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symbolizujących nadzieję, miłość, odrodzenie życia 

składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, spokoju 
oraz 

pogodnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.
Niech Zmartwychwstały Chrystus zawsze,

a zwłaszcza w tym trudnym czasie wszystkim błogosławi.
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Wójt Gminy Łabunie

Mariusz Kukiełka

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Kuźma
wraz z Radnymi

Pogodnych i zdrowych
Świąt Wielkanocnych 

oraz smacznego,
tradycyjnego jajka.

Wesołego Alleluja!

Życzą 

Dyrekcja i pracownicy
Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie

Niech ten wyjątkowy czas napełni nas 
optymizmem i wzmocni siły potrzebne

do zmagań z codziennymi wyzwaniami.

Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza 
wiarą, nadzieją i miłością

oraz napełnia łaską obecności każdego dnia.

W tym szczególnym czasie składamy wszystkim 
mieszkańcom Gminy Łabunie oraz ich najbliższym 
najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, a także 

wiary i nadziei, jakie niesie ze sobą czas Wielkanocy. 
Niech budząca się przyroda stanie się natchnieniem, 

a wiosenne dni będą źródłem optymizmu, siły i energii 
tak bardzo potrzebnej w tych trudnych chwilach...

Niech tegoroczna Wielkanoc z jej symboliką odradzającego się 
życia będzie dla nas zapowiedzią nowego, lepszego czasu...

Życzą Sołtysi Gminy Łabunie

Życzy Redakcja Kwartalnika Gminnego
„U Źródła”
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Wiemy z  rozmów z  Państwem, 
że popularnością cieszą się 
zwłaszcza rozmowy z  ludźmi 

stąd. Zarówno czynnymi zawodowo, 
aktywnymi społecznie i kulturalnie, jak 
i osobami które pamiętają dawne czasy. 
– Ich wspomnienia okraszamy zdjęciami 
z albumów rodzinnych.

Proponujemy cykl rozmów z  lokal-
nymi przedsiębiorcami. Rozpoczynamy 
od branży kwiatowej. Nasza gmina jest 
znana z  pięknych ogródków i  dekoracji 

przed posesjami. Własnoręcznie wyho-
dowane rośliny bywają uzupełnieniem 
zakupionych od specjalistów w ich upra-
wie. Opowiedzieli nam o  tym „kwitną-
cym” biznesie: jak pielęgnować, gdzie 
eksponować gatunki godne polecenia 
– oraz co najważniejsze – jak trafić do 
lokalnych przedsiębiorców na zakupy. 
Nie zapomnijmy o  nich przy zakupach 
pierwszych bratków. To już za chwilę...

Życzę miłej lektury.
Agnieszka Szykuła-Żygawska

Przypominamy, że w dalszym ciągu in-
teresanci przyjmowani są w  Punkcie 

Obsługi Interesanta na parterze Urzędu 
Gminy Łabunie (tylne wejście). Po wejściu 
do środka budynku obowiązuje nakaz 
zasłaniania ust i  nosa oraz dezynfekcja 
dłoni. Jednocześnie obowiązuje zakaz po-
ruszania się wewnątrz budynku dla osób 
niezatrudnionych w Urzędzie Gminy Ła-
bunie. Przede wszystkim apelujemy, by 
załatwianie spraw urzędowych ograni-
czyć do tych najpilniejszych i  wymaga-
jących tylko bezpośredniego stawiennic-
twa. Nadmieniamy, że wiele z nich można 
załatwić telefonicznie rozmawiając z me-
rytorycznym pracownikiem zajmującym 
się daną sprawą. Niezbędne wnioski 
i  formularze można również pobrać ze 
strony internetowej Urzędu Gminy Ła-
bunie w zakładce „Wnioski i formularze”. 
Swoje wnioski bądź inne pisma można 
przysłać pocztą bądź dostarczyć osobi-
ście do siedziby Urzędu, umieszczając 
dokument w  skrytce pocztowej umiesz-
czonej przy głównym wejściu do budyn-
ku. Opłat za wydanie dokumentu można 
dokonać przelewem bankowym (numery 
kont znajdują się w zakładce „Kontakt” na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Ła-
bunie). Opłaty za ścieki, wodę, śmieci czy 
podatek można również zapłacić prze-
lewem, w  banku bądź na poczcie. Kasa 
w Urzędzie Gminy jest nieczynna.

Punkt Obsługi Interesanta znajduje 
się również w  Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej. Tu w dalszym ciągu są 

prowadzone dwa punkty obsługi inte-
resanta. Poza wyznaczonymi miejscami 
obowiązuje zakaz poruszania się po sie-
dzibie GOPS, za wyjątkiem pracowników.

Otwarta jest natomiast Biblioteka 
Publiczna Gminy Łabunie. Poza obo-
wiązkiem dezynfekcji dłoni i  zasłania-
niem ust oraz nosa można swobodnie 
poruszać się po terenie placówki, prze-
glądać książki i je wypożyczać. 

Inaczej niż zwykle działają również 
szkoły. W  chwili oddawania kwartalni-
ka do druku, na terenie gminie Łabu-
nie zdalne lekcje mieli wszyscy ucznio-
wie szkół podstawowych za wyjątkiem 
przedszkoli. Dodatkowo zarówno pla-
cówka oświatowa w  Łabuniach jak 
i  w  Łabuńkach Pierwszych opracowały 
jeszcze przed rozpoczęciem obecnego 
roku szkolnego ścisłe procedury funk-
cjonowania szkół w czasie pandemii.

dsk

Drodzy Czytelnicy,
prezentujemy nowy numer czasopisma w odmienionej szacie graficznej. 
Niezmieniona pozostaje natomiast tematyka kwartalnika. Informujemy 
i omawiamy najważniejsze wieści z gminy Łabunie. Zarówno te 
w dziedzinie administracji, oświaty, sportu jak i kultury. 

Organizacja pracy 
Urzędu Gminy Łabunie
i jednostek administracyjnych w dobie pandemii

Nowa strona internetowa Gminy Ła-
bunie to jeden z  kilkunastu elemen-
tów projektu unijnego realizowanego 
wspólnie z ośmioma gminami z woje-
wództwa lubelskiego pod nazwą „Cy-
frowy 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 (prze-
wijających się zdjęciach). W poszcze-
gólnych zakładkach są niezbędne 
informacje dotyczące Urzędu Gminy, 
Rady Gminy Łabunie. Nadal są obecne 
informacje o  zabytkach i  atrakcjach 

turystycznych, a  także o  Stowarzy-
szeniach. Poszczególne elementy zo-
stały w  zakładkach uporządkowane, 
by łatwiej było znaleźć interesujące 
dla Państwa informacje.

Z naszej strony internetowej moż-
na swobodnie korzystać na kompute-
rze, laptopie, tablecie czy smartfonie. 
Strona będzie przechodzić nadal ko-
smetyczne zmiany, ale liczymy, że 
mieszkańcom Gminy Łabunie oraz 
innym gościom odwiedzającym ją – 
przypadnie do gustu.

W  przypadku pytań bądź uwag 
dotyczących strony internetowej pro-
simy o kontakt na adres e-mail: ugla-
bunie@labunie.com.pl

dsk

Spójna, kolorystyczna 
identyfikacja wizualna 
z gminnym kwartalnikiem 
„U Źródła”, dostosowanie do 
nowych trendów i wymogów. 
Witamy na nowej stronie 
internetowej Gminy Łabunie.

Strona internetowa
Gminy Łabunie
w nowej odsłonie

mailto:uglabunie@labunie.com.pl
mailto:uglabunie@labunie.com.pl
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Pani Genowefa urodziła się dzie-
siątego stycznia 1921 roku. Więk-
szą część swojego życia spędziła 

w  gminie Łabunie. W  czasie II wojny 
światowej została wywieziona do Nie-
miec na roboty przymusowe. W gminie 
Łabunie przez kilkadziesiąt lat praco-
wała w  tutejszym domu dziecka. Pani 
Genowefa dochowała się jednego syna, 
ośmiu wnuków, dwudziestu jeden pra-
wnuków i  osiemnastu praprawnuków. 
Jak sama mówi, nie ma sposobu na dłu-
gowieczność...

– Nie mam żadnego sposobu na długo-
wieczność: żadnej diety i ziółek. W cza-
sie wojny mieszkałam w  lesie, gdzie 
rosło dużo różnych ziółek, ale nie uży-
wałam ich. Nie mam też diety. Lubię 
wszystko jeść, ale najbardziej takie pro-
ste i wiejskie potrawy: pierogi, kapustę. 
Na święta, jak byłam mała, zawsze szu-
kałam czarnego chleba. Ludzie kiedyś 
piekli taki właśnie razowy chleb, a  nie 
kupowali. Za ciastkami specjalnie nie 
przepadam. W  sumie nie myślałam, że 
pożyję tak długo. Tak szybko zleciało, 
jakby ktoś drzwi otworzył i zamknął. 

„...miał pewny sen, w którym 
widział jadące tak jakby 
domki na Syberię, a później... 
rzeczywiście wywieźli go na 
Sybir”

Tu, gdzie teraz jesteśmy, miesz-
kam osiem lat. Przedtem mieszkałam 
u  Niemczyckich koło szkoły, a  urodzi-
łam się za Tomaszowem w Chodywań-
cach. Tam byłam chrzczona. Potem 
ojciec wrócił do Szewni. W międzycza-
sie umarła moja matka. Nie pamiętam 
jej, bo byłam wtedy mała. Potem prze-
nieśliśmy się do Łabuń; a  ojciec dobry 
był. Pamiętam jak opowiadał, że jak był 
młody to miał pewny sen, w którym wi-
dział jadące tak jakby domki na Syberię, 
a później... rzeczywiście wywieźli go na 
Sybir. W  pociągu już jak jechał, przy-
pomniał mu się ten sen z  dzieciństwa. 
Tam ciężko pracował. Wrócił do Polski. 
W Łabuniach też pracował. Był stróżem 
nocnym u hrabiego w Łabuniach. Wtedy 
byłam małą dziewczynką, ale pamiętam 
to. Umarł w  ’44 roku. Pochowany jest 
w  Łabuniach. Pamiętam, że tego dnia 

miał jeszcze jechać na grzyby do lasu. 
W kieszeni miał woreczek i nożyk. Pra-
cowałam wtedy w  ogrodzie, przyszła 
bratowa i mówi: „Chodź, bo tato umar-
li”. Leśniczy miał wtedy jechać do lasu, 
a  tato miał się z nim zabrać. Serce mu 
nie wytrzymało. Nie odratowali go. Za-
raz z  gorzelni przyszła pani, zastrzyk 
mu dała, ale to nie pomogło. Miał 70 lat. 
A ja...

...praktycznie większą część swojego 
życia przepracowałam w domu dziecka 
w  Łabuniach. Miałam w  lesie szwagra 
gajowego i całą wojnę prawie tu byłam. 
Po wojnie mówimy: „Uciekajmy z  lasu, 
bo w lesie po wojnie nie wiadomo, kto tu 
chodzi, jeszcze ktoś nas tu pomorduje”. 
I tak przyszliśmy do Łabuń. Siostra po-
szła – to było na wiosnę – do studni po 
wodę. Patrzy, a tu zakonnice biorą wodę. 
Powiedziały, że zabrano im dom dziec-
ka w  Zamościu... Tam była szkoła pla-
styczna. Mówiły też, że przekazano im 
dom w Łabuniach, gdzie hrabia miesz-
kał. Zapytały siostry, czy nie zna kogoś, 
kto pomógłby im w  tym domu, przede 
wszystkim w  sprzątaniu budynku po 
Sowietach. Moja siostra poleciła mnie. 
Nie miałam wtedy zajęcia i poszłam tam 
do pracy. Jaki tam był bałagan. W kuch-
ni kiedyś Sowieci rąbali drzewo, to po-
sadzka wyglądała jak stara mapa – po-
rysowana. Na strychu ubikacja też była 
w  bardzo złym stanie. Sprzątaliśmy 
w  kilka osób z  Łabuń. Później siostry 
zaproponowały mi pracę w domu dziec-
ka. Mówiłam im, że ja przy dzieciach nie 
pracowałam. To poszłam na kuchnię. 
Tam pracowałam kilka miesięcy. Później 
siostra przyszła i mówi: „Wie Pani co, do 
kuchni prędzej znajdziem kogoś, a  do 
dzieci trudniej”. Zajęłam się więc opie-
ką nad dziećmi. I  tam pracowałam do 
emerytury. Później siostry wyprowadzi-
ły się do parku. Pracowałam różnie – na 
półtora etatu, później na pół. Pod opie-
ką miałam swego czasu ośmioro dzieci. 
Najpierw zajmowałam się tymi więk-
szymi, potem już malutkimi. Po wojnie 
pomagałam tam jak mogłam. I  tak to 
wszystko przeszło, wojna też... 

„Człowiek nie wiadomo, czego 
miał się spodziewać, czy 
doczeka do wieczora”
...Jak wybuchła II wojna światowa mia-
łam osiemnaście lat. Kiedy wysiedlali 
Łabunie, to ja już byłam ze swoim ma-
łym synkiem na gajówce – u swojej sio-
stry. Niedaleko było lotnisko. Człowiek 

100 lat, a tak szybko zleciało...
Tak szybko zleciało, jakby ktoś otworzył drzwi i zamknął.
Tak o swoich długich 100 latach życia mówi Pani Genowefa 
Lechowska z Łabuń, która w niedzielę, 10 stycznia b.r. obchodziła 
swój wiekowy Jubileusz urodzin. Życzenia jubilatce złożył Wójt 
Gminy Łabunie, Mariusz Kukiełka. Najstarsza mieszkanka gminy 
otrzymała bukiet kwiatów i prezent. Jubilatka dostała również list 
gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów oraz okolicznościowe 
życzenia od Wójta Gminy Łabunie.
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nie wiadomo czego miał się spodzie-
wać, czy doczeka do wieczora. A  teraz 
– człowiek nie spodziewał się, że docze-
ka tyle lat. Miło wspominam czasy, gdy 
mieszkałam na gajówce w  lesie. Rano 
budził śpiewa ptaków, teraz ich już tak 
nie słychać i tyle ich już nie ma, co kie-
dyś; ale w  czasie wojny codziennie był 
strach. Latały bombowce. Pamiętam jak 
siostra wsadzała chleb do pieca a tu na-
gle zaczęły spadać bomby. Chowaliśmy 
się wtedy. Oj różnie było. Nie daj Boże 
doczekać takich czasów. Był też i  głód, 
Niemcy zabierali zboże. Potem Sowie-
ci przyszli i też tak samo było, ale jakoś 
się przeżyło. Na wsi można prędzej się 
wyżywić. Pamiętam, jak mieszkałam na 
gajówce, zabili świnię, w  nocy ją zako-
pali. Ja pilnowałam, a szwagier z siostrą 
kopali. Wtedy Niemcy chodzili i w dzień 
strach było to robić. Wtedy nie wolno 
było nic mieć, bo albo zaraz zabierali 
żywność, albo zabijali ludzi, albo wywo-
zili. Wtedy nie było żartów. Ludzi mieli 
za nic. Wtedy też nie było takich wygód. 
Jak prać, to do rzeki się szło. W miastach 
i tak było gorzej. 

„Ludzie szli do pociągu. Słychać 
było krzyki i płacz. Na samym 
przodzie szła orkiestra i grała, 
żeby nie było słychać tego 
płaczu”.
Pamiętam to był marzec, początek 
wojny i  pierwszy transport do Nie-
miec, którym i ja jechałam. Łapali ludzi 
z  ulicy. Ze mną było podobnie. Tylko 
nie pamiętam, gdzie mnie złapali, czy 
w  Zamościu, czy gdzie indziej. Byłam 
wtedy we wczesnej ciąży. Ludzie szli do 
pociągu. Słychać było krzyki i płacz. Na 
samym przodzie szła orkiestra i  grała, 
żeby nie było słychać tego płaczu. Przy-
jechaliśmy do tych Niemiec, prawie pod 
francuską granicę. Kazali nam rozebrać 
się do naga. To był wstyd, bo byli tam 
i starsi i młodsi i panny i starsze kobie-
ty. Żołnierze rzucali gazety okienkiem, 
to myśmy się tymi gazetami zakrywali, 
żeby ukryć tą nagość. Pamiętam, nie 
było kubków to kawę piliśmy z  talerzy. 
Tam zaraz kazali pracować. Trafiłam na 
wieś na gospodarstwo. Na drugi dzień 
wyprowadzili nas na jakieś pole, gdzie 
przyjechali rozmaite gospodarze. Wy-
bierali ludzi do roboty jak niewolników. 
Ja trafiłam na jedno z  takich gospo-
darstw. Mówiłam, że ja tu nie zosta-
nę i  mówiliśmy do siebie: „uciekamy 
z powrotem”; a  tu ta policja niemiecka 
zaczęła strzelać do nas. Zawrócili nas. 
Potem drugi raz uciekałam. To już w le-
sie byłam. Myślałam, aby do pociągu się 
dostać, nawet doczepić się, to już jakoś 
tam dojedziem. Złapali nas. Pamiętam, 

to było nas dwie takie mądre. Zamknęli 
nas w takich jakichś sionkach. Była tam 
słoma. Na drugi dzień zaprowadzili nas 
do tego gospodarza. Nazywał się „Koch” 
(pisownia oryginalna nazwiska niezna-
na). Pracowała tam jedna taka Polka 
to pamiętam, że trochę nam pomo-
gła i  wróciłam do Polski. Wiedzieli, że 
z kobiety w ciąży nie będzie już takiego 
pożytku przy pracy. Byłam już wtedy na 
końcówce ciąży, ostatni miesiąc – paź-
dziernik. Przy końcu listopada urodzi-
łam. Miałam szczęście, bo później już 
kobiet w ciąży nie puszczali i Polki tam 
musiały rodzić. Udało mi się wtedy. Za-
jechałam do Łodzi. Wtedy to nie była 
Łódź tylko chyba Litzmannstadt. Tam 
ludzie mi pomogli zorganizować się, by 
dotrzeć do rodziny. Jak wróciłam z Nie-
miec, to z  Zamościa piechotą poszłam 
na Bondyrz, gdzie moja siostra i  brat 

pracowali w  fabryce. Potem wróciłam 
na gajówkę do gminy. Też piechotą. 

Mimo tego wszystkiego – nie powiem 
– ludzie dobrzy byli. Przeważnie te za-
konnice wspominam dobrze. Patrzy-
łam, jak wychowują te dzieci, nawet nie 
szukałam innej pracy. Było mi tam do-
brze. I  tak jak mówiłam wcześniej, jak 
poszłam do pracy do sióstr pierwszego 
marca 1946 roku, to byłam tam do eme-
rytury. W  zasadzie to nigdzie stąd nie 
wyjeżdżałam. Byłam nad polskim mo-
rzem – w Gdańsku na kursie dla opieku-
nek dziecięcych, ale nie byłam w górach. 
Teraz tylko aby żyć w spokoju. I mam tu 
spokój. Las niedaleko, powietrze dobre 
i czasami pytam „Czym ja sobie zasłuży-
łam, że mi tu tak dobrze?”...

Wysłuchała Dominika Saran-Kudyba
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Skąd biorą się awarie
sieci kanalizacji
sanitarnej?
Zasypane ziemią studzienki 
kanalizacyjne, zapchane 
śmieciami kolektory 
ściekowe. To nierzadki 
obraz przy usuwaniu awarii 
sieci kanalizacji sanitarnej 
w gminie Łabunie. Dochodzi 
do nich coraz częściej. Jak 
sprawić, by nie dochodziło do 
awarii grożących środowisku 
i zwiększeniem kosztów 
odprowadzania ścieków?

Po pierwsze apel i prośba do miesz-
kańców, by zwracali uwagę na stan 
studzienek kanalizacyjnych. Prosi-

my o zgłaszanie uszkodzeń, by zapobiec 
poważniejszym awariom w przyszłości. 
Utrudnieniem przy usuwaniu awarii jest 
zasypana studzienka, co uniemożliwia 
zlokalizowanie zatoru. W  takim przy-
padku prosimy o dokonywanie zgłoszeń 
do Urzędu Gminy Łabunie pod nr tel.: 
(84) 611 30 19.

Ponadto zwracamy szczególną uwa-
gę i przypominamy, że do kanalizacji nie 
wolno wrzucać śmieci. Okazuje się, że 
większość awarii sieci kanalizacji sani-
tarnej w  gminie Łabunie spowodowa-
nych jest wrzuceniem do kolektora ście-
ków różnego rodzaju rzeczy od mopów 
po elementy bielizny czy odzieży. 

Warto wiedzieć i przestrzegać podsta-
wowych zasad:
■ wrzucanie śmieci do kanalizacji po-

woduje awarie, co przedkłada się 
na większe koszty eksploatacyjne, 
a w efekcie na wzrost cen za odbiór 
ścieków

■ wrzucanie resztek jedzenia powodu-
je namnażanie się bakterii, co sprzy-
ja zwiększeniu populacji szczurów

■ wlewanie silnych toksycznie roz-
puszczalników czy substancji ropo-
pochodnych to trucizna nie tylko dla 
mikroorganizmów ale i  zagrożenie 
dla zdrowia oraz życia pracowników 
usuwających awarie

Sieć kanalizacji sanitarnej to 
dobro wspólne mieszkańców
– dbajmy o nie!

dsk

Szczepienia – COVID 19
W Polsce trwają szczepienia nauczycieli, seniorów, w tym osób po 
60-tym roku życia. Szczepią się także mieszkańcy gminy Łabunie. 
Część z nich – przede wszystkim seniorzy – korzystają z transportu 
gminnego.

W  Urzędzie Gminy Łabunie po-
wołany został koordynator ds. 
szczepień, który przyjmuje 

telefoniczne zgłoszenia osób, chcących 
skorzystać z transportu na szczepienie. 
Do tego uprawnione są tylko dwie grupy 
osób: 
■ osoby niepełnosprawne, które posia-

dają aktualne orzeczenie o  niepeł-
nosprawności (w stopniu znacznym 
o  kodzie R lub N) lub odpowiednio 
I grupę z ww. schorzeniami;

■ osoby, które mają obiektywne i nie-
możliwe do przezwyciężenia we 
własnym zakresie trudności w  sa-

modzielnym dotarciu do najbliższe-
go punktu szczepień – w przypadku 
miast poniżej 100 tys. osób, gmin 
miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
Zgłoszenia przyjmuje koordynator 

w godzinach pracy Urzędu Gminy Łabu-
nie – od poniedziałku do piątku od 7.00 
do 15.00 pod nr tel: 84 611 60 20. 

Przy transporcie osób, które zapisały 
się na szczepienie, pomocni są strażacy 
z OSP z gminy Łabunie. Transport odby-
wa się z  zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa. Przewożone są tylko 
osoby zdrowe. 

dsk

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021
Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021. Spisy powszechne to czas, kiedy państwo,
zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować:
„ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”.

Przypomnijmy – w  lutym został 
przeprowadzony nabór kandyda-
tów na rachmistrzów spisowych, 

którzy wezmą udział w  przeprowa-
dzeniu spisu. Dotyczy on wszystkich 
mieszkańców gminy Łabunie. Podobnie, 
jak przy spisie rolnym, będzie można 
dokonać go kilkoma metodami: sa-
modzielnie czyli to tzw. samospis in-
ternetowy, w  siedzibie Urzędu Gminy 

Łabunie, telefonicznie lub za pośrednic-
twem rachmistrza. Spis będzie dotyczył 
kwestii z  zakresu charakterystyki de-
mograficznej, aktywności ekonomicz-
nej, wykształcenia, niepełnosprawno-
ści, migracji, charakterystyki etnicznej 
i  kulturowej, gospodarstw domowych 
oraz zasobów mieszkaniowych. Spis jest 
obowiązkowy. 

dsk
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Zima zaatakowała

Zima na drogach
Ponad 47 – tyle kilometrów dróg gmin-
nych mamy na terenie gminy Łabunie 
i tyle odcinków tras było odśnieżanych. 
Do tego doszły chodniki i  przystanki. 
Dodatkowo o  zimowe utrzymanie dróg 
w naszej gminie zadbał Zarząd Dróg Po-
wiatowych – na drogach powiatowych 
oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i  Autostrad – w  przypadku drogi 
krajowej nr 17. 

Tegoroczna zima dała się we znaki 
mieszkańcom, kierowcom i drogowcom, 
którzy przez zamiecie śnieżne wykony-
wali syzyfową pracę, bo odcinki dróg, 
które odśnieżali, w krótkim czasie były 
już zasypane. Widok zakopanych samo-
chodów i próba „wyciągania ich” z zasp 
śnieżnych przez pomocnych sąsiadów 
stał się przez kilka dni powszechnym 
obrazkiem. 

Do walki z  zimą na drogach Gmina 
Łabunie zaangażowała wszystkie moż-
liwe środki. Oprócz firmy odśnieżającej 
drogi, do pomocy ruszyli pracownicy 

gospodarczy, zaangażowano także sta-
żystów i  osoby wykonujący prace na 
cele społeczne. Odśnieżane były odcinki 
dróg gminnych, chodniki, place gminne 
oraz w  wielu miejscach – przystanki. 
Przez wiele dni prace rozpoczynały się 
już o godz. 3.00 nad ranem. 

Z  uwagi na duże opady śniegu a  co 
za tym idzie – na trudności związane 
z poruszaniem się pojazdów na drodze 
pojawiły się również okresowe proble-
my w  odbiorze odpadów komunalnych 
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej w Zamościu. Gmina przyjmo-
wała zgłoszenia o  takich przypadkach 
i na bieżąco zgłaszała spółce interwen-
cje mieszkańców. 

Niebezpieczne roztopy
Efektem śnieżnej zimy było również za-
grożenie podtopieniami gospodarstw 
przez gwałtowne roztopy. W  piątek, 26 
lutego w  Wólce Łabuńskiej doszło do 
gwałtownego spływu wody roztopowej 
z wysoko położonych terenów. Zagrożo-

nych zostało kilka gospodarstw rolnych 
położonych przy drodze krajowej nr 17. 
Spływająca woda została zatrzymana 
przez niedrożne przepusty, które zatkane 
były zbitym śniegiem będącym pozosta-
łościami z odśnieżania krajówki, a także 
odśnieżania wjazdów. W  sumie stwier-
dzono niedrożność kilku przepustów, 
które nie nadążały odprowadzać wody. Ta 
wdarła się na sąsiednie nieruchomości. 
Dzięki zgłoszeniu mieszkańców udało 
się w porę podjąć interwencję w celu po-
prawy drożności rowu oraz przepustów. 
W  działania zaangażowani byli pracow-
nicy gospodarczy Urzędu Gminy Łabunie 
oraz strażacy z OSP w Wólce Łabuńskiej, 
Ruszowie i Łabuniach. Przeprowadzono 
również prace koparką. Okazało się rów-
nież, że w  jednym z  przepustów utknął 
żółty worek na śmieci z plastikami, któ-
ry w  znacznym stopniu przyczynił się 
do utrudnienia przepływu; dlatego tak 
ważne jest zwracanie uwagi na drożność 
przepustów, a w szczególności nie należy 
wyrzucać śniegu z  odśnieżania podjaz-
dów do rowu. Zwracamy uwagę na fakt, 
że za stan przepustów odpowiada właści-
ciel nieruchomości, do której prowadzi 
wjazd. dsk

Szkolenie odbyło się w  remizie OSP 
w  Zubowicach (gmina Komarów-Osa-
da), w terminach 12, 13, 14 oraz 19, 20 i 21 
lutego. Miało na celu podniesienie kwa-
lifikacji strażaków-ochotników. Część 
musiała też odnowić ważność swoich 

uprawnień. Szkolenie przyczyni się do 
sprawnego i profesjonalnego uczestnic-
twa w  akcjach ratowniczo-gaśniczych 
oraz niesienia pomocy poszkodowanym 
w wypadkach drogowych.

dsk

Odbyło się szkolenie strażaków-ochotników z kwalifikowanej pierwszej 
pomocy. Udział w nim wzięło 15 strażaków z gminy Łabunie. 

Strażacy szkolili się

Nowe zasady zasłaniania ust 
i nosa, nadal społeczny dystans 
i odpowiedzialność za innych.

COVID-19
– nowe zasady

Pandemia nie odpuszcza. Pomimo spo-
łecznego rozluźnienia i  nieco bardziej 
swobodnego podejścia do obecnej sy-
tuacji spowodowanej niejako przyzwy-
czajeniem do trwającej od ponad roku 
sytuacji związanej z  koronawirusem, 
należy pamiętać o  grożącym nam nie-
bezpieczeństwie. Przypominamy, że 
obecnie zasłaniać usta można tylko ma-
seczką. Nie wolno nam używać bandan, 
chust czy szalików a  przyłbicę można 
traktować jako tylko dodatkowe zabez-
pieczenie. Mieszkańcy gminy Łabu-
nie zachowują odpowiedzialność; nie 
stwierdza się istotnych naruszeń reżi-
mu sanitarnego.

Po wielu latach do gminy Łabunie powróciła zima... prawdziwa 
zima. Cieszyły się dzieci, ale kierowcy już mniej. Pełne ręce roboty 
mieli drogowcy, a telefony do Urzędu Gminy Łabunie urywały się.
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W czwartek, 11 lutego gmina Ła-
bunie wzięła udział w zdalnym 
Posiedzeniu Zespołu Oceny 

Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) 
dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa dro-
gi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne” 
w  stadium Koncepcji Programowej na 
odcinku Zamość-Hrebenne. Na posie-
dzeniu eksperci przedstawili planowany 
przebieg drogi ekspresowej, możliwe do 
zastosowania rozwiązania technologicz-
ne, lokalizację obiektów inżynierskich 
typu: wiadukty, przejazdy drogowe, 
przepusty, mosty, estakada i  przejścia 
dla zwierząt oraz umiejscowienie tzw. 
MOP-ów, czyli Miejsc Obsługi Podróż-
nych. 

Na stronie internetowej s17-za-
moscwsch-hrebenne.pl poświęconej 
budowie ekspresowej 17-stce można 
znaleźć najważniejsze informacje doty-
czące m.in. przebiegu trasy. Jak wynika 

z  informacji zamieszczonej na wspo-
mnianej stronie internetowej, przez 
gminę Łabunie przebiegać będzie węzeł 
drogowy tzw. „Zamość Południe („Ła-
buńki”). W  ramach całego projektu za-
kłada się: przebudowę istniejących dróg 
w  zakresie kolizji z  drogą ekspresową, 
budowę/przebudowę dróg innych niż 
droga ekspresowa (w tym zmiana prze-
biegu istniejących dróg, budowa dróg 
obsługujących tereny przyległe do in-
westycji i  przywracających naruszone 
połączenia drogowe), budowę obiektów 
inżynierskich w  ciągu drogi ekspreso-

wej, budowę urządzeń odwadniających 
oraz odprowadzających wodę (systemu 
odwodnienia drogi ekspresowej), budo-
wę obiektów i urządzeń obsługi uczest-
ników ruchu, w tym m.in. Miejsc Obsługi 
Podróżnych (MOP), przejazdy awaryjne 
oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspreso-
wą, a także sieci energetyczne i teletech-
niczne, sieci wodno-kanalizacyjne, sieci 
gazowe, budowę urządzeń technicznych 
drogi ekspresowej, w  tym m.in. wyko-
nanie oznakowania drogi ekspresowej 
i dróg związanych oraz ich wyposażenie 
w  niezbędne urządzenia BRD (bariery 
ochronne, ogrodzenie drogi ekspreso-
wej, osłony przeciwolśnieniowe), budo-
wę urządzeń ochrony środowiska, w tym 
m.in.: zabezpieczenia przeciwhałasowe, 
przejścia dla zwierząt i  przepusty eko-
logiczne wraz z ogrodzeniami ochronno 
– naprowadzającymi, nasadzenia zieleni, 
przebudowę urządzeń i  sieci istniejącej 
infrastruktury technicznej oraz System 
Zarządzania Ruchem. 

dsk

Na wspieranie i  upowszechnia-
nie kultury fizycznej i  sportu 
przeznaczono 75 tys. zł. Środ-

ki te otrzymał Gminny Klub Sportowy 
„Sparta Łabunie”. Pieniądze zostaną 
wykorzystane na realizacje projektu 
pt. „Żyj aktywnie cały rok”. Głównym 
celem zadania jest popularyzacja spor-
tu wśród mieszkańców naszej gminy, 
a  w  szczególności popularyzacja pił-
ki nożnej oraz piłki siatkowej. Zajęcia 
będą prowadzone przede wszystkim 
dla dzieci ze szkół podstawowych, gim-
nazjów oraz młodzieży, które obejmują 
obok zajęć typowo piłkarskich i  siat-
karskich także pewne elementy lekko-
atletyczne i  ogólnorozwojowe. W  2021 
roku jeśli warunki związane z pandemią 

COVID-19 pozwolą to planowane są dwa 
turnieje o  Puchar Wójta Gminy w  piłce 
nożnej, mistrzostwa gminy w  plażowej 
piłce siatkowej w  ramach dni otwar-
tych klubu oraz piknik sportowy dla ro-
dzin połączony z meczem najmłodszych 
grup piłkarskich oraz meczem oldbojów 
Sparty Łabunie, a  także dwa turnieje 
najmłodszych zawodników klubu. Klub 
będzie organizował turnieje Plażowej 
Piłki Siatkowej dla wszystkich miesz-
kańców gminy. 

Kolejne fundusze w ramach zadania 
z zakresu edukacji, oświaty i wychowa-
nia– w  kwocie 23 tys. zł powędrują do 
Stowarzyszenia „Biały Orzeł” z Majdanu 
Ruszowskiego, który zapewni dowóz 
dzieciom niepełnosprawnym z  miejsca 

zamieszkania do Polskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną Koło w Zamościu. 

Z  kolei 1500 zł z  zakresu promocji 
i organizacji wolontariatu otrzymało Sto-
warzyszenie Przyjaciół Hospicjum „San-
ta Galla” w Łabuńkach Pierwszych. Pie-
niądze będą przeznaczone na realizację 
zadania pn. „Radość z Pomagania 2021”. 
Jeżeli sytuacja związana z pandemią ko-
ronawirusa ulegnie poprawie, zostanie 
zorganizowana impreza plenerowa pod 
wcześniej wspomnianą nazwą. Będzie 
to wydarzenie z  okazji Dnia Dziecka. 
Adresatami przedsięwzięcia maja być 
wolontariusze: przedszkolaki i  szkoły, 
które angażują się w  pomoc Hospicjum 
Santa Halla poprzez udział w zbiórkach, 
kwestach oraz działaniach wolontaryj-
nych i promocji wolontariatu w szkołach. 
Program imprezy przewiduje atrakcje na 
świeżym powietrzu. W programie zapla-
nowano konkurencje sportowe, zabawy 
z animatorem i urządzenia rekreacyjne. 
Będzie też poczęstunek.

Kolejne 1500 zł było przeznaczone na 
projekt z zakresu kultury, ochrony sztu-
ki, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa 
narodowego. Na to zadanie nie wpłynęła 
żadna oferta. 

dsk

Pieniądze na realizację
zadań publicznych przyznane
99 tys. 500 zł – tyle pieniędzy przeznaczyła gmina Łabunie
na realizację zadań przez organizacje pozarządowe.
Fundusze przyznano w ramach otwartego konkursu ofert
na realizację zadań pożytku publicznego. 

Eksperci o S17
Jak może wyglądać ostateczny przebieg drogi ekspresowej nr 17 
przez Gminę Łabunie? Jakie zostaną wprowadzone rozwiązania 
technologiczne? Na te i wiele innych pytań odpowiadali eksperci 
podczas posiedzenia, na którym omawiano najważniejsze aspekty 
budowy S17 na odcinku Piaski-Hrebenne.

http://s17-zamoscwsch-hrebenne.pl/
http://s17-zamoscwsch-hrebenne.pl/
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W ramach budżetu realizowane są wydatki na zadania 
zlecone pokrywane przez dotacje głównie z Lubel-
skiego Urzędu Wojewódzkiego, kwota zadań zleco-

nych wynosi ponad 8,5 mln zł. Plan przychodów opiewa na 
ok. 1 mln 300 tys. zł., w  tym wolne środki w  wysokości ok. 
1 mln zł oraz planowane do emisji obligacje (300 tys. zł), na-
tomiast rozchody – czyli spłata części pożyczki i kredytu to 
kwota niespełna 800 tys. zł. Planowana kwota długu na 2021 
roku wynosi ok. 4 mln 800 tys. zł. Koszty obsługi pobranych 
kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji planowane są 
w wysokości 144,5 tys. zł.

Dochody
Dochody gminy możemy podzielić na bieżące (prawie 28 mln 
zł) i majątkowe (ok. 750 tys. zł). 

Największym źródłem dochodów gminy są subwencje 
w  wysokości ponad 11 mln 300 tys.(ponad 40% dochodów) 
oraz dotacje pozyskiwane na zadania własne i zlecone. Dota-
cje bieżące wynoszą ponad 9 mln zł (32,24% dochodów), w tym 
głównie na zadania realizowane przez GOPS (ponad 9 mln zł). 
Kolejną pozycją dochodów własnych są udziały w podatku od 
osób fizycznych w kwocie prawie 3 mln zł (10,16% dochodów). 
Z tytułu podatków lokalnych (rolny, od nieruchomości, leśny 
i  transportowy) zaplanowano dochody na prawie 2 mln zł 
(6,80%) – z tego podatki od osób fizycznych ponad 1 mln 300 
tys. zł i prawnych – prawie 600 tys. zł. Najwyższe wpływy z po-
datków lokalnych dotyczą podatku od nieruchomości (ponad

1 mln zł) i rolnego (prawie 700 tys. zł). Wpływy z tytułu usług 
dostarczania wody i odbioru ścieków zaplanowano wstępnie 
na kwotę prawie 500 tys. zł a opłaty z tyt. odpadów komunal-
nych (śmieci) na kwotę niewiele ponad 1 mln 100 tys. zł. 

Wydatki
Planowane wydatki budżetu gminy w głównej mierze dotyczą 
wydatków bieżących (ponad 90%) czyli prawie 26,5 mln zł; wy-
datki majątkowe wynoszą prawie 2 mln 250 tys. zł (tj. 7,82% 
wydatków ogółem). W 2020 roku w ramach ponoszonych wy-
datków zaplanowano dotacje w kwocie ok. 400 tys. zł. Benefi-
cjentami udzielanych dotacji będą jednostki z sektora finan-
sów publicznych (m.in. starostwo powiatowe, biblioteka) jak 
i spoza tego sektora (stowarzyszenia, OSP). Planowane są do 
realizacji następujące zadania dotacyjne: 
■ Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie – dotacja podmiotowa 

245.000 zł.
■ Miasto Zamość – koszty bieżące funkcjonowania Schroni-

ska dla bezdomnych zwierząt 1.800 zł.
■ Starostwo Powiatowe w  Zamościu – pomoc finansowa 

w  zakresie remontu odcinka drogi powiatowej nr 3259L 
Suchowola – Majdan Ruszowski 25.000 zł.

■ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 75.000 zł.
■ Zadania w zakresie wspierania działań i inicjatyw kultural-

nych, integracja ze społeczeństwem 3.000 zł.
■ Zadania w zakresie wyposażenia i zapewnienia gotowości 

bojowej ochotniczej straży pożarnej 7.000 zł.
■ Zadania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do 

szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wycho-
wawczych 23.000 zł.
W  ramach wydatków bieżących realizowany jest przez 

GOPS w  Łabuniach od 2020 roku projekt „Bądź aktywny” 
z dofinasowaniem środków europejskich w ramach RPO WL 
na lata 2014-2020, na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 
ponad 200 tys. zł. W trakcie roku budżetowego planowana jest 
realizacja zadań inwestycyjnych na kwotę prawie 2 mln 250 
tys. zł. współfinansowanych w  ponad 28% środkami unijny-
mi i środkami pochodzących z funduszy rządowych. To m.in. 
projekt „Modernizacji i wymiany oświetlenia ulicznego na te-
renie gminy Łabunie” (dofinasowanie w ramach PO WL na lata 
2014-2020), opracowanie dokumentacji projektowej dot. prze-
budowy oświetlenia na ul. Górnej, budowa sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Barchaczów (zadanie otrzymało dofinasowa-
nie w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (RFIL) w  wysokości 1.000.000,00 zł) czy budowa 
placu zabaw w Ruszowie (planowana realizacja projektu z do-
finasowaniem środków unijnych (PROW). W wydatkach inwe-
stycyjnych ujęto ponadto zadania planowane do realizacji po 
otrzymaniu dofinansowania z Funduszy Rządowych: Fundu-
szu Dróg Samorządowych i dotacji z Samorządu Województwa 
na przebudowę dróg gminnych.

Plan Budżetu Gminy
na 2021 r.
Budżet Gminy Łabunie został przyjęty Uchwałą 
Rady Gminy Łabunie nr XVII/149/2020 w dniu 
29 grudnia 2020 r i wynosi po stronie dochodów 
ponad 28 mln zł oraz wydatków w wysokości 
prawie 29 mln zł. Kwota planowanego deficytu 
wynosi około 500 tys. zł. 

Agnieszka Niemczuk

PLANOWANE WYDATKI GMINY ŁABUNIE NA 2021 R.

Pomoc społeczna
i rodzina 36%

Oświata
i wychowanie
(z CUW) 33%

Administracja
publiczna 10%

Drogi 6%

Wodociągi i odbiór ścieków 3%
Pozostałe wydatki 2%

Kultura i sport 2%

Rezerwy
1%

Gospodarka komunalna
i oświetlenie 7%

PLANOWANE DOCHODY GMINY ŁABUNIE NA 2021 R.

Subwencje 40%

Dotacje bieżące 32%

Udziały w podatku
PIT 10%

Opłaty za odpady
komunalne 4% Podatki lokalne 7%

Pozostałe dochody bieżące 1%Opłaty za wodę i ścieki 2%

Opłaty za wyżywienie
i przedszkola 1%

Dochody majątkowe 3%
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Na terenie gminy prężnie działają 
firmy oraz producenci różnych 
specjalizacji: od handlu po pro-

dukcję, hodowlę czy turystykę. Może-
my zaopatrzyć się w żywność prosto od 
rolnika, zamówić meble, kupić świeżo 
paloną kawę, oleje tłoczone na zimno, 
skorzystać z  usług fryzjera, naprawić 
samochód, kupić kwiaty by upiększyć 
swoją posesję. Tak szeroki wachlarz 
usług sprawia, że bez potrzeby wyjazdu 
do większego centrum życia społeczne-
go możemy zaopatrzyć się w wiele pro-
duktów na miejscu. 

Cykl wywiadów z  przedsiębiorcami 
ma na celu ich promocję i  wspieranie, 
zwłaszcza w  dzisiejszym czasie, gdzie 
wybuch pandemii sprawił zawirowania 
w wielu firmach bądź odwrotnie – spo-
wodował wzrost popytu na niektóre 
produkty i usługi.

Rozpoczynamy od rozmów z produ-
centami kwiatów. Zbliża się sezon na ro-
śliny ozdobne. To „żniwa” dla osób, któ-
re wbrew pozorom – z wielkim trudem 
i  ciężką pracą muszą się do nich od-
powiednio przygotować. Kwiaty i  inne 
rośliny ozdobne cieszą się dużą popu-
larnością. W  gminie Łabunie jest wielu 
którzy uprawiają na sprzedaż kwiaty. 
Możemy ich wesprzeć, nabywając wła-
śnie od nich rośliny ozdobne. Praktycz-
nie na miejscu mamy bogatą ofertę.

Dominika Saran-Kudyba: Jesteście 
Państwo producentem kwiatów ra-
batowych, balkonowych i  bylin. Ile lat 
prowadzicie swoje gospodarstwo?
Bogusław Nicpoń: Gospodarstwo pro-
wadzę z  żoną od dwudziestu lat. Na 
początku produkcja opierała się na wa-
rzywach takich jak papryka czy ogórek. 
Później ze względów ekonomicznych 
została przekwalifikowana na uprawę 

kwiatów. Na początku były to małe ilo-
ści, a potem sukcesywnie zwiększaliśmy 
uprawę kwiatów. Obecnie kwiaty zajmu-
ją połowę naszej produkcji, czyli w gra-
nicach 10 ar pod tunelami foliowymi. 
Na pozostałym areale – uprawa malin, 
a reszta pozostaje pod grunty orne wy-
korzystywane do obsadzenia warzywa-
mi typu marchewka, groch. Produkcją 
kwiatów zajmujemy się piętnaście lat. 

Jakie gatunki kwiatów uprawiacie Pań-
stwo pod folią?
Gatunek przeważający to jest pelargonia, 
bo jest najbardziej popularny, a  także 
begonie, fuksje, surfinie – w  zależności 
od doświadczenia zdobytego przez lata. 
Produkujemy to, co się sprzedaje a to co 
się sprzedaje najbardziej – jest tego wię-
cej. Asortyment musi być bogaty.

Skąd pomysł na produkcję kwiatów? 
Czy wynikało to z  potrzeby chwili, bo 
zaczynało być opłacalne?
Trudno powiedzieć. Była to raczej decy-
zja związana z opłacalnością. Wiadomo, 
że w  przypadku papryki czy ogórków 
koszt ich produkcji jest większy, przy 
czym dużą część zabierają pośredni-
cy przy sprzedaży. Kwiaty można też 
przekazać do hurtu, ale sprzedajemy dla 
osób indywidualnych na rynkach lokal-
nych w okolicy.

Uprawa kwiatów wbrew pozorom to nie 
tylko wiosna i lato. Państwo pracujecie 
na to przez większą część roku...
W  zależności od asortymentu, prace 
trzeba zacząć od połowy lutego: wysie-
wanie nasion i później już produkcja ro-
śliny. Wiąże się to z wyzwaniem, bo na 
chwilę obecną nasze tunele wyposażone 
są w piece nadmuchowe, które wymaga-
ją wstawania w nocy – średnio co cztery 
godziny w zależności od temperatury. 
Najpierw kupujemy sadzonki. Trafiają 
one do doniczek. Później już pozostaje 
kwestia pielęgnacji: podlewania, nawo-
żenia i  innych środków ochrony roślin, 
bo niestety muszą być przy uprawie fo-
liowej, zwłaszcza jak nie ma odpowied-
niej ilości słońca. Wtedy jest zagrożenie 
chorobami grzybowymi. Później rusza-
my ze sprzedażą, która zaczyna się od 
bratka. Sprzedawać go zaczynamy od 
początku marca, w  tym roku może być 
różnie. W  zależności od tego, czy po-
zwoli na to pogoda. Po bratku przycho-

dzi czas na pozostałe rośliny i warzywa: 
rozsady pomidorów, selera, cebuli.

Później sezon kończy się. Zdarza się, że 
nie wszystko się sprzedaje...
Chciałbym, żeby tych resztek było jak 
najmniej. Różnie bywa. Ubiegły rok, 
wbrew pozorom, był bardzo dobry. 
Trudno było nawet myśleć, że przy ta-
kich obostrzeniach, tak dobrze sprze-
dadzą się kwiaty. To nie jest tylko moja 
opinia, ale także kolegów i  znajomych, 
którzy zajmują się podobną produkcją. 
Życzyłbym sobie tej samej sprzedaży 
kwiatów, co w  tamtym roku, paradok-
salnie, gdy była pandemia. Wydaje mi 
się, że skoro ludzie zostali w  domach, 
to już postanowili swoje ogródki i  ra-
baty bardziej dopilnować. Po zakończe-
niu produkcji jest trochę oddechu, dwa 
– trzy miesiące w  zależności od tego, 
kiedy sprzedaż się kończy. We wrześniu 
z kolei przychodzi czas na sianie bratka 
lub jego sadzenie a później na jego pielę-
gnację. Może bratek nie jest wymagają-
cym kwiatkiem, ale trzeba o niego dbać, 
żeby był dobry do sprzedaży w marcu. 

Skąd Państwo bierzecie sadzonki?
Od kliku firm, myślę, że znajomych 
wszystkim produkującym w  okolicy 
kwiaty. To są polscy producenci sa-
dzonek. Z kolei producenci mają swoje 
mateczniki – w  zależności od gatunku 
rośliny albo to jest Polska, Holandia lub 
dalej. To już sami producenci mają swo-
je punkty. 

Ile w  tym roku zakupiliście Państwo 
sadzonek? Czy można mówić o  tysią-
cach sztuk?
Możemy liczyć w  takich dobrych tysią-
cach sztuk, chociaż nie ukrywam, że 
chciałbym, by pozostało to moją tajem-
nicą. 

Czy Państwa gospodarstwo, idąc za ro-
snącą potrzebą klientów, idzie również 
z duchem czasu? Chodzi mi o unowo-
cześnianie, szkolenia, nowe odmiany 
kwiatów, śledzenie pism branżowych?
Firmy organizują szkolenia z tym, że jest 
to wyjazd, który wiąże się z  poświęce-
niem sporej ilości czasu, a  tego wiado-
mo, jest mało. Wiedza, jaką posiadamy, 
jest oparta wyłącznie na własnym do-
świadczeniu. Nie bazujemy wyłącznie 
na opisie danej rośliny w  katalogu czy 
w piśmie branżowym, ale na swojej wie-
loletniej praktyce w  hodowli kwiatów. 
Aczkolwiek ich produkcja wymaga uno-
wocześnienia. Staramy się z roku na rok 

Promujemy Lokalnych Przedsiębiorców
W gminnym kwartalniku „U Źródła” rozpoczynamy cykl wywiadów 
z przedsiębiorcami z gminy Łabunie.
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sobie coś ulepszyć. Wiąże się to z  tym, 
że jest coraz trudniej z  pozyskaniem 
dodatkowych rąk do pracy. Tu był nawet 
taki mały minus tego, że nie ma ludzi 
do pracy. Po sezonie zajmuję się własną 
działalnością, którą prowadzę w kierun-
ku wykończenia, remontów mieszkań, 
żona wtedy zostaje sama i  żeby zmini-
malizować straty, nie robimy tego dużo. 
Robimy tyle, ile możemy zrobić sami. Na 
pewno ktoś zarzuci, że można więcej, 
można bardziej się rozwijać. Zapewne 
tak. Na chwilę obecną może nie mamy za 
wiele tego, ale w zupełności wystarcza. 
W  przyszłości nie wykluczamy rozwoju 
czy zwiększenia produkcji.

Z jakimi problemami borykają się tacy 
producenci kwiatów, jak Pan?
Wydaje mi się, że na początku daje się we 
znaki ostra zima. Teraz akurat może nie 
mamy takiej aury, ale w  tym roku były 
mrozy. Nie wszyscy wtedy mieli jeszcze 
porozpalane w foliowych tunelach. Nam 
akurat udało się rozpalić. Poza tym przy 
braku słońca, jak już wspomniałem, 
przy chłodniejszych dniach, jednak bę-
dzie trzeba uważać na choroby grzybi-
cze. Poza tym trzeba zwracać uwagę na 
wzrost rośliny, by nie był on za szybki. 
Nie sztuka jest napalić w  folii. Trze-
ba tą temperaturą umiejętnie stero-
wać zwłaszcza, że tunele foliowe nie są 
ogrzewane tak jak szklarnie. Zapewne 
niektórzy tak mają, ale jednak większość 
znajomych, kolegów, którzy produkują 
kwiaty, ogrzewają tunele w taki sposób 
czyli piecami nadmuchowymi. Nie jest 
to centralne ogrzewanie, jak w  szklar-
niach. Ja opalam zarówno węglem jak 
i  drewnem. Drewno jest mi potrzebne 
na cieplejsze dni, gdy nie jest wymaga-
na duża temperatura. Wiadomo, że przy 
braku słońca przez dłuższy czas trze-
ba palić i w dzień. Także nie jest to „ot 
tak sobie” wyprodukować kwiaty. Nasz 
sezon zaczyna się od połowy lutego i to 
po kolei każdy jeden ze znajomych musi 
przychodzić do tych pieców i pilnować. 
To nie jest jeden piec, to są dwa, cztery – 
po jednym lub dwa na folię, w zależności 
od wielkości i możliwości tunelu.

Gdzie można kupić Państwa 
kwiaty?
Nasze kwiaty można kupić 
u nas – Łabuńki Drugie 81 C. 
Poza tym sprzedajemy nasze 
produkty na giełdzie w Mokrem. 
To jest największy w okolicy 
bazar i na rynkach lokalnych: 
Lubycza Królewska, Tyszowce, 
Szczebrzeszyn, Werbkowice. Można 
także zamówić kwiaty telefonicznie 
pod nr: 506 845 280, 572 975 155.

Zapewne jakaś część naszych czytel-
niczek zainteresuje się tym artykułem 
z uwagi właśnie na kwiaty. W związku 
z tym może Pan doradzić, w jaki sposób 
posadzić rośliny, jak je pielęgnować, 
nawozić, żeby miały np. dużo kwiatów, 
czy można umieścić je na pełnym słoń-
cu, a może w cieniu?
Doradzę, owszem, ale nie na łamach 
czasopisma. Osobom kupującym od nas 
zawsze uchylamy rąbka tajemnicy, by te 
kwiaty rosły. Należy poza tym rozróżnić 
pielęgnację rośliny na etapie produkcji 
od późniejszego dbania o nią już u kon-
sumenta. Ciężko coś komuś powiedzieć 
tym bardziej, jak się do tego nie zasto-
suje. To nie są proste rzeczy. My bazu-
jemy na innych nawozach, opryskach. 
Są to troszkę droższe rzeczy i nie każdy 
decyduje się na zakup takich nawozów. 
Z  reguły klient woli dbać o  roślinę po 
swojemu.

Przy zakupie kwiatów jak poznać, że 
one są dobre: że sadzonka jest np. zdro-
wa, dobrze ukorzeniona? Piękna rośli-
na z wieloma kwiatami wystawiona do 
sprzedaży nie znaczy, że jest dobra...
Tutaj musimy wzrokowo ocenić. Po wy-
ciągnięciu z doniczki widzimy ten układ 
korzenny, czy jest mocny czy nie. Raczej 
sadzonka nie powinna być przelana. Na 
naszym etapie każdy dba o to, żeby tego 
nie zrobić. Jest czasami granica, której 
po posadzeniu, nie przestrzegają klien-
ci. Nie mówię tego złośliwie. Po prostu 
czasami naleją za dużo wody lub za dużo 
nawozu. Tutaj trzeba tego pilnować. By 

cieszyć się ładnym balkonem czy raba-
tami, trzeba i poświęcenia i wiedzy.

Czy zdarzały się reklamacje i w drugą 
stronę – podziękowania?
Reklamacji na całe szczęście nie było. 
Nie przypominam sobie, by ktoś miał 
pretensje do nas. Jeżeli coś się takie-
go zdarzy i będzie to ewidentnie nasza 
wina, to zawsze dostanie kwiaty, zawsze 
wyciągniemy z tego jakiś wniosek. Zde-
cydowanie częściej bywają podzięko-
wania: że ładny kwiat, że ładnie rośnie. 
Jeżeli ktoś już po jakimś czasie, np. 
przychodzi w kolejnym roku po kwiaty, 
jestem z tego bardzo zadowolony. Mamy 
sporo klientów, którzy stale u  nas ku-
pują. Koledzy mają swoich klientów, my 
swoich. Niech i w tym roku będzie dobra 
sprzedaż i oby w tym roku nie przeszko-
dził nam wirus, aczkolwiek ubiegły rok 
był naprawdę bardzo dobry. Nawet naj-
starsi producenci kwiatów nie pamięta-
ją takiego roku.

Kolejny producent kwiatów, z  którym 
rozmawiamy to Pan Marek Kycko z Ła-
buniek Pierwszych, który tą profesją 
zajmuje się ponad 22 lata. Ma dwa tunele 
foliowe o wielkości po 210 m.kw. Tunele 
zrobił sam, według własnego pomysłu.
W jednej z folii znajdują się stoły podsią-
kowe, gdzie podlewa się i zasila jedno-
cześnie kwiaty podlewając na matę pod-
siąkową. To wszystko kwiaty pobierają 
sobie do doniczek.

Dominika Saran-Kudyba: Jakie gatun-
ki kwiatów można u Pana kupić?
Głównie rabatowe, do donic wiszących, 
tzw. ampli, do skrzynek balkonowych. 
Poszczególne gatunki to w  tej chwili 
begonie, pelargonie wszelkiego rodzaju 
i odmian.

Czy są jakieś kwiaty, które w  danym 
roku cieszą się dużym zainteresowa-
niem? Są modne wśród Pana klienteli? 
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Tak, to obecnie begonia np. summerwin-
gs. One w ogóle są pięknymi i wdzięcz-
nymi kwiatami. Trzeba tylko ostrożnie 
je podlewać. Lepiej zapomnieć o podle-
waniu niż przelać, bo wtedy odchoruje 
lub całkowicie zginie. Zdjęciami trosz-
kę kuszę klientów, głównie klientki. Jak 
zobaczą, zachwycają się i  wtedy oferuję 
sadzonkę. Tym sposobem je sprzedaję. 
Piękne są też dragony. Mam jeszcze taką 
roślinę, którą przechowuję w specjalnym 
pomieszczeniu. Jest to psianka rantonet-
tiego. Ma już kilka lat i osiąga w tej chwili 
wysokość prawie 3 metrów. Ścinam ją 
na zimę, a na wiosnę znów się odbudo-
wuje i  zagęszcza. Ma przepiękne, takie 
szafirowe kwiaty. Jest dosłownie obsiana 
tymi kwiatami.

Czy Pańska klientela to tylko kobiety 
czy zdarzają się i Panowie?
Głównie Panie. Przyznam, że mam ta-
kich klientów, którzy już od lat u  mnie 
kupują i  to są osoby w  starszym wie-
ku. Są miłośnikami danej odmiany, np. 
sunsatii. Jest to kwiat dwukolorowy, bia-
ło-czerwony. Mam takiego miłośnika, 
który przyjeżdża do mnie wyłącznie po 
te kwiaty. Na brak klientów w  zasadzie 
nie narzekam. Koszty produkcji jednak 
minimalnie idą w górę. Cen nie podno-
szę. Utrzymujemy się w tych samych ce-
nach od kilku lat.

Jak pandemia w poprzednim roku prze-
testowała Pana produkcję kwiatów?
Wtedy uprawiałem dużo mniej kwiatów. 
Część z  drugiego odzysku, zaszczepio-
nych, po prostu wyrzuciłem. Przestra-
szyłem się, bo rynki były już pozamy-
kane, raptem takie restrykcje weszły. 
Myślałem, że już będzie problem, ale 
córki i  synowa mi pomogły, za co im 
dziękuję. Zorganizowały mi reklamę 
i  w  internecie i  przy stacji benzynowej 
zawieszony był baner reklamowy. Dzię-
ki temu sporo klientów przyjeżdżało po 
kwiaty bezpośrednio do mojego domu. 
Z drugiej strony w czasie pandemii za-
brakło dużo gatunków kwiatów np. 
zwykłej odmiany pelargonii zwisającej. 

Sprzedałem ją dosłownie w  przeciągu 
dwóch tygodni. 

Czy u Pana można wcześniej 
zarezerwować kwiaty?
Można, wtedy je odstawiam. 
Wiadomo, że to będzie już dla 
danego odbiorcy. Kwiaty można 
zamówić pod nr tel.: 517 457 
357 lub przyjechać – Łabuńki 
Pierwsze 77, w odległości 300 
m od stacji benzynowej. Kwiaty 
sprzedaję również na rynku 
Nowego Miasta w Zamościu. 
W tym roku będzie można 
u mnie kupić begonie wszelkiego 
rodzaju: stojące, zwieszające, 
wielko i drobnokwiatowe, 
pelargonie i stojące typu calliope. 
Ma bardzo długie pędy. Nie jest 
stojąca a wylegająca na bok. Przy 
niej donice muszą być dobrze 
umocowane, bo ciężar kwiatów 
może zrzucić skrzynkę. Poza tym 
dodatki typu euphorbia, bakopy 
wszelkiego rodzaju, a także 
sunsatię dwukolorową. Ona lubi 
po dwóch miesiącach przycinanie. 
Nie należy się tego bać. Tniemy 
z kwiatem. Kwestia tygodnia, 
dwóch. Wtedy się odbudowuje i ma 
jeszcze więcej kwiatów. Kwitnie do 
pierwszych przymrozków. 

Skąd u  Państwa pomysł, by zająć się 
kwiatami?
Po prostu ja się zakochałem w kwiatach, 
żona tak samo. Przyjeżdżają też córki, 
które jak mogą to pomogą. Początkowo 
uprawiałem sadzonki warzyw. Później 
zacząłem dołączać kwiaty. Zauważyłem 
jednak, że stan mojego zdrowia nie po-
zwala mi dźwigać skrzyni z  sadzonka-
mi, z  ziemią. Nie dawałem rady. Kwia-
ty – wiadomo – są lżejsze. Powoli więc 
przekwalifikowałem się tylko i  wyłącz-
nie na uprawę kwiatów i  uprawę wa-
rzyw w polu, jak kapusta biała, kapusta 
pekińska.

Czy zdradzi Pan, ile w tym roku zakupił 
sadzonek kwiatów?
Nie dużo, bo są producenci, którzy mają 
dużo więcej. Ja ze wstępnych wyliczeń, 
określam to na ok. 12 tys. Sadzonki przy-
chodzą m.in. z Holandii, część produko-
wanych jest w  Polsce. Zamawiam rok 
wcześniej.

Co najtrudniejszego jest w  uprawie 
kwiatów, by wyszedł do sprzedaży 
w idealnym stanie?
Specjalnej trudności tu nie ma. Trzeba 
obserwować kwiaty i uważać na szkodni-
ki typu mączlik. Zawieszam tablice lepo-
we i dużo mi się wyłapuje. Mszyce są też 
szkodnikami na begoniach, werbenach. 

Przyjeżdża do Pana klientka i  pyta, 
w  jaki sposób pielęgnować ten kwiat, 
jak posadzić, by cieszył oko cały sezon 
letni? Co Pan wtedy jej odpowie?
Doradzam przede wszystkim co do wy-
magań tych kwiatów. Niektóre z  nich 
mogą być tylko w  półcieniu, np. bego-
nie. Zalecam nie przelewać. Najlepiej jest 
włożyć palca do doniczki. Jeżeli ziemia się 
przyklei do palca tzn., że jest wilgoć, jeżeli 
nie to trzeba podlać – tylko umiejętnie. 
Lepiej po troszeczku. Dragony raczej nie 
są uciążliwe. Jak są dwu-, czy trzyletnie 
są dobrze ukorzenione. Każda donicz-
ka musi mieć jakiś drenaż i  odpływ, by 
nadmiar wody nie stał na dnie donicy, 
bo wtedy roślina gnije. Można użyć ke-
ramzytu, drobnego żwirku. Zdarza się, 
że przyjdzie klientka i  mówi: „Kwiat tak 
pięknie rósł, podlewałam, żeby był jesz-
cze piękniejszy, bo sąsiadka ma takie 
ładne, to ja będę miała jeszcze ładniejsze 
i okazało się, że kwiat całkiem mi zginął.” 
Wtedy mówię, że po prostu został prze-
lany. Żaden kwiat praktycznie nie może 
mieć nadmiernej wilgoci. Również zale-
cam umiarkowane nawożenie. My stosu-
jemy do użytku własnego do codziennego 
nawożenia planton k czy planton s. Są to 
jedne z najlepszych nawozów. Oczywiście 
posilam się innym, wieloskładnikowym 
nawozem, cristalonem. On występu-
je w  różnych proporcjach nawozowych, 
gdzie azot początkowo wpływa na rozwój 
liścia, jego barwę. Później jak jest faza 
kwitnienia, trzeba roślinie zwiększyć po-
tas i fosfor, by był piękny kwiat.

Produkcją kwiatów zajmuje się rów-
nież pan Tomasz Siek z  Łabuń, który 
wraz z  żoną od 20 lat prowadzi go-
spodarstwo ogrodnicze. Zajmuje się 
– oprócz uprawy warzyw – także pro-
dukcją kwiatów. 
Zaczynaliśmy od produkcji kalafiora, 
kapusty. Później zajęliśmy się kwiata-
mi. Kwiaty uprawiamy w  kilku foliach 
o powierzchni ok 700 m kw. Są to kwiaty 
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balkonowe, ogrodowe i doniczkowe np. 
pelargonie, begonie, bluszcze.

Jak do tego doszło, że zaczęliście Pań-
stwo trudnić się uprawą kwiatów?
Dwadzieścia lat temu straciłem pracę. 
Wtedy ciężko było o  jakiekolwiek za-
trudnienie. Teściowa zajmuje się tym 
od kilkudziesięciu lat i namówiła nas, by 
spróbować zająć się produkcją kwiatów. 
Prace zaczęły się w  styczniu od wysie-
wu nasion. Dużo siejemy ale też i sporo 
sadzonek kwiatów kupujemy. W czerw-
cu powoli kończy się sprzedaż, czasami 
w  lipcu. Myślałem, że w  tamtym roku 
z uwagi na obostrzenia, będzie ciężko ze 
sprzedażą, ale do końca czerwca udało 
się wszystko sprzedać.

Czy były jakieś kwiaty, które kupujący 
szczególnie sobie upodobali?
Każdego roku coś się zmienia. Jednego 
na topie są pelargonie, innego surfi-
nii. W  tamtym roku na topie była biała 
surfinia vista. Brakowało jej na rynku. 
W  przypadku kwiatów klientela zdecy-
dowanie kobieca, ale w  przypadku wa-
rzyw – panowie. Na ogródkach dział-
kowych choćby w  Zamościu uprawiają 
warzywa na gruncie czy w  małych fo-
liach. Sporo nam też chodzi ziół. Kie-
dyś sprzedawaliśmy miętę. Teraz ludzie 
chętnie kupują też melisę, lubczyk. Z sa-
dzonek robią zielniki, które cieszą się 
coraz większą popularnością.

Gdzie można kupić Pana kwiaty?
W Łabuniach przy ul. Lipskiej 19. 
Można też je kupić w niedzielę
na giełdzie w Mokrem i w Zamościu 
na rynku Nowego Miasta
– jesteśmy tam przez sześć dni 
w tygodniu. Można też zadzwonić 
i zarezerwować kwiaty
pod nr tel.: 509 491 161.

Czy rozwija Pan swoje gospodarstwo, 
czy bazuje na tym, co ma?

W  tym roku dostawiłem trzecią folię. 
Trzeba też będzie zmieniać piece. Co 
roku wprowadza się coś nowego. Cieszy 
też fakt, że mamy swoich stałych klien-
tów. W  gminie sporo jest producentów 
kwiatów, ale każdy ma swoich klientów. 

Wysłuchała Dominia Saran-Kudyba

Prace przy remoncie przedszkola 
zakończyły się pod koniec lutego. 
Prowadzone były roboty mające 

na celu dostosowanie budynku na po-
trzeby przedszkola. Obiekt został m.in. 
przystosowany dla niepełnosprawnych. 
Został zamontowany podjazd dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidz-
kich. Budynek został również zabezpie-
czony przed pożarem. Zamontowano 
zbiornik wody na cele przeciwpożaro-

we. Dokonano również zmiany układu 
pomieszczeń. Poza tym przeprowadzo-
no prace naprawcze i malowanie ścian. 
Planuje się również lokalizację nowego 
placu zabaw. W każdej z sal zamontowa-
no tablice interaktywne i rzutniki. 

Dodajmy – gmina zapewnia trans-
port pięcioletnim dzieciom, w przypad-
ku których droga z domu do przedszkola 
przekracza 3 km.

dsk

Przedszkolaki niedługo w Ruszowie
Lada chwila ruszy przedszkole w Ruszowie. Budynek praktycznie jest 
już gotowy na przyjęcie małych uczniów, ale dopóki nie zakończą się 
procedury związane z tzw. odbiorami dopuszczającymi budynek
do użytkowania, obiekt nie może zacząć działać.

Pomimo wystąpienia niekorzyst-
nych warunków atmosferycznych 
w  postaci obfitych opadów śnie-

gu i  mrozu, roboty budowlane postę-
pują w  zaplanowanym tempie. Można 
już zauważyć bryłę budynku. Budowę 
Centrum planuje się ukończyć do końca 
2021 r. 

Przypomnijmy – obiekt będzie prze-
znaczony dla osób powyżej 26 roku ży-
cia, z umiarkowanym i znacznym stop-
niem niepełnosprawności. 

dsk

Trwają prace przy budowie 
Centrum Opiekuńczo 
Mieszkalnego w Bródku

Trwa budowa
COM
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SESJA XVII
– 29 grudnia 2020 r.

Uchwała nr 148 w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej
Radni przyjęli wieloletnia prognozę fi-
nansową na lata 2021-2029, która obej-
muje prognozę kwoty długu oraz wykaz 
przedsięwzięć. Szczegółowy wykaz za-
dań znajduje się na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Łabunie.

Uchwała nr 149 w sprawie uchwały bu-
dżetowej na 2021 r.
Dochody zaplanowano w wysokości po-
nad 28 mln zł, wydatków – prawie 28 
mln 300 tys. zł. Deficyt w 2021 r. może 
wynieść ponad 480 tys. zł. Przychody są 
planowane na ok. 1 mln 300 tys. zł. Wię-
cej o budżecie na str. 7.

Uchwała nr 150 w  sprawie nadania 
Statutu Bibliotece Publicznej Gminy 
Łabunie
Radni na grudniowej sesji nadali pla-
cówce nowy statut. Dokument okre-
śla zadania, strukturę organizacyjną 
i sposób działania biblioteki. W statucie 
możemy przeczytać m.in., że placów-
ka prowadzi Filię Bibliotecz-
ną z  siedzibą w  Ruszowie 
i  Izbę Muzealną w  Łabu-
niach oraz zarządza Izbą 
Muzealną w Barchaczowie. 
Zgodnie z  dokumentem, 
misją łabuńskiej bibliote-
ki jest nie tylko udostęp-
nianie zbiorów bibliotecznych, 
ale również organizowanie różnych 
wydarzeń służących popularyzacji czy-
telnictwa i  prowadzenie działalności 
wydawniczej.

Informacja o  stanie realizacji zadań 
oświatowych w Gminie Łabunie za rok 
szkolny 2019/2020
Jak wynika z  informacji przyjętej przez 
radnych, do szkoły w Łabuniach w roku 
szkolnym 2019/2020 uczęszczało 423 
uczniów, w  tym 90 przedszkolaków 
a  w  Łabuńkach – 147 dzieci, w  tym 30 
przedszkolaków. W  placówkach oświa-
towych na terenie naszej gminy w  po-
przednim roku szkolnym zatrudnio-
nych było 69 nauczycieli. Z  informacji 
możemy dowiedzieć się również, że 
uczniowie osiągają sukcesy startując 
w  konkursach i  zawodach sportowych 
również o  randze międzynarodowej. 
W obu szkołach wykonano również kilka 

remontów, m.in. zabezpieczenie prze-
ciwwilgociowe jednej ze ścian w szkole 
w  Łabuniach. W  tej placówce odno-
wiono pomieszczenia podpiwniczenia. 
Z  kolei w  obu szkołach naprawiono 
posadzki z  wykładziny. Obie placów-
ki w  roku szkolnym 2019/2020 musiały 
zmierzyć się również z epidemią i prze-
stawieniem się na nauczanie zdalne. 
W  związku z  tym Gmina Łabunie zdo-
była dofinansowanie na zakup sprzętu 
komputerowego w  ramach projektu 
rządowego „Zdalna Szkoła” i  „Zdalna 
Szkoła+”. Ponad 60 laptopów i tabletów 
zostało wypożyczonych uczniom i  na-
uczycielom, by umożliwić im edukację 
zdalną.

Uchwała nr 151 w  sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Zamoj-
skiemu na wykonanie przebudowy 
istniejącego pasa drogowego drogi 
powiatowej nr 3256L Lipsko – Łabunie 
w  zakresie budowy chodnika w  miej-
scowości Łabunie
Radni udzielili Powiatowi Zamojskiemu 
pomocy finansowej (jako dotacja celo-
wa) w wys. 14 tys., zł na budowę chodni-
ka przy ul. Lipskiej w Łabuniach. 

Uchwała nr 152 w sprawie uchwalenia 
ramowego planu pracy rady gminy na 
2021 r. 
Corocznie rada opracowuje ramowy 
plan swoich działań. Na sesjach w bieżą-
cym roku radni będą przyjmować spra-
wozdania, zajmą się również uchwałami 
w  zakresie podatków i  opłat lokalnych 
czy uchwaleniem budżetu na 2022 r. 

Uchwała nr 153 w sprawie zatwierdze-
nia planów pracy komisji stałych Rady 
Gminy Łabunie na 2021 r. 
Radni zatwierdzili plan pracy komisji 
stałych na 2021 r. Przypomnijmy – w ra-
mach Rady Gminy Łabunie działa Komi-
sja Rewizyjna, Planowania Gospodar-
czego, Budżetu i Rolnictwa oraz Komisja 
do Spraw Społecznych.

Uchwała nr 154 w  sprawie: zmian 
w  Uchwale Nr X/76/2019 z  dnia 30 
grudnia 2019r. w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej
Zgodnie z  przyjętą uchwałą zmniej-
szono wydatki na projekty realizowane 
z udziałem środków europejskich. Prze-
sunięcie wydatków bieżących dotyczy 
m.in. projektu realizowanego przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Łabuniach „Bądź aktywny” o  kwo-
tę 27.255,00 zł między latami 2020-2021 
w  związku ze zmianą harmonogra-
mu realizacji części zadań. Ponadto 
w  planowanych przychodach na 2022 
rok uwzględniono kwotę 1.000.000 zł 
otrzymanego w 2020 roku dofinasowa-
nia z  Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych – na zadanie inwestycyjne 
„Budowa sieci kanalizacji w miejscowo-
ści Barchaczów (planowane do realizacji 
w 2022 roku).

Uchwała nr 155 w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy na rok 2020
Planowane zmiany w  uchwale budże-
towej dotyczą zmniejszenia dochodów 
i  wydatków o  kwotę prawie 99 tys. zł. 
Wprowadzane zmiany związane są 
m.in. ze stopniem realizacji projektów 
i  inwestycji w  roku bieżącym (finanso-

wanych częściowo przez Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych). 

Zmiana dochodów wiąże się 
m.in. ze zwiększeniem kwoty 

otrzymanej dotacji mająt-
kowej z  Samorządu Wo-
jewództwa (droga 110910L 

Barchaczów). Zmiana objęła 
również wydatki. Związane są 
z  budową chodnika przy ul. 

Lipskiej czy projektem „Cyfro-
wy Urząd Przyjazny mieszkańcom”. 

Uchwała nr 156 w sprawie przeprowa-
dzenia zabiegów pielęgnacyjno-kon-
serwatorskich obiektów – pomników 
przyrody zlokalizowanych na terenie 
Gminy Łabunie
Radni przyjęli uchwałę, zgodnie z  któ-
rą będzie można przeprowadzić zabie-
gi na pomnikach przyrody na terenie 
gminy Łabunie. Chodzi o  drzewa ro-
snące wzdłuż ul. Lipskiej i  Lipowej. Po 
dokonaniu oględzin stwierdzono ko-
nieczność wykonania ekspertyzy den-
drologicznej oraz kompleksowych prac 
pielęgnacyjnych na pomnikach przyro-
dy. Przeprowadzenie prac pozwoli na 
zachowanie jak najdłuższej żywotności 
drzew, a  także pozwoli usunąć wystę-
pujące zagrożenie życia dla pieszych 

Uchwały Rady Gminy Łabunie
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oraz ruchu drogowego spowodowanie 
złym stanem w/w drzew. Obiekty uzna-
ne za pomniki przyrody chronione są ze 
względu na szczególną wartość przy-
rodniczą, naukową, kulturową, histo-
ryczną lub estetyczną i krajobrazową.

SESJA XVIII
– 10 marca 2021 r.

Uchwała nr 157 w  sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i  Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych na 2021 r.
Dokument zawiera plan działań w  za-
kresie profilaktyki uzależnień i  roz-
wiązywania problemów wynikających 
z nadmiernego spożycia alkoholu. W ra-
mach programu będą realizowane róż-
ne zadania przez różne instytucje i przy 
współpracy z nimi takie jak np.: udzie-
lanie pomocy społecznej rodzinom, sto-
sowanie procedur interwencji wobec 
przemocy domowej „Niebieska Karta”, 
działania podejmowane przez szkoły 
(konkursy plastyczne, turnieje ekolo-
giczne), akcje organizowane przez gmi-
nę: warsztaty graffiti, rajd rowerowy). 

Uchwała nr 158 w  sprawie przeciw-
działania Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii na 2021 r. 
Podobnie, jak przy powyższym progra-
mie będą podejmowane działania służące 
ograniczenia zjawiska narkomanii: kon-
kursy plastyczne, pomoc materialna dla 
uczniów szkół z gminy Łabunie, udziela-
nie pomocy osobom uzależnionym i  ich 
rodzinom przez GOPS w Łabuniach.

Plan potrzeb w zakresie pomocy spo-
łecznej na 2021 r.
Przyjęty przez radnych plan przewiduje 
pomoc ok. 200 osobom w tym: 25 oso-
bom zasiłków stałych, ok. 60 osobom 
zasiłków okresowych, ok. 90 rodzinom 
zasiłków celowych i  rzeczowych (jak 
żywność, obuwie, odzież, opał czy leki). 
Dożywianiem w formie posiłków planu-
je się objąć ok. 30 uczniów. Z bezpłatnej 
żywności z PCK skorzysta ok. 260 osób. 
W tym roku przewiduje się skierowanie 
jednej osoby do domu pomocy społecz-
nej i opłacanie kosztów pobytu w d.p.s. 

Sprawozdanie z  realizacji Programu 
Wspierania Rodziny w  Gminie Łabu-
nie w 2020 r.
Program służy realizacji zadań wynika-
jących z  ustawy o  wspieraniu rodziny 
wychowującej dzieci oraz wspieranie 
dzieci w  jej rozwoju. Zadania realizo-
wane w  ubiegłym roku zmierzające do 
osiągnięcia tych celów to: organizowa-
nie gminnych imprez integracyjnych 
i okolicznościowych dla rodzin. Z uwagi 

na pandemię COVID-19 wiele zapla-
nowanych działań i  integracyjnych nie 
odbyło się, jednak część z  nich została 
zrealizowana. Następny cel programu 
to zapewnienie rodzinom z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi wsparcia 
umożliwiającego skuteczne i szybkie ich 
rozwiązanie. Zadaniem zmierzającym do 
osiągnięcia tych zamierzeń jest prowa-
dzenie pracy socjalnej czy poradnictwo 
specjalistyczne. W 2020 r. prawie 20 ro-
dzin dysfunkcyjnych objęto pracą socjal-
ną w tym: 15 rodzin skorzystało również 
z konsultacji i poradnictwa specjalistycz-
nego, psychologicznego i pedagogiczne-
go. Ponadto w  ubiegłym roku ośrodek 
finansował koszt opieki i  wychowania 
jednego dziecka w  rodzinie zastępczej. 
Następny cel programu to zapewnienie 
rodzinom wychowującym dzieci bez-
pieczeństwa socjalnego. W  ramach tego 
celu udzielono świadczeń 500+, z które-
go w gminie Łabunie skorzystało prawie 
670 rodzin na 1065 dzieci.

Sprawozdanie za 2020 r. z  realizacji 
Gminnego Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy w  Rodzinie i  Ochrony 
Ofiar Przemocy w  rodzinie w  Gminie 
Łabunie na lata 2018-2020
W ubiegłym roku Zespół Interdyscypli-
narny prowadził kampanię „Reaguj na 
przemoc”. W  tym celu zakupiono pa-
kiet materiałów informacyjnych, który 
rozprowadzono wśród mieszkańców 
gminy Łabunie. Z kolei Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w  Łabuniach przyłączył 
się do kampanii społecznej #Zgłoś To. 
W  ramach programu było prowadzone 
również poradnictwo przez działania 
edukacyjne służące wzmocnieniu wy-
chowawczych alternatyw wobec stoso-
wania przemocy, utworzono również 
sieć współpracy placówek udzielających 
pomocy osobom dotkniętym przemocą 
w rodzinie.

Uchwała nr 159 w sprawie ustanowie-
nia dorocznych nagród Wójta Gminy 
Łabunie za osiągnięcia w  dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury oraz określe-
nia szczegółowych warunków i  trybu 
ich przyznawania
Podjęta uchwała pozwoli na ustanawia-
nie dorocznych nagród dla osób, które 
swoimi działaniami promują i  chronią 
dorobek kulturowy gminy Łabunie. 

Uchwała nr 160 w  sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie Gminy 
Łabunie na 2021 rok
Program określa zadania dotyczące 
zapewnienia opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt. Program będzie re-
alizowany – jak co roku – poprzez po-
szukiwanie osób chętnych do adopcji 
zwierzęcia, dofinansowanie do steryliza-
cji i szczepienia zwierzęcia w przypadku 
osoby, która zdecyduje się na adopcję czy 
zapewnienie całodobowej opieki wete-
rynaryjnej w przypadku zdarzeń drogo-
wych z udziałem zwierząt.

Uchwała nr 161 w  sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Miastu Zamość 
na dofinansowanie bieżących kosztów 
funkcjonowania Schroniska dla bez-
domnych zwierząt w Zamościu
Radni udzielili pomocy finansowej Mia-
stu Zamość w kwocie 1800, 00 zł na do-
finansowanie bieżących kosztów funk-
cjonowania Schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Zamościu w 2021 roku.

Uchwała nr 162 w sprawie nie wyraże-
nia zgody na wyodrębnienie w budże-
cie gminy Łabunie środków finanso-
wych stanowiących fundusz sołecki 
w 2022 roku
Radni gminy Łabunie nie wyrazili zgody 
na wyodrębnienie środków finansowych 
na fundusz sołecki w 2022 r.

Uchwała nr 163 w sprawie przystąpie-
nia do opracowania Strategii Rozwoju 
Gminy Łabunie na lata 2021–2027 oraz 
określenia szczegółowego trybu i har-
monogramu opracowania projektu 
strategii, w tym trybu konsultacji
Decyzją radnych gmina przystępuje do 
opracowania strategii. Z  końcem 2020 
roku upłynął okres obowiązywania Stra-
tegii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 
2014-2020. „Strategia Rozwoju Gmi-
ny Łabunie na lata 2021-2027” zostanie 
opracowana z  uwzględnieniem aktu-
alnych uwarunkowań ekonomicznych, 
przepisów prawnych oraz zmieniają-
cych się potrzeb mieszkańców. Przyję-
cie uchwały pozwoli opracować doku-
ment spełniający wymogi umożliwiające 
pozyskiwanie środków zewnętrznych na 
realizacje zadań własnych Gminy Łabu-
nie. Strategia będzie zawierać wnioski 
z przeprowadzonej diagnozy społecznej, 
gospodarczej i  przestrzennej gminy, 
cele oraz kierunki działań, podejmo-
wanych dla ich osiągnięcia, rezultaty 
planowanych działań w  ujęciu wskaź-
nikowym oraz model struktury funk-
cjonalno-przestrzennej gminy. Ponadto 
strategia określać będzie wynikające 
z  docelowego modelu struktury funk-
cjonalno-przestrzennej gminy ustalenia 
i  rekomendacje w  zakresie kształtowa-
nia i prowadzenia polityki przestrzennej 
w  gminie, które stanowić będą punkt 
odniesienia dla studium uwarunkowań 
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W  czwartek, 11 marca ob-
chodzono Dzień Sołtysa. 
Z okazji tego święta w śro-
dę, 10 marca – po sesji Rady 

Gminy – Wójt Mariusz Kukiełka złożył 
solenizantom życzenia oraz wręczył im 
dyplomy i upominki.

Przypomnijmy – Gmina Łabunie 
ma trzynastu sołtysów. Każdy z  nich 
– oprócz piastowania tego stanowiska 
– udziela się również społecznie. Wielu 
z  nich pomaga miejscowym Stowarzy-
szeniom w  organizacji licznych wyda-
rzeń, część z nich należy również do Kół 

Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

dsk

kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy i  miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego, 
co ma kluczowe znaczenie dla integracji 
planowania społecznego i gospodarcze-
go z planowaniem przestrzennym.

Uchwała nr 164 zmieniająca uchwałę 
w sprawie utworzenia Centrum Usług 
Wspólnych i nadania jej statutu
Przyjęta przez radnych zmiana dotyczy 
nazewnictwa placówek oświatowych ze 
Szkół Podstawowych na Zespoły Szkol-
no-Przedszkolne.

Uchwały nr 165 i 166 w sprawie rozpa-
trzenia petycji w  sprawie sprzeciwu 
wobec polityki Rady Ministrów RP, 
związanej ze zwalczaniem skutków 
epidemii wirusa SARS-CoV-2
Radni uznali, że wniesione petycja nie 
zasługuje na uwzględnienie (pełna treść 
uchwały na stronie internetowej BIP 
w Łabuniach). 

Uchwała nr 167 w sprawie rozpatrzenia 
petycji w sprawie „W obronie prawdy, 
godności i wolności człowieka”, wyra-
żającej sprzeciw wobec polityki Rady 
Ministrów RP, związanej ze zwalcza-
niem skutków epidemii wirusa SAR-
S-CoV-2 i  znoszącej obostrzenia obo-
wiązujące w przestrzeni publicznej
Radni uznali, że wniesione petycja nie 
zasługuje na uwzględnienie (pełna treść 
uchwały na stronie internetowej BIP 
w Łabuniach).

Uchwała nr 168 w  sprawie w  sprawie 
rozpatrzenia petycji w  sprawie prze-
prowadzenia „bezpośredniego refe-
rendum ludowego”

Radni uznali, że wniesione petycja nie 
zasługuje na uwzględnienie (pełna treść 
uchwały na stronie internetowej BIP 
w Łabuniach).

Uchwała nr 169 w  sprawie zniesienia 
formy ochrony drzew uznanych za po-
mniki przyrody
Przyjętą uchwałą radni znieśli formę 
ochrony przyrody zlokalizowanych przy 
ul. Lipskiej i Lipowej w Łabuniach. 9 szt. 
drzew z powodu wieku oraz czynników 
atmosferycznych są obumierające oraz 
obumarłe przez co stwarzają realne za-
grożenie dla życia i  mienia. Ze wzglę-
du na utratę wartości przyrodniczych 
przedmiotowych pomników przyro-
dy zachodzi konieczność zniesiona 
z nich forma ochrony przyrody. Projekt 
uchwały został uzgodniony z Regional-
nym Dyrektorem ochrony Środowiska 
w Lublinie.

Uchwała nr 170 w  sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie porozumienia 
o wspólnym przygotowaniu i przepro-
wadzeniu postępowania o  udzielenie 
zamówienia publicznego na zakup 
energii elektrycznej w  ramach Grupy 
Zakupowej Energii Elektrycznej
Radni wyrazili zgodę na współdziałanie 
Gminy Łabunie z innymi JST w celu przy-
gotowania i przeprowadzenia wspólnych 
postępowań przetargowych o udzielenie 
zamówień publicznych na zakup energii 
elektrycznej na rok 2022 i kolejne lata. 

Uchwała nr 171 w  sprawie uchwalenie 
wieloletniego planu rozwoju i  mo-
dernizacji urządzeń wodociągowych 
i  urządzeń kanalizacyjnych na lata 
2021-2024.

Uchwała nr 172 w  sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Zamoj-
skiemu na wykonanie remontu drogi 
powiatowej nr 3269L Cześniki – Łabu-
nie w miejscowości Łabunie i Bródek
Radni udzieli pomocy finansowej – 150 
tys. zł na remont drogi powiatowej Cze-
śniki-Łabunie w Łabuniach i Bródku.

Uchwały nr 173, 174 w sprawie uchwa-
lenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Łabunie
Treść uchwały i  zmiany dostępne na 
stronie BIP Urzędu Gminy Łabunie. Do-
kument określa plany i założenia doty-
czące inwestycji związanych z  budową 
i rozbudową farm fotowoltaicznych na 
terenie gminy Łabunie. 

Uchwała nr 175 w  sprawie uchwale-
nia zmiany Studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Łabunie
Celem zmiany studium jest doprecyzo-
wanie zasad realizacji dachów na bu-
dynkach. Szczegóły na BIP.

Uchwała nr 176 w sprawie wprowadze-
nia zmian w budżecie gminy na rok 2021
Wprowadzono m.in. dodatkowo po 
stronie dochodów i  wydatków środki 
przekazane z  Funduszu Przeciwdziała-
nia COVID – 19 za miesiąc styczeń br. 
Są przeznaczone na obsługę infolinii dla 
mieszkańców zgłaszających zapotrze-
bowanie na dowóz do punktu szczepień.

Pełne teksty uchwał na
uglabunie.bip.lubelskie.pl

Dzień Sołtysa
Życzenia, dyplomy i upominki
– w gminie Łabunie świętowano Dzień Sołtysa
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Dominika Saran-Kudyba: Powróćmy 
może do Waszego sukcesu, który osią-
gnęliście właśnie w  czasach pandemii 
– zajęcia III miejsca w etapie wojewódz-
kim konkursu „Koło ARiMR w  sercu 
wsi”?
Renata Psiuk, Przewodnicząca KGW 
Ruszów: Na facebook’owym profilu 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa przeczytałyśmy, że jest orga-
nizowany konkurs. Naszym zadaniem 
było pokazać, co udało nam się zrobić 
z  funduszy otrzymanych z  ARiMR. Na-
leżało nagrać krótki filmik, w  którym 
uwzględniliśmy organizację wydarzeń 
własnych i  udział w  innych przedsię-
wzięciach np. konkursy. Na nagraniu 
znalazły się imprezy, które zorganizo-
waliśmy dzięki m.in. funduszom otrzy-
manym z  ARiMR oraz od Wójta Gminy 
Łabunie. Ze środków z  Agencji udało 
nam się zakupić też wiele innych rzeczy 
potrzebnych do działalności Koła, m.in. 
sprzęt do kuchni, taki jak np. frytownica 
czy urządzenie do produkcji waty cu-
krowej. Wracając do konkursu – po na-
graniu filmiku wypełniliśmy zgłoszenie. 
Udało nam się to zrobić w ciągu dwóch 
dni. Potem zostały ogłoszone wyniki. 
Wyszła z  tego humorystyczna sytuacja. 
Zobaczyłyśmy, że jednak nie udało nam 
się stanąć na podium. Na trzecim miej-
scu, jak wyczytałyśmy, znalazło się KGW 
Tuszów. Niedługo potem zadzwonili 
do nas organizatorzy konkursu, którzy 
przekazali nam informację, że w  ogło-
szonych wynikach konkursu wkradł się 
błąd. Okazało się, że III miejsce zajęło 
KGW Ruszów, a nie KGW Tuszów. W opis 
wyników konkursu po prostu wkradła 
się literówka. Wygrałyśmy bon na 800 
zł. w jednym ze sklepów rtv-agd. Planu-
jemy kupić m. in. szybkowar i miksery. 
W czasie pandemii nie poprzestaliście 
na jednym działaniu. Stworzyliście na 
facebook’u  grupę kulinarną, w  której 
mieszkańcy gminy Łabunie i inne oso-

by zamieszczały efekty swoich zmagań 
kulinarnych w domowym zaciszu wła-
śnie podczas epidemii. Grupa działa do 
tej pory i cieszy się chyba sporym zain-
teresowaniem?
Wybuchła epidemia. Większość z  nas 
spędzała ten czas w  domowym zaciszu 
i nie wiedziała, co zrobić w wolnym cza-
sie. Część nadrabiała stracony czas na 
spędzanie go z  rodzina, a  część osób 
z uwagi na wolny czas więcej poświęcała 
go w kuchni. Wpadłam więc na pomysł, 
by na profilu KGW Ruszów chętni za-
mieszczali zdjęcia zrobionych przez sie-
bie potraw oraz dzielili się przepisami. 
Najpierw przepisy pojawiały się na face-
book’owym profilu KGW Ruszów, więc 
na początku nie była założona grupa. 
Zauważyłam, że udzielało się dużo ludzi, 
także zza granicy. Pomyślałam więc, że 
stworzymy grupę. Nazwaliśmy ją „KGW 
Ruszów, pomysły na dobre i  smaczne 
jedzenie”. Obecnie urosła do ponad 350 
osób. Zainteresowani wrzucają przeróż-
ne przepisy, które nierzadko są inspira-
cją dla innych osób: od ciast po zupy, 
drugie dania na bazie np. jagnięciny. 
Swoje przepisy na tej grupie publiku-
ją i  panie i  panowie, z  całej Polski np. 
z  Nałęczowa, Zamościa oraz zza gra-
nicy, m.in. z  Austrii, Niemiec, Australii 
i mieszkańcy naszej gminy. 
Grupa na facebook’u zyskała zaintere-
sowanie również wśród lokalnych me-
diów.
Udzielaliśmy wywiadu do Radia Lublin, 
a  wybrane przepisy z  tej grupy zostały 
opublikowane w Tygodniku Zamojskim. 
Minął ponad rok od wybuchu pan-
demii. Czy gdy sytuacja w  tym roku 
unormuje się, planujecie organizować 
wydarzenia dla lokalnej społeczności?
Jeżeli wszystko wróci do normy, wraca-
my do swojej stacjonarnej działalności. 
Wydaje mi się, że większość ludzi ocze-
kuje powrotu do normalności. Po tak 
długim czasie zechcemy na pewno coś 

zorganizować. Będziemy powracać do 
cyklicznych wydarzeń, które nasze KGW 
organizowało. Jeżeli wpadnie nam do 
głowy nowy pomysł, to również spróbu-
jemy go zrealizować. 
Jesteście Kołem Gospodyń Wiejskich 
zarejestrowanym w  Agencji Restruk-
turyzacji i  Modernizacji Rolnictwa 
i otrzymujecie fundusze na swoją dzia-
łalność statutową.
Fundusze otrzymane od Agencji poma-
gają nam w naszej działalności. Dwa razy 
już otrzymałyśmy pieniądze w  łącznej 
kwocie 6 tys. zł. Dla nas są to bardzo 
duże pieniądze. Dzięki nim, jak wspo-
mniałam wcześniej udało się zakupić 
potrzebny sprzęt do kuchni czy zorga-
nizować kilka wydarzeń dla mieszkań-
ców gminy. Zachęcam więc inne KGW 
do zarejestrowania się. W Agencji panie, 
które doradzają, są bardzo pomocne. To 
nie jest tak, że zostajemy pozostawieni 
samemu sobie. Panie przypominają, do 
kiedy mamy wydać pieniądze czy do 
kiedy rozliczyć się. Wiadomo, że należy 
rozliczyć się w  Urzędzie Skarbowym. 
Za pierwszym razem skorzystałyśmy 
z usług firmy zajmującej się takimi roz-
liczeniami, ale obecnie rozliczam już 
sama. Pracownicy Urzędu Skarbowego, 
jeżeli pojawią się jakieś błędy w  rozli-
czeniu, sami dzwonią i  podpowiadają, 
co w danym punkcie napisać, by dobrze 
wypełnić dokument. Nie jest to trudne. 
W  przypadku oczywiście niewykorzy-
stania wszystkich środków, należy te 
niewydane pieniądze zwrócić. Wygląda 
to tak, że najpierw otrzymujemy decyzję 
o przyznaniu funduszy z ARiMR. Na ich 
wykorzystanie mamy czas do 31 grudnia 
danego roku, zaś do końca stycznia mu-
simy rozliczyć się, wykazując wszystkie 
faktury, które są dowodem na to, że 
dany zakup został sfinansowany z  fun-
duszy przekazanych przez Agencję. Po 
załatwieniu tych formalności przycho-
dzi informacja, że jesteśmy rozlicze-
ni. Należy jeszcze pamiętać o  tym, by 
wszystkie faktury przechowywać i mieć 
je do wglądu w razie kontroli. Zachęcam 
więc do rejestrowania się.

Nagroda dla KGW Ruszów
Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszowie zajęło III miejsce w etapie 
wojewódzkiego konkursu „Koło ARiMR w sercu wsi”. Organizatorem 
konkursu na etapie wojewódzkim był Lubelski Oddział Regionalny Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zadaniem uczestników było 
nagranie krótkiego filmu, w którym KGW miały pokazać, co można zrobić 
za otrzymane od ARiMR pieniądze. Pokazały to też gospodynie z KGW 
Ruszów. Na filmiku zobaczymy m.in. udział KGW w licznych konkursach 
– w tym kulinarnych, zdjęcia z udziału Koła w wydarzeniach gminnych 
czy fotografie będące relacjami z przedsięwzięć organizowanych przez 
Koło dla mieszkańców gminy Łabunie. Wybuch pandemii koronawirusa 
czasowo zawiesił działalność kulturalną, w tym Kół Gospodyń Wiejskich, 
ale pomysłowość nie zna granic i członkowie KGW zaczęli realizować 
swoje inicjatywy w formie online.

■ Renata Psiuk,
przewodnicząca 

KGW Ruszów
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Miłośnicy kotów... kto by pomy-
ślał, że tylu ich jest w  naszej 
gminie. Na konkurs dedyko-

wany czworonożnym futrzakom, zor-
ganizowany przez Bibliotekę Publicz-
ną Gminy Łabunie, przy współpracy 
z  Przychodnią Weterynaryjną s.c. J. Łój 
i T. Dobrowolski wpłynęło 158 prac pla-
stycznych, 27 fotograficznych, 2 lite-
rackie oraz 15 imion pupili. Dzieci ma-
lowały, ozdabiały wizerunki kociaków, 
pstrykały im zdjęcia. Powstał poemat 
o kocie i wierszyk o kocie. 

Jury gminnego konkursu plastycz-
no-literackiego dla dzieci i  młodzieży 
z  Gminy Łabunie, zorganizowanego na 
okoliczność Dnia kota przyznało uczest-
nikom nagrody i  wyróżnienia. W  Kate-
gorii prace plastyczne (2-7 lat) I Nagrodę 

zdobyli: Magdalena Byczek, Sandra Bra-
necka i  Tomasz Skraban. Wyróżnienia 
w tej grupie otrzymali: Lena Robak, Lena 
Rycak, Pola Lewicka, Celina Pokrysz-
ka, Lena Prass, Julia Palonka i  Gabrie-
la Kurzępa. Spośród uczniów w  wieku 
8-12 lat Nagrodę I otrzymała Oliwia Żuk, 
a  wyróżnienia Dominika Sokołowska, 
Karol Skraban, Julia Dziwura i Kinga Ga-
łek. W trzeciej grupie wiekowej (13-15 lat) 
wyróżnienia uzyskali: Krzysztof Burdzy, 
Sebastian Sokołowski i  Jakub Siek. Wy-
różniliśmy młodych fotografów: Milenę 
Kołodziejczyk i  Szymona Kołodziejczy-
ka, a także Wiktorię Kulas – właścicielkę 
kota Kminka. W kategorii Prace literac-
kie I Nagrodę zdobyła Basia Kowalczuk 
za piękny wiersz o swoim kociaku. Pre-
zentujemy go poniżej. 

W Dniu kociego święta 17 II b.r. od-
była się w bibliotece pokonkursowa wy-
stawa prac. Laureaci zostali nagrodzeni 
za talent. Wszystkim uczestnikom gra-
tulujemy i  zapraszamy na kolejne kon-
kursy. 

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Koci konkurs w bibliotece

Mój Kotek ma na imię Śnieżka
I już dość długo ze mną mieszka
Jest piękny, mądry i bardzo zdolny
Mój wierny przyjaciel kochany
Kocham go bardzo a on mnie
Bawimy się ciągle przez całe dnie
Gdy Śnieżka była chora
Z rodzicami zawiozłam ją do doktora
Byłam bardzo zatroskana
Gdy nie było jej ze mną z rana
Ale jestem szczęśliwa bo już jest zdrowa
Zdrowo rośnie i dobrze się chowa
Śnieżka to szczęśliwy Kotek
Czasami wskakuje na płotek
Ma piękne rude długie włosy
Wyglądają jak pszeniczne kłosy
Oczy ma bystre jak rwąca rzeka
I nigdy nie narzeka
Tuli się do mnie gdy jestem chora
I jakby chciała mnie ona wieść do doktora
Zwija się obok mnie w kłębuszek
I tuli do mych małych uszek
Kocham tego mojego Koteczka
Jestem dla niego jak mateczka

Basia Kowalczuk, lat 11 
Laureatka konkursu „Dzień Kota”, kat. literatura

Fot. ze zbiorów BPGŁ

Czwartego marca b.r. Biblioteka Publiczna 
Gminy Łabunie uruchomiła nową usługę – 
wypożyczanie elektroniczne rejestrowane 

za pomocą karty bibliotecznej. 
Karta posiada numer czytelnika, logo i  dane 

biblioteki. Jest dokumentem identyfikującym czy-
telnika i jest niezbędna przy korzystaniu z usług bi-
blioteki. Nie wolno jej odstępować, ani wypożyczać 
innym osobom. 

Więcej szczegółów oraz regulamin Karty czytel-
nika na stronie internetowej biblioteki http://www.
biblabunie.naszabiblioteka.com

A. Szykuła-Żygawska

Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie

zaprasza po odbiór
kart bibliotecznych

Karta biblioteczna jest dokumentem identyfikującym czytelnika i jest niezbędna przy korzystaniu 

z usług biblioteki.Karty bibliotecznej nie wolno odstępować ani wypożyczać innym osobom.

Czytelnik, który użyczy swoją kartę ponosi odpowiedzialność za wypożyczone zbiory.

W przypadku zagubienia karty należy zawiadomić bibliotekę.

Miejsce na wpisanie imienia i nazwiska

Biblioteka PublicznaGminy Łabunie22-437 Łabunie, ul. Orzechowa 10tel. 84 611 30 51e-mail: biblabunie@vp.plwww.biblabunie.naszabiblioteka.com

Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Łabunie gromadzi, 
kataloguje i  opracowuje 

regionalne zbiory bibliotecz-
ne, dawne dokumenty życia 
społecznego dotyczące gminy 
Łabunie, fotografie, ulotki, afi-
sze, zaproszenia, pocztówki, 
święte obrazki oraz wszelkie 
inne regionalne źródła histo-
ryczne, w  tym wspomnienia, 
pamiętniki.

Zwracamy się do Państwa 
z prośbą o udostępnianie ich.

Za zgodą właściciela będą 
one skanowane, opracowa-
ne w bibliotece i włączone do 
zbiorów. Oryginały zostaną 
zwrócone, a po wykorzystaniu, 
na życzenie będzie umieszczo-
na informacja od kogo pocho-
dzą. Prosimy o kontakt osobi-
sty, telefoniczny lub pisemny.

Biblioteka Publiczna
Gminy Łabunie 

22-437 Łabunie 
ul. Orzechowa 10 

tel. 84 611 30 51
e-mail

biblabunie@vp.pl
biblabunie@gmail.com

www
biblabunie.naszabiblioteka.com

Czynna:
od poniedziałku do piątku

8.00 – 16.00
w soboty

8.00 – 13.00

http://www.biblabunie.naszabiblioteka.com/
http://www.biblabunie.naszabiblioteka.com/
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W  holu Biblioteki Publicznej 
Gminy Łabunie od 1 lutego do 1 

marca b.r. można było oglądać wysta-
wę zatytułowaną „Portrety Rodzin II 
RP. Kolekcje archiwów rodzinnych 
z  zasobu Archiwum Państwowego 
w Zamościu. Archiwa Rodzinne Nie-
podległej”.  Zostały zaprezentowa-
ne wybrane archiwalia – fotografie, 
dokumenty i  artefakty, pochodzące 
z kolekcji dwóch rodzin: Czernickich 
i Kowalczyków, związanych z Zamoj-
szczyzną, w tym z Łabuniami.

Tematyka wystawy wpisuje się 
w popularyzowaną od kilkunastu lat 
działalność biblioteki – gromadze-
nia, dokumentowania i upowszech-
niania dawnych fotografii, doku-
mentów, relacji związanych z naszą 
Małą Ojczyzną.

Wystawę oraz projekt „Archiwa 
Rodzinne Niepodległej” dofinanso-
wano ze środków Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego/MkiDN 
w  ramach Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. 
Wystawa, została udostępniona w ra-
mach współpracy Biblioteki Publicz-
nej Gminy Łabunie z Archiwum Pań-
stwowym w Zamościu.

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Rodziny
II Rzeczypospolitej

na dawnej 
fotografii

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022

PORTRETY RODZIN II RP
Kolekcje archiwów rodzinnych z zasobu 
Archiwum Państwowego w Zamościu

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY ŁABUNIE
1 LUTY – 1 MARZEC 2021 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Łabu-
nie z  informuje o  wynikach ple-
biscytu na Najlepszego Czytelnika 

2020 roku. Nagrody zostały przyznane 
w  dwóch kategoriach wiekowych: Czy-
tające dzieci i  Czytający Dorośli. Mając 
na uwadze naszych czytelników, posta-
nowiliśmy przyznać także nagrody spe-
cjalne w  kategoriach: Czytający Rodzic 
oraz Zaczytany Senior. 

Za zamiłowanie do słowa pisanego 
i  drukowanego, dostrzeganie przyjemno-
ści płynącej z obcowania z  literaturą. Za 
miłość do książek tytuł Czytelnika Roku 
2020 otrzymali, w  kategorii Czytające 
Dzieci: Gabriela Żygawska, Paweł Nie-
działkowski, Mateusz Burdzy, Dawid 

Hubala, Grzegorz Murmydłowski, Julia 
Prus, Jakub Bratko, Szymon Jastrzęb-
ski, Zenon Hołys i  Ryszard Skotnicki; 
w  kategorii Czytający Dorosły: Gra-
żyna Burdzy, Lucyna Majcher, Jadwiga 
Dębkowska, Helena Szkałuba, Krystyna 
Gromek, Maria Grażyna Czuj, Krzysztof 
Basiura, Beata Murmydłowska i Elżbieta 
Radzik. Nagrodę specjalną w  kategorii 
Czytający Rodzic otrzymał Mariusz Bil. 
Nagrody specjalne w  kategorii  Zaczy-
tany Senior otrzymali: Jadwiga Kuźma 
i  Jadwiga Burdzy. Gratulujemy i  życzy-
my bogatych doznań w obcowaniu z lite-
raturą.

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Biblioteka Publiczna Gminy Łabu-
nie uruchomiła wirtualną wersję 
Łabuńskiej Fototeki Cyfrowej. Pre-

zentacja powstała na kanwie fotografii ze 
zbiorów instytucji. Są to zdjęcia z rodzin-
nych albumów Łabuniaków: czytelników, 
sympatyków, krajan, którzy zechcieli 
podzielić się fotografiami. Zdjęcia są po-
grupowane według kategorii. Nie lada 
gratką są te, ukazujące zabytki naszej 
gminy, ale także zapomniane zwycza-
je, obrzędy i tradycje związane z rokiem 
liturgicznym czy obrzędowym. Zapra-
szamy wszystkich chętnych na wirtualny 
spacer po najciekawszych zakątkach na-
szej gminy początku ubiegłego stulecia. 

Cyfrowa fototeka jest dostępna na stro-
nie internetowej biblioteki.

Od kilkunastu lat da się zauważyć ro-
snące zainteresowanie dawną fotografią. 
Powstają internetowe galerie dawnych 
zdjęć – inicjatywy instytucji bądź regio-
nalistów i  pasjonatów. Fotografia stała 
się źródłem do badań pamięci historycz-
nej. W  ten nurt wpisuje się inicjatywa 
biblioteki w Łabuniach. By poprzez stare 
zdjęcia poznawać i pielęgnować pamięć 
o  naszej Małej Ojczyźnie. – Zwracamy 
się do Państwa z prośbą o udostępnienie 
swoich zbiorów.

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Czytelnik roku
Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie

■ Łabunie, przed pałacem, dzieci które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej w Łabuniach, 
rocznik 1962

Łabuńska Fototeka Cyfrowa
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Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Łabuńkach Pierwszych

Oprac. Agniesza Szykuła-Żygawska

Biały Dzień w przedszkolu
Zima, zima za oknami,

bawcie się dzieciaki z nami
Zima, zima pada śnieg,
a my razem bawmy się!

W  poniedziałek, 15 lutego 2021 r. nasze 
przedszkole zmieniło się w  białą, śnie-
gową krainę. Wystrój sali oraz stroje 
przedszkolaków w  pełni pasowały do 
obchodzonej w  tym dniu uroczystości: 
„Biały dzień w  przedszkolu”. Wszystko 
wokół nas było białe. Białą uroczystość 
świętowano we wszystkich grupach, od 
najmłodszych do najstarszych. W  każ-
dej grupie działo się coś ciekawego...
Bawiliśmy się przy skocznych rytmach 
zimowej muzyki. Miały okazję wykazać 
się przy rozmaitych zabawach i  kon-
kursach. Młodsze dzieci tworzyły im-
prowizacje ruchowe: tańczyły w parach, 
na gazecie, z szarfą, ale chyba najwięcej 
frajdy sprawiła im bitwa na „gazetowe” 
śnieżki. Starsze grupy przedszkolne 
przygotowały wierszyki i piosenki o te-
matyce zimowej, a  także uczestniczyły 
w ,,Zimowej Olimpiadzie Sportowej”.

Walentynki
Tradycją naszej szkoły jest zwyczaj ob-
chodzenia Walentynek. W  piątek 12 lu-
tego 2021 r. uczniowie klasy III Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Łabuńkach 
Pierwszych zorganizowali szkolne Wa-
lentynki. Na korytarzu zostało ustawione 
kolorowe pudełko, do którego ucznio-
wie klas I-III oraz przedszkolaki wrzu-
cali swoje kartki i serduszka, wyrażając 
w  ten sposób swoje sympatie. Następ-
nie uczniowie klasy III wraz z  wycho-
wawczynią posegregowali „walentynki” 
i rozdali wszystkim adresatom. 

Pączek dla hospicjum
Kolejny raz szkoła w Łabuńkach Pierw-
szych wzięła udział w akcji „Pączek dla 
hospicjum” organizowanej przez Hospi-
cjum Santa Galla. Choć w szkole są tylko 
uczniowie klas I-III oraz przedszkolaki 
i zerówka, udało się razem zebrać 347,20 
złotych, które zostały przekazane hospi-
cjum Santa Galla. 

„Akademia 
Bezpiecznego Puchatka”
W  roku szkolnym 2020/2021 ucznio-
wie klas I-III Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w  Łabuńkach Pierwszych 
uczestniczyli w  XII. edycji programu 
edukacyjnego  „Akademia Bezpiecznego 
Puchatka” organizowanego pod patrona-
tem Komendy Głównej Policji. Głównym 
celem programu było wdrożenie uczniów 
do przestrzegania bezpieczeństwa na 
drodze, w szkole, w domu i w internecie.

Uczniowie poszerzali swoją wiedzę 
dotyczącą bezpieczeństwa wypełniając 
karty pracy, rozwiązując zagadki, biorąc 
udział w  grach i  zabawach ruchowych, 
darmowych i  dydaktycznych, malując, 
a  także słuchając i  śpiewając piosenki 
związane z  bezpiecznym poruszaniem 
się po ulicach. Program zakończył się 
wypełnieniem przez uczniów Wielkie-
go Testu Bezpieczeństwa i  uzyskaniem 
przez szkołę certyfikatu „Klubu Bez-
piecznego Puchatka”. Klasa III na za-
kończenie realizowanego programu 
przygotowała część artystyczną „Znam 
numery alarmowe”, którą zaprezento-
wała pozostałym uczniom naszej szkoły.

Halina Dybzińska 

Jasełka w Przedszkolu
Osiemnastego grudnia 2020 r. przed-
szkolaki z  Łabuniek Pierwszych wpro-
wadziły społeczność przedszkolną 
w  świąteczną atmosferę. Zaprezento-
wały Jasełka. Przypomniały w  ten spo-
sób wydarzenia sprzed ponad dwóch 
tysięcy lat, kiedy to w Betlejem narodziło 
się Boże Dzieciątko. Uroku inscenizacji 
dodały kolędy i  pastorałki, które na-
pełniły wszystkich świąteczną radością 
i sprawiły, że poczuliśmy magię zbliża-
jących się świąt. 

Stypendia
W I półroczu roku szkolnego 2020/2021 
w Szkole Podstawowej im. Prymasa Ste-
fana Wyszyńskiego w Łabuńkach Pierw-
szych przyznano dwanaście stypendiów 
za bardzo dobre wyniki w  nauce oraz 
wzorowe i  bardzo dobre zachowanie. 
Warunkiem otrzymania stypendium na-
ukowego była średnia ocen 5,00 i wyżej. 

Lista stypendystów – uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Prymasa Stefana Wy-
szyńskiego w  Łabuńkach Pierwszych, 
Rok szkolny 2020/2021

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa

1. Semczuk Kornelia IV

2. Kowalczuk Barbara IV

3. Ułanowska Izabela IV

4. Dorota Ziarkiewicz IV

5. Sawka Szymon IV

6. Hubala Marcel IV

7. Turczyn Oliwia IV

8. Flak Amelia VI

9. Góra Anna VI

10. Kolaja Karina VI

11. Baraś Kinga VIIb

12. Ułanowski Szymon VIIb
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Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Łabuniach

Oprac. D. Saran-Kudyba

Zimowe rzeźby
Materiał rzeźbiarski na wyciagnięcie 
ręki, wyobraźnia, kreatywność, dobra 
zabawa i  śnieżny puch zamieniły się 
w ciekawe formy przestrzenne. Ośmior-
nica, krokodyl, łabędź – takie perełki ze 
śniegu wyczarowali uczniowie ze szkoły 
w Łabuniach. 

Malowali Roztocze
Uczniowie z klasy 2A brali udział w kon-
kursie plastycznym ”Roztocze malowa-
ne – Drzewo w  krajobrazie” organizo-
wany przez Zespół Lubelskich Parków 
Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy 
w  Zamościu. Nagrody otrzymali: Marta 
Palikot i Jakub Szykuła. Wyróżnione zo-
stały prace Róży Jaśmińskiej i Ewy Sza-
rugi. Pomoc dla Jemenu

W  listopadzie 2020 roku 164 uczniów 
z  klas II-VIII wzięło udział w  projekcie 
edukacyjnym KLUBU SZKÓŁ UNICEF – 
„Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. 
Pomoc dla Jemenu.” Uczniowie wraz 
z  wychowawcami i  częścią rodziców 
„uczestniczyli” we „Wspólnej podróży 
po Jemenie”. Rozwiązywali quiz inte-
raktywny Kahoot o  prawach dziecka, 
a  Ci najbardziej aktywni przygotowali 
prezentację multimedialną o  Jemenie. 
Wszyscy biorący udział w  projekcie, 
mieli okazję nie tylko wzbogacić swoją 
wiedzę na temat praw dziecka, ale także 
poznać trudną sytuację dzieci i  ich ro-
dzin w Jemenie.

Sukcesy sportowe
Krystian Kiszka – uczeń klasy 4b Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w  Ła-
buniach, w  I  okresie roku szkolne-
go 2020/2021, odniósł kilka sukcesów 
w dyscyplinie sportowej szachy klasycz-
ne i  szybkie. Do jego najważniejszych 
osiągnięć należy zaliczyć zdobycie: II 
miejsca na Mistrzostwach Wojewódz-
twa Lubelskiego w  szachach szybkich, 
które odbyły się w dniu 19.09.2020 roku. 
W  dniu 20.09.2020 r. w  Lubartowie na 
Mistrzostwach Województwa Lubel-
skiego w szachach błyskawicznych zajął 
V miejsce. Od około 5 lat Krystian bie-
rze udział w  zajęciach pozalekcyjnych, 
na które uczęszcza do Młodzieżowego 
Domu Kultury w Zamościu.

Moja piękna 
polszczyzna
W  ramach obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Języka Ojczystego w klasach 
II i III odbyły spotkania z „Polszczyzną”. 
Uczniowie poznali ciekawostki zwią-
zane z  językiem polskim, ćwiczyli po-
prawność ortograficzną i  zmierzyli się 
z  zawiłymi tekstami tzw. „łamańcami 
językowymi”. 

Joanna Policha Mistrzowie 
głośnego czytania
W ramach obchodów Międzynarodowe-
go Dnia Języka Ojczystego został zorga-
nizowany konkurs na szkolnego Mistrza 
Głośnego Czytania. Zadaniem uczniów 
było odczytanie i  nagranie podanego 
przez organizatorów fragmentu książ-
ki. Mistrzami w młodszej kategorii klas 
IV-VI zostali ex aequo: Krzysztof Słup-
ski oraz Szymon Bryk, uczniowie klasy 
IVb. II miejsce zajęła uczennica klasy 
Vb Emilia Stadnicka, zaś na III miejscu 
znalazła się również uczennica klasy Vb, 
Martyna Bil. W drugiej grupie wiekowej, 
w klasach VII-VIII, po mistrzowsku czy-
tali ex aequo: Milena Gałan, kl. VIIa oraz 
Patryk Janduła, kl. VIIb i  to właśnie Ci 
uczniowie uzyskali tytuł „Mistrza Gło-
śnego Czytania”. W  konkursie czytali: 
Milena Gałan, Patryk Janduła, Martyna 
Bil, Maksymilian Chmura, Amelia Gór-
ska, Alicja Piłat, Emilia Stadnicka, Jakub 
Siek, Szymon Bryk, Patrycja Godzisz, 
Krystian Kiszka, Krzysztof Słupski.

Dorota Kobieluch, Joanna Policha

Chrońmy ginące 
gatunki zwierząt
Przedszkolaki z  Łabuniek Pierwszych 
z  wielką przyjemnością wzięły udział 
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym 
„ZOO – ARKA NOEGO XXI WIEKU”, zor-
ganizowanego w  ramach II edycji akcji 
„Tydzień Misji Ogrodów Zoologicznych 
i Akwariów”.

Piętnastu maluchów z  naszego 
przedszkola w  wieku od 3 do 6 lat wy-
konywało prace plastyczne. Konkurs to 
nie tylko rozwijanie talentów i zaintere-
sowań plastycznych, to również wspa-
niała okazja do poznania zagrożonych 
wyginięciem gatunków, zwierząt ho-
dowanych w  zamojskim zoo. Cieszymy 
się bardzo, że dzieci tak chętnie i z za-
angażowaniem biorą udział w  konkur-
sach. Życzymy wszystkim uczestnikom 
powodzenia w konkursie!

Barbara Małys, Grażyna Węcłak,
Katarzyna Miller, Elżbieta Kurzawska
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Uroczystość wręczenia nagród 
i  wyróżnień odbyła się w  środę, 
10 marca przed rozpoczęciem se-

sji Rady Gminy Łabunie. Zaproszonych 
gości powitała Przewodnicząca Rady 
Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma. Na 
uroczystości pojawili się wnioskodawcy, 
którzy zgłosili kandydatów do nagród 
sportowych: Pan Konrad Firek – Prezes 
Klubu Sportowego Agros Zamość, Pan 
Krzysztof Policha – Prezes Zamojskiego 
Klubu Karate Kyokushin i  Pan Krzysz-
tof Kiszka, który zgłosił swojego syna 
do nagrody za osiągnięcia sportowe 
w dziedzinie szachów.

Przypomnijmy – wpłynęło 6 wnio-
sków o  przyznanie dorocznej nagrody 
z osiągnięte wyniki sportowe. Po posie-
dzeniu komisji do spraw przyznawania 
dorocznych nagród i wyróżnień za osią-
gnięcia sportowe Wójt Gminy Łabunie 
postanowił nagrodzić i wyróżnić:

Patryka Krupę, który otrzymał 1200 zł 
nagrody finansowej. Do nagrody został 
zgłoszony przez Klub Sportowy AGROS 
Zamość. Patryk reprezentuje Klub Spor-
towy Agros Zamość. Nagrodę finansową 
otrzymał za zajęcie w  2020. II miejsca 
w  Mistrzostwach Polski Juniorów U20 
w  biegu na 100 m. To nie jedyny suk-
ces Pana Patryka w ubiegłym roku. Za-
jął również VI miejsce w Mistrzostwach 
Polski Juniorów U20 w biegu na 100 m.

Zajęcia w  sekcji lekkiej atletyki Klu-
bu Sportowego „Agros” Zamość Patryk 
rozpoczął w  2014 roku u  trenera Stani-
sława Namiotko. Od 2019 roku trenuje 
wraz z  trenerem Andrzejem Gdańskim. 
Patryk Krupa specjalizuje się w  biegach 
sprinterskich na 100 i  na 200 metrów. 
Jedne z  najważniejszych rekordów ży-
ciowych Patryka: bieg na 100 m – 10.64, 
200m – 21.61, 300m – 35.03, 60m – 6.78, 
skok w dal – 6.03, 200 m przez płotki – 
28.25. Najważniejsze sukcesy w karierze: 
II miejsce podczas Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży na 100 metrów w 2019r. 
w  Poznaniu, III miejsce – Mistrzostwa 
Ploski Seniorów w  sztafecie 4x100w 

2019r. w Radomiu, II miejsce w Halowych 
Mistrzostwach Ploski Juniorów młod-
szych na 60 metrów Toruń 2019 r. Star-
tował zawsze udanie na Mistrzostwach 
Polski LZS zdobywając medale na dy-
stansach 100 i  200 m. Pozytywnie star-
tuje na hali doprowadzając swój halowy 
rekord życiowy na 60 metrów do 6.78s 
uzyskany 23.01.2021r w Toruniu – jest to 
aktualnie drugi rezultat w Polsce i piąty 
w Europie w kategorii junior U-20. Czło-
nek Kadry Narodowej Juniorów.

Nagrodę finansową w  kwocie 1200 zł 
Wójt Gminy Łabunie przyznał również 
Michałowi Mazurowi. Został zgłoszo-
ny przez Klub Sportowy Agros Zamość. 
Michał otrzymał nagrodę finansową za 
zajęcie I  miejsca w  Mistrzostwach Pol-
ski U23 w rzucie młotem. w 2020 r. za-
jął również VI miejsce w Mistrzostwach 
Polski Seniorów w rzucie młotem. 

Treningi w  Klubie Sportowym 
„Agros” Zamość rozpoczął w  2012 roku 
pod okiem trenera Dariusza Piroga. Mi-
chał specjalizuje się w  rzutach młotem 
i  dyskiem, a  sporadycznie w  pchnięciu 
kulą. Był uczniem Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Krakowie i w latach 2016-
2018 reprezentował Klub WAWEL Kra-
ków. Po powrocie do KS „Agros” Zamość 
studiuje w  Warszawie, a  jego trenerem 
jest Mikołaj Rosa. Rekordy życiowe 
w  rzucie młotem: młot 5 kg – 64.08 – 
2016 r., młot 6 kg – 69.68 – 2018 r., młot 
7.26 kg – 65.87 – 2020 r. Michał posiada 
I  klasę sportową. Członek Kadry Naro-
dowej Młodzieżowców. Najważniejsze 
osiągnięcia Michała Mazura: I  miejsce 
podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży w  rzucie młotem (5kg) – 2016r. 
Wrocław, III miejsce w  Mistrzostwach 
Polski Juniorów w rzucie młotem (6 kg) – 
2017 r. Toruń, I miejsce w Mistrzostwach 
Polski Juniorów w rzucie młotem (6 kg) 
– 2018r. Wrocław, II miejsce w Młodzie-
żowych Mistrzostwach Polski w  rzucie 
młotem (7.26 kg) – 2019 r. Lublin, I miej-
sce w  Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski w rzucie młotem (7.26 kg) – 2020r. 
Biała Podlaska.

Kolejny nagrodzony to Krystian Kiszka 
– młody i obiecujący szachista. W szachy 
gra od piątego roku życia. Pierwszych 
szachowych ruchów uczył się przez 
internet. Rodzice widząc zaintereso-
wanie Krystiana, zapisali go do klubu 
szachowego działającego przy Mło-
dzieżowym Domu Kultury w Zamościu, 
gdzie uczęszcza do tej pory. Do nagrody 
finansowej zgłosił go tato – Krzysztof 
Kiszka. Krystian reprezentuje Klub sza-
chowy przy Młodzieżowym Domu Kul-
tury w  Zamościu. Wójt Gminy Łabunie 
przyznał mu 500 zł nagrody za zajęcie 
II miejsca w  Mistrzostwach Wojewódz-
twa Lubelskiego w  szachach szybkich 
w kategorii C10 w Lubartowie. Krystian 
w 2020 r. zajął również IV miejsce w Mi-
strzostwach Województwa Lubelskiego 
w  Szachach Błyskawicznych w  kate-
gorii juniorzy do lat 12, zajął również 
II miejsce w  Turnieju Klasyfikacyjnym 
Kadry Wojewódzkiej Młodzików i  Miej-
sce w  trzeciej edycji Miejskiego Tur-
nieju Szachowego „Puchar Lata 2020”. 
Krystian jest laureatem wielu turniejów. 
Zdobywał puchary w turniejach na po-
ziomie szkolnym, międzywojewódzkim 
i międzynarodowym.

Kolejna nagroda finansowa została 
przyznana Wiktorowi Kolai. Do nagro-
dy zgłosił go Zamojski Klub Karate Ky-
okushin. Wiktor Kolaja otrzymał 1200 zł 
nagrody za zajęcie I miejsca na Mistrzo-
stwach Polski Juniorów Karate Kyoku-
shin w Zielonce w kategorii kumite – 65 
kg. Wiktor w 2020 r. zdobył podium tak-
że w innych zawodach i turniejach: mię-
dzy innymi zajął I  miejsce na Mistrzo-
stwach Makroregionu Wschodniego 
Karate Kyokushin w Chełmie w katego-
rii kumite i I miejsce na Mistrzostwach 
Makroregionu Dolnego Śląska w  Nysie 
w kategorii kumite – 75 kg. Wiktor Kolaja 
został również powołany do Kadry Ky-
okushin na wagowe Mistrzostwa Europy 
w Lyon we Francji.

Sportowcy nagrodzeni
Sześciu sportowców z gminy Łabunie zostało nagrodzonych 
i wyróżnionych za sukcesy sportowe, które osiągnęli w ubiegłym roku.
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Wiktor ma 17 la. Jest dwukrotnym 
mistrzem Polski juniorów w karate ky-
okushin w kategorii kumite. Karate za-
czął trenować w wieku 5 lat, ze względu 
na to że jest to bardzo popularne w jego 
rodzinie i po prostu zawsze lubił upra-
wiać sport. Do 12roku życia był również 
mocno związany z  piłką nożną ,ale bez 
większych sukcesów. Po 12 roku życia 
całkowicie poświęcił się karate kyoku-
shin. Do chwili obecnej odniósł wiele 
sukcesów na zawodach w  Polsce i  za 
granicą.
Wójt Gminy Łabunie postanowił również 
przyznać dwa wyróżnienia dla sportow-
ców z gminy Łabunie. 

Jedno z  nich powędrowało do Alana 
Kani, który do nagrody został zgłoszo-
ny przez Zamojski Klub Karate Kyoku-
shin. Alan ma 12 lat, jest mieszkańcem 
Łabuń, uczniem kl. VB Szkoły Podsta-
wowej w  Łabuniach. Jego wychowawcą 
szkolnym jest pan Zbigniew Podkański. 
Przygoda ze sportem Alana rozpoczęła 
się w przedszkolu 2013 r. Pierwsze swo-
je kroki stawiał w  karate tradycyjnym. 
Ważną datą w  sportowej karierze Alana 
jest rok 2014 – po raz pierwszy mama za-
biera Alana na trening karate kyokushin. 
W 2015 roku Alan oficjalnie zaczyna być 
członkiem Zamojskiego Klubu Karate 
Kyokushin i  8 grudnia zdaje pierwszy 
egzamin na stopień KIU i  zakłada po-
marańczowy pas. Pierwszy sukces Alana 
w  zawodach karate przychodzi w  maju 
2016 r. na Zawodach o Puchar Wójta Gmi-
ny Łabunie zarazem są to jego pierwsze 
zawody w  jakich bierze udział, zajmuje 
w nich pierwsze miejsce w swojej kate-
gorii wiekowej w kategorii kumite. Prze-
łomowym rokiem jest rok 2019, w którym 
to Alan bierze udział w  wielu prestiżo-
wych turniejach i zawodach w kraju jak 
i  zagranicą nie schodząc z  podium jest 
kluczowym zawodnikiem Zamojskiego 
Klubu Karate Kyokushin. Ciężka wspól-
na praca z trenerem sihanem Krzyszto-
fem Polichą skutkuje tym, że Alan odnosi 
jeden z największych sukcesów w swojej 
młodej karierze zawodnika karate ky-
okushin – zostaje powołany do Kadry 
Narodowej Karate Kyokushin na Mi-
strzostwa Europu w Mińsku na Białorusi 
w grudniu 2019 r. Rok 2020 to ciężki rok 
dla wszystkich z  racji sytuacji pande-
micznej wiele imprez sportowych się nie 

odbyło min. kolejne Mistrzostwa Europy 
w Lyonie we Francji na które Alan został 
powołany. Mimo to Alan bierze udział 
10 turniejach, w których staje 10 razy na 
pierwszym miejscu w  kategorii kumite, 
siedem razy na pierwszym miejscy i dwa 
na drugim miejscy w kategorii kata. Nie 
samym karate człowiek żyje tak i  Alan 
ma jeszcze inne zainteresowania bardzo 
lubi piłkę nożną i  lekką atletykę, jeździ 
na nartach, próbuje swych sił w  jeździe 
konnej, gra na gitarze bardzo lubi szachy. 
Alan ma trzy sportowe cele Mistrzostwo 
Polski, Europy i Świata w karate. W przy-
szłości chciał by być żołnierzem.

Kolejne wyróżnienie Wójt Gminy Ła-
bunie przyznał Dawidowi Kani. Dawid 
stawał na podium m.in. na V Ogólno-
polskim Turnieju Karate Kyokushin pod 
Patronatem Wójta Gminy Kąkolewni-
ca, na Ogólnopolskim Turnieju Karate 
Kyokushin z  okazji 100 rocznicy Cudu 
nad Wisłą w Dukli, na X turnieju Karate 
Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta 
Ciechanów czy na Ogólnopolskim Tur-
nieju Gwiazdkowym Karate Kyokushin 
o Puchar Burmistrza Biłgoraja. 

Dawid ma lat 10, mieszka w  Łabu-
niach. Jest uczniem kl. IIIA Szkoły Pod-
stawowej w Łabuniach. Jego wychowaw-
cą szkolnym jest pani Beata Wdowiak. 
Przygoda ze sportem Dawida rozpoczęła 
się jesienią 2016 r. Pierwsze swoje kroki 
stawiał w  Klubie Sportowym Gaudium 
Zamość. Jako piłkarz nożny dawał sobie 
świetnie radę a o karate nie chciał słyszeć 
mimo, że jego starszy brat Alan zaczy-
nał w tej dyscyplinie sportu odnosić już 
pierwsze sukcesy. Dawid bywał na tre-
ningach karate i  jako widz obserwował 
ćwiczących. Pomimo prób zachęcania do 
trenowania ze strony trenerów czy ro-
dziców Dawid pozostawał przy piłce noż-
nej. Duży wpływ na to że Dawid zagościł 
na treningach karate miał jego starszy 
brat. W styczniu 2017 r. Dawid rozpoczy-
na treningi w  Zamojskim Klubie Karate 
Kyokushin. Pierwszy stopień KIU i egza-
min na pomarańczowy pas Dawid zdaje 
w czerwcu 2017 r., ale przed egzaminem 
jeszcze w  maju mając biały pas bierze 
udział w Turnieju o Puchar Wójta Gminy 
Łabunie, gdzie zajmuje swoje pierwsze 
podium i  3 miejsce w  kategorii kumite. 
Debiut w obu kategoriach kata i kumite 
notuje w grudniu 2017 r na turnieju Mi-

kołajkowym w  Łabuńkach Pierwszych 
zajmując 1 miejsce w kumite i 2 w kata. 
W rok 2018 Dawid wraz z bratem Alanem 
bierze udział w szeregu turnieji i zawo-
dów na szczeblu regionalnym i  ogólno-
polskim, odnosi wiele sukcesów. W 2019 r. 
Dawid zalicza pierwsze Międzynarodowe 
Zawody w  Żółkwi na Ukrainie zajmu-
jąc tam 1 miejsce w kategorii kumite i 2 
w kata. Obecnie Dawid startuje w kate-
gorii wiekowej Kadet. Poza treningami 
razem z bratem bardzo lubi grać w piłkę 
nożną, jeździć na nartach. Poza wycho-
waniem fizycznym bardzo lubi matema-
tykę. W  przyszłości, podobnie jak jego 
brat, zamierza być żołnierzem. 
Wszystkim nagrodzonym i  wyróżnio-
nym zawodnikom serdecznie gratu-
lujemy i  życzymy kolejnych sukcesów 
sportowych. Dziękujemy za to, że dzięki 
Waszej ciężkiej pracy rozsławiacie gmi-
nę Łabunie i godnie ją reprezentujecie. 

Konrad Firek, Krzysztof Policha, dsk

Odszedł „Talento”

Treningi rozpoczął w 2007 roku 
u trenera Marka Kucharskiego, 
z którym był związany do końca 
2013 roku. Rozpoczynał od chodu 
sportowego, później biegał na 
dystansach od 800 do 3000 metrów. 
Podczas Mistrzostw Polski Juniorów 
U-20 w Białymstoku w 2012 r. zajął 
15 miejsce w biegu na dystansie 3000 
metrów z przeszkodami. Startował 
też wcześniej w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży U-18 oraz 
w Mistrzostwach Polski Młodzików 
U-16. Po zakończeniu kariery był 
sędzią lekkiej atletyki, a także 
działaczem i organizatorem wielu 
imprez sportowych min. Mistrzostw 
Europy w Podnoszeniu Ciężarów czy 
meczów piłki ręcznej Padwy Zamość.

dsk, Konrad Firek
– Prezes Klubu Sportowego „Agros” Zamość

Odeszło tyle artystycznych 
i utalentowanych osób. 
Odszedł i Talento... Mowa 
o Patryku Momocie z Łabuniek 
Pierwszych. To utalentowany 
sportowiec z gminy Łabunie, 
który rozsławiał dobre imię nie 
tylko naszej gminy, ale i całej 
Zamojszczyzny.
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Wszystko działo się około sto lat 
temu, ale podobno po latach 
historie zasłyszane w dzieciń-

stwie pamięta się najdokładniej.
W latach 20. XX wieku ówcześni wła-

ściciele m.in. Kolonii Mocówki – rodzina 
Roszkowskich – rozpoczęli parcelację 
gruntów, które należały do ich majątku. 
W ich skład wchodziły również później-
sze Piaski, oznaczone jako Kolonia Mo-
cówka Nr 5. Jako chętni do zakupu ziemi 
zgłosili się mieszkańcy Łabuniek i okoli-
cy, w tym zamieszkali na Starej Wsi moi 
dziadkowie – Franciszek i  Anna z  La-
chawców Szykułowie. Mieli już wówczas 
pięcioro dzieci: Bronisława, Paulinę, 
Feliksę, Edwarda i najmłodszego – Jana. 
Planowali, by zakupioną ziemię przeka-
zać jednemu z nich. Działkę nr 5, na któ-
rej rosło szesnaście ogromnych sosen 
zakupili w 1927 roku. Wkrótce wykarczo-
wali pole i rozpoczęli wznoszenie w tym 
miejscu domu. Dziadek był wprawnym 
cieślą, stawiał w  okolicy domy, obory 
i  stodoły. Po ścięciu sosen okazało się, 
że potrzeba niewiele więcej materiału 
by ów dom wybudować. 

W  tym czasie w  sąsiedniej Moców-
ce mieszkał z  rodzicami Józef Blomka. 
Miał za sobą edukację w  czterech kla-
sach powszechniej szkoły podstawowej 
w Łabuńkach. W 1930 roku pełnił służ-
bę w  wojsku jako strzelec, skąd został 
zwolniony w 1931 roku. 

W  1932 roku w  rzymskokatolickiej 
parafii w  Łabuniach w  związek mał-
żeński wstąpiła córka Franciszka i Anny 
z Lachawców Szykułów 25-letnia Feliksa 
i 24-letni Józef Blomka rodem z Mocówki. 

Zamieszkali w  nowowybudowanym 
domu na Piasku w  Łabuńkach. Należał 
do nich też nienajlepszej klasy, ale spo-
ry grunt wokół. W tym domu urodziłam 
się w  1936 roku ja, jako najstarsze ich 
dziecko. Gdy przyszła wojna, miałam 
zaledwie trzy lata. Na naszej ulicy, dalej, 
w stronę Sośniny mieszkali jeszcze Pań-
stwo Kowalscy i Kowalczukowie. 

Zbliżała się wojna. Tata w  sierpniu 
1939 roku został zmobilizowany do 9 
pułku piechoty Legionowej w  Zamo-
ściu. W dniach 8-9 września walczył już 
pod Iłżą. W tej bitwie wziął udział także 
nasz sąsiad Edward Kowalczuk. – Wró-
cił do domu ze startymi z powodu no-
wych, niewychodzonych butów nogami. 
Mój wujek – Jan Szykuła opowiadał, że 
małżonka Kowalczuka dostała wiado-
mość, że mąż jest ukryty w „tym a tym” 
miejscu i wyruszyła z gospodarstwa ko-
niem zaprzęgniętym do wozu wypełnio-
nym słomą. Ukrytego w tej słomie męża 
przywiozła do domu. Edward Kowal-
czuk przekazał nam informacje o tacie. 
– Że w  boju pod Iłżą rozprawił się na 
bagnety z  dwoma Niemcami, a  później 
został wzięty przez Niemców do niewoli. 

W  tym czasie mama była w  cią-
ży z  moją drugą siostrzyczką. Fredzia 
urodziła się 15 kwietnia 1940 roku. Pa-
miętam takie zdjęcie, jedyne mojej sio-
strzyczki na którym i ja jestem. Zdjęcie 
wykonane jedynego, późnego lata życia 

Fredzi: jesteśmy z mamą w przydomo-
wym ogródku, na tle plecionego płotu. 
Mama trzyma na kolanach siostrę, a  ja 
stoję obok. Fredzia zmarła kilka tygodni 
później, 26 września 1940 roku.

Tata wrócił do nas po wojnie. Nie 
widział młodszej córki. Ja w  tym cza-
sie częściowo traciłam już wzrok: pod-
czas wojny miałam wypadek, w wyniku 
którego w  organizmie wytworzyło się 
zakażenie. Mimo leczenia nie udało się 
powstrzymać postępującej choroby. 
Uszkodzone zostały oczy i powoli zaczę-
łam niedomagać na oczy.

Zabudowa

Pamiętam Piaski, gdy stały tam zaled-
wie trzy, cztery domy. Najstarszy był ten 
Zimków – nauczycieli w Szkole Podsta-
wowej w Łabuńkach. Placówka mieściła 
się w tym czasie w opuszczonej tzw. „po-
pówce”, zaraz na początku Starej Wsi. 

W  niedzielę pani Zimkowa lubiła 
spacerować po naszej drodze ze swoją 
siostrą, również nauczycielką (Pacz-
kowską – przyp. red.). Pamiętam, że no-
siły długie falbaniaste suknie, a w  lecie 
parasolki dające cień. Lubiłam obser-
wować jak spacerują w leniwe niedziel-
ne popołudnia.

Przysiółek kończył się domem Za-
krzewskich, a dalej była Sośnina z lasem 

Stara Wieś i Piaski przed wybuchem II wojny światowej

we wspomnieniach Danuty Blomki
Urodziłam się w 1936 roku w Łabuńkach, w przysiółku Piaski. 
Moje najdawniejsze wspomnienia sięgają lat przedwojennych 
ubiegłego stulecia. Początki tego przysiółka, nazwanego tak z racji 
powszechnych tutaj ziem „Piaskami”, znam z opowieści moich 
dziadków i rodziców.

■ Łabuńki, Piaski, około 27 września 1940 roku, 
dziewczynka pośrodku – Danusia Blomka, 
siostra zmarłej Fredzi, za dziewczynką jej 
dziadek – Franciszek Szykuła. W  dali frag-
ment domu Państwa Zimków – nauczycieli 
w Szkole podstawowej w Łabuńkach

■ III Rzesza, po 1941 roku, pierwszy z lewej Józef Blomka, napis na odwrocie (zachowano oryginal-
na piswonię): Na pamiotke dla ukochanej żona i córeczki Danusi zasyła swoje zdjęcie monsz 
Jóżef Blotka
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iglastym. Jeszcze dalej znajdowała się 
najstarsza zabudowa kolejnej wsi – Bar-
chaczowa. Pojedyncze stare sosny rosły 
też na północ od drogi, wzdłuż Piasków. 
Na przykład, na przeciwko naszego domu 
były to wysokie stare sosny. Takie same 
rosły na wysokości dzisiejszego domu 
Państwa Dybzińskich. Od południa ogra-
niczały nas łąki i  rzeka Łabuńka. Była 
wtedy szeroka, kręta. Dopiero później 
uregulowano jej bieg, pozbawiając ma-
lowniczości. Jej meliorację na wysokości 
Piasków do wysokości pałacu w  Łabuń-
kach przeprowadzali Żydzi przymuszani 
do tej pracy przez Niemców.

Dom nasz był skromny, drewniany. 
Trochę wiatrem podszyty. Pamiętam 
stawianie zagaty (ocieplenia za pomocą 
słomy i  liści – przyp. red.) wokół domu 
na okres zimowy oraz upleciony z gałęzi 
płot. W domu była kuchnia, pokój i po-
mieszczenie do przechowywania ziarna. 
W  czasie wojny, pewnie po 1941 roku, 
w  kuchni nocował przez pewien czas 
rosyjski żołnierz. Zbiegł z obozu dla jeń-
ców z  Zamościa (obecnie Karolówka – 
przyp. red.). Wygłodzonego karmiliśmy 
z  jego sugestii początkowo rozrzedzo-
nym z wodą mlekiem z odrobiną bułki, 
by przyzwyczaić organizm do jakich-
kolwiek pokarmów. Pamiętam, że po-
tem ten żołnierz żywił się słoniną. Spał 
w  mundurze w  kącie jednej z  naszych 
izb. Znalazł się u nas ponieważ uciekał 
z Zamościa w kierunku na wschód, sta-
rym traktem carskim.

Stara Wieś

Na Starej Wsi domy stały jeden obok 
drugiego. Każdy z  zabudowaniami 
i  gospodarstwem. Był tam dom moich 
dziadków – Szykułów. Franciszek, jak 
już wspomniałam, był cieślą. Pomagał 
wznosić np. zabudowania u  Zakrzew-
skiego, min. istniejący do dziś spichlerz. 

Na Starej Wsi mieszkał też Żyd Her-
szko. Miał wielki sad. I my do tego sadu 
chodziliśmy na jabłka, gruszki i  wiśnie. 

Żyda już po wojnie nie było, a dalej we wsi 
się mawiało – jak ktoś miał w sadzie wi-
śnie o dorodnych jagodach – że sadzonka 
musiała być od Herszka z sadu. No więc, 
trzeba było uważać, ponieważ Herszko 
miał też barany. Najgroźniejszy był ten 
czary. Gdy Żyd wiedział, że polskie dzie-
ci zakradły się po owoce do jego sadu, 
puszczał tego barana, żeby nas przegonił.

Cerkiew

Bardziej ze wspomnień mojej mamy 
i  starszych koleżanek, aniżeli swoich 
pamiętam opowieści o  cerkwi na Sta-
rej Wsi. Stała w miejscu obecnego baru 
„Kuźnia”. Wokół świątyni i  cmentarza 
rosły potężne drzewa. Świątynia była 
murowana i  pomalowana na zielono. 
Zbliżona w kształcie jak ta służąca dziś 
parafii rzymskokatolickiej w  Cześni-
kach. Mama i  inne kobiety opowiadały, 
że na jej ścianach i  suficie znajdowa-
ły się malowidła. Był też ołtarz główny, 
a  w  nim podobno malowane figurki. 
Okna miała cerkiew od północy i połu-
dnia. Były wąskie u góry, z kolorowymi 
szybkami. Po bokach na ścianach cer-
kwi były obrazy. Oprócz wejścia głów-
nego było jeszcze boczne, od strony 
południowej: była to głęboka suterena. 
Podłoga była w cerkwi drewniana, może 
dębowa. Pachniało tam tą podłogą.

Świątynię wieńczyła dzwonnica, 
a  otaczał drewniany płot. W  dobrym 
stanie była do lat 20. ubiegłego stulecia. 
Potem, gdy wieś opuścili prawosławni 
i  ostatni pop, stała tak otwarta, nieza-
bezpieczona. Niszczała. Rozebrano ją 
w latach 30. Najdłużej był czynny cmen-
tarz prawosławny. Chowano na nim 
jeszcze od czasu do czasu kogoś. 

Starsi koledzy i koleżanki opowiada-
li mi, że bawili się jeszcze w tej cerkwi. 
Biegali, bo ona cały czas była otwarta. 
Przedsionkiem, po drewnianych scho-
dach można było wejść na chór. Tam 
stały nawet jeszcze organy i  był drew-
niany płotek. Do środka można było się 
też dostać przez podpiwniczenie a wy-
chodziło się w przedsionku. Przed cer-
kwią stała figurka świętego albo świętej. 
Chciał ją strącić niejaki Zastąpiło. Potem 
rozebrali tę figurę strażacy. 

Batiuszka

Pop na południe od plebani, w  stronę 
rzeki Łabuńki miał własny stawik. Ho-
dował w nim ryby. Miał też jakąś szopę 
i obórki, ziemi może ze 40 mórg, ale nie 
więcej. Podobno do niego należało też 
pole w miejscu dawnej wagi buraczanej. 
Wszystko to po likwidacji cerkwi przez 
jakiś czas obrabiał ksiądz Kostrzewa 
z Łabuń. 

Gosposią u popa była tzw. Hahlerka. 
Ta kobieta o nazwisku Hahler, mieszka-
ła blisko Starej Wsi. Była potomczynią 
jednej z rodzin morawskich, które przy-
wędrowały do Łabuniek pod koniec XIX 
wieku. Ksiądz miał taki zwyczaj, że nosił 
kapelusz. Po wsi krążyła zabawna histo-
ria o tym jak Hahchlerka wyprała popu 
kapelusz w rzece. Okrycie głowy po wy-
schnięciu sfatygowało się. Ksiądz był zły 
z tego powodu i zwolnił gosposię.

Ostatni pop odprawiający oka-
zjonalnie msze w  latach 30. w  cerkwi 
w  Łabuńkach nazywał się Laszczuk. 
Był Ukraińcem. Od dziecka mieszkał 
w  Cześnikach i  tam się wychował. Był 
dobrym człowiekiem, trochę zielarzem. 
Leczył ludzi. W  Cześnikach na świat 
przyszły jego dzieci. Wnuki są podobno 
w Stanach Zjednoczonych, a syn zginął 
w czasie II wojny światowej. On również 
wyemigrował podobno za granicę, do 
Kanady i tam zmarł. 

Cmentarz i parafianie

Na prawosławnym cmentarzu przewa-
żały drewniane krzyże, ale były też dwa 
wyróżniające się nagrobki – kamienne. 
Jeden miał żelazne ogrodzenie i  krył 
podobno prochy jakiegoś oficera. Ale 
trzeba powiedzieć, że cmentarz prawo-
sławny jeszcze pod koniec lat 30. ktoś 
odwiedzał, bo pamiętam z  opowieści 
taki obrazek: drewniane krzyże i gdzie-
niegdzie zapalone świeczki.

■ Łabunie, teren przy kościele, Pierwsza Komu-
nia Święta Danusi Blomki, okres powojenny

■ Łabuńki Piaski, sześcioletnia Danusia Blomka 
w ogródku przydomowym, późne lato 1942 
roku. Napis na odwrocie (zachowano orygi-
nalną pisownię): Kochany meszy to jest cur-
ka twoija tak wyklodała z  szyspitala twoja 
cureczka Kochana

25

■ Józef Blomka z  roczną córeczką – Danusią, 
1937 rok
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Potem, chwilę przed wybuchem II 
wojny światowej podobno nikt już na 
tym cmentarzu o nic nie dbał. Cmentarz 
porastały wtedy wysokie krzaki bzu. Nie 
było tam żadnych krzyży, tylko pozo-
stałości po grobach ziemnych. Ludzie 
często wybierali z tak zwanego „ruskie-
go cmentarza” piasek przeznaczony na 
drogę do gościńca Mocówka. Gdzienie-
gdzie leżały porozrzucane cegły. To było 
jedno wielkie rumowisko.

Z  rodzin wyznania prawosławnego 
pochodzili Mozoły, Wałczuki Baniaczki, 
Kuśmierze, ale większość z nich opuści-
ła prawosławny Barchaczów. Wyjechali za 
Bug, a część do Wyszewa na tzw. Ziemie 
odzyskane. Ostatnie rodziny przesiedlono 
do ZSRR po II wojnie światowej. Pop wy-
jechał z Łabuniek po rozebraniu cerkwi.

Szkółka

We wspomnianej „popówce” na Starej 
Wsi – naprzeciwko cerkwi, po jej roze-
braniu była tzw. „mała szkółka”. Uczyły 
w  niej Pani Zimkowa i  Maria Gorczyc-

ka. Ja chodziłam do niej tylko przez kilka 
lat. Bawiliśmy się na przerwach w wyro-
bisku po cmentarzu – po sąsiedzku ze 
szkołą. Pamiętam, że na tym tle wszyst-
kie klasy robiły sobie zdjęcia grupowe.

Co jeszcze pamiętam? – Piękne, 
pachnące drzewa akacjowe, aleję gra-
bów naprzeciwko domu Zakrzewskich. 

Pamiętam jeszcze gwiazdy. Może nie 
tyle, że pamiętam, co potrafię sobie wy-
obrazić jak wyglądają. Czasem mi się śni 
gwieździste niebo.

Wysłuchała Agnieszka Szykuła-Żygawska

Fotografie ze zbiorów Danuty Blomki, skany 
w zbiorach Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie

■ Łabuńki Stara Wieś, uczniowie klasy V na tle wyrobiska po cmentarzu prawosławnym, 15 VI 1942 r.

Kiedy przed 1790 rokiem Jan Ja-
kub Zamoyski zdecydował się na 
stałe przeprowadzić do Łabuń, 

miał już wówczas ponad 60 lat. Osiadł 
we wzniesionej przez siebie posiadłości 
– pałacu zaprojektowanym przez 
najznamienitszego wówczas 
lwowskiego architekta 
– Bernarda Meretyna. 
IX ordynat – elekt lubił 
otaczać się rzeczami 
pięknymi, zarówno 
jeśli chodzi o  sztuki 
piękne, jak i  o  życie. 
Miał ten staropolski 
gest, by angażować 
się zwłaszcza w  sa-
kralne fundacje. Być 
może chciał w ten spo-
sób nieco wykupić się za 
grzech młodości, poryw-
czy temperament..?

Czasopismo codzienne „Dziennik Mód 
Paryskich”, w  numerze trzecim z  pierw-
szego lutego 1841 roku opublikowało typo-
wą dla tego okresu – epoki romantyzmu, 
nieco przejaskrawioną „czułostkową” 
opowiastkę. Ową gawędę przytoczył za-
mojski mieszczanin – sługa na dworze 
Jana Jakuba Zamoyskiego. Teodor – bo tak 
mu było na imię, jako ulubiony kredensarz 
naszego ordynata podążył za nim i na jego 
prośbę do Łabuń i tutaj z nim zamieszkał. 
Zawarł w  przytoczonej pięćdziesiąt lat 

później opowieści opis pałacu w  Łabu-
niach końca XVIII stulecia i co równie in-
teresujące – ostatnie dni życia Jana Jakuba 
Zamoyskiego w jego prywatnym majątku:

Pan ordynat mniemając potomka, 
zrezygnował ordynację na bra-

ta swego Jędrzeja i sprowa-
dził się do swoich Łabuń 

– czytamy.
Już tam niebyło tego 

dworu, pan ordynat ja-
keśmy go jeszcze nazy-
wali, żył tylko ze swoimi 
ojcami franciszkanami, 
bazylianami a  z  dwo-
rzan ordynackich wzięci 
tu byli tylko najulibieńsi 

i najstarsi, którzy powoli 
przy swoim starym panu 

jeden po drugim gasnęli, 
a których miejsca nie były już 

osadzane nowymi. [...].
Jednej nocy, pamiętam tak jak 

dzisiaj, siedzę w  pokoju pana ordynata 
przed palącem się na kominku ogniskiem 
i dumam jak zwyczajnie, co to będzie z tego 
wszystkiego, kiedy nagle pada przedemnie 
ogromne zwierciadło wstawione w  mur 
nad kominkiem i  tłucze się w wielkim ło-
skotem o kamienną posadzkę. Zwierciadło, 
które tam od stu lat albo więcej lat przy-
mocowane było ogromnemi hakami, żeby 
trzech kowalów niebyło wstanie go wyjąć. 
Wtem słaby ogień się zaćmił, a drzemiący 

pan ordynat, przykryty jak zwykle w cho-
robie tylko prześcieradłem, zerwał się jak 
białe widmo na łóżku i  ciężkim chrapli-
wym głosem co to się stało? Pytał. Stałem 
jak nieżywy tyle straszna była ta scena dla 
mnie. Wreszcie powiedziałem, a pan ordy-
nat westchnął głęboko, wyciągnął się znowu 
na całem dużem łóżku i zakrył oczy ręką. 
Słyszałem jak kilka razy załkał, bo wziął 
to za wróżbę bliskiej zmiany, za zapukanie 
śmierci. Jeszcze stał niemy i patrzał na ty-
siącznie rozbryźnięte zwierciadło, kiedy mi 
kazał zawołać ojca Gabriela,, franciszkani-
na [...]. Nazajutrz rano przyjął jw. Ordynat 
ostatnie pomazanie, a w kilka chwil potem 
padł cug koni w  stajni, które dopieroco 
z Ukrainy przyprowadzona dla pana. [...]

Pan ordynat już umarł. Otwarło mi 
się przygniecione serce, i  zapłakawszy jak 
dziecko, wpadłem do sali rzucając się u nóg 
nieboszczyka przy łóżku. [...] O trzydzieści 
mil w kole pozjeżdżali się panowie i xięża; 
w każdym kącie widziałeś starców płaczą-
cych, na każdym prawie stole odprawiała 
się msza święta. Gdyby się był wtedy świat 
cały zapadał, nie zważałoby w Łabuniach.

Jak Jakub Zamoyski zmarł w  Łabu-
niach 10 lutego 1790 roku.

Rzadki to przykład i nieupowszechnio-
ny w literaturze, również tej regionalnej 
obraz Łabuń i wydarzeń które miały tu 
miejsce na początku lutego 1790 roku.

Agnieszka Szykuła-Żygawska

W łabuńskim pałacu na początku lutego 1790 roku...

■ Jan Jakub Zamoyski, autor nieznany 2. poł. XVIII w., Muzeum Zamojskie w Zamościu, fot. ze zbiorów 
Muzeum Zamojskiego w Zamościu
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Helena Pokrywka z domu 
Semczuk urodziła się 6 kwietnia 
1939 roku.

Była rodowitą Łabunianką. Dorastała 
w  otoczeniu czworga rodzeństwa. Po 
ukończeniu Szkoły Podstawowej w  Ła-
buniach, rozpoczęła edukację w Liceum 
w Zamościu. 

Po latach wspominała: najpierw 
drogę z  Łabuń do szkoły pokonywałam 
codziennie pieszo, czasem tata podwiózł 
mnie furmanką. Po pewnym czasie rodzi-
ce zdecydowali się na wynajęcie dla mnie 
stancji w Zamościu. 

Po zakończeniu edukacji w  zamoj-
skim liceum odbyła kurs nauczyciel-
ski w  Chełmie, potem dokształcała się 
w  Studium Pedagogicznym w  Lublinie, 
gdzie uzyskała licencjat. Była harcerką 
i nauczycielką. Uczyła w szkole w Brze-
zinach (gmina Bełżec), potem w Łabuń-
kach i w Łabuniach. 

Od dziecka przejawiała zaintereso-
wania i zdolności artystyczne. Zarówno 
plastyczne, literackie jak i  muzyczne 
i  teatralne. Pisała scenariusze do ka-
baretów, np. „Józek chłop do wzięcia”, 
„Wacek – dzień kobiet”. W ostatnich la-
tach stale korespondowała z  pismami 
samorządu Gminy Łabunie „Igła”, a póź-
niej „U źródła”.

Była osobą wyjątkową – dla mnie 
autorytetem. Zawsze życzliwa, pogodna 
i  pełna humoru. Miejscowa kabareciara, 
mówiłam o  niej; często w  kapeluszu ni-
czym Hanka Bielicka. Helena Pokrywka 
uczyła mnie sceny kabaretowej. Pomimo 
niepełnosprawności która mogła stano-
wić pewien dyskomfort, nie opuszczało 
jej nigdy poczucie humoru. „wszyscy mają 
okazje mi usługiwać” – żartowała. Była 
oddaną przyjaciółką. Na zawsze zostanie 
w mojej pamięci. – Wspomina Anna Ba-
jaka z Koła Gospodyń Wiejskich w Łabu-
niach.

Odeszła 28 grudnia 2020 roku
w wieku 81 lat.

Czesława Kuśmirz urodziła się
1 września 1934 r. w Bródku,

jako córka Janiny z domu Piróg i Fran-
ciszka Rosickiego, rolnika, stolarza, ko-
łodzieja, lutnika i  muzyka. Uczęszczała 
do Szkoły Podstawowej nr 1 w Zamościu, 
Liceum Pedagogicznego w  Zamościu 
i  Studium Nauczycielskiego w  Szcze-
brzeszynie. W 1952 r. podjęła pracę jako 
nauczycielka w  Szkole Podstawowej 
w Ruszowie. Od 1954 r., niemal do eme-
rytury, pracowała w Szkole Podstawowej 
w  Bródku, następnie krótko w  Zbior-

czej Szkole Gminnej w Łabuniach. Sta-
le podnosiła swoje kwalifikacje, m.in. 
na kursach prowadzonych przez UMCS 
w  Lublinie. Pracę pedagogiczną łączyła 
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 
wychowywaniem dzieci i  działalnością 
społeczną w  Kole Gospodyń Wiejskich. 
Po 32 latach pracy zawodowej przeszła 
na emeryturę i  przez wiele lat prowa-
dziła w  Bródku punkt filialny Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Łabuniach. Była 
pilnym obserwatorem przyrody, życia 
kulturalnego i  politycznego. Aktualne 
wnioski i komentarze zawierała w dotąd 
nieopublikowanych wierszach (prawie 
400) i limerykach (ponad 200), które pi-
sała jeszcze podczas pobytu w szpitalu, 
na tydzień przed świętami Bożego Na-
rodzenia 2020 roku.

Zmarła w swoim domu w Bródku
3 stycznia 2021 roku.

Pochowana została obok męża Józefa 
w  rodzinnym grobowcu na cmentarzu 
parafialnym w Łabuniach.

Stanisław Kulasza urodził się
1 lipca 1954 roku w Zamościu.

Uczęszczał do 
Technikum 
Mechaniczne-
go w Zamościu. 
Sportowiec, 
sprinter, wice-
mistrz powiatu 
zamojskiego. 
Część życia spę-
dził na emigracji, 
we Włoszech. 
Ostatnie lata życia 
mieszkał w Zamościu, ale jak mówił – żył 
w Wierzbiu. Animator kultury i pasjonat 
przyrody. W wolnych chwilach pisał 
wiersze. Biblioteka Publiczna Gminy 
Łabunie wydała trzy tomiki Stanisława 
Kulaszy: „Świat wokół mnie” (Łabu-
nie 2013), „Moje rymowanki” (Łabunie 
2013) oraz „Wspomnienie, pamiętnik 
pisany o poranku” (Łabunie 2014).

Stanisław Kulasza zmarł
19 grudnia 2020 roku.

Zasłużeni dla kultury i oświaty Gminy Łabunie

Zmarli z gminy Łabunie

Zebrała i opracowała Agnieszka Szykuła-Żygawska

2020.12.09 Burdzy Eugeniusz (+ 78 l.)
2020.12.17 Małys Kazimiera (+ 78 l.)
2020.12.19 Karchut Zofia (+ 74 l.)
2020.12.21 Skwara Piotr (+ 81 l.)
2020.12.21 Zygmunt Mirosław (+ 56 l.)
2020.12.24 Pastuszak Gertruda (+ 89 l.)
2020.12.25 Firek Eugeniusz (+ 93 l.)
2020.12.28 Kapłon Emilia (+ 82 l.)
2020.12.28 Pokrywka Helena (+ 81 l.)
2020.12.29 Skulska Salomea (+ 89 l.)
2021.01.03 Kuśmirz Czesława (+ 86 l.)
2021.01.12 Firek Zofia (+ 84 l.)
2021.01.16 Malinowski Stanisław (+ 78 l.)
2021.01.21 Buczak Jan (+ 72 l.)
2021.01.27 Radzikiewicz Anna (+ 87 l.)
2021.01.29 Skiba Marianna (+ 72 l.)
2021.02.01 Momot Patryk (+ 26 l.)
2021.02.03 Pyś Janina (+ 84 l.)
2021.02.05 Łaba Marianna (+ 84 l.)
2021.02.06 Gromek Hipolit (+ 71 l.)
2021.02.08 Pyż Zofia (+ 57 l.)
2021.02.08 Soboń Paweł (+ 37 l.)
2021.02.17 Kowalczuk Jan (+ 78 l.)
2021.02.17 Legieć Alina (+ 85 l.)
2021.02.20 Nicpoń Jerzy (+ 83 l.)
2021.02.21 Cisek Maria (+ 84 l.)
2021.02.24 Byczek Aniela (+ 70 l.)
2021.02.24 Kukiełka Ryszard (+ 86 l.)
2021.03.04 Niezgoda Janina (+ 92 l.)
2021.03.12 Bondyra Weronika (+ 86 l.)
2021.03.14 Juś Krystyna (+ 75 l.)
2021.03.18 Zieliński Leszek (+ 56 l.)
2021.03.19 Szwaczkiewicz Czesława (+ 92 l.)



www.labunie.com.pl
rok III nr 1 (9) I-IV/2021ŁABUŃSKA FOTOTEKA CYFROWA

Łabuńskie 
chałupy
[...] najwięcej dachów było pokrytych sło-
mą. Krycie słomą nazywało się poszycie. 
Nie mówiło się, że ktoś tam kryje dach 
słomą tylko poszywa dach. [...] Słoma do 
tego musiała być tylko żytnia. Dawniej to 
żyto musiało być żęte sierpem, bo snopki 
musiały być równe. Niepotargane. Później 
już z  tego zrezygnowano i  koszono kosą. 
Tylko musiało być ono starannie zebrane 
i  snop musiał być równo ułożony. Żyto 
takie nie mogło być młócone młockarnią. 
Taki rolnik całą zimę młócił to żyto cepem 
tak, że ta słoma była prosta, niestargana. 
Po wymłóceniu z tych snopów robił kiczki, 
bo tylko kiczkami można było poszyć dach. 
Jak się robiło kiczki? Z  jednego snopka 
wychodziło dwie, albo trzy kiczki. W  za-
leżności od grubości snopka. Chcąc zrobić 
kiczkę należało wziąć odpowiednią ilość 
słomy, zrobić powrósło z tej słomy i zwią-
zać w cieńszym końcu tę słomę, to znaczy 
od strony kłosów. Następnie tę związaną 
słomę rozdzielano na pół i  te dwie poło-
wy przekręcano o  sto osiemdziesiąt stop-
ni. Brało się ostrą siekierę i  na pniaku 
ten grubszy koniec obcinało się na równo. 
W powrósło należało ze dwa razy uderzyć 
obuchem siekiery, żeby się rozpłaszczy-
ło. Tak zrobione kiczki można było już 
kłaść na dach, to znaczy poszywać. To, co 
opisałem to była prawdziwa kiczka. Ten 
drugi rodzaj to była też kiczka, tylko że 
inaczej robiona. Tę drugą wiązało się sło-
mą z grubszego końca. Różnica była taka, 
że z  tej pierwszej dach wychodził w  takie 
schody, natomiast z drugiej dach był rów-
ny. Zakończenie dachu – u góry, żeby był 
szczelny – układało się na całej długości 
dość grubą warstwę. Najlepszy do tego był 
perz. Na tę warstwę kładziono tak zwane 
koźliny. Był jeszcze inny sposób przywią-
zywania, ażeby wiatr tego nie mógł ze-
rwać. Na takich dachach bociany chętnie 
zakładały gniazda.

Fragment książki 
Jan Kapłon, Genowefa Radzykiewicz, 
Rodzina Kapłonów z  Wierzbia Wojna 
i  czasy powojenne, wydawca: Bibliote-
ka Publiczna Gminy Łabunie, Łabunie 
2020, s. 13.

■ Wólka Łabuńska, dom rodziny Pilipów (później Nowosadów), 1965 r.

■ Dom Józefa Płazy, 1968 r., fot L. Momot

■ Wólka Łabuńska, chatka rodziny Pilipów, lata 60. XX wieku

Więcej dawnych fotografii na stronie in-
ternetowej Biblioteki Publicznej Gminy 
Łabunie (zakładka Łabuńska Fototeka 
Cyfrowa)


