Fotograficzny przegląd wydarzeń

25 czerwca, Złote Gody, Łabunie

28 czerwca, Powitanie Lata, Majdan Ruszowski

1 lipca, Forum Kobiet Aktywnych, Józefów n. Wisłą

5 lipca, Kapituła Prowincjalna Sióstr FMM, Łabunie

20 lipca, Piknik Rodzinny, Mocówka
cd. na str. 15
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Od Redakcji
Po nieśmiałym tąpnięciu, które z założenia
miało być wielkim trzęsieniem ziemi, strzałach
w stopę czy nawet w kolano, nastała cisza,
ale nie taka która się wzmaga - jak chciał poeta, tylko posucha wielka i tylko echem odzywa się tu i ówdzie dzwon lub trąba...
W tak zwanym międzyczasie nawlekliśmy,
dla swoich wiernych Czytelników i zagorzałych fanów, kolejny numer Igły. Okazuje się,
że i naszą gminę dopadł dziennikarski sezon
ogórkowy... nie mniej wyselekcjonowaliśmy
dla Państwa garść informacji bieżących, przyprawiliśmy szczyptą historii, oszczędzając tym
razem soli w oczy, a podając na deser placek ze
śliwkami.
By nie razić wrażliwych Czytelników prywatnym folwarkiem w dalszym ciągu apelujemy do Państwa o czynny udział w tworzeniu
naszej gminnej perełki. Mamy bowiem swoich
stałych Czytelników nie tylko w gminie Łabunie, ale również poza jej granicami, a znawcy
przedmiotu chwalą Igłę za formę i treść. Tworzymy ją z pasją, z myślą o Was, by zaznaczyć
teraźniejszość i zachować dla przyszłości...
Polecamy się Państwa uwadze...
Redakcja

Listy od Czytelników
Wakacyjne wspomnienia
Rozpoczął się rok szkolny. Zadźwięczał
pierwszy dzwonek, który oznajmił – laby wakacyjnej koniec. W dawnych czasach nie było
mowy o „wakacyjnej labie”. Nie było tylu atrakcji, jak teraz. Dzieci wiejskie widziały morze
i góry tylko na obrazku. Natomiast pole, łąka, las
towarzyszyły nam prawie codziennie.
Już o godz. 6.00 trzeba było wypędzić krowy do lasu, bo później muszawa leśna atakowała zwierzęta, o zabawie w lesie wspominałam już w „Igle”. Do domu wracało się
z kubkiem pachnących poziomek, czasem z siatką
grzybów. Droga z lasu do domu prowadziła przez
piękne łany zbóż – „a jęczmień to ci taki wąsaty,
a gryka taka miodna” – pisała Maria Konopnicka.
Nie pisała ile trudu kosztowała ręczna uprawa tych
pięknych zbóż (nie było wtedy kombajnów). Zboże
koszono kosą, później kosiarką. Zboże młócono przy
pomocy koni. Ciągnęły one kierat, który poruszał
młockarnię.

Jesiennego poranka o słoneczka wschodzie
Niemieckie samoloty nadleciały w eskadrze
Nadleciały nad Polskę, nad te piękne miasta
Aby je zdruzgotać, poniszczyć, potrzaskać
Polska artyleria walczyła zawzięcie
Lecz cóż? Kiedy szpiegów pełno było wszędzie
I nie wiem, czy taka była wola Boża
Że Polska wielka od Karpat do morza
Musiała się poddać w niemieckie ręce
Już po krótkich walkach i udręce
I teraz jesteśmy u Niemca w niewoli
A on Polakom na nic nie pozwoli
Zabronił nam mówić ojczystym językiem
Pisać nam kazał gotykiem
Kazał nam wielbić Hitlera
I powiedział, że kto go poniewiera
Do koszar pójdzie, pod murem stanie
Tam tylko usłyszy kulki gwizdanie
O Boże, kiedy się skończy ta niewola?
Kiedy wrócą bracia w rodzinne sioła?
Kiedy znów ujrzymy polski sztandar nasz
Nad którym wiernie trzymać będziem straż?
Ja wiem, Boże, że to się kiedyś stanie
I wiary mojej nikt nie załamie
Bo w moim sercu krew lechicka płynie
I dlatego Polska nie zaginie!
I chociaż teraz jest w niewoli
To Pan Bóg na to nie pozwoli
By miała zginąć tak udręczona
I być nadal tak gnębiona
s. Maria Orlikowska FMM
Wiersz został napisany przez 12 letnią wówczas Autorkę.

Chodzić tak w kółko połowę dnia albo dłużej, to był
koszmar (przynajmniej dla mnie). Większym koszmarem była jednak praca ludzi przy maszynie. Zakurzone postacie ludzkie dźwigające worki ze zbożem
i wiązki słomy utkwiły mi bardzo w pamięci.
Przyjemniejsze były sianokosy. Można było
pobiegać po mięciutkiej trawie czasem na bosaka,
posiedzieć przy kopiczkach siana, przejechać się na
drabiniastym wozie. Gorzej było zrzucać siano do
budynku gospodarczego.
Nic dziwnego, że z utęsknieniem czekaliśmy na
rozpoczęcie roku szkolnego.
Mimo wszystko śmiem twierdzić, że obowiązki kształtują charakter człowieka, uczą szacunku do
pracy i ludzi pracy.
Życzę uczniom i nauczycielom wszelkiej pomyślności oraz miłego spędzania czasu.
Łącze pozdrowienia dla Redakcji i Czytelników.

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.
Odrodzone państwo tworzono z czterech różnych
jednostek państwowych (zabór rosyjski, pruski, austriacki
i Królestwo Polskie) o różnych tradycjach, językach urzędowych i różnych ustrojach samorządu. Zewsząd zagrażali wrogowie. Początkowo władze w Warszawie utrzymały w mocy odrębne dla dawnych zaborów ustroje
samorządu lokalnego. W dawnym Królestwie Polskim
utrzymano w mocy ustawę o samorządzie gminnym
z marca 1864 r. Zmodyfikowano ją jednak dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918r. Według dekretu
Naczelnika Państwa gmina, tak jak poprzednio, pozostała formą samorządu zbiorowego, w jej skład wchodziły
gromady wiejskie- sołectwa. Nadal główną instytucją
gminy pozostało zgromadzenie gminne, jednak odtąd
mogli w nim uczestniczyć wszyscy pełnoletni obywatele gminy (w tym także kobiety) bez względu na stan
majątkowy. Zebrania winny się odbywać raz na kwartał, w praktyce działo się to w miarę potrzeby, najczęściej raz w roku dla uchwalenia budżetu. Zgromadzenie
zajmowało się sprawami majątku gminy, zatwierdzało
budżet, zajmowało się sprawami dróg i mostów, zasadami prowadzenia handlu, ochrona zdrowia, opieką
nad ubogimi.
Co roku Zebranie Gminne uchwalało budżet. Koszty działalności gminy pokrywano we własnym zakresie. Dochody pochodziły z majątku gminy,
ze świadczeń od mieszkańców i dodatków do państwowego podatku gruntowego (gmina pobierała podatki
państwowe) liczonego od 1 ha. Czasem ustalano dodatkowe podatki, na przykład od zbytku mieszkaniowego.
Płaciły go osoby posiadające wolne, niezamieszkałe
pomieszczenia.
Zupełnie nowym organem była rada Gminy
wybierana przez zgromadzenie gminne na okres 3 lat.
Składała się z 12 członków oraz 6 zastępców (w razie
śmierci lub wygaśnięcia mandatu do rady wchodził automatycznie zastępca z największą liczba głosów). Rada
przygotowywała wnioski i budżet, zarządzała majątkiem i funduszami gminnymi, kontrolowała urzędników gminnych i wójta. Rada zbierała się przynajmniej
raz w miesiącu lub częściej na żądanie co najmniej
5 członków. Uchwały podejmowano większością głosów. Raz w roku rada gminy przedstawiała wyniki
swojej działalności na forum zebrania gminnego. Wybory od rad gminnych zarządzał starosta. W razie słabej
działalności rad gminnych wojewoda miał prawo ją
rozwiązać i zarządzić nowe wybory.
Na czele rady gminy stał wójt wybierany przez
zgromadzenie gminne. Wójtowie i sołtysi byli jedno-

Dzieje
łabuńskiego
samorządu
Gmina Łabunie II Rzeczypospolitej
cz. II
cześnie funkcjonariuszami państwowymi i przedstawicielami władzy samorządowej. Zarządzenia dotyczące
wyborów wójta, radnych i sołtysów wydawał starosta powiatowy. To on zatwierdzał (bądź nie) wójtów
i sołtysów i to przed nim składali oni przysięgę służbową. Zebranie gminne wybierało dwóch kandydatów na wójta. Pierwszego na liście zazwyczaj starosta
mianował wójtem, drugiego podwójcim. Kandydaci
musieli mieć dobre opinie z posterunku policji. W razie
odmowy przez starostę zatwierdzenia jednego z kandydatów na wójtów przeprowadzano ponowne wybory. Wójt reprezentował gminę. Zawierał umowy w jej
imieniu. Dokumenty musiały mieć podpis jego i dwóch
radnych. Wójt wypełniał zadania narzucone przez władze zwierzchnie. Wójtowie nie pracowali codziennie.
Bywali w urzędzie gminy w miarę potrzeby. Z kasy
gminnej otrzymywali wynagrodzenie, lecz było ono
bardzo niskie – na poziomie najniższych wynagrodzeń
pracowników gminnych. Wójtowie posiadali najczęściej gospodarstwa rolne i to one były podstawą dochodów. Często w aktach można znaleźć zażalenia wójtów na niskie wynagrodzenie za pracę na rzecz gminy.
Była to zatem praca społeczna. Wójt miał do pomocy
aparat urzędniczy- urząd gminy, który składał się z kilku
urzędników: pisarza gminnego, jego pomocników, było
ich zazwyczaj dwóch oraz woźnego. Pisarza gminnego
zatrudniano w porozumieniu ze starostwem. To właśnie
pisarz gminny ponosił prawie cały ciężar pracy biurowej
w gminie. Przez jego ręce przechodził praktycznie każdy
dokument. Pisarz musiał mieć odpowiednie wykształcenie- najczęściej średnie. Wysyłano ich na rozmaite
kursy doszkalające. Pisarz miał największe uposażenie.
Najczęściej było ono trzykrotnie większe od zarobków
wójta. Sekretarz gminy najczęściej mieszkał w urzędzie
gminy na jej koszt. Miał czasem kawałek gruntu gminnego na swoje potrzeby. W czasach II RP często przenoszono pisarzy z jednego urzędu do drugiego. Preferowano osoby z zewnątrz nie posiadające rodziny na terenie
gminy. Wójtowie i pisarze gminni stanowili elitę gminną. To najczęściej oni zakładali ochotnicze straże pożarne, spółdzielnie mleczarskie. Z racji zamieszkiwania na
terenie urzędu gminy byli zawsze do dyspozycji mieszkańców i z reguły przepracowywali się. Urząd gminy
był czynny od poniedziałku do soboty. Tylko wójt
i sekretarz posiadali klucze do kasy gminnej. Pomocnicy sekretarza to najczęściej miejscowi młodzi mężczyźni
po ukończeniu gimnazjum. Czasem mieszkali w urzędzie
gminy. Wyróżniający się pomocnicy zostawali pisarzami gminnymi. Funkcje pomocnicze i porządkowe speł-
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niał woźny gminny. To on pilnował więźniów w areszcie gminnym, rozpalał w piecach, roznosił dokumenty
i chodził do siedziby starostwa z korespondencją.
Poszczególne wsie tworzyły tzw. gromady wiejskie, czyli wspólnoty samorządowe mieszkańców jednej wsi. Organem gromady były zebrania wiejskie oraz
sołtys. Zebrania wiejskie decydowały samodzielnie
w sprawach wspólnot gruntowych, ustalały podatki,
podejmowały decyzje w sprawach remontów dróg,
zajmowały się działalnością opiekuńczą. Zebranie wiejskie wybierało sołtysa na 3-letnią kadencję. Równocześnie wybierano podsołtysa – zastępcę sołtysa. Wybory na sołtysa zarządzał starosta powiatowy i to przed
nim składał on przysięgę. Przed zatwiedzeniem wójta
czy sołtysa starosta zawsze wysyłał pismo do Policji
państwowej, by sprawdzić czy „prowadzi się on moralnie” i czy nie ma żadnych zastrzeżeń wobec kandydata.
Ówczesne prawo pochodziło z czasów carskich i było
dosyć restrykcyjne. Gdy na przykład sołtys chciał zrezygnować z funkcji (a zdarzało się to często), władze powiatowe mogły nie wyrazić na to zgody i za uchylanie
się od obowiązków oporny sołtys trafił do więzienia.
Sołtys reprezentował wieś, zbierał podatki gminne,
przekazywał ogłoszenia gminne i powiatowe, czasem
pracował w charakterze listonosza. Raz w tygodniu
w urzędzie gminy miała miejsce odprawa sołtysów,
na której omawiano ważne sprawy gminy, przekazywano zarządzenia władz zwierzchnich. Sołtys posiadał
specjalną odznakę. Podobną odznakę miał też wójt.
Sołtys organizował warty nocne. Każdy gospodarz, co
pewien czas miał obowiązek pełnić nocne warty w celu
ochrony przed złodziejami i pożarami. Sołtys kontrolował wykonanie szarwarków, czyli nieodpłatnych prac

Miejscowość
Barchaczów
Brudek
Brudek
Dąbrowa
Jatutów
Łabunie
Łabunie
Łabuńki
Łabuńki
Łabuńki
Łubinstok
Majdan Ruszowski
Mocówka
Ruszów
Wierzbie
Wólka Łabuńska
Wólka Łabuńska
Tabela 1: Dane z 1921 r.

Charakter
miejscowości
Wieś
Kolonia
Wieś
Kolonia
Wieś
Folwark
Wieś
Folwark
Osada młyńska
Wieś
Kolonia
Wieś
Folwark
Wieś
Wieś
Folwark
Wieś

na rzecz gminy, które świadczyli wszyscy gospodarze
w zależności od areału gruntów. Przeliczano je na
dniówki piesze i konne. Z pomocą szarwarków remontowano i budowano drogi. Sołtys wyznaczał kolejność
stójki konnej – obowiązek każdego gospodarza do przewożenia furmanką urzędników gminnych, policjantów
i nauczycieli podczas pełnienia obowiązków służbowych. Wiązało się to z brakiem innych środków lokomocji (rower był rzadkością).
Gmina Łabunie według danych z 1921 r. liczyła
904 domy i 6 242 mieszkańców. Wśród nich 6 103 osoby podały wiarę rzymskokatolicką, 59 prawosławną,
1 grekokatolicką oraz 79 mojżeszową (Żydzi). Pod względem narodowościowym niemal wszyscy zadeklarowali
narodowość polską (z wyjątkiem 16 Żydów, 7 Rusinów,
4 Rosjan).
Nie zachowały się akta gminy Łabunie z okresu
międzywojennego. Podobnie stało się z aktami powiatowymi i wojewódzkimi. W tej sytuacji bardzo trudno
opisać ówczesną gminę.
Ciekawy jest zapis na temat gminy z samorządowego
czasopisma „Przebój” z tego okresu (rok 1931):
Gmina zajmuje 8 796 ha obszaru, 7109 ludności, administracyjnie podzielona jest na 11 sołectw miejscowości
poszczególnych 18. Gleba na ogół dobra, w 2/3 pszenna
i w 1/3 żytnio- kartoflana. Drobne gospodarstwa rolne
utrzymywane są w średniej kulturze. Istniejące w gminie 7 kółek rolniczych nie przejawiają żywotności z wyjątkiem dwóch, które prowadzą poletka doświadczalne,
a jedno z nich utrzymuje zarodowego buhaja rasy czerwonej. Kilku gospodarzy utrzymuje ogiery licencjonowane rozpłodowe, kilku hoduje konie remontowe. Wieś
Wierzbie została jesienią skomasowana. 40% gminy

Liczba
domów

Liczba
mieszkańców

101
11
6
11
75
27
146
8
1
118
3
68
3
149
70
6
101

580
102
39
65
514
455
942
205
4
782
20
459
96
877
436
133
533
cd. na str. 6
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jest obecnie w stanie komasacyjnym. Z wiosną 1931 roku
gmina przystąpi do budowy 1 i pół km szosy w kierunku
Łabunie – Ruszów, już przeprowadzone zostały na tym
odcinku studia. Gmina posiada 7 własnych budynków
szkolnych na 9 szkół. W Łabuniach obecnie buduje się
gmach 7 klasowej szkoły powszechnej, na placu (2 ha),
ofiarowanym bezinteresownie przez członka rady Gminnej p. Aleksandra hr. Szeptyckiego. Straży pożarnych
w gminie jest 4, z tych 3 posiadają własne remizy z salami teatralnymi i stałemi scenami, czwarta przedsięwzięłą budowę. W Łabuniach jest Dom Ludowy, przy którym
czynna jest świetlica. Czynny jest oddział Strzelca, 3 koła
młodzieży i 1 kółko dramatyczne. Istnieje mleczarnia
i piekarnia chwilowo nieczynna. Z przemysłu w gminie
jest: 1 gorzelnia z rektyfikacją, 1 browar parowy, 2 młyny
parowe i tartak parowy. W 1925 roku założono Gminną
Kasę Pożyczkowo- Oszczędnościową. Kapitał zakładowy wynosi 10 760 zł 40 groszy. Wkłady oszczędnościowe wynoszą 9 431 zł 93 grosze, obrót na dzień 1 grudnia
1930 roku 293 077 zł 30 groszy. Istnieje także Kasa Stefczyka założona w 1929 roku. Ogólny budżet gminy na
rok 1930/31 wynosi 47 158,88 zł w tem na szkolnictwo zł
13 367,30, na opiekę społeczną 9 400 zł. W skład Rady
Gminnej wchodzą: Aleksander hr. Szeptycki, Michał Zawrotniak, Jan Bilski, Tomasz Krupa, Michał Droździel,
Franciszek Błonka, Władysław Madeja, Józef Hłobił,
Antoni Kuśmierz, Józef Radliński, Franciszek Drozda i Jan
Serafin. Wójtem gminy jest pan Franciszek Sokołowski
od 1926 roku. Sekretarzem gminy jest pan Mikołaj Bronisław Kamiński od 1921 roku.
W 1933 roku dokonano wielu zmian w funkcjonowaniu gmin wiejskich w Polsce. Według nowej
ustawy ( Dz.U. nr 35, z dnia 13 maja 1933 r., poz. 294)
zniesiono Zebranie Gminne, czyli zgromadzenie ogółu
gospodarzy z terenu gminy. Uprawnienia zniesionego
organu przekazano częściowo Radzie Gminnej. Mimo to
według nowych przepisów rada gminy miała mniejsze uprawnienia. Wyboru radnych dokonywało kolegium złożone z delegatów rad gromadzkich, sołtysów
i podsołtysów wszystkich gromad. Istniał cenzus wieku
przy prawie wyborczym czynnym 25 lat (wcześniej 21)
i w prawie wyborczym biernym wynoszący 30 lat
(wcześniej 25).
W gminach do 5000 mieszkańców radnych było
12. Kadencja radnych wynosiła 5 lat. Warto wspomnieć,
że w czasach II RP mandat radnego nie wiązał się z żadnym wynagrodzeniem.
Namiastką zniesionego Zebrania Gminnego
było Zebranie Gromadzkie. Wprowadzono bowiem
nowy formalny podział gmin na gromady wiejskie, które obejmowały jedną lub kilka wsi. Podział na gromady
był ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa.
Zebranie Gromadzkie zbierało się pod przewodnictwem
sołtysa lub jego zastępcy (podsołtysa), podejmowało
uchwały dotyczące danej gromady, wybierało sołtysa
i jego zastępcę na 3- letnie kadencje. Wybrani musieli
mieć ukończone 30 lat. Zebranie Gromadzkie wybierało
radnych gromadzkich w liczbie od 12 do 30. Organem
wykonawczym gromady był sołtys oraz jego zastępca.
Gromada wiejska miała od tej pory własny budżet.
Wybory zatwierdzał starosta powiatowy. Każdy mieszkaniec wsi w przypadku zgłoszenia go na sołtysa lub

podsołtysa miał obowiązek sprawowania obowiązków
do końca kadencji. Składali oni przysięgę służbową na
ręce starosty. Do sołtysa należało kierowanie sprawami
gromady, zarządzanie majątkiem, reprezentowanie gromady na zewnątrz, sprawy bezpieczeństwa, porządku
publicznego, przestrzegania przepisów, doręczania pism
sądowych, wykonywania obowiązków związanych
z poborem wojskowym. Przewodniczył także zebraniom.
W nowym ustroju gminnym utworzono nieznany wcześniej organ – zarząd gminy. Przejął on część
uprawnień dawnej rady gminy. Zarząd gminy funkcjonował na czele z wójtem i podwójcim. W skład zarządu
wchodziło tez dwóch lub trzech ławników. To właśnie
zarząd gminy na co dzień sprawował władzę w gminie. Zarząd gminy przygotowywał projekt budżetu, regulaminy, instrukcje urzędu, decydował o wydatkach.
Kadencja członków zarządu wynosiła 5 lat. Wójta oraz
członków zarządu wybierała Rada Gminy w głosowaniu tajnym. Na czele urzędu gminy stał sekretarz. Jako
jedyny musiał mieć on odpowiednie kwalifikacje.
Mianował go i zwalniał starosta powiatowy. Sekretarz protokołował posiedzenia rady gminy i miał głos
doradczy na radzie. Sekretarz był kierownikiem urzędu
gminy. Wójt był zwierzchnikiem całej gminy i aparatu urzędniczego. Miał prawo reprezentowania gminy i podpisywania umów w jej imieniu. Dokumenty,
w których były zobowiązania finansowe gminy, należało opatrzyć podpisem jeszcze jednego członka zarządu
gminy. Wójt był reprezentantem administracji rządowej w terenie, wykonywał także zadania zlecone przez
rząd. Wójt jako organ rządowy, działał jednoosobowo
i pod osobistą odpowiedzialnością. Nadzór nad jego
działalnością sprawował starosta. Starosta miał prawo
zwolnić wójta lub rozwiązać radę gminy w przypadkach łamania prawa. W związku z podziałem nowymi
rozwiązaniami prawnymi podzielono gminę Łabunie
na gromady wiejskie: Barchaczów – Barchaczów wieś,
Łabuńki leśniczówka; Brudek – Brudek wieś, Brudek
kolonia, Dąbrowa kolonia, Dąbrowa gajówka; Jatutów
– Jatutów wieś; Łabunie – Łabunie wieś, Łabunie folwark, Łabunie (Haś) rybołówstwo, Łabunie klasztor;
Łabuńki – Łabuńki wieś, Łabuńki folwark, Mocówka
folwark, Mocówka kolonia; Majdan Ruszowski – Majdan Ruszowski wieś; Ruszów- Ruszów wieś, Łubinstok
kolonia, Bilskie przysiółek; Ruszów – Ruszów kolonia
(od 1 do 22); Wierzbie- Wierzbie wieś, Wierzbie kolonia,
Błonka os. Młyńska, Wólka Łabuńska – Wólka Łabuńska wieś, Wólka Łabuńska folwark, Wólka Łabuńska
kolonia, Łabunie nr 12,13 kolonia (Dz. U. Woj. Lub., 1933,
nr 22, s. 433).
Brak danych dotyczących gminy Łabunie z czasów lat 1933-1939. Jak wspomniano nie zachowały się
akta gminne. Dodatkowo brakuje większości akt powiatowych. W szczątkach akt Starostwa Powiatowego
(Archiwum Państwowe w Lublinie) można odnaleźć
notatkę z 1934 r., w której Starosta pisał do Michała Zawrotniaka z Łabuń wybranego na wójta gminy, iż może
go zatwierdzić na stanowisko pod warunkiem zapłaty
przez tegoż zaległych podatków.
(cdn.)
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SPOTKANIA
Pod osłoną nocy
cz. I

Lucyna Ziarkiewicz ur. 2 lipca 1935 r. w Rawie Ruskiej z Anastazji Horeszczyc i Andrzeja Guty.
Urodziłam się w Rawie Ruskiej
w mieście nie na wsi, a ja na wsi dożywam tyle lat.
Raj utracony
Tatuś pracował na kolei,
Mama miała dzieci małe, opiekowała się nami. Mieliśmy dom ładny, własny. Mieliśmy lokatorów.
Rodzice trzymali pawie. Nie było
nam tam źle. Mieszkaliśmy niedaleko stacji kolejowej, po drugiej
stronie szosy jak na Lwów to były
koszary, a my po przeciwnej stronie,
tutaj była ta fabryka, w której robili
podkłady kolejowe i my tam blisko
mieszkaliśmy. Gdy zaczęli Ukraińcy
mordować (Kazia skończyła drugą klasę a ja pierwszą, jak raz było
po komunii Kazi)… ja to pamiętam pani wie? Ja to zapamiętałam.
W Rawie chodziłam do polskiej
szkoły do pierwszej klasy.
Gdy zaczęły się te mordy Mama schowała się u sąsiada.
Gdzieś ktoś musiał dać cynk, że tu
ukrywają się Polacy. Ktoś zapukał.

fot.: Rawa Ruska przed wojną; Andrzej
Guty, na rękach Lucyna (obecnie Ziarkiewicz),od lewej córka lokatorów
i siostra Kazia

Moja Mama zapomniała za nami
zamknąć drzwi. I sąsiad też nie zauważył, że mama drzwi nie zamknęła. Oni się zerwali, a my z tego strachu, już tak byliśmy wystraszeni, że
wsunęliśmy się pod łóżko. Jak my
się tam wszystkie zmieściły? I żadne dziecko nie krzyknęło. Prądu nie
było, ciemno. Sąsiadka - staruszka
z tego strachu nie wiedziała co mówić i zaczęła wołać niby swoją siostrę, żeby wstała i zaświeciła lampę.
A ta postać stała w drzwiach, nie
wchodziła do domu. Mama długo
nie wstawała, ale ta postać- mężczyzna wyszedł i zagwizdał. Prawdopodobnie byli już tam Ukraińcy.
Oni by wtedy nas wyrżnęli i tych,
co dali nam schronienie. Ale staruszka odezwała się do mojej Mamy po
ukraińsku… Potem przyjechał Tato.
Zabrał nas, dzieci na Hutę.
Edzio…
Mamy cioteczna siostra, jej
mąż i synowie. Kukiełkowie. Ich synów Tato wywiózł z nami. Dwa tygodnie nie mógł się do nas dostać,
bo tory były zaminowane w okolicy Lubyczy. I mordy. Mówił Tato, że
jedna wielka masakra. Pociągi zatrzymywali, pasażerowie wysiadali rozdzielali według narodowości.
I ich rąbali…. Były tam zbiorowe
mogiły. Ale ten średni syn tak bardzo tęsknił za rodzicami. Nie dał
Tatowi mojemu się ruszyć, ciągle
powtarzał: wujek weź mnie, mnie
się przykrzy bez mamy! Ten Edzio
ciągle: wujek weź mnie ja już 2 tygodnie mamy nie widziałem, ja już
2 tygodnie tata nie widział. Płakał
jak malutkie dziecko. Co Tato miał
robić, wziął go. Do Suśca przyszli
na stację. Zwiadowca powiada,
że dzisiaj pociągu do Rawy nie będzie. Edzio nie chciał wracać na

Hutę, więc go Tato zostawił na stacji w poczekalni, a tam mnóstwo ludzi było z tobołkami. On wiedział,
że Tato na drugi dzień może go nie
wziąć. I poszedł Tato na Hutę. Na
drugi dzień Bronka, stryjeczna siostra naszykowała mu chleba, zacięła kurę i poszedł na stację do Edzia.
A chłopak chodził już po torach
i zaglądał czy mój Tato idzie. Poszedł
na stację dowiadywać się o pociąg.
Tam mu powiedziano, że będzie niemiecki, ale nie wolno mu się tu zatrzymać. Najwyżej niech ludzie wyjdą na tory i sami zatrzymają. Jak się
zatrzyma to dobrze, jak nie to on –
zawiadowca go nie zatrzyma. Ludzie
wyszli, pociąg się zatrzymał. Ludzie
chcieli wracać do domów. Okazało
się, że pociąg gdzieś po drodze zostawia wagony. Ludzi było dużo…
pozostawiali toboły i powsiadali na
węglu, gdzie kto mógł. I tak przyjechali do Rawy.
Tato wziął tego Edzia i poszedł do jego rodziców. Akurat tam
była moja Mama z małymi dziećmi. I przyjechał właśnie tej kuzynki mąż. Dwa tygodnie go nie było.
On także był kolejarzem. Patrz pani,
przyjechał po śmierć. Edzio przyjechał po śmierć. Matka tego Edzia
była ze swoją macochą, ona pochodziła gdzieś tu spod Lubyczy. Jej
ojciec owdowiał i Ukrainkę wziął
za żonę. Tak kiedyś się żenili. Hodo-

fot.: Józef i Adam Kukiełka
- ocaleni bracia Edzia
cd. na str. 8
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wali króliki. Gdy już słyszeli o mordach na Polakach to do sieni domu
przenieśli te klatki. Gdy przyszli tam
moja Mama była i sąsiad Ukrainiec.
Jak zobaczyli, że Tato tam wpadł
z tym Edziem ten sąsiad się przestraszył, bał się, żeby jego nie zamordowali. Założył czapkę na głowę
i wyszedł. Ale jak wychodził powiedział do Kukiełkowej: Haniu, pamiętaj, abyście tej nocy nie nocowali
w domu, bo do was przyjdą. A to był
sąsiad. Kukiełka wrócił, Edzia przywiózł mój Tato, jakaś pani jechała
z nimi handlowała tytoniem zostawiła u nich towar a sama poszła
na stację nocować. Kukiełka położył się w ubraniu w pokoju. Paweł
miał na imię. Hania była w kuchni,
a to dziecko tuliło się do niej, a ona
do niego… Nie mógł się tą mamą
nacieszyć. Naraz ktoś zapukał. Była
noc, ciemno. To nie tak jak dzisiaj,
że mamy światło wszędzie. Babka
mówi tak: Haniu co ja mam zrobić?.
Hania odpowiedziała, żeby mama
zapytała kto to jest. Otworzyła
z kuchni drzwi i poszła do sionek
pytać kto jest? To byli swoje Ukraińcy i zajszłe. To nie było tylko, że to
swoje mordowali… Odpowiedzieli,
że Kukiełki koledzy. A ta nie otwierała tak szybko tych drzwi. Wróciła
do kuchni pytać co ma robić. Jak
koledzy, to niech mama otworzy powiedziała Hania. Gdy wróciła
pod te drzwi wyjściowe tak słyszała, że oni już rozkaz wydawali. Ona
z tego strachu schowała się pod
klatką z królikami. To była niska
kobicinka. To ludzie i tak dziwili się
jak ona pod tę klatkę weszła. Wpadli do kuchni. Ojciec Edzia chciał
przez okno wyskoczyć na ogródek.
Zabili go w oknie, upadł na ogródek. A Hania mówiła, że jest Ukrainką. Nie pomogło, strzelili do niej.
Wysoka, krwista baba. Cała kuchnia
była zalana krwią. A Edzio? Babka
nie słyszała. Chyba musieli od razu
go zabić. Na drugi dzień Tato mój
mówił, że spać nie mógł całą noc.
Tak go męczyło coś. Byli i u nas, ale
dom był pusty… u Kukiełki pomordowano wszystkich. Rano ta babcia
wyszła spod tej klatki. Chustkę założyła i przyszła do nas. Tato leżał
za piecem i obserwował okno. Siekierę naszykował. Mama gotowała, przecież z dziećmi wróciła z tymi
drobnemi. Ta puka, tato się zerwał,
ale sam nie szedł tylko mamę wy-

słał. Mama tylko drzwi odchyliła
i zaraz usłyszała: wy wszystkie żyjecie, bo nasze wszystkie wymordowane! Tato dostał szału, wyskoczył
z domu, latał wkoło patrzył co się
dzieje. Babcia powiedziała, że nie
teraz tylko przyszli w nocy zapukali grzecznie. Opowiedziała im co się
stało. Pawła – gada – w oknie zabili
a ja pod klatką siedziałam. Hania
do rana się męczyła.

fot.: Anastazja Guty z córką
Elżbietą (obecnie Pawełczuk)

Huta Różaniecka
Mama miała nas ośmioro
wszystkich. Jak uciekaliśmy z Rawy
to było nas cztery- Kazia, ja, Janka
i Krystyna.
Na Hucie byliśmy 4 miesiące. Tu z kolei Niemcy. Gdy przyjechał Niemiec na koniu, ludzie uciekali, pieszo uciekali, na motorze,
samochodem uciekali. Ludzie wystraszeni byli. Pobudowali schrony
w lesie, na polu. Te schrony były
tak porobione… np. zboże rosło słabe gleby, skrzynka była zrobiona,
a w tej skrzynce ziemia, a w niej ludzie. Ja sobie w tych schronach zaziębiłam głowę. Dużo lat upłynęło
zanim ja to wyleczyłam. Pamiętam
jak jednego człowieka złapali w lesie. Ciągnęli go po całej wiosce po
ziemi krzycząc partizant, kazali wykopać dół i go zakopali, a to był
Warszawiak.
Po Hucie wróciliśmy do
Rawy, a potem nas wywieźli.

Do Polski
Akurat święta Bożego Narodzenia. Przyjechały furmanki, Ruski
wyszedł i powiedział do mnie po rosyjsku, żebym zabierała swoją choinkę i do Polski, na Mazury. Zajechaliśmy na stację, parę furmanek nam
dali załadować, a reszta wszystko
zostało. Została też tam jedna ciocia Hanna. Ciotka Kasia blisko nas,
ciotka Marysia po sąsiedzku mieszkała, a ta Hania była z babcią. Babcia Pelasia Cioch jedynaczka, bogata,
za 14 lat wydana za mąż przez sąd.
Co się dziecko urodziło to umierało. Urodziła same dziewczynki. Hanię, moją mamę- Nastię, Marysię
i Kasię. I w ciąży została babcia
z tą ciocią co we Wrocławiu mieszkała, już nie żyje. Dziadek zmarł.
Złodzieje przed wojną chodzili
i kradli. Dziadek usłyszał, poszedł
za nimi do lasu, ci go pobili. Babcia
opowiadała, że cywiał, cywiał tak
z rok czasu i życie skończył. Kawał
chłopa. I babcia została tam, nas
wywieźli. Do Zamościa. Na rampie
ze dwa tygodnie byliśmy, śnieg. Kto
miał krowę, konie, rozkładano słomę i my tak na tej rampie siedzieli.
Na tej rampie spotkaliśmy się z kimś
z Rawy, mieszkał na Zaciszu. Potem
trzeba było iść do jakiegoś biura zatrudnień. Wysyłali do wiosek. Gdzie
Ukraińce z wiosek wyjeżdżali lub ich
powywozili gdzie było miejsce, do
sołtysów, potem furmankami nas
zawieźli do Barchaczowa. Zamieszkaliśmy przy głównej drodze, jeszcze
przed sklepem i remizą w kierunku
do Łabuniek. Blisko do sklepu, do
remizy, do szkoły. A jak się pobraliśmy z mężem to z Mocówki szliśmy
prosto na nasz dom. Szosy nie było.
Jak były roztopy to musieli nieść
nas na plecach przez tę wodę. Tam
zimnota była. Kulawy Ukrainiec
miał tylko syna, gospodarka zaniedbana, ugory. Kawałek pola co było
obsiewane. I tyle. Pod jednym dachem dom, obora, wszystko. Ni stodoły, niczego nie było. Zaraz obok
z Berezy Kartuskiej mieszkali. Ludzie poprzychodzili napatrzyć się na
nas. A ja gówniara mała, tu zimno
było, zaprowadzili nas do sąsiada
tam było ciepło, a tu kuchnia stała,
ale nie było blatu. Jakoś wszystko
polepili, jakiś regał stał. Ludzie barchaczowskie zaglądali na nas. Przynieśli chleba, mama ukroiła i chciała mi dać a ja tak płakałam - ja nie
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chcę, ja chcę bułeckę! Ja chcę rogala!
Później ludzie barchaczowskie mi
wypominali to, że ja nie chciała ich
chleba. Poobrażali się. Przyszli przywitać nas chlebem, a ja…
Siostra Janka
My już szykowaliśmy się do
wyjazdu do Polski. Mamy z nami
nie było była u swojej siostry Kasi.
Przyszedł Ukrainiec - córka mu
nagle umarła. Przyszedł i mówił
tak: Guty zostaw to jedno dziecko
u mnie. Będzie mi tu doglądąć, a ja
ze swoją żoną będę miał do kogo
gębę otworzyć. Chciał mnie. Ja nie
chciałam. Kazię, ona nie chciała.
A siedmioletnia Janka się została. Ile
mój Tato przez to wycierpiał. Mama
gdy wróciła, wysłała nas z Kazią,
żebyśmy poleciały po Jankę. Janka
stała przy kuchni w zielonej sukience z białym kołnierzykiem, pamiętam jak dzisiaj, bób gotowała. Prosiłyśmy Janka chodź z nami, mama
nas wysłała, żebyś wróciła. A ona
nawet się nie odwróciła. Co oni jej
tam nagadali, co oni z nią zrobili, nie
wiem. My z płaczem wróciłyśmy.
Tu już pociąg rusza a Janki nie ma.
Musieliśmy jechać bez Janki. Później już granice zamknęli. Ile Tato się
za to nasłuchał od mamy. Ale Tato,
tak jak ten Ukrainiec tłumaczył, tak
on tłumaczył mamie, że domu dopilnuje i im będzie weselej. Wiele
lat nie mieliśmy żadnej wiadomości
od niej. Mama bez przerwy tylko
o niej. Gadała, płakała, łapała chustkę, że ona idzie Rawy, bo tam dziecko jej. Tato pisał aż do Warszawy do

Czerwonego Krzyża. Kolejne transporty z Rawy z Polakami jechały już
na zachód. I któregoś dnia przyszła
wiadomość, że być może jest tam
nasze dziecko. Ale trzeba gdzieś na
Śląsk lub dalej jechać. Tato nie miał
wyjścia, pojechał. A Tato jak się babci paliły budynki uległ wypadkowi i miał na buzi taką szramę. Na
Śląsku miał adres, pod który trzeba
się zgłosić. I poszedł tam, ale gdyby Janka go nie poznała to on by
jej nie poznał. Wycieńczona. Kto ją
pokierował, jak to się stało… w każdym bądź razie znalazła się w szpitalu w Rawie z tego wycieńczenia.
I ten dyrektor szpitala ją tam trzymał. I jak wywozili sieroty to dyrektor ją zagłosił i ją wywieźli do
Polski. Po śniadaniu te dzieci czwórkami szli. Ludzi pełno, z całej Polski szukali swoich dzieci. Tato stał
między ludźmi. A Janka już przeszła
i Tato jej nie poznał. A ona gdzieś
Tata po tej szramie poznała. Pode-

szła do niego… jak Tato ją przywiózł, boże jaka to radocha była!
A my jak głupie za nią latali. U nas nie
sadziło się jeszcze wisienek dopiero
potem, a Kulpy pochodzili z Raty
wioski, zamieszkali na Bródku i oni
razem z nami jechali w tym wagonie. Rodzice się zaprzyjaźnili. A ona
wdowa była, tylko z dziećmi jechała.
Z nami się trzymała, że w razie czego będziemy wracać to znów razem.
I tam w Bródku wiśnie byli, ona
zapraszała. Ja, Kazia i Janka poszła
z nami. Janka mówiła po ukraińsku.
Nic po polsku. Potem szkoła i znów
nas opuściła, pojechała bawić dzieci
do Werechraty. Tam zapoznała swojego Gienka, a jego ojce poumierali
na tyfus na Syberii.
Była Pani w Rawie?
Od tamtej pory nie byłam.
Po co ja tam pojadę? Babcia umarła,
ale ciekawi mnie los tej cioci Hanki. Cioci mąż
z
Wrocławia
tam jeździł. To
jeszcze
babcia żyła, nawet
mieszkała tam
gdzie my. Jej
w czasie wojny
wszystkie budynki się spaliły, gdy zrzucali
bomby na fabrykę…

Budynek dworca kolejowego w Rawie Ruskiej (fot. A. Piela)

wysłuchała
Agnieszka Piela

PRZYDROŻNI ŚWIADKOWIE
WIARY I HISTORII (4)

fot. A. Piela

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 Mocówce.
We wjeździe do szkoły stał
kiedyś krzyż (dawno, gdy byłem
mały - mówi sołtys Władysław

Burdzy - to już stał i był w złym stanie). Wokół rosły cztery akacje. Gdy
drzewa się posypały i krzyż zmurszał, ludzie ze wsi postanowili postawić nowy. Znaleźli odpowiednie
miejsce kawałek dalej, na rozstaju
dróg. Mieszkańcy Mocówki czynem
społecznym 20 lat temu wykonali
ogrodzenie. Nowy, metalowy krzyż
wyspawał Marian Burda.
Krzyż poświęcił ks. Aleksander Sieciechowicz.
red.
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DZIADOWSKA
KRWAWA PIEŚŃ
O BANDEROWCACH
Śpiewana w epoce przedtelewizyjnej i przed upadkiem stanu bardów
dziadowskich, którzy na odpustach i jarmarkach ochotnie opowiadali
wyśpiewując o różnych tragedyjach ludowi chętnemu wysłuchać wieści
nie z tej ziemi, a szczególnie mrożących krew w żyłach.
Piękna epoka dziadowskich
(czytaj:
ludowych)
rymopisów
i śpiewaków minęła gdzieś po zjednoczeniu PPS i PPR w PZPR, tj.
gdzieś po roku 1948. Wtedy to „władza ludowa” ostro wydała wojnę
żebractwu, a więc i anonimowym
bardom dziadowskim, administracyjnie zakazując żebractwa – niepoprawnym, kalekim dziadom dając urzędowy przytułek w domach
opieki, zdrowym proponując stałą
pracę i łóżko w hotelu robotniczym,
w perspektywie własne cztery kąty.
W ten to sposób „władza ludowa”
chytrze – pod pretekstem, że oczyszcza krajobraz Polski z zabrudzających ten krajobraz chwastów rodem
z epoki kapitalizmu – pozbyła się
niewygodnych dla niej, wolnych
śpiewaków, którzy bezpardonowo
wyśpiewywali o wszystkim co im
ślina (czytaj: życie!) na język przyniosła. A więc i o... „Strasznej zbrodni jak mąż zamordował swoją żonę
w sposób barbarzyński”, ideologiczno-politycznie niegroźnej dla „władzy ludowej”, ale i o... zsyłkach na

W
czasach
dzieciństwa
mieszkałam w Barchaczowie. Moimi rodzicami byli Franciszek
i Maria. We wrześniu 1939 roku do
Barchaczowa przyszli Niemcy i spalili prawie całą wioskę. Zostały się
tylko domy, gdzie mieszka teraz Jędrzejewski i Kuźma, chałupa Ryśka Kulaszowego i Baranowy Ceśki. Tam Niemcy nosili rannych. No
i szkoła jeszcze się nie spaliła. My
mieliśmy za stodołą taki schron
i jak się zaczęła strzelanina to tam się
schowaliśmy. Niedaleko nas była
taka Mazurowa. Ona była kaleką.
Jak się zaczęła wojna to siedziała
za stodołą. Wokół strzały, domy się
palą, bo tu była strzecha przy strzesze. Wszystko słomą pokryte. Wałaszka poleciał, wziął ją na plecy
i przyciągnął na raczku do naszego
schronu… A u nas był taki parobek
z Krasnobrodu. Tato go przywiózł, bo

Sybir i banderowskich rzeziach, co
już burzyło idealną dla towarzyszy,
„braterską” wizję stosunków polsko-sowieckich.
Do tych niewątpliwie niepokojących „władzę ludową” pieśni
należała Krwawa pieśń o banderowcach: o rzeziach Polaków przez
UPA „na Ukrainie” – m.in. w powiecie hrubieszowskim i tomaszowskim. Pieśń ta tuż po wojnie była
zbyt prawdziwa, rozdrapująca zbyt
świeże jeszcze rany, zbyt nieludzka!...
Pieśń, nieznanego autora
słów i melodii, przyfrunęła do mojej wsi rodzinnej – Wólki Łabuńskiej na Zamojszczyźnie – gdzieś
zimą, wiosną roku 1943/44. Później,
w latach 1946 - 1948, słyszałem ją
(lub o podobnym zestawie zwrotek) śpiewaną przez żebraka-inwalidę bez nogi w mundurze WP na
odpustach w Łabuniach, Krynicach,
Komarowie i Krasnobrodzie , a także w dni jarmarczne w Zamościu.
Prawdopodobnie pieśń do Wólki
Łabuńskiej sprowadzili uciekinierzy

„z Ukrainy” – być może z Małkowa
w powiecie hrubieszowskim, bo takich stamtąd „uchodźców” zapamiętałem, bo takich mieliśmy we wsi.
Pieśń zginęła mi z oczu do
roku 1971, kiedy to natrafiłem na nią
w wydanej przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą antologii „Z pieśnią i karabinem”. Pod pieśnią jest
uwaga, że dostarczyła ją „Irena Biały – Zapisu nutowego brak”. Pieśń
liczy sobie 16 zwrotek, niektóre pamiętam do dzisiaj. Melodię pamiętam doskonale!
W roku 60. rocznicy [artykuł
z roku 2003 - przyp. red.] mordów
Polaków na Wołyniu i na Kresach
Południowo-Wschodnich II RP
(Podole) koniecznie należy przypomnieć ją dzisiejszemu światu razem
z melodią. Choćby dla potwierdzenia reguły, że tak istotny i ważny
w dziejach Narodu Polskiego fakt
barbarzyńskiego mordowania –
wyrzynania w pień! – niewinnych
rodaków dlatego li tylko, że byli
Polakami (dla Ukraińców z UPA Lachami) nie mógł ujść uwagi ludowych bardów, ponieważ naród zbyt
mocno to przeżył! I nie uszedł – jak
świadczy zachowana ta pieśń-dokument: na gorąco, jak w niewyretuszowanym reportażu telewizyjnym,
bez upiększeń itp. dodatków, odnotowująca jeden z faktów historycznych. Pieśń-dokument!... Autentyczny!...
Lucjan Momot

[autor zm. 30 grudnia 2013 r.]

WOJENNE WSPOMNIENIA

Celiny Popławskiej z Łabuniek Pierwszych
on był taki biedny człowiek. Gdzieś
w sadku leżał karabin i on podobno z niego wystrzelał cały magazynek. Uciekł do naszego schronu, ale
Niemcy go zdążyli sfotografować.
Zaraz przyszli, wygnali nas z tego
schronu a mego ojca, tego parobka
i Pysia zabrali do kościoła. Pyś i Harasiuk mówili, że Niemcy tego naszego parobka zaczęli kopać a ojciec
prosił ich, żeby go nie bili. Wtedy go
zabrali razem z nim. Przez całą noc
ich trzymali a w dzień wyprowa-

dzili pod dzwonnice i rozstrzelali1.
Był przy tym Pyś i Harasiuk, bo im
Niemcy kazali zakopać ciała. Podobno ojciec kazał sobie zawiązać chusteczką oczy. Niemcy zastrzelili ich,
wrzucili do takiego dołu po wapnie i kazali zasypać ziemią. Tak już
koło godziny 16 zrobiło się już cicho.
Ucichły strzały. Barchaczów prawie
1
22 września 1939 roku przy kościele
parafialnym w Łabuniach zostali rozstrzelani Edward Pióro oraz Franciszek Wałasztyn.
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cały się spalił. Tylko taki żar się został… Nas wygnali do Wierzbia. Ja
miałam wtedy 8 lat. Szłam boso
w cienkiej sukienczynie. Przyjęli
nas u Turczyna. Tam nocowaliśmy,
dawali nam jeść i tak wszystko
ucichło. Na drugi dzień mama mówi:
„Ja pójdę zobaczę do tego Barchaczowa”. Wtedy przecież nikt nie wiedział, że ojca zabili. Święty Boże to
była straszna wojna! Tatę mi zabili,
dom spalili. Tylko zgliszcza zostały…
Na drugi rok byłam u komunii. Dalej mieszkaliśmy na Wierzbiu.
Ksiądz Kostrzewa zaganiał nas do
ławek. Dzieci chodziły boso. Wujenka była krawcową, to mnie uszyła taką sukieneczkę. Miałam białe
tenisówki i skarpetki. Mama ugotowała mi dwa jajka i dała kawałeczek bułki. Dzieci było wtedy może
z 200. Patrzyłam się a dookoła stoły
zastawione, białe obrusy... Po Komunii powiedział tak: „Zasiadajcie
na ławki, będziemy jedli takie śniadanie”. Chłopaki osobno, dziewczynki osobno. Chłopy i ksiądz koszykami nosili te bułki. A baby przyniosły
w wiadrach białą kawę i każdemu
nalewali. No zjedliśmy wszystko,
ksiądz podawał jeszcze każdemu po
dwie bułki. Proboszcz wiedział, że to
wszystko spalone, że ludzie biedni…
W 1944 roku, jak już Niemcy
uciekali to przyszli do nas tacy dwaj
chłopcy, co na Bożym Darze usługiwali u bogatszych ludzi. Mama
kazała mi zabrać krowę i uciekać
do Suchowoli. Dała mi bajdołek,
żebym miała się w co ubrać. Chłopaki wzięli krowę i poszliśmy koło

lotniska2. Dochodzimy do szosy
a tu Niemcy! Ja jeszcze nie widziałam tyle samochodów niemieckich
i tylu Niemców! Ja zaraz w płacz,
bo się przestraszyłam. Podszedł do
mnie taki rudy, wysoki Niemiec
i chce, żeby mu krowę wydoić.
A jeden z tych chłopaków co ze mną
szli mówi: „Ona dojona, ona nie ma
mleka”. I ja tak płaczę, trzęsę się a on
podszedł do mnie: „Klajne, klajne”,
żebym ni płakała. Puścili nas. Przyszliśmy do tej Suchowoli i zamieszkaliśmy u Gęśli. Któregoś dnia przyjechało czterech Niemców takim
gazikiem. Było może koło godziny
11. Chcą się umyć. Gęśla umiał niemiecki, bo służył kiedyś w wojsku.
Zaczęliśmy ciągnąć wodę a Gęślicha
ją grzała. Chłopaki przynieśli drewnianą balię a Niemcy w śmiech. Oni
przyzwyczajeni do dobrobytu a Polska biedna. Jak im nanieśliśmy tej
wody to podawali każdemu po takiej dużej czekoladzie. A tam było
dużo dzieci, bo u nich było siedmioro, ja ósma. Wyjęli też konserwy.
W tym gaziku była kuchnia to jeszcze nam ponalewali grochówki.
Brudaki i nawet dwa koce dali Gęślisze. Mówili, że będzie tu wojna,
2
Tam były takie ogromne baraki, ale
jak już Niemcy uciekali to nie było ani jednego. Ja raz zachorowałam i zawieźli mnie
do niemieckiego lekarza, co był na lotnisku
to on mnie przyjął i leki dał. To on bardzo
kulturalny był. Poklepał mnie po ramieniu.
Bardzo dużo przyjmował Polaków. A tam
przywozili rannych na noszach. Jak oni tam
jęczeli?! Jedne całą głowę miał obandażowaną, sama krew a inny nie miał nóg. Zanim nas przyjął to bez przerwy tak na sale
i na sale wozili. Tam było kilku lekarzy.

że okopy będą kopać. Było może
koło godziny 15. Przyjechał gazik.
Szybko się ubrali i w ten gazik. My
patrzymy a tam tyle samochodów!
Samochód za samochodem. Niemcy uciekają… W nocy chłopy zebrali się, posiadali i czekali na to co
będzie. Nasłuchują… Jakiś śpiew.
Przyleciał Gęśla i mówi: „Już Ruskie
najechali!”. Wjechał samochód, pod
plandeką harmoszków może… ze
trzy. Zeskoczyli i jak oni tak tańczyli!
Gęślicha napiekła wcześniej chleba.
Miała też kartofle w mundurkach
i przaśniki razowe. Oni tak darli ten
chleb i te kartofle. A tacy byli brudni… My patrzyliśmy tylko na nich,
jak oni jedli te kartofle a to było
całe wiadro ugotowane! Moment to
zjedli i tak trochę potańczyli, pośpiewali i odjechali.
Ja byłam małym dzieckiem. Miałam wtedy 12 lat. Byłam
sama. Mama się została. Ja nie wiedziałam, czy ona żyje, czy moje rodzeństwo żyje, czy ich Niemcy nie
zastrzelili. Nie daj Boże! Niemcy to
kogo chcieli to zastrzelili. Nie było
ratunku! Tydzień czasu płakałam,
w nocy się zrywałam. Któregoś dnia
Gęślicha mnie woła: „Chodź Cela,
bo mama przyjechała”. Jezu drogi!
Ja myślałam, że to nade mną się
niebo rozstąpiło. Tak tęskniłam za
mamą. Ja o swoim dzieciństwie nie
lubię mówić. Jakie ja miałam dzieciństwo?! Wojna… Domu nie ma.
Ojca nie ma. Wszędzie była śmierć,
bieda, głód i wszy. Ja przeżyłam tę
straszną wojnę i broń Boże nikomu
nie życzę czegoś podobnego.
Małgorzata Cymińska

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 proboszczem łabuńskiej parafii księdzem Piotrem Rawlikiem.

Redakcja: Od proboszcza wiele się oczekuje. Ma być nie
tylko duszpasterzem, doskonałym organizatorem życia
parafialnego, ale i administratorem. Która z tych ról jest
bliższa księdzu?
ks. Piotr Rawlik: Kapłaństwo jest jednoznaczne z duszpasterstwem, to rola kapłana, do której jest powołany
– troska o dusze swoich wiernych, ale obecnie nie da się
rozdzielić tych funkcji. Proboszcz musi być i organizatorem życia parafialnego i zarządzać dobrami parafialnymi wraz z Radą Duszpastersko-Ekonomiczną. Jednak
zdecydowanie najbliższe mi jest duszpasterstwo, uświęcanie siebie i wiernych przez sakramenty szczególnie
Komunię świętą i spowiedź.

Red.: Wańkowicz mówił, że nie poda ręki nikomu, kto
nie wie, jak jego babka z domu… Korzenie. Skąd Ksiądz
pochodzi? Jakie wartości wszczepiła rodzina chłopcu,
który został księdzem?
ks. P. R.: Urodziłem się w Tomaszowie Lubelskim w rodzinie robotniczo - chłopskiej. W nim spędziłem dzieciństwo wraz ze starszym bratem i młodszą siostrą. Tam
ukończyłem szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące o profilu matematycznym zdobywając swoją wiedzę.
Po maturze wyjechałem do seminarium w Lublinie.
Pierwszą parafią po święceniach w 1990 r. była Stróża
k. Kraśnika, gdzie przebywałem 2 lata. Po utworzeniu
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej otrzymałem nominacd. na str. 12
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cję do Józefowa Biłgorajskiego. Byłem tam
13 lat, następnie 8 lat
w parafii Suchowola.
W 2013 r. otrzymałem
nominację do Łabuń
z funkcją proboszcza. Co
do przekazanych wartości to przykład wiary wyniesiony z domu
oraz życzliwość i otwartość wobec drugiego
człowieka.
Red.:
Wspomnienie
dzieciństwa to…
ks. P. R.: Bieganie na
bosaka po trawie i ulicą po deszczu oraz smak
bułeczek ze śliwkami
gotowanych na parze.
Red.: Pytanie, które
zainteresuje
szczególnie dzieci… czy lubił się
ksiądz uczyć?
ks. P. R.: Z nauką raczej nie miałem kłopotów chociaż
bardziej interesowały mnie przedmioty ścisłe. W szkole podstawowej do ósmej klasy miałem świadectwa
z wyróżnieniem, a w średniej było średnio. Jak większość chłopców najbardziej lubiłem grać w piłkę nożną.
Na fot. ze starszym
bratem Markiem

Red.: Mój ulubiony ksiądz Tischner mawiał: najpierw
jestem człowiekiem, potem chrześcijaninem, potem długo nic, aż wreszcie na końcu księdzem. Kim zatem jest
Piotr Rawlik?
ks. P. R.: Nie można być dobrym księdzem nie będąc
dobrym chrześcijaninem, zaś bycie dobrym chrześcijaninem oznacza bycie dobrym człowiekiem. Całkowicie
zgadzam się z wypowiedzią ks. Józefa Tischnera.
Red.: „Przychodzi jasny moment łaski, oślepia, burzy jak kamień wodę z nagła uderzoną, rwie brzegi
i na moment zmienia bieg fal.
Czasem zmieni bieg strumienia”, tak o swoim powołaniu
pisze w „Dzienniku” 18-letni Józef Tischner. Kiedy ksiądz pomyślał o służbie Bogu jako
o drodze swojego życia?
ks. P. R.: Od najmłodszych lat
byłem blisko ołtarza jako ministrant. Konkretna decyzja zapadła jednak po zdaniu matury.
Przed maturą przyznanie się, że
chce się być kapłanem wiązało się z wielkimi trudnościami
w jej zdaniu. Wiem, że dyrektor naszego Liceum musiał się tłumaczyć dlaczego aż trzech uczniów z mojej klasy wstąpiło do
seminarium. My sami o sobie dowiedzieliśmy
się dopiero, gdy spotkaliśmy się na egzaminach
w seminarium.
Red.: Największa wartość w życiu…
ks. P. R.: Samo życie jest wielkim darem i wartością,
ale połączone z wiarą jest największym skarbem.

Red.: Kim jest dla księdza Pan Bóg?
ks. P. R.: Osobą, której mogę zaufać, zawierzyć,
która mnie kocha bezgranicznie, mimo moich słabości.
Red.: Jaki ideał Kapłana nosi ksiądz w sobie?
ks. P. R.: Moim ideałem życia kapłańskiego jest Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński i oczywiście
św. Jan Paweł II. Niezwykli w swojej zwyczajności.
Red.: Czym jest Kościół? Jaki Kościół ksiądz reprezentuje- jak odnosi się do podziałów na kościół otwarty, zamknięty itp.?
ks. P. R.: Kościół jest dla mnie wspólnotą ludzi wierzących w Boga w Trójcy Jedynego i tego co nam Bóg objawił. Wydaje mi się, że podziały w Kościele są sztucznie nagłaśniane. Do Kościoła może należeć każdy, jest
więc ze swojej natury otwarty dla wszystkich, ale przynależność do wspólnoty Kościoła wiąże się z zachowaniem Jego nauki, jeśli ktoś nie chce zachowywać nauki
Kościoła automatycznie sam siebie z tej wspólnoty Kościoła wyklucza.
Red.: Samotność nie męczy? Czy miewał ksiądz takie
chwile, takie myśli… o życiu rodzinnym, dzieciach, żonie?
ks. P. R.: Bywały i chyba będą jeszcze nie raz, ale gdybym miał wybierać dzisiaj swoją drogę życiową, wybrałbym tak samo.
Red.: Jakie myśli towarzyszyły księdzu, gdy dowiedział
się o objęciu parafii w Łabuniach?
ks. P. R.: Nominacja na proboszcza Parafii Łabunie była
dla mnie wielkim zaskoczeniem. Parafia z dwoma wikariuszami bezpośrednio z wikariatu to duże wyzwanie, ale skoro Ks. Biskup Marian Rojek powierzył mi tę
funkcję uznał, że sobie poradzę z obowiązkami, które na
mnie czekają.
Red.: Wikariusz czy proboszcz? Prawa i obowiązki.
ks. P. R.: Funkcja proboszcza w parafii jest połączona
z wieloma obowiązkami. To proboszcz kieruje Parafią
i czuwa nad całością, on ostatecznie podejmuje decyzje,
co wiąże się z wielką odpowiedzialnością. W tym zadaniu pomagają mu wikariusze.
Przyznam się, że o wiele łatwiej
było być wikariuszem niż proboszczem.
Red.: Panuje przekonanie, że
ksiądz nie może być kumplem,
przyjacielem świeckich, palić…
ks. P. R.: Nie wiem, gdzie lub
w jakich grupach panuje takie
przekonanie, bo doświadczenia
życiowe pokazują coś zupełnie
innego. Wiele rodzin przyjaźni
się z kapłanami, którzy towarzyszą im w różnych rodzinnych uroczystościach i wspólnie
z nimi przeżywają ich trudne
chwile. Co do palenia papierosów przypomina mi się
spotkanie ze zmarłym ks. Rektorem WSD w Lublinie
Mieczysławem Brzozowskim pytał mnie: synu ćmisz,
odpowiedziałem tak - byłem pełnoletni. Wtedy skierował do mnie słowa: synu rzuć, palenie to nie grzech,
palenie to głupota. Być może ksiądz nie powinien palić, ale w dążeniu do świętości to nie jest przeszkoda
o czym świadczy kanonizacja św. Papieża Piusa X.
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Red.: Zawiść?
ks. P. R.: Nigdy nikomu nie zazdrościłem i nie zazdroszczę, bo największe bogactwo zależy od nas samych – to
więź z Panem Bogiem, wszystko inne jest ulotne i nie
mówię tego tylko jako kapłan. Każdy człowiek posiada
wiele. Dary, zdolności, których nie mają inni.
Red.: Tygodnik Powszechny czy Radio Maryja? Które
środowisko jest księdzu bliższe, dlaczego?
ks. P. R.: I z jednego i z drugiego możemy czerpać dobro,
ale gdybym miał wybierać to Radio Maryja. Zadziwiające jest, że tak wielu osobom Radio Maryja i telewizja
Trwam jest solą w oku. Dlaczego?! Warto o tym pomyśleć?.
Red.: Kto jest dla księdza autorytetem, mędrcem, który
miał na księdza wpływ…?
ks. P. R.: Pierwszymi autorytetami są Rodzice, kapłani
życzliwi i otwarci na ludzi, których spotykałem na swojej drodze – było ich wielu, nie szukałem autorytetów
u rówieśników lub gwiazd i idoli telewizyjnych.
Red.: Czy warto ufać ludziom? Dawać im szanse?
ks. P. R.: Zaufanie to coś, co z trudem się zdobywa, ale
łatwo jest stracić, a jeszcze trudniej odzyskać na nowo.
Chrześcijaństwo uczy nas przebaczenia i miłości mimo
naszych upadków Bóg ciągle daje nam szansę dlatego
my również powinniśmy dawać ją drugiemu człowiekowi, nie można jednak być naiwnym i bezmyślnym.
Red.: Religia
w
szkołach.
Dlaczego?
ks. P. R.: Na to
pytanie mogliśmy usłyszeć
odpowiedź
w liście naszego ks. Biskupa
Mariana Rojka
na 25 rocznicę
powrotu nauki
religii do szkół.
Katechezy nie
uczą
niczego
co szkodziłoby
dzieciom
i
młodzieży.
Religia to nie
jest
typowy
przedmiot ,
ale nauczanie
pewnej
postawy w żyNa fot. w otoczeniu przedszkolaków ciu. Nie jest
z Józefowa
obowiązkowa. To rodzice
i pełnoletnia młodzież decydują o tym, czy chcą w niej
uczestniczyć. Wiedza zdobywana na katechezie jest
o wiele bardziej przydatna w codziennym życiu niż
wiele wiadomości przekazywanych na innych lekcjach.
Dlaczego miałoby jej nie być w szkole.
Red.: Czy powołanie kapłańskie ma w dzisiejszych czasach sens? Warto?
ks. P. R.: To pytanie powinno być skierowane do wiernych, którzy uczestniczą we Mszach świętych, korzystają z sakramentów, czy ludzi chorych, którzy ocze-

kują na spowiedź i Komunię świętą. Mimo ataków
na kapłanów, oczernianie i wyśmiewanie kapłanów
i Katolickiej wiary w mass mediach twierdzę, że warto,
bo spotykamy się też z wielką wdzięcznością i szacunkiem wielu osób.
Red.: 25 lat posługi kapłańskiej
to dużo? Wydarzenie uznawane przez księdza
za najważniejsze w ciągu tych
25 lat?
ks. P. R.: Święcenia kapłańskie.
One pozwoliły
mi przez swoją
posługę kapłańską służyć ludziom i uważam
je za najważniejsze, a te 25 lat nie
zauważyłem, jak
szybko minęły.
Red.:
Kariera
w
duszpasterstwie…
ks. P. R.: Na robienie kariery w duszpasterstwie nie ma miejsca, jeśli
ktoś chciałby robić karierę proponowałbym show biznes, piosenkarstwo, aktorstwo itp.
Red.: Księdza zainteresowania, hobby, jakiej muzyki
ksiądz słucha?
ks. P. R.: Moje zainteresowania to sport: piłka nożna,
siatkówka, skoki narciarskie, lubię układać puzzle. Teraz znacznie trudniej znaleźć na to czas. Lubię słuchać
każdej muzyki, ale nie przepadam za hard rockiem i hip
hopem i rapem. Najbardziej lubię słuchać muzyki instrumentalnej, preferuję piosenki polskojęzyczne.
Red.: Co najbardziej cieszy księdza w życiu? A człowieka – księdza? Czy w ogóle da się rozgraniczyć kapłan
a człowiek?
ks. P. R.: Cieszę się, gdy widzę uśmiech i radość na twarzach innych ludzi, powodów do radości jest tak wiele,
ale wydaje się, że coraz rzadziej potrafimy je dostrzegać.
Granica między człowiekiem a kapłanem jest istotna.
Odpowiem przewrotnie każdy kapłan jest człowiekiem,
ale nie każdy człowiek posiada kapłaństwo hierarchiczne.
Red.: Kapelan Policji to osoba…
ks. P. R.: To kapłan delegowany przez ks. Biskupa do
duchowego wsparcia i pracy duszpasterskiej w tej szczególnej służbie mundurowej jaką jest Policja.
Red.: Jakie problemy napotyka ksiądz w codziennej
pracy?
ks. P. R.: Nie ma takich, których z Bożą łaską i pomocą życzliwych ludzi nie można by rozwiązać i pokonać,
chociaż czasami przychodzi to z trudem.
Dziękuję za rozmowę.
fot. z arch. ks. Piotra.
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TWÓRCZY
KĘSIK

Nie używkom
Papierosom powiedz NIE!
Bardzo śmierdzą – każdy wie.
Na gruźlicę zachorujesz
Dymem bliskich swych zatrujesz.
Z płuc Ci zrobią smołę czarną
Masz na zdrowie szansę marną.
Porzuć ten nałóg zgubny
I nie pchaj się sam do trumny!

Utwory nagrodzone w gminnym konkursie literackim
o tematyce profilaktycznej NIE! bo RAK.
***
Wódka zła
Wódka beee
I dlatego mówię NIE

Trunkom też mówimy NIE!
Jeśli nie chcesz skończyć źle.
Wino, wódka no i piwo
Koszą też ogromne żniwo.
Zamiast szanować wątrobę
Ty wybierasz chorobę.
Nałóg rozum Ci odbiera
I na odwyk drzwi otwiera.
Zamiast browara soki pij
Będziesz wtedy długo żył.

Wiktoria Wójcik

O alkoholu
Nie pij wódki, nie pij wina
Bo na twarzy głupia mina.
Brzydki oddech, smętne oczy,
Krok twój nieraz cię zaskoczy.
Bliski kontakt twarz i ziemia
I oblicze twe się zmienia.

Narkotykom powiedz NIE!
One zabijają cię.
Odrzuć wszystkie dopalacze
Po nich jak lew dziki skaczesz.
Zdrowie jest na pierwszym miejscu
A ty trujesz się bez sensu
Narkotyki są dla leszczy
A Ty jesteś od nich lepszy.
Każdy Ci to samo powie
Najważniejsze jest zdrowie!

Paulina Bodys

Narkotyki
Na narkotyki głupia moda
Chłopak wrażenie zrobić chciał
I skończyła się jego przygoda
Celnie wykonał w swoje życie strzał

Barbara Pyś

Jakub Rypina

Migdały na śliwce
•
•
•
•

60 dkg mąki
30 dkg margaryny
25 dkg cukru pudru
3 żółtka, 2 jajka
całe
• 5 łyżek śmietany
• 2 płaskie łyżeczki
proszku do pieczenia
• cukier waniliowy
• opakowanie płatków migdałowych
• 3 łyżki roztopionego masła
• ok. 70 dkg śliwek
Zagniatamy ciasto i wkładamy na 20 min. do zamrażalnika. Następnie dzielimy: ¾ ciasta rozwałkować na spód blachy, układamy śliwki wgłębieniem
po pestce do góry i posypujemy cukrem waniliowym; nakrywamy pozostałym ciastem. Wierzch
ciasta smarujemy roztopionym masłem i posypujemy płatkami migdałowymi. Można posypać odrobiną cynamonu. Piec w temp. 180°C, ok. 1 godz.
Przepis Anny Sokołowskiej z Łabuń.

Filet z kurczaka w marynacie
z jogurtem naturalnym
•
•
•
•
•
•

300 g fileta z kurczaka
mały jogurt naturalny
2 łyżeczki musztardy sarepskiej
1,5 łyżeczki curry
2 ząbki czosnku (drobno posiekane)
po łyżeczce: bazylii, rozmarynu, pieprzu i słodkiej papryki
• sól (według uznania)

Jogurt naturalny mieszamy z musztardą, przyprawami
i czosnkiem. Pierś z kurczaka (bez skóry) rozcinamy
w połowie (żeby była cieńsza). Pierś z kurczaka układamy w misce i zalewamy marynatą. Całość przykrywamy
folią aluminiową i wkładamy do lodówki (ja trzymałam 2 h ale wystarczy 30 minut). Po wyciągnięciu piersi
z kurczaka z lodówki, rozgrzewamy piekarnik na 220°C
z termoobiegiem. Przekładamy pierś z kurczaka razem
z marynatą do naczynia żaroodpornego. Po nagrzaniu się
piekarnika wkładamy bez przykrycia na około 20 minut.
Jeżeli pierś po 20 minutach nie będzie jeszcze gotowa
wkładamy ją na 5 minut. Podajemy według uznania:
u mnie pieczone ziemniaczki z rozmarynem (bez tłuszczu)
i brokuły.
Przepis Aleksandry Wołoszyn z Barchaczowa
nagrodzony w konkursie TZ i OSM Krasnystaw.

20 lipca, Zamojskie Dni Folkloru, Zwierzyniec

24 lipca, chrzciny chóru „Konsonans”, Kolonia Zrąb

26 lipca, Piknik Rodzinny, Barchaczów

26 lipca, Piknik Rodzinny, Barchaczów

26 lipca, Piknik Rodzinny, Barchaczów

26 lipca, Piknik Rodzinny, Barchaczów

28 lipca, wizyta delegacji węgierskiej, Łabunie

28 lipca, wizyta delegacji węgierskiej, Barchaczów

23 sierpnia, Dożynki Powiatowe, Jacnia

30 sierpnia, Dożynki Gminno-Parafialne, Łabunie

cd. na str. 31
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SZPERACZ BIBLIOTECZNY
Spadające aparaty
W okolicy Łabuń nastąpiła we wtorek 28 lipca katastrofa aeroplanowa, której ofiarą padł pilot por.
Gębicki. Aparat roztrzaskał się i pilot doznał bardzo ciężkich obrażeń głowy i złamał nogę. Nieszczęśliwym
zaopiekował się Szeptycki, umieszczając go w swoim pałacu. Aparat leciał do Lwowa, a był wykonany
w firmie Plage i Laśkiewicz w Lublinie [Zakłady Mechaniczne E[mil] Plage i T[eofil] Emeryk Laśkiewicz –
pierwsza polska wytwórnia lotnicza, mieszcząca się w Lublinie - przyp. red.]
Ziemia Zamojska. Tygodnik Samorządowo-Społeczny,
nr 26-27 (194-195), 1 sierpnia 1925 r., rok VI s. 19

W Łabuniach spadł aeroplan z wysokości 1000 metrów, prowadzony przez pilotów Mieczyńskiego
i Strąga. Katastrofę spowodował defekt motoru. W ludziach ofiar nie było. Kapral Strąg uszedł cało, sierżant
Mieczyński bł tylko lekko potłuczony.
Ziemia Zamojska. Tygodnik Samorządowo-Społeczny,
nr 33-34 (201-202), 1 października 1925 r., rok VI s. 7

Przymusowe lądowanie. W dniu 29 ub. M. o godz. 12 m15 na polach folwarku Łabuńki na terenie gminy Łabunie, pow. Zamojskiego, wskutek defektu w motorze wylądował samolot wojskowy typu
„Potez” pilotowany przez pilota Wilhelma Kreicze [Kreyczy - przyp. red.] z 6-go pułku lotniczego we Lwowie.
Samolot nie został uszkodzony. Wypadku z ludźmi nie było.
Ziemia Lubelska, R.25,
nr 117, 1 maja 1929 r. s. 1
wyszperał w Książnicy Zamojskiej i na dlibra.umcs.lublin.pl
Cyprian Bukaj

Z BIBLIOTEKI
Łabuńska Biblioteczka Regionalisty powiększyła się o 3 nowe
pozycje wydawnicze: Mieczysława Drozdy Kronika Bródka dzięki Gospodarstwu Ogrodniczemu
Magdaleny i Pawła Mrozów
z Bródka; tomik pokonkursowy
NIE! bo Rak dofinansowany ze
środków Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz

Programu Zapobiegania Narkomanii; poetycki tomik Piotra
Pieli Listki Laurowe.
Wkrótce: Agnieszki Szykuły-Żygawskiej Wokół dworu
i pałacu w Łabuńkach 1779-1945;
wydawnictwo poświęcone Mieczysławowi Lipeckiemu oraz
kolejny tomik poetycki siostry
Bernardy Misiewicz FMM.
W planach szereg publika-

część IX

U
• ublubrany - zmęczony, zabrudzony
• ukocurany - wybrudzony

Na Orzechową zaglądać jest
zdrowo!

W

Słownik barwnej polszczyzny
Słowa stare, zapomniane i coraz rzadziej
używane z okolic Gminy Łabunie

cji i wydawnictw o gminie Łabunie i jej mieszkańcach.
Zachęcamy do zapoznania się ze stale zwiększającym
się księgozbiorem. Prosimy
o pomoc w gromadzeniu regionalizmów
(zdjęć,
dokumentów, wspomnień). Zapraszamy od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:00-17:00
i w soboty od 8:00 do 13:00.

•
•
•
•
•
•

włok – lebioda
włóka - łazęga, przybłęda
wycharużyć - umyć, oczyścić
wyczerepiały - wymizerowany,osłabiony
wyjundany - określenie na nadmierne zużycie
wyżenić - wyprowadzić, wypędzić (np. bydło
na pastwisko)
zebrał:
Jerzy Malinowski
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DZIEJE BIBLIOTEKI WIEJSKIEJ
W BARCHACZOWIE W LATACH
1958-1962

Sierpień 1959. Jerzy Malinowski na tle księgozbioru Biblioteki w Barchaczowie,
fot. z Kroniki Biblioteki Wiejskiej w Barchaczowie.

28 października 1958 roku została założona Biblioteka Wiejska
w Barchaczowie (Kronika Biblioteki). Założycielem Biblioteki był
Jerzy Malinowski, który na ten
cel przeznaczył 12 swoich książek.
Księgozbiór powiększał się o darowizny czytelników i zakupy pochodzące z dobrowolnych składek. Po
ukazaniu się artykułu o bibliotece
w gazecie harcerskiej Świat Młodych, Biblioteka otrzymała punkt
biblioteczny z Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Łabuniach (taką
nazwę nosiła biblioteka w latach
1955-1973), a sprawę biblioteki nagłośniła rozgłośnia Polskiego Radia Radiostacja Młodości, apelując
do instytucji i osób prywatnych
o nadsyłanie książek, które zaczęły
napływać głównie z Warszawy.
W czerwcu 1959 roku Jerzy
Malinowski z czytelnikami zobowiązał się zgromadzić 1000 książek
na Tysiąclecie, dzieląc czas gromadzenia na 5 etapów po 200 woluminów. Po roku działalności Biblioteki, stan księgozbioru wynosił 589
woluminów. W tym czasie wypożyczono 802 książki, 507 przeczytała
młodzież, 295 starsi. 22 lipca 1960
roku Biblioteka zrealizowała zobowiązanie. Tysięczną książką została
Czarna bandera Janusza Meissnera
(Kronika Biblioteki).
W drugą rocznicę założenia
Biblioteki księgozbiór liczył 1011

książek. Zarejestrowano 75 czytelników, wypożyczono 3129 książek,
z czego 2100 wypożyczeń przypadło
na młodzież, 1129 na starszych. Ofiarodawcom zarówno instytucjom
jak osobom prywatnym, biblioteka przyznawała tytuł Honorowych
Sympatyków Biblioteki,
którzy
otrzymywali listy z podziękowaniami i życzeniami.
Do 1960 roku nadano 12 takich tytułów. Otrzymali je: Redakcja Świat Młodych, Jan Tomczyk
z Barchaczowa, Na Przełaj - gazeta
harcerska, Polskie Radio, Zofia Słupecka z Warszawy, Hanna Tomaszewska z Warszawy, Rada Zakładowa przy Instytucie Matki i Dziecka
z Warszawy, Janusz Sikorski, Klub
Przyjaciół Książki z Poznania – czasowo, Oddział Kultury w Zamościu,
Biblioteka Powiatowa w Zamościu,
Wojewódzka i Miejska Biblioteka
w Lublinie.
Aby uzyskać środki na zakup
książek i sprzętu, założyciel biblioteki z czytelnikami organizował loterie fantowe, a także przeznaczał na
ten cel swoje premie i nagrody.
3 listopada 1960 roku Biblioteka została zarejestrowana
w Wydziale Kultury w Zamościu,
otrzymując osobowość prawną. We
wrześniu 1961 roku Biblioteka została przeniesiona z mieszkania rodziców Jerzego Malinowskiego do
własnego lokalu – starego domu
mieszkalnego.
14 maja 1961 roku w czasie obchodów Dnia Bibliotekarza w Zamościu, Biblioteka otrzymała wyróżnienie. (Kronika Biblioteki)
Stan księgozbioru na koniec
roku 1962 wynosił 2160 woluminów (dla porównania w tym czasie
księgozbiór Gromadzkiej Biblioteki
Publicznej w Łabuniach liczył 5681
wol.). Książki były opracowywane, miały swoje nadane numery,
biblioteka posiadała ich katalog
i oznaczała je pieczątką wykonaną
przez założyciela.
W wyniku reform admini-

stracyjnych w 1955 gminy zastąpiono gromadami. Gminę Łabunie
podzielono na 3 gromady min. Gromadę Łabuńki , w której funkcjonowała poczta. Stan ten trwał do 1973
roku.
O osobie Jerzego Malinowskiego, o założonej przez niego Bibliotece i Barchaczowie ukazały się
trzy artykuły prasowe:
• Grzybowiecka A.: Biblioteka co
się zowie u Jerzyka w Barchaczowie. - Świat Młodych , 1958? s. ?
• (miecz): Bibliotekarz z zamiłowania. - Sztandar Ludu, 23 kwietnia 1961 s. ?
• (ag): Pewien koleżka w pewnym
powiecie ma „tysiąc książek na
Tysiąclecie” , 1961? . s. ?
Moja przygoda z książką niestety musiała się skończyć z chwilą
podjęcia nauki w szkole średniej.
Zbiór został rozproszony i być może
błąka się jeszcze na naszym terenie.
Część wartościowych książek przekazałem Janowi Sitkowi, regionaliście
z Bondyrza do jego Muzeum, a część
zbioru towarzyszy mi nadal, ale są
to tylko wybrane pozycje. Są w tym
zbiorze również bajki, które czytam
swoim wnukom - pisał Jerzy Malinowski do autora 24 kwietnia 2012
roku.
Bogdan Szykuła

Czytelników
posiadających
książki z taką pieczątką, Biblioteka prosi o kontakt.
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BEZ PASJI
NIE MA SZTUKI
Podczas tegorocznych dożynek pani Teresa Mróz
z Mocówki obchodziła 30 lecie pracy artystycznej.
Z tej okazji Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech
Turczyn, sołtys Władysław Burdzy i przewodnicząca
KGW Helena Wałaszyk wręczyli Pani Teresie dyplom
podziękowania i upominki. Prace powstałe w ciągu
tych lat były doceniane i nagradzane w konkursach
i dożynkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Kobieta z pasją i anielską cierpliwością opowie
o tym, czym żyje.
Zdolności plastyczne odziedziczyłam po rodzicach – tata przedwojenny szewc, robił codzienne buty
i świąteczne, potem robił koszyki z wikliny. Mama także
miała zamiłowania artystyczne, też wyplatała słomkowe ozdoby. W szkole robiłam m.in. łódki z kory, studnie
z żurawiem. Jako dziecko w czasach przedwojennych
chciałam mieć lalkę to sobie musiałam ją zrobić sama,
najpierw ją uszyć a potem się nią bawiłam. Chciałam
bardzo pójść do liceum plastycznego, ale tata nie pozwolił. To były inne czasy.
Gdy przeprowadziłam się do Mocówki przyszła do mnie pani Oleńka Burdza i mówi do mnie tak:
pani Mrozowa ksiądz ogłosił dożynki może my byśmy
jakiś wieniec zrobiły? Odpowiedziałam, że ja chyba nie
umiem… bo ja nigdy nie robiłam. A ona: troszkę pani,
troszkę ja i może zrobimy. Powiedziałam, że spróbować
możemy. I zrobiłyśmy, prosty najzwyklejszy. 4 kabłąki – dwa z żyta i dwa z pszenicy. Na dole był owies.
Z tym wieńcem pojechała do Łabuń młodzież- najmłodsza siostra sołtysa- Wiesia, Beatka Jędruszko, mój syn
Leszek i Piotrek Ziarkiewicz. A moja Grażynka niosła
wtedy chleb. To był zwykły wieniec a młodzież wróciła
z dożynek szczęśliwa, bo ich był najpiękniejszy! Pani Oleńka na zachętę kupiła im trochę słodyczy. Na przyszły rok
do tej samej konstrukcji pan Stanisław Jędruszko dospawał nam jeszcze jedną kopułkę mniejszą, a na wierzch
krzyż. Uwiłyśmy go u Ziarkiewiczowej. W kopułce
w środku zrobiłam lalki żniwiarzy- chłop niósł kosę
a kobieta grabie.
Pomysł rodzi się w głowie bądź podpatruje się
inne wieńce na dożynkach, ale nigdy nie wyjdzie taki

na fot. od lewej: Lucyna Ziarkiewicz i Teresa Mróz, 1983 r.

sam- bo troszkę od jednego,
od drugiego,
resztę od siebie. Potem robi
się konstrukcję spawaną,
z drewna lub
łączoną. Zboże się zbiera wcześniej.
Jak się zbierze
wcześniej
to
wieniec
ma
wygląd. Wije
się zwyczajnie.
Z
początku
robiłam najprostsze. Kiedyś mocowanie zboża do
konstrukcji
na fot.: T. Mróz, 1990 r.
wiązałam
sznurkiem a teraz lepiej mi jest drucikami cienkimi.
Bierze się wiązeczki- samo zboże czy się miesza różne
odmiany, można dodać len, bardzo ładnie to wygląda
i gumką recepturką spinam, klej pod spód i tymi drucikami mocuję. Drucików nie widać. Czas wykonania
wieńca jest różny, zależny od pogody, samopoczucia,
stopnia trudności, detali, posiadanych materiałów. Powiem szczerze, że ten wieniec w tym roku dla Mocówki zrobiłam szybko, sam mi się zrobił. Przy niektórych
człowiek czuje takie zmęczenie, a tu... Nie przeszkadzały
mi upały i wiek. Robiłam go tydzień. Poszczególne elementy na przykład te plecione ze słomy wykonuję już
w zimie. Na jesieni szukam odpowiedniej słomy, sortuję pod względem grubości słomki, wiążę i przechowuję.
W zimie plotę warkocze słomkowe. W zależności od grubości, najcieńszy zaplatam na wkładzie od długopisu.
Plecie się najczęściej na kiju, ale ja robię różne. Zaplatam
ręcznie. Najpierw trzeba przygotować słomkę. Najlepsza
jest żytnia i owsiana. Ale jak nie ma to pozostaje pszenżyto, ale ono się już łamie. Trzeba moczyć słomkę pod
kranem, wodę leję przez chwilę. Potem rozkładam, żeby
troszkę odmiękła. Bo sucha będzie się łamać. Naszykuję
sobie tej słomki, usiądę i w zależności od grubości przy
filmie sobie posiedzę. I to się samo robi. Zrobię ze 150 metrów i mi wystarcza. Bo potem już przy wieńcu to nie ma
czasu na słomkowe wyroby, to trzeba mieć wcześniej.
Biorę odpowiednią grubość, dopasowuję i gotowe.
Nie widzę, żeby było coś trudnego w wykonaniu
wieńca. Po prostu robię i już. Co roku co innego. Zmęczenia nie czuję. Lubię, mogę robić dzień i noc, bo to moja
pasja. To mój lek na wszystko, gdy bolała mnie głowa
to plotłam słomkę. Szybko się uczę, wystarczy, że podpatrzę i zaraz robię sama. Ponadto wykonuję szopki, teraz
też bym chętnie zrobiła, gdyby była komuś potrzebna.
Poza tym robię bukiety z cieniutkich sztywnych drucików.
Z mojego rodzeństwa sama mam taki zapał artystyczny. Najstarszy brat jest dumny, że mam takie
zdolności. Każe sobie zdjęcia wysyłać tych moich wytworów. A on sam fotografuje.
Żyję tą pasją. To mój sposób na życie!
wysłuchała: Agnieszka Piela
fot. z arch. T. Mróz
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WAKACJE WE FRANCJI

Projekt wymiany młodzieży The emblems’ meeting Erasmus+
Gmina Łabunie współpracując z zaprzyjaźnioną Gminą Iszkaszentgyorgy na Węgrzech
w lipcu 2015 r. realizowała międzynarodowy
projekt wymiany młodzieży The emblems’ meeting Erasmus+.
Dzięki wsparciu i zaangażowaniu Wójta
Gminy Łabunie pana Antoniego Wojciecha
Turczyna oraz pani Wicewójt Heleny Szkałuby
dwunastu uczniów z Gimnazjum w Łabuniach
pod opieką pani Danuty Bosiak i pani Moniki Sawickiej uczestniczyło w dwutygodniowej wymianie młodzieży w Craon we Francji
w dniach od 17 lipca do 28 lipca 2015 r.
Projekt obejmował młodzież z Polski, Francji i Węgier zapewniając uczestnikom bezpłatny
pobyt na zachodnim wybrzeżu Francji nad Oceanem Atlantyckim. Koszty związane z realizacją
tego projektu pochodziły ze środków unijnych,
gminy i rodziców. Gmina Łabunie zapewniła
transport młodzieży na lotnisko do Krakowa.
Opiekunowie natomiast realizowali powierzone zadania społecznie.
Głównym założeniem spotkania była integracja młodych ludzi, poznanie kultur, zwyczajów i tradycji krajów uczestniczących w wymianie oraz kształtowanie postawy tolerancji
i otwartości na drugiego człowieka. Narzędziem
komunikacji dla wszystkich uczestników projektu był język angielski.

W czasie 12-dniowego pobytu we Francji uczniowie zwiedzili wiele pięknych miejsc, uczestniczyli w licznych spotkaniach i wyjazdach oraz
zorganizowanych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
Projekt zakładał prezentację własnego kraju w różnorodnych formach. Nasi gimnazjaliści
zaprezentowali najpopularniejsze polskie piosenki, tańce narodowe oraz przygotowali tradycyjne polskie potrawy.
Bogaty program dostarczył wszystkim
uczestnikom projektu niezapomnianych wrażeń. Wspólnie spędzone chwile zapadły głęboko
w pamięci, a wspaniale układająca się współpraca pomiędzy koordynatorami poszczególnych krajów zachęca do kontynuowania tego
typu przedsięwzięć.
Opiekunowie działań projektowych:
mgr Danuta Bosiak
mgr Monika Sawicka

lipiec - wrzesień 2015 | IGŁA 23

Dla większości uczestników była
to pierwsza zagraniczna podróż.
Wszyscy ze zniecierpliwieniem czekaliśmy na pamiętny dla nas dzień
17 lipca.
Z grupą węgierską spotkaliśmy się już na lotnisku. To tam
miały miejsce pierwsze, nieśmiałe
uśmiechy i rozmowy. Stres opuścił
nas już w autokarze. Nie zważając
na późną porę i zmęczenie, umilaliśmy podróż śpiewem.
Francuzi przyjęli nas jak
wieloletni przyjaciele. Uściskom
i rozmowom nie było końca. Dopiero teraz zmęczenie dało się nam we
znaki.
Przez kilkanaście następnych
dni przekonaliśmy się, że nauka nie
musi być nudna. Wszystkie zajęcia były zorganizowane w sposób
ciekawy, absorbujący całą uwagę.
Braliśmy udział w wielu grach, quizach na temat Unii Europejskiej.
Wspólnie przygotowywaliśmy drużynowe maskotki wzorowane na
godłach trzech państw. Inscenizacje podań i legend zapamiętamy na
długo. Szczególnie, że odbywały się
nad brzegiem oceanu w czasie, gdy
słońce chyliło się ku zachodowi.
Oczywiście, nie był to jedyny dzień
w
nadmorskiej
miejscowości
Carnac. Chyba każdy słyszał stwierdzenie, że podróże kształcą. Możemy
pochwalić się umiejętnością zwaną ”Paddles”. Pływanie na deskach,
oczywiście pod czujnym okiem in-

Podróże kształcą
struktora, spotkało się z największym entuzjazmem. Pani Danuta
i pani Monika dzielnie dotrzymywały nam kroku w morskich podbojach. Nawet na plaży nie próżnowaliśmy. W przerwach podczas gry
w siatkówkę uczyliśmy się nowych
słów. Muszę przyznać, że nie zawsze
było łatwo. Powtarzanie węgierskich czy francuskich wyrazów sprawiało czasem wiele trudności. Nowi
koledzy również nie zawsze radzili
sobie z polską wymową.
Poznawaliśmy
również
nowe smaki. Dziękujemy za to kucharzom, którzy serwowali nam rarytasy, takie jak: raki, krewetki czy
kalmary. Wiele zawdzięczamy również francuskim rodzinom, u których
spędziliśmy kilka nocy. Oni zapoznali nas z domowymi smakami jak
i tradycjami spożywania posiłków.
Zdaje się to banalne, lecz dla nas zaskoczeniem było jedzenie śniadań
na słodko lub łamanie bagietek.
W gronie rodziny czy znajomych
do dzielenia chleba, nie używa się
noży. Podczas wspólnego przygotowywania posiłków na kolacjach
francuskiej, polskiej i węgierskiej
nie zabrakło śmiechu. Zdarzały się
sytuacje, które mogłyby spowodować załamanie nerwowe u kucharzy czy cukierników. Na szczęście
wszystkie potrawy były smaczne, a
satysfakcja z przygotowania obcych
dań rekompensowała trudności.

Wyjazd był dla nas sprawdzianem umiejętności językowych.
Nauczyliśmy się wielu nowych wyrażeń. Co najważniejsze, przekonaliśmy się, że znamy język dość dobrze, by swobodnie rozmawiać. Nie
wspomnę nawet, jak bardzo poprawiła się nasza wymowa.
Dzień powrotu był bardzo
trudny. Mimo, iż spędziliśmy we
Francji tylko kilkanaście dni, ciężko było rozstać się z nowymi przyjaciółmi. Żegnaliśmy się z nadzieją, że jeszcze kiedyś się spotkamy.
Przeżyliśmy piękną przygodę. Teraz
marzymy tylko, by móc uczestniczyć
w niej jeszcze raz. W tym miejscu
chciałabym podziękować kolegom,
z którymi dane było mi spędzić
wakacje życia: Natalii Skrobek, Elizie Koprowskiej, Ewelinie Dudek,
Agnieszce Kuczerze, Paulinie Zając,
Laurze Bryk, Andżelice Borek, Paulinie Zwolak, Piotrkowi Tomaszczukowi, Patrykowi Gromkowi,
Michałowi Mazurowi. Dziękuję
również Paniom Monice Sawickiej
i Danucie Bosiak, które opiekowały
się nami niemal jak matki. Dziękuję
Panu Wójtowi Antoniemu Wojciechowi Turczynowi oraz wszystkim
osobom, bez których ta wymiana
młodzieży nie mogłaby się odbyć.
Paulina Żuk
Gimnazjum w Łabuniach
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WYDARZENIA
1 czerwca Medalem im. ks. Jana Twardowskiego została udekorowana poetka Teresa Ferenc (urodzona w Ruszowie-Kolonii) za całokształt twórczości
poetyckiej. Na rewersie wygrawerowano napis: Teresie Ferenc za twórczy
wkład w poezję polską. 1 czerwca
2015 r.
28 czerwca powitaliśmy lato w Majdanie Ruszowskim.
28 czerwca odsłonięcie tablicy pamięci
Władysława Słupskiego w Majdanie
Ruszowskim.
30 czerwiec w Jubileuszowym konkursie dla KGW 150 Kół na 150 lat KGW
Złote Kłosy zdobyły KGW z Wólki
Łabuńskiej i Majdanu Ruszowskiego,
Srebrne Kłosy przyznano KGW z Barchaczowa.
1 lipca panie z Gminy Łabunie wzięły
uział w VIII Forum Kobiet Aktywnych
w Józefowie nad Wisłą.
4-5 lipca podczas XXIX wystawy
Zwierząt
Hodowlanych,
Maszyn
i Urządzeń Rolniczych w Sitnie nagrodzono za króliki rasy podpalany
czarny członka Krajowego Związku Hodowców Królików Koło nr 4
w Świdniku Bartłomieja Draczkę
z Wólki Łabuńskiej.
5 lipca rozstrzygnięto w Sitnie konkurs
plastyczny dla dzieci Moja wieś w Unii
Europejskiej - wczoraj, dziś i jutro. Wygrała Paulina Pyś z Ruszowa. Oskar
Bondyra, Krystian Zwolan, Miłosz
Dębkowski - uczniowie kl. I SF Ruszów i Malwina Pakuła uczennica kl.
IV SP w Łabuńkach Pierwszych otrzymali wyróżnienie III stopnia.
12 lipca Konkurs Piosenki Partyzanckiej w Aleksandrowie. Gminę Łabunie reprezentowały zespoły śpiewacze KGW Barchaczów i KGW Łabuńki
Pierwsze.
14 lipca w konkursie kulinarnym Tygodnika Zamojskiego i Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie na przepis z wykorzystaniem
naturalnego jogurtu nagrody zdobyły
Aleksandra Wołoszyn z Barchaczowa
i Barbara Pyś z Ruszowa-Kolonii.
15 lipca awanse w zamojskiej policji:
na aspiranta sztabowego mianowano
Adama Chwedyka i Zbigniewa Byczka. Na starszego aspiranta mianowano
Piotra Dudę.
19 lipca Piknik Rodzinny w Mocówce.
26 lipca VIII Piknik Rodzinny w Barchaczowie.
26 lipca 25-lecie kapłaństwa ks. Piotra
Rawlika.
cd. na str. 25

Działalność w poszczególnych
kadencjach samorządu
Gminy Łabunie (cz. 2)
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 1998-2002
Radni rady gminy: Branecki Artur
Edward, Brzozowski Stanisław,
Jędrzejewski Stanisław Grzegorz,
Kasztankiewicz Janusz Jerzy, Kliza Mariusz, Kowalik Stanisław,
Krupa Roman Stanisław, Kulasza
Wiesław, Nowosad Marek, Petryk
Tomasz, Piłat Michał Adam, Skiba
Władysław, Skraban Jerzy, Skura
Antoni, Sokołowski Gabryel Antoni †, Sowa Franciszek, Turczyn Antoni Wojciech, Typiak Grzegorz.
W trakcie kadencji w wyborach uzupełniających po śmierci
radnego Sokołowskiego Gabryela,
radnym został Mieczysław Wnuk.
Przewodniczącym rady gminy został wybrany Antoni Skura. Wiceprzewodniczącym został Tomasz
Petryk. Rada gminy powołała trzy
stałe komisje; Rewizyjna, Planowania Gospodarczego, Budżetu i Spraw
Społecznych.
W tej kadencji nastąpiła
zmiana na stanowisku wójta gminy. Wójtem gminy radni wybrali Antoniego Wojciecha Turczyna. Wójt pełnił również funkcję
przewodniczącego zarządu gminy.
W skład zarządu wchodzili poza
wójtem, zastępca wójta Janusz Jerzy
Kasztankiewicz, Stanisław Grzegorz
Jędrzejewski, Gabryel Sokołowski,
Stanisław Brzozowski, Wiesław
Kulasza. Po śmierci Sokołowskiego
Gabryela do zarządu został powołany Jerzy Skraban.
Sołtysi: Grzegorz Synowiec,
Henryk Przyczyna, Władysław
Wiktor Flak, Stanisław Telejko, Stanisław Pyś, Franciszek Stanisław
Piela, Jan Grela † (do końca kadencji Elżbieta Trusek), Jan Farjon †,
Władysław Burdzy, Zbigniew Wiater, Andrzej Pokrywka, Roman Sta-

nisław Krupa, Tomasz Petryk.
Budżet gminy w 1999 roku
po stronie dochodów wynosił
5.875.206 zł, ze źródeł zewnętrznych pozyskano 98.228 zł. Po stronie
wydatków 5.817.888 zł. W ramach
tej kwoty realizowano: inwestycje drogowe – modernizację drogi
w Ruszowie (Bilskie) 500 mb, Łabuńki Pierwsze (Piaski) 760 mb, wykonanie warstwy odsączającej na
odcinku 1000 mb oraz stabilizacji
cementem na odcinku 600 mb na
drodze Łabuńki (Dolinki), warstwy
odsączającej i stabilizacji cementem
200 mb drogi w Łabuńkach Drugich. Łabunie-Reforma. Remont
strażnicy w Łabuniach, remizy
w Majdanie Ruszowskim, Ruszowie, Bródku. Modernizacja oświetlenia w Łabuniach i Łabuńkach.
Wykonano projekt modernizacji
stacji wodociągowej w Majdanie
Ruszowskim. Zakończono budowę
chodników w Łabuńkach i Wólce
Łabuńskiej. Wykonywano remonty w szkołach Mocówka, Wierzbie,
Majdan Ruszowski, Bródek. Kontynuowano budowę szkoły w Ruszowie. Od 1 września 1999 roku zaczęły
funkcjonować gimnazja, jako drugi,
obowiązkowy poziom kształcenia.
Wykonano telefonizację w msc.
Ruszów, Ruszów-Kolonia, Wierzbie
i II etap w msc. Bródek, Barchaczów
i Dąbrowa. Wykonano adaptację
pomieszczeń OZ na bibliotekę publiczną. Prowadzono prace remontowe w Domu Kultury w Łabuniach
i Domu Ludowym w Wierzbiu.
Dokonano zamiany działek i opracowano dokumentację pod budowę boiska gminnego w Łabuniach.
W 1999 r. opracowano koncepcję
gospodarki wodno-ściekowej dla
gminy. Jednak po konsultacjach
społecznych, 80% mieszkańców nie
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zadeklarowało swojego udziału
w budowie kanalizacji.
W 2000 roku dochody gminy wynosiły 6.439.999 zł, z Urzędu Marszałkowskiego pozyskano
63.000 zł na modernizację dróg
na terenie gminy, 48.275 zł z Powiatowego Urzędu Pracy. Wydatki stanowiły 6.340.268 zł. Wykonano modernizację drogi gminnej
Wierzbie-Łabuńki na odcinku 519
mb, Łabuńki (Stara Wieś) 365 mb,
modernizację dróg w Łabuniach
ul. Cicha, Armii Krajowej 1020 mb
i Lipowa 325 mb, Ruszów (Bilskie)
855 mb. Wykonano drogi osiedlowe w Łabuniach o długości 900
mb. Remont oświetlenia ulicznego w Łabuńkach Pierwszych
i Drugich. Remonty w remizach
i świetlicach wiejskich Majdan
Ruszowski, Łabuńki Pierwsze, Łabunie-Reforma, Ruszowie, Wólce
Łabuńskiej, Bródku i Barchaczowie, Domu Kultury. Zakończono
budowę szkoły w Ruszowie i przekazano ją do użytku. Przystąpiono do budowy hali gimnastycznej
w Łabuńkach Pierwszych. Wykonano zatokę autobusową przy szkole
w Łabuniach. Wykonano i urządzono boisko przy szkole w Łabuniach.
Opracowano dokumentacje na budowę II etapu sieci telefonicznej
w Łabuniach-Reformie.
Budżet gminy w 2001 roku
po stronie dochodów wynosił
7.067.980 zł, wydatki zostały wykonane w wysokości 7.045.031 zł.
Ze źródeł pozabudżetowych pozyskano środki na modernizację
dróg dojazdowych 85.000 zł i zakup komputerów do szkoły w Łabuniach 24.000 zł, kontynuowano
budowę hali gimnastycznej w Łabuńkach Pierwszych 700.000 zł.
W zakresie inwestycji drogowych
wykonano nawierzchnię na drogach;
Łabunie-Majdan Ruszowski 1004
mb, w Dąbrowie na odcinku 1000
mb, Wólce Łabuńskiej, ul. Ogrodowej w Łabuniach, poszerzenie drogi
i wykonanie parkingu przy szkole
w Łabuniach, wykonanie robót
ziemnych w ciągu drogi Łabuńki-Wierzbie 1900 mb. Remont oświetlenia ulicznego w Mocówce i Majdanie Ruszowskim. Wykonano
też dokumentację kompleksowej
budowy modernizacji oświetlenia
drogowego dla całej gminy z za-

stosowaniem lamp energooszczędnych. Wykonano ocieplenie budynku i elewację sali gimnastycznej
oraz elewację budynku remizy
w Łabuńkach Pierwszych.
W roku 2002 budżet gminy wynosił po stronie dochodów
8.544.340 zł, wydatki wykonano
w kwocie 8.300.543 zł. Pozyskano
117.900 zł środków pozabudżetowych na modernizację i remonty
dróg gminnych. Kontynuowano
roboty w ciągu drogi gminnej Łabuńki-Wierzbie, wykonanie utwardzenia niesortem kamiennym na
odcinku 1990 mb. Wykonanie nawierzchni asfaltem 1065 mb drogi
Łabunie Kolonia pod Dąbrową, ul.
Gminna 550 mb, Łabuńki (Stara
Wieś) 1294 mb, Łabuńki (Dolinki)
557 mb, Ruszów-Kolonia do Przecięcia 620 mb, Ruszów pod lasem
400 mb, Łabunie ul. Polna 120 mb,
ul. Lipska 300 mb, 200 mb w Łabuńkach Drugich. Wykonano remont kapitalny budynku szkoły
w Barchaczowie. Kontynuowano
budowę hali gimnastycznej w Łabuńkach Pierwszych. Od 1 lipca
2002 r. bibliotekę przekształcono
w instytucję kultury. Wykonano
modernizację hydroforni w Majdanie Ruszowskim.

Kadencja 2002-2006
Od tej kadencji rada gminy
liczy 15 radnych. Zgodnie z przepisami o bezpośrednim wyborze wójta,
Wójt po raz pierwszy został wybrany przez mieszkańców gminy
w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich.
Radni rady gminy: Branecki Artur Edward, Brzozowski
Stanisław, Cymiński Kazimierz,
Jędrzejewski Stanisław Grzegorz,
Kasztankiewicz Janusz Jerzy, Krupa Roman Stanisław, Kuśmierz Tomasz, Mróz Paweł, Nowosad Marek, Siek Andrzej, Skraban Jerzy,
Skura Antoni, Szerafin Władysław,
Wnuk Mieczysław.
Przewodniczącym rady gminy został ponownie wybrany Antoni Skura. Wiceprzewodniczącym
został Brzozowski Stanisław. Rada
gminy powołała trzy stałe komisje;
Rewizyjną, Planowania Gospodarcd. na str. 26

2 sierpnia Zespół śpiewaczy KGW
z Łabuniek Pierwszych Ogrodniczki
otrzymał nagrodę publiczności podczas
XX Festiwalu Pieśni Maryjnej dla Ludowych Zespołów Śpiewaczych z terenu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
w Górecku Kościelnym-Dąbrowie.
12 sierpnia Ewelina Magdziak zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie fotograficznym pt. Historia mojej
małej ojczyzny organizowanym przez
Centrum Kultury Filmowej Stylowy
w Zamościu oraz Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne.
16 sierpnia poświęcenie stacji Drogi
Krzyżowej przy plebanii w Łabuniach.
19 sierpnia ks Marek Małys posłany
został do nowej parafii. Na posługę do
Łabuń przybył ks. Rajmund Cur.
23 sierpnia podczas Dożynek Powiatowych w Jacni (gm. Adamów)
w kategorii tradycyjnego wieńca dożynkowego II nagrodę otrzymało Koło
Gospodyń Wiejskich z Mocówki. Odznaką Zasłużony dla Województwa
Lubelskiego wyróżniono: Romana
Stanisława Krupę (sołtysa Majdanu
Ruszowskiego i radnego Rady Gminy Łabunie) i Helenę Szkałubę (zastępcę Wójta Gminy Łabunie). Paweł
Karchut z Łabuniek Pierwszych i Mirosław Wiater z Ruszowa otrzymali
odznakę honorową Zasłużony dla rolnictwa. Na scenie prezentowały się zespoły Grześki z Ruszowa i Ogrodniczki
z Łabuniek Pierwszych.
30 sierpnia Dożynki Gminno-Parafialne w Łabuniach odbyły się w pełnym
słońcu. Starostami tegorocznych dożynek byli Iwona Michel z Dąbrowy
i Paweł Mróz z Bródka. Honorowe
odznaki Zasłużony dla Rolnictwa z rąk
wójta otrzymali: Małgorzata Mazur
(KGW Barchaczów), Dorota Szczepuch
(KGW Barchaczów), Anna Kapera
(KGW Barchaczów), Anna Kuśmierz
(KGW Wólka Łabuńska), Barbara Jastrzębska (KGW Majdan Ruszowski),
Elżbieta Grula (KGW Łabuńki Pierwsze), Renata Małys (Łabunie-Reforma), Piotr Głazowski (Wólka Łabuńska) i Dariusz Juśko (Ruszów). Na
scenie prezentowali się: Gminna Orkiestra Dęta, Łabuńskie Iskierki, zespół
White Girls, ONE, chór Konsonans
i zespoły śpiewacze KGW. Wieczorem
gospodynie przedstawiły modę wiejską i dawne stroje KGW. Rozstrzygnięto także konkurs literacki NIE bo rak!
30 sierpnia zespół śpiewaczy KGW
Barchaczowskie dzwoneczki zmienił
nazwę na Barchaczowskie Super Baby.
1 września rozpoczęcie roku szkolnego
i złożenie wieńców na cmentarzu parafialnym przez władze gminy Łabunie
i reprezentacje szkolne.
5 września podczas IV edycji Narodowego Czytania fragmenty Lalki Bolesława Prusa w dawnym zakładzie
produkcyjnym gorzelnia odważyło się
cd. na str. 26
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głośno przeczytać 20 osób. Wydarzeniu
towarzyszyły wystawa lalek, książek
i grill. Około 100 zainteresowanych
wzięło udział w zwiedzaniu obiektu.
5 września Barchaczowskie Super
Baby wyśmienitym tortem autorstwa
Maryli Jędrzejewskiej i śpiewem podbiły Ziemię Chełmską.
6 września w Łabuńkach Pierwszych
odbył się V Charytatywny Piknik Rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Środowisk
Lokalnych Po prostu razem.
6 września Kameralny Chór Gminy
Łabunie Konsonans uświetnił uroczystą Mszę Św. nadającą Sanktuarium
im. św. Antoniego rangę Bazyliki
Mniejszej w Radecznicy.
13 września dożynki diecezjalne
w Krasnobrodzie. Gminę Łabunie reprezentowały sołectwa Mocówka
i Majdan Ruszowski. Na scenie zaprezentował się zespół śpiewaczy Ogrodniczki z Łabuniek Pierwszych.
20 września podczas Ulicy Poetyckiej w Zamościu nagrodę publiczności
otrzymał Piotr Piela z Łabuń.
red.

JUŻ WKRÓTCE
27 września Pielgrzymka strażaków do
Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie.
3 października w ramach zadania publicznego Koło w Zamościu Polskiego
Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem
Umysłowym i Wójt Gminy Łabunie
zapraszają na integrację przy Pieczonym ziemniaku w Bródku.
4 października ognisko dla dzieci
w Wólce Łabuńskiej;
4 października piknik Pieczony Ziemniak w Ruszowie.
październik rozstrzygnięcie konkursu
interdyscyplinarnego W roku św. Jana
Pawła II.
11 listopada godz. 900 bezpłatny rajd
pieszy Szlakiem Poległych i Pomordowanych (start: Izba Muzealna
w Barchaczowie - Wzgórze 256 - Bródek - Barchaczów). Organizatorzy:
Wójt Gminy, OSP i KGW Barchaczów
przewidzieli dla uczestników ciepły
posiłek. Zapisy do 5 listopada (szczegóły pod nr tel. 84 611 30 19).
11 listopada godz. 1500 IV Przegląd Piosenki Żołnierskiej w Barchaczowie.
16 listopada ogłoszenie IV Konkursu
plastycznego dla dzieci Malowanie
kolęd.
grudzień Mikołajkowy Turnej Karate
Kyokushin; V Integracyjne Mistrzostwa Graj w Boccia!
red.

czego, Budżetu i Spraw Społecznych
Wójtem gminy w bezpośrednich
wyborach został wybrany Antoni
Wojciech Turczyn.
Sołtysi: Henryk Przyczyna,
Kuźma Elżbieta, Danuta Misztal,
Grzegorz Synowiec, Stanisław Telejko, Stanisław Pyś, Franciszek
Piela, Władysław Burdzy, Zbigniew Wiater, Andrzej Pokrywka,
Roman Stanisław Krupa, Tomasz
Petryk, Tadeusz Bil.
W okresie kadencji z różnych funduszy celowych pozyskano 1.676.911 zł. Pozyskane środki
pozabudżetowe przyczyniły się do
osiągnięcia większych efektów rzeczowych.
Rok 2003 – dochody budżetu gminy wynosiły 8.643.063 zł,
wydatki 8.371.623 zł. W większości
wydatki inwestycyjne przeznaczono na modernizację i rozbudowę
oświetlenia drogowego w Łabuńkach Drugich, Łabuńkach Pierwszych, Łabuniach, Bródku, Ruszowie i Wólce Łabuńskiej. Na zadania
w zakresie budowy i remontów
dróg wydatkowano 652.795 zł, w ramach tej kwoty wykonano 752 mb
nawierzchni na drodze w Dąbrowie, 500 mb w Bródku, Ruszowie
688 mb, podbudowy i stabilizacji
w Wólce Łabuńskiej 300 mb. Oddano do użytku pełnowymiarową
salę sportową przy Szkole Podstawowej w Łabuńkach.
Budżet gminy w 2004
roku po stronie dochodów wynosił 9.364.490 zł, po stronie wydatków 8.794.079 zł. Zakończono
remont oświetlenia drogowego
w Łabuniach i Wólce Łabuńskiej,
wykonano rozbudowę oświetlenia
w Majdanie Ruszowskim oraz budowę oświetlenia na osiedlu domów jednorodzinnych w Łabuniach. Na zadania z zakresu dróg
przeznaczono 798.621 zł, wykonano
modernizację drogi w Bródku 1242
mb, Łabuńkach Drugich, Łabunie-Wierzbie, ul. Szkolnej wykonano
nawierzchnię asfaltową na drogach
osiedlowych 804 mb, ul. Krótkiej
223 mb, Łabunie-Wierzbie 700 mb,
remont przepustów we wszystkich miejscowościach. Ze środków
Programu Aktywizacji Obszarów
Wiejskich przeprowadzono remonty szkół w Łabuniach i Łabuńkach
Pierwszych. 1 maja 2004 roku Pol-

ska stała się członkiem Unii Europejskiej. Otworzyło nam to drogę
do korzystania ze środków pomocowych z różnych programów.
Rok 2005 – budżet – dochody 10.524.830 zł, wydatki 10.094.239
zł. Na budownictwo drogowe wydano 1.037.348 zł, w ramach tych
środków przeprowadzono modernizację ul. Armii Krajowej 800 mb,
wykonanie podbudowy drogi osiedlowej przedłużenie ul. Brzozowej,
wykonanie chodnika dla pieszych
w ciągu drogi krajowej w Łabuniach i w Łabuńkach Pierwszych
przy szkole, wykonanie remontów
nawierzchni na odcinku 1885 mb
w Wólce Łabuńskiej, Ruszowie,
Ruszowie Kolonii. Projekt budowy
i roboty ziemne ciągu jezdno-pieszego Łabunie-Barchaczów. Rozbudowa oświetlenia drogowego
w Łabuniach ul. Zamojska, Partyzantów, Ogrodowa, w Mocówce
i Ruszowie. Budowa oczyszczalni
ścieków przy szkole w Łabuniach.
Remont szkoły w Łabuniach, wymiana stolarki okiennej i elewacja
budynku domu nauczyciela.
W 2006 r. dochody wynosiły
12.040.130 zł, wydatki zrealizowano
w kwocie 11.244.794 zł. Na budownictwo drogowe wydano 1.154.707
zł. Rozpoczęto budowę ciągu jezdno-pieszego Łabunie-Barchaczów
o odcinku 1675 mb, modernizację
ul. Kościelnej i budowa chodnika
627 mb, ul. Osiedlowej 670 mb, remonty dróg Mocówka 536 mb, Ruszów 900 mb, Majdan Ruszowski
190 mb, budowa parkingu przy ul.
Parkowej. Wybudowano garaż dla
OSP w Bródku. Wymieniono stolarkę okienną w DK w Łabuniach.
Wymieniono pokrycie dachu na
szkole w Łabuńkach Pierwszych.
W okresie tej kadencji wykonano też modernizację hydroforni
w Majdanie Ruszowskim, montaż
sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w Łabuniach
i Łabuńkach Pierwszych, ogrodzenie
budynku UG, zakup samochodów
dla jednostek OSP. Zakończono budowę i przekazano do użytku halę
sportową w Łabuńkach Pierwszych.
cdn.
opracowała
Bogumiła Maziarczuk
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Sesje Rady Gminy Łabunie
24
czerwca
2015 r. w budynku
wielofunkcyjnym w Łabuniach odbyła się
VII Sesja Rady
Gminy. Uczestniczyło w niej 15 radnych, zastępca
wójta, sołtysi, pracownicy urzędu,
przedstawiciel KRUS i pracownik
Biura LGD „Ziemia Zamojska”.
Radni podjęli następujące uchwały:
• Uchwała
nr
VII/30/2015
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania
i finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łabunie
z wykonania budżetu za rok
2014;
• Uchwała
nr
VII/31/2015
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu
wykonania budżetu za rok 2014;
• Uchwała nr VII/32/2015 zmie-

•

•

•

•

niająca uchwałę w sprawie
przystąpienia Gminy Łabunie
do Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Ziemia Zamojska”;
Uchwała nr VII/33/2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego
w Zamościu;
Uchwała
nr
VII/34/2015
w sprawie zmiany siedziby
obwodowych komisji wyborczych;
Uchwała
nr
VII/35/2015
w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do opracowania
i wdrażania Planu gospodarki
nisko emisyjnej;
Uchwała
nr
VII/36/2015
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki publicznej Gminy
Łabunie za rok 2014.

12 sierpnia 2015 r. w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach
odbyła się VIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Łabunie. Uczestniczyło w niej 13 radnych, wójt,
zastępca wójta, zastępca skarbnika
i pracownik urzędu.
Radni podjęli następujące uchwały:
• Uchwała
nr
VIII/37/2015
w sprawie przekazania skargi Wojewody Lubelskiego na
Uchwałę nr VI/27/2015 Rady
Gminy Łabunie z dnia 15
kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Lublinie wraz z odpowiedzią
na skargę;
• Uchwała
nr
VIII/38/2015
w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2015.
red.

6 września 2015 z inicjatywy byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego przeprowadzono referendum
ogólnokrajowe. W Gminie Łabunie głosowało 8,4%
osób uprawnionych (wydano 429 kart do głosowania).
Podczas referendum odpowiadaliśmy na trzy
pytania. Większość głosowała za okręgami jednomandatowymi, rozstrzygnięciami na korzyść podatników
oraz za zniesieniem finansowania partii politycznych
z budżetu państwa.
79% wyborców z terenu naszej gminy odpowiedziało twierdząco na pytanie Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
Na drugie pytanie Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii
politycznych z budżetu państwa? większość głosujących
w łabuńskich lokalach (86%) odpowiedziało na nie.
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady
ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? - 92%
odpowiedziało na tak.
Frekwencja w kraju wyniosła tylko 7,8 procent.
Aby referendum było wiążące, musiałaby w nim wziąć
udział przynajmniej połowa uprawnionych do głosowania.

1. Barchaczów
2. Łabuńki Pierwsze
3. Łabunie
4. Wólka Łabuńska
5. Ruszów
6. Majdan Ruszowski
7. Wierzbie
Razem

Frekwencja

wyniki referendum z 6 września

Liczba głosów

Obwód nr

TAK - NIE - TAK

Liczba
uprawnionych

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

627
1304
1382
687
546
239
296

57
94
125
62
58
17
16

9,1%
7,2%
9,0%
9,0%
10,6%
7,1%
5,4%

5081

429

8,4%

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr VII/34/2015 dla
obwodu głosowania Nr 3 wyznacza się siedzibę
Obwodowej Komisji Wyborczej w miejscowości
Łabunie Dom Kultury ul. Parkowa 9.
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NA SPORTOWO
28 czerwca Sparta stoczyła zacięty bój z Orionem
z Dereźni Solskiej i z Honorem pożegnała sie z zamojską okręgówką remisując 4:4. Mecz oglądała rekordowa
liczba kibiców.

15 września na Orliku w Łabuniach, odbył się VI
Turniej o Puchar Premiera RP. W turnieju w dwóch kategoriach wiekowych wzięły udział 3 drużyny dziewcząt
oraz 8 chłopców, w wieku 2002-2003 oraz 2004-2005.
Oprócz drużyn z Naszej gminy, gościnny udział wzięły
28 czerwca w Deszkowicach Pierwszych po 2 drużyny z Kaczórek oraz z Krasnobrodu. Klasyfika(gm. Sułów) przeprowadzono powiatowe zawody spor- cja końcowa: dziewczęta: I m.: ZSO Krasnobród, II m. SP
towo-pożarnicze. Gminę Łabunie reprezentowały: OSP Kaczórki, III m. Wszechmocne Łabunie; chłopcy młodRuszów (zwycięzcy gminnych zawodów sportowo-po- si: I m. SP Kaczórki, II m. Czarne Tygrysy SP Łabunie,
żarniczych 2014 r.) i OSP Majdan Ruszowski (I miejsce III m. Skater Łabuńki, IV m. Cocoloco SP Łabunie;
w zawodach gminnych 2015 r.). Na 31 drużyn startu- chłopcy starsi: I m. Krasnobród, II m. Sprzedam Opla,
jących w zawodach powiatowych OSP Ruszów zajęło III m. Dzikie Bobry, IV m. Cocojambo.
XXVII miejsce, a OSP Majdan Ruszowski - XII miejsce.
16 września czwartki LA Zamość: skok wzwyż
12 lipca wspomnień czar. Mecz Oldboyów Spar- dziewcząt: 2004 - Gładysz Eliza - 1,10; 2005 - Kożuszek
ty Łabunie.
Aleksandra - 1,05 - uczennice ze Szkoły Podstawowej
w Łabuńkach. Skok wzwyż chłopców: 2004 - Kolaja
18-19 lipca Powiatowe Igrzyska LZS w Starym Szymon - 1,10 - SP Łabuńki. Skok w dal chłopców: 2003
Zamościu. Lotka chłopców rocznik 2001-1999 I m.: Ka- - Bodys Hubert -4,38; 2004 - Tomasiak Rafał - 4,08 rol Nowosad; wyciskanie odważnika – Siłacz Wiejski uczniowie SP Łabuńki. Bieg na 100m - Patryk Krupa
III m.: Marek Korol; zawody sprawnościowe w BRD – - 12,28; skok w dal - Patryk Krupa - 5,32 Gimnazjum
w Łabuniach. Kolejna edycja czwartków 25 września
chłopcy rocznik 2001-1999: II m. Sebastian Pupiec.
15 sierpnia Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka i OSP w Łabuńkach Pierwszych zorganizowali III
Rajd Rowerowy Roman. Trasa biegła drogami i bezdrożami Padołu Zamojskiego i Roztocza Środkowego: Łabuńki Pierwsze - Kapliczka św. Romana (Lipsko-Zjawienie). W rajdzie wzięła udział grupa Rowerowe Roztocze.
Uczestnicy w sumie pokonali 35 km.

19 września z przyczyn nie do końca piłkarskich
Sparta Łabunie oddała 3 punkty Sparcie Wożuczyn.
Cyprian Bukaj

23 sierpnia na inaugurację sezonu klasy A Spartanie zremisowali z Metanoją Lipsko 1:1. Strzelcem
bramki był Łukasz Gulak.
30 sierpnia GKS Szyszła Tarnoszyn uległa na
własnym boisku Sparcie 1:2. Bramki dla Sparty: Krystian Pupiec i Patryk Borowiec.
6 września GKS Sparta zremisowała z Deltą
Nielisz 1:1. Strzelcem bramki wyrównującej był Łukasz
Gulak.
8 września na inaugurację edycji jesiennej
Czwartków lekkoatletycznych Chłopcy Gimnazja 300
m 1. Swatowski Adrian Gim. Łabuńki I 41,60
13 września zwycięstwo w Deszkowicach (3:4).
Bramki dla Łabuń: samobój (asysta Adrian Maksymiec), Bartłomiej Gielmuda (2), Łukasz Gulak.
13 września podczas Warszawskiego Memoriału im. Kamili Skolimowskiej Patryk Krupa z Majdanu
Ruszowskiego zajął II miejsce w biegu dzieci na 100 m
uzyskując czas 12.57 s.

Na trasie III Rajdu Rowerowy Roman
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Po personalnej zawierusze (zmianach wewnątrz klubu i na zewnątrz
również) ruszyliśmy z kopyta tworząc nowy rozdział naszego Klubu.
W bólach i trudach wybrany
nowy Zarząd GKS Sparta Łabunie
w składzie Andrzej Juszczak – prezes, Łukasz Burdzy – I wiceprezes,
Artur Ternes – II wiceprezes, Adrian Wójcicki – sekretarz, Paweł Jędrzejewski – skarbnik, członkowie:
Marian Burdzy i Stanisław Niemczycki wraz z zespołem z honorem
i klasą pożegnał się z Zamojską
Okręgówką. Podejmując – zdawałoby się nierówną (zwłaszcza po
odejściu czołowych zawodników)
– walkę w A klasie. Funkcję trenera seniorów i grupy juniorskiej
powierzono Mariuszowi Bardzie,
grupą trampkarzy 2002-2004 i 2005
opiekuje się Jan Maksymiec. Cieszy
nas licznie przychodząca na treningi
grupa najmłodszych adeptów piłki
nożnej – w przyszłości stanowiąca
o sile klubu.
Poza zarządem w prace na
rzecz klubu angażują się myślą, ser-

TYLKO SPARTA
reszta jest milczeniem
cem i uczynkiem zwłaszcza: Marian
Burdzy, Piotr Łojko, Michał Ciuraszkiewicz. Nie sposób pominąć
Adama Kniazia – Przewodniczącego Rady Gminy Łabunie, sołtysa
i przedsiębiorcę. Pomagają nam
również Panie z KGW Łabunie.
Działalność klubu nie ogranicza się tylko do ligowych rozgrywek. W ostatnim czasie organizowaliśmy mecze turniejowe, m. in.
O Puchar Wójta Gminy Łabunie,
Mecz OldBoyów, współrealizowaliśmy projekt Ochotniczo wstąp do
straży. Utworzyliśmy boisko do siatkówki plażowej – tu również wsparł
nas sołtys Kniaź.
Piłka w gminie osiągnęła
właściwy rozmiar - choć wielu wierciło w niej dziurę, marząc że ujdzie
z niej powietrze – bo nie tylko dusza
jest w piłce ważna, ale nade wszystko serce. Stawiamy więc na mło-

Po meczu wspomnień

R O W E R
POMAGA!
ROWER POMAGA LUDZIOM. Jazda na rowerze sprzyja dobremu samopoczuciu, zdrowiu i odpowiedniej
kondycji.
ROWER NIE SZKODZI ZIEMI. Rower nie emituje spalin, które zanieczyszczają powietrze, zatruwają glebę
i wodę.
ROWER DAJE RADOŚĆ DZIECIOM. Dowolną odległość pokonaną na rowerze możesz zarejestrować na
www.rowerpomaga.pl. Każde 5000 kilometrów przejechanych przez dobrowolnych uczestników w dowolnym miejscu Sponsorzy akcji nagrodzą rowerami. Przekażemy je do Domów Dziecka.

dych, chętnych do gry! Zapraszamy
na treningi.
Za pomoc w realizacji celów dziękujemy Wójtowi Gminy
Łabunie Antoniemu Wojciechowi
Turczynowi, Adamowi Kniaziowi
– Przewodniczącemu Rady Gminy
Łabunie, sponsorom i wszystkim
tym, którzy więcej robią niż mówią.
Bo piłka nożna opiera się na solidnej robocie. Na mówienie przyjdzie
czas…
GKS Sparta Łabunie

Zapraszamy Kibiców w rundzie
jesiennej na nasze spotkania:
• 3. X: GKS Sparta Łabunie Huragan Hrubieszów
• 10. lub 11. X: GKS Sparta
Łabunie - Płomień Spartan
Nieledew (wyjazd)
• 18. X: GKS Sparta Łabunie Andoria Mircze
• 24. lub 25. X: GKS Sparta Łabunie - Szumy Susiec (wyjazd)
• 31. X: GKS Sparta Łabunie Potok Sitno.
Trampkarze Młodsi Grupa II
zmierzą się:
• 3. lub 4. X: GKS Sparta Łabunie - Unia Hrubieszów (wyjazd)
• 11. X: GKS Sparta Łabunie Korona Łaszczów
• 17. X: GKS Sparta Łabunie Pogoń 96 Łaszczówka
• 24. lub 25. X: GKS Sparta
Łabunie - Omega Stary Zamość.

Co możecie zrobić?
• Dojeżdżać na rowerze do szkoły. Taką postawą najskuteczniej wpływa się na innych. Jeśli Wy możecie
jeździć co dzień do szkoły na rowerze to inni także!
• Obalajcie mity o rowerze, że to pojazd tylko dla
ubogich, ekologów i dziwaków.
• Przygotujcie gazetkę/ulotki/zainscenizowane zdjęcia
do wykorzystania w Internecie.
• Wybierzcie najbardziej odpowiedzialnych uczniów,
którzy zarejestrują się na www.rowerpomaga.pl
i przejadą minimum 5 km, które dopiszą do kalkulatora na tej stronie.
• Zorganizujcie weekendową wycieczkę rowerową
i pokonany dystans zarejestrujcie na www.rowerpomaga.pl podając po kolei imię i nazwisko każdego uczestnika tej wycieczki.
Więcej o akcji Rower pomaga! na www.fundacjaarka.pl
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Informacja dla posiadaczy
zbiorników bezodpływowych (szamb)

Informacja wyborcza
25 października po raz kolejny będziemy mieli możliwość oddania głosu w wyborach. Tym razem wybierać będziemy Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej.
Kalendarz wyborczy:
• do 2 października: zgłaszanie kandydatów do
obwodowych komisji wyborczych;
• do 12 października: zgłaszanie wójtowi zamiaru
głosowania korespondencyjnego w kraju;
• do 12 października: zgłaszanie wójtowi zamiaru
głosowania przy pomocy nakładek na karty do
głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a;
• do 16 października: składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
• do 20 października: składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez
siebie obwodzie głosowania.
Przypominamy, że zmieniła się siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej w Łabuniach.
Obecnie lokal wyborczy mieści się w Domu Kultury w Łabuniach (ul. Parkowa 9).

Pamiętaj o obowiązku zmian deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi!
W przypadku każdej zmiany liczby mieszkańców
na danej nieruchomości należy złożyć nową deklarację, co spowoduje skorygowanie wysokości
opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Dotyczy to przypadków zmniejszenia lub zwiększenia
liczby osób wykazanych w poprzedniej deklaracji. Nową deklarację należy złożyć w terminie
14 dni od zaistniałych zmian. Mówi o tym art. 6m
ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.
z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). Tylko nowa deklaracja może być podstawą do zmiany wysokości opłaty za śmieci. Wzór deklaracji można pobrać
w Urzędzie Gminy pok. 9 w godz. 700- 1500 lub
z www.uglabunie.bip.lubelskie.pl i złożyć w tutejszym urzędzie.
Prosimy o systematyczne wpłaty! W przypadku
powstania zaległości zostaną wystawione tytuły
egzekucyjne do komornika.

Każdy posiadacz zbiornika zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać
dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości,
co reguluje Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013r.
poz. 1399 ze zm.) i Uchwała Nr XVII/108/2012 Rady
Gminy Łabunie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Łabunie. W przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy i rachunki
potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Brak
udokumentowanego wywozu (nie rzadziej niż 1 raz
na 6 miesięcy) nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych.

Sprawdź termin ważności
dowodu osobistego
Przypominamy
o
upływających
terminach
ważności dowodów osobistych. W celu uzyskania nowego dokumentu tożsamości należy osobiście w dowolnym urzędzie złożyć
wniosek wraz z jedną fotografią biometryczną.
Nowy dokument odbiera się osobiście.

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

23. 06. 2015: Opaliński Andrzej († 51 l.)
28. 06. 2015: Bondyra Bolesław († 66 l.)
02. 07. 2015: Bajaka Maria († 90 l.)
25. 07. 2015: Trusek Stanisław († 66 l.)
02. 08. 2015: Tomczak Teodora († 75 l.)
06. 08. 2015: Franczak Bernadetta († 74 l.)
07. 08. 2015: Topolski Jan († 71 l.)
14. 08. 2015: s. Kuduk Irena FMM († 86 l.)
20. 08. 2015: Słupska Irena († 70 l.)
24. 08. 2015: Pastuszak Mirosław († 37 l.)
07. 09. 2015: Dziekan Władysław († 75 l.)
14. 09. 2015: Paluch Adam († 49 l.)

IGŁA Informator Gminy Łabunie
Wydawca: Gmina Łabunie, Adres redakcji: Urząd Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie tel.: 84 611 60 24 e-mail: redakcja@labunie.com.pl;
www.labunie.com.pl Redakcja: Agnieszka Piela (Redaktor naczelny) oraz społeczne kolegium redakcyjne: Małgorzata Cymińska, Cyprian Bukaj, Bogdan
Szykuła. DTP: Adam Sokołowski Fot.: Archiwum Urzędu Gminy Łabunie Druk: Drukarnia Attyla SJ Partyzantów 61, 22-400 Zamość; Nakład: 750 egz.
Numer zamknięto 23 września 2015 r.
Redakcja przyjmuje propozycje artykułów, ogłoszeń, reklam. Zapraszamy do współredagowania naszego pisma.
Na okładce: Chleb dożynkowy 2015. Fot. Adam Sokołowski oraz św. Jan Paweł II - praca konkursowa Teresy Mróz z Mocówki.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji w stylistykę poszczególnych wypowiedzi.
Przekazanie artykułu lub zdjęcia do redakcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku.

1 września, 76. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

5 września, Barchaczowskie Super Babki, Chełm

5 września, Narodowe Czytanie Lalki, Łabunie

5 września, Narodowe Czytanie Lalki, Łabunie

Fotograficzny przegląd wydarzeń sportowych

30 sierpnia, Dożynki: zawody sportowe, Łabunie

30 sierpnia, Dożynki: zawody sportowe, Łabunie

15 września, VI Turniej o Puchar Premiera RP, Łabunie

15 września, VI Turniej o Puchar Premiera RP, Łabunie

Fragmenty życia

1.: Łabunie, rok szkolny 1968/69 r.

2.: Łabunie, 1948 r.

3.: Łabunie, lata 60 XX w.

4.: Łabunie, lata 60 XX w.

5.: Łabuńki, lata 70 XX w.

6.: Łabunie, 1942 r.

Fotografie z archiwów rodzinnych:
1. i 2.: p. Jadwigi Kość z d. Radlińskiej z Zamościa; 3. i 4.: p. Janiny Nowak z d. Górskiej z Łabuń;
5.: p. Danuty Turczyn z Łabuniek Pierwszych i 6. p. Haliny Turczyn z d. Lewickiej z Łabuniek Pierwszych.
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

