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Przewodnicząca 
Rady Gminy Łabunie 

(–) Elżbieta Kuźma 
wraz z Radnymi 

Wójt 
Gminy Łabunie 

(–) Mariusz Kukiełka

życzą
Sołtysi Gminy Łabunie

Niech magiczny Wigilijny wieczór i noc
przyniesie naszym Czytelnikom spokój i radość,

niech każda chwila Bożego Narodzenia
będzie powodem do wspólnego, rodzinnego świętowania,

a Nowy 2020 Rok będzie tym,
w którym spełnia się marzenia.

życzy
Redakcja Kwartalnika Gminnego



VIII sesja                                             
– 17 października 2019 r.                                                        

Uchwała nr 61 w sprawie zmian 
w uchwale nr III/12/2018 z dnia 28 grud-
nia 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej
Uchwałą nr VIII/61/2019 dokonano zmian 
w wykazie przedsięwzięć odnośnie wydat-
ków majątkowych na projekty realizowane 
w ramach dofinansowania środkami po-
chodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, 
zwiększając nakłady finansowe i limity 
wydatków. W wykazie przedsięwzięć do-
dano zadanie „Energia słoneczna na te-
renie Gminy Łabunie”. W mc-u wrześniu 
złożono wniosek o dofinansowanie pro-
jektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020. Celem projektu jest 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do at-
mosfery poprzez montaż łącznie 353 sztuk 
instalacji solarnych i fotowoltaicznych.
Zwiększono więc m.in. prognozę docho-
dów i wydatków w 2021 r. uwzględniając 
planowane dofinansowanie do projektu 
„Energia słoneczna na terenie gminy Ła-
bunie”oraz wpłaty mieszkańców na poczet 
montażu instalacji OZE.

IX sesja                          
– 30 października 2019 r.                           

Uchwała nr 62 w sprawie nadania imie-
nia Szkole Podstawowej w Łabuniach
Radni zdecydowali, że SP w Łabuniach 
będzie miała swojego patrona. Na wspól-
ny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 
nadano szkole imię Dzieci Zamojszczy-
zny.
Szkoła Podstawowa w Łabuniach to 
placówka o ponad 100-letniej tradycji, 
W 2018 r. podjęto działania zmierzające 
w kierunku nadania szkole imienia Dzie-
ci Zamojszczyzny. Powołano zespół do 
nadania imienia szkole, a po otrzymaniu 
3 października 2018 r. od Zarządu Okrę-
gu Zamość Polskiego Związku Byłych 
Więźniów Politycznych Hitlerowskich Wię-
zień i Obozów Koncentracyjnych pisma 
o rozważenie możliwości nadania szkole 
imienia Dzieci Zamojszczyzny, opraco-
wany został plan działań zmierzających 
do ustanowienia patrona placówki. Te 
działania to m.in. nowelizacja dokumen-
tów regulujących pracę szkoły, zakup do 
biblioteki środków dydaktycznych związa-
nych z patronem , przygotowanie przez 
uczniów prezentacji multimedialnej o pa-
tronie i zaprezentowanie jej na godzinach 
wychowawczych we wszystkich klasach, 
zorganizowanie konkursu na logo szko-
ły, zorganizowanie Biegu Pamięci Dzieci 
Zamojszczyzny, nawiązanie współpracy 
ze szkołami noszącymi imię Dzieci Za-
mojszczyzny oraz uroczystość nadania 
szkole imienia, która odbyła się 10 grudnia 
2019 r. W programie uroczystości znala-
zło się: poświęcenie sztandaru, nadanie 

szkole imienia, montaż słowno-muzyczny. 
Uroczystościom towarzyszyła wystawa dr 
Beaty Kozaczyńskiej „Dzieci Zamojszczy-
zny: historie prawdziwe” oraz prezentacja 
multimedialna przedstawiająca działania 
szkoły związane z nadaniem imienia.

Uchwała nr 63 w sprawie przyjęcia 
Programu Współpracy Gminy Łabunie 
z organizacjami pozarządowymi i inny-
mi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na terenie 
Gminy Łabunie na 2020 r.
Radni przyjęli program współpracy. 
W 2020 r. na realizację programu prze-
znaczono 90500 zł. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na wsparcie i powierzenie 
zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
na wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej oraz sportu, na promocję wolon-
tariatu oraz edukację, oświatę i wychowa-
nie.

Uchwała nr 64 w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 
do obliczenia podatku rolnego na 2020 
r.
Radni podjętą uchwałą zdecydowali, że 
obniża się średnią cenę skupu żyta usta-
loną Komunikatem Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 18 paź-
dziernika 2019 r. z 58,46 zł za 1 dt – do 
kwoty 40 zł za 1 dt, mającą zastosowanie 
przy obliczaniu podatku rolnego na 2020 r. 
na obszarze gminy.

Uchwała nr 65 w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieru-
chomości obowiązujących na terenie 
gminy Łabunie
Określa się następujące roczne stawki 
w podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, bez względu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków – 0,90 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stoją-
cymi lub pod wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
– 4,70 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,40 zł od 1 m2 po-
wierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitaliza-
cji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), i położo-
nych na terenach, dla których miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 

przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę 
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 
dnia wejścia w życie tego planu w odnie-
sieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
– 1,00 zł od 1 m2 powierzchni;
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 
21,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym – 11,00 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – 
4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 3,90 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,
1) od budowli – 2 % ich wartości.
Uchwała wejdzie w życie nie wcześniej, 
niż z dniem 1 stycznia 2020 r.

Uchwała nr 66 w sprawie określenia wy-
sokości rocznych stawek podatku od 
środków transportowych
Stawki roczne podatku od środków trans-
portowych na terenie Gminy Łabunie wy-
noszą:
1) od samochodu ciężarowego o dopusz-
czalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 
- 600,00 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 
730,00 zł, 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 860,00 
zł, 
2) od samochodu ciężarowego o dopusz-
czalnej masie całkowitej pojazdu równej 
lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku 
określone są w załączniku nr 1 do uchwa-
ły,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowe-
go przystosowanego do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 
tony i poniżej 12 ton – 1.150,00 zł, 
4) od ciągnika siodłowego lub balastowe-
go przystosowanego do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów rów-
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nej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku 
określone są w załączniku nr 2 do uchwały,
5) od przyczepy lub naczep, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego – 590,00 zł, 
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą równą lub wyższą 
niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzo-
ną przez podatnika podatku rolnego, staw-
ki podatku określone są w załączniku nr 3 
do uchwały,
7) od autobusu, w zależności od liczby 
miejsc do siedzenia poza miejscem kie-
rowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 750,00 zł.
b) równej lub większej niż 22 miejsca - 
1.650,00 zł.
Załączniki do uchwały dostępne są na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Uchwała wejdzie w życie nie wcześniej, 
niż z dniem 1 stycznia 2020 r.

Uchwała nr 67 w sprawie wyboru meto-
dy ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty
Planuje się od nowego roku podwyższe-
nie stawek opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w wysokości 2 zł od 
osoby oddającej odpady w sposób selek-
tywny.
Miesięczna stawka opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
i odbieranymi w sposób selektywny będzie 
wynosić:
• 8,50 złotych dla gospodarstw domowych 

1-osobowych;
• 17,00 złotych dla gosp. dom. 2-os.;
• 25,50 złotych dla gosp. dom. 3-os.;
• 34,00 złotych dla gosp. dom. 4-oso.;
• 41,00 złotych dla gosp. dom. 5-os.;
• 48,00 złotych dla gosp. dom. 6 i więcej 

os.

Miesięczna stawka opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
i odbieranymi w sposób nieselektywny bę-
dzie wynosić:
• 17,00 złotych dla gosp. dom. 1-osobo-

wych;
• 34,00 złotych dla gosp. dom. 2-os.;
• 51,00 złotych dla gosp. dom. 3-os.;
• 68,00 złotych dla gosp. dom. 4-os.;
• 82,00 złotych dla gosp. dom. 5-os.;
• 96,00 złotych dla gosp. dom. 6 i więcej 

os.

Uchwała nr 68 w sprawie stwierdzenia 
wyboru ławników Sądu Okręgowego 
w Zamościu
Na ławników Sądu Okręgowego w Za-
mościu wybrani zostali: Śliwiński Roman 
Piotr, Konowałek Bożena Małgorzata.

Uchwała nr 69 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy po umowie zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat
Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolej-
nej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, na okres 3 lat części działki 
o powierzchni 0,08 ha oznaczonej w ewi-
dencji gruntów obrębu Łabunie nr 2110 
o powierzchni 0,2728 ha.

Uchwała nr 70 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu po umowie zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat
Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolej-
nej umowy najmu z dotychczasowym na-
jemcą na okres 3 lat lokalu o powierzchni 
15,08 m² usytuowanego na nieruchomo-
ści oznaczonej w ewidencji gruntów ob-
rębu Łabuńki numerem działki 63/1 o po-
wierzchni 0,06 ha.

Uchwała nr 71 w sprawie zmian 
w Uchwale nr III/12/2018 z dnia 28 grud-
nia 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej
Podjętą uchwałą radni zwiększyli dochody 
i wydatki o kwotę 387 092,00 zł, kwota de-
ficytu, przychodów i rozchodów pozostaje 
bez zmian.

Uchwała nr 72 w sprawie wprowadze-
nia zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Uchwała nr 73 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Łabunie
Przedmiotem zmiany ustaleń planu jest 
wyznaczenie terenu zabudowy obiektów 
produkcyjnych i zabudowy usługowej 
w Łabuńkach Pierwszych obejmującym 
działki nr 183/1 i 187/2.

Uchwała nr 74 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Łabunie
Przedmiotem zmiany ustaleń planu jest 
powiększenie terenów elektrowni fotowol-
taicznej w miejscowości Łabunie na dział-
kach nr 1105/1, 1106/1, 1108/1 i 1110 
wraz ze zmianą zasięgu strefy ochronnej 
zgodnie z załącznikiem graficznym.

Uchwała nr 75 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Łabunie
Przedmiotem zmiany ustaleń planu jest 
zmiana zapisów w zakresie strefy ochron-
nej dla terenu elektrowni fotowoltaicznej 
w miejscowości Łabunie zlokalizowa-

nej na działkach nr 836/2, 837/7, 83714, 
837/9, 837/11 i 836/2 zgodnie z załączni-
kiem graficznym.

DSK

KOMUNIKAT

ZWROT AKCYZY

Wójt Gminy Łabunie przypomina 
o możliwości odzyskania części 
pieniędzy wydanych na olej napę-
dowy zużywany do produkcji rol-
nej. W terminie od 1 lutego 2020 r. 
do 28 lutego 2020 r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek do wójta, 
wraz z fakturami VAT (lub ich ko-
piami) stanowiącymi dowód zaku-
pu oleju napędowego w okresie 
od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycz-
nia 2020 r. 

Oddajemy w ręce 
Czytelników kolej-

ne wydanie kwar-
talnika gminnego 

„U źródła”, tym razem 
z nowym dodatkiem,  

tzw. kodem QR. 

Dzięki niemu Czytelnicy mogą obej-
rzeć pełną relację zdjęciową z da-
nego wydarzenia, czy przeczytać 
teksty uchwał Rady Gminy zamiesz-
czone na stronach internetowych 
Urzędu Gminy Łabunie.
 
Jak to zrobić? Wystarczy posiadać 
telefon z wbudowanym aparatem 
i odpowiednią aplikacją. W przy-
padku braku takiej aplikacji należy 
ja pobrać i zainstalować na swoim 
telefonie. Następnie włączyć kamer-
kę w telefonie i najechać na kod QR. 
Wtedy automatycznie nastąpi prze-
kierowanie Czytelnika na odpowied-
nią stronę www. 

Pełne teksty uchwał na 
uglabunie.bip.lubelskie.pl

NOWOŚĆ!
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KOMUNIKAT

PODATKI
Referat finanso-
wo-podatkowy 

Urzędu Gminy Łabunie 
przypomina o uiszczeniu 
zaległości podatkowej. 
Niezapłacenie zaległych 
należności spowoduje skie-
rowanie sprawy na drogę 
postępowania administracyj-
nego i wówczas pozostaje 
dodatkowy obowiązek uisz-
czenia kosztów egzekucyj-
nych.

ChOdNIKI 
BEZPIECZNIE I ESTETYCZNIE

W gminie Łabunie zostały wybudowane nowe chodniki. 
800 metrów ciągów pieszych pojawiło się przy ul. Lip-
skiej w Łabuniach oraz w Wólce Łabuńskiej.

Jeden z chodników o długości 
465 metrów powstał przy ul. Lip-
skiej w Łabuniach. Zakres prac 
obejmował m. in. roboty ziem-
ne, wykonanie chodnika z kost-
ki brukowej betonowej grubości 
6 cm oraz roboty wykończenio-
we. Kostka brukowa i obrzeża 
zostały zapewnione przez Za-
rząd Dróg Powiatowych w Za-
mościu. Koszt to ok. 140 tys. zł. 
Drugi chodnik – o długości pra-
wie 300 m został wybudowany 
w Wólce Łabuńskiej. W ramach 
prac wykonano roboty ziem-
ne, podbudowę i nawierzchnię 
chodnika z kostki brukowej sza-

rej grubości 6 cm i 8 cm na zjazdach oraz roboty wykoń-
czeniowe. Koszt prac to prawie 109 tys. zł. Obie inwestycje  
były realizowane w październiku przez Przedsiębiorstwo 
Transportowo-Usługowe „MAWEX” z Zamościa. Pieniądze 
na nowe chodniki wyłożono z budżetu gminy.              DSK

PLACE ZABAW GOTOWE
Zjazd linowy, wieże strażackie, siatki do wspinaczki, 
karuzele i huśtawki. W Majdanie Ruszowskim, w Dąbro-
wie i Mocówce stanęły nowe place zabaw. 

Na wszystkich placach zabaw pojawiły się huśtawki, ka-
ruzele i zestawy rekreacyjno-zabawowe z drabinkami, śli-
zgawkami oraz siatkami wspinaczkowymi a w Mocówce 
dodatkowo pomost wiszący i linowy oraz wieża strażacka. 
W Majdanie Ruszowskim oraz w Mocówce zamontowano 
tzw. bujaki helikopter i motor. Na jednym z placów zabaw 
pojawiła się również jedyna atrakcja w gminie – zjazd lino-
wy o długości 25 metrów. Zamontowano go w Mocówce. 
Wszystkie nowe place zabaw znajdują się przy świetlicach. 
Inwestycję realizowała firma Frajda z Radawca Dużego pod 
Lublinem. Kosztowała ponad 96,5 tys. zł. Prawie 63 tys. to 
dofinansowanie unijne z działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego progra-
mem w zakresie 4.6. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyj-
nej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej i kulturalnej. 
Trzy zespoły atrakcji zostały sfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.                   DSK

dROGI jAK NOWE
Lepiej będzie jeździło się ul. Polną w Łabuniach i w Ru-
szowie. Zakończyły się modernizacje i remonty ulic na 
terenie gminy Łabunie.

W październiku zmodernizowano drogę transportu rolnego 
przy ul. Polnej w Łabuniach. Nowa nawierzchnia asfaltowa 
została położona na odcinku prawie 600 metrów. Prace za 
ponad 230 tys. zł wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych z Zamościa. Inwestycja w kwocie 100 tys. zł została 
dofinansowana ze środków celowych budżetu Wojewódz-
twa Lubelskiego. W tym samym miesiącu poprawiły się 
warunki do jazdy w Ruszowie na tzw. przecięciu. Tu nowy 
asfalt pojawił się na ok. 700 m. Remont drogi przeprowadzi-
ło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sadex” Janusz Sadlik 
z Kolonii Sitno. Koszt prac – prawie 170 tys. zł. Większą 
część tej kwoty – 117,5 tys. pozyskano z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Kolejna drogowa inwestycja została zre-
alizowana przy ul. Parkowej w Łabuniach na wysokości 
skwerku. Prowadzone tu prace miały na celu poprawę wa-
runków parkowania i przejezdności. Roboty za ok. 61 tys. zł 
wykonał Zakład Budowlano Drogowy „Drogzam” w Zamo-
ściu. Pieniądze na inwestycję pochodziły z budżetu gminy.

DSK

Powstała internetowa giełda rolna o nazwie Rynek
-Rolny.pl. Serwis skierowany jest przede wszystkim 
do rolników, ogrodników i sadowników. Przy po-
mocy giełdy rolnicy mogą w szybki i łatwy sposób 
sprzedać lub nabyć środki do produkcji rolnej.
Giełda i portal Rynek-Rolny.pl to narzędzie do pracy 
w nowoczesnym rolnictwie. Serwis znajduje się pod 
adresem www.rynek-rolny.pl

Droga w Ruszowie Ulica Polna w Łabuniach Plac zabaw w Mocówce

Chodnik ul. Lipska

KOMUNIKAT

dYŻUR 
LODR

W poniedziałki w godz. 7-15 
w świetlicy Urzędu Gminy 
Łabunie (pok. nr 4) dyżur 
pełni Pani Marzena Maziar-
czyk główny doradca ds. 
Przedsiębiorczości, WGD i 
Agroturystyki Powiatowego 
Zespołu Doradztwa Rolni-
czego w Zamościu z siedzi-
bą w Sitnie. 
Kontakt: 605 828 595
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WIZYTA dELEGACjI
UKRAIńSKIEj W ŁABUNIACh

Usługi społeczne w hromadach – wsparcie reformy polity-
ki społecznej na Ukrainie. To nazwa projektu realizowane-
go przez Fundację Solidarności Międzynarodowej (fundację 
Skarbu Państwa), w ramach którego gmina Łabunie gościła 
ukraińskich specjalistów z obwodu czernihowskiego zajmują-
cych się pomocą społeczną. Wizyta miała na celu zapoznanie 
się delegacji ukraińskiej z polskim doświadczeniem, w tym 
z funkcjonowaniem i organizacją opieki społecznej na szcze-
blu gminnym.

Wizyta ukraińskich gości odbyła się w czwartek, 7 listopada. Do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjechała blisko dwu-
dziestoosobowa grupa z Czernihowa i Kijowa. Przybyłych gości 
przywitał Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka oraz kierownik 
GOPS  w Łabuniach – Anna Syska. W obecności tłumacza ukraiń-
ska delegacja dowiedziała się m. in. jak przedstawia się specyfika 
działalności ośrodka na terenach wiejskich, o rodzaju udzielanych 
świadczeń, a także współpracy z radnymi i sołtysami oraz współ-
pracy z organizacjami i przedsiębiorcami we wspieraniu ubogich 
mieszkańców i świadczeniu usług.

DSK

35 TYS. ZŁ 
dLA STRAŻAKóW

Wszystkie OSP z gminy Łabunie otrzymały po 5 tys. 
zł na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019r.”. Ich prezesi 
odebrali promesy. 

W sali konferencyjnej delegatury zamiejscowej Lubelskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się uroczysta zbiórka, 
podczas której wręczono promesy druhom z ochotniczych straży 
pożarnych z terenu powiatu zamojskiego na realizację zadań sta-
tutowych po nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu 
st. bryg. Jacek Sobczyński  powitał zaproszonych gości oraz od-
czytał  list Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego  
skierowany do Druhen i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. 
W uroczystości udział wzięli m.in. Zastępca Lubelskiego Komen-
danta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie 
st. bryg. Piotr Zmarz, Senator Jerzy Chruścikowski, Poseł Sławo-
mir Zawiślak, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Krzysz-
tof Gałaszkiewicz, Starosta Zamojski Pan Stanisław Grześko, 
a w imieniu gminy Łabunie – Wójt Mariusz Kukiełka, Komendant 
Gminny OSP – Paweł Mróz oraz prezesi jednostek OSP.
Dotację na łączną kwotę 1 040 000 zł otrzymały 174  jednostki 
ochotniczych straży pożarnych  z terenu powiatu zamojskiego. 
Nasi strażacy za otrzymane pieniądze kupią elementy toru prze-
szkód do zawodów sportowo-pożarniczych oraz elementy umun-
durowania.
Przypomnijmy – pieniądze, które otrzymali strażacy, są efektem 
nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła 
w życie 14 sierpnia 2019 r.  Dzięki temu OSP mogą ubiegać się 
o środki na dofinansowanie tych zadań na zakup między innymi  
umundurowania wyjściowego, wyposażenia do przeprowadzania 
zawodów sportowo-pożarniczych, ubrań, fantomów czy materia-
łów do przeprowadzania zajęć edukacyjnych.

Źródło: straz.zamosc.pl

POLA 
NAdZIEI

Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach 
Pierwszych zainaugurowało kolejną, 
22 edycję ogólnopolskiej kampanii ho-
spicyjnej „Pola Nadziei”. Gmina Łabunie 
do akcji pomocowych organizowanych 
przez wspomnianą instytucję również 
dokłada swoją cegiełkę. Co roku Wójt 
z gminnego budżetu wykłada kilka tys. zł 
na pomoc w organizację akcji „Radość 
z pomagania”, która jest podziękowa-
niem dla osób angażujących się w wo-
lontariat dla hospicjum m. in. w ramach 
wspomnianej kampanii „Pola Nadziei”.

We wtorek, 8 października odbyło się uro-
czyste sadzenie żonkili przed Hospicjum 
Santa Galla. Na uroczystość przybyło kilka-
set dzieci ze szkół z całej Zamojszczyzny. 
Przed wysadzeniem cebulek żonkili, któ-
re są symbolem nadziei, zgromadzonych 
powitali i podziękowali za dotychczasową 

pomoc: ks. Michał Przybysz – dyrektor ho-
spicjum, senator Jerzy Chróścikowski, któ-
ry jest jednocześnie z-cą prezesa Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Santa Galla, Mariusz 
Kukiełka – Wójt gminy Łabunie oraz z ra-
mienia prezydenta Zamościa – Krzysztof 
Rusztyn, dyrektor Wydziału Spraw Obywa-
telskich i Zarządzania Kryzysowego w za-
mojskim magistracie.
Po wysadzeniu cebulek żonkili dla zapro-
szonych gości przygotowano poczęstunek.
Pola Nadziei to kampania, która ma na celu 
promowanie niesienia bezinteresownej po-
mocy podopiecznym hospicjum oraz rozwój 

wolontariatu. W ramach licznych akcji orga-
nizowanych przez Santa Galla, instytucja ta 
nie tylko niesie pomoc chorym, ale również 
edukuje i promuje ideę hospicyjną, a także 
organizuje zbiórki funduszy, dzięki którym 
hospicjum może istnieć. 

DSK
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MAŁGORZATA CZUj 
PROfESOREM OśWIATY
Małgorzata Czuj - nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Łabuniach otrzyma-
ła od Ministra Edukacji Narodowej 
tytuł honorowy Profesora Oświa-
ty. Pani Małgorzata odebrała tytuł 
w piątek, 11 października podczas 
ogólnopolskich obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów.  

Tytuł ten przyznawany jest nauczycie-
lom, którzy przez lata pracy wyróżniali 
się osiągnięciami dydaktycznymi i wy-
chowawczymi, dzielili się swoją wiedzą 
i doświadczeniem z innymi nauczycie-
lami, a swoją postawą tworzyli wzorzec 
nauczyciela i wychowawcy.

Tytuł honorowy Profesora Oświaty na-
daje Minister Edukacji Narodowej na 
wniosek Kapituły do spraw Profesorów 
Oświaty. W ciągu dziesięciu lat w Pol-
sce nadano zaledwie 198 tytułów pro-
fesora.
Małgorzata Czuj jest autorką popular-
nego cyklu podręczników, zeszytów 
ćwiczeń i materiałów dydaktycznych do 
techniki, plastyki i zajęć artystycznych 
dla szkoły podstawowej i gimnazjum 
dopuszczonych do użytku szkolnego 
przez Ministra Edukacji Narodowej, 
wydanych przez wydawnictwo MAC 
Edukacja. Za osiągnięcia dydaktycz-
ne i pracę wychowawczą została od-
znaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
oraz wyróżniona Nagrodą Kuratora 
Oświaty i Nagrodą Ministra Edukacji 
Narodowej.

śWIęTO 
NAUCZYCIELI

Dzień Edukacji Narodowej obcho-
dzony był w dwóch szkołach w gmi-
nie Łabunie. Podziękowania i życze-
nia w poniedziałek, 14 października 
usłyszeli nauczyciele, wychowawcy 
i pedagodzy ze Szkoły Podstawowej 
w Łabuniach i Łabuńkach Pierw-
szych.

Wszystkim pracownikom obu placówek 
oświatowych życzenia złożyli: Wójt 
Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, 
Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbie-
ta Kuźma, Zastępca Wójta – Sebastian 
Pełech, Sekretarz Gminy – Bogumiła 
Maziarczuk oraz przedstawiciele Rady 
Rodziców. Życzenia złożyli również dy-
rektorzy szkół, którzy wręczyli nauczy-
cielom nagrody za szczególne osią-
gnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 
Swoją cegiełkę w postaci podziękowań 
dołożyli uczniowie prezentując m. in. 
wiersze i piosenki.

Przygotowania do tej historycznej dla 
całej społeczności szkolnej uroczysto-
ści trwały kilkanaście miesięcy. W tym 
czasie podjęto szereg działań mających 
na celu zapoznanie uczniów, rodziców 
oraz wszystkich pracowników szkoły z 
wybranym Patronem. Uroczystość na-
dania imienia poprzedziła w niedzielę, 
8 grudnia Msza św. w 77. rocznicę wy-
siedleń mieszkańców Gminy Łabunie 
oraz w intencji Szkoły Podstawowej w 
Łabuniach z okazji otrzymania Patrona. 
W oficjalnych uroczystościach wzię-
li udział przedstawiciele władz pań-
stwowych, m.in. wiceminister Obrony 
Narodowej, przedstawiciele kuratora 
oświaty w Lublinie i zamojskiej dele-
gatury, przedstawiciel wojewody lubel-
skiego, poseł na Sejm RP IX kadencji, 
władze samorządowe, księża, władze i 
członkowie Polskiego Związku Byłych 
Więźniów Politycznych Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncentracyjnych, 
kierownicy jednostek organizacyjnych 
gminy, poczty sztandarowe zaprzy-

jaźnionych szkół, a także nauczyciele, 
uczniowie i rodzice.
Podczas uroczystości odbyła się pre-
zentacja multimedialna dotycząca 
historii działań szkoły w kierunku na-
dania imienia. Odczytano również 
uchwałę Rady Gminy Łabunie o nada-
niu imienia. Najważniejszym punktem 
uroczystości było poświęcenie i prze-
kazanie sztandaru społeczności szkol-
nej. Podczas wydarzenia wręczono 
również odznaczenia, które otrzymali 
członkowie Polskiego Związku Byłych 

Więźniów Politycznych Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncentracyjnych 
Okręgu Zamość, Koło Terenowe Łabu-
nie. Uroczystość uświetnił wzruszający 
spektakl przygotowany przez uczniów i 
nauczycieli oraz wystawy poświęcone 
losom Dzieci Zamojszczyzny.
Pełną relację z tego wydarzenia opubli-
kujemy w kolejnym wydaniu gminnego 
kwartalnika „U Źródła”.

fot. pozyskane od SP Łabunie

SZKOŁA POdSTAWOWA W ŁABUNIACh 
mA PATROnA

Wtorek, 10 grudnia 2019 r.  - to był wyjątkowy dzień nadania imienia Dzieci 
Zamojszczyzny i sztandaru Szkoły Podstawowej w Łabuniach.
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Obchody dla Niepodległej rozpoczęły się w niedzielę, 10 li-
stopada. Wójt gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, Przewod-
nicząca Rady Gminy – Elżbieta Kuźma i Kierownik Bibliote-
ki Publicznej w Łabuniach – Bogdan Szykuła złożyli wieńce 
i zapalili znicze w miejscach pamięci. Hołd ofiarom wojny 
złożono przy kaplicy w Barchaczowie, przy krzyżu i pomni-
kach w lesie łabuńskim, przy pomniku w Bródku, przy krzy-
żu w Łabuńkach Pierwszych i w Ruszowie, na cmentarzu 
wojennym oraz parafialnym, a także przy grobie Stanisława 
Starowieyskiego w Łabuniach.

W niedzielę, 10 listopada w Izbie Muzealnej w Barchaczo-
wie odbyło się Familijne popołudnie dla Niepodległej. Udział 
w wydarzeniu wzięło 11 rodzin (blisko 40 osób). Były za-
bawy, quizy i konkursy. Uczestnicy poprzez zabawę uczyli 
się postaw patriotycznych i historii Polski. Każdy dostał pa-
triotyczny gadżet (m. in. kreatywne kalendarze dla najmłod-
szych, długopisy, smycze, magnesy na lodówkę). Główną 
nagrodę – rodzinną wycieczkę do Kresowej Osady w Baszni 
Dolnej koło Lubaczowa wygrała rodzina z Łabuniek Drugich 
– Weronika, Barbara i Mikołaj Kowalczuk. Nagroda została 
przyznana na podstawie punktów zebranych z poszczegól-
nych konkurencji. Zwycięzcy otrzymali od Wójta – Mariusza 
Kukiełki voucher na familijny wyjazd do Kresowej Osady.

Kolejny dzień obchodów – 11 listopada – pn. „Gmina Ła-
bunie dla Niepodległej” rozpoczął się od Mszy odprawio-
nej w intencji Ojczyzny. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Łabuniach przygotowali uroczystą akademię, a muzycz-
ną oprawę zapewniła Gminna Orkiestra Dęta pod batutą 
kapelmistrza, Zbigniewa Pieczykolana. W uroczystościach 
wzięli również udział m. in. przedstawiciele organizacji kom-
batanckich z pocztami sztandarowymi: Światowy Związek 

Złożenie kwiatów i wieńców w miejscach pamięci, Fa-
milijne Popołudnie dla Niepodległej, Msza w intencji 
Ojczyzny, Przegląd Pieśni Patriotycznej, Żołnierskiej 
i Legionowej – tak przez dwa dni mieszkańcy gminy 
Łabunie obchodzili Narodowe Święto Niepodległości. 
Odbywało się pod hasłem „Gmina Łabunie dla Niepod-
ległej”.

Gmina Łabunie
dla niepodleGŁej

Dnia 1 listopada na wieść o tym, że wojna skończona 
i widząc wojsko austriackie przechodzące w stronę 
Tomaszowa Lubelskiego częściowo bez broni, miej-
scowa placówka POW pod dowództwem Jana Fran-
czaka w towarzystwie Franciszka Sokołowskiego 
i Jana Mokrzeckiego udała się do miejscowego po-
sterunku żandarmerii austriackiej z żądaniem odda-
nia broni. Komendant posterunku oporu nie stawiał, 
zdał broń 7 żołnierzy, którzy byli w gminie do ścią-
gania kontyngentu i prosił jedynie, by zostawiono 
mu na noc karabiny żandarmerii dla własnego bez-
pieczeństwa. Rano 2 listopada oddał karabiny żan-
darmerii i opuścił Łabunie. Jan Franczak sekretarz 
gminy z sześcioma mężczyznami godnych zaufania 
a umiejących obchodzić się z bronią, uczynił tymcza-
sowy posterunek policji pod komendą Pietryka z Ła-
buniek. Łabunie były wolne. 
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Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość, Polski Związek 
Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obo-
zów Koncentracyjnych Okręgu Zamość oraz poczty sztan-
darowe: NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łabunie, 
Szkoły Podstawowej w Łabuniach i Szkoły Podstawowej  
w Łabuńkach Pierwszych. Nabożeństwo odprawił pro-
boszcz łabuńskiej parafii – ks. Andrzej Łuszcz.
W poniedziałek, 11 listopada w ramach obchodów Narodo-
wego Święta Niepodległości w gminie Łabunie rozbrzmie-
wały pieśni patriotyczne. W Świetlicy Wiejskiej w Barcha-
czowie odbył się VIII Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej, 
Żołnierskiej i Legionowej. Na scenie zaprezentowali się: 
Bożena Wróblewska, Kamila Wróblewska, Zespół Grześki, 
Agnieszka Furmańczuk, Zespół Łabuńskie Iskierki, Barcha-
czowskie Super Babki, KGW Mocówka, zespół Ogrodniczki 
wraz z kapelą, KGW Łabunie, Kornelia Semczuk, Aman-
da Poznańska, Nikola Józefko, Wiktoria Wilkiewicz, Maria 
Skowyra, Lucyna Kudyk, Patryk Janduła, Zuzanna Burdzy, 
Emilia Chwedyk i Amelia Górska. Wszyscy uczestnicy otrzy-

mali statuetki oraz pamiątkowe dyplomy. Podczas Przeglą-
du Wójt Gminy Łabunie nagrodził trzy osoby za wieloletnią 
działalność na rzecz lokalnej społeczności, pracę i pomoc 
przyczyniającą się do pielęgnowania oraz kultywowania tra-
dycji i kultury, a także umacnianie tożsamości patriotycz-
nej. Okolicznościowe dyplomy i upominki w postaci m.in. 
publikacji o gminie Łabunie otrzymali: Państwo Bogusława 
i Emilian Sołoduchowie z Barchaczowa (znani są mieszkań-
com gminy ze społecznej pracy na rzecz ochrony i ratowa-
nia od zniszczenia przydrożnych kapliczek i krzyży) oraz 
Pani Teresa Mróz z Mocówki (od wielu lat wije artystyczne 
wieńce dożynkowe, które niejednokrotnie zdobywały nagro-
dy na dożynkach powiatowych).

DSK

CMENTARZ
WOjENNY Z I WOjNY śWIATOWEj
W ŁABUńKACh PIERWSZYCh

Cmentarz w Łabuńkach Pierwszych (gmina Łabunie) 
powstał w 1914 roku. Został założony na gruntach gro-
madzkich. Na jego, otoczonym wałem ziemnym terenie 
znajduje się dwadzieścia mogił zbiorowych i siedem 
indywidualnych. Obecnie ślady po nich są zatarte. Spo-
czywa tutaj 209 żołnierzy armii carskiej i 100 armii au-
stro-węgierskiej.

W 1939 r. pochowano tu 
także żołnierzy polskich 
poległych w kampanii wrze-
śniowej. - Ich ciała po eks-
humacji przeniesiono na 
cmentarz parafialny w Ła-
buniach.
W 25. rocznicę powsta-
nia PRL (1969 r.), w rogu 
cmentarza ustawiono obe-
lisk z płytą poświęcony 
członkom powiatowej in-
stancji ZMP, którzy zginęli 
w 1951 r. w Łabuńkach.
Szesnastego stycznia 
2003 r. na tym cmentarzu 
odbył się uroczysty po-
grzeb szczątków żołnierzy 
poległych w czasie I wojny 
światowej. Nabożeństwo 

to odprawił ówczesny proboszcz parafii rzymskokatolickiej 
w Łabuniach ks. Aleksander Sieciechowicz (na szczątki żoł-
nierzy podczas prac na terenie swojej posesji (podwórzu) 
natrafił mieszkaniec Łabuń Waldemar Pokrywka (por. Nie-
dziela Nr 5/2003).
W sierpniu 2011 r. cmentarz wizytowała delegacja austriac-
ka wraz z posłem Peterem Rieserem. Wsparcie finansowe 
dla poprawy stanu cmentarza zadeklarował następnie Au-
striacki Czarny Krzyż.
W 2018 r. władze gminy Łabunie, wykorzystując obelisk 
i nieznacznie go modyfikując, (płyta o „utrwalaczach wła-
dzy” zaginęła w 2016 r.) ufundowały umieszczoną na po-
mniku tablicę następującej treści:

Wdzięczni Tym, którzy czynem wojennym budzili 
Polskę do Zmartwychwstania.  

W Roku Jubileuszu 100-lecia Niepodległości Polski 
1918-2018. Społeczeństwo Gminy Łabunie. 

W czasie wielkiej wojny 1914-1918 (do 1939 r. tego 
terminu najczęściej używano dla określenia I wojny 
światowej) w armiach zaborczych zginęło ok. 470 tys. 
żołnierzy pochodzenia polskiego, być może wśród po-
chowanych na cmentarzu w Łabuńkach znajdują się 
także Polacy...

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Więcej zdjęć i film z tego wydarzenia na 
www.labunie.com.pl

9Kwartalnik Gminy Łabunie

W 101. rocznicę odzyskania Niepodległości



Od Łabuń do Burkina Faso jest prawie 
10 tys. km, na Filipiny praktycznie taka 
sama odległość. Połowę mniej jest do 
stolicy Izraela, a 8 tys. km do Etiopii. 
Takie odległości pokonały siostry Fran-
ciszkanki Misjonarki Maryi z Łabuń, by 
służyć na misjach. Tak się zdarzyło, że 
w czasie posługi spędzały tam święta 
Bożego Narodzenia. Uwierzcie drodzy 
czytelnicy, że wygląda to zupełnie ina-
czej...

Zacznijmy od podróży do Izraela...

Siostra Franciszka Parulska
Do Izraela wyjechałam w październi-
ku 1976 r. Przełożona generalna pro-
siła, abym wyjechała tam na kilka lat. 
Jechałam przez Francję. We Francji 
starałam się o wizę. Otrzymałam ją 
i pojechałam do Izraela. Wyjechałam 
na placówkę, którą założyła siostra Po-
lka i siostra, która z pochodzenia była 
Żydówką. Mieszkałyśmy nad brzegiem 
morza w mieście Bat Jam. Wtedy mia-
sto liczyło 130 tys. mieszkańców i nie 
było ani jednego kościoła. Miałyśmy 
trzy pokoje i tarasy. Na jednym z nich 
zrobiłyśmy kaplicę. Siostry pracowały 
w szkole, uczyły dzieci oraz w szpita-
lu czy w domu spokojnej starości. Były 
tam dzieci różnego wyznania. Ja przez 
rok pracowałam w aptece. Jednak 
przede wszystkim była to misja, by pra-
cować wśród małżeństw mieszanych, 
by wyspowiadać, odprawić mszę św. 
Wtedy przeważnie żony były chrześci-
jankami, a mężowie wyznania mojże-
szowego. Odwiedzałyśmy te małżeń-
stwa. Niektóre z nich mieszkały 100 km 
od nas. Jechało się motorem. Z kolei 

niektóre kobiety przyjeżdżały na mszę 
do Jafy. To stare miasto, gdzie jest ko-
ściół św. Piotra. Tam w każdą niedzielę 
była odprawiana msza w jęz. polskim. 
Na święta w kościele była szopka, cho-
inki, śpiewano kolędy. Wielkim zdu-
mieniem dla mnie było to, że w koście-
le było dużo Żydów z Polski. Oni lubili 
kolędy. Na święta z siostrami jechały-
śmy do Betlejem. Betlejem po hebraj-
sku znaczy Dom Chleba. Wszystkie 
bazyliki w Jerozolimie były zbudowa-
ne po wydaniu edyktu mediolańskiego 
przez cesarza Konstantyna Wielkiego. 
W miejscu urodzenia Pana Jezusa 
została wybudowana bazylika. W niej 
odbywały się główne uroczystości, na-
tomiast w grocie było to miejsce naro-
dzenia. Sama uroczystość, pasterka – 
odbywa się w bazylice. Przed bazyliką 
była choinka. Wtedy zdarzało się, że 

podkładano bomby. Jak się wchodziło 
do bazyliki, to sprawdzali, czy ktoś nie 
ma ładunków wybuchowych. Sprzęt, 
którym mnie sprawdzano zaczął pisz-
czeć. Wtedy pora Bożego Narodzenia 
to tak jak u nas jesienią. Byłam w kurt-
ce. Zapytał mnie strażnik: „Co masz?”. 
Oni tam wszyscy mówili na „Ty”. Od-
powiedziałam, że nie mam bomby. To 
po prostu był wisiorek. Wchodząc do 
bazyliki w Boże Narodzenie widziałam 
tłum ludzi z całego świata. Brakowało 
mi tam jednak tego, że nie było Wigilii. 
Była to normalna kolacja. W Izraelu by-
łam w sumie cztery lata. Byłam jeszcze 
w 2008 r. przez trzy miesiące w Rosji, 
ale na święta, 20 grudnia wróciłam do 
Polski.

Przenosimy się teraz do Afryki. Po-
znajmy świąteczne zwyczaje w Etio-
pii, Kenii, Kongo w i Kamerunie.

Opowiada siostra Rose Teheza, któ-
ra przyjechała do Polski z Demokra-
tycznej Republiki Konga.
Jestem z Demokratycznej Republiki 
Konga. Jesteśmy międzynarodowym 
zgromadzeniem misyjnym. W momen-
cie składania ślubów wieczystych wy-
rażamy naszą gotowość do posłania 
nas zarówno w swoim kraju, jak i na 
krańce świata. To dlatego zostałam 
wysłana do Etiopii, Kenii i do Kameru-
nu. Później wróciłam do Konga i zosta-
łam wysłana do Polski. Tak znalazłam 
się w Łabuniach. W tym roku w Łabu-
niach spędzę pierwsze święta Bożego 
Narodzenia, dwa wcześniejsze obcho-
dziłam w Lublinie. Były dla mnie zasko-
czeniem, bo w Afryce te święta prze-
żywa się z radością, chwali się Boga 
w sposób spontaniczny, a tu jest bar-
dziej poważnie. My jako Franciszkanki 
Misjonarki Maryi jesteśmy gotowe iść 
na cały świat, więc zawsze przyświeca 
nam to, by powoli wchodzić w kulturę 
taką, w jakiej się znajdujemy.

Zamiast śniegu i zimna – słońce lub deszcz i nierzadko żar lejący się 
z nieba, zamiast choinki – palmy, a noc wigilijna w kościele to tańce. 
Tak egzotycznie Święta Bożego Narodzenia spędzały na misjach Siostry 
Franciszkanki Misjonarki Maryi z Łabuń. Przenieśmy się teraz na odległe 
kontynenty i „posłuchajmy” opowieści o egzotycznych świętach w egzo-
tycznych krajach.

s. Franciszka Parulska
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Wydarzenia

A jak świętuje się w Afryce?
W Etiopii święta Bożego Narodzenia 
są w różnym czasie, bo tam są kościoły 
katolickie i prawosławne. Chrześcijanie 
prawosławni świętują Boże Narodze-
nie 7 stycznia, a katolicy – 25 grudnia. 
Tam prawosławni nie świętują Pasterki. 
To, co jest takie szczególne w kościele 

prawosławnym to to, że dzieci przyno-
szą chleb i kapłan go błogosławi, a po-
tem rodzice błogosławią swoje dzie-
ci. Następnie odbywa się ceremonia 
dzielenia się chlebem. Kościół katolicki 
w Etiopii jest mniejszością, a reszta to 
prawosławni; więc oni mają swój spo-
sób modlitwy, swoją tradycję i nawet 
Adwent, który my tu przeżywamy przez 
cztery tygodnie, to oni przeżywają to 
jak post – 40 dni i to dosyć surowo. 
W tym czasie jedzą tylko jeden posiłek 
dziennie – bez mięsa, jajek, ryb; i dzi-
wią się, że katolicy tego nie robią. Tam 
nie ma świętowania Wigilii. Obchodzą 
tylko dzień Bożego Narodzenia. Po 
skończeniu postu przygotowują obfity 
posiłek: kurczaka w sosie, przygotowu-
ją koźlinę – pieką to mięso w całości, 
potem wykładają na stół. Każdy ucina 
tyle, ile potrzebuje. W Etiopii hoduje się 
dużo krów i jest dużo mleka. W święta 
zatem piją też dużo mleka. Słodyczy 
nie ma, choinki również. Kraje Afryki 
nie mają takich drzew. To jest zwyczaj 
krajów rozwiniętych. Ogólnie w grud-
niu w Etiopii jest pora deszczowa i jest 
chłodniej. Jak deszcz zaczyna padać, 
wszystko zaczyna się rozwijać, kwitnąć 
i jest pięknie.
Jeśli chodzi o kraje Afryki, to Etiopia jest 
krajem najbardziej bezpiecznym, rów-
nież w święta Bożego Narodzenia. Etio-
pia nigdy nie była kolonizowana. Próbo-
wali Włosi, ale Etiopczycy wybronili się.

Z Etiopii udajemy się teraz do sąsied-
niej Kenii – kraju pięknych widoków, 
sawanny, białych plaż i kraju, w któ-
rym Boże Narodzenie obchodzi się, 
gdy lato w pełni, a dzieci maja wolne 
od szkoły... czyli wakacje

W Kenii w większości jest kościół ka-
tolicki, ale z uwagi na to, że Kenia była 

kolonizowana przez Anglików, tam tra-
dycja jest w większości anglikańska. 
Świętują Boże Narodzenie 25 grudnia. 
Tam już jest zwyczaj posiadania cho-
inki, ale sztucznej. Niektóre rodziny, 
szczególnie bogatsze, kupują choinki. 
Można je nabyć w sklepach, na placach 
i na ulicach. Tak obchodzi święto spo-

łeczeństwo, a jeżeli chodzi o kościół - 
przeżycia religijne, to katolicy świętują 
Wigilię o północy – tak jak u nas. Ta 
msza jest wtedy wielkim świętem, która 
przeciąga się nawet do samego rana, 
bo śpiewają, tańczą, dzieci przycho-
dzą odświętnie ubrane. To wszystko 
dzieje się w kościele. W Afryce Boże 
Narodzenie jest – można powiedzieć – 
świętem dzieci. Ich obecność i uczest-
nictwo jest tam bardzo podkreślone. 
Jeżeli chodzi o to, jak ja spędzałam 
święta na misjach, to może powiem, że 
my jako Franciszkanki Misjonarki Ma-
ryi mamy prowincje, która tworzy się 
z dwóch krajów: Kenii i Etiopii. Siostry 
w Etiopii zajmują się dziewczętami, 
które pragną być siostrami Francisz-
kankami Misjonarkami Maryi. Ja też 
byłam w to zaangażowana. My jeste-
śmy ciągle wśród ludzi. Wchodzi się 
w kulturę narodu, w którym się jest. 
W Etiopii jest to dla nas trochę trudne, 
bo my, jako katolicy świętujemy Boże 
Narodzenie 25 grudnia, natomiast pra-
wosławni 7 stycznia. Gdy nadejdzie 25 
grudnia, my świętujemy ten dzień tylko 
między sobą. Na początku przeżywa-
ło się święta smutnie, bo nie było lu-
dzi, ale po części świętujemy również 
z prawosławnymi. Tutaj nie ma takiej 
Wigilii jak w Polsce przed pasterką, 
tylko po mszy św., o północy świętują. 
Jest przygotowane specjalne mięso, 
chleb i szaszłyki – mięso z kurczaka, 
koźliny lub baraniny oraz warzywa. Po-
pijają importowanym winem. W więk-
szości w Kenii ludzie świętują Boże 
Narodzenie w wioskach. Na czas świąt 
mieszkańcy miast wyjeżdżają do swo-
ich rodzin na wieś.
W Kongo i Kamerunie Boże Narodze-
nie obchodzi się podobnie z tym, że 
w Kongo rola dzieci jest tak ważna, że 
są nazywani Królami Święta Bożego 
Narodzenia. Jest to powiązane z na-

rodzeniem dzieciątka Jezus. Dzieci są 
tak jakby w jedności z nowo narodzo-
nym Jezusem. Dzieci są wtedy ładnie 
poubierane. Rodzice czynią wysiłki, by 
zakupić dla nich najładniejsze ubrania, 
by podkreślić ich wartość w społeczno-
ści. Tu – podobnie jak w Kenii- również 
jest pasterka. Jednak zwyczaje z za-
chodu bardzo wpływają na Afrykę i biz-
nes zaczyna odgrywać coraz większą 
rolę.
W Kamerunie świętuje się tak jak 
w Kongo czy w Kenii. Jest bardzo dużo 
kościołów. Mieszka tu  33% katolików. 
W Afryce jest kościół parafialny, są 
kaplice na obrzeżach parafii, ale nie 
ma kapłanów. Ludzie, by uczestniczyć 
w pasterce, w przeddzień przychodzą 
ze swoich wiosek do kolejnej wioski, 
gdzie blisko kościoła mieszka ich rodzi-
na i zatrzymują się, by później przyjść 
na mszę. Ludzie przychodzą z bardzo 
daleka, bo święto Bożego Narodzenia 
jest dla nich bardzo ważne – uczestnic-
two we mszy i przyjęcie komunii. W ka-
plicach nie ma takiej możliwości, bo nie 
ma kapłanów. Mieszkańcy Afryki prze-
żywają liturgię ekspresyjnie, a więc nie 
tylko śpiew, ale i taniec. Weźmy za 
przykład hymn „Chwała na wysokości 
Bogu” - u nas śpiewamy bez zaanga-
żowania ciała, natomiast Afrykanie 
chwalą Boga i śpiewem i całym swoim 
ciałem poprzez taniec. Na koniec mszy 
kapłan przed błogosławieństwem mówi 
do zebranych w kościele: „Słuchajcie 
– w naszych sercach narodził się Je-
zus. Wyraźmy mu wielka wdzięczność 
i radość”. Wszyscy więc angażują się 
w to ekspresyjnie – dorośli i dzieci, przy 
akompaniamencie afrykańskich instru-
mentów muzycznych. W Afryce wszy-
scy uczestniczą we mszy, śpiewają. 
Jeżeli chodzi o potrawy, to ich ilość 
zależy od statusu rodziny. Jeżeli jedna 
rodzina ma np. kozę, to przyrządza ją 
i dzieli się z sąsiednią rodziną.

Tutaj nie ma Świętego Mikołaja, ek-
skluzywnych witryn sklepowych 
z prezentami pod choinką jak na 
amerykańskich filmach. Zamiast 
mrozu – gorąco, zamiast śniegu – 
piach, ale łączy nas jedno: radość ze 
świętowania i spotkania z rodziną. 
To Burkina Faso w Afryce Zachod-
niej, w miejscowych językach nazwa 
ta oznacza Kraj Prawych Ludzi...,

...do którego udała się siostra Irena 
Murawska
Wtedy, jak wyjeżdżałam do Afryki, ten 
kraj nazywał się Górna Wolta (przyp. 
red. nazwa ta wywodziła się od rzeki 
Wolty, przepływającej przez ten kraj). 
Od 1984 r. nazywa się Burkina Faso. 
Kraj nazwany jest w dwóch językach 
miejscowych: Burkina w jęz. mossi 
i Faso w jęz. diula. To największe gru-
py, które posługują się tymi językami. 

Od lewej: s. Rose Teheza i s. Irena Murawska
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W 1984 r. był zamach stanu i wtedy 
zmieniono nazwę kraju, flagę oraz 
hymn. Ten zamach stanu przeżywałam 
w Burkina Faso, o mało co, a została-
bym postrzelona. Chciałam zobaczyć, 
jak wygląda godzina policyjna, byłyśmy 
wtedy w kościele. Wyszłyśmy na ze-
wnątrz, a z drugiej strony muru żołnierz 
zawołał: „Proszę się schować, bo będę 
strzelał”. Wracając do świąt: przyje-
chałam w dobrym czasie, gdyż była 
to końcówka pory deszczowej – paź-
dziernik. Nie było za gorąco. Do mojej 
wspólnoty w Burkina Faso, zjechałam 
20 października. Było to miasteczko 
na południu kraju – Bobo-Dioulasso. 
Pierwsze święta, które tam przeży-
wałam to 1 listopada. To był dla mnie 
ogromny szok, bo gdy u nas o tej porze 
jest zimno, czasami śnieg, zaduma, 
kwiaty, znicze, tam zaczęło się robić 
gorąco. Nie mogłam odczuć tej atmos-
fery Wszystkich Świętych. Modliliśmy 
się w kaplicy, bo tam takiego zwycza-
ju nie ma. Boże Narodzenie to był ko-
lejny szok, bo nie było Wigilii: potraw 
wigilijnych, dzielenia się opłatkiem. Na 
drugi rok dostałam opłatek, podzieli-
łam się nim z siostrami. Wytłumaczy-
łam im, na czym to polega. Dla nich to 
też było takie miłe. Jest u nich msza 
o północy. Kościół wtedy był pełen lu-
dzi. Przychodzili nie tylko katolicy, ale 
i muzułmanie: dzieci i młodzież. Była 
to duża kaplica, więc i ludzi pomieściło 
się sporo. Jest jeszcze jedno święto, 
które tam muzułmanie lubią przeżywać 
razem z katolikami. To Popielec. Kate-
chista wstawał i mówił, że teraz będzie 
komunia św. i do komunii mogą przy-
stąpić ci, którzy zostali ochrzczeni i byli 
u spowiedzi. W Popielec natomiast jak 
było posypywanie głów popiołem, to 
wszyscy ten popiół otrzymywali, nawet 
muzułmanie. Tam Boże Narodzenie 
świętuje się radośnie – tańcem, śpie-
wem...; np. niosąc dary w procesji, na 
większych uroczystościach typu święta 
Bożego Narodzenia,Wielkanoc, w takt 
muzyki tańczą specjalnym afrykańskim 
krokiem. Nauczyłam się tego i jak przy-
jechałam do Łabuń to chodziłam po 
szkołach i na katechezach misyjnych 
pokazywałam dzieciom ten taniec. 
Wracając do świąt Bożego Narodze-
nia... My, jako siostry przebywałyśmy  
w tym czasie wśród ludzi, ale będąc 
we wspólnocie, gdzie młode dziewczę-
ta wstępowały do zgromadzenia, by 
zostać siostrami, nie miałyśmy spotkań 
rodzinnych na zewnątrz. Dopiero póź-
niej w święta chodziłyśmy odwiedzać 
rodziny. Po mszy zazwyczaj zbiera-
łyśmy się w sali i jadłyśmy szaszłyki, 
które są tamtejszą potrawą przygo-
towywaną na Boże Narodzenie. Było 
też ciasto upieczone przez siostry. Był 
też lokalny napój o nazwie dolo – takie 
piwo robione przez tamtejszych miesz-
kańców w warunkach domowych. Piwo 
to robi się z czerwonego zboża o na-

zwie mil. To się gotuje...mają swoje 
receptury. Na drugi dzień szłyśmy na 
poranną mszę św. - również radosna, 
pełna śpiewu. W Burkina Faso nie było 
podkreślonej obecności dzieci, jak 
w miejscach, gdzie była siostra Rose. 
W Burkina Faso spędziłam cztery lata. 
Po trzech latach przyjechałam do Pol-
ski. Później wróciłam do Afryki, ale 
tamten klimat ze względu na wcześniej 
przebytą przeze mnie chorobę, nie słu-
żył mi i nie mogłam już pracować. Sio-
stra prowincjalna wysłała mnie więc do 
Marsylii, do kliniki chorób tropikalnych. 
Lekarz zdecydował, że do Afryki nie 
mogę już wrócić. Następnie wysłano 
mnie do Rzymu i po roku wróciłam do 
Polski.

Jedno państwo i 7000 wysp a jego 
mieszkańcy kochają karaoke, koko-
sy mają na wyciągnięcie ręki i lubią 
oglądać walki kogutów. Tak żyje się 
na Filipinach.

To najważniejsze słowa i wyrażenia, 
których używa się w Boże Narodzenie 
na Filipinach. Tam na misjach była sio-
stra Beata Stachowska, która przez 
15 lat służyła poza granicami Polski. 
Ostatnia misja to właśnie Filipiny.
Na Filipinach byłam rok czasu na tzw. 
doświadczeniu misyjnym, by doświad-
czyć innego klimatu, jedzenia. Przeby-
wały tam siostry siedmiu narodowości, 
więc to też było doświadczenie. Przez 
cały rok uczyłam się jęz. angielskiego, 
bo wyjechałam nie znając w ogóle tego 
języka. Wróciłam w lipcu tego roku. 
Filipiny to 7107 wysp, więc trudno po-
wiedzieć, że to jest jedna tradycja ob-
chodzenia Bożego Narodzenia. Z tych 
ponad 7 tys. wysp 880 jest zamieszka-
łych. Na jednej z nich – drugiej co do 
wielkości wyspie – Mindanao – miesz-
kają muzułmanie. Tam są więc zupełnie 
inne tradycje. Grudzień na Filipinach to 
pora sucha, jest ok. 25 stopni ciepła. 
Dla nich to zimno. Filipiny są jedynym 

krajem w Azji, który jest katolicki. To 
było państwo skolonizowane przez 
Hiszpanię prawie 500 lat temu i jest 
mnóstwo tradycji hiszpańskich; jak po-
szli kolonizatorzy wraz z księżmi, to za-
nieśli tam swoje tradycje. Na Filipinach 

mówi się w 87 językach, oprócz dwóch 
oficjalnych: tagalog i angielski. U nich, 
jeśli chodzi o tradycje świąteczne, gdy 
zaczynają się miesiące z końcówką 
„ber”: september, october, november, 
december (tłum. wrzesień, paździer-
nik, listopad, grudzień), to oni już wtedy 
zaczynają świętować Boże Narodzenie 
– w sumie od 1 września. Chodzi nie 
tylko o dekoracje w sklepach, w miej-
scach publicznych. Atmosferę świąt 
naprawdę się czuje. Słychać i kolędy 
i świąteczne piosenki amerykańskie, 
które słyszymy na filmach. Czuję się 
tą atmosferę, ale takie bezpośrednie 
przygotowania do Bożego Narodze-
nia zaczynają się dziewięć dni przed 
świętami. Wtedy odbywają się msze. 
Zaczynają się o godz. 4.00 rano, a na 
niektórych wyspach o 4.30. Nie ma to 
nic wspólnego z naszymi polskimi Ro-
ratami, chociaż też chodzą z lampiona-
mi. Ta msza u nich nazywa się Simban 
gabi; nazywają ją mszą kogucią, mszą 
o świcie. Na nabożeństwo idą wszyscy 
Filipińczycy. Przychodzą rodzice trzy-
mając na rękach dzieci, czasami jesz-
cze ubrane w piżamy, a potem wraca-
ją do domu spać. Chodzą na tą mszę 
czasami z takiego przekonania, chcąc 
wyrazić miłość i poczynić wysiłek, po-
święcenie; widać wtedy, że oczekują 
na narodzenie Jezusa. Czasami jest 
też tak, że przychodzą, bo uważają, 
że jeśli będą chodzić przez dziewięć 
dni pod rząd, to spełni się marzenie. 
Już wtedy na kilka dni przed świętami 
śpiewają kolędy w kościele. Bardzo się 
wtedy zdziwiłam. Po takich mszach 
są już rozstawione stragany, na któ-
rych można kupić coś do jedzenia - 

Simban gabi - Msza o świcie, przed 
Bożym Narodzeniem przez 9 dni, 
o 4.00 rano
Noche Buena - odpowiednik naszej 
wieczerzy wigilijnej, ale po nocnej 
Mszy, tam raczej nazywa się to 
Christmas Party
Parol - lampion w kształcie gwiazdy 
betlejemskiej
Maligayand Pasko - w języku taga-
log – Wesołych Świąt
Lechon - pieczone prosię (przygo-
towywane nie tylko na Boże Na-
rodzenie, ale na wszystkie ważne 
uroczystości)

s. Beata Stachowska
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wszystko w zasadzie jest robione na 
bazie ryżu. Jeżeli chodzi o dekoracje, 
to najbardziej popularną jest gwiazda. 
Nazywają ja parol – jest to lampion 
w kształcie gwiazdy betlejemskiej. Wy-
konana jest z drzewa bambusowego, 
z papieru ryżowego, z różnych liści. 
Na Filipinach nie ma wieczerzy wigi-
lijnej. Oni zaczynają świętowanie od 
mszy nocnej o godz. 22.00. Po mszy 
jest jakby odpowiednik naszej Wigilii, 
Christmas Party (tłum. Przyjęcie Bo-
żonarodzeniowe). Typowym daniem 
jest wtedy lechon – pieczone prosię, 
jest też kwaśny gulasz z mięsem, ogon 
wołowy w sosie orzechowym i ciasta 
ryżowe w różnej postaci. To, co jest 
charakterystyczne dla Filipin to ka-
raoke – przez cały rok a szczególnie 
w Boże Narodzenie. W tym czasie na-
wet biedne rodziny zbierają pieniądze, 
by wypożyczyć na czas świąt maszynę 
do karaoke. Śpiewają publicznie, nie 
mają oporów nawet ci, którzy nie mają 
głosu. Przy naszym klasztorze był klub, 
gdzie karaoke trwało do godz. 3.00 nad 
ranem i nikt żadnych problemów nie 
robił. Wszyscy w tym czasie życzą so-
bie Maligayand Pasko, czyli Wesołych 

Świąt. Nie mają typowych choinek, ale 
przyozdabiają czasami bambusowe 
drzewka – np. watą, która imituje śnieg 
nie występujący w ogóle na Filipinach. 
Są też inne drzewka – ma jakby małe 
igiełki i obwieszają je lampionami. 
Dekoracje są wszędzie i są przepięk-
ne. Nawet w slumsach są ubierane 
drzewka, a prezenty to jest szał. Cały 
grudzień – nawet ubodzy dają so-
bie prezenty. Ja Boże Narodzenie na 
Filipinach spędziłam we wspólnocie 
z siostrami. Po mszy, która skończy-
ła się o północy, był w mieście pokaz 
z fajerwerkami. Obejrzałyśmy go, a po-
tem przed naszą kaplicą spotkałyśmy 
się z mieszkańcami, złożyłyśmy sobie 
życzenia i wróciłyśmy do domu na tak 
zwane na Filipinach Christmas Party. 
Były też niektóre osoby z zewnątrz. Na 
co dzień spożywa się tam ryż i rybę, 
ale na święta jest pieczone prosię, gu-
lasz – najlepsze jedzenie dla Filipiń-
czyków szykowane na święta. To, co 
było trudne, to wysoka temperatura. 
Przez to trudno było wejść w klimat 
świąt. Największym zaskoczeniem był 
fakt, że zupełnie obcy dla siebie ludzie 

składali sobie życzenia: podchodzi-
li do siebie na ulicy, w centrach han-
dlowych. Spore zdziwienie było także 
podczas świąt Bożego Narodzenia, ale 
już w Belgii, gdzie w naszym klasztorze 
po pasterce był podany dla wszystkich 
ludzi...szampan i chipsy. Wtedy prze-
żyłam szok; a Filipiny to przepiękny 
kraj i piękna misja. Siostry Francisz-
kanki Misjonarki Maryi mają tam kilka 
szkół, gdzie działają zarówno na polu 
edukacji, jak i pracują z biednymi. Pro-
wadziłyśmy tam różne projekty. Na 
wypiskach śmieci mieszkają ludzie, nie 
tylko zbierają śmieci, myją je i sprze-
dają, ale często tam mieszkają. Różne 
zgromadzenia zakonne „otrzymały” po 
kawałku wysypiska śmieci, by je za-
gospodarować z tymi ludźmi. To nie 
chodzi tylko o oczyszczenie terenu, ale 
stworzenie domów dla tych ludzi, by 
mieli gdzie mieszkać, by zaczęli praco-
wać i by zaczęli po prostu godnie żyć. 
Mimo biedy nigdy nie spotkałam na Fi-
lipinach człowieka, który by narzekał, 
który byłby nieuśmiechnięty.

Wysłuchała: 
Dominika Saran-Kudyba

Wydarzenia

PAŁAC 
Z LOTU PTAKA

 
Polecamy do zwiedzania w gminie 
Łabunie miejsca, które o tej porze 
roku wyglądają równie  wyjątkowo, 
co wiosną lub latem. Jednym z nich 
jest zespół pałacowo – parkowy 
w Łabuniach.  Można zobaczyć, jak 
wygląda z lotu ptaka.

Zespół pałacowo-parkowy w Łabu-
niach był promowany na X Lubelskiej 
Gali Turystyki, która odbyła się 3 paź-
dziernika w Lublinie. Zabytkowy obiekt 
zgłoszony był do konkursu na Najlep-
szy Produkt Turystyczny Wojewódz-
twa Lubelskiego. Gmina Łabunie kon-
kurowała z największymi atrakcjami 
turystycznymi województwa. Kapituła 
nie przyznała nagrody, ale prezen-
tację filmową pałacu obejrzało grono 
ludzi – ekspertów, zajmujących się tu-
rystyką w województwie lubelskim. Na 

potrzeby Gali i konkursu nagrano film 
promujący zespół pałacowo-parkowy. 
Wykonała go na zlecenie gminy firma 
JK Studio. 
To nie jedyny, warty do zobaczenia 
– także na żywo - zabytek w gminie 
Łabunie. Dostojnie prezentuje się rów-
nież zespół pałacowo-parkowy w Ła-
buńkach Pierwszych, Izba Muzealna 
w Barchaczowie i zespół kościelny 
w Łabuniach. Te miejsca przy łaskawej 
pogodzie można zobaczyć jadąc bicy-
klem szlakiem rowerowym po gminie 
Łabunie. Przy okazji warto zatrzymać 
się przy bijącym źródle znajdującym 
się na obszarze Natura 2000 (jadąc 
z Barchaczowa w kierunku Łabuń). 
Tędy dojedziemy również do wspo-
mnianego wcześniej zespołu pałaco-
wo-parkowego w Łabuniach, w którym 
zwiedzimy nową Izbę Pamięci bł. Sta-
nisława Kostki Starowieyskiego.       DSK

film do obejrzenia na 
youtu.be/4O8ly1BrWRc

Mamy przyjemność zaprezentować 
Państwu film promocyjny pt. „Nie-
zwykła Ziemia Zamojska”, którego 
pomysłodawcą i producentem jest 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Ziemia Zamojska. Jest to 
pierwszy tego typu film, który przed-
stawia specyfikę obszaru, piękno 
przyrody, elementy lokalnej kultury, 
tradycji, folkloru i tego co na obsza-
rze Ziemi Zamojskiej najpiękniejsze.
Za muzykę oraz realizację filmu od-
powiada Wojciech Gardyga. Auto-
rem zdjęć jest Marek Witek.           DSK

film do obejrzenia na 
youtu.be/utB7szx8bVA

GMINA 
ŁABUNIE

W fIlMIE pROMOCYjNYM

Świąteczne lampiony na Filipinach Lechon - główna potrawa świąteczna Filipińczycy kochają świąteczne dekoracje
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Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły 
się od części oficjalnej. Przewodniczą-
ca KGW Wierzbie – Monika Pokrysz-
ka przedstawiła krótki rys historyczny 
i historię działalności Koła. Były też ży-
czenia pisane wierszem skierowane do 
jubilatów oraz prezenty. Te podarował 
m.in. Wójt Gminy Łabunie – Mariusz 
Kukiełka, Przewodnicząca Rady Gmi-
ny – Elżbieta Kuźma oraz Wiceprze-
wodniczący RG – Mariusz Kliza. Były 
to elementy wyposażenia do kuchni 
oraz pamiątkowy dyplom okoliczno-
ściowy. Wierzbianki usłyszały również 
100 lat m. in. od radnego – Kazimierza 
Szali, sołtysa Wierzbia – Stanisława 
Pysia, kierownika Biblioteki Publicz-
nej – Bogdana Szykuły, delegacji Kół 
Gospodyń Wiejskich z gminy Łabunie 
i byłych członków Koła. Zgromadzeni 
mogli obejrzeć także prezentację multi-
medialną dokumentującą na zdjęciach 
wspomnienia z działalności Koła. Po 
części oficjalnej rozpoczęło się jubile-
uszowe przyjęcie, do którego przygry-
wał zespół Jagódki z Suchowoli Kolo-
nii.

DSK

KGW Wierzbie powstało 26 listo-
pada 2009 r. Jednak jego początki 
sięgają znacznie wcześniej. Z publi-
kacji „Wierzbie od kuchni” wynika, 
że historia powstania Koła może się-
gać lat ’80. Wówczas był to zespół 
śpiewaczy Zorza. Po latach przerwy 
KGW Wierzbie zostało reaktywowa-
ne. Jak można przeczytać w Kronice 
Koła, na pierwsze spotkanie założy-
cielskie przybyło 18 pań. Wybrano 
zarząd, na którego czele stanęła 
Maria Mozoła, z-cą przewodniczącej 
została Urszula Pyś, sekretarzem 
– Agnieszka Kudyk, a skarbnikiem 
– Ewa Kudyk. Kronikarzem została 
Zdzisława Chmura. KGW Wierzbie 
przez cały okres działalności or-
ganizowało liczne wydarzenia dla 
mieszkańców gminy: opłatki, Noc 
Świętojańską, Andrzejki, impre-
zy sylwestrowe, Wieczory Kolęd 
Polskich czy Dzień Kobiet. KGW 
Wierzbie uczestniczyło także w Do-
żynkach Gminno-Parafialnych i w in-
nych wydarzeniach kulturalnych or-
ganizowanych w gminie Łabunie. 
KGW Wierzbie słynie z lokalnej po-
trawy: knyszy, która podbiła kubki 
smakowe podczas II Lubelskiego 
Kiermaszu Turystycznego. To pie-
czone pierogi z farszem smażonej 
cebuli, posypane kminkiem, se-
zamem i gruboziarnistą solą. KGW 
Wierzbie może również pochwalić 
się zdobytym w 2010 r. III miejscem 
w Gminie Łabunie, w plebiscycie 
Kroniki Tygodnia na najpopularniej-
sze na Zamojszczyźnie KGW i ze-
społy śpiewacze. Jednym z waż-
nych wydarzeń w historii działalności 
Koła było otwarcie w grudniu 2013 r. 
przebudowanej świetlicy. W ramach 
inwestycji zakupiono nowoczesne 
wyposażenie do kuchni oraz meble.

10 LAT 
KGW WIERZBIE

Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbiu ma już 10 lat. Okrągły jubileusz ob-
chodziło w sobotę, 16 listopada. Wydarzenie odbyło się z udziałem zapro-
szonych gości i przyjaciół KGW.
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Organizatorem wydarzenia było Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 
Łabunie oraz Wójt Mariusz Kukiełka, 
którzy dokonali oficjalnego otwarcia 
pierwszej edycji przedsięwzięcia. Pod-
czas Gminnego Dnia Seniora zapre-
zentowane zostały różne wydarzenia 
artystyczne. Były te poważne i klasycz-
ne, jak i wywołujące salwy śmiechu 
wśród zgromadzonych; ale to co je łą-
czyło – to gromkie brawa. Można było 
obejrzeć kabaret, posłuchać muzyki 
i zobaczyć klasyczne tańce. W role 
występujących na scenie wcielili się 
łabuńscy radni, sołtysi, zespoły arty-
styczne i zwykli-niezwykli mieszkańcy, 
którzy sprawili, że jeden dzień w życiu 
seniorów z gminy Łabunie zamienił się 
w chwilę, w której wszystko działo się 
dla nich i było o nich. 
Kto występował na scenie? M. in. 
Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie 
– Elżbieta Kuźma, Wiceprzewodniczą-
cy RG – Mariusz Kliza, radni (m.in. Da-
nuta Bosiak, Artur Branecki, Bogusław 
Szast), sołtysi (m. in. Paweł Mróz, Ma-
rek Góra), KGW (m. in. Barchaczow-
skie Super Babki i KGW Mocówka), 
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Roz-
woju Gminy Łabunie – Halina Piskorz, 
wiceprezes – Bożena Wróblewska oraz 
jej córka Kamila, Państwo Witkowscy 
z Łabuń z synem, zespół Grześki z Ru-
szowa, Grzegorz Synowiec (członek 
zespołu Grześki) oraz członkowie Sto-
warzyszenia i mieszkańcy.
Wśród zaproszonych gości, oprócz se-
niorów, pojawili się m. in.: Wójt gminy 
– Mariusz Kukiełka, sekretarz gminy – 

Bogumiła Maziarczuk oraz proboszcz 
łabuńskiej parafii – ks. Andrzej Łuszcz.
Jeżeli ktoś nie został wymieniony 
z imienia i nazwiska, bo tak wielu zaan-
gażowało się w organizację Gminnego 
Dnia Seniora, że nie sposób wszyst-
kich wyliczyć, to przepraszamy. Za to 
wszystkim należą się podziękowania: 
za organizację, pomoc w realizacji im-

prezy oraz seniorom, którzy pokazali, 
że takie wydarzenia są dla nich po-
trzebne i jak słyszeliśmy, czekają na 
następne…         DSK

Rozmawiamy o...

dZIEń 
SENIORA

Prawie 160 mieszkańców gminy Łabunie wzięło udział w Gminnym Dniu 
Seniora. Była to pierwsza tego typu impreza. Sala Domu Kultury w Łabu-
niach już dawno nie była tak pełna, jak w niedzielę, 17 listopada.

Więcej zdjęć i film z tego 
wydarzenia na 

www.labunie.com.pl

LISTY Od CZYTELNIKóW
Zbliża się Boże Narodzenie, jedno z największych i najpiękniejszych świąt. Zbliża się również Betlejemskie Światło 
Pokoju.
Betlejemskie Światło Pokoju – coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego 
Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.
Betlejemskie Światło Pokoju będzie przekazane polskim harcerzom, którzy zasłużyli na to zaszczytne wy-
różnienie. Oni swoją obecnością uświetniają uroczystości zarówno państwowe jak i kościelne. Pełnią hono-
rowe warty.
Działalność harcerska opiera się na zasadach żołnierskich. Kształt krzyża harcerskiego (znaczka) wzoro-
wany jest na krzyżu Virtuti Militari – najwyższym polskim odznaczeniu. Liść dębu w znaczeniu harcerskim 
oznacza siłę, a lauru – zwycięstwo. Napis „Czuwaj” - bądź gotów do obrony kraju – do pomocy potrzebują-
cym.
Prawo harcerskie brzmi: „Harcerz nie opuści nikogo w potrzebie i spieszy innym z pomocą”.
Czy może być ambitniejsze zadanie do wykonania?
Niech promienie Światła Pokoju oświetlą, ogrzeją i zjednoczą pokolenia bratnim węzłem przyjaźni.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Czytelnikom i Redakcji wszystkiego najlepszego oraz po-
myślnego 2020 Roku.             H. Pokrywka

15Kwartalnik Gminy Łabunie

Wydarzenia



SP ŁABUŃKI
Dzień Chłopaka na czytająco 
Na nietuzinkowy pomysł zorganizo-
wania tego święta wpadli uczniowie III 
kl. Dzieci prezentowały innym swoją 
ciekawą książkę przyniesioną z domu 
i zachęcały do podróży edukacyjnej 
z książką. Czytali rodzice: Katarzyna 
Hubala, Aleksandra Semczuk, Anna 
Sawka oraz uczennica Kornelia Sem-
czuk. Dzień Chłopaka świętowali rów-
nież uczniowie II klasy. Wybrali się do 
sali zabaw w Zamościu. 

Śniadanie daje moc
To wiedzą uczniowie klas 0 – III. Po-
nownie wzięli udział w programie 
edukacyjnym „Śniadanie daje moc”. 
Uczniowie z każdej klasy zaprezen-
towali część artystyczną o tematyce 
związanej ze zdrowym żywieniem. 
Z przygotowanych produktów wykonali 
m. in.: kolorowe kanapki i szaszłyki. 

Pierwszaki ślubowały
Złożyli ślubowanie i od tej pory ofi-
cjalnie zostali przyjęci w mury szkoły. 
Mowa o pierwszakach ze SP w Łabuń-
kach Pierwszych. Pierwszoklasiści we 
wtorek, 29 października złożyli przy-
sięgę na sztandar szkoły i uczestni-
czyli w ceremonii pasowania ołów-
kiem, po której już oficjalnie zostali 
przyjęci w poczet uczniów szkoły. 

Wycieczka na „Kolorowe ranczo”
Uczniowie klas I,II oraz „zerówki” wzięli 
udział w wycieczce na „Kolorowe ran-
czo” w Łabuniach-Reformie. Odbyło 
się m. in. pieczenie i degustacja pod-
płomyków oraz kiszenie kapusty. Dzie-
ci mogły również zobaczyć, jak dawniej 
robiono masło. Były też gry i zabawy 
ruchowe.

Kolorowy dzień jesieni
Jesień to kolorowa pora roku, tak 
też ubrały się przedszkolaki w dniu, 
które wzięły udział w wydarzeniu pod 
hasłem „Kolorowy Dzień Jesieni”. Wy-
chowawczynie z grup 3, 4, 5, 6 latków 
przygotowały spotkanie dla wszystkich 
przedszkolaków z Łabuniek Pierw-
szych. Były wiersze, piosenki, zagadki 
i wspólne zabawy o tematyce jesien-
nej. 

Sprzątali świat
Nie śmiecimy – sprzątamy – zmienia-
my. Pod takim hasłem uczniowie brali 
udział w akcji ekologicznej „Sprzątanie 
Świata – Polska”. Społeczność szkol-
na oczyściła ze śmieci boisko i place 
zabaw wokół szkoły oraz najbardziej 
uczęszczane tereny wsi Łabuńki. 

Integracja wśród laserów
Bycie uczniem to nie tylko sprawdziany 
i czytanie lektur. Jest też czas na odpo-
czynek od nauki. Klasa VIb wybrała się 
na wycieczkę integracyjną do sali gier 
i zabaw LASER FACTORY w Zamo-
ściu. Karnety wstępu zostały ufundo-
wane przez Urząd Gminy w Łabuniach 
jako nagroda w konkursie fotograficz-
nym zorganizowanym w czasie gry 

terenowej „Leśne nowiny”. Uczniowie 
przy użyciu laserowego paintball’a 
zdobywali punkty. Korzystali również 
z cymbergaja, konsoli do gier, planszó-
wek, a nawet próbowali rozbroić bom-
bę. 

Alarm przeciwpożarowy w szkole
Spokojnie, to tylko ćwiczenia.  
W placówce odbył się prób-
ny alarm. Pod bu-
dynek szkolny 
zajechał na sy-
gnale wóz strażac-
ki z OSP Łabuńki. 
Strażacy zaprezen-
towali   uczniom, 

w jaki sposób należy udzielać pierw-
szej pomocy poszkodowanym w wy-
padkach ludziom. Atrakcją była pre-
zentacja wozu strażackiego i jego 
wyposażenia.

,,Jesteśmy Polką i Polakiem…”
Przedszkolaki obchodziły 101 roczni-
cę odzyskania niepodległości. Dzieci 
wysłuchały czytanej przez rodziców 
Mikołaja i Celinki, Legendę o Czechu, 

Lechu i Rusie. Były piosenki, zabawy, 
prace plastyczne które miały na celu 
kształtowanie miłości i przywiązania do 
kraju ojczystego, jego kultury, tradycji 
oraz poznanie barw i symboli narodo-
wych naszego kraju.

Informacje nadesłane 
z SP Łabuńki Pierwsze
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SP ŁABUNIE
Kresowa atletyka
Uczniowie zdobyli 15 medali na VI Kre-
sowym Festiwalu Polonijnym Młodzie-
ży Szkolnej w Lekkiej Atletyce w Za-
mościu. Opiekunami zawodników byli 
nauczyciele wf-u Piotr Latawiec i Zbi-
gniew Podkański. Złote medale zdoby-

li: Alan Kania – 60m rocz. 2009, Daria 
Rycak – rzut piłeczką palantową rocz. 
2009, Nikola Branecka – 300m rocz. 
2007, Nikola Branecka – skok wzwyż 
rocz. 2007. Srebrne medale wywal-
czyli: Amelia Krupa – 60m rocz. 2009, 
Alan Kania – rzut piłeczką palantową 
rocz. 2009, Marcin Jastrzębski – skok 
w dal rocz. 2009, Krystian Zwolan – 
60m rocz. 2008, Jarosław Bosiak – 

300m – rocz. 2007, Wiktoria Życzkie-
wicz – 60m rocz. 2007, Tomasz Dziuba 
– 100m rocz. 2005, Tomasz Dziuba – 
skok wzwyż rocz. 2005. Brązowe me-
dale powędrowały do: Oliwiera Hołysa 
– skok w dal rocz. 2009, Piotra Bulicza 
– 60m rocz. 2008, Patryka Janduły – 
300m rocz. 2007. Gratulacje!

Interaktywny Kot w Butach
Uczniowie SP w Łabuniach wzięli 
udział w interaktywnym widowisku mul-
timedialnym 'Kot w Butach”, który pod 
koniec października wystawił w Zamo-
ściu Teatr Show z Wrocławia. Dzie-
ci poznały pracę aktorów, reżysera, 
dźwiękowca i oświetleniowca na planie 
filmowym. Wylosowani uczniowie stali 
się aktorami w przedstawieniu. 

Światełko Pamięci dla Wołynia
Uczniowie SP w Łabuniach wzięli 
udział w IV edycji akcji „Światełko pa-
mięci dla Wołynia”. W tym roku zebrali 
338 zniczy! Członkowie Wołyńskiego 
Rajdu Motocyklowego zapalą je na pol-
skich cmentarzach na Ukrainie. Zapło-
ną na grobach tych, którzy poświęcili 
swoje życie za Ojczyznę.

Pasowanie na ucznia
Dzieci klas IA i IB zostali uroczyście 
przyjęci do grona uczniów SP w Ła-
buniach. Uroczysty charakter tego 
wydarzenia podkreślały galowe stroje 
dzieci, dekoracje, poczet sztandarowy 
oraz obecni rodzice. Aktu pasowania 
dokonał dyrektor szkoły Bernard Pana-
siuk, który wręczył legitymacje szkolne. 
Nowo pasowani uczniowie otrzymali 
również dyplomy, które wręczyła z-ca 
dyrektora – Barbara Banaszkiewicz 
oraz upominki od swoich wychowaw-
ców.

Dla każdego dziecka dzieciństwo
Uczniowie obchodzili Międzynarodo-
wy Dzień Praw Dziecka – „Dla każde-
go dziecka, dzieciństwo”. Uczniowie 
uczcili trzydziestolecie uchwalenia 
Konwencji o prawach dziecka. Prze-
prowadzono godziny wychowawcze 
przybliżające uczniom Konwencję 
o prawach dziecka, quiz „Sprawdź, co 
wiesz o UNICEF” oraz wywiady z ro-
dzicami.

Wieczór z baśnią
W wirtualną krainę bajek i baśni prze-
nieśli się uczniowie klas 0-III, którzy po-
jechali do Lublina obejrzeć muzyczny 
spektakl Jaś i Małgosia. Z kolei dzieci 
z klas 0a i 0b spotkali się by wspólnie 
spędzić czas na czytaniu fragmentów 
różnych baśni. Uczniowie wsłuchiwali 
się we fragmenty kolejnych bajek, by 
następnie rozpoznać i podać ich tytuły 
oraz wykonać zadania przygotowane 
do każdej lektury. Uczestnicy spotka-
nia rozwiązywali zagadki, rozpoznawali 
różne smaki, chodzili na wielkich pian-
kowych stopach, przebierali ziarenka 
grochu, wykonywali prace plastyczne. 

Informacje nadesłane 
z SP Łabunie
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Wydarzenia

2019-09-30 Ciuraszkiewicz Kazimierz († 69 l.)
2019-10-01 Jagoda Tadeusz († 85 l.)
2019-10-05 Czop Wiesław († 57 l.)
2019-10-07 Pysiewicz Antoni († 72 l.)
2019-10-08 Szmit Antoni († 62 l.)
2019-10-18 Bilska Maria († 77 l.)
2019-10-18 Węs Kazmierz († 80 l.)
2019-10-19 Hubala Kazimiera († 95 l.)
2019-10-21 Syska Feliksa († 86 l.)
2019-10-28 Wiater Zofia († 84 l.)
2019-11-02 Sierzyńska Domicela († 89 l.)
2019-11-06 Pawełczuk Franciszek († 73 l.)

2019-11-09 Kapłon Andrzej († 50 l.)
2019-11-10 Byczek Kazimiera († 79 l.)
2019-11-16 Słupski Jan († 76 l.)
2019-11-17 Mazurek Kazmierz († 63 l.)
2019-11-24 Kielar Elżbieta († 61 l.)
2019-11-30 Pysiewicz Grzegorz († 67l.)
2019-12-02 Szczerbik Roman († 62 l.)
2019-12-08 Juś Janusz († 57l.)
2019-12-09 Kwiatkowska Danuta († 94 l.)

ZMARLI Z GMINY ŁABUNIE

ROBILI SELfIE
Oliwia Flak z Barchaczowa i Hania 
Wolska z Łabuń wygrały aparaty 
fotograficzne – główne nagrody 
w warsztatach „Robimy selfie” or-
ganizowanych przez Wójta Gminy 
Łabunie.

Na warsztatach była zabawa światłem, cie-
niem, perspektywą. Uczestnicy odkryli, że 
wcale nie trzeba drogiego profesjonalnego 
sprzętu, by zrobić dobre ujęcia. Czasami 
zamiast lamp błyskowych wystarczą: pa-
pier, nożyczki i folia spożywcza. Wszyscy 
mogli sprawdzić się w roli fotografa, de-
koratora i odrobinę psychologa tworząc 
fotografie.  Osoby biorące udział w zaba-
wie, stworzyły wspólnie jesienne tło oraz 
zabawne gadżety do tzw foto-budki. Efekt? 
Powstały nie tylko selfie ale także zdjęcia 
portretowe. W trakcie zajęć było kilka kon-
kursów, w których uczestnicy zbierali punk-
ty mające wpływ na przebieg losowania 
głównej nagrody oraz otrzymywali drobne 
upominki od prowadzącej warsztaty Beaty 
Synowiec. Na koniec - Wójt Gminy Łabu-
nie- Mariusz Kukiełka z zawiązaną apaszką 
na oczach wylosował zwycięzców  apara-
tów fotograficznych wartych 800 zł.

Warsztaty z cyklu „Tworzę z pasją” odbyły 
się w sobotę, 12 października w Izbie Mu-
zealnej w Barchaczowie oraz w sobotę, 19 
października w Domu Kultury w Łabuniach. 
Realizowane były w ramach Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na 2019 r.                DSK

AUTOGRAf NOBLISTKI 
W ŁABUńSKIEj BIBLIOTECE
Księgozbiór biblioteki udaje się czasami 
ubogacić o autografy. Nasza biblioteka po-
siada w swoich zbiorach wpis od Olgi Tokar-
czuk (Nobel 2018), ale też autograf Orhana 
Pamuka (Nobel 2006). Wszystko z myślą 
o Czytelnikach. Przy okazji informujemy, że 
placówka wzbogaciła się o dużą ilość no-
wych książek – dla młodszych i starszych. 
W sam raz na zimową zawieruchę. Poleca-
my i zapraszamy! 

Źródło: BP Gminy Łabunie

EKSPONATY
dO IZBY MUZEALNEj
Izba Muzealna w Łabuniach działająca 
przy Bibliotece Publicznej Gminy Łabunie 
powiększyła swoje zbiory o depozyt stały 
zabytków archeologicznych pozyskanych 
w czasie prowadzenia nadzorów archeolo-
gicznych przez mgr Ewę Prusicką-Kołcon 
w 2018 roku na terenie zespołu pałacowo
-parkowego w Łabuńkach Pierwszych, pod-
czas robót ziemnych związanych z budową 
oficyny zachodniej. Ogółem pozyskano 
13 zbytków archeologicznych.                                 BSzZŁOTE GOdY 2020

Wójt Gminy Łabunie zaprasza wszystkie pary małżeńskie, które zawarły związek małżeń-
ski roku 1970, będące stałymi mieszkańcami naszej gminy o zgłaszanie się do Urzędu 
Stanu Cywilnego w Łabuniach, pokój nr 3, tel. 84 611 60 15, w celu potwierdzenia chęci 
uczestniczenia w uroczystości odznaczenia medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”. Po otrzymaniu od Państwa zgłoszeń Wójt Gminy Łabunie wystąpi do Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie odznaczeń. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 stycznia 2020 roku.

pYTANIE 
DO MIESZKAŃCÓW 

W związku z planowaną organizacją ko-
lejnych podobnych inicjatyw, tym razem 
na przyszły rok, zwracamy się z pyta-
niem do dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców gminy Łabunie:  Jakie 
warsztaty/akcje/wydarzenia cieszyłyby 
się zainteresowaniem z Waszej strony? 
Jakich wydarzeń oczekujecie? W jakich 
chcielibyście uczestniczyć?
Chcielibyśmy poznać Wasze zdanie na 
ten temat i zorganizować to, co – w mia-
rę możliwości finansowych i organizacyj-
nych – ucieszyłoby Was i zachęciło do 
wspólnej zabawy, nawiązywania nowych 
kontaktów oraz do wspólnej integracji. 
Sugestie i pomysły możecie zgłaszać na 
e-maila: uglabunie@labunie.com.pl lub 
d.saran@labunie.com.pl

„Cmentarz parafii 
św. Dominika i Matki 
Bożej Szkaplerznej 
w Łabuniach. Za-
bytkowe nagrobki 
i najstarsze pochów-
ki (1862-1973)” – to 
tytuł najnowszej 
książki poświęconej 
kolejnej części hi-

storii gminy Łabunie. Publikacja autorstwa 
Agnieszki Szykuły-Żygawskiej ukazała się 
w serii Łabuńska Biblioteczka Regionalisty 
z numerem 31.
Kto chciałby zgłębić historię naszej gminy 
w długie, zimowe wieczory, polecamy wypo-
życzyć książkę w Bibliotece Publicznej Gmi-
ny Łabunie przy ul. Orzechowej 10 w Łabu-
niach.             DSK

KSIĄŻKA 

O CMENTARZU
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Plan na przygotowania do tegorocznej rundy 
wiosennej składał się z pięciu gier kontrol-
nych i treningów, które odbywały się 2 razy 
w tygodniu. Sparingowe starcia zakończy-
liśmy z dwoma zwycięstwami, jednym re-
misem i dwoma porażkami. Okres przygo-
towawczy minął sprawnie i przyszedł czas 
na pierwsze ligowe spotkanie rundy rewan-
żowej. Trener Paweł Popik widział w dru-
żynie olbrzymi potencjał i liczył na podobny 
lub jeszcze lepszy rezultat. Pierwszy mecz 
rozgrywany na wyjeździe przeciwko druży-
nie Tarpanu Korchów pokazał naszą wielką 
wolę walki, bo bramkę na wagę zwycięstwa 
zdobyliśmy w 93 minucie meczu! Jak się 
potem okazało pierwsza połowa rundy była 
udana. W następnych sześciu spotkaniach 
pięciokrotnie zdobyliśmy komplet punktów, 
ale raz musieliśmy uznać wyższość rywala. 
Dzięki dobrej grze w pierwszej części wio-
sennych gier utrzymywaliśmy się w czołów-
ce walczącej o awans, mimo tego, że w ko-
lejnych pięciu meczach zdobyliśmy 2 punkty. 
Przed ostatnim meczem zajmowaliśmy szó-
ste miejsce w tabeli z dwupunktową stratą 
do czwartej w tabeli Pogoni Łaszczówka, 
przeciwko której mieliśmy się zmierzyć w fi-
nałowej kolejce. O czwarte miejsce gwa-
rantujące baraże walczyła również drużyna 
Andorii Mircze, która potrzebowała zwycię-
stwa nad walczącym o utrzymanie Olen-
drem Sól. Nasza drużyna, aby awansować 
o dwie pozycje potrzebowała zwycięstwa 
nad Pogonią i korzystnego rezultatu spotka-
nia Olender - Andoria. Choć wielu spisywa-
ło nas na straty... udało się! Zwyciężyliśmy 
w stosunku 2:1 przeciwko Pogoni, natomiast 
Olender ograł drużynę z Mircza i dzięki temu 
to naszej drużynie przysługiwało prawo do 
gry w barażach o klasę okręgową. Dzień po 
ostatnim meczu, wyłonił się nasz rywal z kla-
sy „O”. Był to Potok Sitno, który miał za sobą 
genialną rundę wiosenną i mimo ostatniej 
lokaty w tabeli po jesiennych grach, ekipa 
ta potrafiła się podnieść i mieli oni okazję 
utrzymać się w lidze podczas potyczki ze 
Spartą. W tym dwumeczu drużyna z Sitna 
pokazała swoją siłę. Bezlitośnie korzystali 
z naszych błędów i zdecydowanie zwycię-
żyli w obu starciach (0:4 w Łabuniach i 6:2 
w Sitnie). Choć nie stawiliśmy oporu Potoko-
wi i feralnie pozostaliśmy w „A” Klasie to nie 
zwieszaliśmy głów. Mieliśmy świadomość, 
że cała drużyna wykonała kawał świetnej ro-
boty i mogliśmy być zadowoleni. Po meczu 
w Sitnie, z powodów osobistych współpracę 
ze Spartą zakończył Trener Paweł Popik. 
Miał on ogromny wpływ na rozwój młodych 
łabuńskich zawodników i zdecydowanie 
można powiedzieć, że dokonał więcej, niż 
się od niego oczekiwało. 

W sumie zdobyliśmy 51 bramek (co daje 
1.96 gola na mecz), natomiast 42 razy nasz 
bramkarz musiał wyciągać piłkę z siatki 
(1.61 gola na mecz). Najlepszym strzelcem 
z 23 bramkami został Michał Przyczyna. 
Po barażach nastąpiła przerwa między se-
zonami. Czas na regenerację nie trwał jed-
nak długo, bo po kilku tygodniach drużyna 
wróciła do treningów z nowym już szkole-
niowcem. Został nim Krzysztof Krupa, który 
w przeszłości był między innymi asystentem 
Trenera Hetmana Zamość, oraz grał w bar-
wach Kryształu Werbkowice. Od początku 
widać było, że w sezonie 2019/20 nowy 
trener będzie chciał wykrzesać maksimum 
umiejętności z każdego zawodnika łabuń-
skiej Sparty. Okres przygotowawczy minął 
szybko. Zespół miał okazję zagrać w sparin-
gach przeciwko drużynom z wyższej klasy 
rozgrywkowej i trochę się od nich nauczyć. 
Jedno ze spotkań było nawet o stawkę, mia-
nowicie ćwierćfinał Pucharu Starosty Zamoj-
skiego. Nasza drużyna zmierzyła się z Ome-
gą Stary Zamość i uległa 0:5. Wiedzieliśmy 
jednak, że aby nabrać doświadczenia po-
trzebne są mecze takie jak ten. 
Gdy okres przygotowawczy zbliżał się ku 
końcowi, coraz głośniej było o problemach 
trzecioligowej Soły Oświęcim, która postano-
wiła wycofać się z tych rozgrywek. W związ-
ku z tą sytuacją w trzeciej lidze utrzymało 
się Podlasie Biała Podlaska a w IV lidze 
- Huczwa Tyszowce. Tego typu roszady 
sprawiły, że klasa okręgowa potrzebowała 
jeszcze jednej drużyny, aby wypełnić bra-
kujący slot. W takiej sytuacji pierwszeństwo 
miała nasza drużyna, jednak decyzją zarzą-
du Sparta pozostała w „A” Klasie, natomiast 
klasę wyżej powędrowała Pogoń Łaszczów-
ka. Jak się później okazało, był to bardzo 
dobry ruch, ponieważ dzięki grze w niższej 
lidze, młodsi gracze dostają więcej minut 
i mogą się na spokojnie przystosowywać do 
seniorskich warunków. 
Po wszystkich dywagacjach i zaistniałym 
zamieszaniu, przyszedł czas na rozpoczęcie 
sezonu 2019/20. Nie zaczęliśmy go udanie, 
ponieważ w pierwszych dwóch spotkaniach 
zdobyliśmy zaledwie jeden punkt. Wiedząc, 
że jeszcze wiele meczów przed nami, spo-
kojnie podchodziliśmy do kolejnych starć co 
przyniosło skutek. Cztery kolejne zwycięstwa 
bez straty bramek robiły wrażenie (przeciw-
ko Olendrowi Sól, Tarpanowi Korchów, Pia-
stowi Babice i Orkanowi Bełżec), tak samo 
jak układ tabeli, ponieważ w pewnym mo-
mencie zajmowaliśmy już drugie miejsce 
tuż za plecami lidera - Orła Tereszpol. Nie-
stety każda seria kiedyś się kończy i jak się 
okazało w meczu przeciwko Włókniarzowi 
Frampol, to my musieliśmy wrócić do domu 

bez punktów. Szybko się jednak zrehabilito-
waliśmy w niezwykle emocjonującym me-
czu z Turem Turobin, w którym bramkę na 
wagę zwycięstwa zdobyliśmy w 93 minucie 
meczu! Po tym spotkaniu przyszedł cięższy 
okres, który niestety potrwał aż do końca 
rundy, bo w ostatnich pięciu starciach zain-
kasowaliśmy jedynie dwa punkty. 
Zimę spędzimy na 8 miejscu w tabeli z 5 
zwycięstwami, 3 remisami i 5 porażkami. Li-
czymy, że wiosna będzie lepsza w naszym 
wykonaniu. Wiemy, że Sparta Łabunie to 
klub, który zasługuje na grę w klasie okręgo-
wej i wszyscy związani z tą drużyną na pew-
no bardzo się o to postarają. Najlepszym 
strzelcem naszej drużyny w tym sezonie jest 
Michał Przyczyna z 7 bramkami na koncie. 
Jeśli chodzi o lidera w całorocznej klasyfika-
cji strzelców, to oczywiście również jest nim 
Michał z 30 trafieniami. Warto również do-
dać, że trener Krzysztof Krupa wystawił do 
gry łącznie 24 (!) zawodników, w tym aż 12 
młodzieżowców. Jak na realia „A” Klasy jest 
to świetny wynik i na pewno jest się czym 
pochwalić. 
Podsumowując, ten rok był z pewnością 
udany dla Sparty, jednak jego końcówka 
mogłaby być odrobinę lepsza. Apetyt rośnie 
w miarę jedzenia. Będziemy starać się, żeby 
drużyna jeszcze bardziej się rozwijała i miej-
my nadzieję, że w czerwcu będziemy mogli 
świętować awans.

Jakub Wołoszyn 

SPARTA 
POdSUMOWAŁA ROK

Gminny Klub Sportowy Sparta podsumo-
wał ostatni rok pracy. Spotkanie odbyło 
się w niedzielę, 10 listopada. Otworzył je 
Prezes Klubu – Andrzej Juszczak. Podsu-
mowania roku 2019 w formie prezentacji 
multimedialnej dokonał Wiceprezes Łu-
kasz Burdzy, który przedstawił również 
statystyki, osiągnięcia i porażki klubu. 
W spotkaniu wzięli  udział: Wójt Gminy – 
Mariusz Kukiełka, Przewodnicząca Rady 
Gminy – Elżbieta Kuźma, Wiceprzewod-
niczący Rady – Mariusz Kliza, Edward 
Kozłowski – wieloletni zawodnik i oddany 
kibic klubu oraz trenerzy, zawodnicy i ro-
dzice zawodników Akademii Piłkarskiej 
Sparty.

Zarząd GKS „Sparta” Łabunie szcze-
gólnie dziękuje Paniom: Annie Bajace 
i Krystynie Maksymiec z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Łabuniach za zrozumienie 
i pomoc w przygotowaniu spotkania oraz 
wszystkim sponsorom spotkania, a byli 
nimi: Józef Zwolan, Mariusz Kliza, To-
masz Urbaniak, Marcin Rybak, Damian 
Rybak, Tomasz Kordas, Krzysztof Soko-
łowski, Bogdan Wiater, Michał Ciuraszkie-
wicz, Bogdan Nicpoń.

 Łukasz Burdzy

Od 4 lutego nasza drużyna rozpoczęła przygotowania do gry w 2019 roku. 
Nastroje przed rozpoczęciem rundy wiosennej były dobre, ponieważ zimę 
spędziliśmy na 4 miejscu w tabeli ligowej. Przed sezonem nie byliśmy ra-
czej brani pod uwagę jeśli chodzi o awans do klasy okręgowej, jednak oka-
zaliśmy się być bardzo trudnym przeciwnikiem dla każdej z drużyn wystę-
pujących w zamojskiej „A” Klasie. 

POdSUMOWANIE
ROKU W SPARCIE
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hARmOnOgRAm
ZEBRAń WIEjSKICh W 2020 R.

Wójt Gminy Ła-
bunie zaprasza 
mieszkańców na 
zebrania wiejskie, 
które w styczniu 
2020 r. odbę-
dą się w każdej 
z miejscowości na 

terenie gminy. Na zebraniach zostaną omó-
wione finanse gminy. Mieszkańcy będą mo-
gli również składać wnioski i zabierać głos 
w sprawach dotyczących swojej miejsco-
wości. 

DSK
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MAMY MEdAL!
Wiktor Kolaja z gminy Łabunie - Zawod-
nik Zamojskiego Klubu Karate Kyokushin 
został brązowym medalistą. Krążek zdobył 
podczas Mistrzostw Polski Juniorów i Mło-
dzieżowców w Makowie Mazowieckim. Wy-
walczył  III miejsce w kategorii kumite junior 
– 65 kg. Zawody odbyły się 16 listopada

DSK

KARATECY 
dLA NIEPOdLEGŁEj

Zawodnicy z gminy Łabunie ponownie po-
kazali, że są w dobrej formie Stanęli na po-
dium w niedzielę, 10 listopada. Medale wy-
walczyli w Biłgoraju na Międzynarodowym 
Turnieju Karate Kyokushin z okazji Święta 
Niepodległości. Turniej zgromadził 202 za-
wodników z Polski i Ukrainy.
Miejsca medalowe wywalczyli: Alan Kania 
– I miejsce w kategorii kumite, II miejsce ka-
tegorii kata, Dawid Kania – II miejsce w ka-
tegorii kumite, II miejsce w kategorii kata, 
Karol Górski – III miejsce w kategorii kumi-
te. Poza podium znaleźli się: Dawid Tym-
czuk IV miejsce w kategorii kata, Michał 
Jastrzębski i Marcin Jastrzębski IV miejsce 
w kategorii kumite.        Krzysztof Policha

nAgRODA 
OD STAROSTy

Dwóch sportowców z gminy Łabunie za 
wybitne osiągnięcia i sukcesy sportowe 
w 2019 roku dostało nagrody pieniężne. 
Przyznał je Zarząd Powiatu Zamojskiego.
Otrzymali je:
• Patryk Krupa z Majdanu Ruszowskiego 

– brązowy medalista podczas Mistrzostw 
Polski Seniorów w sztafecie 4x100 m. 
Członek Kadry Narodowej Juniorów 
w LA.

• Michał Mazur z Wólki Łabuńskiej, który 
wywalczył II miejsce w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski w rzucie młotem.

Nagrodę otrzymało w sumie 10 sportow-
ców z powiatu zamojskiego.

DSK

BEZPŁATNY fITNESS
Chcecie utrzymać formę do następnego 
lata, a może pozbyć się parę zbędnych kilo-
gramów? A może ktoś ma ochotę wyrzeźbić 
sylwetkę albo nawiązać nowe znajomości 
i aktywnie spędzić czas? Jeżeli odpowiedź 
przynajmniej na jedno pytanie brzmi „tak”, 
to zapraszamy na bezpłatne zajęcia fitness 
realizowane przez instruktorów w dwóch 
szkołach w gminie Łabunie. Prowadzone 
są przez Wioletę Bosiak w Szkole Podsta-
wowej w Łabuniach we wtorki i w czwartki 
o 18.30 oraz przez Dawida Kolaję w Szko-
le Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych 
w środy i piątki o godz. 20.00. Zajęcia fit-
ness finansowane są z budżetu gminy Ła-
bunie.            DSK

KARATECY 
Z MEdALAMI 

Karatecy z gminy Łabunie ponownie poka-
zali na co ich stać. O to przegląd ich suk-
cesów.

V Ogólnopolski Turniej Karate Kyoku-
shin IKO o Puchar Wójta Gminy Zamość 
w Płoskiem:
• Dawid Kania I m-ce w kategorii kumite ka-
deci młodsi -25kg, I m-ce w kategorii kata
• Karol Górski III m-ce w kategorii kumite 
kadeci młodsi + 37 kg
• Marcel Hubala III m-ce w kategorii kumite 
kadeci młodsi + 37 kg
• Marcin Jastrzębski III m-ce w kategorii 
kumite kadeci -35 kg
• Alan Kania I m-ce w kategorii kumite ka-
detów – 40 kg, III m-ce w kategorii kata
• Dawid Tymczuk IV m-ce w kategorii kata
• Michał Jastrzębski IV m-ce w kategorii 
kumite
Turniej zgromadził 220 karateków z 15 Klu-
bów IKO Polska oraz Ukrainy (Rawa Ru-
ska, Źółkiew). 

Międzynarodowy Turniej Karate Kyoku-
shin IKO PODLASIE CUP w Białymstoku: 
• Alan Kania: I m-ce w kategorii kata, II 
m-ce w kategorii kumite,
• Dawid Kania: IV m-ce w kategorii kumite, 
IV m-ce w kategorii kata.
Turniej zgromadził 210 zawodników 27 
kluby z 4 państw – Rosji, Litwy, Białorusi 
i Polski.

Międzynarodowy Turniej Karate Kyoku-
shin IKO POLISH OPEN OSTRÓDA 2019:
• Wiktor Kolaja I miejsce w kategorii kumite 
– 65 kg
• Alan Kania III miejsce w kategorii kumite – 
40 kg, V miejsce w kategorii kata.
Turniej zgromadził 461 zawodników z 47 
klubów z Polski oraz zagranicy między inny-
mi: Japonii, Rosji, Niemiec, Białorusi i Ukra-
iny.           Krzysztof Policha

Miejscowość Data Godzina Miejsce

Wólka Łabuńska 7 stycznia 2020 r. 16:30 Remiza OSP
Łabunie 7 stycznia 2020 r. 18:00 Dom Kultury
Łabuńki Pierwsze 8 stycznia 2020 r. 16:30 Remiza OSP
Barchaczów 8 stycznia 2020 r. 18:00 Remiza OSP
Bródek 9 stycznia 2020 r. 16:30 Remiza OSP
Dąbrowa 9 stycznia 2020 r. 18:00 Świetlica wiejska
Ruszów i Ruszów-Kolonia 10 stycznia 2020 r. 16:30 Remiza OSP
Wierzbie 10 stycznia 2020 r. 18:00 Świetlica wiejska
Mocówka 13 stycznia 2020 r. 16:30 Świetlica wiejska
Łabuńki Drugie 13 stycznia 2020 r. 18:00 Świetlica wiejska
Majdan Ruszowski 14 stycznia 2020 r. 16:30 Remiza OSP
Łabunie-Reforma 14 stycznia 2020 r. 18:00 Świetlica wiejska

www.labunie.com.pl
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