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Nowi mieszkańcy Gminy Łabunie

Szymon Krupa
(Łabunie)
syn Krzysztofa i Agnieszki
ur. 5 maja 2013 r.
waga 3,5 kg; dł. 57 cm

Lena Helman
(Łabunie)
córka Grzegorza i
Aleksandry
ur. 4 kwietnia 2013 r.
waga 2,9 kg; dł. 55 cm

Oprócz Leny, Przemysława
i Szymona w I I kwartale 2013 r. Gminie
Łabunie przybyło kolejnych 9 nowych
mieszkańców: 3 dziewczynki i 6 chłopców.

Prosimy Rodziców noworodków
o przysyłanie zdjęć na adres mailowy:
redakcja@labunie.com.pl

Pisali o nas

Antoni Palichleb, tak wspomina
Łabunie sprzed I wojny światowej ,
do których trafił w poszukiwaniu pracy .

Rozpytują się i dowiadują wszędzie
o zajęcie, znalazłem pracę jako młodszy
czeladnik u Bukowskiego, rymarza
majątku hr. Szeptyckiego w Łabuniach,
u którego plenipotentem był Kowerski,
a rządcą Tarnowski...

Za pracę miałem otrzymać 3 ruble
miesięcznie i wyżywienie. W warsztacie
pracowało zawsze pięciu lub sześciu ludzi:
majster, jego dwóch synów i trzech
obcych. Było więc dość wesoło, a czasem
aż za bardzo wesoło...

Pani Bukowska na śniadanie
gotowała niezmiennie jęczmienny
krupnik na mleku...
Ten krupnik z czasem mi się sprzykrzył,
więc prowadziłem z Bukowską
pertraktacje, czy nie dałoby się zamiast
krupniku dostać kubek mleka. Po krótkiej
dyskusji usłyszałem ultymatywne
stwierdzenie: "Jedz, jedz, pisakrew, nie
pytaj, czy kłak, czy wełna, aby kicha była
pełna"...

Skłamałbym jednak, gdybym
mówił, że byłem głodny. Jedzenie było
proste, niewymyślne, ale pożywne
i w dostatecznej ilości.

A. Palichleb, Wspomnienie czeladnika, Warszawa,

1970 s. 69

Wybrał i do druku przysposobił
Bogdan Szykuła

Przemysław Bębenek
(Łabuńki Pierwsze)
syn Jarosława i Joanny
ur. 23 kwietnia 2013 r.
waga 3,7 kg; dł. 59 cm
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OdRedakcji

Drodzy czytelnicy z przy jemno-
ścią informujemy, że "Igła" numer 2 jest
gotowa. Trzymacie Państwo w dłoniach
długo oczekiwany Informator Gminy
Łabunie.

Od chwili ukazania się pierwszego nu-
meru - wydania specjalnego - minęły
trzy miesiące. Dziś pora na kolejny .
W środku znajdziecie, oprócz historii ,
garść informacj i bieżących. Szczególnie
polecamy niezbędnik ekologa, czy li jak
segregować śmieci .

Dziękujemy wszystkim Sympaty-
kom za słowa uznania, za oczekiwanie
na "Igłę". Zapraszamy do współpracy
przy redagowaniu pisma. Czekamy na
Wasze opinie - każdy krytyczny głos
przy jmiemy z pokorą.

Życzymy przy jemnej lektury oraz
słonecznych i bezpiecznych wakacj i !

Wszystkich lubiących być na bie-
żąco odsyłamy na naszą stronę interne-
tową www.labunie.com.pl

Do zobaczenia we wrześniu!

Redakcja
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O walorach smakowych pomidorów, ich choro
bach, odmianach - pani Ada

Produkcja pomidorów jest bardzo trud-
na, niektórzy mówią, że oby zielonym do gó-
ry . Łatwa o tyle, że pomidor szybko reaguje
na zmieniające się warunki atmosferyczne, na
nawożenie. Najogólniej można powiedzieć, że
jest łatwo, ale wiadomo- diabeł tkwi w szcze-
gółach i one są najważniejsze. Największym
problem dla pomidora stanowi zmiana prze-
biegu pogody a z tym wiąże się prawidłowy
klimat w obiektach (szklarniach i tunelach fo-
liowych) . W tym roku przebieg pogody był
bardzo niekorzystny i wyprodukować pomi-
dory było bardzo ciężko…

W produkcj i pomidorów pojawiły się
niedawno nowe zagrożenia, nowe szkodniki
i choroby . W tym roku ogromnym problemem
jest wirus pepino. J eszcze nie tak dawno wirus
ten był ty lko w Holandii i wydawało się, że
nam nie grozi . Świat się skurczył, ludzie się
przemieszczają, niektórzy zamawiają rozsady
w Holandii , stąd pepino u nas jest powszech-
ne i urosło do rangi problemu. Wirus pepino
mutuje bardzo szybko i daje wiele objawów
obok nitkowatości l iści , na owocach przypo-
mina zarazę ziemniaczaną, ewentualnie może
na nich powodować wyrostki w górnej jego
części . Wirus przybiera różne postacie-zamie-
ranie liści czy chlorotyczne plamy na liściach.
J eśli zaatakuje rośliny to pomidory są sprze-
dawane, jeśli natomiast wystąpi na owocach,
wtedy nie mogą być przedmiotem obrotu.

N ie nadają się do handlu. Kiedyś mówiło się,
że wszelkie skorkowacenia owoców to objaw
wahania temperatur, dziś wiemy, że jest to też
objaw pepino. Holendrzy mówią, że z tym
trzeba się nauczyć żyć. W tym roku jest już
wiele plantacj i bardzo porażonych wirusem
pepino i najprawdopodobniej zostaną zlikwi-
dowane, jeżeli objawy wystąpią na owocach.
Kolejnym zagrożeniem są nowe szkodniki-
skośnik pomidorowy, który zjada owoc wcho-
dząc do wnętrza, jego larwa wchodzi do we-
wnątrz łodygi i tam żeruje. Roślina obumiera.
N ie widać objawów zewnętrznych. Skośnik
jest trudny do zwalczenia. W momencie, gdy
pojawi się w wewnątrz łodygi jest odporny
na wszystkie preparaty . Zwłaszcza, że prepara-
tów jest coraz mniej . J ak sobie radzić?- mówi
się, że higiena, jeszcze raz higiena i higiena.
Rzeczywiście, dobrze by było zdezynfekować
szklarnie czy tunele foliowe przed rozpoczę-
ciem produkcj i , to na pewno pozwoli w ja-
kimś stopniu uniknąć tych problemów,
chociaż nie do końca. Dezynfekcja zabezpiecza
w pewnym stopniu przed chorobami ale
szkodniki pozostają. Każdy powinien zrobić
wszystko, żeby móc powiedzieć w obliczu
choroby plantacj i – zrobiłem wszystko. Dzisiaj
produkcja pomidora nie jest już takim intrat-
nym zajęciem. Jedno niepowodzenie w pro-
dukcj i może producenta pociągnąć na dno,
dlatego zagrożeń staramy się unikać poprzez
np. stosowanie mat wykładanych przed
szklarnią, żeby można zdezynfekować obuwie.
W wielu regionach jest to standardem u nas

Pomidory u Ogrodniczek

Biesiada pomidorowa odbyła się w świetlicy wiejskiej w Łabuńkach Pierwszych
21 kwietnia 2013 r. Gospodarzami, a raczej gospodyniami tegoż spotkania były panie z KGW
Łabuńki, na co dzień tworzące zespół śpiewaczy „Ogrodniczki”, wspomagane dzielnie przez
panów - mężów. Pomidorowe opowieści snuli: pani Ada Maziarz, reprezentująca firmę
Krezam ul. Młodzieżowa, Zamość i pan Eugeniusz Pasieczny- lokalny producent pomidorów.

Na stole czerwieniły się potrawy z pomidorem w roli głównej, ale i fachowo
przygotowane rozsady. Największe zainteresowanie wzbudziła pomidorowa para -
Jaś i Małgosia (zdj. na okładce). I smaki, oczywiście. Niesamowicie rozgrzewająca zupa
krem, całkiem inna od tych znanych na naszym stole „pomidorówek”, sałatka z suszonych
pomidorów, pomidory nadziewane i pod pierzynką.
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nie ma w żadnej szklarni . W momencie zagro-
żenia- rośliny z objawami wirusa - należy je
wyciąć i spalić. Mniej boimy się raka bakte-
ry jnego, który był ogromnym zagrożeniem dla
ogrodników. Preparaty dezynfekujące sku-
tecznie chronią plantację przed tą bakterią.
W tej chwili umiemy z nim walczyć, ale były
takie lata, że rak niszczył całe nasadzenia w
obiekcie. Widziałam w markecie cały trans-
port pomidora z objawami pepino. Przeciętny
konsument nie zdaje sobie sprawy, że na
owocach jest wirus- wszelkie niedobarwienia,
cena zakupu – zapewne niższa sprawia, że tra-
fiają do obrotu … Ktoś kupi do domu, nie zje,
wyrzuci , a wirus ży je dalej . Dlaczego nie ma
skutecznych preparatów? Wirus mutuje,
w momencie znalezienia antidotum są już na-
stępne odmiany wirusa, inne objawy. Pewien
profesor opowiadał, że próbował zwalczyć
pepino wszczepiając w chorą roślinę innego
wirusa. Okazało się, że w niektórych przypad-
kach rośliny się obroniły , w niektórych nato-
miast wirus zmutował w innym kierunku.
Walka z wirusami jest niezmiernie trudna.
Mniej problemów mają producenci, którzy ro-
bią rozsady w swoim własnym gospodarstwie
i bardzo starannie przygotowują mnożarkę, by
roślina na starcie nie została zainfekowana.

Wirus pepino nie dotyczy ty lko jednej
odmiany, może pojawić się na wszystkich.
Najczęściej dotyka roślin szczepionych- z jed-
nego powodu. Roślina zaszczepiona jest za-
wsze mniej odporna. W miejscu szczepienia
tworzy się rana a roślina po zaszczepieniu
musi się zregenerować. W tym czasie jest po-
datna na czynniki chorobotwórcze. We wła-
snym gospodarstwie zasadą jest, że po
każdym nacięciu rośliny powinno się odkazić
ży letkę spirytusem. N ie jest to możliwe
w wielohektarowych gospodarstwach.
A szkoda. Opracowane zostały procedury od-
nośnie produkcj i nasion a pepino wciąż jest.

Chciałam zwrócić uwagę pań na różno-
rodność odmian pomidorów. Kiedyś były ty l-
ko i wyłącznie pomidory okrągłe, czerwone.
Dziś w typie śliwkowym, sakiewki – one nie
są ładne, nie wybarwiają się, ale smakują re-
welacy jnie, wewnątrz pustawe, raczej jako
uzupełnienie rynku lub do upraw amator-
skich. Podczas pobytu we Francj i w hurtowni

pomidorów dostawałam oczopląsu- tak wiele
kolorów, nawet w paski i kształtów! U nas są
one nieznane. Może moda na różnorodność
pomidora z czasem przy jdzie? Chociażby dla-
tego, żeby zadowolić gusta konsumentów.
Bardzo smaczne- musicie uwierzyć mi na sło-
wo- są pomidory brązowo- czerwone w paski,
mają twardą skórę, raczej dla koneserów.
Są pomidory czarne - podobno są smaczne.
Na naszym rynku do tej pory królowały po-
midory mięsiste, wielkoowocowe- domena
rynku zamojskiego. Swego czasu mówiło się
w Lublinie na targu, giełdzie na takie pomi-
dory : pomidor zamojski . Sprzedawano je od
razu, dwa razy droższe od pozostałych.
Dziś pomidory mięsiste ze względu na trud-
ności uprawia się je w gospodarstwach
o mniejszych powierzchniach. N ie powinno
się jeść zielonych pomidorów- mogą wystąpić
objawy białaczki . N ie powinno się łączyć po-
midora z ogórkiem, pomidora z serem- jedze-
nie tego grozi osteoporozą (oczywiście
zakładając, że zjadane byłyby bardzo duże
ilości) .

W Biszczy powstaje gospodarstwo
szklarniowe, które wystartowało z 7ha, doce-
lowo ma mieć 42ha szklarni, 3 kompleksy po
14ha, które sprzedaje pomidory na eksport.
Eksport żywności wzrasta, ale Polska może
być partnerem tylko dla Rosj i- głównego od-
biorcy . Import pomidora do Polski prawie
równa się eksportowi. Nasze preferencje
zakupowe są w kierunku sieci handlowych.
Sama byłam świadkiem jak do polskich
skrzynek wsypywano pomidory zagraniczne-
hiszpańskie. Sieci dążą wszelkimi drogami do
pomnażania zysków, a my w większości ku-
pujemy tylko w marketach. A trzeba kupować
u sąsiadów!! !

O produkcji i kosztach - pan Eugeniusz Pa-
sieczny

Przy jęło się w naszej rodzimej produk-
cj i , że 8-10 gron na roślinach pomidorów to już
jest super, ale w uprawach przemysłowych
nie można sobie na to pozwolić. Redukuje się
owoce w gronach, by roślina mogła dalej ro-
snąć i zawiązywać kolejne grona. Szkoda, ale
musimy. Redukcję przeprowadza się, gdy
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owoce są wielkości pomidora koktaj lowego.
Są odmiany, u których obserwuje się opada-
nie owoców zielonych. N ie powinno się re-
dukować owoców zbyt wcześnie, bo później
się okaże, że dwa spadły i zostają ty lko dwa.
Wtedy gdzie szukać pieniędzy na tych pierw-
szych trzech gronach? Minęły czasy kiedy
pierwsze trzy grona dawały najwięcej pienię-
dzy . Produkcja przeciągana przez cały sezon
dopiero pozwala przeżyć. J eśli producent wy-
chodzi na zero lub na lekkim plusie to jest
dobrze.

Uprawy przemysłowe najczęściej
uprawiamy w wełnie mineralnej , matach ko-
kosowych. Kiedyś produkowałem na różnych
podłożach- ziemi, torfie. Tu wszystko jest wy-
liczone - tak jak witaminy dla człowieka, tak i
w szklarni - wszystkie składniki wyliczone
w odpowiednich stężeniach, zależne od słoń-

Zupa krem pomidorowa

• 3 marchewki
• 2 cebule
• 5 ząbki czosnku
• 3 liście laurowe
• 1 strąk papryki chili

Wszystko ze sobą zmiksować, następnie
podsmażyć na oliwie z oliwek. 1 l itr przecieru
pomidorowego lub 1 litr pomidorów całych
w soku pomidorowym (z puszki) zmiksować
i zagotować. Następnie do zagotowanych
pomidorów dodać podsmażone warzywa
i gotować ok. pół godziny . Przyprawić bazylią,
oregano, pieprzem i papryką słodką, dodać kilka
łyżek kukurydzy z puszki . Wlać gorącą zupę do
talerza, na środek zetrzeć na drobnych oczkach ser
żółty , a na ser położyć dwie łyżki jogurtu
greckiego. Całość udekorować chipsami chili
i zieloną pietruszką lub bazylią.

Sałatka z suszonych pomidorów

Makaron kolorowy ugotować wg przepisu na
opakowaniu
Słoiczek pomidorów suszonych w zalewie
Salami – pokroić w półplasterki
Ser feta w zalewie z oleju
Oliwki
Sos do sałatki : grecki, wymieszać z olejem z sera
plus 1 łyżka musztardy .

Pomidory nadziewanewiosenną sałatką

Ser biały , rzodkiewka, śmietana, szczypiorek, sól

Pomidory podpierzynką

Ser żółty starty na małych oczkach, majonez
i czosnek wyciśnięty przez praskę wymieszać,
położyć na plastry pomidorów, wierzch posypać
startym serem

ca, pory dnia. Wszystko jest sterowane. Aby
wyprodukować smacznego pomidora trzeba
zdobyć fachową wiedzę.

W wełnie pomidor rośnie w stery lnym
podłożu. Ziarenko sieje się w malutki kore-
czek, przysypuje wermikulitem. Następnie
koreczek sadzi się w kostkę 10x10cm.

Dzisiaj wzrosły koszty energii , opału.
Kiedyś zrywało się pomidory do skrzyneczek
plastikowych, drewnianych, zawoziło się je na
zbyt, skrzynki wracały . Obecnie zamawia się
kartony tekturowe z logo firmy, a to napędza
ogromne koszty zwłaszcza przy niskich cenach
pomidorów.

Był taki czas, że za skrzynkę pomido-
rów można było kupić tonę węgla… Nic nie
wróci , ale historia kołem się toczy i nigdy nie
wiadomo, w którym kierunku!

Redakcja dziękuje Ogrodniczkom za wspaniałe
smaki i opowieści przy stole. Życzymy lokalnym
producentom udanych zbiorów!

Red.
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Wawrzyńca z Komorowa

w literaturze historycznej na ogół

identyfikuje się z rodziną Komo-

rowskich herbu Korczak.

N iejasna jest przynależność

rodowa Erharda dziedzica Wierzbia

w 1435 r. N ie wiadomo czy był

on współrodowcem Łabuńskich

herbu Zagroba, jednak w latach 80.

XV w. Wierzbie należało do Jana

Łabuńskiego.

Na dzieje rodziny Łabuń-

skich nieco światła rzuca wywód

genealogiczny z 1 541 r., przedłożony

w sądzie ziemskim grabowieckim

podczas procesu o części dóbr ła-

buńskich, który Janowi Oleśnickie-

mu wytoczy li bracia Stanisław

i Tyburcy wnukowie Adama Ła-

buńskiego, ówcześni dziedzice Dzie-

rążni . Według tego wywodu

genealogicznego, nie kwestionowa-

nego przez pozwanego Jana Ole-

śnickiego, historia rodziny

Łabuńskich na tym terenie sięgała

schyłku XIV w. Pierwszym i jednym

dziedzicem dóbr łabuńskich, (Łabu-

nie, Łabuńska Wola, Barchaczów,

Dzierążnia, Krynice i N iemierzów)

był Piotr noszący przydomek

Chrząszcz. Piotr Chrząszcz miał pię-

ciu synów, trzech bezdzietnych: Pio-

tra, Mikołaja (który został

biskupem) i J ana; oraz dwóch sy-

nów, którzy pozostawili potomstwo:

Adama, wspomnianego współfun-

datora kościoła w Łabuniach

i Świętosława.

Synem Świętosława był

Jan Łabuński dziedzic większości

dóbr łabuńskich, którego córka Bar-

bara w 1491 r. zastawiła odziedzi-

czoną część dóbr, tj . Łabunie

i Wierzbie, mężowi Piotrowi Potoc-

kiemu.

Adam miał dwóch synów: Jerzego i

Jakuba. Synem Jerzego Łabuńskiego

był Adam, a wnukiem Maciej . Sy-

nami Jakuba byli Stanisław i Ty-

burcy , którzy dziedziczy li na

Dzierążni i zaczęli się pisać Dzierą-

żyńscy . Podjęcie przez Stanisława i

Tyburcego starań o odzyskanie

dawnych dóbr łabuńskich z rąk Ja-

na Oleśnickiego, poprzedziły działa-

nia zmierzające do prawnego

ugruntowania dzierżonej ojcowizny

oraz wzmocnienia prestiżu rodziny .

W 1 527 r. Stanisław, Tyburcy oraz

Maciej (syn ich brata stry jecznego

Adama) wystąpili o wyznaczenie

granic między Dzierążnią a wsiami

królewskimi Werchaniami i Wolicą.

Wyrok w sporze granicznym wysta-

wiony przez Jerzego Krupskiego

kasztelana lwowskiego jako kró-

lewskiego komisarza do wyznacza-

nia granic, spisany w Dzierążni

20 grudnia 1 531 r. król zatwierdził

w Krakowie 9 stycznia 1 532 r.

W 1 537 r. Stanisław, Tyburcy i Ma-

ciej Dzierążyńscy ufundowali ko-

ściół parafialny w Dzierążni . Cztery

lata po fundacj i kościoła w Dzierąż-

ni , jak już o tym wspomniano, przed

sądem ziemskim w Grabowcu pod-

jęli starania o odzyskanie części oj -

cowizny utraconej na rzecz

Oleśnickich.

Synowie i wnukowie pro-

toplasty Łabuńskich Piotra Chrząsz-

cza zapisali się na kartach dziejów

lokalnych i narodowych. Święto-

sław Łabuński znany jest jako

uczestnik delegacj i do króla Kazi-

mierza Jagiellończyka z roku 1462

proszącej o przyłączenie księstwa

bełskiego do Korony . Adam Łabuń-

ski, jak już wspomniano, był zaini-

cjował i przeprowadził fundację

kościoła parafialnego w Łabuniach,

jego wnukowie byli fundatorami

kościoła w Dzierążni .

Do największego znaczenia

spośród Łabuńskich doszedł wszak-

że Mikołaj Łabuński . W wyniku

powołania w 1453 r. na urząd bi-

skupa kaminieckiego (w Kamieńcu

Podolskim) osiągnął on najwyższą

w dawnej Polsce, godność senator-

ską. Karierę Mikołaja Łabuńskiego

(†1467) , zwieńczoną osiągnięciem

sakry biskupiej , poprzedziła praca

urzędnicza u boku króla. J ako pisarz

kancelarii królewskiej należał

do grona współpracowników Kazi-

mierza Jagiellończyka. Mikołaj Ła-

buński swoje dobra we włości

łabuńskiej odstąpił bratu Piotrowi.

Ów Piotr brat biskupa Macieja, mo-

że być tożsamy z występującym

w źródłach Piotrem Łabuńskim, do-

mownikiem arcybiskupa gnieźnień-

skiego Wincentego Kota z Dębna

(1448) oraz Piotrem Łabuńskim

dworzaninem królewskim (1458) .

Obecność Piotra na dworze arcybi-

skupim i królewskim, kariera Miko-

łaja, rola jaką odegrał Świętosław

w inkorporacj i księstwa bełskiego,

świadczy o tym, że rodzina Łabuń-

skich pozostawała w służbie króla

polskiego i jego polityki .

Zagadnienie przynależności

rodowej i herbu Łabuńskich budziło

w literaturze kontrowersję. J an Dłu-

gosz, który zapewne osobiście znał

Mikołaja Łabuńskiego, przypisał

mu herb Zagroba (Zagłoba) . Tak też

przynależność rodową Łabuńskich

w swoich herbarzach przy jęli Kacper

N iesiecki oraz Adam Boniecki . Z ko-

lei Franciszek Piekosiński przypisał

Łabuńskich do herbu Rawicz. I den-

tyfikację herbu tej rodziny , zgodną

ze stanowiskiem Długosza, rozstrzy-

ga jedyna znana pieczęć z kręgu Ła-

buńskich należąca do biskupa

Mikołaja Łabuńskiego.

cdn...

Herb to coś więcej ...

Zapraszamy do zapoznania się z drugą cześcią
ekspertyzy historyczno–heraldycznej opracowanej przez
dr Henryka Sorokę.
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Po nieudanym, trzecim natarciu generał

Leese, dowódca 8 Armii bryty jskiej zwrócił się do

dowódcy 2. Korpusu Polskiego, Generała Dywizj i

W. Andersa, z propozycją zdobycia wzgórza Monte

Cassino. Generał Anders podjął się wykonania za-

dania siłami 2. Korpusu Polskiego, który liczył

48 tys. żołnierzy i składał się z 3 Dywizj i Strzelców

Karpackich, dowodzonej przez Generała Brygady

B. Ducha, 5. Kresowej Dywizj i Piechoty , dowodzo-

nej przez Generała Brygady N . Sulika,

2. Brygady Pancernej , dowodzonej przez Generała

Brygady B. Rakowskiego, grupy arty leri i

(1 0 pułków arty leri i ) dowodzonej przez Generała

Brygady R. Odzierzyńskiego. Żołnierze Korpusu

to w większości byli więźniowie sowieckich obo-

zów koncentracy jnych (źródło: 2. Korpus Polskich Sił Zbroj -

nych na Zachodzie) .

Rejonu Monte Cassino broniła elitarna

niemiecka 1. Dywizja Spadochronowa oraz pułki

wysokogórskie. Pierwsze natarcie 2. Korpusu

(1 1 -1 2 maja) , odparte przez N iemców, przyniosło

duże straty . Kolejne polskie natarcie rozpoczęło się

1 7 maja – zdobyto strategiczne wzgórze 593 i San

Angelio. 1 8 maja rano żołnierze 12. Pułku Ułanów

zdobyli ruiny klasztoru i zatknęli na nim polską

flagę. Korpus stracił 924 żołnierzy , 2930 zostało

rannych, 345 zaginionych.
W walkach pod Monte Cassino znany jest

udział 4 żołnierzy pochodzący z gminy Łabunie:
Bernard Bajankiewicz z Łabuń, Władysław No-
wosad z Wólki Łabuńskiej , Florian Smoleń
z Majdanu Ruszowskiego i Władysław Szykuła
z Dąbrowy.

Bajankiewicz Bernard porucznik rezerwy
ur. 1 903 w Łabuniach zm. w 1989 r. w Londynie,
uczestnik bitwy pod Monte Cassino, odznaczony
Krzyżem Walecznych (z tablicy pamiątkowej na
grobie rodziców z cmentarza w Łabuniach) .

Nowosad Władysław ur. 25
listopada 1901 r.
w Wólce Łabuńskiej . J ego
rodzicami byli J an i Ma-
rianna z Fryzowskich. Ro-
dzina przeniosła się z Wólki
Łabuńskiej do Łabuń, gdzie
Władysław uczęszczał do
szkoły rosy jskiej , bo ty lko

taka istniała. W roku 191 8 wstąpił do Wojska Pol-
skiego, w 1920 będąc żołnierzem służby czynnej
brał udział w "bitwie warszawskiej ". W 1922 roku
ożenił się z Heleną Momot pochodzącą z Łabuń.
Przenieśli się do Wólki Łabuńskiej . Mieli czworo
dzieci .

W sierpniu 1939 roku zmobilizowany na
wojnę jako sanitariusz (źródło: Bodys J., Bodys A. mps "No-

wosad Władysław żołnierz generała Andersa – życiorys") . Aresz-
towany przez sowietów 18 września 1939 r. we
Włodzimierzu Wołyńskim, więziony w Jelno Ka-
rakubachu. Po dziewięciu miesiącach przesłuchań i
fizycznego maltretowania przewieziony do łagru -
Północnego Obozu Kolejowego "Siewżełdorłag" w
dorzeczu Peczory . Po podpisaniu amnestii dnia 19
lipca 1941 roku, zwolniony i przewieziony do obo-
zu Nr 165
w Juży obł. iwanowska. We wrześniu w stanie
wyczerpania fizycznego przewieziony do Tatiszcze-
wa, do formującej się Armii Andersa (źródło: Indeks re-

presjonowanych) . W sierpniu 1942 wyjechał do I raku w
rejon Pahlewi. Później przebywał
w Palestynie i w Egipcie.

We Włoszech przebywał od grudnia 1942
do grudnia 1943 roku. W tym czasie uzyskał prawo
jazdy i został przydzielony do żandarmerii woj-
skowej . Awansowany do stopnia plutonowego.
Od grudnia 1943 do 23 kwietnia 1944 r. brał udział
w walkach nad rzeką Sangro,
a w maju 1944 r. w bitwie o Monte Cassino.
Od 5 IX 1944 do 2 V 1945 walczył w Apeninach
Północnych i w Dolinie Lombardii o Bolonię.

"Nasi" pod Monte Cassino

Bitwa o Monte Cassino (zwana także bitwą o Rzym) – to w rzeczywistości cztery bitwy stoczo-
ne przez wojska alianckie z Niemcami, które miały miejsce w 1944 roku w rejonie klasztoru na Monte
Cassino. Bitwa ta uznawana jest za jedną z najbardziej zaciętych (obok walk pod Stalingradem, na
Łuku Kurskim, lądowania w Normandii, powstania warszawskiego), w czasie I I wojny światowej
(źródło: Wikipedia). Biorące udział w atakach na pozycje niemieckie oddziały amerykańskie, angielskie,
hinduskie i nowozelandzkie straciły łącznie 54 tys. żołnierzy.
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W grudniu 1946 roku ewakuowany do Wielkiej
Brytanii do obozu Rednal. W 1947 r. wstąpił
do Polskiego Korpusu Przysposobienia
i Rozmieszczenia. Pozostał na emigracj i . Zmarł 28
lutego 1970 roku w Londynie i tam został pocho-
wany. Plutonowy Władysław Nowosad posiadał
odznaczenia: Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino,
Gwiazda Za Wojnę 1939-1945, Gwiazda Italii, Me-
dal Wojska po raz pierwszy , Odznaka Pamiątko-
wa 2. Korpusu Polskiego.

Smoleń Florian ur. 1 4 lipca 191 5 roku w Majdanie
Ruszowskim. Jego rodzicami byli Franciszek
i Anna z Kowalczuków. Odbył służbę wojskową,
zmobilizowany na wojnę, walczył pod Kockiem
(źródło: Pruszyński M. - Od Kocka do źródeł Gazeli , Min. Obr. Narod.

, 1 988 s. 1 33) . Przez Bałkany przedostał się do Syrii , do
formującej się z żołnierzy oraz z ochotników ewa-
kuowanych z Rumunii i Węgier Samodzielnej
Brygady Strzelców Karpackich. pod dowództwem
płk. dypl. St. Kopalińskiego. Z nią przebywał
w miejscach dyslokacj i : w Homas w Syrii ,
a po kapitulacj i Francj i , w miejscowości Samekh
na terytorium Palestyny, terenach znajdujących
się pod kontrolą wojsk angielskich. Później
w twierdzy Mersa Matruh, a potem
w ufortyfikowanym rejonie Sidi Baggush.
Z tej pozycj i brygada została wycofana do obozu
El Amiriya pod Aleksandrią, skąd 18 sierpnia 1941
r. wypłynął jej pierwszy konwój do Tobruku.

Od sierpnia do 9 grudnia 1942 roku walczył
pod Tobrukiem do chwili odblonowania twierdzy .
Później walczył pod Gazalą. Brał udział wraz puł-
kiem arty leri i w zdobyciu Bardi .

BliskiWschód. Florian Smoleń w środku.
Fot. arch. rodz. Konopków

Po połącze-
niu Samodzielnej
Brygady Strzelców
Karpackich z 9. i 1 0.
Dywizją Piechoty
przybyłej z ZSRR
składających się
z ochotników, by-
łych więźniów so-
wieckich łagrów w
3. Dywizję Strzel-
ców Karpackich,
walczył w 3. Kar-
packim Pułku Arty-
leri i Przeciwpanc.
uczestnicząc w wal-

kach 2. Korpusu w kampanii włoskiej pod Monte
Cassino od 1 1 –1 9 maja 1944 r. i w zdobyciu Bolonii
21 kwietnia 1945 r.
Smoleń Florian bombardier 3. Karpackiego Pułku
Arty leri i Przeciwpancernej odznaczony Krzyżem
Walecznych zmarł 5 grudnia 1945 r.; jest pochowa-
ny na cmentarzu wojskowym w Bolonii .

Szykuła Władysław ur. w Łabuńkach w 1901 r.,
s. J ana i Barbary . Ożenił się i zamieszkiwał
w Dąbrowie, miał 4 córki . Zmobilizowany na woj-
nę w 1939 do kawalerii . Aresztowany przez sowie-
tów 20 września 1939 r. we Włodzimierzu
Wołyńskim. Przebywał w łagrach: J elno Karaku-
bach wi „Siewżełdorłag”. Po podpisaniu amnestii
w obozie Nr 165 w Juży obł. iwanowska i Tatisz-
czewie wraz Władysławem Nowosadem (źródło: In-

deks represjonowanych) . Z Armią Andersa wyszedł do
I raku. Pod Monte Cassino został ciężko ranny . N i-
gdy już nie wrócił do zdrowia. Schorowany, nie
opuszczał polskiego szpitala wojskowego w Pen-
ley . Zmarł w 1950 r. i został pochowany na cmen-
tarzu we Wrexham niedaleko Liverpoolu.

Bogdan Szykuła

Polski CmentarzWojenny
w Bolonii

Grób Floriana Smolenia

Szanowni Państwo, jeżeli posiadacie widomości
o żołnierzach pochodzących z Gminy Łabunie
walczących w Polskich Siłach Zbrojnych na
Zachodzie, proszę o kontakt z Biblioteką Publiczną
Gminy Łabunie.



10 IGŁA | kwiecień-czerwiec 2013

W 1953 r. z inicjatywy
Henryka Majewskiego powoła-
no pierwszy zarząd OSP, w skład
którego weszli : Mieczysław Li-
pecki - Prezes, Henryk Majew-
ski - Komendant, Paweł Krupa -
Zastępca Komendanta, Józef Cyc
- Skarbnik, Antoni Szala - Sekre-
tarz. J ednostka liczyła wtedy 33
członków a pierwszymi sprzęta-
mi jakie posiadała były : pompa
ręczna, bosaki, tłumice oraz dra-
bina. Straż wyjeżdżała do poża-
rów furmankami użyczonymi
przez miejscowych strażaków.

W 1954 r. przy starym
Domu Ludowym została dobu-
dowana strażnica. W 1958 r. jed-
nostka otrzymała pompę PO-3.
Przy każdej inicjatywie społecz-
nej nie brakowało braci strażac-
kiej .

W 1960 r. nastąpiła
zmiana zarządu, nowym Preze-
sem został Franciszek Cybula,
Komendantem - Paweł Krupa,
Zastępcą Komendanta - Stani-
sław Bamburski , Skarbnikiem -
Józef Słupski a Sekretarzem -
Stanisław Legieć . Z inicjatywy
straży rozpoczęto elektryfikację
wsi, którą zakończono w 1961 r.
Następną działalnością społecz-
ną była budowa drogi od Ra-
chodoszcz oraz wodociągu.

W 1967 r. w związku
z przejściem Pawła Krupy do
pracy w Gromadzkiej Radzie
Narodowej w Suchowoli , funk-

cję Komendanta objął ponownie
Henryk Majewski i sprawował
ją przez 4 lata. W 1971 r. Naczel-
nikiem został Jerzy Bryk, Zastęp-
cą Naczelnika - Jan Bamburski
a Skarbnikiem - Roman Bam-
burski . W trakcie tej kadencj i za-
rządu został wybudowany Dom
Strażaka. Budowa była finanso-
wana z funduszu Powiatowej
Straży Pożarnej w Zamościu oraz
przy skromnym udziale miejsco-
wej jednostki . Bardzo duży
wkład pracy zawodowej , jak
i społecznej wniósł płk Mieczy-
sław Skiba. Murowany Dom
Strażaka został oddany do użyt-
ku w 1985 r.

W roku 1997 Prezesem zo-
stał Jan Szala, Naczelnikiem -
Antoni Sawka, Sekretarzem Sta-
nisław Płaza. W tym czasie przy
aktywnym udziale straży wieś
Majdan Ruszowski została zga-
zyfikowana i stelefonizowana,
założono również ogrzewanie
gazowe w Domu Strażaka.

W 2000 r. Naczelnikiem
został Andrzej Legieć, Zastępcą
Naczelnika - Krzysztof Płaza
a Skarbnikiem Antoni Sawka.
W tym czasie została wykonana
toaleta, szambo oraz zmienio po-
krycie dachowe Domu Strażaka.

W 2002 r. zakupiono mo-
topompę PO-5 oraz przeprowa-
dzono remont wewnątrz remizy .

W 2003 roku odbyły się
obchody 50 - lecia OSP. Związek

Historie gminnych OSP

Majdan Ruszowski

„Umiemy żyćjasno, zhonorem idumnie

Ożywiaćmarzenia i spełniaćswesny

Więctrzeba światkochaći strzecgo rozumnie

RycerzeFloriana tomy…”

WYDARZENIA

21 marca w hali sportowej Szko-
ły Podstawowej w Łabuńkach
Pierwszych odbył się VI I I Turniej
w Halowej Piłce Nożnej Szkół
Noszących Imię Prymasa Stefana
Wyszyńskiego. 65 zawodników
reprezentujących 7 szkół: 3 szkoły
podstawowe i 4 gimnazja wal-
czyło o Puchar Wójta Gminy Ła-
bunie. Na boisku naj lepiej
spisywali się zawodnicy ze Szko-
ły Podstawowej w Łabuńkach
i Gimnazjum w Łabuńkach, któ-
rzy po rozegraniu wszystkich
spotkań uplasowali się na naj -
wyższych stopniach podium
w swoich kategoriach wieko-
wych. Turniej poprzedziła część
artystyczna poświęcona Pryma-
sowi Stefanowi Wyszyńskiemu
przygotowana przez uczniów
Szkoły Podstawowej w Łabuń-
kach Pierwszych.

23 marca w Galerii Błękitnej
w Łabuniach miało miejsce pod-
sumowanie IV Gminnego Kon-
kursu Plastycznego "Przed
Wielkanocą". 1 06 prac zgłoszo-
nych do konkursu zostało pod-
danych ocenie pani Marii
Fornal , absolwentce PLSP w Za-
mościu, pomysłodawczyni i ko-
ordynator Zamojskich Spotkań
Kultur, która spośród nadesła-
nych prac wytypowała te naj -
lepsze, autorstwa Darii Gruli ,
Wiktorii Karchut, Żanety Smut-
niak, Julii Szmit, Amelii Kurzem-
py, Natalii Kolaj i i Magdaleny
Magdziak. Gali wręczenia na-
gród ufundowanych przez Wójta
Gminy Łabunie Antoniego Woj-
ciecha Turczyna, który osobiście
pogratulował laureatom - towa-
rzyszyła wystawa i kiermasz, z
którego dochód (261 zł.) przezna-
czono na Hospicjum dla Dzieci
im. Małego Księcia w Lublinie.
Tego samego dnia w Świetlicy
Wiejskiej w Wierzbiu odbyło się
spotkanie promocyjne Gminy
Łabunie, na którym pojawili się
przedstawiciele władz gminy
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Ochotniczych Straży Pożarnych
RP nadał jednostce Złoty Medal
za zasługi dla Pożarnictwa,
a Związek Wojewódzki w Lubli-
nie nadał jej Sztandar. W tym
samym roku straż pozyskała sa-
mochód pożarniczy Żuk.

W 2008 r. ukonstytu-
ował się nowy zarząd w skła-

dzie: Prezes - Stanisław Płaza,
Naczelnik - Andrzej Legieć, Za-
stępca Naczelnika - Krzysztof
Płaza, Skarbnik - Antoni Sawka,
Sekretarz - Jarosław Legieć .
W tej kadencj i w ramach projek-
tu EFS „Wioska internetowa -
kształcenie na odległość na tere-
nach wiejskich” OSP otrzymała
6 stanowisk komputerowych
wraz z meblami i instalacjami:
elektryczną i alarmową. Zaku-
piono stoły i krzesła do sali kon-
ferency jnej .

W 2010 r. wymieniono
w całej remizie okna, drzwi,
oświetlenie i podłogę w sali ta-
necznej . W tym samym roku
OSP Majdan Ruszowski otrzy-
mała nowy samochód Mercede-
sa Sprintera. Wyremontowano
również pomieszczenia w piwni-
cy i doposażono siłownię
w sprzęt sportowy. Ze środków
funduszu Rady Sołeckiej zaku-

piono nowe naczynia, regały ,
szafy , ladę chłodniczą, krajalnicę
oraz piekarnik parowy, a ze
środków własnych zlewozmy-
wak przemysłowy.

W 2012r. nastąpiły zmia-
ny w Zarządzie, w jego skład
weszli : Prezes - Stanisław Płaza,
Naczelnik - Dariusz Życzkiewicz,

Zastępca Naczelnika - Dariusz
Malicki , Sakrbnik - Leszek Korol ,
Sekretarz - Grzegorz Sawka, Go-
spodarz - Kazimierz Ćwik.
W 2013 r. nowym Prezesem zo-
stał Roman Przyczyna.

5 maja 2013 r. w Majdanie Ru-

szowskim odbył się jubileusz

60 - lecia miejscowej OSP połą-

czony z gminnymi obchodami

Dnia Strażaka. Wójt Gminy Ła-

bunie Antoni Wojciech Turczyn

wraz z Prezesem Zarządu Od-

działu Powiatowego ZOSP RP,

Kazimierzem Mielnickim oraz

mł. bryg. Dariuszem Jakubcza-

kiem z Państwowej Straży Po-

żarnej w Zamościu wręczy li

odznaczenia najbardziej zasłu-

żonym druhom. Medal Honoro-

wy im. Bolesława Chomicza

odebrał Jan Szala.

Bożena Juszczak-Tymczuk

Dożynki Gminno-Parafialne
2009

Łabunie z Wójtem na czele, Koła
Gospodyń Wiejskich działają-
cych na terenie naszej gminy ,
mieszkańcy pobliskich miejsco-
wości . Pokaz multimedialny au-
torstwa Teresy Zwolan, zabrał
wszystkich w wirtualną podróż
po urokliwych zakamarkach
gminy, po którym odbył się quiz
wiedzy o naszej małej ojczyźnie,
w którym póla nagród osiągnęła
ZAWROTNĄ KWOTĘ! Panie
z KGW przygotowały prezentacje
swoich miejscowości . Oprawę
muzyczną, jak zwykle, zapewnili
Łukasz Zwolan i Tomasz Piłat .

26 marca miał miejsce historycz-
ny moment z życia naszej gminy .
Oddaliśmy w Wasze ręce pierw-
szy numer naszego wspólnego
informatora "IGŁa", na łamach
którego relacjonujemy codzienne
wydarzenia dotyczące nas sa-
mych, tym samym przyczyniając
się do promowania Łabuń w re-
gionie. Zapraszamy wszystkich
do aktywnego udziały w reda-
gowaniu gazety - wszystkie po-
mysły z przy jemnością wspólnie
rozważymy.

5 kwietnia w klubie Jazzowym
"Kosz" przy ulicy Szczebrzeskiej
odbyła się wystawa "Plakat
Unplugged" Łukasza Zwolana
z Wierzbia. Wernisażem zaintere-
sowały się zamojskie media - lo-
kalne portale społecznościowe,
portale gazet regionalnych - co
odbiło się szerokim echem w lo-
kalnym środowisku artystycz-
nym. Wystawa nie odbyłaby się
bez wsparcia zaprzy jaźnionych
z autorem mecenasów sztuki
z terenu naszej gminy i prezesa
Stowarzyszenia Zamojskiego
Klubu Jazzowego im. Mieczysła-
wa Kosza.

9 kwietnia uczniowie Szkoły
Podstawowej w Łabuniach i Ła-
buńkach Pierwszych wyjechali
na jednodniową wycieczkę

cd. na str. 12
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Jest już ciemno… Patrzę
przez okno… Świat już dawno
ułożył się do snu, ale mi znowu
jakoś nie chce się spać. Znów ta
wielka tęsknota za czymś, co już
nigdy nie powróci. Nostalgia za
światem, który istnieje już tylko
w moich wspomnieniach. Świat,
którego nie mogę już z nikim
dzielić. Bo wszyscy odeszli...
Może to do mnie nie podobne,
ale łza się sama w oku kręci.
I mimo, że ona nic nie zmieni to
serce i tak przepełnia wielki smu-
tek. Zawsze w takich chwilach
zamykam oczy i po chwili prze-
noszę się tam… Tam, gdzie wciąż
unosi się zapach chleba, dopiero
co upieczonego przez mamę.
Dom, w którym ponad 90 lat te-
mu przyszedłem na świat. Ojciec,
którym nie dane mi było się na-
cieszyć. Miałem tylko 9 lat
a straciłem największy autory-
tet, jaki może mieć mały chło-
piec. Najpierw dwójkę
rodzeństwa, potem jego. Została
nas 6: ja, mama, brat i 3 siostry.
Od tej pory stałem się gospoda-
rzem a zarazem opiekunem, gło-
wą wielodzietnej rodziny.

Dzięki matce pokochałem
pracę na roli. Ona tak naprawdę
nauczyła mnie wszystkiego. Ra-
no chodziłem do szkoły, brałem
tabliczkę, rysik i zakładałem płó-
cianą torbę, którą mi uszyła. Tam
spędzałem czas do obiadu. Potem
musiałem gnać krowy na pa-
stwisko a lekcje odrabiałem wie-
czorem przy lampie naftowej.
Bardzo szybko nauczyłem się do-
rosłego życia. Ciężka praca stała
się dla mnie codziennością. Jed-
nak mimo to, wciąż byłem dziec-

kiem, które potrzebowało czasu
na zabawy. Tego jednak było
mało, toteż musiałem łączyć za-
bawę z pracą. Taką możliwość
dawało pastwisko. Tam wraz
z kolegami najczęściej graliśmy
w świniolochy. To gra podobna
do dzisiejszego hokeja. Grało się
w 5 osób: 4 osoby stały po bo-
kach placu do gry, mając w dło-
niach zakrzywione kije a jeden
bronił, aby piłeczka nie wpadła
do wykopanego w środku dołka.
Ten kto ją wbił zamieniał się
z broniącym. Inną grą pastwi-
skową, w którą często się bawi-
łem byłpikor. Polegał on na tym,
iż wkopywano w ziemię pal.
Każdy zawodnik miał wydzielo-
ne pole- tzw. metę i posiadał kij,
którym miał rzucić w celu wybi-
cia pala z ziemi. Podobną grą by-
ła pliszka. Różniła się ona od
pikora tylko tym, że na wbitym
palu leżało drewienko i to ono
a nie pał było celem strącenia.
Najbardziej jednak bawiły mnie
fajerki. Fajerka to taka obręcz
z dawnego pieca kuchennego.
Prowadziło się ją przed sobą na
zakrzywionym drucie a ona po
prostu się kręciła. To była najpo-
pularniejsza zabawa mojego
dzieciństwa. Najmilej jednak
wspominam zabawę w straż.
Obszar Łabuniek podzieliliśmy
na 2 rejony. Komendantem
wschodniej części był Burcan.
A tej, w której ja działałem -
Edek Szykuła. Przypadła mi rola
trębacza, więc wziąłem dużą
flaszkę po piwie, wybiłem z niej
dno i w razie alarmu pożarowe-
go dmuchałem w nią ile sił.

cd. na str. 17

Gry i zabawy dzieci
w okresie międzywojennym

Wspomnienia Grzegorza Cymińskiego

do Centrum Nauki "Kopernik"
w Warszawie, która została sfi-
nansowana z środków unijnych
w ramach projektu EFS "Klucz do
przyszłości - program rozwoju
szkół podstawowych w gminie
Łabunie". Projekt objął 46 wy-
chowanków naszych placówek-
którzy po całodniowej eskapa-
dzie wrócili do domów zmęczeni,
ale z uśmiechniętymi buziami.

13 kwietnia miał miejsce Jubile-
uszowy Turniej Tańca Dyskote-
kowego "Grand Prix Gminy
Łabunie". Już po raz dziesiąty
strategicznym organizatorem im-
prezy był Urząd Gminy Łabunie.
W turnieju swoje umiejętności
zaprezentowali soliści i zespoły
z 14 grup tanecznych wojewódz-
twa lubelskiego. Publiczność po-
dziwiała występy maluchów,
dzieci , juniorów i dorosłych, któ-
rzy pręży li swoje ciała do hip-
hopowych rytmów i muzyki di-
sco dance. Uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy, a finaliści
dyplomy za zajęcie poszczegól-
nych miejsc.

W tym samym czasie swoje dia-
mentowe gody obchodzili pań-
stwo Leokadia i Adolf Woźniak,
którzy otrzymali od Wójta Gmi-
ny Łabunie nadane przez
Prezdenta RP Medale za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. Są ze
sobą związani od 1945 roku! .. .i
nic nie wskazuje na to, by coś
między nimi mogło się zmienić.
Dziękujemy za przykład dla nas,
młodszych pokoleń, że pomimo
zwariowanych czasów i wszel-
kich przeciwności losu MOŻNA -
jednak można.

17 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej i Gimnazjum w Łabuńkach
Pierwszych odbyły się gminne
eliminacje konkursu Śpiewający
Słowik. Po wysłuchaniu kilkuna-
stu uczestników, komisja w ska-
dzie: Katarzyna Krajewska,
Łukasz Zwolan, Tomasz Piłat

cd. na str. 17
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VI Gminny Konkurs Plastyczno-Literacki w Roku Tuwima - Kwiaty polskie

IV Gminny Konkurs Plastyczny PrzedWielkanocą
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Niegowić, Inwałd, Wadowice:
nagroda w Gierkach rodzinnych
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Zrobiliśmy sobie nawet "remizę"
na pastwisku- zwykłą budę z si-
towia. Pamiętam jak chłopaki z
Wierzbia nam ją podpalili. Bie-
głem z tą flaszka i dmuchałem
na alarm. Mój kolega prowadził
nasz pojazd strażacki, którym
była napełniona wodą beczka
po piwie, mająca kółka. Zanim
dolecieliśmy do remizy to już się
nam spaliła. Nigdy o tym nie
zapomniałem. Chłopcy w moim
wieku lubili też strzelać kamie-
niami z procy, zrobionej z roso-
chatego kijka, skóry, sztywnej
gumy i drutu. Rozrywkę w cza-
sach mojego dzieciństwa stano-
wiły też wszelkiego rodzaju
bieganki i zabawy w chowane-
go. Grało się też w kamyczki:
miało się ich 5 i rozrzucało się je
na ziemi. Najpierw brało się
1 i podrzucało do góry. Trzeba
było wziąć kolejny leżący na zie-
mi i złapać tamten spadający
z góry. Lubiłem też graćw guziki.
Podchodziło się do ściany i rzu-
cało się w nią guzikami, tak żeby
się od niej odbiły. Jeśli odległość
guzika od guzika równała się
długości między kciukiem a ma-
łym palcem to rzucający zabierał
guzika. Ten który zabrał prze-
ciwnikowi wszystkie- wygrywał.
Z tą grą wiążą się śmieszne hi-
storie, gdyż często brakowało
guzików do gry, to też dzieci ury-
wały je z ubrań. Pamiętam jak
młody Stasiuk zobaczył u Kolen-
dy nową kurtkę i powyrywał
z niej wszystkie guziki, aby móc
z nami grać. Ciekawe zajęcia
mieliśmy też w zimie- zjeżdżali-
śmy na sankach z górek, jeździli-
śmy na workach, ale ja
uwielbiałem jeździć na łyżwach.
Naszym lodowiskiem były za-
marznięte łąki zalane wodą ze
stawów. Łyżwy natomiast robi-
liśmy sami: do butów przywią-

zywaliśmy kawałek drewienka
lub żelazo i wiązaliśmy sznurka-
mi i drutami. Rodzice zawsze się
na nas złościli, bo szybko psuli-
śmy przez to buty. Pamiętam, że
w folwarku był chłopiec znany
"Ogrodniczkiem" i miał on praw-
dziwe łyżwy. Wszyscy mu za-
zdrościli nie tylko łyżew, ale
i talentu. Jeździł przodem i tyłem.
Każdy próbował go naśladować,
ale z marnym skutkiem. Lubili-
śmy się podczepiać do ciągną-
cych przez konie sań. Woziliśmy
się w tą i spowrotem, nieraz
marznąć i wypatrując nadjeż-
dżających furmanek. Co roku
chodziliśmy też po kolędzie:
na Trzech Króli, na Boże Naro-
dzenie z konikiem, na Nowy Rok
z gwiazdą i na Jana. 26 na Szcze-
pana chodziliśmy na tzw. szczu-
draki. Wchodziło się do domu
i mówiło: "Jestem sobie Szczu-
draczek, wylazłem na krzaczek,
a z krzaczka na sianko, złamałem
sobie kolanko. Przyszedł Pan Bóg
z nieba, dał mi kromkę chleba, ja
tą kromkę noszę, po kolędzie pro-
szę". Dostawaliśmy za to ciasto,
pierogi a Ci bogatsi dawali parę
groszy. Na Niedzielę Przewodnią
po Wielkanocy robiliśmy sobie
sikawki i oblewaliśmy nimi lu-
dzi. Wycinaliśmy grubą rurkę
z bzu i opróżnialiśmy środek.
Z drzewa robiliśmy tłoczek
i uwiązywaliśmy go przędzi-
wem. Nabieraliśmy w nie wody
i oblewaliśmy nimi dziewczyny.
To były chwile, których nie spo-
sób zapomnieć. Niestety czas
dzieciństwa szybko minął. Dziś
mam już 93 lata, 84- letnią żonę,
4 dzieci, 15 wnuków, 11 prawnu-
ków a sercem jestem wciąż 9-lat-
kiem, biegającym z kolegami po
pachnącym trawą pastwisku.

spisała:
Małgorzata Cymińska

jednogłośnie zdecydowali , że
w następnym etapie naszą gmi-
nę reprezentować będą Domini-
ka Kolaja, Bartłomiej Góra,
Martyna Sokołowska i Julianna
Paszt .

18 kwietnia miały miejsce ob-
chody upamiętniające akcję pa-
cyfikacy jną w Łabuńkach,
podczas której zginęło 10 osób.
Wójt Gminy Łabunie Antoni
Wojciech Turczyn, wraz z Prze-
wodniczącym Rady Gminy Ła-
bunie Arturem Edwardem
Braneckim i przedstawicielami
środowisk partyzanckich oddali
hołd pomordowanym składając
wieńce i rozpalając znicze upa-
miętniając te wydarzenia.

23 kwietnia 35 uczniów z na-
szych szkół obejrzało spektakl
"Latający Kufer" w Teatrze im. H .
Ch. Andersena dzięki wsparciu
finansowemu w ramach projektu
"Klucz do przyszłości - program
rozwoju szkół podstawowych
w gminie Łabunie". Podczas po-
bytu w Lublinie uczniowie od-
wiedzili też pracownię lalek.

26 kwietnia w Sali Widowisko-
wej Krasnobrodzkiego Domu
Kultury odbył się kolejny etap
Konkursu Piosenki "Śpiewający
Słowik". Ty lko jeden reprezen-
tant naszej gminy zakwalifoko-
wał się do etapu
wojewódzkiego. Był to Bartło-
miej Góra, który zapewnił sobie
awans wykonując utwory : "Tan-
go na dwa głosy , orkiestrę i jesz-
cze jeden głos" i "J askółka
uwięziona".

26-28 kwietnia Gmina Łabunie
gościła ze swoją ofertą kulinar-
no-turystyczną na IV Lubelskim
Kiermaszu Turystycznym prezen-
tując smaki Łabuń: pierogi goto-
wane i pieczone, wierzbieckie
knysze, maszynkowce, kocie
oczka, naleśniki , krokiety i na-
lewki.

cd. na str. 18
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Szlak zachodni ma
charakter łącznikowy - łączy się
ze ścieżką rowerową Gminy
Zamość. Prowadzi przez Wierzbie
mijając po drodze wojenną
dramatyczną przeszłość
wysiedlonej wsi, starożytne
cmentarzyska, krynicę - miejsce
szczególne dla tutejszych
mieszkańców, zabytkowy krzyż
z symbolami męki Pańskiej ,
stawy hodowlane gospodarstwa
„Topornica”, skręca do „getta”-
niegdysiejszej nazwy ul.
Kościelnej w Łabuniach,
tu przyciąga swym majestatem
świątynia budowana w stylu
renesansu lubelskiego pw. Matki
Boskiej Szkaplerznej i św.
Dominika, ze swoim
ogrodzeniem - postaciami
świętych. Szlak kończy się na
skwerku tuż przy krajowej 1 7.
Długość szlaku zachodniego
wynosi 7,3 km., kolor czarny .

Szlak południowy
biegnie ku pagórkom Roztocza
Środkowego, ukazując wspaniałe
panoramy Padołu Zamojskiego,
Łabuń z zespołem pałacowo –
parkowym i osiedli
mieszkaniowych Zamościa.
Napotkamy tu kapliczkę z
figurą Jezusa, nieco poniżej
pomnikowego dęba o imieniu
„Adam” (wiek ok. 200 lat) ,
w lesie liściastym natomiast
wojskową stację radarową -
gdzie obowiązuje zakaz
fotografowania. Podążając
w górę dotrzemy do Majdanu
Ruszowskiego - malowniczo

położonej wioski wśród
wąwozów i pagór. Szlak zaczyna
się na skwerku, kończy w
centrum Majdanu. Długość
szlaku 9,3 km, kolor zielony .

Szlak wschodni ocierając
się o zespół pałacowo –
parkowy, dawną rezydencję
Jana Jakuba Zamoyskiego, dziś
siedzibę Zgromadzenia Sióstr
FMM, dawne niemieckie
lotnisko, po śladach wojsk
napoleońskich - tzw. Cesarskim
gościńcem kieruje do Bródka.
Stąd blisko do pól bitewnych
wojny polsko–bolszewickiej 1 920
r. Szlak skręca obok pomników
i miejsca pamięci
pomordowanych mieszkańców
gajówki do Barchaczowa, gdzie
na skraju wsi toczyły się zacięte
boje we wrześniu 1939 r. Doliną
Górnej Łabuńki, wśród źródlisk
rzeki i łąk szlak powraca do
Łabuń, zostawiając za sobą
widoki na Grzędę Sokalską
i Roztocze Środkowe. Szlak
zaczyna i kończy się na skwerku.
Długość 14 km., kolor niebieski .

Ścieżka piesza „Buczyna”
prowadzi przez lasy prywatne –
bukowo-grabowe drogami
uczęszczanymi przez
mieszkańców wśród łanów
zawilca i przy laszczki, ale także
wąwozów lessowych w lesie
Kamieniec. Ścieżka w kształcie
pętli ma swój początek i koniec
przy skrzyżowaniu ulic Armii
Krajowej i Partyzantów. Długość
ścieżki 3,4 km, kolor żółty .

Szlaki rowerowe i ścieżki piesze
w Gminie Łabunie

PTTK o/Zamość opracował projekt sieci szlaków turystycznych
naszej gminy w oparciu o walory kulturalne i przyrodnicze.
Autorem projektu jest Edward Słoniewski - prezes PTTK o/Zamość,
który wyznaczył trzy szlaki rowerowe i dwie ścieżki piesze, na
których z powodzeniem można uprawiać nordic-walking.

W ofercie agroturystycznej naszej
gminy znalazły się: Ekomuzeum
- Olejarnia Świąteczna w Ruszo-
wie, Gospodarstwo Agrotury-
styczne w Łabuniach-Reformie,
"Domek pod Lasem" w Barcha-
czowie.

3 maja, w zespole parkowo-pała-
cowym odbyła się Wielka Ma-
jówka, przygotowana przez KGW
Łabunie.
Na scenie wybrzmiewały pieśni
mary jne i patriotyczne w wyko-
naniu zespołów śpiewaczych
KGW z terenu gminy oraz zespo-
łu „Babeczki w kropeczki” z Bon-
dyrza. Grupa „Łabuńskie
I skierki” w brawurowy sposób
wytańczyła owacje publiczności ,
prezentując tańce ludowe. Wójt
Antoni Wojciech Turczyn wrę-
czył pamiątkowe dyplomy orga-
nizatorom i wystepującym
zespołom. W czasie majówki na
ziemiach łabuńskich gościł wraz
z rodziną, Maciej Szeptycki po-
tomek znanego wszystkim Rodu
Szeptyckich. J ego wystąpienie,
namaszczone wspomnieniami
wprawiło w zasłuchanie i zadu-
mę wszystkich gości . Razem z
przełożoną zakonu SFMM Sta-
nisławą Motor przeprowadził
konkurs ze znajomości historii
Rodu Szeptyckich i Zgromadziena
SFMM.
3 maja miały miejsce obchody
222 rocznicy uchwalenia Konsty-
tucj i , które odbyły się w kościele
parafialnym w Łabuniach. Apel
w formie słowno-muzycznej
przedstawili uczniowie Gimna-
zjum w Łabuniach, których przy-
gotowała Mariola
Kołodziejczyk. Bezpośrednio po
części artystycznej odbyła się
msza święta w intencj i Ojczyzny ,
którą poprowadził proboszcz pa-
rafii Łabunie, ks. Tadeusz Czuk.
Wśród wiernych znaleźli się
Wójt Gminy Łabunie Antoni
Wojciech Turczyn, Dyrektor
Gimnazjum w Łabuniach Ber-
nard Panasiuk, który mimo tego,
że pochodzi z innej Parafii za-
wsze uczestniczy w życiu naszej
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Ścieżka piesza „Zimne
Doły” swój początek ma przy
parkingu administrowanym
przez Nadleśnictwo Tomaszów
przy drodze krajowej nr 1 7.
Prowadzi przez lasy buczyny

karpackiej przez przysiółek
Namule aż do Majdanu
Ruszowskiego - koniec ścieżki
przy kaplicy . Długość ścieżki 6,7
km., kolor zielony .

red.

Dąb "Adam"
fot. E. Słoniewski

„Gimzetka” – gazetka
szkolna Gimnazjum w Łabu-
niach jest już nastolatkiem. Jej
nieprzerwana działalność trwa
bowiem już jedenasty rok. Sama
zainteresowana trzyma się nieźle
jak na swój „podeszły wiek”.
Właśnie wydaliśmy 80 numer,
którego autorami niemal w cało-
ści by li uczniowie klasy I I I a pod
bacznym okiem pani Małgorza-
ty Krupy . J ubilatka pozostaje
wierna wypracowanej przez lata
szacie graficznej i przesłaniu po-
legającym na niesłabnącej chęci
do publikowania wszelkich au-
torskich wypowiedzi uczniów,
tak tych artystycznych, jak i pu-
blicystycznych oraz każdych in-
nych. Postanowiliśmy nie
organizować gali rocznicowych
aby jubilatki nie peszyć i nie za-
peszać jej trwałości i systema-
tyczności wydawania. Od
początku mentorem i opiekunem

kolejnych wydań jest nasz
szkolny bibliotekarz pan Roman
Pulikowski . Gazetka dokumen-
tuje życie naszego gimnazjum
i czasem jest źródłem, czy też,
jak można powiedzieć, archi-
wum, do którego sięgają ucznio-
wie i nauczyciele, szkolny
kronikarz. Zdarzało się też, że i
sam pan dyrektor poszukiwał w
niej informacj i o życiu szkoły .
N iezmiennie czekają na kolejne
wydania szkolnej gazetki
uczniowie i nauczyciele, a bywa,
że i niektórzy rodzice są jej fana-
mi od wielu lat.

Powodzenia i niech się
pisze!

R. J. Pulikowski

Redaktorom i Czytelnikom "Gimzetki"
Redakcja "Igły" życzy powodzenia
w odkrywaniu lokalnego świata,
nieustannych "dobrych tematów"
i śmiałych spojrzeń w kierunku jutra.

Nastoletnia gazetka

społeczności , oraz Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Łabuńkach
Pierwszych Dorota Faron .

25 maja. Piątkowe deszcze nie
odstraszyły uczestników biegu
Polska Biega na trasie Łabunie-
Barchaczów, którzy licznie stawili
się na linii startu przy stadionie
naszej Sparty . Najmłodszy lek-
koatleta miał 6 lat, najstarszy 54.
Wszyscy dzielnie stawili czoła
wyzwaniu, nikt nie zasłabł, nikt
się nie poddał - świadczy to
o charakterze mieszkańców na-
szej gminy . A miał kto odpadać -
w biegu udział wzięło 100 chęt-
nych, wśród których znaleźli się
uczniowie, nauczyciele, radni,
Wójt Gminy Łabunie, panie
z KGW, i nasi karatecy Ci młodsi
i starsi . J ak zwykle bezkonkuren-
cy jny okazał się Patryk Momot,
który już po 1 kilometrze zniknął
mi z zasięgu wzroku. Na linii
mety czekały na nas Panie
z KGW gotowe nieść wszelką
pomoc strudzonym maratończy-
kom. Nad oprawą sportową czu-
wali nasi panowie WF-iści .

26 maja na obiektach sporto-
wych w Łabuńkach Pierwszych
odbył się I I Piknik Rodzinny .
Głównymi organizatorami im-
prezy było Gimnazjum i Szkoła
Podstawowa w Łabuńkach
Pierwszych oraz Koło Gospodyń
Wiejskich "Ogrodniczki" z Łabu-
niek Pierwszych, zaś współorga-
nizatorem Urząd Gminy w
Łabuniach. W pikniku wzięło
udział ok. 250 osób, w tym
przedstawiciele zaproszonych
KGW z terenu Gminy Łabunie.
Uczestnicy rywalizowali w kon-
kurencjach indywidualnych oraz
wieloboju rodzinnym, w którym
prawo startu miały drużyny
składające się z członków rodzi-
ny . Nad sprawnym przebiegiem
pikniku czuwali nauczyciele oraz
pracownicy niepedagogiczni
szkół w Łabuńkach. Zwycięzcy
wieloboju rodzinnego otrzymali

cd. na str. 20
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Szkolne wieści
Poza “Kluczem do przyszło-
ści” mamy także “Drzwi do
sukcesu”

Bawi, Uczy , Wychowuje,
Karmi jednym słowem Matka
i choć mowa jest tu o szkole to
podobieństwo trzeba przyznać
ogromne. Szkoła dba - między
innymi - o umożliwienie ucznio-
wi osiągnięcia sukcesu na miarę
jego indywidualnych umiejęt-
ności . Stąd też obecność naszych
uczniów w gronie laureatów
wielu konkursów na arenie lo-
kalnej i międzynarodowej .

Wśród wielu uzdolnio-
nych uczniów wymienić należy
Aleksandrę Kuśmirz laureatkę
IX Wojewódzkiego Konkursu Li-
terackiego, która w październiku
br. weźmie udział w wydarzeniu
kulturalnym pn. “Czas Poetów”
organizowanym przez Woje-
wódzki Ośrodek Kultury w Lu-
blinie. Kingę Kitę i Katarzynę
Dudek - nasze dobrze rokujące
matematyczki . Grupę uzdolnio-
nych muzycznie dziewcząt:
Aleksandrę Mulawę, Karolinę
Wałaszyk, Martynę Sokołow-
ską, Juliannę Paszt, Dominikę
Rozkres, Erykę Teterycz, które
reprezentują naszą szkołę na
wielu scenach w regionie zdoby-
wając nagrody i wyróżnienia
grupowe i indywidualne.
N ie sposób nie wspomnieć
o szkolnych artystach wirtu-
ozach kredki pastelowej , czarują-
cych swymi pracami jurorów
konkursów o międzynarodo-
wym zasięgu - tu np. I I I Mię-
dzynarodowy Konkurs
Plastyczny “Przyroda w kolorach
2013” i nagrody dla Oliwii
Gwozdy i Pauliny Zając oraz
nagroda specjalna Dyrektora

Domu Kultury przy Grunwaldz-
kiej w Krakowie dla Zuzanny
Antoszak plus kilka kwalifikacj i
na wystawę. Nagroda w ogól-
nopolskim Konkursie Plastycz-
nym “Kultury Świata - ETIOPIA”
dla Jakuba Pieli , drugie miejsce
Pauliny Zając w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym “Żubr”
oraz liczne grono tych, którzy
mają mniej szczęścia, bo talentu
im odmówić nie można. Dopisać
do tego należy całą rzeszę tych
wszystkich, którym się chce po-
dejmować trud wykonania pracy
i sprawia im to satysfakcję…
Wiadomo za sukcesem ucznia
stoi praca nauczyciela on to jako
posiadacz takiego klucza otwiera
nim owe drzwi dbając o kultu-
ralne przechodzenie…

By jeździć bezpiecznie

3 czerwca w Szkole Pod-
stawowej w Łabuniach przepro-
wadzono I I etap egzaminu na
kartę rowerową. Nad fachowym

przebiegiem czuwali policjanci
z Komendy Miejskiej w Zamo-
ściu i nauczyciele. Po części teo-
retycznej , z którą poradzili sobie
niektórzy do części praktycznej
przystąpiło 53 uczniów, z których
51 uzyskało uprawnienia do
swobodnego przemieszczania się
rowerem. Drugi termin egzami-

pamiątkowe puchary i upominki,
zaś konkurencj i indywidualnych
– nagrody rzeczowe ufundowane
przez Wójta Gminy Łabunie An-
toniego Wojciecha Turczyna.

26 maja odbył się I I I Międzypo-
wiatowy Festiwal Pieśni
i Piosenki Mary jnej w Werbko-
wicach. Naszą gminę reprezento-
wał zespół "Kalina" działający
przy Kole Gospodyń Wiejskich
w Ruszowie, z przewodniczącą
KGW Danuta Wiater na czele,
która do współpracy zaprosiła
muzyków - Grzegorza Typiaka
i Tomasza Piłata na stałe za-
mieszkujących Ruszów-Kolonię.
Wspólnymi siłami przygotowali
utwory "Matka, która wszystko
rozumie" i "Panience na dobra-
noc".

1 czerwca w Galerii Błękitnej
w Łabuniach odbyło się podsu-
mowanie Konkursu plastyczno-
literackiego „Kwiaty polskie”.
Laureatom konkursu nagrody
wręczał Wójt Gminy Łabunie,
Antoni Wojciech Turczyn . Wszy-
scy uczestnicy stanęli na wyso-
kości zadania, prace literackie jak
i plastyczne swoja wymową
i przesłaniem trafiły w odbior-
ców, wzbudzając tym samym za-
chwyt i uznanie. Sponsorem
nagród w konkursie był Urząd
Gminy Łabunie.

2 czerwca na obiektach sporto-
wych w Komarowie-Osadzie
rozegrano zawody sportowo-po-
żarnicze dla Gmin Komarów-
Osada i Łabunie. Gospodarze
wystawili do zawodów 8 jedno-
stek, natomiast z Gminy Łabunie
wystartowało 7 jednostek OSP.
Uczestników zawodów powitała
Wójt Gminy Komarów-Osada
Wiesława Sieńkowska. Wśród
zaproszonych gości byli : płk.
Mieczysław Skiba, , Wójt Gminy
Łabunie Antoni Wojciech Tur-
czyn, Sekretarz Gminy Koma-
rów-Osada Stanisław Siek,
Przewodniczący Rady Gminy
Łabunie Artur Edward Branecki ,
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nu praktycznego pod koniec
czerwca.

Z kaskiem na głowie
i kartą w kieszeni spodziewać się
należy bezpieczniejszych waka-
cj i…

"Niepal przymnieproszę!"

29 maja w Szkole Podstawowej
w Łabuniach odbyła się impreza
podsumowująca prozdrowotny
program antynikotynowy “N ie
pal przy mnie proszę!“ realizo-
wany w bieżącym roku szkol-
nym przez klasy drugie.
Zadaniem każdej klasy było
przygotowanie plakatu i hasła
propagującego prozdrowotne za-
chowania zwłaszcza te dotyczące
nikotyny . Apel przygotowany
dla klas I -I I I promował zdrowy
sty l życia. Uczniowie wzięli
udział w zabawie “Burza mó-
zgów”, rozwiązywali zagadki,
układali rymowanki, a na koniec
przeprowadzono zawody sporto-
we, w których zwyciężyła klasa
I I I a. Na zakończenie projektu
wszyscy uczniowie otrzymali sok
i owoce jako zdrowe przekąski .

„Zdrowo jem, więcejwiem”

W roku szkolnym 2012/13
klasy trzecie Szkoły Podstawo-
wej w Łabuniach, Szkoły Filialne
w Barchaczowie i Ruszowie
przystąpiły do trzech etapów
ogólnopolskiego konkursu
„Zdrowo jem, więcej wiem”
ogłoszonego przez Bank Ochrony
Środowiska na stronie
www.aktywniepozdrowie.pl
oraz realizowały pod kierunkiem
wychowawców w/w program
zdrowotny .

W trakcie trwania pro-
jektu uczniowie uczy li się do-

brych zwyczajów żywieniowych,
zdrowego sty lu życia oraz
uczestniczy li w różnorodnych
konkursach zdrowotnych. Zdo-
bywali odznakę Super Kucharza
za zdrową modyfikację zestawu
śniadaniowego. Redagowali kla-
sowe pisemko zachęcające do
zrezygnowania ze słodyczy na
rzecz owoców, warzyw, pestek
i orzechów, reklamowali wodę
oraz układali menu do „Ziołowej
Restauracj i”, gry planszowe, ła-
migłówki o Piramidzie Zdrowia,
a także projektowali gry tereno-
we. Odbyło się również przed-
stawienie „Na straganie”,
klasowy turniej sportowy i fe-
styn „Z rodziną aktywnie po
zdrowie” w trakcie którego
uczniowie wspólnie z rodzicami
przygotowywali zdrowe przeką-
ski, napoje oraz świetnie się ba-
wili pokonując tor przeszkód.

W czasie wywiadówek
odbywały się fora dla rodziców
promujące zdrowe odżywianie
i sty l życia. Z prelekcj i i ulotek
rodzice uczy li się jak planować
posiłki i skutecznie zmienić złe
nawyki żywieniowe oraz jak po-
móc dziecku być zdrowym przez
właściwe podejście do zajęć wy-
chowania fizycznego.

Spotkania urozmaicały
prezentacje multimedialne i fi l-
my zdrowotne ze strony
www.aktywniepozdrowie.pl

SPŁabunie

Przewodniczący Rady Gminy
Komarów-Osada Jerzy Pałczyń-
ski , Komendanci Gminni OSP
Piotr Grząśko i Mariusz Branec-
ki . W zawodach udział wzięło 1 5
drużyn z terenu obu gmin: OSP
Komarów-Osada , OSP Dub, OSP
Zubowice, OSP Śniatycze, OSP
Kadłubiska, OSP Janówka, OSP
Antoniówka, OSP Księżostany,
OSP Łabunie, OSP Łabuńki, OSP
Ruszów, OSP Majdan Ruszowski,
OSP Wólka Łabuńska, OSP Bar-
chaczów, OSP Bródek. Zawody
nadzorowała komisja sędziowska
z Państwowej Straży Pożarnej na
czele z Naczelnikiem Wydziału
Operacy jno-Szkoleniowego PSP
w Zamościu mł. bryg. mgr inż.
Tomaszem Burconem .

9 czerwiec . Poraz drugi nasi mu-
zykanci z Ruszowa podbijali ser-
ca publiczności zgromadzonej w
Werbkowickim Amfiteatrze, tym
razem wykonując utwory z ka-
nonu muzyki podwórkowej . Ka-
pela Grześki spróbowała swoich
sił w przeglądzie Kapel U licz-
nych i Podwórkowych, gdzie
zdobyła nowe doświadczenia
konfrontując swoje aranżacje
utworów z aranżacjami innych
zespołów działających na terenie
województwa lubelskiego. N ie-
stety nie udało się im zająć żad-
nego z miejsc wyróżnionych
nagrodą pieniężną, ale wystar-
czającą gloryfikacją było zacieka-
wienie wypisane na twarzach
zgromadzonej w tym dniu pu-
bliczności . Dziękujemy Wójtowi
Gminy Łabunie za wsparcie
w realizacj i projektu.

zebrał: T. Piłat
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28 maja 2013 r. minęła 32. rocznica śmierci
patrona Szkoły Podstawowej w Łabuńkach
Pierwszych Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Placówka upamiętniła tę rocznicę poprzez udział
w Pieszym Rajdzie po Skierbieszowskim Parku
Krajobrazowym. Rajd rozpoczął się Mszą św. przy
kapliczce w Żułowie. Szlak wędrówki prowadził
przez Żułów - Kraśniczyn, miejsca upamiętniające
pobyt ks. Stefana Wyszyńskiego podczas okupacj i
niemieckiej w latach 1941 -1 942.

28 maja br. uczennice szkoły w Łabuńkach:
Weronika Branecka, Daria Grula i Katarzyna
Zimerman, wzięły udział w XI I I Diecezjalnym
Konkursie Wiedzy o Osobie i Dziedzictwie
Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Biłgoraju. Katarzyna Zimerman
zajęła w nim I I miejsce.

W dniu 2 czerwca 2013 r. przedstawiciele
szkoły wraz z sympatykami Fundacj i DTT i NSZZ
RI Solidarność, podczas Mszy świętej
w Krasiczynie, modli l i się o rychłą beatyfikację
Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Na terenie szkoły powstała wystawa
listów napisanych przez uczniów naszej szkoły do
Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Dzieci dzieliły się
w nich swoim radościami i troskami, jak również
zanosiły swoje prośby do Boga, za Jego
wstawiennictwem.

Mamy nadzieję, że pamięć o Prymasie
będzie żywa w sercach młodego pokolenia.

Koordynatordo spraw Patrona Szkoły
Danuta Kubicka

Pamiętamy
o Kardynale Prymasie
Stefanie Wyszyńskim

6 czerwca 2013 r. w Bi-
bliotece Publicznej Gminy Ła-
bunie świętowano jubileusz jej
65-lecia oraz Dzień Biblioteka-
rza i Bibliotek. W lokalu Biblio-
teki nastąpiło przywitanie
znamienitych gości ze Starostą
Zamojskm Henrykiem Matejem

oraz Wójtem Gminy Łabunie
Antonim Wojciechem Turczy-
nem na czele.

Po przywitaniu gości ,
uczestnicy udali się do kaplicy
Domu Zakonnego Sióstr FMM,
gdzie Mszę świętą w intencj i bi-
bliotek, bibliotekarzy zmarłych

i żyjących celebrował
ks. dr hab. Czesław Galek.
Oprawę muzyczną Mszy
świętej zapewnili Tomasz
Piłat i Łukasz Zwolan .
Po przerwie kawowej
w której można było pró-
bować ciast wypieku Pań
z KGW - uczestnicy udali
się do Domu Rekolekcy j -
nego, gdzie w sali konfe-
rency jnej Kierownik

biblioteki Bogdan Szykuła
przedstawił prezentację Historia
Biblioteki w Łabuniach i jej do-
konania. Następnie pisarka
Katarzyna Węglicka zaprezen-
towała pokaz multimedialny
Kresy mało znane - podróż hi-
storyczno-literacką po Kresach
Wschodnich. Po prezentacj i
uczestnicy jubileuszu udali się
do parku, gdzie na nich czekał
bigos przyrządzony przez panie
z KGW i kiełbaski . Pogoda do-
pisała, nie padało. Przy ognisku
był czas na wspomnienia, od-
nowienia i nawiązywanie no-
wych znajomości .

W zespole pałacowo-
parkowym gościliśmy za przy-
zwoleniem siostry Przełożonej
Stanisławy Motor.

Bogdan Szykuła

Jubileusz 65-lecia biblioteki



kwiecień-czerwiec 2013 | IGŁA 23

GLKS V-System Sparta
Łabunie prowadzi 3 drużyny
w różnych kategoriach wieko-
wych. Wszystkie występują
w klasie okręgowej Zamojskiego
Okręgowego Związku Piłki Noż-
nej . Najmłodsza drużyna to
trampkarze starsi rocznik 1998-
2000 występuje w grupie I I
Okręgowej ligi trampkarzy star-
szych w skład, której wchodzą
drużyny: Gaudium Zamość,
Unia Hrubieszów, Igros Krasno-
bród, Graf Chodywańce, Skor-
pion Zamość, Pogoń 96
Łaszczówka, Granica Lubycza
Królewska, Ostoja Skierbieszów
i V-System Sparta Łabunie.

Nasi trampkarze rozegrali
w 2013 roku 7 spotkań ligowych:
• V-System Sparta Łabunie 0:6
Unia Hrubieszów ;

• Ostoja Skierbieszów 2:9 V-Sys-
tem Sparta Łabunie;

• V-System Sparta Łabunie 2:1
Granica Lubycza Królewska;

• I gros Krasnobród 0:0 V-Sys-
tem Sparta Łabunie;

• V-System Sparta Łabunie 3:3
Skorpion Zamość;

• Gaudium Zamość 7:0 V-System
Sparta Łabunie;

• V-System Sparta Łabunie 4:3
Pogoń 96 Łaszczówka;

W drużynie Trampkarzy
Starszych występują:
Siek Daniel, Maksymiec Adrian,
Borowiec Patryk, Fogiel Krzysz-
tof, Stepuch Konrad, Bielecki
Łukasz, Makuch Bartłomiej , Te-
terycz Michał, Tymosz Piotr, Ku-
rzępa Bartłomiej , Przyczyna
Jakub, Flak Jarosław, Brzycki
Michał, Trusek Paweł, J ędruszko

Robert, Karchut Oskar, Saputa
Mateusz, Karchut Mateusz, Pali-
kot Sebastian.

Drużyna Juniorów V-
System Sparta Łabunie wystę-
puje w Okręgowej Lidze Junio-
rów, w skład, której wchodzą
zespoły : Igros Krasnobród, Osto-
ja Skierbieszów, Tur Turobin, Ta-
new Majdan Stary , Orkan
Bełżec, Aleksandria Aleksan-
drów, Piast Babice, Kryształ
Werbkowice, Victoria Łukowa
Chmielek, Płomień Spartan N ie-
ledew.

Juniorzy rozegrali w tym
roku 8 spotkań:
• V-System Sparta Łabunie 3:0
Kryształ Werbkowice;

• Piast Babice 1 :5 V-System
Sparta Łabunie;

• Aleksandria Aleksandrów 0:5
V-System Sparta Łabunie;

• V-System Sparta Łabunie 0:3
Igros Krasnobród;

• V-System Sparta Łabunie 1 :1
Victoria Łukowa Chmielek;

• Tanew Majdan Stary 4:2 V-
System Sparta Łabunie;

• Ostoja Skierbieszów 7:1 V-Sys-
tem Sparta Łabunie;

• V-System Sparta Łabunie 1 :0
Tur Turobin .

Skład drużyny juniorów
V-System Sparta Łabunie:
Fusiarz Konrad, Lewicki Łukasz,
Gredys Artur, Majewski Mate-
usz, Siek Dominik, Sołoducha
Michał, Wójcicki Kamil, Żoły-
niak Marcin, Łaba Hubert, Zając
Adrian, Pieńkowski Adam, Gar-
bula Michał, Galant Mateusz,

Już wkrótce

29 czerwca Wierzbianki zapraszają
na I I I Noc świętojańską nad
krynicę. W programie: występ
„Zorzy” i KGW z terenu gminy,
konkurs na najpiękniejszy wianek,
zabawy sportowo- rekreacy jne,
korowód nad krynicę, ognisko,
zabawa i chińskie lamipony .

13-14 lipca na boiskach
sportowych w Łabuniach przy
ul. Parkowej i „Orliku” odbędą się
XIV Powiatowe Igrzyska LZS
Mieszkańców Zamojskiej Wsi
Świeto Sportu Powiatu
Zamojskiego.

21 lipca na boisku w Brachaczowie
odbędzie się po raz kolejny Piknik
Rodzinny . W programie: dobra
zabawa dla całej rodziny !

28 lipca do wspólnej zabawy
zapraszają Panie z KGW i Rada
Sołecka z Mocówki.

W sierpniu „Ogrodniczki”
z Łabuniek Pierwszych zapraszają
na I I Rajd Rowerowy „Pod górę”
z metą w Majdanie Ruszowskim,
gdzie zapłonie przygotowane
wcześniej ognisko.

25 sierpnia na terenie kompleksu
boisk w Łabuniach odbędą się
Dożynki Powiatowo - Parafialno -
Gminne. Już dziś serdecznie
zapraszamy!

15 września w Ruszowie odbędzie
się po raz drugi święto ziemniaka
– „Ziemniak w roli głównej”. Piknik
rodzinny pełen zabaw,
niespodzianek i konkursów.

22 września panie z KGW Majdan
Ruszowski zapraszają do udziału
w radosnym pikniku rodzinnym
„Pożegnanie lata”.

Red.

Na sportowo

GLKSV-System Sparta Łabunie

cd. na str. 24
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Szewczuk Szymon, Wichrowski Krystian, N icpoń
Sebastian, Chodacki Marcin.

Drużyna seniorów reprezentuje naszą gmi-
nę w czterech powiatach: Zamojskim, Biłgoraj -
skim, Hrubieszowskim i Tomaszowskim. Seniorzy
V-System Sparta Łabunie występują w Zamojskiej
Klasie Okręgowej , w której grają takie zespoły :
Unia Hrubieszów, Łada Biłgoraj , Grom Różaniec,
Tanew Majdan Stary , Victoria Łukowa Chmielek,
Piast Babice, Aleksandria Aleksandrów, Igros Kra-
snobród, Ostoja Skierbieszów, Kryształ Werbkowi-
ce, Korona Łaszczów, Tur Turobin, Płomień
Spartan N ieledew, Orkan Bełżec i Olimpia Mią-
czyn.

Zawodnicy rozegrali w rundzie wiosennej
13 spotkań ligowych:
• V-System Sparta Łabunie 0:0 Kryształ Werbko-
wice;

• Piast Babice 2:7 V-System Sparta Łabunie;

Aleksandria Aleksandrów 1 :0 V-System Sparta Ła-
bunie;

• V-System Sparta Łabunie 1 :1 I gros Krasnobród;

• V-System Sparta Łabunie 1 :2 Victoria Łukowa
Chmielek;

• Korona Łaszczów 0:0 V-System Sparta Łabunie;

• V-System Sparta Łabunie 1 :2 Unia Hrubieszów ;

• Tanew Majdan Stary 1 :2 V-System Sparta Łabu-
nie;

• V-System Sparta Łabunie 1 :5 Grom Różaniec;

• Ostoja Skierbieszów 1 :4 V-System Sparta Łabu-
nie;

• V-System Sparta Łabunie 1 :1 Tur Turobin;

• V-System Sparta Łabunie 0:1 Olimpia Miączyn;

Łada Biłgoraj 5:0 V-System Sparta Łabunie .

W drużynie seniorów występują:
Kiecana Michał, Wolski Jarosław, Marciniewicz
Michał, Burdzy Łukasz – kapitan, Szerafin Krzysz-
tof, Wyrostkiewicz Paweł, Wójcicki Adrian, Ko-
bylas Michał, Kowalczuk Damian, Dulbas Paweł,
Grula Michał, Mushko Andrii , Pitura Tomasz,
Juszczak Paweł, Kruk Grzegorz, Nowak Tomasz,
Adamczuk Adam, Granda Michał, Hajduk Michał,
Szewczuk Szymon, Lewicki Łukasz, Łaba Hubert,
Daszkiewicz Dariusz.

Treningi prowadzone są dwa razy w tygo-
dniu dla wszystkich trzech grup wiekowych. Dru-
żynę Trampkarzy Starszych prowadzi Krzysztof
Szerafin, natomiast drużynę seniorów i juniorów
I reneusz Suchowierzch. V-System Sparta Łabunie
w lipcu będzie prowadzić nabór do wszystkich
grup wiekowych. Zapraszamy wszystkich chęt-
nych do gry w Naszym Klubie. Zainteresowanych
proszę o kontakt: Prezes Michał Adamczuk tel.
509634337. Zapraszam także firmy, które chciałyby
wspomóc finansowo działalność Naszego Klubu
w zamian za reklamę na stadionie, stronie inter-
netowej www.spartalabunie.futbolowo.pl oraz na
strojach piłkarskich, w których nasi zawodnicy
prezentują się w różnych miejscowościach na te-
renie czterech powiatów. Naszą stronę interneto-
wą odwiedza dzienie około 500-600 osób.
Ponadto na stadionie w Łabuniach 13 i 1 4 lipca
zostaną rozegrane Powiatowe Igrzyska LZS, któ-
rych V-System Sparta Łabunie jest współorgani-
zatorem.

MichałAdamczuk
Zbigniew Jędruszko

29 czerwca i 13-1 4 lipca

2013 r. w Łabuniach na kompleksie

boisk sportowych odbędą się XIV

Powiatowe Igrzyska LZS Miesz-

kańców Zamojskiej Wsi Święto

Sportu Powiatu Zamojskiego. Ho-

norowy patronat nad imprezą ob-

jęli : Arkadiusz Bratkowski - Poseł

do Parlamentu Europejskiego,

Przewodniczący Rady Powiatowej

i Miejskiej Zrzeszenia LZS w Zamo-

ściu i Tomasz Zając – Przewodniczą-

cy Sejmiku Województwa

Lubelskiego. Zostanie przeprowa-

dzone 13 konkurencj i drużynowych

– piłka nożna mężczyzn i kobiet,

piłka siatkowa mężczyzn i kobiet,

koszykówka mężczyzn i kobiet,

przeciąganie liny mężczyzn i kobiet,

sztafeta sprawnościowa, przenosze-

nie worków z piaskiem, trójbój dla

gminnych władz samorządowych,

zawody młodzieżowych OSP, Zlot

turystyczny i 8 konkurencj i indy-

widualnych - biegi, skok w dal

z miejsca, rzut lotką do tarczy , kon-

kurs siłacza - wyciskanie odważni-

ka 16 kg, przerzucanie opony

traktorowej , zawody sprawnościo-

we z brd, warcaby 100-polowe

i strzelanie KbKS dla zaproszonych

gości i Vipów (konkurencja nie za-

liczana do punktacj i gmin) . Gmina

Łabunie po raz trzeci będzie go-

spodarzem Igrzysk. Zapraszamy

chętnych do reprezentowania na-

szej gminy i zapisów - pan

Zbigniew Podkański na „Orliku”.

Postarajmy się o czołowe

miejsce!!!

Igrzyska

LZS
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1 7 kwietnia 2013 r. miała miejsce
XX sesja Rady Gminy, w której wzięło udział
1 4 radnych. Spoza Rady Gminy w sesj i
uczestniczy li : Wójt Gminy, Sekretarz Gminy,
Skarbnik Gminy i Kierownik GOPS.
Na wniosek przewodniczącego Rady Gminy
minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej radnej
Pani I reny Danuty Pysiewicz .

Radni podjęli następujące uchwały :
• Uchwałę Nr XX/135/2013 w sprawie
likwidacj i Szkoły Filialnej w Barchaczowie;
• Uchwałę Nr XX/136/2013 w sprawie
likwidacj i Punktu Przedszkolnego w Bródku;
• Uchwałę Nr XX/137/2013 w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych oraz granicach obwodów;
• Uchwałę Nr XX/138/2013 w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2013;
• Uchwałę Nr XX/139/2013 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Zamojskiemu na remont dróg powiatowych
nr 3246 L Sitno - Łabuńki w miejscowości
Łabuńki Pierwsze i nr 3258 L Łabunie-
MajdanRuszowski - Rachodoszcze w
miejscowości Majdan Ruszowski;
• Uchwałę Nr XX/140/2013 w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w części
miejscowości Łabuńki Drugie Gminy Łabunie
– tereny zabudowy zagrodowej ;
• Uchwałę Nr XX/141 /2013 w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Łabunie;
• Uchwałę Nr XX/142/2013 w sprawie
przystąpienia do opracowania zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łabunie;
• Uchwałę Nr XX/143/2013 w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łabunie.

Pełny tekst protokołu z XX sesj i RG Łabunie
na stronie http://uglabunie.bip.lubelskie.pl

Red.

Sesje Rady Gminy Łabunie

W marcu odeszła od nas zbyt szybko
i niespodziewanie pielęgniarka NZOZ

w Łabuniach Irena Pysiewicz.
Jako społeczność ponieśliśmy podwójną stratę.
Straciliśmy wyjatkowego człowieka, ale również

niezwykła pielęgniarkę: pogodną, ciepłą,
otwartą na potrzeby innych ludzi. Pracę swoją
przez 40 lat wykonywała sumiennie i z pasją do

końca swoich dni. Jesteśmy dumni z tego, że
nasze drogi zawodowe się spotkały i moglismy

z Tobą, Irenko, pracować.

Już?Tak prędko?Co to było?

Coś strwonione?Pierzchło skrycie?

Czy niemłodość swą przeżyło?

Ach, więc to już było... życie?

L. Staff

Dyrektor
i

Personel NZOZ Łabunie

29 marca 2013 r. z ogromnym smutkiem
i żalem przy jęliśmy wiadomość o nagłej
i przedwczesnej śmierci Pani I reny Danuty
Pysiewicz, znanej i szanowanej radnej obecnej
i ubiegłej kadencj i Rady Gminy Łabunie.
Pani I rena miała 63 lata. Ostatnie Jej pożegna-
nie miało miejsce 2 kwietnia br. w kościele
i na cmentarzu parafialnym. W jej ostatniej
drodze uczestniczy li l icznie mieszkańcy gminy,
radni z Przewodniczącym, Wójt Gminy z pra-
cownikami Urzędu Gminy, sołtysi , uczniowie
i nauczyciele szkół, współpracownicy , znajomi
i przy jaciele.

Ś. P. I rena Danuta Pysiewicz – była
znanym mieszkańcem naszej gminy . Od wielu
lat pracowała w Niepublicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Łabuniach jako pielę-
gniarka, zawsze uśmiechnięta, pogodna
i życzliwa ludziom. Aktywnie i z dużym zaan-
gażowaniem brała udział w pracach Rady
Gminy, bardzo poważnie podchodząc do swo-
ich obowiązków. Szczególnie wnikliwie zajmo-
wała się sprawami dotyczącymi dzieci .

WójtGminy Łabunie
RadaGminy Łabunie
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Przypominamy, że od 1 stycznia 2013 r. zniesione zo-
stały niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldun-
kowego. N ie musimy najpierw wymeldować się
w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldo-
wać. Wszystkie sprawy załatwimy w jednym miejscu.
Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miej -
scowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałe-
go przebywania.

Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wy-
meldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu
obywateli RP polega na możliwości dokonania za-
meldowania w miejscu nowego pobytu bez koniecz-
ności stawienia się w organie gminy
dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania
wymeldowania. Wymeldowania dokonuje za osobę
organ gminy .

Zmiany w obowiązku
meldunkowym Terminy ustawowe płatności podatków i opłat lo-

kalnych przez osoby fizyczne:
• w 4 ratach: do 1 5 marca, 1 5 maja, 1 5 września i 1 5 li-
stopada;

Terminy ustawowe płatności podatków i opłat lo-
kalnych przez osoby prawne:
• I rata podatku od nieruchomości płatna do dnia 31
stycznia danego roku,
• I rata i kolejne do 1 5 każdego miesiąca;
• podatku leśnego do dnia 1 5 każdego miesiąca;
• podatku rolnego w 4 ratach: do 1 5 marca, 1 5 maja,1 5
września i 1 5 listopada;

Podatek od nieruchomości
Podatnikami podatku od nieruchomości są: osoby fi-
zyczne, osoby prawne, jednostki organizacy jne, w tym
spółki nieposiadające osobowości prawnej , będące:
• właścicielami nieruchomości lub obiektów budow-
lanych,
• posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub
obiektów budowlanych,
• użytkownikami wieczystymi gruntów,
• posiadaczami nieruchomości lub ich części albo
obiektów budowlanych lub ich części , stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy za-
wartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej
Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wy-
jątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali miesz-
kalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości .
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podle-
gają: grunty , budynki lub ich części , budowle lub ich
części związane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej .

Podatek rolny
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty
sklasyfikowane w ewidencj i gruntów i budynków ja-
ko użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrze-
wione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej in-
nej niż rolnicza, bez względu na ich powierzchnię.
Stawka podatku rolnego na 2013 r. dla gospodarstw
rolnych (za gospodarstwo rolne uważa się obszar
gruntów użytków rolnych o łącznej powierzchni prze-
kraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy) ,
wynosi 80 zł od 1 ha.
Z podatku rolnego ustawowo zwolnione są użytki
rolne klasy V, VI i VI z oraz grunty zadrzewione i za-
krzewione ustanowione na użytkach rolnych.

Podatek leśny
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy ,
z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej
działalności niż działalność leśna. Lasem w rozumie-
niu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewi-
dencj i gruntów i budynków jako lasy . Podstawę
opodatkowania podatkiem leśnym stanowi po-
wierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca
z ewidencj i gruntów i budynków.
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi
równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną
wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnic-
twa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego
rok podatkowy.

Na 2013r. stawka podatku leśnego wynosi 41 ,012 zł
za 1 ha fizyczny lasu.

Podatki

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na-

pędowego wykorzystywanego do produkcj i rolnej ,

rolnicy mogą się ubiegać o zwrot podatku akcyzo-

wego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-

rzystywanego do produkcj i rolnej . Wnioski można

składać w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierp-

nia 2013 r; w załączeniu: faktury za okres od 01 lute-

go 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

Informacja dla rolników

• 29. 03. - Pysiewicz Irena Danuta (63 l.)
• 1 7. 04. - Teresińska Regina (93 l .)
• 1 9. 04. - Zasuwa Feliksa (84 l.)
• 27. 04. - Adamczuk Czesława (83 l .)
• 29. 04. - Kliza Leon (84 l.)
• 29. 04. - SalukMarianna (90 l.)
• 03. 05. - Binda Marek (30 l.)
• 05. 05. - Droździel Paweł (25 l .)
• 08. 05. - Duda Aniela (83 l .)
• 1 2. 05. - Suchara Józef (63 l.)
• 1 5. 05. - Turczyn Stanisława (93 l .)
• 1 7. 05. - Kycko Alfred (90 l.)
• 1 9. 05. - Gierała Teofila (87 l .)
• 30. 05. - Wiater Kazimiera (81 l .)
• 05. 06 - Niemczuk Henryk (65 l.)

Zmarli z terenu Gminy
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Biesiada pomidorowa
u Ogrodniczek

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

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

Najciekawsze zdjęcia będą umieszczane w kolejnych numerach naszego
Informatora.

Fragmenty życia

Fotografie z archiwum rodzinnego
p. Genowefy Juszczak (z d. Maliszewskiej )

z Łabuń-Reformy




