepak. To jest 
duży problem. Są oczywiście środki mniej trujące, ale 
są 5-6 razy droższe, które dosuszają tylko części zielone 
rośliny.  Taki „Randap” i podobne środki zostają w rośli-
nach i nas trują. Rzepak jak wino, musi być dobry! Musi 
być południowy stok, słoneczne stanowisko, dojrzały 
w 100 %. I dopiero z tego coś się da zrobić.

Red.: A co mówią o Was ludzie?
T.K.: Jak mówiłem o ekomuzeum to, że się nie uda to 
nam prosto w oczy mówili. Takie rzeczy to w Krasnobro-
dzie, a nie na Ruszowie. Mieliśmy cel, wizję i nie słu-
chaliśmy tych opinii. Trzeba po prostu chcieć. Podejrze-
wam, że miejscowym byłoby trudniej robić coś innego 
niż wszyscy wokół. Na znanym portalu społecznościo-
wym mamy fajne recenzje. Ludzie nas ogólnie lubią.

Red.: A jakie były wasze początki w Ruszowie?
T.K.:Tutaj przyjęli nas bardzo dobrze. Rzadko się zdarza, 
żeby sąsiedzi byli tacy mili i uczynni. Pomóc mi pole 
orać o 4 rano to dla sąsiada nie problem. Mieliśmy 
mieszkać w Zamościu- tam budować dom, a tutaj przy-
jeżdżać rekreacyjnie na weekendy. Ale dzięki nieuprzej-
mości przyszłej sąsiadki, nie zaczęliśmy jeszcze nic robić, 
a ona nam już ustalała, co można a co nie, zrezygno-
waliśmy. Pomyśleliśmy, że na całe życie się pakować 
w takie sąsiedztwo to nie jest dobre. I uciekliśmy na 
Ruszów.

Red.: Dlaczego właśnie Ruszów?
T.K.: Właścicielka bardzo chciała sprzedać, no i musia-
łem kupić!

Red.: A gdy już tu przyjechałeś to urzekło cię to miejsce, 
coś poczułeś, że tu i nigdzie indziej?
T.K.: Szukałem takiego miejsca. Tu przede wszystkim 
było czysto. Zależało mi na tym, żeby stare drzewa zo-

stały i duch. A, że było spokojnie, ładnie i czysto... Kon-
tynentalny klimat i kserotermiczna roślinność.  Krasno-
bród przy tym wymięka.

Red.: Wróćmy do oleju. Olej się bije czy tłoczy?
T.K.: Różnica jest taka, że olej tłoczony znamy wyłącz-
nie z reklamy. Nie tłoczyło się nigdy oleju. Nikt nie 
miał pojęcia, że się go tłoczy. Bicie wzięło się stąd, że 
były dwa kliny i te kliny trzeba było bić szlagiem, żeby 
ścisnąć to, co jest pomiędzy klinami i wycisnąć z tego 
olej. Każdy przychodził i chciał wybić olej, a nie wytło-
czyć. Dopiero parę lat temu, gdy pojawiła się pewna 
reklama, to wtedy usłyszeliśmy, że olej się tłoczy, albo 
że ludzie chcą olej z pierwszego tłoczenia.

Red.: Zagroda edukacyjna Ruszów 9. Co to takiego?
T.K.: Najpierw było ekomuzeum. Andrzej Kudlicki 
zrobił spotkanie w zamojskim ratuszu, była burza mó-
zgów na nowy produkt turystyczny. Miałem pomysł, 
żeby zrobić ekomuzeum. Pomysł był taki, że zrobimy 
to bez pieniędzy. Każdy kto zechce do takiego muzeum 
przystąpić, to przystępuje jeżeli spełnia pewne warunki. 
Pomysł był dobry, bo zaczęli przyjeżdżać do nas ludzie 
z zewnątrz i pytali jak to jest zrobione, czy mogą pozwie-
dzać i zrobić coś takiego u siebie. Na terenie Zamojszczy-
zny jest parę punktów ekomuzeum, a w naszej gminie 
jest jeszcze klasztor w Łabuniach. Zaczęliśmy  reklamo-
wać sieć ekomuzem „Świąteczna Kraina”. I okazało się, 
że turyści bardzo nie lubią zastanawiać się, co mają zo-
baczyć, tylko najlepiej wziąć folderek i po kolei  wszyst-
kie punkty ekomuzealne zwiedzić. I to była rewelacja, 
bo wszyscy przyjeżdżali z mapką i mówili, że to świetny 
pomysł. Z ekomuzeum do zagrody edukacyjnej doszli-
śmy za sprawą  Centrum Doradztwa Rolniczego oddział 
w Krakowie, które prowadzi Ogólnopolską Sieć Zagród 
Edukacyjnych. Stymuluje gospodarstwa, zajmujące się 
uprawią ziemi czy hodowlą zwierząt, do utworzenia 
mini szkoły, żeby uczyć dzieci m. in. co to za roślinka 
i skąd bierze się np. jajko itd. Okazało się, że spełniamy 
wszystkie warunki (zadaszone miejsce, ogólnodostępne 
wc, pomysł na zagrodę) i możemy prowadzić zajęcia 
i pokazywać, jak robi się tradycyjny olej.

Red.: Widziałam ostatnio na portalu społecznościowym 
film z udziałem dzieciaków z naszej gminy.
T.K.: To film promujący sieć zagród edukacyjnych 
z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łabuńkach 
Pierwszych. Zapraszam do obejrzenia na www.face-
book.com/olejarnia. Te dzieci z Łabuniek były super. 
A Adam Kot „Culinaria”upiekł cebularze. Podczas nagra-
nia programu dzieci zaczęły próbować olej z cebularzem, 
a wypieki Adasia były chrupiące i świeżutkie. Dzieci 
z lubelskiego wiedzą co to jest cebularz, inne go nie zna-
ją. I jak zaczęły maczać w tym oleju, to reżyser nie mógł 
uwierzyć w to, co widzi. W końcu krzyknął, że to super 
scena i jeszcze raz kręcimy. Na to dzieciaki ze zdwojo-
ną siłą rzuciły się na cebularze i olej! Ekipa w szoku, 
żeby tak olej smakował? Szybko odłożyli sprzęt i dalej 
do próbowania.

Red.: Jakie rodzaje oleju można kupić w ruszowskiej ole-
jarni?
T.K.: Najważniejszy to Olej świąteczny roztoczański. 
Sprzedajemy też Olej z rydzyka i Olej lniany. Ten ostat-
ni wrócił do łask po latach niebytu, dzięki swoim wła-
ściwościom leczniczym. Pomaga na wiele dolegliwości.

Rodzina pp. Kostrubców: Justyna, Tomasz, Jan i Wojciech
fot. apoczywaj.pl

cd. na str. 12
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Red.: Co to znaczy?
T.K.: Kwasy omega 3 i omega 6 są to Niezbędne Nie-
nasycone Kwasy Tłuszczowe, bardzo potrzebne organi-
zmowi. Jak przestaliśmy jeść te naturalne rzeczy prosto 
z ziemi, z morza, tylko wszystko przetworzone z mar-
ketów, to przestaliśmy też dostarczać organizmowi te 
kwasy. A w lnianym jest ich prawie 60% ogólnej za-
wartości, więc to jest zastrzyk kwasów nienasyconych. 
Potrzebujemy ich do tego, żeby się nasz mózg rozwijał. 
Jak ich nie dostarczamy regularnie to chorujemy i nie 
chłoniemy wiedzy. Dzieci powinny takie kwasy dosta-
wać jeszcze przed narodzinami. Potem jak są niemowla-
kami (w zupkach) i jak chodzą do szkoły. Przez wiele lat 
olej lniany był w niełasce, ale lekarstwem był. Wrócił 
na rynek też jako środek spożywczy. Spożywamy go na 
zimno. Można go nawet polewać na bułeczkę, do ka-
napek zamiast masła. Trzy łyżki takiego oleju dziennie 
i mamy zapewnione wszystkie niezbędne nienasycone 
kwasy tłuszczowe. Można go pić i są tacy, co prosto 
z butelki świeży wypijają. Działa antynowotworowo. 
Pomaga w leczeniu depresji, cukrzycy, chorób skórnych, 
obniża cholesterol.

Red.: Pomówmy teraz o oleju świątecznym.
T.K.: Ludzie z całej Polski kupują ten olej. Można go jeść 
na zimno, na gorąco, dodawać do najprzeróżniejszych 
potraw. Ostatnio w programie DDTVN z Mikołajem 
Reyem smażyliśmy grzyby boczniaki. Wyszły znakomi-
te. Zrobiliśmy też majonez na bazie Oleju świątecznego. 
Ludzie piszą, mailują, co rusz nowe przepisy przysyłają 
i wstawiają na blogach. Restauracje wprowadziły Olej 
świąteczny do menu. Taki olej nadaje się na prezenty. 
Nie kupi się go w żadnym sklepie. Przy okazji mamy 
reklamę Roztocza.

Red.: Został nam trzeci rodzaj oleju. Będąc jednego roku 
na Kiermaszu Turystycznym w Lublinie zauważyłam 
jak ludzie reagują na Olej z rydzyka. Cóż to jest ten ry-
dzyk?
T.K.: Ten taki kontrowersyjny, bo niesłusznie wiąza-
ny z Ojcem Rydzykiem. Bardzo dobry olej wyciskany 
z  bardzo starej, kiedyś powszechnie uprawianej roślinki. 
Len wykorzystywano od 6 tysięcy lat na olej, a z rydzyk 
od 3 tysięcy. U nas ten olej był robiony powszechnie. 
Nie było rzepaku na polach tylko ten rydzyk. Niektórzy 
wycieczkowicze pamiętają, bo to niedawne czasy. Pa-
nie z KGW spod Chełma mówiły, że jeszcze pamiętają, 
jak dostawały od ojców miotłą z rydzyka. Przy okazji 
i ja się dowiedziałem do czego jeszcze wykorzystywa-

no rydzyk. 40- 50 lat temu była to roślina przemysło-
wa, siana zamiast rzepaku, ale z niej nie robiło się oleju 
świątecznego. Jak musiano go już jeść na przednówku 
to mawiano: „lepszy rydz niż nic”. Polewało się postne 
kartofle tym rydzykiem. Olej jedzono z przymusu. I do-
piero niedawno, jak zrobiono badania i okazało się, że 
w rydzyku jest największa zawartość ze wszystkich zna-
nych środków spożywczych witaminy E, naturalnego 
antyutleniacza i dosyć duża zawartość kwasów omega 3 
- ok. 40 %, wrócił jako olej spożywczy a nie techniczny. 
Rydzyk ma rdzawy kolor nasionka. Bardzo ekologiczna 
roślinka, nie lubi nawozów. Drobniutka jak mak.

Red.: Tajniki bicia oleju… Co się stanie jak szlagiem ude-
rzymy w klin?
T.K.: Szlagu się już nie używa. To jest eksponat w sto-
dole, żeby pokazać i wytłumaczyć, jak ktoś komuś źle 
życzy, to co go trafi i jak to wygląda.

Red.: Ale dalej można bić olej na tych starych olejar-
niach?
T.K.: Oczywiście, że tak. Prasy się zmieniały na prze-
strzeni wieków, ale równolegle działały. Jak Zamość 
powstawał to już były, a te trzy zamojskie działały 
w 1623 r. Wpisane były do rejestru podatkowego.

Red.: I przywożą ludzie tego rydzyka albo rzepak i co 
dalej?
T.K.: Najpierw trzeba go zmielić. Mamy młynek do 
dyspozycji, między dwa walce wsypuje się ziarna i po-
wstają płatki. Potem płatki trzeba podgrzać do tempe-
ratury nie większej niż 70° C, ale ciągle musimy obracać 
piec z płatkami, żeby równomiernie się podgrzały. Na-
stępnie wsypujemy do prasy i wyciskamy. I mamy olej 
zrobiony na zimno. Można go jeść surowy. Jak chce-
my go przetrzymać to musimy go poddać sedymenta-
cji. Białka opadają na dno, mydła, czyli piany idą do 
góry a środkową część możemy zlać do butelek. Dia-
beł tkwi w szczegółach, jaki rzepak, jaka temperatura, 
kiedy wyjąć z pieca, jak grubo mielić. U nas wszystko 
robi się na rękę i na węch. Smak jest na końcu. Nie ma 
żadnych przyrządów, ciśnieniomierz jest tylko w pra-
sie, ale kontrolnie na wypadek, gdyby coś się popsuło 
i ciśnienie spadło. Potrzebuję skupienia, żeby wydobyć 
odpowiedni smak. Zamykam się w olejarni, nie odbie-
ram telefonów… Proces robienia takiego oleju to tak 
1,5 roku. Rzepak trzeba posiać w sierpniu, skosić w lipcu, 
przypilnować i w grudniu dopiero robić z niego olej. 
Długie czekanie na olej to...  może się chcieć. Gdy by-
łem mały i pojechałem do młyna z ojcem, ktoś go tam 
poznał, podszedł i zapytał: to pan robisz ten olej? Jak 
przyjadę w grudniu to popijemy! Wiedziałem, że ludzie 
lubią ten olej z chlebem, ale żeby pić? Okazało się, że 
w olejarni były jeszcze inne rozrywki niż bicie oleju. 
To było święto na wsi. 6 grudnia zaczynał się sezon 
i trwał do wigilii.

Red.: Dlaczego ten wasz olej jest taki smakowity?
T.K.: Zastanawiało mnie to swego czasu. Pamiętam, jak 
od nas jeździli handlarze do odległych miejscowości, to 
ludzie nie kupowali od miejscowych, tylko od naszych, 
bo nasz był lepszy, smaczniejszy. Przy tej rejestracji za-
cząłem mapki układać warstwami jedna na drugą. Ry-
sowałem te mapki i nakładałem, mapka klimatu, gleb. 
Wyszło, że w naszym rejonie jest największe nasłonecz-
nienie, że są tu takie gleby, że w tym rzepaku to wszyst-
ko nabiera smaku i zapachu. Klimat i gleba to jest nasz 

Tomasz Kostrubiec gotuje z Mikołajem Reyem
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skarb miejscowy. Tu jest 2/3 smaku i zapachu. Reszta to 
odpowiednio zrobiony olej. Jak to się wszystko połączy 
to wychodzi coś nie do podrobienia.

Red.: A kto Ciebie nauczył bić taki dobry olej?
T.K.: Zawsze po szkole siedziałem w olejarni. A potem 
grzebałem w dokumentach, papierach, wydawnictwach, 
połączyłem co do czego i robię. A najgorzej wytłuma-
czyć to komuś, że popatrzysz na rzepak i widzisz czy 
z tego będzie dobry olej. A jaka temperatura, wilgotność 
i inne? No, nie wiem, po prostu widzę i wiem. To jest 
proste, ale wymaga nauki, doświadczenia. Na przykład 
nasionka rzepaku powinny być całe, a nie pełne połó-
wek czy zachwaszczenia i czyszczone zaraz po wymłóce-
niu – bo inaczej wszystko przejdzie do oleju.

Red.: Skąd wziąłeś wyposażenie do muzeum?
T.K.: Wszystkie rzeczy mam wyszukane na strychach 
u matki, rodziny, znajomych, sąsiadów czasem kupione 
z ogłoszenia. O każdym przedmiocie, który tam jest trze-
ba opowiedzieć osobną historię. Można opowiadać bez 
końca, bo wszyscy chcą więcej. Olejarni mamy 6, jedna 
sprzed 200 lat.

Red.: W jakie produkty można się zaopatrzyć w olejarni?
T.K.: Oleje roztoczańskie, miody z Tomaszowa, świeczki 
z wosku pszczelego, pyłek kwiatowy, propolis, woreczki 
i wrzeciona lawendowe i najsmaczniejsze krówki z Opo-
la Lubelskiego.

Red.: Ile czasu spędzasz w olejarni?
T.K.: U nas nie pracuje się po zamknięciu. W niedziele 
też się nie handluje. Mamy czynne od poniedziałku do 
soboty od 8.00 do 16.00, w piątki od 12.00 do 18.00.  
Ustaliliśmy pewne rzeczy i tego się trzymamy. Mam 
przez to więcej czasu dla siebie, dla rodziny, dla synów. 
Także mamy normalnie w domu.

Red.: Zatem co jeść?
T.K.: Najlepiej to, co rośnie tu na własnych bakteriach 
wyhodowane. Bo jak coś przyjeżdża nie wiadomo skąd, 
to również nie wiadomo, czy jest dla nas zdrowe. Po-
lecam oczywiście nasze oleje, ale też przepyszne serki 
z koziego mleka z Komarowa, chlebek z Guciowa „Chleb 
i coś do chleba...”

Red.: Ale to drogie jedzenie…
T.K.: To ja proponuję zjeść mniej dobrej jakości jedzenia, 
zamiast więcej niezdrowego i sztucznego.

Red.: I doszliśmy do pieniędzy… Olejarnia to pasja czy 
sposób na zarabianie pieniędzy?
T.K.: Teraz to sposób na zarabianie pieniędzy i ponie-
kąd przy okazji pasja, gdy przychodzą turyści, gdy mogę 
z nimi rozmawiać o biciu oleju. Zwieńczeniem sukcesu 
jest to, że ktoś chce przyjechać i mnie posłuchać. A po-
tem próbuje i mówi, że bardzo dobry jest nasz olej. I to 
jest ta pasja.

Red.: Dziękuję za prawie 3 godzinną rozmowę. Życzę 
wszystkiego dobrego nie tylko na święta. 
T.K.: Dziękuję. Wszytkich Czytelników „Igły” zapraszam
z tym numerem do Olejarni na zakupy z 10% rabatem! 
Oferta obowiązuje do 24 grudnia 2015 r. włącznie.

Agnieszka Piela

Składniki: 
• 5-6 świeżych płatów śledziowych, 
• ok. 100 ml oleju świątecznego roztoczańskiego, 
• 1-2 cebule, 
• pół cytryny (sok), 
• szczypta soli, cukru i pieprzu. 

Wykonanie: 
1. Śledzie zalewamy zimną wodą na 1 godz. 
2. Odlewamy wodę i ponownie zalewamy na 

1 godz.
3. Odlewamy wodę, osuszamy śledzie i kroimy 

w kostkę. 
4. Skrapiamy śledzie sokiem z cytryny. 
5. Cebulę kroimy w drobną kostkę. 
6. Mieszamy śledzie z cebulą. 
7. Dodajemy przyprawy i olej. 

Najlepiej smakują przygotowane 1-2 dni wcześniej.

Olejarnia poleca na święta…

www.facebook.com/olejrzepakowy
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Utwór nagrodzony w VIII Gminnym Konkursie 
W Roku św. Jana Pawła II.

***

Polsko - Ojczyzno moja miła, 
Ziemio, coś tylu wielkich Polaków zrodziła.

Stąd Kopernik, Mickiewicz, Chopin pochodził
tu ukochany Jan Paweł II się urodził.

Co przez skromne życie i nauk mądrości
uczył się pokory, dążył do świętości.

I stanął w Watykanie, jak orzeł w bieli
by objąć ster w Chrystusa Kościele.

Orędzie pokoju głosił na całym świecie
jednoczył, błogosławił, brał na ręce dzieci.

W każdym kraju łączył nadzieje z młodymi
zawsze podkreślał wartość życia i rodziny.

Jednak  na Ojczyźnie i swoim narodzie 
Ojcu Świętemu szczególnie zależało, 
dlatego tylko wspominać Jego naukę

to dla nas Polaków- stanowczo za mało.

Dziś czuwać, to dokonać dobrego wyboru
tych, co strzegą historii, prawa i honoru.

Co chcą polski przemysł i rodziny wspierać
Przyszłość młodym budować, dawać nie zabierać.

By młode rodziny tu swe gniazda zakładały
mogły żyć bezpiecznie i dostatek miały.

I nie były tułaczami gdzieś między obcymi
ale dziedzicami na ojcowskiej ziemi.

Wtedy to dziedzictwo, któremu Polska na imię 
mocne siłą młodych  rodzin - nigdy nie zaginie.

Niech nikt tego, co polskie nie depcze i nie poniża
bo my spod znaku orła i spod znaku krzyża.

Alicja Saputa
Łabunie

TWÓRCZY 
KĘSIK

Zupa-krem pieczarkowy

• 50 dkg pieczarek
• średnia główka cebuli
• średnia główka czosnku
• 1 dkg suszonych grzybów lub 2 kostki grzybowe
• 1/2 szkl. śmietany „Gosposia”
• łyżka oleju
• sól
• pieprz
• natka pietruszki
• 1 płat ciasta francuskiego lub groszek ptysiowy

 Pieczarki myjemy, wkładamy do blachy; doda-
jemy obraną cebulę pokrojoną na 4 części i główkę 
czosnku przekrojoną na połowę. Polewamy olejem 
i pieczemy 30 min. w temp. 180° C.
 W czasie, gdy pieczarki się pieką przygotowu-
jemy 1 litr wywaru z suszonych grzybów lub kostek 
grzybowych. Upieczone pieczarki z cebulą i czosnkiem 
wrzucamy do wywaru i doprowadzamy do wrzenia. 
Tak przygotowaną zupę blendujemy; doprawimy do 
smaku solą i pieprzem. Dodajemy śmietanę i  zagoto-
wujemy. Krem podajemy posypany natką pietrusz-

ki z groszkiem pty-
siowym lub ciastem 
francuskim. Na 
wierzchu zupy mo-
żemy ułożyć kleks ze 
śmietany.
 Ciasto francu-
skie kroimy na 12-16 
części; smarujemy 
roztrzepanym jajkiem 
i zależnie od upodo-
bania układamy pla-
sterki pieczarek lub 
posypujemy kmin-
kiem lub sezamem.

Przepis Anny Swaczyny  
z Ruszowa nagrodzony  
w konkursie Tygodni-
ka Zamojskiego i OSM 
Krasystaw.

Świąteczny tort makowo-kokosowy

Placek makowy:
• 2 szkl. maku
• 2 szkl. cukru
• 1 szkl. bułki tartej
• 12 jajek
• olejek migdałowy
• rodzynki, orzechy
Mak sparzyć, dwukrotnie przekręcić przez maszynkę. 
Żółtka utrzeć z cukrem, białka ubić na sztywną pianę 
i dodać na koniec; połączyć łyżką. Piec ok. 45 min. 

Placek kokosowy:
• 6 białek
• 3/4 szkl. cukru
• 20 dkg wiórek kokosowych
Białka ubić na sztywną pianę, dodać cukier i wiórka 
kokosowe. Wymieszać. Piec ok. 20 min.

Masa: 
• 4 żółtka
• 1 łyżka mąki
• 1 szkl. mleka
• 1 szkl. cukru pudru
• 1 1/2 kostki masła

Z mleka, mąki i żółtek ugotować budyń. Masło 
utrzeć z cukrem pudrem, a następnie stopniowo do-
dawać ostudzony budyń. Dokładnie połączyć do 
uzyskania puszystej masy. Placek makowy przekro-
ić na połowę, posmarować połową masy. Na masę 
położyć placek kokosowy. Wyłożyć resztę masy; 
przykryć drugą połową placka makowego. Wierzch 
polać polewą.

Przepis Anny Sokołowskiej 
z Łabuń



4 października, ognisko integracyjne, Wólka Łabuńska 10 października, wycieczka KGW, Polańczyk 

22 października, odznaczeni przez Wojewodę Lubelskiego
fot. UW Lublin

28 października, pasowanie na przedszkolaka, 
Łabuńki Pierwsze; fot. Photo-Flash Zamość

28 października, pasowanie na przedszkolaka, 
Łabuńki Pierwsze; fot. Photo-Flash Zamość

10 października, wycieczka KGW, Przemyśl

22 października, odznaczeni przez Wojewodę Lubelskiego
fot. UW Lublin

22 października, odznaczeni przez Wojewodę Lubelskiego
fot. UW Lublin



11 listopada, Święto Niepodległości, Łabunie 11 listopada, Święto Niepodległości, Łabunie

11 listopada, Izba Muzealna, Barchaczów

11 listopada, IV Przegląd Piosenki Żołnierskiej, Barchaczów 11 listopada, IV Przegląd Piosenki Żołnierskiej, Barchaczów

11 listopada, IV Przegląd Piosenki Żołnierskiej, Barchaczów

11 listopada, III Rajd Wzgórze 256, Barchaczów11 listopada, III Rajd Wzgórze 256, Bródek



14 listopada, Ogrodniczki na festiwalu, Werbkowice
fot. GOK Werbkowice

22 listopada, w Roku św. Jana Pawła II, Łabunie 22 listopada, w Roku św. Jana Pawła II, Łabunie

22 listopada, w Roku św. Jana Pawła II, Łabunie 22 listopada, w Roku św. Jana Pawła II, Łabunie

22 listopada, w Roku św. Jana Pawła II, Łabunie 3 czerwca, Radość z Pomagania w Łabuńkach P. 22 listopada, w Roku św. Jana Pawła II, Łabunie

14 listopada, Ogrodniczki na festiwalu, Werbkowice
fot. GOK Werbkowice



Fotograficzny przegląd wydarzeń sportowych

5 grudnia, Puchar Europy Karate Kyokushin, Kielce 12 grudnia, Mikołajkowy Truniej Karate, Łabuńki P.

15 października, Ogólnopolski Turniej Karate, Chełm3 października, Turniej Karate, Płoskie

12 grudnia, Krasnobród 
fot. KDK 12 grudnia, Krasnobród

2 grudnia, warsztaty KGW, Ruszów 7 grudnia, warsztaty KGW, Ruszów 
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Z Zamojskiego

 Wieś Łabunie, licząca 80 osad, zamieszkują sami katolicy. Mamy tu sklep chrześcijański, który ledwie 
się utrzymuje, oraz herbaciarnie i garkuchnię, którym nieźle się powodzi. Pośrodku wsi wznosi się piękny pra-
stary klasztor, kiedyś OO. Paulinów, a dziś parafialny, znajduje się on w opłakanym stanie. Mury popękały, 
szczeliny przeświecają, ściany wewnątrz pleśnią obrosłe, podłoga drewniana od niepamiętnych czasów nie 
myta, a lud wiejski, nie znający hygieny, ani szacunku dla domu Bożego, pluje na podłogę, a dziadek ko-
ścielny co dzień polewa podłogę wodą i rozmazuje szczotką.
 Dom Boży u nas znajduje się w wielkim zaniedbaniu, choć parafja bogata i duża, a gospodarze mieszka-
ją w ładnych domach i schludnie. Podobno nie mają szczęścia do gorliwych kapłanów. Był plan, aby odno-
wić kościółek, składki miały być rozłożone z morgi, ale skończyło się na planie. Słyszeliśmy o Towarzystwie 
Krajoznawczem, może kiedy członkowie zabłądzą w te strony, wiele by ciekawych rzeczy widzieli i naocznie 
przekonaliby się o spustoszałym kościółku.
 Wieś Łabunie ludna jest i zamożna, ale gazet mało czytujemy i niema komu zachęcić nas do oświaty, 
to też bardzo smutne fakty się zdarzają. Jeden z miejscowych bogatych włościan kupił od pewnej wdowy 
9 morg ziemi wraz z chałupką i z umową, że wdowa mieszkać będzie do śmierci w swojej chacie. Po kilku 
miesiącach sprzykrzyło się to nowonabywcy, zaskarżył do sądu ową wdowę, by ją usunąć z mieszkania, lecz 
sprawę przegrał. Wdowa jednak nie miała spokoju, bo wkrótce podpalono jej chałupkę i starowina ledwo 
z życiem uciekła, podczas pożaru zgorzało jeszcze 10 domów gospodarskich, a najcięższy cios dotknął naszego 
sołtysa, bo prócz domu zginął mu w ogniu 10-letni synek. Nieszczęśliwi rodzice tracą zmysły z rozpaczy. Ratu-
nek był trudny, bo choć wioska nasza dość bogata, ani we wsi, ani we dworze nie ma narzędzi ratunkowych. 
Pożar powstał z podpalenia i po wsi krążą różne pogłoski, kto mógł to zrobić.

Skowronek

(Ziemia Lubelska, 20 [wtorek] lipca 1909 r, R. IV, Nr 196, s. 4)

wyszperał na polona.pl 
Cyprian Bukaj

SZPERACZ BIBLIOTECZNY

Słownik barwnej polszczyzny
Słowa stare, zapomniane i coraz rzadziej używane  

z okolic Gminy Łabunie 

część X 

Z

• zaparte - zamknięte (podparte kijem)
• zacukać się - wpaść w zakłopotanie, stracić wątek, zaniemówić
• zagata - warstwa ocieplająca ściany budynku (zazwyczaj z wy-

schniętych liści)
• zajdy - tobołek noszony na plecach sporządzony z dużego płatu tka-

niny
• zakinąć - zagubić, zapodziać
• zwachulony- wymięty, pognieciony

Ż

• żuchlać - ssać, przeżuwać
• żyrny - ktoś komu dopisuje dobry lub wręcz nadmierny apetyt

zebrał: 
Jerzy Malinowski

Z BIBLIOTEKI
W Łabuńskiej Biblioteczce Regio-
nalisty ukazały się: Wokół dworu 
i pałacu w Łabuńkach 1771-1944 
Agnieszki Szykuły-Żygawskiej; 
Pragnę drugi tomik poetycki 
s. Bernardy Misiewicz FMM; po-
konkursowe wydawnictwo VIII 
Gminnego Konkursu Interdyscypli-
narnego W Roku św. Jana Pawła II 
oraz zbiór tekstów o leśnej pa-
sterce w 73. rocznicę wydarzenia. 
W opracowaniu publikacja poświę-
cona Mieczysławowi Lipeckiemu. 
W przygotowaniu m. in. kolejny to-
mik Stanisława Kulaszy z Wierzbia. 
 Zapraszamy do biblioteki 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 8.00 do 17.00 i w so-
boty od 8.00 do 13.00. Prosimy 
o pomoc w gromadzeniu regiona-
lizmów-zdjęć, dokumentów, wspo-
mnień

Na Orzechową zaglądać jest zdrowo! 
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Kadencja 2006-2010

Radni rady gminy: Artur Branecki, 
Kazimierz Cymiński, Stanisław Ję-
drzejewski, Józef Juś, Ryszard Jusz-
czak, Roman Kania, Janusz Kasz-
tankiewicz, Roman Krupa, Danuta 
Misztal, Paweł Mróz, Irena Pysie-
wicz †, Jerzy Skraban, Antoni Sku-
ra, Władysław Szerafin, Mirosław 
Zwolan. Przewodniczącym rady 
gminy został ponownie wybrany 
Antoni Skura. Wiceprzewodniczą-
cym został Stanisław Jędrzejewski. 
Rada gminy powołała trzy stałe ko-
misje: Rewizyjną, Planowania Go-
spodarczego, Budżetu oraz do Spraw 
Społecznych.
 Wójtem gminy został wy-
brany na trzecią kadencję Antoni 
Wojciech Turczyn. 
 Sołtysi: Henryk Przyczyna, 
Elżbieta Kuźma, Danuta Misztal, 
Grzegorz Synowiec, Stanisław Te-
lejko, Stanisław Pyś, Mariusz Kli-
za, Władysław Burdzy, Zbigniew 
Wiater, Andrzej Pokrywka, Roman 
Krupa, Tomasz Petryk, Tadeusz Bil.
 W 2007  dochody wynosi-
ły 12.653.396 zł, wydatki stanowiły 
11.716.129 zł. Ze źródeł zewnętrznych 
pozyskano 123.048 zł. W ramach 
wydatków realizowano; moderniza-
cję drogi w Ruszowie do Przecięcia 
795 mb, projekt na budowę drogi 
w Bródku, remont drogi Wólka Ła-
buńska-Łabunie. Kontynuowano 
budowę ciągu pieszo-jezdnego Ła-
bunie-Barchaczów, remont ul. Szkol-
nej. Wykonano 605 mb chodnika 
przy ul. Kościelnej. Przeprowadzo-
no remont świetlicy w Dąbrowie.  
Wykonano dokumentację remontu 
ośrodka zdrowia. Wykonano in-
wentaryzację i koncepcję architek-
toniczną budynku wielofunkcyjne-
go. Wykonano wymianę pokrycia 
dachowego na budynku szkoły 
w Łabuniach.  Gmina od 2007 po-
siada Strategię rozwoju, jest to pod-
stawowy dokument przy ubieganiu 
się o dofinansowanie ze środków 
pomocowych UE.
 Budżet gminy na rok 2008 
wyniósł 16.334.048 zł. Pozyskano 
środki pozabudżetowe w kwocie 
534.182 zł. Wydatki budżetowe wy-
nosiły 13.175.119,59 zł. W dalszym 
ciągu realizowano budowę ciągu 
jezdno-pieszego Łabunie-Barcha-
czów, wykonano modernizację dro-
gi gminnej Ruszów-Kolonia-Wierz-
bie, Łabuńki Pierwsze do wagi 
buraczanej, wybudowano chodnik 
w Łabuniach przy ul. Osiedlowej. 
Wykonano docieplenie budyn-
ków i wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej w świetlicy wiejskiej 
w Łabuniach-Reformie i remizy 
OSP w Ruszowie. Wykonano pro-
jekty techniczne na remont świetlic 
w Mocówce, Bródku, Barchaczowie 
i DK w Łabuniach. Wykonano pro-
jekty rozbudowy oświetlenia dróg 
w Łabuniach, Wólce Łabuńskiej 
i Łabuńkach Pierwszych. Rozpoczęto 
realizację programu  ze środków eu-
ropejskich „Wyjść z cienia”.
 W 2009 roku budżet gmi-
ny po stronie dochodów wynosił 
18.560.980,71 zł, wydatki wykonano 
w kwocie 16.253.800 zł. Pozyskane 
środki pozabudżetowe wynosiły 
728.722 zł. W zakresie budowy i re-
montów dróg wykonano częściowo 
nawierzchnię ciągu jezdno-pieszego 
Łabunie-Barchaczów, budowę drogi 
gospodarczej w Łabuńkach Pierw-
szych i Mocówce, drogi gminnej w 
Barchaczowie, Wykonano 835 mb 
stabilizacji i nawierzchni drogi w 
Bródku, utwardzono 1000 mb drogi 
w Łabuńkach Drugich w kierunku 
Jatutowa, 500 mb ul. Bocznej. Par-
tycypowano w kosztach moderniza-
cji drogi powiatowej Łabunie-Lip-
sko, wykonano projekt na budowę 
drogi Łabuńki Pierwsze-Wierzbie, 
wykonano drogę Mocówka-Bar-
chaczów, wykonano chodnik przy 
drodze Łabuńki Pierwsze, utwar-
dzono chodnik przy boisku Orlik. 
Wykonano modernizację oświe-
tlenia drogowego przy ul. Kościel-
nej, Łąkowej, Lipskiej, Krótkiej, 
w Wólce Łabuńskiej, obok Hospicjum 
w Łabuńkach Pierwszych. Wy-
konano chodnik przy ul. Lipskiej. 
Wykonano udrożnienie rowów 
w Barchaczowie na odcinku 2240 
mb i Łabuniach przy stawach 500 
mb. Oddano do użytku kompleks 
boisk sportowych Orlik, wykonano 
chodnik i schody przy boisku. Do-
konano zmiany konstrukcji dachu 
świetlicy w Wierzbiu. Wykonano 
projekt utworzenia Centrum Kultu-
ry w Łabuniach i modernizację bu-

dynku Domu Kultury. Wykonano 
dokumentację do remontu świetlicy 
w Łabuńkach Drugich. Wykonano 
remont korytarzy w sali gimnastycz-
nej w szkole w Łabuniach.
 W 2010 roku dochody bu-
dżety gminy wynosił 19.063.908,60 
zł. Pozyskano 1.522,395 zł środków 
pozabudżetowych. Wydatki zre-
alizowano w kwocie 17.757.922 zł. 
Wykonano adaptację budynku 
wielofunkcyjnego, modernizację 
budynku ośrodka zdrowia. Zaku-
piono urządzenia i urządzono place 
zabaw w Łabuniach przy Orliku, 
w Łabuniach i Łabuńkach Pierw-
szych przy szkołach, wykonano za-
tokę postojową przy SP Łabunie, 
zagospodarowano skwerek w cen-
trum Łabuń. Rozpoczęto budowę 
garażu dla OSP i remont świetlicy 
w Łabuńkach Pierwszych, prowa-
dzono remont  w świetlicy wiej-
skiej w Wierzbiu (remont instalacji 
elektrycznej, wymiana okien, wyko-
nanie dachu nad salą, remont sali).
Wykonano wymianę stolarki i po-
łożenie paneli w OSP w Majdanie 
Ruszowskim. Wykonano adaptację 
budynku po szkole w Mocówce 
na świetlicę wiejską i przekazano 
budynek do użytku.  Oddano do 
użytku po remoncie i wyposażono 
w sprzęt  świetlicę wiejską w Bar-
chaczowie. W 2010 roku rozpoczęto 
realizację projektów unijnych: „Naj-
lepiej smakuje w Łabuniach” (2010-
2011), „Budowa społeczeństwa in-
formacyjnego przez informatyzację 
samorządów powiatu zamojskie-
go”(2010-2011), „ABC małego od-
krywcy”(2010-2012).

Kadencja 2010-2014 

Radni rady gminy: Branecki Artur, 
Grula Andrzej, Jędrzejewski Stani-
sław, Juś Józef, Juszczak Ryszard, 
Kasztankiewicz Janusz, Klimek 
Agnieszka, Kniaź Adam, Kosak 

Działalność samorządu 
Gminy Łabunie w poszczególnych 

kadencjach (cz. 3, ost.)

 Pierwsze kroki samorządności były trudne. Ustawa samorządo-
wa przekazała gminom szereg zadań w zakresie zaspokajania potrzeb 
mieszkańców, nie przekazując w ślad za tym środków gwarantujących 
ich realizację, w związku z tym realizacja niezwykle pilnych zadań była 
w znacznym stopniu ograniczona.
 Rada gminy liczyła 18 radnych. Do 2002 roku organem wyko-
nawczym w gminie był zarząd gminy. Po zmianie przepisów o wyborze 
wójta, organem wykonawczym gminy jest wójt gminy.
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Bogdan, Krupa Roman, Mróz Pa-
weł, Pysiewicz Irena †, Siek Andrzej, 
Szast Bogusław, Zwolan Mirosław. 
W trakcie kadencji zmarła radna 
Irena Pysiewicz †, w wyborach uzu-
pełniających został wybrany Mi-
rosław Policha. Przewodniczącym 
rady gminy został wybrany Artur 
Branecki. Wiceprzewodniczącym 
został wybrany Mirosław Zwolan.
Rada gminy powołała trzy stałe ko-
misje; Rewizyjną, Planowania Go-
spodarczego, Budżetu oraz do Spraw 
Społecznych. Wójtem gminy został 
wybrany po raz trzeci w wyborach 
bezpośrednich na czwartą kadencję 
Antoni Wojciech Turczyn. 
Sołtysi: Elżbieta Kuźma, Tadeusz 
Bil, Bogusław Szast, Bogusław 
Granda, Grzegorz Synowiec, Marek 
Góra, Stanisław Pyś, Mariusz Kli-
za, Władysław Burdzy, Zbigniew 
Wiater, Andrzej Pokrywka, Roman 
Krupa, Tomasz Petryk. W trakcie ka-
dencji z funkcji sołtysa zrezygnował 
Bogusław Granda †. Mieszkańcy 
Łabuń w wyborach uzupełniających 
na sołtysa wybrali Adama Kniazia.
 Budżet gminy w 2011 r. 
po stronie dochodów wynosił 
20.329.892 zł w tym środki pozabu-
dżetowe 3.891.466 zł. Wydatki wy-
nosiły 20.181.175 zł. W zakresie trans-
portu realizowano zadania z zakresu 
budowy i remontów dróg, chodni-
ków, przepustów na łączną kwotę 
1.036.237 zł. Gmina uczestniczyła 
finansowo w przebudowie drogi 
powiatowej Wólka Łabuńska-Prze-
wale. Wykonano remont świetlicy 
wiejskiej w Łabuńkach Pierwszych 
i  remont instalacji elektrycznej 
w świetlicy Łabuńkach Drugich. 
Remont garaży przy ul. Orzecho-
wej. Wykonano oznakowanie ulic 
w Łabuniach. Kontynuowano reali-
zację projektów unijnych rozpoczę-
tych w 2010 r i rozpoczęto realizację 
nowych; „Zakątek kuchenny KGW 

w Wierzbiu (2011-2012), „Jest w or-
kiestrach dętych jakaś siła” (2011-
2012), Globalne zmiany indywidu-
alne podejście” (2011-2012).
 W roku 2012 dochody gminy 
wynosiły 18.228.189,13 zł, wydatki 
17.983.819,31 zł. W ramach progra-
mów finansowanych z udziałem 
środków europejskich pozyskano 
1.274.093,25 zł. Wykonano remont 
remizy OSP w Barchaczowie. Wy-
mieniono piece gazowe w remizie 
OSP Majdan Ruszowski. Położo-
no panele w świetlicy wiejskiej 
w Łabuńkach Drugich. W roku tym 
kontynuowano program „ABC ma-
łego odkrywcy” rozpoczęty w 2010 
r. oraz programy rozpoczęte w 2011 
r. Przystąpiono również do reali-
zacji nowych projektów: „Przebu-
dowa i remont pomieszczeń Sali 
konferencyjnej w Domu Kultury 
w Łabuniach” (2012-2013), „Klucz 
do przyszłości - program rozwoju 
szkół podstawowych gminy Łabu-
nie” (2012-2013), „Remont budynku 
świetlicy wiejskiej w Łabuniach-Re-
formie” (2012-2013), „Rozbudowa 
świetlicy wiejskiej w Wólce Łabuń-
skiej” (2012-2013), organizacja „Fe-
stiwalu produktu lokalnego „Pomi-
dorowy początek lata” (2012-2013). 
W zakresie transportu gmina party-
cypowała w kosztach remontu drogi 
powiatowej Łabuńki-Sitno, wyko-
nano chodnik przy drodze Łabuń-
ki-Barchaczów, realizowano remon-
ty dróg na łączną kwotę 680.099 
zł. Gmina od tego roku rozpoczęła 
samodzielne dowożenie dzieci do 
szkół, w tym celu zakupiono trzy sa-
mochody o łącznej wartości 108.880 
zł. Wykonano remont pomieszczeń 
przyziemia i kanalizacji w szkole 
w Łabuniach i remont szatni. Wy-
mianę otworów okiennych w Szkole 
w Łabuńkach Pierwszych. Wykona-
no zadaszenie i remont oświetlenia 
na boisku „Orlik”.

 Dochody gminy w 2013 roku 
wynosiły 20.170.784,55 zł, wydat-
ki 25.470.784,55 zł. Uzupełnieniem 
dochodów była pożyczka z WFOŚ 
w kwocie 4.000.000 zł  na budowę 
kanalizacji i kredyt 1.500.000 zł. Do-
tacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich wyniosły 848.179,56 
zł. W ramach tych środków reali-
zowano programy rozpoczęte w la-
tach poprzednich. Realizowano też 
program „Fitness park” (2013-2014). 
Zakończono budowę ciągu jezd-
no-pieszego Łabunie-Barchaczów 
o łącznej dł. 1675 mb, realizowanego 
od 2007 roku. Zakończono budowę 
chodnika Łabuńki-Barchaczów, re-
alizowanego od 2008 roku o dł. 1765 
mb., modernizację 655 mb. drogi 
w Barchaczowie, przekazano dotację 
do Powiatu Zamojskiego na moder-
nizację dróg powiatowych Łabuń-
ki-Sitno i w Majdanie Ruszowskim. 
Wykonano modernizację świetlicy 
wiejskiej w Wierzbiu. Zakończono 
remont świetlic wiejskich w Łabu-
niach-Reformie i Wólce Łabuńskiej 
oraz przebudowę i remont pomiesz-
czeń Sali konferencyjnej w Domu 
Kultury w Łabuniach, wykonano 
docieplenie i elewację budynku UG, 
utwardzenie placu przy świetlicy 
wiejskiej w Wierzbiu. W II półroczu 
rozpoczęto budowę sieci kanaliza-
cyjnej w Łabuńkach Pierwszych, Ła-
buniach i Wólce Łabuńskiej. Gim-
nazjum w Łabuniach i  Gimnazjum 
w Łabuńkach Pierwszych  rozpoczę-
ły realizację  projektu ,,Nauka drogą 
do sukcesu”.
 Przedmiotem działania sa-
morządu gminnego przez te wszyst-
kie lata był rozwój gminy, poprawa 
warunków życia mieszkańców i ak-
tywizacja mieszkańców do większe-
go udziału w życiu gminy. 
 Każdego roku w okresie 
opracowania budżetu gminy odby-
wały się zebrania wiejskie, wnioski 
z zebrań włączano do planów go-
spodarczych gminy. Gospodarność 
i oszczędność to cechy, które przy-
świecały podczas realizacji tych 
zadań. Pozyskiwane pozabudże-
towe środki finansowe pozwalały 
na realizacje większego zakresu za-
dań, pozwalały też na rozwiązywa-
nie problemu bezrobocia dla części 
mieszkańców naszej gminy poprzez 
zatrudnianie ich do prac porząd-
kowych i prowadzenia drobnych 
remontów. Gmina od 2003 roku 
posiada plan zagospodarowania 
przestrzennego. Na przestrzeni lat 
dokonano na wniosek zaintereso-
wanych 9 zmian w planie, w opraco-

Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” w Łabuniach
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waniu jest 5 zmian. Szkoły działają-
ce na terenie gminy są wyposażone 
w sprzęt komputerowy i nowocze-
sne pomoce dydaktyczne. W gminie 
są 3 punkty przedszkolne zapewnia-
jące wychowanie przedszkolne dzie-
ciom od 3 do 5 lat. W gminie działa 
orkiestra dęta i dziecięcy zespół ta-
neczny „Iskierki”, kapela „Grześki” 
z Ruszowa, klub sportowy doto-
wany z budżetu gminy. Na terenie 
gminy działa osiem Kół Gospodyń 
Wiejskich zrzeszających 118 kobiet, 
przy kołach działają zespoły śpiewa-
cze. Panie z kół aktywnie uczestniczą 
w życiu społecznym i kulturalnym 
gminy. W świetlicach wiejskich 
mają do dyspozycji w pełni zorga-
nizowane i wyposażone kuchnie. 
Ponadto w świetlicach wiejskich 
utworzono siłownie i wyposażo-
no je w sprzęt sportowy. Biblioteka 
Publiczna Gminy Łabunie oprócz 
podstawowego zadania, jakim jest 
wypożyczanie książek, organizuje 
spotkania autorskie i wydaje książki 
o gminie. Od 23 maja 2012 r. Gmi-
na posiada herb, nadany uchwa-
łą Nr XIII/76/2012 Rady Gminy 

Łabunie w sprawie ustanowienia 
herbu, flagi oraz innych insygniów 
Gminy Łabunie: pieczęci, sztanda-
ru oraz łańcuchów Wójta Gminy 
i Przewodniczącego Rady Gminy. Od 
2013 roku gmina wydaje Informa-
tor Gminy Łabunie „Igła”, poświę-
cony sprawom gminy, integracji 
społeczności lokalnych, popieraniu 
wszelkiej działalności związanej 
z rozwojem kultury, nauki, sportu, 
kultywowaniu tradycji i ludowych 
oraz popularyzowaniu teraźniejszo-
ści i przeszłości z życia gminy.
 Budżet gminy w 2014 r. wy-
nosił: dochody 17.385.834,85, wydat-
ki 21.023.041,48 zł.
 Wykonano remont dróg 
gminnych na kwotę 94.495,05 zł, 
przekazano dotację 200.000 zł. dla 
Powiatu Zamojskiego na moderni-
zację dróg powiatowych w Łabuń-
kach Pierwszych i Majdanie Ru-
szowskim.
 Przeprowadzono remon-
ty świetlic wiejskich i innych bu-
dynków użyteczności publicznej na 
kwotę  124.190,81 zł. Wykonano ro-
boty budowlane sieci kanalizacji sa-

nitarnej dla miejscowości Łabuńki 
Pierwsze, Łabunie, Wólka Łabuńska 
na kwotę 3.099.034,21 zł. 
 Kontynuowano realiza-
cję projektu „Wrota Lubelszczy-
zny - Informatyzacja Administra-
cji”. Zrealizowano projekty: „Zakup 
wyposażenia do Izby Muzealnej 
w Barchaczowie”, „Doskonałe ka-
dry Zamojszczyzny”, „Aktywizacja 
i rozwój lokalnej społeczności po-
przez zakup strojów dla zespołów 
Kół Gospodyń Wiejskich z Wierzbia, 
Mocówki i Wólki Łabuńskiej”, „Fit-
ness park Łabunie” i „Utworzenie 
fitness parku na wolnym powietrzu 
w Łabuńkach Pierwszych”, „Nauka 
drogą do sukcesu”, „Zmiana kon-
strukcji dachu w budynku świetlicy 
wiejskiej w Ruszowie”, „Wydanie 
albumu promującego gminę Łabu-
nie”, „Budowa stałej współpracy 
między gminami Zaleszany, Pysz-
nica, Komarów – Osada, Łabunie 
i Skierbieszów”.

opracowała 
Bogumiła Maziarczuk

Przydrożne krzyże i kapliczki loko-
wane najczęściej na rozstaju dróg, 
łącząc tym samym sferę sacrum 
i profanum. Są świadkami naszej 
wiary i historii. Historią figury 
w Wólce Łabuńskiej dzielą się pa-
nie: Janina Nowosad z d. Sęk i Ma-
ria Bosiak z d. Nowosad.
Kapliczkę w 1906 r. postawił Anto-
ni Wolski. Miał już trzy córki, kiedy 
na świecie pojawił się długo ocze-
kiwany syn Franciszek. Córki zna-
lazły sobie mężów – Józefa Sęka 
z Wierzbia i dwóch Jastrzębskich. 
Franiu był utalentowany, pięknie 
grał na organce. Wolski był bardzo 
zadowolony, że po trzech córkach 
urodził mu się syn. I przyszła taka 
straszna choroba – prawdopodob-
nie grypa hiszpanka. Franiu zacho-
rował i umarł. Antoni po śmierci 
syna nie mógł sobie dać rady, pytał: 
jak to Bóg dał, Bóg zabrał, dlacze-
go? I na intencję - żeby dzieci nie 
umierały już więcej, figurę postawił. 
Na dodatek jeszcze jakaś ogromna 
burza przeszła przez naszą Wólkę, 
wszystkie uprawy zniszczyła. Anto-
ni zamówił figurę pod Józefowem 

z twardego kamienia. Od tej pory 
wojny były i choroby. Figura nas 
chroniła. Nazywamy ją cudowną. 
W 1944 r. tuż obok niej wybuchła 
bomba. Ogromna debra powsta-

ła. Figura cała, a wszędzie dookoła 
okna powypadały. Każde wojsko 
jak jechało koło tej figury zatrzy-
mywało się i modliło. W latach 70 
XX w. wieźli różaniec do Komaro-
wa, ludzi było pełno przy drodze. 
Kierowca nagle stanął, wysiadł i do 
tej figury poszedł się modlić. Jechał 
całą drogę, wszędzie ludzie stali, fi-
gury różne były, a on nigdzie się nie 
zatrzymał, tylko tu w Wólce. Mó-
wił, że coś mu się zrobiło i musiał 
się tu zatrzymać. Wtedy jakiś duch 
wstąpił w ludzi i zaczęliśmy śpie-
wać pieśń do Matki Boskiej. Ta figu-
ra była tylko jedna we wsi, potem 
postawili krzyże. Cała wieś chodziła 
pod tę figurę na nabożeństwa majo-
we. Tu miejsce było, błonie. Jesiony 
cztery wokół posadzone przez Wol-
skiego. W Archiwum Państwowym 
w Zamościu jest zdjęcie zrobione 
przez żołnierza niemieckiego. Przed 
figurą była rzeka od strony błonia, 
królestwo kaczek i gęsi. Figura za-
wsze zadbana, wystrojona. Ostat-
nio był remont i odsunęli figurę od 
szosy i od remizy. Sołtys Głazowski 
kupił figurkę patrona naszej wsi św. 
Antoniego i wstawił do wnęki. A na 
figurze od zawsze był napis i figurka 
Matki Boskiej. Figura jest wpisana 
do Gminnej Ewidencji Zabytków. 
Każdy kto wierzy, to wie że to cu-
downa figura.                             red.

PRZYDROŻNI ŚWIADKOWIE 
WIARY I HISTORII (5)

fot. A. Piela
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 30 września 2015 r. w bu-
dynku wielofunkcyjnym w Ła-
buniach odbyła się IX Sesja Rady 
Gminy Łabunie. Uczestniczyło 
w niej 14 radnych, wójt, zastępca 
wójta, zastępca skarbnika i kierow-
nik GOPS. Radni podjęli następują-
ce Uchwały nr:
• IX/39/2015 w sprawie stwierdze-

nia wyboru ławników do Sądu 
Okręgowego w Zamościu;

• IX/40/2015 w sprawie uchwale-
nia Statutu GOPS w Łabuniach;

• IX/41/2015 w sprawie określenia 
zasad zwrotu wydatków ponie-
sionych na świadczenia pomocy 
społecznej w formie zasiłków 
okresowych, celowych oraz po-
mocy rzeczowej;

• IX/42/2015 w sprawie szcze-
gółowych warunków przy-
znawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specja-
listyczne usługi opiekuńcze 
z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat oraz trybu 
ich pobierania;

• IX/43/2015 w sprawie określenia 
wysokości oraz szczegółowych 
zasad i trybu przyznawania 
i zwrotu zasiłku celowego na 
ekonomiczne usamodzielnienie;

• IX/44/2015 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych 
umów dzierżawy po umowach 
zawartych na czas oznaczony do 
lat 3;

• IX/45/2015 w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej Miastu 
Zamość na dofinansowanie bie-
żących kosztów funkcjonowa-
nia schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Zamościu;

• IX/46/2015 w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 
lat 3;

• IX/47/2015 w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji grun-
tów obrębu Łabunie numerami 
działek 1859 i 1861;

• IX/48/2015 w sprawie zatwier-
dzenia taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę;

• IX/49/2015 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w budżecie gminy 
na rok 2015;

• IX/50/2015 w sprawie wpro-
wadzenia zmian w uchwale 
Nr III/8/2015 z dnia 28 stycznia 
2015 roku w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej;

• IX/51/2015 w sprawie powierze-
nia Wójtowi Gminy uprawnie-
nia do ustalenia wysokości cen 
i opłat za korzystanie z hal spor-
towych i pozostałych pomiesz-
czeń w budynkach szkół na te-
renie gminy Łabunie;

X Sesja
 

18 listopada 2015 r. w budynku 
wielofunkcyjnym odbyła się X Se-
sja Rady Gminy Łabunie. Uczestni-
czyło w niej 15 radnych, wójt, za-
stępca wójta, zastępca skarbnika, 
dyrektorzy szkół, pracownicy urzę-
du, sołtysi, przedstawiciel KRUS, 
ODR w Sitnie i Powiatowego Leka-
rza Weterynarii. Radni podjęli na-
stępujące Uchwały nr:
• X/52/2015 uchylająca uchwa-

łę w sprawie określenia zasad 
ustalania i poboru oraz termi-
nów płatności, wysokości sta-
wek opłaty targowej i zarządze-
nia jej poboru w drodze inkasa;

• X/53/2015 w sprawie określenia 
wzorów deklaracji i informacji 
podatkowych w zakresie podat-
ku od nieruchomości, rolnego 
i leśnego;

• X/54/2015 w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta przyj-
mowanej do obliczenia podatku 
rolnego na 2016 rok;

• X/55/2015 w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od 
nieruchomości obowiązujących 
na terenie gminy Łabunie;

• X/56/2015 w sprawie wprowa-

dzenia zwolnień od podatku od 
nieruchomości na terenie gminy 
Łabunie;

• X/57/2015 w sprawie określenia 
wysokości rocznych stawek po-
datku od środków transporto-
wych;

• X/58/2015 w sprawie przyjęcia 
Programu Współpracy Gminy 
Łabunie z organizacjami poza-
rządowymi i innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 
2016;

• X/59/2015 w sprawie uchwa-
lenia zmiany w miejscowym 
planie zagospodarowania prze-
strzennego gminy Łabunie;

• X/60/2015 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w budżecie gminy 
na rok 2015;

• X/61/2015 w sprawie wpro-
wadzenia zmian w uchwale 
Nr III/8/2015 z dnia 28 stycznia 
2015r. w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej;

• X/62/ w sprawie zabezpiecze-
nia środków finansowych na 
pokrycie trwałości w projekcie 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w województwie 
lubelskim”.

Uchwały Rady Gminy Łabunie

Pełne teksty protokołów z sesji Rady Gminy Łabunie na stronie:  
http://uglabunie.bip.lubelskie.pl

Informacje

• Pracownik Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Końskowo-
li Oddział w Sitnie zaprasza 
interesantów w poniedziałki 
do świetlicy urzędu gminy.

• Przewodniczący Rady Gminy 
pełni dyżur w każdą środę 
w godz. 8-11 (za wyjątkiem 
dni, w których odbywają się 
sesje RG).

• Pracownik Wydziału Rol-
nictwa i Ochrony Środowi-
ska Starostwa Powiatowego 
w Zamościu w sprawach go-
spodarki leśnej przyjmuje 
w czwartki w godz. 8-10 pok. 
nr 4.

IX Sesja
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WYDARZENIA
24 września w II LO w Zamościu mia-
ła miejsce wystawa „Portret Mojego 
Miasta” członków Młodzieżowej Pra-
cowni Fotografii „Negatyw”, do której 
należy Ewelina Magdziak z Ruszowa.

28 września w szkole w Łabuńkach 
Pierwszych odbyła się uroczystość 
W hołdzie bohaterom 1939-1945.

29 września SP Łabunie obchodziła 
XV Ogólnopolski Dzień Głośnego Czy-
tania. Jedną z czytających była wice 
wójt Helena Szkałuba.
 
30 września Rada Gminy Łabunie wy-
brała 3 ławników do Sądu Okręgowe-
go w Zamościu tj.: Anna Bajaka, Bar-
bara Koniec, Roman Śliwiński.

3 października w Bródku Polskie Sto-
warzyszenie Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Zamościu zorga-
nizowało integracyjny piknik przy pie-
czonym ziemniaku.

4 października Ziemniak w roli głów-
nej wystąpił na Pikniku w Ruszowie.

4 października w Wólce Łabuńskiej 
wokół pieczonego ziemniaka zgroma-
dzili się mieszkańcy sołectwa.

5 października na stadionie GKS Spar-
ta Łabunie przeprowadzono piasko-
wanie boiska.

od 12 października z ZDK w Zamościu 
warsztaty z projektowania plakatu 
prowadził Łukasz Zwolan z Wierzbia.

14 października Złote i srebrne Meda-
le za Długoletnią Służbę otrzymali na-
uczyciele: Roman Jan Pulikowski, Re-
nata Rozkres; Barbara Banaszkiewicz, 
ks. Piotr Rawlik.
 
17 października Historyczną Grę Miej-
ską w Zamościu wygrały Tygrysy 
z Łabuń w składzie (Agnieszka, Jakub 
i Piotr Pielowie).

22 października Wojewoda Lubelski 
Wojciech Wilk wręczył Złote Medale 
za Długoletnią Służbę pracownikom 
Urzędu Gminy Łabunie: Alicji Ciu-
raszkiewicz, Danucie Turczyn, Stani-
sławowi Gredysowi, Zbigniewowi 
Skoczylasowi, Krzysztofowi Wiśniew-
skiemu.

23-25 października gościliśmy w na-
szej gminie nauczycieli z miejscowości 
Székesfehérvár na Węgrzech.

Syn Franciszki z domu Nowak 
i Antoniego, pracownika fizycznego 
– koniuszego w folwarku hrabiów 
Szeptyckich w Wólce Łabuńskiej. 
 Dzieciństwo, do czasu ukoń-
czenia łabuńskiej, siedmioklasowej 
Szkoły Powszechnej, spędził w fol-
warku, dzieląc typowe dole i niedo-
le dzieci z czworaków. Po ukończe-
niu powszechniaka przez jakiś czas 
pracował przy ojcu na folwarku, 
później ochotniczo został przyjęty 
do szkoły wojskowej w Chełmie – 
do artylerii ciężkiej. Z artylerią cięż-
ką brał udział w wojnie obronnej 
Polski we wrześniu roku 1939: m.in. 
jako obrońca Warszawy. Po kapi-
tulacji stolicy dostał się do niewoli 
niemieckiej, z której w maju roku 
1940, w pięciu, uciekli. 13. czerwca 
był już w domu – w wólińskim fol-
warku. Wtedy bracia Maszadrowie, 
Janusz i Bolesław, wciągnęli go do 
ZWZ u Edwarda Lachawca ps. Fru-
wak, Konrad. 
 Ponieważ organizacji po-
trzebna była wtyczka w granato-
wej policji państwowej, Wacła-
wa wytypowano na agenta AK 
w szeregach gadzinowej policji. Był 
w szkole policyjnej w Nowym Są-
czu. Po wyjściu ze szkoły skierowany 
został na posterunek w Tyszowcach, 
gdzie rządził gestapowiec nazywa-
ny potocznie krwawym Schulzem 
i postrachem Żydów lub Schutzpoli-
zei. Niemiec ten chwalił się, że uwa-
ża dzień za stracony, gdy nie zabije 
Żyda, a mści się na Żydach za to, po-
nieważ zabili mu rodziców. Chodził 
z nahajką w rękach, którą ochoczo 
okładał Żydów.
 Wacław nie siedział długo 
na posterunku w Tyszowcach. Był 
przerzucany z posterunku na poste-
runek: m.in. był w Krasnobrodzie, 
za Tomaszowem Lubelskim, w Tar-
nawatce, w Krzywej Wierzbie k. 
Parczewa. Gdy się zorientował, że 
Niemcy przeczuwają jego grę, że coś 
z nim nie tak, wtedy z bronią zwiał 
z posterunku w Krzywej Wierzbie 
– latem 1943 roku. Teraz nastał dla 
niego trudny czas ukrywania się 
i służby w oddziale partyzanckim 

– ciągle pod rozkazami Norberta 
i Edwarda Lachawca, aż do wkrocze-
nia ponownego Sowietów do Polski 
w lipcu 1944 roku.
 W sierpniu roku 1944 ożenił 
się z Marią Maszadrówną, dotych-
czasową jego łączniczką (ps. Czarno-
ta) z E. Lachawcem i por. Janem Tu-
rowskim (ps. Norbert), podobnie jak 
jej dwie siostry – Basia i Tereska. 
W jakiś czas po ślubie, ponieważ 
UB ścigało go, Wacław ujawnił 
się i wstąpił do ludowego WP – do 
berlingowców. Początkowo służył 
w Zamościu (do marca 1945 r.), na-
stępnie w Skierniewicach. Po ukoń-
czeniu przeszkolenia został skie-
rowany na front – dobijać Hitlera 
w samodzielnym batalionie che-
micznym (m.in. razem z kolegą z AK 
Feliksem Buchajem z Wólki Łabuń-
skiej). Po zakończeniu wojny służył 
w Łodzi. W roku 1945 zwolniony do 
cywila z przydziałem do osiedlenia 
się na Ziemiach Odzyskanych – jako 
nagrodę za forsowanie Odry i Nysy. 
Wybrał Świdnicę Śląską nad rzeką 
Bystrzycą, w której zamieszkał do 
końca życia z żoną Marią i synem 
Jerzym. Tutaj zbudowali swoje życie 
rodzinne.

WACŁAW ROMAŃCZUK
(1918-1991) 

Agent AK w Granatowej Policji

SYLWETKI



październik - grudzień 2015  | IGŁA 25

cd. na str. 26

30 października w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym Kochamy 
pieski i kotki organizowanym przez 
Szkołę Podstawową nr 11 w Gliwicach 
wyróżnienie zdobyła Hanna Wolska 
z Punktu Przedszkolnego w Łabuniach, 
op. Anna Grela.

4 listopada laureatkami konkursu 
kulinarnego Tygodnika Zamojskiego 
i OSM Krasnystaw zostały Anna Swa-
czyna z Ruszowa i Aleksandra Woło-
szyn z Barchaczowa.

4 listopada w XIV Wojewódzkim Kon-
kursie Plastycznym Rodzina. Zwierzę 
- przyjaciel rodziny w Krasnymstawie. 
w Kategorii Przedszkola I nagrodę  
otrzymała Martyna Bamburska, lat 
4; kwalifikację na wystawę uzyskały 
Hanna Wolska, lat 4 i Milena Koło-
dziejczyk, lat 4 - podopieczne Anny 
Greli z Punktu Przedszkolnego w Ła-
buniach.

5 listopada w Ogólnopolskim Kon-
kursie Plastycznym O zdrowie dbamy, 
jak się odżywiamy I miejsce: Anna 
Skubisz - Punkt Przedszkolny w Łabu-
niach, op. Beata Gęborys.

9 listopada w Punkcie Przedszkolnym 
w Łabuniach odbyło się pasowanie na 
przedszkolaka.

11 listopada wędrowaliśmy na Wzgó-
rze 256 w 3. Gminnym Rajdzie Pie-
szym.

11 listopada odbył się IV Przegląd Pio-
senki Żołnierskiej w Barchaczowie.

12 listopada  w 19. Jesiennym Konkur-
sie Recytatorskim Świat jest teatrem 
w Zamojski Dom Kultury nagrodę – 
kwalifikację do Turnieju Wojewódz-
kiego w Lublinie zdobyła Amelia 
Binda z SP w Łabuniach (instruktor: 
Jolanta Podkańska).

14 listopada w GOK w Werbkowicach 
odbył się V Międzypowiatowy Festi-
wal Zespołów Śpiewaczych. Gminę 
Łabunie reprezentował zespół Ogrod-
niczki z KGW Łabuńki, który zajął II 
miejsce w kategorii zespoły z kapelą. 

listopad wśród prac powstałych pod-
czas XXXVII Pleneru Malarskiego 
w Cieszanowie nagrodzonych w kon-
kursie Najciekawsza praca roku Je-
sieni Plastycznej w Hrubieszowskim 
Domu Kultury znalazły się wyróż-
nione Dmuchawce Małgorzaty Czuj 
z Łabuń.

15 listopada w świetlicy KGW w Ła-
buniach odbyło się spotkanie kadry 
i sympatyków GKS Sparta Łabunie 
podsumowujące 2015 rok.

 Pracował m.in. w cukrowni 
w Pszennie k. Świdnicy (w straży 
przemysłowej), w sklepie, w Meta-
lowcu i w Fabryce Domów.
 Po wojnie, w PRL-u, nie 
prześladowano go za to, że był wy-
wiadowcą AK w granatowej policji, 
chociaż w tamtych czasach był to 
temat niezręczny – ze względu na 
politykę władz komunistycznych, 
które nie chciały zauważać pozyty-
wów w rodzaju Wacława, ponie-

waż dla komuchów każdy, kto się 
nawet otarł o policję granatową, 
był zły i niegodny uwieczniania 
np. w prasie. Wiedział o tym Wa-
cław i za życia nie chciał, żeby o nim 
pisano. Po wojnie namawiano go do 
wstąpienia do PPR-u, ale odmówił 
i do końca życia był bezpartyjny.

Lucjan Momot
Fot. z arch. rodz. Marii Furmańczukz Łabuń

Kolęda na Boże Narodzenie 1943 
(Wólka Łabuńska, grudzień 1943 r.)

Królu i Panie, gdzie są Twoje trony,
Gdzie są Twe berła i Twoje korony?

O Anieli przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie

Jezusowi maleńkiemu,
W tym żłobeczku

Na sianeczku Złożonemu.

Jezuniu mały, nie mamy kościoła,
Oto w tej szopie lud zgnębiony 

woła:
„Pociesz nas, mała Dziecino,

Patrz, jak wszystkim łzy z ócz płyną.
Wysiedleni i zbłąkani

Zbiegamy się do tej stajni,
By Ci oddać hołd w pokorze,

Jezu mały, na wygnaniu w tej 
oborze”.

Kryj nas pod Twój płaszcz 
(Wólka Łabuńska, wiosna-lato 1942 

lub 1943)

Kryj nas pod Twój płaszcz,
Nie daj nas karać,

Nie daj nam, Maryo,
Na wieki zaginąć,

Z Twoim Synem racz nas pojednać,

Racz o nas, Maryo, zawsze pamię-
tać. /bis/

Pieśń okupacyjna 
do Matki Boskiej

(2 III [19]43 r.)

Zdrowaś Marya, Matko Zbawienia,
Wejrzyj na życie tułaczy,

Ty jedna możesz ulżyć cierpienia,
Ty możesz wyrwać z rozpaczy.

Weź nas pod świętą straż Swej źrenicy,
Maryo, Matko Litości.

Panie, wysłuchaj modłów Dziewicy!
Matko, wysłuchaj ludności!

Zdrowaś Marya, Zdrowaś Marya.

Wejrzyj, o Matko, okiem łaskawym
Na smutnych i uciśnionych,
Na dzieci, starców, więźniów 

strapionych,
Żebrzących Twojej Obrony!

Wznosimy modły do Twego tronu,
Maryo, wysłuchaj błaganie:

Uspokój wojny, zjednaj nam Syna,
Niech już odwróci karanie!

Zdrowaś Marya, Zdrowaś Marya. 

Anna Kłos ułożyła Maryjną supli-
kację „Kryj nas...” w mieszkaniu go-
spodarza Władysława Wszoły we 
wsi Wólka Łabuńska podczas łapan-
ki na roboty do Niemiec wiosną-la-
tem r. 1942 lub r. 1943. Wystraszeni 
ludziska ze wsi pouciekali, Anna 
Kłos została, zdając się na wolę 
Bożą. W chwilach trwogi i niepoko-
ju napisała ową pieśń-błaganie. Su-
plikacja Anny Kłos jest i dzisiaj śpie-
wana przez pobożny lud wsi Wólka 
Łabuńska podczas maryjnych nabo-
żeństw majowych (tzw. „majówek”) 
pod figurą.

Spisał w maszynopisie
Lucjan Momot, sierpień 1966 r.

Fot. z arch. Marii Bosiak z Wólki Łabuńskiej

Anna Kłos z domu Trzepiota urodziła się w 1895 roku w Wólce Łabuńskiej 
zmarła w Warszawie 14 października 1975 roku. 

ŁABUNIANA* 
ZE ŚWIDNICY

*Łabuniana - dokumenty, rękopisy doty-
czące dziejów Gminy Łabunie. Mianem tym 
określane są także zdjęcia, stare pocztówki, 
i inne przedmioty materialne związane z na-
szą gminą.
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22 listopada w Domu Kultury w Ła-
buniach podsumowano VIII Gminny 
Konkurs Interdyscyplinarny W Roku 
św. Jana Pawła II.

23 listopada przy ul. Orzechowej w Ła-
buniach zaparkował mammobus.

26 listopada na podsumowaniu kon-
kursu i otwarciu wystawy pokonkur-
sowej II Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 
Inspiracje twórczością Kornela Maku-
szyńskiego znalazła się praca Marcela 
Braneckiego, lat 5, z PP w Łabuniach, 
op. Joanna Sokołowska.

27 listopada Kaplica Tarnowskich zo-
stała udostępniona dla wiernych. Za-
krystię przeniesiono na pierwotne 
miejsce. W zmianach pomagali straża-
cy z Łabuń i z Wólki Łabuńskiej.

27 listopada w SP w Łabuniach zorga-
nizowano wieczór z baśnią. Podróż do 
Krainy Baśni przygotowały panie: Jo-
anna Policha, Dorota Kobieluch, Ewa 
Latawiec i Marzena Rozkres.

28 listopada w Muzeum Wsi Lubel-
skiej odbył się II Kongres Sołtysów. 
Reprezentantami naszej gminy byli: 
Adam Kniaź – Łabunie, Elżbieta Kuź-
ma – Barchaczów, Renata Małys – 
Łabunie – Reforma, Mariusz Kliza 
– Bródek, Marek Góra – Dąbrowa, Bo-
gusław Szast – Ruszów, Władysław 
Burdzy – Mocówka, Tomasz Petryk – 
Łabuńki Pierwsze i Piotr Głazowski – 
Wólka Łabuńska.

2 grudnia w świetlicy wiejskiej 
w Ruszowie członkinie Kół Gospodyń 
Wiejskich uczestniczyły w warsztatach 
zdobienia techniką decoupage. 7 grud-
nia panie wykonywały stroiki świąte-
cze. Warsztaty prowadziła Agata Piw-
ko - artysta plastyk.

4 grudnia dzieci w Punktach Przed-
szkolnych w Łabuniach i Łabuńkach 
Pierwszych odwiedził Mikołaj.

4 grudnia w Młodzieżowych Spotka-
niach Teatralnych – Ekonomik 2015 II 
miejsce przyznano grupie z Gimnazjum 
w Łabuńkach Pierwszych za parafrazę 
,,Dziadów” cz. II Adama Mickiewicza 
uzupełnioną o muzykę i tekst współ-
czesny korespondujący z dramatem.

4 grudnia na wystawie plakatu Inter-
national Student Poster Biennale Lu-
blin 2015 znalazły się 2 plakaty Łuka-
sza Zwolana.

6 grudnia w 73. rocznicę wysiedleń 
mieszkańców Gminy Łabunie w ko-
ściele parafialnym odbyła się msza św.

Pod koniec paździer-
nika Ochotnicza Straż 
Pożarna w Łabuniach 
wzbogaciła swoje wy-
posażenie w nowo-
czesmy zespół prądo-
twórczy na przyczepie 
ciężarowej. 
 Z b u d o w a -
ny na stalowej ra-
mie agregat Prodi FP 
60 ACG wyposażono 
w silnik wysokoprężny 
z osprzętem i trójfa-
zową prądnicę gene-
rującą prąd o mocy 
maksymalnej 66,3 kVA 
(53kW). Wartym od-
notowania jest fakt, 
że sprzęt, którym dys-
ponują łabuńscy dru-
howie jest najmoc-
niejszym tego typu 
urządzeniem w powie-
cie zamojskim. 

Wyposażenie zakupio-
ne zostało z inicjatywy 
Naczelnika OSP w Ła-
buniach dh Sławomira 
Umylańskiego i Pre-
zesa OSP Łabunie dh 
Tadeusza Gałka przy 
wsparciu Prezesa Zarzą-
du Oddziału ZOSP RP 
w Łabuniach An-
toniego Wojcie-
cha Turczyna. Agre-
gat będzie służyć 
podczas stanów klęski 
żywiołowej do zabez-
pieczania w energię 
elektryczną najważ-
niejszych obiektów 
takich, jak budynki 
użyteczności publicz-
nej, sieć wodociągo-
wą, przepompownie 
w sieci kanalizacyjnej 
czy indywidualne go-
spodarstwa rolne. 

 W związku 
z tym, że OSP Łabunie 
jest jednostką wpisaną 
do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Ga-
śniczego (KSRG) sprzęt 
będzie służyć nie tylko 
mieszkańcom naszej 
gminy, ale może zostać 
skierowany również do 
działań na terenie wo-
jewództwa lubelskiego 
lub nawet całego kraju 
(np. zasilanie szpitali, 
czy wodociągów).
 Sprzęt zakupio-
no ze środków Gminy 
Łabunie, Komendy Po-
wiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Za-
mościu i Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Zamościu.

red.

cd. na str. 28

25 listopada w siedmiu obwodach 
na terenie gminy przeprowadzono 
wybory do Sejmu i Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej. Uprawnio-
nych do głosowania było 5005 
wyborców z tego swój głos oddało 
2598 osób, co stanowi 51,91%. Naj-
większą frekwencją wykazali się 
mieszkańcy obwodu nr 6 - Majdan 
Ruszowski (57,20%) a najmniejszą 
wyborcy w obwodzie nr 5 - Ruszów  
(46,23%).
 Najchętniej oddawano gło-
sy na listę nr 1: KW Prawo i Spra-
wiedliwość (1553 głosy - 59,8%); na 
tę listę najwięcej głosów oddano 

w obwodzie nr 2 - Łabuńki Pierw-
sze. Drugie miejsce uzyskał KWW 
Kukiz’15 - 275 głosów (10,6%). Na 
tę listę najwięcej głosów oddano 
w obwodzie nr 3 - Łabunie (89 gło-
sów). Trzecią lokate w gminie uzy-
skał KW PSL - 212 głosów (8.2%), 
z tego 74 głosy oddano w obwodzie 
nr 2. 
 Wśród kandydatów na po-
słów najlepsze wyniki uzyskali: 
Sławomir Zawiślak (PiS) - 677 gło-
sów, Jarosław Sachajko (Kukiz’15) - 
113 głosów i Arkadiusz Bratkowski 
(PSL) - 108 głosów.
 Wśród kandydatów na se-
natorów najwięcej głosów uzyskał  
Jerzy Chróścikowski (PiS) 1731 gło-
sów. 

red.

PRĄD OD DRUHÓW

WYNIKI WYBORÓW
PARLAMENTARNYCH
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28 października 2015 r. w Punkcie Przedszkolnym 
w Łabuńkach Pierwszych odbyła się uroczystość 
pasowania na przedszkolaka. Gośćmi byli: Wójt 
Gminy Łabunie Wojciech Antoni Turczyn, Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych 
Dorota Faron oraz rodzice. 
 Był to pierwszy ważny debiut przedszkola-
ków. Dzieci podeszły do tego z entuzjazmem, przez 
wiele dni pilnie uczyły się piosenek, wierszy i tań-
ców, cierpliwie znosiły próby części artystycznej. 
Był to dla dzieci ogromny, ale przyjemny wysiłek. 
Najmłodsi uporali się z tym ciężarem doskonale, 
czego efekt mogli podziwiać zaproszeni goście.
 Dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie, paso-
wania ołówkiem dokonała Pani Dyrektor. Każdy 
przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom oraz 
książkę, na dobry początek edukacji.
 Z tej okazji Punkt Przedszkolny otrzymał od 
Wójta Gminy Łabunie upominek - kącik edukacyj-
ny z akcesoriami. Nowy kącik edukacyjny pozwoli 
dzieciom rozwijać się, uczyć poprzez zabawę oraz 
miło i atrakcyjnie spędzać czas w przedszkolu.
Na koniec był też słodki poczęstunek przygotowa-
ny przez rodziców oraz wspólne zdjęcie pamiątko-
we. 
 Punkt przyjął do swojego grona 22 przedszko-
laków, grupę „Krasnali” 4-latki i „Elfów” 3- latki. 

Katarzyna Wolska 
SP Łabuńki P. 

Teksty nadesłane przez szkoły podstawowe

6 listopada 2015 roku uczniowie klasy III wspól-
nie z wychowawczynią p. Anną Pyś przystąpili do 
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej organizowanej 
w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia 
i Gotowania „Śniadanie daje moc” .
 Ta akcja ma na celu zwiększenie świadomości 
o zdrowym odżywaniu dzieci. Objęta jest honoro-
wym patronatem Ministerstwa Zdrowia i Minister-
stwa Edukacji Narodowej.
 Uczniowie najpierw przygotowali, a potem 
wspólnie spożywali drugie śniadanie. W przygo-
towaniach ochoczo wsparli nas rodzice naszych 
uczniów. Dzięki nim na szkolnych „stolikach śnia-
daniowych” znalazły się kolorowe kanapki, przeróż-
ne sałatki warzywno-owocowe. Nie zabrakło rów-
nież soków.
 Tego dnia i w ciągu minionego miesiąca 
w klasie przeprowadzono również pogadanki na 
temat roli śniadania, jako najważniejszego posiłku 
w ciągu dnia. Dzięki niemu dzieci mają siłę i ener-
gię do nauki i zabawy, lepiej się koncentrują na wy-
konywanych zadaniach. Uczniowie dowiedzieli się 
również, że zdrowe odżywianie to nie tylko zdro-
wa żywność. Ważne jest też, by jeść pięć posiłków 
w ciągu dnia o stałych porach i bez pośpiechu, sys-
tematycznie sięgać po nabiał, ryby, mięsa i ciemny 
chleb zamiast bułek, a także picie wody czy soków, 
zamiast szkodliwych napojów gazowanych. Mowa 
była też o niezbędnym ruchu oraz o unikaniu sło-
dyczy i chipsów, które nie są zbyt zdrowe.
 Wspólne przygotowywanie i spożycie śnia-
dania  sprawiło dzieciom i rodzicom wiele radości 
i przyjemności. Rodzice wykazali się dużą kreatyw-
nością i umiejętnościami kulinarnymi, a dzieci fan-
tastycznie się przy tym bawiły.
 Była to niezapomniana przygoda edukacyjna

Anna Pyś
Renata Radziejewska

SP Łabuńki P.

Śniadanie daje moc

25 września 3470 zł wsparcia 
otrzymała Gmina Łabunie jako or-
gan prowadzący na zakup książek 
do bibliotek szkolnych w ramach 
programu Książki naszych marzeń.
Głównym celem programu 
jest wzbogacenie oferty bi-
bliotek szkolnych o atrakcyjne 
dla uczniów książki o tematy-
ce bliskiej ich współczesnym 
doświadczeniom w poznawa-
niu i rozumieniu otaczające-
go świata oraz promowaniu 
czytelnictwa wśród uczniów. 

Do programu przygotowa-
liśmy się bardzo solidnie. 
W marcu przeprowadziliśmy 
Wybory książek. Uczniowie wy-
pisywali tytuły książek, które 
chcieliby przeczytać oraz tych, 
które podobają im się najbar-
dziej. Na podstawie tych wy-
borów złożyliśmy zamówienie 
w księgarni i czekamy na „przy-
bycie” książek naszych marzeń.

Joanna Policha 
SP Łabunie

4 listopada uczniowie klas I-VI 
uczestniczyli w audycji muzycznej 
przygotowanej przez studentów 
Wydziału Artystycznego UMCS 
w Lublinie. Jednym z nich był absol-
went naszej szkoły Mateusz Kulasza.
Studenci zaprezentowali instru-
menty muzyczne oraz zagrali krót-
ki koncert. Chętni uczniowie mieli 
możliwość gry na wybranych in-
strumentach. Wszyscy wspólnie 
zagrali na Bum–Bum-Rurkach.

Dorota Chmura
SP Łabunie
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9 grudnia w świetlicy Urzędu Gminy 
odbyło się spotkanie organizacji po-
zarządowych, społecznych i instytucji, 
na którym ustalono gminny kalendarz 
wydarzeń kulturalnych na 2016 r.

11 grudnia w Galerii Fotografii Ratusz 
zaprezentowano prace członków ZTF. 
W wystawie zatytułowanej Portret 
kobiety znalazły się fotografie Eweli-
ny Magdziak z Ruszowa.

11 grudnia LGD Ziemia Zamojska roz-
strzygnęła konkurs na ciasto i stro-
ik bożonarodzeniowy. Wyróżnienie 
otrzymało KGW Wólka Łabuńska.

12 grudnia W eliminacjach do 
XXII Międzynarodowego Festiwa-
lu Kolęd i Pastorałek Będzin 2016 
w Krasnobrodzie gminę Łabu-
nie reprezentowała Eliza Gladysz 
i Barchaczowskie Super Babki. Wy-
różnienie: Bartek Góra z Dąbrowy 
(I LO Zamość).

8-15 grudnia zebrania wiejskie w so-
łectwach.

red.

 W tym roku szkolnym uczniowie klas V Szko-
ły Podstawowej w Łabuniach uczestniczą w zajęciach 
przyrodniczo – turystycznych „Pieszo przez gminę Ła-
bunie”. Zajęcia mają zachęcić do aktywnego spędzania 
wolnego czasu, a przede wszystkim do poznawania 
swojej „małej Ojczyzny” - cząstki świata, w której przy-
szło nam żyć. Warto poznać krajobrazy, przyrodę, ludzi 
i tworzoną przez nich kulturę zanim znikną, przeminą. 

 Dotychczas poznaliśmy historię naszego kościo-
ła i pałacu Zamoyskich, roślinność łąk, przyrodę parku, 
mierzyliśmy drzewa i określaliśmy ich wiek. Odwiedzi-
liśmy też Izbę Muzealną w Barchaczowie.
 Przed nami wizyta w rezerwacie „Łabunie”, 
i zagrodzie edukacyjnej „Olejarnia Świąteczna” w Ru-
szowie. Na poznanie czekają kolejne zakątki Łabuń.

Marta Machałek, Agnieszka Teterycz 
SP Łabunie

Pieszo przez gminę Łabunie

15 października odbyła się w naszej szkole akademia poświęcona 
Janowi Pawłowi II pod hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego: Jan 
Paweł II – Patron rodziny. W uroczystości wzięli udział uczniowie 
i nauczyciele naszej szkoły oraz Gimnazjum. Mieliśmy okazję uczcić ko-
lejną rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową 
oraz przypomnieć sobie Osobę Papieża Polaka i jego nauczanie. Sylwet-
kę  Jana Pawła II przedstawili uczniowie podczas montażu słowno-mu-
zycznego. Do występu przygotował ich ks. Paweł Szutka. Oprawę mu-
zyczną przygotowała Dorota Chmura. Uczniowie przypomnieli papieża, 
który mówił, że chciałby być zapamiętamy jako papież rodziny 

ks. Paweł Szutka
SP Łabunie

 W tym roku po raz drugi każdy czytelnik, który oddał książkę 
wraz z recenzją lub ilustracją do niej, wziął udział w losowaniu nagród. 
W tym dniu bibliotekę odwiedziło 84 czytelników i wypożyczono 141 
książek, co jest naszym nowym rekordem.
 Lista uczniów, którzy wylosowali w tym roku nagrody: Wójcik 
Agata Vb, Kozioł Magdalena Vb, Medak Sylwia IIIb, Rybak Julia IIIb, 
Bodziuch Kacper IIc, Śliwińska Martyna IIIa, Rybak Patrycja IIIb, 
Bitner Nikola IIb, Słupska Wiktoria IVa, Wiater Nikola IIb, Rozkres 
Weronika IIb, Wiater Klaudia VIb, Feręszkiewicz Dominik IIb, Feręsz-
kiewicz Patryk IIb.

Joanna Policha 
SP Łabunie

Uczestnicy zajęć Pieszo przez gminę Łabunie 
fot. M. Machałek
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NA SPORTOWO
 13 września podczas LOTTO 
Memoriału Kamili Skolimowskiej 
II miejsce w biegu o Puchar Mini-
stra Sportu zajął Partyk Krupa. 

 25 września w Otwartych In-
dywidualnych Mistrzostwach Mia-
sta Zamość i Powiatu Zamojskiego 
LZS w Lekkiej Atletyce dla Gimna-
zjów i SP nasi uczniowie stawali na 
podium: 
Szkoły podstawowe: 60 metrów: 
2003 r. Bodys Hubert SP Łabuń-
ki 8,77 - I m.; 2004 r. Tomasiak Ra-
fał SP Łabuńki 9.48 - III m. 2004 
r. Mozoła Małgorzata SP Łabuń-
ki 9.71 - III m.; 2005 r. Madeja Ja-
kub SP Łabuńki 9.84 - III m. Skok 
wzwyż: 2004 r. Gładysz Eliza SP 
Łabuńki 1,10 - I m.; 2005 r. Kożu-
szek Aleksandra SP Łabuńki 1,05 - 
I m.; skok wzwyż chłopców: 2003 
r. Chrzan Kacper SP Łabuńki 1,20 - 
II m.; 2004 r. Krzaczkowski Kamil 
SP Łabuńki 1,15 - I m.; 2004 r. Ko-
pański Maciej SP Łabuńki - 1,10 - 
II m. Skok w dal chłopców: 2003 
r. Bodys Hubert SP Łabuńki 4,19 - 
II m.; 2004 r. Tomasiak Rafał SP Ła-
buńki 3,81 - I m.
Gimnazja: 100 m: Krupa Patryk 
Gim. Łabunie 12,23 - I m.; 300 m: 
Swatowski Adrian Gim. Łabuńki 
41,74 - I m. Skok w dal: Miller Jakub 
(mieszkaniec Łabuń reprezentujący  
Gim. Nr 6 w Zamościu) 4,91- I m.

 26 września Orion Stihl Jac-
nia pokonał Spartę 3:1, bramkę zdo-
był Łukasz Gulak.

 3 października w Płoskiem 
odbył się I Ogólnopolski Turniej 
Karate Kyokushin o Puchar Wój-
ta Gminy Zamość. Łukasz Kawka 
II m-ce kumite – 60 kg, III m-ce 
kata, Wiktor Kolaja III m-ce kata.

 3 października Sparta sta-
wiła skuteczny opór Huraganowi 
Hrubieszów wygrywając 3:2. Bram-
ki: Łukasz Gulak, Patryk Borowiec, 
Krystian Pupiec.

 6 października Czwartki LA 
Zamość. 1000 m: 2004 r. Wołoszyn 
Michał SP Łabuńki 4,02.70 - I m.; 
2005 r. Kolaja Marcel SP Łabuńki 
4,10.74 - I m. 300 m: 2004 r. Toma-
siak Rafał 54,96 - II m., Kopański 

Maciej 56,98 - III m., Kolaja Szymon 
60,07 - IV m., 2005 r. Madeja Jakub 
58,32 - II m., 2005 r. Kożuszek Alek-
sandra 64,02 - IV m. 600 m: 2005r. 
Kowalczuk Agnieszka - 2,41.06 - 
I m. 60 m: 2003 r. Bodys Hubert 
8,62 - I m.; 2004 r. Krzaczkowski 
Kamil 9,02 - I m. Rzut piłeczką pa-
lantową: 2004 r. Wołoszyn Michał 
SP Łabuńki 33,00 m - II m., 2005 r. 
Madeja Jakub 32,50 m - II m. Skok 
w dal: 2003 r. Bodys Hubert 4,53 - 
I m., 2004 r. Grula Grzegorz 3,61 - 
II m., 2004 r. Mozoła Małgorzata 
3,87 - I m., 2005 r. Piłat Maciej 3,53 
- II m., Łukaszczuk Sebastian 3,43 - 
III m. Skok wzwyż: 2003 r. Chrzan 
Kacper 1,15 - I m., 2004 r. Krza-
czkowski Kamil, Kopański Maciej, 
Tomasiak Rafał 1,20 - I m., 2005 r. 
Kożuszek Aleksandra 1,05 - I m.

 10 października w Chełmie 
odbył się III Ogólnopolski Turniej 
Karate Kyokushin o Puchar Prezy-
denta Miasta Chełm. Rafał Toma-
siak I m-ce kumite, Wiktor Kolaja 
III m-ce Kumite.

 11 października Sparta spło-
nęła 0:1 z Płomieniem Spartanem 
z Nieledwi. 

 18 października Sparta Ła-
bunie zremisowała z Andorią Mir-
cze 1:1. Bramkę dla Sparty zdobył 
w końcówce meczu Łukasz Gulak.

 24 października podczas za-
wodów „Lekkoatletyka dla każde-
go” na warszawskim stadionie AWF 
Patryk Krupa zajął: I miejsce w bie-
gu na 60 m (7,90 s.), I miejsce w sko-
ku w dal (5,54 m), I miejsce w biegu 
na 300 m (41,20 s.) oraz II miejsce 
w rzucie piłeczką palantową (53 m).

 25 października Szumy Su-
siec - Sparta Łabunie 2:1, bramka dla 
Sparty: Karol Batorski.

 31 października na zakoń-
czenie sezonu jesiennego Sparta po-
płynęła na własnym boisku ulega-
jąc 0:2 liderowi z Sitna. 

 13 listopada w sparingu 
z STS Gryf Gmina Zamość o wynik 2:3 
dla Sparty zadbali: Adrian Wójcicki, 
Adrian Maksymiec i Łukasz Gulak.

 21 listopada w sparingu 
z GKS Potok Sitno Sparta uległa są-
siadom 2:3.

 29 listopada Patryk Krupa 
zajął I miejsce w biegu na 60 m 
(7,68 s.) oraz I miejsce w skoku w 
dal (5,54 m). Rekord życiowy Patryk 
osiągnął w czasie zawodów „Lekko-
atletyka dla każdego” rozegranych 
na warszawskim stadionie AWF.

 5-6 grudnia w Katowicach 
odbyły się Mistrzostwa Europy 
Seniorów Open Karate Kyokushin 
IKO oraz Puchar Europy Karate 
Kyokushin IKO Juniorów. Zamoj-
ski Klub Karate Kyokushin, Sekcję 
w Łabuńkach, Gminę Łabunie re-
prezentował Łukasz Kawka. Opie-
kunem zawodnika jest Dawid Ko-
laja.

 12 grudnia w Szkole Podsta-
wowej w Łabuńkach odbył się VI 
Mikołajkowy Turniej Karate Ky-
okushin. W Turnieju uczestniczyło 
169 zawodników z 8 Klubów w tym 
goście z Rawy Ruskiej. Gminę Łabu-
nie reprezentowało 8 zawodników: 
Oliwier Hołys, Mateusz Maziar-
czuk, Bartłomiej Granda, Rafał To-
masiak I miejsce w kumite (walki), 
Wiktor Kolaja I miejsce w kumite, 
Marcel Kolaja II miejsce w kumite, 
Karol Churzępa III miejsce kumite, 
Dawid Tymczuk IV miejsce kata.

Cyprian Bukaj

Podsumowanie rundy jesiennej 
sezonu 2015/2016 w A Klasie

Po rundzie jesiennej Spar-
ta Łabunie zajmuje 9 miejsce 
z 12 punktami (3 wygrane, 3 re-
misy i 5 porażek). Strzelając 14 
goli (1,27 na mecz) i tracąc 19 (1,72 
gola na mecz). U siebie strzelili-
śmy 5 goli, tracąc 8. Jako goście 
trafiliśmy 9 goli i straciliśmy 
11. Najlepszym strzelcem jest 
Łukasz Gulak - 6 goli.
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Zmarli z terenu Gminy Łabunie
• 14. 09. 2015: Paluch Adam († 49 l.)
• 22. 09. 2015: Pawełczuk Wincenty († 59 l.)
• 25. 09. 2015: Paszt Józef († 88 l.)
• 06. 10. 2015: Kurzempa Wanda († 79 l.)
• 14. 10. 2015: Łyś Irena († 77 l.)
• 17. 10. 2015: Ciuraszkiewicz Waldemar († 76 l.)
• 18. 10. 2015: s. Bomba Leokadia FMM († 82 l.)
• 20. 10. 2015: Serafin Michalina († 90 l.)
• 22. 10. 2015: Bamburski Stanisław († 85 l.)
• 22. 10. 2015: Skiba Zofia († 76 l.)
• 24. 10. 2015: Wichrowski Marcin († 26 l.)
• 06. 11. 2015: Zakrzewski Franciszek († 87 l.)
• 18. 11. 2015: Pitak Dariusz († 46 l.)
• 23. 11. 2015: Szponar Teresa († 75 l.)
• 29. 11. 2015: Mołczan Helena († 73 l.)
• 12. 12. 2015: Typiak Andrzej († 63 l.)
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USUWANIE AZBESTU W 2016 R.

Urząd Gminy Łabunie informuje, że od stycznia do 
kwietnia 2016 r. prowadzony będzie nabór wnio-
sków o dofinasowanie usuwania wyrobów zawie-
rających azbest. Szczegóły pod nr tel.: 84 611 60 25.

ODBIÓR POPIOŁU
Z METALOWYCH POJEMNIKÓW

Urząd Gminy Łabunie informuje, że istnieje moż-
liwość odbierania przez PGK Zamość popiołu na-
gromadzonego w metalowym pojemniku, a nie jak 
dotychczas w plastikowych workach.
W związku z powyższym, właściciele nieruchomo-
ści chętni zakupić pojemnik na popiół proszeni są 
o zgłoszenie się do sołtysów.
Koszt zakupu pojemnika (ok. 100-120 zł) należy po-
kryć we wasnym zakresie.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W I PÓŁROCZU 2016 R.
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Łabuńki Drugie
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Wierzbie
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Ruszów-Kolonia

Ruszów

Wólka Łabuńska

Łabunie-Reforma

Majdan Ruszowski

- odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i dodatko-
wo odbiór tworzyw sztucznych, opakowań PET, opako-
wań wielomateriałowych

- odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i dodat-
kowo odbiór szkla białego, szkła kolorowego, papieru 
i tektury, opakowań metalowych (puszki), odpadów 
biodegradowalnych

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
mebli, zużytych opon, baterii, akumulatorów i chemika-
liów odbędzie się w miesiącu marcu w terminie zgodnym 
z  harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.
Pojemniki proszę wystawiać najpóźniej o godz. 7:00; 
worek proszę wystawić w dniu odbioru odpadów obok po-
jemnika. Popiół z palenisk domowych ze zgłoszonych posesji 
będzie odbierany do maja.
Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłaty 
śmieciowej) proszę dokonywać na właściwe konto banko-
we w PBS Zamość o/ Krynice o numerze: 05 9644 1075 2011 
0070 0027 0028 zgodnie z przekazaną Państwu informacją 
o wysokości opłaty komunalnej wraz z adresem nieruchomo-
ści, na której powstają odpady lub numerem ewidencyjnym 
z pisma informacyjnego. Wpłat można dokonywać również 
u sołtysów, a także w Urzędzie Gminy. 

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat!
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych oraz szcze-
gółowa lokalizacja punktów odbioru odpadów dostępna 
pod adresem www.labunie.gov.info.pl

Telefon alarmowy 
do konserwatora 
sieci kanalizacyjnej 506 676 737



Fragmenty życia

Fotografie z archiwów rodzinnych: 
1.: p. Mirosława Polichy z Łabuń; 2.: p. Aleksandra Rozkresa z Łabuń; 

3.: p. Piotra Pieli z Łabuń (przed barem u Królów, ob. ul. Zamojska); 
4.: p. Damiana Paszta z Wólki Łabuńskiej; 5.: p. Krzysztofa Sokołowskiego z Łabuń; 

6.: p. Teresy Umylańskiej z Łabuń. 

cd. na str. IV okładki

1.: Łabunie, 1941 r.

3.: Łabunie, lata 60. XX w. 

5.: LZS Łabunie, lata 70. XX w.  6.: Łabunie, lata 80. XX w. 

2.: Łabunie, lata 40. XX w.

4.: Łabunie, lata 60. XX w.



Fragmenty życia

Fotografie z archiwów rodzinnych:
7., 10: p. Lucjana Momota (przekazane przez Kazimierę Momot ze Świdnicy); 

8, 9.: p. Anny Gałek z Łabuń (pracownicy Urzędu Pocztowego i Telekomunikacji); 
11.: p. Teofili Tomczak z Łabuniek Pierwszych (przekazane przez Agnieszkę Machetę z Ruszowa).

Skany fotografii znajdują się w zbiorach Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie.

Osoby, które posiadają zdjęcia związane z Gminą Łabunie proszone są o ich udostępnienie (do zwrotu). 
Najciekawsze zdjęcia będą umieszczane w kolejnych numerach IGŁY.

Kontakt: redakcja@labunie.com.pl lub tel. 84 611 60 24

9.: Łabunie, lata 50. XX w.

11.: Łabuńki

7.: Wólka Łabuńska

8.: Łabunie, lata 50. XX w.

10.: Wólka Łabuńska, 1942 r.

Łabunie, II Wojna Światowa (fot. z aukcji eBay)


