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COVID-19: NOWE ZASADY / Wybory

Koronawirus

- nowa rzeczywistość w gminie Łabunie

Specjalnie wydzielone stanowiska zostały
przygotowane również w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej. Tu zostały utworzone
dwa miejsca do obsługi interesantów.

Obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk, obsługa interesanta przy specjalnie wydzielonym do tego stanowisku pracy. Tak wygląda przyjmowanie osób, chcących załatwić sprawy urzędowe w Urzędzie Gminy Łabunie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i bibliotece.

Zdecydowana wygrana Andrzeja
Dudy w wyborach na Prezydenta RP
w gminie Łabunie.
Wybory odbyły się 28 czerwca - I tura (wyniki w poprzednim numerze „U Źródła”) oraz
12 lipca  - II tura. W drugiej turze mieszkańcy
gminy Łabunie w zdecydowanej większości
poparli Andrzeja Dudę. Poniżej prezentujemy
wyniki:
• Liczba uprawnionych do głosowania: 5059;
• oddano głosów ważnych: 3296;
• frekwencja w gminie: 65,85%;
• najwyższa frekwencja: Obwód nr 2: Łabuńki
Pierwsze - 70,01%;
• najniższa frekwencja: Obwód nr 5: Ruszów
- 59,34%;
• kandydaci uzyskali:
DUDA Andrzej Sebastian - 81,31%;
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - 18,69%.

Obwód głosowania

w obwodzie
oddano razem
głosów:

W GMINIE ŁABUNIE

Nazwisko i imię (imiona)
kandydata

TRZASKOWSKI
Rafał Kazimierz

WYBORY
PREZYDENTA RP

DUDA
Andrzej Sebastian

W związku z panującą pandemią – COVID-19
swobodne przemieszczanie się osób po budynku Urzędu Gminy Łabunie i GOPS-u jest
zabronione.
Na parterze budynku Urzędu Gminy przygotowane jest stanowisko do obsługi interesantów. Znajduje się przy tylnym wejściu do
urzędu. Urzędnicy zapewniają, że wszystkie sprawy starają się załatwiać na bieżąco.
Prosimy o zrozumienie   tej trudnej sytuacji
i zastosowanie się do reżimu sanitarnego
tzn.: dezynfekcji rąk przy wejściu do urzędu,
zakładanie maseczki, zachowanie dystansu
społecznego.
Przypominamy, że kasa w Urzędzie Gminy
Łabunie jest nieczynna. Płatności, w tym
podatki i opłaty można wnosić w formie
bezgotówkowej – przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy.

Zmiana nastąpiła w Bibliotece Publicznej
Gminy Łabunie. Placówka przywróciła możliwość samodzielnego korzystania z regałów
książkowych. Wewnątrz biblioteki stanowisko
obsługi czytelnika zostało oddzielone ochronnymi płytami plexi. Wydłużony został również
czas pracy instytucji. Biblioteka jest teraz
Numery kont bankowych:
czynna od poniedziałku do piątku w godziNr podstawowego konta bankowego
nach 8.00-16.00, w soboty w godzinach 8.00– podatki, opłaty skarbowe:
13.00. Filia Biblioteczna w Ruszowie pozosta97 9644 0007 2001 0070 0027 0001
je nieczynna do odwołania.
Obostrzenia w związku z zapewnieniem bezNr konta bankowego
pieczeństwa uczniom, nauczycielom i innym
– opłaty za odpady komunalne:
pracownikom zostały również wprowadzo05 9644 1075 2011 0070 0027 0028
ne w szkołach na terenie gminy Łabunie.
To m. in. zasady dotyczące samego wejścia
Nr konta bankowego
do budynków obu placówek, dezynfekcji,
– opłaty za ścieki i wodę:
pobytu osób postronnych i wreszcie reguły
21 9644 1075 2011 0070 0027 0031
dotyczące odbywania lekcji w klasach. Zapewnienie bezpieczeństwa to także kwestie
W przypadku dokonywania opłat na wyżej wy- związane z przewozem uczniów autobusami
mienione konta w Punkcie Obsługi Bankowej szkolnymi i przebywania na szkolnych plaw Łabuniach Powiatowego Banku Spółdziel- cach zabaw.
czego w Zamościu nie jest doliczana prowizja.
dsk

Obwód głosowania nr 1:
Barchaczów, Bródek, Dąbrowa

321

59

380

Obwód głosowania nr 2:
Łabuńki Drugie, Łabuńki Pierwsze, Mocówka

731

164

895

Obwód głosowania nr 3:
Łabunie

707

197

904

Obwód głosowania nr 4:
Łabunie-Reforma, Wólka Łabuńska

368

104

472

Obwód głosowania nr 5:
Ruszów, Ruszów-Kolonia

258

47

305

Obwód głosowania nr 6:
Majdan Ruszowski

139

12

151

Obwód głosowania nr 7:
Wierzbie

156

33

189

2680

616

3296

na kandydata oddano razem głosów:

Inwestycje

Dofinansowanie
na C. O. M.
W środę, 2 września Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka podpisał
z Wojewodą Lubelskim – Lechem
Sprawką umowę o dofinansowanie budowy Centrum Opiekuńczo
-Mieszkalnego w Bródku. Kwota finansowego wsparcia to 2,5 mln zł.
Inwestycja zakłada budowę nowego budynku
przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Będzie to nowoczesny obiekt
zapewniający kompleksową i specjalistyczną
pomoc, opiekę, wsparcie oraz terapię psychologiczną i rehabilitacyjną.
Celem funkcjonowania COM-u jest podtrzymywanie i rozwijanie samodzielnego życia,
podnoszenie poziomu zaradności życiowej
i sprawności psychofizycznej oraz przystosowanie do funkcjonowania społecznego osób
niepełnosprawnych.

Dzięki powstaniu nowego obiektu zostanie
Fundusze
zapewniona opieka dla 20 osób, w tym także
na
inwestycje
zapewniona będzie opieka całodobowa. Centrum będzie stanowiło wsparcie w zakresie
W ramach walki z negatywnymi skutkami panpotrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapodemii – Covid-19 gmina Łabunie w ramach
biegania wtórnym powikłaniom, stymulowania
rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji
otrzymała ponad 650 tys. zł dofinansowania.
poznawczych i społecznych. Uczestnicy będą
Wsparcie może zostać przeznaczone na dofimieli zapewnioną możliwość niezależnego,
nansowanie kosztów inwestycji realizowanych
samodzielnego i godnego funkcjonowania
przez jednostki samorządu terytorialnego.
oraz otrzymają adekwatną pomoc.
Środki zostaną wydatkowane na planowane
Kwota wsparcia to 2,5 mln zł. W całości bę- w najbliższym czasie inwestycje na terenie
dzie przeznaczona na inwestycję związaną gminy Łabunie.
z budową Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnered.
go.
Centrum o powierzchni prawie 500 m kw. powstanie w Bródku na działce,  na której kiedyś
funkcjonowała szkoła. W budynku znajdą się
4 sale terapeutyczne i 2 pokoje mieszkalne
oraz gabinet pielęgniarki, psychologa, sala
rehabilitacyjna i pomieszczenia pomocnicze
(łazienki, szatnie).
Otwarcie obiektu planuje się na początek
2022 r.
red.

Dofinansowanie
na energooszczędne
oświetlenie

proj. Biuro Inżynierskie Matej & Matej s. c.
E. Matej B. Matej

Grill
przy Izbie
Przy Izbie Muzealnej w Barchaczowie powstało kolejne miejsce rekreacji. To duży grill i urządzenia towarzyszące.

tablicy informacyjnej. Miejsca wypoczynku
i integracji powstały w Barchaczowie w gminie Łabunie, a także w Grabowcu, Kolonii Sitno, Sułowie, Chomęciskach Małych, Nieliszu,
Iłowcu, Żukowie, Kraczewie. Nowa infrastruktura będzie służyć lokalnym mieszkańcom
oraz turystom podczas organizowanych spotkań i wydarzeń kulturalnych oraz przyczyni
się do poprawy jakości przestrzeni publicznej
na terenie działania LGD Ziemia Zamojska.
Infrastruktura jest efektem projektu współpracy, który realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. 	       
red.

fot. LGD Ziemia Zamojska
We współpracy z LGD Ziemia Zamojska w ramach projektu pt. „Rozwój Aktywności Mieszkańców” dokonano montażu zestawu rekreacyjnego w formie grilla. Posłuży jako miejsce
wypoczynku i integracji mieszkańców. Każdy
komplet małej architektury składa się z grilla
betonowego z wiszącym rusztem, stołu betonowego z ławkami, 2 ławek betonowych
łukowych, betonowego kosza na śmieci oraz

Oficjalny fanpage
Izby Muzealnej
w Barchaczowie
Zapraszamy do polubienia fanpage’a i obserwowania wydarzeń. Ostatnie z nich to
warsztaty malowania aniołów na drewnie
zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska.
facebook.com/izbamuzealnabarchaczow

Prawie 300 tys. zł wsparcia z funduszy
europejskich
otrzymała
gmina Łabunie na energooszczędne oświetlenie uliczne. W piątek,
24 lipca Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka odebrał od Marszałka Województwa Lubelskiego –
Jarosława Stawiarskiego umowę na
dofinansowanie inwestycji.
Gmina Łabunie otrzymała dofinansowanie
unijne na realizację zadania pn. „Modernizacja i wymiana oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Łabunie”. Kwota wsparcia z funduszy
zewnętrznych to prawie 300 tys. zł. Wartość
całej inwestycji wynosi ponad 420 tys. zł. Za te
pieniądze na terenie gminy Łabunie zostanie
wymienione oświetlenie na ledowe. Pojawi się
Majdanie Ruszowskim, w cześci Barchaczowa oraz na niektórych ulicach w Łabuniach
(osiedle).
Inwestycja będzie realizowana z funduszy
pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 w ramach Działania 5.5. Promocja
niskoemisyjności. Na 88 złożonych wniosków
gmina Łabunie w rankingu projektów znalazła
się na trzecim miejscu. 		        dsk

fot. Piotr Wójcik UMWL
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Inwestycje

DrogOWE INWESTYCJE
W GMINIE ŁABUNIE

Łabunie, ul. Osiedlowa

Nowe odwodnienia, brak dziur a co najważniejsze – gładki asfalt. W gminie Łabunie po kilku drogach jeździ się lepiej. Lifting przeszły odcinki tras
w Barchaczowie oraz ulica Górna i Osiedlowa w Łabuniach. Postępują także prace na sześciokilometrowym odcinku drogi Pniówek-Ruszów-Wierzbie-Łabunie, lepiej jeździ się też po drodze gminnej w Ruszowie.
Barchaczów
Nowy asfalt został wylany na prawie 600 m długości (od krzyżówki przy boisku do wylotu
na trasę powiatową). Odtworzono także pobocza. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych w Zamościu. Inwestycja została zrealizowana w ramach dofinansowania ze środków celowych budżetu samorządu Województwa Lubelskiego w wysokości 71 tys. zł (59,22%
kosztów).

Droga została wyremontowana przez powiat
przy wsparciu finansowym gminy Łabunie.
Remont przeszedł 650 metrowy odcinek drogi. Pracami zajmowało się Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe SADEX Janusz Sadlik z Kolonii Sitno. Inwestorem był Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu. Jak poinformował redakcję „U Źródła” ZDP, koszt prac wyniósł prawie
260 tys. zł. Połowa tej kwoty – 130 tys. zł to
pomoc finansowa udzielona powiatowi zamojskiemu przez Radę Gminy Łabunie.

Droga Pniówek - Ruszów - Wierzbie - Łabunie

Przed remontem

Po remoncie

Łabunie, ul. Górna
Na ul. Górnej nowa nawierzchnia asfaltowa pojawiła się na odcinku prawie 1 km. Tu udrożniono również rowy, wykonano zjazdy. Pracami zajmowało się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zamościu. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – ponad 270 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji – prawie 390 tys. zł.

Przed remontem

Inwestycja realizowana jest wspólnie z Powiatem Zamojskim przy wsparciu finansowym gminy Łabunie w wysokości ponad 1,5 mln zł. Na
prawie 6 km został wylany nowy asfalt. Pozostałe prace to m. in.: przebudowa skrzyżowań,
montaż barier energochłonnych i aktywnego
przejścia dla pieszych. Inwestycja realizowana
jest przy współudziale środków z rządowego
Funduszu Dróg Samorządowych.

Po remoncie

Ruszów
Na ukończeniu jest przebudowa drogi w Ruszowie. Tu lifting przechodzi 1-kilometrowy odcinek
tej trasy. Gmina Łabunie na ten cel otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - prawie 225 tys. zł. Wartość całej inwestycji to ponad 370 tys. zł. Przebudową drogi
zajęło się Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX Janusz Sadlik.

Przed remontem
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Po remoncie

W planach jest również budowa chodnika
w ciągu ul. Lipskiej w Łabuniach. Będzie to
dalszy ciąg istniejącego już ciągu pieszego.
Prawie pół kilometrowy odcinek drogi będzie
realizowany wspólnie z powiatem zamojskim.
Gmina Łabunie do inwestycji dołoży ok. 100
tys. zł. 				         dsk

Wydarzenia

Remonty
i utrzymanie zieleni
Koszenie traw, prace naprawcze
przy świetlicach wiejskich – w gminie Łabunie trwają prace gospodarcze mające na celu pielęgnację
terenów zielonych oraz utrzymanie
bieżące budynków gminnych.
W gminie Łabunie systematycznie trwają prace naprawcze nawierzchni z kostki brukowej
przy świetlicach wiejskich, remizach OSP. Naprawy są związane z koniecznością poprawy

systemu odprowadzania wody deszczowej
od budynków. Prace polegają na naprawie
uszkodzeń nawierzchni oraz montażu korytek
odpływowych. Dotychczas remonty zrealizowano w miejscowościach: Majdan Ruszowski,
Łabuńki Pierwsze, Łabuńki Drugie, Ruszów
i Barchaczów. Prace wykonywane są przy
wsparciu osób wykonujących prace na cele
społeczne. Do końca roku planuje się wykonanie napraw przy wszystkich takich obiektach wymagających tego typu prac.
Jednocześnie trwają inne roboty m. in. koszenie traw, prace gospodarcze i pielęgnacyjne
oraz ogólne prace porządkowe.

dsk

Złote Gody 2020

•
Piętnaście par z 50-letnim stażem małżeńskim z gminy •
•
Łabunie świętowało w piątek, 25 września jubileusz dłu- •
goletniego pożycia małżeńskiego.
•
•
•
Mszę w intencji jubilatów odprawił proboszcz parafii – ks. Andrzej •
Łuszcz. Po nabożeństwie w Domu Kultury w Łabuniach odbyła się •
uroczystość wręczenia Medali ,,Za długoletnie pożycie małżeńskie” •
przyznanych przez Prezydenta RP. Uroczystość otworzył Wójt Gmi- •
ny Łabunie – Mariusz Kukiełka. Do życzeń Wójta dołączyli się obec•
ni na wydarzeniu: ks. Andrzej Łuszcz, Przewodnicząca Rady Gminy
•
Łabunie – Elżbieta Kuźma oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy –
•
Mariusz Kliza. Zgromadzeni jubilaci oprócz medali otrzymali również
•
słodki upominek i kwiaty.

Odznaczeni:
Maria i Mieczysław Adamowicz z Łabuniek Pierwszych
Zofia i Ryszard Burdzy z Wierzbia
Maria i Janusz Chwedyk z Łabuń
Walentyna i Gabriel Gontarz z Łabuń
Maria i Hieronim Helman z Łabuń
Joanna i Jan Jachtoma z Łabuniek Drugich
Teresa i Tadeusz Kokoć z Łabuń-Reformy
Elżbieta i Aleksander Kuźma z Barchaczowa
Jadwiga i Stanisław Michońscy z Ruszowa-Kolonii
Bogumiła i Jan Misztal z Łabuń
Helena i Antoni Mróz z Bródka
Teresa i Marian Paszt z Łabuniek Pierwszych
Janina i Ryszard Pupiec z Łabuniek Pierwszych
Teresa i Stanisław Pyś z Łabuń
Cecylia i Antoni Sokołowscy z Łabuń

W 81. rocznicę
wybuchu II Wojny
Światowej
1 i 2 września władze Gminy Łabunie: Wójt
Mariusz Kukiełka i Przewodnicząca Rady
Gminy Elżbieta Kuźma, a także przedstawiciele środowisk kombatanckich złożyli kwiaty
i zapalili znicze na grobach żołnierzy, którzy
zginęli w działaniach wojennych 1939 r.        red.

Dołącz do projektu
„Pod biało-czerwoną”

dsk

Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu
i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy. „Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć
nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość
naszej Ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. Celem projektu jest także godne upamiętnienie
zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920
roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są
symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za
które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce,
której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu
DOŁĄCZ DO NAS!
i flagi zależeć będzie od mieszkań- Oddaj głos poparcia wypełniając formularz
ców.
dostępny na:
bialoczerwona.www.gov.pl

Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online.

Kwartalnik Gminy Łabunie

Do dzieła mieszkańcy gminy Łabunie !!!

dsk
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Świadkowie przeszłości

Stanisław Niemczuk (pierwszy z lewej), 2019 r.,
fot. ze zbiorów A. Szykuły-Żygawskiej

Siedzimy u Stanisława Niemczuka na podwórzu. W cieniu, pod dawną obórką, która nie spełnia już swej pierwotnej funkcji, jest w lipcowe popołudnie przyjemnie
chłodno. Mój rozmówca od czasu do czasu zerka w niebo – za gołębiami. Pozostało mu kilkanaście: Ojciec był
gołębiarz, bracia Czesiek i Todek też, ja gdzieś później
się tym zainteresowałem. Gołębiarska rodzina – kwituje, po czym dodaje: kiedyś gołębie to była atrakcja. Nie
było akwarium, ani komputera. Żaden syn nie jest za
gołębiami. Wnuk się zapowiadał... Pachną papierówki,
jedyne już takie na naszej ulicy.

Obrazki
z życia

było podwórze i studzienka. Ją zapamiętałem
szczególnie, ponieważ kiedyś do niej wpadłem. Uratował mnie Nowakowski z Wierzbia. Dzięki niemu żyję. A było ze mną ciężko:
sama skóra i kości u kilkuletniego dziecka,
Tu, gdzie siedzimy to była nasza ojcowizna – które zatruło się zlewkami. Mama szykowała
zaczyna opowieść mój rozmówca. Pradziadki mi już garniturek do trumienki. Po pół roku lei dziadki tu mieszkali. Matka, z domu Antoni- żenia, organizm się wybronił.
szewska też się tutaj urodziła. Antroniszewscy W Łaskarzewie byliśmy do końca wojny. Ale
byli przed wojną ogrodnikami u hrabiego Ko- nie wszyscy. Ojciec, tak jak inni zdolni do prałaczkowskiego, a potem u Łabędzkiego. Był cy mężczyźni, został od nas oddzielony i skietam ogród z roślinami, krzewami jakich nikt na rowany na roboty. Zdołał jednak uciec i nas
wsi nie miał. Za wojny później sąsiedzi je po- odnalazł.
wycinali. Niewiele pozostało. Prawie nic.
Mój rozmówca opowiada wojnę prosto, bez
Przed wojną, na Piaskach (przysiółek Łabu- emocji. Ma 82 lata. Rocznik 38. Jest na naszej
niek Pierwszych – przyp. aut.) byliśmy całą ro- ulicy nestorem. Wie najwięcej, bo najwięcej
dziną: rodzice, moje starsze rodzeństwo i ja. spośród nas przeżył. On i jeszcze jedna sąGospodarka była akuratna: krowa, jakiś koń siadka – Alfreda Zakrzewska z końca Piask.
albo kobyłka, pies Krabek, który przeżył wojnę Ojciec, pamiętam, chorował na tyfus. Wszyu sąsiadów Dybzińskich, no i te gołębie.
scy zresztą chorowali na tę chorobę. Matka
również.
Wojna
Wysiedlili nas w 42 roku - 12 grudnia. Zabrali
nas za druty do Zamościa i tam byliśmy około
miesiąca, a potem wywieźli do Łaskarzewa.
Tam ludzie wojny jeszcze nie znali. Było spokojnie, każdy w swoim domu.
Przyjechało nas do miasteczka sporo rodzin.
Pamiętam dwie rodziny z Wierzbia: Nowakowskich i Szarafinów. No i ludzi z Majdanu Krynickiego. Mieszkaliśmy w oddzielnym domu,

Łabuńki Piaski, rodzeństwo Teodor, Stanisław i Hania Niemczuk, późne lato 1939
roku, zbiory Stanisława Niemczuka
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Pierwsze wspomnienie
Wszystkiego nie pamiętam. Ale moment wysiedlenia – a miałem wtedy cztery lata – a potem oswobodzenia – tak. Jak było za drutami
nie pamiętam.
Był głód. Miała nam pomagać jakaś opieka.
Coś się jadło, ale dokładnie nie powiem co.
Matka nie zarabiała, więc skądeś musiało być
to jedzenie.

Kazimiera Antoniszewska (siostra babci
St. Niemczuka), koniec XIX w., zamordowana przez Niemców w Oświęcimiu,
zbiory Stanisława Niemczuka

Kojarzę smak tranu którym nas poili. Był jak
galareta, okropny w smaku. Zupę? – dawali
nam czasem z brukwi.
Zimy były trudne. Trzeba było ogrzać mieszkanie, to chodziliśmy do lasu po gałęzie sosnowe i tym żeśmy palili.
Pamiętam zdarzenie: starsze małżeństwo poszło na grzyby do lasu. Byli z Majdanu Krynickiego. Pojedli, ale grzyby były trujące. Przez
okno wszyscy patrzyliśmy jak robią im sondę.
Odratowali ich.
Pamiętam też, że mama jeździła z Łaskarzewa do Warszawy. Tam w szpitalu leżał chory
Stefcio – mój starszy brat.

Wyzwolenie
Kto Was oswobodził? – Pytam Pana Stanisława. Odpowiada rzeczowo:
- Ruscy: Skombinowali samochód ciężarowy
i na tym samochodzie wywieźli nas w stronę
Łabuniek. Pamiętam postój w Jatutowie. Tam
mieliśmy kuzyna i u niego żeśmy się na początek zatrzymali. On nas nakarmił i stamtąd
wróciliśmy na ojcowiznę.
Podczas wojny zginęła babcia Adela i babci
siostra Kazimiera Antoniszewskie.

Ojcowizna
Doszliśmy do Piasków. Patrzymy – gołe pole.
Porozbierane wszystko: dom, obora, stodoła.

Adela Antoniszewska (babcia Stanisława
Niemczuka), koniec XIX w., zamordowana
przez Niemców w Oświęcimiu,
zbiory Stanisława Niemczuka

Świadkowie przeszłości

Łabuńki Piaski, przed domem rodzinnym, od lewej strony dzieci Stanisława i Haliny
Niemczuków – Wojciech i Małgorzata, dalej Halina Niemczuk (z domu Dziekan) z małym
Andrzejem na rękach, dalej mama Stanisława Niemczuka, po 1969 r.,
zbiory Stanisława Niemczuka
Nie było nic.
Decyzją komitetu, w którym – pamiętam – zasiadał Bronisław Kolenda skierowano nas na
mieszkanie do Zakrzewskiego, na końcu Piasków. Ojciec nie za bardzo chciał tam iść, ale
wyjścia nie było. Tam byliśmy kilka dobrych
miesięcy. Tam urodził się brat Cesiek.
W domu Zakrzewskiego razem z nami mieszkali też Ruscy. Różni byli. Dobrzy i źli. Dwóch
takich nawet nas dokarmiło. Robili pyszną
kaszę. Nazywali się Kurzach i Pratka. Był też
Iwan. Ładny chłopak, taki z większa ogładą,
a nie taki cep jak pozostali.
Potem przenieśliśmy się trochę bliżej ojcowizny - do mieszkania Szarugi, który nie wrócił
z Oświęcimia. Zostały po tej rodzinie dzieci:
Józek i Bronka, a rodzice i ich jedno dziecko
zginęli. Mieszkaliśmy tam parę lat, nim ojciec
postawił dom. Pościągał zdobyte deski i bale,
bo przecież zarobku wtedy żadnego nie było.
Pamiętam, że w Sośninie był skład bomb.

Małżeństwo
Żona moja - Halina - to rocznik 43. Pochodzi
z Wólki Łabuńskiej, z rodziny Dziekan. Poznałem ją jak byłem na przepustce z wojska.
Chodziło się wtedy do Łabuń do kina Piast:
Stoję przed kinem i widzę jak do środka nasi
wchodzą. Była też dziewczyna – moja przyszła żona. Poznała mnie z nią jej starsza siostra Freda. I tak się zaczęło.
Ślub nasz odbył się w 63 roku, więc można by
powiedzieć, że po wojsku miałem jeszcze trzy
lata swobody…
Zabawę weselną mieliśmy w Łabuniach. Potem na świat przyszły dzieci. Ja zarabiałem
jako stolarz w wielobranżowej spółdzielni stolarskiej. I tak do emerytury. Jak to stolarz - palce potraciłem, ale nie narzekam.
Także, rozkoszy w tym życiu nie było. Było
bieda, głód i ubóstwo. Po wojnie - nie lepiej
bo przecież przejechaliśmy na przysłowiowe
gołe pole. Jakoś się dzięki Bogu to wszystko
przeżyło.
Wysłuchała:
Agnieszka Szykuła-Żygawska

Na zakończenie nauk cechowych wysłali nas
na szkolenie. Trafiłem do Olsztyna na trzy
miesiące. Byłem nawet starostą tego kursu.

I do pracy
Kopaliśmy groblę na tutejszych stawach. Pracowaliśmy we trzech: Maciej Zimek, Fredek
Zając i ja. Trwało to trzy miesiące i to był już
jakiś awans, bo za zarobione pieniądze to już
kupiłem sobie i garnitur i rower.

Potem było wojsko
Kupiłem sobie ten rower, w międzyczasie
wzięli do wojska – to był 58 rok. I jak przyjechałem z tego wojska na przepustkę, to i już
roweru nie było. Jak to mówią - złożył się.
W wojsku byłem w Chełmie, wyszedłem w 60
roku. W listopadzie. Jeszcze jako kawaler.

Łabunie-Reforma, przyjęcie weselne Haliny
i Stanisława Niemczuków, na lewo od Pana
Młodego Teodor Niemczuk – brat Stanisława
i – przed nim - Krystyna Bednarczuk, 1963 r.,
zbiory Jana Niemczuka

Szkoła Podstawowa?
Nauki pobierałem już w czasach, gdy szkoła
podstawowa była w pałacu w Łabuńkach, bo
moja starsza siostra zaczynała edukację jeszcze w tzw. popówce na końcu Starej Wsi. Oj
zolili nauczyciele, że nie raz łapa spuchła…
Nauczycielki pamiętam dwie: Zimkową i jej
siostrę Paszkowską.
Wszędzie chodziło się na piechotę. Nawet
później, gdy miałem praktykę stolarską w Zamościu: z Łabuniek na starówkę pieszo.
Zawód
Stolarki uczyłem się w Zamościu, w tak zwanym terminie, czyli za ucznia. Z jeszcze jednym kolegą byliśmy u Paszkowskiego. Pamiętam, że on pochodził z Włodzimierza, a ten
warsztat stolarski miał przy Rynku Wielkim,
tutaj gdzie teraz jest Apteka Rektorska. Robiło się różne meble: szafy, stoliki. Wynagrodzenia za tę pracę, rozumianą jako naukę nie
było. Pamiętam – powiem tak żartobliwie – że
za miesiąc pracy to mogłem sobie kupić co
najwyżej sandały. W trzecim roku za miesiąc
Chełm, Chełmski Oddział Wojsk Ochrony
praktyki otrzymałem 250 złotych, ale i za te
Pograniczna, Stanisław Niemczuk podpieniądze porządnych pantofli się też nie kupiczas odbywania służby wojskowej, przed
ło. Potem to co innego - i pantofle były, i nawet 1960 rokiem, zbiory Stanisława Niemczuka
na skarpetki zostało.

Kwartalnik Gminy Łabunie

Łabuńki - Sośnina, najstarsze drzewa,
sadzone na początku XX w.,
fot. A. Szykuła-Żygawska, 2008 r.
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UCHWAŁY
RADY GMINY ŁABUNIE

XV sesja			
2 września 2020 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
Łabunie za I półrocze 2020 r.
Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania
budżetu. Jak wynika z dokumentu, dochody
zostały zrealizowane w prawie 52% na kwotę
ponad 14 mln zł, a wydatki w ponad 42% na
kwotę 12,5 mln zł.
Źródłami dochodów dla gminy są m. in. opłaty
za dostarczanie wody i za ścieki komunalne,
dochody z najmu i dzierżawy czy wpływy z podatków oraz opłaty za dzieci uczęszczających
do przedszkoli spoza terenu gminy. Znacząca
pozycja dochodów to te podatkowe. W I półroczu zrealizowano je w 53%. Największe
wpływy stanowi podatek od nieruchomości
oraz rolny.
W I półroczu do gminy wpłynęły również subwencje (prawie 6 mln zł) i dotacje oraz środki
(ponad 5 mln zł). Dotacje celowe otrzymano na projekty: „Zdalna Szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, „Zdalna Szkoła+
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
i „Bądź aktywny”. Gmina otrzymała także dotacje celowe na projekty: „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom” oraz na „Budowę placów
zabaw w Majdanie Ruszowskim, Dąbrowie
i Mocówce”.
W strukturze wydatków gminnych pierwszą
pozycję zajmuje pomoc społeczna i rodzinna
oraz utrzymanie szkół gminnych wraz z obsługą. Gminne wydatki to także m. in. pieniądze
zaplanowane na modernizacje i remonty dróg
gminnych czy na gospodarkę mieszkaniową
(zakup budynku wystawionego na sprzedaż
przez PBS O/Zamość sąsiadujący z Urzędem
Gminy, remont dachu budynku mieszkalnego
w Wierzbiu). Wydatki ponoszone są również
w zakresie: ochrony zdrowia (jak działalność
punktu konsultacyjno-interwencyjnego), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
(jak utrzymanie zieleni, remonty w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód, zakup narzędzi na potrzeby bieżącej obsługi i utrzymania obiektów gminnych i terenów zielonych),
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
(jak utrzymanie biblioteki, świetlic wiejskich,
organizacja imprez, zakup nagród, dotacje na

realizację zadań z zakresu inicjatyw kultural- liczbę mieszkańców stąd zamojska rada miasta będzie wyznaczać obszar i granice aglonych).
meracji. Miasto zleci podmiotowi zewnętrzneUchwała nr 130 w sprawie określenia śred- mu wykonanie opracowania pn.: „Aktualizacja
nich cen jednostek paliwa w Gminie Łabu- aglomeracji Zamość”.
Aglomeracja została wyznaczona uchwałą
nie na rok szkolny 2020/2021
Obowiązkiem gminy jest zorganizowanie bez- Sejmiku Województwa Lubelskiego pod kopłatnego transportu i opieki w czasie przewo- niec 2014 r. zgodnie z ustawą Prawo Wodne.
zu niepełnosprawnych dzieci i uczniów we Dotychczasowe akty prawa miejscowego dot.
własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzi- wyznaczenia aglomeracji, wydane na podstacom kosztów przewozu. Obowiązek ten wyni- wie uchylonej ustawy Prawo wodne, zachoka z ustawy Prawo oświatowe. Średnią cenę wują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia
jednostki paliwa w gminie określa na każdy 2020 r.
rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, Dokument będzie podstawą do ubiegania się
uwzględniając ceny jednostki paliwa w gmi- o środki zewnętrzne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej.
nie.
Zwrot kosztów przewozu następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem a ro- Uchwała nr 133 w sprawie udzielenia przez
dzicami. Wójt zawiera z rodzicami umowę Gminę Łabunie pomocy finansowej Gmiw terminie 14 dni od dnia uzyskania informa- nie Komarów-Osada
cji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. Radni udzielili gminie Komarów-Osada pomocy finansowej na współfinansowanie kosztów
Uchwała nr 131 zmieniająca uchwałę funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej
w sprawie utworzenia samorządowej jed- w Wolicy Śniatyckiej. Uczęszczają tam osoby
nostki organizacyjnej „Centrum Usług niepełnosprawne, które mieszkają na terenie
gminy Łabunie. Udzielona pomoc finansowa
Wspólnych” i nadania jej statutu
Radni przyjętą uchwałą wprowadzili zmiany opiewa na kwotę ponad 6 tys. zł.
w statucie jednostki. Dotyczą one zadań wyUchwała nr 134 w sprawie wprowadzenia
konywanych przez CUW.
zmian w budżecie gminy na rok 2020
Uchwała nr 132 w sprawie zawarcia poro- Planowane zmiany w uchwale budżetowej
zumienia międzygminnego przy realizacji dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków
zadania polegającego na wyznaczeniu ob- o 33.600,00 zł.
Zmiany w dochodach związane są m.in. ze
szaru i granic aglomeracji Zamość
Rada Gminy Łabunie wyraziła wolę zawar- zmianą organizacyjną ze Szkół Podstawocia porozumienia między miastem Zamość wych na Zespoły Szkolno-Przedszkolne czy
a gminą Zamość, gminą Łabunie i gminą Sit- dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony
no wchodzącymi w skład aglomeracji Zamość Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwaw sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglo- nie odpadów rolniczych, big bagów.
Zmiany w wydatkach dotyczą m. in. dotacji dla
meracji.
Aglomeracja obecnie obejmuje miejscowo- Gminy Komarów na Warsztaty terapii Zajęciości: m. Zamość, gm. Zamość (m. Sitaniec, wej, w których uczestniczą mieszkańcy gmiSitaniec Kolonia, Sitaniec Błonie, Płoskie, ny Łabunie, zwiększenia wydatków na usługi
Mokre, Skokówka, Kalinowice, Wólka Panień- związane z odbiorem ścieków.
ska, Jatutów, Szopinek, Żdanów, Żdanówek,
dsk
Zwódne), gmina Łabunie (m. Łabunie, Łabuńki Pierwsze, Barchaczów, Wólka Łabuńska),
gm. Sitno (m. Jarosławiec, Boży Dar, CześniPełne teksty uchwał na
ki, Cześniki Kolonia, Sitno, Czołki i Stabrów).
Gminą wiodącą w aglomeracji jest Miasto Zauglabunie.bip.lubelskie.pl
mość ze względu na największą równoważną

Zamojskie Dni Folkloru
Online
KGW Barchaczowskie Superbabki oraz Kapela Grześki
z Ruszowa wzięła udział w Zamojskich Dniach Folkloru.
Oficjalna premiera wydarzenia odbyła się w niedzielę,
12 lipca. Z uwagi na okoliczności, związane z epidemią
koronawirusa, w tym roku impreza przeniosła się do
internetu. Udział w wydarzeniu brały również zespoły
z gminy Łabunie.
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Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonał starosta zamojski – Stanisław Grześko. Gminę Łabunie na festiwalu reprezentowały Barchaczowskie Superbabki i Kapela Grześki z Ruszowa. KGW z Barchaczowa wykonało piosenkę „Cyt,cyt” a Grześki – „Hej z góry, z góry”. Nasi
wykonawcy śpiewali w zabytkowej scenerii zespołu pałacowo-parkowego w Łabuńkach Pierwszych. Nagrania odbywały się kilka tygodni
przed rozpoczęciem Zamojskich Dni Folkloru. W sumie w Festiwalu
wzięło udział 25 zespołów.  
Występy zespołów z całego powiatu zamojskiego oraz
z gminy Łabunie można obejrzeć na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Zamościu: www.powiatzamojski.pl/pl/news/914/xxi-festiwal-zamojskich-dni-folkloru-online-2020.html. 			       dsk

Informacje

Zmiany w systemie
gospodarowania
odpadami w 2020 r.
Uchwalona przez Sejm ustawa
z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw wprowadziła szereg
niezwykle istotnych zmian mających
wpływ na gminny system gospodarki odpadami komunalnymi.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZMIESZANYCH I SELEKTYWNIE ZBIERANYCH
Miejscowości

Barchaczów
Mocówka

Zmiany dotyczą między innymi :
• zwiększenie częstotliwości odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz bioodpadów. W okresie od kwietnia do października niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
oraz bioodpady muszą być odbierane nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
• uniemożliwienie ryczałtowego rozliczania
się Gminy z podmiotem odbierającym
odpady komunalne. Obecnie podstawę
ustalenia wynagrodzenia za odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości stanowi stawka za 1 tonę
odebranych odpadów komunalnych.
Wprowadzane zmiany w ustawie wymusiły
zmiany w prawie miejscowym – Rada Gminy
Łabunie podjęła nowe uchwały dostosowane
do zmienionego stanu prawnego, w których
uwzględniono obowiązek zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów niesegregowanych
gromadzonych w pojemnikach oraz bioodpadów gromadzonych w workach.
Ponadto wyłoniony w ostatnim przetargu odbiorca odpadów Komunalnych - PGK sp. z o.
o. w Zamościu rozliczał się będzie z Gminą
w oparciu o przyjęte stawki jednostkowe opłat
i masę faktycznie odebranych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych. W tym
miejscu zwracamy się do mieszkańców z apelem o zagospodarowywanie we własnym
zakresie jak największej ilości odpadów biodegradowalnych, poprzez kompostowanie.
Zmniejszenie masy odbieranych z terenu gminy odpadów będzie miało wpływ na wielkość
podwyższenia stawki opłaty miesięcznej.
Przypominamy: nie obowiązuje segregacja
szkła według koloru. Szkło białe i kolorowe
oddajemy w workach zielonych. Do czasu
wyczerpania zapasów możliwe jest jednak
stosowanie worków białych.

Łabuńki Pierwsze

Łabuńki Drugie,
Łabunie,

Rodzaj odpadów

25 sierpnia w Ruszowie została przeprowadzona zbiórka odpadów folii
rolniczych oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Z możliwości bezpłatnego przekazania odpadów skorzystało 32 rolników posiadających
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. w Zamościu
ul. Droga Męczenników Rotundy 2,
22-400 Zamość
tel. 84 616 92 77 do 79
www.pgk.zamosc.pl

Krzysztof Wiśniewski

Zbiórka odpadów
rolniczych
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Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Zakład Transportu Odpadów
ul. Droga Męczenników Rotundy 2
22-400 Zamość
Godziny otwarcia:
• pon. - pt.: od 9.00 do 17.00
• sob.: od 9.00 do 15.00, w sezonie letnim tj. od
1 maja do 30 września od 9.00 do 17.00
• dni wolne od pracy i święta: nieczynne

gospodarstwa rolne na terenie naszej gminy.  
W ramach akcji zebrano 8,2 t odpadów. Na
ten cel Gmina Łabunie pozyskała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dostarczone przez rolników odpady zostały odebrane przez   firmę P.P.H.U. KORNEX  
z Korzeniowa.
Dziękujemy wszystkim rolnikom za wzięcie
udziału w zbiórce, gdyż tak duża ilość nagromadzonych i przekazanych odpadów rolnych
świadczy o dbałości o lokalne środowisko naturalne. 			 Krzysztof Wiśniewski
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POWSZECHNY SPIS ROLNY
Od 1 września do 30 listopada 2020
r. odbywa się Powszechny Spis Rolny 2020, który obejmuje informacje
o gospodarstwie rolnym według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
Podstawową formą dokonania spisu jest samospis internetowy, czyli każdy prowadzący
gospodarstwo rolne może sam
na własnym komputerze dokonać spisu rolnego na stronie internetowej spisrolny.gov.pl lub
klikając w link na stronie internetowej Urzędu Gminy Łabunie.  
Mieszkańcy, którzy potrzebują pomocy przy
dokonaniu spisu rolnego, mogą załatwić sprawę w siedzibie UG Łabunie. Znajduje się tu
specjalnie przygotowane stanowisko do samospisu, a w przypadku problemów można
skorzystać z pomocy pracownika Urzędu
Gminy. Do osób,  które nie dokonały samospisu zadzwonią rachmistrzowie w celu przeprowadzenia spisu drogą telefoniczną.
Z uwagi na niepewną sytuację epidemiologiczną w kraju nie będzie przeprowadzany
bezpośredni wywiad terenowy. Oznacza
to, że nie przewiduje się wizyt rachmistrzów
w domach.
Spisowi podlegają osoby prowadzące gospodarstwa rolne. O obowiązku spisowym powiadomieni zostali przez otrzymanie listu z podanym numerem gospodarstwa.
Zakres wpisu będzie obejmował następujące
zagadnienia:
• ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego, która uwzględnia cechy
adresowe siedziby użytkownika i siedziby
gospodarstwa rolnego. Zebranie informacji
o tym, kto użytkuje gospodarstwo rolne – osoba prawna czy fizyczna oraz o położeniu gospodarstwa rolnego, w tym na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
Opisanie struktury własnościowej użytków
rolnych w gospodarstwie poprzez zebranie
danych o powierzchni wchodzących w skład
gospodarstwa gruntów własnych i dzierżawionych, a także wydzierżawionych innym rolnikom. Działalność rolnicza i inna niż rolnicza
prowadzona w gospodarstwie rolnym. Zebrane dane pozwolą na analizę stanu i kierunków zmian w liczbie i strukturze gospodarstw
rolnych ogółem i w poszczególnych grupach
gospodarstw, wyodrębnionych na podstawie
różnorodnych kryteriów. Zostanie również
opracowana typologia gospodarstw rolnych,
co pozwoli na ich porównanie z gospodarstwami z innych krajów UE,
• użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów, tj. informacje o ogólnej powierzchni gruntów gospodarstwa, w podziale na poszczególne kategorie użytkowania
oraz powierzchni zasiewów poszczególnych
upraw rolnych. Uzyskane dane o strukturze
użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów,
w porównaniu z danymi z lat poprzednich (poprzedni rok, poprzedni spis) pozwolą ocenić
kierunki zmian w produkcji roślinnej oraz stopień specjalizacji gospodarstw rolnych prowadzących tę produkcję oraz trendy rozwojowe
związane z polityką rolną,
• zwierzęta gospodarskie, tj. stan
liczebności i strukturę pogłowia zwierząt gospodarskich poszczególnych gatunków, tj.
bydła według grup wiekowo-użytkowych,
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trzody chlewnej według grup wagowo-użytkowych, owiec, kóz, koni, królików, pozostałych zwierząt futerkowych, zwierząt łownych
utrzymywanych w gospodarstwie rolnym
dla pozyskania mięsa, pni pszczelich oraz
drobiu z podziałem na gatunki, a dla drobiu
kurzego – z uwzględnieniem struktury stada
według kierunków użytkowania. Uzyskane
dane o pogłowiu zwierząt i jego strukturze,
w porównaniu z danymi z lat poprzednich
(poprzedni rok, poprzedni spis) pozwolą ocenić kierunki zmian w produkcji zwierzęcej na
przestrzeni kilku lat i w skali roku, stopień specjalizacji gospodarstw rolnych utrzymujących
zwierzęta, ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia,tj. dane o: liczbie ciągników własnych
i wspólnych, w podziale na klasy mocy silnika
oraz liczbie wybranych maszyn i urządzeń
rolniczych. Zebrane dane pozwolą określić
zmiany, które zaszły na przestrzeni lat w wyposażeniu gospodarstw rolnych w maszyny
rolnicze oraz ciągniki, a szczególnie w zakresie mocy silników. Pozyskana zostanie również informacja o tym, czy gospodarstwo rolne
posiada urządzenia służące do pozyskiwania
energii odnawialnej według źródeł energii:
wiatr, biomasa (w tym biometan), słońce,
woda, inne. Uzyskane dane zostaną wykorzystane m.in. przy opracowywaniu wskaźników
agro-środwiskowych,
• zużycie nawozów, tj. dane w czystym składniku o ilości stosowanego nawożenia mineralnego (w podziale na nawozy
azotowe, fosforowe, potasowe), wapniowego
oraz nawożenia organicznego pochodzenia
zwierzęcego. Uzyskane dane pozwolą określić poziom nawożenia gleb niezbędny do
oceny warunków produkcji,
• pracujący w gospodarstwie
rolnym, tj. informacje w zakresie wielkości i struktury zasobów pracy w rolnictwie.
Uwzględniane są wszystkie osoby wykonujące pracę w gospodarstwie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, nawet jeżeli
była to praca w minimalnym wymiarze godzin,
we wszystkich typach gospodarstw, łącznie
z tymi, których produkcja rolnicza była przeznaczona wyłącznie lub głównie na użytek
własny, a nie na sprzedaż. Podstawowe informacje dotyczą: statystycznego opisu populacji
pracujących w gospodarstwie rolnym w ciągu
12 miesięcy poprzedzających badanie według
kategorii zalecanych przez KE, tj. rodzinnej
siły roboczej, w tym dla użytkowników i członków ich rodzin, pracowników najemnych stałych i dorywczych, osób udzielających pomocy sąsiedzkiej, pracowników kontraktowych
(w podziale według płci i wieku dla wybranych
kategorii), poziomu wykształcenia rolniczego osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
wkładu pracy w gospodarstwo rolne: użytkownika i członków jego rodziny (w przeliczeniu na pełne etaty), pracowników najemnych  
stałych, pracowników najemnych dorywczych,
kontraktowych i pomocy sąsiedzkiej, działalności pozarolniczej prowadzonej w indywidualnym gospodarstwie rolnym: użytkownika
i członków jego rodziny: w gospodarstwie rol-

nym (poza rolnictwem), poza gospodarstwem
(rolnicza i pozarolnicza), pracowników najemnych w gospodarstwie (poza rolnictwem,
bezpośrednio związana z gospodarstwem
rolnym). Uzyskane dane posłużą do oceny
sytuacji wiejskiego rynku pracy i możliwości
rozwoju obszarów wiejskich, a w zestawieniu
z danymi o wytworzonej produkcji rolniczej
pozwolą na dokonanie analiz produktywności
polskiego rolnictwa,
• struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystanie z programów
wsparcia dla rolnictwa, tj. informacje: jaką
część w łącznych dochodach gospodarstwa
domowego z użytkownikiem gospodarstwa
rolnego z okresu 12 miesięcy poprzedzających badanie stanowią dochody z tytułu:
prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej, pozarolniczej działalności gospodarczej,
pracy najemnej, emerytur lub rent oraz innych
źródeł niezarobkowych poza emeryturą i rentą, fakt korzystania przez gospodarstwo rolne
z płatności do gruntów rolnych i z programów
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich,
• metody produkcji rolnej (wpływ
rolnictwa na środowisko),tj. metody uprawy gleby (orki), zabezpieczanie gleby przed
wypłukiwaniem składników pokarmowych,
zabiegi przeciwerozyjne i elementy liniowe
krajobrazu,   systemy utrzymania zwierząt
gospodarskich: wypas zwierząt na gruntach
użytkowanych w gospodarstwie i nienależących do gospodarstwa gruntach wspólnego
wypasu a także typy budynków inwentarskich dla bydła, trzody chlewnej i kur-niosek
z uwzględnieniem liczby stanowisk oraz systemu utrzymania. Uzyskane informacje w połączeniu z innymi danymi o infrastrukturze
gospodarstw wykorzystane zostaną do analiz
wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko
naturalne (natężenie chowu a kwestie przechowywania i zagospodarowania gnojówki,
gnojowicy, obornika).
Została uruchomiona infolinia spisowa o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia
zgodny z cennikiem operatora), z którą można się kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu
rolnego. Uzyskać tam będzie można pomoc
w wypełnieniu formularza spisowego, zweryfikować tożsamość rachmistrza terenowego,
upewnić się czy nasze gospodarstwo jest objęte obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt,
że już nie prowadzimy gospodarstwa rolnego.
Udział w spisie rolnym
jest obowiązkowy!
Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju.
Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny
zastosowanych i kreowania nowych narzędzi
Wspólnej Polityki Rolnej.

red.

Wokół jednego zabytku / Z biblioteki

Święci Pańscy z kościoła w Łabuniach
Kwiatki świętej Tereski
czyli deszcz róż
W kościele w Łabuniach, na zasuwie ołtarza bocznego stojącego w sąsiedztwie wejścia do kaplicy Tarnowskich (od strony ołtarza głównego)
znajduje się obraz św. Tereski od Dzieciątka Jezus. Jest to pochodzący
z lat 20. XX wieku olejny wizerunek tej świętej – młodziutko zmarłej patronki misji katolickich, sierot, dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii
Świętej.
Obraz ma format stojącego prostokąta ujętego
u góry półokrągło. Scena podzielona jest na
dwie strefy: ziemską i niebiańską. Sferę ziemską tworzy ukazany w szerokiej panoramie
krajobraz. Niebiańską – obejmującą ¾ obrazu
stanowi ukazana centralnie na tle nieba wokół
obłoków postać świętej. Jest ubrana w habit
zakonny, klęczy. W dłoniach trzyma kwiaty
polne, z których kilka opada wokół niej i niżej
– w kierunku „sfery ziemskiej”. Krajobraz to
ukazana w oddali osada. Na płaskim terenie,
poprzedzonym zielonymi łąkami widać korony

drzew, a wśród nich kościół z widoczną wieżą. Scena, jak większość, którym towarzyszy
postać młodo zmarłej św. Tereski ujmuje pięknem przyrody. Tonacja obrazu jest soczysta,
wyrazista. Uroku dodają scenie trafnie oddane, barwne kwiaty o delikatnych płatkach, pogodne błękitne niebo i soczysta zieleń łąk. Św.
Tereska jest ukazana jako młoda dziewczyna
jasnej karnacji i delikatnych rysach twarzy.
W lewym dolnym rogu tego obrazu znajduje
się nieczytelna sygnatura (Lange?).
Obraz anonimowego autora, będący być

Święta Teresa urodziła się w 1873 roku w miejscowości Alencon we Francji jako ostatnia
z dziewięciorga dzieci. Rodzice byli ludźmi pobożnymi i doświadczonymi przez cierpienie –
wcześniej stracili czworo dzieci. Okazało się, że i Teresie grozi śmierć, ponieważ matka nie
mogła jej karmić. Po kilku miesiącach niemalże zagłodzonym dzieckiem zajęła się wiejska
kobieta, u której niemowlę pozostało pierwszy rok życia.
Po powrocie do domu krótko cieszyła się bliskością mamy chorej na raka. Po jej śmierci
w 1877 roku rodzina przeprowadziła się do Lisieux do domu wuja. Gdy Tereska skończyła
8 lat, rozpoczęła naukę w szkole klasztornej sióstr benedytek. W 1883 r. została uzdrowiona z ciężkiej choroby za pośrednictwem Matki Boskiej Zwycięskiej. Trzy lata później w noc
Bożego Narodzenia otrzymała łaskę wzmocnienia w znoszeniu cierpień. Wkrótce odkryła
w sobie powołanie misyjne. Chciała wspomagać cierpiące dusze. W 1887 r. poprosiła tatę
o pozwolenie na wstąpienie do Karmelu. Mimo trudności udało się jej zrealizować pragnienie. W 1890 r. złożyła śluby zakonne. W lutym 1893 r. została mistrzynią nowicjatu. Oprócz
gruźlicy, doświadczała cierpień duchowych. Przyjmowała je z pokorą, ofiarując w intencji
grzeszników.
Zmarła w 1897 roku, w wieku zaledwie 24 lat. Sto lat później święty papież Jan Paweł II
ogłosił ją Doktorem Kościoła.

Kraszewski.
Komputery dla
bibliotek 2020
W ramach programu łabuńska biblioteka dostała 25,5 tys. zł na zakup
sprzętu komputerowego. Realizacja
zadania nastąpi jeszcze w tym roku.

Łabunie, kościół,
Św. Tereska od Dzieciątka Jezus
może fundacją parafian powstał w nawiązaniu do popularnego wzoru ikonograficznego,
inspirowanego jedną z fotografii św. Tereski.
Jest też ilustracją obietnicy jaką św. Tereska
złożyła za życia, mówiąc, że po swojej śmierci
ześle na ziemię deszcz róż. – Myślała o łaskach, ale ich zewnętrznym znakiem stały się
kwiaty.
Wizerunek św. Tereski z kwiatami, które są jej
atrybutem, podobnie jak inne jej obrazy w kościołach diecezji zamojsko-lubaczowskiej,  
mógł powstać w latach 20. ubiegłego stulecia.
Wówczas, w 1923 roku papież Pius XI ogłosił
św. Tereskę błogosławioną, a dwa lata później dokonał Jej kanonizacji.  
Agnieszka Szykuła-Żygawska
Bibliografia:
J. Gauthier, Teresa od Dzieciątka Jezus Doktor Kościoła,
przeł. J. Fenrychowa, Kraków 2006.

Prestiżowa nagroda
dla Biblioteki Publicznej
Gminy Łabunie
W piątek, 2 października w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbył się Finał Konkursu „Książka Roku
2019” oraz wręczenie Wawrzynów Pawła Konrada.

Cel programu to m. in.: zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformaTegoroczny konkurs organizowany po raz XIII był dla Biblioteki
tycznych i w gminach o niskich dochodach na
Publicznej Gminy Łabunie szczególny, ponieważ w jednej z pięjednego mieszkańca.
ciu kategorii – Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego, nagrodzona zostaBiblioteka w tym roku otrzyma też 6000 zł doła książka „Cmentarz parafii św. Dominika i Matki Bożej Szkaplerznej w Łabuniach”.
finansowania z ’’Narodowego Programu RozJest to szczególne wyróżnienie, wszak biblioteka rokrocznie wydaje i przesyła swoje publikacje
woju Czytelnictwa’’. Celem jest podniesienie
na
konkurs: 2-3 w każdym roku, ogółem ponad 30. w serii Łabuńska Biblioteczka Regionalisty
atrakcyjności oferty bibliotek poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich zapoczątkowanej przez byłego kierownika placówki – Pana Bogdana Szykułę.
zbiorach, wzrost dostępności książek, cza- W 2020 roku działalność biblioteki została dostrzeżona i wyróżniona tą zacną nagrodą - najsopism, multimediów, wydawnictw nutowych ważniejszą w świecie książek województwa lubelskiego.
i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicz- Autorką książki jest Agnieszka Szykuła-Żygawska – od sierpnia Dyrektor Biblioteki Publicznej
nych. Środki finansowane z Ministerstwa Kultu- Gminy Łabunie. Książka dostępna jest w księgozbiorze biblioteki – zapraszamy!                   
ry i Dziedzictwa Narodowego.
Agnieszka Szykuła-Żygawska
Agnieszka Szykuła-Żygawska
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Święto plonów 2020

fot. Starostwo Powiatowe w Zamościu
W niedzielę, 23 sierpnia w Łabuniach odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne. Patronat narodowy nad wydarzeniem w Stulecie Odzyskania Niepodległości objął
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda.
Gospodarzami tegorocznego święta plonów byli Starosta Zamojski Pan Stanisław Grześko oraz Wójt Gminy
Łabunie Pan Mariusz Kukiełka.
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Uroczystość
rozpoczęła się korowodem
wieńców
dożynkowych prowadzonym
przez starostów dożynek, rolników reprezentujących
Gminę
Łabunie, Panią Marię
Mozołę z Wierzbia
i Pana Leszka Piłata
z Mocówki.
Po tradycyjnym korowodzie wieńców, Gospodarze Dożynek Powiatowo-Gminnych przywitali zgromadzonych
gości. Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Łabunie Pan Mariusz
Kukiełka. Starosta Zamojski Pan Stanisław Grześko wygłosił przemówienie oraz odczytał list z okazji objęcia Dożynek Powiatowo-Gminnych w Łabuniach Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. Następnie głos zabrał Wiceminister
Sprawiedliwości Pan Marcin Romanowski oraz Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Michał Mulawa. Z okazji Dożynek Powiatowo-Gminnych na ręce Gospodarzy Dożynek wpłynęły listy od:
Wiceprezesa Rady Ministrów Pana Jacka Sasina – odczytany przez
Wicestarostę Zamojskiego Pana Witolda Maruchę, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego – odczytany przez Wójta Gminy Łabunie Pana Mariusza Kukiełkę, Posła na
Sejm RP Pana Tomasza Zielińskiego, Wojewody Lubelskiego Pana
Lecha Sprawki – odczytany przez Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Lubelskiego Pana Sebastiana Paula, Zastępcy Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie Pana Marka
Wojciechowskiego.
Najbardziej zasłużeni rolnicy Powiatu Zamojskiego zostali uhonorowani odznaczeniami honorowymi „Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznaka
honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa” jest nadawana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z własnej inicjatywy lub na wniosek m. in. organu jednostki samorządu terytorialnego. Odznaka ta może być nadana
osobom fizycznym, również cudzoziemcom, za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju
wsi i rynków rolnych.
Odznaka jest nadawana
jednokrotnie.
Na wniosek Starosty
Zamojskiego Minister
Rolnictwa i Rozwoju
Wsi nadał honorowe
odznaki 26 wyróżniającym się rolnikom
z terenu Powiatu Zamojskiego. Wicemini-
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ster Sprawiedliwości Pan Marcin Romanowski oraz Starosta Zamojski
Pan Stanisław Grześko wręczyli odznaki wyróżnionym rolnikom:
Maciej Dybioch, zam. Adamów, gm. Adamów; Dariusz Kawałko, zam.
Boża Wola, gm. Adamów; Marian Surma, zam. Grabowiec Góra, gm.
Grabowiec; Karol Babiszewski, zam. Komarów-Osada, gm. Komarów
-Osada; Edward Michnowicz, zam. Wolica Śniatycka, gm. Komarów
-Osada; Stanisław Kłyż, zam. Krasnobród, gm. Krasnobród; Stanisław
Podolak, zam. Potok Senderki, gm. Krasnobród; Przemysław Bryk,
zam. Ruszów, gm. Łabunie; Artur Janeczko, zam. Łabunie-Reforma,
gm. Łabunie; Beata Klimko, zam. Łabuńki Pierwsze, gm. Łabunie; Teresa Mróz, zam. Mocówka, gm. Łabunie; Stanisław Hrycuniak, zam.
Frankamionka, gm. Miączyn; Adam Kaszuba, zam. Zawalów Kolonia,
gm. Miączyn; Jakub Trepiet, zam. Ruskie Piaski, gm. Nielisz; Wiesław Bielak, zam. Czarnystok, gm. Radecznica; Mirosław Ryba, zam.
Wólka Czarnostocka,
gm. Radecznica; Andrzej Borowiec, zam.
Rozdoły, gm. Sitno;
Wojciech
Skulski,
zam. Boży Dar, gm.
Sitno; Ryszard Szewczuk, zam. Kalinówka, gm. Skierbieszów;
Andrzej Wodyk, zam.
Kalinówka, gm. Skierbieszów;
Stanisław
Bojar, zam. Krasne,
gm. Stary Zamość; Mariusz Król, zam. Tworyczów, gm. Sułów; Zbigniew Mazur, zam. Źrebce, gm. Sułów; Artur Dołba, zam. Bodaczów,
gm. Szczebrzeszyn; Józef Włas, zam. ul. Przedmieście Szperówka,
gm. Szczebrzeszyn; Beata Skrzyńska, zam. Guciów, gm. Zwierzyniec.
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Michał Mulawa wręczył Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze-Gloria Artis” Kierownikowi
Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie Panu Bogdanowi Szykule.
Uroczystą Mszę Świętą Dziękczynną odprawił Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Marian Rojek, Ksiądz Proboszcz Andrzej Łuszcz oraz
Ksiądz Józef Bednarski – Diecezjalny Duszpasterz Rolników. Oprawę muzyczną uroczystości przygotowali Gminny Chór Konsonans
z Łabuń, pod kierownictwem Pani Agnieszki Brylewicz oraz Gminna
Orkiestra Dęta w Łabuniach pod batutą kapelmistrza Pana Zbigniewa
Pieczykolana.
W trakcie dożynek został rozstrzygnięty konkurs na wieniec dożynkowy w dwóch kategoriach: wieńca tradycyjnego i wieńca

współczesnego. Po dokonaniu wyboru przez Komisję Konkursową –
delegacjom za pierwsze 3 miejsca, zostały wręczone  dyplomy i nagrody.
Laureaci konkursu:
W kategorii „wieniec tradycyjny”:
• I miejsce – KGW w Jarosławcu
• II miejsce  – Sołectwo Wsi Wierzbie
• III miejsce – Sołectwo Ruszów-Kolonia

•
•
•

W kategorii „wieniec współczesny”
I miejsce – Delegacja Gminy Sułów
II miejsce – KGW i OSP z Soch
III miejsce – Delegacja Gminy Skierbieszów

Nagrody
finansowe
za wieńce dożynkowe
ufundowało Starostwo
Powiatowe w Zamościu oraz Wójt Gminy
Łabunie – Mariusz Kukiełka.
Wydarzenia
towarzyszące:
piknik
w ramach projektu:
„Kasza, zboża dwa
bratanki – powrót do
tradycyjnej
polskiej
żywności” – Lubelska Izba Rolnicza, degustacja potraw przygotowanych z mąk i kasz
– Lubelska Izba Rolnicza, konkursy z nagrodami dla dzieci, młodzieży
i dorosłych – Lubelska Izba Rolnicza, występ zespołów śpiewaczych
z Gminy Łabunie, punkt informacyjno – promocyjny Głównego Urzędu Statystycznego, ekspozycja przygotowana przez Polski Związek
Łowiecki – Koło w Zamościu, punkt informacyjno – promocyjny Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, punkt informacyjno – promocyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
– Lubelskiego Oddziału Regionalnego, punkt informacyjno – promocyjny Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie.
Honorowy Patronat nad Dożynkami Powiatowo-Gminnymi objął: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Wojewoda
Lubelski Lech Sprawka oraz Marszałek Województwa Lubelskiego
Jarosław Stawiarski.
Źródło: Powiat Zamojski
fot. as

Składam serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji Dożynek Powiatowo-Gminnych w Łabuniach.
Dziękuję współorganizatorom: Staroście – Panu Stanisławowi Grześko, Sekretarzowi Powiatu - Panu Mariuszowi Zającowi, Dyrektorowi Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Panu Jackowi Małysowi, Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu –
Panu Konradowi Małeckiemu oraz pozostałym pracownikom Starostwa Powiatowego w Zamościu.
Dziękuję Starostom Dożynek: Pani Marii Mozole z Wierzbia i Panu Leszkowi Piłatowi z Mocówki, a także za oprawę Mszy Św.:
Gminnemu Chórowi Konsonans pod kierownictwem Pani Agnieszki Brylewicz oraz Gminnej Orkiestrze Dętej pod batutą Pana Zbigniewa
Pieczykolana.
Chciałbym również podziękować za zabezpieczenie wydarzenia Prezesowi Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Łabuniach – Pani Mariuszowi Braneckiemu, Komendantowi Gminnemu OSP – Panu Pawłowi Mrozowi oraz naszym druhom z gminnych
OSP.
Serdeczne słowa podziękowania za nieoceniony wkład w organizację dożynek kieruję także do Przewodniczącej Rady Gminy Łabunie –
Elżbiety Kuźmy, radnych, sołtysów i Kół Gospodyń Wiejskich. Dziękuję za przygotowanie wieńców i witaczy dożynkowych oraz za pomoc
przy dekoracji sceny. Za dekorację sceny dziękuję również Pani Marzenie Maziarczyk z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Zamościu z siedzibą w Sitnie.
Za pomoc w organizacji wydarzenia dziękuję również pracownikom Urzędu Gminy Łabunie.
Wójt Gminy Łabunie
Mariusz Kukiełka
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Rozmawiamy o...

40 lat
minęło…
Słowa piosenki z czołówki kultowego polskiego serialu „Czterdziestolatek” idealnie pasują do Pani Teresy Mróz z Mocówki, która w tym roku
obchodzi 40-lecie swojej pracy – można powiedzieć na rzecz lokalnej społeczności, ale nie tylko; bo o jej talencie słychać poza gminą Łabunie. Pani
Teresa nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat wije wieńce na dożynki, które
niejednokrotnie były nagradzane. Oprócz tego wyszywa na płótnie i wciąż
ma nadzieję, że jej pasja będzie trwać dopóki, dopóty pozwolą jej na to
chęci i zdrowie.
Dominika Saran-Kudyba: Jak zaczęła rodzić
się Pani pasja?
Teresa Mróz: Przyjechaliśmy na Mocówkę
akurat w swoje urodziny. Skończyłam wtedy
34 lata. To był 22 listopada 1977 roku. Przyszła do mnie Pani Oleńka Burdzy, mama
naszego byłego sołtysa i mówi do mnie tak:
„Pani Mrozowa, ksiądz ogłosił dożynki. Może
byśmy jakiś wieniec zrobili?”, ale ja powiedziałam: „Ja chyba nie umiem, bo ja nigdy
nie robiłam”; a ona odpowiedziała: „Troszkę
Pani, troszkę ja i jakoś zrobimy.”. Ja więc
powiedziałam: „Spróbować możemy”. To nie
było w 1977 r., bo w ’87 były dni miejscowości.
Kto wie, czy to nie było w 1980 roku. To był
mały, prosty wieniec. Nie robiłyśmy go długo.
To jeszcze kobiety z Koła Gospodyń przyszły
i pomagały. Były dwa kabłąki z pszenicy i dwa
z żyta; na dole był owies. Z tym wieńcem pojechała na dożynki młodzież z Mocówki, m.in.
najmłodsza siostra naszego byłego sołtysa,
Beatka Jędruszko – ona teraz inaczej się nazywa, ale z domu Jędruszko i mój syn Leszek
oraz Piotrek Ziarkiewicz, a Grażynka – córka
moja niosła chleb.
Potem były już kolejne wieńce i tak zapewne rozwinęła się Pani pasja?
Na przyszły rok Pan Jędruszko dospawał
nam jeszcze konstrukcję. Były chyba trzy kopułki, w tym jedna malusieńka z krzyżem na
wierzchu. To był już kształt ładnego wieńca.
W środku zrobiłam żniwiarzy. Żniwiarz miał
kosę na ramieniu, a kobieta miała grabie. To
był mój drugi wieniec. Co roku robiło się coś
innego. Nawet jednego roku było tak, że zrobiłyśmy orła. Wtedy naczelnikiem w gminie
był Pan Harczuk. Jak Mocówka przyjechała,
to jak naczelnik zobaczył orła, usłyszeliśmy
od niego: „Oj, jak Mocówka się postarała”. Za
jakiś czas przychodzi sołtys i mówi: „Kobiety,
naczelnik chce, żeby ten wieniec do gminy im
dać. Czy się zgadzacie? Ja powiedziałem, jak
da wyposażenie do świetlicy, to mu damy ten
wieniec”. I dał. W suszarni na Mocówce była
świetlica – wykończyli jedną salę. Dostaliśmy
chyba 10 stolików, z 30 krzesełek, może więcej; chyba stół jeszcze. Wieniec trafił więc do
gminy. Później zabrali go, pewnie tam, skąd
pochodził naczelnik. Dopiero po piętnastu latach tą samą konstrukcję sołtys ściągnął z powrotem i do tej pory ją mam na wzór. Na ten
wzór zrobiłam sporo wieńców.
O Pani pasji dowiedziały się sąsiednie gminy i wtedy zamówień było coraz więcej…
Z początku robiłam wieńce tylko dla wioski,
a później a to znajomym, a to koleżance i tak
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się zaczęło.
Pamięta Pani, jaki zrobiła największy wieniec?
Powyżej 2 m, a nawet i 2,5 m. Konstrukcję
spawało się taką, jaką trzeba. Jak zaczynałam robić górę, to na leżąco. Jak to zrobiłam,
to podnosiłam i tak doszłam do samego dołu.
Jak robiłam wioskowe wieńce, to kobiety przychodziły i pomagały wybierać zboże. Trzeba
je było jakoś ułożyć. Jeden z największych
wieńców robiony był do Jarosławca. W Łabuniach dostał pierwsze miejsce. Wtedy były to
dożynki powiatowe.
[W trakcie wywiadu Pani Teresa Mróz pokazuje zdjęcia wszystkich wieńców, które
robiła i przy okazji wspomina historię jednego z nich]:
Przyszedł do mnie sołtys chyba z przewodniczącą i mieli taką starą konstrukcję, tylko sam
dół, bo kiedyś robiliśmy orła na tej konstrukcji. Przynieśli to i zapytali: „Co nam Pani tu
zrobi?” Ja niewiele myśląc ten wieniec, co ja
robiłam, postawił na tej konstrukcji i wyszedł
wieniec. Przewodnicząca tylko przyniosła
kielich. Z kolei ten wieniec (pokazywany na
zdjęciu) był w Krasnobrodzie, ten robiony był
na Wierzbie, ten na Sachalin. Na Sachalinie
chcieli, żeby im zrobić kolorowy wieniec; a ten
robiłam dla Sitna, a ten z kolei do gminy Miączyn, inne do Cześnik. Wszystkie te wieńce
to ja robiłam. Kolorowe wieńce składały się
z suszek, suszonych kwiatów. Jak robiłam

Matkę Boską, to płaszcze robiłam z suszek,
gdzie indziej było malowane. Pamiętam – tak
wypadło, że to były dożynki w jednym dniu
gminno-parafialne i diecezjalne w Krasnobrodzie. Wtedy podzieliliśmy się: jedna grupa
z chlebem i korowajem została w Łabuniach,
a my pojechałyśmy do Krasnobrodu. Jeszcze
nawet sołtys mówił, że dożynki u nas, a wieniec pojechał gdzie indziej, ale był zamiast
wieńca korowaj. To wtedy sołtys żartował, że
my będziemy mieć dożynki w Łabuniach, a wy
z wikarym będziecie mszalne wino pić.
Wszystkie wieńce, które robiłam, to do różnych miejscowości, ale w województwie lubelskim; do powiatu hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego. Z tych powiatów
do mnie się zgłaszano. Niektórzy przyjeżdżali
z kalendarzami, na których były zdjęcia innych wieńców i prosili, by taki wykonać. Ja
im taki robiłam. W sumie zrobiłam kilkaset
wieńców, może trzysta. Wiele rzeczy szykuję
sobie w zimie. Wybieram wtedy rurki, sortuję – by była jedna grubość; a rurki nauczyłam
się pleść od mamy, która np. robiła plecione
stojaki na kwiaty doniczkowe. Przez te kilkadziesiąt lat były i chwile zwątpienia. Chwilowo
chciałam to rzucić. Jednak ktoś mnie przekonał, by tego nie robić. To było w ubiegłym
roku. Ksiądz chodził wtedy po kolędzie. To
był ks. Rajmund. Wtedy myślałam o szopce,
która nie dawała mi spokoju. Sama zaczęłam
z księdzem rozmowę o tej szopce. Pokazałam
mu na wzór, czy takie figurki mogą być. Wyszły jednak inne.

Rozmawiamy
o...
Wydarzenia
Mówi Pani o szopce, którą przez ostatni
okres świąteczny można było podziwiać
w Domu Kultury w Łabuniach, która brała
również udział w głosowaniu czytelników
Tygodnika Zamojskiego na najpiękniejszą
szopkę…
Jak był ksiądz po kolędzie, to był koniec stycznia 2019 r. Zaczęliśmy rozmawiać o szopce
i zapytał mnie, czy mogłabym zrobić dużą
szopkę. Odpowiedziałam, że tak i wiem, jak
się do tego zabrać. Nie obiecywałam, że zrobię na pewno, ale że spróbuję. Mówiłam księdzu, że miałam wcześniej taki zamiar, żeby
ją wykonać. Zapytał mnie więc, dlaczego nie
zrobiłam i w tych słowach wyczułam, że on nie
wierzy, że mogę zrobić szopkę. To mi dodało zapału i tym wrócił mi wiarę w siebie, bo
już zwątpiłam i miałam nic nie robić. Zaraz po
Gromnicznej w 2019 r. zabrałam się do pracy. Przynosiłam po troszku słomy do domu,
bo było zimno. W jeden dzień robiłam sploty,
pakowałam w tekturowe pudełka i sprzątałam; i tak dzień za dniem. Później zamówiłam
drzewo. Prace trwały dalej a ja nadal miałam
dużo zapału do pracy. Postaci do szopki robiłam do czerwca. Na wakacjach była przerwa,
bo przygotowywałam wieniec dożynkowy. Od
września wróciłam do prac nad szopką. Tym
razem wzięłam się za wykonanie figurek –
zwierząt. Szopkę zbudował sołtys Mocówki
Adrian Waluch i Piotr Adamczuk. Pracę nad
figurkami skończyłam pod koniec listopada.
Jeszcze wspomnę, że jak przyszli do mnie
zamawiać wieniec dożynkowy, to zaczęłam
temat tej szopki. Sołtys się tym zainteresował
i powiedział, że mi pomoże przy montażu. Kilka razy przyjeżdżał do mnie i pozbijał drewno
m.in. podstawki pod figurki. Z kolei mój sąsiad
pomógł mi przy montażu niektórych figur. Sołtys porozmawiał z Panem Wójtem, który zainteresował się szopką i zgodził się na umieszczenie jej w Domu Kultury w Łabuniach.
Czy zamierza Pani nadal dzielić się swoją
pasją?
Wszystko będzie zależało od tego, czy zdrowie pozwoli. To praca przy użyciu siły i zręczności dłoni. Uczy anielskiej cierpliwości. Pochłania bez reszty. Szkoda mi było czasu by
zagotować wodę na herbatę. Tak to pochłaniało. Pamiętam, że w jednym roku miałam
piętnaście zamówień. To wtedy już i mój mąż

mi pomagał. Zrobiłam wtedy dwanaście czy
trzynaście wieńców.
To nie jedyna Pani pasja…
Robię też na płótnie, wyszywa się igłą. Do
gminy np. robiłam Papieża. Wykonałam go
z włóczki. W gminnym konkursie , jak pamiętam to było chyba w 2015 r., praca ta zajęła
pierwsze miejsce.
Jak rodzina zapatruje się na Pani wieloletnią już pasję?
Bardzo wspiera mnie mój brat. Wydzwania
codziennie i ciągle dopytuje o moją pracę
związaną z wieńcami czy szopką. Latem tu
był i narobił zdjęć tych figurek. Co roku przyjeżdża w lecie. Jest dumny z mojej pasji. Było
też tak, że kiedyś nie prasowało się tej słomy. Kombajn wykosił i trzeba było luzem cały
dzień ją zwozić. To było za dnia, a w nocy robiłam wieniec. Nie było czasu na gotowanie,
więc zupka była z torebki (śmiech). Z początku mąż nie był zadowolony, bo to pochłaniało
dużo czasu, ale później do tego doszło, że on
mi pomagał robić. Pamiętam jeszcze jedną
historię. Była sobota przed południem. Przyjechali do mnie z jednej z miejscowości za
Sitnem. Pytali mnie, czy ja mam jakiś wieniec.
Mówili, że ktoś im tam zrobił z kwiatów kukurydzy na dożynki. Jak był świeży, był ładny;
jak ten kwiat kukurydzy wysechł, zrobiła się
miotła. Pytają mnie czy mam jakiś wieniec,
bo chcą jutro jechać do Krasnobrodu. Mówiłam im, że nie mam. Powiedziałam: „Ja Wam
zrobię. Przynieście ten wieniec z kukurydzy
i przyjedźcie, ale późnym wieczorem. Spróbuję zrobić Wam ten wieniec”. Zdarliśmy tą
kukurydzę. Wtedy mąż mi pomagał. Oni przyjechali o dziesiątej wieczorem, a ja jeszcze
nie skończyłam. Posiedzieli z godzinę czy
dwie, ale już jak ktoś czeka, to wie Pani, jaka
to robota. Mówię do nich, żeby pojechali do
domu, a ja będę robić, aż skończę, i żeby
przyjechali rano. Obiecałam im skończyć. Tak
było. Przy końcówce pracy już byłam tak zmęczona. Było już po północy. Przyjechali rano
zadowoleni. Zabrali ten wieniec i pojechali do
Krasnobrodu.
Czy wieńce robione przez Panią doczekały
się jakichś nagród i wyróżnień?
Dużo było pierwszych miejsc. Kiedyś robiłam
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klucze Watykanu. Akurat zbiegło się to z wizytą naszego Papieża Polaka w Polsce. Jak
byłyśmy pod kościołem z wieńcem na przyczepie, bo był bardzo duży, podszedł Wójt,
zobaczył ten wieniec i powiedział: „Mocówka
jedzie na dożynki wojewódzkie”; i pojechałyśmy do Gościeradowa. Tam zajęłyśmy trzecie
miejsce.
Ja mówię, że to Dar Boży. Przecież nie mam
na to ani szkoły, ani żadnego kursu. Tyle,
co się podpatrzyło na dożynkach. Z czasem
kupiłam sobie aparat, by robić zdjęcia swoim
wieńcom reprezentowanym na uroczystościach. To moje życie. Jak robiłam te wieńce,
dobrze się czułam, byłam sobą. To moja pasja. Kiedyś należałam też do Koła Gospodyń
Wiejskich. Któraś z Pań powiedziała, że ona
nie wiedziałaby, od czego tu zacząć, a ja na
to: … najlepiej od początku… Pytała, gdzie
ten początek.

Ten początek, początek Pani pasji zaczął
się 40 lat temu. W tym roku mija 40 lat Pani
pasji, którą zobaczyło wielu ludzi, która doczekała się wielu nagród…
Tak, 40 lat minęło…To moja pasja. Jak jest
zapał do pracy, to reszta się nie liczy. Oby
zdrowie dopisało.
Dziękuję za rozmowę.

dsk
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Porozmawiajmy o...
Od 1 sierpnia stanowisko dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie objęła Agnieszka Szykuła-Żygawska. To absolwentka Liceum
Plastycznego w Zamościu, edukacji
artystycznej w zakresie sztuk plastycznych w Instytucie Sztuki UMCS
i Historii Sztuki w KUL, doktor nauk
humanistycznych,
stypendystka
Prezydenta Zamościa. Współautorka kilku książek oraz kilkuset artykułów o historii, sztuce i kulturze
materialnej. Wiele publikacji jej autorstwa dotyczy gminy Łabunie.
Dominika Saran-Kudyba: Z dniem 1 sierpnia
objęła Pani stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Łabuniach. Wielu mieszkańcom gminy Łabunie jest Pani znana
jako autorka tekstów o historii i kulturze
naszej gminy, ale są zapewne również osoby, które chciałyby poznać bliżej nowego
dyrektora biblioteki.
Agnieszka Szykuła-Żygawska: Z wykształcenia jestem historykiem sztuki, doktorem
nauk humanistycznych. Skończyłam Katolicki Uniwersytet Lubelski. Spełniałam się jako
osoba ciekawa świata, która w sercu nosi
swoją małą ojczyznę. Jestem również plastykiem; ukończyłam Liceum Sztuk Plastycznych
w Zamościu. Mam również dyplom z wychowania plastycznego Uniwersytetu Marii Curie
-Skłodowskiej w Lublinie. To twórcze działanie pozostało. Chociaż jestem na stanowisku
dyrektora biblioteki, to tak jak wspomniałam,
też bliskie jest mi działanie twórcze. W związku z tym, że biblioteka ma szeroki wachlarz
możliwości zapisanych w statucie mam nadzieję, że będzie mi dane wykorzystać chęć
podzielenia się swoją wiedzą i pasją, którą są
również ikony. Państwo być może znają mnie
nie tylko z czasopisma u Źródła, ale również
z prelekcji dotyczących np. pałacu w Łabuńkach, kapliczek i figur przydrożnych, które
prowadziłam z młodzieżą w szkołach gminy
Łabunie, ale też i jako autorkę od słowa pisanego. Z wieloma z Państwa spotykałam się na
kartach książki „Wokół dworu i pałacu w Łabuńkach”. Chociaż to nie jest jedyna moja
książka. Teraz jest dodruk tej książki, bo cieszy się popularnością. Ludzie ostatnio wykazują większe zainteresowanie poszukiwaniem
własnych korzeni. Zresztą marzy mi się zorganizowanie przy bibliotece serii dotyczącej
spotkań z cyklu „Jak utworzyć swoje drzewo
genealogiczne”. U nas były folwarki, dwory,
w których pracowali specjaliści różnych branż
w ubiegłych stuleciach. Kto wie, kto jest naszym przodkiem. Jest też nieodkryta historia
rodzin Morawskich. To też jest pomysł na
przyszłość, żeby wzbudzić ducha lokalnego
patriotyzmu. Jeżeli chodzi o twórczość plastyczną, to państwo mieli okazję spotkać się
z moimi pracami choćby przy okazji dożynek.
Zawsze na stoisku biblioteki były prezentowane moje ikony, a wcześniej – grafiki.
Jakie ma Pani plany oraz zamierzenia dotyczące działalności placówki?
Mamy statutową działalność, czyli przede
wszystkim wypożyczanie książek i dbanie
o naszego czytelnika. To jest podstawa dzia-
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nowy dyrektor biblioteki
łalności każdej biblioteki.
Wiadomo, że z pozyskaniem czytelnika w tym
czasie jest szczególnie trudno, ale jednocześnie staramy się dbać obecnie o naszych
stałych czytelników. Ci, którzy lubią czytać
– mimo obowiązujących obostrzeń – pozostają wierni książce. Sama wiem po sobie, że
lubię i staram się w wolnej chwili zakończyć
dany dzień czytając książkę. Powracając do
naszych czytelników – najwięcej wśród naszych bywalców jest pań, które lubią czytać
literaturę kobiecą, ale też często przychodzą
mamy zajmując dzieci książeczkami. Zaczęła
się szkoła, więc doszli uczniowie szkół, którzy
sięgają nie tylko po lektury, a wiadomo, że wakacje może bardziej kojarzone są z odpoczynkiem od książek. Przychodzą do nas również
osoby piszący prace magisterskie, doktorskie
zatem wartość ma także księgozbiór regionalny. Gromadzimy książki dotyczące historii,
szeroko pojętej kultury regionu zamojskiego
i faktycznie – co jest rzadkością na tym terenie
– on jest rozbudowany. Mam w świadomości,
że należy i trzeba dbać o ten księgozbiór.
W działalności statutowej mamy również zapisane dbanie o szeroko pojętą kulturę. Chociaż jesteśmy biblioteką i notujemy niestety
spadek czytelnictwa, trzeba o czytelnika zabiegać i można to robić na różne sposoby:
organizując chociażby konkursy, w których
pojawia się książka, konkursy adresowane
do różnych grup wiekowych. W planie jest też
organizacja Izby Muzealnej na potrzeby edukacyjne i wystawiennicze oraz prezentacji czy
spotkań, które rejestrowałyby szeroko pojętą
kulturę materialną czy zwyczaje i obrzędowość naszej ziemi łabuńskiej. To wszystko
jest w planach. Jesień i zima   to czas wyciszenia, więc w tym okresie skupimy się także
na działalności wydawniczej z jednej strony,
bo biblioteka ma swoją serię pt. „Łabuńska
biblioteczka regionalisty” (mamy na swoim
koncie ponad 30 publikacji różnego rodzaju
związanych tematem bądź osobą z naszym
regionem), ale też planujemy kontynuować
działalność wystawienniczą. W holu przed biblioteką jest ekspozycja stała. Kto wie, może
zagospodarujemy to miejsce nową gablotą,
która będzie prezentacją tematyczną, cykliczną. Miejmy nadzieję, że będzie zachęcać do
zwiedzania Izby Muzealnej, z której część
eksponatów znajdzie się w nowej gablocie.
Spróbujemy również zorganizować letnią wystawę z książką. Marzy mi się także plener,
który promowałby nasze miejsce. Moglibyśmy ściągnąć krajowych twórców, którzy do
swoich miejsc zawieźliby wieść o walorach

turystyczno-krajoznawczych naszej gminy.
To jest jednak perspektywa na przyszły rok,
na kolejny sezon turystyczny. Łabunie leżą na
trakcie Zamość-Lwów, a to jest ciekawy przystanek i baza wypadowa np. w okolice.
Wspomniała Pani, że biblioteka to nie tylko
książki, ale również wydarzenia kulturalne.
Co jeszcze w tym roku będzie nas czekało,
jeśli chodzi właśnie o wydarzenia kulturalne?
Za nami już konkurs na okoliczność rocznicy
bitwy pod Cześnikami. Za nami też Narodowe
Czytanie. W tym roku czytaliśmy Balladynę
Juliusza Słowackiego, które okraszone było
loterią fantową i książką za jeden uśmiech.
Z kolei do końca roku planujemy trzy swoje
wydawnictwa, z czego jedno jest cykliczne  mam tutaj na myśli „Przyczynki do poznania
dziejów miejscowości Gminy Łabunie”; dwie
książki to formy wspomnień mieszkańców
naszych terenów z czasów wojny, ale też
dotyczące tego, jak to się żyło niegdyś na łabuńskiej wsi. Jeżeli się uda, to zorganizujemy
wystawę w holu przed biblioteką. Ten czas,
kiedy ja jako osoba, która objęła to stanowisko, chociaż biblioteka była wcześniej mi znana, poświęcę na to, by wdrażać się i pomyśleć
nad twórczymi pomysłami na kolejny sezon -  
na wiosnę przyszłego roku.
Powiedziała Pani, że z łabuńską biblioteką
miała do czynienia nie tylko jako czytelnik.
Tak – z jednej strony właśnie jako czytelnik
ale też jako osoba, która korzystała z księgozbioru wykorzystując go do pracy magisterskiej czy rozprawy doktorskiej, a z drugiej -  jeżeli pojawiło się coś dotyczącego naszej ziemi
łabuńskiej, to ja to publikowałam – czy w wydawnictwach ogólnopolskich, naukowych czy
też popularnonaukowych bądź tez były to wydawnictwa Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie lub też czasopisma samorządowego „Igła”
i „U Źródła”.
Była również Pani redaktorem naczelnym
Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego.
Tam, jak powiem z perspektywy czasu, ostatnio nawet przed odejściem robiłam bibliografię tego czasopisma, zorientowałam się, że
tych akcentów łabuńskich z mojej strony było
dużo już nie mówiąc o tym, że jeżeli pojawiały
się wydawnictwa to jednak dbałam o to, żeby
informacja o tym znalazła się w czasopiśmie.
Wspomniała Pani wcześniej o Izbach Muzealnych. Mamy dwie Izby, które działają

Porozmawiajmy o... / Z biblioteki
pod okiem biblioteki. To Izba Muzealna
w Barchaczowie i ta mieszcząca się w budynku, w którym swoją siedzibę ma również biblioteka.
Kierownik biblioteki – Bogdan Szykuła kilka
lat temu postanowił zbierać eksponaty z szeroko pojętą kulturą materialną gminy Łabunie.
Zgromadził je w sali z gablotami i w piwnicy
biblioteki. Jest tam niewielkie pomieszczenie,
więc docelowo zostaną przeniesione do największej sali już przeniesionego przedszkola. Myślę, że skorzystają na tym uczniowie,
bo w zamyśle mam organizację lekcji pokazowych, a także starsze pokolenie, które na
pewno zechce podzielić się informacjami, jak
np. kiedyś robiło się palmy wielkanocne lub
poopowiadać jak i na czym się prało przy okazji prezentacji eksponatów służących niegdyś
do tego.

W mniejszych miejscowościach ten duch nowoczesności jest mniej ekspansywny. Myślę,
że wierni książce pozostaną nadal, ale trzeba
będzie również stworzyć możliwość wirtualną
dla biblioteki. Mamy swoją stronę internetową, działamy również na facebook'u. Tam co
chwilę umieszczamy informacje dotyczącej
naszej biblioteki. To jest dobre, bo np. odzywają się do nas dawni mieszkańcy Łabuń.
Ostatnio zadzwoniła do nas pani z Kanady,
która przysłała dawne fotografie; zresztą biblioteka gromadzi takie fotografie naszych
terenów. Jeżeli ktoś chciałby, to może je
przynieść lub wysłać. One wzbogacą nasze
archiwum. Być może zostanie to kiedyś opracowane i wydane w serii tematycznej. Oprócz
wspomnianej wcześniej strony internetowej
i facebook'a mamy także katalog książek on
-line. To wszystko jest dopełnieniem działalności biblioteki.

Biblioteka to książka, tradycja, ale też
i duch nowoczesności, który wkracza Nawiązując do ostatniego pytania, bibliowszędzie, także do tej placówki, by spro- teka dostała dofinansowanie na zakup
sprzętu komputerowego.
stać oczekiwaniom czytelnika.

Tak, otrzymaliśmy dofinansowanie na sprzęt
komputerowy. Pozwoli to na jeszcze bardziej
profesjonalne wydawanie naszych wydawnictw i na korzystanie ze sprzętu przez czytelników.
Realizacja jakich planów dotyczących
działalności biblioteki szykuje się na 2021
rok?
Na pewno otwarcie Izby Muzealnej jako formy edukacyjno-muzealnej, która służyłaby
uczniom oraz na potrzeby spotkań z mieszkańcami. Marzy mi się, by uwieczniać te spotkania i opowieści w formie wydawnictw tematycznych. To będzie jedno z największych
przedsięwzięć na 2021 r. Poza tym stawiamy
na księgozbiór regionalny. Jednocześnie stale przybywa literatury kobiecej i tego rodzaju
księgozbiór będziemy sukcesywnie wzbogacać. Obecnie natomiast trwa akcja „Przygarnij książkę” Za przysłowiowy jeden uśmiech
książki można nabyć za darmo. Ceną jest
tylko uśmiech. Są to starsze wydawnictwa,
a wśród nich i perełki.                                         dsk

Pożegnanie
kierownika biblioteki
Bogdan Szykuła – kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie odszedł na emeryturę. W czwartek, 30 lipca
odbyło się uroczyste pożegnanie.
Uroczyste pożegnanie odbyło się w siedzibie biblioteki. Wieloletniego
kierownika placówki – Bogdana Szykułę pożegnał Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma oraz Zastępca Wójta – Sebastian Pełech.
Pan Bogdan Szykuła z łabuńską biblioteką był związany od 29 lat.
Pracę na stanowisku kierownika tej instytucji rozpoczął w 1991 r.
W okresie jego urzędowania placówka przeszła wiele zmian. Jako jedna z nielicznych prowadzi bogatą działalność wydawniczą poświęconą
gminie Łabunie. Biblioteka wielokrotnie pozyskiwała również dofinansowanie z różnych źródeł m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz
książek w celu poszerzania zbiorów bibliotecznych. Instytucja promowała czytelnictwo także poprzez inne akcje – była miejscem licznych
spotkań kulturalnych, wystaw, warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz
konkursów.

Za tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury Pan Bogdan Szykuła w 2006 r. otrzymał od Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Pan
Bogdan Szykuła otrzymał również Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze-Gloria Artis". Wręczył go podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych
w Łabuniach (23.08.2020 r.) Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Michał Mulawa. 				                   dsk

IX. edycja
Narodowego Czytania za nami
Piątego września, w sobotnie przedpołudnie miłośnicy literatury spotkali
się w Łabuniach na terenie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej „Pawie pióro”
- po sąsiedzku z budynkiem Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie, która po
raz kolejny włączyła się w akcję Narodowego Czytania.
Tegoroczną bohaterką przedsięwzięcia, zorganizowanego po raz IX była Balladyna. Mieliśmy okazję zmierzyć się z treścią znanej ze
szkolnej ławy lektury. Chętni czytali wybrane
fragmenty, czasem całe akty bądź sceny dramatu. Były różne głosy: że język trudny, ale
zarazem wyszukany, że tekst za mało miękki
w wymowie, że piękne opisy przyrody….
Było kameralnie. Tłumniej zrobiło się przed
regałem z książkami który „przyczaił się” pod
jednym z „pawich” daszków. - Towarzyszył
spotkaniu w ramach akcji biblioteki w Łabuniach „Książka za jeden uśmiech”. Chętni za
owy uśmiech nabyli nawet po kilka egzemplarzy.
Dziękujemy za przybycie. Zapraszamy do biblioteki, a za rok na 10. jubileuszowe Narodowe Czytanie!

Fot. ze zbiorów BPGŁ

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Kwartalnik Gminy Łabunie
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Historia
Wydarzenia
stąd
Spór o nazwę starcia, które rozegrało się pomiędzy oddziałami Wojska Polskiego a Wehrmachtem w trzeciej dekadzie września 1939 roku, głównie
w obrębie współczesnych granic gmin Łabunie oraz Sitno, jest zjawiskiem
stosunkowo świeżym i nieodnotowanym w polskiej historiografii, co jednak nie oznacza, że literatura przedmiotu jest zgodna w sprawie jednolitego stosowania nazewnictwa tego boju. Polemika związana z kwestią nazwy
miejsca bitwy wyrosła głównie z dyskusji lokalnych środowisk pasjonatów
historii, a także samych mieszkańców regionu. Zagadnienie to wydaje się
na pozór sprawą błahą, jednakże należy uwzględnić przy tym fakt, iż nazwa
miejsca bitwy jest niewątpliwie jednym z głównych jej identyfikatorów. Dlatego też rozwianie niejasności wokół nazewnictwa miejsca tego boju jest
bez wątpienia kwestią dość istotną.

Widok z Bródka w stronę Cześnik,
wzgórze 256, fot. Piotr Greszta, 2020 r.
Omawiane starcie miało miejsce w dniach 2023 września 1939 r. i swoim zasięgiem objęło współczesne terytoria gmin Łabunie, Sitno,
a także, w niewielkim stopniu, obecne tereny
gmin Miączyn oraz Komarów-Osada. Bój ten
nie był dziełem przypadku, lecz następstwem
szeregu czynników operacyjnych, które wpłynęły na niekorzystne położenie Wojska Polskiego na południowej Lubelszczyźnie w drugiej połowie września 1939 r. Bezpośrednim
skutkiem wybuchu walk na omawianych terenach był rozkaz dowódcy Frontu Północnego
gen. dyw. Stefana Dęba-Biernackiego, który
rankiem 20 września nakazał zaniechać 39 rezerwowej Dywizji Piechoty (dalej 39 rez. DP)
gen. bryg. Brunona Olbrychta zdobywania
Zamościa, zarządzając, aby dywizja ta obeszła miasto od wschodu, celem niezwłocznego dotarcia do okrążonych oddziałów Frontu
Środkowego gen. dyw. Tadeusza Piskora pod
Tomaszowem Lubelskim (wówczas gen. Dąb
-Biernacki nie wiedział jeszcze o fakcie kapitulacji wojsk gen. Piskora).
Już 20 września wybuchły pierwsze walki na
trasie Zamość - Hrubieszów, zaś polskie oddziały w boju zdobyły m.in. Cześniki i Niewirków. Wieczorem bez walk zdobyto Boży Dar,
zaś kilka godzin później również Barchaczów.
Pomimo początkowego sukcesu polskich
wojsk, przeciwnik nie zamierzał ulec i rozpoczął serię silnych kontrataków w kolejnych
dniach. Od strony Zamościa zaatakowane zostały pozycje 29 rezerwowej Brygady Piechoty
(dalej 29 rez. BP) w rej. Stabrowa, która podporządkowana była dowódcy 39 rez. DP. Zacięte
walki toczyły się o wzgórze 256 na pograniczu
Cześnik i Bródka. Jednocześnie trwały niezwykle ciężkie zmagania wojenne o Barchaczów,
który to wielokrotnie przechodził z rąk do rąk,
a wieś ta w wyniku krwawych walk została doszczętnie spalona. Ostatecznie, wieczorem 22
września, pomimo ciężkich strat polska strona
zdołała przedostać się na drogę Zamość - Tomaszów. Następnego dnia w bardzo ciężkie
walki odwrotowe uwikłana została 29 rez. BP
w rej. Horyszowa Polskiego. Równocześnie
walki osłonowe miały również miejsce w rej.
Łabuń, gdzie polskie oddziały ubezpieczały
dalszy marsz sił 39 rez. DP gen. Olbrychta.
Jedną z pierwszych i najważniejszych publikacji na temat omawianej bitwy jest niewątpliwie
artykuł Włodzimierza Wisłockiego pt. Zapomniana bitwa opublikowany na początku lat 50.
ubiegłego wieku w londyńskiej Bellonie. W artykule tym szef sztabu 39 rez. DP wielokrotnie
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O SPORZE WOKÓŁ
NAZEWNICTWA BITWY POD CZEŚNIKAMI
używa sformułowania Bitwa pod Cześnikami,
które następnie mocno ugruntuje się w polskiej
historiografii kampanii 1939 r. Aż do początków
obecnego stulecia w polskiej literaturze przedmiotu naprzemienne dominować będą określenia Bitwa lub Bój pod Cześnikami (L. Głowacki, Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie
w 1939 r. Cz. II. Działania wojenne, 1966, s.
99; L. Siemion, Na wzgórzach Roztocza, 1978,
s. 69, M. Porwit, Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 r. Cz. 3. Bitwy
przebojowe i obrona bastionów, 1983, s. 218;
T. Jurga, Obrona Polski 1939, 1990, s. 690; S.
Kamiński, Generał dywizji Bronisław Bolesław
Duch (1896-1980), 2010, s. 84; A. Zawilski, Bitwy polskiego września, 2011, s. 694).
Od początku nowego tysiąclecia można jednak
dostrzec publikacje (głównie o charakterze regionalnym), które w sposób odmienny umiejscawiają bitwę omawianą w niniejszym artykule. Poszczególni autorzy używają sformułowań
pod Cześnikami i Barchaczowem jako miejsce
opisywanego tutaj starcia (zobacz R. Huss,
Garnizon Zamojski wczoraj i dziś (1618-1998),
2003, s. 125; E. Banasiewicz-Szykuła i in.,
Dzieje miejscowości gminy Łabunie powiat zamojski, 2010, s. 21). Z kolei niektórzy historycy
umiejscowili to starcie, używając określeń Walki pod Cześnikami i Łabuniami lub Biwa w rejonie Cześniki - Łabunie (patrz J. Feduszka, Walki pod Łabuniami i Cześnikami we wrześniu
1939 r., "Zamojski Kwartalnik Kulturalny", nr 1,
2008, s. 40; W. Białasiewicz, Wrzesień 1939 r.
na Zamojszczyźnie, 2011, s. 122). Co ciekawe,
w niemieckiej literaturze przedmiotu, która pod
tym względem jest nadzwyczaj uboga, można
zauważyć, że wzmiankuje się tam m.in. o walkach pod Barchaczowem oraz Łabuniami (zob.
Wir zogen gegen Polen, 1940, s. 50-52).
Jak można zatem zauważyć, w polskiej historiografii dominuje nazwa Bitwa pod Cześnikami. Takie oznaczenie miejscowości, w której
rozegrało się opisywane tutaj starcie, nie jest
bynajmniej całkowicie bezzasadne. To właśnie w Cześnikach wybuchły pierwsze walki
i to wokół tej miejscowości w kolejnych dniach
rozegrały się najważniejsze starcia z nieprzyjacielem. W ostatnim czasie obserwuje się
w literaturze regionalnej rosnącą popularyzację określenia Bitwa pod Cześnikami i Barchaczowem lub Bitwa pod Cześnikami i Łabuniami. Nazewnictwo to wydaje się tym bardziej
adekwatne, gdyż to właśnie na terenie obecnej gminy Łabunie miały miejsce najbardziej
krwawe walki, a w szczególności o Bródek

oraz Barchaczów. Jednakże należy przy tym
pamiętać, iż istotnym odcinkiem walk był także rej. Stabrowa oraz Horyszowa Polskiego,
gdzie w ramach tej samej bitwy zaciekły opór
przeciwnikowi stawiały osłabione jednostki 29
rez. BP, osłaniając przy tym działania dywizji
gen. Olbrychta w rej. Cześniki - Łabunie. Określenia Bitwa pod Cześnikami i Barchaczowem
lub Bitwa pod Cześnikami i Łabuniami mogłyby zatem mylnie sugerować, iż epizod walk 29
rez. BP wzdłuż trasy Zamość - Hrubieszów był
wynikiem oddzielnego boju.
Mając zatem powyższe na uwadze, autor niniejszego artykułu uważa, że określenia Bitwa
pod Cześnikami i Barchaczowem oraz Bitwa
pod Cześnikami i Łabuniami są swoistym kompromisem, które z jednej strony odwołują się
do ugruntowanego już w polskiej historiografii
umiejscowienia boju w Cześnikach, a z drugiej
podkreślają środek ciężkości walk na południe
od tej miejscowości. Jednakże i to nazewnictwo niepozbawione jest pewnych mankamentów, co bynajmniej nie oznacza, że jest ono
niepoprawne i nie należy go w ogóle stosować.
W związku z powszechnym już utrwaleniem
nazwy Bitwy pod Cześnikami w polskiej literaturze przedmiotu, zaleca się raczej stosowanie
tego oznaczenia, zwłaszcza w publikacjach
o charakterze ponadregionalnym, aby odmiennymi nazwami miejsc boju nie wywoływać konsternacji u potencjalnego czytelnika. Nie zmienia to faktu, że to właśnie tereny wokół Łabuń
zostały najbardziej dotknięte skutkami krwawych walk oddziałów gen. Brunona Olbrychta
i dla uwydatnienia tego, konkretnego zdarzenia
jak najbardziej zasadna zdaje się być z kolei
nazwa Bitwa pod Cześnikami i Łabuniami.
Określenie miejsca wyżej opisywanej bitwy nie
jest jedynym zagadnieniem, które jest przedmiotem dyskusji. Wokół starcia tego sporna
jest chociażby kwestia ram czasowych walk
oraz ostatecznego ich rezultatu, a także umiejscowienia omawianego boju w kontekście
działań wojennych pozostałej części Frontu
Północnego gen. Stefana Dęba-Biernackiego
w ramach drugiej bitwy pod Tomaszowem Lubelskim. Powyższe zagadnienia będą przedmiotem rozważań autora w pracy, poświęconej
opisywanej tutaj bitwie, która ukaże się najprawdopodobniej na przełomie 2021 i 2022 r.
Piotr Greszta
Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Student historii w KUL. Przedmiotem zainteresowań autora jest druga wojna światowa, a w szczególności przebieg kampanii 1939 r. na Zamojszczyźnie.

Wydarzenia
Z biblioteki

Spotkanie w Izbie Muzealnej
w Barchaczowie
27 września, w niedzielne popołudnie miłośnicy historii
Łabuń i okolic oraz laureaci zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Łabunie przeglądu literacko
-plastycznego zebrali się w Izbie Muzealnej w Barchaczowie.
Przybyły władze gminy, nestorzy pamietający wydarzenia II wojny
światowej w Barchaczowie, a także młodzi artyści ze szkół podstawowych w Łabuniach i Łabuńkach wraz z dumnymi ze swych pociech
opiekunami – laureaci ogłoszonego na okoliczność 81. rocznicy Bitwy
pod Cześnikami i Barchaczowem konkursu: „II wojna światowa na terenie Gminy Łabunie we wspomnieniach jej mieszkańców. Interpretacje dzieci i młodzieży”.
Jury postanowiło przyznać nagrody następującym osobom:
w kategorii Literatura 1 miejsce
za wiersz „Wzgórze 256” otrzymał Maksymilian Juś (kl. VIII
b, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Łabuniach), w kategorii Plastyka - Dzieci w wieku 4-7 lat, 1 miejsce otrzymała Julia Matejanko,
2 miejsce Ryszard Skotnicki
obydwoje z grupy 5-latków (opiekun Anna Grela, Zespół Szkolno
-Przedszkolny w Łabuniach), ex
aequo 2 miejsce zdobyła Oliwia Nowakowska, (grupa 4-latki, opiekun
Joanna Sokołowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łabuniach) i - 3
miejsce: Magdalena Byczek z grupy 5-latków (opiekun Anna Grela,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łabuniach). Jury wręczyło upominki
także wyróżnionym w przeglądzie.
Po odczytaniu werdyktu i wręczeniu nagród była okazja do wysłuchania prelekcji Piotra Greszty – historyka, który ze szczerą pasja opowiadał o zaciętych walkach pod koniec września 39. roku na naszym
terenie. Młodzi twórcy mieli okazję udzielić wywiadu dla Katolickiego Radia Zamość, które było patronem medialnym przedsięwzięcia,
a Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Barchaczowie uraczyły nas ciepłą herbatą i słodkim poczęstunkiem.
Pogoda za oknem nie była zachęcająca, dlatego tym bardziej dziękujemy za tak liczne przybycie na spotkanie.
Zapraszam do Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie, gdzie do końca
października eksponowane są prace laureatów konkursu.
Agnieszka Szykuła-Żygawska

Zmarli z gminy Łabunie
2020-07-12 Kancerz Janina  († 88 l.)
2020-07-12 Michoński Bolesław  († 80 l.)
2020-07-16 Ćwik Stanisława  († 93 l.)
2020-07-18 Błoński Krzysztof  († 68 l.)
2020-07-26 Lachowski Dariusz  († 58 l.)
2020-07-31 Niemczuk Maria  († 66 l.)
2020-08-06 Typiak Mirosław  († 48 l.)
2020-08-15 Miegoń Zofia FMM  († 90 l.)
2020-08-16 Nicpoń Kazimiera  († 70 l.)
2020-08-25 Kowarz Janusz  († 77 l.)
2020-08-25Mazurek Jan  († 74 l.)
2020-08-26 Topolski Andrzej  († 41 l.)
2020-09-01 Plizga Teresa  († 91 l.)
2020-09-05 Syska Marian  († 80 l.)
2020-09-11 Ćwik Franciszek  († 84 l.)
2020-09-16 Legieć Andrzej  († 60 l.)
2020-09-18 Gołębiowska Elżbieta  († 52 l.)
2020-09-18 Helman Janina  († 92 l.)
2020-09-21 Bednarczuk Regina  († 98 l.)

Kartka
z kalendarza
Sto lat temu w 1920 roku Jan Kołaczkowski kupił pałac i otaczający go folwark w Łabuńkach. Sprowadził się tu wraz z rodziną ze
sprzedanego podlubelskiego majątku w Moszenkach. Dziewięćdziesiąt lat temu, w 1930 roku do zniszczonego przez żołnierzy
Siemiona Budionnego Łabuniek, powrócił syn Jana – Wojciech
Kołaczkowski lotnik, kierowca rajdowy.   Osiemdziesiąt lat temu,
w 1940 roku jako pilot Wojska Polskiego był już dowódcą sześcioosobowej grupy myśliwców szkolących się w Afryce Północnej,
a w ciągu tego roku został przydzielony do bohaterskiego Dywizjonu 303.  
Jako dowódca dywizjonu miał swój samolot Rf- Krysia (od imienia
swojej dawnej narzeczonej – Krystyny).
Agnieszka Szykuła-Żygawska

Walka o życie
Zbliża się już ostatni kwartał 2020 r. Liczymy, że będzie lepszy
od poprzednich. Chodzi o pojawienie się pandemii koronawirusa, z którą tak dzielnie walczyły służby medyczne, mundurowe,
czasem narażając własne zdrowie, a nawet życie. Niektóre pielęgniarki pełniły całodobowe dyżury, ratując życie pacjentów.
Miały pełne ręce roboty, mieli i mają policjanci – stróże porządku publicznego, nie zawsze mile widziani przez członków grup
przestępczych. Zarówno władza jak i społeczeństwo docenia ich
prace. Podczas Święta Policji otrzymali zasłużone odznaczenia,
awanse i podziękowania.
15 sierpnia obchodziliśmy Dzień Wojska Polskiego. Nasi żołnierze nie tylko bronią polskich granic, wyjeżdżają też na misje pokojowe do innych krajów. Spieszą z pomocą ludziom dotkniętym
klęską żywiołową. Pełnią honorowe warty w czasie uroczystości
państwowych i kościelnych. Żołnierze biorą udział w życiu kulturalnym, organizują festyny dla dzieci i dorosłych. Kiedyś przyjeżdżali z Zamościa do łabuńskiej remizy dając występ artystyczny.
Bardzo lubiliśmy żołnierskie piosenki, ale od żołnierzy stroniliśmy
w myśl powiedzenia „Żołnierz pokocha i rzuci, nie wróci”. Niektóre
odważne łabunianki zostały żonami tych fajnych chłopaków.
Serdeczne pozdrowienia
dla medyków, policjantów, żołnierzy,
redakcji i czytelników przesyła
H. Pokrywka
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Wiadomości ze szkół

SzkołY w czasach przekształceń i pandemii
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łabuniach: Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 odbyło się tradycyjnie pierwszego września.
O godzinie 8.00 w kościele parafialnym w Łabuniach odprawiona została Msza Święta, w której uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych gminy: Wójt Gminy Łabunie - Pan
Mariusz Kukiełka, Przewodnicząca Rady Gminy - Pani Elżbieta Kuźma oraz dyrektorzy szkół,
uczniowie, rodzice i nauczyciele.
W związku z przypadającą w tym dniu 81. rocznicą wybuchu II wojny światowej, uczczono
pamięć poległych żołnierzy. Przedstawiciele władz złożyli kwiaty na ich grobach znajdujących
się na cmentarzu parafialnym.
Ze względów bezpieczeństwa zrezygnowano z corocznej inauguracji gromadzącej społeczność szkolną w sali gimnastycznej. Zebrania z wychowawcami odbyły się w salach lekcyjnych,
zgodnie z ustalonym harmonogramem i zasadami bezpieczeństwa.
W związku z panującą epidemią COVID-19, opracowano dla szkoły, we współpracy z rodzicami, „Strategię Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową w czasie obecnym i na
wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łabuniach
w roku szkolnym 2020/2021". Procedury zawarte w tym dokumencie mają na celu zapewnienie
bezpiecznych warunków do nauki na terenie placówki. To rok pełen obaw, ale i nadziei, ze
nauczanie nie przyjmie charakteru zdalnego.				           ZSP Łabunie

Informacja
dla rodziców dzieci
w wieku przedszkolnym
Wójt Gminy Łabunie informuje, że w celu
zapewnienia od 1 września opieki przedszkolnej dzieciom w wieku 3-5 lat z obwodu Szkoły Podstawowej w Łabuniach,
w uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach, Przedszkole Samorządowe z siedzibą w Ruszowie będzie funkcjonować na okres remontu
w Szkole Podstawowej w Łabuniach. Na
potrzeby wychowania przedszkolnego zostały wydzielone i przystosowane 4 sale na
parterze budynku. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zamościu pozytywnie zaopiniował warunki bezpieczeństwa
i higieny pobytu dzieci w pomieszczeniach
przeznaczonych do prowadzenia przedszkola w Łabuniach przy ul. Zamojskiej 1
oraz najbliższe otoczenie placówki. Dzieci
5-o letnie mają zapewniony bezpłatny dowóz autobusem szkolnym.
Opóźnienie prac z przystosowaniem budynku do potrzeb wychowania przedszkolnego ma związek z trwającą pandemią
COVID-19. Ze względu na sytuację epidemiczną i konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności odwołano
sesję Rady Gminy Łabunie zwołaną na 25
marca, na której rada gminy miała zająć
się projektami uchwał w sprawie likwidacji
Szkoły Filialnej i Punktu Przedszkolnego
w Ruszowie. Bez uchwał likwidujących
w/w jednostki oświatowe i uchwały o przekształceniu Punktu Przedszkolnego w Łabuniach w Samorządowe Przedszkole
w Ruszowie Wójt nie mógł rozpocząć prac
przygotowawczych. Uchwały zostały podjęte na sesjach rady gminy w miesiącach
kwietniu i maju. W czerwcu i lipcu wykonano
prace projektowe spełniające wymagania
jakie musi spełniać lokal, w którym prowadzone będzie przedszkole. Po otrzymaniu
pozwolenia na budowę ogłosiliśmy przetarg
na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku szkoły filialnej w Ruszowie
na przedszkole. Prosimy rodziców o zrozumienie i przepraszamy za utrudnienia.
Wójt
(-) Mariusz Kukiełka
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łabuńkach Pierwszych: 1 września rozpoczął się
w naszej placówce nowy rok szkolny – całkiem inny niż znane nam do tej pory. Ponownie przestaliśmy być tylko Szkołą Podstawową, tym razem staliśmy się Zespołem  
Szkolno – Przedszkolnym, w skład którego
weszło Samorządowe Przedszkole. W tym
roku szkolnym przyszło nam pracować w czasach pandemii.  Już od wejścia do szkoły widać było, że żyjemy w innej rzeczywistości.
Unoszący się wszędzie zapach płynu do dezynfekcji, maseczki i przyłbice na twarzach
uczniów i nauczycieli, brak tradycyjnego spotkania społeczności naszej szkoły – wszystko
to wskazywało na to, że ten rok szkolny będzie odmienny od tego, do czego byliśmy dotychczas przyzwyczajeni. I tak też jest. Pamiętamy o zasłanianiu ust i nosa, o ciągłej dezynfekcji
rąk, staramy się zachowywać, na ile to możliwe w szkole, dystans społeczny, unikamy większych zgromadzeń – słowem, robimy wszystko, by ustrzec się przed Covid-19, i pozostaje
nam mieć tylko nadzieję, że to wystarczy. Jednak, pomimo piętrzących się przed naszą szkołą
trudności, wiemy, że sobie z nimi w jakiś sposób poradzimy, bo jak mawiał Jaroslav Hašek
Jakoś to będzie, bo jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było.
Robert Kożuszek

Na sportowo
120 osób i ponad 20 km na rowerach, a w międzyczasie zwiedzanie
Izby Pamięci bł. Stanisława Kostki
Starowieyskiego, poczęstunek i losowanie nagrody głównej – roweru.
Za nami rajd rowerowy „Odjazdowo
-rowerowo Doliną Górnej Łabuńki”.

Po Gminie Łabunie
na dwóch kółkach

Rajd rowerowy odbył się w sobotę, 15 sierpnia. Udział w nim wzięli mieszkańcy gminy Łabunie, ale nie tylko. Z roku na rok przybywa
osób spoza gminy, które zapisują się na to
wydarzenie. Są to mieszkańcy m. in. powiatu
zamojskiego i turyści, którzy przyjeżdżają na
wakacje odpocząć na Zamojszczyźnie i Roztoczu.
Uczestnicy wyruszyli spod Remizy OSP
w Łabuńkach Pierwszych. Tradycyjnie rajd
prowadził sołtys Łabuniek Pierwszych – Andrzej Grula. Trasa wiodła przez Barchaczów
w kierunku Bródka, a także przez Łabunie,
Ruszów, Ruszów-Kolonię, Wierzbie i Łabuńki Pierwsze. W trakcie rajdu był odpoczynek. Cykliści zatrzymali się przy zabytkowym
zespole pałacowo-parkowym w Łabuniach,
gdzie zwiedzali Izbę Pamięci bł. Stanisława
Kostki-Starowieyskiego. Uczestników powitała inicjatorka powstania Izby – Siostra Franciszkanka Misjonarka Maryi, Irena Murawska.
Opowiedziała zebranym o tym, co można
zobaczyć w Izbie i zaprosiła na indywidualne zwiedzanie miejsca poświęconego historii
związanej z gminą Łabunie.
Po postoju cykliści wyruszyli w dalszą trasę
z niemałą ilością podjazdów, ale za to widoki rekompensowały „wyczynową” jazdę. Na
mecie rajdu – przy zespole pałacowo-parkowym w Łabuńkach Pierwszych Koło Gospodyń Wiejskich w Łabuńkach Pierwszych
zorganizowało dla uczestników rajdu poczęstunek. Finał rajdu to losowanie roweru. Nagrodę główną ufundowaną przez Wójta Gminy Łabunie – Mariusza Kukiełkę zdobyła Pani
Magdalena Palikot z Zamościa.
Organizatorem rajdu było Koło Gospodyń
Wiejskich w Łabuńkach Pierwszych, Sołtys
Andrzej Grula oraz Rada Sołecka. Fundatorem nagrody głównej był Wójt gminy Łabunie.
Dziękujemy Posterunkowi Policji w Łabuniach
oraz strażakom z OSP Łabunie za zabezpieczenie rajdu a także Dyrektorowi Hospicjum
Santa Galla – ks. Michałowi Przybyszowi za
udostępnienie terenu pod organizację mety
rajdu.
Kolejny rajd za rok. Już wiemy, że będzie więcej atrakcyjnych nagród i jak zwykle – nowa
trasa do pokonania na dwóch kółkach.

Pograli w Darta

Uczestnicy zawodów i miejsca na podium:
I miejsce – Adrian Tyc
II miejsce – Jakub Piela
III miejsce – Kamil Salamon
IV miejsce – Julia Juś
V miejsce- Fabian Medak
VI miejsce – Adrian Rycaj

Czy komputer jest najważniejszy?
Jak spędzić miło czas? Mieliśmy
i na to sposób. Na boisku Orlik
w Łabuniach w piątek, 24 lipca odOrganizator: Wójt Gminy Łabunie, animator
był się turniej w darta.
na Orliku- Jolanta Wilkiewicz-Juś.            red.

Udzieliły się emocje i adrenalina w rozgrywkach w DARTA, gdzie ważna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa. Wzajemny
doping i wsparcie, wśród uczestników turnieju to tylko jedna strona medalu, drugą
z pewnością były ich uśmiechy widoczne
jeszcze na zdjęciach.

dsk
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Na sportowo

o krok
od awansu
W połowie sierpnia zakończył się okres przygotowawczy przed rozpoczęciem sezonu 2020/2021, w którym
Sparta Łabunie prowadzona przez Krzysztofa Krupę będzie walczyła o awans do zamojskiej klasy okręgowej.
Podczas trzech miesięcy przygotowań rozegraliśmy aż 10 meczów
sparingowych. Wygraliśmy 7 z nich (Potok Sitno x2, Błękitni Obsza,
Ruch Izbica, AMSPN Hetman jun. mł., Ostoja Skierbieszów x2),
dwukrotnie musieliśmy uznać wyższość rywala (Huczwa Tyszowce,
Roztocze Szczebrzeszyn) a w jednym przypadku mecz zakończył
się remisem (Olimpia Miączyn). Bilans bramkowy mógł się podobać,
ponieważ trafiliśmy do bramki rywali aż 39 razy. Najwięcej goli zdobyli Michał Przyczyna (15), Sebastian Palikot (6) i Jakub Skiba (4).
W 24 przypadkach to nasz bramkarz musiał wyciągać piłkę z siatki.
Wyniki spotkań rozgrywanych z drużynami występującymi na co dzień
w klasie okręgowej mogły napawać optymizmem. Mecze z Roztoczem
i Huczwą pokazały nasze braki i z tych potyczek mogliśmy wyciągnąć
najwięcej wniosków. Z niecierpliwością wyczekiwaliśmy początku
sezonu i potyczki przeciwko Alwie Brody Małe. W tym momencie
jesteśmy niemal na półmetku rundy jesiennej. Zajmujemy 4 miejsce
w tabeli ligowej z 3 punktową stratą do lidera - Andorii Mircze. Sezon
rozpoczęliśmy w bardzo dobrym stylu, wygrywając na wyjeździe ze
wspomnianą wcześniej Alwą w stosunku 1:3. Następnie wybraliśmy
się do Tarnoszyna na mecz z tamtejszą Szyszłą gdzie po raz pierwszy
straciliśmy punkty. Kontrowersyjne sędziowanie i słaba druga połowa
w wykonaniu zawodników Sparty sprawiła, że mimo prowadzenia 0:2
do przerwy, wróciliśmy do Łabuń jedynie z remisem. Trzeci wyjazd
i mecz z Szumami Susiec, który w tamtym momencie nie zdobył jeszcze ani jednego punktu. Po bardzo ciężkiej przeprawie udało się nam
zwyciężyć 1:2. Styl gry pozostawiał wiele do życzenia, jednak najważniejsze, że w tym spotkaniu zainkasowaliśmy 3 punkty. Kolejna seria
gier i mecz na szczycie. Mecz pierwszej w tabeli Sparty z drugą Andorią, która wystąpiła w roli gospodarza. Nie był to nasz dzień. Mimo
szybko objętego prowadzenia, rywale bezbłędnie wykorzystywali
błędy obrony i zdołali aż czterokrotnie pokonać naszego bramkarza.
Wynik 4:1 poszedł w świat a Andoria przeskoczyła nas w tabeli. Tydzień później przyszedł czas na pierwsze spotkanie
na własnym boisku w tym sezonie i zmazanie plamy
ze starcia przeciwko liderowi. Do Łabuń przyjechała
czerwona latarnia ligi - Cosmos Józefów. Nastawialiśmy się na ciężkie starcie a skończyło się na najwyższym od lat zwycięstwie Sparty w meczu o stawkę.
Spotkanie zakończyło się wynikiem 10:0. Skrót tego
meczu można obejrzeć na YouTube! W szóstej kolejce zagraliśmy o utrzymanie się w czubie ligi z bezpośrednim rywalem,
czyli Piastem Babice. Nie była to łatwa potyczka, jednak po ogromnych emocjach w końcówce, zwyciężyliśmy 1:2. Przed nami jeszcze 7
meczów w rundzie jesiennej. Mamy nadzieję na jak najlepszą postawę
i dobrą pozycję wyjściową przed wiosną. Jak dotąd gra wygląda nieźle, choć zdajemy sobie sprawę, że nie jest to szczyt naszych umiejętności. Następne tygodnie pokażą, czy faktycznie jesteśmy drużyną,
która będzie bić się o angaż w wyższej klasie rozgrywkowej.

16 medali
w jeden dzień!
Tak potrafi Zamojski Klub Karate Kyokushin, który wywalczył krążki na Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin. Odbył się 26 września z okazji 100 rocznicy
„Cudu nad Wisłą” w Dukli na Podkarpaciu.
Rewelacyjnie spisali się zawodnicy z gminy Łabunie:
• Alan Kania: I miejsce w kategorii kumite, I miejsce w kategorii
kata
• Dawid Kania: III miejsce w kategorii kumite, II miejsce w kategorii
kata
Dzięki sukcesom karateków udało się zająć II miejsce w klasyfikacji
drużynowej.
Sędzią Głównym zawodów był shihan Krzysztof Policha.

Krzysztof Policha
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1. Kolejka (15.08): Alwa Brody Małe - Sparta Łabunie 1:3 (0:1)
2. Kolejka (23.08): Szyszła Tarnoszyn - Sparta Łabunie 2:2 (0:2)
3. Kolejka (30.08): Szumy Susiec - Sparta Łabunie 1:2 (0:1)
4. Kolejka (06.09): Andoria Mircze - Sparta Łabunie 4:1 (1:1)
5. Kolejka (12.09): Sparta Łabunie - Cosmos Józefów 10:0 (6:0)
6. Kolejka (19.09): Piast Babice - Sparta Łabunie 1:2 (0:1)
7. Kolejka (27.09): Sparta Łabunie - Orkan Bełżec 2:0 (0:0)
8. Kolejka (3.10): Graf Chodywańce - Sparta Łabunie 0:5 (0:2)
Zachęcamy do wspierania Sparty!

Jakub Wołoszyn

„A” Klasa Zamość 2020/2021
P

Nazwa klubu

M

Pkt

B

1

Sparta Łabunie

8

19

18

2

Włókniarz Frampol

8

18

11

3

Andoria Mircze

8

17

11

4

Piast Babice

8

17

5

5

Orkan Bełżec

8

17

14

6

Graf Chodywańce

8

13

-3

7

Szyszła Tarnoszyn

8

13

0

8

BKS Bodaczów

8

13

2

9

Olender Sól

8

9

2

10

Szumy Susiec

8

7

3

11

GKS Relax Księżpol

8

7

-1

12

Alwa Brody Małe

8

6

-17

13

Metanoja Lipsko

8

3

-16

14

Cosmos Józefów

8

0
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Wydarzenia

Na sportowo

Rodzina
to zgrana drużyna
To hasło rodzinnego turnieju sportowego, który w niedzielę, 5 lipca
odbył się na Orliku w Łabuniach.
Siedemnaście rodzin mimo iście
tropikalnej pogody dało się ponieść
szalonej zabawie.
Największą atrakcją na turnieju były ufundowane przez Wójta Gminy Łabunie – Mariusza
Kukiełkę duże, dmuchane kule bumber ball.
Dzięki nim udało się rozegrać kilka humorystycznych konkurencji, takich jak: wyścigi
w kulach, turlanie kul czy zapasy. Był również
tor przeszkód, skoki w workach, strzał na celność do bramki i mecz piłki nożnej. Wszyscy
otrzymali nagrody: koszulki, kaszkietówki oraz
breloki – a wszystko z logo Gminy Łabunie
oraz Gminnego Klubu Sportowego Sparta
Łabunie. Najlepsi w danych konkurencjach

dostali również puchary. Główna nagroda to
trzy wylosowane vouchery do sklepu sportowego – każdy o wartości 500 zł. Podczas
wydarzenia zorganizowano również rodzinne
grillowanie. Poniżej przedstawiamy wyniki
rodzinnego turnieju sportowego „Rodzina to
zgrana drużyna”.

Strzał na celność do bramki:
Kat. dzieci – Jakub Byczek
Kat dorośli – Mirosław Zygmunt

Skoki w workach:
I miejsce – Dawid i Tomasz Kania
II miejsce – Alan i Tomasz Kania
III miejsce – Wiktor Gryszyn i Rafał Turowski

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy
Łabunie – Mariusz Kukiełka, Gminny Klub
Sportowy Sparta Łabunie oraz animatorzy Orlika: Piotr Latawiec i Jolanta Wilkiewicz-Juś.

Wyróżniający się zawodnicy:
Igor Burdzy
Jakub Bratko

dsk

Dziękujemy Sparcie, animatorom sportowym i wolontariuszom za pomoc w organizacji i realizacji wydarzenia a przede
wszystkim uczestnikom turnieju. Bez Was
nie udałoby się stworzyć sportowej atmosfery!

Plażówka na Orliku

Alan medalista

PROCAM Cup 2020

W środę 19 sierpnia na obiektach
Sparty w Łabuniach odbył się Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Kobiet o Puchar „Orlika”. W zawodach
uczestniczyły cztery drużyny z terenu Gminy Łabunie.

Dwa pierwsze miejsca zajął Zawodnik Zamojskiego Klubu Karate Kyokushin z Gminy Łabunie – Alan
Kania. Nasz mistrz ponownie pokazał mistrzowską formę. Tym razem
na IKO Poland Summer Camp 2020
w Lublinie.

Akademia Gminnego Klubu Sportowego Sparta Łabunie brała udział
w PROCAM Cup 2020. To największe w Polsce wydarzenie piłkarskie
skierowane do dzieci i młodzieży
z małych miejscowości. Była to już
IV edycja tego wydarzenia.

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce: Paola
II miejsce: Polichy
III miejsce: Dudek & Granda
IV miejsce: Wiaterki
Najlepiej punktująca: Katarzyna Dudek

Wydarzenie odbyło się w dniach 13-16 sierpnia. Zgrupowanie szkoleniowe zgromadziło
ponad 200 karateków z 50 klubów całej Polski.
W tym roku wyjątkowo był to obóz wyłącznie
dla karateków z Polski; ponieważ wiosenne
turnieje nie mogły się odbyć uczestnicy mieli okazję wziąć udział w turnieju rozegranym
podczas obozu.
Zawodnik Zamojskiego Klubu Karate Kyokushin z Gminy Łabunie Alan Kania zajął  I miejsce w kategorii kumite i I miejsce w kategorii
kata w pierwszej edycji IKO Poland Summer
Camp rozegranym podczas obozu.      K. Policha

Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce, organizatorzy wydarzenia podjęli decyzję o zmianie jego formuły. Zamiast turnieju
sportowego, w którym udział w każdym roku
brało blisko 650 młodych piłkarzy, zorganizowane zostały profesjonalne treningi piłkarskie,
które prowadził zawodowy trener piłki nożnej.
W treningach i sparingach, które odbyły się
w piątek 14 sierpnia w Hyżnem (powiat rzeszowski) wzięła również udział Akademia łabuńskiej Sparty.
Każda drużyna otrzymała profesjonalne komplety strojów piłkarskich. Opiekunem naszej
drużyny był Piotr Latawiec. 		       red.

Składam serdeczne podziękowania Wójtowi
Gminy Łabunie Panu Mariuszowi Kukiełce
za ufundowanie nagród oraz Marii Latawiec,
Piotrowi Łojko za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu turnieju.
Animator
Piotr Latawiec

Kwartalnik Gminy Łabunie
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Cztery pory roku

Uprawa tytoniu
(...) w XVIII wieku już w ogródkach szlacheckich
znajdowało się to ziele, częścią dla celów lekarskich, przeważnie zaś dla namiętności zażywania hodowane. – Pisał znawca obyczajowości
polskiej Jan Stanisław Bystroń…
Starszemu pokoleniu znane jest tzw. podrywanie najniższych lepiących się liści tego zielska.
Po takim zbiorze cała rodzina zasiadała z naręczami liści i drutem i nawlekała, nawlekała. Całe
wstęgi zawisały na osłonecznionych elewacjach i schły, schły, schły. Trudne do odczyszczenia były po takiej pracy palce. I „pozakuwane”, wszak drut musiał być ostry, a przy tym
czasem zardzewiały…
W naszej gminie spotkać można jeszcze gdzieniegdzie dawne suszarnie tytoniu, a i konstrukcje, które temu służyły porozstawiane na strychach również.
Prezentujemy kilka fotografii z albumów rodzin
gminy łabuńskiej z pracy przy tej zapomnianej
obecnie w lokalnej uprawie roślinie.

Wólka Łabuńska, suszenie tytoniu, II wojna światowa,
reprodukcja, fot. ze zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Wólka Łabuńska, plantacja tytoniu, wczesne lato, lata 50.60.,
fot. ze zbiorów Emilii Marcoli

Łabunie, uprawa tytoniu, lata 50.,
fot. Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie,
ze zbiorów Jadwigi z Radlińskich Kość

Bródek, rodzina i sąsiedzi przy pracy nad nawlekaniem tytoniu, 1943 r.,
fot. zbiory Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie
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