Wójt Gminy Łabunie dziękuje jednostkom OSP z Łabuń, Łabuniek, Ruszowa, Bródka,
Wólki Łabuńskiej, Majdanu Ruszowskiego, Barchaczowa oraz jednostkom OSP spoza
terenu naszej gminy: Antoniówki, Janówki, Komarowa-Osady, Zubowic (gm. Komarów-Osada), Białowoli, Mokrego (gm. Zamość), PSP z Zamościa, Przewodniczącemu
Rady Gminy Łabunie, a także sołtysom Łabuń-Reformy i Wólki Łabuńskiej za pomoc
przy ratowaniu dobytku i mienia w sołectwach Wólka Łabuńska, Łabunie-Reforma
i Łabunie oraz okazane wsparcie w usuwaniu skutków tegorocznych podtopień.

Fotograficzny przegląd wydarzeń

22 marca, Wielkanoc motywacją do kreatywnych działań - spotkanie z lokalnymi twórcami

22 marca, Wielkanoc motywacją do kreatywnych działań - spotkanie z lokalnymi twórcami
cd. na str. 15
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Od Redakcji
Kolejny Jubileusz mamy w IGLE (wszak
numer 10) i mnóstwo innych okazji do świętowania, bo i lato się zaczyna o czym przypominają w Majdanie Ruszowskim, i wakacje się
zaczynają o czym świadczą nudzące się przed
komputerami dzieci. Drugie półrocze się zaczyna, na co wskazują kartki w kalendarzu. Jedni mają imieniny, drudzy urodziny, trzeci się
żenią lub wychodzą za mąż, czwarci się rodzą.
Powodów do radości równie dużo, co okazji do
smutku, bo jedni umierają, drudzy wyjeżdżają,
trzeci się rozwodzą, ktoś traci pracę, ktoś traci
pewność siebie. Część zyskuje uznanie, inni zasługują na pogardę… Takie życie!
Głowa do góry!
Szanowni Państwo IGŁA nawleczona po
koniuszki stronic. Specjalnie dla Was, by cieszyć, uczyć i poszerzać wiedzę o Gminie Łabunie. Specjalnie dla Was, by wzruszać i zachęcać
do dyskusji. Specjalnie dla Was, by wypełnić
białe kartki historii, zaspokoić głód informacji.
Czytajcie więc!
Oddajemy w Wasze ręce garść stałych,
sprawdzonych kolumn. Tu m. in. poznamy
bliżej Łabuniankę Justynę Zastąpiło, w Spotkaniach z Lucjanem Płazą zbudujemy obraz
z puzzli niepamięci. Ponadto wprowadzamy
nowy cykl Sylwetki - bohaterką pierwszego
jest siostra FMM Bohdara, która 5 marca br.
skończyła 100 lat. 25-lecie Samorządu Terytorialnego to okazja do przybliżenia historii samorządności w naszej gminie.
Piszcie do nas, o tym co Was boli, cieszy,
denerwuje, ślijcie kartki z wakacji, listy, wspomnienia. Przyjmiemy także słowa zasadnej
krytyki. Niech IGŁA nie przechodzi bez echa,
niech zasadnie wkłuwając się zmobilizuje do
refleksji, da do myślenia.
Wypoczywajcie w zgodzie z Naturą, korzystajcie z głową z dobrodziejstw przyrody.
Bądźcie ostrożni w lesie, nad wodą, wystrzegajcie się kleszczy. Znajdźcie chwilę na kawę,
ciastko (przepis na pyszne rogaliki podajemy
na stronie 14) i dobrą książkę, np. kryminały Katarzyny Puzyńskiej - do wypożyczenia
w naszej bibliotece.
Pogody ducha na ten letni czas pracy i odpoczynku i do kolejnego spotkania na łamach
IGŁY.
Redakcja

Listy od Czytelników
Majowe święta
W dniu 3 maja przeżywaliśmy wspaniałą
uroczystość poświęconą Matce Bożej, Królowej
Polski, zorganizowaną przez KGW oraz Sołectwo w Łabuniach.
W czasach PRL-u obchodzono uroczyście
tylko święto Pracy 1 Maja. Już od rana nadciągały furmanki do Zamościa, wiozły one uczestników pochodu. Jechały także odkryte ciężarówki, które wiozły żołnierzy. Z dala słychać
było ich okrzyki „Stalin, Bierut, Stalin, Bierut”.
Uczestnicy pochodu zbierali się na Nowym
Mieście i ruszali w stronę Rynku Wielkiego na
spotkanie z władzami miasta. Szła młodzież
szkolna, zespoły sportowe, artystyczne, przedstawiciele zakładów pracy, służby zdrowia. Zastanawiałam się komu pielęgniarki zostawiły
chorych ludzi, skoro tu paradują? Uczestnicy
pochodu nieśli flagi, transparenty z hasłami:
„Niech się święci 1 Maja!”, „Niech żyje sojusz
robotniczo – chłopski”. Nieśli portrety dostojników państwowych, a nawet karykaturę Trumana. Zbiegiem czasu obchody majowe przeniesiono do poszczególnych gmin. Furmanki zaczęły
przyjeżdżać na stadion sportowy w Łabuniach.
Przywoziły dzieci z okolicznych wiosek. Dzieci
prezentowały cześć artystyczną przygotowaną
przez nauczycieli. Mieszkańcy gminy w tym czasie oblegali kioski z artykułami spożywczymi.
Można tu było się zaopatrzyć w bezkartkową
kiełbasę i owoce cytrusowe, które wtedy były
na „wagę złota”. Niektórzy krytycznie oceniali
te obchody. Pewien rodzic nie pozwolił dziecku
brać udziału w tym święcie. Za nic nie dał się
przekonać, że dzieci nie interesuje polityka, obca
im jest ideologia. Dzieci cieszy wiosna, ciepło,
kolorowe chorągiewki, nawet „gołębie pokoju”
naklejone na szybach szkolnych.
Takiej radości życzę dzieciom i dorosłym.
Dobrego wypoczynku wakacyjnego!
Helena Pokrywka
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Z uwagi na przypadającą w bieżącym roku
25 rocznicę pierwszych wolnych wyborów do
samorządu gminnego i ustanowienia w pełni samorządowych gmin w Polsce rozpoczynamy cykl
poświęcony dziejom 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 dokonała skrótów tekstu jednocześnie zachowując ciągłość
wypowiedzi.
W 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe.
Władze carskie w rok po wybuchu powstania przystąpiły do uwłaszczenia ziemi dworskiej, aby w ten sposób
odciągnąć chłopów od walki. Ziemia dworska użytkowana przez chłopów stała się ich własnością. W każdej
wsi przystąpiono do wymierzania gruntów. Powstały
Tabele Likwidacyjne osobne dla poszczególnych miejscowości, w których dokładnie określono ilość gruntów
należących do każdego gospodarza. Powstały szczegółowe mapki gruntów. Chłopi musieli spłacić otrzymaną
ziemię, ale otrzymywali ją na własność. Zmieniło to zupełnie stosunki własnościowe na polskiej wsi.
Drugą reformą władz carskich było utworzenie gmin wiejskich. Ukaz carski z 1864 roku zmienił
ustrój gminny. Po raz pierwszy gmina miała charakter
samorządowy i została oddzielona od władzy właścicieli ziemskich (dziedziców). Władze preferowały na
urzędach gminy ludzi chłopskiego pochodzenia. Gminę
tworzyły zarówno grunty włościańskie (chłopskie), jak
i dworskie (folwarki). Wielkość gmin po raz pierwszy
obejmowała duży obszar zbliżony do obecnego.
Ukaz carski wprowadzający ustrój samorządu
gminnego został podpisany 19 lutego (2 marca) 1864 r.
od tej pory każda gmina składała się z wiosek, kolonii,
folwarków i dworów, niezależnie od podziałów własności dworskiej. Utworzono gromady wiejskie na czele
z zebraniem gromadzkim i sołtysem.
Organem uchwałodawczym gminy było zebranie gminne. W zebraniu mogli brać udział wszyscy pełnoletni gospodarze bez względu na wyznanie. Należało
mieć na terenie gminy przynajmniej 3 morgi gruntu,
aby uczestniczyć w obradach. W zebraniu gminnym nie
brali udziału: sędziowie pokoju, duchowni, urzędnicy
policji powiatowej oraz osoby pozostające pod nadzorem policji. Zebrania odbywały się raz na kwartał pod
przewodnictwem wójta. Wójt mógł zwołać też nadzwyczajne zebrania. W przypadku, gdy wójt kandydował ponownie na urząd lub też składał sprawozdanie
finansowe, zebraniu przewodził wybrany przez zebranych sołtys lub najstarszy wiekiem sołtys. Do uprawnień zebrania gminnego należało: wybór wójta, ławników, pisarza i innych urzędników gminnych; uchwały
we wszelkich interesach gospodarczych i innych dot.
całej gminy; przeznaczanie środków opiekuńczych i na
urządzenie szkół gminnych; ustanowienie działań i rachunków osób z wyboru w gminie pracujących; rozporządzanie nieruchomym majątkiem całej gminy; wybór
pełnomocników do załatwiania spraw gminy; wyrzeczenia we wszelkich takich przypadkach, w których na
zasadzie ogólnego prawa lub innych postanowień zajdzie potrzeba wyrażenia zgody całej gminy lub wypowiedzenia się. Do ważności uchwał zebrania gminnego
potrzebna była obecność przynajmniej połowy upraw-

Dzieje
łabuńskiego
samorządu
Gmina Łabunie w latach 1864 – 1918
cz. I
nionych. Uchwały zapadały jednomyślnie lub większością głosów, a w przypadku równości decydował głos
wójta. Każdy uprawniony miał jeden głos. W przypadku
rozpatrywania spraw zamiany, sprzedaży czy regulacji
gruntów gminnych potrzebna była zgoda przynajmniej
dwóch trzecich wszystkich uprawnionych gospodarzy.
Uchwały zapisywane były w specjalnej księdze. Mogło
się zdarzyć, że zebranie gminne nie dokonało rozkładu
ciężarów (podatków) skarbowych (państwowych) lub
gminnych. W takim przypadku wójt, uprzedziwszy ławników i sołtysów, taki rozkład sporządzał oraz zawiadamiał o tym naczelnika powiatu. (…)
Według ukazu carskiego gmina dzieliła się na
gromady. Gromada składała się z włościan jednej wsi
lub kolonii posiadających w niej prawo własności lub
jakąkolwiek nieruchomość. Takim gospodarzom przysługiwało prawo głosu na zebraniach gromadzkich.
W zebraniach nie mogli uczestniczyć pracownicy folwarczni oraz robotnicy rolni. Zebranie gromadzkie zwoływał wójt lub sołtys. Mogli w nim uczestniczyć pełnoletni właściciele nieruchomości na terenie gromady.
Do 1880 roku mogły w nich także uczestniczyć kobiety
– właścicielki gruntów. Zebranie gminne wybierało sołtysa, rozporządzało mieniem wspólnym (gromadzkim)
oraz naradzało się w sprawach całej gromady.
Władza wójta rozciągała się na wszystkich
mieszkańców gminy. Był on zobowiązany: donosić
zwierzchności o samowolnie wydalających się z gminy i o popełnionych w gminie nieporządkach, donosić
zwierzchności policyjnej o wszelkich nadzwyczajnych
w gminie wypadkach jak pożary, wylewy wód, choroby epidemiczne itp., zabezpieczać ślady przestępstw,
dochodzić i zatrzymywać winowajców, wykonywać
wyroki sądów, zwoływać i zamykać zebrania gminne, wnosić sprawy pod jego obrady, mieć nadzór nad
urzędnikami i sołtysami, czuwać nad wypełnieniem
rządowych i gminnych powinności oraz wojskowego
zaciągu, mieć dozór nad gruntami opuszczonymi w gminie, przestrzegać rzetelności miar i wag w publicznych
miejscach sprzedaży, opiekować się ubogimi, sierotami
i dotkniętymi kalectwem lub chorobą.
W ukazie carskim zapisano: wójt powinien
się naradzać z ławnikami i sołtysami i wzywać ich do
wspólnego z sobą działania, a w szczególności w tych
sprawach, które dotyczą ogólnego zagospodarowania
i dobra gminy.
Wójt miał prawo ukarać każdego w swojej
gminie za wykroczenia policyjne najwyżej dwudniowym aresztem lub karą pieniężną do wysokości 1 rubla
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z zamianą na dwudniową robotę publiczną. Wójt miał
prawo kontrolować świadectwa osób przejeżdżających
przez gminę i czasowo na jej terenie przebywających.
Miał prawo także przywoływać do urzędu każdą osobę oraz przeprowadzać rewizję prywatnych domów
w obecności dwóch ławników lub sołtysów. Wójt był
na terenie gminy przedstawicielem i wykonawcą władzy państwowej oraz wykonawcą uchwał zgromadzenia gminnego.
Urzędnicy gminni składali przysięgę przed naczelnikiem powiatu. Pobierali wynagrodzenie i byli
wolni od świadczeń w naturze i służby wojskowej. Jeżeli wójt przez dwie kadencje sprawował należycie urząd,
mógł zwolnić od służby wojskowej syna lub krewnego.
Była to poważna zachęta dla wójtów. Wójt posługiwał
się pieczęcią i podlegał naczelnikowi powiatu, przez którego mógł być ukarany.
Sołtys gminy był pomocnikiem wójta i wykonywał jego polecenia. (…) Sołtys miał następujące
uprawnienia: zwoływać i zamykać zebranie gminne
oraz czuwać nad porządkiem na zebraniach, wnosić
pod obrady zebrania gromadzkiego sprawy dot. dobra gromady, wykonywać uchwały zebrania gromady.
W gromadach, w których nie było osobnego poborcy
podatkowego zbieraniem podatków zajmował się sołtys. Podobnie, jak wójt mógł w gromadzie ukarać winnych.
Prowadzeniem ksiąg gminnych zajmował się pisarz gminny. Sprawował swoje obowiązki pod nadzorem, wójta. Pisarz pociągany był do odpowiedzialności
za brak dokładności w treści podjętych uchwał. Zdarzało się czasem, że nie stać było gminy na utrzymanie pisarza, wtedy obowiązki prowadzenia ksiąg spadały na
wójta. Pisarz przyjmowany był do gminy na zasadzie
najmu, kontraktu za zgodą wójta, ławników i sołtysów
lub też na zasadzie uchwały zebrania gminnego. Osoba
piastująca stanowisko musiała być wykształcona. Władze powiatowe, według ukazu, miały czuwać nad tym,
aby pisarze nie przywłaszczyli sobie zbyt wielkiej władzy. W praktyce pisarze często stawali się faktycznymi
kierownikami pracy w gminie.
Urzędów w gminie (wójt, pisarz, sołtys) nie mogły sprawować osoby poniżej 25 roku życia, niechrześcijanie, osoby bez stałego miejsca zamieszkania, skazani
za przestępstwa oraz osoby pozostające pod dozorem
policji lub sądu. Umiejętność pisania i czytania nie była
konieczna, z wyjątkiem pisarza (sic!). Kadencja urzędowania wójta i sołtysów trwała trzy lata.
Na wójtów i sołtysów zebranie gminne lub gromadzkie wybierało dwóch kandydatów. Jednego z nich
zatwierdzał naczelnik powiatu, drugi zostawał zastępcą (podwójcim, podsołtysem). Naczelnik powiatu mógł
nie dopuścić do urzędowania niewygodnych dla siebie
osób i zarządzał ponowne wybory.
Wójt i sołtysi obejmowali urzędy po zaprzysiężeniu przez naczelnika powiatu. Wójta ze stanowiska
mógł zwolnić gubernator, natomiast sołtysa – naczelnik
powiatu. Wójt miał do pomocy ławników wybieranych przez zebranie gminne. Od 1876 roku ławnicy byli
tylko urzędnikami sądowymi, w gminie powoływano
w ich miejsce pełnomocników gminnych bez potrzeby
ich zatwierdzenia. Pełnili oni swe funkcje bezpłatnie.
Władze carskie generalnie chciały na urzędach wójtów
widzieć chłopów, odsuwano szlachtę i ziemian. Wójt
i sołtysi łączyli władze samorządową oraz państwową. Wypełniali różne czynności zlecone przez władze

powiatowe. Chodziło głównie o podatki i funkcje porządkowe. Nieraz zlecone zadania wypełniały cały czas
wójtów czy sołtysów. (…)
Gminy wiejskie początkowo były też po części
organem sądowniczym dla miejscowej ludności, powstały sądy gminne na czele z wójtem i ławnikami. Od
wyroków takiego sądu nie było odwołania (J. Szumski,
Chłopi a gmina w guberni łomżyńskiej, „Studia łomżyńskie, tom IV, 41.). (…)
W 1864 roku powstała gmina Łabunie, która
weszła w skład powiatu zamojskiego w guberni lubelskiej. W skład gminy weszły miejscowości: Barchaczów,
Brudek, Jatutów, Łabunie, Łabuńki, Majdan Ruszowski,
Ruszów, Wierzbie i Wólka Łabuńska (Skorowidz miejscowości RP, Spis powszechny z 1921 r., tom III, woj.
Lubelskie, s. 123). Gmina liczyła w 1867 roku 3387 mieszkańców, a jej powierzchnia wynosiła 15866 mórg. Najbliższy sąd gminny znajdował się w Żdanowie, a stacja
pocztowa w Zamościu (Słownik Geograficzny Królestwa
Polskiego, tom V, s. 564).
Akta gminy Łabunie nie zachowały się. Zostały zniszczone w czasie II wojny św. Nieocenionym źródłem jest Pamjatna Kniżka Guberni Lubelskiej z przełomu XIX/ XX w. Był to coroczny przegląd administracji
gubernialnej. Roczniki 1870 i 1873 wspominają Łabunie
w powiecie zamojskim. Od roku 1879 gmina należała do
I okręgu sądowego, a w 1897 roku liczyła 6383 mieszkańców.
Lata

Wójt

1890

Paweł Krupa

1893-1896
1897-1898
1898-1900
1901
1902-1906
1907-1909
1910-1912

Józef Krochmal

Sekretarz
Antoni Grzegorzewski
Antoni Leszczuk
Leon Markiewicz

Józef Jachtoma
Antoni Leszczuk
Michał Traczuk
Paweł Helman
Józef Sęk

Dane o władzach gminnych z roczników 1890, 1893,
1895- 1898, 1900 – 1902, 1904 – 1912.
Pod koniec XIX w. notowano w Łabuniach urząd
gminy, 1-klasową szkołę, browar, młyn wodny, cegielnię, gorzelnię i tartak (Słownik Geograficzny Królestwa
Polskiego).
Latem 1914 roku rozpoczęła się I wojna św.
(…) i okupacja austro-węgierska. Działania wojenne
wyniszczyły kraj. Rozpoczął się pobór kontyngentów,
co spowodowało zubożenie ludności. Okupacja austriacka miała też swoje pozytywne strony. Spolszczono
administrację gminną. Gminy podlegały jednak całkowitej władzy okupacyjnej. Zadaniem gmin było głównie zbieranie kontyngentów dla wojsk okupacyjnych.
Władze zezwoliły na działalność polskiego szkolnictwa.
Lata I wojny to czas żywiołowego powstawania małych polskich szkół opłacanych przez rodziców.
(cdn.)
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SPOTKANIA
Już tylko zlepek wspomnień mi pozostał…
osiem śladów niepamięci
Lucjan Płaza rocznik 1926, urodził się w Ruszowie z Józefy ze Zwolanów i Jana Płazy. Chórzysta Jerzego Jasińskiego, w l. 1946-1949 był w polskim wojsku we Wrzeszczu, w 1954 r. poślubił Danutę Wdowiak z Ruszowa,
w latach 1964-2001 komendant OSP Ruszów.

Po pierwsze – niepokój
Gdy nastała wojna miałem 13 lat. Nasze wojska
zaczęły ostrzeliwać niemieckie w Cześnikach, Bródku,
Barchaczowie. Niemcy obstawili naszą wioskę, wyganiali cywilów, mówili, żebyśmy uciekali. Zaprzęgłem
konia do wozu, wszyscy posiadali i pojechaliśmy w debry w Nowiny. I tam spędziliśmy trzy dni. Barchaczów
się palił, wychodziło się na górę i patrzyło. Nawet chleb
mama piekła u sąsiada pod Nowinami. Debrę nam rozścielili i tak się spało. Nasze wojsko cofnęło się, mój
szwagier był na tym froncie. Nazywał się Płaza Izydor. Ożenił się z najstarszą siostrą, to nie była rodzina.
Mówił szwagier, że w Suminie przechodzili przez szos,
a przy niej w rowach krew leciała jak woda. A oni szli
dalej. Część przedostała się do Suchowoli, na Bożą Wolę,
z góry bili z Budów od cegielni. Rozbrajali się i szwagier
przyszedł do swojego rodzinnego domu i powiedział,
że chce iść dalej walczyć, ale matka mu zabroniła: Co ty
głupi, Niemcy idą będą szukać mundurów…

Po drugie – ciekawość
Już za Niemców przyjechał do nas oficer, ale
w jakim stopniu nie wiem, ale widać było po postawie i zachowaniu, że to nie byle kto. Zapytał czy nie
mamy ubrań cywilnych, chciał się przebrać. Ojciec był
niski, nie miał mu co dać. Przyjechał na siwym koniu,
siodło, szabla, karabin, pistolet. Zszedł z konia i go nam
zostawił. Ojciec powiedział, żeby go chociaż rozsiodłał.
Wrócił się, popuścił popręgi, siodło zrzucił i to wszystko zostawił… Nie wiemy, kto to, nikt nikogo nie legitymował. Zapytał tylko o Niemców, gdzie są, żeby iść
w innym kierunku. I poszedł gdzieś się przebrać… poszedł w tę stronę na Zamość.

Po trzecie – rozpacz
Sztab niemiecki był zaraz koło naszej chałupy.
Sąsiedzi, którzy byli na warcie w Łabuniach usłyszeli
o wysiedleniach i natychmiast nocą dali znać na wioskę, żeby ludzie uciekli. Kto mógł to uciekł. Niemcy obstawiali tamtą stronę pod lasem i tę stronę od Wierzbia.
Gdy zamknęli teren pierścieniem zostałeś wysiedleń-

cem. Niemcy chodzili od domu do domu i kazali wychodzić. Szaro się robiło… A tuż przed wysiedleniem
najpierw byłem chory, a później siostra… i uznali, że
zachorowaliśmy na tyfus. Zameldowali do Łabuń,
a Niemcy strasznie bali się tyfusu. Przyszedł do nas sołtys, zapytał czy wszyscy są w domu. Odpowiedzieliśmy,
że wszyscy. Sołtys zabił gwoździem drzwi, założył kłódkę, zabił furtkę i powiesił tablicę - tyfus. Niemcy nas
omijali, na drugą stronę przechodzili. Ludzi pozganiali
gdzieś na dół. Ja tego nie widziałem, bo my zamknięci
w domu, ale … kiedy wieźli ludzi na furach to wszystko pod naszym oknem. Mama płakała i my razem
z nią płakaliśmy. Mama mówiła: módlcie się. Tak to
było, ach! Już żem się rozżalił. I wtedy, jak ludzie nasi
odeszli to przyjechało cztery samochody ciężarowe
z Niemcami. Może to było ze 100 m od naszego domu.
A my dalej w domu nie wiemy czy nas spalą czy rozstrzelają… Cały czas się modliliśmy. Jakoś nikt nie przychodził, my tak czekaliśmy… aż kazali mi iść za parobka
do czarnego - Filman Pregi się nazywał, do gospodarstwa mojej babci brata. Wujka wysiedlili za druty, stryjenkę zabrali, dzieci też. Jeden się gdzieś skrył Bronek
Zwolak. Gdzie on przebywał? Nie pytałem się nawet.
Było nas dwóch, Sak i potem Gemborys Dominik trzeci.
To też mój szwagier, z siostrą się moją ożenił. U Niemca
(wredny był) stolarka była do zrobienia, bo wujka dom
był nie wykończony, pół do roboty. Gemborys jeszcze
nie był moim szwagrem, był stolarzem. Wpierw dawała nam Niemka śniadania i obiady, z mleczarni mleko
przyniosła też nam dawała. Kasza i mleko wlane, kasza
nie ugotowana. Nie chcieliśmy tego jeść. To dawała litrę mleka do domu. Rano się w domu jadło śniadanie.
Zaraz do pracy konie poić, a na obiad przychodziło się
do nich. Raz żeśmy się spóźnili. Niemcu coś strzeliło do
głowy, miał syna takiego Josek się nazywał, wredny
był gówniarz. Taki drab był z niego. Mówił po rusku.
Przychodzę raz, a tu koni nie ma, idę na pole, a mnie
ten Niemiec biczyskiem po głowie. Mnie krew zalała.
I za Sakiem, ale ten już zdążył uciec. Za nim gnał, ale
nie mógł go dognać. Ja wtedy z powrotem do domu,
zakrwawiony przychodzę, w domu lament. Poradzili mi,
żeby na drugi dzień ubrać się w te krwawe ubranie do
Arbaitsamtu na skargę. Był tu przy torach, ubezpieczalnia dawna. Wziął mnie ojciec, razem pojechaliśmy i ten
Pregi też. Tam tylko po niemiecku, ja tego nie rozumiałem, ale ten Niemiec kiwał głową. Coś tam do niego
mówili. I nie chciałem już do niego iść, poszedłem do
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Kowarza folksdojcza. Dwa tygodnie tam byłem, a Pregi
się starał, żeby mnie stamtąd zabrać. Kowarz mi powiedział, że muszę tam wrócić, bo nie dają mu spokoju.

Po czwarte – figle
Pewnego razu u nowego gospodarza Haasa
(dwaj synowie jego zginęli na froncie) sieczkę żnęliśmy
z Wilkową - była tu za służącą. Ona mi podawała a ja
żnąłem. Koń za wolno chodził, więc wyszła, żeby tego
konia podegnać... Miała taką sukienkę barchanową,
gdzieś wiatr zawiał i złapało, przerzuciło ją przez kierat, nie mogła się urwać, rozpruło jej sukienkę, nogi do
góry, golutka, ja patrzę znad sieczkarni, ona leży, koń
już stanął, ja nie wiem co robić, a trzeba było zostawić
sieczkarnię i pomóc dziewczynie. Ale ona się jakoś ponakrywała i poprosiła mnie, żebym do matki dał jakoś
znać o nową sukienkę. Latałem nawet, takie przywileje
miałem… Przyniosłem tę sukienkę, ona się przebrała
i tak to było.

Po piąte – nadzieja
Front, ostatnie wojsko niemieckie zakwaterowało się po stodołach, w sadzie u Zawadzkiego,
u Bryka w stodole. Most się
załamał – na krzyżówce przy
figurze. Wzięli mnie do pracy przy nim, brusy układać,
gwoździe wyciągać z brusów
czyjejś obory. Gdy samoloty
ruskie poleciały na Lipsko,
nawróciły i zaczęły tak prażyć to schowałem się w konopie, a Niemcy w burcie.
Uciekłem, bałem się, że mój
dom rodzinny się pali. Uciekli i oni. Potem szukaliśmy
w tych miejscach, ale w żadnej stodole nic i nikogo już
nie było. Przyjechali ruskie
pytali gdzie Niemcy, a my,
że po samolotach poszli sobie. Ruskie szli na front.
Nadsłuchiwałem czy będą
grać hymn, albo zobaczę naszą brygadę, ale cicho i spokojnie przeszli, naszych nie
spotkałem. Formowało się wojsko do odbicia Warszawy. Przyczyna zbierał pierwszą turę do Skaraszowa to
ruskie chcieli ich zaaresztować, więc gdy były zapisy na
drugą turę nikt się nie zgłosił.

Po szóste – śmierć
Mieszkali w Ruszowie. Była tam Chajka (Lerner
Chaja - przyp. red.) i Lejba (Zycer – przyp. red). I jeszcze

inne rodziny, które tu się schroniły. Oni mieli gospodarstwo, Chajka miała sklep z drobnymi rzeczami. Gdy
Ruskie zajęli Zamość to Żydzi odżyli – nasze kamienice, wasze ulice mówili. Nasi się mścili na jednym starym Żydzie – Chuny? Robił buty. Dokuczali mu za to, że
w sobotę modli się, a w niedzielę buty kuje. Pewnego razu wpadli tu chuligani koloniści, wyłamali ramę
z okna, powybijali szyby. Granat puścili pod okna. Przyszły szwaby po ojca i tego sąsiada Kapłona do tych
Żydów. A Niemcy zegnali ich do Lejbowy stodoły i na
pobojowisku wystrzelali wszystkich. Diabeł wie, kto to
był, po niemiecku ubrani, ale po ukraińsku mówili. Dół
wykopali i ojciec nosił na drabince z Kapłonem i w ten
dół rzucali. A jedna Żydówka młoda dziewczynka uciekała może z kilometr, Niemiec siadł na konia i przygnał
ją i zastrzelił, było to na pewno przed wysiedleniem.
Zakopali, przysypali i tyle wiem.

Po siódme – kiełbasa
Należałem do chóru kościelnego, śpiewałem
tenorem, spotykaliśmy się dwa razy w tygodniu za
Jasińskiego. Chcieliśmy zorganizować sobie wspólny opłatek. Ze 30 osób. Kostrzewa odpuścił nam pokój, Oleś (ks. Sieciechowicz - przyp. red.) nastał jako
wikary. No, ale trzeba jakoś przygotować ten wie-

Chór kościelny, lata 60. XX w.
fot. z arch. Lucjana Płazy

czór. W Ruszowie była kiełbasa, Pastuszak ma mięso
to wy tam załatwicie- mówili. We trzech nas chodziło Kazik Skura, Pilipów i ja. Poszliśmy do Pastuszaka z Kazikiem czy by tej kiełbasy nie wyrobił, ano
gada, że wyrobi. Da nam znać gdzie i kiedy ją zabrać.
U Krzaczka wtedy był Pilipów. Byli po wódce Krzaczek z Pilipem i tak filozofowali, najbardziej Pilip że to
on załatwiał tę kiełbasę… a Dolek M. stał pod oknem
cd. na str. 8
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i wszystko słyszał o tej kiełbasie. Przeskarżył i zaraz
przyjechali do Pastuszaka, ale ten gdzieś ją schował.
Przyjechał do nas, żebyśmy zabrali kiełbasę. Zabraliśmy ją i zanieśliśmy do Jasińskiego. Pastuszaka zabrali. Przyszli rano do Jasińskiego rewizję zrobili. Jasińskiego wzięli za kiełbasę. My przyszliśmy do kościoła,
orkiestra, która miała nam grać się rozeszła, opłatek
był smutny. Następnego dnia z ojcem buty robiliśmy.
To był poniedziałek. Słucham w nocy idzie ktoś, spałem
na sofce pod oknem, przychodzi sołtys puka w okno
i milicja. Kazika zaaresztowali, my się umówiliśmy
wcześniej, jak się tłumaczyć. Ano on dał słoniny i ja,
ciele kupiliśmy od chłopa, co jechał przez wieś. Otwarł
ojciec drzwi, a ja chrapie, trąca mnie milicjant, mruczę,
panie Płaza, oczy otwieram, co wy tu robicie, niech się
pan ubierze. Kazika zabrali do Łabuń do kozy. Mnie
wzięli na posterunek, wtedy co Pakosa zastrzelili na
tej obławie, przeszedł przez dwie zasadzki, trzeciej nie.
A z Pakosem to wiem tylko z opowieści, szedł do Łabuń, ktoś go tam uderzył, on go zastrzelił i od tamtej
pory partyzant był, musiał się ukrywać. Ojciec przyszedł przyniósł mi koc, bo posadzili mnie w piwnicy. Zawołał mnie milicjant na górę na posterunek,
a tam czytali gdzie, co, kto, kogo obrabował, a wszystko
to Pakos i Pakos i Pakos… to słyszałem, jak to czytali.
Posiedziałem dobę, śledztwo rano, zeznaję, że tak i tak
jak się umówiłem z Kazikiem. Zabrali nas do Zamościa,
a tam był milicjant z Ruszowa i mówił, że Pastuszak już
puszczony. Posiedzieliśmy drugą dobę, rano na śledztwo, ale my mówimy tylko to, co wcześniej ustalone.
Wreszcie milicjant zapytał, czy znamy kogoś z Majdanu,
ano mówię, że znam trochę. A czego?, bo mnie gołębie
pokradli, powiedziałem, że się dowiem. A jak to było
z wami?… I my znów: ciele chłop wiózł, my słoniny,
kupiliśmy, wyrobił nam. Rano mnie pierwszego wzięli,
razem nie! Areszt był koło Katedry. Do lochu wsadzali o wodzie na jedną dobę. To nie lepiej się przyznać,
że daliście mięso? Spisali protokół, wolny jestem i Kazik to samo, wypuścili nas. I takie miałem pierepałki.

Po ósme – odwaga
W partyzantce… byłem, należałem, przysięgę
składałem w lesie Kamieniec. Dowódcą był Bolek Szarafin. Byli tu złodzieje, rabowali, konie kradli. Raz moja
siostra randkowała na głównej ulicy, przyszli wody się
napić i też kradli… Nie mogliśmy iść walczyć, bo do
roboty się chodziło. Jeszcze jak nie byłem u czarnego
byłem raz na akcji… w Sahryniu, ach… Ukraińcy mieli
kryjówki porobione. My ich zaskoczyliśmy. UPA bandy. Dali spirytusu i się szło, odważniejszym się wtedy
było.

Nade wszystko – żona
Pamiętam ją jako małą dziewczynkę. Gdy wróciłem z wojska kolega powiedział mi, że u Wdowiaków
jest panna i poszliśmy. Trudno było uwierzyć, że to ta
sama zapamiętana przeze mnie dziewczynka... Na przekór
wszystkim
i
wszystkiemu
pobraliśmy się.
To już 61 lat po
ślubie. Diamentowa z nas para! uśmiecha się pan
Lucjan i jednocześnie wzrusza,
bo zdrowie już
nie to. Zostały
nam tylko wspomnienia - dodaje
z łezką w oku.
fot. ze zbiorów rodzinnych Lucjana Płazy
wysłuchała:
Agnieszka Piela

PRZYDROŻNI ŚWIADKOWIE
WIARY I HISTORII (3)
Przydrożne krzyże i kapliczki lokowane były najczęściej na rozstaju dróg, łączyły tym samym sferę sacrum
i profanum. Obiekty te są świadkami naszej wiary i historii. Zachęcamy do podzielenia się na
łamach Igły historiami krzyży
i kapliczek oraz ich fundatorów.
W tym numerze historia figury
w Ruszowie.

Dziś już nikt w Ruszowie nie
pamięta kim byli jej budowniczowie. Wiadomo, że 30 kwietnia 1905
roku car Mikołaj II wydał ukaz dający swoim poddanym wolność

religijną. Jest więc owa kapliczka
pamiątką tego szczególnego wydarzenia, miejscem ważnym dla mieszkańców Ruszowa.
Pani Franciszka Hłobił mieszkanka Ruszowa, przypomniała
pewien brak zdecydowania mieszkańców, co do ostatecznego miejsca
usytuowania kapliczki. Najpierw
stała na błoniu przy szkole, potem
mężczyźni ze wsi przenieśli ją do
głównej drogi. Następnego dnia
inni zabrali ją na plac. Kolejnego
ponownie zawędrowała pod główną drogę, gdzie stoi po dziś dzień.
red.

fot. A. Piela
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POZNAJ ICH BLIŻEJ
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 Justyną Zastąpiło charakteryzatorką z wykształcenia, która dodatkowo projektuje i tworzy kostiumy, maluje obrazy, interesuje się fotografią.
Redakcja: Gdzie zaczęła się Twoja
pasja?
Justyna Zastąpiło: Moja historia zaczęła się w domu rodzinnym
w Łabuniach. Przypatrywałam się
pracy dziadka Bolesława, który
świetnie szyje, robi buty od podstaw. Po dziś dzień przerabia mi
ubrania. W szkole wolałam zajęcia plastyczne. Lubiłam rysować,
szyć ubrania dla lalek, tworzyć coś
z niczego, a moja pierwsza uwaga
w dzienniku brzmiała: Nie uważa
na lekcjach, bo cały czas rysuje. Był
to czas podstawówki (klasy 1-3).
Red.: Pamiętasz, który nauczyciel
Ci ją wystawił?
J. Z.: Tak, ale… zupełnie się tym nie
przejęłam… następne zeszyty były
znowu całe w rysunkach.
Red.: Kiedy obudził się w Tobie artystyczny demon?
J. Z.: Myślę, że w gimnazjum. Moim
ulubionym przedmiotem była plastyka. Prowadziła ją pani Barbara
Banaszkiewicz. To pierwsza osoba
z artystyczną duszą, która stanęła
na mojej drodze i wszczepiła we
mnie chęć działania w tym kierunku. Później wszystko się potoczyło
samo. Już w pierwszej gimnazjum,
na wakacjach zrobiłam pierwszą sesję zdjęciową koleżance... aparatem
w telefonie. W tym okresie założyłam blog o charakterze modowym.
Wspominając notki i posty z tamtego okresu - bardzo mnie to bawi,
kiedy 14-letnia dziewczyna doradza jak się malować, ubierać. Mam
wielki sentyment do tego okresu,
to był początek mojej przygody.
Gdy nadszedł czas wyboru szkoły
średniej zdecydowałam się na II LO
w Zamościu. Przez cały ten czas prowadziłam blog, weszłam nawet we
współpracę z kilkoma firmami kosmetycznymi i odzieżowymi na zasadach barterowych. Robiłam makijaże, fryzury i zdjęcia koleżankom.

Red.: Odważna jesteś. Po maturze
wybrałaś WSA w Warszawie.
J. Z.: Chciałam mieć wykształcenie
wyższe w kierunku, który mnie interesuje - ciężko było znaleźć uczelnię o takim profilu. Wybrałam
Wyższą Szkołę Artystyczną w Warszawie, która jako jedyna w Polsce
daje możliwość wykształcenia wyższego w kierunku charakteryzacja
- był to strzał w 10-tkę. Dodatkowo zaczęłam roczną szkołę wizażu
i stylizacji - chciałam poznać jak najwięcej ludzi z branży. W tym czasie
moje kontakty szybko się rozwijały,
dzięki nim miałam możliwość pracy
przy sesjach zdjęciowych, planach
filmowych i pokazach mody - tak
zaczęłam budować bazę klientek.
Jednym z pierwszych planów zdjęciowych był krótkometrażowy film,
w którym wzięło udział kilku znanych aktorów takich jak np. Zdzisław Wardejn. Z każdym rokiem
studiów poznawałam coraz więcej
osób, nabywałam nowych umiejętności i szlifowałam już zdobyte.
Miło wspominam ten czas. Przez
3 lata studiów stworzyłam bardzo
dużo kostiumów, od egipskich kreacji przez barokowe suknie po nowoczesne projekty.
Red.: Kim jest charakteryzator?
J. Z.: Jest to osoba odpowiedzialna
za przygotowanie wizualne aktorów
do filmów, programów, wywiadów
itp. Praca charakteryzatora polega
na wykonywaniu makijażu, fryzur
i efektów specjalnych (np. zabrudzeń, ran, blizn, postarzenia) i właśnie tym różni się od makijażystów.
Jest to osoba wszechstronna dbająca o nienaganny wygląd występujących osób przez cały czas nagrań.
W moim kufrze można znaleźć mnóstwo kosmetyków do makijażu, ale
także... sztuczną krew, preparat do
tworzenia blizn i całe laboratorium.

Ze Zdzisławem Wardejnem
fot. Studio Aksamit

Red.: Jak było na herbatce u Beaty
Pawlikowskiej?
J. Z.: Był to dzień, w którym pracowaliśmy z gwiazdami, od samego
rana przy sesji zdjęciowej dla WOŚP
w jednym z warszawskich studio. Kiedy nadszedł czas na zdjęcia
Beaty Pawlikowskiej, dostaliśmy
telefon, że pani Beata nie może dojechać i zaprasza nas do swojego domu
pod Warszawą. Mogę zdradzić,
że mieszkanie jest piękne i pełne pamiątek z dalekich podróży, a razem
z panią Beatą mieszkają dwa koty
o imionach Urugwaj i Paragwaj. Poczęstowała nas suszonymi figami,
indyjską herbatą, a każdy z nas dostał po łusce największej ryby świata - na szczęście. Beata Pawlikowska
to jedna z najbardziej znanych autorów w Polsce, podróżniczka, prowadząca audycji Świat wg blondynki
w Radio Zet. Był to dla mnie wielki
zaszczyt, ponieważ jestem fanką jej
książek.
Red.: Anja Rubik, Niklińska... z kim
jeszcze pracowałaś?
J. Z.: Większość gwiazd, z którymi
pracowałam poznałam na 2-letniej akcji na rzecz WOŚP, byli to
np. Rafał Maserak - tancerz, Karolina Gorczyca - aktorka, Ula Chincz
(córka Andrzeja Turskiego - red.)
- prowadząca Dzień Dobry TVN
i wiele innych. Jednak największym
wyzwaniem była praca w TVN
przy programie Project RunWay
w 2014 r. Jest to program o rywalizacji młodych, polskich projektantów,
gdzie prowadzącą jest Anja Rubik.
Poznałam wszystkich uczestników,
modelki, zobaczyłam jak wygląda
produkcja od kuchni. Pracowałam
tam w charakterze fryzjera-stylisty.
Red.: Jak wygląda praca na planie?
J. Z.: Jest męcząca. Dzień nagrań zaczyna się od 7 rano i trwa do późnych godzin nocnych, czasem do nacd. na str. 10
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stępnego dnia. Można powiedzieć,
że ekipa programu mieszka na planie i wszyscy się dobrze znają.

czasu Beata wykonała swoją pracę
w 100%. Taką samą dozą wdzięczności darzę Sławka Nadrę (lubietofoto.pl) - to on zrealizował wszystkie zdjęcia do dyplomu, a także
Krzyśka Kamińskiego (FOCUSfilm)
za film, który powstał dodatkowo jako materiał dokumentujący
mój dyplom (można go obejrzeć na
YouTube). Nie mogę zapomnieć też
o Sylwii Hubali, która dzielnie pomagała mi w sesji zdjęciowej oraz
przy powstawaniu kostiumów oraz
o Tacie i Mamie, którzy pomagali mi w technicznych kwestiach
i Szymkowi Fugiel, który dzielnie
przewoził moje kostiumy i pomagał
w tworzeniu.

Red.: Projekt Wiedźmin…
J. Z.: Razem z zaprzyjaźnioną ekipą mamy w planach stworzyć film,
wzorujący się na fabule gry. Celem
jest promocja polskich twórców.
Odbyła się pierwsza próba charakteryzacji i przymiarki kostiumu.
Kostium wykonany jest ze skóry
naturalnej i ręcznie robionej kolczugi
przez mojego brata Pawła i dziadka
Bolesława. Czekamy teraz na resztę
sponsorów, by móc zrealizować ten
projekt. W filmie zagra m.in. Małgorzata Potocka.
Red.: FashionWeek dla Ciebie to…?
J. Z.: Ogromne wyróżnienie. To największe modowe święto w Polsce
odbywające się w Łodzi. Swoje kolekcje prezentują tam najbardziej
popularni projektanci polscy tacy
jak: Maciej Zień, Paprocki&Brzozowski, Gosia Baczyńska. Miałam
możliwość dzięki WSA (zostałam
wytypowana przez organizatorów
plebiscytu Artysta Roku) zaprezentować tam jeden z moich kostiumów.

Madonna w obrazie
fot. Sławek Nadra

szybko, od zawsze podobał mi się
motyw sakralny w sztuce, dlatego wymyśliłam temat: Wizerunek
Madonny inspirowany sztuką. Praca nad kostiumami trwała miesiącami i była męcząca, ponieważ na
co dzień mieszkałam w Warszawie,
a pracownię miałam w Łabuniach.
Red.: Był to płaszcz w narodowych Był to czas kursowania między stobarwach. Widziałam zdjęcia na licą, a naszą miejscowością. Każdy
kostium ma swoją historię. Bazę
WSA. Gratuluję.
J. Z.: Dziękuję. Tak, biała tkanina do kostiumu czarno-złotego uszyła
wyszywana kryształkami w kolorze p. Regina Pilipczuk - bardzo zdolna
czerwieni w formie spływających krawcowa, wystarczyło, że pokazastrumieni. Pracowałam nad nim ok. łam narysowane projekty, szkice.
2 tygodnie codziennie po 3 godziny. Później była już tylko moja praca
Każdy kryształ trzeba było pojedyn- polegająca na wyszywaniu i wyklejaniu kryształkami całej sukni.
czo umieścić na tkaninie.
Powstały trzy kostiumy: Madonna
Red.: I czas na kilka słów o Twojej jako rzeźba, Madonna Meksykańska, Madonna jako obraz inspiropracy dyplomowej.
J. Z.: Praca dyplomowa jest zwień- wana projektantem Arkadiusem. Są
czeniem studiów artystycznych. to kostiumy, więc można je ubrać
Polega na stworzeniu trzech kostiu- i w nich chodzić. Mimo złudzeń
mów w dowolnym temacie. Po- na każdym zdjęciu jest modelka mysł na kostiumy zrodził się dość a jest to nasza dziewczyna Beata
Byczek z Ruszowa. Nie
znałyśmy się wcześniej
za dobrze, ale od dawna
miałam wobec niej plany. Uważam, że ma nietypową i wyjątkową urodę - w moich kostiumach
prezentowała się pięknie.
Sesja zdjęciowa odbyła
się w Kościele w Łabuniach (dzięki uprzejmości
naszego Proboszcza) oraz
na zamojskiej starówce.
Na tle wystawy Mimo minusowej temfot. Szymek Fugiel peratury i ograniczonego

Red.: Twoja praca powaliła mnie na
kolana… piękna, ale i kontrowersyjna…
J. Z.: Jeśli chodzi o kontrowersyjność
ostatniego kostiumu-obrazu - pojawiły się komentarze np. podczas
sesji zdjęciowej w Zamościu jakaś
Pani, która przechodziła obok krzyknęła profanacja! Nie miałam na
celu obrazy uczuć religijnych. Jest to
moja wizja współczesnej Madonny
inspirowana Arkadiusem.
Red.: Wiem, że to nie wszystko, coś
jeszcze przygotowałaś na dyplom.
J. Z.: Dodatkowo
wykonałam
tzw. aneks z wybranego przedmiotu. Postawiłam na fotografię
a temat to Boska Matka Polka. Jest
to seria zdjęć przedstawiająca 23 kobiety-seniorki w nakryciach głowy
w kształcie korony (każdą koronę
wykonałam ręcznie z innych materiałów łącznie 23 korony). Zaangażowane Panie pochodziły z Łabuń,
Zamościa, Polanówki i Hrubieszowa. Planuję wystawić te fotografie
w pewnej galerii sztuki w Warszawie.
Red.: A może przywędrują one kiedyś do Łabuń? Galeria Błękitna czeka!
J. Z.: Dziękuję. Będzie mi miło.
Red.: Co dalej?
J. Z.: Pracuję jako wizażysta i fryzjer
w salonie. Wciąż uczę się dodatkowych umiejętności związanych
z fryzjerstwem. Mam własną
bazę klientów, prowadzę indywidualne lekcje makijażu. Do tego
mam zlecenia jako charakteryzator
np. ostatnio pracowałam przy projekcie Polacy z werwą Orlen. Jeśli chodzi o plany na przyszłość, na razie nie
mogę ich zdradzić. Mam dobry po-
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Red.: Co skrywa Grosik w Łabuniach?
J.Z.: To sklep mojej mamy. Od dawna miała takie plany, a nawet marzenie, żeby założyć punkt z odzieżą używaną. I udało się. Od czasu
do czasu kiedy jestem w domu wpadam tam, aby wyszukać coś fajnego.
Jestem fanką secondhandów. Ubieram się głównie w takich sklepach
ze względu na unikatowe ubrania.
W sklepie mamy każdy znajdzie dla
siebie coś fajnego, nie tylko ubrania
ale też dekoracje do domu czy biżuterię.

mysł na siebie i chcę go zrealizować
w niedalekiej przyszłości. Podpowiem tylko, że planuję na stałe wrócić na Zamojszczyznę.
Red.: Jak tworzyć markę, jak zacząć?
J. Z.: Trudno jest osiągnąć zamierzone cele bez pasji i pomysłu. Stawiam
na szlifowanie swoich umiejętności
i ciągły rozwój, w tym zawodzie nie
można zatrzymać się w miejscu, trzeba podążać nieustannie za trendami
- wymaga to więc zainteresowania
tematem, wtedy sprawia nam to
przyjemność. Najważniejsze jest to,
żeby stawiać wysoko poprzeczkę
i podejmować wyzwania. Nie trzeba przejmować się krytyką. Kiedyś
dostawałam niemiłe komentarze
od anonimowych osób, ale to tylko mnie budowało i motywowało
do dalszych działań. Wskazówka na początek warto kupić pędzle - bez
nich jak bez ręki (jeśli ktoś chciałby
pogadać, zapytać o szkołę można pisać do mnie na Facebook).
Red.: Gdy patrzysz na kogoś to
wiesz, co mu poradzić w kwestii wizerunku?
J. Z.: Posiadam taką umiejętność,
a być może to wiedza na temat typów urody, która pozwala mi na
łatwe wskazówki. Wystarczy mi
chwila zastanowienia do tego, żeby
określić jakie kolory pasują do danej osoby np. odcienie ciepłe/chłodne, pastelowe/wyraźne, jaki maki-

Madonna przy Kościele
fot. Sławek Nadra

jaż będzie odpowiedni dla danego
kształtu twarzy, fryzura, kolor włosów, styl ubioru, pielęgnacja cery...
Red.: Aż korci mnie zapytać - a ja,
co polecasz dla mnie? Ale zapytam
o Twój niezbędnik. Co w nim chowasz?
J. Z.: Zawsze mam przy sobie kilka pędzli - na wszelki wypadek.
Do tego igłę, nić, agrafki, lakier
do paznokci - charakteryzator jest
pierwszą osobą na planie, do której inni kierują się z potrzebą np.
oczkiem w pończochach - poważnie.

SYLWETKI
Siostra Maria Bohdara
(Emilia Potoczna)
Świadectwo życia

Urodziłam się 5 marca 1915 r. we wsi Izdebki, powiat Brzozów diecezja przemyska, woj. Lwów. Mój ojciec był rolnikiem, było nas ośmioro, czy dziewięcioro.
Później moi rodzice przenieśli się do wioski Racice koło
Kruszwicy, powiat Strzelno, woj. Poznań, parafia Polanowice, diecezja gnieźnieńska. Ojciec mój kupił tam
ziemię i ją uprawiał. Pamiętam jak do tej nowej miejscowości jechaliśmy pociągiem. Kiedy jeszcze byliśmy
w mojej rodzinnej miejscowości ja wtedy miałam chyba 3 czy 4 lata, mój tata przyjechał do domu jako żołnierz. Ja zaczęłam się z nim bawić, a on chwycił mnie w
ramiona i huśtał, mocno całował, i cieszył się, że mnie
zobaczył żywą. Miałam braci i z nimi dokazywałam.
Byłam żywa, wszędzie wlazłam i bardziej lubiłam zabawy chłopców niż dziewczynek. Nie lubiłam szyć,

Red.: O czym marzysz?
J. Z.: Chciałabym, żeby więcej się
działo na naszych terenach. Aby
młodzi ludzie działali razem twórczo i promowali nasze rejony. Dwa
lata temu z zaprzyjaźnioną grupą filmowców, stworzyliśmy film
Telegram (do obejrzenia na YouTube) promujący Roztocze, opowiadający historię młodych ludzi w latach
20. Chciałabym więcej takich spontanicznych akcji.
Red.: I na koniec. Czego nie wiemy
o Justynie?
J. Z.: Interesuję się polityką i historią, jestem w trakcie czytania książki
o rotmistrzu Witoldzie Pileckim polecam.
red.

bo to babska robota. U pierwszej komunii św. byłam
w drugiej klasie. Szkołę 7 klasową skończyłam w Racicach, należałam do harcerstwa, a potem do „Młodych
Polek”.
O klasztorze zaczęłam myśleć mając 15-16 lat.
O adresie do naszego Zgromadzenia dowiedziałam się
z Rycerza Niepokalanej. Z tego czasopisma dowiedziałam
się, że siostry mają adorację Najświętszego Sakramentu,
a ja tak ją lubiłam i że wyjeżdżają na misje. Ach jak ja się
uradowałam, że będę misjonarką. Napisałam do sióstr,
ale rodzice nie dali mi pozwolenia by pójść do klasztoru,
więc musiałam czekać do 20 roku życia. Co za boska siła
była we mnie i wytrwałość w czekaniu na pozwolenie
i wstąpienie do zgromadzenia. W końcu rodzice wyrazili
pisemną zgodę na wstąpienie. Wysłałam wszystkie papiery do Łabuń i za 4 tygodnie otrzymałam odpowiedź,
że zostałam przyjęta i za parę dni pojechałam pociągiem do Zamościa, a z Zamościa bryczką do Łabuń. Przyjechałam o godzinie 17. Siostra Assunta zaprowadziła
mnie do kaplicy, gdzie siostry miały nabożeństwo. Jezus był wystawiony w Monstrancji. Powiedziałam do
Niego: Jezu to Ty jesteś, ja przyszłam do Ciebie na służbę
i z radości się rozpłakałam. Po nabożeństwie przyszła do
mnie do furty matka Jozafata (Zofia Szeptycka), któcd. na str. 12
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ra wtedy zajmowała się postulantkami i serdecznie się w tym momencie jak mnie schwycili i nie patrzyli na to
z nią przywitałam. Do postulatu zostałam przyjęta 29 li- czy im wolno, czy też nie i zaczęli mnie ściskać. Myślastopada 1934 r. byłam radosna, zadowolona i cieszyłam łam, że z radości mnie uduszą i mówili: „Jak dobrze, że
się, że osiągnęłam to co chciałam. Obłóczyny miałam tu siostra była za nami. Razem się modliliśmy i to nas
dopiero po roku postulatu 15 grudnia 1935 roku. Bałam uratowało. Bóg przez to ustrzegł nas od śmierci”. Dziękosię, że będę usunięta z klasztoru za spóźnianie się na ad- wali i całowali mnie po ręku.
oracje, ale wszystko dobrze się skończyło, choć w ukryGdy dojechaliśmy do Starego Zamościa, zobaciu całowałam ściany i klamki drzwi na pożegnanie.
czyliśmy wiele wojska. Z jednej strony wojsko niemiecJak wielką radością wprost nie do opisania była kie, z drugiej rosyjskie. Wtedy siostra Maksyma zadedla mnie uroczystość składania ślubów czasowych, któ- cydowała, że wracamy do Warszawy. Gdy wróciliśmy,
re złożyłam 15 grudnia 1937 r., wtedy śluby składało się Warszawa była już zniszczona, nasz dom ocalał. Po poprzed Świętą Hostią, którą kapłan trzymał w ręku przed siłku poszłyśmy spać i tak po całym miesiącu i 6 dniach
składającą. To było coś pięknego.
położyłyśmy się spać na łóżkach. To była dla nas wielka
Matka Klara zaproponowała mi i innym sio- radość.
strom pójść do szkoły pielęgniarskiej, gdyż było w plaTrochę później wraz z innymi siostrami skończynie, że siostry obejmą szpital w Zamościu. Ucieszyłam łam szkołę pielęgniarską, a w maju 1940 r. składałyśmy
się z tego bardzo i cieszyłam się, że będę pracowała przy egzaminy końcowe i otrzymałyśmy dyplomy.
chorych, a szczególnie, że przyda mi się to na misjach.
W sierpniu 1941 roku przyjechałam do Łabuń. SioSzkołę Pielęgniarską robiłyśmy w Warszawie u siostry stry już nie mieszkały w pałacu, bo były wysiedlone do
Żurawskiej (szarytki).
Radecznicy, tylko 4 siostry mieszkały w Kasztelanówce,
W chwili wybuchu wojny byłyśmy w szpitalu a w pałacu mieszkało wojsko niemieckie. Ja też pojechana wykładzie, siostra dyrektorka przyszła i powiedzia- łam do Radecznicy. Pracowałam tam przy chłopcach,
ła nam, że wojna wybuchła dzisiaj rano. Wyszłyśmy ze których było bardzo dużo. Jednego dnia przyjechała
szpitala, a samolodo nas, do klaszty tylko warczały
toru, piękną karonad nami. Szczęcą pani hrabina
śliwie wróciłyśmy
Róża Zamoyska
do domu. Szkoła
i poprosiła matkę
została przerwana,
Klarę o siostry, tak
a nam młodym
bardzo jej potrzebsiostrom
matka
ne do pielęgnacji
Jozafata poleciła
w szpitaliku załojechać do Łabuń,
żonym przez nią
gdyż uważała, że
dla biednych, chow Warszawie jest
rych, wojennych
niebezpiecznie.
dzieci w ZwierzyńWyjechało nas 10
cu. Matka Klara
sióstr, wynajętym
zgodziła się i na
wozem z jednym
drugi dzień przyjekoniem i furmachał powóz po sionem. Na wozie
stry. Pojechałyśmy
były nasze bagatam we dwie, sioże, a my szłyśmy
stra Izajasza i ja, to
pieszo. W drodze
było w 1942 roku.
Siostry franciszkanki w Asyżu. Pamiętam jak hra8 sióstr odłączyło
S. Bohdara - pierwsza po prawej przy studni z 1226 r. bina
się i pojechały do
Zamoyska
fot. z arch. FMM w Łabuniach otworzyła nam jeŁabuń pociągiem,
czy samochodem.
den z pokoi szpitaPrzy wozie z furmanem została tylko siostra Maksyma lika, gdzie było dużo trupków dziecięcych. Gdyśmy to
i ja. Wyjechałyśmy z domu 2 czy 3 września i w czasie zobaczyły to serce nam się ścisnęło z bólu, niektóre ciała
podróży cały czas byłyśmy pod gołym niebem. W cza- już się rozkładały. W tym szpitaliku pracowałyśmy 3-4
sie nalotów kładłyśmy się na ziemię w trawy, buraki, miesiące dopóki były dzieci. Następnie powróciłyśmy
kartofle, albo kręciłyśmy się wokół drzew, żeby nas nie do Radecznicy. Gdy klasztor Ojców w Radecznicy się
zobaczono. Na każdym kroku groziła śmierć. Na szo- palił od bombardowania przez Niemców to siostry wraz
sie krew płynęła strugami, ciała ludzkie porozrywane z dziećmi ugasiły pożar i uratowały go. Ojcowie uciekli
i wiele trupów. W jednym miejscu, gdy były silne nalo- z ludźmi do lasu, a został tylko jeden brat. W sierpniu
ty, siostra Maksyma schowała się pod wóz, a mi kazała 1944 roku, gdy wojna się skończyła wyjechałyśmy z Raiść do stajni, gdzie było pełno polskich żołnierzy. Gdy ich decznicy do Klemensowa razem z osieroconymi dziećmi,
zobaczyłam, krzyknęłam: Boże tu tylu chłopów, przecież a było ich 200. W Klemensowie dalej pracowałam przy
mi nie wolno z nimi być! I chciałam wyjść a oni złapa- chłopcach. 18 sierpnia 1950 roku miałam zmianę domu
li i trzymali mnie za płaszcz i powiedzieli: „Nie wolno i z siostrą Orestą wyjechałam do Łabuń do pracy z masiostrze teraz wychodzić na podwórko, bo Niemcy przez łymi dziećmi w Państwowym Domu Małego Dziecka
to nas zobaczą”. Gdy bomby zaczęły spadać, uklękłam i Samotnej Matki. W tym samym miejscu, gdzie teraz
i zaczęłam się modlić pod Twoją obronę i inne modlitwy, jest Dom Dziecka. Ważnym wydarzeniem tamtego czaa wszyscy żołnierze również razem ze mną poklękali su, były narodziny czworaczków w dniach 11-12 sierpnia
i bardzo pobożnie wspólnie ze mną się modlili. Dokoła 1954 roku. Miałam z nimi dużo kłopotu, bo były bardzo
wszystko się paliło po jakimś czasie samoloty odlecia- słabe. Wśród tych czworaczków była jedna dziewczynka
ły, nastąpiła cisza. Wszyscy odetchnęliśmy, a żołnierze – Basia i trzech chłopców: Czesio, Tadzio i Józio. Wszyst-
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kie przeżyły. Bardzo te czworaczki
polubiłam.
Gdy pałac został
odbudowany,
w 1963 roku noworodki i samotne matki zostały
przeniesione do
pałacu w parku.
W tamtym
czasie, żeby można było przyjąć
samotną matkę,
potrzebowała
ona mieć skierowanie. Raz późną, jesienną porą,
wiatr zacinał porządnie deszcz ze
śniegiem, a nasze
dzieci spokojnie
fot. z arch. FMM w Łabuniach spały w łóżeczkach.
Niektóre
z naszych pracownic zobaczyły przez okno kobietę idącą z dzieckiem na ręku. One mnie o tym powiadomiły.
Więc wyszłam na balkon, aby się przekonać kto to jest.
Często do nas przychodziły matki łabuńskie ze swymi
chorymi dziećmi, aby zrobić im zastrzyki, albo udzielić
innej pomocy pielęgniarskiej. Tym razem była to samotna matka, która zaraz na wstępie powiedziała, że ona
z maleńkim dzieckiem przyjechała do zakładu. Pytam
o skierowanie. Nie mam – odpowiada. Więc pani bez
skierowania nie może być przyjęta. A ona: „Mnie ludzie
powiedzieli, że w Łabuniach są takie siostry, które mnie
przyjmą z dzieckiem, bo tam właśnie takie kobiety przyjmują. A jeżeli siostry mnie nie przyjmą, to gdzie ja teraz
w taką pogodę pójdę z dwutygodniowym dzieckiem”.
Wiedziałam, że przyjmowanie bez skierowania jest surowo zabronione, ale akurat wtedy przyszła mi myśl, że
ta kobieta jest w takiej sytuacji jak Matka Boża w Betlejem. Kobieta ta nie miała dla siebie żadnego miejsca, bo
rodzice wypędzili ją z domu i pomyślałam sobie gdzie
się podzieje to biedactwo. Przez głowę przemknęły mi
słowa kolędy: „nie było miejsca w gospodzie”. I choć nie
miałam żadnego prawa do przyjmowania, przyjęłam
tę kobietę z dzieckiem. Postarałam się sama o urzędowe
skierowanie dla niej i wszystko dobrze się skończyło. Byłam też przy kilku porodach nawet z naszych okolic.
W czasie okupacji, po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej gdy tylko przyjechałam z Warszawy do Łabuń, to jeździłam na wioski robić szczepionki tyfusu,
czerwonki i innych chorób zakaźnych. I tak objeżdżałam
całą gminę łabuńską do której należało wiele wiosek.
Każdego dnia przyjeżdżali gospodarze z innej wioski i ja
z nimi jeździłam tak długo, aż wszystkich zaszczepiłam.
Wtedy za szczepiłam tysiące ludzi. Każdego dnia szczepiłam tak mniej więcej od 150 do 200 osób. W Łabuniach
po wojnie nie było żadnego lekarza więc punkt sanitarny prowadziły siostry i wszyscy ludzie szli do sióstr.
Gdy przyjechałam do Łabuń 1950 roku to punkt sanitarny, który prowadziła siostra Benicjusza był za drogą tam gdzie obecnie jest piekarnia. Był tam duży dom,
w którym był pokoik przeznaczony na punkt, który po
s. Benicjuszy ja prowadziłam. Przychodzili ludzie z całej
okolicy, matki z dziećmi, mężczyźni i wszyscy. Najpierw
przychodzili do mnie, gdy powiedziałam, że koniecznie
trzeba iść do lekarza wtedy szli. Ludzie nie bardzo śpie-

szyli się do lekarza, bo to kosztowało dużo pieniędzy.
Wtedy dziennie przyjmowałam od 30 do 40 chorych.
Robiłam wszystko co było możliwe aby ratować ludzi. Jedna kobieta kiedyś mnie spotkała i powiedziała:
„Ja miałam tak chorą rękę, która robiła mi się zielona
i czarna, a siostra mi ją wyleczyła”. Z pomocą Bożą nawet
dużo przypadków było nie raz cudownie wyleczonych.
Do mnie ludzie przyjeżdżali z różnych wiosek, nawet z za
Tomaszowa. Raz jakiemuś chłopakowi wyleczyłam łysinę i wyrosły mu włosy. Wtedy mój punkt znajdował
się u pana Truska. Tam przyjechał jakiś młody pan i prosił abym mu wyleczyła łysinę. A ja na to: „Panie na to
nie ma wcale lekarstwa”. On odpowiedział: „Ale ja słyszałem, że siostra tak dobrze leczy, a ja tak dużo lekarzy
zjeździłem i oni mi nie pomogli, a ja jestem młody”. Popatrzyłam rzeczywiście był to młody i ładny chłopaczek.
Szkoda mi się go zrobiło. Przypomniało mi się wtedy,
że coś słyszałam czy czytałam o olejku rycynusowym.
Pomyślałam, powiem mu aby to robił może mu coś wyrośnie na głowie. Na odczepnego zrobię mu z rycynusa
zabieg. Wzięłam rycynusa, nalałam mu na głowę, on
dał mi swój grzebień i zaczęłam go czesać wkoło, prosto
i w bok, i jak się tylko dało w różne strony. On tak posłusznie trzymał głowę w sposób w jaki mu kazałam,
a przy tym bardzo mi się chciało śmiać. Następnie dałam
mu rycynus i powiedziałam: „Niech pan smaruje głowę
tym olejkiem codziennie 3-4 razy dziennie i w ten sposób
czesze się jak ja panu to robiłam”. Za jakieś pół roku ten
pan do mnie przyjechał z włosami, a ja widząc go przestraszyłam się. Przyjechał do mnie aby mi podziękować
za włosy. Wprawdzie nie było ich tak strasznie dużo, ale
je miał i nie był już łysy.
W punkcie miałam dużo chorych, więc musiałam się śpieszyć, aby zdążyć do dzieci. Jeździłam też
na wsie aby robić zastrzyki. Widziałam, że wielu ludzi
było bardzo biednych, wtedy nic od nich nie brałam,
a za drugim razem jak jechałam, to jeszcze coś dla nich
ze sobą wzięłam. Czasem w jednym bogatszym domu
coś dostałam, zaraz w następnym ubogim to oddałam.
Kto po mnie przyjechał zawsze z nim jechałam, nigdy nikomu nie odmówiłam. I tak było od mojego przyjazdu
do Łabuń, aż do chwili gdy utworzono ośrodek zdrowia
w Łabuniach w 1966 czy 1967roku. Jak ja byłam często
wymęczona. Najpierw spełniałam wszystkie moje obowiązki i dyżury u dzieci, które pielęgnowałam i też im
robiłam zastrzyki, a po pracy zajmowałam się chorymi
z całej okolicy. Tak pracowałam u niemowlaków dopóki nie zachorowałam. Po mnie przyszła s. Maria Toczko.
Operację miałam w 1970 roku. Po powrocie ze szpitala
pracowałam jeszcze z pół roku, później przeszłam na rentę chorobową i mając 60 lat na emeryturę. Od 1972 do
1978 roku byłam przełożoną domu Łabuńskiego w parku
nie spodziewałam się tego. Zajmowałam się dalszymi
remontami pałacu i odbudową dwóch oficyn. Od 1974
roku w tych oficynach rozpoczęły się rekolekcje oazowe.
W 1980 s. Emilia wyjechała do Dźwirzyna nad
morze, gdzie była również przełożoną wspólnoty do
1985 roku. Następnie wróciła do Łabuń, gdzie jest do
dzisiaj od 30 lat. Zawsze szczęśliwa i radosna, ciągle nie
wierząc, że ma 100 lat życia i nadal z wielkim poczuciem
humoru.
Wyjątki z życia s. Emilii Potocznej przytoczone
5 marca 20015 roku podczas 100 rocznicy jej urodzin.
spisała
s. Stanisława Bieda
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TWÓRCZY
KĘSIK
Ballada o s. Emilii
s. Bernarda Misiewicz

Nosi zdolności pielęgniarskie
Małą dochtórką zwana,
Przez chorych z pomocą oczekiwana
Maść, humor, dobre słowo
Czasem zastrzyk lub to i owo
Skutek wyśmienity – zdrowie, zapał niespożyty
Potem w Łabuniach i w Dźwirzynie
Przyszło przełożeństwo
I wielkie do Maryi
Gwiazdy Morza nabożeństwo

Mała dziewczynka się urodziła
Imię Genowefa mama jej przeznaczyła
Jednak stało się inaczej

Kwiaty, owoce, zwierzęta
Kocha ta Franciszkanka
Zachwyca się pomysłami Stwórcy
Wdzięczna jest Jemu Łabuń mieszkanka

Chrzestni przynieśli dziecko do kościoła
By woda chrztu dotknęła jej czoła
Imię na kartce zapisane było
Lecz kartkę towarzystwo zgubiło

Siostra nasza Emilia
Szczęśliwie i dobrze żyła
Swobodnie 100 lat ukończyła

Szukają, szukają i nie znajdują
Z ust księdza słowo pada
Sam Kościół imię jej nada

Ta Siostra jest wesoła
Z wybitnym poczuciem humoru
Każdą z nas po imieniu woła

„Emilio ja ciebie chrzczę
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”
Wyrosła mała na człowieka mądrego

Hej! Siostrzyczko Kochana
Tyś do tańca i do różańca
Przez Najwyższego powołana
By pełnić Jego wolę
W gromadce Franciszkanek
Co dzień powierzać swoją i innych dolę

Po Gople łódką pływała
W każdym kącie przebywała
Cieszyła się życiem wielce

Izdebki koło Lwowa
I Kujawy się radują
Że Łabunie tutaj świętują

Rodzeństwo mile wspomina
Franciszek, Adam, Stefania, Jan, Henryk
To Rodziców pociechy przyczyna
Tu w Łabuniach do postulatu wstąpiła
Tu przyjęła habit biały
Śluby pierwsze i wieczyste tu też złożyła
Praca z dziećmi pasją jej była
Baczność chłopcy!
Już się gromadka uciszyła

Dziś cieszymy się z Tobą
Siostro Emilio Kochana
Te Deum Bogu śpiewamy od rana
Żyj nam jeszcze długo
W zdrowiu i ducha pogodzie
Modlimy się o to wszyscy
Wzrastaj w Boskiej urodzie!

ROGALIKI Z KEFIREM

Przepis nagrodzony w konkursie Tygodnika Zamojskiego i OSM Krasnystaw

Składniki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50 dkg mąki
2 jaja
3 dkg drożdży
4 łyżeczki cukru
cukier waniliowy
1/4 kostki margaryny
1 szkl. kefiru
szczypta soli
dżem lub czekolada do nadzienia

Wykonanie:
Margarynę rozpuścić. 2 łyżeczki
cukru rozbić z jajkami, 2 łyżeczki
cukru wymieszać z 1 łyżką mąki
i drożdżami. Pozostawić do wyrośnięcia. Gdy drożdże wyrosną
wyrobić ciasto dodając margarynę na samym końcu. Pozostawić do wyrośnięcia. Wyrośnięte
ciasto rozwałkować na grubość
3-4 mm, zrobić rogaliki. Piec
w temp. 180°C ok. 20 min. Z tej
porcji wychodzi ok. 30 rogalików.
Przepis i fot. - Anna Swaczyna z Ruszowa

27 marca, Misterium Męki Pańskiej

27 marca, Misterium Męki Pańskiej

29 marca, VI konkurs Przed Wielkanocą

20 kwietnia, Śpiewający Słowik - eliminacje gminne

24 kwietnia, warsztaty rękodzieła artystycznego

1 maja, Muzeum Pożarnictwa w Oseredku

3 maja, Wielka Majówka w Łabuniach

3 maja, Wielka Majówka w Łabuniach

9 maja, kurs pierwszej pomocy w Łabuńkach P.

9 maja, nauka musztry w Łabuńkach P.

16 maja, piknik strażacki w Łabuniach

16 maja, piknik strażacki w Łabuniach

16 maja, czyn społeczny w Łabuniach

16 maja, czyn społeczny w Łabuniach

30 maja, Słodko jest mieszkać w Łabuniach - finał

30 maja, Słodko jest mieszkać w Łabuniach - finał

3 czerwca, Radość z Pomagania w Łabuńkach P.

3 czerwca, Radość z Pomagania w Łabuńkach P.

20 czerwca, Noc Świętojańska w Wierzbiu

20 czerwca, Noc Świętojańska w Wierzbiu

20 czerwca, Noc Świętojańska w Wierzbiu

20 czerwca, Noc Świętojańska w Wierzbiu

21 czerwca, piknik rodzinny w Bródku

21 czerwca, piknik rodzinny w Bródku

Fotograficzny przegląd wydarzeń sportowych

17 maja, zawody sportowo-pożarnicze OSP

17 maja, zawody sportowo-pożarnicze OSP

31 maja, Rodzina strzał w 10.

31 maja, Rodzina strzał w 10.

21 czerwca, Turniej Dzikich Drużyn na Orliku

21 czerwca, Turniej Dzikich Drużyn na Orliku

21 czerwca, Igrzyska Rodzinne Orlik

21 czerwca, Igrzyska Rodzinne Orlik
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SZPERACZ BIBLIOTECZNY
3. Maja w Łabuniach
Łabunie.
Uroczystość Konstytucji 3.go maja manifestuje się w parafji tutejszej już drugi rok z rzędu. W roku bieżącym już na kilka dni przed uroczystością ogłosił z ambony x. dziekan Walenty Goliński w kościele, iż 3-go
maja obchodzić się będzie w parafji tutejszej pamiątkę Konstytucji 3.go Maja, przyczym nadmienił; że-kto
dobry Polak, ten Powinien rzucić w dniu tym wszelką pracę, ażeby wziąć udział w obchodzie narodowym.
Obchód był potężny. Kilka dni trwały przygotowania do manifestacji. Uroczystość (rozpoczęła się o godz.
9-tej) rano nabożeństwem w kościele łabuńskim, poczym x. dziekan Goliński wygłosił piękną mowę patrjotyczno-religijną o znaczeniu Konstytucji 3-go maja. Po przemówieniu ruszył pochód ze sztandarem narodowym na czele. W pochodzie szły szkoły wszystkie ze swymi Sztandarami, Straż ogniowa łabuńska, związki
młodzieży, chór parafjalny i lud, śpiewając pieśni patrjotyczne i religijne. Pochód zdążył do krzyża pamiątkowego, wzniesionego i poświęconego w ubiegłym roku podczas obchodu 3-go maja. Tutaj pod krzyżem
mówił o Konstytucji 3-go maja x. dziekan Goliński i p. Szulc, poczym odśpiewano „Rotę” Konopnickiej, oraz
kilka innych pieśni narodowych. Następnie ruszył pochód z pieśniami do kościoła, gdzie obchód zakończył
się nabożeństwem majowym.
Nadmienić należy, że służba folwarczna, uwolniona od pracy w tym dniu, brała udział w manifestacji.
Jan Niderla. Kronika Powiatu Zamojskiego z 1918 r. nr 5 i 6 s. 79
wyszperał na dlibra.umcs.lublin.pl
Cyprian Bukaj

Słownik barwnej polszczyzny
Słowa stare, zapomniane i coraz rzadzej używane
z okolic Gminy Łabunie
część VIII

R
•
•
•

reczka - gryka
rozczuwichać się - rozbudzić się ze snu, otrzeźwieć
rychać - w znaczeniu kaszleć

S
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skanfuzić - zniechęcić , obrzydzić, przedstawić w niekorzystnym
świetle
skleźma - skośnie
skuczyć - stęsknić
słówne - np. słówne buty tzn. szyte przez rzemieślnika na miarę
sołoducha - płynna potrawa, rodzaj zalewajki z mąki i oleju
szachłak - ogólnie cherlawa roślina
szędzielizna - szron
szpurnąć - rzucić coś lub czymś ze złością
sztorpaki - niewygodne i toporne obuwie

Ś
•

ślozy - łzy

T
•

tarciuchy - smażone lub pieczone na blasze placki ziemniaczane
zebrał:
Jerzy Malinowski

Z BIBLIOTEKI
W serii Łabuńska Biblioteczka Regionalisty ukazały się
w ostatnim kwartale tomiki
poetyckie siostry Bernardy Misiewicz FMM i Katarzyny Słupskiej z Majdanu Ruszowskiego
uczennicy klasy III Gimnazjum
w Łabuniach. Głód wiedzy
o gminie Łabunie powinny
zaspokoić Zapiski… nie tylko
o Wierzbiu Franciszka Pokryszki.
W przygotowaniu Kronika
Bródka Mieczysława Drozdy,
Ojcu Świętemu - zbiór życzeń
papieskich i korespondencji ze
Stolicy Apostolskiej Seweryna
Skrabana i tomik poetycki Mocny wiarą Marka Woźniaka.
Zachęcamy do zapoznania
się ze zbiorami regionalnymi
i stale uzupełnianym księgozbiorem. Zapraszamy nowych
czytelników, kolekcjonerów, ludzi z pasją. Czas obudzić twórczy
potencjał i pokazać się z tej dobrej strony. Stałym czytelnikom
dziękujemy za systematyczną
obecność. Przypominamy jednocześnie o obowiązku zwrotu wypożyczonych książek. Na
Orzechową zaglądać jest zdrowo!
BPGŁ
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WYDARZENIA
20-22 marca Bartłomiej Góra mieszkaniec Dąbrowy, uczeń I LO w Zamościu wziął udział Wojskowych
Spotkaniach Artystycznych Klubu
4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego i Klubu Uczelnianego WSOSP w Dęblinie.
25 marca w konkursie na kartkę wielkanocną ze zwierzęciem z zamojskiego
zoo nagrodzono Izabelę Wilkiewicz
(4 l.) z PP w Łabuniach.
27 marca podczas drogi krzyżowej ulicami Łabuń Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Łabunie w ramach
realizacji inicjatywy Wielkanoc – motywacją do kreatywnych działań projektu Wspólnie na Zamojszczyźnie wystawiło Misterium Męki Pańskiej.
29 marca wręczono nagrody 230
uczestnikom konkursu plastycznego
Przed Wielkanocą. Podczas tygodniowego kiermaszu zebraliśmy 770 zł na
rzecz Hospicjum dla dzieci im. Małego
Księcia w Lublinie.
30/31 marca złodziej zdemontował
miedzianą rynnę z kościoła parafialnego w Łabuniach.
7 kwietnia w Krasnobrodzie rozstrzygnięto III Konkurs Recytatorsko - Plastyczny Wiosenne spotkania ze Świętym Janem Pawłem II II m.: Mateusz
Magdziak - SF w Ruszowie Wyróżnienia: Nikola Nowicka i Miłosz Dębkowski - SF w Ruszowie.
10 kwietnia Wojewódzki Ośrodek
Kultury w Lublinie gościł laureatów
XI Wojewódzkiego Konkursu Literackiego - II miejsce zajął Piotr Piela
z Łabuń.
14 kwietnia w SP w Łabuniach odbył
się apel z okazji Dnia Ziemi.
14 kwietnia w Wierzbiu doszło do niegroźnego pożaru.
20 kwietnia w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu odbył się powiatowy
konkurs znajomości baśni Czy znasz..?
W finale wystąpiła Martyna Śliwińska z SP Łabunie.
20 kwietnia Eliminacje gminne Śpiewający słowik - nominacje do powiatu
otrzymali: Mateusz Traczuk Wiosenny
spacer SP im. Prymasa St. Wyszyńskiego w Łabuńkach Pierwszych, Kamila
Wróblewska W pracowni mistrza zegarmistrza SP w Łabuniach, Julianna
Paszt Wariatka tańczy Gimnazjum
w Łabuniach, Hanna Rosa Małe c
cd. na str. 21

Działalność w poszczególnych
kadencjach samorządu
Gminy Łabunie (cz. 1)
Pierwsze kroki samorządności były trudne. Ustawa samorządowa 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 wykonawczym w gminie był zarząd gminy. Po zmianie przepisów o wyborze
wójta, organem wykonawczym gminy jest wójt gminy.

Kadencja 1990-1994
Radni rady gminy: Bodys Krzysztof, Bodziuch Jan, Bondyra Franciszek, Ciuraszkiewicz Stanisław †,
Churzępa Eugeniusz, Feręszkiewicz
Zdzisław †, Karp Witold †, Kawałko
Czesław, Kowalik Stanisław (wiceprzewodniczący), Lewicki Stanisław, Modrzewski Józef, Niemczuk
Andrzej, Petryk Tomasz, Sołoducha
Emilian, Sowa Franciszek, Szerafin
Władysław, Wiater Janusz (przewodniczący), Wiater Jerzy (wiceprzewodniczący).
W kadencji działały trzy stałe komisje rady gminy; Rewizyjna,
Planowania Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa i Kultury, Oświaty,
Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Wójtem gminy został wybrany Franciszek Sowa. Wójt był
jednocześnie przewodniczącym zarządu. Pozostali członkowie zarządu;
Andrzej Niemczuk, Tomasz Petryk,
Czesław Kawałko, Władysław Szerafin.
Sołtysi: Grzegorz Synowiec, Antoni Flak †, Władysław Burdzy, Jan
Farjon †, Bolesław Maziarczuk
†, Władysław Flak, Jan Pudełko,
Władysław Skiba, Gabriel Hubala
†, Tomasz Petryk, Czesław Kawałko,
Andrzej Pokrywka, Kazimierz Szala.
Założenia polityki społeczno-gospodarczej na okres tej kadencji obejmowały szereg zadań i problemów zmierzających do poprawy
życia mieszkańców gminy. W 1990
r. rozpoczęły działalność Komitety
Telefonizacji Wsi, uaktywniła się też
działalność Komitetów Gazyfikacji Wsi. Pierwsze podmioty zaczęły
zgłaszać prowadzenie działalności
gospodarczej. Zarząd gminy w 1990
r. dysponował budżetem gminy
w wysokości 4.834.196 zł. W więk-

szości były to środki dotacji celowych z budżetu województwa
przeznaczone na oświatę i wychowanie, opiekę społeczną, gospodarkę komunalną. Remonty kapitalne
i inwestycje realizowano z kredytu
w wysokości 1.575.004 zł. W 1990
r. wykonano remonty szkół w Łabuniach, Mocówce i Wierzbiu. Realizowano budowę dróg: Łabunie-Reforma - Majdan Ruszowski 915
mb, Łabunie za Górą 150 mb, Łabunie pod Dąbrową 330 mb, Ruszów
Nowina 680 mb, Ruszów Łubinstok 540 mb. Łabunie w kierunku cmentarza 110 mb. Prowadzono
prace zabezpieczające w budynku
Domu Kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łabuniach oraz Wiejskiego Domu Kultury w Wierzbiu.
Realizowano też budowę gazociągu w Łabuńkach. W Agronomówce
w Łabuniach wygospodarowano
pomieszczenie na lecznicę weterynaryjną.
Budżet gminy w 1991 r. po
stronie dochodów wynosił 4.957.381
wydatki zrealizowano w kwocie
3.788.067. Budżet zamknął się nadwyżką 1.259.861 zł. Środki budżetu
przeznaczono na zadania bieżące
i inwestycyjne: budowę telefonizacji, budowę gazociągów w Barchaczowie, Bródku, Wólce Łabuńskiej.
Wykonanie nawierzchni asfaltowej
na drogach; w Wólce Łabuńskiej
na odcinku 468 mb, Łabuniach 450
mb, Mocówce 672 mb, Łabunie pod
Dąbrową 67 mb, Łabunie-Reforma
- Majdan Ruszowski 915 mb, Łabuńki - Jarosławiec. Łabunie Lipki,
Łabunie do p. Lewickiego, Łabunie
i Bródek, budowa drogi i położenie
nawierzchni w Ruszowie 330 mb.
Kontynuowano prace wewnętrzne
przy budowie Domu Kultury w Łabuniach i Wierzbiu.
W roku 1992 dochody wynosiły 8.929.872 zł, wydatki wy-
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konano w kwocie 6.920.498.
W ramach wydatków oprócz zadań bieżących realizowano: budowę gazociągów w Łabuniach, Ruszowie, Bródku, Wólce Łabuńskiej
i Barchaczowie. Oddano do użytku
sieć gazociągową o łącznej długości
19,8 km dla 202 odbiorców w Wólce Łabuńskiej, Bródku, Łabuniach-Kolonii. Kontynuowano prace
przy Domu Kultury w Łabuniach,
gdzie oddano do użytku część biblioteczną i Wierzbiu, przy budowie
Ośrodka Zdrowia. W zakresie dróg
wykonano: budowę drogi Łabunie-Reforma - Majdan Ruszowski
na odcinku 2500 mb., Ruszów Bilskie warstwa odsączająca i stabilizacja cementem 900 mb, Łabunie
- Majdan Ruszowski roboty ziemne i warstwa odsączająca, stabilizacja cementem 1000 mb, Łabunie
pod Dąbrową druga warstwa stabilizacyjna 1049 mb, wykonanie
nawierzchni: Łabunie za górą 664
mb, Łabuńki Sachalin 260 mb, Ruszów Łubinstok 985 mb, Łabunie do
cmentarza 109 mb. Na obiekcie hali
sportowej przy Szkole Podstawowej w Łabuniach wykonano stan
surowy zamknięty, stan surowy
zamknięty wykonano też na nowo
wybudowanym skrzydle szkoły.
Prowadzono prace organizacyjne
i zakupy materiałowe dla planowanej nowej inwestycji – budowa
Szkoły Podstawowej w Łabuńkach
Pierwszych.
Budżet gminy w roku 1993
wynosił 7.771.883 zł po stronie
dochodów i 7.391.825 po stronie
wydatków. W zakresie budownictwa drogowego realizowano:
nawierzchnię asfaltową i roboty
wykończeniowe w ciągu drogi Łabuńki - Jarosławiec na odcinku 464
mb, drogę oddano do użytku. Wykonano nasyp na odcinku 1930 mb.
w ciągu drogi Łabunie - Wierzbie.
Nawierzchnie asfaltowe na odcinkach dróg; Ruszów Nowina 670
mb, Łabunie - Majdan Ruszowski
670 mb oraz roboty ziemne i stabilizację cementem na odcinku 1200
mb. Wykonanie warstwy odsączającej na drogach Łabuńki Stara
Wieś, Wólka Łabuńska Kurzępówka i od drogi nr 17, Dąbrowa - Ruszczyzna. Kontynuowano budowę
gazociągu w Łabuniach i Ruszowie
oraz linii telefonicznych w Bródku,
Barchaczowie i Łabuńkach. Rozpoczęto budowę Szkoły w Łabuńkach

i kontynuowano rozbudowę szkoły w Łabuniach. Kontynuowano
budowę ośrodka zdrowia, oddano
do użytku aptekę z zapleczem, magazyny i dwa mieszkania. Wykonano sieć gazową w Łabuniach na
odcinku 16,5 km oraz w Ruszowie
i Ruszowie-Kolonii na odcinku 7,8
km. W zakresie telefonizacji podłączono 246 abonentóww Łabuńkach
Pierwszych i Drugich i Mocówce.
W 1994 roku budżet gminy po stronie dochodów wynosił
10.116.190, wydatki zrealizowano w
kwocie 10.093.025 zł. Realizowano
następujące zadania: wykonano nasyp w ciągu drogi Łabunie - Cześniki w Bródku, wykonano warstwę
odsączającą i stabilizacje cementem
na drogach; Dąbrowa - Ruszczyzna
1232 mb, Łabuńki Stara Wieś 1365
mb, Łabunie - Łabunie-Kolonia
600 mb, Wólka Łabuńska Kurzępówka 250 mb, w kierunku Błonia
150 mb, Ruszów-Kolonia – Przecięcie 624 mb. Kontynuowano roboty
przy budowie gazociągów w Łabuniach, Ruszów, Ruszów-Kolonia
i Wierzbie. Oddano do eksploatacji
sieć telefoniczną w Barchaczowie
i Bródku, do której podłączono 90
abonentów. Oddano do użytku dobudowane skrzydło szkoły w Łabuniach, kontynuowano prace przy
budowie hali sportowej, kontynuowano prace przy budowie szkoły
w Łabuńkach Pierwszych. W 1994 r.
opracowano dokumentację na budowę gminnego wysypiska śmieci
w Mocówce na gruntach prywatnych, wykupionych przez gminę.
Jednak ze względu na zmianę przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach wzrosły wymagania w zakresie ochrony
środowiska, co uniemożliwiło budowę własnego wysypiska.
W okresie kadencji pozyskano środki z Funduszu Europejskiego 800 mln na dofinansowanie
zadań z zakresu oświaty i budowę
sieci gazyfikacyjnej w miescowościach: Barchaczów, Bródek, Wólka
Łabuńska. 300 mln zł na budowę
gazociągu pozyskano z Urzędu Wojewódzkiego, 586 mln z Kuratorium
Oświaty na rozbudowę szkoły
w Łabuniach, z NFOZ 70 mln na
budowę ośrodka zdrowia, z Rejonowego Urzędu Pracy 2.100.000 na
zorganizowanie 220 miejsc pracy
dla osób bezrobotnych.

Dom Misyjny Św. Ducha w Łabuńkach Pierwszych.

cd. na str. 20

cd. na str. 22

22 kwietnia w III Konkursie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej
Chłopcy Malowani
Wyróżnienie
i Nagrodę specjalną dowódcy 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu
ppłk Tadeusza Nastarowicza otrzymała Julianna Paszt z Gimnazjum w Łabuniach.
22 kwietnia laureatką konkursu kulinarnego Tygodnika Zamojskiego
i OSM Krasnystaw została Barbara
Pyś z Ruszowa-Kolonii.
24 kwietnia w Izbie Muzealnej w Barchaczowie odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego, zorganizowane
prze LGD Ziemia Zamojska.
26 kwietnia druhowie z gminnych
OSP uczestniczyli w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną
Górę.
27 kwietnia w SP Łabunie odbył się
etap szkolny Konkursu Czytelniczego Solilandia – Klątwa Ducha Gór.
Wygrała drużyna w składzie: Michał
Kuduk, Miłosz Kisieliński, Tobiasz Kisieliński.
27 kwietnia w Krasnobrodzkim Domu
Kultury w Eliminacjach Powiatowych
Wojewódzkiego Konkursu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej Śpiewający
Słowik Mateusz Traczuk, za piosenkę
I jak tu nie kochać psa otrzymał tytuł
laureata i nominację do etapu wojewódzkiego konkursu w Rykach. Wyróżniono Kamilę Wróblewską i Juliannę Paszt.
27 kwietnia w Zamościu odbył się trzeci etap wojewódzkiego konkursu języka angielskiego pod nazwą Clickonmaniac. W kategorii Click on Starters
laureatami zostali: Kacper Kobieluch
oraz Julia Rój, op. Iwona Synowiec.
W kategorii Click on Flyers finalistami
są: Zuzanna Antoszak oraz Bartłomiej
Płaza, op. Agnieszka Gałan.
27 kwietnia w grupie finalistów
6. edycji ogólnopolskiego konkursu
literacko - plastycznego Bazgroł 2015.
znalazły się Kolorowe Smoki autorstwa Jakuba i Piotra Pielów.
29 kwietnia w SP nr 21 w Lublinie drużyna z SP w Łabuniach (Wiktoria Karchut i Jakub Skiba) zajęła I miejsce
w I Międzyszkolnym Turnieju Skrabble dla podstawówek województwa
lubelskiego, op. Helena Kulasza.
30 kwietnia Stowarzyszenie Na Rzecz
Aktywizacji Środowisk Lokalnych Po
Prostu Razem z Łabuniek Pierwszych
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otrzymało 3600 zł dofinansowania
w ramach: Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO (2015) na zadanie Organizacja i rozwój III sektora - Stowarzyszenie Po Prostu Razem.
30 kwietnia w Kalinowicach podsumowano Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Mój dom moja mała Ojczyzna.
wyróżnienie otrzymała Amelka Krupa
z PP w Łabuniach.
3 maja w Zespole Pałacowo-Parkowym w Łabuniach KGW Łabunie,
Rada Sołecka, OSP Łabunie i Zgromadzenie Sióstr FMM zorganizowali
Wielką Majówkę.
5 maja w Romanowie rozstrzygnięto konkurs plastyczny Dzieci ilustrują
utwory Józefa Ignacego Kraszewskiego III miejsce – Patrycja Ryszczuk,
wyróżnienie Kacper Bodziuch - oboje
SP w Łabuniach.
10 maja wybory Prezydenta RP. Podczas I tury wyborów frekwencja wyniosła 52%. Najwięcej głosów oddano
na Andrzeja Dudę (1500 głosów tj.
58%), Pawła Kukiza (554 głosy tj. 21%)
i Bronisława Komorowskiego (303
głosy tj. 12%). Pozostali kandydaci uzyskali wyniki poniżej 5%.
15 maja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Zamościu
ogłoszono wyniki XIV Wojewódzkiego Konkursu Twórczości dla Dzieci
i Młodzieży Zawsze niech będzie... wyróżnienie w części plastycznej Julia
Helman SP Łabunie, Emilia Bryk - SF
w Ruszowie, w części literackiej III
miejsce Katarzyna Słupska, w formie
muzycznej II miejsce Julianna Paszt,
Wyróżnienie Specjalne Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną
Wszyscy Razem w Zamościu Martyna
Sokołowska - wszystkie Gimnazjum
w Łabuniach.
15 maja w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu odbyły się powiatowe
eliminacje XV edycji konkursu Jestem
bezpieczny. Drużyna z SP w Łabuniach
w składzie: Julia Rój, Wiktor Hołys,
Bartłomiej Bełz, Wiktoria Skraban,
Karol Niemczycki, Joanna Mazur zajęła II miejsce, op. Agnieszka Teterycz.
15 maja w ogólnopolskim konkursie
pt.: Przedszkolna bajeczka o zdrowiu
zorganizowanym przez Przedszkole
422 w Warszawie wyróżniono pracę
Amelki Bindy z PP w Łabuniach.
16 maja na boisku GKS Sparta odbył
się piknik strażacki zorganizowany
przez UG Łabunie, OSP Łabunie, OSP
Łabuńki i GKS Sparta Łabunie.
cd. na str. 23

Kadencja 1994-1998
Radni rady gminy: Bodziuch Jan, Bondyra Franciszek
(wiceprzewodniczący), Bosiak Andrzej, Ciuraszkiewicz Stanisław †,
Chwedyk Janusz, Krupa Roman,
Kuśmierz Tomasz, Skowyra Ryszard, Skraban Antoni, Sołoducha
Emilian, Sowa Franciszek, Stanisławek Tadeusz, Szerafin Władysław, Turczyn Antoni Wojciech
(wiceprzewodniczący), Turczyn Jan,
Wiater Janusz (przewodniczący),
Wiater Jerzy, Zawada Jan
W kadencji działało trzy stałe komisje rady gminy; Rewizyjna,
Planowania Gospodarczego, Budżetu i Spraw Społecznych.
Na wójta gminy radni ponownie wybrali Franciszka Sowę.
W skład zarządu oprócz wójta, który
był przewodniczącym zarządu gminy wchodzili Stanisławek Tadeusz,
Emilian Sołoducha, Roman Krupa,
Władysław Szerafin.
Sołtysi: Władysław Flak,
Jan Grela †, Stanisław Telejko, Tomasz Petryk, Grzegorz Synowiec,
Władysław Burdzy, Jan Farjon †,
Bolesław Maziarczuk †, Władysław Skiba, Roman Krupa, Andrzej
Pokrywka, Kazimierz Szala, Jan
Bogucki.
Rok 1995 dochody budżetu
w wysokości 1.408.016 zł, wydatki
1.404.912 zł. Pozyskano środki pozabudżetowe na budowę Sali gimnastycznej w szkole w Łabuniach,
kontynuowanie budowy szkoły
w Łabuńkach, na budowę ośrodka
zdrowia. Realizowano następujące
zadania: wykonanie nasypu i stabilizacji cementem z piasku w ciągu
drogi Łabunie-Wierzbie na odcinku
1330 mb i nawierzchnię na odcinku
520 mb, wykonanie warstwy odsączającej oraz stabilizacji cementem
w ciągu drogi Ruszów Bilskie, wykonanie nasypu z piasku na drogach
w Łabuniach i Wólce Łabuńskiej.
Rozpoczęto prace projektowe budowy telefonizacji w Łabuniach, Wólce Łabuńskiej, Łabuniach-Reformie, Ruszowie, Ruszowie-Kolonii
i Wierzbiu. Wybudowano oświetlenie uliczne w Barchaczowie. Zakończono budowę sieci gazowej
w Łabuniach, Ruszowie i Ruszowie-Kolonii. Wykonano sieć gazową
w Wierzbiu oraz rozpoczęto budowę sieci gazowej w Majdanie
Ruszowskim. Oddano do użytku

skrzydło socjalne w Szkole Podstawowej w Łabuniach kontynuowano budowę szkoły w Łabuńkach.
W 1995 roku pozyskano 115.997 zł
środków pozabudżetowych na gazyfikacje, rozbudowę szkoły w Łabuniach i na aktywizację bezrobotnych.
Budżet gminy na rok 1996
wynosił 3.705.423 zł, po stronie
wydatków został zrealizowany
w
wysokości
3.693.353
zł.
Od 1 stycznia gmina przyjęła prowadzenie szkół. W zakresie transportu
realizowano drogi wojewódzkie
i drogi powszechnego korzystania.
Oddano do użytku salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej
w Łabuniach i szkołę w Łabuńkach
Pierwszych. Kontynuowano budowę drogi Łabunie - Wierzbie, stabilizacja cementem 163 mb na drodze
Wólka Łabuńska - Bródek, budowa
800 mb chodnika w Barchaczowie. Rozpoczęto utwardzanie drogi
w Łabuniach (ul. Partyzantów). Drogę tą o odcinku 1800 mb. realizowano przez kolejne lata 1997 i 1998.
Wykonano 520 mb nawierzchni na
drodze w Majdanie Ruszowskim.
Wykonano modernizację drogi do
Ośrodka Zdrowia na odcinku 554
mb. Kontynuowano budowę szkoły w Łabuńkach Pierwszych. Kontynuowano budowę sieci gazowej
w Majdanie Ruszowskim i Łabuniach-Reformie.
Pozabudżetowe
środki jakie pozyskano wynosiły
502.196 zł., w tym na drogi, rozbudowę szkoły w Łabuniach i 68.997
zł na aktywizację bezrobotnych.
Dochody budżetu gminy
w 1997 roku wynosiły 4.541.138 zł,
wydatki 4510.442 zł. Realizowano następujące zadania: budowę
oświetlenia ulicznego w Majdanie Ruszowskim, budowę chodnika na cmentarzu. Zakończono budowę chodnika w Barchaczowie,
kontynuowano budowę gazociągu
w Majdanie Ruszowskim i Łabuniach-Reformie, budowę linii telefonicznej w Majdanie Ruszowskim,
modernizację drogi gminnej w Łabuniach. W 1997 roku ze środków
zewnętrznych realizowano budowę dróg, gazociągu w Majdanie
Ruszowskim, budowę chodnika na
cmentarzu i w Barchaczowie.
W 1998 roku budżet gminy
wynosił 5.037.856 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 4.996.590 zł.
W zakresie transportu wykorzysta-
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no 288.579 zł, w ramach tej kwoty
rozpoczęto modernizację drogi Łabunie - Lipsko, realizowano remonty na drogach w Łabuńkach Dolinki, Barchaczowie, Bródku, Wólce
Łabuńskiej, Mocówce. Rozpoczęto
budowę chodnika w ciągu drogi
krajowej o długości 3 km. Wykonano drobne remonty w remizach
w Bródku i Barchaczowie. Zakończono budowę sieci gazowej w Łabuniach na osiedlu, Majdanie Ruszowskim i Łabuniach-Reformie.
Prowadzono remonty w szkołach
w Łabuńkach, Ruszowie, Barchaczowie, Majdanie Ruszowskim.

Wykonano remont kapitalny starego skrzydła w szkole w Łabuniach oraz przeprowadzono modernizacje kotłowni. Przystąpiono
do budowy szkoły w Ruszowie.
Pozyskano środki pozabudżetowe
w łącznej kwocie 134.486 zł. Rada
gminy 5 marca 1998 r. uchwałą
Nr XXXIII/123/98 nadała nazwy ulicom w Łabuniach. Na zakończenie
kadencji wszystkie wsie na terenie
gminy były zgazyfikowane. Łączna
długość sieci gazowej wynosi 92
km.
cdn.
opracowała
Bogumiła Maziarczuk

Sesje Rady Gminy Łabunie
31 marca 2015 r.
w budynku wielofunkcyjnym
w
Łabuniach
odbyła się V Sesja Rady Gminy.
U c ze s t n i c zy ł o
w niej 15 radnych, zastępca wójta,
skarbnik, pracownicy urzędu. Radni podjęli następujące uchwały:
• Uchwała Nr V/21/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniego
Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Urządzeń Kanalizacyjnych na
lata 2015 –2018;
• Uchwała Nr V/22/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy
na rok 2015;
• Uchwała Nr V/23/2015 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycielom
zajmującym stanowiska kierownicze;
• Uchwała Nr V/24/2015 w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale Nr III/8/2015
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
15 kwietnia 2015 r. w budynku wielofunkcyjnym w Ła-

buniach odbyła się VI Sesja Rady
Gminy. Uczestniczyło w niej 14
radnych, radni powiatowi, zastępca wójta, skarbnik, kierownik
GOPS, pracownicy urzędu, projektant Zbigniew Bronowicki,
sołtysi. Radni podjęli następujące
uchwały:
• Uchwała Nr V/25/2015 w sprawie uchwalenia cen stawek
opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łabunie oraz dopłatach
z budżetu gminy Łabunie;
• Uchwała
Nr
V/26/2015
w sprawie uchwalenia zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Łabunie;
• Uchwała
Nr
V/27/2015
w sprawie uchwalenia zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Łabunie;
• Uchwała
Nr
V/28/2015
w sprawie uchwalenia zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Łabunie;
• Uchwała Nr V/29/2015 w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale Nr III/9/2015
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

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

red.

16 maja w Gimnazjum Nr 5 w Zamościu odbył się finał konkursu matematycznego ZAGIMAK. Gimnazjum
w Łabuniach reprezentowali: Paulina
Żuk, op. Ewa Panasiuk oraz Aleksandra Mozoła i Łukasz Bielecki op. Walentyna Mazur-Chromiak. W finale
wystąpiło także 5 uczniów z Gimnazjum nr 5 w Zamościu, których opiekunem jest Małgorzata Hołys z Łabuń.
Tytuł Laureata zdobyli: Aleksandra
Mozoła 30/30pkt, Łukasz Bielecki
26/30pkt oraz 4 z 5 uczniów Pani Małgorzaty Hołys.
16 maja w Szkole Podstawowej Nr 10
w Zamościu odbył się finał konkursu
matematycznego SZPAK. SP Łabunie
reprezentowała Kinga Kita zdobyła 24
na 30 pkt i uzyskała tytuł laureata op. Elżbieta Kusik.
16 maja panie z KGW Łabunie, sołtys
z radą sołecką i mieszkańcami w ramach tzw. czynów społecznych pod
nadzorem mgr inż. R. Terleckiej upiększali ogród Pawie Pióro.
16 maja w Werbkowicach odbył się
V Międzypowiatowy Festiwal Pieśni
i Piosenki Maryjnej dla Młodzieży. Kategoria: Soliści, Szkoła Podstawowa
II – miejsce: Eliza Gładysz z Łabuniek
Pierwszych, op. Roman Śliwiński.
17 maja w Tyszowcach podczas dorocznego Festiwalu Pieśni Maryjnej Gminę Łabunie reprezentowały Barchaczowskie Dzwoneczki.
19 maja w Domu Kultury w Łabuniach
odbyło się spotkanie informacyjne
o zaletach sieci szerokopasmowej, która powstaje na Lubelszczyźnie.
19 maja rozstrzygnięto powiatowy
konkurs Moja mała Ojczyzna: w kategorii prac plastycznych klas I-III
nagrodzono Miłosza Dębkowskiego
SF Ruszów op. Małgorzata Kubacka,
Oliwię Bil SP Łabunie op Celina Grott,
w kategorii gimnazjum wyróżniono
za prace plastyczne: Eryka Gronowskiego i Paulinę Zwolan i za fotografię
Patrycję Typiak op. Barbara Banaszkiewicz .
22 maja w VI Dziecięcym Przeglądzie
Tanecznym Inscenizacje - Zamość 2015
organizowanym przez MDK im. Kornela Makuszyńskiego wyróżniono Łabuńskie Iskierki z SP Łabunie op. Halina Piskorz.
24 maja II tura wyborów prezydenckich. W gminie Łabunie zwyciężył
Andrzej Duda zdobywając 2299 głosów (83%). Bronisław Komorowski
uzyskał 481 głosów (17%). Frekwencja
w tym dniu wyniosła 56%.
cd. na str. 24
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25 maja w XV Diecezjalnym Konkursie
Wiedzy o Osobie i Dziedzictwie Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w SP nr 1 w Biłgoraju: Aleksandra Kożuszek - I miejsce,
Agnieszka Kowalczuk - II miejsce, Eliza Gładysz - III miejsce, op. Danuta
Kubicka.
27 maja w konkursie matematycznym MiMaK laureatem został Hubert Niemczuk SP Łabuńki Pierwsze,
op. Halina Dybzińska.
28 maja w I Ogólnopolskim Konkursie
Literacko-Fotograficznym
Zatrzymaj
w kadrze, opowiedz piórem nagrodę
w kat. dorośli otrzymał Piotr Piela.
2 czerwca laureatkami konkursu kulinarnego Tygodnika Zamojskiego
i OSM Krasnystaw zostały m. in.:
Anna Swaczyna z Ruszowa, Aleksandra Wołoszyn z Barchaczowa i Barbara Pyś Ruszowa-Kolonii.
7 czerwca w Amfiteatrze obok GOK
w Werbkowicach odbył się VI Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych
i Podwórkowych. I miejsce zajęła
Szczebrzeska Kapela Podwórkowa
z mieszkańcem Łabuń Romanem Śliwińskim. Kapela Grześki z Ruszowa
zdobyła cenne doświadczenie.
9 czerwca w I Społecznej Szkole Podstawowej w Zamościu Zuzanna Antoszak zajęła III miejsce w konkursie
wiedzy z j. angielskiego, wyróżniono
Bartłomieja Płazę (oboje SP Łabunie,
op. Agnieszka Gałan).
14 czerwca w XIII Małym Festiwalu
Piosenki Dziecięcej O Józefowskiego
Słowika w kat. 3-6 lat III miejsce zajęła Amelia Binda z Łabuń.
20 czerwca w Chełmie w XXVII OKL
U progu kresów dyplomem honorowym nagrodzono Piotra Pielę z Łabuń.
20 czerwca w Wierzbiu miejscowe
KGW zorganizowało Noc Świętojańską.
20/21 czerwca podczas 58. Rajdu Nocnego z metą w Krasnobrodzie w Konkursie Piosenki Turystycznej I miejsce
zajęła Kamila Wróblewska.
21 czerwca na Festiwalu Pieśni do Serca Pana Jezusa w Krynicach wystąpił
Chór Gminy Łabunie.
21 czerwca Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu zorganizowało w Bródku piknik pn. Kreatywne
spędzanie czasu wolnego na świeżym
powietrzu.
red.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zatwierdzenia
cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzenia
ścieków oraz dopłatach z budżetu Gminy Łabunie
Stosownie do art. 24 a ust. 1
oraz ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz.
139 tekst jedn.) taryfy podlegają
zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy i obowiązują przez
okres 18 miesięcy.
Na terenie Gminy Łabunie
opracowanie kalkulacji ceny ścieków należy do obowiązków administracji gminnej, która przedłożyła
wniosek o zatwierdzenie taryf na
okres obowiązywania od 1 maja
2015 r. do 31 października 2016 r.
Przedmiotowa taryfa opracowana
została zgodnie z zasadami o których mowa w art. 23 ustawy oraz
przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca
2006 r. w sprawie określenia taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U.
z 2006 r. Nr 127, poz. 886).
Ceny określone w taryfie zostały skalkulowane na podstawie
niezbędnych przychodów potrzebnych do świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzenia
ścieków, istniejących warunków
ekonomicznych, wielkości usług

Lp.

1.

Taryfowa grupa
odbiorców

a także zostały zaplanowane wydatki związane z obsługą sieci.
Opracowane kalkulacje zapewniają
uzyskanie niezbędnych przychodów
koniecznych do pokrycia kosztów
bieżącej eksploatacji i utrzymania.
Uwzględniono także ceny taryf na
odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Zamość, przez
teren której będą odprowadzane
ścieki do oczyszczalni w Zamościu.
Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy, Rada Gminy może podjąć
uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich grup odbiorców usług.
Skalkulowane w taryfie ceny
mają ekonomiczne uzasadnienie,
jednak ze względów społecznych,
uznaje się za zasadne ustalenie dopłaty do odprowadzanych ścieków
do sieci kanalizacyjnej.
Prognozowana wielkość dopłat z budżetu gminy do zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania taryfy wyniesie:
• od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia
2015 r. - 75.154 zł brutto
• od 1 stycznia 2016 r. do 31 października 2016 r. - 94.351 zł brutto
W tym stanie rzeczy podjęcie
niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wyszczególnienie

Odbiorcy usług w za- cena za 1 m3
kresie odprowadzania odprowadzościeków (wszyscy)
nych ścieków

cena
brutto
z taryfy
(zł/m3)

dopłata
brutto
z budżetu
Gminy
(zł/m3)

cena
brutto
odbiorcy
(zł/m3)

8,02

2,52

5,50

OBWIESZCZENIE
Okręgowa
Komisja nr 201 w Łabuniach podaje do publicznej wiadomości
wyniki głosowania
i wynik wyborów
do Rady Powiatowej
w Zamościu Lubel-

skiej Izby Rolniczej.
Zgłoszeni kandydaci uzyskali następujące ilości głosów:
Karchut Paweł: 49
gł.; Kukiełka Mariusz: 108 gł.; Magdziak Mariola: 45 gł.;

Skura Antoni: 105 gł.
Do Rady Powiatowej w Zamościu Lubelskiej Izby Rolniczej wybrani zostali:
Kukiełka
Mariusz
i Skura Antoni.
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ZAWODY

SPORTOWO-POŻARNICZE OSP 2015
17 maja na stadionie gminy
Komarów-Osada
przeprowadzono zawody sportowo-pożarnicze
dla Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gmin Komarów-Osada
i Łabunie.
W czasie zawodów druhowie
jak co roku rywalizowali w konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50
oraz ćwiczenie bojowe. Nową konkurencją była musztra, wykonywa-

na obowiązkowo, lecz jej wynik nie
był uwzględniany w wyniku końcowym. Warto zaznaczyć, że jedyną
sekcją która bezbłędnie wykonała
konkurencję musztry byli druhowie
z OSP Barchaczów.
Międzygminne zawody sędziowali strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
z Zamościa; sędzią głównym zawodów był bryg. Tomasz Burcon.

Wyniki strażaków z gminy Łabunie:
(podane czasy uwzględniają punkty karne)
Jednostka

OSP Barchaczów
OSP Bródek
OSP Łabunie
OSP Łabuńki
OSP Majdan Ruszowski
OSP Ruszów
OSP Wólka Łabuńska

Konkurencja
Sztafeta
Ćwiczenie
pożarnicza
bojowe

85,10 s.
78,00 s.
88,80 s.
70,90 s.
71,82 s.
70,90 s.
70,80 s.

107,08 s.
40,82 s.
47,63 s.
40,13 s.
35,58 s.
77,12 s.
77,12 s.

25 czerwca uroczyste wręczenie 21 parom Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie.
28 czerwca zapraszamy na powitanie
lata w Majdanie Ruszowskim i odsłonięcie tablicy pamiątkowej śp. Władysława Słupskiego.
1 lipca Forum Kobiet Aktywnych - Józefów nad Wisłą
18-19 lipca XVI Igrzyska LZS w Starym
Zamościu.
19 lipca piknik rodzinny w Mocówce.

Miejsce w
klasyfikacji
końcowej

VII
IV
V
II
I
III
VI

OCHOTNICZO WSTĄP DO STRAŻY!
Urząd
Gminy
Łabunie,
OSP
Ł a b u n i e ,
OSP Łabuńki
i Gminny Klub
Sportowy
Sparta Łabunie w dniach
20 kwietnia 26 maja 2015
r. realizowali
w ramach projektu Wspólnie na Zamojszczyźnie inicjatywę –
Ochotniczo wstąp do straży! Projekt
skierowany był do 65 uczniów gimnazjów w Łabuniach i Łabuńkach.
Miał na celu utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy,
zakup umundurowania, organizację wyjazdu szkoleniowo – integracyjnego do Muzeum Pożarnictwa
w Oseredku gm. Susiec, zorganizo-

JUŻ WKRÓTCE

wanie pikniku strażackiego z pokazem zawodowej straży pożarnej,
przeprowadzenie konkursu Jak Wojtek został strażakiem?.
Wydarzenie było współfinansowane w ramach projektu
Wspólnie na Zamojszczyźnie, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, a także przez firmę Kando
Plus z Bydgoszczy.

19 lipca Zamojskie
w Zwierzyńcu.

Dni

Folkloru

26 lipca piknik rodzinny w Barchaczowie.
15 sierpnia rajd Rowerowy Roman Łabuńki Pierwsze - Lipsko-Polesie kapliczka św. Romana.
23 sierpnia dożynki gminno-parafialne
w Łabuniach.
5 września Narodowe Czytanie Lalki
B. Prusa.
red.

SZKOLENIE MDP
W dniach 18-20 czerwca br.
na terenie Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci im. Janusza
Korczaka w Krasnobrodzie odbyło się zgrupowanie szkoleniowe dla Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych.
W szkoleniu uczestniczyło
ponad 100 dziewcząt i chłopców
z gmin powiatu zamojskiego.
Gminę Łabunie reprezentowali:
Branecka Katarzyna, Wojczuk
Zuzanna, Grula Daria, Burdzy
Wiktoria,
Nowosad Agata,
Wiater Natalia, Jędruszko Robert, Pupiec Sebastian, Cisek
Dawid, Bamburski Mateusz.
Podczas zgrupowania młodzież wzięła udział w zajęciach
dydaktycznych z ceremoniału
pożarniczego, pierwszej pomocy, musztry, zapoznała się ze
sprzętem ratowniczo-gaśniczym.
Dodatkową atrakcją było ognisko i wycieczka do Zwierzyńca.
W piątkowy wieczór Mszę św.
w Krasnobrodzie celebrował
kapelan strażaków ks. kan. Andrzej Chmaj.
Szkolenie
zorganizowane zostało przez KM PSP
w Zamościu i ZOSP RP w Zamościu.
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WIELKA WODA
W dniu 26 maja około godz. 20-tej jednostki
OSP Łabunie i Łabuńki otrzymały pierwsze zgłoszenia
do zalanych piwnic po ulewnym deszczu, trwającym
niespełna 60 minut. Pierwsze zgłoszenie na ulicę Armii
Krajowej (OSP Łabunie), drugie do m. Łabunie-Reforma (OSP Łabuńki) . Po przybyciu na miejsce zdarzenia
w m. Łabunie-Reforma, okazało się, że problem jest
większy, nie dotyczy jednej piwnicy, ale całej miejscowości. Do działań dołącza zastęp z PSP Zamość. Po
rozpoznaniu sytuacji, przekazano informację do MSK
o skali podtopień, a tym samym skierowaniu większych
sił i środków potrzebnych do działań. W odległości 1520 metrów od skrzyżowania drogi gminnej w m. Łabunie-Reforma z DK 17, poziom wody na drodze osiągał
1 m. Strażacy na miejscu stwierdzili zatopione dwa pojazdy. Jeden pojazd z gminy Łabunie, a drugi z gminy
Adamów. Strażacy pomogli jednemu z mieszkańców,
w ewakuacji starszej kobiety, która znajdowała się
w jednym z samochodów, a następnie przekazali pod
opiekę służbom PRM. Z uwagi na wysoki stan wody,
przejazd przez miejscowość był niemożliwy. W związku
z tym jeden zastęp straży został skierowany do rozpoznania sytuacji z drugiej strony miejscowości. W tym
czasie trzy zastępy rozpoznawały sytuację od strony
DK 17, a jeden od miejscowości Majdan Ruszowski
w kierunku DK 17. W trakcie rozpoznania okazało się, że
z jednego z budynków mieszkalnych jest konieczność
ewakuacji drugiej osoby, również starszej Pani. Strażacy
po dotarciu do domu Pani potrzebującej pomocy, ewakuowali ją w bezpieczne miejsce. Wbrew opinii krytycznych, osób przyglądających się działaniom prowadzonym przez strażaków, należy stwierdzić, że działania
poza ewakuacją zagrożonych osób, w takich sytuacjach
są ograniczone. Spowodowane jest to tym, że płynącej
wody nie da się zatrzymać, natomiast pompowanie, nawet przy użyciu wszystkiego sprzętu w jednym miejscu,
nic nie daje. Wejście do głębokiej, rwącej, brudnej wody
jest bardzo niebezpieczne, gdyż nie widać co ze sobą
niesie (kłody drzew, sprzęt, narzędzia rolnicze, elementy
ogrodzenia). To wszystko stanowi zagrożenie dla osób
znajdujących się w wodzie. Dlatego też, nic nie pozo-

stawało tylko czekać, aż przestanie padać i stan wody
samoczynnie się obniży by móc przystąpić do dalszych
działań. Zobaczyć przynajmniej gdzie jest droga, czy
w ogóle jest. Około godz. 22:30, kiedy wydaje się, że
w miarę upływu czasu sytuacja w m. Łabunie Reforma
stabilizuje się, woda opada, nie ma już bezpośredniego
zagrożenia zdrowia mieszkańców, następuje zwrot wydarzeń. Żywioł pokonując most pod DK 17 zbiera żniwo
w kolejnej, napotkanej na swojej drodze miejscowości,
Wólce Łabuńskiej, zalewając domy, piwnice, garaże, niżej położone tereny, chodniki, przepusty itp., pomimo
dosyć głębokich rowów, przy nowowyremontowanej
drodze powiatowej nr 3268-L. O ile w Łabuniach Reformie zalaniu uległo kilka domów, to w Wólce Łabuńskiej skala rozszerza się w raz z upływem czasu i kolejnych zgłoszeń do MSK Zamość. Po rozpoznaniu sytuacji
w Wólce Łabuńskiej okazuje się, że zagrożenia dla osób
nie ma, natomiast w jednym z gospodarstw położonych
dosyć nisko, znajduje się hodowla trzody chlewnej. Istnieje realne zagrożenie utonięcia około siedemdziesięciu sztuk tuczników. W tym momencie prawie wszystkie siły i środki skierowane są do działań mających na
celu uratowanie wspomnianego inwentarza. W rejonie
zalanych miejscowości pracują już dwa zastępy PSP,
siedem OSP z gminy Łabunie oraz OSP: Mokre, Białowola, Komarów, Zubowice Janówka. Na miejscu zdarzenia są również: Sekretarz Gminy Łabunie, Komendant
PSP, Dowódca JRG Zamość, Przewodniczący RG, Policja i inne służby. W trakcie wypracowywania decyzji
w jaki sposób odprowadzić wodę z gospodarstwa, trwa
ewakuacja tuczników, mniejszych na przyczepę, większych tam gdzie mniej wody, choć wszędzie jej pełno.
Podjęta zostaje decyzja o wprowadzeniu do akcji pompy dużej mocy, potrzebny będzie również ciężki sprzęt
w postaci koparki, aby stworzyć możliwość zassania
wody poprzez wykopanie dołu na smok pompy. Wraz
z podjęciem decyzji o wprowadzeniu pompy dużej
mocy koniecznym jest zamknięcie DK 17, na czas przepompowywania wody na drugą stronę jezdni. O godz.
2:30 Policja zamknęła DK nr 17, wyznaczając objazdy.
Droga zamknięta była do godz. 8:00. Akcja w gospodar-
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stwie kończy się sukcesem. Woda zostaje wypompowana, a tuczniki uratowane.
W dniu 27 maja (drugi dzień działań), krótko po
godz. 9-tej w tutejszym UG zebrał się Sztab Kryzysowy w którym uczestniczyli: Z-ca dyr. WBiZK w Lublinie,
Komendant Wojewódzki PSP Lublin, Starosta Zamojski, Dyrektor Wydziału Dróg Grodzkich, Zastępca Wójta Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Komendant
Gminny OSP, pracownicy Urzędu Gminy. Przedmiotem spotkania, była ocena obecnej sytuacji, powstałych szkód, potrzebnej pomocy, wypłat ewentualnych
odszkodowań, oraz wizja lokalna w terenie. W dniu 27
maja działania prowadzone przez PSP i OSP polegały
na wypompowywaniu wody z zalanych domów mieszkalnych, piwnic budynków gospodarczych. Działania
zakończyły się po niespełna 31 godzinach akcji około
godz. 17:30 dnia 27 maja.
Wydawać by się mogło, że problem został zażegnany. Nic bardziej mylnego (nadal trwa pompowanie
studni i chlorowanie wody).
Każdego dnia w czasie działań, udział w akcji
brało od 8 do 10 druhów z OSP z terenu naszej gminy, za wyjątkiem 29 maja, kiedy to w trakcie usuwania skutków ulewy na ul. Armii Krajowej w Łabuniach,

udział brało około 30 druhów.
Ilość zdarzeń czas ich trwania, wielokrotność,
powodowały weryfikację sprzętu, rotację sprzętu i ludzi,
co przyczyniło się do powstawania różnorodnych nastrojów wśród mieszkańców, którym nieśliśmy pomoc,
jak się okazuje nie tylko wśród mieszkańców. Dlatego
w tym miejscu, chciałbym (chcielibyśmy) prosić o wyrozumiałość i szacunek do druhów strażaków w czasie
prowadzenia działań, czy to po powodzi, czy w trakcie
pożaru czy innych miejscowych zagrożeń. Przypomnę
tylko, że my przecież mieszkańcy naszej gminy, naszych
miejscowości, zrzeszeni w Ochotniczej Straży Pożarnej,
ciągle jesteśmy OCHOTNIKAMI.
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować funkcjonariuszom PSP, OSP Mokre, Białowola, Komarów, Zubowice Janówka, a w szczególności druhom
z OSP: Łabunie, Łabuńki, Ruszów, Wólka Łabuńska,
Bródek, Barchaczów oraz Majdan Ruszowski za wkład
w ratowanie życia, zdrowia i mienia mieszkańców naszej gminy.

O MOŚCIE ŻELAZNYM
brał
przedłużenie do Turcji
i krajów Bliskiego
Wschodu.
W późnym średniowieczu
trakt ten wiódł
nieco inną trasą:
od Lublina przez
Krasnystaw,
Hrubieszów
(ewentualnie
Chełm), Waręż
i Bełz do Lwo25 kwietnia 2015 r. zabrali nam „kawał” historii. wa, Dopiero loFot. A. Piela kacja Zamościa
na gruntach wsi
Żelazny Most znajdował się Skokówka wpłynęła na przetrasopod traktem przechodzącym przez wanie traktu handlowego między
grunty gminy Łabunie w Łabu- Krasnymstawem a Lwowem na doniach-Reformie. W czasie przypusz- godniejszy, bo znacznie krótszy bieg
czalnej daty budowy mostu przed (przez Stary Zamość, Łabunie, To1914 r. właścicielem włości łabuń- maszów). Via Intermare była jedną
skiej był Aleksander hr. Szeptycki.
z najważniejszych traktów komuJak pisze Agnieszka Szyku- nikacyjnych nie tylko Rzeczypospoła-Żygawska (...) Dopiero ok. 1840 r. litej, ale i Europy. Drogą zmierzali
Rosjanie wybudowali nowy, prosto- kupcy z poszukiwanymi, cennymi
linijny trakt o nawierzchni klinkie- towarami wschodnimi, odwiedzarowej, prowadzący z Warszawy do jący rynki Gdańska, Warszawy, Lugranicy z Cesarstwem Austrii. Jest to blina, Lwowa i oczywiście Zamościa,
dzisiejsza droga krajowa nr 17. Trakt gdzie obowiązywały prawa składu.1
komunikacyjnym i handlowym
zwanym Via Intermare (Droga Międzymorska) łączącym Morze Bał- 1
A. Szykuła-Żygawska, Łabuńki
tyckie i port w Gdańsku z prastarą w XVIII i w XX wieku, maszynopis w posiaOdessą nad Morzem Czarnym, skąd daniu Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie

Mariusz Branecki
Komendant Gminny OSP

W 1944 r. w lipcu partyzanci
podjęli próbę wysadzenia Żelaznego Mostu, ale nie uległ on uszkodzeniu.
W latach 30. trakt, dzisiaj E17
był zwany Klinkierówką. Do jej budowy i remontu używano klinkieru
produkowanego w Wólce Panieńskiej k. Zamościa.
Jeszcze po wojnie można
było pod mostem przejechać zaprzęgiem konnym.
Z opowieści zasłyszanych od
mieszkańców: pod mostem mieli
być pochowani żołnierze podziemia
niepodległościowego lub studenci
(młodzież w czapkach studenckich
wwieziona do lasu na samochodzie
ciężarowym ok. 20 osób) zamordowani w lesie Łabuńcu w latach
1944-48 przez NKWD i UB. W roku
2008 przeprowadzono na zlecenie
Urzędu Gminy w Łabuniach ekshumację grobu trzech żołnierzy zamordowanych w 1947 r. Z zeznań świadków wynika, że grobów ofiar było
więcej. W czasie prac drogowych
i na pryzmach ziemi nie znaleziono
szczątków ludzkich.
Sama nazwa Żelazny Most
prawdopodobnie pochodzi od tego,
że gładź żelbetonu i metaliczny
odcień mostu zawieszonego dość
wysoko (można było przejechać zaprzęgiem konnym) kojarzył się z żelazem.
Bogdan Szykuła

Mostem zaopiekowała się Politechnika Lubelska (red.)
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NA SPORTOWO
26 marca odbył się X Turniej
w Halowej Piłce Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Łabunie dla szkół,
których patronem jest Ks. Prymas
Stefan Kardynał Wyszyński. W zawodach uczestniczyło 10 drużyn ze
szkół podstawowych i gimnazjów.
I miejsce: Gimnazjum w Nabrożu,
II miejsce: Gimnazjum w Łabuńkach Pierwszych, III miejsce: Gimnazjum Nr 4 w Zamościu. Najlepszy
Strzelec – Radosław Ćmil z Nabroża, Najlepszy Bramkarz – Robert Jędruszko z Łabuniek Pierwszych
I miejsce:
SP
w
Majdanie Wielkim, II miejsce: SP
w Łabuńkach Pierwszych, III miejsce: SP Nr 1 w Biłgoraju Najlepszy
Strzelec – Mateusz Koguc z Biłgoraja, Najlepszy Bramkarz – Maciej Pokorowski z Różańca Drugiego.
28 marca Roztocze Szczebrzeszyn rozbiło Spartę 6:1.
2 kwietnia umoczyliśmy
z Pogonią 96 z Łaszczówki 0:4.
11-12 kwietnia w Piotrowicach w Pucharze Starosty Lubelskiego Izabela Wieprzec zajęła w kat. 53
kg - IV miejsce.
12 kwietnia Sparta Łabunie
wygrała mecz wyjazdowy ze Spartą
z Wożuczyna 1:2.
18 kwietnia Gryf Gmina Zamość rozbił Spartę strzelając 3 bramki.
24-26 kwietnia Mistrzostwa
Polski Juniorek i Juniorów do 20 lat
w podnoszeniu ciężarów w Zamościu - IV miejsce Izabela Wieprzec
KS Agros.
25 kwietnia w Centrum
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w Zespole Szkół w Suchowoli odbyły się Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju BRD. Gminę
Łabunie reprezentowała drużyna
z Gimnazjum w Łabuńkach Pierwszych, w składzie: Katarzyna Zimerman, Sebastian Pupiec, Krzysztof
Wojczuk, op. Aneta Gałka.
26 kwietnia I Młodzieżowy
Wojewódzki Mityng LOZLA Zamość.
Rzut młotem juniorów mł. (5kg)
I m.: Michał Mazur- KS Agros Zamość 47.48; skok wzwyż I m.: Klaudia Łapa KS Agros Zamość 1.58.

26 kwietnia Sokół ze Zwierzyńca upolował łabuńską Spartę
2:1.
2 maja Sparta ugościła Ostoję ze Skierbieszowa przegrywając
0:4.
2 maja Ogólnopolski Bieg
Wokół Twierdzy Zamość Dystans
600 m Chłopcy klasa 5-6 I miejsce
zajął Patryk Krupa - SP Łabunie.
10 maja Victoria rozgromiła
Spartę w Łukowej 6:0.
17 maja Sparta pokonała
3:0 wyżej notowanego Włókniarza
z Frampola.
23 maja w Tomaszowie Lubelskim odbył się Second International Integration Kyokushin Karate Cup In Memory Of Sosai Mas
Oyama. Zamojski Klub Karate Kyokushin z sukcesami reprezentowali
zawodnicy Gminy Łabunie. Wyniki:
Dawid Kolaja I m-ce kata; Dawid
Tymczuk III m-ce kata; Rafał Tomasiak I m-ce kumite, III m-ce kata;
Mateusz Maziarczuk II kumite;
Wiktor Kolaja II m-ce kumite; Łukasz Kawka III m-ce kumite.
24 maja Korona Łaszczów
nieznacznie pokonała Spartę 2:1
30
maja
przegraliśmy
z Olimpią Miączyn 0:2.
31 maja na strzelnicy w Łabuniach odbył się Piknik Rodzina!
Strzał w 10 zorganizowany przez
WKS Technik. Najcelniej trafiał Patryk Wilczyński zdobywając 85 pkt.
Strzałem w „10” popisała się rodzina Nawrockich (Aleksandra - córka
i Krzysztof - tata) z Wólki Łabuńskiej.
2 czerwca uczniowie SP Łabunie zdobyli w powiatowym finale Czwartków LA 16 medali. Najlepsi zawodnicy zdobyli kwalifikacje
do startu w Finale Ogólnopolskim
w Łodzi 19-21 czerwca.
Medaliści zawodów finałowych:
SP Łabuńki Pierwsze
Hubert Bodys I miejsce w biegu na
60 m - 8,91 s (PB), i III miejsce w
skoku w dal - 4,36 m (PB); Jakub
Piłat II miejsce w skoku wzwyż 130 cm (PB); Aleksandra Kożuszek
I miejsce w skoku wzwyż - 105
cm, Kamil Krzaczkowski I miejsce

w skoku wzwyż - 120 cm; Malwina
Pakuła III miejsce w biegu na 600
m - 2:15,54 s (PB); Rafał Tomasiak
II miejsce w biegu na 1000 m 3:52,27 s (PB); Michał Wołoszyn
III miejsce w biegu na 300 m - 56,39
s (PB). W zawodach uczestniczyli
także: G. Grula, K. Helman, A. Kowalczuk, W. Franczuk, M. Mozoła,
N. Kudyk.
SP Łabunie
Patryk Krupa - bieg na 60 m 7,72 s
- I miejsce; Weronika Zimek - skok
wzwyż 1,25 m - I miejsce oraz bieg
na 60 m 9,22 s - III miejsce; Bartłomiej Bełz - bieg na 300 m 45,47
s - III miejsce oraz rzut pp. 44 m III miejsce; Bartłomiej Krukowski
- bieg na 1000 m 3,40,1 s - III miejsce w powiecie; Kamil Zub - bieg na
1000 m 3,45,6 s - V miejsce; Kacper
Swatowski - skok wzwyż 1,20 m II miejsce; Jakub Skiba - skok wzwyż
1,20 m - III miejsce; Agnieszka Policha - rzut pp. - 38 m - III miejsce;
Kamil Klimko - skok wzwyż -1,25 m
- IV miejsce.
SP w Łabuniach zajęła pierwsze
miejsce w punktacji generalnej
szkół powiatu zamojskiego – op.
Wojciech Groniewski i Witold Lipczewski.
4 czerwca Huczwa Tyszowce
- Sparta Łabunie 7:3, czyli koniec nadziei na utrzymanie się w grupie.
5-6 czerwca po terenie Gminy Łabunie rozegrano dwa etapy 59.
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Przyjaźni Polsko-Ukrańskiej im. płk Skopenko.
6 czerwca w Krakowie odbyły sie II Akademickie Mistrzostwa Polski. Zamojski Klub Karate Kyokushin jak i swoją uczelnie
AWF Biała Podlaska reprezentował
sempai Dawid Kolaja z Łabuniek
Pierwszych, który zajął IV miejsce
w konkurencji kata
13 czerwca podczas Międzynarodowego Festiwalu Sportu
Patryk Krupa z Majdanu Ruszowskiego reprezentujący Agros Zamość
w biegu na 100 metrów zajął
II miejsce z czasem 12,73 sekundy.
13 czerwca w Nowej Sarzynie odbył się Polish Karate Tournament 3rtTataria CUP w którym
uczestniczyło 184 karateków z czterech krajów Mołdawii, Niemiec,
Ukrainy i Polski. Zamojski Klub
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Karate Kyokushin reprezentowali
Rafał Tomasiak I m-ce kumite 45
kg, Dawid Tymczuk VII m-ce kata.
Sekundantem zawodników był sensei Paweł Tymczuk, sędzią sensei
Krzysztof Policha.
17 czerwca IV klasiści z SP Łabunie zajęli III m. w Powiatowym
Turnieju Piłki Ręcznej w Zamościu.
20 czerwca Igros Krasnobród poczęstował Spartę 8 bramkami,
nie przyjmując żadnej.
20-21 czerwca Ogólnopolskie Finały Czwartków LA w Łodzi.
Patryk Krupa zajął VI m. w biegu
na 60 m.
21 czerwca odbył się Turniej Dzikich Drużyn zorganizowany
przez GKS Sparta Łabunie i sponsorów oraz Rodzinne Igrzyska Orlik
w Łabuniach.

Uczestnicy Rodzinnych Igrzysk Orlik w Łabuniach

Cyprian Bukaj

6 WRZEŚNIA 2015: REFERENDUM
CO TO SĄ JOW-Y?

W niedzielę, 6 września, Polacy będą mieli możliwość odpowiedzi na trzy
pytania. Po pierwsze - czy są za wprowadzeniem jednomandatowych
okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu; po drugie - czy opowiadają
się za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz po trzecie - czy są za wprowadzeniem
zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów
prawa podatkowego na korzyść podatnika.
Jednomandatowe
okręgi wyborcze (JOW) funkcjonują
w tzw. ordynacji wyborczej większościowej. To rozwiązanie jest typowe
m. in. dla Wielkiej Brytanii i Stanów
Zjednoczonych. W Polsce z JOW-ów
wybiera się senatorów oraz członków rad gmin w gminach niebędących na prawach powiatu.
JOW-y to najprościej okręgi wyborcze, w których mandat
(radnego, posła, senatora) zdobywa kandydat o największej liczbie
głosów. Można to przedstawić na
przykładzie polskiego Senatu. Kraj
podzielony jest na 100 okręgów
wyborczych (w taki sposób, by proporcjonalnie w każdym była mniej
więcej podobna liczba wyborców).
W każdym z nich wybiera się jednego senatora i przez to każdy JOW
ma inną listę wyborczą. Zwycięża
kandydat, który w okręgu zebrał
największą liczbę głosów. W ten
sposób wybiera się 100 senatorów,
czyli cały skład Senatu RP. Zakładając, że jednomandatowe okręgi
wyborcze zostałyby wprowadzone
podczas wyborów do Sejmu, można

policzyć, że JOW-ów w Polsce byłoby 460 - czyli tyle, ile mandatów
poselskich liczy Sejm RP.
Zwolennicy jednomandatowych okręgów wyborczych podkreślają, że jest to najprostszy system
wybierania deputowanych wynikający wprost z definicji demokracji jako systemu, w którym prawo
stanowi wola większości obywateli.
Dzięki nim parlament jest sprawny
(najczęściej w przypadku jednomandatowych okręgów pierwszy na
mecie jedna partia ma większość),
a wybrani kandydaci ponoszą osobistą odpowiedzialność za swoje
działania. Zwolennicy JOW-ów argumentują, że w systemie zamkniętych list partyjnych wypaczony zostaje proces kandydowania, który
zależy od decyzji gron partyjnych,
a możliwe jest jedynie kolektywne kandydowanie. Wprowadzenie
jednomandatowych okręgów wyborczych pozwoli na zwiększenie
identyfikacji wyborców z radnymi
i odwrotnie. Według zwolenników
JOW-ów głosowanie w okręgach
jednomandatowych osłabia skłon-

ności do koncentracji władzy, którą
wzmacniają z kolei ordynacje proporcjonalne z głosowaniem na listy.
Natomiast
przeciwnicy
okręgów jednomandatowych argumentują swoje stanowisko brakiem reprezentacji dla dużej części
społeczeństwa poprzez wykluczanie
mniejszych i średnich partii z podziału mandatów oraz wzrostem
zjawiska głosów straconych i sprzyjaniem dominacji pojedynczej partii w danych okręgach wyborczych.
Istotnymi wadami JOW-ów są również zjawiska zwiększania podziału
głosu między dwoma zbliżonymi do
siebie kandydatami oraz potencjale
nadmierne przywiązanie deputowanego do terenu, z którego został wybrany. Ponadto JOW-y umożliwiają
wystąpienie zjawiska dopasowywania granic okręgów wyborczych
celem zwiększenia liczby wygranych mandatów.
Jak wynika z kalendarza wyborczego, do 24 sierpnia będzie czas
na zgłoszenie zamiaru głosowania
korespondencyjnego. Do 28 sierpnia
będzie można złożyć wniosek ws.
głosowania przez pełnomocnika.
1 września upłynie termin na dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania w kraju.
Z kolei do 3 września będzie czas na
dopisanie się do spisu wyborców za
granicą czy na statkach morskich.
O tym, czy referendum będzie ważne pod względem procedur
orzeknie Sąd Najwyższy nie później
niż w 60 dniu od dnia ogłoszenia
wyniku referendum.
źródło: Internet
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WYNIKI EGZAMINÓW

NAUCZYCIEL Z KLASĄ
Każdy jest żądny sukcesu i każdy może go osiągnąć. Na miarę swoich możliwości - oczywiście. Szkoła Podstawowa w Łabuniach ma nawet wypisane to
WIELKIMI literami. Piszą, że tworzą szkołę w której
każdy uczeń może odnieść sukces na miarę swoich możliwości. (SIC!) to tak, jakby inne szkoły tego nie robiły. To jest Wasz obowiązek Kochani Nauczyciele,
Droga Szkoło, Szanowna Dyrekcjo! OBOWIĄZEK!
A mimo to ciężko się Wam z tego obowiązku wywiązać –
cóż Was tak wiąże i powstrzymuje??
Do napisania tego tekstu skłoniła mnie postawa
nauczyciela wychowania fizycznego (nauczyciela dyplomowanego) z łabuńskiej podstawówki, który uznał,
że za sukcesem szkoły stoją tylko ci zajmujący znaczące
miejsca i jeżdżący regularnie na zawody, a przecież to nie
jest szkoła sportowa i są jeszcze inne zajęcia i nie zawsze
można. Dochodzi jeszcze kwestia opieki (łatwo jest być
jednocześnie sędzią i opiekunem?) nad uczniami podczas
zawodów i ogólny chaos organizacyjny. Takie są prawa
sportów masowych? Nie wiem. Wiem jednak, co mówię
(piszę), byłem tam dwukrotnie. Piszą o tym na forach
internetowych. Klasą wykazał się natomiast nauczyciel
ze Szkoły w Łabuńkach Pierwszych podając na stronie
szkolnej zarówno medalistów, jak i tych, którym się nie
udało zająć czołowych miejsc, ale całym sercem reprezentowali swoją szkołę i Chwała Mu za to!
Kończy się również rok szkolny… i niestety wakacje
trwają tylko 2 miesiące.
Piotr Piela

Poznaliśmy wyniki Sprawdzianu po klasie
szóstej, zwanego testem kompetencji. Niestety wyniki nie są optymistyczne. Słaby wynik z części matematycznej osiągnęli szóstoklasiści z Łabuń. Szczegółowe wyniki prezentują sie następująco:
• SP Łabunie: 55 uczniów, średnia 58,6%, stanin 3
(niski), j. polski 67,4 pkt, matematyka 49,5 pkt;
j. angielski 72,1 pkt, stanin 4,
• SP Łabuńki Pierwsze: 15 uczniów, średnia 67,5%,
stanin 6 (średni), j. polski 64,4 pkt, matematyka
70,7 pkt; język angielski 66,7 pkt, stanin 3.
Opublikowano również wyniki egzaminu
gimnazjalnego dla gminy Łabunie (bez podziału
na szkoły): historia i WOS średnia 20 pkt, 62,6%, j.
polski średnio 18,6 pkt, 58,3%, przedmioty przyrodnicze: średnio 13,6 pkt, 48,7%, matematyka średnio
12,2 pkt, 41,9% oba gimnazja w staninie średnim. Język angielski poziom podstawowy średnio 23,2 pkt,
58,1%, poziom rozszerzony średnio 15,7 pkt, 39,2%.
Całe szczęście są to tylko - chociaż niektórzy
twierdzą, że aż - wyniki. O tym jak poradzi sobie
nasza młodzież w życiu pokaże czas. A czas pokazuje,
że radzą sobie bardzo dobrze chociaż wyniki tych
ważnych egzaminów tego nie zapowiadały. 100%
nie gwarantuje sukcesu, 10% nie przekreśla życia.
Tymczasem zasłużone wakacje. Odpoczywajmy zatem.
red.

Zmarli z terenu Gminy Łabunie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25. 03. 2015: Kuśmierz Leokadia († 80 l.)
31. 03. 2015: Paszt Wanda († 81 l.)
12. 04. 2015: Pacaj Tadeusz († 74 l.)
03. 05. 2015: Radzykiewicz Antoni († 89 l.)
03. 05. 2015: Wojtala Seweryna († 81 l.)
05. 05. 2015: Gwozdowska Lucyna († 87 l.)
13. 05. 2015: Turczyn Stanisław († 60 l.)
22. 05. 2015: Czuj Stanisław († 61 l.)
07. 06. 2015: Jamroż Czesław († 88 l.)
09. 06. 2015: Bamburska Kazimiera († 72 l.)
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Fragmenty życia

1.: Łabunie, 15 maja 1928 r.

2.: Łabunie, lata 30. XX wieku

4.: Łabunie, 1985 r.

3.: Ruszów, 1957 r.

5.: Łabunie, 1986 r.

Fotografie z archiwów rodzinnych:
1.: p. Piotra Nowosada z Wólki Łabuńskiej; (skan w zbiorach Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie; sołtysi
gminy Łabunie); 2.: p. Janiny Ferenszkiewicz z Łabuniek Pierwszych (skan w zbiorach Biblioteki Publicznej
Gminy Łabunie; pracownicy UG Łabunie); 3.: p. Pelagii Sołoduchy z Ruszowa; (Gromadzka Rada Narodowa w Ruszowie); 4. i 5.: p. Czesławy Syski z Łabuń (pracownicy UG Łabunie).
cd. na str. IV okładki

Fragmenty życia

6.: Dąbrowa, 1965 r.

7.: Łabunie, 1952 r.

9.: Wierzbie, ok. 1950 r.

8.: Łabunie, 1939 r.

10.: Łabunie, 1960 r.

Fotografie z archiwów rodzinnych:
6.: p. Marii Cięciery z Bródka (sadzenie lasu); 7., 8.: p. Stanisławy Semczuk z Łabuń; (przed plebanią w Łabuniach; przedszkole); 9.: p. Stanisława Kulaszy z Wierzbia; 10.: p. Mieczysławy Teresińskiej z Łabuń
Skany fotografii zamieszczonych powyżej znajdują się w zbiorach Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie
Osoby, które posiadają archiwalne zdjęcia mieszkańców naszej gminy 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

