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INweStycje drogowe 
w gmINIe ŁabuNIe

Nowe nawierzchnie asfaltowe i po-
prawa warunków parkowania oraz 
przejezdności drogi. W październiku 
w gminie Łabunie szykują się trzy 
drogowe inwestycje.

Pierwsza z nich to modernizacja drogi trans-
portu rolnego przy ul. Polnej w Łabuniach. 
Nowy dywan asfaltowy pojawi się na 580 me-
trach długości. Inwestycję wykona Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych z Zamościa. Koszt 
inwestycji to ponad 230 tys. zł. Prace mają 
zakończyć się jeszcze w październiku. W tym 
samym miesiącu gładkiego asfaltu doczekają 
się także mieszkańcy Ruszowa. Na odcinku 
prawie 700 metrów remont wykona Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe „Sadex” Janusz Sa-
dlik z Kolonii Sitno. Remont pochłonie prawie 
170 tys. zł. Zostanie również przeprowadzony 
remont parkingu przy ul. Parkowej w Łabu-
niach, na wysokości skwerku. Dzięki pracom 
polepszą się warunki parkowania i przejezd-
ność. Pracami zajmie się Zakład Budowlano 
Drogowy „Drogzam” w Zamościu. Kwota za-
dania to prawie 61 tys. zł.         DSK

będą 
Place zabaw

Już niebawem ruszy budowa no-
wych placów zabaw w gminie Ła-
bunie. Zostało rozstrzygnięte zapy-
tanie ofertowe, w wyniku którego 
wyłoniono wykonawcę. Inwestycja 
będzie realizowana przy wsparciu 
funduszy unijnych. 

Firma Frajda z Radawca Dużego pod Lubli-
nem wybuduje nowe place zabaw w Majdanie 
Ruszowskim, Dąbrowie i w Mocówce. Inwe-
stycja wyniesie ponad 96,5 tys. zł. W każdej 
z tych miejscowości pojawią się zestawy re-
kreacyjno-zabawowe, huśtawki, karuzele, bu-
jaki a w Mocówce jedyny w gminie Łabunie 
– zjazd linowy. Gmina na budowę placów za-
baw dostała prawie 63 tys. zł dofinansowania. 
Inwestycja realizowana będzie w ramach dzia-
łania „Wparcie dla rozwoju lokalnego w ra-
mach inicjatywy LEADER” objętego progra-
mem w zakresie 4.6. Rozwój ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej lub kulturalnej. Dofinansowanie 
unijne pochodzi z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

DSK

INFormacja
28 lipca 2019 r. w okręgu wyborczym Nr 1 
w Łabuniach w wyborach do Rady Powia-
towej Izby Rolniczej w Zamościu kandy-
daci otrzymali następującą liczbę głosów: 
Skura Antoni – 82; Kaczorowski Łukasz – 
66; Petryk Adam – 33; Konowałek Bożena 
– 26. Najwięcej głosów ważnych otrzymali 
i zostali wybrani do RP IR: Skura Antoni 
i Kaczorowski Łukasz.

5 września 2019 roku w biurze Lubelskiej 
Izby Rolniczej odbyło się pierwsze Walne 
Zgromadzenie LIR VI kadencji. Podczas 
posiedzenia delegaci z całego wojewódz-
twa wybrali z pośród siebie władze Izby. 
Na Prezesa Zarządu wybrano Gustawa 
Jędrejka, a na Wiceprezesa pochodzące-
go z gminy Łabunie Antoniego Skurę.

red.

Temat spotkania zdominował problem suszy. 
Zarówno wicepremier jak i Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zapewnili, że – tak jak w roku 
ubiegłym – do rolników trafi pomoc finansowa. 
Jak dodali, wnioski będzie można składać od 
3 października. Poinformowali również zebra-
nych o podwyższeniu zwrotu akcyzy na pali-
wo dla tych, którzy mają bydło. Na spotkaniu 
przedstawiciele rządu poinformowali rolników 
o kolejnych programach pomocowych. Jed-
nym z nich jest utworzenie Krajowej Grupy 
Spożywczej, struktury podejmującej działania 
w przypadku drastycznych spadków cen i sta-
bilizującej rynki. Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski poinformował 
zebranych o uruchomieniu programu, w ra-
mach którego będzie można składać wnio-
ski na inwestycje dotyczące nawadniania 
gospodarstw. Rolnik będzie mógł otrzymać 
do 100 tys. zł na utworzenie np. zbiornika na 
wodę czy nawadniania kropelkowego. Mini-
ster Ardanowski namawiał również rolników 

do skorzystania z programu wapnowania. 
Poinformował także o wprowadzeniu bezpo-
średniego handlu detalicznego, czyli legalnej 
sprzedaży produktów wytworzonych przez 
rolnika i o kwocie wolnej od podatku (40 tys. 
zł ze sprzedaży rocznej). W planach jest rów-
nież wprowadzenie małych ubojni, które nie 
będą musiały spełniać warunków dla systemu 
HACCP i norm ISO. 

DSK

wIcePremIer oraz mINISter rolNIctwa I rozwoju wSI 
z wIzytą w ŁabuNIach 

Wicepremier Jacek Sasin oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski  spotkali się z rolnikami, by poruszyć problemy 
polskiego rolnictwa. Na spotkanie, które odbyło się w piątek, 27 września 
w Domu Kultury w Łabuniach, oprócz przedstawicieli rządu, przybyli także 
m. in. starosta zamojski – Stanisław Grześko, dyrektor lubelskiego oddzia-
łu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Krzysztof Gałaszkie-
wicz, wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej – Antoni Skura, parlamentarzy-
ści z Lubelszczyzny, Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka i Z-ca Wójta 
– Sebastian Pełech. Uczestnicy spotkania mogli również porozmawiać i za-
dawać pytania dotyczące problemów w rolnictwie.

elewacja 
jaK Nowa

Szkoła Podstawowa w Łabuniach 
przeszła lifting, a dokładnie elewa-
cja frontowa. To pierwsza taka więk-
sza metamorfoza fasady od 15 lat. 

Prace ruszyły pod koniec czerwca. Wykony-
wała je firma Bud-Sław z Łabuń. Odnowiono 
elewację frontową, wymieniono rury spustowe 
na ścianie frontowej oraz pomalowano obrób-
ki blacharskie z dachem nad wejściem. Prace 
zakończyły się w połowie sierpnia. Koszt robót 
to 38,5 tys. zł. Pieniądze pochodziły z budżetu 
gminy.          DSK

Łukasz KaczorowskiAntoni Skura
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VI sesja                                     
– 26 czerwca 2019 r.                                              

Uchwała nr 43 w sprawie uchwalenia zmia-
ny w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Łabunie
Zmiana planu dotyczy miejscowości Wierz-
bie i częściowo Ruszów-Kolonia (prawie 73 
ha). Zmieniono przeznaczenie gruntów na 
cele budowlane z możliwością prowadzenia 
usług. Podstawowym celem wykonania planu 
miejscowego jest umożliwienie dalszego roz-
woju procesów inwestycyjnych związanych 
z powiększeniem zasięgu terenów związa-
nych z rozwojem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej. Wszystkie tereny 
przeznaczone na cele związane z realizacją 
inwestycji budowlanych w projekcie planu zo-
stały przeznaczone na ten cel. Wyjątek sta-
nowią jedynie tereny przeznaczone na cele 
infrastruktury komunikacyjnej tj. tereny dróg 
umożliwiających obsługę komunikacyjną po-
szczególnych siedlisk oraz połączenie układu 
komunikacyjnego w obszarze planu z ukła-
dem komunikacyjnym pozostałej części gmi-
ny Łabunie. Wskazany układ komunikacyjny 
ma charakter dróg układu lokalnego mające-
go przede wszystkim umożliwić komunikację 
w granicach gminy. W granicach opracowa-
nia nie wskazuje się żadnych dróg układu 
ponadlokalnego. Ogólne zasady zagospo-
darowania terenów w obszarze opracowania 
obejmują:
• zakaz stosowania pokryć dachowych 

i ścian oraz detalu architektonicznego 
w kolorach intensywnie jaskrawych;

• za wyjątkiem terenu oznaczonego sym-
bolem 1R dopuszczenie realizacji miejsc 
parkingowych, parkingów, dojść pieszych 
i dojazdów niewyznaczonych do obiektów 
budowlanych, ścieżek rowerowych, zieleni 
urządzonej oraz obiektów małej architektu-
ry, pod warunkiem zachowania zgodności 
z innymi ustaleniami planu;

• zachowanie istniejącej zabudowy, w tym 
zabudowy zagrodowej oraz garaży, w po-
szczególnych terenach, z prawem do prze-
budowy, rozbudowy, nadbudowy, rozbiórki 
i odbudowy, pod warunkiem zachowania 
wskaźników i parametrów urbanistycznych 
określonych w ustaleniach szczegółowych 
dla terenów i z uwzględnieniem ustaleń § 
6 ust. 3;

• dopuszczenie usytuowania budynków bez-
pośrednio przy granicy z sąsiednią nieru-
chomością lub odległości 1,5m od niej, pod 
warunkiem zachowania obowiązujących 
w tym zakresie przepisów odrębnych;

• nakaz zapewnienia dróg pożarowych, dla 
budynków, które ich wymagają, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepi-
sami odrębnymi.

Uchwała nr 44 w sprawie zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Łabunie-Re-
forma
Studium to dokument sporządzany dla całego 
obszaru gminy, określający w sposób ogólny 
politykę przestrzenną i lokalne zasady zago-
spodarowania. Zmiana studium dotyczy: ak-
tualizacji wyodrębnionych w obszarze gminy 
stanowisk archeologicznych wraz z zakresem 
ich ochrony, dostosowania kierunków i zasad 
kształtowania terenów, zawierających szcze-
gółowe zasady zagospodarowania terenów 
do zakresu terenów objętych zmianą studium 
wraz z prowadzeniem ustaleń terenów M1 
(mieszkaniowych) oraz uzasadnieniem wpro-
wadzanych zmian w zakresie wyznaczonych 
w zmianie studium stref funkcjonalno-prze-
strzennych oraz aktualizację obowiązujących 
w gminie planów miejscowych.

Uchwała nr 45 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łabunie. 
Przedmiotem zmiany ustaleń planu są zasa-
dy realizacji dachów na budynkach. O tym, 
jakie to będą zasady, będzie wiadomo po m. 
in. opracowaniu projektu zmiany i po podjęciu 
kolejnej uchwały.

Uchwała nr 46 w sprawie udzielenia Wójto-
wi Gminy Łabunie wotum zaufania.
Po przeprowadzeniu debaty nad raportem 
o stanie gminy za 2018 r. Rada Gminy udzie-
liła wotum zaufania Wójtowi Gminy Łabunie 
(14 głosów „za”, jeden radny - nieobecny).

Uchwała nr 47 w sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego Biblio-
teki Publicznej Gminy Łabunie za 2018 r.
Radni zatwierdzili roczne sprawozdanie finan-
sowe gminnej instytucji kultury – Biblioteki Pu-
blicznej Gminy Łabunie za rok 2018.

Uchwała nr 48 w sprawie rozpatrzenia i za-
twierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Ła-
bunie z wykonania budżetu za 2018 r.
Radni zatwierdzili oba sprawozdania jedno-
głośnie (15 głosów „za”).

Uchwała nr 49 w sprawie udzielenia abso-
lutorium Wójtowi Gminy Łabunie z tytułu 
wykonania budżetu gminy za 2018 r.
Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy za 2018 r, spra-
wozdaniem finansowym, opiniami Regional-
nej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie 
mienia komunalnego gminy, stanowiskiem 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy udzielili Wój-
towi Gminy Łabunie absolutorium jednogło-
śnie.

Uchwała nr 50 w sprawie ustalenia wyso-
kości diet przysługujących Przewodniczą-
cemu i radnym Rady Gminy Łabunie.
Radni uchwalili miesięczną dietę zryczałto-
waną dla Przewodniczącego Rady Gminy Ła-
bunie w wysokości 50% maksymalnej wyso-
kości diety radnego, określonej w odrębnych 
przepisach. Zgodnie z przyjętą uchwałą, wi-
ceprzewodniczący rady za udział w sesji rady 
gminy otrzymywać będzie 300 zł, a za udział 
w posiedzeniu komisji, której jest członkiem – 
200 zł. Przewodniczący komisji stałych i do-
raźnych za udział w sesji rady gminy i posie-
dzeniu komisji 250 zł. Radni za udział w sesji 
rady gminy i posiedzeniu komisji stałych oraz 
doraźnych otrzymywać będą 200 zł.

Uchwała nr 51 w sprawie określenia zasad 
przyznawania przewodniczącym organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych 
diet oraz zwrotu kosztów podróży służbo-
wej
Radni uchwalili, że przewodniczącym orga-
nów wykonawczych jednostek pomocniczych 
przysługują diety za udział na zawiadomie-
nie w posiedzeniach: narad organizowanych 
przez Wójta Gminy, sesji Rady Gminy Łabu-
nie, komisji stałych Rady Gminy. Przewodni-
czący organu wykonawczego jednostki po-
mocniczej otrzymuje dietę w wysokości 120 zł 
za każdy dzień, w którym brał udział we wspo-
mnianych posiedzeniach. Przewodniczącemu 
organu wykonawczego jednostki pomocniczej 
delegowanemu przez przewodniczącego rady 
lub wójta poza teren gminy przysługuje zwrot 
kosztów podróży służbowej.

Uchwała nr 52 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Łabuniach
Radni uznali skargę z dnia 3.06.2019 r. na 
Dyrektora na Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Łabuniach za bezzasadną z przyczyn wska-
zanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały 
(treść uzasadnienia do przeczytania na stro-
nie internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej).

Uchwała nr 53 w sprawie powołania zespo-
łu opiniującego kandydatów na ławników 
do Sądu Okręgowego w Zamościu
Łabuńscy radni powołali zespół w składzie: 
Mariusz Kliza, Danuta Bosiak, Weronika Ma-
ria Kowalczuk, Bogusław Szast. Działalność 
zespołu wygasa po przedstawieniu Radzie 
Gminy Łabunie opinii o zgłoszonych kandy-
datach.

Uchwała nr 54 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 
mieszkalnego po umowie zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat
Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnej 
umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 2, na 
okres do 1 roku w budynku Dom Nauczyciela 
w Łabuniach przy ulicy Zamojskiej 2 (działka 
nr 1457/3 o powierzchni 1.7815 ha), na rzecz 
dotychczasowego najemcy, który po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, wniosku-
je o zawarcie kolejnej umowy, której przed-
miotem jest ta sama nieruchomość.

uchwaŁy
rady gmINy ŁabuNIe
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Uchwała nr 55 zmieniająca uchwałę Rady 
Gminy Łabunie Nr XI/70/2016 z dnia 20 
stycznia 2016r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania 
na raty należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających 
gminie Łabunie jak również jednostkom 
podległym, warunków dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypadkach, w któ-
rych ulga stanowić będzie pomoc publicz-
ną oraz wskazania organu do tego upraw-
nionego
W uchwale Rady Gminy Łabunie Nr XI/70/2016 
z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie określe-
nia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania na 
raty należności pieniężnych mających cha-
rakter cywilnoprawny, przypadających gminie 
Łabunie jak również jednostkom podległym, 
warunków dopuszczalności pomocy publicz-
nej w przypadkach , w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną oraz wskazania or-
ganu do tego uprawnionego radni wprowadzili 
zmianę:1)§7 uchwały otrzymuje brzmienie:1.
Do umarzania, odraczania terminów płatno-
ści lub rozkładania na raty należności pie-
niężnych mających charakter cywilnoprawny 
uprawniony jest Wójt Gminy Łabunie.2.Po-
stanawia się nie dochodzić należności cywil-
noprawnych przypadających Gminie Łabunie 
i jej jednostkom organizacyjnym,których kwo-
ta wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł 
z wyjątkiem należności o których mowa w art. 
59a ust. 2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych.

Uchwała nr 56 Uchwała Nr VI/56/2019 Rady 
Gminy Łabunie z dnia 26 czerwca 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na rok 2019.

VII sesja                                                      
– 11 września 2019 r.                                           

Informacja z przebiegu wykonania budżetu 
gminy za I półrocze 2019 r. 
Przyjęto informację z wykonania budżetu. Jak 
wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu 
za pierwsze półrocze 2019 r., w jego trakcie 
wprowadzono zmiany w budżecie poprzez 
podejmowanie uchwał przez radnych i zarzą-
dzenia wydawane przez Wójta. Konieczność 
dokonywania zmian wynikała z otrzymywania 
przez gminę różnych decyzji finansowych, 
m.in. dotacji celowych otrzymanych z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z za-
kresu administracji rządowej i własnych zadań 
bieżących gmin. Jak wynika ze sprawozda-
nia, dochody zostały zrealizowane w 51,11%, 
a wydatki w 44,07%. W sprawozdaniu zawar-
te są m.in. informacje o przychodach i roz-
chodach budżetu, dochodach, subwencjach 
i dotacjach oraz wydatkach.

Uchwała nr 57 zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia regulaminu określają-
cego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom zatrudnionym 
w szkołach, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Łabunie dodatków 
funkcyjnego, motywacyjnego za warunki 
pracy, za wysługę lat oraz szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw.
Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie 
ustawy – Karta Nauczyciela, odgórnie zosta-
ła określona minimalna wysokość dodatku 
dla nauczycieli z tytułu sprawowania funkcji 
wychowawcy klasy. Zgodnie z ustawą, od 1 
września dodatek za wychowawstwo ma wy-
nosić co najmniej 300 zł. Do tej pory dodatek 
określała rada gminy. Zgodnie z obowiązują-
cym regulaminem wynagradzania nauczycieli, 
w gminie nauczycielom sprawującym funk-
cję wychowawcy klasy przysługiwał dodatek 
w wys. 8% miesięcznej kwoty średniego wy-
nagrodzenia nauczyciela stażysty, co stano-
wiło 243,60 zł. W związku z tym obowiązująca 
w gminie stawka dodatku funkcyjnego jest 
mniejsza,  a także z uwagi na zmianę prze-
pisów, regulamin określający m.in. wysokość 
dodatku funkcyjnego należało dostosować do 
obowiązującego prawa.

Uchwała nr 58 w sprawie dopłat dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Łabunie z budżetu gminy
Radni zdecydowali, że dopłaty do wody i ście-
ków dla gospodarstw domowych pozostają na 
tym samym poziomie. To oznacza, że I gru-
pa taryfowa, czyli gosp. domowe za 1 m³ do-
starczonej wody otrzymają z budżetu gminy 
dopłatę  w wysokości 30 gr brutto, a za 1 m³ 
zrzuconych ścieków do kanalizacji dostaną 
1,11 zł brutto.

Uchwała nr 59 w sprawie zmian w uchwa-
le nr III/12/2018  z dnia 28 grudnia 2018 r. 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Radni podjętą uchwałą dokonali zmian w wy-
kazie przedsięwzięć odnośnie wydatków bie-
żących i majątkowych zwiększając nakłady 
finansowe i limity wydatków. Dodano do wy-
kazu przedsięwzięć zadania – umowy, które 
są planowane do zawarcia w 2019 r. z ter-
minem wykonania w kolejnym roku budżeto-
wym. Te zadania to m.in. przebudowa drogi 
gminnej Pniówek-Wierzbie (zadanie dotyczy 
przygotowania map do celów projektowych), 
przebudowa oświetlenia ulicznego w miejsco-
wości Łabunie - ulice: Zamojska, Parkowa, 
Kościelna, Górna i Ogrodowa (planowana 
jest dokumentacja projektowa), przebudowa 
oświetlenia ulicznego w miejscowości Ru-
szów-Kolonia (planowana jest dokumentacja 
projektowa), przebudowa drogi powiatowej 
Pniówek-Wierzbie-Łabunie (zadanie do reali-
zacji partnerskiej z Powiatem Zamojskim po 
otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych).

Uchwała nr 60 w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy na rok 2019
Przyjęte przez radnych zmiany dotyczą zwięk-
szenia planowanych dochodów, wydatków 
oraz wydatków na zadania inwestycyjne.

DSK
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uwaga aSF
Od 4 września 2019 r. gmina Łabunie 
została objęta obszarem z ograni-
czeniami (strefa czerwona) w związ-
ku z wystąpieniem afrykańskiego 
pomoru świń. W związku z powyż-
szym Powiatowy Lekarz Weteryna-
rii nakreślił wymagania dotyczące 
gospodarstw utrzymujących świnie 
zgodnie zobowiązującymi przepisa-
mi.

W obrębie strefy czerwonej przesyłka świń 
do innych gospodarstw albo do rzeźni moż-
liwa będzie po wystawieniu przez urzędowe-
go lekarza weterynarii świadectwa zdrowia 
oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza 
weterynarii na przemieszczenie świń. Po uzy-
skaniu tych dokumentów świnie przemieszcza 
się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub 
rzeźni w obrębie tej strefy. Nie wcześniej niż 
24 godziny przed przemieszczeniem muszą 
być zbadane przez urzędowego lekarza wete-
rynarii. Istnieje możliwość zgromadzenia świń 
przemieszczanych do rzeźni w miejscu prze-
znaczonym na skup zwierząt lub przeznaczo-
nym na targ; miejsce to musi znajdować się 
na obszarze objętym ograniczeniami; takie 
pomieszczenie jest możliwe po uzyskaniu 
pozwolenia powiatowego lekarza weteryna-
rii. Poza strefą czerwoną w granicach Polski 
przesyłka musi być zaopatrzona w świadec-
two zdrowia. Dodatkowe wymagania wetery-
naryjne dla przemieszczanych świń to m.in. 
takie, że muszą przebywać w gospodarstwie 
30 dni bezpośrednio przed przemieszcze-
niem lub od urodzenia, pochodzą z gospo-
darstwa, do którego w okresie 30 dni przed 
przemieszczeniem nie wprowadzono świń 
pochodzących z obszarów zagrożenia albo 
objętego ograniczeniami w związku z wystą-
pieniem afrykańskiego pomoru świń, pocho-
dzą z gospodarstwa, do którego w okresie 
30 dni przed przemieszczeniem nie wprowa-
dzono świń pochodzących ze strefy niebie-
skiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej 
(obszaru objętego ograniczeniami), zostały 
poddane badaniu laboratoryjnemu w kierun-
ku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni 
przed przemieszczeniem, nie wcześniej niż 
24 godziny przed przemieszczeniem zostały 
poddane badaniu klinicznemu przez urzędo-
wego lekarza weterynarii i nie wykazywały ob-
jawów klinicznych ASF– następnie urzędowy 
lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdro-
wia. Należy również spełnić warunki trans-
portu zwierząt. Środki transportu, którymi są 
przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą 
być czyszczone i odkażane najszybciej jak to 
możliwe, a dokument potwierdzający prze-
prowadzenie oczyszczenia i odkażania po 
ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego 
kopia) muszą być przewożone w tym środku 
transportu i udostępniane na żądanie urzędo-
wego lekarza weterynarii.          red.
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gŁówNa Nagroda 
dla gmINy ŁabuNIe 

Na FeStIwalu turyStyczNym
w NIelISzu

Zdobyliśmy (obok Radecznicy i Zamościa) główną na-
grodę – za stoisko promocyjne na Festiwalu Turystycz-
nym w Nieliszu. Nagroda – statuetka Jasia Wędrownicz-
ka – została przyznana nie tylko za wygląd za stoiska 
ale i za to, co na nim się znajdowało: produkty od lokal-
nych wytwórców, rękodzieło artystyczne oraz potrawy 
i ciasta przygotowane przez wszystkie Koła Gospodyń 
Wiejskich z gminy Łabunie. Promowaliśmy się pod ha-
słem: Naturalnie Gmina Łabunie.

Niedzielny (28 lipca) Festiwal Turystyczny w Nieliszu to połączenie 
muzyki, regat żeglarskich nad tamtejszym zalewem oraz prezentacja 
stoisk gminnych, które chwaliły się swoimi skarbami. Impreza cieszy-
ła się dużym zainteresowaniem, a stoisko gminy Łabunie niemal cały 
czas było oblegane przez osoby chętne do degustacji smakołyków; 
a było w czym wybierać. Chętni próbowali knyszy, binladenów, roga-
lików oraz babeczki, serniki, jabłeczniki i pierożki w kilku odsłonach. 
Kosze pełne smakołyków przygotowały bez wyjątku – wszystkie Koła 
Gospodyń Wiejskich. Jak świeże bułeczki szły również produkty poda-
rowane przez lokalnych przedsiębiorców z gminy Łabunie. Odwiedza-
jący nasze stoisko gasili pragnienie tłoczonymi sokami jabłkowymi od 
Pana Łukasza Kaczorowskiego z Łabuń, próbowali wysublimowanych 
dżemów z Kolorowego Rancza w Łabuniach-Reformie. Potencjalni 
turyści zasmakowali się również w oleju roztoczańskim z Olejarni Ru-
szów oraz w miodach z Pasieki w Wierzbiu – ciekawscy pytali i degu-
stowali raczej niespotykany miód słonecznikowy. Uwagę odwiedzają-
cych nasze stoisko przyciągało również rękodzieło: ręcznie robione 
serwety z Majdanu Ruszowskiego oraz anioły i łapacze snów wyko-
nane przez Panią Bożenę Zakrzewską z Łabuniek Pierwszych. Gmina 
Łabunie promowała się również w telewizji. W krótkim wywiadzie na 

żywo w TVP3 Lublin opowiadaliśmy o wartych do zwiedzania naszych 
zabytkach. Gminę Łabunie promowały również nasze zespoły, które 
występowały na scenie w centrum Nielisza. Gromkie brawa posypały 
się dla zespołu Ogrodniczki z Łabuniek Pierwszych oraz Bachaczow-
skich Superbabek.
Główną nagrodę za stoisko promocyjne gmina Łabunie otrzymała od 
organizatora konkursu –Gminy Nielisz i GOK w Nieliszu. Statuetkę 
Jasia Wędrowniczka, oprócz naszej gminy – dostała również Gmi-
na Radecznica i Miasto Zamość. Wręczała ją prezes Lokalnej Grupy 
Działania Ziemia Zamojska – Dominika Witkowska. Dodajmy – LGD 
była partnerem Festiwalu Turystycznego w Nieliszu.
Nagroda za stoisko promocyjne to praca wielu osób i lokalnych firm, 
bez których nie otrzymalibyśmy takiego wyróżnienia. 
Wójt Mariusz Kukiełka dziękuje wszystkim Kołom Gospodyń 
Wiejskich z gminy Łabunie za przygotowanie potraw i przyozdo-
bienie stoiska, lokalnym artystom za udostępnienie swoich ręcz-
nych wyrobów oraz lokalnym firmom, które użyczyły swoich pro-
duktów do degustacji.                DSK
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Nowe wzory
INFormacjI I deKlaracjI 

PodatKowych

Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w celu wprowadzenia 
uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie 
podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 
r. poz. 2244) wprowadzono zmiany w podat-
kach i opłatach lokalnych.
Minister Finansów w drodze rozporządzenia 
określił nowe wzory informacji i deklaracji po-
datkowych, które obowiązują od 1 lipca 2019 r.
Nowe formularze mogą być składane w wersji 
papierowej lub elektronicznej i mają zastoso-
wanie do informacji i deklaracji dotyczących 
podatków, z tytułu których obowiązek podat-
kowy powstał po 1 lipca 2019 r.
Wzory formularzy dostępne w Urzędzie Gmi-
ny Łabunie pok. nr 2 oraz na www.labunie.
com.pl menu – Strefa Mieszkańca – Formu-
larze – Podatki. 

red.

KOMUNIKAT

SuSza 
W związku z wcześniejszym potwierdzeniem 
przez System Monitoringu Suszy Rolniczej 
w Puławach zagrożenia suszą rolniczą w gmi-
nie Łabunie, Wójt Gminy Łabunie informuje, że 
nadal można składać oświadczenia o uszko-
dzeniu upraw w gospodarstwach rolnych.
Szacowaniu podlegają wyłącznie uprawy 
znajdujące się na polach w dniu dokonania 
przez komisję lustracji na miejscu.
Aktualnie oszacowaniu podlega kukurydza 
na ziarno i na kiszonkę, warzywa gruntowe, 

ziemniaki. Wypełnione oświadczenie wraz 
z wymaganymi załącznikami należy złożyć 
do Urzędu Gminy Łabunie, pokój nr 9. Wy-
magane załączniki do oświadczenia o uszko-
dzeniu upraw to: kopia wniosku o płatności 
w ramach wsparcia bezpośredniego złożone-
go do ARiMR na rok 2019, kopia zgłoszenia 
do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt 
(księga stada) paszporty – jeżeli prowadzona 
jest produkcja zwierzęca, kopie polis ubezpie-
czeń w przypadku ubezpieczenia upraw rol-
nych. Formularze oświadczeń można pobrać 
w Urzędzie Gminy Łabunie lub ze strony inter-
netowej www.labunie.com.pl.
Do tej pory w Urzędzie Gminy Łabunie złożo-
no 10 wniosków.          K. Wiśniewski

Urząd Gminy Łabunie informuje, 
że od dnia 22 czerwca 2019 r. 
obowiązują nowe zasady w za-
kresie częstotliwości pozbywania 
się nieczystości ciekłych tj. ście-
ków gromadzonych w przydomo-
wych zbiornikach bezodpływo-
wych tzw. „szambach” . Zmiana 

w tym zakresie w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Łabunie nastą-
piła uchwałą Nr V/38/2019 Rady 
Gminy Łabunie z dnia 24kwiet-
nia 2019 r. po zasięgnięciu opi-
nii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Zamo-

ściu. Aktualnie właściciele nie-
ruchomości obowiązani są do 
pozbywania się nieczystości cie-
kłych z terenu nieruchomości co 
najmniej raz na sześć miesięcy 
niezależnie od stopnia jego na-
pełnienia, oczywiście nie dopusz-
czając do przepełnienia. 
Zwiększenie częstotliwości na-
stąpiło na wnioski mieszkańców 
którzy twierdzili że dotychczaso-

wy obowiązek pozbywania się 
nieczystości ciekłych nie rzadziej 
niż jeden raz na rok, dawał moż-
liwość jego wypełnienia poprzez 
opróżnienie szamba raz na rok 
przez uprawnioną do tego firmę, 
z zarazem pozbycia się nadmiaru 
nieczystości na grunt. Wprowa-
dzona zmiana ma doprowadzić 
do ukrócenia takiego procederu. 

K. Wiśniewski

uwaga - zmIaNy!
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zabrzmIaŁ 
PIerwSzy dzwoNeK

W szkołach w Łabuniach i Łabuń-
kach Pierwszych rozpoczął się nowy 
rok szkolny. 

Szkoła Podstawowa
w Łabuniach 

Po uroczystościach związanych z obchodami 
80. rocznicy wybuchu II wojny św. w szkole 
odbyło się oficjalne rozpoczęcie roku szkol-
nego. Dyrekcja placówki Bernard Panasiuk 
i Barbara Banaszkiewicz przekazali informa-
cje dotyczące pracy w nowym roku szkolnym, 
a uczniom i pracownikom życzyli sukcesów, 
motywacji i zapału do pracy. Naukę w tym 
roku rozpoczęło 335 uczniów, w tym 42 ze-
rowiaków i 34 pierwszoklasistów a w Punkcie 
Przedszkolnym 85 przedszkolaków. J. Policha

Szkoła Podstawowa
w Łabuńkach Pierwszych

2 września rozpoczął się kolejny rok szkolny 
w placówce w Łabuńkach Pierwszych. Zaczął 
się od uroczystej Mszy św. w kościele para-
fialnym w Łabuniach, skąd uczestnicy przeszli 
na cmentarz, gdzie oddano hołd poległym 
bohaterom września 1939 r. Po powrocie 
do szkoły – dyrektor Dorota Turczyn powita-
ła uczniów i ich rodziców oraz przedstawiła 
poszczególnych wychowawców, nowych na-
uczycieli i przydział sal lekcyjnych.
W tym roku szkolnym do Szkoły Podstawo-
wej w Łabuńkach Pierwszych uczęszcza 140 
uczniów, w tym 21 pierwszoklasistów oraz 
12 uczniów oddziału zerowego. Punkt Przed-
szkolny liczy z kolei 29 przedszkolaków.

R. Kożuszek

80. roczNIca wybuchu 
II wojNy ŚwIatowej

Był taki wrzesień 1939 r… kiedy 
zamiast szkolnego dzwonka tysią-
ce młodych ludzi, nauczycieli usły-
szało odgłosy bombardowań i huk 
dział... 1 września 1939 roku woj-
ska niemieckie zaatakowały obszar 
państwa polskiego na lądzie, morzu 
i w powietrzu. Rozpoczęła się II woj-
na światowa, która na prawie 6 lat 
ogarnęła najpierw Europę, później 
niemal cały świat – był to najstrasz-
liwszy kataklizm w dziejach XX wie-
ku. 

Chociaż minęło 80 lat, nie wygasła pamięć 
o dramatycznych wydarzeniach tamtych cza-
sów. Po mszy św. odprawionej  na rozpo-
częcie nowego roku szkolnego (2 września) 
uczniowie wraz z dyrekcją i nauczycielami 
udali się na parafialny cmentarz, gdzie szko-
ła uczciła pamięć tych wszystkich, których 
śmierć, przelana krew i poniesione trudy spo-
wodowały, ze dziś jesteśmy wolni. 
Na łabuńskim cmentarzu, gdzie pochowani są 
bezimienni tamtych dni, oddano hołd, wyraża-
jąc głęboką wdzięczność za to, że nie zabrakło 
im wiary i sił, aby złożyć swe życie w służbie 
ojczyzny. Choć oni polegli, przetrwała pamięć 
o tamtych straszliwych czasach.

Patriotyczne wiersze, piosenki przeplatane 
wspomnieniami świadków tamtych wojennych 
dni w wykonaniu uczennic kl. 7a SP w Łabu-
niach uświetniły uroczystości patriotyczne na 
cmentarzu w Łabuniach. Część artystyczną 
przygotowała Dorota Sołoducha. W uroczy-
stościach brały udział również władze naszej 
gminy. Wójt Mariusz Kukiełka, Przewodniczą-
ca Rady Elżbieta Kuźma, Sekretarz Gminy 
Bogumiła Maziarczuk oraz proboszcz łabuń-
skiej parafii ks. Andrzej Łuszcz złożyli kwiaty 
i zapalili znicze na grobach żołnierzy, którzy 
zginęli w działaniach wojennych 1939 r.

Są takie daty, które w zbiorowej pamięci nas 
Polaków zajmują miejsca szczególne.

Zawsze pamiętaj o poległych żołnierzach!
Zawsze pamiętaj ojców i synów na wojnie!

Zawsze pamiętaj o pogrzebanych w historii!

DSK
Dorota Sołoducha

zŁote 
gody

21 par z gminy Łabunie otrzymało 
od Prezydenta RP Medale za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie.  Uroczy-
stości odbyły się w piątek, 16 sierp-
nia w Domu Kultury w Łabuniach.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. 
w kościele parafialnym w Łabuniach, którą 
celebrowali ks. proboszcz Piotr Rawlik, ks. 
senior Aleksander Sieciechowicz i o. Tomasz 
Jakubczak CSsR.
Potem zaproszone pary i ich rodziny udały się 
do Domu Kultury w Łabuniach, gdzie zosta-
ły wręczone medale. Aktu dekoracji dokonał 
Wójt Gminy Łabunie. Pamiątkowe dyplomy 
i upominki wręczała Przewodnicząca Rady 
Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma oraz Wice-
przewodniczący  Rady Gminy – Mariusz Kliza. 
Na uroczystości obecny był również m. in. ks. 
proboszcz Piotr Rawlik.
Nie zabrakło również toastu i słodkiego po-
częstunku. Dodatkowo klimat  uroczystości 
umilił zespół Grześki.

Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
odznaczeni zostali:

• Margaryta i Henryk Adamowicz (Łabuńki D.)
• Janina i Tadeusz Bil (Łabuńki D.)
• Anna i Jan Bodziuch (Bródek)
• Izabela i Zbigniew Cieplichiewicz (Łabuńki P.)
• Kazimiera i Seweryn Ćwik (Ruszów-Kol.)
• Izabela i Bogumił Górscy (Wólka Łabuńska)
• Jadwiga i Bogumił Haik (Ruszów)
• Kazimiera i Kazimierz Hubala (Łabunie)
• Weronika i Jerzy Jakubczak (Wierzbie)
• Leokadia i Leszek Juszkiewicz (Łabuńki P.)
• Krystyna i Jerzy Juś (Barchaczów)
• Alicja i Stanisław Karchut (Wierzbie)
• Zofia i Seweryn Lichota (Łabuńki D.)
• Zofia i Edmund Łopuszyńscy (Wólka Łab.)
• Danuta i Bronisław Misztal (Łabunie)
• Lucyna i Henryk Piłat (Łabuńki P.)
• Cecylia i Franciszek Stasiuk (Łabuńki P.)
• Lucyna i Władysław Szerafin (Łabuńki D.)
• Eugenia i Stanisław Wiater (Łabunie)
• Helena i Lucjan Wnuk (Łabunie)
• Helena i Antoni Wolscy (Ruszów)

DSK

fot. Zbigniew Lewicki
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rolNIK-wyNalazca

To prawdziwa złota rączka. Tak moż-
na śmiało napisać i mówić o Panu 
Mariuszu Sucharze z Wólki Łabuń-
skiej, który swój talent wykorzystu-
je do tego, by ułatwić sobie pracę 
w swoim gospodarstwie. 

Pan Mariusz Suchara ma na koncie jeden 
patent. Teraz czeka na drugi. To właśnie ten 
drugi wynalazek, choć jeszcze nieopatento-
wany, już zdobył uznanie. Za rozcinak worków 
big-bag zdobył pierwsze miejsce w konkursie 
organizowanym przez wydawnictwo „Top 
Agrar”. To urządzenie, które pan Mariusz 
zamontował do swojego rozsiewacza. Dzięki 
wynalazkowi nie musi za każdym razem wy-
chodzić z ciągnika i rozcinać worki. Oszczę-
dza nie tylko czas ale i zdrowie, bo przy rozci-
naniu nie wdycha pyłów i oparów z nawozów. 
– Przy tworzeniu urządzenia chodziło mi rów-
nież o zwiększenie bezpieczeństwa użytkow-
nika i zabezpieczenie ostrza przed przypad-
kowym kontaktem – powiedział Pan Mariusz 
Suchara. Za pierwsze miejsce w konkursie or-

ganizowanym przez „Top Agrar” pan Mariusz 
otrzymał voucher warty 5 tys. zł do wykorzy-
stania w jednym ze sklepów rolniczych. To 
nie koniec, bo rozcinak do big-bagów walczy 
o patent. Urządzenie zgłoszono do Urzędu 
Patentowego, by uzyskał ochronę jako wzór 
użytkowy. Maszyna nie będzie mogła być pro-
dukowana masowo, ale mogą z pomysłu ko-
rzystać rolnicy i wdrożyć go samemu w swoim 
gospodarstwie. Pan Mariusz Suchara z Wólki 
Łabuńskiej ma już na swoim koncie patent na 
inny wynalazek. Około trzech lat temu otrzy-
mał patent na mechanizm do zmiany regulacji 
szerokości roboczej pługa. –Gdyby ktoś chciał 
zobaczyć na żywo, z bliska moje wynalazki, 
to zapraszam do swojego gospodarstwa. 
Mieszkam w Wólce Łabuńskiej. Wiele osób 
już słyszało o moich urządzeniach, więc po-
winny trafić do mnie bez przeszkód - dodaje 
Pan Mariusz.
Oprócz tego, że tworzy takie wynalazki i pro-
wadzi gospodarstwo rolne, pan Mariusz jesz-
cze pracuje w firmie, która produkuje maszyny 
rolnicze. Jest tam zatrudniony na stanowisku 
operatora wycinarki laserowej. 
Na Dożynkach Gminno-Parafialnych, 1 wrze-
śnia 2019 r. otrzymał od Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi odznakę „Zasłużony dla rolnic-
twa”.           DSKfot. Top Agrar

SuPergoSPodyNIe 
„KroNIKI tygodNIa”

Panie z łabuńskich KGW zwyciężyły 
w plebiscycie „Supergospodynie” 
zorganizowanym przez „Kronikę 
Tygodnia”. Renata Psiuk z KGW 
Ruszów zwyciężyła w kategorii 
„Najaktywniejsza działaczka i orga-
nizatorka społeczna”. „Najlepsza 
w kulinariach” okazała się Dorota 
Szczepuch z KGW Barchaczów. 

Renata Psiuk w kategorii „Najaktywniejsza 
działaczka i organizatorka społeczna” zdobyła 
1189 głosów, a na Dorotę Szczepuch w ka-
tegorii „Najlepsza w kulinariach” oddano 490 
głosów. Nasze zwyciężczynie otrzymały talo-
ny do jednego ze sklepów AGD na kwotę 750 

zł oraz to, co Supergospodyniom przyda się 
w kuchni – pełne torby cukru i mąki. To nie 
koniec nagród. Renata Psiuk i Dorota Szcze-
puch za zwycięstwo w swoich kategoriach 
otrzymały również nagrody ufundowane przez 
Wójta gminy Łabunie – roboty kuchenne. 
W konkursie na 44 kandydatki oddano w su-
mie ponad 7 tys. głosów. 
Wręczenie nagród odbyło się 14 lipca podczas 
XX Zamojskich Dni Folkloru w Zwierzyńcu. DSK

trzy SuKceSy 
dwóch Kgw 

z gmINy ŁabuNIe
Co to był za dzień! Dorota Szczepuch z Koła 
Gospodyń Wiejskich Barchaczowskie Super-
babki zdobyła tytuł Supergospodyni w finale 
wojewódzkim konkursu Supergospodynie 
w kategorii Mistrzyni w kulinariach, KGW 
z Barchaczowa zajęło III miejsce w konkursie 
kulinarnym w kat. dania jarskie za pierogi z fa-
solą a KGW Ruszów zdobyło drugie miejsce 
w Konkursie Kresowe Smaki w kategorii sa-
łatki. Panie z Ruszowa wywalczyły tą nagrodę 
za Sałatkę Szefa. Trzy sukcesy dwóch KGW 
z gminy Łabunie na jednym wydarzeniu - Kre-
sowe Smaki i Talenty 8 Festiwal Kulinarny 
i Energii Kobiecej we Włodawie, który odbył 
się w sobotę, 7 września. Wielkie gratulacje!

DSK

SuPertaleNt
z barchaczowa

Dominik Petryk z Barcha-
czowa razem z czterema 
kolegami z konkursowej 
grupy zdobył pierwsze 
miejsce i wygrał 20 tys. zł 
w maratonie dla progra-
mistów Hackyeah 2019 
w Nadarzynie pod War-
szawą. Uczeń klasy VIII b 
ze Szkoły Podstawowej 
w Łabuniach wraz ze swo-
ją drużyną zdobył nagro-
dę za stworzenie aplikacji 
dla Ministerstwa Cyfryza-
cji. Maraton odbywał się 
w weekend, 14 i 15 wrze-
śnia.

Przygoda Dominika zaczęła się 
od znalezienia na facebook’owym 
profilu wydarzenia dotyczącego 
maratonu Hackyeah. – Razem 
z kolegami z Polski, których po-
znałem na facebook’u, zapisałem 
się na to wydarzenie. Wypełnili-
śmy zgłoszenie i przyszła infor-
macja na e-maila, że zapraszają 
nas na maraton – opowiada re-
dakcji „U Źródła” Dominik Petryk. 
Czternastolatek razem ze swoimi 
kolegami na potrzeby maratonu 
stworzył grupę o nazwie „DDD”. 
Grupa pięciu utalentowanych 
chłopaków m. i. z Katowic, Krako-
wa, Szczecina i Barchaczowa po-
jechała po przygodę, która miała 
szczęśliwy finał.
– Na stronie internetowej wcze-
śniej podane były zadania do 
wykonania. Trzeba było wybrać 
jedno z nich. Wybrałem zadanie 

dla Ministerstwa Cyfryzacji. Przez 
prawie 24 godziny na maratonie 
w Nadarzynie pod Warszawą 
tworzyliśmy aplikację, która ma 
sprawdzać inne aplikacje pod ką-
tem zgodności z tzw. standardem 
WCAG 2.1, czyli czy aplikacja 
jest przystosowana dla osób nie-
pełnosprawnych – dodaje Domi-
nik. Było to zadanie zespołowe. 
Potem grupa miała za zadanie 
przeprowadzić prezentację apli-
kacji, odpowiedzieć na kilka pytań 
i wykonać zadania otwarte. Póź-
niej było już ogłoszenie wyników. 
Dominik Petryk z Barchaczowa 
razem ze swoimi kolegami wygrał 
20 tys. zł.  Gratulujemy i życzymy 
Dominikowi kolejnych sukcesów.
Dominik Petryk swoją wiedzę 
i umiejętności informatyczne, 
w szczególności myślenie al-
gorytmiczne pogłębiał na zaję-
ciach robotyki prowadzonych 

przez nauczyciela informatyki 
Elżbietę Bodys. Uczył się ję-
zyka programowania Pyhton 
w środowisku CodeCombat 
oraz zdobył Certificate of com-
pletion. W ubiegłym roku brał 
udział w Międzynarodowym 
Konkursie Informatycznym 
Bóbr.      E. Bodys, DSK
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Narodowe czytaNIe 
2019

Osiem lektur na ósme Narodowe 
Czytanie

W sobotę, 7 września w Łabuniach w Ogro-
dzie „Pawie Pióro” przy bibliotece czytaliśmy 
zaproponowane teksty nowel. Pogoda dopi-
sała – nieco gorzej było z frekwencją. Wysłu-
chaliśmy całych nowel, jak i wybranych frag-
mentów. Wśród czytających był wójt Mariusz 
Kukiełka, siostra Irena Murawska FMM, pra-
cownicy biblioteki oraz młodzież, której szcze-
gólnie dziękujemy za obecność i odwagę pu-
blicznego czytania.

Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie

charytatywNy zIemNIaK 
w ruSzowIe

Pokazy, koncerty i licytacje, na któ-
rych nie szczędzono pieniędzy. W 
niedzielę (15.09.2019) w Ruszowie 
odbyło się Święto Ziemniaka. Impre-
za miała cel charytatywny. Zbierano 
na rozbudowę hospicjum Santa Gal-
la w Łabuńkach Pierwszych. Udało 
się zebrać prawie 7 tys. zł.

Wesprzeć hospicjum można było na kil-
ka sposobów. Jednym z nich były licytacje 
atrakcyjnych voucherów: do salonów kosme-
tycznych, na łabuńską strzelnicę czy na rajd 
terenówkami. Tylko na samym początku im-
prezy wylicytowano vouchery na prawie 1000 
zł. Innym sposobem wsparcia hospicjum było 
wrzucenie do puszki pieniędzy, a w zamian 
można było skorzystać z przejażdżki konnej 
z udziałem 9 pułku Ułanów Małopolskich. Nie-

którzy decydowali się na zakup domowych 
ciast. Opłata za nie również szła do puszki. 
Do pomocy hospicjum zachęcali również ze-
społy i soliści występujący na scenie. Zagrali: 
zespół Nokaut, Heaven, Dj Pepo z ekipą, Uli-
ca 30, Zespół Showmen, Kapela Uroczysko, 
Kinga Wójtowicz i Szymon Chołomiej a także 
lokalni artyści: kapela Ogrodniczki, Barcha-
czowskie Superbabki,  Duet One i Stanisław 
Boć. Oprócz tego na  chętnych czekały fryka-
sy przygotowane przez Koła Gospodyń Wiej-
skich z Ruszowa i Barchaczowa. Najmłodsi 
mogli skorzystać z dmuchanego placu zabaw. 
Chętni mogli obejrzeć również pokazy: 9 Puł-
ku Ułanów Małopolskich oraz Teatru Ognia 
Utopia.
W wydarzeniu brali udział zaproszeni goście: 
Starosta Zamojski - Stanisław Grześko, Wi-
ceprzewodniczący Rady Powiatu - Antoni 
Skura, dyrektor lubelskiego oddziału Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa – Krzysztof Gałaszkiewicz, kierownik PT 
KRUS w Zamościu Janusz Nawój, dyrektor 
generalny PGE Dystrybucja SA Oddział Za-
mość -  Andrzej Olborski, dyrektor Wydziału 
Gospodarki i Mieniem Powiatu w Starostwie 
Powiatowym w Zamościu - Konrad Małecki. 
Przedsięwzięcie wsparli także: Wójt Gminy 
Łabunie - Mariusz Kukiełka, Przewodnicząca 
Rady Gminy Łabunie - Elżbieta Kuźma, Z-ca 
Wójta - Sebastian Pełech.
Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gmi-
ny Łabunie, Rada Gminy Łabunie, Sołectwo 
i OSP Ruszów, KGW Ruszów, Stowarzysze-
nie "Mocni Nadzieją", Stowarzyszenie Przyja-
ciół Hospicjum Santa Galla

DSK

to moje 
mIejSce

Pod koniec sierpnia odbyła się premiera teledysku 
promującego gminę Łabunie i cały obszar LGD Ziemia 
Zamojska. W nim możemy zobaczyć zespół Łabuńskie 
Iskierki.

Łabuńskie Iskierki to jeden z kilku zespołów, który brał udział w na-
graniu utworu „To moje miejsce” i teledysku promującego cały obszar 

Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”. Do LGD należy również 
gmina Łabunie. Na początku zespół łabuńskie Iskierki pod kierunkiem 
Pani Haliny Piskorz nagrywał utwór w profesjonalnym studio nagranio-
wym w Grabowcu. Potem przyszedł czas na teledysk. Klip był kręcony 
m. in. w gminie Łabunie – na Pawim Piórze i na Orliku w Łabuniach. 
Tak powstało muzyczne dzieło z udziałem wielu młodych artystów z 9 
gmin z obszaru LGD Ziemia Zamojska.
Wielkie gratulacje i ukłony dla łabuńskich Iskierek za to, że tak rozsła-
wiają naszą gminę.
Zapraszamy do obejrzenia teledysku na stronie internetowej gminy 
Łabunie. 

DSK

wycIeczKa 
SeNIorów

Krasnobród, Zwierzyniec, Radecz-
nica w jeden dzień. W sobotę, 22 
czerwca odbyła się wycieczka edu-
kacyjno-rekreacyjna dla seniorów. 

W wyjeździe uczestniczyło około 80 osób. 
Trasa wycieczki obejmowała Roztocze Środ-
kowe: Krasnobród, Zwierzyniec, Radecznicę. 
Seniorzy podziwiali krajobrazy, odwiedzili 
sanktuaria, przydrożne kapliczki, a tak zwana 
,,Częstochowa Lubelszczyzny’’ (Radecznica) 
była wisienką na torcie.
Wielkie brawa dla Seniorów za trud włożony 
w pokonaniu olbrzymiej ilości schodów prowa-
dzących do Bazyliki w Radecznicy.
Podjęta inicjatywa spotkała się z wielkim za-
dowoleniem uczestników wycieczki.
Wycieczka została zorganizowana przez Wój-
ta Gminy Łabunie, Radnych i Sołtysów.

Danuta Bosiak
Koordynator wyjazdu
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Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.30 
w kaplicy sióstr FMM w zespole pałacowo
-parkowym w Łabuniach. Została odprawiona 
msza św. pod przewodnictwem ks. bp Mariu-
sza Leszczyńskiego. Po nabożeństwie odbyło 
się poświęcenie Izby. Na uroczystość przybyli 
m. in. potomkowie rodziny Szeptyckich, Sta-
rowieyskich i Zamoyskich. Wśród zaproszo-
nych gości pojawiły się również byłe i obecne 
władze samorządowe, które przyczyniły się 
do utworzenia Izby Pamięci oraz pozyskania 
funduszy unijnych na ten cel. Gminę Łabunie 
reprezentowali: Wójt gminy Łabunie – Mariusz 
Kukiełka, Przewodnicząca Rady Gminy Łabu-
nie – Elżbieta Kuźma, Sekretarz Gminy – Bo-
gumiła Maziarczuk, oraz radni i sołtysi.
Izba Pamięci bł Stanisława Starowieyskie-
go znajduje się w zespole pałacowo-parko-
wym w Łabuniach – zabytkowym kompleksie 
z XVIII w., w dawnej rezydencji Zamoyskich. 
Na Izbę składają się trzy pomieszczenia po-
święcone m. in. pamięci bł Stanisława Staro-
wieyskiego, Janowi Jakubowi Zamoyskiemu 
– budowniczemu pałacu oraz rodzinie Szep-
tyckich, z której wywodzi się żona Stanisława 
Starowieyskiego.
Inicjatorką powstania Izby była siostra Fran-
ciszkanka Irena Murawska. Projekt przygoto-
wała siostra Bogumiła Staręga.
Izbę udało się utworzyć dzięki pozyskanemu 
dofinansowaniu unijnemu. Gmina Łabunie 
za pośrednictwem i przy wsparciu Lokalnej 
Grupy Działania Ziemia Zamojska pozyska-
ła pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. W jego ramach 
udało się również doposażyć atrakcyjną tu-
rystycznie Izbę Muzealną w Barchaczowie. 
Inwestycję realizowała firma Agencja Rekla-
mowa AZ z Zamościa, z którą Wójt gminy 
Łabunie podpisał umowę na wykonanie inwe-
stycji. Wartość projektu to prawie 60 tys. zł, 
z czego ok. 40 tys. zł to dofinansowanie unijne.

DSK

urodzINowe 100 lat dla 
chóru KoNSoNaNS

W kaplicy sióstr Franciszkanek Mi-
sjonarek Maryi, w zespole pałacowo
-parkowym w Łabuniach roznosiło 
się muzyczne echo nostalgii, patrio-
tyzmu, była podróż na afrykańską 
sawannę i pieśń o gminie Łabunie. 
Jak przystało na urodziny – był tort 
i głośne 100 lat. Tak łabuński chór 
Konsonans w sobotę, 21 września 
świętował swoje piąte urodziny.

Z okazji swojego jubileuszu chór Konsonans 
pod dyrekcją Agnieszki Brylewicz dał koncert, 
na którym można było usłyszeć m. in. pieśni 
patriotyczne i religijne. Wykonywali je nie tyl-
ko solenizanci, ale również zaproszony na 
jubileusz chór Tarna Vox z Tarnawatki pod 
dyrekcją Wiesławy Grabek-Woś. Od godziny 
17.00 w kaplicy sióstr Franciszkanek w Ła-
buniach rozbrzmiewały takie pieśni, jak m.in. 
Stabat Mater (kompozycja: Józef Przytuła do 
słów Teofila Lenartowicza), Kwiaty Mojej Zie-
mi (pogodna pieśń o gminie Łabunie, do której 
muzykę napisali Państwo Wiesława i Ryszard 
Badachowie, aranżacja – Józef Przytuła), Ave 
Maria (kompozycja: Józef Przytuła), Śnieżna 
Madonna (kompozytor: Domenico De Marzi, 
słowa: Krzysztof Konopa), Świat cały śpi spo-
kojnie (kompozytor anonimowy), Pieśń Po-
wstańców z 1863 r. (kompozytor anonimowy) 
oraz Siyahamba – hymn religijny z Południo-
wej Afryki. Historię chóru przedstawiła Teresa 
Zwolan – były członek chóru Konsonans.
Po koncercie uroczystości przeniosły się do 
Domu Kultury w Łabuniach, gdzie Wójt gminy 
Łabunie – Mariusz Kukiełka oraz przewodni-
cząca Rady Gminy Łabunie – Elżbieta Kuź-
ma wręczyli chórzystom pamiątkowe statuetki 
ufundowane przez Wójta gminy, radnych i soł-
tysów. Chór otrzymał również ufundowane 
przez Wójta płyty z nagranymi kolędami. Ich 
autorem jest oczywiście chór Konsonans. Był 
też urodzinowy tort i sto lat zagrane przez ze-
spół Grześki z Ruszowa.
Udział w jubileuszu brali – oprócz chóru Kon-
sonans pod dyrekcją Agnieszki Brylewicz – 
zaprzyjaźniony chór Tarna Vox z Tarnawatki 
pod dyrekcją Wiesławy Grabek-Woś, Wójt 
Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, Prze-
wodnicząca Rady Gminy Łabunie – Elżbieta 
Kuźma, z-ca Przewodniczącego Rady Gminy 
– Mariusz Kliza oraz pozostali radni, sołtysi, 
przedstawiciele gminnych jednostek orga-
nizacyjnych, Stowarzyszeń i Kół Gospodyń 
Wiejskich a także przyjaciele chóru: wspo-
mniany chór Tarna Vox, Państwo Wiesława 
Badach (nauczyciel, pedagog, wychowawca, 
emerytowany nauczyciel MDK w Zamościu, 
animator kultury, m.in.: wieloletni juror kon-
kursów wokalnych i muzycznych dla dzieci 
i młodzieży), Ryszard Badach (nauczyciel 
muzyki, kompozytor, autor śpiewnika „Piosen-
ki o Zamościu i Zamojszczyźnie”), Marian Gu-
miela – dyrygent chóru Tomaszowiacy z To-
maszowa Lubelskiego i byli członkowie chóru 
Konsonans.
Wójt Gminy Łabunie składa podziękowania 
Kołom Gospodyń Wiejskich za przygotowanie 
poczęstunku na jubileuszowe uroczystości 
chóru Konsonans.         DSK

Izba PamIęcI otwarta 
– zaPraSzamy do zwIedzaNIa

Zapraszamy mieszkańców Zamojszczyzny oraz turystów do zwiedzania 
nowego miejsca turystycznego na mapie województwa lubelskiego. To 
Izba Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego w Łabuniach. W poniedziałek, 
23 września została uroczyście otwarta. 

wIrtuozerIa 
chórów

Chór Konsonans z gminy Łabunie 
i Spes in Deo z Warszawy dali go-
dzinny Koncert Muzyki Sakralnej 
w Udryczach. Tym samym nasz 
chór zainaugurował obchody 5-lecia 
swojej działalności.

Koncert muzyki sakralnej odbył się w poniedzia-
łek, 26 sierpnia. Od godz. 18.00 w kościele pa-
rafialnym w Udryczach rozbrzmiewała muzyka 
sakralna. Oba chóry wykonywały utwory dawne 
i współczesne o tematyce maryjnej zarówno 
kompozytorów polskich jak i zagranicznych Fi-
nałem występu był wspólny śpiew obu chórów, 
które wykonały pieśń religijną w klimacie afry-
kańskim. Występy zostały gorąco przyjęte przez 
słuchaczy. Były długie brawa i owacje na sto-
jąco. Zebrał je chór Spes in Deo z parafii Św. 
Zygmunta w Warszawie pod dyrekcją Joanny 
Kuczewskiej i Chór Konsonans z gminy Łabunie 
pod dyrekcją Agnieszki Brylewicz.       DSK
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Uroczystości rozpoczęły się od korowodu, 
który otwierali starostowie dożynek: Pani Kry-
styna Kwiatkowska z Ruszowa-Kolonii i Pan 
Bogusław Nicpoń z Łabuniek Drugich. Za 
starostami podążali w korowodzie przedstawi-
ciele sołectw z wieńcami dożynkowymi oraz 
poczty sztandarowe Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Po uroczystym przemarszu głos 
zabrali: Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Ku-
kiełka, który powitał zaproszonych gości i po-
dziękował rolnikom za trud tegorocznej pracy 
oraz dyrektor lubelskiego oddziału Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 
Krzysztof Gałaszkiewicz. Po przemowach 
rozpoczęła się uroczysta Msza św., którą 
koncelebrowali: proboszcz łabuńskiej parafii 
– ks. Andrzej Łuszcz oraz kapelan Wspólnoty 
Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Ła-
buniach – ks. Czesław Galek. Po nabożeń-
stwie odbyło się święcenie chlebów i rozdanie 
ich zgromadzonym uczestnikom uroczystości. 
Następnie przemówienie do zgromadzonych 
z gminy Łabunie skierował wicestarosta za-
mojski – Witold Marucha. Życzenia dla rol-
ników nadesłali również: Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, 
Wiceminister Sprawiedliwości – Marcin Ro-
manowski, Poseł na Sejm RP –  Sławomir 
Zawiślak, Senator RP – Jerzy Chróścikowski, 
Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek, 
Marszałek Województwa Lubelskiego – Jaro-
sław Stawiarski oraz Starosta Zamojski – Sta-
nisław Grześko.
Kolejny punkt uroczystości to wręczenie przez 
Wójta honorowych odznak „Zasłużony dla rol-
nictwa”, które nadał Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. W tym roku odznaki otrzymali: Jerzy 
Ciuraszkiewicz z Łabuniek Pierwszych, Kazi-
mierz Ćwik z Majdanu Ruszowskiego, Renata 
Helman z Barchaczowa, Adam Krzaczkowski 
z Bródka, Anna Łazorczyk z Dąbrowy, Ma-
riusz Suchara z Wólki Łabuńskiej oraz Stefan 
Mart z Mocówki. Po wręczeniu odznak przy 
scenie pojawili się przedstawiciele wszystkich 
sołectw z gminy Łabunie, którym za wieńce 
dożynkowe przyznano 13 równorzędnych na-
gród pieniężnych.
Po części oficjalnej ruszyła zabawa, podczas 
której muzyczne występy przeplatały się z po-
kazami. Na scenie zaprezentowali się lokalni 
artyści: Łabuńskie Iskierki, Barchaczowskie 
Superbabki, Agnieszka Furmańczuk, Stani-
sław Boć oraz Bożena i Kamila Wróblewskie, 
czyli duet ONE. Publiczność nie zawiodła rów-
nież przy pokazach karate z udziałem Zamoj-
skiego Klubu Karate Kyokushin i Klubu Kara-
te Kyokushin w Łabuniach. W letnie klimaty 
wprowadził gości pokaz zumby wykonany 
przez grupę Agnieszki Wypijacz z Zamościa. 
Po pokazach wystąpiła gwiazda dożynek – 
zespół Sonic z Hrubieszowa, a w między-
czasie sztuczki cyrkowe zaserwował publice 
Ireneusz Łopucki z Lublina. Po sporej dawce 
muzyki na scenie pojawił się Kabaret Szara 
Eminencja z Werbkowic a na koniec dysko-
tekę pod gwiazdami rozkręcał Dj Pex. Pod-
czas dożynek został również zorganizowany 
konkurs na najładniejsze stoisko dożynkowe. 
Do trzyosobowej komisji zgłosiły się 3 osoby 
– mieszkańcy gminy Łabunie, którzy wybrali 

najładniejsze stoiska. Pierwsze miejsce zajęło 
sołectwo Wólka Łabuńska, drugie ex aequo 
– Łabunie i Mocówka, trzecie ex aequo Ru-
szów, Barchaczów, Łabuńki Pierwsze i Maj-
dan Ruszowski, czwarte – Łabuńki Drugie.
Działo się nie tylko na scenie. Do dyspozycji 
gości były również stoiska. Kulinarne dzieła 
prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
sołectwo Łabuńki Drugie. Goście mogli sko-
rzystać również z miejsca pod parasolkami 
oraz z food trucka. Słodkości w postaci mio-
dów serwowała Pasieka Wierzbie. Była rów-
nież wystawa  płodów rolnych przygotowana 
przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolnicze-
go w Zamościu z siedzibą w Sitnie. Na panie 
czekały dwa stoiska kosmetyczne: Oriflame 
i Mary Kay. Swoje rękodzieło z kolei prezen-
towała Pani Bożena Zakrzewska z Łabuniek 
Pierwszych. Podczas dożynek prezentowała 
się również firma Tupperware – ze sprzęta-
mi kuchennymi, która zorganizowała pokazy 
kulinarne. Pragnienie gasiły gościom świeżo 
wyciskane soki jabłkowe od Pana Łukasza 
Kaczorowskiego z Łabuń. Były również sto-
iska: ze słodkościami, zabawkami oraz kier-
masz prac przygotowanych przez podopiecz-
nych z Polskiego Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Zamościu. To nie wszystko. Na gości 
czekały bezpłatne badania i konsultacje me-
dyczne. Można było skorzystać z bezpłatnych 
porad oraz darmowych badań wzroku, a tak-
że obejrzeć oprawki do okularów. To wszystko 
przygotował NZOZ Joloko z Zamościa. Było 
również obecne stoisko firmy GTNet, Powia-
towego Banku Spółdzielczego w Zamościu, 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 
w Zamościu i Wojskowego Koła Łowieckiego 
nr 121 „Świt” w Zamościu. Na Panów z kolei 
czekała prezentacja broni, którą przygotował 
Wojskowy Klub Sportowy „Technik” w Zamo-
ściu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
także wystawa zabytkowych ciągników po-
chodzących z kolekcji Pana Wiesława Suszko 
ze Skierbieszowa.
Na dożynkach pomyślano także o najmłod-
szych. Na nich czekały bezpłatne atrakcje na 
urządzeniach rekreacyjnych, animator i no-
wość – kule wipeout.
Organizatorzy kierują słowa podziękowania 
do przedsiębiorców, którzy pokazali, jak waż-
ne jest wspieranie wydarzenia kultywującego 
tradycje dożynek i zachęcającego do uczest-
nictwa w nim mieszkańców gminy Łabunie 
oraz gości odwiedzających naszą gminę. 
Sponsorami tegorocznych dożynek byli: „Au-
to-Hobby” Marek Krzyżanowski, Witron Gru-
la Janusz, Namioty Michał Greszta, Joanna 
Piłat, Poleagle Jerzy Faranszkiewicz, Powia-
towy Bank Spółdzielczy w Zamościu – Punkt 
Obsługi Bankowej w Łabuniach, Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych – Oddział Zamość, 
Mechanika Pojazdowa Adam Ciuraszkiewicz, 
Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe 
Mawex, Grzegorz Kuna – Delikatesy Cen-
trum w Łabuniach, GTNet Sp. Jawna Tomasz 
Gajewski, Usługi Transportowe Semczuk 
Marek, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlo-
we Mateusz Lal, Doradztwo i Reklama Sp. 
z o.o w Zamościu, Sklep Spożywczo-Przemy-

słowy Maryla Jędrzejewska, Firma Handlowo 
Transportowa Kiciński Andrzej, Bodys Sta-
nisław Przewóz Osób, MAR-MOT Używane 
Części Samochodowe Krzysztof Petryk, Pa-
weł i Magdalena Mrozowie, Krzysztof Wiater 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy, AGRO-LAS 
Jolanta Wajler Albert Wajler, Drewkol Zakład 
Stolarski Antoni Kolaja, Kwiaciarnia Barbara 
Kosak, V8-semka Diagnostyka Samocho-
dowa Łukasz Garbacz, Stanisław Skóra – 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe.
Słowa podziękowania również dla radnych, 
sołtysów, Kół Gospodyń Wiejskich i pracow-
ników Urzędu Gminy za pomoc w przygoto-
waniu sceny dożynkowej oraz w obsłudze 
wydarzenia.
Organizatorem Dożynek Gminno-Parafialnych 
w Łabuniach byli: Wójt Gminy Łabunie – Ma-
riusz Kukiełka, Proboszcz Parafii Rzymsko-
katolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. 
Dominika w Łabuniach – ks. Andrzej Łuszcz, 
Radni Rady Gminy Łabunie oraz Sołtysi.    DSK

Dożynki gminno-parafialne 2019 w gminie Łabunie przeszły do historii.  
Muzyka, śpiew, taniec, jedzenie, pokazy, stoiska z nagrodami. To tylko 
ułamek tego, co działo się 1 września na boisku sportowym w Łabuniach. 
Łabunie na jeden dzień zamieniły się w miejsce do świętowania i zabawy.
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Gminę Łabunie – reprezentował 
Wójt Gminy Łabunie – Mariusz 
Kukiełka, Przewodnicząca Rady 
Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma 
oraz delegacje sołeckie z wień-
cami dożynkowymi. Te ostatnie 
zostały docenione. Mocówka za-
jęła I miejsce w kategorii wieniec 
dożynkowy współczesny. 

To nie niejedyne wyróżnienie dla 
gminy Łabunie. Pan Zbigniew Ku-
śmierz z Barchaczowa otrzymał 
od Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi odznakę „Zasłużony dla rol-
nictwa”.

Pan Zbigniew Kuśmierz wraz 
z małżonką Anetą uprawiają 85 
ha ziemi, w tym 43 ha własnych 
i 42 ha (dzierżawa). Najwięcej, 
bo 35 ha upraw stanowi pszenica 
ozima, 20 ha – buraki cukrowe, 20 
ha – rzepak, 5 ha – marchew na 
przetwórstwo, 5 ha – buraki ćwi-
kłowe na przetwórstwo. Posiada-
ją również uprawy pod osłonami: 
pomidory i paprykę na powierzch-

ni 1800 m². Gospodarstwo jest 
zmechanizowane: 5 ciągników, 
2 kombajny zbożowe, 2 kombaj-
ny do zbioru warzyw okopowych. 
Pan Zbigniew Kuśmierz rozwija 
sukcesywnie swoje gospodar-
stwo poprzez zakup nowych 
maszyn i urządzeń, starając się 
o pozyskanie funduszy unijnych 
na ten cel.

DSK

wydarzenia

Sołectwo Mocówka reprezentowało 
gminę Łabunie na Dożynkach Wo-
jewódzkich, które odbyły się w nie-
dzielę, 8 września w Radawcu Du-
żym pod Lublinem.

Sołectwo Mocówka razem z sołtysem Adria-
nem Waluchem reprezentowało na tym wyda-
rzeniu nie tylko naszą gminę, ale również cały 
powiat zamojski. Było to możliwe dzięki zaję-
ciu I miejsca w kategorii wieniec współczesny 
na Dożynkach Powiatowo-Gminnych, które 
odbyły się 18 sierpnia w Zamościu. Mocówka 
na Dożynkach Wojewódzkich reprezentowała 
powiat zamojski razem z Kołem Gospodyń 
Wiejskich w Krasnem, które z kolei zajęło 
I miejsce w kat. wieniec tradycyjny na Dożyn-
kach Powiatowo-Gminnych.

O tytuł najpiękniejszego wieńca dożynkowe-
go walczyły 42 wieńce, które były oceniane 
w dwóch kategoriach. Kto zwyciężył?

Kategoria wieniec tradycyjny
I miejsce – Stowarzyszenie Zagrody Razem 
(gm. Żyrzyn)
II miejsce – KGW Moszczanka (gm. Ryki)
III miejsce – ex aequo – KGW Rzeczyca Zie-
miańska (gm. Trzydnik) i KGW w Latyczowie 
(gm. Krasnystaw)
Wyróżnienia – dla Stasina (gm. Wojciechów) 
i Huty Tarnawatki (gm. Tarnawatka)

Kategoria wieniec współczesny
I miejsce – KGW Wojszyn (gm. Janowiec)
II miejsce – KGW Nabróż (gm. Łaszczów)
III miejsce – KGW Bychawka (gm. Bychawa)
Wyróżnienia otrzymały: Antopol, Kluczkowice 
i Pilaszkowice.         DSK

Barwne wieńce dożynkowe, liczna reprezentacja gminy 
i I nagroda dla Mocówki. Tak było na Dożynkach Powia-
towo-Gminnych, które odbyły się w niedzielę, 18 sierp-
nia w Starym Zamościu.

gmINa ŁabuNIe 
to gmINa Na 6

Gmina Łabunie znalazła się w dobo-
rowym towarzystwie nagrodzonych 
w konkursie „Gmina na 6” organi-
zowanym przez „Kurier Lubelski”. 
Docenili nas za energię odnawialną.

18 lipca w Lubelskim Centrum Konferencyj-
nym odbyła się finałowa gala konkursu „Gmi-
na na 6”. Jego organizatorem był Kurier Lu-
belski, a partnerem wydarzenia – Samorząd 
Województwa Lubelskiego. Nagrody wręczał 

wicemarszałek Lubelszczyzny – Dariusz Ste-
faniuk. Kapituła konkursowa przy wyborze naj-
lepszych brała pod uwagę sprawność samo-
rządów w wykorzystaniu funduszy unijnych. 
W gronie nagrodzonych znalazła się również 
gmina Łabunie, która otrzymała pierwsze wy-
różnienie w powiecie zamojskim za energię 
odnawialną. Pierwsze miejsce zdobyła gmina 
Skierbieszów za rozwój infrastruktury przed-
szkolnej, a drugie wyróżnienie zaraz po nas 
dostała gmina Sułów za termomodernizację 
obiektów użyteczności publicznej. Zwycięz-
ców typowano w każdym powiecie wojewódz-
twa lubelskiego oraz w miastach na prawach 
powiatu. Samorządy walczyły w czterech ka-
tegoriach: „Gmina przyjazna turystom”, „Gmi-
na przyjazna inwestorom”, „Gmina przyjazna 
mieszkańcom” i „Gmina przyjazna środowi-
sku”. W imieniu mieszkańców gminy Łabunie 
nagrodę odbierał Wójt Mariusz Kukiełka.
Przypomnijmy – w ubiegłym roku realizowa-
liśmy projekt unijny „Energia odnawialna na 
terenie gminy Łabunie”. Wartość projektu to 
ponad 2 mln zł, z czego prawie 1 mln 600 tys. 
zł to dofinansowanie ze środków Unii Europej-
skiej. W wyniku projektu w gospodarstwach 
domowych w gminie Łabunie zamontowano 
41 instalacji fotowoltaicznych i 141 instalacji 
kolektorów słonecznych.       DSKfot.: www.lubelskie.pl

INFormacja

Dobiegają końca prace związane 
z przygotowaniem wniosku o dofi-
nansowanie projektu „Energia sło-
neczna na terenie Gminy Łabunie” 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego  na lata 2014-2020.

Przyjęty do realizacji wariant polega na za-
kupie i montażu do 353 szt. instalacji i obej-
muje wszystkich właścicieli nieruchomości, 
którzy wnieśli w wyznaczonym terminie de-
klaracje uczestnictwa w projekcie, w tym: 
do 239 szt. instalacji solarnych, do 114 szt. 
instalacji fotowoltaicznych. Instancje OZE 
realizowane będą w gospodarstwach do-
mowych zlokalizowanych w granicach gmi-
ny Łabunie. Kolektory słoneczne i panele 
fotowoltaiczne montowane będą na dachu, 
elewacji budynku lub na gruncie w bezpo-
średnim sąsiedztwie budynku mieszkalnego. 
Pozostałe elementy instalacji montowane 
będą wewnątrz budynków.  

Krzysztof Wiśniewski
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wydarzenia

Z Dębowca maszerujemy przez lasy w kie-
runku na Janówkę, przed nami z kierunku 
Łabuń słychać pierwsze strzały karabinowe, 
huk dział, widać łuny pożaru. A wiec nadcho-
dzi chwila wielkiej bitwy jednej z największej 
naszego batalionu. Następnie przez całą noc 
przesuwamy się przez Horyszów Polski obok 
Stabrowa przez szosę hrubieszowską w kie-
runku Bożego Daru. O świcie 21 w czwartek 
maszerujemy w kierunku Brudka. Brudek jest 
zajęty przez nieprzyjaciela. Batalion nasz zaj-
muje las cześnicki i północy skraj lasu łabu-
nieckiego. Pierwsze nasze patrole spotykają 
się z nplem w lesie. Ja z karabinem jestem 
przy d-cy batalionu i kompanii. Pierwsze od-
działy ruszyły do natarcia. Artyleria zajmuje 
stanowiska i prowadzi wzajemny ogień nie 
dając się poruszać nieprzyjacielowi. jeste-
śmy ciągle w ogniu nieprzyjacielskiej artylerii. 
Nieprzyjaciel przy wielkich stratach wycofuje 
się zadając nam niemniej duże straty. Padają 
zabici i ranni, najwięcej pada koni. Około połu-
dnia npel w trójnasób powiększa siły i zmusza 
nas do częściowego wycofania się. Na pole 
walki zjawia się generał X i swoim widokiem 
dodaje otuchy i zdobywamy na pierwszy rzut 
utracone stanowiska. Walka trwa bez przerwy 
do samego wieczora. O zmroku walka usta-
je. Obydwie strony odstępują od siebie na 
pewna odległość i zajmują stanowiska nowe. 
Artyleria pomimo nocy niezmordowanie stoi 
na swych stanowiskach i prowadzi wzajemny 
ogień. Pod osłona nocy odbywa się zbieranie 
zabitych i rannych, wojsko pobiera kolację. 
Przynoszę również kolację d-cy kompanii. 
Jest to ostatni posiłek jego który mu przy-
niosłem. Rano 22 września piątek. Marszem 
ubezpieczeniowym ruszamy traktem w kie-
runku Łabuń. jedna z kompanii strzeleckich 
jako szpica. Nasz pluton na taczankach przy 
szpicy. Nasz karabin zaraz za szperaczami. 
Karabinowym moim jest plut. Kaczanowski. 
Tuż przed karabinem idzie d-ca bat. major 
Kiełczewski, dowódca komp. por. Holicz Bol. 
d-ca naszego plutonu. ppor. Janke. Następ-
nie karabin pierwszy i szpica. Maszerujemy 
skrajem lasu. Przy wyjściu lasu szperacze 
nasi naszli na ubezpieczenia niemieckie 
i wywiązała się walka. Szpica rozsypała się 
w tyralierę. ja otrzymałem rozkaz zajęcia sta-
nowiska na prawym skrzydle ruszyliśmy do 
natarcia. Nieprzyjaciel przed nami wycofuje 
się rozpoczyna się walka. Zajmuję stanowi-
sko, prowadzę ogień do uciekających przede 
mną Niemców. Słychać coraz szybsze strzały 
karabinowe i trajkotanie maszynek. następnie 
kanonada artylerii. Przy zmianie stanowiska 
pada śmiertelnie ranny plutonowy Kazanow-
ski. Karabin biorę na swoja komendę. Cały 
dzień przebywam w piekle ognia i dymu. Huk 
rozrywających się świszczących odłamków 
i w otoczeniu bzykających niby osy pocisków 
karabinowych i ckm Co chwila zmienia się 
szala zwycięstwa i przewagi. Raz jesteśmy 
odpierani, raz idziemy do szturmu. raz jeste-
śmy okrążani dokoła, raz jesteśmy okrążamy 
i wycinamy do nogi. Wieczorem zwycięstwo 
bezpowrotnie jest w naszych rękach. Spośród 

drzew tysięcznym echem wybiega prastary 
Mazurek Dąbrowskiego. Usta wszystkich żoł-
nierzy i z karabinem z nałożonym bagnetem 
ruszamy na bagnety. Las cały został opano-
wany przez nas. O zmroku odnajduję swojego 
dowódcę plutonu por. Jenke ciężko rannego 
i odwożę do punktu opatrunkowego. Zwoże-
niem rannych zajmuję się do północy. Zabici 
z naszego batalionu zostają: d-ca bat. mjr Kieł-
czewski, d-ca (plut.) komp. por. Holicz i por. 
Węcław z komp. strzeleckiej i bardzo dużo 
żołnierzy których nazwiska nie znam. Resz-
tę nocy poświęcam własnemu wypoczynko-
wi. Na drugi dzień rankiem to jest w sobotę 
organizuje się niedobitków 9, 8, 7-go pułku 
nowy batalion. Pod dcą mjrem Fietem z po-
wodu barku obsługi do armatki ppanc. jako 
specjalista i działonowy zostaję do niej przy-
dzielony. Drogą okrężną przez Ruszczyznę, 
Krzywystok, Polanówkę, Polany, Bożę Wolę, 
Suchowolę maszerujemy na Krasnobród. Po 
drodze wstępuję do kuzynów. W poniedziałek 
rano idziemy na linię do Krasnobrodu.

Bronisław Momot 
ps. Żbik ur. 11 
września 1920 
roku w Łabu-
niach. Rodzi-
cami jego byli: 
Adam i Anna 
z Sołoduchów  
Do szkoły 
p o d s t a w o w e j 
uczęszczał do 
Łabuń, którą 

ukończył 1934 roku. W czasie nauki był 
harcerzem. W latach 1934/35 uczęszczał 
do Państwowego Gimnazjum im. Hetmana 
Jana Zamoyskiego w Zamościu. W 1936 
roku wstąpił do Szkoły Podoficerskiej Pie-
choty dla Małoletnich Nr 3 w Nisku. Prze-
bywał w niej od 1 wrześniu 1935 do 27 
sierpnia 1939. Ukończył ją z wynikiem do-
bry, uzyskując stopień st. strzelca. 1 wrze-
śnia w chwili wybuchu wojny służy w 9 pp 
leg. w Zamościu w III batalionie pod dow. 
mjr Stefana Kiełczewskiego, z batalionem, 
którym walczył pod Puławami, Krasnysta-
wem, Bródkiem, Barchaczowem, Łabunia-
mi i Krasnobrodem do otrzymania rozka-
zu 26 września 1939 roku o zaprzestania 
walki. Zdarzenia te opisał w swoich wspo-
mnieniach. Od 1940 roku  w ZWZ a póź-
niej w AK pełnił funkcje dowódcy drużyny 
szturmowej a później plutonu. Zginął mając 
22 lata w Majdanie Ruszowskim w walce 
z folksdojczami i nasiedleńcami niemiecki-
mi 24 kwietnia 1943 roku. Ich grób obec-
nie znajduje się na cmentarzu parafialnym 
w Łabuniach.
Pozostawił po sobie wspomnienia i wier-
sze wydane przez Bibliotekę Publiczną 
Gminy Łabunie w 2013 r. pt. „Wrzesień 
1939. Moje wspomnienia”.

BRoniSŁaW MoMot
 

wrzeSIeń 1939. 
moje wSPomNIeNIa

fragment

fot. ze zbiorów 
p. Artura Braneckiego

Bronisław Momot, 
fot. z arch. rodz.

lISty od czytelNIKów 
 „Pobijem komunę na wieki” – tak brzmiało hasło artykułu , które wzywało do walki 
z ustrojem komunistycznym. 
 Zainteresowana treścią artykułu „U Źródła” pozwoliłam sobie przedstawić niektóre 
fakty z życia rodziny Pakosów, a konkretnie Marysi, wnuczki Pakos Katarzyny, siostrze-
nicy Stanisława Pakosa. Była ona od dziecka wychowywana w tym domu. Moja dobra 
koleżanka. Miałyśmy po 8 lat, kiedy zaczęły się dziać te koszmarne wydarzenia w ich 
domu. Można sobie wyobrazić (albo nie można) jak czuło się dziecko, kiedy po powro-
cie ze szkoły zastało zdemolowane mieszkanie. To UB-owcy i milicja  a nawet wojsko 
przeprowadzało rewizję, szukając partyzanta lub jego rzeczy. Nie wiem, gdzie byli do-
mownicy, kiedy wrzucono granat na strych domu, udało się jednak ugasić pożar. Skóra 
nam cierpła na widok przejeżdżających samochodów i motocykli do zagrody Pakosów. 
Największy ruch był w okresie świątecznym. Władza liczyła, że wtedy najłatwiej będzie 
schwytać partyzanta. Kiedy dziecko zapalało choinkowe, niepożądane twarze pojawiały 
się za oknem lub w drzwiach mieszkania. 5 lat ukrywał się Stanisław Pakos. W lecie widać 
go było w lesie, w budynkach gospodarczych, w zimie ja nie wiem. Władze wystawiły list 
gończy na ogromną kwotę za ujęcie Pakosa oraz dużą karę za pomoc partyzantowi. Wielu 
mieszkańców naszej wsi zostało wysłanych do zakładu karnego za udzielenie schronienia 
Pakosowi. 
 To były ciężkie i okrutne czasy. Teraz mamy już wolność, którą powinniśmy się 
cieszyć i recytować wiersz poety: „Aby rolnik mógł ziemię orać i robotnik miał byt spokojny, 
aby ludzie żyli jak bracia, aby nigdy nie było wojny”. 
 Szczęśliwych i spokojnych dni życzę Redakcji, Czytelnikom i Sobie. 

Helena Pokrywka 
Łabunie
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Agnieszka Brylewicz 

Dominika Saran-Kudyba

Harmonijne współbrzmienie to konsonans. Konsonans to też nazwa chóru 
z gminy Łabunie. Chór to nie tylko wspólna miłość do muzyki. To integra-
cja pokoleń, nowe znajomości i promocja gminy Łabunie. I tak to trwa 5 
lat. Na łamach gminnego kwartalnika „U Źródła”, z okazji 5-lecia istnienia 
łabuńskiego chóru, prezentujemy okolicznościowy wywiad, w którym za-
łożyciel chóru – Pani Agnieszka Brylewicz – opowiada o jego początkach, 
sukcesach, marzeniach i bolączkach, z których największa, to brak chęt-
nych do śpiewania. Czy wkrótce to się zmieni? Czy poza kulturą konsump-
cyjną jest jeszcze miejsce na prawdziwą muzykę i prawdziwe harmonijne 
współbrzmienie?

muzyczNa harmoNIa

14

rozmawiamy o...



rozmawiamy o...

Jakie wydarzenie zapadło Pani w pamięć, 
jeżeli chodzi o historię działalności chóru 
Konsonans?
Wszystkie wydarzenia związane ze sceną 
zawsze zapadają bardzo głęboko. W tym 
tkwi też urok tej działalności i urok uczestni-
czenia w czymś takim, jak chór. Chór jest nie 
tylko sposobem na realizację swoich pasji, 
ale jest też małą organizacją autonomiczną. 
My żyjemy w chórze jak w rodzinie. Niektó-
rzy z chórzystów są z nami od początku i sta-
ramy się być ze sobą i wspierać w różnych 
chwilach - i tych radosnych i tych smutnych. 
Uczestniczymy w mszach żałobnych, w ich 
oprawie. Trudno powiedzieć, które z tych wy-
darzeń było takie kluczowe. Mamy ze sobą 
bardzo dużo pięknych i wielkich koncertów. 
Pierwszy raz debiutowaliśmy na scenie za-
mojskiej w 2016 r., gdzie byliśmy zaproszeni 
na Roztoczański Koncert Kolęd. Zaraz po tym 
otrzymaliśmy propozycję uczestniczenia w fe-
stiwalu Cruks Christi, gdzie 26 marca 2017 r. 
w Klubie Batalionowym w Zamościu odbyło 
się wzruszające widowisko słowno-muzycz-
ne, które miałam zaszczyt wyreżyserować. 
Wzięło w nim udział ponad 50 osób. Razem 
z nami uczestniczył w wydarzeniu Chór Zie-
mi Zamojskiej Contra, który był gospodarzem 
przedsięwzięcia, ale także uczniowie i peda-
godzy ze szkoły muzycznej. Było to duże, pra-
wie dwugodzinne widowisko na dużej scenie 
ze scenografią, ze światłami, z podkładem 
muzycznym. Równie piękny był koncert cha-
rytatywny w Łabuniach, zorganizowany pod 
egidą gminy Łabunie, gdzie uczestniczyliśmy 
w zbiórce pieniędzy dla osoby potrzebującej. 
To był również koncert pasyjny z udziałem na-
szego chóru i kwintetu ze Szkoły Muzycznej 
w Zamościu, ale także solistów z mojej klasy 
śpiewu solowego, który przygotowałam. Były 
recytowane wiersze i śpiewane piękne pieśni. 
Pan Leszek Firek dyrygował kwintetem i ra-
zem z nim chór wykonał dwie pieśni opraco-
wane przez mojego tatę. 

Ile występów dal w sumie chór Konso-
nans?
W swojej pięcioletniej karierze daliśmy pra-
wie 100 występów, czyli średnio występuje-
my 20 razy w roku, co dla chóru jest bardzo 
dużo. W gminie Łabunie występowaliśmy 
choćby w Łabuniach, w Hospicjum w Łabuń-
kach Pierwszych, w Barchaczowie, Ruszo-
wie Wierzbiu,  w Mocówce, ale także w gmi-
nach przylegających oraz w Zamościu, parę 
razy także w Radecznicy, Krasnobrodzie, 
Nieliszu, Starym Zamościu, w Aleksandro-
wie, Udryczach, Krynicach, w Sławatyczach 
oraz w Trzeszczanach, Tarnawatce, Wólce 
Panieńskiej, Tomaszowie Lubelskim, Luba-
czowie i oczywiście dwa razy na konkursie 
w Rzeszowie. To już była scena międzyna-
rodowa. Przygotowania do każdego występu, 
gdzie jest odrębny repertuar, trwają dosyć 
długo i musimy bardzo sprawnie i dużo pra-
cować, by móc ten repertuar z występu na 
występ zmienić czy dostosować. To są utwory 
świeckie, sakralne związane z daną uroczy-
stością czy z daną rocznicą, więc to nie jest 
powtarzanie tego samego repertuaru.

Jednym słowem chór Konsonans słychać 
nie tylko w gminie Łabunie
Jest mi bardzo miło, jak słyszę: „Oni dobrze 
śpiewają”. Staramy się pracować nad pozio-
mem, by ta poprzeczka nie obniżała się, by 
cały czas była podnoszona. Mam ciągle na-
dzieję, że mieszkańcy gminy Łabunie będą 

chcieli liczniej uczestniczyć w zespole, bo to 
jest robienie czegoś nie tylko dla siebie. To 
nie tylko rozwijanie własnych zainteresowań, 
talentów, co już w Biblii było powiedziane, że 
trzeba to robić, ale również robienie coś dla 
środowiska, dla gminy. My za każdym razem, 
jak występujemy to reprezentujemy gminę. 
W Rzeszowie - jak pierwszy raz przyjechali-
śmy - pani,która zapowiadała nas, nie umiała 
za bardzo odmienić nazwy gminy Łabunie; 
nie bardzo wiedziała - jak to powiedzieć. Jed-
nak już następnym razem w Rzeszowie było 
wiadomo, gdzie znajdują się Łabunie. Tam 
odnieśliśmy sukces. To pokazuje, że można, 
tylko trzeba włożyć w to serca i pracę. To nie 
jest tak, że staniemy, wyciągniemy kartkę, za-
słonimy się nią. Tak jak ostatnio miałam przy-
jemność uczestniczyć w komisji w konkursie 
pieśni maryjnej. Przewodnicząca tej komisji 
słusznie powiedziała, że trzeba w to włożyć 
troszkę więcej pracy i systematyczności, a nie 
tylko budzić się na 5 dni przed konkursem. To 
jest za mało, by wyjść na scenę. Na nią trze-
ba wyjść przygotowanym mając szacunek dla 
publiczności, bo im bardziej jesteśmy przygo-
towani, tym bardziej swój szacunek okazuje-
my słuchaczom. Ludzie, którzy przyszli nas 
posłuchać - poświęcili swój czas, więc szanuj-
my się na wzajem.

Skąd wywodzą się członkowie chóru Kon-
sonans.
Oczywiście członem chóru są mieszkańcy 
gminy Łabunie i tutaj rozpiętość zawodów 
i profesji jest bardzo duża. Mamy w swoim 
gronie farmaceutkę, nauczycieli, księgową, 
rolników, gospodynie domowe. Jeżeli chodzi 
o rozpiętość profesji, które reprezentują jest 
duża. W zasadzie tylko dwie osoby z całe-
go chóru mają znajomość notacji muzycznej 
(red. zapis nut) i nie jest ona potrzebna do 
niczego. Tak jak widać, świetnie sobie radzą 
bez niej. Jeżeli chodzi o wspomaganie spoza 
gminy, to są osoby, które dołączyły do nas po 
naszych koncertach poza gminą. Tak im się 
spodobało, że do dzisiaj nas wspierają. Są to 
osoby z terenu przyległych gmin, tak jak gmi-
na Zamość.

Skąd nazwa chóru Konsonans?
Sam wyraz Konsonans oznacza harmonijne 
współbrzmienie. Od początku starałam się 
w zespole wprowadzać zasady harmonijnego 
współżycia, które jest bardzo ciężkie do wy-
egzekwowania w sytuacji stresu sceniczne-
go. Wiadomo, że mamy przed sobą coś, co 
wprowadza nas w tremę. Bardzo ciężko jest 
wtedy współgrać w grupie i tak na prawdę 
dla mnie jest to osobiście bardzo istotne, by 
ci ludzie w warunkach tego podniesionego 
stresu umieli ze sobą współdziałać, współ-
grać i współtworzyć coś pięknego, czym jest 
harmonia. 

Przed naszym wywiadem pokazała Pani 
zdjęcia, które są formą przeglądu z 5-lecia 
działalności chóru Konsonans. Widać na 
nich, że była i powaga i humor.
Na próbach jest bardzo wiele humorystycz-
nych i różnych sytuacji. Nie tylko samą powa-
gą chór żyje. Mieliśmy przyjemność organizo-
wać Dzień Kobiet w Wierzbiu w 2015 r., gdzie 
wystąpiłyśmy jako tabor cygański. Śpiewały-
śmy wtedy cygańskie piosenki. Odtańczyły-
śmy też wtedy Polkę z mopami i było bardzo 
humorystycznie; podobnie jak na chrzcinach 
chóru na mojej posesji, gdzie było pasowanie 
na chórzystę za pomocą prawdziwego miecza. 

Tak jak Pani wspomniała, chór liczy 20 
osób, a marzenie - by było ich co najmniej 
30. Czy to oznacza, że Konsonans boryka 
się z brakami osobowymi? 
To jest to, co spędza mi sen z powiek; zwłasz-
cza, jeżeli chodzi o głosy męskie. Radzimy 
sobie w ten sposób, że wyższy głos męski 
śpiewają panie z tym, że daje nam to dużo 
ograniczeń związanych chociażby z tonacją. 
Sama jestem muzykiem i większość aranżacji 
dla chóru wykonywał mój tato – Józef Przytu-
ła, który był muzycznym mentorem chóru od 
samego początku i gro utworów,które wyko-
nujemy to są jego autorstwa lub jego aran-
żacje, które specjalnie były wykonywane pod 
potrzeby naszego chóru. Staram się skromnie 
w tej chwili kontynuować to co zapoczątkował 
i dostosowywać te aranżacje do potrzeb chó-
ru. Wiadomo, że lepiej by było, gdyby miesz-
kańcy gminy Łabunie zmobilizowali się i wię-
cej panów zechciałoby uczestniczyć z nami 
w tej pięknej pasji i w rozwoju własnych talen-
tów muzycznych. Chcieć znaczy móc. Jeżeli 
ktoś ma trochę słuchu muzycznego i poczu-
cie rytmu to nie ma żadnych ograniczeń, by 
do nas w każdej chwili dołączył. Mam świa-
domość tego, że przystąpienie do takiego 
zespołu, który już jest ośpiewany ze sobą 
i zgrany, jest trudne, dlatego że staramy się 
wysoko zawieszać poprzeczkę i ze względu 
na osiągnięcia, jakie już mamy, staramy się 
tego poziomu nie obniżać. Nie ma rzeczy nie-
możliwych. W zasadzie cały czas ktoś do nas 
dochodzi. Teraz też doszły dwie panie, któ-
re śpiewały już w innych chórach. Są trochę 
zaskoczone stopniem wymagań, ale powoli 
można się wdrożyć. 

Gdzie odbywają się próby? Być może ktoś, 
kto będzie wiedział, przyjdzie, posłucha 
i zostanie z chórem na dłużej...
Próby odbywają się w piwnicy budynku wie-
lofunkcyjnego w Łabuniach, gdzie mieści się 
apteka i przedszkole. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych. Próby najczęściej odbywają 
się we wtorki i w czwartki. Na naszym face-
book’owym profilu jest dostępny kontakt te-
lefoniczny. Najlepiej przed próbą zadzwonić 
i poinformować o zamiarze przyjścia na naszą 
próbę, gdyż zdarza się czasami wyjazd lub 
inne odstępstwa od dni,  w których te próby 
odbywają się. Zatem, żeby na pewno trafić na 
próbę, najlepiej jest zadzwonić. Generalnie 
we wtorki i w czwartki można nas zastać, co 
słychać przez okna piwnicy.

Największe marzenie chóru Konsonans 
i plany w najbliższym czasie
Największe marzenie to powiększenie skła-
du. Najbliższe plany konkursowe: jeżeli skład 
i stan zdrowia chórzystów na to pozwoli, to 
być może wystartujemy w Konkursie Pieśni 
Maryjnej w Lubaczowie.

Największe potrzeby chóru Konsonans
To panowie - głosy męskie, ale także - moje 
prywatne marzenie - w ogóle rozszerzenie 
chóru o głosy żeńskie i męskie. Poza tym to, 
co boli to brak zainteresowania osób młodych 
tradycjami śpiewaczymi. Jeżeli to nie przej-
dzie na następne pokolenia, to nasze pieśni 
patriotyczne, żołnierskie zaginą. Kto to będzie 
kultywował? Tutaj liczę na nauczycieli, którzy 
mogliby pobudzić u swoich wychowanków za-
interesowanie w kierunku śpiewania.

Dziękuję za rozmowę!
DSK
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wojNa oczamI 
SIoStry FraNcISzKaNKI

„Medytacje nad życiem 
w świetle doświadczeń II 
wojny światowej. W służ-
bie Bogu i ludziom”. To 
tytuł najnowszej publika-
cji autorstwa siostry Ireny 
Murawskiej ze Zgroma-
dzenia Sióstr Francisz-
kanek Misjonarek Maryi 
w Łabuniach zawierającej 
nieznane fakty z dziejów 
II wojny światowej na Za-
mojszczyźnie, a szczegól-
nie na Ziemi Łabuńskiej 
oraz obecności Sióstr 
Franciszkanek Maryi w Ła-
buniach. Publikacja zosta-
ła sfinansowana ze środ-
ków budżetowych gminy 
Łabunie.

Jak czytamy w uwagach recen-
zyjnych, autorka snuje refleksje 
nad życiem w oparciu o myśli 
Jana Pawła II, opisuje okrucień-
stwo II wojny św. na Zamojsz-
czyźnie. W publikacji zawarte są również relacje dotyczące wydarzeń 
w obozach przejściowych w Zamościu i Zwierzyńcu. Dwa ostatnie 
rozdziały zawierają treści dotychczas niepublikowane. To m.in. re-
lacje naocznych świadków tamtych wydarzeń np. nieznane fakty 
z II wojny św. w Łabuniach.
Książka liczy 300 stron. Ukazała się nakładem ponad 700 egzempla-
rzy.                   DSK

wIŁa wIaNKI 
I wrzucaŁa je 

do wody…

Wianki były, woda rów-
nież. Rzucanie wianków 
do wody, domowe jedze-
nie, słodkie wypieki, kon-
kursy i zabawy oraz mu-
zyka na żywo. Tak było 
na Nocy Świętojańskiej 
w Wierzbiu.

Impreza odbyła się w sobotę, 22 
czerwca. Jak to bywa na Nocy 
Świętojańskiej, wydarzenia nie 
mogło obyć się bez słowiańskie-
go obrzędu – rzucania wianków 
do wody. Te – kolorowe i barw-

ne przygotowały Koła Gospodyń 
Wiejskich z gminy Łabunie. Na 
scenie rozbrzmiewała również 
muzyka. Serwowali ją: zespół 
Grześki z Ruszowa, Barcha-
czowskie Superbabki, KGW Ła-
bunie i Ogrodniczki z Łabuniek 
Pierwszych. Muzycznie ubarwia-
ły wydarzenie również: Kamila 
Wróblewska, Bożena Wróblew-
ska i Agnieszka Furmańczuk. 
Na Nocy Świętojańskiej śpiewały 
i tańczyły także Łabuńskie Iskier-
ki. Były również zabaw i konkur-
sy familijne, np. taniec na gaze-
cie i rzut beretem oraz konkurs 
„Cuda wianki” w kategoriach 
KGW i reszta świata.
Organizatorem Nocy Święto-
jańskiej w Wierzbiu było KGW 
Wierzbie, Wójt Gminy Łabu-
nie oraz Sołtys i Rada Sołecka 
z Wierzbia.    DSK

byŁo odjazdowo 
rowerowo

Prawie 200 rowerzystów wzięło udział w rajdzie rowe-
rowym „Odjazdowo-rowerowo Doliną Górnej Łabuń-
ki”. Około 14 km na dwóch kółkach po gminie Łabunie, 
w międzyczasie postój na zwiedzanie Izby Muzealnej 
w Barchaczowie, konkursy – w tym główna nagroda – 
rower i pyszne domowe jedzenie dla wszystkich uczest-
ników imprezy.

Rajd odbył się w czwartek, 15 sierpnia. Dzięki temu, że dopisała po-
goda, dopisali również uczestnicy. Pod eskortą policji z Łabuń, straża-
ków OSP Łabunie oraz sołtysa Łabuniek Pierwszych, który prowadził 
peleton, prawie 200 osób wyruszyło spod remizy strażackiej w Łabuń-
kach Pierwszych i udało się w trasę obejmującą szlak rowerowy gminy 
Łabunie. Uczestnicy przejechali przez Barchaczów, Łabunie i Wierz-
bie, docierając na metę rajdu przy mini zoo w Łabuńkach Pierwszych. 
Tu na rowerzystów czekał grill i ognisko. Były kiełbaski, szaszłyki, bi-
gos z 60 kg kapusty i domowe wypieki. Po chwilowym odpoczynku 
ruszyły konkurencje, w których uczestnicy wygrywali akcesoria rowe-
rowe. Chętnych nie brakowało do konkursów: na najwolniejszą jazdę 
na rowerze, na bieg z dwoma rowerami na czas, na najgłośniejszy 
dzwonek rajdu i na dmuchanie balonów na czas. Wisienką na torcie 
było losowanie roweru – głównej nagrody ufundowanej przez Wójta 
gminy Łabunie – Mariusza Kukiełkę. Wygrał ją 11-letni Jan Ziarkiewicz 
z Mocówki. Nagrodę wręczał Zastępca Wójta – Sebastian Pełech. 
Podczas imprezy chętni mogli skorzystać z bezpłatnej akcji znakowa-
nia rowerów przez łabuńskich funkcjonariuszy policji. W ramach wyda-
rzenia zbierane były również fundusze na rozwój i utrzymanie mini zoo 
w Łabuńkach Pierwszych. Do puszki uczestnicy rajdu wrzucili kilkaset 
złotych.
Organizatorem rajdu było Koło Gospodyń Wiejskich w Łabuńkach 
Pierwszych, Sołtys Andrzej Grula oraz Rada Sołecka. Fundatorem 
nagród był Wójt gminy Łabunie.
Dziękujemy Posterunkowi Policji w Łabuniach oraz strażakom z OSP 
Łabunie za zabezpieczenie rajdu a także Dyrektorowi Hospicjum San-
ta Galla – ks. Michałowi Przybyszowi za udostępnienie terenu pod or-
ganizację mety rajdu.
Dziękujemy przede wszystkim uczestnikom rajdu za tak 
liczny udział. Bez Waszej obecności rajd by się nie odbył. 
Do zobaczenia za rok!                   DSK

dISco 
wólKa

Kolejne letnie wydarzenie 
na mapie gminy Łabunie 
i kolejne taneczne klimaty. 
Tym razem w Wólce Ła-
buńskiej. Tu 8 lipca odbyła 
się biesiada "Disco w Wól-
ce Łabuńskiej". 

Na scenie wystąpiły Jagódki 
z Kolonii Suchowola, Sopocka 
Nuta z Majdanu Sopockiego, 
a także nasze KGW. Dziękujemy 
wszystkim za przybycie i pomoc 
w organizacji biesiady.

Organizatorzy wydarzenia: Wójt 
Gminy Łabunie, KGW, OSP i So-
łectwo w Wólce Łabuńskiej.   DSK

Siostra Irena Murawska  
– ur. W 1943 r. w Miastkowie 
(pow. Łomża. Do Zgromadze-
nia Sióstr FMM wstąpiła w 1965 
r. Skończyła studia teologicz-
ne o specjalności misjologia. 
W latach ’81-’86 pełniła posługę 
na misjach w Afryce w Burkina 
Faso. Obecnie przebywa we 
Wspólnocie Sióstr w Łabuniach.

16

działo się



PocząteK lata 
z PrzytuPem

Tak najgorętszą porę roku powitał 
Majdan Ruszowski. Zrobił to w we-
sołym i zabawowym stylu. Koło Go-
spodyń Wiejskich w Majdanie Ru-
szowskim zorganizowało imprezę 
„Początek lata”.

Letnie klimaty opanowały Majdan Ruszowski  
w niedzielę, 30 czerwca. Tego dnia odbywały 
się koncerty, konkursy a panie z KGW zadba-
ły o podniebienia obecnych gości. Jak zwykle 
na scenie zaprezentowali się lokalni artyści: 
Duet ONE, Agnieszka Furmańczuk, Barcha-
czowskie Superbabki, Ogrodniczki z Łabuniek 
Pierwszych oraz zespoły z Mocówki i Wierz-
bia. Goście imprezy pośmiali się na występie 
kabaretu  Taka potrzeba z Łapiguza. Wystę-
pował również zespół Jagódki z  Kolonii Su-
chowola. Na scenie prezentowali się także 
najmłodsi mieszkańcy Majdanu Ruszowskie-
go i Wierzbia, którzy recytowali wiersze. Na 
koniec śpiewało do tańca trio panów z Kol. 
Suchowola i Łabuniek Pierwszych.  Tradycyj-
nie nie zabrakło konkursów dla dzieci (zgady-
wanie ziół, jedzenie pączka na czas, picie so-
ków na czas) i poczęstunku (był bigos, pączki, 
ciasta).

DSK

moc atraKcjI 
w mocówce

Pokazy wozów bojowych, wysta-
wa broni palnej, pawilon edukacji 
leśnej, gry i zabawy z nagrodami, 
występy zespołów, słodkie wypie-
ki i swojskie jadło a do tego mega 
disco pod gwiazdami z zespołem 
Vexel I DJ’em Stanley’em. Tak było 
na Pikniku Rodzinnym w Mocówce.

Impreza odbyła się w niedzielę, 14 lipca. 
Atrakcji nie brakowało. Oprócz koncertów i ta-
necznego szaleństwa były stoiska, na których 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie.  Jedną 
z większych atrakcji były pokazy wozów bo-
jowych 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizo-
wanego, zamojskich strażaków i policjantów. 
Na chętnych czekał też Pawilon Edukacji Le-
śnej Nadleśnictwa Tomaszów. Oprócz tego 
zainteresowani mogli obejrzeć wystawę broni 
palnej Wojskowego Klubu Sportowego „Tech-
nik” w Zamościu. Była również spora dawka 
śmiechu. Na scenie zaprezentował się kaba-
ret „Taka potrzeba z Łapiguza”. Muzycznie 
imprezę uświetniły występami Koła Gospodyń 
Wiejskich z gminy Łabunie, łabuńskie Iskierki, 
duet One oraz zespół wokalny z Nadbużań-
skiego Oddziału Straży Granicznej „Na grani-
cy”. Na zakończenie tańce pod gołym niebem 
z zespołem Vexel i Dj’em Stanley’em. 
Taką moc atrakcji przyszykował Wójt Gminy 
Łabunie, Sołtys i Rada Sołecka wsi Mocówka 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Mocówce

DSK

„ogrodNIczKI” 
Na wyStęPach

O tym, że artyści z gminy Łabunie, 
to nasze lokalne dziedzictwo, niko-
go nie trzeba przekonywać. To dzię-
ki nim o gminie Łabunie słychać nie 
tylko na naszym podwórku. Promu-
ją i swoimi występami zachęcają do 
odwiedzenia naszej Małej Ojczyzny. 
Tak robi m. in. zespół Ogrodniczki 
z Łabuniek Pierwszych. 

W niedzielę, 7 lipca na Jarmarku św. Kiliana 
w Skierbieszowie zespół wykonał 6 utworów, 
które zostały przyjęte owacyjnie. Pomimo 
deszczu publiczność bawiła się świetnie przy 
żywiołowych utworach. Tego samego dnia 
„Ogrodniczki” uświetniły imprezę w Wólce Ła-
buńskiej. Tydzień później (14 lipca) „Ogrod-

niczki” reprezentowały gminę Łabunie na XX 
Jubileuszowych Zamojskich Dniach Folkloru 
w Zwierzyńcu. Zespół wykonał dwa utwory: 
„Oj zagraj mi muzyka” i „W moim ogródecz-
ku”, które publiczność nagrodziła gromkimi 
brawami.
Na tym nie koniec, bo „Ogrodniczki” 11 sierp-
nia na stadionie w Zawadzie zwyciężyły  
w II Festiwalu Piosenki Biesiadnej. Pokonały 
11 zespołów. Brawa i gratulacje!

anna Juś 
KGW Łabuńki Pierwsze

taKa ImPreza tylKo 
w barchaczowIe

Koncerty, pokazy, konkursy, arty-
styczne rękodzieło, nagrody, praw-
dziwe wiejskie rarytasy… trudno 
wyliczyć to, co było i opisać to, co 
działo się na Pikniku Rodzinnym 
w Barchaczowie. Impreza petarda – 
tak mówili uczestnicy wydarzenia. 
Nie przeszkodził nawet deszcz.

Piknik Rodzinny w Barchaczowie w niedzielę, 
21 lipca zgromadził tłumy. Każdy znalazł coś 
dla siebie. Łasuchy mogły liczyć na swojskie 
jadło i wypieki Kół Gospodyń Wiejskich z gmi-
ny Łabunie, a miłośnicy sztuki – ręcznie wy-
konane m. in. anioły i szkatułki przez miesz-
kankę Łabuniek Pierwszych, Panią Bożenę 
Zakrzewską. Główny organizator Pikniku – 
Barchaczowskie Superbabki – dały taneczny 
i śpiewający pokaz dla publiczności „KGW 
BARCHACZÓW 30 lat później”. Dla wszyst-
kich chętnych były konkursy z nagrodami, 
wystawa Koła Łowieckiego Świt z Zamościa, 
bezpłatne badania kręgosłupa i mata senso-
ryczna. To nie koniec atrakcji. Melomani mogli 
udać się w muzyczną i taneczną podróż po 
różnych stylach muzyki: od country i hity z lat 
’80 po taneczne disco i folk serwowany przez 
zespoły KGW z gminy Łabunie. Na najmłod-
szych czekał dmuchany plac zabaw i malowa-
nie twarzy. Jednym słowem nie można było 
się nudzić.
Organizatorem wydarzenia był: Wójt gminy 
Łabunie, Rada Sołecka w Barchaczowie, 
KGW Barchaczów i OSP Barchaczów.     DSK

medal  
za PoStawę

Pan Emil Pał-
ka z Wólki Ła-
buńskiej bę-
dąc w poczcie 
sztandarowym 
ŚZŻAK podczas 
u r o c z y s t o ś c i  
patriotycznych 
nie pozwolił ob-
rażać księdza 
osobnikowi, któ-
ry wykrzykiwał 

obraźliwe słowa i żądał pieniędzy, przytrzy-
mał go aż do przybycia odpowiednich służb. 
Za taką postawę został  przez prezesa Świa-
towego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość 
Sławomira Zawiślaka 30 lipca 2019 r. odzna-
czony „Odznaką Zasługi Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość”.   BSz

17Kwartalnik Gminy Łabunie

działo się



PobIegŁ 
Po zwycIęStwo

Patryk Krupa z Majdanu Ruszow-
skiego nie miał sobie równych. 
Biorąc udział w kilku zawodach nie 
opuszczał podium

Pod koniec sierpnia Patryk na Mistrzostwach 
Polski Seniorów w Radomiu wybiegał III miejsce 
w sztafecie 4x100 m, a na Ogólnopolskich Igrzy-
ska LZS w Siedlcach zdobył I miejsce na 100 m  
i I na 200 m. To nie koniec sukcesów 17-letnie-
go Patryka, bo we wrześniu na lubelskim sta-
dionie MOSIR zajął II miejsce w biegu na 100 m 
w Grand Prix Województwa Lubelskiego.

Streetballowo 
w ŁabuNIach

W piątek 23 sierpnia odbył się Tur-
niej Piłki Koszykowej „Streetball”. 
Do rywalizacji sportowej przystąpiło 
pięć zespołów.

Miejsce I zajęli: Krystian Bryk, Tomasz Miller; 
miejsce II: Jakub Piela, Adrian Tyc; miejsce 
III: Tomasz Dziuba, Krystian Sokołowski
Dyplomy i puchary wręczał zastępca Wójta 
Gminy Łabunie – Sebastian Pełech.

NożNa 
Na orlIKu

Żar lejący się z nieba nie przeszka-
dzał tym, którzy wystartowali w Tur-
nieju Piłki Nożnej „Orlik 2019”. Trzy 
drużyny zacięcie walczyły o zwycię-
stwo. Komu się udało?

W niedzielę, 28 lipca na obiektach Orlika 
w Łabuniach  odbył się Turniej Piłki Nożnej 
„Orlik 2019” .  
O punkty walczyły drużyny: BRCH WARRIOR, 
ENGELS, FC REFORMA. Pierwsze miejsce 
zajęła drużyna  BRCH WARRIOR 6 pkt. Na 
drugim miejscu uplasował się ENGELS z 3 
pkt. Trójkę najlepszych zamknęła ekipa FC 
REFORMA.  Wybrano też najlepszego bram-
karza. Został nim Rafał Szczepuch, natomiast 
statuetkę króla strzelców turnieju wywalczył 
Michał Sołoducha strzelając 8 bramek.
Nagrody na turniej ufundował Wójt Gminy 
Łabunie – Mariusz Kukiełka. Wydarzenie zor-
ganizował Piotr Latawiec – animator „Orlika” 
w Łabuniach.

wydarzenia

badmINtoN 
dla KobIet

W sobotę, 10 sierpnia boisko Or-
lik w Łabuniach było tylko dla pań. 
Tego dnia odbył się Turniej Badmin-
tona Kobiet. W rywalizacji sportowej 
uczestniczyły mieszkanki Gminy Ła-
bunie.

Pomimo zaciętej rywalizacji panowała miła 
i przyjazna atmosfera  a uczestniczki rozgry-
wek  aktywnie spędziły sobotnie popołudnie. 
Miejsca na podium wywalczyły :
I miejsce: Magdalena Pilipczuk-Robak; II miej-
sce: Katarzyna Burdzy; III miejsce: Marzena 
Nawrocka.
Organizator: Wójt Gminy Łabunie, animator 
„Orlika” Jolanta Wilkiewicz-Juś

SIatKówKa Plażowa 
w ŁabuNIach

Może letnia aura nie dawała się za-
wodnikom we znaki, ale w Łabu-
niach można było poczuć gorące 
klimaty. To za sprawą siatkówki pla-
żowej.

W czwartek, 18 lipca na obiektach Sparty Ła-
bunie odbył się Turniej Piłki Siatkowej Plażo-
wej „Orlika” o Puchar Przewodniczącej Rady 
Gminy Łabunie.
O punkty walczyły drużyny: Drużyna I, Du-
dek i Granda, Strange Team, Królowe Życia. 
Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna Królo-
we Życia (7 pkt). Na drugim miejscu uplaso-
wały się Dudek i Granda z 4 pkt. Trójkę najlep-
szych zamknęła ekipa Strange Team z 4 pkt. 
Wybrano też najlepiej punktującą zawodnicz-
kę. Została nią Natalia Wiater, który zdobyła 
24 punkty.
Nagrody na turniej ufundowała Przewodni-
cząca Rady Gminy Łabunie – Elżbieta Kuź-
ma. Wydarzenie zorganizował Piotr Latawiec 
– animator „Orlika” w Łabuniach.

SIatKówKa 
„Na Plaży”

Co prawda daleko nam do morza 
i plaży z prawdziwego zdarzenia, ale 
letnie klimaty – i to dla aktywnych – 
zapewniamy. W Łabuniach można 
było pograć w siatkówkę plażową.

W niedzielę, 4 sierpnia na obiektach Spar-
ty Łabunie  odbył się Turniej Piłki Siatkowej 
Plażowej „Orlika” Par Mieszanych. O punkty 
walczyło 8 drużyn w dwóch grupach. Pierw-
sze miejsce zajęła drużyna  Dudek i Latawiec. 
Na drugim miejscu uplasowała się drużyna 
Wilczyńska i Kokoć. Trójkę najlepszych za-
mknęła ekipa Wiater i Mulawa.  Wybrano też 
najlepiej punktującą zawodniczkę i zawod-
nika. Najlepiej punktującą została Katarzyna 
Dudek, który zdobyła 27 punkty oraz  najlepiej 
punktującym został Karol Kukułowicz zdoby-
wając 15 punktów .
Nagrody na turniej ufundował Wójt Gminy 
Łabunie – Mariusz Kukiełka. Wydarzenie zor-
ganizował Piotr Latawiec – animator, na co 
dzień prowadzący zajęcia sportowe na „Orli-
ku” w Łabuniach.

SuKceS ŁabuńSKIch 
KarateKów

Miejsca na podium wywalczyli nasi 
karatecy. 

W niedzielę, 15 września w Żółkwi na Ukrainie 
na zawodach International Kyokushin Tourna-
ment Roztochya Cup zawodnicy Zamojskiego 
Klubu Karate Kyokushin mieszkańcy Gminy 
Łabunie wywalczyli:Alan Kania I m. w kategorii 
kumite i I m. w kategorii kata oraz Dawid Kania 
I m. w kategorii kumite i II m. w kategorii kata.

fot. Michał Laudy
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Po zmianie sojuszy wojskowych a tym samym 
układu swój-obcy, w 1995 roku został sfor-
mowany 11 manewrowy batalion radiotech-
niczny, który stacjonował w Zamościu. Jego 
dowódcą był ppłk Wojciech Lewicki, batalion 
podlegał pod 1 Brygadę Radiotechniczną 
w Warszawie, której dowódcą w tym czasie 
był płk Jan Siekiera. Był to pierwszy i jedyny 
batalion radiotechniczny powstały na wschod-
niej ścianie kraju, oprócz niego była jeszcze 
kompania radiotechniczna w Suwałkach. 
Jego zadaniem była kontrola przestrzeni po-
wietrznej nad południowo-wschodnią Polską, 
wykrywanie i śledzenie wszystkich obiektów 
powietrznych wlatujących na różnych puła-
pach w strefę jego odpowiedzialności.
Na wyposażeniu posiadał mobilne radary 
umieszczone na podwoziach samochodów 
ciężarowych. Przypuszczalnie były to w tam-
tym czasie używane dwa typy radarów pol-
skiej konstrukcji nazwane NUR, skrót od na-
ziemne urządzenia radiolokacyjne. W celu 
uzyskania mobilności były zamontowane na 
ciężarowych samochodach Tatra.
Radar średniego zasięgu NUR 31 Justyna, 
posiadał maksymalną odległość wykrywania 
160 km oraz maksymalną wysokość wykrywa-
nia 27 km. Mógł określić tylko kierunek i od-
ległość, współpracował z urządzeniem typu 
SUPRAŚL, które pozwalało na identyfikację 
wykrytych celów powietrznych. Drugi radar 
NUR 41 Bożena, który miał maksymalną od-
ległość wykrywania 360 km, pułap 30 km. Oba 
radary współpracując ze sobą tworzyły pełny 
radar trójwspółrzędny. Radary rozmieszczone 
były w ruchomych punktach wykrywania.
W 1998 roku batalion przeformowany został 
w 110 kompanię radiotechniczną, dowódca 
kpt Jacek Kuliga. Kompania została podpo-
rządkowana 3 batalionowi radiotechnicznemu 
w Sandomierzu. Ponieważ 1 Brygada Radio-
techniczna w Warszawie została rozformo-
wana w końcu 1998 r., batalion został podpo-
rządkowany pod  3 Brygadę Radiotechniczną 
we Wrocławiu. W 1999 r. 110 zamojska kom-
pania radiotechniczna została zlikwidowana.
W wyniku przetargu publicznego rozpisa-
nego przez Agencję Komunikacji i Informa-
tyki NATO w ramach Programu Inwestycji 
w Dziedzinie Bezpieczeństwa, który miał na 
celu budowę systemu obrony powietrznej. 
Między innymi w gminie Łabunie został wy-
budowany radar dalekiego zasięgu systemu 
BACKBONE, w tłumaczeniu z angielskiego 
szkielet (kręgosłup). Został opracowany z my-
ślą o nowych członkach NATO. Miał wdrożyć 
używania wspólnych zasad, które zapewnia-
ły zdolności do komunikacji oraz umożliwiały 

unifikację sprzętu radiolokacyjnego. Co ma 
doprowadzić do sformowania wspólnego 
szkieletu obrony radiotechnicznej.
Budynek dla radaru projektowała pracownia 
architektury INTEGRA architektura urba-
nistyka inwestycje z Poznania. Pod ziemią 
znajdują się pomieszczenia na urządzenia do 
przetwarzania danych. Nad nimi stoi wieża na 
rzucie okręgu, w niej zlokalizowane jest za-
plecze techniczne zapewniające bezawaryjne 
działanie radaru. Na zwieńczeniu wieży znaj-
duje się antena, w celu wyniesienia jej ponad 
otaczające pokrycie terenu. Powierzchnia 
anteny to 77 m2, 7 na 11 metrów, dane pro-
ducenta. Osłonięta jest kokonem  w kształcie 
kuli wykonanym ze specjalistycznego włókna 
szklanego. Radar zasilany jest ze źródła ze-
wnętrznego.
Na wyposażeniu posterunku znajduje się sta-
cjonarny radar dalekiego zasięgu RAT 31DL/
FADR wyprodukowany przez spółkę z grupy 
Finmeccanica - Selex ES. RAT z włoskiego 
znaczy naziemny radar rozpoznawczy. Jest 
on standardowym radarem I klasy, który speł-
nia najbardziej rygorystyczne standardy co do 
pełnej współpracy w ramach NATO. Dlatego 
na jego bazie ma powstać radarowy szkielet 
obrony powietrznej dalekiego zasięgu. Ra-
dar wykrywa lecące obiekty w granicach 360 
stopni, w maksymalnej odległości 470 km 
(producent podaje zasięg ponad 500 km) oraz 
na maksymalnym połapie 30 km. Określa ich 
trójwspółrzędne namiary (azymut, odległość, 
wysokość), peleng (namiar) źródeł zakłóceń 

aktywnych oraz przeprowadza identyfikację 
elektroniczną. Do identyfikacji swój-obcy słu-
ży system SUPRAŚL, który odróżnia obiekty 
własne od przeciwnika oraz neutralne.
Od 1 stycznia 2016 roku 110 posterunek radio-
lokacyjny dalekiego zasięgu Łabunie zaczął 
pełnić całodobowe dyżury bojowe w ramach 
Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrz-
nej i Przeciwrakietowej NATO. Nie tylko dzia-
ła w systemie natowskim ale też w systemie 
rozpoznania radiotechnicznego przestrzeni 
powietrznej terytorium Rzeczypospolitej.
Od 1 lipca 2008 roku 3 Brygada Radiotech-
niczna we Wrocławiu jest jedynym związkiem 
taktycznym kontrolującym przestrzeń po-
wietrzną całej Polski, jej dowódca gen bryg 
Wojciech Lewicki. Pod nią podlega 3 Sando-
mierski batalion radiotechniczny w Sandomie-
rzu, dowódca ppłk Paweł Czajkowski. Bata-
lion składa się z dwóch kompanii przy sztabie, 
dwóch terenowych kompanii radiotechnicz-
nych i trzech posterunków dalekiego zasięgu. 
W tym 110 posterunek radiotechniczny dale-
kiego zasięgu Łabunie, którego dowódcą jest 
kpt Artur Szymański (dane dowódcy podane 
za Tygodnikiem Zamojski).
Zabezpieczeniem logistycznym i finansowym 
dla jednostki jest 32 Wojskowy Oddział Go-
spodarczy w Zamościu, komendant ppłk Jerzy 
Muzyka.

2019-07-09 Krupa Stanisław († 75 l.)
2019-07-22 Ciuraszkiewicz Maria († 80 l.)
2019-07-23 Sokołowska Maria († 89 l.)
2019-07-31 Palonka Zenon († 88 l.)
2019-08-08 Mulawa Stanisław († 51 l.)
2019-08-10 Kosak Bonifacy († 79 l.)
2019-08-18 Gałek Anna († 67 l.)
2019-08-25 Ćwik Tadeusz († 89 l.)
2019-08-30 Drozda Feliksa († 100 l.)
2019-09-16 Juszczak Robert († 39 l.)
2019-09-27 Topolski Antoni († 69 l.)

Anna Gałek 
(1952-2019) 

Śmierć przychodzi cicho. 
Niezapowiedziana, 
nieproszona. Nigdy 
nie ma na nią od-
powiedniej chwili, 
jest zawsze gościem 

nie na czas. 

18 sierpnia odeszła nasza koleżanka Ania Gałek. 
W Urzędzie Gminy Łabunie pracowała 30 
lat. Zawsze służyła pomocą, umiała słu-
chać. Żadne słowa nie są w stanie ukoić 
żalu po stracie kogoś bliskiego. Jednak 
wspomnienia, które po sobie pozostawiła, 
owoce jej pracy, rady, którymi chętnie słu-
żyła, spędzone razem chwile pozostaną 
w naszej pamięci.

zmarlI 
z gmINy ŁabuNIe

ZBiGniEW StanKiEWicZ

radar daleKIego zaSIęgu 
w gmINIe ŁabuNIe

Mało kto zwraca uwagę na jaśniejącą w słoneczny dzień metalicznym bla-
skiem kulę, znajdującą się ponad horyzontem w rejonie Łabunie-Reforma 
- Majdan Ruszowski. Jest to widoczna osłona anteny radaru, który umożli-
wia wczesne wykrycie środków napadu powietrznego a tym samym szyb-
kie reagowanie na zagrożenie. Został on wybudowany ponieważ dla NATO 
kluczowe znaczenie ma umieszczenie naziemnych stacji radarowych 
w centralnej Europie do precyzyjnego monitorowania obszaru powietrzne-
go na wschodzie
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5000+ 
dla oSP

35 tys. zł – tyle pieniędzy mogą 
otrzymać Ochotnicze Straże Po-
żarne z gminy Łabunie. Strażacy 
z wszystkich 7 jednostek OSP z te-
renu naszej gminy złożyli wnioski 
o dofinansowanie.

Pięć tysięcy złotych to maksymalna kwota, 
którą mogą otrzymać pojedyncze jednostki 
OSP w całej Polsce. To efekt nowelizacji usta-
wy o ochronie przeciwpożarowej. W sumie do 
jednostek OSP  w całym kraju w tym roku tra-
fić ma 82  mln zł. Otrzymane pieniądze OSP 
będą mogły przeznaczyć na akcje z zakresu 
propagowania pierwszej pomocy, wydarzeń 
sportowych i kulturalnych. Na co strażacy 
ochotnicy z gminy Łabunie przeznaczą te pie-
niądze, jeżeli je otrzymają?
– Wszystkie jednostki OSP, czyli siedem 
z gminy Łabunie złożyły wnioski o dofinan-
sowanie w wysokości po 5 tys. zł. Zostały 
złożone 4 września w Komendzie Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu – 
powiedział kwartalnikowi „U Źródła” Paweł 
Mróz, Komendant Gminny OSP. Strażacy 
ochotnicy wspólnie zdecydowali, na co zosta-
ną przeznaczone fundusze. 
– Jeżeli uda się pozyskać w sumie 35 tys. zł 
zostaną zakupione elementy toru przeszkód 
do zawodów sportowo-pożarniczych dla doro-
słych oraz elementy umundurowania wyjścio-
wego i koszarowego – dodał Mariusz Bra-
necki, Prezes Oddziału Gminnego Związku 
OSP w Łabuniach.         DSK

Strażacy 
Na PIelgrzymce

Strażacy z gminy Łabunie uczestni-
czyli w XIII Pielgrzymce Strażaków 
do Krasnobrodu. Udział wzięło 6 
jednostek OSP.

Strażacy pod przewodnictwem Prezesa Od-
działu Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Łabuniach – Mariu-
sza Braneckiego i Komendanta Gminnego 
– Pawła Mroza pielgrzymowali do Krasno-
brodu w niedzielę, 22 września. Uczestniczyli 
w mszy św., która odprawiał kapelan straża-
ków z rejonu Zamość – ks. Jan Andrzej Ch-
maj. Po nabożeństwie wzięli udział w spotka-
niu i zabawie integracyjnej.         DSK

rywalIzacja 
StrażaKów

Strażacy z OSP Majdan Ruszowski 
i OSP Łabunie reprezentowali gmi-
nę na zawodach sportowo-pożarni-
czych w Szczebrzeszynie. 

W niedzielę 7 lipca na stadionie miejskim 
w Szczebrzeszynie, przeprowadzono XI Po-
wiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze grupy 
A dla Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu 
zamojskiego. Do sportowej rywalizacji o tytuł 
„Mistrza Powiatu” stawiły się 32 drużyny – mi-
strzowie lub v-ce mistrzowie zawodów szcze-
bla gminnego z ostatnich dwóch lat. Zawody 
zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: 
bieg sztafetowy 7 x 50 m z przeszkodami, 
oraz pożarnicze ćwiczenie bojowe, które po-
legało na tym by strumieniem wody obrócić 
tarczę oraz strącić „pachołki”. Nasi strażacy 
co prawda nie stanęli na podium, ale jak za-
wsze dali z siebie wszystko i co najważniejsze 
– są niezawodni, gdy trzeba jechać do pożaru, 
wypadku czy do pomocy przy organizacji wy-
darzeń gminnych.         DSK

Drużyna OSP Majdan Ruszowski

fot. Paweł Mróz

Placówka medyczna otrzymała certyfikat 
w tym roku. Jego celem była poprawa jako-
ści i bezpieczeństwa opieki w podmiotach 
leczniczych świadczących podstawową opie-
kę zdrowotną poprzez wdrożenie programu 
akredytacyjnego. To z kolei ma przełożyć 
się na  usprawnienie pracy samego ośrodka 
oraz poprawę jakości obsługi pacjenta. Jak 
powiedział redakcji kwartalnika gminnego 
„U Źródła” Michał Mazur-Chromiak z Ośrod-
ka Zdrowia w Łabuniach, placówka starała 
się o dokument od 2016 r. Jak dodał, jedną 

z istotniejszych zmian było przejście placówki 
z dokumentacji papierowej na elektroniczną. 
Dodał, że certyfikat akredytacyjny potwierdza 
spełnienie przez podmiot wykonujący działal-
ność leczniczą w zakresie działalności zakła-
du leczniczego standardów akredytacyjnych 
dla podstawowej opieki zdrowotnej. Taki cer-
tyfikat (stan na dzień 24.09.2019 r.) posiada 
w Polsce ponad 160 jednostek zajmujących 
się podstawową opieką zdrowotną, a wśród 
nich – Ośrodek Zdrowia w Łabuniach.

DSK

oŚrodeK zdrowIa w ŁabuNIach 
z certyFIKatem

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Łabuniach 
otrzymał od Ministra Zdrowia Certyfikat, dzięki któremu ma poprawić się 
jakość obsługi pacjenta. W powiecie zamojskim tylko dwa NZOZ-y posia-
dają taki certyfikat. Jednym z nich jest właśnie Ośrodek Zdrowia w Łabu-
niach. 


