rys. Natalia Mróz, Łabuńki P., op. G. Węcłak

Fotograficzny przegląd wydarzeń

30 września 2017 r.: wycieczka,
Kodeń

30 września 2017 r.: wycieczka,
Kodeń

7 października 2017 r.: turniej karate,
Płoskie

20 października 2017 r.: Grand Prix w Plebiscycie
Najlepsze Gospodynie 2017, Nielisz

28 października 2017 r.: turniej karate,
Chełm

29 października 2017 r.: uczestnicy Konkursu Smaki
Ziemi Łabuńskiej, Ruszów
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Listy od Czytelników

Łabunie, 7 grudnia 2017 r.

Udany jubileusz

PODZIĘKOWANIE ZA SŁUŻBĘ
27 października 2017 r. Wójt Gminy w obecności
wszystkich pracowników urzędu pożegnał odchodzącego na emeryturę pana Zbigniewa Skoczylasa, inspektora ds. inwestycji i budownictwa.
Wójt podziękował panu Zbyszkowi za 40 lat
(w tym 23 w urzędzie gminy) pracy składając
życzenia zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności
i realizacji planów i marzeń.
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Redakcja przyjmuje propozycje artykułów i ogłoszeń.
Zapraszamy do współredagowania naszego pisma.

18 listopada br. przeżywaliśmy wspaniałą uroczystość poświęconą 10-letniej działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Łabuniach pod przewodnictwem Pani Anny Bajaki.
Nasze panie stanęły na wysokości zadania ukazując ogromny dorobek kulturalno-kulinarny. Otrzymały mnóstwo gratulacji i dyplomów podziękowań oraz tradycyjne fartuszki kuchenne z rąk
Wójta Gminy Łabunie Pana Antoniego Wojciecha Turczyna i wiele ciepłych słów od ks. Piotra
Rawlika. Gospodynie wiejskie oprócz pracy zawodowej, obowiązków rodzinnych znajdują czas na
działalność społeczną. Swoją obecnością uświetniają uroczystości państwowe i kościelne – są do
tańca i do różańca, jak słusznie zauważyła Pani
Teresa Zwolan w swojej twórczości poetyckiej. Łabuńskie panie tworzą zgrany zespół niezależnie od
różnicy wieku. Nasze kochane kumoszki Maciejowa i Michałowa (w roli Pani Ani Bajaki i Pani Filusi Fryzowskiej) potrafią rozśmieszyć publiczność
do łez, naładować akumulatory pozytywną energią. Gratulujemy Wam kochane koleżanki. Życzymy wielu jeszcze udanych rocznic.
Niechaj gwiazda pomyślności świeci wam wesoło. Niech się toczy i rozwija Łabuńskie Kobiece
Koło. Niezupełnie kobiece, bo i znalazło się kilku
odważnych panów, którzy wyrazili swoją chęć do
pomocy kobietom. Na pewno cała społeczność jest
Wam wszystkim bardzo wdzięczna.
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia
życzę Redakcji i Czytelnikom dużo zdrowia, ciepła
rodzinnego oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Helena Pokrywka

Okładka: fot. Sylwia Niemczuk
Leśna dróżka przyprószona śniegiem (2013)
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej
i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji w stylistykę poszczególnych wypowiedzi. Przesłanie artykułu lub zdjęcia na adres redakcji
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przetwarzanie
danych osobowych i wizerunku.

fot. Agnieszka Furmańczuk
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ważne urazy głowy.
W Polsce, co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czy7.
choroby krwi i szpiku: talaseli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci,
mia, sferocytoza, anemia aplamłodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorostyczna, hemofilia oraz zabuwać. Na szczęście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych
rzenia krzepliwości krwi (np.
jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komótrombofilia). Wyjątki wymarek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy.
gające konsultacji z lekarzem:

DZIEŃ DAWCY
DLA ADRIANA I INNYCH

Dawcą może zostać każdy ogólnie
zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55
rokiem życia, ważący nie mniej
niż 50 kg i o wskaźniku masy ciała
nie wyższym niż 40 BMI.
Schorzenia bezwzględnie wykluczające z możliwości zostania
Dawcą oraz wyjątki wymagające
konsultacji medycznej:
1. choroby układu sercowo-naczyniowego, np. zawał serca,
zatorowość płucna, migotanie
przedsionków, tętniak aorty.
Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: arytmia, wady
zastawkowe, przebyta zakrzepica, nadciśnienie tętnicze lub
inne.
2. choroba nowotworowa - przebyta lub czynna (choroby
u członków rodziny nie stanowią wykluczenia). Wyjątki wymagające konsultacji z
lekarzem: czerniak ograniczony do skóry- wyleczony, rak

in situ szyjki macicy - wyleczony miejscowo.
3. choroby zakaźne, np. HIV,
HTLV, wirus zapalenia wątroby (WZW) typu B i C . Wyjątki
wymagające konsultacji z lekarzem: każde inne przewlekłe
lub niewyleczalne zakażenie
oraz objawy sugerujące choroby zakaźne.
4. transplantacje włącznie z zastosowaniem materiałów biologicznych, w tym allogenicznych, ksenogenicznych, np.
biorcy przeszczepów rogówki,
twardówki, opony twardej,
zastawki sercowej, nerki lub
innych narządów. Wyjątki
wymagające konsultacji
z lekarzem: transplantacje
z zastosowaniem tworzyw pochodzenia syntetycznego lub z wykorzystaniem tkanek własnych.
5.
choroby autoimmunologiczne, np. wrzodziejące zapalenia jelita grubego, choroba
Leśniowskiego-Crohna,
miastenia, stwardnienie rozsiane,
ostre rozsiane zapalenie mózgu
i rdzenia, łuszczycowe zapalenie
stawów, choroba Gravesa-Basedova, niedokrwistość autoimmunohemolityczna, choroby
tkanki łącznej. Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem:
sarkoidoza, zapalenie tarczycy
Hashimoto, łuszczyca, atopowe
zapalenie skóry i inne.
6. choroby układu nerwowego,
np. zaburzenia ruchowe (choroba Parkinsona, choroba Huntingtona), choroby złącza nerwowo-mięśniowego, choroba
Creutzfeldta-Jakoba. Wyjątki
wymagające konsultacji z lekarzem: zaburzenia napadowe
(np. epilepsja), neuropatie obwodowe (np. porażenie nerwu
promieniowego),
gruczolaki/
mikrogruczolaki, operacje/po-

małopłytkowość w dzieciństwie, niedokrwistość niedoborowa, umiarkowane zaburzenia
w morfologii krwi.
8. zaburzenia psychiczne: schizofrenia, zaburzenia afektywne
dwubiegunowe,
zaburzenia
osobowości i zaburzenia zachowania osób dorosłych. Wyjątki
wymagające konsultacji z lekarzem: depresja, neurastenia.
9. choroby
endokrynologiczne:
nadczynność tarczycy, cukrzyca, choroba Cushinga. Wyjątki
wymagające konsultacji z lekarzem: niedoczynność tarczycy,
zespół policystycznych jajników, insulinooporność, leczenie hormonem wzrostu w przeszłości, hiperprolaktynemia.
10. inne choroby, takie jak: wielotorbielowatość nerek, jaskra,
osteoporoza, liczne rozległe
zabiegi operacyjne zwłaszcza
w znieczuleniu ogólnym (więcej niż 3) z wyjątkiem cesarskich cięć, urazy wielonarządowe. Wyjątki wymagające
konsultacji z lekarzem: astma
oskrzelowa, alergie, dyskopatia,
zwyrodnienia kręgosłupa.
11. leki: leki wpływające na układ
krwiotwórczy,
cytostatyki,
środki
immunosupresyjne.
Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: inne leki stosowane przewlekle (na stałe).
12. uzależnienia: alkohol, narkotyki, leki Wyjątki wymagające
konsultacji z lekarzem: długi
okres abstynencji (> 10 lat) przy
braku chorób towarzyszących.
W Polsce zarejestrowanych jest ponad 1 milion Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych,
z czego w bazie Fundacji DKMS
ponad 899 tysięcy osób. Na całym
świecie zarejestrowanych jest ponad 27 milionów potencjalnych
Dawców. Mimo to poszukiwanie
bliźniaka genetycznego jest bardzo
trudne, jak szukanie igły w stogu
siana. Dla wielu Pacjentów wciąż
nie można znaleźć osoby, która
mogłaby uratować ich życie.
Razem możemy pokonać nowotwory krwi!
www.dkms.pl
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DZIEJE ŁABUŃSKIEGO SAMORZĄDU
Gminna Rada Narodowa
Łabunie

Gmina Łabunie
w latach

Od 1954 roku istniał podział kraju na gromady. Jednostki te były zbyt małe, a gromadzkie rady narodowe zbyt słabe finansowo i miały bardzo wąskie
kompetencje, mimo stopniowego rozszerzania ich
funkcji i tworzenia coraz to większych gromad. Podjęto wiec zasadnicze środki zmierzające do zmian. Te
sprawy omawiał VI Zjazd PZPR w 1971 r. oraz VI plenum PZPR w 1972 r. 29 listopada 1972 r. Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. z 1972 r., nr 49, poz. 312).
Na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Lublinie powołano gminę Łabunie. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 1973 r. Był „to terenowy organ
władzy państwowej i samorządu społecznego na terenie podległym sobie, wybierany przez ludność gminy na okres czterech lat” (Kadencje rad narodowych
trwały: I kadencja 1974-1977, II kadencja 1978-1984
(6-letnia kadencja), III kadencja 1984-1988, IV kadencja 1988- 1990 (skrócona).
W nowym ustroju gminnym oddzielono funkcje stanowiące od wykonawczych. Organem uchwałodawczym była gminna rada narodowa. Rada spośród
swego grona wybierała prezydium i komisje. Przewodniczącym rady zostawał zwyczajowo pierwszy
sekretarz gminnego komitetu PZPR. Przewodniczący
GRN, jego zastępcy i szefowie komisji tworzyli prezydium gminnej rady narodowej. Na sesjach prezydium
omawiano kwestie organizacyjne GRN. Obsługą administracyjną i kancelaryjną gminnej rady narodowej i jej organów zajmował się inspektor ds. rady
narodowej i biuro rady. Inspektor służbowo podlegał
przewodniczącemu, a zatrudniony i finansowany był
przez Naczelnika.
Do zadań rady narodowej należało uchwalanie rocznych i wieloletnich planów społeczno – gospodarczych rozwoju gminy oraz koordynowanie i kontrolowanie ich wykonania, uchwalanie budżetu na rok
przyszły i kontrola jego wykonania, dysponowanie
środkami funduszów celowych niezwiązanych bezpośrednio z budżetem, uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy.
Rada narodowa funkcjonowała w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. Rada Narodowa Gminy obradowała na sesjach, na których podejmowała
uchwały, które jako organ wykonawczy realizował
naczelnik gminy.
Organami rady były: prezydium, komisje, a także
Gminny Komitet Kontroli Społecznej, powołany na
mocy ustawy z dnia 26 maja 1978 r. o zmianie ustawy
o radach narodowych. Powołano urząd gminy jako
terenowy organ administracji państwowej do wykonywania zadań naczelnika gminy. Naczelnik gminy
był powoływany i odwoływany przez wojewodę.
Gminna rada narodowa mogła tylko wyrażać niewiążącą opinię o kandydaturze. W praktyce powrócono
do wielu rozwiązań sprzed 1954 r. Powstały gminy,
często prawie w dawnych granicach. Ustanowiono
jednoosobowy organ wykonawczy przypominający

dawnego wójta.
Urząd Gminy Łabunie rozpoczął pracę 1 stycznia 1973
r. na mocy ustawy z 29 listopada 1972 r. Urząd funkcjonował w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 listopada 1972 r. w sprawie zakresu działania naczelnika gminy, organizacji i zadań urzędu
gminy oraz niektórych spraw pracowniczych (Dz. U.
z 1972 r., nr 49, poz. 315). Urząd gminy zasadniczo dzielił
się na trzy części: Biuro Urzędu, Gminną Służbę Rolną
i Urząd Stanu Cywilnego. Urząd gminy podzielony był na referaty kierowane przez sekretarza biura
Urzędu Gminy. Ważną pozycję zajmował główny
księgowy urzędu gminy. Gminna Służba Rolna (GSR)
kierowana była przez kierownika. GSR tworzył zespół
kilku ludzi sprawujący nadzór nad rolnictwem w gminie organizujący jego sprawy. W latach osiemdziesiątych GSR zostały przekształcone w referaty rolnictwa.
W ramach Urzędu Gminy funkcjonował Urząd Stanu
Cywilnego na czele z kierownikiem. GRN podlegały
wszelkie instytucje gospodarcze i państwowe na terenie gminy (np. GS SCh i posterunki MO). Miały one
obowiązek składania sprawozdań. Gminy stały się
z zamierzenia okręgiem samowystarczalnym dla wsi.
Na jego terenie działała Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, zbiorcza szkoła gminna, biblioteka
gminna, gminny ośrodek zdrowia, spółdzielnia kółek rolniczych itp. Gminne spółdzielnie zaopatrywały wieś we wszelkie potrzebne towary (od żywności po węgiel i materiały budowlane) i skupowały
płody rolne od rolników. GS-y świadczyły tez usługi
np. transportowe, prowadziły działalność wytwórczą (wytwórnie wód gazowych, masarnie, piekarnie).
Zajmowały się także działalnością kulturalną prowadząc Kluby Rolnika. Na czele GS-u stał prezes, zarząd oraz Walne Zgromadzenie członków spółdzielni.
Nadal funkcjonowały kółka rolnicze. W połowie lat
siedemdziesiątych nastąpiła komasacja kółek i tworzono Spółdzielnię Kółek Rolniczych – SKR-y. Władze
stawiały na rozwój kół gospodyń wiejskich. „Działalność kół gospodyń wiejskich dotyczy przede wszystkim spraw związanych z racjonalnym prowadzeniem
gospodarstwa domowego, żywieniem rodziny, zdrowia i higieny, urządzenia mieszkań, wychowania
dzieci i opieki nad nimi, uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym itp.” (Dyzma Gałaj, Samorząd wiejski w PRL, Warszawa 1978, s. 25).
Gmina Łabunie została utworzona na mocy uchwały
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. W skład
gminy weszło 16 sołectw: Łabunie, Wólka Łabuńska,
Łabunie-Reforma, Dąbrowa, Bródek, Barchaczów,
Mocówka, Łabuńki I, Łabuńki II, Jatutów, Wólka Panieńska, Kalinowice, Pniówek, Wierzbie, Ruszów i Ruszów-Kolonia (APZ, Urząd Gminy Łabunie, sygn. 64,
k. 2). Gminę tworzyła dawna gromada Łabunie oraz
GRN Kalinowice z wyjątkiem wsi Szopinek. Utworzenie gminy Łabunie wraz z miejscowościami z dawnej gromady Kalinowice wywołało protest miesz-

cz. XI
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kańców dawnej gromady. Do Kalinowic dochodziła
komunikacja miejska i mieszkańcy tych wsi korzystali
z usług w Zamościu. Dojazdy do Łabuń były dla nich
kłopotliwe. Władze wojewódzkie uwzględniły protesty mieszkańców i planowały włączenie tych wsi do
około miejskiej gminy Mokre (potem Zamość) (APL,
PWRN Lublin, sygn. 1645, k. 267). z dniem 1 stycznia
1974 r. wsie: Kalinowice, Pniówek, Jatutów i Wólka
Panieńska zostały włączone do gminy Zamość. Od
tej pory podział na sołectwa był następujący: Bródek, Dąbrowa, Barchaczów, Łabunie, Łabuńki I, Łabuńki II, Mocówka, Kolonia Ruszów, Ruszów, Wólka
Łabuńska, Reforma Łabunie, Wierzbie, Majdan Ruszowski (dane z 1980 r.). taka gmina miała powierzchnię 87 km2 oraz ponad 6500 ha użytków rolnych. Od 1
czerwca 1975 r. zlikwidowano powiaty. Gmina Łabunie należała odtąd do nowo powstałego województwa zamojskiego.
W gminie Łabunie wiele było jeszcze do zrobienia,
aby nadrobić opóźnienie. Elektryfikacja była już
dawno przeprowadzona, większość wsi miało połączenie telefoniczne (z wyjątkiem Dąbrowy i Łabuń-Reformy). W gminie działała Gminna Spółdzielnia
SCh (ale ze skromną bazą magazynową), notowano
7 kółek rolniczych, które wkrótce połączono w SKR.
Funkcjonował Bank Spółdzielczy, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, gorzelnia, Gminny Ośrodek
Zdrowia, posterunek MO. Działały dwa urzędy pocztowe: Łabunie (w prywatnym budynku) i Łabuńki
(APZ, Urząd Gminy Łabunie, sygn. 66, k. 10). Zorganizowano Zbiorczą Szkołę Gminną oraz sześć punk-

SPOTKANIA

tów filialnych. W szkołach uczyło się 679 osób (dane
z 1977 r.) Dyrektorem ZSzG został Władysław Saciuk,
a następnie Zbigniew Czekierda. Problemem był fatalny stan dróg oraz brak warunków pracy dla administracji gminnej. W latach 1976-1977 gmina Łabunie zajmowała pierwsze miejsce w konkursach Dni
Miejscowości. Urząd gminy rozpoczął prace 1 stycznia 1973 r. w budynku złożonym z 4 pokoi o pow. 90
m2. (APL, PWRN Lublin, sygn. 1642, k. 167). Dopiero
w planach była budowa nowej siedziby. Władze wojewódzkie nominowały na naczelnika gminy Józefa
Harczuka, sekretarzem Biura Urzędu Gminy został Józef Sołoducha. Od połowy lat siedemdziesiątych nowym Sekretarzem Biura Urzędu Gminy została Helena Szkałuba (od 15 października 1974 r.) i pracowała
na tym stanowisku do końca działalności gminnych
rad narodowych (1990 r.). Główną Księgową została
Maria Szybiak. Na czele gminnej Służby Rolnej stanęła Zuzanna Kosmala, z czasem zastąpiła ją Bernadetta Franczak (APZ, GRN Łabunie, sygn. 12, k. 120).
Wśród pracowników Urzędu Gminy według danych
z 1978 r. wymieniano następujące osoby: Grażyna Serafin, Helena Wiśniewska, Kazimiera Szast, Eleonora
Kożuszek, Krystyna Juś, Stanisława Semczuk, Maria
Gryka, Zofia Byk, Elżbieta Petryk, Barbara Skraban,
Danuta Telejko, Grażyna Sołoducha (APZ, Urząd Gminy Łabunie, sygn. 20, k. 14).
(cdn.)
Leszek Zugaj

Życie miałam ciężkie

Dwa lata temu w małym domku spotkałam się z panią Reginą Bednarczuk z Ruszowa. Smutne są te opowieści… czasem
wręcz nieprawdopodobne. Uwięzione w zakamarkach pamięci chcą zostać utrwalone na zawsze. Można tylko się zastanawiać dlaczego akurat te a nie inne…
Szukam w przeszłości przyszłości... Szukam zatartych śladów... i ludzi, których już nie ma, nikt o nich nie wspomina lub
rzadko. Szukam miejsc pamięci uświęconych ludzką krwią...
W Ruszowie znalazłam, ale czy tylko ja o tym wiem?!
Pani Regina urodziła się w 1922 r. w Ruszowie, w rodzinie
Pawła i Tekli z Nieściorów małżonków Ćwików.
Mój dom rodzinny tu był. Ojcy
tu mieszkali. Tu była taka stara
chałupa, waliła się… Przy starej
szkole, tam było błonie. Gęsi tam
paśliśmy, krowy… Niedaleko koło
tego błonia była figura. My dzieci lataliśmy ze szkoły, pomodlić
się. Ta figura stała, takie dwa wysokie smreki stały. Ksiądz paschę
przyjechał święcić do szkoły, ale
cieplutko było. Przyszedł i mówi,
że tu w szkole ciasno idźcie pod
figurę. Wyszliśmy z tymi koszami,
teraz pani to koszyczek malutki,
a kiedyś… święciło się kosz wielki.

Poświęcił, pomodlił się. Nie wiem
czemu ją stamtąd zabrali i przenieśli ją tu do głównej drogi.

Strachu było

Wojna, jak wybuchła to strachu
było. Tu Niemcy uciekali, bo ruskie
szli, samoloty chodziły. I jak one
naśli to myśmy uciekali w zboże.
Samolot ruski chodził tak nisko
i z karabina strzelali. I byliby nas
wybili, bo Niemcy kładli się w to
zboże koło nas. Ja się położyłam,
dziecko małe to piszczy, zboża falują, samolot chodzi… Samolot

podchodził, pokrążył i nie ruszał.
Niemcy tędy szli, uciekali i motory i czołgi. Wlekli to wszystko, aż
ziemia jęczała. A potem jak tu najszli to do roboty gnali… Ja byłam
dziewczynką jeszcze to na letnisko [lotnisko- przyp. red.]. Letnisko robili w Łabuniach. Niedziela
nie niedziela. Samochód taki duży
przyjeżdżał i my dziewczyny wsiadałyśmy, wieźli nas tam i my tam
pracowali na tym letnisku, tam
jak mateczki. To piasek, to cement,
to wodę… I tak dzień w dzień.
Było to straszne ta cała wojna.
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A u Niemców tu w Ruszowie też
robiliśmy. Jak najszli gospodarki
pozabierali, ludzi wysiedlili, nawieźli swoich takich. Tu po kolei
mieszkali i my chodzili za darmo
robić. Ja u takiego Tintiego. Za figurą miał gospodarkę u takiego
Płazy zajął. Ja chodziła do buraków, tytoń sadzili, do maszyny
gnali. Za parobków chodziliśmy.
I nic nie płacili.

Niemcy, co chcieli,
to z ludźmi robili

Córka najstarsza miała 5 miesięcy.
Myśmy wtedy byli w Łabuniach
u teściów. Mąż pracował w gorzelni. Ojce moi byli tu. Krzyknęli ludzie: będzie wysiedlenie! Myśmy
tak dumali, że w Ruszowie może
nie będzie, w Łabuniach tak. Mój
mówi tak: weź dziecko i idziem
do ojców, bo ma być wysiedlenie.
I tuśmy przyszli do ojców. Rano
mąż do roboty, ja zostałam z dzieckiem. Wychodzi, a tu już okrążyli, już Niemcy są we wsi. Mój
mąż i mój brat w nogi, uciekli, a
tu strzelają. Ja już niepewna, bo
oni poucikali, może zabite gdzie…
A potem bał się wrócić tutaj i dowiedzieć się, co ze mną czy mnie
gdzieś wywieźli. Wygnali nas, ja
z ojcami. Alem się została. Już naszło furmanek, zegnali tych ludzi
i wywozić. On ucikł, ja przy tych
ojcach z tym dzieciowinem. Pognali nas tam pod Żydy, to dziecko płakało. Nie wolno się ruszyć.
Wzięłam i telepię to dziecko…
Dzięki Bogu ojciec pracował w lesie u bałtrupa. Przyszedł Niemiec
i pyta się kto to. A taki tłomacz
mu tłomaczy, że to jest córka, ona
przyszła tu do ojców a mąż w Łabuniach pracuje w gorzelni. Niemiec mówi: spirytus, spirytus? Tak,
mówię. Zostawili mnie, nie wywieźli. Ludzi zabierali na furmanki.
Płaczu, pani… powywozili. Ja się,
dzięki Bogu, jakoś została. Oprócz
mnie troszka zostawili, bo potem
za parobków robili. Rodziców zostawili, Szerafinów zostawili, bo
oni w lesie cięli metry. Tu dużo
powywozili i do Oświęcimia rodzinę Golców. Troje ich wywieźli, to
mojej mamy trochę rodzina była.
Po wysiedleniu mama zostawała
z dzieckiem, a ja do tego Niemca.
Za darmosiunio się robiło. Od rana
do wieczora. Litr mleka mi dawali ze względu na dziecko. Mama
moja mówiła temu Niemcowi: Panie, dziecko przy piersi, krowy nie

mamy, czym będziemy to dziecko
karmić? To on tak posłuchał i co
dzień litr mleka dawał. Ja chodziłam do niego i taka Kaszubowa.
Raz u Krzaczka był tam Niemiec
dorfir [dorführer – przyp. red.],
który strasznie pił. Myśmy wtedy
z tej pracy szli od tego Tintiego
Paula, młode małżeństwo było.
A jak najechał dorfir, napił się
i by nas wystrzylał. I my uciekli
do Bryka tu, a tu też byli takie
nasiedlone. Gospodyni lamentowała, cóż to będzie, on was wystriela, wystriela was! My do
chałupy, patrzym, a on już na podwórku na koniu.Niemcy co chcieli to
z ludźmi robili. Ona nas wypuściła
drugimi drzwiami do sadu. I my
bez ten sad, po tytoniach, po polu
uciekali z tą Kaszubową do domu.
I szukał nas, gdzie my je. Nie daj
Boże, pani jaki strach. Polaki, co tu
zostali na wartę chodzili. Co noc,
zima nie zima. Nie mieli się w co
odziać i chodzili po polach. Mój
mąż chodził, a oni we wsi wartowali, bo się bali partyzantów.
Tu taka wartownia była u Gontarza. Raz w nocy, mąż akurat na
tej warcie był, a z lasu partyzantka
gdzieś strzelili ze dwa razy. Niemcy tu się przestraszyli, ruch się zrobił. Niemcy strzylajo. Puf, puf… Ja
sama w nocy z tym dzieckiem, bo
mąż na tej warcie. Jezu kochany,
poza chałupą działo się, ale chwilę
i gdzieś się uspokoiło.

Oni tu mieszkali

Żydów zabili przed wysiedleniem,
wcześniej. Oni tu mieszkali. Tam
na zakręcie, co do szkoły, tam był
taki staw, takie bajoro głębokie.
I tych Żydów bili. Ich wyprowadzali, a taki Szarafin Mietek, on
nie chciał, ale mu kazali i nie masz
nic do gadania. Chodził po tych
Żydów przyprowadzał pod ten
rów i oni strzelali. Jednego strzelili,
a on krzyczy: jeszcze raz, jeszcze raz!
Męczył się. A ja to widziałam. Tam
sama krew była… ile ich tam wybili i w te wodę. Te Żydy to byli
takie znajome, o tu o mieszkali.
Ta jedna miała sklep. Gospodarkę
tu mieli. Pozabierali później.

Tu było dużo folksdojciów

Silnie dużo, popisali się do Niemców. Ludzi innych wysiedlili, ci
się zostali na swoich, a gospodarki innych dali Niemcom, których
nawieźli nie wiadomo skąd, rozmaitych. Taki Dyjak Franiu z Ła-

buń ożenił się z folksdojćko, ale
na koniec wojny wyrzekł się tej
żony. I wrócił do Łabuń. My sami
nie mieli pola dużo, to po Niemcach, po takim Helmanie dali nam
hektar osiemdziesiąt. Płaciliśmy,
tak się dzierżawiło, a później to
już przechodziło na własność. Potem ja się tego zrzekła, pole wziął
Płaza Lutek tam na Haarach na
kolonii. W czasie wojny nie wolno było chodzić, gdzie się chciało,
szczególnie w wieczór. Chłopaki
nie chodzili. Bali się. A jak się mijało Niemca to tyle razy, co się go
mijało trzeba było ‘haj hitler’ zawołać. Każdego, a szczególnie tego
prywaciarza, co tu byli. Taki Goraj
tu był folksdojciem i jakby mu się
nie krzyknęło to by zastrzelił. Tinti
był na wartowni. Poszedł mój brat
i jeszcze Zwolan Bronek taki do
dziewczyny na Pucharki. To tak ich
zbili na wartowni, że oni chodzili
do partyzantów. Nie można było
nigdzie wyjść.

Mąż

Wyszłam za mąż w 1942 r. Mąż
był ode mnie o 6 lat starszy. Był
na wojnie w 1939 r. Gdzieś walczył
jak Puławy… On wrócił, dużo nie
wróciło… trzech było na wojnie:
on, jego brat i szwagier. Matka jego
zawsze mówiła, że mój nie wróci, bo tamte takie bystrzejsze byli.
„Stach to nie wróci, te może wrócą”. A on pierwszy wrócił z wojny.
I nie mieli gdzie mieszkać, bo się
Łabunie wypalili. Siostrę bomba
zabiła. Młoda dziewczyna 25 lat.
Bidowali. Opowiadał mi, że śniło
mu się akurat byli pod Lublinem
siedzieli w okopach. Niemcy po
jednej stronie, oni po drugiej nacierali na nich. I gdzieś zdrzemnął
się umęczony i przyśniło mu się,
że samolot Łabunie bombarduje…
To był ten czas, co siostrę zabiło.
Mieszkali w Łabuniach koło kościoła. Stała w sionce mieszkania…
oskołek przeszył ją na wskroś,
a ojcu w rękę. Nie bolało go, wrosło w skórę, z tym żył i z tym
umarł. Na polu koło tego letniska
to potem strach było co robić. Tyle
tych oskołków z bombów skręcane
w ziemi było.

Łabunie

Za górą w Łabuniach był krzyż
drewniany, a Niemiec jedzie na
koniu. A ja byłam u siostry mojego. Przyjechał pod tę figurę
i tak przygląda się, chciał strzelić.
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Ale taki Semczuk Franek wyszedł
i mówi tak: panie nie strzelaj, jedź
pan. Wzion i strzelił w ten krzyż.
Spadło… Dojechał na letnisko,
tam samoloty najśli zabiło jego
i konia. Semczuka gadał, już nawojował. Pałac był piękny. Teraz już tam tak nie ma, ale kiedyś
było pięknie. Taki piękny obraz…
A Niemcy zaczęli wyświetlać tam
filmy w tym klasztorze. Prześcieradło zaczepiali na ten obraz i chcieli
wyświetlać. Raz założyli to prześcieradło i to się spaliło, wzięli drugi raz spadło i dali spokój. Później
u Krzaczka była stodoła i w tej stodole wyświetlali. Hrabia Szeptycki
służył do mszy, już na niego czekali. Zabrali go po mszy. Gadali, że
na zawał serca zmarł… Gdzie tam
pani, jak go tu przywieźli to zbity
był taki, posiniaczony. Zabili go.

Największa dezercja

Mobilizacja była w 1939, a w 1942
druga [faktycznie był to rok 1944 –
przyp. red]. To mój brat, mojej sąsiadki ojciec, wtedy na wojnie był
znów. Jeszcze przysięgi nie mieli.
Ich dopiero pobrali. W Białce był
[W folwarku Białka pod Piaskami
niedaleko Lublina był formowany
19. pp, wchodzący w skład 7. Łużyckiej Dywizji Piechoty. 13 września
1944 r. pułk został rozkazem dowódcy 2. Armii WP przemianowany na 31. pp. Poborowi napływali
głównie z tzw. punktu zbornego
zlokalizowanego w barakach obozowych wcześniejszego obozu koncentracyjnego na Majdanku koło
Lublina oraz z kompanii zapasowej
stacjonującej w Mijanach po d Lublinem. Dowódcą pułku był mjr-ppłk Michał Kiślicki, jego zastępcą ds. polityczno-wychowawczych
Józef Szymanowski, a zastępcą dowódcy ds. liniowych ppłk Ostrowski. Dowódcami batalionów byli:
Eugeniusz Witek (szkolnego), Jurij
Ciepłow (1 baon), Konstanty Otrywin (2 baon), Wasyl Aleksandriuk
(3 baon). Większość oficerów została przeniesiona z Armii Czerwonej
– przyp. red.], a z nim był Byczek
Bolek. A tam zaczął się taki ruch
robić i wszystko się rozlatowało.
Starszyzna nic nie działała, oni
byli w tych koszarach, jak krowa
bez pastucha. I oni pouciekali…
[W nocy z 12 na 13 października 1944
r., przed planowanym na 14 października wymarszem, z pułku zdezerterowało ponad 1000 żołnierzy,
oficerów i podoficerów. Niektórzy

z nich odłączyli się po drodze
i wrócili. Jednak i tak była
to
największa dezercja w
całej historii
Wojska
Polskiego – przyp.
red.]. Poprzychodzili
do
domu. Potem
żandameria,
pani, za jakiś
czas przyjechali tu do ojców. Cały
dom obszukali, przetrząsali. Oni
bidne spali w stodole w słomie,
tam sobie zrobili legowisko. Jakby
chłopaki mieli przysięgę to kula w
łeb. Kryli się. Tata kazał mu się iść
ujawnić. To mniej dostaniesz, coś
ukarają, a jak cię złapią to może
być różnie. I poszli do tej Białki,
do tej jednostki i ujawnili się. Natychmiast zamknęli ich do aresztu.
Trochę siedzieli, ale niekarane, bo
cóż oni zrobili… jak to się wszystko
rozlatywało, nie wiadomo co było
robić. Powypuszczali ich.

W domu dobrze nie było

Przed wojną u mnie w domu dobrze nie było. Nie wiem, jak u innych. Ja służyłam dwa lata u gospodarza, u tego Gołębiowskiego,
później oni zostali folksdojciami.
Dlatego ja do szkoły nie chodziłam, mam tylko trzy klas. Dawali
mi dzieci bawić, pasturkiem byłam, krowy pasłam. Później to

ja chodziłam po służbach dużo
lat służyłam, żeby sobie zarobić.
W domu nas było pięcioro, ojciec
ziemi nie miał. Pracował w lesie.
Była bida. Płacili za rok. Ja służyła z dziesięć lat. Ja nie miała dobrze, pani. Boso chodziłam, łacha
nie było i zjeść nie było co… Nie
raz swoim dzieciom albo i wnukom przetłumaczam to, ale oni nie
rozumio: babciu, co ty to gadasz,
mówią. Dziecko kochane nie grymaście. Chleb nie był zmarnowany. Bo ja w domu chleba czy bułek
nie miała. Mówię im, że jadłam
żur, mama gotowała go na buraku
cukrowym. U mojej wnuczki w Zamościu był psiaczek, miał łóżeczko, kołderkę… mówię do wnuczki:
Wioletka, ten pies ma lepiej, jak ja
miała za mału. Spałam na podłodze tam, gdzie służyłam. Wypchałam sobie siennik. Na dzień wynosiłam na poddach, a na wieczór
kładłam na podłodze. Ni poduszki
pod głową, ni niczego. Ja gorsza
od psa. I wszystko się wytrzymało. Ja nauczona po ludziach nie
siedzić, mnie aż prąda do roboty.
Lubię pracować. Ale już teraz mam
93 lata. Życie miałam ciężkie. Sama
chorowałam, mąż też. Syna mi pobili w Zamościu do nieprzytomności, zabrali parę złotych i zegarek.
Ktoś widział tych bandytów, a syn
im wybaczył, bo przecież żył, a zegarek miał drugi… Po roku czasu
Stasiu umarł. Dwa krwiaki na mózgu…
Więcej o „zhańbionym” 31. Pułku Piechoty:
goo.gl/pc9gDV [dostęp na dzień 3 grudnia
2017 r.]
Fotografie z archiwum rodzinnego udostępniła Wioletta Tor z Zamościa- wnuczka.
Zachowano oryginalny styl wypowiedzi.
wysłuchała: Agnieszka Piela

Stanisław Bednarczuk; 1969 r.

październik - grudzień 2017 | IGŁA 9

Okruchy dziecięcej pamięci o wojnie...
poskładane po latach
Trzy rocznice

którzy manifestują patriotyzm, nazywają faszystami – nawet małe
dzieci z rodzicami.
Szczególnie tragiczny był los 30 tysięcy dzieci z Zamojszczyzny. Około
10 tys. z nich wywieziono do Niemiec w celu germanizacji, blisko
8 tysięcy zmarło z zimna, głodu,
chorób, braku leków, wycieńczenia.
Wobec tak ogromnych krzywd – bo
co może być straszniejszego, gdy
cierpienie zadaje się dzieciom? uaktywnił się ruch oporu. Wszystkie organizacje niepodległościowe,
w tym Armia Krajowa i Bataliony
Chłopskie powiedziały: Dość! Postanowiły na terror okupanta odpowiedzieć w sposób stanowczy
i hardy, walcząc zbrojnie czy prowadząc działalność sabotażową
i dywersyjną. 8 grudnia 1942 r. do
Zamościa przyjechał komendant
główny Batalionów Chłopskich
Franciszek Kamiński ps. „Strawiński”. Na naradzie z komendantami
obwodów postanowiono włączyć
się do akcji odwetowej. Stoczono bitwę pod Zaborecznem, Różą,
Wojdą. Ogromnej pomocy udzielili ci, którzy żywią i bronią – wieś
polska.
Powstanie Zamojskie – bo tak
Zaczęło się
nazwano ten zryw ruchu oporu
od Skierbieszowa...
… i okolicznych wiosek. Był 27 – było otwartą walką polskiego
listopada 1942 rok. Mieszkań- podziemia przeciwko okupantowi.
ców gminy Łabunie wysiedle- Również Kościół Katolicki czynem
nia dotknęły niedługo przed Bo- i modlitwą wspierał gnębioną
żym Narodzeniem, 10-12 grudnia. prześladowaną ludność polską.
Hitlerowcy nad ranem okrążali
śpiące jeszcze wioski, wyganiali wszystkich z domów – nie było
nawet kiedy płakać – i wieźli do
obozu przejściowego w Zamościu.
Wysiedlono 297 wsi. Na miejsce
wysiedlonych do ciepłych jeszcze
domów, gdzie nierzadko gotowała się jeszcze na kuchni zupa, sprowadzano niemieckich osadników.
A w obozie przejściowym następowała segregacja. Młodych zabierano do pracy w III Rzeszy, matki z dziećmi wywożono w okolice
Warszawy, a starszych i chorych –
do niemieckich obozów koncentracyjnych. Tak, niemieckich! Bo teraz chcą nam wmówić, że były to
obozy polskie. Bo teraz Polaków,
Ani Łabuń, ani Ruszowa, gdzie
się wychowałem, ani Wierzbia,
Barchaczowa, ni nawet małego
domku pod lasem nie oszczędziła wojna. Odarła ludzi z godności, osierociła dzieci i okradła je
z najpiękniejszych beztroskich lat.
Ale nie zabrała wiary i nadziei, że
ten koszmar kiedyś się skończy.
Wszystko zaczęło się 1 września
1939 r. Dzień był słoneczny i nic nie
wskazywało, że to początek najstraszniejszego czasu. Właśnie tego
dnia Niemcy pod wodzą Hitlera
napadły na Polskę. A za kilkanaście
dni Związek Sowiecki zaatakował
nasz kraj od wschodu. Zamojszczyzna znalazła się pod okupacją niemiecką. Wobec ludności polskiej
najeźdźca stosował przekraczający
ludzką wyobraźnię terror. Mordowano najbardziej światłych Polaków: nauczycieli, policjantów, leśników, księży. Za co? To nie było
ważne. Nawet bez powodu można
było stracić życie. Ludzie byli wystraszeni i czuli się bezsilni. Jednak
czarę goryczy przelały rozpoczęcie
wysiedleń ludności Zamojszczyzny.

Pasterka w lesie

Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia 1942 roku. Poproszono proboszcza parafii łabuńskiej ks. Andrzeja Kostrzewę, który mieszkał
przy Kolegiacie w Zamościu, by
odprawił Pasterkę. Prośba została
przyjęta. Partyzanci BCh: Bolesław
Dubik, Feliks Petryk i Edward Kuniec przywieźli kapłana furmanką
do domu Feliksa Turczyna w Łabuńkach Tuczapy. Tam czekała na
niego spora grupa mieszkańców
i partyzantów. Połamali się opłatkiem, spożyli skromną wieczerzę
wigilijną, a przed godz. 23 również
furmanką pojechali do lasu jatutowskiego. Zachowując przy tym
wielką ostrożność. Prowizoryczny konfesjonał, ustawiony pod
drzewem, prosty stół, na którym
proboszcz o północy celebrował
Pasterkę. W intencji mieszkańców
tej ziemi: matek, dzieci, ojców, starców i partyzantów. Na zakończenie
z wielu udręczonych serc półgłosem popłynęło: „Bóg się rodzi...”,
„Serdeczna Matko”, „Boże coś Polskę”.
W tym czasie w kaplicy Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
przy ul. Żdanowskiej w Zamościu
przed Najświętszym Sakramentem
przez całą noc zakonnice modliły
się w intencji umęczonej Ojczyzny.
Roman Kostrubiec,
wysiedlony jako pięcioletnie dziecko

ks. Andrzej Kostrzewa
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Pierniczki do prodiża
z zeszytu Stefanii Pudełko

Bo my gospodynie...
HISTORIA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

(7)

Dąbrowa
Najstarsza wzmianka o Kole Gospodyń Wiejskich
w Dąbrowie jaka znajduje się w gminnym archiwum
pochodzi z 18 września 1984 r., kiedy to w „mieszkaniu prywatnym Stefanii Pudełko odbyło się zebranie
kobiet wsi Dąbrowa. W zebraniu wzięła udział większość kobiet z naszej wsi tj. około 70 %, które uchwaliły założenie Koła Gospodyń Wiejskich. Kobiety wybrały zarząd: Pudełko Zofia – przewodnicząca, Zasuwa
Genowefa – zastępca, Jachtoma Halina – sekretarz,
Telejko Teodora – skarbnik. Skład komisji rewizyjnej:
Telejko Teresa – przewodnicząca, Jachtoma Halina –
członek, Palichleb Magdalena – członek. Protokołowała: Zofia Pudełko, Jachtoma Halina, Zasuwa Genowefa.”
Po rocznej działalności KGW w sprawozdaniu
z 17 XII 1985 r. przewodnicząca Zofia Pudełko napisała: „Wytyczony plan działania na rok 1985 został
w pełni zrealizowany. Poprzez SKR w Łabuniach zostały rozprowadzane kurczęta w miesiącach od stycznia do czerwca.
Kobiety brały także udział w przeglądzie zespołów
artystycznych KGW gm. Łabunie. Po raz pierwszy,
w zorganizowanym w Łabuniach Dniu Kobiet, z okazji 1 maja w gminnej Szkole Zbiorczej w Łabuniach
i z okazji Gminnych Dożynek w Majdanie Ruszowskim. Tamże wystąpiły z wieńcem dożynkowym, a na
wszystkich występach przygrywał na skrzypcach lub
harmonii Choduń M.

Składniki:
• 3 jajka
• 1 łyżeczka sody
• 1 miód sztuczny
• 1 szkl. cukru
• 1 przyprawa do pierników
• 1 kg mąki
• ½ margaryny
Wykonanie:
Do mąki wbić jajka, dodać sodę razem zetrzeć.
Zalać gotującym miodem i cukrem. Zagnieść.
Formować kulki i piec.
Lukier:
• 1 białko
• 2 szkl. cukru pudru
Dwie kobiety z KGW brały udział w wycieczce do
Łańcuta i pobliskiego zakładu ogrodniczego. Warto
podkreślić, iż takie wycieczki powinny być organizowane częściej i aby większa ilość kobiet z jednego koła mogła brać udział, gdyż są bardzo potrzebne
i pożyteczne z wiadomych względów.
KGW w Dąbrowie zorganizowało Dzień Kobiet. Przy
ciastkach, kawie i symbolicznej lampce wina kilka godzin upłynęło w miłej atmosferze na wesołych rozmowach i wspólnym śpiewie.
Na wniosek KGW w Dąbrowie BS w Łabuniach
przydzielił kwotę 10 tys. złotych na zakup spódnic.
Spódnice te zakupiono. Kobiety samorzutnie podjęły
uchwałę, aby za własne pieniądze kupić podobnego
materiału na chustki. Chustki tez zakupiono. Fartuszki
i korale zrobiłyśmy we własnym zakresie…”
Kolejne sprawozdanie za rok 1986 r.: „Członkinie KGW
w Dąbrowie brały udział w wycieczce krajoznawczej
do Końskowoli, gdzie zwiedziły tamtejszy WOPR,
zapoznały się z uprawą i zastosowaniem
ziół mało znanych,
prawidłowym urządzeniem kuchni. W drodze
powrotnej
zwiedziły Ogród Botaniczny
w Lublinie i Majdanek.
Kobiety z Koła Zasuwa
G. i Pudełko St. pomagały przy sprzątaniu
remizy strażackiej po
remoncie, gdzie umyły
okna i zamiotły podłogi. Kobiety brały udział
w pokazie kulinarnym
przeprowadzonym
przez przedstawicielkę
GDR Emilię Harasiuk,
z czego były bardzo
zadowolone i postulowały przeprowadzenie
pokazu w roku następ-
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komunikacji podmiejskiej. Wnioskuję o uruchomienie kursów autobusów miejskich w wolne soboty
i niedziele.” W tym samym roku w Programie działania panie z KGW w Domu Ludowym planowały
urządzić izbę pamięci – zebrać stare eksponaty i narzędzia użytku codziennego.
Czy tak się stało? Tego się nie dowiemy. Archiwum
milczy. Z członkiń dziś mieszka w Dąbrowie trzy osoby… Nie udało mi się z nimi wszystkimi spotkać…
Członkinie KGW Dąbrowa: Pudełko Zofia, Pudełko
Stefania, Palichleb Magdalena, Choduń Stanisława,
Zasuwa Genowefa, Telejko Teodora, Telejko Janina,
Wnuk Aniela, Telejko Teodora, Skulska Aniela, Dworniczuk Ludwika, Telejko Czesława, Telejko Teresa,
Jachtoma Halina, Skulska Salomea.
Agnieszka Piela

U nas na Dąbrowie - Jest tu taka rada
Jeden się narobi - drugi się nagada.
Jeden się użala – że mu wielka bieda
Drugi się naśmiewa – ja ci chleba nie dam.
Posłuchajcie Państwo - co się u nas stało
U nas na Dąbrowie - koło zaistniało.
Koło zaistniało - pomału się toczy
Aż wszystkie wokoło - wywalają oczy.
Hej, Dąbrowianie – mówią o tym wszędzie
Chyba na Dąbrowie – dobrze teraz będzie.
Tutaj na Dąbrowie – dobrze nam się wiedzie
Ładnie się ubierzem – jak niedziela przyjdzie
Ładnie się ubierze – wódki się napije
Nikt się nie przejmuje – jak mu w polu gnije.
Do Miasta pojechać – trzeba by się wściekać
Trzeba by nam – w gminie swojego człowieka.
Mamy tu przystanek – do szosy kawałek
Tylko autobusu tu nie mamy wcale.
A mężowie nasi – są tym zachwycone
Bo mają, ach mają pracowite żony.
Żony pracowite – są w tym przeszkolone
Umio piec gotować – skarpetki cerować.
Obiad ugotuje – skarpetki sceruje
Wydoi też krowy - w pole się szykuje.
Hej, nasza Dąbrowa - piękna okolica
Co 20 metrów – to sobą zachwyca.
Pięknie dziękujemy – nisko się kłaniamy
Bo my gospodynie – bo my starsze damy.
Bardzo przepraszamy – czyśmy obraziły
Bo my na te śpiewki – my się nie kształciły.
Teraz u nas na wsi - jest szkoła aktywu
Jak my co zrobimy – to nie będzie dziwu.
nym. Dzień Kobiet członkinie uczciły lampką wina
i własnoręcznie upieczonym tortem.
Zespół śpiewaczy KGW brał udział w przeglądzie
zespołów „Kazimierz’86” w Tomaszowie Lub. za co
otrzymał dyplom i upominek. Kobiety brały udział
w dożynkach gminnych w Wierzbiu. Własnoręcznie
uwiły wieniec i przygotowały program, lecz zła pogoda i organizacja zniweczyły nasz trud…”
W 1987 r. z funkcji sekretarza zwolniono Halinę
Jachtomę, na jej miejsce wybrano Genowefę Zasuwę.
W roku następnym „Pani Telejko poruszyła problem

Słowa: Stefania Pudełko
Z zeszytu „Piosenki stare jak świat”
udostępniła wnuczka Kasia Skotnicka
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WOKÓŁ
JEDNEGO ZABYTKU
Obrazy ukazujące legendy z życia
św. Antoniego oraz ołtarz główny z radecznickiego sanktuarium,
wraz z cudownym wizerunkiem
tego świętego trafiły do kościoła
parafialnego w Łabuniach. Osobą
odpowiedzialną za rozdysponowywanie elementami wyposażenia był dziekan zamojski ks. Antoni Szyduczyński. Sprawował on też
w tym czasie funkcję proboszcza
w Łabuniach, co zapewne przeważyło o wyborze najwartościowszych dzieł do jego parafii.
Interesujący nas ołtarz główny
powstał w 1748 roku. Jako główny był najbardziej okazały. Jego
fundatorami, którzy zapewne zasugerowali też wykonawcę była
para ordynacka Teresa Aniela
z Michowskich i Tomasz Antoni
Zamoyscy. Wykonanie ołtarza zlecili lwowskiemu rzeźbiarzowi późnego baroku Jerzemu Makrwartowi. Rzeźbiarz ten przed rokiem 1742
przebywał we Lwowie, a na obszar
Ordynacji Zamojskiej został sprowadzony przez ordynatową Teresę
Zamoyską.
– Za czasów, gdy ołtarz główny
pięknie eksponował się w radecznickim sanktuarium w 1865 roku
„trafił” na łamy ogólnokrajowej
gazety „Tygodnik Ilustrowany”.
Widnieje tu jego rycina. W centralnej części retabulum ołtarzowego
widać cudowny obraz św. Antoniego. Niżej, na czterech konsolach
usytuowane są pełnoplastyczne
figury świętych, reprezentantów
zgromadzenia bernardynów. Były
to rzeźby świętych Jana Kapistrana, Bonawentury, Bernardyna ze
Sieny i Szymona z Lipnicy.
Ten sam ołtarz po 1869 roku pomieściło prezbiterium naszego parafialnego kościoła. Zanim ze skrzyń
zaczęto wyjmować jego zdemontowane elementy, trzeba było uporać
się z dotychczasową nastawą. Nie
wiemy jak ten wcześniejszy ołtarz
wyglądał. Na pewno był drewniany i znajdowały się w nim dwie
ponadnaturalnej wielkości figury
Ojców Kościoła: świętych Piotra
i Pawła [zob. „Igła” nr r. V, nr 1 (18)
2017]. W jego miejscu stanął ten
z radecznickiego sanktuarium,
dłuta ogólnopolskiego artysty.
Niecałe dwadzieścia lat cieszył oko
parafian, otaczających szczegól-

NIEISTNIEJĄCE FIGURY

(?)

Z OŁTARZA GŁÓWNEGO
KOŚCIOŁA W ŁABUNIACH

W 1866 roku władze rosyjskie zlikwidowały klasztor bernardynów w Radecznicy, a sanktuarium św. Antoniego zmieniły na
cerkiew. By ocalić zabytkowe XVIII-wieczne wyposażenie kościoła (m.in. ołtarz główny i 11 bocznych z rzeźbą figuralną,
dużego formatu cykle obrazów) Konsystorz Biskupi w Lublinie
zdecydował o jego rozdysponowaniu do świątyń z terenu diecezji lubelskiej.

św. Bernard,
Jerzy Markwart,
fot. A. Szykuła-Żygawska, 2009 r.

św. Jan Kapistran,
Jerzy Markwart,
fot. A. Szykuła-Żygawska, 2009 r.

nym nabożeństwem umieszczony
w nim wizerunek św. Antoniego
Padewskiego.
W dniu 31 lipca 1896 roku, od
strony prezbiterium, w okolicach
okienek witrażowych wzniecił się
pożar. Ogień rozprzestrzeniał się
od góry. Spłonęły znajdujące się
w zwieńczeniu rzeźby Boga Ojca
w obłokach i aniołów. Po ugaszeniu pożaru stan ołtarza okazał się
na tyle zły, że zdecydowano się na
jego wymianę. Zakupiono nowe,
standardowe retabulum.
W literaturze przyjęło się, że jedyną zachowaną rzeźbą z radecznickiego ołtarza głównego jest ta
przechowywana w zbiorach Muzeum Zamojskiego. Jednak odnalezione przeze mnie kilka lat temu

św. Bernard ze Sieny,
Jerzy Markwart,
fot. A. Szykuła-Żygawska, 2009 r.

zdjęcie wykonane na początku XX
wieku bynajmniej nie potwierdza,
że wszystkie trzy pozostałe rzeźby zakonników spłonęły. Oto na
fotografii wykonywanej z chóru
świątyni przed 1939 rokiem widzimy owe cztery figury w nowym
ołtarzu. Można wywnioskować,
że umieszczone tam obecnie figury
(świętych Wojciecha, Stanisława –
patronów Polski, Józefa i Kazimierza oraz Jezusa Zmartwychwstałego pośrodku) zostały zamówione
i ustawione tu później. Tak więc
po 1939 roku czterej bernardyńscy zakonnicy „zeszli” z piedestałów ołtarza głównego. Ale to nie
koniec zaskakującej historii. I tu
z pomocą przyszła fotografia, wykonana około ćwierć wieku póź-
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niej. Nie wiadomo gdzie były
przechowywane figury podczas
II wojny światowej, ale przetrwały ją. W latach 50. trafiły w nieco
inne niż swoje pierwotne miejsce
przeznaczenia.
Zwyczaj
umieszczania
figur
w zwieńczeniach fasad kościołów
jest znany w sztuce chrześcijańskiej. Najbliższym przykładem jest
tu kościół pojezuicki w Krasnymstawie, którego fasadę wieńczą
drewniane, obite blachą rzeźby św.
Franciszka Ksawerego i św. Ignacego Loyoli. Niemniej są to święci
związani z historią parafii powstałej przy zgromadzeniu jezuitów.
W Łabuniach w latach 50.
w zwieńczeniu fasady wyeksponowano figury dwóch zakonników
bernardyńskich. Zamysł, który być
może uchronił zabytkowe rzeźby
przed zniszczeniem, umieszczenia
ich na fasadzie należał do ówczesnego proboszcza ks. Andrzeja Kostrzewy. Ów fakt pamiętają jeszcze
mieszkańcy ulicy Kościelnej.
Nie wiadomo kiedy rzeźby
zdjęto z eksponowanego miejsca.
Złożono je na tyle skutecznie, że
badacze uznali je za nieistniejące.
Jakież było moje zaskoczenie, gdy
okazało się że dwie z nich pozostają w celach przy kościele. Są to
figury św. Jana Kapistrana i Bonawentury. Drążone przez korniki,
butwiejące, ale o niewątpliwych
walorach estetycznych i historycznych zasługują na uwagę. Nie zachowała się czwarta figura – św.
Szymona z Lipnicy.
Agnieszka Szykuła-Żygawska

Łabunie, kościół parafialny, ołtarz główny, z końca XIX wieku z czterema
XVIII-wiecznymi figurami zakonników bernardyńskich, fot. 1939 r.

PODZIĘKOWANIA

DLA CZYTELINIKÓW BIBLIOTEKI

Łabunie, kościół parafialny, fasada zwieńczona figurami
dwóch zakonników bernardyńskich, lata 50. XX w.

Wszystkim, którzy wsparli naszą bibliotekę w akcji Przerwa na wspólne czytanie,
dziękujemy!
Dzięki wielu osobom w kraju i poza jego
granicami wygraliśmy 50 książek... a właściwie tylko 5... po 10 każdego tytułu...
Mimo wszystko warto było.
Za wkład, za zaangażowanie DZIĘKUJEMY! I zapraszamy... na Orzechową zaglądać jest zdrowo!
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ZE SZKÓŁ

Tak jak w roku 2015 i 2016 – 8 listopada bieżącego roku - uczniowie
klas 0, I i III wspólnie z wychowawczyniami Anną Pyś, Haliną
Dybzińską i Elżbietą Kurzawską,
przystąpili do ogólnopolskiej akcji
edukacyjnej „Śniadanie daje moc”.
Dzieci przygotowały, a potem
wspólnie spożywały drugie śniadanie. Rodzice zaangażowali się
również w akcję kulinarną. Dzięki nim na szkolnych „stolikach
śniadaniowych” znalazły się kolorowe kanapki, przeróżne sałatki

Od ośmiu lat w Polsce organizuje się Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania „Śniadanie daje moc”. Trzy lata temu
Pani Anna Pyś wyszła z inicjatywą zorganizowania takiego dnia
w Szkole Podstawowej im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
w Łabuńkach Pierwszych.
warzywno-owocowe. Nie zabrakło również
soków.
Każda
klasa wykonała najzdrowsze,
najsmaczniejsze i najładniejsze kanapki na
konkurs.
Jury,
w skład którego
wchodził
zaproszony
do
szkoły zawodowy kucharz Marek Syc, przyznało wszystkim klasom I miejsce.
Wspólne przygotowywanie i spożycie śniadania sprawiło dzieciom
i rodzicom wiele satysfakcji. Rodzice wykazali się dużą kreatywno-

ścią i umiejętnościami kulinarnymi, a dzieci fantastycznie się przy
tym bawiły.
Była to niezapomniana przygoda
edukacyjna!
Anna Pyś

ODZNACZENIA DLA NAUCZYCIELI
20 października 2017 roku w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu odbyły się wojewódzkie
obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości
wzięli udział: ks. Biskup Marian Rojek, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk oraz Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.
W imieniu Prezydenta RP odznaczenia państwowe
wręczali Wicewojewoda Lubelski oraz Lubelski Kurator Oświaty. Ze Szkoły Podstawowej w Łabuniach
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę zostały uhonorowane: Małgorzata Boryło, Alicja Dudek, Helena
Kulasza i Ewa Panasiuk; Srebrny Medal otrzymała
Marzena Rozkres, a Brązowy - Marta Machałek.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej wyróżniono:
Dorotę Chmurę, Renatę Radziejewską, Beatę Wdowiak oraz Wiesława Grzywnę. Nagrodę Ministra
Edukacji Narodowej otrzymała Małgorzata Czuj.
Serdecznie gratulujemy odznaczonym i nagrodzonym
oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej
SP Łabunie
i życiu osobistym. 				

Światełko Pamięci
dla Wołynia
Są takie groby i cmentarze, o których wiedzą już
tylko nieliczni. Takich miejsc nie brakuje na Wołyniu. W tym roku, w VII edycji akcji ,,Wołyńskie
Światełko Pamięci” uczniowie Szkoły Podstawowej w Łabuniach zebrali 285 zniczy. Członkowie
Wołyńskiego Rajdu Motocyklowego porządkują
zapomniane cmentarze, których historia sięga nawet XIX w. i zapalają znicze. W tym roku znicze zapłonęły m. in. w Równem, Ostrogu, Zdołbunowie,
Kowlu, Tuczynie, Młynowie i Porycku.

Po trzykroć N

2 0

Niepodległa

1 7

12 listopada 2017 r.: turniej karate,
Biłgoraj

12 listopada 2017 r.: bieg niepodległości,
Łabunie

12 listopada 2017 r.: bieg niepodległości,
Łabunie

19 listopada 2017 r.: turniej halowy,
Żdanów

30 listopada 2017 r.: otwarcie drogi
Łabuńki Pierwsze - Wierzbie

30 listopada 2017 r.: otwarcie drogi
Łabuńki Pierwsze - Wierzbie

30 listopada 2017 r.: otwarcie drogi
Łabuńki Pierwsze - Wierzbie

30 listopada 2017 r.: otwarcie drogi
Łabuńki Pierwsze - Wierzbie
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Narodowe Święto
Niepodległości
DOBRA WRÓŻBA
DLA ADRIANA
30 listopada 2017 r., uczniowie Szkoły Podstawowej
w Łabuniach wykazali się ogromnym sercem i udowodnili, że warto pomagać. Przez cały dzień rozprowadzali przygotowane przez siebie i rodziców ciasteczka z DOBRĄ WRÓŻBĄ dla Adriana, by pomóc
w leczeniu chorego kolegi. Akcję zorganizował Samorząd Uczniowski pod opieką Barbary Banaszkiewicz
i Jolanty Podkańskiej.
SP Łabunie

10 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Łabuniach odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie recytowali wiersze oraz śpiewali pieśni żołnierskie.
Symboliczna scena rozdarcia Polski przez trzy
państwa zaborcze, wprowadziła nastrój zadumy
i skupienia. Całość uświetniło uroczyste wykonanie tańca z flagą, będące wyrazem wdzięczności
i uznania wszystkim tym, którzy walczyli i ginęli
za wolną Polskę. Na zakończenie cała społeczność
szkolna, w postawie stojącej, uroczyście odśpiewała Rotę. Program artystyczny był przedstawiony również w kościele parafialnym w Łabuniach,
podczas Mszy Świętej za Ojczyznę w dniu 11 listopada. Uroczystość przygotowały: Celina Zwolak,
Małgorzata Czuj i Dorota Chmura.
SP Łabunie

Sukcesy uczniów

WIECZÓR Z BAŚNIĄ

9 listopada 2017 r. w siedzibie ZLPK w Zamościu
odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego
Las zamknięty w szkle.
Laureatami konkursu zostało pięcioro dzieci z klasy II S.P. w Łabuniach.
I miejsce - Oliwier Hołys, II miejsce -Daria Rycak, III miejsce - Marcin Jastrzębski.
Wyróżnienia: Nikola Kusy i Marcel Greszta.
Uczniów do konkursu przygotowała Małgorzata
Kubacka.

W dobrych humorach i z uśmiechem na twarzy
24 listopada 2017 r. zebrali się uczniowie klas 0a
i 0b SP w Łabuniach, na spotkaniu integracyjnym
pt Wieczór z baśnią. W tym roku świętowano
Dzień Pluszowego Misia. Każde dziecko przybyło
na spotkanie ze swoją maskotką. Podczas spotkania, dzieciom towarzyszył przesympatyczny Miś
Uszatek. Razem z nim pokonały tor przeszkód,
wykonały prace plastyczne, a także tańczyły, śpiewały i wykonywały różnorodne ćwiczenia ruchowe. Imprezę przygotowały: Joanna Policha, Dorota Kobieluch i Ewa Latawiec.

Konkurs plastyczny Las zamknięty w szkle

SP Łabunie

19 października 2017 roku był szczególnym dniem
dla pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Łabuniach. Tego dnia odbyło się uroczyste ślubowanie,

SP Łabunie

do którego przystąpiło 36 uczniów z klasy I a i I b.
Uczniowie zaprezentowali swoje wiadomości i umiejętności w wierszach i piosenkach. Pokazali, że są
świetnie przygotowani i gotowi do kontynuowania
dalszej nauki. Ten wyjątkowy dzień pozostanie na
długo w pamięci wszystkich pierwszaków.
Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas I:
Ewa Latawiec i Marzena Rozkres.
SP Łabunie
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Miesiąc listopad 1918
roku żywo utrwalił mi
się w pamięci. Pracowałem wówczas w Łabuniach jako sekretarz gminy. Otóż dnia l listopada rozeszła się wiadomość,
że wojna skończona i wojska okupacyjne opuszczają Zamość. I rzeczywiście, około godziny 15 wojsko austriackie zaczęło przechodzić w kierunku Tomaszowa. Szło luzem, bez broni i tylko niektórzy
żołnierze nieśli
karabiny. Ktoś
przyniósł wieść,
że w Zamościu
okupantów rozbrajają i nie pozwalają wojsku
zabierać broni. Zaproponowaliśmy przeto i my
żołnierzom niosącym karabiny, by je nam oddali,
lecz ci odmówili. Tak przeszło przez Łabunie tego
dnia kilka tysięcy żołnierzy. Myśl odbierania żołnierzom karabinów nie dawała mi spokoju.
Wieczorem tegoż dnia w towarzystwie miejscowych obywateli Fr.[anciszka] Sokołowskiego
i Jana Mokrzeckiego udałem się do miejscowego
posterunku żandarmerii austriackiej i zażądałem
oddania karabinów. Na posterunku tym, mieszczącym się w budynku urzędu gminnego, oprócz
żandarmów było jeszcze 7 żołnierzy austriackich
przeznaczonych do ściągania kontyngentów. Komendant posterunku, Czech nazwiskiem Szodek
(pisał się Schodek), na moją propozycję oddania
karabinów zmieszał się, oporu nie stawiał, prosił
jedynie, by mu zostawić karabiny żandarmerii dla
własnego bezpieczeństwa i tylko na jedną noc,
co też i uczyniliśmy, natomiast karabiny żołnierzy oddano nam. Na drugi dzień oddał nam karabiny również i posterunek żandarmerii, po czym
natychmiast opuścił Łabunie. Ponieważ gmina
pozostała bez organu bezpieczeństwa wybrałem
6 mężczyzn godnych zaufania, a umiejących obchodzić się z bronią i zrobiłem z nich tymczasowy posterunek policji, mianując komendantem Pietryka
z Łabuniek. Wszystkich ich uzbroiłem w karabiny
zabrane okupantom. Resztę karabinów oddałem
do Zamościa dla P. O. W. Funkcje swoje zaimprowizowany posterunek pełnił przez parę tygodni.
Dnia 2 listopada przed południem zebrało się przed
urzędem gminnym, nie pamiętam już z czyjej inicjatywy, kilkaset osób. Na zebraniu tym zjawił się
całkiem przygodnie jakiś mężczyzna, który podał
się za nauczyciela z Hrubieszowa i przemówił do
zebranych, informując ich o wydarzeniach doby
obecnej, a między innymi dowodził, że nadeszła
chwila odbierania ziemi dziedzicom i oddawania
jej chłopom. Zauważyłem, że to ostatnie najwięcej
podobało się zebranym. I na tym zebranie, a raczej
wiec, zakończył się, lecz zgromadzeni, rozchodząc
się, postanowili zebrać się w tym samym miejscu
nazajutrz. I rzeczywiście dnia 3 listopada na zapowiedziany wiec znowu przybyło kilkaset osób.
Przytaczam trochę szczegółów o tym wiecu, jak
i o następnym posiedzeniu rady gminnej, ponie-

waż ilustrują SZPERACZ BIBLIOTECZNY
one nastroje,
jakie dały się wówczas gdzieniegdzie po wsiach
zauważyć. Na zebraniu prowadzono ożywioną
dyskusję nad poruszoną dnia poprzedniego sprawą, tj. zabieraniem dziedzicom ziemi.
Przede wszystkim zaczęto «dzielić» majątek hr.
Aleksandra Szeptyckiego, właściciela Łabuń, przy
czym padały różne wnioski. Doskonale pamiętam
niektóre z nich. Tak np. jeden z gminniaków, mianowicie Paweł
Helman,
były
Jan Franczak
wójt za czasów
rosyjskich,
powiada: «Chłopcy, te góry ruszowskie gdzie
był przedtem las a teraz pole, to są nasze, bo nas
rząd rosyjski z dziedzicem przy likwidacji serwitutu oszukali, dali nam mniej serwitutu jak się należało...» - «Nasze, nasze» - zaczęli wołać obywatele z Ruszowa. Były jeszcze inne podobne wnioski,
a wszystkie dotyczyły podziału majątków dziedziców, w pierwszym rzędzie hr. Szeptyckiego.
Mnie, jako sekretarzowi gminnemu, kazano pisać
uchwały. Pisałem więc, a równocześnie, śledząc
przebieg zebrań, zdawałem sobie sprawę, że jeśli
podobne wiece dłużej odbywać się będą, to mogą
nastąpić różne ekscesy, tym bardziej, że prawie na
każdym takim zebraniu zjawiał się jakiś agitator,
który podburzał zgromadzony tłum. Znając psychologię chłopa i mając nadzieję, że w ten sposób
prędzej nastąpi «podział» majątku, zaproponowałem zebranym, ażeby w tej sprawie porozumieli się
z samym właścicielem, p. hr. Szeptyckim. Zebrani
zgodzili się na to, lecz wątpili, czy hrabia zechce
o tym z nimi mówić. Upoważniono do tego radę
gminną, która przez swoich delegatów zaprosiła
hr. Szeptyckiego na najbliższe posiedzenie. Muszę
tu zaznaczyć, że pierwsza rada gminna w Łabuniach wybrana została przy okupantach, nie pamiętam tylko dokładnie, czy przy końcu 1917 czy
na początku 1918 roku. Następnego dnia znowu
zebranie było dość liczne. Około godziny 11 lokal
urzędu gminnego był szczelnie wypełniony. Za stołem zasiadła rada gminna. W pewnym momencie
słyszymy słowa: «Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus». Odpowiedziano chórem «na wieki wieków. Amen». - «Jak się macie, obywatele». - «Witamy jaśnie pana hrabiego». Był to bowiem hr.
Szeptycki. Zaproszono go do stołu, przy którym
obradowała rada. Jeden z radnych, Ludwik Zakrzewski z Łabuniek, przedstawił hr. Szeptyckiemu
cel zaproszenia go na posiedzenie rady, następnie zaczął tłumaczyć, że nadszedł czas, w którym
rada gminna musi zająć się majątkiem dziedziców.
W dalszym ciągu w szczegółach ustalono, że klucze
od dworskich magazynów zbożowych będą zabrane do urzędu gminnego, uchwalono jakie wynagrodzenie i ordynarię będzie pobierał, dajmy na
to, ekonom a jakie fornal, ustalono normy opału
dla wszystkich, w tej liczbie i dla samego właściciela, itp. A hr. Szeptycki na wszystko się zgadzał...

Fragmenty wspomnień
II. W Łabuniach
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Propozycji podziału ziemi jednakże na razie nie
wysunięto. Włościanie zebrani w lokalu pilnie
przysłuchiwali się obradom. Posiedzenie trwało do
dwóch godzin. Hr. Szeptycki odchodząc pożegnał
się tymi słowami, jak i przy powitaniu, pochwalając Pana Boga. Jeden z zebranych podziękował hr.
Szeptyckiemu za przybycie: «A dziękujemy jaśnie
panu hrabiemu, że nas zaszczycił swoją osobą», na
co ten z poważną miną odpowiedział: «no, no, nie
ma teraz jaśnie panów, jesteśmy wszyscy równi».
Na tym, o ile sobie przypominam, tego dnia zebranie się zakończyło. Na następnych zebraniach już
więcej sprawy podziału majątku hr. Szeptyckiego
ŁABUNIANA*
W 1945 roku w Sądzie Okręgowym w Zamościu została zarejestrowana „Samopomoc Chłopska” Spółdzielnia powstała przez
połączenie spółdzielni „Owoc”
w Wierzbiu, spółdzielni „Oszczędność” w Łabuniach oraz spółdzielni „Wyzwolenie” w Majdanie Ruszowskim. W styczniu 1949
roku przyłączyły się do spółdzielni „Swój do swego” z Łabuniek,
„Jedność” z Ruszowa i „Pilnuj
swego” z Wólki Łabuńskiej. Spółdzielnia zarządzała sklepami, stawami rybnymi, rzeźnią, gorzelnią
w Łabuniach oraz browarem w
Jatutowie. W latach 1945 – 1955
z działalności spółdzielni wyłączono gorzelnię, browar i stawy
rybne. W latach sześćdziesiątych
wybudowano sklepy w Wólce ŁaPRZYDROŻNI ŚWIADKOWIE
WIARY I HISTORII

Po wojnie, po wysiedleniu ludzie wracali na wsie i parafie do
domów. Ks. Kostrzewa wezwał
wszystkich mieszkańców do odnowienia niedzieli jako Dnia Pańskiego. Ksiądz czekał na parafian
w drzwiach kaplicy. Ludzie przyszli
pod krzyż, pielgrzymka wiosek do
kościoła. I wtedy Wierzbie dostało
patrona św. Franciszka. Po otrzymaniu patronów wsie weszły do
kaplicy - wprowadzenie św. patronów. Kapliczka/figurka ta stała na
Woli, starym Wierzbiu nad krynicą. W latach 50. XX w. z materiałów
starej mleczarni z czerwonej cegły
figura została obmurowana. W latach 80./90. XX w. Jerzy Jastrzębski
odnowił kapliczkę i pokrył nowym
dachem. Ornament w niszy ołtarzowej wykonała Maria Skowyra
- z opowieści ks. Aleksandra Sie-

nie poruszano, a powziętych poprzednio uchwał o
kluczach od magazynów, o ordynarii, o opale itp.
rada gminna nie próbowała nawet wprowadzić
w życie. Wszystkie ważniejsze postanowienia zebrania i rady gminnej wpisane zostały do księgi
protokołów, lecz, niestety, księga ta, która była
ciekawym dokumentem chwili, zginęła w czasie
najazdu bolszewików w 1920 roku.
TEKA ZAMOJSKA
Zamość 1939, Rocznik II, zeszyt 2., s 110-112
wyszperał Cyprian Bukaj

Tabliczki z GS
buńskiej, pawilon handlowy i budynek G.S.
w Łabuniach. W latach
1974 – 1980 wybudowano piekarnię, restaurację
i nowe sklepy w Bródku,
Barchaczowie,
Łabuńkach i Kolonii Ruszów.
Tyle z fragmentów historii, która dopełnia
się na naszych oczach.
Dzięki pracownikom GS
Łabunie oraz nowemu
właścicielowi udało się
zachować kilka drobiazgów – na pamiątkę. Prezentowane tabliczki dostarczył do biblioteki Andrzej Lewicki – mieszkaniec
Łabuń.

*Łabuniana - dokumenty, rękopisy dotyczące dziejów Gminy Łabunie. Mianem tym określane są także zdjęcia,
stare pocztówki, i inne przedmioty materialne związane z naszą gminą.

red.

Wierzbie

przekonująco napisał, że figura ta
przedstawia św. Franciszka…
Kapliczka jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków.
red.

ciechowicza, Jerzego Jastrzębskiego i Marii Skowyry, spisała Monika Pokryszka.
Wierzbiecka figura ma brązowy habit franciszkański z kapturem, przepasany białym sznurem
z dwoma a nie z trzema węzłami
symbolizującymi trzy składane
przez braci mniejszych śluby: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości.
Św. Franciszek trzyma krucyfiks,
u jego stóp znajduje się czaszka
– symbol pokuty i umartwienia.
Pod pachą ma zamkniętą księgę.
I tylko ktoś, kto zapewne nie chciał
źle, pomalował św. Franciszkowi
twarz, ręce, stopy takim samym
kolorem, co habit… Dr Jerzy Szaruga w swoim „Spacerku…” nie-

fot. Agnieszka Piela
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NASZE PASJE
Bałwanki pani Doroty Dziuby
z Łabuń zdobią niejedną domową choinkę. Wiele lat temu
trafiły także pod mój dach
i z ogromną radością są wyciągane w wigilię, by cieszyć nasze oczy… Pani Dorota z natury
jest bardzo skromną osobą...
O tychże sławnych już
bałwankach co nieco przeczytają Państwo poniżej. Zapraszam do lektury.

Zaczęło się w dzieciństwie, dokładnie w komarowskiej podstawówce. Uwielbiałam malować, robić wszelkie ozdoby
choinkowe. I bardzo chciałam
pójść do szkoły plastycznej, ale
życie napisało swój scenariusz.
Przyjęto mnie do odzieżówki.
W tamtych czasach nie zawsze
można było się dostać tam,
gdzie się chciało. I pokutowało
takie powiedzenie, co to za zawód nauczycielka plastyki? Co
to za szkoła? A w odzieżówce
było fajnie. Szyłam i uczyłam
się. Pasję odstawiłam na boczny
tor. Do czasu, aż się o mnie sama
upomniała. Mój syn Łukasz
przyniósł ze szkoły pisankę…

Był wtedy w szóstej klasie. A on
też lubił takie rzeczy robić. A ja
lubię zmiany, zaczęłam kombinować i tak powstał pierwszy
bałwanek. Na początku dużo
napsułam… Skręcam bibułę,
paski 1,5 cm, zwijam i na drutach
lub wykałaczkach dziergam całość. Malutkie czapeczki, ubranka. Trzeba czasu, cierpliwości
i pieniędzy. Kleje, brokaty, papiery różne… Robię, gdy czuję
taką potrzebę. Robię origami,
a gdy to mnie nudzi skaczę na
bibułkę. Po prostu mnie to uspokaja. Lubię jak są święta komuś
coś też rozdać. Lubię robić z materiałów z pozoru nikomu niepotrzebnych, a po odpowiedniej
koncepcji coś z tego powstanie.
Obecnie szukam inspiracji także
w Internecie, bo z trzech rzeczy

Pewnego dnia coś zrobisz, coś
zobaczysz albo wpadniesz na
pomysł, który pozornie pojawi
się znikąd. I poczujesz, że coś
w tobie drgnęło, jakieś ciepło
w piersi. Kiedy tak się stanie,
nie wolno ci tego zignorować.
Otwórz umysł i podążaj za tym
pomysłem. Podtrzymuj płomień. A wtedy na pewno znajdziesz swój ogień.
Beth Hoffman
Lato w Savannah

coś sklecę po swojemu. Kiedyś
jak zaczynałam robić bałwanki nie miałam dostępu do sieci.
Dopiero od roku umiem się posługiwać komputerem. Pomysły
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przychodzą czasami znienacka,
czasem coś gdzieś podejrzę, dodam coś od siebie...
W tym roku mało zrobiłam, nie dałam rady
z jednej strony, a z drugiej rynek się już nasycił bałwankami.
Chociaż ja zawsze
tak mówię, a dwa
tygodnie przed świętami dziergam. Cała
nocka, cały dzień, żeby
każdemu coś dać…
Nie wiem, jak
w tym roku wyjdzie, bo są dużo
gorszej jakości
kleje, brudzą
bibułę. Różne kleje próbowałam
i nie bardzo. Każdy
bałwanek
jest inny. Powtarzam niektóre rzeczy, ale robię takie
jakie sobie ktoś
zażyczy… listonosza,
pielęgniarkę…Żeby było
śmiesznie wymyśliłam sobie
bałwanka
na
nartach. Robiłam to
tylko dla przyjaciół.
Były takie lata, że
z tego żyłam.
Szczególnie
w
okresie,
kiedy
mąż mi zachorował… Ludzie

mi pomagali. Wtedy wykonywałam te bałwanki na większą
skalę. Rodzina mi dopingowała, więc siedziałam i robiłam. Ale, jak już wspominałam materiały były
całkiem inne. Bałwanka robię dzień czasu,
bo zanim wyschnie…
Lubię bardzo je robić
i obdarowywać ludzi
także.
Poświęcam
dzień czasu dla
kogoś.
Kupić
czekoladę czy
coś to nic
nie robisz,
a tu dzień
m a m
dla kog o ś ,
d a j ę
s w ó j
czas i coś
swojego.
Oprócz tej
papieroplastyki
szyłam
ubranka
dla lalek,
zabawki, ale
i domki
dla lalek
robiłam ,
regałki, szafki. Zajmowałam się
wszystkim
i bardzo lubię z dziećmi przeby-

wać. Swojego kąta w domu tzn.
pracowni nie mam i w dużym
pokoju mam twórczy bałagan.
Wszystko jest mi potrzebne. Niezbyt ładnie to wygląda, ale…
jak się lubi to się ma na własne
życzenie. Poza tym jestem uparta i rzadko się poddaję, miewam
kryzysy, jak inni, ale idę wtedy
na spacer lub pobiegać. Syn Łukasz, jak był mniejszy, siadał
i robił razem ze mną. Zresztą przyzwyczaili się u mnie
w domu, że zawsze coś robię.
A to szaliki na drutach, sweterki… czym trudniejsze tym lepsze
dla mnie. 30 czy 40 motków, rozplątywanie… to mnie uspokaja.
Pierwszy raz zobaczyła moje
bałwanki rodzina. Spodobały
się i tak zostały w moim życiu.
Było to 10 lat temu. Najpierw
rozdawałam, jeszcze nie wierzyłam, że coś mogę z tym zrobić
dalej. Dopiero życie mi nakazało spróbować to sprzedać i robić
coś dalej, więcej. Koleżankom
się spodobało, później ich koleżanki i tak od koleżanek do koleżanek stałam się Dorotą od bałwanków. Bałwanek ciągnie za
sobą pewne znaczenie, ale dla
mnie to bajkowy ludzik…Troszkę się obawiałam, bałwanek-lekarz? Ale przecież nie bałwan!
Nikt się nie obrażał. Wszystkie
zawody mają moje bałwanki.
Czasem nie było to łatwe, ale
zawsze przyjemne.
wysłuchała: Agnieszka Piela
fot.: Mirosław Wolski, Piotr Piela

24 IGŁA | październik - grudzień 2017

WYDARZENIA
29 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
30 września uczestnicy gminnego
konkursu wzięli udział w wycieczko-pielgrzymce do Bazyliki w Kodniu.
Od 2 do 31 października gminna biblioteka rywalizowała w akcji Przerwa na wspólne czytanie! Do wygrania było 20 zestawów po 250
książek i pufy do czytania oraz 100
zestawów po 50 książek.
4 października odbyło się uroczyste
sadzenie żonkili na terenie Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach.
21 października
zlokalizowano
w Majdanie Ruszowskim metę 48.
Rajdu Pieczony Ziemniak PTTK Oddział Zamość.
29 października w świetlicy wiejskiej
w Ruszowie rozstrzygnięto konkurs
Smaki Ziemi Łabuńskiej Ziemniak
w roli głównej. I miejsce z kluskami kudłatymi zajęło KGW Łabunie,
II miejsce z kotletami ziemniaczanymi – KGW Wólka Łabuńska,
III miejsce z gołąbkami ziemniaczanymi – KGW Ruszów.
Stypendystką Prezesa Rady Ministrów została Katarzyna Zimerman
z Łabuń uczennica I Społecznego LO
w Zamościu.
15 listopada w 21. Jesiennym Konkursie Recytatorskim Nagrodę zdobyła Katarzyna Słupska z Majdanu
Ruszowskiego, uczennica I LO w Zamościu.
23 listopada w Poznaniu Roman Śliwiński mieszkaniec Łabuń związany
ze Szczebrzeską Kapelą Podwórkową
wyróżniony został Srebrnym Medalem Labor omnia vincit Towarzystwa
im. H. Cegielskiego za krzewienie
idei pracy organicznej.
2 grudnia w ZDK w XIX Grudniowych Spotkaniach Recytatorskich Recytacje z dynamitem I nagrodę przyznanop Ewie Burdzy
z Łabuniek Pierwszych – grupa teatralna Glosa.
3 grudnia 20-lecie przybycia księży
Misjonarzy Krwi Chrystusa do Łabuniek.
5 grudnia w Konkursie LGD „Ziemia
Zamojska” na Inicjatywę Lokalną
2016 II miejscem nagrodzono AKTe
Amatorskie Koło Teatralne za Kopciuszka wg Piotra Pieli; wyróżniono
KGW Barchaczów za Po trzykroć Niepodległą (przegląd, rajd, bieg).
10 grudnia uczniowie SP w Łabuniach w kościele parafialnym przeprowadzili zbiórkę pieniężną dla Adriana Kielara - ucznia kl. VII, chorego
na białaczkę.

UCHWAŁY RADY GMINY

•

XXV Sesja
•
Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy
Łabunie, która
odbyła się w dniu 24 listopada
2017 r.:
• Uchwała Nr XXV/155/2017 –
w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Gminy Łabunie
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie
Gminy Łabunie na rok 2018.
• Uchwała Nr XXV/156/2017 –
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na
terenie gminy Łabunie.

•

Uchwała Nr XXV/157/2017 –
w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.
Uchwała Nr XXV/158/2017 –
w sprawie zmian w Uchwale Nr XIX/119/2016 z dnia 28
grudnia 2016r. w Wieloletniej
Prognozie Finansowej.
Uchwała Nr XXV/159/2017 –
w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na
rok 2017.
Agnieszka Krupa

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

W RAMACH
PROW 2014-2020

17 października w siedzibie Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Wójt
Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn i Skarbnik Gminy
Agnieszka Niemczuk w obecności Zastępcy Dyrektora Mateusza
Winiarskiego podpisali umowy
o dofinansowanie przedsięwzięć
na terenie naszej gminy.
Gmina Łabunie realizować będzie
w latach 2017-2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego PROW
2014-2020 dwie operacje pn.
„Utworzenie szlaków rowerowych
w Gminie Łabunie” (kwota pomocy 32 133,00 zł) i „Przebudowa

i wyposażenie świetlicy wiejskiej
w Łabuniach w celu odtworzenia funkcji kulturalno-społecznej”
(kwota pomocy 32 451,00 zł).
red.
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Dzień Pracownika
Socjalnego
W dniu 20 listopada 2017 r.
w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się
wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Poprzedzone
zostały mszą święta w archikatedrze lubelskiej, w intencji pracowników służb społecznych. W wydarzeniu uczestniczyli sekretarz stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, wojewoda lubelski
Przemysław Czarnek oraz wicewojewoda Robert Gmitruczuk.
Obchody stały się okazją do wręczenia odznaczeń państwowych:
Złotego Krzyża Zasługi oraz Złotych i Srebrnych Medali za Długoletnią Służbę, za profesjonalizm,
poświęcenie i determinację w realizacji zadań pomocy społecznej.
Dzień Pracownika Socjalnego to
obchodzone 21 listopada święto
wszystkich pracowników służb
społecznych, w szczególności pracowników socjalnych. Stanowi
formę wyróżnienia osób zaangażowanych w pracę na rzecz drugiego człowieka, zwrócenie uwagi na
rolę oraz znaczenie społeczne wykonywanej profesji. Stanowi rów-

Z URZĘDU

Telefon alarmowy
do konserwatora
sieci kanalizacyjnej

506 676 737
Adopcja zwierząt

nież formę promowania zawodu
pracownika socjalnego.
Celem prowadzonej przez pracowników socjalnych pracy jest pomoc
osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej, osiąganie określonych zmian w ich środowisku,
a także wspieranie w dążeniu do
poprawy funkcjonowania.
Wśród tegorocznych odznaczonych
pracowników socjalnych znalazła
się także Anna Bajaka – starszy
specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łabuniach, która otrzymała Złoty Medal za Długoletnią Służbę.
inf. GOPS Łabunie
www.lublin.uw.gov.pl

Woda płynie nowym wodociągiem
Mieszkańcy
Majdanu Ruszowskiego korzystają już
z
przebudowanej
sieci wodociągowej.
31 października zakończyła się realizacja inwestycji, na
którą Gmina Łabunie otrzymała unijne
dofinansowanie.
Pierwsze prace ruszyły 27 września 2017 r.
Wykonawcą
inwestycji było Przedsiębiorstwo-Usługowo
Produkcyjne Carpol
z Kalinowic. W sumie
przebudowano ponad
3 km sieci wodociągowej. Dzięki temu

mieszkańcy Majdanu Ruszowskiego korzystają z ulepszonej
infrastruktury, która
w założeniu ma zapewnić ciągłość dostaw wody i poprawić
jakość życia jej użytkowników.
Inwestycja została zre-

alizowana w ramach
Programu
Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Unijne dofinansowanie to prawie pół miliona złotych.
Stary wodociąg działał od 1974 r.
D. Saran-Kudyba

84 611 60 25
507 659 370
lub

(grzeczn.)

I N F OR MACJE
• Pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Oddział w Sitnie zaprasza
interesantów w poniedziałki
do świetlicy urzędu gminy.
• Przewodniczący Rady Gminy pełni dyżur w każdą
środę w godz. 8-11 (za wyjątkiem dni, w których odbywają się sesje RG).
• Pracownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Zamościu w sprawach
gospodarki leśnej przyjmuje
w czwartki w godz. 8-10 pok.
nr 4.

Osoby, które otrzymały upomnienie związane z niepłaceniem rat podatków oraz
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) zobowiązane są do zapłaty kosztów upomnienia
(11,60 zł) zgodnie z otrzymanym drukiem upomnienia.
W przypadku nieopłacenia tych
kosztów pokryte one zostaną
w pierwszej kolejności z wpłaty bieżącej (raty), co skutkuje
powstaniem niedopłaty na
racie. (Dz. U. z 2015 r. poz.613
z późn. zm.)
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HARMONOGRAM

PGK Sp. z o. o. w Zamościu
ul. Droga Męczenników Rotundy 2
tel.: 84 616 92 77 do 79

ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
W I PÓŁROCZU 2018 R.

I

II

III

IV

V

VI

Barchaczów, Mocówka, Łabuńki Pierwsze

19

14

14

16

21

15

Bródek, Dąbrowa, Łabuńki Drugie, Łabunie

22

15

15

17

22

18

Łabunie-Reforma, Majdan Ruszowski, Ruszów, Ruszów-Kolonia,
Wierzbie, Wólka Łabuńska

23

16

16

18

23

19

odbiór
odpadów
komunalnych zmieszanych i dodatkowo
odbiór tworzyw sztucznych, opakowań PET,
opakowań wielomateriałowych.

odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i dodatkowo odbiór
szkła białego, szkła kolorowego, papieru i tektury, opakowań metalowych (puszki), odpadów
biodegradowalnych.

0 kolorem czerwonym Odbiór zużytego sprzętu

oznaczono terminy
odbioru odpadów zmieszanych oraz popiołu
z palenisk domowych ze
zgłoszonych posesji (miesiące I-V).

elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów,
zużytych
opon samochodowych
i chemikalii - MARZEC.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych - MAJ.

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 2017 r., poz. 1289).

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.

JUŻ WKRÓTCE...

• 21 stycznia: Dzień Babci i Dziadka – KGW Ruszów;
• 28 stycznia: Turniej Dzikich Drużyn w Łabuńkach Pierwszych – GKS „Sparta Łabunie”;
• 1-3 luty: ferie zimowe – KGW Wólka Łabuńska;
• 3 luty: bal karnawałowy dla dzieci – KGW Łabunie;
• 3 luty: bal karnawałowy dla dzieci – KGW
Barchaczów;
• 10 marca: Gminny Dzień Kobiet – Świetlica
wiejska w Wierzbiu;
• 23 marca: Misterium Męki Pańskiej - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie.

• 16 grudnia: wigilia dla przyjaciół KGW Łabunie;
• 17 grudnia: akcja rejestracji potencjalnych
dawców szpiku - Łabunie;
• 6 stycznia: Orszak Trzech Króli – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie;
• 7 stycznia: Jasełka, opłatek, 10- lecie – KGW
Majdan Ruszowski;
• 14 stycznia: Przegląd Kolęd i Pastorałek – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie;
• 13 stycznia: Wieczór Kolęd Polskich - KGW
Wierzbie;

Szczegóły na www.labunie.com.pl
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110885L
30 listopada w obecności Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusza Bratkowskiego, Starosty Zamojskiego Henryka Mateja, pracowników Departamentu PROW Kingi Szafran i Daniela Pydy,
Wójta Gminy Łabunie Antoniego Wojciecha Turczyna, wykonawcy inwestycji Waldemara Basaka PRD Zamość, kierownika budowy Piotra
Łysia, inspektora nadzoru Janusza Senia, dyrektor SP Łabuńki Pierwsze Doroty Turczyn, radnych, sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich,
członkiń KGW, pracowników Urzędu Gminy w Łabuniach, mieszkańców i zaproszonych gości uroczyście przekazano do użytku drogę gminną Łabuńki Pierwsze – Wierzbie dofinansowaną ze środków UE w ramach PROW 2014-2020. Poświęcenia drogi dokonał ks. Piotr Rawlik,
proboszcz parafii Łabunie. Domowe ciasto przygotowały panie z KGW
Łabuńki Pierwsze i Wierzbia. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łabuńkach wraz z nauczycielem Zbigniewem Momotem pokonali dystans
200 m po nowej nawierzchni. Całkowita wartość inwestycji 870.961,76
– dofinansowanie ze środków UE 554.192,00 zł.
Pierwsze kroki związane z budową odcinka drogi Łabuńki Pierwsze-Wierzbie poczynione zostały
w 1999 r., kiedy wykonano mapy
do celów projektowych. Następnie
w 2001 r. przeprowadzono badania
geologiczne w celu ustalenia rodzaju i nośności podłoża. Jesienią
2001 r. odtworzono pas drogowy,
wykonano rowy odwadniające
oraz warstwę odsączającą z piasku
na odcinku, gdzie znajdowały się
duże pokłady torfu. Odcinek drogi był już przejezdny przez cały
rok, chociaż jego stan nie spełniał oczekiwań użytkowników.
Wiosną 2002 r. drogę na odcinku 2 km utwardzono kamieniem.
Przez następne lata utrzymywano
przejezdność drogi przez doraźne
wyrównywanie materiałem kamiennym i profilowanie równiarką. W 2007 r. opracowano koncepcję modernizacji drogi oraz operat
wodno-prawny w związku z zamiarem przebudowy przepustu na

rzece Łabuńka. Po utworzeniu obszaru Natura 2000, obowiązujące
przepisy wymusiły opracowanie
operatu oddziaływania na środowisko, co zajęło niemal cały rok.
W celu pozyskania środków finansowych gmina starała się
o dofinansowanie 4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek co prawda został
oceniony pozytywnie, ale zabrakło punktów, aby znaleźć się na
czele listy rankingowej. Trafiliśmy
na listę rezerwową. Mając nadzieję, że być może dopisze szczęście,
w 2009 r. opracowano projekt budowlany na przebudowę odcinka
drogi z przebudową przepustów.
W związku z ogłoszeniem przez
Wojewodę Lubelskiego naboru
wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych gmina w 2009 r. ubiegała się o dofinansowanie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie,
ale ilość uzyskanych punktów po-

zwoliła na zajęcie miejsca w drugiej połowie listy rankingowej.
W 2010 r. gmina podjęła próby samodzielnej realizacji odcinka drogi w małych, corocznych etapach.
Na początku miał być wykonany
odcinek od krajowej siedemnastki
do rzeki Łabuńka o długości 385
m. Dwukrotne ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy
nie przyniosło rozstrzygnięcia ze
względu na brak złożonych ofert
a próba wyłonienia wykonawcy w trybie z tak zwanej „wolnej
ręki” nie przyniosła rozstrzygnięcia
z uwagi na wysoką cenę wykonania zamówienia. Następne lata to
coroczne i dość kosztowne bieżące utrzymanie poprzez usuwanie
ubytków w drodze. W 2015 r. ponowiono próbę przebudowy odcinka drogi. Opracowano projekt
budowlany oraz złożono wniosek
o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Województwa Lubelskiego.
Koszty wykonania robot ograniczono do minimum, ale i tak
były wysokie, bo wyniosły ponad
1,7 mln zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Gmina uzyskała dofinansowanie. Po podpisaniu
umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego przeprowadzono
postępowanie przetargowe, które
wyłoniło wykonawcę inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zamościu. Prace były
wykonywane w czasie okresu
ochronnego ptaków lęgowych, co
nieco wydłużyło czas realizacji, ale
uzyskany efekt zrekompensował
tę niedogodność. Zrealizowana inwestycja znacznie poprawiła sieć
komunikacyjną na terenie gminy.
Połączenie drogi powiatowej nr
3257L z drogą krajową nr 17 poprawiło dostęp do komunikacji
publicznej mieszkańcom Wierzbia, a co najważniejsze – skróciło
czas przejazdu i warunki dowozu
uczniów z Wierzbia i Pniówka do
Szkoły Podstawowej w Łabuńkach
Pierwszych. Przy drodze powstał
już pierwszy warsztat dając nowe
miejsca pracy.
red.

fot. Piotr Piela
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NA SPORTOWO
14 września w ramach
Czwartków
Lekkoatletycznych
uczniowie z gminy Łabunie zajęli:
bieg na 60 m.: III m. 2005 r. Madeja Jakub SP Łabuńki 9,39; I m.
2006 r. Krupa Michał SP Łabunie
9,79; III m. 2006 r. Kołtun Maciej
SP Łabunie 10,04; I m. 2007 r. Janduła Patryk SP Łabunie 10,57;
bieg na 300 m.:II m. 2005 r. Sokołowski Krystian SP Łabunie 57,38;
I m. 2007 r. Dudek Bartłomiej SP
Łabunie 63,33; II m. 2007 r. Rappa Kacper SP Łabunie 69,21; III m.
2007 r. Kozyra Szymon SP Łabunie
72,87;
bieg na 600 m.: III m. 2005 r. Kowalczuk Agnieszka SP Łabuńki
2,28.91;
bieg na 1000 m.: III m. 2005 r. Łukaszczuk Sebastian SP Łabuńki
3,52.80;
rzut piłeczką palantową: I m. 2005
r. Madeja Jakub SP Łabuńki 47,00;
II m. 2005 r. Topolski Mateusz SP
Łabunie 39,00; III m. 2005 r. Burdzy Weronika SP Łabuńki 25,50;
II m. 2006 r. Wołoszyn Jakub SP
Łabuńki 37,00; III m. 2006 r. Mazurek Alan SP Łabunie 35,00;
skok w dal: III m. 2005 r. Łukaszczuk Sebastian SP Łabuńki
3,95; I m. 2007 r. Kolaja Szczepan
SP Łabuńki 3,42; III m. 2007 r. Branecka Nikola SP Łabunie 3,34;
skok wzwyż: I m. 2005 r. Dziuba
Tomasz SP Łabunie 1,25; I m. 2005
r. Psiuk Natalia SP Łabunie 1,25; II
m. 2005 r. Kożuszek Aleksandra SP
Łabuńki 1,25; III m. 2005 r. Joha-

niuk Aleksandra SP Łabuńki 1,15;
I m. 2006 r. Kołtun Maciej SP Łabunie 1,30; III m. 2007 r. Garbaty
Krystian SP Łabunie 0,95.
28 września w ramach
Czwartków
Lekkoatletycznych
uczniowie z gminy Łabunie zajęli:
bieg na 60 m.: III m. 2005 r. Dziuba Tomasz SP Łabunie 9,37; I m.
2005 r. Nowicka Nikola SP Łabunie 9,36; II m. 2005 r. Wiśniewska
Iza SP Łabunie 9,50; I m. 2006 r.
Krupa Michał SP Łabunie 9,46; III
m. 2006 r. Kołtun Maciej SP Łabunie 9,80; III m. 2006 r. Grula Oliwia SP Łabuńki 10,36; I m. 2007 r.
Gemborys Bartłomiej SP Łabunie
10,03;
bieg na 300 m.: I m. 2005 r. Pilip
Nikola SP Łabunie 60,63; II m.
2005 r. Budzyńska Martyna SP Łabunie 61,13; III m. 2005 r. Bil Oliwia SP Łabunie 61,31; III m. 2006
r. Wołoszyn Jakub SP Łabuńki
59,06; I m. 2007 r. Dudek Bartłomiej SP Łabunie 59,95; II m. 2007 r.
Kołodziej Patryk SP Łabunie 68,57;
II m. 2007 r. Bitner Nikola SP Łabunie 65,71;
bieg na 600 m.: I m. 2005 r. Kowalczuk Agnieszka SP Łabuńki 2,19.87;
II m. 2006 r. Molas Natalia SP Łabuńki 2,56.80;
bieg na 1000 m.: III m. 2005 r. Łukaszczuk Sebastian SP Łabuńki
3,54.80;
rzut piłką palantową: II m. 2005 r.
Madeja Jakub SP Łabuńki 51,00;
I m. 2005 r. Burdzy Weronika SP
Łabuńki 25,50; III m. 2005 r. Sawka Emilia SP Łabuńki 18,00; II m.

2006 r. Wołoszyn Jakub SP Łabuńki 36,00; II m. 2007 r. Wieczorek Wiktor SP Łabunie 27,00; I m.
2007 r. Lal Julia SP Łabunie 27,00;
skok w dal: II m. 2005 r. Kowalczuk Agnieszka SP Łabuńki 3,75;
III m. 2005 r. Nowicka Nikola SP
Łabunie 3,44; II m. 2006 r. Kuduk
Michał SP Łabunie 3,51; I m. 2007
r. Kolaja Szczepan SP Łabuńki 3,58
skok wzwyż: II m. 2005 r. Dziuba
Tomasz SP Łabunie 1,20; I m. 2005
r. Kożuszek Aleksandra SP Łabuńki 1,29; II m. 2005 r. Psiuk Natalia SP Łabunie 1,15; III m. 2005 r.
Johaniuk Aleksandra SP Łabuńki
1,15; I m. 2006 r. Krupa Michał SP
Łabunie 1,15; III m. 2006 r. Kołtun
Maciej SP Łabunie 1,10; I m. 2007 r.
Branecka Nikola SP Łabunie 1,05.
1 października Sparta Łabunie pokonała 3:2 Szumy Susiec.
Gole dla Łabuń: Krzysztof Branecki, Kamil Bosiak i goście.
5 października w ramach
jesiennej edycji Czwartków LA
odbyły się Otwarte Mistrzostwa
Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego LZS w Lekkiej Atletyce: Krupa Michał - medal złoty - skok
w dal oraz medal złoty – 60 m;
Kołtun Maciej - medal złoty - skok
wzwyż oraz medal złoty – 300 m;
Krupa Julia - medal brązowy - 100
m; Wróblewska Kamila - medal
brązowy – skok w dal; Psiuk Natalia - medal brązowy – 60 m; Życzkiewicz Wiktoria - medal brązowy
- 60 m; Branecka Nikola - medal
srebrny 300 m; Janduła Patryk medal srebrny – 300 m; Gemborys
Bartłomiej - medal złoty - 300 m;
Bosiak Jarosław - medal srebrny
1000 m; Dziuba Tomasz - medal
złoty – skok wzwyż; Drączkowski Konrad - medal srebrny - 600
m; Zwolak Mateusz - medal złoty
– 600 m oraz medal srebrny skok
wzwyż; Swatowski Kacper - medal złoty -100 m oraz medal złoty
- skok wzwyż; Halej Kacper - medal złoty – skok wzwyż oraz medal
srebrny - 100 m; Zimek Weronika
- medal brązowy - skok wzwyż;
Zub Kamil - medal złoty - 1000
m; Krukowski Bartłomiej - medal
srebrny - 1000 m.
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19 listopada Akademia Piłkarska Sparty Łabunie brała udział
w turnieju halowym w Żdanowie
„Gryf na hali” gdzie zdobyła puchar. Skład drużyny: Czekierda
Jakub, Gryszyn Wiktor, Bodziuch
Kacper, Maliszewski Kacper, Karwina Mikołaj, Gajewski Jakub,
Mróz Piotr, Sobań Mateusz, Bulicz Piotr, Bełz Piotr, Starszuk Bartłomiej, Zygmunt Cyprian.

7 października Płoskie III Ogólnopolski Turniej Karate
Kyokushin o Puchar Wójta Gminy Zamość: Wiktor Kolaja I m-ce
kumite; Alan Kania I m-ce kumite.
8 października Delta Nielisz popadła w depresję przegrywając 1:2 ze Spartą Łabunie. Bramkę zdobył Kamil Bosiak, druga to
gol samobójczy.
15 października w Telatynie Sparta Łabunie wypunktowała miejscową Perłę 1:4. Bramki dla
Sparty 3 - Piotr Soroka, 1 - Konrad
Józefko.
28 października w Chełmie
w Ogólnopolskim Turnieju Karate
Kyokushin IKO o Puchar Białego
Niedźwiedzia: Dawid Tymczuk
III m-ce kata, Alan Kania II m-ce
kumite.
12 listopada w Biłgoraju
w III Ogólnopolskim Turnieju
Karate Kyokushin z okazji Dnia
Niepodległości: Dawid Tymczuk
I m-ce kata, Alan Kania I m-ce
kumite, Dawid Kania II m-ce
kata, Kacper Tymczuk V m-ce kata.
Opiekunami startujących byli
shihan Krzysztof Policha, sensei
Dawid Kolaja. Sędziował sensei
Paweł Tymczuk i sensei Cezary
Policha.
12 listopada w biegu „Dla
Niepodległej” pod patronatem
Wójta Gminy Łabunie wystartowało 11 osób. W biegu na jed-

no okrążenie w kategorii 7-9 lat
I miejsca zajęli: Amelia Górska
(Łabunie) 1:45 i Piotr Mróz (Bródek) 1:22. W biegu na 2 okrążenia
w grupie 10-12 latków I miejsca zajęli: Jakub Wołoszyn (Barchaczów)
2:59 i Zuzanna Burdzy (Wólka Łabuńska) 3:42. Kategorię 13-15 reprezentował Jakub Piela (Łabunie)
2:45. 6 uczestników wystartowało
w kategorii OPEN. I miejsce zajął Piotr Łojko (Wólka Łabuńska)
3:00, II miejsce z czasem 3:19 zajął
Piotr Piela (Łabunie), III miejsce
zajął Paweł Jędrzejewski (Łabunie) 3:24. IV miejsce Łukasz Burdzy (Wólka Łabuńska) z synem
Igorem na plecach 3:31. Jako piąty
na metę wbiegł Paweł Mróz (Bródek) 3:50 i o włos za nim Marek
Dąbrowski (Łabunie) 3:51. Stronę
sportową biegu zabezpieczali animatorzy sportu na Orliku: Iwona
Kuśmirz i Wojciech Antoniewicz.

25 października w XV Diecezjalnym Turnieju Halowej Piłce
Nożnej o puchar Ks. Biskupa Mariana Rojka dla Liturgicznej Służby
Ołtarza ministranci z łabuńskiej
parafii zajęli III miejsce w kategorii ministranci starsi.
2 grudnia w Łabuńkach
odbył się VII Mikołajkowy Turniej Karate Kyokushin. W Turnieju wzięło udział 206 zawodników
z Ukrainy (Rawa Ruska, Żółkwi)
i 7 Klubów IKO Polska: Lublina, Chełma, Białej Podlaskiej,
Tomaszowa Lub, Radzynia Podlaskiego, Przeworska, Zamościa.
Wyniki zawodników z Gminy Łabunie: chłopcy 2010-2011
(kumite) - 25 kg: I m.: Kania Dawid; chłopcy 2010-2011 (kumite) +30 kg: II m.: Sawka Szymon,
III m.: Hubala Marcel; chłopcy 2008-2009 (kumite) - 30 kg:
III m.: Kania Alan; dziewczęta kadetki 2006-2007 (kumite) +50kg:
III m.: Rozkres Wiktoria; chłopcy
2010-2011 (kata): II m.: Kania Dawid.
Cyprian Bukaj
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POŻEGNANIA
Bronisława Grela
(1941 - 2017)

Halina Mazurek
(1949 - 2017)

wieloletni pracownik Urzędu Gminy Łabunie,
Skarbnik Gminy. Ciepła, pomocna, niezwykle cicha i skromna osoba odeszła
za wcześnie nie nacieszywszy
się emeryturą i wnukami. W
2013 r. odznaczona przez Prezydenta RP Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.
Pani Halinko - w naszej pamięci pozostanie Pani na zawsze.
red.

Bronia tak ją nazywaliśmy.
Była z nami od początku powstania naszego koła,
zabawna, wesoła, kochała scenę, lubiła śpiewać,
nie bała sie wyzwań, po prostu umiała żyć. Miała wiele pomysłów na życie jednak odeszła tak
niespodziewanie.
Na strunach przyjaźni, na
skrzypcach dnia, wiatr cicho piękną piosenkę Ci gra,
nuci ją szepce między różami
w ogrodzie Broni między
krzewami. Broni już nie ma,
jest jednak coś, co mrokom
się opiera, jest pamięć, a ona
nigdy nie umiera.
Przewodnicząca KGW Łabunie
Anna Bajaka

Tadeusz Niemczycki
(1940 - 2017)

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

2017-09-30: Mazurek Halina Teresa († 68 l.)
2017-10-03: Synowiec Andrzej († 55 l.)
2017-10-05: Nowogrodzka Zofia († 94 l.)
2017-10-09: Niemczuk Alfreda († 90 l.)
2017-10-15: Nowosad Stanisława († 96 l.)
2017-10-27: Grela Bronisława († 77 l.)
2017-11-04: Niemczycki Tadeusz († 77 l.)
2017-11-09: Zaleśna Czesława († 85 l.)
2017-11-13: Pytlik Grzegorz († 61 l.)
2017-11-19: Nowak Danuta Maria († 44 l.)
2017-11-23: Lewicki Stanisław Leszek († 75 l.)
2017-12-06: Szczerbik Stanisława († 87 l.)

Tadeuszu, Bóg obdarzył Cię pięknym głosem,
muzykalnością i wrażliwością. Byłeś kolegą
o gołębim sercu i wrażliwej duszy. Pogodnym sumiennym i odpowiedzialnym, na którym zawsze
można było polegać. Twoja podróż przez życie
w ziemskim wymiarze się
zakończyła. W naszej pamięci pozostaną wspólnie
przemierzone
kilometry
w drodze na niezliczone koncerty i konkursy. Wierzymy,
że na końcu swej drogi znalazłeś spokój i radość. Ziemia, która była ci matką jest
teraz miejscem spoczynku.
Dziękujemy, że byłeś z nami.
Członkowie Chóru Konsonans

Danuta Nowak
(1974 - 2017)

Zmarli przyjaciele nie spoczywają w ziemi, ale żyją w naszych sercach…, abyśmy nigdy nie byli sami.
A. Dumas (ojciec)

WYIMEK Z GMINNEJ
DEMOGRAFII
Od początku 2017 r. do chwili zamknięcia
numeru:
• urodziło się 60 osób;
• zmarło 58 mieszkańców.

19 listopada odeszła od nas
serdeczna koleżanka. Danka – pogodna, uczynna,
zawsze uśmiechnięta, pozytywnie zakręcona osoba. Od 10 lat była zastępcą przewodniczącej KGW
w Mocówce. Pozostawiła
po sobie niedowierzanie,
smutek, niedosyt… Danka –
tyle miałyśmy jeszcze zrobić
i tyle tematów poruszyć…
Odpoczywaj w pokoju!
KGW Mocówka
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Fragmenty życia

Wierzbie, wesele

Klub Rolnika, Łabunie, 1981 r.

Łabunie, przed kościołem, koniec lat 40. XX w.

Barchaczów, wesele Stanisława Krochmala

Zespół big-beatowy Biedroneczki, Łabuńki P., 1965 r.

Łabunie, Szkoła Podstawowa, lata 80. XX w.

z arch. rodz. L. Zakrzewskiej

z arch. rodz. S. Semczuk

z arch. rodz. M. Skowyry

WKZ Del. Zamość

z arch. rodz. S. Semczuk

z arch. rodz. M. Czerwińskiej

Osoby, które posiadają archiwalne zdjęcia mieszkańców naszej gminy proszone są o ich udostępnienie (do zwrotu).
Najciekawsze zdjęcia będą systematycznie umieszczane.
Kontakt: redakcja@labunie.com.pl lub tel. 84 611 60 24

