Fotograficzny przegląd wydarzeń

23 marca 2018 r.: Misterium Męki Pańskiej

17 kwietnia 2018 r.: Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny
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KONKURS! KONKURS! KONKURS!
„Zabierz Igłę na wakacje,
wyślij kartkę do Redakcji”
Gdziekolwiek będziesz zrób zdjęcie z „Igłą”, wyślij
pocztówkę z pozdrowieniami... Najlepsze zdjęcia
i najciekawsze pozdrowienia znajdą się w specjalnym powakacyjnym numerze naszego informatora. W nim również wszystkie dobre uczynki,które
uda się nam/Wam popełnić w czasie wakacji.
SZCZĘŚLIWYCH POWROTÓW DO DOMU!

Wydajemy się dla Państwa od pięciu lat
i wydaje nam się, że z każdym numerem jest lepiej.
Dziękujemy za wspólne brnięcie przez potok słów.
Chylimy czoła przed Czytelnikami
i pochylamy się nad każdym tematem.
Redakcja

WYTAŃCZ ŻYCIE
DLA KINGI
Kinga urodziła się 31 marca 2016 r. z bardzo
ciężką wrodzoną wadą serduszka, tzw. HLHS.
Oznacza to, że nie posiada lewej komory serca,
tej najważniejszej, która odpowiedzialna jest za
pompowanie natlenionej krwi do ciała. Żeby
żyć z takim serduszkiem konieczne są trzy etapy
operacji. Kinga ma za sobą już dwa. Teraz czeka
na trzeci i szereg innych zabiegów kardiologicznych.
Kinga potrzebuje naszej pomocy i dlatego
14 lipca (sobota) na terenie Izby Muzealnej
w Barchaczowie odbędzie się wiejska potańcówka, podczas której będzie można zakupić
wiejskie jadło i domowe ciasta. Dochód ze
sprzedaży przeznaczymy na leczenie dla
Kingi z Ruszowa-Kolonii.
Zapraszamy wszystkich, którzy
chcieliby wspomóc nas w organizacji tej akcji. Wszelkie
dobro mile widziane!
ANIOŁOWO trwa!
Tel. Redakcji: 84 611 60 24

Listy od Czytelników
Letni wypoczynek
Trwa wakacyjny odpoczynek. Czas relaksu… Niektóre dzieci i dorośli wyjechali już na wczasy. Inni
przygotowują się do wyjazdu. Kiedyś na wsi nie
było „mowy” o takich wyjazdach. Chyba, że do
kuzynów albo w pole. Teraz jest inaczej. Tylko rodzice nie wiedzą czy mają jechać razem z dziećmi
czy oddzielnie. Wiadomo, że dzieci w wieku przedszkolnym to pojadą razem, ale nie wiadomo czy
nastolatki zechcą jechać z rodzicami. Wprawdzie
pedagodzy i psychologowie zachęcają do wspólnych wyjazdów, które zacieśniają więzy rodzinne (w ciągu roku nie zawsze jest czas na wspólne
rozmowy i spacery). Ważną rolę w życiu dzieci
odgrywają wyjazdy z grupą rówieśników. Uczą
one współżycia w zespole, odpowiedzialności,
samodzielności. Czasami nadopiekuńczy rodzice
wyręczają dzieci w podstawowych czynnościach
życiowych. Niektóre dzieci źle znoszą zmianę środowiska, nie potrafią się zaaklimatyzować. Raz
przywieźliśmy uczestnika na obóz harcerski do
Obroczy (gm. Zwierzyniec), który nie chciał wejść
do namiotu i oświadczył, że wraca do domu. Natomiast Ania o kilka lat młodsza od niego zachorowała nam na obozie i powiedziała, że wróci do
domu, aż wyzdrowieje, by nie sprawić kłopotu
rodzicom. Na obozach staraliśmy się tak organizować zajęcia by dzieci się nie nudziły i nie tęskniły za rodzicami. Największą frajdą dla dzieci była
kąpiel w wodzie. Dla nich tak, ale nie dla opiekunów. Stać w napięciu nad wodą i liczyć głowy
dziecięce wynurzające się z wody nie należało do
przyjemności. Lepsze były zawody sportowe, biegi patrolowe, zaślubiny z morzem (gdy byliśmy
na morzem). Wspaniałe były ogniska harcerskie
w czasie, których można było podziwiać pomysły
i talenty dzieci, nie zawsze widoczne w szkole. Pełne humoru były bale przebierańców. Można było
„zrywać” boki ze śmiechu, gdy do poloneza wraz
z dziećmi stanął nasz zaopatrzeniowiec p. Tadzio
z wałkami na głowie i w mojej długiej koszuli nocnej (pewnie moje dzieci postarały się o tę kreację).
W pobliżu naszego obozu stacjonowała jednostka
wojskowa. Żołnierze dysponowali sprzętem muzycznym i organizowali dyskoteki naszym dzieciom. Sami przy tym potańczyliśmy z naszymi druhami – studentami. Jeden z nich zwierzył się mojej
córce „fajna ta wasza kierowniczka”. Wolałabym,
żeby to powiedział któryś z oficerów… - odpowiedziałam żartobliwie. Na zakończenie miło mi było
usłyszeć „pewnie pani przywiozła same wybrane
dzieci”. Raczej wszystkie chętne.
Miłego odpoczynku letniego, pełnego dobrych
wrażeń życzy Redakcji i Czytelnikom
Helena Pokrywka
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SPOTKANIA
Przy głównej szosie hrubieszowskiej znajduje się tzw. Wojtasówka. Kilka domów położonych blisko siebie należących do
rodziny mojej bohaterki, Natalii Wojtas. 8 lutego za sprawą
Jolanty Wilkiewicz - Juś spotkałam sie z panią Natalią. To nie
była łatwa rozmowa...
Nazywam się Wojtas Natalia z domu Wilkiewicz. Urodziłam
się w Jatutowie w 1934 roku. Mama z domu Jakimiak Leokadia. Tata miał na imię Jan. Chrzestny mój - brat mamy wyszukał mi imię Natalia.

TUŁACZKA NATALII
Jest wojna
Miałam dwóch braci starszych ode
mnie: jeden o 7 lat, drugi o 5. A najmłodszy urodził się już po wojnie.
Bracia urodzili się przy szosie jeszcze przed komasacją, a ja między
pierwszą a drugą kolonią. Zastała
mnie tu wojna. Niemcy przyjechali
furmankami. Cały podwórek było
ich. Na polach żniwa, dziesiątki to
oni maskowali się nimi, na głowy
koni je wkładali. A w tym czasie
tato mówi, że do piwnicy nam
trzeba, bo nie wiadomo co tu wyniknie. Ta piwnica jeszcze jest, taka
głęboka ziemianka. I tam z nami
była sąsiadka. Sąsiad z moim tatem zaopatrywali nas w jakieś
jedzenie. A tam mieliśmy takiego
cyganka – żelazny piec. Była też
tam z nami Żydówka z chłopaczkiem. Myśmy tam raczej za bardzo
nie wyglądały. Dopiero w wieczór.
Mnie tam szczegółowo nie mówili, że jest wojna. Ale tato mówił,
że musimy w tej piwnicy siedzieć
chociaż w dzień, bo nie wiadomo
co to będzie. Tato miał odznaczenia
pewnie z pierwszej wojny lub bolszewickiej. Pamiętam Virtuti Militari. Ale dokładnie nie wiem, bo
mnie jeszcze na świecie nie było. Te
odznaczenia były schowane w taki
stół w pokoju w szufladę na klucz.
Opowiadał nam jak je wyciągał…
A jak się już tu zaczęło to zamknął
tę szufladę i wcale nie chciał jej
otwierać. Bał się… Niemcy byli
trochę. A później oni odstąpili
a ruskie najechali, ale samochodami. Ruskie jak to oni zaraz harmoszki jak to tamto… Wyszliśmy
z kryjówki. Ale to było chwilowe.
Pierwszy raz mieliśmy indyki.
Mam posadziła. Niemcy przyjechali na motocyklu i dawaj wszyst-

kie wzięli. Zostawili jakąś butelkę
z czymś. A świnie trzymaliśmy
w stodole, tam była taka wnęka,
zamykali je tam. Snopkami zamaskowane wejście. Tam świnie
stały. Bo inaczej to oni by zabrali
wszystko.
Raz była u nas ciocia, tata siostra. Piekli chleb. Nawet trzy razy
na dzień piekli. I już ten pierwszy
upieczony to później kroili i suszyli
na blaszkach w piecu. Ja tam nie
wiedziałam co się święci. Ale tam
była Skrzyńskiego Cesia, koleżanka niedaleka przyszła o tak gdzieś
z rana, ja się patrzę, a my w ganku byliśmy… to ciocię i tata zabrał
Niemiec z takim biczem, żeby prędzej szli piechotką do Łabuń. Ktoś
przeskarżył coś. Myśmy mieli takiego sołtysa zadziorę, Niemczuka.
Ani nie płakałam, ani nie krzyczałam… Później wrócili…
Moi bracia robili u Niemca. Heńka
od razu Niemiec wziął do pługa.
I musiał w żłobie spać, żeby rano
nakarmić konie i w pole. A Janek
był u jakiejś Niemki. I jak w gospodarce, krowy nakarmić, na paszę naciąć czy wypasać. Obaj byli
w Łabuńkach. To jemu było lepiej.
Tato nigdy mi nic nie mówił, bo
co miał mówić? W sionce takiej
jak pokoik podłogę zerwał, wykopał dół, wyścielił. Nasypał tam
zboża, przykrył deskami… i potem
przyniósł to na plecach w workach
nad Łabuńkę. Przynieśli do takiego jednego bliżej szosy na Łabunie,
bo on miał żarna. I z tej osypki jak
dla świnki robiliśmy pierożki, placki na patelnię. Tam był piec, to dobrze, bo można było piec. I nigdy
po tych plewach nie chorowałam.
I ja się uczyłam, tato robił duże
pierogi, a ja malutkie.
Jak jeszcze byłam w domu to parę

dni byłam w szkole. Szkoła była
przy rzece Łabuńce. A później i to
się już urwało. I wtedy tato wyczuwał, że może być wysiedlenie
czy coś tam.

Z miejsca na miejsce
Oddał mnie do Kuśmierczuka do
Łabuniek, do jakiejś naszej dalekiej rodziny. On mieszkał pod
drugiej stronie domu ludowego.
Miał starsze ode mnie dzieci, Jankę
i Zbigniewa. A on był policjantem
i jego nie ominęło wysiedlenie. Pojechałam wozem z nimi. Przesiedlili nas pod Krasnobród do Potoczka.
I tam była szkoła. Zajmowaliśmy
jeden pokój. W tej szkole była taka
dziewczyna jak ja, a może ciut starsza? Ona przychodziła do mnie,
bawiłyśmy się. Ona była bardziej
zorientowana niż ja. Bo jak jakiś
samolot jechał to kazała się nam
chować. A jak wujek karabin czyścił to Zbyszek mu pomagał.
Przed wysiedleniem byłam z tą
Jasią, sklep był zaraz po drugiej
stronie szosy. To było tak wszystko
porozrzucane i pomyślałam sobie,
że coś się tu święci. Ale to ja dziś
mówię, bo wtedy nie myślałam
wcale.
Później z Potoczka z powrotem do
Łabuniek jak rzeka Łabuńka za
szkołą ludową. Tam stał taki domek
na pustkowiu prawie i tu zamieszkałam z ojcem i braćmi, których
przesiedlili z rodzinnego domu. Ale
byłam tu niedługo. Zostawałam
sama, bo wszystko szli do folksdojczów do pracy. Matka nie wiem…
co tam było. Zawsze chodziła na
rynek. Handlowała czym miała.
Jajka, mleko czy śmietanę. Niemcy handlu zabronili, żeby Żydom
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jedzenia nie dawać. Mama miała jakiś tam więzień w Zamościu.
Potem musiała uciec, bo była na
liście straceń. Wychodzili na robotę w pole. Sprzyjała jej strażniczka, która mówiła, że przeciągnie
tę pracę dłużej, żeby zmierzch był.
I uciekła nie wiem gdzie, może do
rodziców? Ale oni też byli przesiedleni tylko nie wiem w jakim czasie. Do Chomięcisk Małych. Niemcy jej ponoć szukali… po wojnie
ja poszłam inną drogą… a teraz
mnie nie wolno było wyjść nawet na szos. Mogłam jedynie do
takiej koleżanki blisko pałacu, tam
weterynarz pracował. A gdzie indziej mi nie wolno było. Tata mówił nie. Później tato zachorował
i był w szpitalu. I tam chyba lekarz
prosił tatę, żeby został jako pomoc.
Mnie wtedy oddał do Wiatra.
On był wójtem w tym czasie.
Ja tam byłam przez zimę.

W ochronkach
A na wiosnę, mi tam nie mówili wszystkiego… powiedzieli mi
wujek z ciocią, bo to też rodzina,
że jedziem do miasta do Zamościa.
Tu jak poczta dziś jest to po drugiej stronie takie niskie budynki są
i tam weszliśmy. Jedna pani siedziała. Co tam mówiły to ja nie
wiem. I ciocia z wujkiem odeszli.
Nie powiedzieli nic. I kiedy ja
się znalazłam u sióstr zakonnych
to nawet nie wiem. To był 1943
r. Najpierw byłam w Zamościu,
ale nie mam na to potwierdzenia,
a potem w Radecznicy w ochronce dla dzieci. W Zamościu długo
nie byłam. A co dziwne… dziś się

tak zastanawiam dlaczego siostry
zakonne, ja byłam i jeszcze trzy
dziewczynki, dały nam łóżeczka
w piwnicy – może nas schowali?
Tata do mnie przychodził, odwiedzał mnie. Siostry wiedziały, że ja
beczę, to siostry mu mówiły, żeby
nie przychodził tylko z daleka patrzył jak wszystkie dzieci wychodzą… Po Zamościu tak mi się wydaje, ale byłam u babci z Małych
Chomęcisk. A babcia była przesiedlona do Ruskich Piask. Pamiętam,
że tam były tory. I ci co nimi jeździli to zrzucali węgiel czy drzewo
na pobocza, bo wiedzieli, że bida
i nie ma czym palić. A ludzie chodzili
i zbierali. Tam była babcia z dziadkiem i dwóch synów. Jeden Wacek był żonaty. A drugi Tadeusz
był w partyzantce. Jeździł nawet
do Warszawy, przywoził książeczki. Wujenka mnie uczyła czytać
i liczyć. Nazywali się Jakimiaki.
I zaraz gdzieś znalazłam się w Radecznicy. Tam było dużo dzieci
i starsze i młodsze. Ten blok stoi za
kościołem, gdzie mieszkaliśmy. Nie
wiem sama kiedy ja tam zajechałam, jak. Nie pamiętam. Musieli
w nocy, samochodów nie było.
Aw Radecznicy też mieliśmy rodzinę.
I tam, jak się później okazało mama
uciekła i później uciekł starszy brat
Henryk. I oni wiedzieli, że ja jestem w ochronce. A ja nie wiedziałam. Dopiero później się dowiedziałam, gdy byłam po pierwszej
komunii. Pierwszą Komunię św.
miałam w Radecznicy. Ojciec Andrzej Smoleń, zakonnik pamiętam
jej udzielał. Miałam jakąś sukienkę białą… ale ile tu jest bosych…
było wszystko czyste, pocerowane,
ale…

Dzieci z ochronki, o. Andrzej Smoleń,
Radecznica 1943 r.

I rocznica Komunii św.,
Radecznica 29 czerwca 1944 r.
Jak byłam u cioci Lachowicz
a z domu Pitura to ona miała
dwóch czy już trzech synów…
i myśmy koło wsi, las zaraz , paśliśmy krowy. I jeden Tadzio, najstarszy, opowiadał, że tu zaraz jest
wąwóz, że dwa wozy drabiniaste
mogły wejść. Ściany były wysokie… Żydzi to sobie robili. Oni
mieli porobione w tych ścianach
wejście, które na dzień zatykali.
I tam żyli… Śmialiśmy się z takiego powiedzenia: mamuny, mamuny a kluski mają oczy! A łyżkiem
ich, łyżkiem ich to wyskoczy!
W więzieniu byłam u mamy tylko raz z braćmi. Tato jakąś paczkę
szykował. A później już jej nie widziałam, aż dopiero w Radecznicy.
Na pewno nie raz mnie obserwowali, bo tam się chodziło wszędzie.
Za kościołem kapliczki, rzeka płynęła. I przeważnie tacy mali jak ja
to kazali indyki pilnować. I mogli
mnie widzieć… tylko się nie pokazywali. Chodziliśmy sobie od kapliczki do kapliczki. Ale też chodziliśmy na rwanie jabłek do sadów
razem z siostrą. Starsze dzieci rwały,
a my tylko zbieraliśmy. I nie wolno nam jeść jabłek, siostra mówiła,
że ten pan nam da a my musimy
tu zrobić porządek. A myśmy się
sióstr słuchały. Jeden raz byłam
tylko chora. I nie wiem czego…
byliśmy z siostrami w lesie na jagodach. Nie wiedziałam czego ja
się znalazłam w łóżku u sióstr…
a wcześniej, gdy chodziliśmy po lesie to się szło i nie patrzyło bardzo
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pod nogi, a tam był dół zamaskowany, pewnie partyzantka miała
i ja do niego wpadłam. Może dlatego? Nie wiem do dziś. A siostry
pamiętam były też z Łabuń. Rano
był zawsze apel. Korytarz długi
na cały budynek a na tym korytarzu w dwuszeregu dzieci. Dziewczynki miały siostry, a chłopcy zakonników. Chłopcy byli w innym
budynku. Pamiętam tylko jedną
dziewczynę, była moją opiekunką.
Na imię miała Lucyna… miałyśmy
razem szafkę. Co myśmy tam mogły mieć? Ale to były nasze skarby.
Nie pamiętam, jak się znalazłam
u cioci z mamą. Ale tu jest droga
jak na Radecznicę, a przy niej rzeka
szeroka… i tyle jeszcze pamiętam,
że Niemcy palili po nocach wsie
jak odchodzili. To ja już byłam
w Sułowcu i mama była. Po wojnie u dziadzia w Chomęciskach był
dom nie zniszczony to tam poszliśmy najpierw… zanim tu zrobili.
Nasz rodzinny dom został rozebrany jak Niemcy kapitulowali. Był
mostem na głównej szosie. Partyzantka spaliła most i na ten most
ten dom zabrali. Tato wiedział, oni
wszystko wiedzieli… nieważne…
Wiedział, gdzie nasza kobyła była
i miała rocznego źrebaka. Po wojnie z młodszym bratem Janem
zwieźli i złożyli dom. Trochę było
połamane, ale mieliśmy dach nad
głową, bo był tam tylko piorunochron.

Rodzina Wojtasów,
l. 60. XX w.

Zaraz było wyzwolenie,
a my w tym czasie już razem
z mamą byłyśmy u rodziny. Ciocia wyszła za mąż, ale miała jeszcze dwóch braci i siostrę. Ten jeden
brat był w partyzantce, drugi coś
miał z nogą. W Sułowcu to było.
Najstarszy był Felek. Pamiętam,
jak mówił: czekaj ja pójdę zaniosę im jeść do lasu to i ty ze mną
pójdziesz. Byłam w lesie raz. I tam
byłam jak już wyzwolenie było.
Ja zostałam u babci, bracia poszli
odbudować dom…
Wyzwolenie zastało mnie w Radecznicy, zostałam trochę u babci, a potem do domu. Do szkoły
parę dni chodziłam w Łabuńkach.
Od razu do trzeciej klasy poszłam.
A później do Zamościa. Trochę do
„szóstki” chodziłam, trochę do
„dwójki”. Potem w szkole zawodowej jako krawcowa. Szyłam długo,
jeszcze do niedawna. Męża spotkałam w szkole. On był stąd, z tej
kolonii. Pobraliśmy się, jak miałam
19 lat. Czworo dzieci… a ten bawidamek. Sąsiadki się ze mnie
śmiały, że ja buraki wożę, że robię
wszystko sama, a później mi zazdrościły… Lepiej mi było bez niego jak z nim.

Po latach
Rodzice nie mówili mi, że pójdę
tam, tu, do kogoś na wyraz. Do Kuśmierczuka do Łabuniek tato jeździł rowerem i zawsze mnie brał,
więc ja wiedziałam, że to rodzina.
Ale później to mówił, że pojadę
z wujkiem i ciocią.
Z żołnierzami niemieckimi bezpośredni nie miałam kontaktu… Oni
zawsze lubieli przy studni dużo się
myć. Raz przyjechali na motorze
jeszcze w Jatutowie w domu rodzinnym. Przyjechali i zobaczyli indyki. Wszystkie wyłapali. A mama
mówiła, że wychowała i nawet nie
spróbowała. U nas mieszkał w pokoju taki jeden magazynier. Jak jakiś żołnierz chciał zmienić ubranie
to tam było. Magazyn był u nas
w dużym pokoju. Jak ktoś zmienił
mundur to ten oddany mundur
musiał spalić.
Cioteczny brat mego tata Krukowski to mieli jedną Kladzie a później mieli chłopaczka. I ta Kladzia
była za drutami, była bardzo chora
i byłaby pewnie nie wyszła cało

Natalia Wojtas z dziećmi:
Mieczysławem i Teresą; Jatutów
stamtąd. Ale w Szopinku był stryjka brat rodzony. I on, może tak
specjalnie, żeby ją wydrzeć stamtąd to się przepisał na folksdojcza.
I wyrwali ją. A jej matka, moja
stryjenka była w ciąży i urodziła…
wieźli ich w wagonie do Niemiec
i ten chłopczyk zmarł. To wyrzucili
jak kota…................................................
Po wojnie stryjenka mieszkała
w Zamościu była krawcową, stryjek był stolarzem. A pochodziła
z Tuczap, tam pod lasem.
Tato zmarł w 1995 r. A jego odznaczeniami zainteresował się Roman.
Wszedł po drabinie na strych, tam
nad wejściem, nad drzwiami była
skrytka. I znalazł. Odsunął deseczkę, bo tata już wcześniej przeniósł
z szuflady medale. Te odznaczenia
wędrowały razem z nim. W tej
skrytce były srebrne kieliszki takie
zwykłe i medale wszystkie. Kieliszki zostały sprzedane w Zamościu
w sklepie z jakimiś dewocjonaliami. A medale były, ale być może
wziął je Heniek, najstarszy brat?
Nie wiem, gdzie się podziały. Tato
był w górach na granicy. Zawsze
te góralskie piosenki śpiewał, opowiadał co tam robili. A po wojnie
naprawiał zegarki. Ktoś w wojsku
był zegarmistrzem i go nauczył.
A czego on nie potrafił? Może nie
tak fachowo, ale… przyszedł stryjko Krukowski Adam i mówi: patrz
Jaśku, a on był taki masywny
chłop, takie spodnie mam, zapnę
i one mi już się odpinają i są na
kolanach. A tato popatrzył i mówi:
Adam, ja ci uszyję spodnie. I uszył.
Taka złota rączka. Reperował zegarki, których po wojnie było brak.
Czasami z dwóch jeden wyszedł.
Warsztat miał w ganku.
Brałam wszystko na rozum, że trzeba tak postępować jak każą. Jakoś
przeżyłam wojnę…
Agnieszka Piela
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Z ŻYCIA OSP

4 maja 2018 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się
uroczyste obchody Ogólnopolskiego Dnia Strażaka „Ruch strażacki
– 100 lat dla Niepodległej”. Okolicznościowe odznaczenia odebrali
przedstawiciele 52 Ochotniczych
Jednostek Straży Pożarnej świętujących w tym roku 100-lecie
istnienia. Jednostki zostały odznaczone Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej, jest to
najwyższe odznaczenie związkowe. Wśród odznaczonych znalazła się również Ochotnicza Straż
Pożarna z Łabuniek, która w tym
roku obchodzi jubileusz 100-lecia

powstania. W skład Pocztu Sztandarowego weszli: Naczelnik OSP –
dh Mariusz Branecki, Zastępca
Naczelnika – dh Jarosław Ludowski oraz Sekretarz OSP – dh Marcin Zygmunt. Dyplom w imieniu
Prezesa OSP Łabuńki dh Jerzego
Braneckiego, odebrał Honorowy
Prezes OZG ZOSP RP dh Antoni Wojciech Turczyn. Doniosłość
uroczystości potęgował fakt połączenia uroczystości z obchodami
100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, która nie
była i nie będzie obojętna ruchowi
strażackiemu.

ZAWODY
OSP 2018

Oficjalna klasyfikacja końcowa
gminnych zawodów sportowopożarniczych w 2018 r.

3 czerwca na stadionie sportowym
w Łabuniach rozegrano zawody
sportowo-pożarnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy Komarów-Osada i Gminy
Łabunie.
W czasie zawodów druhowie rywalizowali w konkurencjach sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.

dh Mariusz Branecki

• I miejsce: OSP Majdan Ruszowski
• II miejsce: OSP Łabunie
• III miejsce: OSP Ruszów
• IV miejsce: OSP Barchaczów
• V miejsce: OSP Łabuńki
• VI miejsce: OSP Bródek
Do zawodów nie zgłosiła się jednostka OSP z Wólki Łabuńskiej.
Adam Sokołowski

9 czerwca 2018 roku, w Łęcznej
odbyły się Wojewódzkie Uroczystości „Dnia Strażaka 2018”. W uroczystym apelu w centrum miasta
na Placu Kościuszki uczestniczyły
134 jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych woj. lubelskiego ze stuletnim i wyższym stażem działalności społecznej wraz z pocztami
sztandarowymi. Z naszej Gminy
udział wzięły dwie jednostki: OSP
Łabuńki (100 lat) i OSP Łabunie
(102 lata). Odznaczenia z rąk Wojewody Lubelskiego Sławomira
Sosnowskiego oraz Prezesa Zarządu Głównego ZOSP w Warszawie
dha Waldemara Pawlaka odebrali Prezesi OSP: dh Jerzy Branecki
i dh Tadeusz Gałek.
dh Mariusz Branecki
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NASZE PASJE

Choć najbardziej znanym w Polsce strażakiem jest książkowy Wojtek, a dużą popularnością cieszy się animowany Strażak Sam, my rozmawiamy z prawdziwym strażakiem, mieszkańcem Łabuń Sławomirem Umylańskim
– wiceprezesem Naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łabuniach…

Strażak, ale nie Sam

Łabuńki Pierwsze, 2017 r.
fot. Agnieszka Piela

Redakcja: Jak Sławek został strażakiem?
Sławomir Umylański: Do prawdziwej formacji ochotniczej zaciągnąłem się dziesięć lat temu.
Najpierw jako szeregowy strażak,
później zostałem kierowcą jednostki, a kilka lat temu koledzy powierzyli mi funkcję Naczelnika OSP.
Red.: To Sławomir. A Sławek – kilkuletni chłopiec?
S.U.: Dorastałem ze strażackim
mundurem. Śmieję się nawet,
że jeszcze nie umiałem chodzić a już
byłem strażakiem. Wszystko dzięki
tacie, który był strażakiem. Często
brał mnie do strażnicy; pokazywał
motopompy, pozwalał wejść do
wozu bojowego, zabierał na zawody. Poniekąd byłem wychowywany na strażaka.
Red.: I dowódcę?
S.U.: To duże zobowiązanie. Bycie naczelnikiem jednej z siedmiu
w gminie jednostek, która w 2016
roku świętowała stulecie powstania, to zaszczyt i wyzwanie. Od
moich decyzji, rozpoznania, doświadczenia zależy powodzenie
akcji i bezpieczeństwo chłopaków.
Na akcji trzeba błyskawicznie rozpoznać zagrożenie, odciąć prąd czy
gaz, sprawdzić czy w płonącym
budynku nie ma ludzi. Ekipa musi
być zgrana, my rozumiemy się bez
słów.

Strażak zwykle utożsamiany jest z bohaterem, cieszy się uznaniem społeczności. Zawsze gotowy, by nieść pomoc potrzebującym, chociaż tu
i ówdzie – np. po świętym Florianie daje się zaobserwować druhów
w nieco mniejszej gotowości bojowej - nie to jest jednak tematem naszej
rozmowy. Nasz rozmówca jest zupełnie inny… jest zawsze tam, gdzie go
potrzebują: przy powodziach i podtopieniach, przy usuwaniu zasp i sopli
lodu, przy ratowaniu zwierząt, które wpadły do studni lub weszły na
drzewo i nie potrafią zejść. Stawia czoła żywiołom, walczy z szerszeniami, a niekiedy z ludzką głupotą. Pasjonuje się też lokalną historią.
Red.: Każdy może zostać strażakiem?
S.U.: Każdy. I nie trzeba być Supermanem, wystarczą szczere chęci.
Ważne by nikogo nie wykluczać.
W jednostce jest wiele pracy, nie
wszyscy muszą działać na „linii
ognia”, jeden kieruje ruchem, drugi
rozkłada sprzęt. Ktoś inny zadba o
dokumentację.
Red.: W jakich szkoleniach uczestniczą strażacy?
S.U.: Podstawowe – wodne i ratownictwa technicznego, medyczne oraz dowódcze, naczelników,
kierowania ruchem drogowym
i LPR (lotnicze pogotowie ratunkowe). Mam wszystkie szkolenia
organizowane według „Systemu
szkoleń członków Ochotniczych
Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 r.
Red.: Czy to dzięki temu wyszkoleniu OSP Łabunie jest w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym?
S.U.: Chyba w każdej gminie są
takie jednostki. Specjalnie wyszkolone i wyposażone, zawsze gotowe do pomocy straży zawodowej.
W każdego roku wyjeżdżamy do
najrozmaitszych akcji czasami nawet kilkadziesiąt razy, to bardzo
dużo, jak na jednostkę ochotniczą.
Do tego Łabunie i OSP Zwierzyniec

to dwie jednostki wytypowane w
obwodzie lubelskim do wyjazdów
w przypadkach większych kataklizmów: powodzi, huraganów,
śnieżyc. Nasi chłopcy pomagali np.
podczas powodzi w gminie Wilków.
Red.: Boisz się? Strażak musi być
dzielny, ale i sprawny fizycznie.
S.U.: Dlatego regularnie ćwiczymy. Bierzemy udział w symulowanych akcjach ćwiczeniowych.
Strażak musi być odważny, ale
powinien postępować mądrze, nie
brawurowo. A o tym mówią nam
na szkoleniach. W naszej jednostce
są strażacy wyszkoleni z pierwszej
pomocy i ratownictwa technicznego. Czy się boję? Każdy się czegoś
obawia. Strach nie może zdominować kogoś, kto niesie pomoc, więc
w akcji myśl o tym, że coś może mi
się stać nie jest dominująca.
Red.: Z kim współpracujecie?
S.U.: Przede wszystkim współpracujemy z pozostałymi jednostkami
gminnymi OSP oraz PSP Zamość,
ale też zależnie od potrzeb z innymi
podmiotami: KGW, Referatem Promocji i Rozwoju Gminy przy zabezpieczaniu różnego rodzaju imprez,
z gminną biblioteką – kiedy wydawaliśmy publikację na okoliczność
jubileuszu 100-lecia jednostki. Jesteśmy gotowi i otwarci na współpracę – odwiedzają nas uczniowie

kwiecień - czerwiec 2018 | IGŁA 9

i przedszkolaki, bywamy zapraszani do szkół z pokazami sprzętu.
Red.: Co wyjątkowego ma w sobie
strażak?
S.U.: Nic nadzwyczajnego. Po prostu niesiemy pomoc. Jadąc na akcję nie pytamy, czy ktoś jest biedny,
czy bogaty, do jakiej należy partii,
jakiego jest wyznania. Niesiemy
pomoc każdemu. Każdy strażak jest
bezinteresowny i zawsze gotowy
do akcji. Nie wystawiamy mandatów, nie naliczamy punktów karnych, nie da się nas nie lubić.
Red.: Ludzie dziękują wam za okazaną pomoc?
S.U.: Rzadko. Dziś – z przykrością
to stwierdzam – większość ludzi
uważa, że im się wszystko należy.
Zdarzyło się podczas interwencji
w Wólce Łabuńskiej i Łabuniach-Reformie, że kiedy po zalaniu gospodarstw odpaliłem własną koparkę, skrzyknąłem chłopaków by
udrożnić rowy i pomóc poszkodowanym mieszkańcom, ci wezwali policję na ochotników z innych
jednostek, którzy przyjechali im
z pomocą.
Red.: Warto zatem poświęcać czas,
zdrowie, a nawet życie. To przecież
ryzykowne i niebezpieczne zajęcie?
S.U.: Ale też pasja. Jak ktoś połknie
tego bakcyla i pokocha, wsiąka
na całe życie. A na wdzięczność
nie ma co liczyć. Czasem ludzie są
w zbyt dużym szoku, by pamiętać
o podziękowaniu. Zresztą nie dla
podziękowań zostaje się strażakiem.
Red.: Jaka jest największa nagroda
dla strażaka?
S.U.: Dobre słowo albo jeśli zabraknie słów uśmiech osoby, której
pomogliśmy.
Red.: Strażak ochotnik bywa też
odznaczany za służbę. Jakie to są
odznaczenia?
S.U.: Od Odznaki Strażak Wzorowy po Złoty Znak Związku OSP RP
i Medal honorowy im. Bolesława
Chomicza. Jest też trzystopniowy
„Medal za Zasługi dla Pożarnictwa” i Odznaka „Za wysługę lat”.

Red.: Które z nich przypadły Tobie?
S.U.: W 2011 r. - Brązowy „Medal za
Zasługi dla Pożarnictwa”; w 2016
r. - Odznaka „Za wysługę lat” - V;
w 2016 r. - Srebrny „Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”. Niedawno nasza jednostka otrzymała od
Marszałka Sosnowskiego medal
z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości.

100-lecie OSP Łabunie, 2016 r.
fot. Tomasz Gwozda

Red.: Strażaka wyróżnia także
mundur, a za mundurem panny
sznurem?
S.U.: Trochę tak, ale żony niektórych strażaków - w tym moja, która ukończyła profesjonalny kurs
strażaka ratownika – na co dzień
nauczyciel biologii – wstępują do
straży równie ochoczo, jak mężowie. W akcjach jest nieoceniona
w niesieniu pomocy.
Red.: A w domu?
S.U.: Kiedy padnie sygnał przez radio albo zawyje syrena, żona nie
stawia zbędnych pytań, rozumie,
czym jest strażacka służba. Sama
obecnie nie bierze udziału w akcjach. Urodziła nam się córka.
Red.: Zawsze i wszędzie gotowy
by spieszyć z pomocą? Rzucasz
wszystko?
S.U.: Właściwie tak, ale nie ma ludzi nie zastąpionych, więc jeśli nie
ja to znajdzie się ktoś inny gotowy
do akcji.
Red.: Którą akcję pamiętasz szczególnie?
S.U.: Nie rozpamiętuję akcji ratowniczych. Niektórych lepiej nie pamiętać. Były takie, w których ratowałem życie i takie, gdzie niestety
były ofiary. Każda akcja to nowe
wyzwanie i nowe emocje.

Red.: Praca strażaka wiąże się
z obciążeniami. Jak sobie radzisz ze
stresem?
S.U.: Interesuję się lokalną historią.
Zwłaszcza okresem II wojny światowej. Poza tym pracuję, prowadzę
szkolenia dla operatorów koparek.
Nie mam czasu na stres…
Red.: O czym marzy druh Sławomir – Naczelnik OSP Łabunie?
S.U.: Służbowo marzy mi się remiza
strażacka z prawdziwego zdarzenia,
taka z wieżą i zegarem. Dodatkowo nowy wóz bojowy z napędem
na 4 koła. Zawodowo – świadczę
usługi koparką – chciałbym natrafić na jakiś skarb, który rozsławiłby
Łabunie. Nie wiem, np.: szkielet dinozaura, samolot czy choćby armata typu Schneider, która „przybyła”
do Polski w 1918 roku wraz z armią
gen. Hallera.
Red.: Jakie są największe bolączki
łabuńskiej jednostki?
S.U.: Przede wszystkim brakuje
ludzi młodych, zaangażowanych,
odpowiedzialnych, chętnych do
niesienia pomocy.
Red.: Strażacy to nie tylko gaszenie
pożarów.
S.U.: Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebują: przy podtopieniach, przy
usuwaniu zasp, przy ratowaniu
zwierząt. Jesteśmy wzywani do
wypadków drogowych, gdy trzeba
rozciąć karoserię auta i wyciągnąć
poszkodowanych. Uczestniczymy
w gminnych i kościelnych uroczystościach, np.: Misterium Męki
Pańskiej, czy Orszak Trzech Król.
Zabezpieczaliśmy różne wydarzenia od sportowych po turystyczne.
Czujemy, że jesteśmy potrzebni.

Zawody sportowo-pożarnicze
Łabunie, 2016 r.
fot. Adam Sokołowski
rozmawiał
Piotr Piela

10 IGŁA | kwiecień - czerwiec 2018

Jak to z
BRODZIANKAMI było…
HISTORIA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

(9)

Bródek
Ten tekst powstał wiele lat temu… dokładnie
w 2006 roku na 20-lecie KGW Bródek. Stanowi wstęp do publikacji „Brodzianki – z repertuaru zespołu śpiewaczego przy Kole Gospodyń Wiejskich w Bródku” zawierającej teksty
piosenek, skecze, skany dyplomów i zdjęcia
członkiń. Przywołuję te zdania dziś. Może kiedyś publikacja ujrzy światło dzienne…

Zespół Śpiewaczy przy Kole Gospodyń Wiejskich
w Bródku powstał w 1976 roku z inicjatywy Pani
Czesławy Kuśmirz, nauczycielki w tamtejszej Szkole
Podstawowej. Opiekunem grupy została ówczesna
kierownik tejże szkoły, Pani Teresa Choduń. Pierwszy
program zespół zaprezentował podczas obchodów
„Dni Miejscowości” 15 maja 1976 roku. Członkinie pisały własne teksty mówiące o problemach wsi, życiu
mieszkańców, ich troskach i radościach, równocześnie
zespół poszerzał swój repertuar o zasłyszane pieśni
folklorystyczne z terenu całego kraju. Zmieniał się też
skład grupy. Początkowo zespół tworzyły: Czesława
Kuśmirz, Maria Burda, Stanisława Harasiuk, Maria Soboń, Natalia Kłos, Janina Kulpa, Helena Burda, Anna Granda, Janina Rosicka, Stefania Pudełko,
Magdalena Palichleb. W kolejnych latach dołączały:

Zofia Firek, Zofia Buczak, Danuta Paszkowska, Helena Wojtas, Danuta Łazorczyk, Maria Bodziuch, Anna
Krzaczkowska, Helena Gawęda, Krystyna Łach, Zofia
Pudełko, Elżbieta Bogucka, Maria Godzisz, Emilia
Harasiuk, Czesława Zaleśna, Jadwiga Zaleśna, Elżbieta Soboń, Małgorzata Soboń, Irena Kulpa, Janina
Burda, Anna Bodziuch, Alina Majewska, Krystyna
Majewska, Irena Mróz, Emilia Wojtas oraz okazjonalnie Bogusław Soboń (w skeczach), Dorota Rosicka
(solistka), Franciszek Rosicki (gra na skrzypcach). Bródeckie gospodynie brały udział w rozmaitych uroczystościach na terenie gminy, prezentowały także swój
dorobek artystyczny na przeglądach powiatowych
i wojewódzkich.
Ważniejsze występy:
• lipiec 1977 r.- Amfiteatr Zamość – Dni Folkloru Zamojszczyzny
• 27 kwietnia 1985 r.- WDK Zamość - Festiwal Kapel
i Śpiewaków Ludowych
• 8 czerwca 1985 r.- Tomaszów Lubelski - Festiwal
Kapel i Śpiewaków Ludowych
• 23 czerwca 1985 r.- Osuchy - Przegląd Pieśni Partyzanckiej i Żołnierskiej „Osuchy’85”
•
25 maja 1986 r.- Tomaszów Lubelski - Wojewódzki
Przegląd Kapel i Śpiewaków
Ludowych
•
22 czerwca 1986 r.- Osuchy - Przegląd Pieśni Partyzanckiej i Żołnierskiej „Osuchy’86”
•
20 lipca 1986 r.- Zwierzyniec - Dni Folkloru Zamojszczyzny
W 1985 r. dzięki staraniom
ówczesnej przewodniczącej
Pani Stanisławie Harasiuk
KGW otrzymało lubelskie
stroje ludowe. Po dziesięciu
latach istnienia 25 maja 1986
r. zespół przyjął nazwę zaproponowaną przez Panią Elżbietę Soboń „BRODZIANKI”.
W 30. rocznicę powstania zespołu i w 20 lat od przyjęcia nazwy powstał okolicznościowy folder.
Dziękuję Pani Krystynie Łach za wypożyczenie zdjęć,
nieżyjącym już niestety Paniom Stanisławie Harasiuk
i Magdalenie Palichleb za udostępnienie tekstów.
Szczególne podziękowania kieruję ku Pani Czesławie
Kuśmirz wdzięczna za teksty, dobre słowo, życzliwość
i poświęcony czas.
Agnieszka Piela
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25 marca w sali konferencyjnej Domu Kultury w Łabuniach podsumowano 9. edycję Gminnego Konkursu Plastycznego „Przed Wielkanocą” pod Patronatem Wójta Gminy Łabunie Antoniego Wojciecha
Turczyna.
Nagrodzeni w kategorii Kartka świąteczna
(zgłoszono 108 prac):
• I miejsce: Mróz Natalia kl. 0 – SP Łabuńki Pierwsze,
Branecka Lena – PP Łabunie, Bryk Julia – PP Łabunie, Skiba Marlena kl. 0 – SP Łabuńki P., Sokołowska Emilia kl. IV – SP Łabunie;
• II miejsce: Piłat Marcel kl. I – SP Łabuńki P., Siwiec
Lena kl. 0 – SP Łabuńki P., Lalik Jakub – PP Łabunie,
Gromek Lena kl. I – SP Łabunie, Jastrzębska Maria
kl. I – SP Łabunie, Podpryga Wiktoria kl. I – SP Łabunie;
• III miejsce: Słupski Miłosz kl. 0 – SP Łabunie, Wilkiewicz Wiktoria kl. IV – SP Łabuńki P., Dębkowska
Zuzanna kl. I – SP Łabunie, Lupa Maja kl.0 – SP
Łabunie, Zubrzycka Anna kl. I – SP Łabunie, Wolska Hania kl. 0 – SP Łabunie, Marcel Greszta – SP
Łabunie,
• I miejsce: Kostrubiec Justyna – Ruszów;
Nagrodzeni w kategorii Pisanka
(wpłynęły 104 prace):
• I miejsce: Ciuraszkiewicz Weronika kl. V – SP Łabuńki P., Krupa Amelia kl. II – SP Łabunie, Smalcuga Natalia kl. II – SP Łabunie, Tomasiak Aleksandra
kl. V – SP Łabuńki P., Kulpa Paweł kl. VI – SP Łabuńki P., Rycak Daria kl. II – SP Łabunie, Tymczuk
Dawid klasa IV – SP Łabuńki P.;
• II miejsce: Jastrzębska Ilona kl. IV – SP Łabunie, Palonka Wiktoria kl. III – SP Łabuńki P., Dębkowski
Miłosz kl. III – SP Łabunie, Sawka Emilia kl. VI – SP
Łabuńki P., Mołdoch Szymon kl. VI – SP Łabuńki P.,
Lalik Magdalena kl. IV – SP Łabunie, Tymczuk Kac-

per kl. III – SP Łabuńki P., Górska Amelia kl. II – SP
Łabunie,
• III miejsce: Góra Anna kl. III – SP Łabuńki P., Rycak
Patrycja kl. IV – SP Łabunie, Helman Karolina kl.
II – SP Łabunie, Sokołowska Patrycja kl. I – SP Łabunie, Sokołowski Dominik kl. I – SP Łabunie, Jastrzębski Marcin kl. II – SP Łabunie, Hołys Oliwier
kl. II – SP Łabunie, Turczyn Weronika kl. III – SP
Łabuńki P., Starszuk Bartłomiej kl. III – SP Łabuńki
P., Żuk Oliwia kl. I – SP Łabunie, Małys Julia kl. I –
Łabunie, Turczyn Lena kl. 0 – SP Łabuńki P.,
• I miejsce: Wiater Danuta – Ruszów, Swaczyna Anna
– Ruszów.
Nagrodzeni w kategorii Stroik
(zgłoszono 56 prac):
• I miejsce: Gałek Krystian kl. V – SP Łabunie, Pyś
Paulina kl. V – SP Łabunie, Pokrywka Dawid kl. I
– SP Łabunie, Chwedyk Emilia – PP Łabunie, Szeremeta Wiktoria kl. IV – SP Łabunie,
• II miejsce: Flak Amelia kl. III – SP Łabuńki P., Karchut Kinga kl. V – SP Łabunie, Śliwińska Milena
kl. I – Łabunie, Topolski Hubert kl. II – SP Łabunie,
Semczuk Kornelia – SP Łabuńki P., Wójcik Jakub kl.
V – SP Łabunie,
• III miejsce: Burdzy Patrycja kl. V – SP Łabuńki P.,
Rybicka Zuzanna – PP Łabuńki P., Śliwińska Martyna kl. V – SP Łabunie, Kowalczuk Mikołaj – SP
Łabuńki P., Michniak Katarzyna kl. V – SP Łabunie,
• I miejsce: Murmydłowska Beata – Bródek,
• II miejsce: Synowiec Beata – Łabunie,
• III miejsce: Byczek Stanisława – Łabuńki P., Boć Jadwiga – Ruszów.
Tegoroczny finał zasilił konto Lubelskiego Hospicjum
dla Dzieci im. Małego Księcia kwotą 1516 zł.
W imieniu podopiecznych hospicjum dziękujemy
Mieszkańcom naszej gminy za okazaną pomoc.
red.

10-lecie LGD „Ziemia Zamojska”
6 lutego 2018 r. odbył się jubileusz dziesięciolecia powstania
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy
Działania „Ziemia Zamojska”. Jubileusz stanowił okazję do podsumowania działalności Stowarzyszenia oraz podziękowań dla
długoletnich, aktywnie wspierających członków.

Podziękowania od Pani Prezes
Dominiki Witkowskiej otrzymali
również byli oraz obecni członkowie organów: Zarządu, Rady oraz
Komisji Rewizyjnej. Zaproszonym
gościom zaprezentowano zdjęcia
stanowiące wspomnienia przedsięwzięć z okresu 10 lat działalności
LGD.

10-lecie LGD
fot. www.lgdziemiazamojska.pl
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WOKÓŁ
JEDNEGO ZABYTKU
Pierwszym i najstarszym patronem powołanej w 1436
roku parafii w Łabuniach
był św. Dominik. Jak zostało
wspomniane, jest to rzadkie
na terenie obecnej diecezji
zamojsko-lubaczowskiej patrocinium, kolejne znajduje
się w Turobinie. Niemniej trzeba zauważyć, że biskup który
erygował naszą parafię – Jan
Biskupiec był dominikaninem.

Łabunie, plac przy kościele, kapliczka
słupowa, św. Dominik, 2. poł. XIX w.,
fot. A. Szykuła-Żygawska, 2012 r.

Kult św. Dominika promieniował
także z zakonów dominikańskich,
których, obok franciszkańskich na
terenie Roztocza było najwięcej.
Najwcześniej przybyli do Hrubieszowa, bo na początku XVI wieku.
W XVII stuleciu założono klasztory
tego zgromadzenia w Krasnobrodzie i Janowie.
Jako, że św. Dominik był patronem parafii w Łabuniach, można
przypuszczać, że jego wizerunek
zdobił ołtarz główny. Z wizytacji biskupich kościoła wynika, że
w latach 20. XVIII wieku obrazy
ukazujące patrona znajdowały się
też w ołtarzach bocznych. Były to
dwa ołtarze – ołtarz czwarty i piąty, czyli te usytuowane dalej od
ołtarza głównego.
Pewną kontynuacją kultu św. Dominika w naszej parafii w ubiegłych stuleciach była działalność
Bractwa Różańcowego. Działało
ono przy parafii co najmniej od
1727 roku, kiedy jest wymieniane
w dokumentach, było aktywne
też w 1814 roku. Wpłynęło ono
swą działalnością na rozwój kultu
patrona, ponieważ według legen-

ŚWIĘCI PAŃSCY

Z KOŚCIOŁA W ŁABUNIACH
CZ. 2

Pierwszy patron naszej parafii Święty Dominik Guzman
dy Maryja przekazała z Niebios
różaniec ze wskazówkami jak się
na nim modlić świętemu Dominikowi i świętej Katarzynie Sieneńskiej. Według innej legendy, Maryja parze świętych przekazała nie
tylko różaniec, ale też szkaplerz.
Można zatem mówić, że nabożeństwo dla Matki Bożej Szkaplerznej
w naszej parafii ukształtowało się
na kanwie kultu dla św. Dominika.
Do legendy o przekazaniu różańca
odwołuje się obraz w pierwszym
po lewej stronie od ołtarza głównego, ołtarzu bocznym. Został namalowany w 2. połowie XVIII wieku
i być może jest fundacją Bractwa
Różańcowego. Widzimy na nim św.
Dominika klęczącego przed Maryją

Łabunie, kościół parafialny, ołtarz
boczny, scena przekazania przez Maryję św. Dominikowi różańca, 2. poł.
XVIII w.; fot. A. Piela, 2012 r.

z Dzieciątkiem. Matka Boża przekazuje zakonnikowi różaniec. Siedzi na renesansowym w formie
tronie, a na jej kolanach Dzieciątko
Jezus unosi dłoń w kierunku świętego w geście błogosławieństwa.
Wizerunek odwołuje się do dzieł
malarstwa renesansowego i barokowego. Anonimowy autor ukazał
scenę we wnętrzu. Uzyskał głębię
poprzez skróty perspektywiczne
architektury. Kompozycję w trójkącie na pierwszym planie równoważy okno z widokiem panoramy
miasta.
Łabuński kościół zdobi ciekawy
cykl obrazów o ramach wmontowanych wprost w ściany nawy
głównej (cyklowi temu poświęcimy jeden z kolejnych opowieści). W tym miejscu chcę zwrócić
uwagę, na pierwszy obraz z owego cyklu – na ścianie południowej
prezbiterium. Widzimy niebiańską
scenę. Oto Maryja z Dzieciątkiem
na ramionach kieruje rękę ku klęczącym przed nią, w innej sferze
świętym Katarzynie i Dominikowi. Para zakonników otrzymuje
od Maryi szkaplerze. Wedle kart
zabytków cykl, o nieco ludowym
sposobie malowania powstał na
przełomie XIX i XX wieku.
Łabunie, kościół
parafialny, obraz
w ścianie nawy
głównej, scena przekazania
przez Maryję
św. Dominikowi
różańca, XIX/XX
w. ; fot. A. Piela,
2012 r.
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Z końca XIX wieku pochodzi analogiczna scena na feretronie. Oto
z jednej widzimy scenę przekazania różańca świętego parze zakonników. Jakże wymowna jest scena
na drugim tle: dusz, zatopionych
w ogniu, dla których różaniec
i modlitwy wiernych są ratunkiem.
Z drugiej strony feretronu jest namalowana scena przekazania przez
Maryję szkaplerza.

Św. Dominik Guzman żył w XIII stuleciu w Hiszpanii. Jest założycielem
zakonu Dominikanów. Kształcił się w Palencji, następnie pełnił posługę
kapłańską w parafii w mieście Osma. Dużo podróżował i zajmował się
nawracaniem innowierców. Życiowe zasady św. Dominika stały się inspiracją w ustanowieniu reguły powołanego przez niego zakonu, który
miał zajmować się działalnością duszpasterską. Reguła dominikańska
została zatwierdzona w 1215 roku. Wówczas też pierwsi dominikanie
złożyli śluby zakonne i zostali wysłani na misje. W czasie jednej z podróży do Rzymu, św. Dominik spotkał się ze św. Franciszkiem. Poznał
również dwóch Polaków, św. Jacka Odrowąża i błog. Czesława, którym
polecił misję w Europie Wschodniej i nadbałtyckiej.
W tym miejscu warto poświęcić
uwagę figurom
ufundowanym
do wzniesionej pod koniec
XIX wieku kapliczki na przykościelnym
placu.
Obok
św.
Wojciecha – patrona
Polski, Matki
Bożej Różańcowej
oraz
Antoniego,
którego
kult
rozpowszechnił się za spra-

wą sprowadzonych z Radecznicy
wizerunków, ufundowano rzeźbę
przedstawiającą św. Dominika.
Został przedstawiany w szatach
dominikańskich, w habicie szkaplerzu. W uniesionej dłoni trzymał
prawdopodobnie krzyż.
Drugą patronką naszej parafii jest
Matka Boża Szkaplerzna, a w szerszym kontekście – Matka Boża.
Wyrazem tego kultu są znajdujące
się w kościele wizerunki. Temu tematowi będzie poświęcony kolejny artykuł.
Agnieszka Szykuła-Żygawska

PRZYDROŻNI ŚWIADKOWIE
WIARY I HISTORII

ŁABUNIANA*

Łabunie

Cegiełka na budowę
ośrodka zdrowia
w Łabuniach

ul. Zamojska
Figurę Matki Bożej Niepokalanej Poczętej przy ul. Zamojskiej
chronią potężne kasztany. Dziś
nikt już z mieszkańców nie pamięta kto je sadził ani kto i dlaczego postawił akurat w tym
miejscu figurę. Wyraźny napis
O MARIO BEZ GRZECHU POCZĘTA MÓDL SIĘ ZA NAMI KTÓRŻY
SIĘ DO CIEBIE UCIEKAMY. 1906
r., który przetrwał do naszych
czasów (poprawiany) przypomina o rok wcześniej wydanym
nakazie tolerancji religijnej przez
cara Mikołaja II. Figura jest wykonana z kamienia józefowskiego i najprawdopodobniej wykonana przez warsztat kamieniarski
z okolic Józefowa. Figura została
wpisana do Gminnej Ewidencji
Zabytków.

Jeśli posiadają Państwo
inne dowody społecznego
zaangażowania
prosimy
o ich udostępnianie.

fot. Agnieszka Piela; 2006 r.

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

[…] Wąsowicz spojrzał:
— Błaźnie parchu, widzisz, jeden skacze
po drodze, wilczycy szuka; jutro dopiero
się gromadzą; a nu ja palnę do niego —
i chciał wziąć Strzelbę.
— Daj pokój, Szwedabyśmy ściągnęli.
Tymczasem wilk wytarzał się po drodze, wstał, zjeżył sierść, podniósł kitę
do góry, błysnął oczyma, skoczył, aż
zadrapał śnieg do ziemi i sunął w las.
Przez ten czas żyd ledwie nie umarł,
ale kiedy wilk zniknął, siadł na deskę,
odcinek 98
wziął się do lejców i do batoga i zaczął
poganiać koni, a dodając sobie otuchy,
wrzeszczał:
— Aj waj, hutin hu ha? wilk, aj wej!
Służewski trącił go w kark:
— Milcz, szelmo żydzie, sprowadzisz Szwedów...
Żyd, nawykły do podobnego gościńca, zamilkł, ale obrócił się:
— Nu, niech jaśni panowie się nie gniewają. Szwed w taką zawieruchę nie wyjdzie i on człowiek; teraz
to tylko wilcy, lisy i jaśni panowie się włóczą.
Śnieg coraz gęściej pruszył, w lesie już nie widać jak o kilka kroków; na kożuchach pełno śniegu i w sanie
śnieg się nawalił. Służewski się odezwał:
— Wiesz waszmość, że zdybanie się z wilkiem to dobra wróżba; wszystko dobrze pójdzie.
— Mospanie jak wszystko dobrze pójdzie, to nie wilcza sprawa, ale księdza proboszcza, co nas pobłogosławił; ja choć stary wojak, niezawsze mogę bywać w kościele, jednak w to wierzę, że kto do Boga się
ucieka, temu Bóg daje.
Maleńką dróżynką okoływali Łabuńki, bo Judka wiedział, że tam Szwedzi stoją, i wpoprzek zamarzłego bagna rznęli się do Zamościa; żywej duszy nie zdybali.
Zamojskich zamek przez przetak śniegowych płatów cienił się, gdyby olbrzymia skała z rozszczepionym
wierzchołkiem i rozszczepionemi bokami; po wałach błyskały ognie w wieżach i w oknach światło migotało. Podróżnej szlachcie stanął w pamięci Jan Zamojski, ten wielki Polak, ten doskonały szlachcic;
obadwa go dobrze znali, obadwa pod nim zaprawiali się do wojny. Zdało się im, że cień męża Polski stanął nad zamkiem Zamościa; przypomina Byczynę, Moskiewszczyznę i Wołoszę, i woła do broni polską
szlachtę, polski lud. Obadwa jakby się zmówili, powiedzieli razem:
— Gdyby on był żył, Ojczyzny nie dałby na poniewierkę, a króla nie puściłby na żebraninę do obcych
mocarzów.
Wąsowicz dodał:
— Tu, w Polsce, król Jagiellonby siedział, i tu za Polskę by się bił.
A Służewski pomyślał sobie:
— Jabym nie porzucał Tyszowic, nie marnował dobra, nabytego w ciężkim pocie.
Przyjechali przed przekop, ale choć hukali na całe gardło, musieli czekać, jak psy pod chatą, na zamieci
aż do białego dnia. Chwała Bogu, że biały dzień był niedaleko.
Z białym dniem, po dobrym przeglądzie, wprowadzono ich do zamku. Pan Bystrzonowski rotmistrz pancernego znaku Zamojskich, dzisiaj dowódca twierdzy, śmiał się do rozpuku. poznawszy Wąsowicza w
żydowskim ubiorze, i sam Wąsowicz się śmiał:
— Śmiej się, śmiej panie bracie, a dawaj wódki! Na naszą dawną wojenną przyjaźń ci się zaklinam, że
moje stare kości przemarzły aż do szpiku, zimno jak na Moskiewszczyźnie; przynajmniej tam było na
czyich karkach się zagrzać, a tu u licha ani tego zrobić nie można było.
Łyknąwszy wódki, ogrzawszy się, strojno się przebrali obadwa panowie, bo pan Bystrzonowski oświadczył, że dziś dzień imienin pani wojewodziny sandomierskiej.

Drogą przez bagna,
kiedy we wsi Szwedzi…

Michał Czajkowski
„Stefan Czarniecki. Powieść historyczna”

[zachowano oryginalną pisownię, łącznie z ortografią]
Pielgrzym: pismo religijne dla ludu, R. 69., nr 71 (15 czerwca 1937 r., s. 3)

wyszperał Cyprian Bukaj

11 kwietnia 2018 r.: Dzień Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej

22 kwietnia 2018 r.: 60-lecie kapłaństwa
ks. A. Sieciechowicza

23 kwietnia 2018 r.: 73. rocznica mordu na żołnierzach
AK, BCh i ludności Łabuniek

3 maja 2018 r.: wykład dr Beaty Kozaczyńskiej

3 maja 2018 r.: Gminny Dzień Strażaka
i Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja 2018 r.: Wielka Majówka

23 maja 2018 r.: debata
o bezpieczeństwie

29 maja 2018 r.: Gminny Dzień Dziecka,
Radość z pomagania

1 czerwca 2018 r.: II Gra terenowa,
Leśne Nowiny

3 czerwca 2018 r.: Ogrodniczki na
Jarmarku Hetmańskim

13 czerwca 2018 r.: odznaczeni na
100-lecie Niepodległości

16 czerwca 2018 r.: Izba Muzealna w Barchaczowie
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ZE SZKÓŁ

DĄB
NIEPODLEGŁOŚCI

30 kwietnia w Szkole Podstawowej w Łabuniach posadzono Dąb
Niepodległości. Ta niezapomniana dla społeczności szkolnej uroczystość odbyła się po akademii
z okazji 227. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Sadzonka
dębu była częścią dekoracji i jednocześnie „gościem honorowym”,

a także niespodzianką dla zebranych. Uroczystego posadzenia
Dębu Niepodległości dokonał
dyrektor Szkoły Podstawowej w
Łabuniach, dr Bernard Panasiuk,
w asyście uczniów gimnazjum, Piotra Mulawy i Szymona Śmiecha.
Mamy nadzieję, że Dąb Niepodległości będzie rósł przynajmniej

Polonez dla Niepodległej
„Poloneza czas zacząć” - takimi
słowami dyrektor Szkoły Podstawowej w Łabuniach dr Bernard
Panasiuk rozpoczął próbę ustanowienia Rekordu Polski w ilości par
jednocześnie tańczących poloneza
w wielu lokalizacjach. Bicie rekordu odbyło się 8 czerwca o 11:00
i trwało dokładnie 7 minut i 45 sekund. Wszyscy uczestnicy tańczyli
do muzyki poloneza skomponowanego przez Wojciecha Kilara
do„Pana Tadeusza” A. Wajdy.

MALI
MATEMATYCY
22 marca w SP w Łabuńkach odbył się Gminny Konkurs Matematyczny „MiMaK 2018”. Wzięło
w nim udział 12 uczniów klas trzecich z 2 szkół naszej gminy. Do etapu powiatowego zakwalifikowały
się: Julia Juś i Karina Kolaja (obie
SP w Łabuńkach Pierwszych).
II miejsce zajęli: Amelia Flak i Jan

58
gimnazjalistów,
ubranych
w elegancie stroje z przypiętymi
kokardami w narodowych barwach, ruszyło dostojnym krokiem
poloneza, dając wyraz aktywnego
włączenia się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Ziarkiewicz (SP Łabuńki Pierwsze).
III miejsce zajęli: Filip Podskarbi,
Karol Piłat, Julia Szykuła (SP Łabuńki Pierwsze) i Miłosz Dębkowski (SP Łabunie)
Do konkursu uczniów przygotowywały Halina Dybzińska (Łabuńki)
i Beata Wdowiak (Łabunie).

1000 lat, życzymy mu, oczywiście,
dużo, dużo więcej… Wierzymy, że
będzie wraz z mieszkańcami Gminy Łabunie świadkiem rozwoju
i samych dobrych oraz radosnych
wydarzeń, zarówno dla lokalnej
społeczności, jak i naszej ukochanej
Ojczyzny – Polski.

6 czerwca w Szkole Podstawowej
w Łabuniach odbył się Gminny
Konkurs Ortograficzny dla klas III
„Mistrz Ortografii”.
I miejsce - Mateusz Matejanko
SP Łabunie op. Beata Wdowiak
i Karol Piłat SP w Łabuńkach
Pierwszych op. Halina Dybzińska.
II miejsce - Zofia Niemczuk SP
w Łabuniach op. B. Wdowiak.
III miejsce - Julia Szykuła SP
w Łabuńkach op. H. Dybzińska.

MA OKO NA
ROZTOCZE

15
czerwca
w XVIII konkursie
„Wędrówki po szlakach
Roztocza” Natalia Molas ze SP
w
Łabuńkach
Pierwszych zajęła II miejsce
w kat. fotografia.
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OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE

UCZNIÓW ŁABUŃSKICH SZKÓŁ
Najlepsze wyniki edukacyjne na koniec roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łabuńkach Pierwszych
uzyskali:
• Agnieszka Kowalczuk, klasa VII, średnia ocen 5,64;
zachowanie: wzorowe;
• Mateusz Traczuk, klasa VI, średnia ocen 5,45; zachowanie: wzorowe;
• Agata Niemczuk, klasa III gimnazjum, średnia ocen
5,33; zachowanie wzorowe.
Dodatkowo stypendium naukowe, czyli średnią ocen
co najmniej 5,00 uzyskali uczniowie:
• Maciej Kopański, klasa VII, 5,29;
• Antoni Szykuła, klasa II gimnazjum, 5,29;
• Roksana Lachawiec, klasa IV, 5,27;
• Aleksandra Kożuszek, klasa VII, 5,21;
• Aleksandra Pokryszka, klasa IV, 5,18;
• Julia Nowak, klasa III gimnazjum, 5,11;
• Natalia Molas, klasa V, 5,09;
• Kinga Baraś, klasa IV, 5,00;
• Szymon Ułanowski, klasa IV, 5,00;
• Milena Piłat, klasa VI, 5,00;
• Hubert Niemczuk, klasa VI, 5,00;
• Jakub Soroka, klasa II gimnazjum, 5,00.
Ponadto świadectwa z wyróżnieniem otrzymają:
• Luiza Kusior, klasa IV, 4,82
• Cyprian Zygmunt, klasa IV, 4,82
• Julia Kuśmierz, klasa IV, 4,82
• Grzegorz Grula, klasa VII, 4,79
Wzorowa frekwencja – 100% obecności
• Karina Kolaja, klasa III;
• Kacper Tymczuk, klasa III;
• Aleksandra Czwórnoga, klasa IV;
• Mikołaj Kowalczuk, klasa IV;
• Wiktoria Wilkiewicz, klasa IV;
• Damian Kołodziejczuk, II gimnazjum.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego:
Klasa III osiągnęła wyniki :
• z historii i WOS-u (61,3%), wyższe o 4,1% niż w gminie, o 3,4% niż w powiecie i o 2,6 % niż w województwie;
• z matematyki (54,1%), wyższe o 7,2% niż w gminie,
o 5,6% niż w powiecie i o 2,5 % niż w województwie.
Indywidualnie najlepsze wyniki osiągnęła Agata
Niemczuk- j. polski-94%, historia i WOS - 97%, matematyka - 76% oraz Julia Nowak - przedmioty przyrodnicze - 89%, j. angielski podstawowy - 100% i rozszerzony - 90%.
SP Łabuńki Pierwsze

Najlepsze wyniki edukacyjne na koniec roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Łabuniach
uzyskali:
Uczniowie klas IV:
• Kobieluch Karol (średnia ocen: 5,82; zachowanie
wzorowe);
• Pysiewicz Patrycja (śr. ocen: 5,55; zach. wzorowe)
• Gałan Milena (śr. ocen: 5,36; zach. bardzo dobre);
• Rycak Patrycja (śr. ocen: 5,36; zach. wzorowe);
• Sokołowski Sebastian (śr. ocen: 5,36; zach. b. dobre);
• Witkowski Karol (śr. ocen: 5,27; zach. wzorowe);
• Burdzy Zuzanna (śr. ocen: 5,18; zach. wzorowe);
• Życzkiewicz Wiktoria (śr. ocen: 5,18; zach. wzorowe);
• Łazorczyk Agnieszka (śr. ocen: 5,09; zach. b. dobre);
• Janduła Patryk (śr. ocen: 5,09; zach. wzorowe);
• Jastrzębska Ilona (śr. ocen: 5,00; zach. b. dobre);
• Branecka Nikola (śr. ocen: 5,00; zach. wzorowe);
• Gołębiowska Karolina (śr. ocen: 5,00; zach. wzorowe);
• Churzępa Karol (śr. ocen: 4,91; zach. b. dobre);
• Mostowski Krystian (śr. ocen: 4,82; zach. bardzo dobre);
• Jastrzębski Miłosz (śr. ocen: 4,82; zach. wzorowe).

•
•
•
•
•
•
•

Uczniowie klas V:
Śliwińska Martyna (śr. ocen: 5,91, zach: wzorowe);
Kisieliński Tobiasz (śr. ocen: 5,73, zach: wzorowe);
Karchut Kinga (śr. ocen: 5,55, zach: wzorowe);
Juś Maksymilian (śr. ocen: 5,55, zach: wzorowe);
Kisieliński Miłosz (śr. ocen: 5,55, zach: wzorowe);
Duda Agnieszka (śr. ocen: 4,91, zach: wzorowe);
Mróz Emilia (śr. ocen: 4,82, zach: wzorowe).

•
•
•
•
•
•

Uczniowie klas VI:
Winiarska Oliwia (śr. ocen: 5,64, zach. wzorowe);
Bil Oliwia 5,27 (śr. ocen: wzorowe);
Wiśniewska Izabela (śr. ocen: 5,00 wzorowe);
Granda Bartłomiej (śr. ocen: 4,82 wzorowe);
Ulanowski Kacper (śr. ocen: 4,82 wzorowe);
Cięciera Dawid (śr. ocen: 4,82 wzorowe).

•
•
•
•
•

Uczniowie klas VII:
Wróblewska Kamila (śr. ocen: 5,21, zach. wzorowe);
Kobieluch Kacper (śr. ocen: 5,14, zach. wzorowe);
Gwozda Oliwia (śr. ocen: 4,86, zach. wzorowe);
Halej Kacper (śr. ocen: 4,79, zach. wzorowe);
Krupa Julia (śr. ocen: 4,79, zach. wzorowe).
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•
•
•
•

Uczniowie klas II gimnazjum
Karchut Wiktoria (śr. ocen: 5,20, zach. wzorowe);
Zwolak Kinga (śr. ocen: 5,07, zach. wzorowe);
Rozkres Agata (śr. ocen: 5,00, zach. wzorowe);
Grątkowska Kinga (śr. ocen: 4,80, zach. wzorowe).

•
•
•
•
•
•
•

Uczniowie klas III gimnazjum
Kita Kinga (śr. ocen: 5,17, zach. wzorowe);
Bryk Zuzanna (śr. ocen: 5,06, zach. wzorowe);
Mazur Joanna (śr. ocen: 5,00, zach. wzorowe);
Batalia Paulina (śr. ocen: 4,89, zach. wzorowe);
Stopa Patrycja (śr. ocen: 4,89, zach. wzorowe);
Byczek Angelika (śr. ocen: 4,78, zach. wzorowe);
Ćwik Natalia (śr. ocen: 4,78, zach. wzorowe).
SP Łabunie

Apel podsumowujący pracę
Samorządu Uczniowskiego SP Łabunie

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

UCZNIÓW ŁABUŃSKICH SZKÓŁ
Medaliści finału sezonu 2017/2018 „Czwartków LA”
w Zamościu ze Szkoły Podstawowej w Łabuńkach
Pierwszych:
• Aleksandra Johaniuk - złoty medal w skoku wzwyż
135 cm;
• Sebastian Łukaszczuk - złoty medal w biegu
na 1000 m - 3:36.50 s;
• Joanna Szwaczkiewicz - złoty medal w biegu
na 600 m - 1:58.14 s;
• Hubert Bodys - złoty medal w skoku w dal 5,61 m;
• Jakub Madeja -srebrny medal w rzucie piłką palantową - 59 m;
• Sebastian Łukaszczuk - srebrny medal w skoku
w dal - 4,71 m;
• Dawid Kuśmierz - srebrny medal w biegu
na 60 m - 8.85 s;
• Kolaja Szczepan - srebrny medal w skoku w dal 3,92 m;
• Kowalczuk Agnieszka - brązowy medal w biegu
na 600 m - 2:15.04 s;
• Aleksandra Johaniuk - brązowy medal w biegu
na 300 m - 52,31 s;
• Mateusz Traczuk - brązowy medal w biegu
na 1000 m - 3:44.41 s.
XXIV Ogólnopolski Finał „Czwartków LA” w Łodzi:
• Madeja Jakub 10 m w rzucie piłką palantową;
• Johaniuk Aleksandra 12 m w skoku wzwyż;
• Kożuszek Aleksandra 26 m w skoku wzwyż;
• Kolaja Szczepan 30 m w skoku w dal.
III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci
w Mini Piłce Ręcznej dziewcząt.
II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci
w Mini Piłce Ręcznej chłopców.

Finaliści „Czwartków LA”, SP Łabuńki Pierwsze
Medaliści finału sezonu 2017/2018 „Czwartków LA”
w Zamościu ze Szkoły Podstawowej w Łabuniach:
• Tomasz Dziuba- skok wzwyż I miejsce
• Maciej Kołtun- skok wzwyż I miejsce
• Michał Krupa - skok w dal II miejsce
• Michał Krupa - bieg na 60 m I miejsce
• Branecka Nikola- skok wzwyż I miejsce
• Antoniewicz Mateusz III miejsce
• Kuduk Michał bieg na 300 m III miejsce
• Patryk Krupa - dwa złote medale I miejsce
XXIV Ogólnopolski Finał „Czwartków LA” w Łodzi:
• Maciej Kołtun- skok wzwyż II miejsce
W 5 edycjach „Czwartków LA” udział wzięło 15 osób.
Szkoła Podstawowa w Łabuniach w klasyfikacji szkół
w powiecie zajęła II miejsce.
Informacje nadesłane ze Szkoły Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych i Szkoły Podstawowej w Łabuniach.
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NOWE TARYFY

Z URZĘDU
Nowe stawki opłat nie są uchwalane przez radnych, tak jak to było
dotychczas. W związku ze zmianą
ustawy o zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków teraz taryfy zatwierdza dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie. W przypadku Gminy Łabunie jest to lubelski oddział tej
instytucji. Kolejną nowością dla
mieszkańców jest fakt, że zgodnie z nowymi przepisami taryfy

NA WODĘ I ŚCIEKI
Od 1 lipca zaczną mieszkańców Gminy Łabunie zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za wodę i ścieki.
ustalane są na 3 lata. Do nowych
cen za wodę i ścieki radni Gminy
Łabunie uchwalili także dopłaty,
dzięki którym mieszkańcom obniżą się koszty opłat. Dopłaty będą

obowiązywały od 1 lipca do końca
tego roku.
Poniżej – tabele z nowymi stawkami opłat w rozbiciu na poszczególne lata.

NOWE STAWKI OPŁAT ZA WODĘ

Taryfowa grupa
Lp.
odbiorców
usług
1.

2.

Gospodarstwa
domowe

Pozostali
odbiorcy

Rodzaj
dopłaty
cen
od 02.07.2018 od 01.07.2019 od 01.07.2020
od 01.07.2018
i stawek do 30.06.2019 do 30.06.2020 do 30.06.2021
do 31.12.2018
opłat
cena
wody
(zł/m3)

cena
wody
(zł/m3)

2,94 zł/m3
(netto)

2,92 zł/m3
(netto)

2,88 zł/m3
(netto)

3,18 zł/m3
(brutto)
2,87 zł/m3
(netto)

3,15 zł/m3
(brutto)
2,83zł/m3
(netto)

3,11 zł/m3
(brutto)
2,83zł/m3
(netto)

3,10 zł/m3
(brutto)

3,06 zł/m3
(brutto)

3,06 zł/m3
(brutto)

0,30 zł/m3
(netto)

brak dopłat

do zapłaty
przez
odbiorcę
w 2018 r.
2,64 zł/m3
(netto)
2,85 zł/m3
(brutto)
2,87zł/m3
(netto)
3,10 zł/m3
(brutto)

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ŚCIEKI

Taryfowa grupa
Lp.
odbiorców
usług
1.

2.

Gospodarstwa
domowe

Pozostali
odbiorcy

Rodzaj
dopłaty
cen
od 02.07.2018 od 01.07.2019 od 01.07.2020
od 01.07.2018
i stawek do 30.06.2019 do 30.06.2020 do 30.06.2021
do 31.12.2018
opłat
cena
ścieków
(zł/m3)

cena
wody
(zł/m3)

8,67 zł/m3
(netto)

8,54 zł/m3
(netto)

8,54 zł/m3
(netto)

9,36 zł/m3
(brutto)
8,67 zł/m3
(netto)

9,22 zł/m3
(brutto)
8,54 zł/m3
(netto)

9,22 zł/m3
(brutto)
8,54 zł/m3
(netto)

9,36 zł/m3
(brutto)

9,22 zł/m3
(brutto)

9,22 zł/m3
(brutto)

2,33 zł/m3
(netto)

brak dopłat

do zapłaty
przez
odbiorcę
w 2018 r.
6,34 zł/m3
(netto)
6,85 zł/m3
(brutto)
8,67 zł/m3
(netto)
9,36 zł/m3
(brutto)
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ODPADY KOMUNALNE
Z dniem 30 czerwca 2018 r. wygasa umowa na odbiór odpadów
komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
sp. z o. o. w Zamościu. W związku
z tym w dniu 11 czerwca wszczęto
postępowanie o udzielenie zamówienia na te usługi od dnia 1 lipca
br.
W postępowaniu przetargowym
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Łabunie w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca
2020 r. zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia
kwotę 728.000,00 zł. Do upływu

terminu składania ofert tj. do dnia
19 czerwca 2018 r. została złożona
1 oferta przez PGK w Zamościu.
Cena oferty brutto 831.669,12 zł.
Jest to kwota większa o 103.669,12.
Zwiększenie wartości zamówienia
związane jest m. in. ze zwiększeniem częstotliwości odbioru odpadów takich jak: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble
i inne odpady wielogabarytowe,
zużyte opony.
Nowe harmonogramy odbioru
odpadów zostaną przesłane do
Państwa pocztą tradycyjną.

Wnioski do GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje,
że wnioski o ustalenie prawa do:
świadczenia
wychowawczego
(500+), świadczeń rodzinnych tj.
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z fun-

duszu alimentacyjnego na nowy
okres zasiłkowy 2018/2019 będą
przyjmowane od dnia 1 lipca przez
portal Emp@tia, ePUAP lub bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia wnioski można składać papierowo w gminie na terenie, której
mieszkamy.

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.)
Złożenie wniosków na w/w świadczenie w okresie od 1 lipca do 31
sierpnia 2018 roku zagwarantuje Państwu kontynuację wypłaty
świadczeń.
Wnioski wraz z załącznikami na
nowy okres zasiłkowy 2018/2019
będą dostępne w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach oraz znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej: www.mpips.
gov.pl

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla
wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok
szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne
uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.
Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym
się w szkole (szkoła podstawowa,
dotychczasowe gimnazjum, szkoła
ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna,
z wyjątkiem szkoły policealnej
i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
a także młodzieżowy ośrodek
socjoterapii, specjalny ośrodek
szkolno-wychowawczy, specjalny
ośrodek wychowawczy, ośrodek
rewalidacyjno-wychowawczy).

Wnioski mogą być składane przez
rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego
dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej –
rodzic zastępczy, osoba prowadząca
rodzinny dom dziecka lub dyrektor
placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie
przedszkolne w przedszkolu lub
w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wnioski online można składać
już od 1 lipca przez portal Emp@
tia lub bankowość elektroniczną.
Od 1 sierpnia można złożyć wniosek papierowo w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10, 22-437
Łabunie.
Wniosek o świadczenie „Dobry
start” należy złożyć w gminie,
w której mieszkamy.
Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę we wrześniu.
WAŻNE! Wniosek należy złożyć
do 30 listopada.
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Na stronie zrzutka.pl po niespełna miesiącu udało nam się zebrać
kwotę 1140zł.
Za zebrane pieniądze do tej pory
zakupiliśmy: płyty OSB do obicia
stajenki, farby, pędzle, wałki, tarcze
do szlifierki i inne niezbędne narzędzia. Kupiliśmy też 2 duże huśtawki typu bocianie gniazda, które niestety nie przeżyły imprezy
z okazji Dnia Dziecka.
Do tej pory udało się obić płytami
frontową ścianę oraz zamalować
ją w około osiemdziesięciu procentach. Zrobiło sie wesoło i kolorowo. Uwagę przyciągają osiołek,
lama, krecik, gigantyczny królik
oraz żyrafa. W tle już niebawem

Mini ZOO przed...

O Mini ZOO
namalujemy tęczę! Boczna ściana
początkowo miała być tylko odświeżona, ale z czasem nudny beż
został zastąpiony obrazkami wesołych świnek, tę część zgodnie nazwaliśmy „Świnko-grodem”.
W najbliższym czasie planujemy
uprzątnąć teren i stworzyć piękny ogród, a w nim oczko wodne,
w którym będą pływać rybki.
Mamy cichą nadzieję, że 400 zł
które nam zostało pozwoli także

... i po.

na usypanie żwirowych ścieżek
w pobliżu altany oraz zakupienie
dużych kamieni.
Pomóc można nie tylko poprzez
wpłacanie pieniędzy. W dalszym
ciągu szukamy chętnych rąk do
pracy oraz prosimy o przekazywanie np: desek, farb i bylin.
Efekt końcowy będzie można
podziwiać na przełomie lipca
i sierpnia, ale już teraz zapraszamy,
bo atrakcji nie brakuje. Szczególnie najmłodsi mile spędzą tu czas.
Mogą wykorzystać swe pokłady
energii na placu zabaw, w piaskownicy lub po prostu zbratać się
z naturą.
Beata Synowiec

Małgorzata Cymińska
i Beata Synowiec

Młodzi w akcji

KLUCZOWE KOMPETENCJE
W SZKOŁACH
W okresie wrzesień 2017 – czerwiec 2018 realizowane
były dwa projekty oświatowe w oparciu o fundusze
europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020.
Szkoły wzbogaciły się o nowy sprzęt multimedialny, komputerowy, nowoczesne pomoce dydaktyczne, uczniowie poszerzyli lub uzupełnili swoją wiedzę
z matematyki, przyrody, informatyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, doradztwa zawodowego,
a nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę w zakresie prowadzenie zajęć z zastosowaniem nowoczesnych technologii i metod nauczania.
W Szkole Podstawowej w Łabuniach realizowany
był projekt pod nazwą Szkoła Kluczowych Kompetencji w łącznej kwocie 441.593,75 zł przy dofinasowaniu 419.514,06 zł. Koordynatorem głównym Projektu
była Danuta Bosiak. Zajęcia prowadzone były przez
30 nauczycieli w 81 grupach. W zajęciach wyrównawczych i rozwijających z matematyki, przyrody,
informatyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, doradztwa zawodowego i psychologiczno-pedagogicznych uczestniczyło 310 uczniów. 42 nauczycieli
uczestniczyło w teoretycznych i praktycznych szkoleniach specjalistycznych dotyczących wykorzystania
nowoczesnych technologii i metod nauczania. Zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcie matematyczne,
zajęcia językowe i przyrodnicze i sprzęt na wyposa-

żenie pracowni przyrodniczych i pracowni informatycznych, m.in. zakupiono 32 komputery przenośne,
urządzenia wielofunkcyjne, aparaty fotograficzne, zestawy interaktywne, odtwarzacz, system tworzenia
sprawdzianów.
W Szkole Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych realizowany był projekt pod nazwą Kompetencje kluczowe w Łabuńkach w łącznej kwocie
426.433,43 zł - dofinasowanie wyniosło 405.111,75
zł. Koordynatorem głównym była Anna Jastrzębska. Zajęcia w 42 grupach prowadzone były przez
9 nauczycieli. W zajęciach wyrównawczych i rozwijających z matematyki, przyrody, informatyki,
języka angielskiego, języka niemieckiego, doradztwa zawodowego i psychologiczno-pedagogicznych
uczestniczyło 146 uczniów. 17 nauczycieli brało udział
w szkoleniach i kursach teoretycznych i praktycznych
w zakresie nowoczesnych metod nauczania. Zakupiono sprzęt na wyposażenie pracowni przyrodniczej
i pracowni informatycznej m.in. zestawy interaktywne, projektor multimedialny, 28 komputerów przenośnych, ekran elektryczny, urządzenie wielofunkcyjne,
drukarkę laserową, aparat fotograficzny, programy
interaktywne oraz pomoce dydaktyczne do realizowanych zajęć. 			
Bogumiła Maziarczuk
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XXIX Sesja
Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Gminy
Łabunie,
która odbyła się
w dniu 18 kwietnia 2018 r.:
• Uchwała Nr XXIX/182/2018 –
w sprawie podziału Gminy Łabunie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych.
• Uchwała Nr XXIX/183/2018 –
w sprawie przyjęcia Regulaminu
nadawania tytułu „Honorowy
obywatel Gminy Łabunie”.
• Uchwała Nr XXIX/184/2018 –
w sprawie udzielenia przez Gminę Łabunie pomocy finansowej
Gminie Komarów-Osada.
• Uchwała Nr XXIX/185/2018 –
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabunie”.
• Uchwała Nr XXIX/186/2018 –
w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Powiatowi Zamojskiemu na wykonanie budowy
chodnika dla pieszych w ciągu
drogi powiatowej nr 3246 L Sitno – Łabuńki Pierwsze w miejscowości Łabuńki Pierwsze.
• Uchwała Nr XXIX/187/2018 –
w sprawie zmian w Uchwale Nr
XXVI/160/2017 z dnia 27 grudnia
2017r. w Wieloletniej Prognozie
Finansowej.
• Uchwała Nr XXIX/188/2018 –
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2018 rok.
• Uchwała Nr XXIX/189/2018 –
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których
organem prowadzącym jest
Gmina Łabunie dodatków funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz
szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
• Uchwała Nr XXIX/190/2018 –
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla
nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Łabunie.

• Uchwała Nr XXIX/191/2018 –
w sprawie dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Łabunie z budżetu gminy.

UCHWAŁY RADY GMINY

•

XXX Sesja
Uchwały podjęte na XXX sesji
Rady Gminy Łabunie, która odbyła się w dniu 21 maja 2018 r.:
• Uchwała Nr XXX/192/2018 Rady
Gminy Łabunie w sprawie zmian
w Uchwale Nr XXVI/160/2017
z dnia 27 grudnia 2017r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
• Uchwała
Nr
XXX/193/2018 •
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na rok 2018.
• Uchwała
Nr
XXX/194/2018
w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu •
lokalu po umowie zawartej na
czas oznaczony do 3 lat.

XXXI Sesja

•

Uchwały podjęte na XXXI sesji
Rady Gminy Łabunie, która odbyła się w dniu 13 czerwca 2018 r.:
• Uchwała Nr XXXI/195/2018 –
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łabunie
z wykonania budżetu za 2017
rok.
• Uchwała Nr XXXI/196/2018 –
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łabunie
z tytułu wykonania budżetu
gminy za 2017 rok.
• Uchwała Nr XXXI/197/2018 –
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie za 2017 rok.
• Uchwała Nr XXXI/198/2018 –
w sprawie przygotowania i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Łabunie celem zaopiniowania
do organu regulacyjnego.
• Uchwała Nr XXXI/199/2018 –
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego
w szkołach, dla których organem

•

•

•
•

•

prowadzącym jest Gmina Łabunie.
Uchwała Nr XXXI/200/2018 –
zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom
zatrudnionym
w szkołach dla których organem
prowadzącym jest Gmina Łabunie dodatków funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy,
za wysługę lat oraz szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Uchwała Nr XXXI/201/2018 –
w sprawie ustalenia zasad usytuowania
miejsc
sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Łabunie.
Uchwała Nr XXXI/202/2018 –
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie gminy Łabunie.
Uchwała Nr XXXI/203/2018 –
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Łabunie.
Uchwała Nr XXXI/204/2018 –
w sprawie wprowadzania odstępstwa od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych
na terenie gminy Łabunie.
Uchwała Nr XXXI/205/2018 –
w sprawie zmian w Uchwale Nr
XXVI/160/2017 z dnia 27 grudnia
2017r. w Wieloletniej Prognozie
Finansowej.
Uchwała Nr XXXI/206/2018 –
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2018 rok.
Uchwała Nr XXXI/207/2018 –
w sprawie dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Łabunie z budżetu gminy.
Uchwała Nr XXXI/208/2018 –
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Zamojskiemu na wykonanie remontu
odcinka drogi powiatowej na terenie gminy Łabunie.
Agnieszka Krupa

Pełne teksty protokołów z sesji
Rady Gminy Łabunie na stronie:
http://uglabunie.bip.lubelskie.pl
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W marcu br. pracownicy RDOŚ w Lublinie w ramach projektu pn.
„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”
POIS.02.04.00-00-193/16-01 przeprowadzili w Mokrem i Łabuńkach
Pierwszych spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) dotyczące opracowania planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura
2000 Doliny Łabuńki I Topornicy. Tematyka tych spotkań obejmowała kwestie związane z obecnością bobra i wydry w środowisku oraz
ograniczania wpływu tych zwierząt na gospodarkę człowieka.

RZECZ O BOBRACH…
Bóbr europejski (Castor fiber) został objęty postanowieniem Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia
21 1992 roku w sprawie ochrony
siedlisk naturalnych oraz dzikiej
fauny i flory) – Załącznik II i IV.
Umieszczenie bobra w załączniku
II skutkuje wobec państwa członkowskiego obowiązek podjęcia
stosownych środków ochrony tego
gatunku oraz jego siedlisk celem
nie pogarszania się stanu populacji. Jednak w Polsce populacja
bobra europejskiego jest bardzo
silna, dlatego też mając na uwadze stan faktyczny liczebności tego
ssaka, Polska wypracowała rozwiązanie łagodzące skutki dużej
populacji bobra umieszczając go
w załączniku V tejże dyrektywy, co
umożliwia pozyskanie osobników
ze środowiska. Stan prawny bobra
europejskiego w naszym kraju uregulowano na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,
w myśl, którego gatunek ten jest
zaliczany do dziko występujących
zwierząt objętych częściową ochroną, wobec tego obowiązują zakazy zapisane w ww rozporządzeniu.
Wymienione wyżej rozporządzenie
umieszcza go także na liście gatunków objętych częściową ochroną dopuszczonych do pozyskania
(§4 rozporządzenia) przez odstrzał
z broni myśliwskiej lub chwytania
w pułapki żywołowne w okresie
od 1 października do 15 marca. Pozyskiwanie wymaga zezwolenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
o czym mowa w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (art. 56 ust. 2 pkt 6)
z zastrzeżeniem warunków zawartych w art. 56 ust. 5 wspomnianej
ustawy. Należy dodać, że za szko-

dy wyrządzone przez bobry przysługują poszkodowanym odszkodowania w myśl art. 126 ust 1 pkt
5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody . Skarb
Państwa w imieniu którego działa Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska odpowiada za szkody
wyrządzone między innymi przez
bobry w gospodarstwie rolnym,
leśnym lub rybackim. Odpowiedzialność o której mowa wyżej nie
obejmuje utraconych korzyści.
Aby uzyskać rekompensatę za
bobrowe szkody należy złożyć stosowny wniosek (http://bip.lublin.
rdos.gov.pl/dokumenty-do-pobrania) do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska z następującymi dokumentami: fragmentem
mapy ewidencyjnej z działką, na
której wystąpiła szkoda; aktualnym wypisem z rejestru gruntów;
odpisem z ksiąg wieczystych; umową dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki; upoważnieniem
od ewentualnych współwłaścicieli; w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów
rybnych pozwolenie na budowę
lub pozwolenie wodno-prawne
w przypadku korzystania z wód
płynących. Oględzin i szacowania
szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska.
Tematyka spotkań
W części wprowadzającej obu
spotkań
przedstawiono
program warsztatów, cele projektu
pn. „Opracowanie planów zadań
ochronnych dla obszarów Natura
2000” POIS.02.04.00-00-193/1601, zakładane efekty jego realizacji,
ogólne zasady prowadzenia działalności w obszarze Natura 2000
oraz cele prac i korzyści z powoła-

nia Zespołu Lokalnej Współpracy
(ZLW). Uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni do udziału w grupie roboczej ZLW. W trakcie spotkań
udział w Zespole zadeklarowało
9 osób. Obecnie 23 osoby należą
do ZLW dla obszaru. W dalszej części prezentacji omówiono przyczyny objęcia ochroną bobra i wydry
– zwierząt rodzimych, w przeszłości
licznie występujących, a następnie prawie wytępionych na obszarze Polski. Przedstawiono zakazy względem tych gatunków oraz
warunki udzielania zgody RDOŚ
na odstępstwa od nich. Pracownik RDOŚ przedstawił rolę wydry
w przyrodzie oraz jej wpływ na
rybostan, omawiał metody ograniczania szkód w stawach rybnych
powodowanych przez ten gatunek.
Wśród sposobów minimalizacji
szkód wymieniono: ograniczanie
zagęszczenia i różnicowanie składu gatunkowego ryb w stawach;
tworzenie dodatkowych zbiorników z „chwastem rybim”; zachowanie roślinności i zróżnicowania
ukształtowania dna na stawach;
grodzenie siatką lub/i pastuchem
elektrycznym wybranych zbiorników; osłanianie siatką przerębli;
odstrzał i odłów, wymagające zezwolenia Dyrektora RDOŚ.
Następnie wskazywano na konieczność rozwiązywania konfliktów
związanych z obecnością bobrów,
m.in. przez ograniczanie ich oddziaływania na terenach intensywnie
wykorzystywanych przez człowieka. Wskazano na niską skuteczność oraz kosztochłonność dotychczasowych rozwiązań, takich jak:
rozbieranie tam, odstrzał i odłów
oraz potrzebę stosowania innych
metod. Podkreślono potrzebę pozostawiania miejsc występowania
bobrów bez ingerencji w miejscach, gdzie nie ma konfliktów
związanych z ich obecnością. Omówiono pozytywny wpływ bobrów na otoczenie: poprawę jakości
wód, jej oczyszczanie w rozlewiskach i konstrukcjach bobrowych,
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retencjonowanie (zatrzymywanie)
wody w środowisku, zachowanie
produktywności łąk w okresach
suszy, ochrona lasów przed pożarem, wzrost naturalności wód płynących oraz brzegów zbiorników
wodnych, zachowanie mokradeł,
siedlisk ptaków, innych zwierząt
oraz roślin, tworzenie miejsc do
rekreacji i edukacji. W drugiej prezentacji pracownik RDOŚ w Lublinie z Wydziału Spraw Terenowych
w Zamościu przedstawił wykaz
najczęściej zgłaszanych szkód spowodowanych przez bobry, tzw.
„szkód bobrowych”, do których należą: zalewanie lasów, łąk i upraw
rolniczych i in. podtopienia, tamowanie przepływu wody w rowach,
ścinanie cennych drzew, naruszanie struktury gruntów i grobli, wynoszenie plonów z pól, uszkadzanie elementów infrastruktury, np.
drogowej. Zaprezentowano sposoby ograniczania szkód, m.in.: rozbiórkę tam na ciekach, montaż rur
przelewowych w obrębie tamy, zakładanie siatek i krat chroniących
przepusty, grodzenie zbiorników
wodnych siatką lub/i pastuchem
elektrycznym, okładanie grobli
siatkami metalowymi, montowanie siatek wewnątrz grobli, owijanie pni drzew siatką, stosowanie repelentów i osłon z tworzyw
sztucznych na drzewa, zakładanie
upraw w dalszej odległości od cieków, zbiorników i rowów melioracyjnych, odławianie i przesiedlanie
lub odstrzał, wymagające zezwolenia Dyrektora RDOŚ. W dalszej
części omawiana była procedura
przyznawania odszkodowań za
szkody wyrządzone przez bobry.
Prelegent zasygnalizował możliwość współdziałania poszkodowanego z RDOŚ w zakresie ochrony
przed szkodami. Na koniec podał

literaturowe źródła wiedzy na temat szkód „bobrowych” i ochrony
przed nimi. Z dyskusji z mieszkańcami wynikało, że największym
problemem związanym z obecnością bobrów jest zalewanie łąk
i że łąki są koszone częściowo na
cele energetyczne. Przedstawiciele lokalnej społeczności byli żywo
zainteresowani wykorzystaniem
zabezpieczeń przed szkodami powodowanymi przez bobry i pytali gdzie należy składać wnioski
i zgłaszać sprawy związane z działalnością tych zwierząt. Pytania
dotyczyły m.in. finansowania zabezpieczeń - siatek i rur przelewowych. Pracownicy RDOŚ odpowiedzieli, że: w zakresie ochrony
przed szkodami „bobrowymi”
możliwa jest współpraca właścicieli gruntów z RDOŚ; możliwe jest
nieodpłatne przekazanie rur i siatek, w miarę możliwości, w ramach
środków pozyskiwanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska (WFOŚ), zapotrzebowanie na elementy zabezpieczeń,
np. na siatkę i słupki do montażu,
należy zgłaszać do RDOŚ w Lublinie. Pracownicy RDOŚ poinformowali również o tym, że: wnioski
o odszkodowania za szkody należy
składać w Oddziale Spraw Terenowych RDOŚ w Zamościu, a wnioski o zabezpieczenia – w siedzibie
RDOŚ w Lublinie. Do tej pory
za zamontowanie rur przelewowych odpowiadał RDOŚ, a siatki były montowane przez osoby
wnioskujące o te zabezpieczenia.
O środki finansowe na zabezpieczenia przed szkodami bobrowymi
do WFOŚ mogą ubiegać się także
inne podmioty, np. gminne. Otrzymanie zabezpieczeń może się wiązać z wymogiem utrzymania przez
wnioskodawcę w określonym

Energia odnawialna
na terenie gminy Łabunie
W maju ruszyła realizacja projektu pn. „Energia
odnawialna na terenie
gminy Łabunie”, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020.

okresie trwałości efektów realizacji.
Stosowanie rur przelewowych jest
polecanym i dającym dobre efekty rozwiązaniem pod warunkiem
prawidłowego zamontowania oraz
kontroli i ewentualnie konserwacji. W niektórych modelach systemu rur przelewowych możliwa jest
regulacja poziomu wody, w zależności od potrzeb, utrzymywanie
go na potrzeby ochrony przyrody
i obniżanie w określonych okresach, np. w związku z koszeniem
łąk. Niektóre organizacje społeczne od dawna zgłaszają postulat
uzupełnienia działań rolnośrodowiskowo-klimatycznych o dopłaty do utrzymywania wysokiego
poziomu i retencjonowania wody
przez bobry. Obecny na spotkaniu
Wójt Gminy Łabunie zapytał jak
długo trwa procedura wypłaty odszkodowań i czy od decyzji można
się odwołać. Przedstawiciel RDOŚ
odpowiedział, że czas rozpatrywania wniosku jest zależny od ilości
wniosków i od sytuacji, że okres
od złożenia wniosku do wypłaty
to około 2-3 miesiące i że odwołanie jest możliwe, ale w praktyce
bardzo rzadko się zdarza; o możliwości odwołania poszkodowany
zostaje poinformowany na piśmie.
Kolejne spotkanie, tym razem
w terenie odbędzie się 27 czerwca
o godz. 9.00.
Źródła:
http://www.gdos.gov.pl/opracowanie-planow-zadan-ochronnych
http://www.wir.org.pl/
https://pl.wikipedia.org/
Sprawozdanie ze spotkań ZLW w gminach
Zamość i Łabunie, sporządził:
Wojciech Ejankowski

Całkowita wartość projektu wynosi 2.055.254,33 zł,
z czego dofinansowano z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego 1.570.018,17 zł.
Dostawę i montaż 41 paneli fotowoltaicznych zrealizowała firma HYMON ENERGY Spółka z o.o. z siedzibą ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów.
Natomiast dostawę i montaż 141 kolektorów słonecznych realizuje firma SOLARTIME Spółka z o.o. z siedzibą ul. Okunickiego 17, 35-222 Rzeszów. Zakończenie
prac planowane jest na koniec sierpnia.

28 IGŁA | kwiecień - czerwiec 2018

WYDARZENIA

1-2 marca w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego w Zamościu w II Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym
„Młodzi Wirtuozi” im. Carla Czernego. Kamila Wróblewska z Łabuń,
uczennica Tatiany Kucharuk zdobyła wyróżnienie.
9 marca rozstrzygnięto VIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Piękny uśmiech zdrowe zęby” – Zamość
2018. Wyróżnienie przyznano Jakubowi Kołodziejowi, op. Anna Grela.
17 marca roku w Sali Koncertowej
OSM w Lublinie odbył się Festiwal
Pianistyczny „Muzyczne Inspiracje”.
Kamila Wróblewska uczennica Tatiany Kucharuk zdobyła wyróżnienie II stopnia.
6 kwietnia - 3 maja - wystawa „Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny”.
12 kwietnia wręczono nagrody w XV
Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej w Nałęczowie: „Świat
w oczach najmłodszych – Rodzinne
pasje”. Nagrodę otrzymała Nikola
Bryk z PP w Łabuniach, op. Anna
Grela.
26 kwietnia rozstrzygnięto w MDK
w Zamościu IX Wojewódzki Konkurs Fotograficzno-Plastyczny „Kocie
sprawy”. I nagrodę przyznano Marcie
Palikot op. Beata Gęborys, wyróżniono pracę Leny Helman op. Joanna Sokołowska z Punktu Przedszkolnego w Łabuniach.
W maju ogłoszono wyniki 48. Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Pentel. Tytuł laureata konkursu
zdobyła Paulina Batalia z SP Łabunie; op. Barbara Banaszkiewicz.
W maju w wojewódzkim konkursie
„Bezpiecznie na wsi mamy upadkom
zapobiegamy” II miejsce zajął Marcel Greszta, wyróżnienie przyznano
Darii Rycak; op. Małgorzata Kubacka.
11 maja rozstrzygnięto Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Nasza biało-czerwona” organizowany przez
MDK im. K. Makuszyńskiego
w Zamościu - I miejsce oraz nagrodę specjalną: Zestaw flagowy „Dobra
Flaga” – Brązowa zdobyła Natalia
Kowalska, II miejsce przyznano Urszuli Tokarskiej obie z PP w Łabuniach, op. Joanna Sokołowska
18 maja rozstrzygnięto XVII Wojewódzki Konkurs Twórczości „Zawsze
niech będzie...” zorganizowany przez
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji
z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” oraz
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu. Wyróżnienie
otrzymała Oliwia Żuk ze SP w Łabuniach; op. Ewa Latawiec.
19 maja podczas Warszawskich Targów Książki rozstrzygnięto 9. edycję
ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego „BAZGROŁ 2018”.

Z BIBLIOTEKI

Dla FANÓW i KRAN-ów ,
1

czyli słówko o spotkaniach autorskich

Nie lada dziwą ucztą duchową, i co ważne
a t r a k c j ą mają charakter bezpłatny, otwarty
dla
czy- i uczestniczyć w nich mogą wszytelnika są scy chętni. W Bibliotece Publicznej
spotkania Gminy Łabunie odbywają się spoz autora- tkania z autorami, którzy w swomi,
ilu- jej twórczości „dotykają” regionu,
stratorami, jego kultury, historii, przyrody…
wydawca- poza osobami wywodzącymi się
mi, ludźmi z gminy Łabunie gościliśmy m.in.
k u l t u r y . Krzysztofa Czarnotę, Stefana DarSpotkania dę. Ostatnim gościem 2 łabuńskiej
autorskie Nocy Bibliotek, dzięki finansowesą potrzeb- mu wsparciu Wójta Gminy Łabune zarów- nie Antoniego Wojciecha Turczyna,
no pisarzom jak i czytelnikom. Są był Marcin Wroński. Przeszkodą
jedną z form popularyzacji litera- i znacznym ograniczeniem w ortury, służą promocji książek i ich ganizowaniu tego typu spotkań są
twórców. Dają możliwość pozna- niestety środki finansowe, dlania ludzi pióra, uczą odbioru litera- tego też autografy w bibliotecztury, rozumienia sztuki, zachęcają nym księgozbiorze pozyskujemy
do czytelnictwa, czasem także do wszędzie tam, gdzie jest taka możpodjęcia własnych prób pisarskich. liwość. Wśród naszych biblioInternet nie zastąpi spotkania au- tecznych KRAN-ów znajdują się
torskiego, czyli fizycznego kontak- książki, m.in.: Katarzyny Bondy,
tu z pisarzem, jego bezpośredniej Olgi Tokarczuk, Noblisty Orhana
rozmowy z czytelnikiem. Istnie- Pamuka, Zygmunta Miłoszewskieje ponadto możliwość uzyskania go, Andrzeja Pilipiuka oraz blisko
autografu, zakupu książki pisarza. związanych z naszą gminą Anny
Korzyści z organizowania i uczest- Janko i Urszuli Kozioł.
nictwa w spotkaniach literackich
Piotr Piela
jest bardzo dużo. Dla większości 1KRAN – akronim – Książka Ręką Autora
odbiorców te kontakty są praw- Naznaczona

JUŻ WKRÓTCE...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23 czerwca: Noc Świętojańska w Wierzbiu;
1 lipca: Powitanie Lata w Majdanie Ruszowskim;
8 lipca: Biesiada Kabaretowa w Wólce Łabuńskiej;
14 lipca: Wytańcz życie dla Kingi - akcja charytatywna w Izbie
Muzealnej w Barchaczowie;
15 lipca: Piknik Rodzinny w Mocówce;
22 lipca: Piknik Rodzinny w Barchaczowie;
23 lipca - 7 sierpnia: Aniołowo w świetlicach gminnych;
15 sierpnia: otwarcie szlaku rowerowego Doliną Górnej Łabuńki;
19 sierpnia: Dożynki Gminno-Parafialne w Łabuniach;
26 sierpnia: Królowa Instagrama, czyli Śnieżka - przedstawienie
teatralne w zespole pałacowo-parkowym w Łabuniach;
2 września: Narodowe Czytanie - Przedwiośnie S. Żeromskiego
w Ogrodzie Pawie Pióro w Łabuniach.
Szczegóły na www.labunie.com.pl
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24 marca odbył się VII Piaseczyński Turniej Karate Kyokushin IKO Piaseczno. W kumite – 55
kg Wiktor Kolaja zajął I m-ce.
11 kwietnia Drużyna piłkarzy ręcznych SP Nr 8 (Gimnazjum Nr
5) w Zamościu, w której występuje
mieszkaniec Łabuń Hołys Wiktor,
zdobyła I m-ce w Wojewódzkich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
w Piłce Ręcznej Chłopców.
12 maja w Dukli w Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin „Przełęcz CUP” Gminę Łabunie reprezentowali zawodnicy:
Dawid Kania, który w kumite zajął III miejsce a w kata I miejsce
oraz Alan Kania zajmując w obu
kategoriach III miejsce.
19-20 maja w Warnie (Bułgaria) w 32. Wagowych Mistrzostwach Europy Karate Kyokushin
Wiktor Kolaja w kumite – 55 kg zajął
XI pozycję.
26 maja w SP w Łabuńkach
Pierwszych odbył się Ogólnopolski Turniej o Puchar Wójta Gminy
Łabunie oraz Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Młodzików i Juniorów młodszych Karate
Kyokushin. Wyniki zawodników
z Gminy Łabunie: Alan Kania: I m.
kumite, III m. kata; Dawid Kania:
I m. kata II m. kumite; Karol Górski: III m. kumite; Szymon Sawka: III m. kumite; Marcel Hubala:
III m. kumite; Marcel Piłat: III m.
kumite; Wiktor Kolaja: II m. kumite.
2 czerwca w Białce odbył
się Ogólnopolski Turniej Karate
Kyokushin w Ramach Obchodów
100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Bracia Kania zajęli: Dawid I m. w kumite i I m. w kata ;
Alan I m. w kumite i II m. w kata.
2 czerwca w Białymstoku odbył się III Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin.
W
ramach
„ANIOŁOWA”
Mieszkańcy
naszej gminy włączyli
się w akcję
charytatywną
Makulatura
na
Studnie, koordynowaną ks. Andrzeja Łuszcza, Dyrektora Dzieł Misyjnych
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
Można także wesprzeć akcję wpła-

NA SPORTOWO
Wiktor Kolaja, zawodnik ZKKK
zajął I miejsce w kategorii kumite
junior młodszy – 55kg.

SPARTA

ROZDAJE KARTY
8 kwietnia niepomyślna
inauguracja sezonu wiosennego
w zamojskiej A klasie Potok Sitno Sparta Łabunie 4:0.
15 kwietnia na własnym
boisku Sparta Łabunie pokonała
Szyszłę Tarnoszym 3:0
21 kwietnia Sparta pogoniła w Łaszczówce miejscową Pogoń
96 wygrywając 0:1.
28 kwietnia pokonała Andorię w Mirczu 1:3.
5 maja na własnym boisku schyliła głowę przed Grafem
z Chodywaniec i uległa 0:1.
12 maja udowodniła że
się nie boi Metanoi wygrywając
w Lipsku 0-3.
20 maja w Suścu Sparta
ogłuszona szumem wodospadu na
Jelonku zremisowała bezbramkowo z tamtejszymi Szumami.
27 maja w Nieliszu Sparta
Łabunie rozkojarzona kształtem
zalewu zremisowała 2:2 z tamtejszą Deltą.
2 czerwca w Łabuniach
Spartanie roznieśli Perłę z Telatyna
po własnym boisku 4:1.
10 czerwca w Lubyczy Królewskiej nie udało się Spartanom
przekroczyć miejscowej Granicy.
Końcowy wynik 2:0.
16 czerwca w Łabuniach
bliźniacy z Wożuczyna rozbili naszą Spartę 0:4 i skazali na walkę
w barażach z Piastem Babice
o utrzymanie w A klasie. Wynik
dwumeczu poznamy 30 czerwca.
Cyprian Bukaj

Laureatem konkursu została Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie,
zdobywając tytuł „Najbardziej Zabazgrolonej Placówki”. Na sukces złożyły się teksty Piotra Pieli do których ilustrację wykonało 81 uczniów
SP Łabunie i PP w Łabuniach pod
opieką: Ewy Latawiec, Małgorzaty
Kubackiej, Beaty Gęborys, Renaty Rozkres, Joanny Sokołowskiej,
Anny Greli i Teresy Pasiecznej.
30 maja w XVII Wojewódzkim konkursie plastycznym „Rodzina. Z rodziną w ZOO”. Nagrodzono Zosię Nowosad, z PP w Łabuniach, op. Anna
Grela, wyróżniono: Lenę Gromek
i Annę Zubrzycką z SP w Łabuniach,
op. Ewa Latawiec. Dodatkowo na
wystawę zakwalifikowano prace:
Natalii Kowalskiej, op. Joanna Sokołowska; Ani Skubisz, op. Beata
Gęborys; Ilony Bryk, op. A. Grela.
6 czerwca rozstrzygnięto Diecezjalny
Konkurs „Święty Stanisław Kostka
Wzorem Miłości Ojczyzny w 100-lecie jej Niepodległości” - nagrodzono:
Lenę Branecką, Lidię Jandułę, Sebastiana Minkiewicza, Jakuba Lalika,
Zosię Nowosad, Filipa Wiatra, Maję
Oleńczuk, Jakuba Kołodzieja, Fabiana Wiśniewskiego, Julkę Bryk,
Ilonę Bryk i Nikolę Bryk, Wiktora Kiszkę. Nagrody otrzymali także
Mia Wytrzyszczewska, Piotr Synowiec, Piotr Krawczyk, Kamil Hereta, Gabriela Żygawska, Szymon
Węcłak i Maja Ramiączek, op. Anna
Grela i siostra Elżbieta Andrzejczak.
Wyróżnienia zdobyli: Rycak Maja,
Niemczycki Krzysztof, Turczyn Julia, Burdzy Igor, Mazurek Wiktor,
Krupa Szymon, Tokarska Urszula
i Lal Oliwia podopieczni Joanny Sokołowskiej z PP w Łabuniach oraz
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Łabuńkach Pierwszych: Gredys
Martyna, Horecka Nikola, Semczuk
Kornelia, Dorota Ziarkiewicz, Turczyn Weronika, Burdzy Wiktor, Kolaja Karina, Jan Ziarkiewicz, Szewczuk Wiktoria, Michał Ziarkiewicz,
op. Danuta Kubicka.
14 czerwca rozstrzygnięto konkurs
„Kolory Niepodległości”. I miejsce
zajęła Gabriela Synowiec op. Małgorzata Czuj.
W czerwcu rozdano nagrody w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego „CLICKONMANIAC”. Laureatami konkursu zostali: Tobiasz
Kisieliński, Milena Piłat, Bartłomiej Sokal i Kinga Kita.
red.

ZAMIENIAMY PAPIER W WODĘ!
cając pieniądze na konto Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej, ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400
Zamość, nr konta: 57 1240 2005
1111 0010 1940 4403 z dopiskiem
STUDNIA NA MISJE
Wójt Gminy Łabunie dziękuje
Mieszkańcom za przekazaną makulaturę, a sołtysowi Łabuń Adamowi Kniaziowi za udostępnienie
miejsca. Zebrano 2 t 188 kg 450 g.

PAMIĘTAJMY: 1 kg makulatury
to 75 litrów wody dla Afryki!
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POŻEGNANIA

Helena Flak
1946-2018

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

2018-03-26: Giergiel Adam († 59 l.)
2018-04-21: Schab Maria († 62 l.)
2018-04-29: Ziarkiewicz Lucyna († 83 l.)
2018-04-30: Bryk Lucyna († 89 l.)
2018-05-26: Bielecki Eugeniusz († 78 l.)
2018-05-28: Wiater Mariusz († 44 l.)
2018-05-31: Bilski Stanisław († 91 l.)
2018-05-31: Kukiełka Jadwiga († 66 l.)
2018-06-15: Bondyra Franciszek († 87 l.)
2018-06-16: Flak Helena († 72 l.)
2018-06-19: Mulawa Jerzy († 64 l.)

twórczyni
ludowa,
Przyjaciółka
Izby
Muzealnej
w Barchaczowie i wszelkich
inicjatyw lokalnych w sołectwie. Była wszędzie tam,
gdzie powinna. Uczestniczyła
w
przygotowaniu
wianków dożynkowych, świętojańskich, w rajdach,
spotkaniach, warsztatach, piknikach, przeglądach. Wspierała nas i „Barchaczowskie Superbabki” dobrym słowem, obecnością wśród widowni, dobrocią, uśmiechem i ludzką życzliwością,
której na co dzień brakuje. Była całym sercem
z nami. Czuliśmy to… Pani Heleno, kiedyś znowu się
spotkamy!
Redakcja, Barchaczowskie Superbabki
i Mieszkańcy Barchaczowa

Adopcja zwierząt

84 611 60 25
507 659 370
lub

(grzeczn.)

Telefon alarmowy

do konserwatora sieci kanalizacyjnej

514 180 053
SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ
DOWODU OSOBISTEGO!

Przypominamy o upływających terminach ważności dowodów osobistych. Według stanu na dzień
20 czerwca br. 170 mieszkańców ma nieważne dowody, a 75 termin ważności upływa w ciągu najbliższych 100 dni.
W celu uzyskania nowego dokumentu tożsamości
należy osobiście w dowolnym urzędzie złożyć wniosek wraz z jedną fotografią biometryczną. Nowy dokument odbiera się osobiście.

Lucyna
Ziarkiewicz
1935-2018

wieloletnia
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Mocówce, dobra organizatorka, uczynny i aktywny
człowiek... Zostały opowieści,
niedokończone rozmowy i nadzieja, że kiedyś się spotkamy!
Redakcja,
KGW Mocówka
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24 marca 2018 r.: turniej karate, Piaseczno

28 kwietnia 2018 r.: turniej karate, Tomaszów Lub.

19 maja 2018 r.: turniej karate, Warna

12 maja 2018 r.: turniej karate, Dukla

26 maja 2018 r.: turniej karate, Łabuńki Pierwsze

26 maja 2018 r.: turniej karate, Łabuńki Pierwsze

26 maja 2018 r.: turniej karate, Łabuńki Pierwsze

26 maja 2018 r.: turniej karate, Łabuńki Pierwsze

26 maja 2018 r.: turniej karate, Łabuńki Pierwsze

26 maja 2018 r.: turniej karate,
Łabuńki Pierwsze

26 maja 2018 r.: turniej karate, Białka

Fragmenty życia

Lager Labunie b/Zamosc, Łabunie

Łabunie, pałac od strony parku

Łabunie, ul. Kościelna

Ruszów, I poł. l. 70 XX w.

(fot. z aukcji eBay)

z arch. L. Momota

I Komunia św. dzieci z Ruszowa

z arch. J. Dębkowskiej

z arch. L. Momota

z arch. K . Haika

Wierzbie, 1950 r.

z arch. G. Radzykiewicz

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

