październik - grudzień 2020

kwartalnik bezpłatny

rok II nr 4 (8)

www.labunie.com.pl

KWARTALNIK GMINY ŁABUNIE

ISSN 2657-7135

COVID-19: ZASADY / Wybory

KORONAWIRUS
ZASADY DZIAŁANIA URZĘDU GMINY
I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Numery kont bankowych:
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. Numery kont bankowych:

W związku z nowymi obostrzeniami, które zaczęły obowiązywać od 7 listopada zostały wprowadzone dodat- Nr podstawowego konta bankowego – podatki, opłaty skarbowe:
97 9644 0007 2001 0070 0027 0001
kowe ograniczenia w zakresie obsługi bezpośredniej.
W Urzędzie Gminy Łabunie z uwagi na ryzyko zakażenia się koronawirusem w kontakcie pracownik-interesant, nadal obowiązuje zakaz
swobodnego przemieszczania się na   terenie budynku. Na parterze
przy tylnym wejściu do obiektu wciąż funkcjonuje stanowisko do obsługi petentów. To biurko z wydzieloną szybą ochronną, na którym m.
in. wyłożone są formularze i wnioski. Osoba wchodząca do budynku ma obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz obowiązkową dezynfekcję rąk. Obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw
najpilniejszych, których załatwienie w sposób zdalny nie jest możliwe
tj. wystawienia aktu zgonu i odbioru dowodu osobistego. Pozostałe
sprawy można załatwiać telefonicznie, korespondencyjnie, poprzez
skrzynkę podawczą, za pośrednictwem poczty elektronicznej: uglabunie@labunie.com.pl lub skrytkę ePUAP: /uglabunie/skrytkaESP. Dodatkowo, przed  głównym wejściem do Urzędu Gminy Łabunie została
umieszczona skrzynka pocztowa, w której można umieszczać dokumenty bądź wnioski. Te ostatnie – np. wniosek o wydanie dowodu
osobistego czy w sprawie wyrysu i wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego można pobrać na stronie internetowej
Urzędu Gminy Łabunie w zakładce Strefa Mieszkańca/Koronawirus
– informacje.
Kontakt do urzędu:
Urząd Gminy Łabunie
ul. Zamojska 50
22-437 Łabunie
e-mail: uglabunie@labunie.com.pl
skrytka ePUAP: /uglabunie/skrytkaESP
Numery telefonów:
• Sekretariat: 84 611 30 19 oraz 84 611 60 11
• Wójt: 84 611 60 12
• Zastępca Wójta: 84 611 60 24
• Urząd Stanu Cywilnego: 84 611 60 15
• Podatki i opłaty: 84 611 60 19

Nr konta bankowego – opłaty za odpady komunalne:
05 9644 1075 2011 0070 0027 0028
Nr konta bankowego – opłaty za ścieki i wodę:
21 9644 1075 2011 0070 0027 0031
Apelujemy do mieszkańców o zrozumienie i o ograniczenie załatwiania spraw urzędowych do niezbędnych. Zaleca się kontakt telefoniczny bądź drogą elektroniczną. Informujemy jednocześnie, że termin
załatwiania spraw został nieznacznie wydłużony, więc prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.
W ograniczonym zakresie działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Obsługa interesanta nadal odbywa się przy dwóch specjalnie
wydzielonych stanowiskach pracy. Osobiste stawiennictwo zaleca się
tylko w sprawach niezbędnych i pilnych. W pozostałych można kontaktować się telefonicznie (84 611 30 08) lub mailowo: gops-labunie@wp.pl. Korespondencję można wrzucać do skrzynki pocztowej
umieszczonej przy wejściu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem, od 7 do 9 listopada została również zamknięta biblioteka w Łabuniach. Wychodząc na wprost
oczekiwaniom czytelników, placówka wprowadziła w tym czasie
„Książkę na telefon”. Osoby chcące wypożyczyć książkę, mogły zadzwonić i umówić się na jej odbiór. Na zaproponowaną przez osobę
zainteresowaną godzinę, książki były wykładane na półce przed biblioteką. Został również zwiększony limit wypożyczeń. Obecnie placówka ponownie otworzyła się dla czytelników.
Zmiany dotknęły także szkoły. Od 9 listopada zostały zawieszone zajęcia w szkołach. Uczniowie łabuńskich szkół uczą się zdalnie. Nauka
i opieka dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje
bez zmian.

red.

Nowy radny
zaprzysiężony

W niedzielę, 8 listopada – w związku z rezygnacją Danuty Bosiak
ze stanowiska radnego – w okręgu wyborczym nr 12 przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy Łabunie. Głosowanie
nie odbyło się z uwagi na fakt, że został zgłoszony jeden kandydat –
W środę, 18 listopada na sesji Rady Gminy Łabunie ślu- Pani Bożena Wróblewska z Łabuń.
bowanie złożyła nowa radna – Bożena Wróblewska. Zo- Nowa radna została zaprzysiężona na sesji Rady Gminy 18 listopada.
stała wybrana podczas wyborów uzupełniających.
Podziękowała za zaufanie i poparcie w wyborach. – Mogę zapewnić,
że dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść nie tylko moich wyborców, ale wszystkich mieszkańców naszej gminy... - powiedziala do
zgromadzonych radna Wróblewska.
Przypomnijmy - rezygnacja Pani Danuty Bosiak była związana z objęciem
funkcji wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach. Na
sesji, 2 września, podziękowała za
dotychczasową współpracę na rzecz
gminy i mieszkańców. – Chciałabym
serdecznie podziękować, a przede
wszystkim wyborcom z okręgu nr 12
za zaufanie, którym obdarzyli mnie
podczas wyborów. Jako radna pracowałam przez okres dwóch lat. W tym
miejscu mogę powiedzieć, że dołożyłam wszelkich starań, aby nie zawieść
nie tylko moich wyborców, ale wszystkich mieszkańców gminy - mówiła na
wrześniowej sesji radna Danuta Bosiak.		               red.
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Idą święta

Kiedyś było jakoś fajniej. To popularne hasło powielane na
portalach społecznościowych przypominających o sianokosach, starych piecach kaflowych, zabawach przy trzepaku, jedzeniu chleba z wodą i cukrem odnosi się także do
Bożego Narodzenia. Zapewne wielu naszych czytelników
pamięta tą prawdziwą magię świąt: wyczekiwanie w oknie na
pierwszą gwiazdkę, widok dziadka lub taty wnoszącego choinkę
do domu, zapach pieczonego sernika i amoniaczków, widok siana pod stołem
lub pod obrusem, krzątającą się babcię lub mamę, która w Wigilię potrafiła zrobić większość cudownie pachnących potraw. Nikt nikogo nie pospieszał, nikt nie
krzyczał i nie denerwował się, że brak czasu... każdy wiedział co ma robić. Nikt nie
marudził, że jest głodny bo każdy czekał do wieczora – na Wieczerzę Wigilijną. To
czekanie było jednym z najlepszych dni w roku. „Inne” pokolenie pamięta te chwile. Pamięta je także Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma, która
postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami ze świąt Bożego Narodzenia.
Dominika Saran-Kudyba: Jak Pani kiedyś
spędzała święta Bożego Narodzenia. Może
cofnijmy się do czasów dzieciństwa...
Elżbieta Kuźma: Pamiętam święta, jak kiedyś
jeszcze żyła moja babcia i dziadek. Zapamiętałam siano pod stołem i tłukliśmy się po tym
sianie. Było już oczywiście po wigilijnej kolacji.
Wiem, że najstarsza u nas osoba w rodzinie
zaczynała wieczerzę od rozdawania każdemu
opłatka. Przekazywanie tego ważnego symbolu świąt też odbywało się u nas na zasadzie od najstarszego do najmłodszego. Poza
tym na święta czekało się bardzo. Pamiętam,
jak wcześniej było świniobicie, samemu robiło
się domowe wędliny. Świątecznie robiło się
wtedy, gdy śpiewało się kolędy. Potem szło
się na Pasterkę. Do kościoła mieliśmy cztery
kilometry. Znajdował się w Wożuczynie. Jak
byłam starsza, mając może 16 lat, szliśmy na
Pasterkę całą grupą znajomych. To nie było
tak jak dzisiaj, że dzwonimy do siebie siedząc
w domu. Wtedy chodziło się od drzwi do drzwi
i w taki sposób umawialiśmy się, że pójdziemy razem.  Potem fajnie się wracało do domu.
Po mszy, gdy już było dawno po północy, jadłam ze smakiem gołąbki. Jak byłam mała to
ciekawiło mnie, czy zwierzęta mogą mówić
ludzkim głosem, ale w zasadzie nie wierzyłam w to. U nas w gospodarstwie były zwierzęta, ale nigdy nie sprawdzałam, czy mówią
naszym językiem (uśmiech). To, co jeszcze
pamiętam, jak już byłam starsza, czekało się,
aż minie post. Na Szczepana i na Jana szło
się na zabawę. Były organizowane w różnych
miejscowościach. Tak w skrócie zapamiętałam święta mojego dzieciństwa i młodzieńczych lat. Teraz jest zupełnie inaczej. Nawet
inaczej smakują potrawy.
Czy pamięta Pani z czasów dzieciństwa świąteczne potrawy?
Na pewno były u nas kluski z makiem. Kluski
były „rwane”, a mak ucierało się w donicy. Był
też barszcz z uszkami. Karpia raczej nie było

Czy święta spędzaliście w domu, czy wyjeżdżaliście, jak obecnie?
Jeździliśmy do drugich dziadków – rodziców
mojej mamy. Pamiętam, konie, sanie, a my
poprzykrywani kocami, poopatulani, żeby nie
zmarznąć. Wtedy były zimy. Jechaliśmy saniami 7 km.

Jak dzisiaj świętuje Pani rodzina?
Spędzamy święta u moich rodziców i rodziców męża. Ja przygotowuję potrawy i wiozę
do mamy, podobnie moja siostra. Do naszych
rodziców jeździmy z dziećmi. Nikt wtedy nie
wyjeżdża, jak dzisiaj się zdarza – np. na narty.
Ten czas spędzamy tradycyjnie, rodzinnie. Ta
tradycja trzyma się u nas od lat. Za czasów
dzieciństwa jeździło się częściej, my jeździliśmy do rodziny, zapraszało się też gości do
naszego rodzinnego domu. Pamiętam, że
do mojego ojca przyjeżdżał m. in. jego brat
z żoną. Wtedy każdy dzień był zajęty. Jest też
na naszym wigilijnym stole, ale były za to inne siano, ale dużo mniej. Symbolicznie niewielka
ryby. Przy stole wigilijnym zawsze siedzieli jego ilość leży na wigilijnym stole. Nie ma też
dziadkowie, rodzice i my. Wtedy, jak to zwykle już placków z makiem, ale jest makowiec. Dabywało, wszyscy mieszkali w jednym domu.
nia są podobne: barszczyk z uszkami, pierogi,
kapusta z grochem. Jest też karp, różne śleJak w Pani rodzinnym domu wyglądały przy- dzie. U nas zawsze był i do tej pory tak pozogotowania do Wigilii?
stało – kompot z suszonych owoców. Swego
Czekaliśmy do wieczora, aż zasiądziemy do czasu mama sama na piecu suszyła. Teraz to
wigilijnego stołu. Było wtedy tak przytulnie, się kupuje. Z innych tradycji, które u nas nie
ciepło bijące z pieca kaflowego i nastrojowo. zachowały się to prezenty pod choinkę. WiaWszyscy wtedy ubierali się odświętnie. Pa- domo, że kupuje się drobne podarunki i daje
miętam, że choinka była ubierana zawsze się je bezpośrednio lub pieniądze, które częw Wigilię. Nie mogliśmy się doczekać, kiedy ściej podarowuje się bliskim. Każdy wtedy kuw końcu będziemy ją przystrajać. Drzewko puje sobie sam wg własnego uznania.
przynosił tato i mówił do nas: „Dzieci ubierajta”. Było wtedy tak nastrojowo, fajnie – inaczej Pani ulubiona świąteczna potrawa to?
niż teraz. Na choince wisiały u nas orzechy, Kapusta z grochem, a na słodko – sernik gotomałe jabłka, cukierki, które w nocy się kradło wany. Lubię też karpia w śmietanie.
i zjadało, bombki, wata przypominająca śnieg,
anielskie włosy i łańcuchy, które sami robili- Z racji tego, że należy Pani do Koła Gospodyń
śmy w szkole. Zawsze była to żywa choinka Wiejskich w Barchaczowie słynące z wielu
– świerk.
smacznych dań i nagród, które za nie dostaCzy tak jak teraz – bardzo popularny zwyczaj
– dostawaliście prezenty na gwiazdkę?
Tak, tylko nie pod choinkę, a bezpośrednio
nam. Były to rzeczy praktyczne, ale cieszyliśmy się z nich. Były to rękawice, ciepłe skarpety, szalik, czapka – po to, żeby w zimie było
nam ciepło.
Czy czekaliście na pierwszą gwiazdkę, by zasiąść do stołu, czy ze względu na Was – dzieci, rodzice wcześniej zaczynali świętować?
Raczej nie zwracaliśmy na to uwagi. U nas
różnie to było. Zdarzało się, że do stołu zasiadaliśmy o 16.00, czasami później, ale
zazwyczaj była to godz. 18.00. Jako dzieci
czekaliśmy, aż mama się z tym wszystkim
obrobi. Jak jeszcze żyła babcia, to obie siedziały w kuchni i wszystko szykowały. My jako
maluchy pomagaliśmy, ale to była pomoc przy
prostych, drobnych obowiązkach domowych.

je, zapytam; Czy ma Pani jakieś sztandarowe
danie, które przygotowuje Pani na święta Bożego Narodzenia?
Przygotowuję różne sałatki śledziowe i już bardziej nowoczesne dania. Robię też barszcz do
uszek i krokiety.

Czego obecnie brakuje Pani w okresie świąt
Bożego Narodzenia, co było lub się wydarzyło
podczas świąt w czasach dzieciństwa?
Przede wszystkim tej wesołej atmosfery. Teraz jest jakoś inaczej. Brak śniegu też wpływa
na stworzenie świątecznego nastroju. Obecna sytuacja związana z pandemią również nie
nastraja do świąt, ale mimo wszystko zechcemy spędzić je w skromnym, rodzinnym gronie.
Chciałabym więc mimo wszystko przekazać
mieszkańcom gminy Łabunie dobre słowo
na tegoroczne święta: by cieszyć się sobą
nawzajem i spędzać je, w miarę możliwości,
razem z rodziną.
dsk
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Inwestycje

Droga
oficjalnie otwarta

Nowy asfalt
na Długiej

Prawie sześciokilometrowy odcinek
drogi realizowany wspólnie przez
Powiat Zamojski i Gminę Łabunie
został oficjalnie otwarty. We wtorek,
20 października odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi.

Kolejny odcinek drogi z nowym asfaltem. Tym razem lepszego komfortu jazdy doczekali się zmotoryzowani przejeżdżający przez ul. Długą
w Łabuniach. To efekt współpracy
na linii powiat zamojski-gmina Łabunie.

Przebudowa drogi była realizowana w partnerstwie z gminą Łabunie. Było to możliwe dzięki
m. in. udzieleniu powiatowi zamojskiemu 1,6
mln dotacji. Zgodę na wsparcie finansowe wyrazili łabuńscy radni. Za podjęcie tej uchwały dziękował radnym gminy Łabunie obecny
na otwarciu Wójt Mariusz Kukiełka. Starosta
Zamojski – Stanisław Grześko podkreślił, że
droga pełni funkcję ponadlokalną poprzez
połączenie powiatu zamojskiego z powiatem
tomaszowskim. Komunikuje przede wszystkim 2 gminy: Zamość i Łabunie, umożliwiając
szybki dostęp mieszkańcom do siedzib gmin
wiejskich.  
Przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Zamojski – Stanisław Grześko, Wójt Gminy Łabunie
– Mariusz Kukiełka, Przewodnicząca Rady
Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma, radny Kazimierz Szala, proboszcz parafii w Łabuniach
– ks. Andrzej Łuszcz. sołtys Wierzbia – Stanisław Pyś, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu – Piotr Kuter, przedstawiciele wykonawcy z Przedsiębiorstwa Robót
Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim oraz kierownik budowy. Udział w uroczystości wzięli również mieszkańcy Wierzbia.
Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr
3257L Pniówek – Ruszów – Wierzbie – Łabunie uzyskał dofinansowanie w 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór
III).

Dłuższy chodnik
na Lipskiej
Zakończyła się budowa chodnika
przy ul. Lipskiej w Łabuniach. Ciąg
komunikacyjny dla pieszych zyskał
dodatkowe 0,5 km.
Ulica Lipska ma już chodnik o długości 1 km.
W ubiegłym roku powstał prawie pół kilome-
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Ulica Długa to odcinek drogi powiatowej nr
3269 Cześniki-Łabunie. Na odcinku 1 km 250
m drogowcy wylali tzw. nakładkę asfaltową. Za
prace odpowiadał Zarząd Dróg Powiatowych
w Zamościu, który wyłonił wykonawcę inwestycji. Pracami zajęło się Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sadex z Zamościa. Radni gminy
Łabunie wyrazili zgodę na udzielenie pomocy
finansowej w kwocie ponad 160 tys. zł.
red.
Umowa Nr 199 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Powiatem Zamojskim w sprawie udzielenia dotacji została zawarta 27 kwietnia 2020
r. Okres realizacji projektu: maj - październik
2020 r.
Całkowita wartość projektu (po przetargu):
8 030 954,76 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa:
4 818 572,00 zł, co stanowi 60 % wydatków
kwalifikowalnych w ramach projektu.
Inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej   w m. Pniówek, Ruszów, Wierzbie,
Łabunie o łącznej długości ok. 5,9 km. Przeważająca część inwestycji (5,7 km) była realizowana na terenie gminy Łabunie.
W ramach przebudowy pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa. Po obu stronach zostały wykonane pobocza. W ramach inwestycji
przebudowano również zjazdy i skrzyżowania, wybudowano chodnik, oczyszczono przepusty. Powstało także aktywne przejście dla
pieszych. 			     red.

trowy odcinek, a w bieżącym dobudowano kolejnych 500 m. Było to możliwe dzięki współpracy Powiatu Zamojskiego z gminą Łabunie.
Radni zgodzili się wesprzeć realizację inwestycji kwotą niemal 100 tys. zł.
Pracami zajmowało się Przedsiębiorstwo
Transportowo-Usługowe Mawex Ewa Matwiejczuk z Zamościa. Jak poinformował redakcję „U Źródła” Zarząd Dróg Powiatowych
– koszt całej inwestycji to ponad 230 tys. zł.
red.

Dbajmy
o nasze drogi
Przypominamy mieszkańcom gminy
Łabunie o tym, by dbać o stan nawierzchni dróg. Pozostawianie po
sobie takich nieczystości jak błoto
po pracach polowych wpływa nie tylko na stan ulic, ale również stwarza
zagrożenie dla innych użytkowników
dróg. Przy nawet niewielkim deszczu
powstaje błoto, które może spowodować poślizg, a w konsekwencji – wypadek.
Drogi służą wszystkim mieszkańcom
gminy oraz przejeżdżającym kierowcom z zewnątrz. To wspólna wizytówka gminy. Dlatego przypominamy,
że koła maszyn zanieczyszczonych
ziemią, należy oczyścić tak, by nie
zabrudzić utwardzonej nawierzchni
drogi publicznej.

Inwestycje

Nowy wóz strażacki
dla OSP Ruszów
Volvo z silnikiem o mocy 286 KM, napęd 4x4 i zbiornik
na wodę o pojemności 3000 litrów. Strażacy z OSP Ruszów mają nowy wóz bojowy.
W poniedziałek, 19 października został odebrany fabrycznie nowy,
średni samochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy. Strażackie volvo
ma pełne wyposażenie, w tym autopompy szybkiego natarcia, maszt
oświetleniowy i urządzenia elektryczne pojazdu uprzywilejowanego.
Członkowie OSP Ruszów zostali przeszkoleni w zakresie obsługi
auta. Pojazd jest już gotowy do akcji ratowniczo-gaśniczych.
Dzięki nowej inwestycji zwiększył się potencjał ochrony przeciwpożarowej w gminie. Zakup pojazdu w kwocie prawie 800 tys. zł został
sfinansowany z kilku źródeł: 380 tys. z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, 160 tys. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 233 tys. zł z budżetu
gminy Łabunie i funduszy od sponsorów.
dsk

Przedszkole w Ruszowie
coraz bliżej
Kończą się prace nad przystosowaniem budynku po
byłej szkole w Ruszowie na przedszkole.
Zadanie pod nazwą „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na przedszkole w miejscowości Ruszów,
pow. zamojski” wykonuje firma Artseko Michał Złotko z Zamościa.
W ramach inwestycji realizowane są trzy zadania.
Pierwsze z nich to roboty związane z budynkiem, czyli m. in. wydzielenie ścian działowych, remont posadzek w miejscach zaprojektowanych pomieszczeń, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonanie drzwi ewakuacyjnych, docieplenie budynku czy remont schodów
zewnętrznych. W ramach tego zakresu zadania prowadzone są również roboty elektryczne (wykonanie instalacji elektrycznych, oświetlenie dla nowo zaprojektowanych pomieszczeń, oświetlenie awaryjne
ewakuacyjne), sanitarne (instalacja hydrantów ppoż, nowych zbiorników kanalizacyjnych czy instalacja wewnętrzna wody, centralnego
ogrzewania).
Drugie zadanie polega na wykonaniu zbiornika wody do zewnętrznego
gaszenia pożaru. Trzeci etap prac to budowa pochylni dla niepełnosprawnych i zatoki do zawracania samochodów straży pożarnej.
dsk

Centrum
opiekuńczo-mieszkalne
dla niepełnosprawnych
W Bródku ruszyła budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, na które gmina Łabunie otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 2,5 mln zł.
W grudniu został rozstrzygnięty przetarg na budowę nowego budynku,
przystosowanego dla osób niepełnoprawnych. Prace ziemne już ruszyły, a całość inwestycji planuje się zrealizować do końca 2021 roku.
Centrum opiekuńczo-mieszkalne powstanie na działce, na której niegdyś działała szkoła w Bródku. W swoim założeniu COM ma zapewnić pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności usługi zamieszkiwania
w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Nowy ośrodek będzie
świadczył specjalistyczną pomoc i terapię dla osób niepełnosprawnych, w tym: psychologiczną i rehabilitacyjną. Docelowo opiekę znajdzie tu 20 osób. Centrum będzie wspierać niepełnosprawnych w zakresie zdrowia, pielęgnacji, zapobiegania wtórnym powikłaniom oraz
stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej. Osoby, które znajdą

się pod opieką COM, będą miały szansę na niezależne, samodzielne
i godne funkcjonowanie. W budynku o powierzchni prawie pół tysiąca
m kw. powstaną 4 sale terapeutyczne, 2 pokoje mieszkalne, gabinet
pielęgniarski, psychologa, sala rehabilitacyjna i pomieszczenia pomocnicze: m. in. łazienki i szatnie. Warto dodać, że budynek będzie
korzystał z odnawialnych źródeł energii, aby zminimalizować negatywne efekty oddziaływania na środowisko.
Środki na dofinansowanie inwestycji pochodzą z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Środki przekazywane są za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego.                 dsk
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fot.: Nowy Kurier Zamojski

1 MLN ZŁ
dla gminy łabunie
W sobotę, 12 grudnia Wójt Gminy
Łabunie odebrał z rąk Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina
promesę na kwotę 1 miliona złotych,
która zostanie przeznaczona na inwestycje w gminie.
Wsparcie finansowe pochodzi z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. W spotkaniu,
podczas którego były wręczane symboliczne
czeki brała również udział Poseł do Parlamentu Europejskiego - Beata Mazurek.
Oprócz gminy Łabunie promesę otrzymało
także Miasto Zamość oraz gminy: Krasnobród, Sitno i Stary Zamość. 		         dsk

Nowa odsłona strony
internetowej gminy

Maszt z flagą
dla gminy Łabunie?

Spójna, kolorystyczna identyfikacja wizualna z gminnym kwartalnikiem U Źródła, dostosowanie
do nowych trendów i wymogów.
Strona internetowa gminy Łabunie
przeszła metamorfozę.

Dzięki mieszkańcom naszej gminy udało się zebrać minimalne
100 głosów. To przepustka do
tego, by rząd sfinansował zakup
flagi i masztu w ramach projektu
„Pod biało-czerwoną”.

Nowa strona internetowa Gminy Łabunie
to jeden z kilkunastu elementów projektu
unijnego realizowanego wspólnie z ośmioma gminami województwa lubelskiego pod
nazwą “Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”. Strona zawiera obecnie m.in czytelny
podział na Aktualności i Ogłoszenia, formularze i wnioski łatwiejsze do znalezienia
poprzez umieszczenie głównych ikon przy
sliderze (przewijających się zdjęciach).
W zakładkach są niezbędne informacje dotyczące Urzędu Gminy, Rady Gminy Łabunie.
Poszczególne elementy zostały w zakładkach uporządkowane, by łatwiej było znaleźć interesujące dla Państwa informacje.
Strona będzie przechodzić nadal kosmetyczne zmiany, ale liczymy, że mieszkańcom
Gminy Łabunie oraz innym gościom odwiedzającym ją – przypadnie do gustu.        dsk

Głosy musi zweryfikować jeszcze powołana specjalnie w tym celu przez organizatorów komisja projektowa. Decyzję o zakwalifikowaniu gminy do udziału w projekcie
komisja podejmie niebawem.
Głosowanie wciąż trwa. Pierwotnie akcja miała trwać do 11 listopada, jednak
została przedłużona do końca tego roku.
Zgodnie z regulaminem – do trzech gmin,
które osiągną najlepsze procentowo wyniki w stosunku do liczby mieszkańców,
przyjedzie premier Mateusz Morawiecki,
by wziąć udział w uroczystości oddania do
użytku masztu.
Głosowanie pod adresem:
bialoczerwona.www.gov.pl

dsk

Przygotowania
do sezonu zimowego

Spis rolników
zakończony

W gminie Łabunie kończą się prace
porządkowe. Mają również na celu
przygotowanie do sezonu zimowego.

W poniedziałek, 30 listopada zakończył się Powszechny Spis
Rolny. Trwał trzy miesiące. Rolnicy spisywali się zarówno
przez internet, jak i w Urzędzie Gminy Łabunie.

Słoneczna i stosunkowo ciepła pogoda
w ostatnich dwóch miesiącach spowodowała, że pracownicy gospodarczy i porządkowi
mieli pełne ręce roboty. Jeszcze w listopadzie
trwało koszenie poboczy i placów gminnych.
Porządkowano również tereny przy świetlicach wiejskich oraz remizach OSP. Sprzyjająca pogoda pozwoliła również na inne prace
w terenie, takie jak wycinka zbędnego zakrzewienia i drzew stwarzających zagrożenie przy
drogach. Te ostatnie w najbliższej przyszłości
będą poddane inwentaryzacji. Chodzi o ulicę
Lipską i Lipową. Ma się tym zająć firma specjalizująca się w tego typu działalności. Inwentaryzacja obejmie zarówno zdrowe jak i chore
drzewa celem wycinki tych, które stwarzają m.
in. zagrożenie dla użytkowników dróg.       dsk

Spis ruszył 1 września. Znaczna część rolników dokonywała tzw. samospisu przez strone internetową spisrolny.gov.pl. Mieszkańcy,
którzy potrzebowali pomocy, mogli spisać się
również w siedzibie Urzędu Gminy Łabunie,
gdzie w tym celu zostało utworzone stanowisko komputerowe. Inną możliwością był kontakt z rachmistrzem, który dokonywał samospisu telefonicznie. Na terenie gminy Łabunie
działało trzech rachmistrzów, z których każdy z nich miał przydzielone sołectwa w celu
dokonania spisu rolnego drogą telefoniczną.
Dane ze spisu zostaną wykorzystane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.
Przed nami kolejny spis – tym razem Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
2021. Rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do
30 czerwca przyszłego roku. Obecnie trwają
prace organizacyjne i przygotowawcze.
Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni
realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie
GUS.
Obowiązkiem spisowym będą objęte:
• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na
terenie Polski, osoby fizyczne nie mające
miejsca zamieszkania;

•

mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego
zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.
Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać
samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach
(gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie
będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi
będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.
Spisy powszechne to czas, kiedy państwo,
zadając obywatelom kilka pytań, stara się
zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”
i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują
całą populację ludności i mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego
ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych
(w przypadku powszechnego spisu rolnego).
Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku
spisu powszechnego pochodzą od wszystkich
obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech
demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.
Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę
zróżnicowania przemian demograficznych
i społecznych. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze
i społeczne na kolejne lata. 		       red.

Dziękujemy mieszkańcom gminy Łabunie za wyrozumiałość,
odpowiedzialność i zaangażowanie w Powszechny Spis Rolny.
Liczymy na Państwa aktywność także podczas Narodowego Spisu Powszechnego.
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Wydarzenia

W 78. rocznicę
wysiedleń
Gmina Łabunie upamiętniła 78.
rocznicę wysiedleń Dzieci Zamojszczyzny.
W niedzielę, 6 grudnia w kościele parafialnym odbyła się msza w intencji wysiedlonych
w grudniu 1942 r. mieszkańców gminy Łabunie. W nabożeństwie udział wzięły – oprócz
gminnego pocztu sztandarowego – władze
samorządowe: Wójt Gminy – Mariusz Kukiełka i Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta
Chryzantemy
Kuźma. Po eucharystii przy tablicy pamiątkowej na cmentarzu parafialnym w Łabuniach
od producentów dla gminy
został złożony wieniec i zapalono znicze.
grudniu 1942 r. wysiedlono ponad 3,5 tys.
Prawie 1300 chryzantem od producentów z gminy Łabunie ozdobiło miej- W
mieszkańców gminy Łabunie. Dziś byłaby to
sca pamięci. To efekt współpracy Wójta Gminy Łabunie z zamojskim biu- połowa osób zamieszkujących obszar gminy.

rem powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

We współpracy z ARiMR, w ramach pomocy producentom chryzantem, którzy ucierpieli z powodu zamknięcia cmentarzy podczas listopadowych świąt, Urząd Gminy Łabunie przyjął ponad
tysiąc kwiatów: 500 ciętych i 755 chryzantem doniczkowych. Większość kwiatów  złożono na
cmentarzu parafialnym w Łabuniach i na cmentarzu wojennym w Łabuńkach Pierwszych. Chryzantemy zostały także złożone w kilku innych miejscach pamięci na terenie gminy Łabunie.

dsk

Gmina Łabunie
dla Niepodległej
Nabożeństwo w intencji Ojczyzny, złożenie kwiatów i wieńców w miejscach
pamięci. Gmina Łabunie uczciła 102. rocznicę odzyskania niepodległości.
Obchody rozpoczęły się od mszy w intencji
Ojczyzny. – „Polacy chcą niepodległości, lecz
pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała
dwa grosze i dwie krople krwi...” – słowa Józefa Piłsudskiego przywołał podczas kazania
proboszcz parafii w Łabuniach – ks. Andrzej
Łuszcz. W nabożeństwie udział wzięła delegacja władz samorządowych: Wójt Gminy
Łabunie – Mariusz Kukiełka, Przewodnicząca
Rady Gminy – Elżbieta Kuźma oraz gminny
poczet sztandarowy reprezentowany przez
radnych: Weronikę Kowalczuk, Andrzeja Sieka oraz Bogusława Szasta.
Po nabożeństwie w miejscach pamięci złożono wiązanki i zapalono znicze: na cmentarzu
parafialnym w Łabuniach, przy krzyżach w Łabuńkach Pierwszych i w Ruszowie upamiętniających zwycięską bitwę z bolszewikami,
przy grobie Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łabuniach, kurhanie powstańców styczniowych w Łabuniach, a także przy mogile nieznanego żołnierza w lesie barchaczowskim,
pomnikach w Bródku, Barchaczowie, przy
krzyżu w Barchaczowie i przy kaplicy obok
Izby Muzealnej w Barchaczowie upamiętniającej zamordowanych we wrześniu 1939 r.
mieszkańców miejscowości. We wszystkich
odwiedzonych miejscach pamięci ustawiono
chryzantemy podarowane przez miejscowych
hodowców tych kwiatów.
Mieszkańcy gminy Łabunie zawsze uroczyście obchodzili rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. Z uwagi jednak na
obecną sytuację epidemiologiczną i bezpieczeństwo mieszkańców gminy, Wójt Mariusz
Kukiełka odwołał te wydarzenia.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nadrobimy wszyscy wspólnie stracony czas i uczcimy
11 listopada tak, jak to bywało w latach poprzednich.
dsk
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Dlaczego
podrożeją śmieci?
Na ostatniej sesji radni podwyższyli ceny za odbiór
śmieci. Wzrost stawek dotyczy nie tylko gminy Łabunie, ale niemal wszystkich samorządów w Polsce. To
poniekąd niezależny od samorządu skutek coraz bardziej rygorystycznych norm dotyczących recyklingu,
a więc dostosowania się do unijnych przepisów. To także zmiana prawa, która nałożyła na firmy zajmujące się
składowaniem odpadów nowe obowiązki. Ale nie tylko.
Na początku września weszły w życie przepisy, które nałożyły na samorządy i mieszkańców kolejne wymogi związane z odbiorem śmieci.
Jeden z tych wymogów to obowiązek zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów – minimum dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października. Do tej pory w gminie Łabunie firma zabierała
od mieszkańców śmieci raz w miesiącu. Zwiększona częstotliwość
odbioru odpadów to wzrost kosztów, które gmina ponosi za ich wywóz. To oznacza, że opłaty muszą być ustalone w takiej wysokości,
by bilansował się system odbioru i zagospodarowania odpadów. Gmina nie może na tym systemie ani zarabiać, ani dopłacać. Wzrost cen
za odbiór odpadów spowodowany jest również większymi kosztami
gospodarowania nimi oraz zwiększeniem ilości wytwarzanych śmieci (wzrost ich masy średnio o 5% rocznie). Kolejna przyczyna zwiększenia opłat za odbiór śmieci w gminie Łabunie spowodowana jest
również podwyżką opłaty marszałkowskiej za umieszczanie odpadów
na składowisku. Przykładowo w 2017 r. stawka ta wynosiła niewiele
ponad 24 zł za tonę odpadów, rok później wzrosła do 140 zł za tonę,
w 2019 – do 170, a w bieżącym roku – 270 zł za 1 tonę. Inne powody
wzrostu cen za śmieci to także m. in.: wzrost cen za prąd, wprowadzenie rygorystycznych zasad gospodarki odpadami, czyli przepisów
dotyczących tzw. BDO, czyli Rejestru podmiotów wprowadzających
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
Poza wspomnianymi powodami wzrostu cen za odpady, dochodzą
kolejne. Firmy, które odbierają od nas śmieci miały obowiązek dostosować się do nowych przepisów, zgodnie z którymi np. musiały zainwestować w całodobowy monitoring wizyjny, zabezpieczyć roszczenia
oraz wprowadzić restrykcyjne przepisy przeciwpożarowe i dostosować się do nowych i rygorystycznych przepisów unijnych o odzysku
niektórych odpadów wytwarzanych w Polsce. Dla takich firm to wzrost
kosztów, a większe koszty oznaczają również większy wydatek dla
gminy przy podpisywaniu umowy na odbiór śmieci. Dodatkowo – brak
jest odpowiedzialności producentów za utylizację wprowadzonych do
produkcji opakowań, co skutkuje przerzucaniem kosztów recyklingu
na samorządy i mieszkańców. Kolejny powód wzrostu cen za odbiór
odpadów to zmiana przepisów prawnych, które wymusiły na samorządach zmianę sposobu rozliczania z odbiorcą odpadów z ryczałtowego
na ilościowy, czyli wartość umowy uzależniona jest od masy odpadów.
Gmina ma obowiązek dostosować się do zmiany przepisów w czasie
12 miesięcy od wejścia w ich życie z zachowaniem terminów ważno-

ści dotychczasowej umowy z firmą, która odbiera odpady w gminie
Łabunie. Ostatnia umowa na zasadach sprzed zmiany tych przepisów
skończyła się 30 czerwca tego roku. Kalkulacje mające na celu zwiększenie wpływów do budżetu gminy z tytułu gospodarowania odpadami
okazały się niewystarczające. Przetarg na odbiór odpadów z czerwca
tego roku cechował się większą wartością kosztów odbioru odpadów
niż zakładano, czyli ponad 1 mln zł. Przetarg z uwagi na wysoką cenę
został unieważniony.
Koszty odbioru odpadów w tym roku wyniosą w naszej gminie ponad
820 tys. zł  - dwa razy więcej niż wpływy, co będzie skutkowało deficytem w wysokości prawie 350 tys. zł. Przy utrzymaniu takich metod
i stawek w 2021 r. wpływy do budżetu gminy byłyby dwa razy mniejsze
niż wydatki. Wg stanu na 2 listopada w deklaracjach było 4697 osób.
Zmiana metody na iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i stawki bazowej pozwoli uszczelnić system. Dotychczas 5
i 6 osoba z gospodarstwa domowego płaciła niższą stawkę, a 7 i kolejne osoby nie płaciły nic. Nowa propozycja zakłada równą stawkę dla
każdego mieszkańca. Metoda jest sprawiedliwa, gdyż wszyscy mieszkańcy powinni ponosić koszty odbioru odpadów. Po zmianie metody
zakłada się wzrost liczby osób w deklaracjach o 288, czyli dla każdego
gospodarstwa 6 i więcej osobowego prognozuje się wzrost o 2 osoby.
Tymczasem dotychczasowe wysokości stawek za odbiór odpadów
w gminie Łabunie są zbyt niskie, by móc pokryć związane z gospodarką odpadami koszty ponoszone przez gminę. Do tej pory były one
jednymi z najniższych w powiecie zamojskim. 			 sp

Komunikat
Urząd Gminy Łabunie przeprowadza wśród mieszkańców
zbiórkę nowych deklaracji śmieciowych. Zgłoszone dane
będą jeszcze weryfikowane. Wypełnienie deklaracji ma na
celu dostosowanie lokalnych uwarunkowań związanych
z odpadami komunalnymi do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Komunikat
Od 1 stycznia 2021 r. każdy podatnik z gminy Łabunie będzie posiadał swój indywidualny rachunek bankowy, na który
będzie przelewać opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
nieczystości płynnych, za dostarczanie wody i należności
podatkowe.
Ponadto od 1 stycznia 2021 r. na stronie internetowej gminy
Łabunie będzie udostępniony link do nowego portalu, na którym podatnicy posiadający Profil Zaufany lub konto ePUAP
będą mogli dokonać opłat wymienionych powyżej lub sprawdzić swój stan rachunku (zaległości, nadpłaty itp.).
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Kanalizacja
to nie śmietnik
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Mopy, chusteczki higieniczne, pieluchy jednorazowe, patyczki do uszu...
i wiele innych. Takie rzeczy trafiają do sieci kanalizacji sanitarnej gminy
Łabunie.
Nagminnie zdarzają się przypadki awarii sieci
kanalizacji sanitarnej w gminie Łabunie. Konserwatorzy wzywani do napraw, najczęściej
wyciągają mopy i inne nieczystości stałe, które mogą uszkodzić silniki odpowiadające za
prawidłowy poziom ścieków. Jeden mop lub
inny niewskazany przedmiot wrzucony do sedesu może spowodować awarię sieci, a w następstwie niekontrolowane przepełnienie
zbiornika i wyciek nieczystości na zewnątrz.
Każde usunięcie awarii generuje koszty, które
mogą w następstwie skutkować także wzrostem cen za odbiór ścieków z sieci kanalizacji

sanitarnej. Prosimy ponadto, by nie zatykać
i nie niszczyć wywietrzników kanalizacyjnych,
które zapewniają prawidłową pracę całego
systemu usuwania nieczystości.
W związku z tym apelujemy do mieszkańców
o przestrzeganie tych zaleceń, które mogą
uchronić nie tylko przed awarią centralnej sieci kanalizacji, ale również zatkania naszych
odpływów, co może skończyć się cofnięciem
ścieków, a w dalszej kolejności - zalaniem
domu, piwnicy, ogrodu i w konsekwencji – zagrożeniem dla środowiska naturalnego.
dsk

Informacje

Koronawirus
a odbiór śmieci
Jak postępować ze śmieciami, gdy jesteśmy na kwarantannie lub w izolacji domowej, gdy mamy potwierdzony COVID-19? Czy jeżeli wystawimy worki i kosze,
to ktoś je od nas odbierze?
Informujemy, że odpady powstające w tzw, izolatoriach domowych
muszą być odbierane przez specjalistyczną firmę na postawie odrębnej umowy. Mieszkaniec powinien zgłosić ten fakt, że przebywa
w izolatorium, celem dostarczenia czerwonych worków. Gmina Łabunie podpisała umowę na odbiór takich śmieci. Na terenie naszej gminy
zajmuje się nimi spółka Utylimed z siedzibą w Lublinie.
W przypadku odbioru śmieci od osób przebywających na kwarantannie lub w izolatorium, powstały jasne wytyczne Ministra Klimatu
i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem
SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).
Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu
na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednak z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą
przez osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2 lub chore na COVID-19
oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności
koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących
w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując
szczególne środki ostrożności.
Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:
• odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady,
odpady zmieszane),
• maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby
zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający
do kraju).
• wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
• osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem
wirusobójczym;
• worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności
i nie zgniatać;
• po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje
worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji
wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
• osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka,
zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka,
można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej
lub sznurka) oraz oznacza datę i godzinę zamknięcia worka;
• worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca
przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości
będącego w posiadaniu odbierającego;
• przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
• odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić
miejsce izolacji.
Magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej, w miejscach
przeznaczonych do gromadzenia odpadów, z wyłączeniem zabudowy
jednorodzinnej, prowadzi się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.
Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej prowadzi się
w miejscach wyznaczonych na terenie posesji w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem osób postronnych oraz zwierząt.               red.

PROCEDURA

UTYLIMED Sp. z o. o.
ul. Turystyczna 9
20-207 Lublin
tel. 81 441 53 08
utylimed@utylimed.pl

Ze względu na podwyższone zagrożenie epidemiologiczne, w przypadku pojawienia się odpadów pochodzących od pacjentów zarażonych wirusem COVID-19 przypominamy o stosowaniu się do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.
Odpady zwane „wysoce zakaźnymi odpadami medycznymi” zbiera się do:
1. Opakowania wewnętrznego złożonego z:
a. Worka jednorazowego użycia, koloru czerwonego, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku spełniającym te same wymagania, lub
b. Pojemnika koloru czerwonego – w przypadku odpadów medycznych o ostrych końcówkach i krawędziach;
2. Opakowania zewnętrznego, które stanowi pojemnik koloru czerwonego z możliwością szczelnego zamknięcia.
Wysoce zakaźne odpady medyczne mogą być przechowywane w miejscu ich powstania,
nie dłużej niż 24 godziny.
Na pojemniku z ww. odpadami umieszcza się dodatkowo napis:
MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI
oraz znak ostrzegający przed zagrożeniem biologicznym:
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Rozmawiamy o...
Ile lat już śpiewasz?
Mniej więcej 5-6 lat. Pamiętam, jak byłem
mały, pojechaliśmy do rodziny do Gdańska.
Odwiedziliśmy Sopot, gdzie mama zrobiła mi
zdjęcie. Stałem wtedy na tej wielkiej scenie
i wyobrażałem sobie, że śpiewam. Mój śpiew
można usłyszeć na fb profilu i na aplikacji
smule. Śpiewam różne piosenki: polskie,angielskie generalnie muzyka popowa.

Nawiązał kontakty z ludźmi z całej Polski, a wszystko w jednym celu: by
wspólnie śpiewać – nie ważne jak i gdzie; ważne, że z kimś; ważne, że dla
kogoś; ważne, że to wspiera na duchu i wywołuje wielką radość. Tak można w kilku słowach scharakteryzować wielką pasję 27-letniego Mateusza
Skiby z Łabuniek Drugich. Od lat uwielbia muzykę. Dzięki niej poznał wielu
wartościowych ludzi, a w domu ma pokaźną kolekcję zdjęć z gwiazdami
muzyki pop czy aktorami.
Ten wywiad – po prostu rozmowa z pasjonatem, może mieć szczególny wymiar przed
Bożym Narodzeniem. Może być przykładem
dla nas,  że święta w cieniu pandemii, również
mogą być radosne, bo radość najpierw trzeba znaleźć w sobie – tak jak uczynił to nasz
rozmówca.
Czas pandemii wymusił na wielu z nas, choćby niezgodnie z naszym sumieniem czy rozumieniem wolności, zmianę nawyków. Dotyczą
one także kontaktów międzyludzkich. Z Mateuszem nagrywałam wywiad przez telefon. To
trudne, gdy nie widzi się swojego rozmówcy,
który z takim zaangażowaniem i radością opowiada o swojej pasji. Chciałoby się zobaczyć
tą iskrę pozytywnego nastawienia do świata,
gdy wokół nie jest do końca wesoło. Mateusz
zapraszał mnie do siebie na wywiad, chciał
zaśpiewać, pokazać swoje zdjęcia. Koronawirus pokrzyżował plany... Zaraz tego samego
dnia, po wywiadzie otrzymałam wiele telefonów od osób z Polski, które wspierają Mateusza w jego pasji i śpiewają z nim covery –
spotykając się, jak to ostatnio bywa, zdalnie.
Chcieli podziękować za wsparcie dla Mateusza. To utwierdziło mnie w przekonaniu, że
o takich ludziach jak Mateusz – warto posłuchać, warto napisać i warto poczytać...
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Dominika Saran-Kudyba: Tak po prostu, na
początku naszej rozmowy, opowiedz o swojej
pasji i i tej nietuzinkowej miłości do muzyki.
Mateusz Skiba: Kocham muzykę, śpiew
i spotykam na swojej drodze wspaniałych
ludzi. Od dziecka chciałem występować na
scenie.
Od czego się zaczęło?
Jeździłem na PAT. To jest takie zgrupowanie
młodzieży, gdzie prowadzone są różne warsztaty,  w tym kuglarskie, fotograficzne i wokalne. Pan Grzegorz z Warszawy, który pracował wtedy na policji i zaangażował się w PAT
(tłum. red.: jednym z organizatorów „Przystanku PAT” była policja), zauważył mnie i zaproponował wyjazd. W ostatniej chwili zebrałem
się i pojechałem. Rodzice zawieźli mnie do
Warszawy, a stamtąd autokarami udaliśmy
się na to zgrupowanie.
Zaczęło się od tego, jak mamy znajoma powiedziała, że jest coś takiego, jak PAT i zaproponowała, że może mógłbym wziąć w tym
udział. Powiedziała o mnie Panu Grzegorzowi, który skontaktował się ze mną. Na pierwsze takie warsztaty pojechałem do Lublińca.
Byłem jedyny z Zamościa. To trwało pięć dni.
Przez ten czas było dużo śpiewania. Poznałem fajnych ludzi. Te warsztaty prowadziła m.
in. Pani Katarzyna Idzikowska, która odkrywa
talenty. Później znalazłem grupę osób z Krasnegostawu, z którymi potem jeździłem na takie zgrupowania. Na PAT byłem też w Łodzi
i w Koninie. Na takich zgrupowaniach było 2-3
tys. młodzieży.
Lubię śpiewać. Odtwarzam różne piosenki,
ale mam takie marzenie, by mieć swój własny
utwór. Od koleżanki dostałem też profesjonalny mikrofon. Poznałem ją na stronie smule
(tłum. red.: amerykańska aplikacja muzyczna, gdzie można np. brać udział w karaoke).
Zobaczyła mój profil na fb, mówiła, że fajnie
opisuję każdy post z nagraniem muzycznym.
Osobiście przyjechała do mnie z Rybnika
i przywiozła mi ten mikrofon oraz słuchawki.

Twoje marzenia związane z muzyką...
Na swojej drodze chciałbym spotkać wielu
piosenkarzy: Zenka Martyniuka, Marcina Millera, Thomasa Andersa z Modern Talking.
Chciałbym też zaśpiewać w duecie z Patrycją Markowską, z Panem Grzegorzem Skawińskim. Poznałem jednak osobiście wiele
gwiazd: w Zamościu właśnie Patrycję Markowską i Grzegorza Skawińskiego, Margaret,
poznałem też Kasię Kowalską i aktorów, np.
braci Mroczków – jednego na meczu polskich
gwiazd w Lublinie, drugiego w Zamościu,
który przyjechał grać w spektaklu. Od Rafała
Mroczka dostałem tzw. szalik polskich artystów. W Warszawie poznałem Rafała Brzozowskiego, a potem drugi raz widzieliśmy się
w Zamościu. Ochrona mnie zna i wpuszczała
mnie, bym mógł porozmawiać i zrobić sobie
zdjęcie. Poznałem też dwa lata temu w Zamościu Pawła i Łukasz z Golec uOrkiestra.
Oprócz samego śpiewania, poznaję historię
kariery wielu sławnych muzyków, śledzę ich
rozwój muzyczny na bieżąco. Już śpiewałem
na scenie np. z Panią Katarzyną Idzikowską,
która „łowi” młode talenty. To było w Łodzi
na PAT. Pamiętam też, że zimą do Zamościa przyjechało radio Zet z dziennikarzem
Kamilem Nosalem i wtedy na Rynku Wielkim
było też karaoke. Wówczas śpiewałem „Sen
o Wiktorii”. Mam nagranie z tego wydarzenia.
W sierpniu miałem jechać pod Poznań na karaoke, które zostało odwołane. Koronawirus
pokrzyżował plany. Śpiewam więc w domu
– codziennie, głównie przez tą aplikacje smule, ze swoimi przyjaciółmi. Tam nawet 10-11
osób może śpiewać jeden utwór.
Czy muzyka to jedyna Twoja pasja?
Oczywiście, że nie, ale jest najważniejsza.
Kiedyś, jak byłem młodszy, brałem udział
w różnych przedstawieniach teatralnych,
głównie szkolnych, gdy chodziłem do szkoły
w Zamościu. Lubię też na swojej drodze poznawać wspaniałych i życzliwych ludzi, a tych
w dzisiejszych czasach jest niewiele...
rozmawiała:
Dominika Saran-Kudyba

Idą święta

Pokaż choinkę –
dostaniesz choinkę

•
•

V miejsce: Diana Wałaszyk-Dziuba,
Łabunie
VI miejsce: Katarzyna Jędruszko,
Mocówka

Osiem jodeł kaukaskich za zajęcie
miejsc I-VI i dwa wyróżnienia spe- Komisja postanowiła przyznać również dwa
cjalne. Rozstrzygnęliśmy gminny wyróżnienia specjalne:
konkurs „Pokaż choinkę – dosta- • Maria i Tadeusz Krupa, Łabunie - do
konkursu Panią Marię i Pana Tadeusza
niesz choinkę”.
zgłosiła mieszkająca w Niemczech córka
Uczestnicy konkursu nadesłali 38 zdjęć. Te
nagrodzone otrzymały nagrodę – żywe choinki na święta, które osobiście dostarczyl
zwycięzcom Wójt Gminy Łabunie – Mariusz
Kukiełka.

z mężem i wnuczką, którzy ze względu
na pandemię koronawirusa nie będą mogli w tym roku przyjechać z Niemiec do
Polski, by świętować ze swoimi rodzicami. Zdjęcie przedstawia Państwa Dłubak
- Annę, Rafała i Lenkę, która w 2018 r.
pierwsze swoje święta spędzała z dziadkami w Łabuniach
Wiktoria Szeremeta, Łabunie - zdjęcie na okładce tego numeru kwartalnika
"U Źródła".

Lista zwycięzców:
•
I miejsce: Agnieszka Panasiewicz,
Łabunie-Reforma
• II miejsce: Anna Juszczak, Łabunie
• III miejsce: Natalia Czwórnoga, Łabuńki Przypomnijmy - zadaniem uczestników konPierwsze
było pokazanie archiwalnych zdjęć swo• IV miejsce: Angelika Flak, Barchaczów kursu
ich choinek.			      dsk

•

I miejsce: A. Panasiewicz

II miejsce: A. Juszczak

III miejsce: N. Czwórnoga

IV miejsce: A. Flak

V miejsce: D. Wałaszyk-Dziuba

VI miejsce: K. Jędruszko

wyróżnienie: M. i T. Krupa
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Wydarzenia / Z biblioteki

Choinki
rozwiezione
Radość, dla niektórych zaskoczenie… W sobotę, 12 grudnia Wójt
Gminy Łabunie- Mariusz Kukiełka
rozdał zwycięzcom konkursu choinki.
Zaopatrzeni w listę nagrodzonych w gminnym
konkursie “Pokaż choinkę – dostaniesz choinkę” i adresy zwycięzców ruszyliśmy z choinkami, by móc je przekazać osobiście. Większość wiedziała, że w sobotę otrzyma główną
nagrodę, ale dla niektórych była to niespodzianka.  Z częścią osób nie można było bowiem się skontaktować (zgłosiły ich np. dzieci
mieszkające za granicą) więc liczyliśmy, że
mimo wszystko zastaniemy domowników. Do
końca też wyróżnieni uczestnicy konkursu nie
spodziewali się, że również dostaną świąteczne drzewka. Pierwotnie część nagrodzonych
miała otrzymać jodły kaukaskie (za miejsca
I-III) i świerki (za miejsca IV-VI), ale te pierwsze drzewka tak nas urzekły, że postanowiliśmy obdarować nimi wszystkich zwycięzców
konkursu. Zapraszamy na fotorelację.
Jeszcze raz gratulujemy wygranej i czekamy
na zdjęcia Waszych już przyozdobionych choinek, które dostarczył osobiście Wójt Mariusz
Kukiełka. 			       dsk

Nowe wydawnictwa
Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie
Koniec roku zawsze obfituje w Bibliotece Publicznej Gminy Łabunie
w nowości wydawnicze. Również te,
których wydawcą jest biblioteka. –
Zapraszamy.
Ukazał się 8 zeszyt czasopisma wydawanego przez bibliotekę „Przyczynki do poznania
dziejów miejscowości Gminy Łabunie”. Celem
pisma – ukazującego się najpierw nieregularnie, a od 2014 roku jako rocznik, jest publikowanie a tym samym upowszechnianie wiedzy
o Ziemi Łabuńskiej, rozumianej w granicach
obecnej administracji państwowej. W ciągu
kilkunastu lat, w ośmiu zeszytach zostały opublikowane teksty z dziedziny archeologii, historii, historii sztuki i historii administracji. Ich
niewątpliwym atutem jest wysoki poziom merytoryczny i formalny. Pismo ma spore grono
stałych czytelników. Ze środowiska łabuńskiego wywodzą się także autorzy tekstów. Tak
jest i tym razem. Polecamy Państwa uwadze
artykuły o rodzinach które wyemigrowały po 1915 roku do Rosji, artykuł przybliżający łabuńskie
konotacje rodziny Mauczków  rodem z Czech i Służewskich z Zamościa. Ciekawy jest tekst
na temat odnalezionego pewien czas temu w okolicach Ruszowa skarbu (obecnie w jednym
z muzeów na terenie Niemiec). Rubrykę „Mieszkańcy opowiadają” dedykujemy Państwu, z zachętą by przekazywać do zbiorów biblioteki zapisy wspomnień o naszej Małej Ojczyźnie. –
Najciekawsze będą publikowane na łamach naszego pisma.
Celem ukazujących się od 2005 r. w serii Łabuńska Biblioteczka Regionalisty wydawnictw jest
również przybliżanie historii naszych terenów. Są to publikacje związane z Ziemią Łabuńską
z racji tematyki, bądź przez wywodzącego się stąd Autora. Wśród 33. dotychczas opublikowanych tomów znacząca część dotyczy bolesnej historii mieszkańców Łabuń i okolic – czasów II
wojny światowej, gdy Niemcy dokonywali wysiedlenia całej Zamojszczyzny.
Ponad sześćdziesiąt lat później ostatni świadkowie wydarzeń z lat 1939-1945 decydują się
– choć to bolesne – powrócić w tamte miejsca
i sytuacje. Spisują wspomnienia, prezentują
dokumenty i fotografie z czasów grozy i trwogi. Bywa, że o losach swoich oraz najbliższych
opowiadają przez pryzmat całego życia. – Tak
właśnie jest i tym razem.
Jan Kapłon z Wierzbia zdecydował się spisać
swoje wojenne losy. Opowieść rozpoczął od
lat przedwojennych, gdy na świat przyszedł
on i jego rodzeństwo. Opisał życie podzamojskiej wsi: czym wówczas zajmowali się ludzie,
z czego utrzymywali, jak wyglądała edukacja.
Do opowieści zaprosił swoją młodszą siostrę
– Genowefę. Rodzeństwo zdecydowało się
przybliżyć wstrząsające okoliczności wysiedlenia z rodzinnej wsi do obozu przejściowego w Zamościu. Na kartach ksiązki pojawiają
się współtowarzysze doli – sąsiedzi z Wierzbia, ale także znani z innych książek, choćby
„Dzienników” doktora Zygmunta Klukowskiego szczególnie brutalni oprawcy, jak Niemiec
o pseudonimie Ne.
Po każdej wojnie przychodzi spokój. Wycieńczające emocje i ciało sześć lat wojny przeżyła cała rodzina Kapłonów. Szczęśliwie dotrwali do
1945 roku, by odnaleźć się w domu rodzinnym, ale także w trudnej rzeczywistości powojennej.
Opowieść rodzeństwo zakończyło u schyłku swego życia. Polecam Państwu tę zajmującą lekturę.

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Druk książek sfinansowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Programu Zapobiegania Narkomanii.

Zapraszamy do Biblioteki: poniedziałek-piątek 8.00-16.00, w soboty 8.00-13.00

14

Obrady
Wydarzenia
radnych

UCHWAŁY
RADY GMINY ŁABUNIE

XVI sesja			
18 listopada 2020 r.
Uchwała nr 135 w sprawie Uchwalenia Programu Współpracy
Wójta Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
terenie Gminy Łabunie na 2021 r.
Radni przyjęli program współpracy. W 2021 r. na realizację programu
przeznaczono 101 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie i powierzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, na wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej oraz sportu, na promocję wolontariatu oraz edukację, oświatę i wychowanie. Dzięki wspomnianym pieniądzom Gmina Łabunie
ma realny wkład w organizację wydarzeń kulturalnych czy promocję
i upowszechnianie sportu.
Uchwała nr 136 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 r.
Przyjęta uchwała obniży średnią cenę skupu żyta z kwoty 58,55 zł za
1dt – do kwoty 40,00 zł za 1 dt.
Uchwała nr 137 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Zespół Interdyscyplinarny będzie miał za zadanie działać na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ma być powoływany na czas
nieokreślony przez Wójta Gminy Łabunie. W takim zespole mogą znaleźć się przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji,
oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. Najczęściej
adresatami działań takiego zespołu są rodziny, gdzie stosuję się przemoc wobec dziecka bądź współmałżonka, rodziny, w których dzieci
są zaniedbane i niedożywione, gdzie nadużywa się alkoholu, gdzie
jeden z rodziców został osadzony w więzieniu, czy występują konflikty
na linii dziecko-rodzic, na skutek czego dochodzi do ucieczek dziecka
z domu.
Uchwała nr 138 w sprawie tytułu „Zasłużony dla Gminy Łabunie”
Dotychczasowe doświadczenie wskazuje na potrzebę wprowadzenia
nowych, prawem dopuszczonych form wyróżnienia osób oraz podmiotów. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Łabunie” będzie szczególnym
wyrazem uznania całej wspólnoty samorządowej dla dokonań i
zasług oddanych Gminie Łabunie przez osoby i podmioty, które
bezinteresownie i z dużym zaangażowaniem działają na rzecz rozwoju gminy. Wyróżnienie Zasłużony dla Gminy Łabunie będzie obok
tytułu Honorowego Obywatela Gminy najbardziej zaszczytnym
wyróżnieniem nadawanym przez samorząd Gminy Łabunie. Tytuł będzie mógł być nadawany tylko raz - obywatelom polskim i osobom nie
posiadającym obywatelstwa polskiego. Z wnioskiem o nadanie tytułu
będzie mógł występować wójt, przewodniczący rady gminy, komisje
radnych, stowarzyszenia, liczne organizacje oraz 20-osobowa grupa
mieszkańców. Wniosek taki będzie trzeba uzasadnić. Osoba uhonorowana tytułem otrzyma akt nadania i medal pamiątkowy. Zasłużony dla
gminy Łabunie będzie mógł używać tego tytułu oficjalnie, uczestniczyć
na prawach honorowego gościa w sesjach Rady Gminy oraz innych
uroczystościach o charakterze gminnym.
Uchwała nr 139 w sprawie osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia
szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania
Dotychczas w gminie Łabunie nie ustanowiono prawa miejscowego,
które regulowałoby zasady dotyczące przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej czy kulturalnej. W gminie Łabunie wiele osób i instytucji działa na rzecz upowszechniania
twórczości artystycznej, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
które przyczyniają się tym samym do promocji gminy. Celem uchwały jest nagrodzenie i wyróżnienie takich osób. Nagrodę będą mogły

otrzymać osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty – indywidualnie
lub zespołowo. Do nagrody konkretne podmioty będą mogły zgłaszać
radni, 20 mieszkańców, instytucje kultury, szkoły czy organizacje pozarządowe. Wnioski w sprawie nagród będzie można składać do 31
stycznia każdego roku. Taki wniosek oceni powołana do tego celu komisja,
Uchwała nr 140 w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych
przez Gminę Łabunie za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
Uchwała ma na celu nagrodzić i wyróżnić sportowców, trenerów, nauczycieli, którzy działają na rzecz upowszechniania i promocji sportu
w gminie Łabunie i poza nią. Z gminy Łabunie pochodzi i tu mieszka wiele utalentowanych osób, które swoimi sukcesami sportowymi
skutecznie promują gminę na zewnątrz. Podjęta uchwała konkretnie
wskazuje, kto może otrzymać nagrodę finansową i za co – np. za zajęcie podium na Mistrzostwach Polski. Wnioski o przyznanie nagród
będą mogli składać sami zainteresowani otrzymaniem takiej nagrody,
szkoły, związki i kluby sportowe czy radni lub 20 mieszkańców gminy Łabunie. Podobnie, jak w przypadku nagród kulturalnych, wnioski
o przyznanie tych sportowych także będzie można składać do końca
stycznia każdego roku.
Uchwała nr 141 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na wykonanie remontu drogi powiatowej nr
3269L Cześniki-Łabunie w miejscowości Łabunie
Radni udzielili powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji. To ponad 160 tys. zł na remont drogi powiatowej. Więcej o tym na str. 6
kwartalnika „U Źródła”.
Uchwała nr 142 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Na pierwszej sesji został ustalony 5-cio osobowy skład komisji Rady
Gminy. W związku z wygaśnięciem mandatu radnej – Danuty Bosiak,
która złożyła rezygnację, była potrzeba uzupełnienia składu komisji.
Radni uchwalili, że w skład Komisji wejdzie radna Bożena Wróblewska. Przewodniczącym komisji został radny Andrzej Gula, zastępcą
przewodniczącego – radny Jacek Antoniewicz; pozostali członkowie
komisji: radny Daniel Juś, radna Weronika Kowalczuk, radna Bożena
Wróblewska.
Uchwała nr 143 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do Spraw Społecznych
W związku z wygaśnięciem mandatu radnej – Danuty Bosiak, która
złożyła rezygnację, była potrzeba uzupełnienia składu komisji. Radna
pełniła w niej funkcję przewodniczącej. Radni uchwalili, że nową przewodniczącą komisji zostanie Bożena Wróblewska.
Uchwała nr 144 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Zgodnie z przyjętą uchwałą opłata za odbiór śmieci od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana
w oparciu o iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki tej opłaty. Stawka ta miesięcznie wynosić będzie
18,50 zł od jednego mieszkańca. Dwa razy więcej zapłacą ci, którzy
nie będą segregować śmieci. Skąd taka podwyżka? O tym więcej
można przeczytać na str. 10 kwartalnika „U Źródła.
Uchwała nr 145 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Łabunie
Uchwała określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz warunki i tryb składania deklaracji. Zmiana wzoru
deklaracji podyktowana jest uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za śmieci i jej wysokości. Uchwała ta zakłada zmianę tej

Kwartalnik Gminy Łabunie
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metody jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących dany dom Uchwała nr 147 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gmii stawki bazowej. W związku z nowymi metodami obliczania stawek ny na rok 2020
musiał być zmieniony wzór deklaracji. W nowym dokumencie będzie Planowane zmiany w uchwale budżetowej dotyczą zwiększenia doujawniona faktyczna liczba osób zamieszkujących gospodarstwo do- chodów i wydatków o 34 tys. zł. Zmiany w dochodach dotyczą m.in.
mowe i opłata będzie naliczana od każdej osoby. Obecnie w deklara- zwrotu kosztów za dzieci z terenu obcych gmin uczęszczające do
cjach jest informacja o 4697 osobach, a w gminie Łabunie zameldo- punktów przedszkolnych na terenie gminy Łabunie i zwiększenia dowanych jest ponad 6 tys. Oznacza to, że istnieje potrzeba ponownego chodów  z tyt. zwrotu kosztów za dzieci z terenu obcych gmin uczęszzebrania deklaracji, które uwzględnią wszystkie osoby zamieszkujące czające do przedszkoli na terenie gminy Łabunie. W wydatkach nagospodarstwo. Pozwoli to zwiększyć wpływy z opłat za odbiór śmieci stąpi zwiększenie na planowaną dotację dla Starostwa Powiatowego
w Zamościu na remont drogi powiatowej Cześniki-Łabunie (ul. Długa)
i ograniczyć wzrost stawki na 1 mieszkańca.
czy zwiększenie na planowane usługi dot. udrożnień rowów przy droUchwała nr 146 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr gach gminnych. 				                                dsk
X/76/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej
W uchwale z dnia 30 grudnia 2019 r. radni wprowadzili zmiany zgodPełne teksty uchwał na uglabunie.bip.lubelskie.pl
nie z załącznikiem Nr 1 oraz załącznikiem Nr 2 (uchwała z załącznikami dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej)

Święci Pańscy z kościoła w Łabuniach
Święty Stanisław Kostka
Na zasuwie ołtarza bocznego kościoła w Łabuniach znajduje się obraz św.
Stanisława Kostki. Jest to przedstawienie świętego podczas przyjmowania
komunii świętej z rąk anioła.
Na obrazie z Łabuń widzimy klęczącego pośrodku świętego. Jest ukazany nieco bokiem
w pobożnej pozie poprzedzającej przyjęcie
Komunii Świętej z rąk dwóch aniołków ukazanych przed świętym na wysokości jego głowy.
Niżej na wysokości kolan znajduje się niski
stół zakryty biała tkaniną, a na nim biała lilia –
atrybut czystości duszy świętego. Scena rozgrywa się w dostojnym wnętrzu. Za chłopcem
ubranym w strój zgromadzenia jezuitów widać
przysadzistą kolumnę, a nad jego głową dwa
aniołki w jaśniejących obłokach. Obraz nawiązuje do znanego w ikonografii wydarzenia
z życia świętego. Św. Stanisław miał otrzymać Komunię Świętą z rąk anioła podczas
przemierzania drogi do klasztoru na terenie
Niemiec, gdy nie mógł jej przyjąć w kościele
protestanckim.
Opisywany obraz mógł powstać w XIX wieku,
ale nie jest wymieniany z protokołach wizytacyjnych kościoła w Łabuniach. W tym trudnym
dla naszego kraju stuleciu, gdy trwały dwa powstania, gdy znajdował się on pod zaborami,
upowszechnił się kult św. Stanisława Kostki
jako patrona Polski. – Być może w tym kontekście można rozpatrywać zlecenie namalowania lub zakup obrazu św. Stanisława Kostki
do kościoła w Łabuniach.

Św. Stanisław Kostka urodził się w grudniu
1550 r. w Rostkowie w ówczesnej diecezji
płockiej. Rodzice jego byli bardzo religijni.
Do dwunastego roku życia Stanisław pobierał nauki w domu i u miejscowego kapelana. Następnie kształcił się i wychowywał
pod opieką młodego nauczyciela. W czternastym roku życia, na dalszą naukę udał
się do Wiednia. Zamieszkał w internacie
prowadzony przez Jezuitów. Wyróżniał się
pobożnością, skromnością i umiarkowaniem. Miał nabożeństwo do Najświętszego
Sakramentu oraz Matki Bożej. W czasie
pobytu w Wiedniu, ciężko zachorował.
Powrót do zdrowia miał zawdzięczać cudownej interwencji Matki Bożej. Opowiadał
potem w nowicjacie w Rzymie, że ujrzał
Maryję z Dzieciątkiem Jezus. Otrzymał
wtedy polecenie wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego. Kiedy przekonał się,
że w Wiedniu nie może być przyjęty do
zakonu, zdecydował się na ucieczkę i udał
się do Niemiec, mając nadzieję, że może
będzie przyjęty tutaj przez prowincjała Jezuitów. Odesłano go do generała do Rzymu. Tutaj, Ojciec Franciszek Borgiasz,
zadecydował o przyjęciu Stanisława do
nowicjatu wbrew woli rodziców. Wkrótce
jednak Stanisław zachorował. Na miesiąc
przed śmiercią wyznał, że nie opuszcza
go przeczucie o bliskim odejściu. Zmarł 15
sierpnia 1568 roku w wieku osiemnastu lat.
Kościół ogłosił go błogosławionym w 1605
roku, a świętym w 1726 roku. Po tym roku
też upowszechniły się jego wyobrażenia.
Jest patronem Polski oraz dzieci i młodzieży.

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Akcja „Noc Bibliotek”
w Łabuniach
Dziewiątego października br. Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie włączyła się w ogólnopolską akcję Noc Bibliotek. Było regionalnie i lokalnie.
Alejami cmentarza parafii św. Dominika i Matki Bożej Szkaplerznej w Łabuniach, śladem zabytkowych nagrobków spacerowaliśmy
z przewodnikami z Koła Przewodników w Zamościu. Dzieliliśmy się
wiedzą, a przewodnicy, którzy znają cmentarze Zamojszczyzny na
wskroś, żywo włączali się w dyskusję. Najbardziej urzekła wszystkich
piękna rokokowa figura św. Jana Nepomucena. Pojawiały się postula-
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ty, by ten obiekt oraz
inne, o szczególnych
walorach
estetycznych i historycznych
otoczyć opieką konserwatorską.
W bibliotece przewodnicy mogli zapoznać się z okazałym
księgozbiorem regionalnym. Mieli też okazję odwiedzić Izbę Muzealną – zainteresowanych
oprowadził były kierownik placówki - Bogdan Szykuła. Zaskoczyły
zwiedzających zgromadzone tutaj zbiory archeologii, kultury materialnej i techniki.
Tegoroczna Noc Bibliotek okazała się dobrą okazją do przybliżenia
mało znanych walorów zabytkowych naszej gminy.

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Historia stąd

Kryjówka u dziedzica

Łabuńki, ok. 1943 r., przed pałacem stoją gestapowcy, przed pierwszą kolumną stoi ks.
Infułat Kazimierz Nosalewski, za środkową kolumną, w kaszkiecie Maciej Dunin-Łabędzki,
fot. ze zb. Macieja Dunin-Łabędzkiego juniora
Ojcowski majątek miał przejść na rodzeństwo,
jednak zanim ci weszli w wiek pełnoletniości,
Łabuńki dzierżawił p. Czesław Hincz, a później administrowali nim p. August Jurjewicz,
a następnie państwo Kirkorowie. Ostatni z administratorów pod koniec maja 39 roku oprowadzali po pałacu Romana Aftanazego, który zapowiedział swoją wizytę w Łabuńkach:
Łabuńki znałem z autopsji – napisał  później
w swoim XI-tomowym dziele „Dzieje Rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej”
historyk, pasjonat  polskiej kultury. W drugiej
połowie lat trzydziestych, od czasu do czasu
dojeżdżała tu z podlubelskiego Pliszczyna
starsza córka Róży, Krystyna Kołaczkowska.
Jednak, ze względu na przygotowania do swojego, bliskiego już ślubu, Krystyna nie mogła
być obecna w czasie tej wizyty. Narzeczonym
był Maciej Dunin-Łabędzki, ziemian pochodzący z Podola, agronom i leśnik, absolwent
Politechniki Lwowskiej. Wstępując w związek
małżeński posiadał już pewne doświadczenie
w zawodzie. Praktykował w dobrach Barysz
(obecnie Ukraina), w Bilczy Złotej u hrabiego
Sapiehy, a następnie folwarkach na terenie
powiatów tomaszowskiego i hrubieszowskim
(w Łachowcach u Felicji Głogowskiej, w Zimnie u Stanisława Starowieyskiego i Wiszniowie u Marii Szymanowskiej). Gospodarując
w Wiszniowie, Maciej Łabędzki miał kontakty
ze stryjem Krystyny, majorem Władysławem
Kołaczkowskim, właścicielem pobliskiego
Dobużka. Zapewne na jakimś balu w okresie
karnawału, na początku stycznia 1939 r. po-

Nieznane osoby – pracownicy folwarku przy
pałacu w Łabuńkach, mieszkańcy tej wsi, 1929 r.,
fot. ze zbiorów Anny i Macieja Łabędzkich

znał swą przyszłą żonę. Świadczą o tym listy
Macieja do Krystyny z okresu styczeń – maj
1939 będące w posiadaniu ich syna – Macieja
juniora.
Ślub odbył się w 7 czerwca tego roku w Bystrzycy pod Lublinem, a przyjęcie weselne
w majątku rodzinnym Panny Młodej w podlubelskim Pliszczynie. W uroczystości uczestniczyli krewni i zaprzyjaźnione rodziny ziemiańskie, m.in. z Lubelszczyzny i Zamojszczyzny:
Boduszyńscy, Kołaczkowscy, Epszteinowie,
Bielińscy, Rojowscy i Kowerscy. Wśród gości
byli też krewni ze strony Pana Młodego, jego
młodszy brat Józef, siostra Jadwiga z mężem
Stanisławem Konopką a także jego wujowie,
ks. infułat Kazimierz Nosalewski oraz  Adam
Potocki z żoną Amelią.
Państwo Młodzi zamieszkali w dosyć zaniedbanym wówczas majątku w Łabuńkach.
Młody agronom szybko przystąpił do jego
naprawy: reformował gospodarstwo, zajął się
renowacją pałacu. Zaplanował uprawę buraka cukrowego, sprowadził kilka koni pełnej
rasy krwi angielskiej. Na spokojną realizację
swoich planów miał tylko kilka miesięcy. 1
września Niemcy wypowiedzieli Polsce wojnę. Niespełna trzy tygodnie później wkroczyli
do Łabuniek. Zakłębił się dymem las, morze
płomieni zalało cały Barchaczów, również
Łabuńki, paliły się już Łabunie – pod datą
17 września 1939 roku wspomina w książce
o zbrodniach hitlerowskich na Zamojszczyźnie Michał Zawrotniak.

Wiosna i początek lata 1939 roku
były w kraju niespokojne. Zwoływano przeszkolenia w zakresie obrony
przeciwlotniczej, organizowano stacje bezpieczeństwa i pożarowe. Pałac w Łabuńkach od czasu zdewastowania go przez bolszewickie wojska
Siemiona Budionnego w sierpniu
1920 roku pozostawał zaniedbany.
Jego współwłaściciel – Wojciech
Kołaczkowski, który zgodnie z zamysłem matki miał gospodarować w Łabuńkach, zdecydował, że poświęci
się lotnictwu i rozpoczął karierę wojskowego w Szkole Dęblińskiej. – Kilka lat później wstąpił w szeregi bohaterskiego Dywizjonu 303…

Azyl
Maciej Dunin-Łabędzki nadal gospodarzył.
Lawirował. To był wymagający człowiek –
wspomina jeden z mieszkańców Łabuniek,
którego dziadek pracował w folwarku podczas wojny jako kowal. Uratował moją rodzinę przed wysiedleniem – wspomina wnuczka
kucharki z łabuńczańskiego dworu. Zatrudnienie przy wszelkich pracach w gospodarstwie
dawało możliwość uniknięcia śmierci z rąk
gestapowców, nawet w czasie kiedy zajęli oni
na mieszkania parter pałacu. Wówczas to,
Łabędzcy zamieszkali na piętrze prowadząc
w tych trudnych warunkach prowizorycznie
ustabilizowane życie.
Mieszkająca w Łabuńkach Salomea z Pysiewiczów to synowa Zofii z Dadosów Wałaszyk.
Opowiada to co usłyszała od teściowej. Otóż,
Zofia – pochodząca z Moraw, przywędrowała
przed wojną do Dubienki, a następnie za mężem do Łabuniek. Gdy wybuchła wojna, a rzeczywistość stawała się coraz trudniejsza, by
zapobiec aresztowaniu zwróciła się o pomoc
do Macieja Łabędzkiego. Ten dał jej pracę na
kuchni w pałacu, co uchroniło ją i jej najbliższych przed wysiedleniem. Janusz Strzępek,
wnuk kowala, który pracował w łabuńczańskim pałacu dodaje, że wiele dobra zawdzięczali pracownicy Pani Łabędzkiej: podobno
dzieliła się czym mogła. Szczególnie łaskawa
była dla dzieci. Mama opowiadała, że w lecie
chodziła zawsze w dużym kapeluszu i pozwalała dzieciom rwać wszelkie owoce z sadu.

Stawy w Łabuńkach (?), w tle wioski Wierzbie, dalej Ruszów (?), od lewej: NN, NN, Jan Kołaczkowski
junior, prawdopodobnie Adam Łabędzki, Elżbieta Kołaczkowska, Krystyna Łabędzka, Janina Walewska,
1942 r., fot. ze zbiorów Anny i Macieja Łabędzkich
Kwartalnik Gminy Łabunie
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Historia
Wydarzenia
stąd
Mama zapamiętała porzeczki.
Pałac w Łabuńkach szybko stał się miejscem
schronienia dla osób z różnych środowisk.
Jeszcze jesienią 39 dotarł tu młodszy brat
Macieja – Józef, uczestnik kampanii wrześniowej. – W ten sposób uniknął obozu jenieckiego. Przez pewien czas ukrywał się tu
poszukiwany przez gestapo wuj Macieja, ks.
infułat Kazimierz Nosalewski. W Łabuńkach
znalazły schronienie Maria Szymczakowa
z domu Argasińska z córeczką Krysią. Przebywały tu same, podczas, gdy ojciec rodziny,
oficer Wojska Polskiego Zbigniew Szymczak
trafił do Oświęcimia i tam został zamęczony
przez hitlerowców. Azyl w pałacu znalazła
pewna rodzina wysiedlona z Wielkopolski
(o czym wiadomo z późniejszego listu do
Łabędzkich, w którym dziękują za okazaną
pomoc) i partyzanci. Wśród nich Zbigniew Niklewicz ps. „Chlebowski”. – Po opuszczeniu
Łabuniek został skierowany do udziału w bitwie pod Małochwiejem, podczas której poległ
1 kwietnia 1944 roku.

Świadectwo wójta
W Łabuńkach dziedzic utrzymywał rodzinę żydowską, składającą się z trojga osób: dwojga
starszych i dziesięcioletniego syna. – Pisze
w „Zbrodniach niemieckich w Zamojszczyźnie” Michał Zawrotniak, pierwszy powojenny
wójt gminy Łabunie. Pracowali w ogrodzie
jako zwykli robotnicy. Dodaje, że nieprzywykła do ciężkiej pracy fizycznej przed wojną
rodzina, spała w sadzie owocowym przesłoniętym parkiem od strony szosy. Świadkowie
II wojny światowej z Łabuniek wiedzą, że owe
trzy osoby żydowskiego pochodzenia to rodzina Schulmanów – ostatnich przedwojennych
właścicieli browaru w pobliskim Jatutowie.
Jednego z letnich wieczorów czasów wojny
przez wieś przeszła jakaś banda i część z niej
zaszła do dworu żądając jedzenia – tak wydarzenie opisuje Zawrotniak. Dziedzic zameldował o tym wydarzeniu Niemcom. Ci po przybyciu na miejsce, rozeznaniu w okolicy poczęli
się stołować u Dunin-Łabędzkiego, poczym
postanowili obejść okolicę. Nieświadoma ich
obecności rodzina żydowska pozostawała
w swoim prowizorycznym namiocie w sadzie.
[…] Żandarmi uśmiechali się pobłażliwie, jak-

Krystyna i Maciej Łabędzcy w Łabuńkach, 1942 r.
fot. ze zbiorów A. i M. Łabędzkich

18

Maciej Łabędzki senior w zimie,
przed pałacem, Łabuńki,
fot. ze zbiorów A. i M. Łabędzkich
by naigrywając się z ich oszalałej, śmiertelnej
trwogi, a po tym jeden z nich powoli wyciągnął
z pochwy pistolet, obejrzał go dokładnie, przyłożył staremu do głowy i strzelił. Zamordowali
także jego żonę i ich syna.
Janusz Strzempek z Łabuniek kojarzy to tragiczne wydarzenie z opowieści swojej nieżyjącej już mamy. – Mama była córką kowala
zatrudnionego we dworze u Łabędzkiego.
Dziadek, podobnie jak i inni pracownicy dworu słyszał strzały od których zginęła żydowska
rodzina. Dodaje: mama, dziadek wspominali, że rodzinę nakazali im zakopać. Zrobili im
wspólną mogiłę pod jedną z lip w parku. Tam
zapewne, ich zwłoki spoczywają do dziś.

Krystyna i Maciej Łabędzcy w Łabuńkach,
zima 1941 roku,
fot. ze zbiorów Anny i Macieja Łabędzkich
ną Marię Szymczak, podobnie jak ona został
zatrudniony do pracy w administracji majątku.
To zatrudnienie chroniło ich przed aresztowaniem przez hitlerowców.

Kres

Pozostającym w pałacu w Łabuńkach Łabędzkim w listopadzie 1943 roku, po śmierci pierwszego syna Adama (urodzonego
w lutym 1940 roku), urodził się kolejny syn.
Rodzice nadali mu imię Maciej. Noworodka
z jego matką z zamojskiego szpitala przywiózł
niemieckim autem do pałacu w Łabuńkach
Jerzy Sawicki. Wszyscy przebywali w pałacu
do czasu wkroczenia tu wojska Armii Czerwonej w lipcu 1944 roku. Rodzina Łabędzkich,
Najciemniej pod latarnią
wraz z kilkumiesięcznym Maciejem już nigdy
Izydor Reisler pochodził ze spolonizowanej tutaj nie wróciła jak do siebie. Sawicki udał się
żydowskiej rodziny. Urodził się w Gródku Ja- do Lublina. Tu znalazł pracę w Prokuraturze
giellońskim w 1910 roku. Studia prawnicze Specjalnej. Próbował odnaleźć się w powow Uniwersytecie Jan Kazimierza we Lwowie jennej rzeczywistości. Korzystając u ustawy
rozpoczął kiedy miał 21 lat. Po ich zakończe- z 1952 roku o wydawaniu dokumentów tożsaniu praktykował we Lwowie, w kancelarii ad- mości osobom które zdecydowały się przejść
wokackiej swego przyszłego zięcia – Lejby z kresów na stronę polską, podał że nazywa
Landaua. W październiku 1937 r. odbył się się Jerzy Sawicki. Po uregulowaniu tych forw jednej z lwowskich świątyń ślub Izydora malności, w 1953 roku zawarł cywilny związ Anną Landau, córką Pauliny i Lejby Landau. zek małżeński z poznaną w Łabuńkach Marią
Część historyków sugeruje, że jeszcze we Szymczak. Wkrótce przysposobił jej córkę
Lwowie, przebywając na terenie getta w tym z pierwszego małżeństwa.
mieście zgodził się na współpracę z Gestapo. Przesłuchiwał hitlerowców podczas procesów
Wiadomo jednak, że w 1942 roku przed Ge- norymberskich, oskarżał przed Najwyższym
stapo ukrywał się. Wraz z małżonką opuścił Trybunałem dowódców hitlerowskiego obozu
Lwów. W obawie przed utratą życia zmienili koncentracyjnego w Auschwitz. W latach 50.
swoje dane osobowe. Na razie został Jerzym osiadł wraz z rodziną w Warszawie. W stoliBiłobranem, ona – Hanką Biłobran. Schronie- cy wykładał na Wydziale Prawa Uniwersytetu
nie znaleźli najpierw w majątku Teleżyńskich Warszawskiego, tworząc w okresie stalinizacji
w Kraśniku.   Po latach opowiadał, że swoją Polski podręcznik „Prawo karne Polski Ludoukochaną małżonkę widział po raz ostatni wej”. O kontrowersyjnym, z racji pochodzenia
żywą właśnie w Kraśniku w tamtejszym wię- i przypuszczeń o współpracy z Gestapo prozieniu, gdzie tymczasowo i on trafił. Twierdził, fesorze jego studenci mówili, że w obyciu był
że tam też po pewnym czasie, by go zastra- pogodny. Swoim wyglądem przypominał raczej artystę niż profesora prawa, wspominał
szyć  pokazano mu jej umęczone zwłoki.
Uciekł do majątku Kryniczki w powiecie hru- Lech Falandysz który profesora Sawickiego
bieszowskim należącym wówczas do Teresy nazywał sowim mistrzem. Z wiekiem pokori Grzegorza Lipczyńskich. Przed latem 1943 niał. Potwierdza to Maciej Dunin-Łabędzki
roku, przebrany w habit kapucyna zjawił się junior, który został jego studentem. Obydwie
w pałacu w Łabuńkach, jako Jerzy Biłobran. rodziny odnalazły się Warszawie. Profesor
O schronienie poprosił Macieja Dunin-Ła- wraz z małżonką czasami gościł w naszym
będzkiego gospodarującego w Łabuńkach. domu – wspomina Maciej junior.  W dokumenTutaj poznał przebywającą tu z córką Krysty- cie sądowym z 1969 roku Maria Sawicka na-

Historia
Wydarzenia
stąd / Listy
pisała: Oświadczam, ze inż. Łabędzki Maciej
[…] w czasie okupacji z narażeniem życia bez
żadnych korzyści materialnych przechowywał
i utrzymywał osoby prześladowane i ścigane
przez hitlerowskie władze okupacyjne w swoim mieszkaniu w Łabuńkach koło Zamościa
[…] od lipca 1943 do lipca 1944 roku. W tym
czasie mieszkał tam mój mąż Jerzy Sawicki,
moja córka i partyzanci, m.in. Wacław Niklewicz i ja. Dla rodziny Łabędzkich od tej pory
zachowaliśmy wielką wdzięczność i przyjaźń.
Sawicki odwiedził po wojnie Łabuńki jeszcze
raz. Otóż planując opuszczenie pałacu poprosił pracującą tu na kuchni Zofię Wałaszyk
o przechowanie książek. Salomea z Pysiewiczów Wałaszyk wspomina, że teściowa
z dużym wysiłkiem zdołała przenieść ponad
dziesięć worków książek do piwnicy swego
domu. Sawicki odnalazł ją po wojnie i odebrał książki. Teściowa z rozczarowaniem
opowiadała o tym spotkaniu. Nie było długie.
Ani serdeczne, ani miłe: Sawicki spakował
książki, wsiadł do auta i odjechał.  Podobno,
kiedy pracował w prokuraturze Sądu Najwyższego, łabuńczanie działający w AK, usiłowali
skontaktować się z nim, by szukać pomocy.
Prośby te przynosiły różne skutki. Świadkowie wydarzeń wspominają, że delegacji z Łabuniek nie chciał widzieć w swoim gabinecie.
Kiedy weszli, wykrzykiwał, że nie zna tych
mężczyzn. Jednak faktem jest, że ich procesy
przebiegały łagodniej.

Zbliża się Nowy 2021 Rok. Cieszą się dzieci i dorośli też. Dzieci
doczekały się też zimy, dorośli – zmiany klimatu. Najwięcej radości dostarczały dzieciom zabawy na śniegu i lodzie. Były to
lata 50-te; zamiecie śnieżne, mroźne zimy utrudniały nam dojście do szkoły. Czasem rodzice podwozili nas do szkoły. Po lekcjach nie pilno było nam do domu, bo jak nie skorzystać z takiej
przyjemności. Dawniej nie było dużego ruchu, więc pozwalano
nam korzystać z jezdni. Bez pytania siadałyśmy na nadjeżdżające sanie. Czasem oberwało się batem po plecach od woźnicy – chyba chodziło o nasze bezpieczeństwo. Nie wszystkie
dzieci było stać na zakup łyżew, sanek, nart, a każde chciało
być w ruchu. Radziłyśmy sobie w różny sposób (przy pomocy
worka napchanego sianem oraz różnym sprzętem domowym,
który mógł się poruszać). Kiedy zabrakło śniegu, można było
zjeżdżać po samym lodzie, który często pękał nam pod nogami.
Dla nas to była wielka frajda. W czasie ferii zimowych rodzice
organizowali nam kuligi saneczkowe. Prawie cały rok czekałyśmy na taką zabawę.
Życzę wszystkim dzieciom dużo radości, wesołych i bezpiecznych zabaw oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Skarb
W wyniku Reformy Rolnej z 6 września 1944
roku pałac i park w Łabuńkach przejął w 1946
roku Skarb Państwa. Po Łabuńkach od kilku
lat krąży opowieść o ukrytym tu skarbie. Oto
w 2011 roku  na jednym z pól chłopiec znalazł
butelkę z tajemniczym napisem. Na początku
drogi gdzie dwóch siebie mocowało na wiosce
Hrabia Łabędzki połowę skarbu ukrył głęboko
we glebie nieopodal mogił. Wieść o skarbie
rozniosła się wśród mieszkańców Łabuniek.
Motywowani obietnicą bogactwa kilku z nich
wyruszyło na poszukiwania na pola w miejscowości… Wydobyta z ziemi, ukryta w butelce pożółkła kartka, przechowywana w biurku
chłopca jest jeszcze jednym mglistym echem
wydarzeń w łabuńczańskim pałacu z czasów
wojny.
Agnieszka Szykuła-Żygawska

H. Pokrywka

Zmarli
z gminy Łabunie

2020-10-05 Branecka Krystyna († 87 l.)
2020-10-14 Petryk Adela († 91 l.)
2020-10-20 Wiater Zbigniew († 65 l.)
2020-10-21 Pilipczuk Czesław († 85 l.)
2020-10-27 Burdzy Stanisława († 88 l.)
2020-10-29 Górska Teresa († 80 l.)
2020-10-30 Majewska Krystyna († 91 l.)
2020-10-30 Rozkres Wincenty († 67 l.)
2020-10-31 Juszczak Józef († 81 l.)
2020-11-01 Rozkres Feliksa († 92 l.)
2020-11-04 Trybalska Krystyna († 79 l.)
2020-11-05 Bajaka Stanisław († 72 l.)

2020-11-07 Gołębiowska Janina († 72 l.)
2020-11-07 Karchut Piotr († 64 l.)
2020-11-09 Topolski Marian († 92 l.)
2020-11-09 Wszoła Roman († 87 l.)
2020-11-12 Piela Stanisława († 88 l.)
2020-11-15 Kołodziejczuk Franciszek († 89 l.)
2020-11-15 Macheta Adam († 62 l.)
2020-11-16 Kielar Kazimierz († 68 l.)
2020-11-18 Haik Jerzy († 62 l.)
2020-11-20 Bondyra Zofia († 80 l.)
2020-11-22 Greszta Michał († 36 l.)
2020-11-28 Koniec Ryszard († 66 l.)

Anna i Maciej Łabędzcy w Łabuńkach,
czerwiec 2016 r. (w środku autorka artykułu),
fot. ze zbiorów autorki
Kwartalnik Gminy Łabunie
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O czerniaku w szkołach
Zespoły szkolno-przedszkolne w Łabuniach i Łabuńkach Pierwszych przystąpiły
do ogólnopolskiego programu profilaktyki  
czerniaka.
W obu placówkach na godzinach lekcyjnych
uczniowie dowiedzą się, jak wygląda czerniak, jakie są jego objawy, jak przeprowadzić
samobadanie i jak się przed nim uchronić.
Lekcje przeprowadzą nauczyciele łabuńskich
szkół na podstawie materiałów edukacyjnych
dostarczonych przez organizatora programu
– Studenckiego Koła Naukowego Onkoma
przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej
w Nardowym Instytucie Onkologii im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego (SKN ONKOMA).

ZSP ŁABUNIE

Dzień Chłopaka
30 września, tradycyjnie w naszej szkole
(choć skromniej niż co roku), obchodziliśmy
szczególne święto - DZIEŃ CHŁOPAKA.
Żeńska część Samorządu Uczniowskiego
złożyła wspaniałym chłopakom z naszej
szkoły, tym dużym i tym małym, gorące
życzenia. Na gazetkach klasowych i szkolnym korytarzu również zamieszczono okolicznościowe życzenia.   Tego dnia chłopcy
zwolnieni byli z odpytywania podczas
lekcji, otoczeni życzliwością i uśmiechem Pań i koleżanek. W klasach młodszych odbyły się klasowe konkursy i zabawy. Dzień ten okazał się pełnym wrażeń,
radości i dobrej zabawy.
Głośne czytanie
Od 2001 roku, dnia 29 września, obchodzony
jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
Nie jest to przypadkowa data, odnosi się ona
bowiem do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. W tym
dniu sięgnęliśmy po lektury skreślone piórem Janiny Porazińskiej, ale też innych
autorów, tworzących literaturę dla dzieci
i młodzieży. Mamy nadzieję, że odczytując fragmenty książek, zaszczepiliśmy
w naszych uczniach chęć sięgnięcia po
którąś z nich.
Do naszej akcji dołączyły również dzieci z grup przedszkolnych. Panie wychowawczynie przygotowały dla nich i zaprezentowały znane bajeczki, rymowanki
i wierszyki. Propagując głośne czytanie,
zachęcamy wszystkich Uczniów, Dzieci
i Rodziców, by czytelnicze święto nie było
obchodzone tylko 29. września, ale byśmy
czytali przez cały rok. Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich każdego dnia! Również
tych najmłodszych, a mianowicie uczniów
klas drugich, którzy w tym dniu zostali oficjalnie pasowani na czytelników przez wicedyrektor Panią Danutę Bosiak oraz bibliotekarkę
Panią Joannę Polichę.
Egzamin na kartę rowerową
W piątek, 9 października br. uczniowie klas
piątych przystąpili do egzaminu praktycznego na kartę rowerową. Prezentowali umiejętności przygotowania do jazdy, wykonywania
manewrów: wymijania, omijania, zmiany kierunku jazdy i jazdy po torze sprawnościowym:
tunel, równoważnia, slalom.
Sprawdzian umiejętności poprzedził egzamin
teoretyczny obejmujący wiedzę z zakresu: ru-
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chu
pieszych, ruchu rowerzystów,
obowiązkowego
wyposażenia
roweru, hierarchii
sy-

Pola Nadziei
W poniedziałek, 12 października przed
budynkiem Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach   odbyła się inauguracja Kampanii
Hospicyjnej Pola Nadziei 2020/2021. To już
IX edycja tej akcji.
Tradycyjnie, uczniowie wraz z opiekunami,
zasadzili przed budynkiem hospicjum cebulki żonkili, symbolizujących nadzieję. Akcja
opiera się na współpracy hospicjów i placówek edukacyjnych, a jej główne założenia to:
kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych,
szerzenie idei hospicyjnej w społeczeństwie
oraz pozyskiwanie funduszy na opiekę zapewnianą chorym pacjentom. Nasza szkoła
kolejny  rok uczestniczy w akcji, a w tym roku
reprezentował ją zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie: N. Branecka i Z.Burdzy
z kl. 7b, A. Duda z kl. 8b oraz I. Jastrzębska
z kl. 7a wraz z opiekunem samorządu p. D.
Chmurą. W bieżącym roku szkolnym, w ramach współpracy, kontynuujemy  zbiórkę nakrętek. Prosimy o włączanie się do akcji.
Jesień w twórczości dziecięcej
Jak jesień postrzegają młodzi mieszkańcy
gminy Łabunie? Na pewno kolorowo a ich
bogata wyobraźnia została uwieczniona na
szkolnych wystawach, którą sami przygotowali. Mowa o dzieciach z grupy O A. Efekty
na zdjęciach obok.

ZSP ŁABUŃKI PIERWSZE

Spotkanie z policjantem
W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci, 22 września
2020r. uczniowie Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Łabuńkach Pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami policji, pracującymi w Komisariacie
Policji w Łabuniach. Policjanci przypomnieli
dzieciom zasady bezpieczeństwa obowiązujące w drodze do i ze szkoły.  Utrwalili zasady
poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem. Podkreślili również, jak
ważną rolę pełnią elementy odblaskowe,
które każdy uczeń powinien posiadać.
Dzień Przedszkolaka
Dzień 21 i 25 września były ważnymi dniami dla każdego dziecka w naszym przedszkolu – świętowaliśmy w tych dniach Dzień
Przedszkolaka. Dzieci bawiły się wesoło
uczestnicząc w zabawach muzyczno-ruchowych, tańczyły i śpiewały. Z pomocą rodziców
przygotowano dzieciom słodkie niespodzianki, a na koniec wręczono medale „Dzielnego
Przedszkolaka.”

gnałów na drodze,
znajomości
znaków
drogowych, manewrów
na drodze, w tym: włączania się do ruchu, zmiany kierunku jazdy a także
skrzyżowań i zagadnienia
pierwszej pomocy. Egzamin
zdało pomyślnie 24 uczniów
klas piątych.

Kwartalnik Gminy Łabunie

Dzień Chłopaka
W środę, 30.09 w naszym przedszkolu obchodziliśmy niezwykłe święto „Dzień Chłopaka”.
Z tej okazji nasze dziewczynki przygotowały
dla chłopców miłe niespodzianki.
Były quizy dla chłopców, zagadki, zadania
na cierpliwość, próba wiedzy oraz ceremonia
przyjęcia do ,, KLUBU NIEZWYKLE UPRZEJMYCH CHŁOPCÓW”. Nie zabrakło też słodkości dla wszystkich dzieci.
źródło:
ZPS Łabunie
ZSP Łabuńki Pierwsze
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Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin
o Puchar Wójta Gminy Łabunie
17 października 2020 r. w Szkole
Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych odbył się Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar
Wójta Gminy Łabunie i Mistrzostwa
Województwa Lubelskiego Młodzików i Juniorów Młodszych Karate
Kyokushin.
W Turnieju wzięło udział 128 zawodników
12 Klubów IKO Polska. Zwycięzcom puchary wręczał Pan Mariusz Kukiełka Wójt Gminy
Łabunie, Sędzią Głównym był shihan Jacek
Czerniec, organizatorem Zamojski Klub Karate Kyokushin. Zawodnicy rywalizowali w kategorii kata i kumite. W klasyfikacji drużynowej
zwyciężył Zamojski  KKK przed Klubem z Lublina i Białej Podlaskiej.
Wyniki Zamojskiego KKK: Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Wójta Gminy
Łabunie: Alan Kania: I miejsce w kategorii
kumite kadetów -45kg, I m-ce w kategorii kata;
Mikołaj Łoza: I miejsce w kategorii kumite kadetów -35kg; Matylda Bień: I miejsce

w kategorii kumite juniorek +60kg; Kamil Jakubczak: I miejsce w kategorii kumite dzieci
-45kg; Joanna Kowalska: II miejsce w kategorii kumite kadetek -35kg; Marcin Jastrzębski: II miejsce w kategorii kumite kadetów
-35kg; Adam Pogudz: II miejsce w kategorii
kumite dzieci -30kg; Dawid Kania: III miejsce w kategorii kumite dzieci -30kg III m-ce
w kategorii kata; Szymon Łój: III miejsce
w kategorii kumite junior -70kg; Adam Łój: III
miejsce w kategorii kumite junior -70kg; Karol
Górski: III miejsce w kategorii kumite dzieci
+35kg; Kacper Karski: III miejsce w kategorii
kumite dzieci -35kg; Filip Dołba: III miejsce
w kategorii kumite kadetów -35kg.
Mistrzostwa Województwa lubelskiego Młodzików i Juniorów Młodszych w Karate Kyokushin: Martyna Nowosad: I miejsce w kategorii
kumite młodziczek +50kg; Jakub Przyczyna:
I miejsce w kategorii kumite młodzik -50kg;
Krystian Jakubczak: I miejsce w kategorii
kumite młodzik -60kg; Wiktoria Łój: II miejsce
w kategorii kumite juniorka młodsza -50kg, III
m-ce w kategorii kata; Kacper Jakubczak: II
miejsce w kategorii kumite młodzik -60kg;
Maria Łochin: III miejsce kategorii kumite
młodziczek -50kg. 		       Krzysztof Policha

sukcesy naszych
karateków
Pięć występów i wszędzie podium!
03.10.2020, Płoskie - VI Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin IKO o Puchar Gminy Zamość. Tu na podium stanął Alan Kania
(I miejsce w kat. kadet kumite +40 kg i I miejsce w kat. kata), Marcin Jastrzębski (II miejsce
w kat. kadet +35 kg, Dawid Kania (I miejsce
w kat. kumite dzieci - 30 kg i I miejsce w kat.
kata).
10. 10. 2020, Ciechanów - Turniej o Puchar
Prezydenta Miasta Ciechanowa. Alan Kania: I m-ce w kategorii kumite kadet – 45kg,
I m-ce w kategorii kata; Wiktor Kolaja I m-ce
w kategorii kumite junior – 75kg; Dawid Kania
III m-ce w kategorii kumite dzieci – 30kg.
07. 11. 2020, Zielonka - Mistrzostwa Polski
Młodzieżowców i Juniorów. Wiktor Kolaja
zajął I miejsce w kategorii kumite – 65 kg tym
samym został złotym medalistą Mistrzostw
Polski.
14. 11. 2020, Katowice - III Metropolitalny
Turniej Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta Katowice „MERTOPOLIA
CUP”. Alan Kania zajął I miejsce w kategorii
kumite – 45kg i II miejsce w kategorii kata.
21. 11. 2020, Dukla - V Międzynarodowy
Turniej Karate Kyokushin IKO PRZEŁĘCZ
CUP. Zamojski Klub Karate Kyokushin wywalczył 10 medali co dało IV miejsce w klasyfikacji drużynowej.
Wyniki zawodników Zamojskiego Klubu Karate Kyokushin mieszkańców Gminy Łabunie:
Dawid Kania: I miejsce w kategorii kumite
chłopcy – 30kg, II miejsce w kategorii kata;
Alan Kania: I miejsce w kategorii kumite kadet +40kg. 			       red.

X Mikołajkowy Turniej
Karate Kyokushin

rii kumite -30kg dzieci chłopców; Jastrzębski kumite +55kg młodzików; Kamil Jakubczak II
Marcin I m-ce w kategorii kumite -35kg kade- m-ce w kategorii kumite +45kg kadetów; Filip
tów; Ernest Sowa I m-ce w kategorii kumite Dołba III m-ce w kategorii kumite -35kg ka-25kg  dzieci chłopcy; Julia Kowalska I m-ce detów; Joanna Kowalska III m-ce w kategorii
5 grudnia 2020 r. w Szkole Podsta- w kategorii kumite open dziewczynek; Ksa- kumite -40kg kadetek; Michał Ostapiński III
wowej w Łabuńkach Pierwszych od- wery Przyczyna I m-ce w kategorii kumite m-ce w kategorii kumite -30kg dzieci chłopcy;
był się X Mikołajkowy Turniej Karate -25kg; Piotr Karolczak II m-ce w kategorii Filip Piłat III m-ce w kategorii kumite -35kg
kumite-35kg, II m-ce w kategorii kata kade- dzieci chłopców; Karol Górski II m-ce w kateKyokushin.
tów; Jakub Przyczyna II m-ce w kategorii gorii kumite +40kg dzieci chłopcy; Anastazja
kumite -55kg młodzików; Maria Łochin III Niedźwiedź III m-ce kategorii kumite -40kg
W Turnieju wzięło udział 124 zawodników. m-ce w kategorii kumite -45kg młodziczek; dzieci dziewczynki; Kamil Matwiejczuk III
Zwycięzcom puchary i medale wręczała Pani Kacper Jakubczak III m-ce w kategorii kumi- m-ce w kategorii kumite -35kg dzieci chłopElżbieta Kuźma Przewodnicząca Rady Gminy te -55kg młodzików; Ilona Jastrzębska III cy; Nicola Benko II m-ce w kategorii kumite
Łabunie i Shihan Krzysztof Policha. Uczestni- m-ce w kategorii kumite -50kg młodziczek; -40kg dzieci dziewczynki; Anna Pogudz II
ków Turnieju odwiedził Św. Mikołaj ze słodko- Jakub Pajda II m-ce w kategorii kumite +55kg m-ce w kategorii kumite open dzieci dziewściami. Turniej zorganizowano przy wsparciu młodzików; Jakub Karski III m-ce w kategorii czynki; Małgorzata Kołodziej III w kategorii
kumite open dzieci dziewczynki; Dominik Kofinansowym Urzędu Gminy Łabunie.
laja III m-ce w kategorii kumite -25kg dzieci
Wszystkim zawodnikom gratulujemy startów.
chłopcy; Filip Pawliszak II m-ce w kategorii
kumite -25kg dzieci chłopcy;   Filip Ciężki II
Wyniki Zawodników ZKKK
m-ce w kategorii kumite +25kg dzieci chłopAlan Kania I m- ce w kategorii kumite -45kg,
cy;  Adam Sokal III m-ce w kategorii kumite
I m-ce w kategorii kata kadetów; Łoza Miko+kg dzieci chłopcy;  Nikodem Kamys III m-ce
łaj I m-ce w kategorii kumite -30kg kadetów;
w kategorii kumite +40kg dzieci chłopcy;  Filip
Dawid Kania I m-ce w kategorii kumite 30kg,
Lewiński III m-ce w kategorii kumite   +40kg
I m-ce w kategorii kata dzieci chłopców; Martydzieci chłopcy;   Szymon Mazurkiewicz III
na Nowosad I m-ce w kategorii kumite +50kg,
m-ce w kategorii kumite -30kg dzieci chłopcy;  
I m-ce w kategorii kata młodziczek; Krystian
Jakub Karski III w m-ce w kategorii kumite
Jakubczak I m-ce w kategorii kumite +55kg
-40kg dzieci chłopcy. 	     Krzysztof Policha
młodzików; Adam Pogudz I m-ce w katego-
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PODSUMOWANIE
RUNDY JESIENNEJ
fot. spartalabunie1951a.futbolowo.pl
Połowa sezonu za nami. W pewnym momencie wydawało się, że będzie problem z tym aby dograć w pełni
rundę jesienną lecz na szczęście z małymi problemami
rozegraliśmy wszystkie 13 spotkań.
Ciężko powiedzieć na tą chwilę czy możemy być zadowoleni, bo ostatnie kolejki delikatnie mówiąc zdjęły uśmiechy z twarzy i skłoniły do
refleksji na temat tego, dlaczego znów końcowe mecze przed przerwą
zimową wyglądają mizernie. Podczas rozegranych trzynastu spotkań
trafiliśmy do bramki rywala 36 razy, natomiast 17-krotnie nasz bramkarz musiał wyciągać piłkę z siatki. Aż 24 zawodników Sparty weszło
na plac gry (w tym 11 młodzieżowców). Zachowaliśmy pięciokrotnie
czyste konto bramkowe za sprawą Rafała Szczepucha i Jakuba Wołoszyna. Strzeliliśmy choćby jedną bramkę w 12 meczach a w jedenastu z nich otwieraliśmy wynik spotkania. Najwięcej minut na murawie
zaliczyli Adrian Wójcicki oraz Sebastian Palikot (1170). Zaliczyliśmy
rekordową od lat serię zwycięstw (7 z rzędu) i zdobyliśmy najwięcej
punktów od czasu naszego bytu w „A” Klasie, czyli od 2015 roku. Najlepszym zawodnikiem rundy w zespole Sparty został Sebastian Palikot. Został on wybrany po głosowaniu, w którym brało udział ponad
100 osób.
Jeśli chodzi o sytuację w tabeli to przedstawia się ona następująco Włókniarz Frampol znajduje się na czele stawki nie przegrywając ani
jednego meczu w tej rundzie. Tuż za nimi znajduje się Andoria Mircze
z dwupunktową stratą. Na trzeciej lokacie plasuje się nasza drużyna
i patrząc w przyszłość jest to niezła pozycja wyjściowa jeśli chodzi
o walkę o awans. Oczywiście mogło i powinno być lepiej, ale nie mamy
zamiaru dłużej rozpamiętywać ostatnich niepowodzeń i zamierzamy
wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. Tuż za nami czai się Graf Chodywańce a na następnych pozycjach mamy Olender Sól, Piast Babice
i Orkan Bełżec. O utrzymanie w lidze walczyć będą zdecydowanie Metanoja Lipsko, Alwa Brody Małe oraz Cosmos Józefów.
Niestety ale dwa ostatnie spotkania a w szczególności to z Olendrem,
kompletnie zepsuło obraz naszej drużyny w oczach innych. Musimy
jednak patrzeć na tą sytuację nieco z innej strony. Zajmujemy trzecią
pozycję w tabeli z 3 punktową stratą do lidera - Włókniarza, zdobyliśmy najwięcej punktów w rundzie jesiennej od czasu spadku do „A”
Klasy w 2015 roku, zaliczyliśmy 7 zwycięstw z rzędu, w pięciu meczach zachowaliśmy czyste konto i w zaledwie jednym meczu nie
strzeliliśmy bramki. Jesteśmy w dobrej sytuacji przed wiosną. Pierwsze cztery mecze rozegramy na własnym terenie a w całej rundzie aż
8 z 13. Mecze z Andorią, Piastem, Grafem, Włókniarzem czy BKSem
zagramy przed własną publicznością. Jest zdecydowanie o wiele wię-

cej pozytywów niż negatywów i nawet te 2 starcia nie mogą zepsuć
całokształtu pracy, którą wykonaliśmy. Przed nami bardzo wymagająca wiosna. Jeśli chcemy awansować musimy wspiąć się na wyżyny
swoich umiejętności i wiemy, że jesteśmy w stanie tego dokonać co
pokazała seria wygranych meczów. Miejmy nadzieje, że sytuacja na
świecie oraz zdrowie dopiszą, dzięki czemu już za parę miesięcy wrócimy ze zdwojoną siłą! 			                Jakub Wołoszyn
„A” Klasa Zamość 2020/2021
P

Nazwa klubu

M

Pkt

B

1

Włókniarz Frampol

13

31

18

2

Andoria Mircze

13

29

28

3

Sparta Łabunie

13

28

19

4

Graf Chodywańce

13

25

-4

5

Olender Sól

13

24

15

6

Piast Babice

13

23

1

7

Orkan Bełżec

13

21

13

8

BKS Bodaczów

13

20

2

9

GKS Relax Księżpol

13

16

-1

10

Szyszła Tarnoszyn

13

16

-7

11

Szumy Susiec

13

13

5

12

Metanoja Lipsko

13

6

-18

13

Alwa Brody Małe

13

6

-35

14

Cosmos Józefów

13

4

-36
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Cztery pory roku

Kiedyś to były
zimy...
Kalendarzowa zima rozpoczyna się 22 grudnia,
ta – za oknem ostatnimi laty sporo później. Bo
jeśli zima – to powinien być śnieg, a tego obecnie jak na przysłowiowe lekarstwo.
Jakie zimy bywały w Łabuniach pół wieku
temu? Z pewnością było więcej białego puchu:
na ulicach, podwórzach, łąkach. Zimno nie
szkodziło. Odbywały się pochody, kuligi, ludzie
uczestniczyli w pogrzebach itp.
Urozmaicali sobie ten czas. Do stałego repertuaru w okresie okołobożonarodzeniowym
w szkołach należały bale karnawałowe, a na
nich uczniowie w psikuśnych przebraniach:
krakowiaki, krakowianki, krasnale w strojach
z niezastąpionej bibuły. Młodzież organizowała
w okresie karnawału domówki. Wystrojeni goście, ustrojone pokoje. – Na przykład gałązkami
z sosny.
Zima nie zwalniała z obrządków w gospodarstwie. Trzeba było nakarmić ptactwo, krowy,
trzodę. Zwierzęta wypuszczano na zewnątrz
o wiele rzadziej. No, chyba, że konie by zaprząc
je do sań.
Spójrzmy jak zimy spędzali niegdyś łabuńczanie. Fotografii użyczyli mieszkańcy naszej
gminy. Skany znajdują się w wirtualnej fototece
Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie.
Agnieszka Szykuła-Żygawska

W gospodarstwie, lata powojenne

Zabawa sylwestrowa, lata przedwojenne (?)

Zabawa karnawałowa, szkoła w Łabuniach, 1977 r.

Kondukt pogrzebowy, lata 70. ubiegłego stulecia (?)
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