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Od 12 marca 2020 r. do odwołania, zgodnie 
z Zarządzeniem Wójta Gminy Łabunie, Urząd 
Gminy obsługuje interesantów wyłącznie 
w sprawach niecierpiących zwłoki i wyma-
gających osobistego stawiennictwa w takich 
sprawach, jak wystawienie aktu zgonu, zło-
żenie wniosku lub odbioru dowodu osobiste-
go. Wszystkie pozostałe sprawy załatwiane 
są telefonicznie (84 611 30 19) i korespon-
dencyjnie (Urząd Gminy Łabunie, ul. Zamoj-
ska 50, 22-437 Łabunie), za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (uglabunie@labunie.
com.pl) lub ePUAP. Nieczynna jest również 
kasa w Urzędzie Gminy Łabunie. Płatności, 
w tym podatki i opłaty można wnosić w formie 
bezgotówkowej – przelewem lub przekazem 
pocztowym na rachunek bankowy. Numery 
kont bankowych można znaleźć na stronie 
internetowej gminy Łabunie: www.labunie.
com.pl w zakładce „Kontakt”. Dodatkowo, 
przed głównym wejściem do Urzędu Gminy 
Łabunie została umieszczona skrzynka pocz-
towa, w której można umieszczać dokumenty 
bądź wnioski. Druki wniosków można pobrać 
z gminnej strony internetowej w zakładce 
KORONAWIRUS - informacje dla Mieszkań-
ców. W przypadku wątpliwości prosimy o kon-
takt telefoniczny; wówczas możliwe jest rów-
nież przesłanie wniosku za pomocą e-maila. 
Podobnie funkcjonuje Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Łabuniach, z którym moż-
na kontaktować się wyłącznie telefonicznie 
(84 611 30 08) i korespondencyjnie (GOPS 
w Łabuniach, ul. Orzechowa 10, 22-437 Ła-
bunie). W głównym holu budynku wielofunk-
cyjnego przy ul. Orzechowej 10 w Łabuniach 
mieści się również skrzynka pocztowa, w któ-
rej można umieszczać korespondencję oraz 
biurko, na którym można pozostawić książki 
wypożyczone wcześniej w Bibliotece Publicz-
nej Gminy Łabunie. Placówka również została 
zamknięta dla czytelników. Upływający termin 
zwrotu wypożyczonych zbiorów jest przedłu-
żany automatycznie. 
Na terenie gminy Łabunie zostały zamknięte 
również szkoły podstawowe i punkty przed-
szkolne. Ponadto Wójt Gminy Łabunie od-
wołał wszystkie wydarzenia kulturalne i spor-
towe. Nie odbywają się także finansowane 
z budżetu gminy Łabunie bezpłatne zaję-
cia fitness prowadzone przez instruktorów 
w Szkołach Podstawowych na terenie gminy. 
Z kolei zarząd Gminnego Klubu Sparta Łabu-
nie odwołał wszystkie zajęcia treningowe oraz 
zaplanowane mecze kontrolne we wszystkich 
grupach młodzieżowych Akademii Piłkarskiej. 
Nie odbywają się także warsztaty muzyczne 
prowadzone przez Gminny Chór Konsonans 
oraz Gminną Orkiestrę Dętą. 
Nie odbywają się także spotkania organizowa-
ne przez podmioty zewnętrzne. Mające odbyć 
się 16 marca w Domu Kultury w Łabuniach ze-
branie dotyczące przebiegu S17 przez gminę 
Łabunie także zostało odwołane. Mieszkańcy 
mogą jednak zapoznać się z dokumentacją 
budowy ekspresówki i nadal składać wnioski 
(więcej na ten temat – str. 6). 
O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu pra-
cy jednostek gminnych oraz wydarzeniach bę-
dziemy informować na bieżąco mieszkańców 
gminy Łabunie poprzez stronę internetową 
www.labunie.com.pl. 

DSK

W trosce o bezpieczeństwo publiczne i w związku z rosnącym zagrożeniem 
epidemiologicznym, została podjęta decyzja o zamknięciu bądź o ograni-
czeniu przyjęć interesantów w instytucjach publicznych na terenie gminy 
Łabunie. Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy lub w GOPS-ie? Jak za-
płacić podatek, gdy kasa gminy jest nieczynna? Czy można wypożyczać 
książki z biblioteki? Czy mogę wziąć udział w bezpłatnych zajęciach fit-
ness? 

Źródło: NFZ, GIS, Fakt24.pl 
Opracowanie: Polska Grupa Infograficzna 
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COVID-19: NOWA RZECZYWISTOŚĆ, NOWE ZASADY



GmINA kupIłA NOWE 
NIERuChOmOŚCI

Gmina stała się właścicielem 
dwóch działek. Zakupiła nierucho-
mość  z byłą siedzibą  oddziału Po-
wiatowego Banku Spółdzielczego 
w Łabuniach i działkę w Bródku. 

W poniedziałek, 24 lutego podpisano akt no-
tarialny o zakupie działki, na której znajduje 
się była siedziba banku. Nieruchomość sąsia-
duje z siedzibą Urzędu Gminy. Koszt zakupu 
to 150 tys. zł. Na działce o powierzchni 0,0935 
ha znajduje się budynek administracyjno-biu-
rowy o powierzchni 104 m kw. Zgodę na za-
kup nieruchomości dali radni podejmując sto-

sowną uchwałę. Zgodnie z nią, nieruchomość 
ma być przeznaczona na dodatkowe miejsca 
parkingowe oraz na pomieszczenia dla siedzi-
by Urzędu Gminy Łabunie. 
Kolejna nieruchomość została zakupiona 
19 marca. To działka w Bródku. Sąsiaduje 
z miejscową Remizą OSP. Koszt zakupu wy-
niósł 30 tys. zł. Docelowo planuje się przezna-
czyć ją na cele rekreacyjne. 

DSK

Gmina Łabunie zamierza zainwesto-
wać w energooszczędne oświetle-
nie uliczne. W planach jest wymiana 
ponad 100 lamp na LED-owe. Pie-
niądze na inwestycję mają być po-
zyskane z funduszy zewnętrznych. 

Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskie-
go w Lublinie wniosek o dofinansowanie na 
modernizację i wymianę oświetlenia uliczne-
go. W ramach inwestycji zaplanowano m. in. 
budowę, montaż słupów i opraw LED oraz 

montaż systemów inteligentnego sterowania 
oświetleniem. Projekt zakłada wymianę 111 
opraw istniejącego systemu oświetleniowego 
na oprawy LED oraz budowę instalacji 4 no-
wych opraw LED wraz z montażem systemu 
inteligentnego sterowania. System ma zo-
stać wyposażony w efektywne energetycznie 
źródła światła. Oświetlenie LED pojawi się 
w Majdanie Ruszowskim, Łabuniach (przy 
cmentarzu oraz przy ul.: Łąkowa, Krótka, Ko-
ścielna, Lipska i na osiedlu), a także w Łabuń-
kach Pierwszych (droga na Wierzbie) i w Bar-
chaczowie (droga do Łabuń).                   DSK

pIENIąDZE
podzielone

90,5 tys. zł – tyle funduszy z budże-
tu gminy Łabunie zostanie prze-
znaczonych na zadania związane 
ze sportem, kulturą, wolontariatem 
i edukacją. W środę, 26 lutego roz-
strzygnięto konkurs ofert na realiza-
cję zadań pożytku publicznego. 

W tym roku na konkurs wpłynęły cztery ofer-
ty. Złożyły je organizacje znajdujące się na 
terenie gminy Łabunie. Wszystkie otrzymały 
pieniądze na realizację swoich zadań. Naj-
więcej, bo 70 tys. zł otrzymał Gminny Klub 
Sportowy „Sparta Łabunie”.  Fundusze zo-
staną przeznaczone na organizację i pro-
wadzenie szkolenia sportowego w gminie 
Łabunie. Sparta w ramach zadania planuje 
m. in. zorganizować turnieje w piłce nożnej, 
mistrzostwa gminy w plażowej piłce siatkowej 
i piknik sportowy dla rodzin połączony z me-
czem najmłodszych grup piłkarskich oraz me-
czem oldbojów Sparty Łabunie i dwa turnie-
je najmłodszych zawodników klubu Młodzik 
Młodszy. Kolejna pula pieniędzy – 18 tys. zł 
otrzyma Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Zamościu. Środki zostaną wydane na 
dowóz i zapewnienie opieki w czasie przewo-

zu trzech uczniów niepełnosprawnych z tere-
nu gminy Łabunie z miejsca zamieszkania do 
Stowarzyszenia i z powrotem. Kolejna orga-
nizacja, która otrzymała pieniądze to Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie. 
Za 1500 zł zrealizuje zadania pn. „Seniorzy 
potencjałem wiedzy i umiejętności dla rozwoju 
kultury regionalnej”.  Stowarzyszenie planuje 
zorganizować m.in. warsztaty teatralne, ta-
neczno-muzyczne, spotkanie ze wspomnie-
niami związanymi z kulturą ludową regionu 
w dziedzinie strojów, muzyki i tańca. Senio-
rzy będą także uczestniczyć w przygotowaniu 
scenografii do II edycji Gminnego Dnia Senio-
ra. Zwieńczeniem projektu będzie wspomnia-
na uroczystość, którą zaplanowano na listo-
pad. Same warsztaty, jeżeli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, odbędą się w październi-
ku. Kolejną instytucją, która otrzyma wsparcie 
finansowe na realizację zadania publicznego 
będzie Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum 
Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych. Kwo-
ta 1000 zł zostanie zagospodarowana na 
imprezę plenerową „Radość z Pomagania 
2020”. Wydarzenie jest podziękowaniem dla 
pół tysiąca wolontariuszy z przedszkoli, szkół 
podstawowych i średnich, którzy biorą udział 
w zbiórkach publicznych na rzecz hospicjum 
oraz promują wolontariat w swoich szkołach. 
Wydarzeniu jak zwykle towarzyszą animacje, 
gry i zabawy oraz poczęstunek, który przygo-
tuje Koło Gospodyń Wiejskich w Łabuńkach 
Pierwszych.

DSK

dlaczego nikt 
nie odbiera eternitu?

Do Urzędu Gminy Łabunie dzwonią 
mieszkańcy i pytają, dlaczego na ich 
posesjach zalegają płyty azbestowe 
mimo, że składali wnioski o ich usu-
nięcie jeszcze w 2019 r. 

Informujemy, że nabór wniosków prowadzo-
ny był w Urzędzie Gminy Łabunie ale za ich 
realizację odpowiada Departament Środo-
wiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Mar-
szałkowskiego w Lublinie, Regionalne Biuro 
Projektu „System gospodarowania odpadami 
azbestowymi na terenie województwa lubel-
skiego”. Z przekazanych informacji wynika, że 
opóźnienia w usuwaniu eternitu związane są 
przeciągającymi się procedurami związanymi 
z wyłonieniem Wykonawcy. Więcej szczegó-
łów będziemy w stanie udzielić niebawem. 
Jednocześnie przypominamy, że w tym roku 
również będzie usuwany eternit z nieruchomo-
ści, których właściciele zgłosili taką deklarację. 
Tym razem przedsięwzięcie będzie realizowa-
ne przez Gminę Łabunie. W styczniu w opar-
ciu o przyjęte zgłoszenia od mieszkańców 
o potrzebie dofinansowania usunięcia eterni-
tu, został złożony w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie, wniosek o dotację na usuwanie 
eternitu. Po uzyskaniu dofinansowania Gmina 
przystąpi do wyłonienia Wykonawcy robót po-
legających na demontażu pokryć dachowych 
i usuwaniu płyt azbestowo-cementowych. 
Informujemy ponadto, że w I lub II kwartale 
br. będzie prowadzony dodatkowy nabór od 
mieszkańców wniosków o dofinansowanie 
usunięcia eternitu, organizowany przez Urząd 
Marszałkowski w Lublinie.                         DSK

OSZCZęDNE 
OŚWIETlENIE ulICZNE

Wielofunkcyjny 
transporter

Gmina Łabunie kupiła do celów go-
spodarczych samochód z otwartą 
skrzynią ładunkową. Auto posłuży 
m. in. do przewozu pracowników go-
spodarczych i do prac związanych 
z gospodarką komunalną gminy. 

Używany Volkswagen Transporter T5 został 
kupiony w lokalnym komisie samochodowym. 
Sześcioosobowe auto tzw. brygadówka służy 
do przewozu pracowników gospodarczych, in-
terwencyjnych oraz osób wykonujących prace 
na cele społeczne jak i m. in. do obsługi go-
spodarki wodno-ściekowej gminy. Samochód 
wykorzystywany jest również do przewozu 
sprzętu służącego konserwacji sieci kanaliza-
cji sanitarnej, prac remontowych, transportu 
materiałów budowlanych czy śmieci odbiera-
nych z przystanków gminnych. 

Auto kupiono za pieniądze pochodzące z bu-
dżetu gminy. Jego koszt to 24 tys. zł.        DSK
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plan gospodarki
niskoemisyjnej 
– aktualizacja

Ze względu na ogłoszo-
ny konkurs w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na 
lata 2014–2020 Oś Prio-
rytetowa 5 Efektywność 
energetyczna i gospo-

darka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja 
niskoemisyjności – konieczna stała się aktu-
alizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Łabunie (z perspektywą do 2023 
roku)” poprzez zmianę horyzontu czasowe-
go, tj. uwzględnienie perspektywy do 2023 
r., aktualizację danych dotyczących: zużycia 
energii, wielkości emisji i wielkości redukcji 

emisji, aktualizację danych dotyczących sza-
cunkowych kosztów budowy/modernizacji 
oświetlenia ulicznego oraz doprecyzowanie 
zakresu działania „Oświetlenie uliczne”. Do-
kument pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Łabunie (z perspektywą do 2023 
roku)” stanowi tylko niewielką modyfikację do 
już przyjętego dokumentu.
Działania wymienione w projekcie dokumen-
tu, w tym budowa i modernizacja oświetle-
nia ulicznego, ma przynieść wymierne skutki 
w postaci ograniczenia emisji gazów cieplar-
nianych, a także poprawy jakości powietrza.

red.

Plan gospodarki niskoemi-
syjnej dla Gminy Łabunie 
można pobrać ze strony in-
ternetowej Urzędu Gminy 
Łabunie pod linkiem:                                                                          
https://tiny.pl/tbbhl                                                                                  

k o m u n i k a t

W tym roku Urząd Gminy Łabunie pla-
nuje przeprowadzić wśród mieszkańców 
zbiórkę nowych deklaracji śmieciowych. 
Wypełnienie deklaracji będzie miało na 
celu dostosowanie lokalnych uwarunko-
wań związanych z odpadami komunal-
nymi do nowelizacji ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. O spo-
sobach i terminach wypełniania deklara-
cji śmieciowych urząd gminy poinformuje 
mieszkańców za pomocą m. in,. komuni-
katów i ogłoszeń. 

DSK

zebrania Wiejskie
W 12 miejscowościach gminy Łabunie odby-
ły się zebrania wiejskie. Od 7 do 14 stycznia 
w świetlicach wiejskich i remizach strażackich 
mieszkańcy uczestniczyli w spotkaniach, pod-
czas których mogli dowiedzieć się m.in. o in-
westycjach zrealizowanych w gminie Łabunie 
w 2019 r. oraz poznać plany inwestycyjne na 
obecny rok. Wójt Gminy Łabunie – Mariusz 
Kukiełka przedstawił uczestnikom zebrań wiej-
skich sprawozdanie z realizacji budżetu za 
ubiegły oraz budżet na obecny rok. Mieszkań-
cy mogli również zgłaszać swoje wnioski oraz 
zadawać pytania dotyczące najważniejszych 
kwestii związanych z daną miejscowością. DSK

WYbuDują
ŚWIATłOWóD 

Firma Telekom Data zajmie się budo-
wą sieci szerokopasmowej w gminie 
Łabunie. W poniedziałek, 9 marca 
w Domu Kultury w Łabuniach od-
było się spotkanie z sołtysami oraz 
mieszkańcami miejscowości, w któ-
rych będzie budowany światłowód. 

Na spotkaniu firma poinformowała, że jest 
generalnym wykonawcą inwestycji z ramienia 
inwestora - spółki Fibee. W ramach programu 
operacyjnego Polska Cyfrowa przygotowane-
go przez Ministerstwo Cyfryzacji firma Fibee 
z siedzibą w Wysogotowie (Wielkopolska) 
przystąpiła do realizacji zadania w zakresie 
budowy infrastruktury teletechnicznej. Cel to 
zapewnienie dostępu do szerokopasmowego 
internetu. Obecnie prace projektowe prowa-
dzone są na terenie miejscowości: Bródek, 
Dąbrowa, Łabunie, Barchaczów, Ruszów, 
Ruszów-Kolonia, Wierzbie i Łabuńki Pierw-
sze. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że 
na terenie gminy powstanie sieć szerokopa-
smowa o długości 30 km dla około 350 gospo-
darstw domowych. Zgodnie z zapewnieniami 
wykonawcy przewody światłowodowe zosta-
ną poprowadzone napowietrznie na istnieją-

cej infrastrukturze słupowej lub pod ziemią. 
W przypadku montażu przewodów światło-
wodowych na infrastrukturze słupowej, kabel 
zostanie doprowadzony do najbliższego słupa 
przy budynku. W przypadku z kolei poprowa-
dzenia łącza pod ziemią kabel ma zostać do-
prowadzony do granicy działki i odpowiednio 
zabezpieczony. W momencie zdecydowania 
się właściciela posesji na korzystanie z usług 
światłowodowych, zbudowane zostanie przy-
łącze, które zakończy się w lokalu klienta. Bu-
dowa sieci światłowodowej realizowana jest 
ze środków własnych inwestora oraz dotacji 
w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa. Koszty poszczególnych usług (in-
ternet, telewizja) uzależnione będą od wyboru 
dostawcy usług, którego dokonywać się ma 
indywidualnie. 
Prace mają ruszyć prawdopodobnie w poło-
wie tego roku. 

DSK

noWe oznakoWanie 
mIEjSCOWOŚCI

Pod koniec ubiegłego roku w gminie 
Łabunie rozpoczął się sukcesywny 
montaż znaków drogowych z nume-
rami domów. Na razie zamontowano 
prawie dwadzieścia tablic. 

Pojawiły się one w Mocówce oraz w części 
Łabuniek Pierwszych i Drugich. W przyszłości 
planowane jest uzupełnienie znaków w bra-
kujących miejscach w wyżej wymienionych 
miejscowościach, a w dalszej kolejności w ko-
lejnych sołectwach na terenie gminy Łabunie. 

zebrania 
STRAżACkIE

Zakończyły się wal-
ne zebrania spra-
wozdawcze Ochot-
niczych Straży 
Pożarnych z gminy 
Łabunie. Tematem 
spotkań było omó-

wienie sprawozdań finansowych za 
2019 r. i planów na 2020 r. 

– Omówiono podsumowanie zakupów w ra-
mach 5 tys.+; rozmawiano również o szko-
leniach ratowników w bieżącym roku – mówi 
Mariusz Branecki, Wiceprezes Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w Zamościu. 
Dodajmy – w tym roku będzie można zoba-
czyć naszych strażaków w akcji, podczas 
której zostanie zaprezentowany nowy sprzęt 
zakupiony w ramach zadania publicznego 
„Dofinansowanie jednostek OSP w 2019 r.”. 
Każda z OSP z gminy Łabunie złożyła wnio-
sek i każda otrzymała po 5 tys. zł – w sumie 
35 tys. zł. W ramach owocnej współpracy mię-
dzy jednostkami OSP z gminy Łabunie podję-
to wspólnie decyzję o przeznaczeniu pienię-
dzy na inwestycję, która posłuży wszystkim 
strażakom. – Zakupiono dwa tory przeszkód 
i umundurowanie – wyjściowe oraz koszarowe 
– mówi redakcji „U Źródła” Komendant Gmin-
ny OSP, Paweł Mróz. Sprzęt będzie można 
zobaczyć na gminnych zawodach sportowo
-pożarniczych, które odbędą się w Łabuniach. 
– Zakupiony sprzęt posłuży nie tylko do ćwi-
czeń. Ma on również poprawić sprawność fi-
zyczną strażaków biorących udział w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych – dodaje Komendant. 
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ROlNICY upORZąDkują 
gospodarstWa

W ramach przeprowadzonej w li-
stopadzie i grudniu ubiegłego roku 
inwentaryzacji poprzez ankietyzację 
odpadów z działalności rolniczej 
– 39 rolników zgłosiło posiadanie 
i chęć pozbycia się odpadów z folii 
rolniczych, siatki i sznurka do owi-
jania balotów, opakowań po nawo-
zach i typu Big-Bag .

W oparciu o dane z inwentaryzacji, w grudniu 
ubiegłego roku Gmina złożyła do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, wniosek o dofinanso-
wanie w formie dotacji przedsięwzięcia pole-
gającego na zebraniu i usunięciu wspomnia-
nych wyżej odpadów. Pod koniec stycznia 
Fundusz przekazał informację, że wniosek 
przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Reali-
zacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na 
ten rok. Rolnicy którzy złożyli ankiety i wyrazili 
wolę przystąpienia i skorzystania z tego pro-
gramu, zostaną powiadomieni o miejscu i ter-
minie dostarczenia odpadów oraz o sposobie 
odpowiedniego ich przygotowania.
Planujemy zebranie i usunięcie zinwentaryzo-
wanych odpadów w ilości: 
• odpady z folii rolniczej - około 3,5 ton;
• odpady siatki do owijania balotów - około 0,8 t;
• odpady sznurka do owijania balotów - około 0,3 t;
• odpady opakowań po nawozach- około 2,3 t;
• odpady opakowań typy Big-Bag - około 8,1 t.
Razem około 15 ton.                    K. Wiśniewski

informacja
Informujemy o bezpłatnej platformie rolniczej 
Agro-Market24. Portal został stworzony aby 
ułatwić producentom rolnym znalezienie bez-
pośrednio potencjalnych odbiorców na swoje 
produkty rolne. Administratorem giełdy rolnej 
Agro-Market24 jest Fundacja Wsparcia Pro-
ducentów Rolnych.                                        red

OSTRZEżENIE

W związku z prowadzoną na terenie Gminy Łabunie inwestycją drogową w zakresie budowy drogi eks-
presowej S17 informujemy, że na terenie gminy prowadzone są prace projektowe i przygotowawcze 
w sprawie wspomnianej inwestycji. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, której pra-
cownicy powinni mieć przy sobie identyfikatory lub dokumenty potwierdzające uprawnienia do pro-
wadzenia prac. Informujemy, że wykup działek na terenie gminy będzie zgłaszany do Urzędu Gminy 
Łabunie, a negocjacje z właścicielami działek jeszcze się nie rozpoczęły. Ostrzegamy przed osobami, 
które mogą fałszywie podawać się za pracowników GDDKiA lub Urzędu Gminy w celu dokonania oszu-
stwa. Prosimy zachować ostrożność w kontaktach z osobami zainteresowanymi zakupem gruntów 
przed terminem oficjalnych negocjacji. Wszelkie podejrzane zachowania ws. wykupu gruntów można 
dokumentować i zgłaszać na policję lub do Urzędu Gminy Łabunie.

konsultacje 
O EkSpRESóWCE

Trwają konsultacje 
dotyczące przebie-
gu S17 przez gmi-
nę Łabunie. Miesz-
kańcy nadal mogą 
zapoznać się z do-
kumentacją i skła-

dać wnioski. Termin na te działania 
został wydłużony z 6 do 17 kwiet-
nia. Pierwotnie zakładano spotkanie 
mieszkańców z przedstawicielami 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Lublinie. Z uwagi na 
rozprzestrzeniającego się korona-
wirusa zebranie zaplanowane na 16 
marca w Domu Kultury w Łabuniach 
zostało jednak odwołane.

W trosce o bezpieczeństwo publiczne 
i w związku z rosnącym zagrożeniem epi-
demiologicznym, została podjęta decyzja 
o zmianie charakteru działań informacyjnych 
dotyczących Wykonania dokumentacji Projek-
towej w stadium Koncepcji Programowej oraz 
Dokumentów Przetargowych dla przedsię-
wzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 

Piaski – Hrebenne” (KP, Cześć 2). W związku 
z tym dokumentacja dostępna jest na stronie 
internetowej jednostki projektującej (w zakład-
ce do pobrania) http://s17-zamoscwsch-hre-
benne.pl. Arkusze dokumentacji obejmujące 
przebieg odcinka 6 na obszarze gminy Łabu-

nie dostępne są na stronie: 
http:/ /s17-zamoscwsch
-hrebenne.pl/wp-content/
uploads/2020/03/Plan-sy-
tuacyjny-konsultacje-Odci-
nek-06.pdf. 

W celu umożliwienia lokalnej społeczności 
zapoznania się z rozwiązaniami projekto-
wymi przedmiotowa dokumentacja w wersji 
papierowej została przekazana do sołtysów 
w miejscowości: Łabuńki Drugie, Barchaczów 
oraz Łabunie. Wszystkie uwagi/wnioski/pyta-
nia związane z dokumentacją projektową na-
leży przekazywać za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej lub elektronicznej do 17 kwietnia 
na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad w Lublinie, ul. Ogrodo-
wa 21, 20-075 Lublin lub na adres mailowy: 
sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl. 
Wniosek do pobrania na 
stronie internetowej gminy 
Łabunie: https://www.labu-
nie.com.pl/2020/03/infor-
macja-s17.

S. Gredys

informacja dla posiadaczy 
ZbIORNIkóW bEZODpłYWOWYCh (szamb)

Urząd Gminy Łabunie informuje o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomo-
ści, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe (szamba), w zakresie pozbywania się 
nagromadzonych nieczystości ciekłych. 
Obowiązki wynikają z: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach (Art. 5 ust. 1 pkt. 3a - 3b i art. 6 ust. 1) i uchwały Nr XXIX/185/2018 Rady 
Gminy Łabunie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy Łabunie” zmienionej uchwałą Nr V/38/2019 RG Łabunie 
z dnia 24 kwietnia 2019 r.:

§ 10 ust. 1 Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są 
zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich prze-
pełnienia i wypływu tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych
§ 10 ust. 2 Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na sześć miesięcy, z zastrzeżeniem 
ust. 1.

Na terenie naszej gminy usługi asenizacyjne mogą świadczyć wyłącznie:
• Krzysztof Seroka (Borowina Sitaniecka) tel.: 84 616 35 61
• Mirosław Szewczuk (Szopinek) tel.: 504 066 673
• PGK Spółka z o.o. (Zamość) tel.: 84 616 92 77
• Daniel Czerkawski (Borowina Sitaniecka) tel.: 504 099 241
• Anna Szajba (Borowina) tel.: 84 616 37 34
• Sylwester Miska (Tyszowce) tel.: 661 687 372

K. Wiśniewski

pIENIąDZE 
NA SWój bIZNES

Osoby z gminy Łabunie 
zainteresowane założe-
niem własnej firmy mogą 
zdobyć dofinansowanie.  

Nabór przeprowadzi Lokalna Grupa 
Działania „Ziemia Zamojska”. 

Nabór wniosków w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej zostanie ogłoszo-
ny w II kwartale 2020 r. Będzie to już ostat-
nia szansa na skorzystanie z dofinansowania 
na utworzenie firmy na obszarze LGD Ziemia 
Zamojska w obecnym okresie programowania 
w ramach PROW 2014-2020.
W związku z tym osoby zainteresowane za-
sadami podejmowania działalności gospodar-
czej zapraszamy do kontaktu telefonicznego z 
biurem LGD Ziemia Zamojska (tel. 84 307 22 
07). Bezpłatne doradztwo udzielane jest przez 
pracowników biura w godz. 7.30 – 15.30.
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OpłATEk 
DlA pRZEDSIębIORCóW 

Za każdym razem, kiedy widzisz 
biznes, który odnosi sukces, ozna-
cza to, że ktoś kiedyś podjął od-
ważną decyzję (Drucker Peter).  
Zgodnie ze słowami cytatu, taką de-
cyzję podjęli przedsiębiorcy z gminy 
Łabunie, którzy dzięki swojej pracy 
mogą funkcjonować na rynku lokal-
nym, ale również dawać pracę in-
nym. To właśnie oni byli honorowy-
mi gośćmi wydarzenia pn.: „Opłatek 
dla Przedsiębiorców” zorganizowa-
nego przez Wójta Gminy Łabunie, 
Radnych oraz Sołtysów. 

W sobotę, 11 stycznia w Domu Kultury w Ła-
buniach zgromadzonych gości powitał Wójt 
Gminy – Mariusz Kukiełka, który podzięko-
wał za owocną współpracę oraz wsparcie 
finansowe gminnych wydarzeń kulturalnych. 
Noworoczne życzenia przybyłym gościom 
złożył również proboszcz łabuńskiej parafii 
– ks. Andrzej Łuszcz. Następnie uczestnicy 
wydarzenia podzielili się opłatkiem. Zaprosze-
ni przedsiębiorcy mogli także obejrzeć część 
artystyczną, przygotowaną przez Radnych 
i Sołtysów z gminy Łabunie. Lokalni przedsię-
biorcy mogli usłyszeć zarówno najważniejsze 
definicje i pojęcia z zakresu funkcjonowania 
oraz działania firm, jak i humorystyczne cytaty 
biznesowe. Spotkanie było również okazją do 
kuluarowej wymiany doświadczeń w biznesie. 
Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił ze-
spół Grześki z Ruszowa. 

Listę osób zaangażowanych w organizację 
i realizację części artystycznej oraz galerię 
zdjęć można zobaczyć na 
https://www.labunie.com.
pl /2020/01/oplatek-dla
-przedsiebiorcow-relacja/. 

                                            DSK

SOłTYSI 
ŚWIęTOWAlI

Sołtysi z 13 miejscowości gminy Ła-
bunie wzięli udział w sesji połączo-
nej z obchodami ogólnopolskiego 
Dnia Sołtysa. Spotkanie odbyło się 
w środę, 11 marca w Świetlicy Wiej-
skiej w Łabuniach. 

Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka roz-
począł sesję od odczytania listu od Prezyden-
ta RP skierowanego do sołtysów z okazji ich 
święta. Wójt złożył sołtysom życzenia i wrę-
czył drobne upominki w postaci publikacji do-
tyczących gminy Łabunie. Wśród tematów po-
ruszanych na sesji znalazła się m.in. sytuacja 
związana z koronawirusem oraz organizacja 
dożynek w Łabuniach, które zaplanowane są 
na 23 sierpnia.                                             DSK

kRólEWSkI 
orszak

W poniedziałek, 6 stycznia ulicami 
Łabuń przeszedł Orszak Trzech Kró-
li. W tym roku odbywał się pod ha-
słem „Cuda, cuda ogłaszają”. 

Uroczystości rozpoczęły się w południe od 
mszy św. odprawionej w kościele parafialnym 
w Łabuniach. Po nabożeństwie Orszak wyru-
szył w kierunku żywej stajenki. Przeszedł uli-
cą Kościelną i Parkową udając się pod Dom 

Kultury w Łabuniach. Uczestnicy wydarzenia 
mogli obejrzeć również poloneza zatańczone-
go przy dźwiękach kolędy „Bóg się rodzi”.  Na 
zakończenie odbyło się ognisko, przy którym 
można było posilić się i ogrzać. Organizato-
rami wydarzenia byli: Wójt Gminy Łabunie 
– Mariusz Kukiełka oraz Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie. Listę osób 
zaangażowanych w Orszak Trzech Króli oraz 
galerię zdjęć z tego wyda-
rzenia można zobaczyć na 
https://www.labunie.com.
pl/2020/01/orszak-trzech
-kroli-przeszedl-ulicami-la-
bun.                               DSK

Film z tego wydarzenia 
dostępny pod adresem 
https://youtu.be/1heTzEj8Zbs
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plan
buDżETu GmINY 

na rok 2020
Budżet gminy Łabunie na rok 2020 wynosi po stronie 
dochodów ponad 26 mln zł, a wydatków - ponad 27 mln 
zł. Deficyt budżetowy w kwocie 1 082 400 zł planowany 
jest do pokrycia z wolnych środków (nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu). W 2020 
roku zaplanowano spłatę pożyczek i kredytów w wyso-
kości 817 600 zł , zadłużenie gminy na 2020 rok wynie-
sie 5 353 952 zł.

docHody 

Dochody gminy możemy podzielić na bieżące (prawie 25 mln 400 tys. 
zł) i majątkowe (ponad 800 tys. zł). 
Największym źródłem dochodów gminy są subwencje w wysokości 
niemal 11 mln zł tj. 41,40% dochodów oraz dotacje pozyskiwane na 

zadania własne i zlecone. Dotacje bieżące wynoszą ponad 8 mln zł 
tj. 31,55 % dochodów, w tym głównie na zadania realizowane przez 
GOPS (prawie 8 mln 200 tys. zł). Kolejną pozycją dochodów własnych 
są udziały w podatku od osób fizycznych w kwocie prawie 3 mln zł tj. 
10,77% dochodów. Z tytułu podatków lokalnych (m.in. rolny, od nie-
ruchomości, leśny i transportowy) zaplanowano dochody na kwotę 
2 mln zł - 7,66%, (z tego podatki od osób fizycznych prawie 1,5 mln 
i prawnych - ponad 0,5 mln zł). Najwyższe wpływy z podatków lokal-
nych dotyczą podatku od nieruchomości 1 048 000,00 zł i rolnego 
655 400,00 zł. Wpływy z tytułu usług dostarczania wody i odbioru ście-
ków zaplanowano na kwotę 445 300 zł a opłaty z tyt. odpadów komu-
nalnych (śmieci) na kwotę 480 000 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował projekt „ Bądź 
aktywny” w ramach którego nastąpi aktywne włączenie na rynek pracy 
osób do tej pory z niego wykluczonych. Projekt realizowany będzie 
w latach 2020-2021, umowa o dofinansowanie projektu została pod-
pisana w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, planowane dofinanso-
wane w 2020 roku wynosi 184 158,69 zł, wkład własny niefinansowy 
7 245,00 zł. 
Dochody majątkowe – dotacje w wysokości 810 tys. zł wynikają z po-
pisanej umowy o dofinansowanie projektu z udziałem środków eu-
ropejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Cyfrowy urząd przyjazny 
mieszkańcom” Projekt partnerski realizowany jest we współpracy z in-
nymi gminami, w 2019 roku podpisano aneks wydłużający realizację 
projektu do 2020 roku.

Wpływy z usług sprzedaż 
wody i odbioru scieków

2%

Dotacje z zakresu opieki 
społecznej i rodziny

31%

Dotacje unijne 
3%

Pozostałe dotacje
0,23%

Subwencja oświatowa
18%

Subwencja ogólna
i wyrównawcza

23%

Podatki lokalne od
os. fizycznych

5%

Podatki lokalne od
os. prawnych

2%

Udziały w podatku 
dochodowym od 

os. fizycznych i prawnych
11%

Dochody z najmu
1%

Opłaty za wyżywienie
(stołówka)

1%
Dochody z tyt. odpadów 

komunalnych (śmieci)
2%

Pozostałe dochody
i opłaty skarbowe

0,52%
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rozmawiamy o...

Wydatki

Zaplanowane wydatki wynoszą ponad 27 mln 200 tys. zł, z tego zada-
nia bieżące prawie 24 mln zł oraz inwestycyjne w wysokości niespełna 
3 mln 300 tys. zł. W ogólnej kwocie wydatków są zadania zlecone 
z zakresu administracji rządowej zleconych innymi ustawami w kwocie 
ponad 7,5 mln zł. 
Najwyższy udział w planowanych wydatkach budżetu mają zadania 
z zakresu opieki społecznej, zdrowia i rodziny 33,04 % wydatków tj. 
9 mln zł oraz oświata i wychowanie 31,97 % wydatków, czyli prawie 
9 mln zł. Pozostałe wydatki dotyczą remontów i budowy dróg, chod-
ników 7,86 % wydatków tj. ponad 2 mln zł, gospodarki komunalnej 
(woda, ścieki i śmieci) 6,68% wydatków tj. ok. 2 mln zł oraz administra-
cji publicznej 14,24 % tj. prawie 4 mln zł. Na środki związane z bez-
pieczeństwem publicznym, w tym głównie działalność OSP planuje 
się przeznaczyć kwotę około 300 tys. zł. Działalność z zakresu kultury 
i sportu zaplanowano środki w wysokości prawie 600 tys. zł, tj. 2,13 % 
wydatków ogółem.
W 2020 roku w ramach ponoszonych wydatków zaplanowano dotacje 
bieżące w łącznej wysokości niewiele ponad 400 tys. zł. Beneficjenta-
mi udzielanych dotacji będą jednostki z sektora finansów publicznych 
(m.in. starostwo powiatowe, biblioteka) jak i spoza tego sektora (sto-
warzyszenia, OSP). Planowane są do realizacji następujące zadania 
dotacyjne: 
• Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie - dotacja podmiotowa 

228 000,00 zł.
• Miasto Zamość - koszty bieżące funkcjonowania Schroniska dla 

bezdomnych zwierząt 1 800,00 zł.
• Starostwo Powiatowe w Zamościu - pomoc finansowa w zakre-

sie remontu odcinka drogi powiatowej nr 3269L Cześniki-Łabunie 
80 000,00 zł.

• Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 70 000,00 zł.
• Zadania w zakresie wspierania działań i inicjatyw kulturalnych, inte-

gracja ze społeczeństwem 2 500,00 zł.
• Zadania w zakresie wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej 

ochotniczej straży pożarnej 7 000,00 zł.
• Zadania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół 

specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 
18 000,00 zł.

W 2020 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie prawie 
3 mln 300 tys. zł, na wydatki te złożyła się dotacja dla Powiatu Za-
mojskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3257L Pniówek-Wierz-
bie-Łabunie w wysokości 1 425 000 zł, rezerwa inwestycyjna w kwo-
cie 281 500 zł oraz zaplanowane zadania inwestycyjne w wysokości 
1 576 606,03 zł.
Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą takich zadań jak: termomo-
dernizacja budynku hydroforni w Majdanie Ruszowskim, przebudowa 
pasa drogi powiatowej nr 3256L - budowa chodnika na ul. Lipskiej 
w Łabuniach, przebudowa drogi gminnej nr 110386L Pniówek-Wierz-
bie, zakup nieruchomości zabudowanej działka 319/63 w Łabuniach 
(PBS O/Zamość), projekt „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”, 
wykonanie izolacji pionowej w SP Łabunie, przebudowa oświetlenia 
ulicznego w Łabuniach (ulice: Zamojska, Parkowa, Kościelna, Górna, 
Ogrodowa), Dąbrowie i Ruszowie-Kolonii (dokumentacje projektowe), 
zakup samochodu do prac komunalnych. 
Ostateczna realizacja zadań będzie uzależniona od pozyskanego do-
finansowania na część zadań drogowych i rozstrzygnięcia poprzetar-
gowe. Rezerwa inwestycyjna zaplanowana została przede wszystkim 
z myślą o złożonych wnioskach na dofinansowanie zadań inwestycyj-
nych w ramach funduszu dróg samorządowych.

A. Niemczuk

Transport i łączność
8%

Działalność usługowa i 
mieszkaniowa

1%

Administracja 
publiczna i urzędy 

państwa,  Informatyka 
i Izby Rolnicze,

14%
Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

1%

Obsługa długu 
publicznego

1%

Różne rozliczenia 
(rezerwy)

1%

Oświata i opieka 
edukacyjna

32%

Pomoc społeczna, 
rodzina i zdrowie

33%

Gospodarka 
komunalna i 

zapotrywanie w 
wodę, ochrona 

środowiska
7%

Kultura, turystyka  i 
kultura fizyczna

2%

9Kwartalnik Gminy Łabunie

budżet 2020



X sesja                                                                    
– 30 grudnia 2019 r.                                                                      

Uchwała nr 76 w sprawie wieloletniej pro-
gnozy finansowej
Radni przyjęli wieloletnią prognozę finansową 
na lata 2020-2029, która obejmuje prognozę 
długu. Zgodnie z uchwałą, upoważnia się Wój-
ta do m. in. zaciągania zobowiązań związa-
nych z realizacją przedsięwzięć (takich jak np. 
przebudowy dróg i oświetlenia ulicznego, do-
płaty do wody i ścieków) do wysokości limitów 
zobowiązań określonych we wspomnianym 
załączniku; z tytułu umów, których realizacja 
w roku budżetowym i w latach następnych jest 
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 
jednostki czy do dokonywania zmian limitów 
zobowiązań i kwot wydatków na realizację 
przedsięwzięcia finansowanego z udziałem 
środków europejskich albo innych środków 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 

Uchwała nr 77 w sprawie uchwalenia bu-
dżetu gminy na 2020 rok
Radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2020 
rok. Dochody zaplanowano na ponad 26 mln 
zł, wydatki – na kwotę ponad 27 mln zł. Pla-
nowany deficyt to 1 mln zł, którego źródłami 
pokrycia mają być przychody pochodzące 
z wolnych środków jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
gminy wynikających z rozliczeń wyemitowa-
nych papierów wartościowych, kredytów i po-
życzek z lat ubiegłych. Przychody zaplanowa-
no na kwotę 1 mln 900 tys. zł, a rozchody na 
ponad 800 tys. zł. Zgodnie z uchwałą, tworzy 
się rezerwy, w tym ogólną na 100 tys. zł oraz 
ogólną celową w kwocie 350 tys., która ma 
być przeznaczona na realizację zadań wła-
snych z zakresu zarządzania kryzysowego 
oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwo-
cie ponad 280 tys. zł. Radni zdecydowali, że 
limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredy-
tów i pożyczek oraz emitowanych papierów 
wartościowych nie może przekroczyć 1mln zł, 
a limit zobowiązań zaliczanych do długu, in-
nych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościo-
we nie może przekroczyć 500 tys. zł. Zgodnie 
z podjętą uchwałą, upoważnia się również 
Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz 
emitowania papierów wartościowych na po-
krycie występującego w ciągu roku przejścio-
wego deficytu budżetu gminy, których maksy-
malną wysokość ustala się w kwocie 1 mln zł 
oraz do zaciągania zobowiązań zaliczanych 
do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papie-
ry wartościowe, w kwocie 500 tys. zł. 

Uchwała nr 78 w sprawie przyjęcia Lo-
kalnego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie 
Łabunie 
Radni przyjęli program, który skierowany jest 
do uczniów szkół podstawowych z gminy Ła-
bunie. Główny cel programu to pomoc dzie-
ciom i młodzieży uczących się w szkołach 
podstawowych na terenie gminy, w pogłę-
bianiu ich szczególnych uzdolnień i talentów 
oraz stworzeniu systemu motywacji do cią-
głej pracy nad rozwijaniem ich szczególnych 
zdolności. Program ma być realizowany przez 
doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, 
wzbogacenie szkolnych bibliotek w specja-
listyczne książki i czasopisma, przyznanie 
stypendiów Wójta Gminy Łabunie wybitnie 
uzdolnionym i organizowanie dodatkowych 
zajęć pozalekcyjnych. 

Uchwała nr 79 w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie do zasobu gminnego nierucho-
mości oznaczonej w ewidencji gruntów ob-
rębu Łabunie numerem działki 319/3. 
Radni wyrazili zgodę na nabycie w drodze za-
kupu nieruchomości zabudowanej budynkiem 
banku spółdzielczego do gminnego zasobu. 
Nieruchomość przeznaczona będzie na cel 
publiczny - otrzymanie dodatkowych miejsc 
parkingowych oraz pomieszczeń dla siedziby 
Urzędu Gminy Łabunie. 

Uchwała nr 80 w sprawie określenia śred-
niej ceny jednostki paliwa w Gminie Łabu-
nie na rok szkolny 2019/2020
Uwzględniając ceny jednostkowe paliwa 
w gminie określa się średnią cenę jednost-
ki paliwa w Gminie Łabunie na rok szkolny 
2019/2020.
1) olej napędowy;

a) ON - 5,07 zł za litr,
b) ON werwa – 5,29 zł za litr.

2) benzyna;
a) bezołowiowa 98 - 5,27 zł za litr,
b) bezołowiowa 95 – 4,92 zł za litr.

3) LPG - 2,20 za litr.

Uchwała nr 81 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie porozumienia o wspól-
nym przygotowaniu i przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zakup energii elektrycznej 
w ramach Grupy Zakupowej Energii Elek-
trycznej
Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozu-
mienia pomiędzy Gminą Łabunie a gminami: 

Zamość, Sitno, Stary Zamość, Sułów, Koma-
rów Osada, Skierbieszów, Grabowiec, Nie-
lisz, Szczebrzeszyn i Krasnobród w sprawie 
wspólnego przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego na zakup energii elektrycznej w ra-
mach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

Uchwała nr 82 w sprawie uchwalenia ramo-
wego planu pracy rady gminy na 2020 rok
Corocznie rada opracowuje ramowy plan 
swoich działań. Na sesji plan ten został przed-
stawiony i zatwierdzony w drodze uchwały. 

Uchwała nr 83 w sprawie zatwierdzenia 
planów pracy komisji stałych Rady Gminy 
Łabunie na 2020 rok
Zatwierdzono plany pracy komisji stałych na 
2020 rok: Rewizyjnej, Planowania Gospodar-
czego, Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji do 
Spraw Społecznych. 

Uchwała nr 84 w sprawie zmian w Uchwa-
le nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Uchwałą dokonano zmian w wykazie przed-
sięwzięć odnośnie wydatków majątkowych na 
projekty realizowane w ramach dofinansowa-
nia środkami pochodzącymi z budżetu Unii 
Europejskiej, zwiększając nakłady finansowe 
i limity wydatków. W wykazie przedsięwzięć 
zmniejszono wartość zadania „Energia sło-
neczna na terenie Gminy Łabunie” o kwo-
tę 17.936,70 zł do kwoty 3.740.827,44 zł 
w związku ze złożeniem aktualizacji wniosku 
o dofinansowanie ww. projektu. 
Zaplanowane środki majątkowe dotyczą zło-
żonego wniosku na dofinansowanie projektu 
„Modernizacja i wymiana oświetlenia ulicz-
nego na terenie Gminy Łabunie” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wy-
datki zaplanowano w latach 2019 i 2021 na 
łączną kwotę 422.413,41 zł. 
Wieloletnia prognoza finansowa jest zgodna 
z uchwałą budżetową w zakresie planowa-
nych dochodów i wydatków, przychodów, 
rozchodów, kosztów obsługi zadłużenia  oraz 
deficytu i prognozowanej kwoty długu. Zak-
tualizowano prognozę dochodów i wydatków  
w kolejnych latach budżetowych oraz dodano 
wyłączenia rozchodów dotyczące spłaty kre-
dytu oraz wykupu obligacji.
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Uchwała nr 85 w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy na rok 2019
Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków 
o kwotę 86.112,00 zł, kwota deficytu, przycho-
dów i rozchodów pozostaje bez zmian. Zwięk-
szenie dochodów wynika z informacji Ministra 
Finansów o przyznaniu środków z rezerwy 
subwencji ogólnej w wysokości 79.556,00 
zł oraz pism Ministra Finansów dotyczących 
zwiększenia środków z rezerwy części oświa-
towej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 
6.556 zł ( dotyczy świadczenia na start dla na-
uczycieli stażystów i odpraw dla zwalnianych 
nauczycieli). Pozostałe przesunięcia w do-
chodach nie wpływają na kwotę dochodów 
ogółem.

Xi sesja                                                             
– 19 lutego 2020 r.                                                                 

Uchwała nr 86 w sprawie zamiaru likwida-
cji Szkoły Filialnej w Ruszowie
Radni podjęli uchwałę, zgodnie z którą 31 
sierpnia tego roku zamierza się zlikwidować 
Szkołę Filialną z klasami I-III w Ruszowie. Pla-
cówka organizacyjnie podporządkowana jest 
Szkole Podstawowej w Łabuniach. Jak wyni-
ka z uchwały, Wójta Gminy dokona niezbęd-
nych czynności do przeprowadzenia likwidacji 
Szkoły Filialnej w Ruszowie, a w szczególno-
ści do zawiadomienia o zamiarze likwidacji 
szkoły rodziców uczniów likwidowanej szko-
ły i Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz wy-
stąpienia do Lubelskiego Kuratora Oświaty 
i związków zawodowych nauczycieli o opinię 
o likwidacji szkoły. 
Szkoła Filialna w Ruszowie z oddziałami 
I - III przestała funkcjonować z początkiem 
roku szkolnego 2016/2017. Rodzice dzieci 
uczęszczających do tej szkoły zapisali dzieci 
do Szkoły Podstawowej w Łabuniach, podob-
nie w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019 
i 2019/2020. W dniu 10 stycznia 2020 r. od-
było się zebranie mieszkańców wsi Ruszów 
i Ruszów Kolonia oraz zebranie rodziców 
dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu 
w szkole filialnej w Ruszowie. Zebrani miesz-
kańcy i rodzice zaakceptowali zamiar likwida-
cji szkoły. 
Aktualizacja: Kuratorium Oświaty w Lublinie 
wydało pozytywną opinię dotyczącą likwidacji 
Szkoły Filialnej w Ruszowie. Z dniem 31 sierp-
nia 2020 r. zostanie zlikwidowany również 
Punkt Przedszkolny w Ruszowie.

Uchwała nr 87 w sprawie zamiaru likwida-
cji Punktu Przedszkolnego w Ruszowie
Radni podjęli uchwałę, zgodnie z którą 31 
sierpnia tego roku zamierza się zlikwidować 
Punkt Przedszkolny w Ruszowie przy Szkole 
Podstawowej w Łabuniach. 
Punkt Przedszkolny w Ruszowie przy SP 
w Łabuniach został uruchomiony z dniem 
1 września 2012 r. w budynku szkoły filial-
nej. W roku szkolnym 2016/2017 do punktu 
zapisanych było 13 dzieci w wieku 3-5 lat, 
w tym średnio z opieki korzystało ok. 85 % 

dzieci. Zajęcia prowadzone były w grupach 
łączonych. Punkt Przedszkolny w Ruszowie 
przestał funkcjonować z początkiem roku 
szkolnego 2017/2018. Rodzice dzieci uczęsz-
czających do tego punktu zapisali dzieci do 
Punktu Przedszkolnego w Łabuniach. Organ 
prowadzący zapewnia dzieciom z miejscowo-
ści Ruszów i Ruszów-Kolonia opiekę i wycho-
wanie w Punkcie Przedszkolnym w Łabuniach 
przy ul. Orzechowej 10 oraz bezpłatny trans-
port autobusem szkolnym i opiekę w czasie 
dowozu. W dniu 10 stycznia 2020 r. odbyło 
się zebranie mieszkańców i rodziców dzieci 
w wieku przedszkolnym z msc. Ruszów i Ru-
szów-Kolonia, którzy pozytywnie odnieśli się 
do propozycji podjęcia procedury zamiaru li-
kwidacji Punktu Przedszkolnego w Ruszowie. 

Uchwała nr 88 w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy w formie 
stypendiów Wójta Gminy Łabunie dla 
uzdolnionych uczniów szkół podstawo-
wych prowadzonych przez Gminę Łabunie
Radni podjęli uchwałę, zgodnie z którą uzdol-
nionym uczniom łabuńskich szkół będzie 
można przyznawać stypendia. Przyznanie 
stypendium będzie miało na celu popula-
ryzowanie w środowisku lokalnym uczniów 
wybitnie uzdolnionych, zwiększenie aspira-
cji edukacyjnych i aktywności uczniów oraz 
promowanie pozytywnych wzorców wśród 
społeczności uczniowskiej. Uczniowie będą 
mogli otrzymywać stypendia: za wybitne wy-
niki w nauce, wybitne osiągnięcia sportowe, 
za wybitne osiągnięcia artystyczne. Stypen-
dium będzie przyznawane jednorazowo za 
osiągnięcia w roku szkolnym, za który skła-
dany będzie wniosek. Szczegółowe warunki 
udzielania pomocy w formie stypendiów Wój-
ta Gminy Łabunie dla uzdolnionych uczniów 
szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Łabunie reguluje załącznik do niniej-
szej uchwały.

Uchwała nr 89 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Łabuniach im. Dzieci Zamojszczyzny
Radni uznali skargę z dnia 31 stycznia 2020 
r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łabu-
niach im. Dzieci Zamojszczyzny za bezzasad-
ną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu 
niniejszej uchwały. 
Skarga dotyczyła przedstawienia wystawio-
nego podczas uroczystości nadania patrona 
Szkole Podstawowej w Łabuniach. 

Uchwała nr 90 w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej Miastu Zamość na dofinan-
sowanie bieżących kosztów funkcjonowa-
nia Schroniska dla bezdomnych zwierząt 
w Zamościu
Radni udzielili Miastu Zamość pomocy finan-
sowej w kwocie 1800,00zł w formie dotacji 
celowej. Fundusze zostaną przeznaczone na 
dofinansowanie bieżących kosztów funkcjo-
nowania Schroniska dla bezdomnych zwie-
rząt w Zamościu w 2020 roku. Szczegółowe 
warunki udzielenia pomocy finansowej oraz 

przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie zawartej między 
Gminą Łabunie a Miastem Zamość.

Uchwała nr 91 w sprawie przyjęcia aktu-
alizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Łabunie”
Przyjęto do realizacji „Plan gospodarki nisko-
emisyjnej dla Gminy Łabunie”. Jest on aktu-
alizacją „Planu gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Łabunie” przyjętego Uchwałą Nr 
XV/90/16 Rady Gminy Łabunie z dnia 25 maja 
2016 roku .
Ze względu na ogłoszony konkurs w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego na lata 2014–2020, 
konieczna stała się aktualizacja ,,Plan Go-
spodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łabunie 
(z perspektywą do 2023 roku)” poprzez: zmia-
nę horyzontu czasowego, tj. uwzględnienie 
perspektywy do 2023 r., aktualizację danych 
dotyczących: zużycia energii, wielkości emisji 
i wielkości redukcji emisji, aktualizację danych 
dotyczących szacunkowych kosztów budowy/
modernizacji oświetlenia ulicznego oraz do-
precyzowanie zakresu działania ,,Oświetlenie 
uliczne”. Dokument pn.: ,,Plan Gospodarki Ni-
skoemisyjnej dla Gminy Łabunie (z perspek-
tywą do 2023 roku)” stanowi tylko niewielką 
modyfikację do już przyjętego dokumentu. Za-
kłada się, że działania wymienione w projek-
cie dokumentu, w tym budowa i modernizacja 
oświetlenia ulicznego, przyniesie wymierne 
skutki w postaci ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, a także poprawy jakości po-
wietrza. 

Uchwała nr 92 w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy na rok 2020
Radni poprzez podjęcie uchwały zwiększyli 
planowane dochody, planowane wydatki oraz 
planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu 
gminy. Zmniejszeniu uległa z kolei rezerwa 
celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne. 

Uchwała nr 93 w sprawie przystąpienia do 
opracowania zmiany „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Łabunie”
Radni podjęli uchwałę, zgodnie z którą będzie 
można przystąpić do opracowania zmiany Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Łabunie w czę-
ści dotyczącej kierunków zagospodarowania 
zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/135/01 
Rady Gminy Łabunie z dnia 27 grudnia 2001 
r. w sprawie uchwalenia „Studium i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Łabunie” wraz z późniejszymi zmianami. 
Przedmiotem zmiany studium są zasady re-
alizacji dachów na budynkach.

DSK

Pełne teksty uchwał na 
uglabunie.bip.lubelskie.pl
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PRACA NAD PATRONEM
Ziemia Zamojska w czasie II wojny świato-
wej została ciężko doświadczona pacyfikacją 
i wysiedleniami. Wywieziono wówczas około 
100 000 mieszkańców, a wśród nich ponad 
30 000 dzieci z prawie 300 zamojskich wsi. 
Aby pielęgnować pamięć o naszej historii, 
Szkoła Podstawowa w Łabuniach, posta-
nowiła przyjąć imię Dzieci Zamojszczyzny. 
Długo przygotowywała się do tego wydarze-
nia. Uczniowie angażowali się w uroczysto-
ści patriotyczne, uczestniczyli w akademiach 
z okazji okrągłych rocznic wysiedleń miesz-
kańców gminy, organizowali spotkania z żyją-
cymi Dziećmi Zamojszczyzny. W 70. rocznicę 
wysiedleń i pacyfikacji Zamojszczyzny, która 
wypadła w 2012 roku, szkoła zainteresowała 
się tym tematem. Uczniowie z Łabuń obejrzeli 
wystawę plenerową przygotowaną na Rynku 
Solnym w Zamościu - Sonderlaboratorium SS 
Zamojszczyzna »pierwszy obszar osiedleń-
czy w Generalnym Gubernatorstwie«, oraz 
przygotowali część artystyczną na uroczysto-
ści gminne. W Książnicy Zamojskiej nadarzyła 
się okazja obejrzenia wystawy dr Beaty Ko-
zaczyńskiej Dzieci Zamojszczyzny – historie 
prawdziwe, na której uczniowie pogłębiali wie-
dzę na temat wysiedleń na Zamojszczyźnie. 
Nauczyciele organizowali uczniom wiele cie-
kawych wyjazdów edukacyjnych: do Muzeum 
w Zamościu, do Arsenału, do klasztoru Zgro-
madzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek 
Maryi. Były one źródłem cennych informacji 
na temat II wojny światowej w naszej najbliż-
szej okolicy.W ramach działań zmierzających 
do nadania szkole imienia na lekcjach historii 
oraz godzinach wychowawczych uczniowie 
mogli spotkać się z mieszkańcami gminy. 
O traumatycznych przeżyciach swojego dzie-
ciństwa z czasów wojny wspominali: Pan Ju-
lian Grudzień, Pan Wacław Niemczuk i Pan 
Roman Kostrubiec. Starsi uczniowie prze-
prowadzali wywiady ze świadkami wydarzeń 
na temat akcji wysiedleńczo – kolonizacyjnej 

w latach 1942-1943 na terenie gminy. Dotarli 
także do wielu rodzinnych historii z lat II wojny 
światowej. Dokumentowali relacje zdjęciami 
w formie prezentacji, a swoją wiedzą dzielili 
się z kolegami innych klas. W bibliotece szkol-
nej został przygotowany dla uczniów kącik 
pamięci Dzieci Zamojszczyzny pamiętamy... 
Znalazły się tam pozycje szkolnej biblioteki, 
Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie, a tak-
że artykuły i wspomnienia, które otrzymano 
od Polskiego Związku Byłych Więźniów Po-
litycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów 
Koncentracyjnych w Łabuniach. Wybór pa-
trona był okazją do nawiązania współpra-
cy z innymi placówkami, które przyjęły imię 
Dzieci Zamojszczyzny. Wybrano się z wi-
zytą do Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu, 
gdzie Pan Jan Czochra, dyrektor szkoły oraz 
Pani Małgorzata Chmiel, opiekun SU wraz 
z uczniami, przedstawili ceremoniał i historię 
zwierzynieckiej szkoły. W październiku 2019 
roku zorganizowano I Bieg Uliczny mający 
na celu oddanie hołdu Dzieciom Zamojszczy-
zny. W zawodach wystartowało 136 uczniów.
Wszystkie działania zostały przedstawione 
w bogatej prezentacji multimedialnej, którą 
przygotowali uczniowie pod kierunkiem Pana 
mgr. Zbigniewa Podkańskiego. 

UROCZYSTOŚĆ SZKOLNA
Wybór patrona, nadanie imienia i otrzyma-
nie sztandaru to najważniejsze wydarzenia 
w historii szkoły. Dokonując takiego wyboru, 
wzięto pod uwagę oczekiwania społeczności 
szkolnej, mieszkańców gminy Łabunie oraz 
ponadczasowe wartości reprezentowane 
przez patrona, co zapowiedział w swoim wy-
stąpieniu Pan dr Bernard Panasiuk, dyrektor 
szkoły. 10 grudnia 2019 roku uroczystość 
nadania imienia Dzieci Zamojszczyzny Szko-
le Podstawowej w Łabuniach rozpoczęła się 
odśpiewaniem hymnu państwowego. Na-
stępnie głos zabrali: Pan dr Bernard Pana-
siuk dyrektor szkoły oraz Pani mgr Barbara 

Banaszkiewicz wicedyrektor. Podziękowali 
przybyłym gościom za przyjęcie zaproszenia 
i uczestnictwo w tym niecodziennym wydarze-
niu. Uroczystość swoją obecnością zaszczy-
cili: generał Marek Łapiński – Wiceminister 
Obrony Narodowej, Tomasz Zieliński - Poseł 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sebastian 
Paul – Zastępca Dyrektora Delegatury Urzędu 
Wojewódzkiego w Zamościu, Piotr Szczepa-
nik - Wicekurator Oświaty w Lublinie, Julian 
Grudzień - Prezes Zarządu Okręgu Zamoj-
skiego Polskiego Związku byłych Więźniów 
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów 
Koncentracyjnych, Antoni Skura – Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu w Zamościu, Mo-
nika Żur – Dyrektor zamojskiej Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Lublinie, Maria Grusz-
ka - Wizytator, Kuratorium Oświaty w Lubli-
nie, Delegatura w Zamościu, Artur Gontarz 
- Kierownik oddziału Lubelskiego Samorzą-
dowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Zamościu Mariusz Kukiełka - Wójt Gminy 
Łabunie, Elżbieta Kuźma - Przewodnicząca 
Rady Gminy Łabunie, Mariusz Kliza – Zastęp-
ca Przewodniczącego Rady Gminy Łabuni 
a także radni Gminy Łabunie, przedstawiciele 
władz Urzędu Gminy Łabunie, księża, siostry 
FMM, przedstawiciele instytucji wojskowych, 
kombatanckich, oświatowych, policyjnych, 
dyrektorzy szkół oraz organizacji strażackich, 
stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych 
gminy Łabunie, nauczyciele, pracownicy ad-
ministracji, obsługi, rodzice i uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Łabuniach
Ceremoniał nadania imienia Szkole Podsta-
wowej w Łabuniach rozpoczęła Przewodni-
cząca Rady Gminy Łabunie Pani Elżbieta 
Kuźma odczytaniem uchwały Rady Gminy 
Łabunie i wręczeniem dokumentu Panu dr. 
Bernardowi Panasiukowi dyrektorowi szkoły. 
Ks. wikariusz Krzysztof Augustynek dokonał 
poświęcenia i pobłogosławienia sztandaru. 
Następnie Pan Mariusz Kukiełka Wójt Gminy 
Łabunie, w asyście Przewodniczącej Rady 

pOŚWIęCENIE SZTANDARu  
i nadanie im. dzieci zamojszczyzny  
SZkOlE pODSTAWOWEj W łAbuNIACh
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Gminy Pani Elżbiety Kuźmy i zastępcy Prze-
wodniczącego Pana Mariusza Klizy, przeka-
zał sztandar dyrektorowi szkoły, podkreślając, 
że jest to symbol wartości, które stanowią 
fundament pracy wychowawczej nauczycieli. 
Chorąży pocztu, przyjmując sztandar z rąk 
dyrektora szkoły, w imieniu uczniów złożył 
przyrzeczenie: ,,ślubujemy otaczać go czcią, 
a rzetelną nauką pracować dla dobra szko-
ły, miejscowości i Ojczyzny” Ślubowanie na 
nowy sztandar złożyli również przedstawiciele 
klas I – III. 

SYMBOLIKA SZTANDARU
Następnie Pani mgr Dorota Sołoducha przed-
stawiła znaczenie symboliki nowego sztanda-
ru, który ma postać kwadratowego płata ma-
teriału składającego się z awersu i rewersu 
przymocowanego od drzewca, zwieńczonego 
głowicą przedstawiającą orła w koronie. Ca-
łość sztandaru obszyta jest złotymi frędzlami. 
Awers - główna strona sztandaru jest koloru 
ciemnoniebieskiego. W centralnej części znaj-
duje się otwarta księga, która symbolizuje na-
ukę, prawdę i godność. Książka symbolizuje 
też historię, na której kartach piórem zapisu-
ją się tragiczne losy Dzieci Zamojszczyzny, 
a zginęło ich tysiące… . To dla nich wyszyto 
kolejny symbol sztandaru - uczniowską czap-
kę, której biało - czerwony chwost nawiązuje 
do polskich barw narodowych. Prawdę o cier-
pieniu i śmierci Dzieci Zamojszczyzny pióro 
kreśli drutem kolczastym, bowiem wojna za-
brała im dzieciństwo, odebrała możliwość 
uczenia się w szkole, pozbawiła godności. 
Natomiast czerwień na okładce otwartej książ-
ki przypomina krwawe losy dzieci okrutnie 
odebranym rodzicom podczas II wojny świa-
towej. Całość otacza złoty napis: „SZKOŁA 
PODSTAWOWA W ŁABUNIACH IM. DZIECI 
ZAMOJSZCZYZNY”. 

Rewers sztandaru jest biało – czerwony. 
W jego środkowej części znajduje się wi-
zerunek orła białego z głową zwróconą od 
drzewca. Orzeł jest wyhaftowany srebrnym 
szychem; zaś korona i dziób orła złotym 
szychem. Biały orzeł przypomina, skąd po-
chodzimy i gdzie tkwią nasze korzenie. Białe 
tło sztandaru zdobi wyhaftowany złoty napis: 
„BÓG WIEDZA OJCZYZNA”. Natomiast na 
czerwonym tle znajdują się dwie gałązki waw-
rzynu ułożone w kształcie otwartego wieńca 
- wyhaftowane złotym szychem.
Sztandar został zaprojektowany przez Panią 
Barbarę Banaszkiewicz wicedyrektora szkoły 
oraz absolwenta naszej szkoły Pana Łukasza 

Zwolana - artystę i wybitnego grafika zamoj-
skiego. Sztandar ufundowali: Wójt Gminy Ła-
bunie oraz Polski Związek byłych Więźniów 
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów 
Koncentracyjnych okręg w Zamościu.

WRĘCZENIE ODZNACZEŃ
Rangę uroczystości podniosło uhonorowanie, 
przez Pana Ministra gen. Marka Łapińskiego, 
dwóch mieszkańców Łabuń: Pana Roma-
na Kostrubca i Pana Wacława Niemczuka 
Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności 
Kraju. Potem nastąpiły gratulacje, podzię-
kowania i wystąpienia zaproszonych gości. 
Przedstawiciele Dzieci Zamojszczyzny poda-
rowali szkole statuetkę z wygrawerowanym 
napisem: Dzieci Dzieciom, by pielęgnowały 
okruchy pamięci.

SPEKTAKL Nie mogę cię zapomnieć
Na zakończenie głos oddano uczniom, któ-
rzy wystąpili we wzruszającym spektaklu Nie 
mogę cię zapomnieć. Jego celem było uka-
zanie i upamiętnienie losów Dzieci Zamojsz-
czyzny wysiedlonych z gminy Łabunie, którym 
odebrano prawo do szczęśliwego i beztro-
skiego dzieciństwa. Spektakl składał się z pię-
ciu scen. Były one przeplatane piosenkami 

patriotycznymi oraz wypowiedziami narratora, 
uwzgledniającymi relacje świadków zdarzeń.
Przedstawienie rozpoczyna się od sceny 
opuszczenia domu przez wysiedlaną rodzinę. 
W kolejnej wybrzmiewa depesza z decyzją 
o akcji wysiedleńczej. Następna scena uka-
zuje życie w obozie. W czwartej uczniowie, 
w formie tańca, prezentują symboliczną po-
tyczkę życia i śmierci. Kolejna ukazuje boha-
terskie postawy Róży Zamoyskiej i jej męża 
oraz siostry Bohdary, którzy ratowali z trans-
portów wysiedlane dzieci i organizowali dla 
nich pomoc. Ostatnia scena ukazuje szczęśli-
wy powrót do domu i spotkanie uratowanych 
dzieci z rodzicami. Uczniowie recytują wier-

sztandar 
W izbie

Ogólnopolski Związek Żołnierzy 
Batalionów Chłopskich Koło Gmin-
ne w Łabuniach przekazało swój 
sztandar do Izby Muzealnej przy 
Bibliotece Publicznej Gminy Łabu-
nie. Oprócz sztandaru do Izby trafiły 
również portrety oraz koresponden-
cja.

Sztandar w rękach organizacji znajdował się 
ponad 20 lat, a sam Związek – jak powiedział 
p. o. prezesa Roman Kostrubiec, istnieje pra-
wie 40 lat. Na początku działalności łabuńskie 
koło liczyło 200 członków. Obecnie większość 
świadków historii już nie żyje. Stąd zdecydo-
wano się na umieszczenie sztandaru w zaso-
bach Izby Muzealnej w Łabuniach.            DSK

sze o przebaczeniu ,,Pomóż mi mamo prze-
baczyć…, Czy jest coś, czego byś pragnął, 
a czego nie mogłoby ci dać przebaczenie? 
Chcesz pokoju, poczucia wartości i piękna, 
troski, stałego poczucia bezpieczeństwa?.., 
Dzięki przebaczeniu otrzymasz to wszystko, 
a nawet więcej.” Na zakończenie w hołdzie 
wszystkim wysiedlonym Dzieciom Zamojsz-
czyzny, uczniowie zaprezentowali biało - czer-
wony taniec pamięci na tle piosenki Ojczyzna 
Marka Grechuty. W role aktorów wcieliło się 
28 uczniów, przygotowanych pod kierunkiem 
nauczycieli: Pani mgr Celiny Zwolak i Pani 
mgr Doroty Chmury we współpracy z rodzica-
mi. Piękną dekorację wykonały: Pani mgr Mał-
gorzata Czuj i Pani mgr Agnieszka Rybak – 
Antoniewicz. Miłym akcentem było wręczenie 
wszystkim gościom upominków wykonanych 
przez nauczycieli szkoły w Łabuniach.
Kończąc ceremonię, Pan Dyrektor zapro-
sił gości do obejrzenia wystawy plastycznej 
przygotowanej przez Panią Małgorzatę Czuj 
Profesora Oświaty. Uczniowie z klas I – VI, 
wykorzystując małe formy plastyczne, ukazali 
przeżycia i marzenia Dzieci Zamojszczyzny 
techniką pasteli. Dopełnieniem tej uroczysto-
ści była osobliwa wystawa dr Beaty Koza-
czyńskiej pt. „Dzieci Zamojszczyzny: historie 
prawdziwe”.
Oglądając wystawy, przechadzając się kory-
tarzami szkolnymi, słychać było echa wojny 
we wspomnieniach tych, którzy byli świadka-
mi tamtych strasznych czasów, a swoją obec-
nością mogli uświetnić tę ważną uroczystość. 

D. Sołoducha 
C. Zwolak 
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Miałam to wielkie szczęście, że urodziłam się już po wojnie. Nie mu-
siałam przeżywać wysiedlenia, strachu, niepewności, obawy o los naj-
bliższych. Tak, tego nie doświadczyłam, ale jako małe dziecko bardzo 
szybko zaczynałam czuć i rozumieć, jakie piętno historia wycisnęła 
na losach mojej rodziny. Wieczorne rozmowy starszych, opowiadania, 
to wszystko chłonęłam i przeżywałam. Pierwsze wspomnienia o Wuj-
ku Janku (Janie Antoniewiczu) takie jeszcze nie w pełni świadome, 
to duże owalne zdjęcie pięknego, młodego mężczyzny, umieszczone 
nad łóżkiem babci Antoniewiczowej. Ilekroć ją odwiedzaliśmy, zawsze 
pędziłam do pokoju i kontemplowałam to zdjęcie i jego zagadkę. O tra-
gicznym losie wujka dowiedziałam się kilka lat później.
Ponieważ byłam bardzo ciekawa, zadręczałam mamę wieloma pyta-
niami. Ulubione to: „Mama opowiadaj jak to było kiedyś?” Jeśli mama 
nie była zbyt zmęczona, siadałyśmy w naszym ulubionym kąciku – na 
sofce przy oknie i mama snuła opowieści o swoim dzieciństwie, mło-
dości, licznych i niezwykłych przygodach z dzieciństwa.
Dziadkowie Agnieszka i Józef Antoniewiczowie mieszkali we wsi Pola-
nówka. Mieli piękne gospodarstwo, wspaniały sad a dziadzio dodatko-
wo zajmował się kowalstwem. Tam urodziły się ich dzieci: najstarsza 
córka Stanisława, później Jan, Leonia (moja Mama) i Franciszek.
Janek urodził się 14 maja 1910 r. Najwięcej czasu na wspólnych 
zabawach i psotach spędzała trójka młodszego rodzeństwa. Mama 
wspominała, że bracia koniecznie chcieli z niej zrobić chłopca, a że 
to jej zupełnie nie odpowiadało, to często dziadzio musiał w tej spra-
wie interweniować. Janek jako najstarszy z rodzeństwa był głównym 
inicjatorem zabaw. Kochał zwierzęta, a szczególnie konie i psy. Orga-
nizował wyścigi, zawody np. skoki o tyczce przez stodołę, co Franek 
o mało życiem nie przypłacił. Na całe szczęście skończyło się to do-
brze a ich rodzice nigdy się o tym nie dowiedzieli.
Janek szkołę podstawową ukończył w Polanówce.W tym czasie dziad-
kowie mając na uwadze dalsze kształcenie dzieci, podjęli decyzję 
o sprzedaży posiadanego gospodarstwa i przeniesieniu się bliżej Za-
mościa. Agnieszka i Józef w 1932 r. zakupili w Łabuńkach (Zadolinki) 
od Jana-Stanisława Kołaczkowswkiego i Elżbiety-Marii Kołaczkow-
skiej, działki rolne o pow. 13 ha 7169 m², a w roku 1933 aktem darowi-
zny przekazali je dzieciom: Janowi, Franciszkowi, Leonii, Stanisławie 
Mokrzeckiej.

Janek naukę kontynuował w Państwowym Gimnazjum Męskim im. 
Hetmana. Jana Zamoyskiego w Zamościu. W maju i czerwcu 1931 
r. zdawał gimnazjalny, zwyczajny egzamin dojrzałości typu humani-
stycznego. Komisja Egzaminacyjna uznała Jana Antoniewicza za doj-
rzałego do studiów wyższych i wydała mu stosowne świadectwo.
Wujek Janek rozpoczął studia w Akademii Medycyny Weterynaryjnej 
we Lwowie a po roku  przeniósł się na Wydział Lekarski Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie. 
Zachowała się część jego korespondencji z tego okresu z rodziną. 
Wynika z niej jak silna więź łączyła ich ze sobą, jak wszyscy bardzo 
się kochali, wspierali i tęsknili za sobą. Jakie mieli plany i marzenia. 
I takie zdanie z listów wujka Janka do moich rodziców „Zawsze zdaje 
mi się, że jesteście bardzo szczęśliwi i odjeżdżając, po pożegnaniu 
się z Wami, pomyślałem, że ja tak spokojnego życia jak Wy, nigdy nie 
będę miał.” (list z 23.01.1936 r.)
W liście z dnia 25 września 1935 r. donosi, że zdał wszystkie egza-
miny, jest już na 3-cim roku, że jest jednym z najszczęśliwszym ludzi. 
Pisze z Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie został skierowany do od-
bycia służby wojskowej w Wołyńskiej Szkole Podchorążych Rezerwy 
Artylerii Lekkiej. Służbę ukończył ze stopniem podporucznika i został 
przeniesiony do rezerwy.
1938 i 1939 rok to niezwykle in-
tensywny okres w życiu Wujka 
Janka. Studia, egzaminy, zawar-
cie związku małżeńskiego z Eu-
genią, koleżanką ze studiów.
W liście z kwietnia 1938 r. pisze, 
że razem z małżonką bardzo pil-
nie uczą się do egzaminów dyplo-
mowych  i że da znać, gdy „zrobi 
cały dyplom”. W innym miejscu 
zaznacza „Co do innych nowin, 
to Wy słuchając radia wiecie tyle 
samo co i ja”. 24 czerwca 1939 
r. otrzymuje z Państwowego Za-
kładu Zdrojowego w Ciechocin-
ku angaż, a z dniem 25 czerwca 
1939 r. na posadę sezonowego 
kontrolera lekarskiego. W liście 
do dziadków oboje z Ciechocin-
ka donoszą, że ostatecznie razem zostali zatrudnieni, że bardzo im 
się tam podoba, że jeszcze przed wakacjami pozdawali wszystkie 
egzaminy i jesienią planują Ich odwiedzić. 25 lipca 1939 r. jadą na 
3-y dniową wycieczkę do Torunia i zachwyceni miastem, wracają do 
Ciechocinka. Jeszcze o tym nie wiedzą, ale już zegar odmierzający 
ich wspólny czas, zaczyna pędzić coraz szybciej, a kres jest już bar-
dzo blisko.W sierpniu 1939 r. wujek Janek zostaje zmobilizowany do 
3-go Pułku Artylerii Lekkiej w Zamościu. Pracuje w izbie przyjęć żoł-
nierzy przy ulicy Łukasińskiego. Tam odwiedzają go najbliżsi i jest to 
ich ostatnie spotkanie. Cioteczna siostra Janina Namroży, wtedy mała 
dziewczynka, pamięta każdą chwilę tego spotkania. Wujek wyszedł 
do nich uśmiechnięty w narzuconym na mundur fartuchu lekarskim. 
A, że był niezwykle przystojny i urodziwy – wyglądał zjawiskowo. Ten 
jego obraz pozostał w pamięci Jasi na zawsze.Wujek Janek przed 17 
września 39 r. został przeniesiony z Zamościa, przez Włodzimierz Wo-
łyński do Równego. W Szpitalu Wojskowym w Równem, pracował do 
czasu internowania przez Armię Czerwoną. Informacja o tym dotarła 
do rodziny w październiku '39 r przez zwolnionego ze szpitala ran-
nego żołnierza, że wujek żyje i leczy rannych w szpitalu w Równem. 

Ppor. art. rez. Jan Antoniewicz s. Józefa i Agnieszki, ur. 14.V.1910 w Polanówce. Ab-
solwent Państwowego Gimnazjum im. J. Zamoyskiego w Zamościu (1931), SPR Art. 
we Włodzimierzu Wołyńskim (1932) i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Wileńskie-
go (1938). Mianowany ppor. ze starsz. 1 I 1937. Przydzielony do 27 pal, następnie do 
3 pal Leg., w którym odbywał ćwiczenia rezerwy jako ofic. Żywn., lekarz medycyny 
z Ciechocinka. L.S. 41: CAW, Ap 1140;  

J. Tucholski, Mord w Katyniu 
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Wydarzenia

Po internowaniu został najpierw osadzony w obozie w Szepietówce 
a następnie w obozie w Starobielsku.
Do rodziny dotarły jeszcze następujące informacje o żyjącym Wujku: 
od żony innego lekarza p. Zofii Lewandowskiej, że żyje, jest zdrów, 
znajduje się pod Kijowem i dzieli los z jej mężem (pocztówka z 4. 
XII.39 r); od żony Eugenii: że Jaś jest żywy, zdrów i znajduje się w nie-
woli sowieckiej (15.XII.39 r.), kartka z Wilna z 18.01.40 r, że nie miała 
nowych wiadomości od Jasia. Jej rodzice donoszą jakoby znajdował 
się w Szepietówce i ma wkrótce wrócić. Kartka wysłana 4.XII.39 r. 
a wiadomość była przekazana drogą ustną i ostatnia kartka od Eu-
genii z Wilna z dn. 20.IV.40 r., w której informuje „Dziś otrzymałam 
od Jasia list. Pisze, że otrzymał Waszą pocztówkę i prosi o powiado-
mienie Was, że jest zdrów. Pisze, że chętnie pisałby częściej, ale nie 
może. Widocznie są jakiejś ograniczenia w korespondencji, albo nie 
ma pieniędzy. Niestety, stąd nie mogę mu nic wysłać, ale otrzymałam 
wiadomość od swoich rodziców, że mają mu trochę pieniędzy posłać. 
Nie mogę w żaden sposób dopomóc Jasiowi, bo paczki żywnościo-
we wszystkie wracają z powrotem”. List został wysłany 8 marca, więc 
szedł prawie 6 tygodni. Ten list był ostatnią wiadomością od Wujka. 
Z tego okresu pochodzi też informacja z PCK Oddział Zamość skiero-
wana do Józefa Antoniewicza o treści: „Biuro Informacyjne Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Warszawie pismem z dnia 30 marca b. r, (1940) 

zawiadomiło, że por. Jan Antoniewicz w listopadzie ub. r. został prze-
wieziony z Szepietówki do Starobielska, Woroszyłogradskaja obłast, 
skrz. poczt. rr 15. Podając powyższe do wiadomości, prosimy uprzej-
mie zawiadomić nas, czy rodzina nawiązała już kontakt z jeńcem”.
Wujek Janek został zamordowany strzałem w tył głowy w Charkowie 
i pochowany w zbiorowej mogile w Miednoje. Pierwsza wiadomość 
o jego losie pochodzi z artykułu w niemieckiej gazecie z 1943 r. Nie ma 
słów, które oddałyby nasz ból, rozpacz, żal, które przynajmniej w czę-
ści zapełniłoby pustkę po jego stracie. Minęło wiele lat. Tylu krewnych, 
bliskich odeszło. Jednak ta strata jest inna. Taka niesprawiedliwa. Nie 
da się o niej zapomnieć. Nie zapomnę łez babci Agnieszki, która do 
końca swoich dni opłakiwała syna. Gdy zostawała sama w domu, bra-
ła do rąk pamiątkę po Jasiu (czapkę gimnazjalną, kołnierzyk) a z jej 
oczu płynęły łzy. Miłość matki jest największa na świecie - tak mówił 
wuj Franciszek (Antoniewicz, żołnierz BCh, uczestnik walk pod Różą 
i Zaborecznem w 1943 r., kawaler Orderu Virtuti Militari, kapitan stanu 
wojny, działacz społeczny, założyciel NSZZ Rolników Indywidualnych 
w województwie zamojskim w 1981 roku i jego przewodniczący, in-
ternowany w stanie wojennym, niestrudzony bojownik o przywrócenie 
pamięci ofiar Katynia, jeden z założycieli i pierwszy prezes Zamoj-
skiej Rodziny Katyńskiej) – brat zamordowanego. Zdaję sobie spra-
wę z tego, że to wspomnienie jest bardzo osobiste, ale w ten sposób 

chciałam przekazać przesłanie, 
że każda z tysięcy osób zamordo-
wana strzałem w tył głowy w Katy-
niu, Charkowie, Miednoje i innych 
miejscach kaźni, to był ktoś kto 
kochał i był kochany. Miał swoje 
osiągnięcia i marzenia. Kochał 
Ojczyznę i dla Niej złożył ofiarę 
najwyższą – swoje życie.
„Śmierć każdego z nich zmieniła 
bezpowrotnie nie tylko życie ich 
bliskich ale i naszą rzeczywistość” 
- jak powiedział Wojciech Mande-
la jeden z twórców filmowego do-
kumentu „Dzień katyński”. 
6 października 2009 roku przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno
-Wychowawczym w Zamościu, 
miała miejsce uroczystość posa-
dzenia dębów pamięci m.in. ppor. 
lek. med. Jana Antoniewicza.

Janina Wojnarowicz 
Mieczysława Bełz

Symboliczna  tablica  pamiątkowa  ppor.  Jana  Antoniewicza  na 
cmentarzu  parafialnym  w  Łabuniach  na  grobie  rodziców  wraz 
z urną z prochami z grobów oficerów polskich zamordowanych 
w Charkowie, Katyniu, Miednoje, przywiezioną przez Franciszka 
Antoniewicza w 1998 roku.

Wesołe jest życie staruszka – mówią słowa piosenki. Chyba i staruszki, skoro oboje świętują 21-go i 22-go stycznia (Dzień Babci i Dzień 
Dziadka). Czy jest im naprawdę wesoło? Może i tak, jeśli są w znikomym zdrowiu, potrafią się obsłużyć. Gorzej jest osobom starszym, 
chorym i niepełnosprawnym. Rodzina nie zawsze może (albo nie chce) się nimi opiekować. 
– Może jeszcze spędziłabym z Wami święta - zwraca się matka do córki. W czasie podróży do Domu Opieki Społecznej w Krasnobrodzie. 
– Przecież wiesz, że przyjadą goście i gdzie ich położę – mówi córka. Ludzie w autobusie otarli łzy.
Inny przykład obojętności ludzkiej: w zamojskim szpitalu stoi staruszka przy oknie, czeka na odwiedziny syna . – Już jest późno, niech Pani 
idzie spać – syn już dziś nie przyjdzie – mówi pani pielęgniarka. – Myślałam, że podzielimy się jajkiem. Młodzi, zdrowi ludzie nie myślą 
o swojej przyszłości, chociaż nie wszyscy. Kiedyś zapytałam Pana Dyrektora Szkoły dlaczego troszczy się o nauczycieli emerytów. – Ja 
też będę emerytem – odpowiedział. Emerytami, ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi opiekuje się GOPS w Łabuniach. Panie niezależnie 
od pogody i pory dnia spieszą nam z pomocą. 
Dziękujemy Wam kochane Panie. Dziękujemy także kierownictwu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie za zorganizowanie 
wspaniałej imprezy z okazji Dnia Seniora. To był prawdziwy koncert, w czasie którego można było podziwiać nie tylko talent występujących, 
ale przede wszystkim wkład pracy Pani Haliny Piskorz, Pani Bożeny Wróblewskiej z córką, Pani Danuty Bosiak, sołtysów i innych osób. 
Spotkanie to na długo zostanie w naszej pamięci. Łączę pozdrowienia Redakcji i Czytelnikom oraz życzę Wesołych Świąt Wielkanocnych. 

P.S. Dziękuję strażakom na czele z Panem Sławkiem Umylańskim, którzy pomagają mi uczestniczyć w łabuńskich imprezach. 

Helena Pokrywka
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Wydarzenia

 anna swaczyna – Na nadchodzące 
święta przygotowałam m. in. koszyki wykona-
ne z papieru, które wyglądają jak wiklinowe. 
Zrobiłam też tradycyjne pisanki woskiem pisa-
ne i malowane w obierkach cebuli oraz pal-
my z krepiny i bukszpanu. Zazwyczaj swoje 
rękodzieło rozdaję i wystawiam na konkursy. 
. Moje prace zdobywały nagrody w gminnych 
konkursach. Oprócz tego, co wykonuję na 
Święta Wielkanocne, robię również stroiki na 
Boże Narodzenie. Rękodziełem zajmuję się 
już prawie pięć lat.

 maria synowiec – w związku ze 
zbliżającymi się świętami, przygotowuję pi-
sanki. Zainteresowało mnie to po tym, jak 
uczestniczyłam w warsztatach prowadzonych 
w naszej bibliotece przez panią Małgorzatę 
Czuj – nauczyciela plastyki i techniki w Szko-
le Podstawowej w Łabuniach. Zazwyczaj 
robione przeze mnie pisanki są elementem 
większego stroika. Te ozdoby wkładane są 
do ręcznie wyplatanych koszałek. Powstają 
one z tzw. rogożyny, czyli pałek wodnych. 
Mąż ją ścina, trawa trochę podsycha i potem 
wyplata koszałki. Same pisanki są styropia-
nowe. Maluję je, wyklejam i lakieruję. Moje 
prace trafiają m. in. do sklepu z rękodziełem 
do Wrocławia. Czasami wykonuję ozdoby do 
1.00-2.00 w nocy. To pasja, która pochłania 
sporo czasu.

 bożena Zakrzewska – swoją 
pasją zajmuję się od 2018 r. Wykonuję np. 
pisanki wielkanocne, stroiki świąteczne na 
desce czy wianki. Jeżeli chodzi o pisanki, to 
są różnych rozmiarów z mchem i gąskami 
a stroiki na stół wykonane  są np. na desce 
z mchem i innymi ozdobami. Wianki robię na 
bazie juty. Oprócz tego wykonuję ozdoby na 
inne święta i uroczystości: na Boże Narodze-
nie, na Wszystkich Świętych – jak anioły na 
cmentarz. W mojej kolekcji znajdują się tak-
że storczyki w ręcznie robionych doniczkach, 
makramy, szyte tulipany, ikony na drewnie 
i dywany wykonane z bawełnianego sznur-
ka. Biorę udział w konkursach, ale nie tylko. 
Robione przeze mnie rękodzieło trafia także 
na przedsięwzięcia charytatywne. Ostatnio 
stroiki, ale nie tylko – wykonane na Boże Na-
rodzenie pojechały do Warszawy, które były 
przeznaczone na charytatywne wydarzenie 
organizowane dla chorego chłopca. Było to 
prawie 30 różnych ręcznie wykonanych prac. 
Prace Pani Bożeny Zakrzewskiej można po-
dziwiać na fb profilu Dekoracje wykonane pa-
sją i sercem dla Twojego domu.                           DSK

Anna Swaczyna z Ruszowa, Maria Sy-
nowiec z Ruszowa-Kolonii, Bożena 
Zakrzewska z Łabuniek Pierwszych. 

To te panie z gminy Łabunie tworzą na co dzień ręczne arcydzieła, które zdobią niejeden dom, i które zdobywają 
nagrody w konkursach. Z myślą o nadchodzących Świętach Wielkanocnych przedstawiamy mieszkańcom gminy 
Łabunie pasjonatki sztuki rękodzielniczej, których wykonane dzieła wpisują się w klimat Wielkanocy. 

Jakie książki najczęściej były wypożyczane z łabuń-
skiej biblioteki przez mieszkańców gminy? Jaka okaza-
ła się hitem 2019? Kto wypożyczył najwięcej książek? 
Odkrywamy statystyczne karty Biblioteki Publicznej 
Gminy Łabunie. Placówka opracowała roczne zestawie-
nie tego, co się czyta, ile się czyta i kto tak na praw-
dę zamiast tableta, komputera czy telewizora wybiera 
książki.

Czytelniczym Hitem w bibliotece w Łabuniach były przede wszystkim 
książki dotyczące regionu – „Obrońcy rodzinnych strzech” Lucjana 
Momota – 46 wypożyczeń, „Wokół dworu i pałacu w Łabuńkach 1771 
– 1944” Agnieszki Szykuły-Żygawskiej – 41. „Medytacje nad życiem. 
W służbie bogu i ludziom” siostry Ireny Murawskiej FMM które od 
września do końca grudnia wypożyczono 24 razy. Niesłabnącym za-

interesowaniem cieszą się łabuńskie zeszyty historyczne czyli „Przy-
czynki do poznania dziejów gminy Łabunie”. Wśród lektur szkolnych 
najczęściej wypożyczano Chłopców z placu broni, Hobbita, Małego 
księcia. W czołówce utrzymują się Mickiewicz, Żeromski, Sienkiewicz. 
21 razy wypożyczono Małą zagładę Anny Janko. Popularne są takie 
autorki jak Gargaś, Frączyk i Michalak, Mirek, Wilczyńska i autorzy 
Darda, Koper, Sumliński, Krajewski. Na fali noblowskiego sukcesu 
z półek zniknęły wszystkie książki Olgi Tokarczuk. Z 1045 czytelników 
zarejestrowanych w bibliotece w Łabuniach 20 najaktywniejszych na-
grodziliśmy tytułem Czytelnik Roku 2019. Liderem wśród czytelników 
dorosłych jest Krzysztof Wasiura – 435 wypożyczeń, wśród przed-
szkolaków Paweł Niedziałkowski z 328 książkami. Ponad 200 pozycji 
wypożyczyli Jadwiga Burdzy – 212 i Janusz Kasztankiewicz – 206. 
Ponad sto książek przeczytali Mateusz Burdzy – 182, Grzegorz Mur-
mydłowski – 167, Ewa Pokryszka – 147, Julia Prus – 128, Jadwiga 
Dębkowska 127 i Kornelia Ślepko – 119. Wśród wyróżnionych tytułem 
Czytelnik Roku 2019 znaleźli się także Pola Juś, Pola Lewicka, Filip 
Kawka, Gabriela Żygawska, Antonina Burdzy, Jakub Bil, Edyta Wi-
chrowska, Wojciech Rozkres, Antoni Szykuła i Mateusz Radzik. Każdy 
z Czytelników w swojej kategorii wiekowej.
Dziękujemy za to, że z książką jesteście na Ty, bo nic, jak książka 
rozwija wyobraźnię, kształtuje mowę, ubogaca nasz język, a czasami 
uczy i wychowuje.

Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie

czytelnik  
ROku 2019
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Wydarzenia

ŚWIAT 
oczami kobiet

Jaki jest ten świat? Wesoły, z humorem, czasami z prze-
kąsem i  ze zmartwieniami, ale 8 marca tylko pozytyw-
ny i … u boku mężczyzn. Tak było na Gminnym Dniu 
Kobiet w Majdanie Ruszowskim. W niedzielę 8 marca 
Panie mogły zagłębić się w Kobiecy Świat Pachnący 
Kawą, poznać swój charakter dzięki m.in. humorystycz-
nym testom psychologicznym i zapomnieć na chwilę 
o diecie przy zastawionych stołach.

Gminny Dzień Kobiet odbył się w niedzielę, 8 marca w świetlicy w Maj-
danie Ruszowskim. Wydarzenie tradycyjnie rozpoczęło się od życzeń, 
które zgromadzonym Paniom złożył Wójt Gminy Łabunie – Mariusz 
Kukiełka. Wszystkie kobiety zostały obdarowane kwiatami, które Wójt 
wręczał z Panami radnymi i sołtysami, a wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Łabunie – Mariusz Kliza wcielił się w rolę konferansjera za-
praszając Panie do tej uroczystej chwili. Następnie męska delegacja 
zaśpiewała Paniom głośne 100 lat. W programie wydarzenia znala-
zły się także inne atrakcje. Humorystyczne testy psychologiczne dla 
uczestniczek wydarzenia przeprowadziła Pani Marzena Maziarczyk 
z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzi-
bą w Sitnie. Panie mogły też przenieść się w Kobiecy Świat pachnący 
kawą. Za sprawą Pani Pauliny Harczuk z firmy Dobra Kawa Marek 
Szwaczkiewicz w Wólce Łabuńskiej można było degustować kawę, 
poznać o niej ciekawostki i zakupić Dobrą Kawę. Nie zabrakło również 
poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Maj-
danie Ruszowskim, które w tym roku były gospodarzami tego wyda-
rzenia, a także przez pozostałe KGW na terenie Gminy Łabunie.  Na 
koniec oficjalne podziękowania za realizację Gminnego Dnia Kobiet 
skierowały pod adresem organizatorów Panie: Przewodnicząca Rady 
Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma, Radna Danuta Bosiak oraz sołtys 
Ruszowa-Kolonii – Alicja Ćmil.
Udział w wydarzeniu wzięły Panie: radne i sołtyski, przedstawicielki 
Rady Sołeckiej w Łabuniach-Reformie, Łabuniach, Dąbrowie i Wólce 
Łabuńskiej oraz delegacja Pań z Bródka,  a także Panie ze wszyst-
kich Kół Gospodyń Wiejskich. Na wydarzenie została zaproszona rów-
nież małżonka Pana Wójta – Izabela Wojcieszuk-Kukiełka oraz Panie 
z Urzędu Gminy Łabunie. Swoją obecność na wydarzeniu zaznaczy-
ły także Panie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum 
Usług Wspólnych oraz Chóru Konsonans. Na Gminnym Dniu Kobiet 
pojawiła się również delegacja Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju 
Gminy Łabunie.
Gminny Dzień Kobiet został zorganizowany ze środków pochodzą-
cych ze zbiórki funduszy przekazanych przez Wójta Gminy Łabunie, 
Radnych i Sołtysów.
Podziękowania należą się wszystkim: Paniom za przybycie, Panom: 
Wójtowi, radnym  i sołtysom za organizację wydarzenia oraz Paniom 
z KGW za kulinarne rarytasy i słodkości.                                        DSK

DZIEń kObIET 
Z SENIORkAmI W łAbuNIACh

W sobotę, 7 marca sala świetlicy w Domu Kultury w Ła-
buniach zapełniła się od kobiet. Było to spotkanie z se-
niorkami sołectwa Łabunie. Gości przywitała przewod-
nicząca KGW Łabunie – Anna Bajaka, a życzenia złożył 
Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka. Każda z Pań 
otrzymała symbolicznego kwiatka.

Były wspomnienia i pokaz filmu przedstawiający działalność KGW 
Łabunie na przestrzeni minionych lat. Nie zabrakło również śpiewu 
i występu kabaretów. Humor poprawiały: Agnieszka Furmańczuk (opr. 
muzyczne), Helena Pokrywka (Hanka Bielicka), oraz Teofila Fryzow-
ska i Anna Bajaka.                      

DSK

noWe publikacje  
O GmINIE łAbuNIE

To publikacje nr 60 i 61 wydane przez Bibliotekę Pu-
bliczną Gminy Łabunie i Gminę Łabunie.

Pierwsza z nich nosi tytuł „Gmina Łabunie w czasie II wojny światowej. 
Relacje, wspomnienia, świadectwa”. Są to materiały nadesłane przez 
czytelników na konkurs w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, 
którego celem jest upamiętnianie ofiar i wydarzeń tego czasu.
Druga publikacja - „Przyczynki do poznania dziejów gminy Łabunie. 
Zeszyt 7” - zawiera artykuły: „Kościół w Łabuniach - dekoracje sztuka-
teryjne” dr Agnieszki Szykuły-Żygawskiej, „Historię żelaznego mostu” 
dr inż. Krzysztofa Janusa, „Powstanie kolonii Łabuńki 10 (Zadolinki)” 
Bogdana Szykuły, „Jan Stanisław Kołaczkowski (1910-1947)” postać 
tą przybliża nam Maciej Łabędzki, Jan Kazimierz Szeptyckie w „Moje 
wspomnienia” pisze o nieznanych wydarzeniach dotyczących Łabuń 
i Rodziny Szeptyckich.                                                                                        B. Sz.
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łAbuńSkI AkCENT NA
kOlęDOWANIu 

W krasnobrodzie
Agnieszka Furmańczuk z Łabuń reprezen-
towała naszą gminę na eliminacjach rejono-
wych XXVI Międzynarodowego Festiwalu Ko-
lęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika 
– Będzin 2020. Eliminacje odbyły się w poło-
wie grudnia w Krasnobrodzie. Nasza solistka 
wykonała dwa utwory: kolędę „Lulajże Jezu-
niu” i „Kolędę dla Nieobecnych”.                DSK

ZAbRZmIAłY 
kOlęDY I pASTORAłkI 

Ponad 20 wykonawców – w tym ze-
społów i solistów – wzięło udział 
w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pa-
storałek w Łabuniach. Jedenastą 
edycję wydarzenia zorganizowało 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwo-
ju Gminy Łabunie we współpracy 
z Wójtem Gminy- Mariuszem Kukieł-
ką.

W świątecznej scenerii zasiedli zaproszeni 
goście: Wójt, Przewodnicząca Rady Gmi-
ny – Elżbieta Kuźma, Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy – Mariusz Kliza, radna Danuta 
Bosiak, sekretarz gminy Łabunie – Bogumiła 
Maziarczuk, wicedyrektor Szkoły Podstawo-
wej w  Łabuniach – Barbara Banaszkiewicz, 
Dyrektor Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach 
Pierwszych – ks. Michał Przybysz,  siostry za-

konne, nauczyciele oraz jak zwykle wspaniała 
publiczność i uczestnicy przeglądu. Oficjal-
nego otwarcia Przeglądu Kolęd i Pastorałek 
dokonała Prezes Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Gminy Łabunie - Halina Piskorz.  
Wydarzenie prowadziła Wioletta Witkowska. 
W świąteczną atmosferę wprowadzili miesz-
kańców gminy wykonawcy: KGW z Wólki 
Łabuńskiej, Dzieci z Punktu Przedszkolnego 
w Łabuniach, Kornelia Ślepko, Szymon Win-
nik, Zespół „Łabuńskie Iskierki”, Emilia Ch-
wedyk, Maja Kuna, KGW z Łabuń, Stanisław 
Boć, Kornelia Semczuk, Amanda Poznańska, 
KGW z Mocówki, Natalia Czwórnoga, Amelia 
Górska, Julia Kuśmierz, KGW „Ogrodniczki” 
z Łabuniek Pierwszych, Kamila Wróblew-
ska, Agnieszka Furmańczuk, KGW „Barcha-
czowskie Super Babki”, Duet ONE, Siostry 
Franciszkanki Misjonarki 
Maryi. Wykonawcy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, arty-
styczne Aniołki oraz słodki 
poczęstunek. 

DSK

ŚpIEWAjąCE 
Warsztaty

Gminny Chór Konsonans pod kierownictwem 
Agnieszki Brylewicz wziął udział w dwudnio-
wych warsztatach muzycznych z zaprzyjaź-
nionym Chórem Tarna Vox w Tarnawatce 
prowadzonym przez Wiesławę Grabek-Woś. 
Efektem ich pracy był wspólny koncert,  na któ-
rym zabrzmiały m. in. kolędy i afrykański hymn 
Republiki Południowej Afryki – „Siyahamba”. 
Warsztaty odbywały się w sobotę i niedzielę 
(11-12 stycznia) w Tarnawatce. Były prze-
prowadzone przez  dr Annę Marek- Kamiń-
ską – dyrektorkę Studium Muzyki Liturgicznej 
w Rzeszowie.                                    A. Brylewicz

jASEłkA W mAjDANIE 
ruszoWskim

W świątecznej scenerii w niedzie-
lę, 19 stycznia odbyły się Jasełka 
w Majdanie Ruszowskim. Widowi-
sko na stałe wpisało się w kalendarz 
wydarzeń organizowanych w tej 
miejscowości.

Jasełka poprzedziła msza św. odprawiona 
w miejscowej kaplicy przez proboszcza ła-
buńskiej parafii – ks. Andrzeja Łuszcza. Po 
nabożeństwie w remizie OSP rozpoczęły się 
tradycyjne Jasełka w wykonaniu najmłod-
szych mieszkańców Majdanu Ruszowskiego. 

Dużym zaangażowaniem wykazali się rodzice 
oraz dzieci, którzy stworzyli scenografię do 
wspomnianego wydarzenia. Po przedstawie-
niu był poczęstunek dla wszystkich przyby-
łych gości przygotowany przez panie z KGW 
w Majdanie Ruszowskim. Dla dzieci zostały 
zorganizowane zabawy z animatorkami oraz 
spotkanie ze Św. Mikołajem. W Jasełkach wy-
stąpili: Narrator – Nikola Branecka, Maryja – 
Maja Ćwik, Józef – Patryk Janduła, Królowie – 
Krzysio Słupski, Grzesio Byczek, Kuba Proć; 
Aniołki – Magda Lalik, Lidka Janduła, Julka 
Bryk, Lena Branecka; Żołnierz – Jarek Bosiak, 
Pasterze -Marcel Branecki, Mateusz Bosiak, 
Rafał Bosiak, Daniel Janduła, Kuba Lalik, 
Kacper Branecki; Dzieci – Franek Kierepka, 
Madzia Byczek, Lila Kierepka, Natalka Ćwik; 
Mieszkańcy/Gospodarze – Kuba Chwiejczak, 
Nikola Branecka, Jarek Bosiak.           K. Byczek
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bajkoWe 
ZAkOńCZENIE kONkuRSu

Smartbandy, magiczne tablice do 
rysowania 3D, długopis i „drukar-
ka” w jednym do „malowania” figur 
przestrzennych 3D, tablet graficzny 
rysik „znikopis” do malowania – ta-
kie nagrody Wójt Gminy Łabunie 
przygotował dla zwycięzców kon-
kursu „Malowanie Świątecznych 
Prezentów”, a dla wszystkich pozo-
stałych biorących udział w konkur-
sie – słodki upominek i interaktywne 
przedstawienie „Zimowa Opowieść” 
w wykonaniu teatru Edu Artis z Kra-
kowa. 

Finał konkursu odbył się w niedzielę, 26 stycz-
nia. Przedtem jednak uczniowie szkół podsta-

wowych z gminy Łabunie wykonywali prace 
plastyczne, w których mieli namalować pre-
zenty, które otrzymały, bądź o których marzą, 
by znalazły się pod choinką. Dzieci w trzech 
kategoriach wiekowych zmalowały i wykleiły 
prawie 170 prac. Dla tych uczestników na finał 
przygotowano nagrody, spektakl nawiązujący 
do konkursu i słodki upominek. Przedstawie-
nie, w którym aktywny udział brały również 
dzieci, wystawił teatr Edu Artis z Krakowa. 
Po spektaklu dzieci otrzymały nagrody i dy-
plomy, które wręczał Wójt Mariusz Kukiełka. 
Po wręczeniu nagród Przewodnicząca Rady 
Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma oraz Wice-
przewodniczący Rady Gminy – Mariusz Kliza 
częstowali wszystkich przybyłych gości słod-
kimi upominkami. Wydarzeniu towarzyszyła 
wystawa prac plastycznych, które uczniowie 
łabuńskich szkół przygotowały na konkurs.

DSK

kARNAWAł 
W GmINIE łAbuNIE

W kilku miejscowościach gminy 
Łabunie odbywały się imprezy kar-
nawałowe dla dzieci. Były łakocie, 
prezenty i konkursy. Gdzie bawiły 
się dzieci?  

Prawie setka młodych mieszkańców gminy ba-
wiła się m. in. w Domu Kultury w Łabuniach. Bal 
odbył się 18 stycznia. Tego dnia dla najmłod-
szych przygotowano poczęstunek i łakocie. 
Dzieci mogły wziąć również udział w zabawach 
i konkursach. Podobnie było w Barchaczowie, 
gdzie w miejscowej świetlicy  2 lutego odby-
ła się zabawa choinkowa prowadzona przez 
Dj’a Lolka. Karnawałowe klimaty udzieliły się 
również młodym imprezowiczom w Wólce Ła-
buńskiej i w Łabuniach-Reformie. W tej drugiej 
miejscowości 15 lutego bawiło się prawie 50 
osób. Organizatorami tych imprez byli: Wójt 
Gminy Łabunie, Rady Sołeckie oraz Koła Go-
spodyń Wiejskich                                         DSK

pODZIękOWAlI 
babciom i dziadkom

Artystyczne występy i artystycz-
ny tort – tak najmłodsi mieszkańcy 
Ruszowa podziękowali babciom 
i dziadkom z okazji ich święta.

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Ruszowie od-
był się w niedzielę, 19 stycznia. W świetlicy 
wiejskiej zgromadziły się dzieci, które przy-
gotowały część artystyczną, główni bohate-
rowie wydarzenia – babcie i dziadkowie oraz 
zaproszeni goście: Wójt Gminy Łabunie – Ma-
riusz Kukiełka, Przewodnicząca Rady Gminy 
– Elżbieta Kuźma, Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy – Mariusz Kliza, radny Jacek Antonie-
wicz oraz Sołtys Ruszowa – Bogusław Szast. 
Dzieci zaprezentowały część artystyczną, na 
której recytowały wiersze i śpiewały piosenki. 
Był też artystyczny tort przygotowany dla babć 
i dziadków, życzenia oraz wspólne tańce ser-
wowane przez muzyczną kapelę.
Organizatorem Dnia Babci i Dnia Dziadka 
w Ruszowie byli: Wójt Gminy Łabunie, Radni, 
KGW Ruszów, Sołectwo Ruszów, Sołectwo 
Ruszów-Kolonia, OSP Ruszów. W organi-
zację wydarzenia zaangażowali się również: 
Karolina Psiuk, Katarzyna Juśko, Kamila Kru-
kowska, Natalia Psiuk, Mateusz Bryk. 

DSK
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We wtorek, 24 marca zmarł wieloletni Pro-
boszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Łabu-
niach – ks. kan. Aleksander Sieciechowicz. 
Z parafianami z gminy Łabunie był związa-
ny już od 1958 r. 

ks. kan. Aleksander Sieciechowicz 
urodził się 27 listopada 1934 r. w Turobinie. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w Katedrze 
Lubelskiej z rąk Biskupa Lubelskiego Pio-
tra Kałwy - 20 kwietnia 1958 r. Z gminą Ła-
bunie związał się na blisko trzy lata, zaraz 
po święceniach kapłańskich. Od 30 kwietnia  
1958 r. do 10.06.1961 r. był wikariuszem ła-
buńskiej parafii. Wrócił do niej po siedmiu 
latach. W tym czasie był wikariuszem w miej-
scowości Kanie (10.06.1961 – 21.08.1961), 
Siedliszcze (21.06.1961 – 21.06.1963), Ucha-
nie (21.06.1963 – 05.07.1965), Kazimierz Dol-
ny (05.07.1965 – 03.07.1968). W tym samym 
roku, 30 lipca został wikariuszem łabuńskiej 
parafii. Od tego czasu związał się z nią na 
stałe. Funkcję tą pełnił do 17 sierpnia 1974 r. 
Przez następne 6 lat był administratorem pa-
rafii, a 17 października 1980 r. został powo-
łany na stanowisko proboszcza. Był również 
ojcem duchownym dekanatu Krasnobród.  
Z  dniem 27 października 2006 roku prze-
niesiony na emeryturę – zamieszkał w Łabu-
niach. 
W 2018 r. ks. kan. Aleksander Sieciechowicz 
obchodził diamentowy Jubileusz kapłańskiej 
posługi. Z tej okazji 22 kwietnia 2018 r. w Ko-
ściele Parafialnym w Łabuniach odbyła się 
uroczysta Msza św., na którą przybyło wielu 
parafian, siostry zakonne, kapłani związani 
z ks. kan. Aleksandrem: jego współpracowni-
cy, wychowankowie oraz kapłani z dekanatu 
krasnobrodzkiego. Gościem szczególnym 
uroczystości była młodsza siostra ks. Jubilata, 
pani Maria Olejko. Uroczystości jubileuszowej 
przewodniczył ks. prałat Eugeniusz Derdziuk, 
dziekan dekanatu krasnobrodzkiego. Oko-

licznościową homilię wygłosił ks. Jacek Rak, 
vice-dziekan. 
Za czasów posługi kapłańskiej ks. kan. Alek-
sandra Sieciechowicza w Majdanie Ruszow-
skim powstała kaplica, w kościele parafialnym 
w Łabuniach renowacji doczekały się ołtarze 
i rzeźby. W okresie pełnienia funkcji probosz-
cza przez ks. Aleksandra było wiele powołań. 
Wśród kapłanów i zakonników pochodzących 
z parafii znaleźli się m. in.: ks. Gabriel Cisek, 
ks. Adam Sobczak, ks. Paweł Zubrzycki, ks. 
Mirosław Flak, ks. Piotr Petryk, ks. Zbigniew 
Babicki, ks. Kazimierz Kulasza, ks. Grzegorz 
Szmit czy ks. Tomasz Jakubczak. 

INNI ODChODZIlI, 
ON WCIąż Tu bYł

Redakcja „U Źródła” postanowiła zebrać od 
księży, którzy byli związani z łabuńską pa-
rafią, krótkie wspomnienia o ks. kanoniku 
Aleksandrze Sieciechowiczu. Postanowiliśmy 
skontaktować się telefonicznie i usłyszeć kilka 
zdań o duchownym – kapłanie, proboszczu, 
„szefie” i po prostu o człowieku, który wciąż 
tu był, gdy inni zawitali na chwilę, a potem od-
chodzili…
ks. Tadeusz Czuk (proboszcz w łabuń-
skiej parafii w latach 2006-2013)
Ksiądz kan. Aleksander odszedł z naszego 
grona w Wigilię uroczystości Zwiastowania 
Pańskiego. W swoim życiu kapłańskim ko-
chał Matkę Bożą, czcił ją. Był gorliwym ks. 
proboszczem, oddanym służbie Panu Bogu, 
Kościołowi i swoim parafianom. Znalazł dla 
każdego czas, aby porozmawiać; odznaczał 
się wielką gorliwością w konfesjonale. Jako 
ks. emeryt pomagał – zawsze można było go 
spotkać w konfesjonale. Umiał porozmawiać 
z dziećmi, młodzieżą i starszymi. Żył sprawa-
mi swoich parafian. Bardzo troszczył się o ro-
dziny, był gorliwym patriotą. Kochał Ojczyznę. 
Niech Bóg, po trudach kapłańskiego życia, 
obdarzy go życiem wiecznym. 

ks. piotr Rawlik (proboszcz w łabuńskiej 
parafii w latach 2013-2019)
Wspominam go jako gorliwego pasterza. Kon-
fesjonał był jego oczkiem w głowie. Był solid-
ny, często służył radą. Jestem wdzięczny za 
jego pomoc w prowadzeniu parafii, gdy byłem 
proboszczem: nie tylko w odprawianiu mszy, 
ale i w sakramentach pokuty.
ks. Wiktor Chochoł (wikariusz w łabuń-
skiej parafii w latach 1980-1987)
Bardzo dobrze nam się współpracowa-
ło”. Rozumieliśmy się również bardzo do-
brze. Nie było problemów, bo każdy robił to, 
co do niego należało. Pozytywnie odbieram 
ks. Aleksandra. Był pracowity. Za jego posługi 
kapłańskiej było dużo powołań – jak dobrze 
pamiętam z Łabuniek, Łabuń i Barchaczowa.
ks. mieczysław Grabowski (wikariusz 
w łabuńskiej parafii w latach 2000-2003)
Oddany duszpasterz, znający wszystkich 
w parafii. Proboszcz, który nie powiedział złe-
go słowa o żadnym ze swoich parafian. Czło-
wiek o wielkim sercu dla dzieci. Dla każdego 
dziecka w kancelarii parafialnej miał przygoto-
wane słodycze. 
ks. Robert Fuk (wikariusz w łabuńskiej pa-
rafii w latach 2003-2007)
Dla mnie w mojej posłudze kapłańskiej to były 
najlepsze lata z księdzem Sieciechowiczem; 
bo był to taki ojciec, który pokazał mi praw-
dziwe kapłaństwo. Był to taki „Verus Israeli-
ta” (tłum. Prawdziwy Izraelita) trzymający się 
swoich zasad posługi.

Źródło: 
Oprac. red. i Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

2019-12-19 Szaruga Marek († 58 l.)
2019-12-21 Burdzy Wiesław († 55 l.)
2020-01-04 Legieć Adam († 61 l.)
2020-01-09 Blomka Jadwiga († 84 l.)
2020-01-11 Ciuraszkiewicz Janusz († 89 l.)
2020-01-13 Ostasz Bernadeta († 58 l.)
2020-01-13 Wolska Maria († 79 l.)
2020-01-15 Szaruga Ksawery († 88 l.)
2020-01-15 Sztojko Roman († 85 l.)
2020-01-16 Rybak Marta († 90 l.)
2020-01-19 Magryta Lucyna († 72 l.)
2020-01-21 Skwarek Andrzej († 58 l.)
2020-01-24 Tryl Antoni († 55 l.)
2020-01-29 Szarafin Czesława († 91 l.)
2020-02-02 Frańczuk Stanisław († 88 l.)
2020-02-02 Pałka Emil († 75 l.)
2020-02-03 Cymbała Stanisław († 69 l.)

2020-02-08 Piotrowicz Stanisława († 84 l.)
2020-02-09 Cybula Jan († 65 l.)
2020-02-17 Byczek Helena († 87 l.)
2020-02-23 Szeląg Stanisław († 92 l.)
2020-02-24 Semczuk Hieronim († 72 l.)
2020-02-26 Bosiak Stanisław († 66 l.)
2020-02-28 Burdzy Walerian († 70 l.)
2020-02-29 Bodys Krystyna († 82 l.)
2020-03-02 Branecki Bolesław († 59 l.)
2020-03-03 Pałka Edward († 79 l.)
2020-03-08 Skrętuła Franciszek († 73 l.)
2020-03-10 Burda Gabriel († 62 l.)
2020-03-13 Szykuła Feliksa († 97 l.)
2020-03-23 Haik Kazimierz († 48 l.)
2020-03-24 ks. Sieciechowicz Aleksander († 85 l.)

ZmARlI Z GmINY łAbuNIE

ks. aleksander sieciecHoWicz 
(1934-2020)
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Z nOtAteK 
reGIOnAlISty
W miesiącach letnich 1831 roku w Łabuńkach 
panowała epidemia cholery. Chorowali na tę 
chorobę najpierw ranni i potrzebujący żołnie-
rze walczący w Powstaniu Listopadowym, 
którym schronienia i wiktu udzieliła w swym 
pałacu Teofila z Grzembskich Karnicka. Wia-
domo, że lazaret funkcjonował tu od marca 
do czerwca 1831 roku. Decyzja o przyjęciu 
żołnierzy okazała się fatalna dla mieszkań-
ców Łabuniek, ponieważ ci pierwsi chorowali 
na cholerę. Choroba zdziesiątkowała miesz-
kańców wsi. Po wygaśnięciu zachorowań 
znacząco zmniejszyła się liczba rodowitych 
mieszkańców. Mniej zamieszkiwało tu już 
rdzennych, osiadłych w poprzednich stule-
ciach łabuńczan. – Reprezentowali oni bied-
ną grupę włościan utrzymujących się z pracy 
w folwarku Łabuńki. Jego właścicielka w cią-
gu kolejnych lat organizowała pracowników 
– specjalistów danych dziedzin. Sprowadzała 
ich, bądź sami osiadali tutaj zyskując zatrud-
nienie.
Dowodem wzrostu śmiertelności w latach 
1832-1833 jest dwukrotnie większa liczba ak-
tów zgonów w metrykach rzymskokatolickiej 
parafii w Łabuniach. Masowych pochówków 
zmarłych wskutek epidemii dokonywano być 
może w miejscu zaznaczonym w Łabuńkach 
krzyżem na mapie z 1838 roku. Znajdował się 
tutaj prawdopodobnie cmentarz epidemiczny.
Wydarzenia 1831 roku stały się powodem, dla 
którego na te tereny zdecydowali się przybyć 
i tu osiąść mieszkańcy z dalekich Moraw oraz 
Galicji. Rodziny z tych terenów przybyły do 
Łabuniek i do Łabuń w 1858 roku. Mogli liczyć 
na zatrudnienie i wikt. Części z nich właści-
cielka majątku Łabuńki Teofila z Grzembskich 
Karnicka przyznała ziemię w zamian za pra-
cę w swoim folwarku. Zaradna baronowa po-

stanowiła osadzić w swym majątku dziewięć 
rodzin z Moraw. Były to m. in. rodziny o na-
zwiskach: Branecki, Wałaszuk, Dolczan, Opo-
lanek, Kowarz, których potomkowie mieszkają 
w naszej gminie do czasów obecnych.
Dużą umieralność - z powodu złych warun-
ków sanitarnych, głodu, braku opieki zdrowot-
nej, niedożywienia oraz epidemii notowano 
w ciągu całego XIX stulecia. W tym czasie 
dosyć często nadawano dzieciom imiona Te-
kla, Walenty, Jan Nepomucen, którzy to pa-
troni imienni byli orędownikami od wszelkich 
chorób i nagłych wypadków związanych z ży-
wiołem wody. O potrzebie odwoływania się 
do orędowników zdrowia niechaj świadczą 
wznoszone w różnych częściach wsi figu-
ry św. Jana Nepomucena. Wiadomo, że na 
terenie Łabuń istniała też kapliczka z figurą 
św. Tekli (nie zachowana). Bardziej zamożni 
parafianie fundowali natomiast ołtarze do ko-
ścioła parafialnego z wizerunkami „patronów 
od zdrowia”.
Niemymi świadkami innego „morowego po-
wietrza” w Łabuńkach i okolicy są widoczne 
na XIX-wiecznych mapach krzyże, usytuowa-
ne na granicach wsi z każdej z czterech stron 
świata. Wzniesione i poświęcone zapewne 
przez kapłana by choroba „nie szła” dalej.
W przechowywanych w zbiorach Archiwum 
Państwowego w Zamościu metrykach parafii 
prawosławnej w Łabuńkach (za lata 1886-
1915) znajdują się metryki zgonów. Zgodnie 
z panującym obowiązkiem sporządzają-
cy zapis, oprócz danych osobowych osoby 
zmarłej: imię i nazwisko, wiek, notował także 
przyczynę zgonu. Rzadko widnieją informacje 
o śmierci z powodu starości. W tej rubryce 
często znajdują się zapisy, że powodem zgo-
nu był: ból zęba, gorączka, ospa, suchoty ga-
lopujące.

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Łabuńki – późniejsze Piaski, 
z widocznym krzyżem epidemicznym (?),  

Topograficzna Karta Królestwa Polskiego, 
1:126000, kol. VI, sek. XI, 1839 r.

Gmina Łabunie przetrwała niejedną epidemię W szkołach  
się działo

Budki lęgowe
Uczniowie z klas V – VIII SP w Łabuniach im. 
Dzieci Zamojszczyzny wzięli udział w projek-
cie zorganizowanym przez Zespół Lubelskich 
Parków Krajobrazowych w Zamościu. Wyko-
nano aż 65 budek lęgowych. Opiekun projektu 
p. M. Boryło podziękowała rodzicom, za po-
moc przy budowaniu budek. 

Karnawał w szkole
Karnawał to czas radości i wspólnej zabawy. 
W tym roku bal noworoczny odbył się w Szko-
le Podstawowej w poniedziałek, 3 lutego. Na 
parkiecie szalała najmłodsza część szkolnej 
społeczności przebrana za różne postacie ze 
świata baśni oraz filmu. Druga część choin-
kowej zabawy należała do uczniów z klas IV 
– VIII. Młodzież mogła popisywać się swoimi 
umiejętnościami tanecznymi. W przygotowa-
nie i uatrakcyjnienie tegorocznej zabawy włą-
czyli się również rodzice, którzy przygotowali 
poczęstunek.

Szkoła też grała
28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy za nami! Dziękujemy Oliwii Bil, Julii Ko-
łodziej, Natalii Paszt, Oliwii Winiarskiej, Izabeli 
Wiśniewskiej - wolontariuszkom WOŚP ze SP 
w Łabuniach za zbieranie datków do puszek 
oraz Oskarowi Bondyrze, Nikoli Braneckiej, 
Martynie Budzyńskiej, Zuzannie Burdzy, Ka-
rolowi Churzępie, Kindze Sak, Milenie Sak, 
Nikoli Wiater oraz Wiktorii Życzkiewicz za 
orkiestrowe rozdawanie serduszek. Po raz 
kolejny przekonaliśmy się, jak wielką radość 
daje bezinteresowne pomaganie innym.

Z polskim na Ty
21 lutego 2020 roku obchodzono w Szkole 
Podstawowej w Łabuniach Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego. Tego dnia wybrano 
szkolnych Mistrzów Głośnego Czytania. Wy-
łonieni w eliminacjach klasowych mistrzowie 
przystąpili do rywalizacji szkolnej w trzech ka-
tegoriach wiekowych: klasy IV-V, klasy VI oraz 
VII-VIII. Mistrzynią w najmłodszej kategorii zo-
stała Aleksandra Łazorczyk, uczennica klasy 
IV. W drugiej grupie po mistrzowsku czytał 
Patryk Janduła, uczeń klasy VI. Spośród naj-
starszych uczniów najładniej czytała Oliwia 
Winiarska, kl. VIII. W konkursie czytali: Jakub 
Gadecki, Bartłomiej Garbacz, Aleksandra Ła-
zorczyk, Maksymilian Chmura, Amelia Gór-
ska, Wojciech Rozkres, Mateusz Matejanko, 
Zofia Niemczuk, Miłosz Wolski, Milena Gałan, 
Karol Kobieluch, Patrycja Pysiewicz, Patryk 
Janduła, Patrycja Rycak, Wiktoria Życzkie-
wicz, Piotr Bulicz, Karolina Gołębiowska, 
Sebastian Sokołowski, Kinga Karchut, Ilona 
Nicpoń, Martyna Śliwińska, Eryk Czwartkow-
ski, Maksymilian Juś, Aleksandra Nawrocka, 
Oliwia Bil, Igor Mazurek, Izabela Wiśniewska, 
Dawid Cięciera, Mikołaj Wiater, Oliwia Winiar-
ska. Fundatorem nagród była firma Gtnet sp. 
j. dostawca światłowodowego Internetu, tele-
wizji i telefonu.
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O idealnym mieście wiedzą dużo
Maksymilian Juś, Miłosz Kisieliński 
oraz Tobiasz Kisieliński zwyciężyli 
w 7 edycji Turnieju Szkół Podstawo-
wych „Zamość - the Ideal Town”. Kon-
kurs wiedzy o Zamościu w języku an-
gielskim odbył się 6 marca 2020 roku 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
Nr 3 „Elektryk”. Głównym celem kon-
kursu „Zamość – the Ideal Town” było 
poszerzanie wiedzy o historii i atrak-
cjach turystycznych Zamościa.

Bal karnawałowy 
W środę, 29 stycznia 
odbył się Bal Karna-
wałowy zorganizowany 
przez Radę Rodziców 
przy Szkole Podstawo-
wej w Łabuńkach Pierw-
szych. Dzieci przebrane 
były za bohaterów zna-
nych bajek. 
Wodz i re j 
L o l e k , 
zachęcał 
d z i e c i 
do za-
bawy. 

 

Dzień Babci 
i Dziadka

Babcia i Dziadek to 
bardzo ważne oso-
by w życiu każdego 
dziecka. Podczas wy-
stępu dzieci (4-5-olatki) 
recytowały wierszyki, 
śpiewały piosenki i pre-
zentowały swoje umiejęt-
ności taneczne. Przybyli 
goście z dumą oraz łezką 
w oku oglądali występy 
swoich wnucząt. Swoim 
najbliższym dzieci wręczy-
ły niespodzianki przygo- t o w a n e 
własnoręcznie w przedszkolu. Niespodziankę 
przygotowały także dzieci z grupy 3-latków. 
Maluchy śpiewająco udowodniły, że bardzo 
kochają swoją babcię i swojego dziadka. Po 
występie były konkursy, w których babcie 
i dziadki wykazali się znajomością swoich 
wnucząt, były też wspólne tańce i zabawy. 
Nie zabrakło też piosenek biesiadnych

Biały dzień w przedszkolu
W piątek, 7 lutego przedszkolaki ze wszyst-
kich grup przedszkolnych w Łabuńkach Pierw-
szych spotkały się podczas zorganizowanej 
imprezy integracyjnej pod hasłem „Biały dzień 
w przedszkolu”. Wszystkie dzieci w tym dniu 
przyszły do przedszkola ubrane w kolorze 
białym. Pomimo braku śniegu za oknem dzie-
ci dobrze się bawiły przywołując do nas zimę 
piosenkami, zabawami i tańcami. Głównym 
punktem programu była recytacja wierszyków 
o tematyce zimowej. W tym dniu nie obyło się 

bez 
bitwy na „śnieżki” 

oraz sztucznego śniegu. Dzieci wykonały 
również prace plastyczne, w których dominu-
jącym kolorem był biały.

Zimowe wierszowanie
To hasło konkursu recytatorskiego w którym 
udział wzięły dzieci z Punktu Przedszkolnego 
w Łabuńkach Pierwszych. Maluchy w wieku 
od 3 do 6 lat zaprezentowały się przed pu-
blicznością recytując wiersze polski poetów 
o tematyce zimowej. Każdy uczestnik konkur-
su otrzymał upominki w postaci książki oraz 
dyplomu, które wręczyła pani Dyrektor Ane-
ta Gałka. Organizatorem konkursu była pani 
Elżbieta Kurzawska. 

Kolędowali w szkole
W czwartek, 9 stycznia w Szkole Podsta-
wowej w Łabuńkach Pierwszych, odbył się 
Szkolny Konkurs Kolęd „Bóg się rodzi…”. 
Organizatorem konkursu była Pani Anna 
Pyś, nauczycielka naszej szkoły. Do udzia-
łu w konkursie zgłosiło się 28 uczestników. 
Konkurs rozegrany został w kategorii solistów 

oraz zespołów, w następujących grupach 
wiekowych: Laureaci konkursu: Kategoria I: 
Punkt Przedszkolny – kl „0”, I miejsce: Jawor-
ski Mateusz; kategoria II: kl. I-III, I miejsce: 
Poznańska Amanda; kategoria III: kl. V-VI, 
I m-ce: Starszuk Bartłomiej.
 

Pączek dla hospicjum
Kolejny raz szkoła w Łabuńkach Pierwszych 
przyłączyła się do akcji charytatywnej „Pą-
czek dla hospicjum”. W jej ramach uczniowie 

mieli okazję wspomóc hospicjum w Ła-
buńkach Pierw-

s z y c h , 
k u p u j ą c 
dostarczone 
przez pra-
c o w n i k ó w 
p l a c ó w k i 
ciastka. Pysz-
ności cieszyły 
się tak dużym 

w z i ę c i e m , 
że rozeszły 
się w cią-
gu dwóch 
przerw. Za-
tem wzorem 
lat poprzed-
nich, uczniowie 
sprzedawali cia-
sta, które upiekli 
wcześniej w do-
mach, by w ten 
sposób zasilić bu-
dżet hospicjum. 

Zima swe uroki ma
W ostatni dzień stycznia w szkole w Łabuń-
kach Pierwszych odbył się spektakl „Zima 
swe uroki ma” w wykonaniu uczniów, na któ-
rym gościli: dyrektor szkoły, nauczyciele i ro-
dzice. Uczniowie przedstawili jak wspaniały 
i magiczny jest zimowy czas, jak wiele dobre-
go można w nim uczynić, jak dużo zrozumieć 
i się nauczyć. 

Walentynki, to gorący 
dzień w środku zimy!

14 luty w szkole w Łabuńkach Pierwszych 
to był naprawdę miły dzień. Dzięki Samo-
rządowej Poczcie Walentynkowej mnóstwo 
uczniów otrzymało walentynki. W tym roku 
uczniowie pobili rekord i przygotowali 450 
kartek z walentynkowymi życzeniami. 

Informacje nadesłane przez  
SP Łabunie i SP Łabuńki Pierwsze
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sukcesy 
kARATEkóW

Końcówka 2019 i początek 2020 r. był dla karateków 
pracowitym czasem. Opłaciło się, bo zdobyli wiele me-
dali.

W sobotę, 14 grudnia w Szkole Podstawowej w Łabuńkach Pierw-
szych odbył się IX Mikołajkowy Turniej Karate Kyokushin. Udział w wy-
darzeniu wzięło prawie 200 zawodników z Polski i Ukrainy. Nasi na 
turnieju wielokrotnie stawali na podium. O to wyniki:
W kategorii dzieci rocznik 2012-2013: Kacper Karski I m-ce w katego-
rii kumite 30 kg; Michał Jastrzębski III m-ce w kategorii 25kg;
kategoria dzieci rocznik 2010-2011: Dawid Kania I m-ce w kategorii 
kumite 25kg, II m-ce w kategorii kata; Karol Górski III m-ce w kate-
gorii kumite 40kg; Szymon Sawka III m-ce w kategorii kumite 40 kg; 
Marcel Hubala III m-ce w kategorii kumite 40 kg;
kategoria kadeci rocznik 2008-2009: Marcin Jastrzębski I m-ce  
w kategorii kumite 30kg; Alan Kania I m-ce w kategorii kumite 40 kg, 
II m-ce w kategorii kata;
kategoria młodzik rocznik 2008-2009: Dawid Tymczuk III m-ce w ka-
tegorii kata.
Łabuńscy karatecy stanęli również na podium na V Ogólnopolskim 
Turnieju Karate Kyokushin w Kąkolewnicy: Dawid Kania I m-ce 

Wydarzenia

sparta 
GOTOWA NA lIGę

Już na początku stycznia nasza miejscowa druży-
na wróciła do treningów po około jednomiesięcz-
nej przerwie. Końcówka rundy jesiennej przebiegła 

inaczej niż zakładaliśmy (zaledwie jeden punkt w czterech ostatnich 
spotkaniach) tak więc, aby dogonić ligową czołówkę podczas wiosen-
nych gier oczywistym jest, że zawodnicy Sparty muszą dać z siebie 
maksimum możliwości w okresie przygotowawczym. Od 8 stycznia 
do 7 lutego treningi odbywały się trzy razy w tygodniu - poniedziałki, 
środy i piątki na hali w Łabuńkach Pierwszych, natomiast każda środa 
była przeznaczona na zajęcia w terenie. Jeśli chodzi o frekwencję to 
niejedna drużyna z klasy okręgowej mogłaby nam jej pozazdrościć. 
Na treningach pojawiało się nawet do osiemnastu osób a ciężko so-
bie przypomnieć dzień, kiedy liczba zawodników spadła poniżej dzie-
sięciu. Z każdym tygodniem można było zauważyć ogromny progres 
jeśli chodzi o motorykę, która ma ogromne znaczenie w naszej lidze. 
9 lutego rozpoczął się drugi etap przygotowań a mianowicie gry kon-
trolne mające na celu dobranie odpowiedniej taktyki i aklimatyzację 
zawodników do meczów w pełnym wymiarze czasowym. W tym okre-
sie drużyna trenowała trzy razy w tygodniu wliczając w to spotkanie 
sparingowe. Sparta rozegrała do tej pory pięć spotkań. Ich bilans to 
dwa zwycięstwa, dwie porażki i jeden remis. Biorąc pod uwagę klasę 
rywali z jakimi przyszło się mierzyć naszej miejscowej ekipie, można 
uznać to za bardzo dobre wyniki, jednak prawda jest taka, że nie one 
są tutaj istotne a solidna praca wykonana podczas meczu. 
Drużyna miała przystąpić do ostatniej części okresu przygotowaw-
czego, jednak ze względu na wybuch epidemii koronawirusa treningi 
zostały wstrzymane. Mimo to patrząc na dotychczasową dyspozycję 
zawodników można być dobrej myśli jeśli chodzi o zdobywanie goli na 
boisku. Widać w drużynie ambicję i chęć do wspólnej gry. 

J. Wołoszyn

pucHary 
dla sparty

Najmłodsi piłkarze z gminy Łabunie zdobyli w tym roku 
pierwsze cenne puchary. Wywalczyli je w turnieju halo-
wej piłki nożnej w Tyszowcach.

Sportowa impreza odbyła się w czwartek, 23 stycznia. Udział w niej 
wzięli zawodnicy Akademii Piłkarskiej Sparty Łabunie W turnieju 
uczestniczyło 6 drużyn, w tym dwie ze Sparty. Najmłodsi piłkarze 
z gminy Łabunie wywalczyli po ciężkiej walce drugie i trzecie miejsce 
zdobywając dwa cenne puchary, pierwsze wywalczone w tym roku.
Zarząd klubu składa serdeczne gratulacje dla zawodników oraz po-
dziękowania dla kibicujących rodziców.
KGS Sparta zaprasza na treningi zawodników z roczników 2008-2011, 
które odbywają się w każdą środę i piątek o godzinie 16:30 na hali 
sportowej przy SP w Łabuńkach Pierwszych.                             Ł. Burdzy

w kategorii kumite I m-ce w kategorii kata; Dawid Tymczuk II m-ce 
w kategorii kata; Karol Górski III m-ce w kategorii kumite. Z kolei na 
Mistrzostwach Makroregionu Wschodniego i Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików Karate Kyokushin Dawid Kania zajął I m-ce 
w kategorii kumite i I m-ce w kategorii kata, Dawid Tymczuk II m-ce 
w kategorii kata a Karol Górski III m-ce w kategorii kumite.

Łabuńscy karatecy próbowali również swoich sił na Mistrzostwach 
Europy Open Seniorów i Pucharze Europy Juniorów, Juniorów Młod-
szych, Młodzików i Kadetów. Nasi nie zakwalifikowali się do strefy me-
dalowej jednak mieli okazję sprawdzić i doskonalić swoje umiejętności 
w gronie najlepszych zawodników Europy.                                K. Policha
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Łabunie, lata 50-te.

Fot. od p. Zwolaków.
Autor fot. nieznany.

Łabunie. 
Pierwszy z lewej podtrzymujący balda-
chim Jan Chwedyk.

Fot. od p. Zwolaków.

Łabunie, lata 60-te. 
Procesja  na  Boże  Ciało  (?). 
Dzisiejsza ul. Kościelna, w tle zabudo-
wania p. Pysiewiczów. 
Od  lewej  leokadia  Piela  z  chorągwią, 
Jan  Zwolak  z  krzyżem,  Stanisława 
Zwolak  z  chorągwią,  w  głębi  teresa 
Pysiewicz, Jan Kniaź, lucyna Pakos ze 
sztandarem  „Stowarzyszenia  Młodzie-
ży Polskiej w Łabuniach”

Fot. od p. lucyny Ferenszkiewicz 
Autor fot. nieznany


