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Drodzy
Czytelnicy,

Dofinansowanie na Kościelną

d

W środę, 23 czerwca Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka podpisał
umowę na dofinansowanie przeznaczone na przebudowę ul. Kościelnej
w Łabuniach. Symboliczne czeki wręczył wojewoda lubelski Lech Sprawka.
Gmina Łabunie otrzymała ponad 600
tys. zł finansowego wsparcia. Dzięki
niemu jeszcze w tym roku drogowcy
położą nową nawierzchnię na odcinku

rugi kwartał tego roku minął
w gminie pod znakiem wieńczenia inwestycji. Zakończył się
remont ulicy Długiej w Łabuniach.
Wkrótce rozpocznie się przebudowa
ulicy Kościelnej, na którą to inwestycję gmina pozyskała dotację. W maju
przedszkolaki przeprowadziły się do
Ruszowa. – Uczą się w przebudowanym budynku szkoły podstawowej.
Obok przedszkola powstaje właśnie
nowy plac zabaw.
Nasza gmina po dwóch latach
starań uzyskała dofinansowanie na
odnawialne źródła energii. Z tego
unijnego dofinansowania skorzystają mieszkańcy gminy Łabunie, którzy
wcześniej deklarowali chęć skorzystania z projektu. W ponad 350 gospodarstwach domowych zostaną
zainstalowane kolektory słoneczne
i panele fotowoltaiczne. Właściciele
nieruchomości na ich montaż będą
mogli otrzymać nawet 85% dofinansowania.
W bieżącym numerze kontynuujemy cykl dedykowany przedsiębiorcom w naszej gminie. Prezentujemy
palarnię kawy uruchomioną prawie
trzy lata temu w Wólce Łabuńskiej
przez Marka Szwaczkiewicza. Pan
Marek jest właścicielem palarni kawy
i kawiarenki Galicya Cafe położonej w sercu Zamościa czyli na Starym Mieście. Zaprasza jednak także
do palarni w Wólce. – Po uprzednim
umówieniu się z właścicielem można
tutaj przyjrzeć się termicznej obróbce
pachnącej świeżością kawy, ale także
napić się jej! To jeszcze jedno ciekawe
miejsce, usytuowane na turystycznym
szlaku Zamość – Tomaszów Lubelski
– Lwów.
Mamy lipiec, początek wakacji.
Regenerujmy siły, odwiedzajmy piękne miejsca, ładujmy „akumulatory”,
cieszmy się słońcem. Życzę Państwu
dobrej lektury!
Agnieszka Szykuła-Żygawska

Ponad 600 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg otrzymała Gmina Łabunie na przebudowę ul. Kościelnej.

Dsk.
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Dokończona ulica Długa
Cała ulica Długa ma już nowy asfalt. W czerwcu drogowcy zrobili
nową nawierzchnię na pozostałym – siedmiosetmetrowym odcinku
drogi miejscowościach Łabunie i Bródek.
Na sesji w marcu radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi zamojskiemu
na remont drogi powiatowej Cześniki–Łabunie w miejscowości Łabuniei
Bródek. Kwota wsparcia ze strony
gminy Łabunie to 150 tys. zł. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik.
Przypomnijmy – ta sama firma
w ubiegłym roku wykonywała prace
na ul. Długiej na odcinku 1 km 250 m.
Wówczas w ramach współpracy gminy z powiatem zamojskim, łabuńscy
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855 m (na trasie od kościoła do skrzyżowania z drogą krajową nr 17). Również na takiej samej długości zostanie
przebudowany chodnik.
Zakładany koszt zadania to ponad
1 mln zł. Dokładna kwota będzie znana po wyłonieniu w drodze przetargu
wykonawcy tej inwestycji.
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radni na nową nawierzchnię asfaltową udzielili wsparcia finansowego
w kwocie ponad 160 tys. zł.

Nakład: 1000 egz.
Numery archiwalne pisma dostępne u Wydawcy
(w siedzibie Gminy Łabunie)
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej
i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji w stylistykę poszczególnych wypowiedzi. Przesłanie artykułu lub zdjęcia na adres redakcji
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przetwarzanie
danych osobowych i wizerunku.
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Więcej solarów i fotoogniw

w gminie Łabunie

Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka podpisał w Urzędzie
Marszałkowskim w Lublinie umowę na dofinansowanie unijne
związane z odnawialnymi źródłami energii.

© Piotr Wójcik/UMWL

M

arszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa,
wręczyli w czwartek, 6 maja dziewięć
umów na realizację zadań z zakresu
odnawialnych źródeł energii. Wśród
nich znalazła się gmina Łabunie.
Otrzymamy ponad 2,8 mln zł
z Funduszy Europejskich na montaż
239 instalacji kolektorów słonecznych
oraz 114 instalacji paneli fotowoltaicznych. Z unijnego dofinansowania
skorzystają mieszkańcy gminy Łabunie, którzy wcześniej deklarowali chęć
skorzystania z projektu. Właściciele
nieruchomości na ich montaż będą

3

INFORMACJE

mogli otrzymać do 85% dofinansowania.
Projekt pn. Energia słoneczna na
terenie Gminy Łabunie pochłonie w su-

mie nieco ponad 3,7 mln zł. Kwota
może ulec zmianie – w zależności od
wartości umowy, która zostanie podpisana z wykonawcą inwestycji.
Przypomnijmy – gmina Łabunie
wniosek o dofinansowanie na solary
i fotoogniwa złożyła jeszcze w 2019 r.
W 2020 trafił na listę rezerwową
z uwagi na wyczerpanie puli środków przeznaczonych do finansowego
wsparcia. Teraz Zarząd Województwa
Lubelskiego dokonał wyboru kolejnych projektów, wśród których znalazła się Gmina Łabunie.
To nie pierwsza inwestycja gminy
Łabunie w odnawialne źródła energii.
W 2018 r. samorząd otrzymał na instalacje solarne i fotowoltaiczne ponad 1,5 mln dofinansowania, z którego
skorzystało prawie 200 gospodarstw
domowych.
Obecny projekt realizowany jest
w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1
Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

U osób, które w 2019 r. złożyły deklaracje uczestnictwa w projekcie pt. „Energia słoneczna na terenie Gminy Łabunie” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 20142020, będą montowane instalacje zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem (na solary
lub fotoogniwa). W przypadku rezygnacji danej osoby z instalacji fotowoltaicznej, na jej
miejsce z listy rezerwowej trafi kolejny właściciel nieruchomości, który spełnia wszystkie warunki, co osoba rezygnująca: m.in. w zakresie mocy instalacji fotowoltaicznej czyli
w zakresie zużycia energii elektrycznej za ostatni rok rozliczeniowy czy usytuowania tej
instalacji, a w przypadku instalacji solarnych – liczby osób faktycznie zamieszkałych na
danej posesji oraz usytuowania tej instalacji.

Jednogłośne absolutorium dla Wójta
Radni Gminy Łabunie w trakcie XX sesji jednogłośnie udzielili
Wójtowi Mariuszowi Kukiełce wotum zaufania i absolutorium
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

S

esja odbyła się w środę, 16 czerwca. Po przedstawieniu przez Wójta raportu o stanie gminy Łabunie za ubiegły rok radni przystąpili do
głosowań uchwał o udzieleniu wotum
i absolutorium.
Mimo pandemii koronawirusa
w gminie Łabunie udało się zrealizować inwestycje oraz pozyskać środki
finansowe na ich realizację. Z funduszy zewnętrznych gmina otrzymała
ponad 100 tys. zł na zakup laptopów
dla uczniów, którzy w związku z wybuchem pandemii przeszli na nauczanie
zdalne. Kolejne dofinansowania po-

chodziły z Funduszu Dróg Samorządowych – prawie 300 tys. zł na przebudowę ulicy Górnej w Łabuniach oraz
ponad 220 tys. zł na przebudowę drogi
gminnej w Ruszowie. Gmina otrzymała również ponad 70 tys. zł z funduszu
Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę odcinka drogi gminnej w Barchaczowie. Gmina pozyskała także 2,5
mln dofinansowania na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla
niepełnosprawnych w miejscowości
Bródek. Kolejne dofinansowanie zewnętrzne pozyskano na projekt „Bądź
aktywny” – ponad 400 tys. zł. Jednym

z priorytetowych zadań było również
zapewnienie miejsca zgodnego z wymogami prawnymi dla dzieci uczęszczających do przedszkoli. W ubiegłym
roku dzięki remontowi budynku po
byłej szkole w Ruszowie udało się
przystosować obiekt na przedszkole
samorządowe.
Rok 2021 r. to kolejne plany i kolejne inwestycje, m.in. te związane
z oświatą, drogami czy energią odnawialną, na którą gmina Łabunie otrzymała ponad 2 mln 800 tys. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem – pojawią się nowe place zabaw,
energooszczędne oświetlenie, solary
i baterie słoneczne w gospodarstwach
domowych, będą również realizowane
Red.
kolejne inwestycje drogowe.
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Przedszkole w Ruszowie otwarte
W czwartek, 20 maja odbyło się uroczyste otwarcie
przedszkola w Ruszowie.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach
– Elżbiety Bodys, która powitała gości i przedstawiła program otwarcia
przedszkola w Ruszowie. Głównym
punktem wydarzenia było przecięcie
wstęgi przez Wójta Gminy Łabunie
– Mariusza Kukiełkę, Przewodniczącą Rady Gminy Łabunie – Elżbietę
Kuźmę, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach – Elżbietę Bodys, Przewodniczącego Rady
Rodziców ZSP w Łabuniach – Pawła
Mroza oraz Przedstawiciela Rady Rodziców w Ruszowie – Olgę Piskorowską. Po symbolicznym akcie otwarcia
placówki głos zabrał wójt Gminy Łabunie. Przedstawił zakres prac związanych z utworzeniem przedszkola w Ruszowie. Nastepnie, dyrektor
szkoły zaprezentowała rys historyczny
tej placówki. Podziękowano również
radnym, dyrekcji szkoły w Łabuniach
i pracownikom Urzędu Gminy Łabunie zaangażowanym w prace nad
przystosowaniem byłej szkoły w Ruszowie na potrzeby przedszkola.
Jednym z akcentów wydarzenia
było przekazanie przez Pawła Mroza (w imieniu Rady Rodziców ZSP
w Łabuniach) sześciu kolorowych mat
edukacyjnych dla małych uczniów.
Po oficjalnych wystąpieniach odbyła się część artystyczna w wykonaniu przedszkolaków. Była także okazja
do obejrzenia wyremontowanego budynku przedszkola.
Udział w uroczystościach wzięli:
wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, przewodnicząca Rady Gminy
Łabunie – Elżbieta Kuźma, zastępca Wójta Gminy Łabunie – Sebastian
Pełech, wiceprzewodniczący RG –

Mariusz Kliza oraz pozostali radni,
dyrektor ZSP w Łabuniach – Elżbieta
Bodys, wicedyrektor ZSP w Łabuniach – Danuta Bosiak, dyrektor ZSP
w Łabuńkach Pierwszych – Danuta
Turczyn, proboszcz łabuńskiej parafii – ks. Andrzej Łuszcz, dyrektor

Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie – Agnieszka Szykuła-Żygawska,
przedstawiciele Rady Rodziców ZSP
w Łabuniach – Paweł Mróz oraz Olga
Piskorowska, pracownik Urzędu Gminy Łabunie – Bartłomiej Czernik, który koordynował remont przedszkola,
a także sołtysi, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie
z Prezesem Grzegorzem Synowcem,
przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich w Ruszowie, kierownik ZSP
w Łabuniach – Wiesław Kulasza, nauczyciele i pracownicy obsługi przeddsk
szkola”.

Nowy plac zabaw
Na terenie przedszkola w Ruszowie zamontowano nowy plac zabaw.
Inwestycja została zrealizowana dzięki dotacji ze środków unijnych
pozyskanej przy wsparciu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Ziemia Zamojska. Kolejny pojawi się w przyszłości przy Orliku
w Łabuniach.
W wyniku postępowania na wykonanie wspomnianej inwestycji
wybrano firmę Happy s.c. z Ciecierzyna (powiat lubelski). Spółka
w ramach prowadzonych prac zamontowała m.in. bujaki, huśtawki,
karuzelę, tzw. zestaw przedszkolaka oraz ławkę. Pieniądze na plac
zabaw gmina Łabunie pozyskała ze

środków w ramach PROW na lata
2014-2020. Dofinansowanie wyniosło prawie 20 tys. zł. Gmina dołożyła
ok. 10 tys. Dodajmy – przed budową
placu zabaw został przygotowany
teren. Wykonano prace ziemne mające na celu zapobiegnięcie zalewaniu miejsca rekreacji przez wody
opadowe.
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Obchody święta Konstytuc ji
Majowej i Dnia Strażaka

W poniedziałek, 3 maja odbyło się
nabożeństwo upamiętniające 230.
rocznicę uchwalenia Konstytucji Majowej. Msza została również odprawiona w intencji członków Ochotniczych Straży Pożarnych i ich rodzin
z gminy Łabunie, którzy 4 maja obchodzą Międzynarodowy Dzień Strażaka.

Eucharystię odprawił proboszcz łabuńskiej parafii – ks. Andrzej Łuszcz.
Wśród zgromadzonych na eucharystii poświęconej m.in. rocznicy
uchwalenia Konstytucji Majowej znaleźli się: Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, Przewodnicząca Rady
Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma, Wiceprzewodniczący RG – Mariusz Kliza, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach – Elżbieta
Bodys, wicedyrektor – Danuta Bosiak,
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuńkach Pierwszych
– Dorota Turczyn oraz nauczyciele,
a także sołtysi i mieszkańcy gminy.
W nabożeństwie udział wzięły również poczty sztandarowe: samorządu
gminy Łabunie, strażackie i szkolne.
dsk

Pamięci bohaterom
Społeczność gminy Łabunie uczciła 76. rocznicę śmierci por. Edwarda
Lachawca, partyzantów, żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów
Chłopskich oraz ludności cywilnej zamordowanej przez NKWD i UB.

Obchody odbyły się w niedzielę, 18
kwietnia. Rozpoczęły się od mszy
św. odprawionej przez proboszcza
parafii w Łabuniach – ks. Andrzeja Łuszcza w intencji pomordowanych. Po nabożeństwie delegacje

pocztów sztandarowych udały się na
cmentarz parafialny w Łabuniach,
gdzie złożono wiązanki i zapalono
znicze. Hołd bohaterom w imieniu samorządu oddał Wójt Gminy Łabunie
– Mariusz Kukiełka, przewodnicząca
Rady Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma, wiceprzewodniczący RG – Mariusz Kliza oraz radni reprezentujący
gminny poczet sztandarowy, a także
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach – Elżbieta
Bodys i wicedyrektor tej placówki
– Danuta Bosiak. W uroczystościach
rocznicowych wziął również udział
prezes Zarządu Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – Poseł Sławomir Zawiślak i podsk
czet sztandarowy ŚZŻAK.

Por. Edward Lachawiec ps. „Konrad”
Urodził się w 22 czerwca 1912 r. w Łabuniach. Ukończył szkołę zawodową w Zamościu.
W 1933 r. odbył służbę wojskową. Potem pozostał w wojsku jako żołnierz zawodowy. Cztery
lata później awansował na plutonowego. Poświęcił się pracy konspiracyjnej. Był jednym
z pierwszych, który przystąpił do organizacji czynnego ruchu oporu. Brał udział w wielu walkach przeciwko Niemcom. Stoczył z okupantem ponad 30 walk. W lipcu 1944 r.
– na kilka godzin przed wkroczeniem wojsk sowieckich do Zamościa – wraz ze swoją kompanią dokonał symbolicznego aktu wyzwolenia miasta.
18 kwietnia 1945 r. otoczony przez NKWD i UB został zabity, a wraz z nim jego żołnierze
i mieszkańcy Łabuniek.
Za zasługi bojowe i bohaterstwo został awansowany na stopień porucznika i odznaczony Krzyżem Walecznych.

81. rocznica

zbrodni katyńskiej
W 81. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej
uczciliśmy pamięć ofiar związanych
z gminą Łabunie. We wtorek,
13 kwietnia Wójt Gminy Łabunie
– Mariusz Kukiełka oraz
Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie
– Elżbieta Kuźma złożyli w miejscach
pamięci wiązanki i zapalili znicze.
Dąb Pamięci przy Urzędzie Gminy Łabunie poświęcony Tadeuszowi Curyłło
Ur. 16.07.1914 r. w Józefowie na Lubelszczyźnie. Pracownik Urzędu Gminy
w Łabuniach. W 1939 r. dowódca plutonu w 9 pp Leg. Stracony w 1940 r. w lesie śmierci na Kozielskiej Górze pod
Smoleńskiem, pochowany w Katyniu.
Dąb Pamięci na terenie ogrodu „Pawie Pióro” w Łabuniach poświęcony
Włodzimierzowi Łuniowi
Ur. 15.12.1908 r. w Łabuniach. Absolwent NSzF w Mostach Wielkich. Od
1936 r. pełnił służbę na Post. w Rakowie, woj. wileńskie. Aresztowany XI
1939 r., 9 V 1940 r. przewieziony do
Mińska. Stracony w Kuropatach.
Dąb Pamięci przy Remizie Strażackiej
w Wólce Łabuńskiej poświęcony st.
post. Wincentemu Rozkresowi
Ur. 18.02.1898 r. w Wólce Łabuńskiej.
Absolwent NSzF w Sosnowcu. We IX
1939 r. pełnił służbę na Post. w Zabramiu pow. dubieński. Jeniec Ostaszkowa, rozstrzelany 1940 r. w Kalininie –
obecnie Twer, pochowany w Miednoje.
Dąb Pamięci przy Świetlicy Wiejskiej
w Wierzbiu poświęcony nauczycielowi, redaktorowi i regionaliście Antoniemu Turczynowi
Ur. 09.04.1899 r. w Wierzbiu. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego
w Szczebrzeszynie. Obrońca Lwowa
w 1918 r., uczestnik wojny z bolszewikami 1920. Wydawca gazety “Ziemia
Biłgorajska”, badacz folkloru Roztocza.
Aresztowany przez NKWD, zamordowany 26 marca 1945 roku w Riazaniu.
Cmentarz parafialny w Łabuniach
– pomnik ppor. Jana Antoniewicza
Ur. 10 maja 1910 r., syn Józefa i Agnieszki, urodzony w Polanach w gminie
Krynice. Studiował we Lwowie, praktykę odbywał w Wilnie. Podporucznik służby zdrowia, lekarz medycyny
z Ciechocinka. Zamordowany w Charkowie kwiecień – maj 1940 r. Jego rodzice przed 1939 r. kupili gospodarstwo
w Łabuńkach, którego obok rodzeńdsk
stwa był współwłaścicielem.
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Poświęcenie wozu strażackiego w Ruszowie
W niedzielę, 27 czerwca odbyła się uroczystość poświęcenia wozu
strażackiego w Ruszowie.

Zaproszonych gości oraz mieszkańców
powitał Prezes OSP Ruszów – Grzegorz
Synowiec. Przedstawił program uroczystości i podziękował sponsorom za
wkład finansowy w zakup samochodu
strażackiego. Uroczystość rozpoczęła
się Mszą polową, którą odprawił proboszcz łabuńskiej parafii – ks. Andrzej
Łuszcz. Po eucharystii odbyło się podniesienie flagi państwowej a następnie poświęcenie wozu bojowego oraz
rzeźby patrona strażaków Św. Floriana. Kolejnym punktem uroczystości
było przecięcie wstęgi przez Starostę
Powiatu Zamojskiego – Stanisława
Grześko, Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu w Zamościu – Antoniego Skurę oraz Wójta Gminy Łabunie – Mariusza Kukiełkę. Następnie uroczystego
przekazania kluczyków OSP Ruszów
dokonał Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Łabunie – Mariusz Kliza oraz
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
OSP w Łabuniach – Mariusz Branecki.
Kolejnym punktem programu uroczystości był chrzest wozu strażackiego,
którego dokonał Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Zamojskiego – Antoni Skura. Oficjalną część uroczystości zakończyły przemówienia gości
i przedstawicieli samorządu: Starosty
Zamojskiego – Stanisława Grześko,
Honorowego Prezesa Związku OSP
Ziemi Zamojskiej, pułkownika w stanie spoczynku – Mieczysława Skiby,
kierownika sekcji kontrolno-rozpoznawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu –
Andrzeja Szozdy, Wójta Gminy Łabunie
– Mariusza Kukiełki oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Łabuniach – Mariusza Braneckiego.

Dla mieszkańców
przygotowano gastronomię,
a dla najmłodszych
dmuchaną zjeżdżalnię
oraz loterię.
W uroczystości poświęcenia wozu
bojowego OSP Ruszów wzięli udział:
■ Starosta zamojski
– Stanisław Grześko
■ Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego – Antoni Skura
■ Wójt Gminy Łabunie
– Mariusz Kukiełka
■ Zastępca Wójta Gminy Łabunie
– Sebastian Pełech
■ Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Łabunie – Mariusz Kliza oraz radni
■ Sołtys Ruszowa – Bogusław Szast
oraz sołtysi pozostałych sołectw
gminy Łabunie
■ Proboszcz Parafii w Łabuniach
– ks. Andrzej Łuszcz
■ Kierownik sekcji kontrolno-rozpoznawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Zamościu – Andrzej Szozda

■ Zastępca Naczelnika Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Zamościu –
as.sztab. Piotr Nowicki
■ Honorowy Prezes Związku OSP
Ziemi Zamojskiej – płk w stanie
spoczynku – Mieczysław Skiba
■ Prezes Zarządu OG OSP w Łabuniach – Mariusz Branecki
■ Komendant Gminny OSP
– Paweł Mróz
■ Prezesi i Naczelnicy jednostek
OSP z Pocztami Sztandarowymi
z Bródka, Barchaczowa, Łabuń,
Łabuniek, Majdanu Ruszowskiego, Ruszowa i Wólki Łabuńskiej
oraz były naczelnik OSP Ruszów
– Lucjan Płaza
■ Przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych – Kazimiera
Kister, która reprezentowała Dyrektor Biura Regionalnego w Lublinie – Marzenę Lewandowską
■ Leśniczy Leśnictwa Łabunie – Artur
Wyskiel, który reprezentował Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów
Lubelski – Leszka Dmitrocę
■ mieszkańcy Gminy Łabunie
Wśród zaproszonych gości znaleźli
się również sponsorzy, którzy wsparli organizacje uroczystości:
■
■
■
■
■
■
■
■

Anna i Waldemar Bil
Anna i Dariusz Juśko
Barbara i Mariusz Trusek
Elżbieta i Andrzej Krukowski
Jadwiga i Stanisław Boć
Joanna i Stanisław Juśko
Zdzisław Szast
stacja Auto-Gaz Jan Branecki
w Łabuńkach Pierwszych
■ Agnieszka Kosak – sklep Lewiatan
w Łabuniach
■ Wytwórnia Wód Gazowanych Piotr
Walewander w Krynicach
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#szczepimy się
1450 – tyle osób w Ośrodku Zdrowia w Łabuniach zaszczepiło się przeciwko
Covid-19*. Wśród nich znaczna część to mieszkańcy gminy Łabunie. Do
NZOZ-u w Łabuniach przyjeżdżały również osoby spoza naszej gminy. Nie
są to pełne dane statystyczne, gdyż część mieszkańców korzysta z innych
punktów szczepień, m.in. w Zamościu. Samorząd gminny wspiera te działania,
dowożąc osoby starsze i niepełnosprawne, które nie mogą samodzielnie
dotrzeć do punktu szczepień. O tym, jak zapisać się na szczepienie, gdzie się
udać i jakich przestrzegać zasad – piszemy w poniższym artykule.
Przepustką do szczepienia jest e-skierowanie. Tuż przed szczepieniem warto przestrzegać kilku podstawowych
zasad. Zapoznaj się ze szczegółami.

E-skierowanie

To dokument, który uprawnia Cię do
przyjęcia szczepionki. W większości
przypadków jest ono generowane automatycznie dla osób, które mogą zapisywać się na szczepienie. Na bieżąco przekazywane są informacje o tym,
które grupy zawodowe czy roczniki
mogą rejestrować się na przyjęcie
szczepionki. Jeśli przyszła już Twoja
kolej, to znaczy, że masz już wystawione e-skierowanie. Tylko w niektórych
przypadkach pacjenci zgłaszają się
do lekarza po ten dokument. Dzieje
się tak w sytuacji, gdy dana osoba nie
ma numeru PESEL, lub w przypadku
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konkretnych pacjentów z wskazanymi
chorobami – są oni o tym poinformowani.
E-skierowanie ważne jest 90 dni, ale nie
warto zwlekać. Jeśli masz możliwość,
już teraz zapisz się na szczepienie!
Każda osoba, która ma e-skierowanie
może zapisać się na szczepienie. Jest
kilka sposobów, aby to zrobić: zadzwoń
na infolinię 989, zarejestruj się online
przez e-Rejestrację, wyślij SMS o treści SzczepimySie na numer 880 333
333, zapisz się bezpośrednio w punkcie szczepień (najlepiej telefonicznie), skorzystaj z punktu drive-thru.
Mieszkańcy gminy Łabunie mogą skorzystać z: mobilnych punktów szczepień (to wyposażone kontenery, które
przyjeżdżają do miejsc uczęszczanych
przez wielu mieszkańców lub – przeciwnie – do tych miejscowości, w których dostępność szczepionek przeciw

Covid-19 jest ograniczona), mobilnych
jednostek szczepień (w tym przypadku szczepionka może przyjechać np.
do Twojego domu. Mobilna Jednostka Szczepień (MJS) to bowiem profesjonalista medyczny, który wykonuje
szczepienia indywidulanie, w ramach
Narodowego Programu Szczepień; wyjazdowych punktów szczepień (to forma przeznaczona tylko dla tych pacjentów, którzy z uwagi na zły stan zdrowia
nie są w stanie samodzielnie dotrzeć
np. do punktu szczepień. Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień,
wystarczy: zadzwonić do swojej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej; gminnego transportu (zadzwoń
na infolinię do Urzędu Gminy Łabunie
pod nr tel.: 84 611 60 20 przynajmniej
na trzy dni przed wyznaczonym terminem szczepienia i poinformuj konsultanta o dacie, godzinie oraz miejscu
szczepienia, infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).
Z gminnego dowozu na szczepienie
mogą skorzystać osoby nie mające
możliwości samodzielnego dotarcia do
punktu szczepień lub osoby dysponujące orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności o kodzie R lub N
lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.
Źródło: www.gov.pl/web/szczepimysie
*dane na dzień 20.06.2021 r.
– pozyskane z NZOZ Ośrodek Zdrowia w Łabuniach

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Już tylko do 30 września 2021 roku można dokonać spisu.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest badaniem statystycznym odbywającym się cyklicznie
co 10 lat. Organizatorem spisu jest
Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Wojewódzkimi Biurami Spisowymi i Gminnymi Biurami Spisowymi,
ale za jego przebieg odpowiedzialni
jesteśmy my wszyscy – mieszkańcy.
Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy, czyli możliwość
dokonania spisu samodzielnie na własnym komputerze z dostępem do internetu. Jest to najwygodniejsza i najbardziej bezpieczna metoda, nigdzie
nie trzeba wychodzić, ani podawać
naszych danych innym osobom. Jeśli
nie mamy możliwości przeprowadzenia spisu samodzielnie, możemy udać
się do siedziby Urzędu Gminy Łabunie
przy ul. Zamojskiej 50, gdzie mamy
możliwość skorzystania z pomocy
urzędnika – członka GBS.
Dodatkowo od końca czerwca,
mogą zadzwonić do nas rachmistrzowie, czyli wyznaczone osoby z terenu
naszej gminy, które pomogą nam do-

konać spisu. Rachmistrzowie mogą do
nas zadzwonić z numeru tel. 22 828 88
88 oraz mogą odwiedzić nas w domu.
Zgodnie z ustawą regulującą sprawy
spisowe, nie można odmówić rachmistrzowi udziału w spisie, pod groźbą
wysokiej kary finansowej. Na terenie
gminy Łabunie pracują 3 panie rachmistrzynie. Każda z nich ma przydzielone inne miejscowości. Rachmistrzowie nie pytają o zarobki, oszczędności,
cenne przedmioty w domu, numer
konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych. Niestety mogą
zdarzać się próby oszustwa, dlatego
tożsamość osoby dzwoniącej można
sprawdzić w Urzędzie Gminy Łabunie, pod numerem tel. 22 279 99 99 lub
na stronie internetowej https://rachmistrz.stat.gov.pl/. Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany
przez Wojewódzkie Biuro Spisowe,
zawierający imię i nazwisko, numer,
godło oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Jeśli czujemy się zaniepokojeni
i nie chcemy czekać na kontakt, możemy sami zadzwonić pod numer 22
279 99 99 i dokonać spisu telefonicznego korzystając z pomocy pracownika urzędu statystycznego.
Jeśli obowiązek spisowy został już
zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową, nikt nie będzie dzwonić do nas w tej sprawie.
Wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną
regulowaną przez ustawę o statystyce
publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda
osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby
wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy
statystycznej. Za jej niedotrzymanie
grożą sankcje, dlatego nasze dane są
w pełni bezpieczne.
Obowiązek spisowy należy wypełnić do 30 września 2021 roku.
Red.
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Uchwały Rady Gminy Łabunie
Sesja XIX
21 kwietnia 2021
Sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w 2020 r.
Program został uchwalony
w kwietniu 2020 r. Zgodnie z wytycznymi Programu, w maju ubiegłego
roku została wznowiona działalność
Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach. Odbyło się w nim 20 spotkań.
W ramach Programu prowadzono
także profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną adresowaną
głównie do dzieci i młodzieży. Były
m. in. to konkursy, turnieje i zajęcia
edukacyjne. Z udziałem samorządu
gminnego organizowano także wydarzenia kulturalne i sportowe.
Sprawozdanie z realizac ji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.
Z przyjętego przez radnych sprawozdania wynika, że NZOZ Ośrodek Zdrowia w Łabuniach nie zgłaszał przypadków osób uzależnionych i zagrożonych
uzależnieniem od narkotyków. Z informacji Posterunku Policji w Łabuniach wynika, że na terenie gminy nie
odnotowano uzależnionych od narkotyków. Ujawniono 4 osoby posiadające
marihuanę. W ubiegłym roku leczyła
się 1 osoba dorosła, uzależniona od
środków psychoaktywnych.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łabuniach
Jak wynika ze sprawozdania, w 2020 r.
pomocy społecznej udzielono 202
osobom w tym 90 w postaci pracy
socjalnej. Zasiłki z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przyznano
25 osobom, a zasiłki okresowe – 63;
5 osób otrzymało natomiast zasiłki
celowe, specjalne i pomoc rzeczową
(żywność, opał, leki, remont mieszkania). Pomocy udzielono również
dzieciom – na posiłki w szkołach.
Udzielono ją 30 dzieciom, a 80 rodzin skorzystało ze świadczeń na
żywność. Ośrodek realizuje również

sport, promocję wolontariatu oraz na
dowóz dzieci niepełnosprawnych
– w sumie 90,5 tys. zł.

pomoc materialną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych (skorzystało z niej 65 uczniów). Oprócz pomocy finansowej GOPS w Łabuniach
świadczył także pomoc niematerialną poprzez doradztwo zawodowe czy
wsparcie psychologiczne.
Sprawozdanie z realizacji Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łabunie w 2020 r.
Cel Strategii to poprawa warunków i jakości życia mieszkańców
Gminy Łabunie zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Zgodnie z przyjętym przez
radnych sprawozdaniem, w 2020 r.
pomocy w formie świadczeń finansowych i pomocy rzeczowej udzielono 112 rodzinom. Kolejny cel Programu to przeciwdziałania bezrobociu.
W ubiegłym roku 6 klientów pomocy
społecznej podjęło pracę w różnych
zakładach pracy i za granicą. Inne
cele programu to m.in. rozpoznanie przyczyn trudnej sytuacji zdrowotnej mieszkańców Gminy Łabunie
oraz umożliwienie mieszkańcom jak
najpełniejszego powrotu do zdrowia
oraz rozpoznawanie i likwidacja barier ograniczających osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom pełny
udział w życiu społecznym.
Sprawozdanie z realizac ji Programu Współpracy z organizac jami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2020
Przed uchwaleniem Programu zostały przeprowadzone konsultacje
społeczne, do których nie wniesiono
żadnych uwag. Po przeprowadzonych konsultacjach radni uchwalili
Program Współpracy. Kolejnym etapem było przeprowadzenie otwartego
konkursu, na który wpłynęły 4 oferty.
Wszystkie zostały pozytywnie ocenione przez komisję konkursową i otrzymały dofinansowanie na kulturę,

Informacja z realizacji
Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Łabunie na 2020 r.
W 2020 r. na realizację programu wydatkowano ponad 35,5 tys. zł.
Fundusze zostały przeznaczone m.in.
na przyjęcia psów do schroniska dla
bezdomnych zwierząt, sterylizacje,
kastracje i opiekę nad czworonogami
przekazywanymi do adopcji oraz na
zabranie i utylizacje dzikiej zwierzyny. W 2020 r. zostało odłowionych 16
bezdomnych psów i 38 kotów, w tym 4
psy trafiły do schroniska w Zamościu,
a 12 psów i 38 kotów zostało przekazanych do adopcji.
Uchwała nr 177 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łabunie
Radni przyjęli przedmiotową uchwałę. Zmiany dotyczą formy dachów,
zgodnie z którymi dachy dwuspadowe
i wielospadowe o nachyleniu połaci do
50° lub dachy płaskie i półpłaskie o nachyleniu połaci do 15°, za wyjątkiem
budynków wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji
zabytków, dla których należy stosować
dachy zgodne z ich historyczną formą.
Uchwała nr 178 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Łabunie
Zmiany w przyjętej uchwale dotyczą
m.in. zasad ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu czy warunków scalania i podziału nieruchomości. Tekst całej uchwały dostępny
jest na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Łabunie.
Uchwała nr 179 w sprawie rozpatrzenia petyc ji o poparcie Rządu
Tymczasowej Rady Stanu Narodu
Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego
Radni uznali, że petycja Pani Teresy
Garland nie zasługuje na uwzględnienie (pełna treść uchwały na stronie internetowej BIP UG Łabunie).
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Uchwała nr 180 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
rok 2021
Przyjętą uchwałą zwiększa się planowane dochody i wydatki. Zmiana w budżecie związana jest m.in.
z otrzymaniem dofinansowania na
projekt „Energia słoneczna na terenie
Gminy Łabunie”. Projekt otrzymał dofinasowanie z listy rezerwowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020. W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu – zadanie ponownie
wprowadzono do wykazu przedsięwzięć oraz budżetu gminy i zwiększeniu uległy wydatki inwestycyjne.
Uchwała nr 181 w sprawie zmian
w Uchwale nr XVII/148/2020 z dnia
29 grudnia 2020 r. w Wieloletniej
Prognozie Finansowej
Przyjętą uchwałą dokonano zmian
w wykazie przedsięwzięć w zakresie
wydatków na projekty realizowane
z udziałem środków europejskich.
Chodzi o wspomniany wcześniej projekt „Energia słoneczna na terenie
Gminy Łabunie. Projekt otrzymał dofinasowanie, w związku z tym zadanie
zostało ponownie wprowadzone do
Wykazu przedsięwzięć z wydłużonym
okresem realizacji do 2022 r.

Sesja XX
16 czerwca 2021 r.
Uchwała nr 182 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Łabunie wotum zaufania
Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy za rok 2020,
Rada Gminy udzieliła Wójtowi wotum
zaufania.
Raport do Przewodniczącej Rady Gminy został złożony w ustawowym terminie tj. w dniu 19 maja 2021 r. Raport
obejmuje: podsumowanie działalności
wójta w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów, strategii
i uchwał rady gminy. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której
podejmowana jest uchwała w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Po zakończeniu debaty nad raportem rada
gminy przeprowadza głosowanie nad
udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum
zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.
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Uchwała nr 183 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łabunie
Radni po rozpatrzeniu zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Łabunie za rok 2020.
Uchwała nr 184 w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Łabunie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok
Radni po zapoznaniu się – ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy za 2020 rok, sprawozdaniem
finansowym, opiniami Regionalnej
Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy za 2020
rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla wójta,
informacją o stanie mienia komunalnego gminy i stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy udzielili absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
Uchwała nr 185 w sprawie dopłat dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabunie z budżetu gminy
Radni ustalili dopłaty z budżetu gminy dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków:
1. do 1 m³ dostarczonej wody w wysokości 0,24 zł/m³ netto (0,26 zł/m³
brutto), dla I grupy taryfowej,
2. do 1 m³ zrzuconych ścieków do
sieci kanalizacyjnej w wysokości
1,03 zł/m³ netto (1,11 zł/m³ brutto)
dla I grupy taryfowej.
Dopłaty obowiązywać będą do 30.09.
2021 r.
Uchwała nr 186 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na wykonanie remontu
drogi powiatowej nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski
Radni udzielili pomocy finansowej
w kwocie ponad 14 tys. zł na remont
drogi powiatowej nr 3259L w miejscowości Majdan Ruszowski na odcinku
długości ok. 0,2 km.
Uchwała nr 187 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Sitno na wykonanie przebudowy
drogi gminnej na działce nr ewid.
1444 w miejscowości Jarosławiec
(116445L)
Radni udzielili pomocy finansowej
w kwocie ponad 50 tys. zł na wyko-

nanie przebudowy drogi gminnej na
działce nr ewid. 1444 w miejscowości
Jarosławiec (116445L) w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej wraz
z robotami towarzyszącymi na odcinku ok. 369 mb.
Uchwała nr 188 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Zamojskiemu na budowę chodnika
w pasie drogi powiatowej nr 3246L
Sitno – Łabuńki w miejscowości Łabuńki Pierwsze
Rada Gminy Łabunie podjęła uchwałę
w sprawie udzielenia dotacji celowej
w kwocie ok. 90 tys. zł na wykonanie
chodnika dla pieszych w pasie drogi
powiatowej nr 3246L Sitno – Łabuńki
w miejscowości Łabuńki Pierwsze na
odcinku 400 mb.
Uchwała nr 189 w sprawie zmian
w Uchwale Nr XVII/148/2020 z dnia
29 grudnia 2020 r. w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Uchwałą nr
XX/189/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.
dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków:
Radni podjętą uchwałą dokonali
zmniejszenia wartości zadania remont
drogi powiatowej nr 3259L Suchowola-Majdan Ruszowski o łączną kwotę
20.917 zł – w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym
w starostwie, zmiana dotyczy wydatków z lat 2021-2022. Kolejna zmiana
dotyczyła zadania „umowa koncertowa” związana z miejscem realizacji
umowy z dożynek gminnych na Piknik
w Barchaczowie w 2021 roku. Limity
kwot pozostają bez zmian. W ramach
zmian dodano nowe przedsięwzięcia związane m.in. z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Łabuńki
Pierwsze i Wierzbie – na opracowanie
dokumentacji projektowej.
Uchwała nr 190 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
rok 2021
Radni podjętą uchwałą dokonali
zmian, które dotyczą m.in. zwiększenia planowanych dochodów i planowanych wydatków. Zmiany związane
są z inwestycjami oraz obsługą infolinii dla mieszkańców zgłaszających
zapotrzebowanie na dowóz do punktu
szczepień.

Pełne teksty uchwał na
uglabunie.bip.lubelskie.pl
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Nagrody w dziedzinie kultury wręczone
Na sesji Rady Gminy Łabunie wręczono nagrody w dziedzinie
kultury za 2020 r. Otrzymało je czterech mieszkańców.

N

agrody zostały wręczone na sesji, która odbyła się w środę, 21
kwietnia. Zostały przyznane na
podstawie uchwały w sprawie dorocznych nagród, którą radni uchwalili
w listopadzie ubiegłego roku.
Nagrodę w wysokości 500 zł otrzymała Pani Teresa Mróz z Mocówki.
O jej przyznanie wnioskował Wójt
Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka.
W 2020 r. Pani Teresa Mróz obchodziła 40-lecie swojej pracy twórczej.
To jedna z nielicznych w dzisiejszych
czasach osób, które w sposób nieprzerwany z uszanowaniem tradycji
lokalnej tworzy wieńce dożynkowe.
Zdobywały one liczne nagrody na
dożynkach gminnych, powiatowych
i wojewódzkich. W wywiadzie udzielonym w jednym z wydań gminnego kwartalnika U Źródła Pani Teresa
przyznała, że w ciągu 40-letniej pracy
wykonała prawie 300 wieńców dożynkowych. Tworzy także tradycyjne
szopki świąteczne oraz wyszywa na

Informacja

W piątek, 18 czerwca zakończył
się nabór wniosków o udzielenie w 2021 roku dofinansowania
na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości
stanowiących własność osób
fizycznych. W kolejnym etapie
zostanie złożony wniosek o dofinansowanie na usunięcie i utylizację azbestu oraz zapytanie
ofertowe na wybór firmy, która
zajmie się realizacją zadania.
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu.

płótnie. Społeczna praca Pani Teresy
Mróz ubogaca lokalną historię, pielęgnuje tradycję, co stanowi nierozłączny i wymierny efekt na rzecz obecnych oraz przyszłych pokoleń.
500 zł nagrody Wójt Gminy Łabunie
przyznał również Panu Romanowi
Śliwińskiemu. Do nagrody został
zgłoszony przez Stowarzyszenie Na
Rzecz Aktywizacji Środowisk Lokalnych Po Prostu Razem.
Pan Roman Śliwiński to muzyk, multiinstrumentalista, pedagog. Jest
absolwentem Akademii Muzycznej
w Krakowie. W latach osiemdziesiątych koncertował z Krakowską
Orkiestrą Kameralną w większości
krajów europejskich oraz w Stanach
Zjednoczonych. W latach 2008-2011
nauczyciel Gimnazjum w Łabuniach,
pełnił funkcję Kapelmistrza Łabuńskiej Szkolnej Orkiestry Dętej. Praca
Pana Romana Śliwińskiego zaowocowała sukcesami uczniów Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej w Łabuniach

podczas festiwali i konkursów rangi powiatowej oraz wojewódzkiej.
Przez wiele lat współpracował charytatywnie z Domem Misyjnym oraz
Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach
Pierwszych w obszarze szerzenia kultury przy organizacji pikników charytatywnych na rzecz tych instytucji. Od
kilku lat jest instruktorem Gminnego
Ośrodka Kultury w Krynicach. Jest
również pracownikiem Zamojskiego
Domu Kultury i członkiem Zamojskiej
Kapeli Ludowej „Zamojszczyzna|”. Od
2010 r. jest także kierownikiem artystycznym Szczebrzeskiej Kapeli Podwórkowej. Najważniejsze wyróżnienie to Srebrny Medal Towarzystwa im.
Hipolita Cegielskiego w Poznaniu za
krzewienie idei pracy organicznej.
Nagroda w wysokości 500 zł została
również przyznana Państwu Bogusławie i Emilianowi Sołoduchom.
Wnioskodawcą do nagrody był Wójt
Gminy Łabunie.
Państwo Sołoduchowie nieprzerwanie od wielu lat dbają o lokalną spuściznę swojej miejscowości. Opiekują się
trzema kapliczkami w Barchaczowie.
Oprócz corocznych prac pielęgnacyjnych wykonali kapitalne remonty tych
obiektów, m. in. w 2013 r. – kaplicy
przy Izbie Muzealnej w Barchaczowie.
Każdego roku Państwo Sołoduchowie
wykonują prace konserwacyjne i pielęgnacyjne, nowe nasadzenia kwiatów
i krzewów. Zapalają znicze przy okazji świąt państwowych i innych ważnych rocznic związanych z historią
miejscowości. Dzięki pracy społecznej Państwa Sołoduchów zachowana
zostaje spuścizna i pielęgnowana jest
lokalna historia. To przykład na to,
że bezinteresownie można utrwalać
lokalną pamięć historyczną dla obecnych i przyszłych pokoleń.
dsk

Informac ja z GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje,
że 9 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia
2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3.
Umożliwia ona m. in. korzystanie z elektronicznej Karty Dużej Rodziny wyświetlanej w aplikacji mObywatel.
Posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji.
Warunkiem jest dostęp do aplikacji mObywatel.
Red.

KWARTALNIK GMINY ŁABUNIE
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Sekretarz gminy odeszła na emeryturę
Pani Bogumiła Maziarczuk po ponad 40 latach pracy w Urzędzie
Gminy Łabunie przechodzi na emeryturę. Uroczyste pożegnanie
odbyło się w środę, 21 kwietnia na sesji Rady Gminy.

„Końca dobiega mój czas pracy zawodowej, 28 kwietnia po ponad 40 latach
pracy odchodzę na emeryturę. Moja
droga zawodowa związana była z jednym miejscem pracy. W urzędzie gminy
pracowałam na różnych stanowiskach
i stopniach awansu zawodowego, od referenta, inspektora, kierownika referatu, po zastępcę wójta i sekretarza gminy.
Szmat czasu, dużo wspomnień, chwil
radosnych, ale też i tych smutnych przy
pożegnaniu kolegów i koleżanek, którzy
odeszli na wieczny odpoczynek.
Na swojej drodze zawodowej spotkałam wielu wspaniałych ludzi od których
czerpałam najlepsze wzorce pracy. Pracowałam z 4 kierownikami urzędu –
z naczelnikiem i 3 wójtami. Swoją pracę
zawsze traktowałam jako służbę drugiemu człowiekowi z wielką odpowiedzialnością.
Pewnie przyjdzie czas na jakąś głębszą
refleksję. Jednak ogarniam myślami
wszystkich, z którymi zetknęło mnie
życie w czasie pracy zawodowej i chcę
im wyrazić swoją wdzięczność. Spośród
wszystkich słów wdzięczności wybieram
słowo najpiękniejsze – dziękuję.
A więc!
Dziękuję, wszystkim i każdemu z osobna, za te wszystkie lata, za cokolwiek, co
się stało naszym wspólnym udziałem.
Z tego miejsca chcę skierować swoje słowa podziękowania do byłego wójta Antoniego Wojciecha Turczyna, za zaufanie jakim obdarzył mnie powierzając mi

tak bardzo odpowiedzialne stanowisko
sekretarza gminy, stanowisko, od którego w znacznym stopniu zależy sprawne
funkcjonowanie urzędu.
Dziękuję również obecnemu wójtowi,
Mariuszowi Kukiełce, że pozwolił mi pracować na tym stanowisku do emerytury.
Dziękuję przewodniczącym i radnym
rady gminy poszczególnych kadencji,
z którymi współpracowałam od 1984 r.
Szczególne podziękowania i słowa
wdzięczności kieruję do pracowników
urzędu gminy, tych byłych, przebywa-

jących na zasłużonych emeryturach
i obecnych.
W tym miejscu chcę podziękować mojej
poprzedniczce, Pani Helenie Szkałubie,
która wprowadzała mnie w świat pracy
w administracji publicznej.
Kochani moi współpracownicy, dziękuję za to, że jesteście, że byliście ze mną
wiele lat, za Waszą pomoc i życzliwość.
Dziękuję za każde dobre słowo – a za
każdy mój błąd i nietakt, przepraszam.
Życzę, Wam aby praca w urzędzie gminy
dawała Wam satysfakcję, a najlepszym
wyrazem podziękowania była ludzka
wdzięczność.
Dziękuję byłym i obecnym kierownikom oraz pracownikom jednostek organizacyjnych gminy. Wyrażam Wam
moją gorącą wdzięczność i szacunek za
współpracę.
Życzę wszystkim dobrego zdrowia i międzyludzkiej serdeczności.“.
Tak o swojej pracy na rzecz Gminy Łabunie mówiła na sesji Pani Bogumiła
Maziarczuk, która po ponad 40 latach
pracy przechodzi na emeryturę. Kwiaty oraz podziękowania otrzymała od
Wójta Gminy Łabunie – Mariusza Kukiełki, Przewodniczącej Rady Gminy –
Elżbiety Kuźmy, Wiceprzewodniczącego Rady – Mariusza Klizy oraz radnych.
Wójt w imieniu radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych
oraz pracowników Urzędu Gminy Łabunie podziękował za wieloletnią pracę na rzecz samorządu życząc jednocześnie zdrowia, spokoju i realizacji
swoich pasji oraz zainteresowań. Dsk

28 kwietnia po ponad 40 latach pracy w Urzędzie Gminy Łabunie odeszła na
emeryturę Pani Bogumiła Maziarczuk. Pracowała tu nieprzerwanie od sierpnia 1980 r. Jak wspomniała na sesji Rady Gminy – urząd był jedynym miejscem
pracy. W urzędzie pracowała na różnych stanowiskach i stopniach awansu zawodowego od referenta, inspektora, kierownika referatu, po zastępcę wójta,
a od 2017 roku na stanowisku sekretarza gminy.
W okresie swojej pracy otrzymała odznaczenia państwowe Brązowy Krzyż Zasługi i Medal Złoty za Długoletnią Służbę.
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U nas pachnie kawą
Kontynuujemy cykl dedykowany przedsiębiorcom z gminy Łabunie.
W poprzednim wydaniu kwartalnika „U Źródła” rozmawialiśmy
z producentami kwiatów i warzyw. W związku ze zbliżającym się
wówczas sezonem na zakup roślin ozdobnych postanowiliśmy
pomóc czytelnikom, którzy zaopatrują się w kwiaty sezonowe
a przy okazji wypromować lokalnych przedsiębiorców. Niniejszy
wywiad adresujemy z kolei do kawoszy, a także do koneserów
tego napoju, do turystów, którzy odwiedzą nasza gminę i do
mieszkańców, którzy mogą zaopatrzyć się w kawę wysokiej jakości
wypalanej w niedalekiej odległości od domu.

Teraz zatem zapraszamy do świata
pachnącego kawą. Nie często zdarza
się, że w małej miejscowości, w pobliżu uroków natury można wyczuć...
zapach palonej kawy. Tak jest w Wólce Łabuńskiej koło Łabuń. Tu palarnię kawy otworzył Marek Szwaczkiewicz, właściciel kawiarni Galicya
Cafe na zamojskiej starówce, gdzie
serwuje paloną przez siebie kawę.
Palarnia kawy to miejsce nietuzinkowe. By poczuć smak, zapach tego
miejsca i zrozumieć, że nie jest to zwykły budynek z maszynami i ekspresem do kawy, na czas wywiadu została
zorganizowana mini degustacja kawy
i ręcznie wyrabianych ekologicznych
pralin z ziaren kakaowca...
Dominika Saran-Kudyba: Od kiedy
zaczęła się Pana przygoda z kawą?
Marek Szwaczkiewicz: Z kawą zaczęło się po studiach, czyli prawie 20 lat

temu. Wyjechałem wtedy do Londynu
i rozpocząłem pracować w Costa Coffee. To było chyba w 2002 lub w 2003 r.
Pracowałem tam jako barista. Kawiarnia znajdowała się przy stacji w centrum przesiadkowym, gdzie ludzie
wysiadają, idą do kawiarni po kawę
i z kubkiem kawy udają się do pracy.
Na dwóch ekspresach trzy-kolbowych
robiliśmy tysiące kaw od 6.00 rano
do 10.00. Przy ekspresie pracowały 3
osoby.
Domyślam się, że była to ciężka praca...
Tak (uśmiech).
Jak to się stało, że swoją pasję do kawy
przeniósł Pan na lokalny rynek?
Był to splot wypadków życiowych.
Najpierw była Costa Coffee. Później
wróciłem do Polski i nie pracowałem
z kawą. Potem pojechałem do Dublina
i znów pracowałem z kawą. A co mnie
urzekło? Praca jak praca. Po prostu
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kiedyś trzeba było dokonać życiowego wyboru i tak zająłem się kawą. Tyle
albo aż tyle...
Wielu znanych baristów czy właścicieli kawiarni podróżuje po świecie.
Opowiadają, że tam, gdzie uprawia
się kawę, próbują ją, jeżdżą na plantacje. Czy Pan też miał taki epizod
w swoim życiu?
Tak. Dwa razy byłem w Kenii. Tam jeździliśmy po plantacji. Kawy nie testowaliśmy, ale chodziliśmy po plantacjach, widzieliśmy jak ta kawa rośnie.
Byliśmy też w zakładzie przetwórstwa
kawy. Zanim kawa jest zielona, trzeba
ją obrobić. Widzieliśmy, jak przebiega
ten proces.
Długo Pan tam przebywał?
Za każdym razem dwa tygodnie,
a ostatnio w lutym 2021 r., wcześniej
dwa lub trzy lata temu. Wtedy już biznes kawowy istniał i tam pojechałem,
żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda
i sprowadzić parę worków kawy.
Marzenia o kawie przeniósł Pan na
grunt lokalny...
W Zamościu od 2014 r. mam kawiarnię
Galicya Cafe, a na przełomie 2018/2019
roku powstała Palarnia Kawy w Wólce
Łabuńskiej.
Dlaczego padł wybór na gminę Łabunie?
Bo to jest cudowna gmina (uśmiech).
Jechałem do domu i zobaczyłem, że
ten budynek jest na sprzedaż. Zadzwoniłem do właścicieli i udało się.
Najpierw palarnia kawy była w Mirczu, u moich rodziców w pomieszczeniu gospodarczym. Dojazdy jednak
były uciążliwe – prawie 100 km w obie
strony. Przymierzałem się do kupna
takiego budynku w Zamościu bądź
w okolicach i akurat nadarzyła się
okazja z zakupem budynku w Wólce
Łabuńskiej.
Czy palarnia kawy, kawiarnia to drogi biznes?
Musi się opłacać. Jeżeli biznes się kręci i jest tak jak być powinno, a zazwyczaj nigdy tak nie jest to jest dobrze,
a jeżeli jest tak jak obecnie – to słabo...
przez pandemię.
Chciałabym zapytać teraz Pana o serce tej palarni, czyli o piec do palenia
kawy. Skąd go Pan pozyskał?
Piec jest z Portugalii; firmy Joper. Firma działa od 1962 r. Jest to dobry i niezawodny piec. Jedna z lepszych maszyn, jakie kupiłem do tej pory. Działa
od 2014 r. i nic się w nim nie popsuło,
bo w innych maszynach już się zdążyło coś zepsuć. Mieliśmy na przykład
dwie maszyny do czekolady, które
były o wiele nowsze.
Przy okazji naszego wywiadu miałam
okazję zaobserwować, jak wypalana
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jest kawa. W jaki sposób przebiega
ten proces?
Całe surowe, zielone ziarna kawy
wrzucamy do bębna, bęben się obraca i pod wpływem temperatury oraz
czasu zielona kawa zamienia się na
wypaloną.
Są różne rodzaje kawy. U nas bardziej
popularna arabika – delikatniejsza
i mniej popularna, raczej stosowana
w mieszanych kawach – robusta.
Samej robusty raczej się nie pija, choć
mam jednego klienta, który pije samą
robustę. Raczej jest ona niesmaczna.
Dodajemy ją do espresso po to, żeby
złamać kwasowość arabiki, wzmocnić „kreme”. Czy Polacy piją kawę?
Piją kawę i to coraz więcej. Piją coraz
więcej lepszej kawy i są coraz bardziej
świadomi jej smaku i rodzaju. Dobra kawa musi więcej kosztować niż
marketowa, co przekłada się na cenę.
Polacy mają jednak coraz większą kulturę picia kawy. Na przykład Włochy
słyną z tego, że piją dużo kawy. Nie
jest to prawda. Oni zrobili swój styl
picia kawy esspresso. Więcej kawy
w przeliczeniu na jednego mieszkańca piją Niemcy, Skandynanowie. Moim
zdaniem z kolei Polacy piją lepszą
kawę niż Włosi, Hiszpanie czy Portugalczycy. Włosi mają dobre przetwórstwo kawy.
Coraz więcej Polaków kupuje też
ekspresy do kawy, dla wygodnictwa
te automatyczne, ale wiadomo, że
kolbowe są lepsze – w szanujących
się typowych palarniach kawy raczej
napotkamy ekspresy kolbowe. Czy
zdradzi Pan, w jaki sposób w domu
zrobić dobrą kawę, nie wydając majątku na ekspres?
Po prostu trzeba kupić dobre ziarno
i je zmielić tuż przed zaparzeniem
kawy. Nie mielimy jej na zapas. Trzeba dobrze ustawić młynek tak, żeby
nie była ani za drobno ani za grubo
mielona. Do tego dobra woda. Jeżeli
ktoś ma ekspres kolbowy, to też znaczenie ma ubicie kawy. Jeżeli ktoś nie
ma ekspresu, nie musi inwestować
w niego. Można wtedy kupić – ja tak
piję w domu – filtr porcelanowy, których jest masa. Stawiamy go na kubek,
a w filtr wkładamy papierowy filtr,
wsypujemy 24 g zmielonej kawy na
porcję filiżanki i zalewamy nie wrzącą
wodą, ale w temperaturze 92 st. Wtedy
kawa wychodzi rewelacyjna – nie czujemy kwaśnej kawy.
Co Pan sądzi o popularnych zalewajkach – kawy zalanej wrzątkiem?
Jak ktoś lubi, niech pije (śmiech). Turcy tak piją, chociaż oni nie zalewają jej
wrzątkiem, a wcześniej podgotowują.
Pana ulubiona kawa?

U N A S P A C H N I E K AWĄ

Moja ulubiona kawa to ziarna z Kenii. Sposób zaparzenia – przelewowy
w filtrze lub z ekspresu przelewowego. To zależy od dnia, od pory roku.
W zimie bardziej smakuje mi espresso, a teraz kawa z przelewowego ekspresu.
Jaką kawę piją Polacy? Mniej kwaskowatą, bardziej o smaku karmelu,
orzecha?
Pijemy trochę kwaskowatej kawy, ale
nie pijemy kwaśnej kawy, bo ona jest
niedobra, a to jest różnica. Kwaskowate kawy są dobre, mają swój „charakter”. Jedną z takich kaw jest Kenia,
którą sprzedaję, jest o posmaku owoców cytrusowych i w tym przypadku
kwasowość nadaje kawie „charakteru”. Jakby nie było tej kwasowości,
to byłaby czarna kawa. Jeżeli chodzi
o smak karmelu i orzecha – też takie
kawy pijemy.
Wracając do Pana działalności. Czy
odkąd otworzył Pan palarnię, dzwonią telefony, są ciekawi, by zwiedzić
to miejsce lub zaopatrzyć się w świeżo paloną kawę?
Sąsiedzi przychodzą. Jak widzą, że
stoi samochód lub jak coś się dymi
z komina, to przychodzą. Czasami
dzwonią też, by zobaczyć to miejsce.
Mieliśmy taki projekt tylko, że pandemia zawiesiła jego realizację. Można
by było przyjść, zobaczyć jak się pali
kawę. Wtedy można by było kupić tą
kawę, wypić. Byliśmy już na to przygotowani w poprzednim sezonie, ale
koronawirus pokrzyżował plany. Mieliśmy pouzgadnianych wstępnie przewodników, bo to oni do programów
wycieczek dołączyliby również wyjazd
do palarni kawy. Mówimy o takich
wycieczkach jak zwiedzanie Roztocza,
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Zamościa. W tym roku może uda się to
jeszcze wznowić.
W palarni kawy jest manufaktura
czekoladek
Tutaj m.in. maluje się formy do czekoladek. Jak się roztopi ta czekolada, to
będzie wlewana w te formy. Czekolada
też jest od nas. My nie kupujemy przerobionej czekolady, tylko wyrabiamy
ją od ziarna poprzez kilka etapów.
Czekoladki można kupić w Galicya
Cafe, gdzie jest specjalna witryna.
W jakie rodzaje kawy można zaopatrzyć się w palarni kawy w Wólce Łabuńskiej?
W cały kawowy świat – Brazylia, Peru,
wspomniana Kenia, Honduras,Nikaragua, Ekwador, Etopia i wiele innych. Ja
polecam Kenię, generalnie afrykańskie
kawy. Teraz polecam Etiopię – kawę
organiczną. Najbardziej popularna jest
Brazylia z nutami orzecha i karmelu. Dobre ziarno brazylijskie ma małą
kwasowość i te smaki. Jeżeli mam wybór i jest dostępna, to wybieram kawę
organiczną. Mamy certyfikat ekologiczny. Ziarna kakaowca, które przerabiamy na czekoladę jest również
– w zależności od dostępności – ekologiczne. Teraz mamy również ekologiczną kawę z Ekwadoru, Gwatemali,
Peru i Meksyku. Kładziemy nacisk na
to, by sprzedawać kawy ekologiczne
mimo że są droższe. Siłą rzeczy, skoro
są droższe w zakupie, to paczka kawy
też musi kosztować nieco więcej.
W jaki sposób trafiają do Pana te
duże worki zielonej kawy?
– Zamawiam jedną lub dwie palety
kawy i po prostu trafia do palarni.
Co Pan sądzi o kawie kopi luwak?
100 g takiej kawy potrafi kosztować
nawet 500 zł...
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KOPI LUWAK – gatunek
kawy pochodzący
z południowo-wschodniej
Azji, wytwarzany z ziaren
kawy, które wydobywane
są z odchodów zwierzęcia
z rodziny łaszowatych, łaskuna
palmowego, nazywanego
popularnie cywetą, a lokalnie
luwak.
Łaskun chętnie zjada owoce
kawowca, ale nie trawi jego
nasion, a jedynie miąższ.
Po nadtrawieniu przez
enzymy trawienne i lekkim
sfermentowaniu przez
bakterie produkujące kwas
mlekowy ziarna przechodzą
przez przewód pokarmowy
i są wydalane. Zwierzę zjada
tylko najlepsze owoce, a przez
przejście przez przewód
pokarmowy łaskuna ziarna
kawy tracą gorzki smak i kawa
z nich wytwarzana zyskuje
nowy, łagodny aromat.
Po oczyszczeniu kawę
przetwarza się w typowy
sposób. Ten gatunek zbierany
jest przez ludność z wysp
indonezyjskich (Sumatra,
Jawa, Celebes), a w mniejszym
stopniu z Filipin i Wietnamu.
Wysoka cena skupu skłania
mieszkańców tych terenów do
łowienia łaskunów i karmienia
ich owocami kawy dla łatwego
uzyskania znacznych ilości tego
gatunku kawy. Zwierzęta są
trzymane w ciasnych klatkach,
a ich śmiertelność jest bardzo
wysoka. Dlatego produkcja tego
gatunku kawy była wielokrotnie
krytykowana jako nieetyczna.
Kopi luwak jest jedną
z droższych kaw na świecie –
w 2013 kilogram kosztował od
200 do 400 dolarów. Wynika
to z faktu, że roczne światowe
„zbiory” tego gatunku kawy
wynoszą zaledwie 300–400 kg.
Głównymi konsumentami są
Stany Zjednoczone i Japonia,
chociaż staje się dostępna też
w innych krajach, w tym także
w Polsce.

Źródło: Wikipedia

Piłem ją raz. My jednak nie sprzedajemy tej kawy. Ta kawa w hurcie kosztuje ponad 100 euro za 1 kg. Na taką

kawę trzeba mieć klienta, żeby móc
wypalić.
Przez lata prowadzenia przez Pana
kawowego biznesu zapamiętał Pan
jakieś zdarzenie jako ciekawe, niezapomniane?
W workach z kawą można czasami
znaleźć różne, ciekawe rzeczy. Kawę
przed paleniem przebiera się, stąd
czasami znajduje się dziwne rzeczy:
worki, kamyczki ale nie ma tego dużo.
To wynika z procesu obróbki ziarna
kawowego. Te ziarna trafiają do silosów betonowych i często jest tak, że
pod wpływem wody, czy jakiegoś uderzenia przy popychaniu tego ziarna,
czasami ten silos się kruszy i wpadnie taki kamyk. Teraz jednak takich
rzeczy znajduje się coraz mniej. Przy
lepszej jakości ziarna segregacja jest
dokładniejsza.
Będąc w Kenii widział Pan – tak jak
na filmach dokumentalnych – ręczne
zbiory kawy, czy raczej stosuje się do
tego maszyny?
Tam, gdzie są duże plantacje np. Brazylia, która jest największym producentem kawy na świecie, stosuje się
maszyny. Wjeżdżają urządzenia, jak
u nas, duże kombajny. Są jednak plantacje położone na znacznej wysokości,
gdzie żaden sprzęt nie dojedzie. Tam
kawę zbiera się ręcznie np. ona wzgórzach wulkanów w Afryce, Kenii, Etiopii, Gwatemali czy Salwadoru.
Co jest najtrudniejszego w kawowym
biznesie?
Znaleźć klienta, odbiorcę przy tak nasyconym rynku, bo tych palarni jest
coraz więcej. Z drugiej strony dobrze,
że jest konkurencja, bo musimy się
starać, by wyróżnić się na rynku. My

sprzedajemy kawę m.in. do hoteli,
kawiarni, restauracji, a ten covidowy
czas jest trudny obecnie zarówno dla
nich jak i dla nas, bo jak oni nie sprzedają, to my również. Taki klient jest
wymagającym klientem.
W przypadku dużych palarni kawy
słyszy się opinie, że dym wydobywający się z takiej palarni jest uciążliwy
np. dla osób mieszkających w pobliżu takiego zakładu. Jak jest w przypadku Pana palarni kawy?
Przy paleniu kawy raczej nie ma takiego dymu. Na samym końcu etapu palenia kawy przez ok. 1 min. wydobywa się
dym, który raczej nie jest odrzucający.
Mamy zresztą filtr, który w znacznej
części eliminuje ten zapach.
Czy gdyby miał Pan wybór pójścia
inną ścieżką zawodową, wybrałby
Pan ponownie przygodę z kawą?
Raczej nie.
Czy zostaje Pan w Wólce Łabuńskiej
na dłużej?
Zostaję na dłużej (uśmiech).
Kiedy można przyjechać do palarni
kawy, by zaopatrzyć się w świeżo paloną kawę?
Trudno powiedzieć, bo jesteśmy tutaj
wtedy, gdy jest potrzeba palenia kawy.
Generalnie jesteśmy na miejscu przynajmniej raz lub dwa razy w tygodniu.
Klient może zadzwonić pod nr tel.: 785
036 698 i dowiedzieć się, kiedy będziemy. Na miejscu można kupić świeżo
paloną kawę, ale również w Galicya
Cafe na Rynku Solnym w Zamościu.
Zapraszamy na dobrą kawę do picia
i do kupienia do domu.
Dziękuję za rozmowę
Dominika Saran-Kudyba
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Warsztaty kulinarne w gminie Łabunie
– kakao, czekolada i kawa

„Kakako, czekolada i kawa” – to hasło warsztatów kulinarnych, które
odbyły się we wtorek, 22 czerwca w Palarni Kawy w Wólce Łabuńskiej.

Pachniało organiczną kawą, czekoladą, cebularzami i sosem mole
poblano...

Warsztaty zorganizowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”. Udział w nich wzięli
mieszkańcy gmin zrzeszonych w LGD.

Wydarzenie rozpoczęło się od pokazu palenia kawy. Uczestnicy usłyszeli ciekawostki dotyczące procesu
uprawy, produkcji, rodzajów i sposobów parzenia kawy. Potem przyszedł
czas na gotowanie i przygotowywanie
deserów. Tym razem z osobami biorącymi udział w wydarzeniu zajął się
Adam Cot z zamojskiej firmy Culinaria. Uczestnicy przygotowywali:
cebularze, placki na sodzie z sosem
czekoladowo-kawowym, truskawki
w czekoladzie, gołąbki z olejem roztoczańskim oraz kurczaka w sosie
mole poblano na bazie m.in. migdałów, prawdziwej gorzkiej czekolady,

papryczek chili, goździków i anyżu.
Każda potrawa zawierała składniki
pochodzące m.in. z gminy Łabunie,
jak np. olej roztoczański z Olejarni w Ruszowie, świeżo paloną kawę
z Palarni Kawy w Wólce Łabuńskiej
czy truskawki.
W Palarni Kawy pachniało nie tylko kawą. Warsztaty zakończyły się
degustacją wspólnie przyrządzonych
potraw.

Strażacy
Wirtualny apel majowy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach
przeszkoleni Uczniowie
pod kierunkiem Pani Celiny Zwolak i Pani Doroty Chmury,
Strażacy – ochotnicy z terenu
gminy Łabunie przeszli kurs dla
kierowców – konserwatorów
sprzętu ratowniczego
organizowanego przez Komendę
Miejską Państwowej Straży
Pożarnej w Zamościu.

przygotowali montaż słowno-muzyczny z okazji Narodowego
Święta Konstytucji 3 Maja.

S

ześciu strażaków wzięło udział
w szkoleniu podnoszącym swoje kwalifikacje dla kierowców
konserwatorów. Szkolenie odbyło się
w dniach 22-24 czerwca.
Celem szkolenia było przygotowanie kierowców do wykonywania zadań
z zakresu obsługi sprzętu specjalistycznego, samochodów pożarniczych, urządzeń z silnikami spalinowymi i innych
stanowiących wyposażenie jednostek
OSP ze szczególnym uwzględnieniem
konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie ich sprawności. Kandydaci musieli posiadać
skierowania z Urzędu Gminy Łabunie,
odpowiedni wiek czyli nieprzekroczone 65 lat, prawo jazdy co najmniej kat.
B, skończone szkolenie podstawowe
strażaków ratowników OSP oraz ważne
badania lekarskie.
dsk

Apele patriotyczne to tradycja szkoły,
jednak obecna sytuacja utrudniła jej
realizację. Mimo zmienionych warunków funkcjonowania szkoły, uczniowie pod okiem nauczycieli postanowili
stworzyć wirtualną akademię, by przypomnieć o naszej historii i zastanowić
się, co oznaczają dla nas słowa: Patriotyzm, Wolność, Ojczyzna.
I chociaż każdy z osobna, to jednak
wirtualnie wszyscy razem możemy
obejrzeć przygotowany film, w którym
udział wzięli: Juś Maksymilian, Rycak

Patrycja, Nawrocka Aleksandra, Duda
Agnieszka, Janduła Patryk, Ćwik Maja,
Jastrzębska Ilona, Kisieliński Tobiasz,
Życzkiewicz Wiktoria, Chmura Maksymilian, Śliwińska Martyna, Branecka Nikola, Kisieliński Miłosz. Apel do
obejrzenia na stronie internetowej
szkoły w Łabuniach lub Urzędu Gminy
Łabunie.
Serdecznie dziękujemy uczniom
i rodzicom za okazaną pomoc podczas
nagrania.
ZSP Łabunie
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Święci pańscy z kościoła w Łabuniach
Św. Tekla chroniąca
przed „morowym
powietrzem” czyli
epidemiami

Istnieją tacy święci, których popularność wzmagała się w różnych okolicznościach. Kult świętej Tekli upowszechnił się w XIX wieku, gdy często
występowały choroby epidemiologiczne, od których męczennica miała wybawiać najgorliwszych wiernych. W zamojskiej katedrze znajduje się nawet
relikwia tej świętej. Kult dla męczennicy mieli także łabunieccy parafianie
w XIX stuleciu. Świadczy o tym choćby występujące w metrykach naszej
parafii w tym wieku imię nadawane
chrzczonym dziewczynkom – Tekla, jak
i przekazy o wizerunkach męczennicy.
Św. Tekla jest ukazywana z uniwersalnymi atrybutami męczenników
i wyznawców – palmą męczeństwa
i krucyfiksem. Ubrana jest w długą
suknię z gorsetem, z diadem na głowie. Przy jej nodze stoi zazwyczaj

■

Tomaszów Lubelski, św. Tekla, warsztat Jana
Mauchera, 1782 rok, for. A. Szykuła-Żygawska,
2009 r.

■

Tomaszów Lubelski, św. Tekla, warsztat Jana
Mauchera, 1782 rok, for. A. Szykuła-Żygawska, 2009 r.

zwierzę, wilk lub lew. Ukazywana
bywa również z księgą w dłoni.
Niewiasta jest czczona jako orędowniczka od przypadków losowych,
w szczególności od epidemii i pożarów. Na terenach Rzeczypospolitej jej
kult upowszechnił się w XVIII wieku,

Św. Tekla żyła w I. wieku po
narodzinach Chrystusa. Mieszkała
w Ikonium w Azji Mniejszej.
Wpływ na jej życiowe losy wywarł
Paweł Apostoł, który w latach 4549 odbył pierwszą podróż misyjną.
Prawdopodobnie na spotkaniach
organizowanych przez niego św.
Tekla zapoznała się z prawdami
wiary chrześcijańskiej. Pod
wpływem jego nauk zerwała
zaręczyny z narzeczonym
– poganinem. Złożyła śluby
czystości i poświęciła się Bogu.
Po nawróceniu towarzyszyła
przez pewien czas Pawłowi w jego
podróżach misyjnych, co stało
się przyczyną jej prześladowań.
Istnieje kilka przekazów na temat
okoliczności w jakich zmarła.
Podobno próbowano ją spalić
na stosie w Antiochii i oddać na
pożarcie dzikim zwierzętom,
przed którymi ukrywała się
w jaskini.

gdy kraj często nawiedzały choroby
epidemiologiczne – wówczas odwoływano się do protekcji św. Tekli. Fundowano figury męczennicy i dedykowane
jej kapliczki oraz ołtarze w kościołach.
Figura św. Tekli stoi na placu przy
ul. Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim. Na inskrypcji umieszczonej na
kolumnie, na której wyeksponowano
rzeźbę jest wyryty znamienny napis:
S.T.P. Y MECZENICA PATROKA ODPOWIETRZA GLODU OGNIA ZWIERZOT A. 1782 D. 26 LIPCA. Wiadomo
ze źródeł, że figurę ufundowano na
okoliczność panującej w tym czasie
w mieście epidemii.
Figura orędowniczki przed „morowym powietrzem” była też podobno w Łabuniach – wspominają o tym
najstarsi mieszkańcy miejscowości. Zapewne drewniana, zniszczała.
Wiadomo też, że w łabunieckim kościele znajdował się dedykowany męczennicy ołtarz. Wizerunek św. Tekli
widniał w bocznym ołtarzu naszego
kościoła co najmniej od 1817 roku.
Również się nie zachował. Na marginesie kultu dla św. Tekli w naszej parafii pozostaje jeszcze jedna figura...

Męczennica
czy personifikac ja?
XVIII-wieczna figura
kobiety z tzw. „cel” przy
parafii w Łabuniach
W pomieszczeniach magazynowych
parafii w Łabuniach jest przechowywana XVIII-wieczna drewniana figura przedstawiająca kobietę. Mierzy
1,2 m., nie jest wyżłobiona z tyłu, ale
nie posiada też tam dokładniejszego
modelunku. Stoi na okrągłej bazie.
Rzeźba jest przemalowana farbą olejną, co utrudnia zaobserwowanie jej
modelunku. Widocznych jest dużo
ubytków, zwłaszcza w partiach dłoni.
Rzeźba przedstawia niewiastę
ukazaną w pozycji frontalnej, z wysunięciem lewej nogi. Kobieta jest
nieznacznie odchylona do tyłu, unosi
głowę, a lewą dłoń wyciąga do przodu.
Ubrana jest w długie szaty o ostrym
konturze zagięć, piętrzących się niżej bioder i za postacią, na wysokości zwieńczonej diademem głowy. Jej
talię opina gorset. Pierwotnie mogła
trzymać atrybut. „Łódkowaty” modelunek szat, znany z datowanych

■

Lwów, kościół Bernardynów, św. Tekla, poł.
XVIII w., reprod. Z. Hornung, Majster Pinsel
Snycerz. Karta z dziejów polskiej rzeźby rokokowej, Wrocław 1976, il. 11.

archiwalnie na początek lat 90. XVIII
stulecia figur z kościoła w Radzięcinie
pozwala ustalić, że i ta figura powstała
w tym czasie. Charakterystyczne jest
ujęcie szaty między stopami męczennicy. – Materiał nieco za długiej sukni
„kładzie” się nieznacznie na podłożu.
Twarz ma owalną, o zaokrąglonych
i mało indywidualnych rysach, ze zbyt
dużym jak na niewiastę nosem i głębokimi oczodołami. Wyróżnić daje
się modelunek oczu – tak jak w Radzięcinie – bez zaznaczenia źrenic,
z wyraźnie zarysowanymi górnymi
powiekami.

Autor
Opisana charakterystyka wskazuje, że
figura powstała w warsztacie popularnego w Ordynacji Zamojskiej pod
koniec XVIII wieku snycerza – wykształconego we Lwowie Michała Wurtzera młodszego. Ów rzeźbiarz pracował m.in. przy wyposażeniu kościoła
bernardynów w Radecznicy, dominikanów w Janowie Lubelskim i Krasnobrodzie, franciszkanów w Szczebrzeszynie, czy kościołów w Goraju oraz
wspomnianym Radzięcinie.
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Epidemie w ubiegłych stuleciach
dziesiątkowały całe miejscowości.
Powodem był brak dostępu do
lekarstw, złe warunki sanitarne,
głód. Wiadomo, że epidemia
cholery panowała w Łabuńkach
i okolicznych wsiach w 1831
roku. W miesiącach od marca
do czerwca tego roku Teofila
Karnicka – właścicielka folwarku
w Łabuńkach zdecydowała
się w swym pałacu w tej
miejscowości zorganizować
szpital polowy dla walczących
w Powstaniu Listopadowym.
Nieszczęściem było sprowadzenie
przez żołnierzy na mieszkańców
Łabuniek epidemii. Umieralność
zarażonych chorobą wzrosła
w tym czasie prawie trzykrotnie.
„By choroba nie szła dalej”
mieszkańcy Łabuniek wystawili
wówczas krzyże na granicy
miejscowości, z każdej z czterech
stron świata. Były to tzw. krzyże
morowe, widoczne na XIXwiecznych mapach, z których
jeden jeszcze do niedawna stał
przy trasie Łabuńki-Łabunie,
za mostem. Przed chorobami
mieli chronić patroni imienni:
Tekla, Jan Nepomucen –
orędownicy od wszelkich chorób
i nagłych wypadków związanych
z żywiołem wody. Z tego powodu
w XIX-wiecznych metrykach
chrztów łabuńskiej parafii często
spotyka się te imiona.

wieńczą diademy. Nie wykluczone też,
że jest to postać męczennicy: Barbary,
jednak brakuje postaci identyfikującego ją bezsprzecznie atrybutu.

Pierwotne
usytuowanie figury

O pierwotnym przeznaczeniu figury można wywnioskować z jej ujęcia.
– Niewiasta akomoduje ku środkowemu przedstawieniu – kieruje głowę wysoko w bok. Jej otwarta dłoń
sugeruje gest adoracji. Figura zatem,
pierwotnie stała najprawdopodobniej
w ołtarzu, jest jedną z dwóch lub czterech postaci.
Jedyna wzmianka o figurze w literaturze pochodzi z końca lat 70. ubiegłego stulecia. Wówczas znajdowała
się już w kościele w Łabuniach. Do lat
80. umieszczona była w niszy elewacji
północnej kościoła, a następnie przeniesiona do pomieszczeń przykościel
nych. Z poszukiwań pierwotnego miejsca jej przeznaczenia należy wykluczyć
kościół w Łabuniach, ponieważ w źródłach nie odnotowano tutaj fundacji ołtarza w 2. połowie XVIII stulecia.
Wydaje się prawdopodobne, że mogła
trafić tutaj wraz z innymi obiektami
z kościoła w Radecznicy, przywiezionymi pod koniec lat 60. XIX wieku.
Agnieszka Szykuła-Żygawska

Bibliografia:
H. Gawarecki, J. Marszałek, Lubelszczyzna,
przewodnik, Warszawa 1979, s. 209.
A. Szykuła-Żygawska, Od Karola Burzyńskiego
do Michała Wurtzera młodszego. Warsztat
rzeźbiarski 2. poł. XVIII wieku w Ordynacji
Zamojskiej, Lublin 2012, s. 129-130.

Kogo przedstawia
figura?

Być może rzeźba z Łabuń przedstawia
personifikację. – W kościele Bernardynów we Lwowie znajduje się figura świętej Tekli, dla której przedstawienia zastosowano analogiczny jak
w Łabuniach schemat kompozycyjny. Niewiasta spogląda przed siebie,
a w wyciągniętej dłoni trzyma owinięty wężem krzyż. Być może ten atrybut
trzymała w dłoni niewiasta z Łabuń.
Obydwie kobiety ukazane są w długich szatach i gorsetach, a ich głowy

■

Łabunie, kościół, w niszy po prawej stronie widoczna figura męczennicy, pocz. l. 60., fot. ze zbiorów
A. Szykuły-Żygawskiej
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„Cuda” z papierowej wikliny
W Bibliotece Publicznej Gminy Łabunie prezentujemy prace
Pani Anny Swaczyny. Jest to rękodzieło wykonane z wymagającej
techniki, jaką jest papierowa wiklina: koszyki, koszyczki, dzbanki,
okazałe puzderka, a nawet przedstawienia figuratywne jak anioł
czy florystyczne (kwiaty).

Papierowa wiklina to cienkie rurki
z papieru (najczęściej gazet) służące
do wyplatania różnych przedmiotów
użytkowych, dekoracji oraz ozdób. Do
jej produkcji potrzebne są stare gazety, drewniane patyczki do szaszłyków,
dobry klej do papieru oraz nożyczki.
Przedmioty wykonane z papierowej
wikliny są wytrzymałe, a przy drobnym nakładzie pracy mogą być naprawdę piękne.
Autorka rękodzieła – Pani Anna
Swaczyna (ur. w 1965 r.) jest rodowitą Ruszowianką. Zainteresowania
estetyczne przejawiała od wielu lat.
Przygodę ze zdobieniami rozpoczęła
od wykonywania tortów okazjonalnych. Wykonywała i wykonuje okolicznościowe torty „figuratywne”, np.
w kształcie księgi, auta, lalki. Owe
wypieki, a także wykonane tradycyjną
metodą pisanki prezentowała przed
kilkoma laty na kiermaszach w Mirczu. Tam również pierwszy raz zetknęła się z metodą wyplatania przedmiotów z wikliny papierowej.
W bieżącym roku Pani Anna Swaczyna została doceniona przez profesjonalnych znawców twórczości
ludowej. – Została jedną z laureatek

zamojskiego 44. Konkursu na Palmę
i Pisankę Wielkanocną, organizowanego przez Muzeum Zamojskie, Zamojski Dom Kultury i Stowarzyszenie
Twórców Ludowych Oddział Zamość.
Wielkanocne dzieła twórczyni ludowej
z Ruszowa doceniono w kategorii Pisanki Tradycyjne.
Pani Ania wykonuje także okazałe
palmy wielkanocne. – Ozdobione krypiną i świeżymi gałązkami (np. bukszpanu) można było podziwiać podczas minionych świąt Wielkanocnych
w kościele parafialnym w Łabuniach.
Piękne, estetycznie wykonane
prace Pani Anny Swaczyny znajdują
się w zbiorach prywatnych w kraju
i za granicą (w Niemczech). Do końca
wakacji można je obejrzeć także w Bibliotece Publicznej Gminy Łabunie.
Agnieszka Szykuła-Żygawska

Wiosenny Turniej
dla Przedszkolaków

Biblioteka Publiczna
Gminy Łabunie

Nadleśnictwo
Tomaszów

Biblioteka w Łabuniach przy współpracy
z Nadleśnictwem Tomaszów zorganizowała dla przedszkolaków przedszkoli
w Łabuńkach Pierwszych i w Ruszowie
turniej. Dzieci miały za zadanie stworzyć dużych rozmiarów obraz inspirowany hasłem „Wiosna z mojego okna”.
Na konkurs wpłynęło 10 prac grup
przedszkolnych. Pierwszą nagrodę zdobyła grupa 5A z przedszkola w Ruszowie. Dzieło powstało pod opieką Pani
Agnieszka Węcłak. Wszyscy uczestnicy
turnieju otrzymali upominki, a laureatów odwiedził Pan Karol Jańczyk – leśnik z nadleśnictwa Tomaszów.

Składamy podziękowania wszystkim
wychowawczyniom oraz podopiecznym za pomysłowość i umiejętne
przedstawienie tematu. W dniach 28
IV–7 V czynna była wystawa pokonkursowa owych pięknych wiosennych prac (holl Biblioteki Publicznej
Gminy Łabunie).
Agnieszka Szykuła-Żygawska
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Manufaktura pisanek

Pisanki
z Ruszowa
wygrały
w zamojskim
konkursie
wielkanocnym

To hasło konkursu gminnego konkursu wielkanocnego, który
był organizowany przed Wielkanocą. Uczestnicy mieli za
zadanie wykonanie pisanki w dowolnej technice. Okazało się, że
pomysłowość nie zna granic...

Pani Anna Swaczyna z Ruszowa
została jedną z laureatek
zamojskiego 44. Konkursu na
Palmę i Pisankę Wielkanocną.

dsk

Nagrodzeni w kategorii
Przedszkola
(wpłynęły 22 prace):
I miejsce: Grzegorz
Murmydłowski,
ZSP
w Łabuniach
II miejsce: Filip Churzępa,
um
Za
ZSP w Łabuniach
mo
jskie
III miejsce: Zuzanna Seń, ZSP
w Łabuniach
Wyróżnienie: Maja Kniaź, ZSP w Łabuńkach Pierwszych
e
uz
.M
fot

Pani Anna Swaczyna jest jednym z jedenastu laureatów konkursu. Wielkanocne dzieła twórczyni ludowej z Ruszowa zostały docenione w kategorii
pisanki tradycyjne.
Do konkursu zgłoszono 29 prac.
Organizatorem wydarzenia było Muzeum Zamojskie, Zamojski Dom Kultury i Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział Zamość.
Przypomnijmy: Pani Anna Swaczyna wygrała również w tegorocznym, gminnym konkursie wielkanocnym pt. „Manufaktura Pisanek”. Zajęła
I miejsce w kategorii dorośli.
Gratulujemy wygranej!

Wszystkie prace były wyjątkowe i trudno było wybrać te najlepsze. Dzięki
uczestnikom konkursu udało się stworzyć małą „Manufakturę Pisanek”. Po
pisankach widać było, że w ich przygotowanie zostało włożonych dużo
serca, pracy i zaangażowania. Po
trudnych obradach i jeszcze
trudniejszych wyborach spośród 91 prac komisja wybrała 14.

Nagrodzeni w kategorii Szkoły
Podstawowe (wpłynęły 64 prace):
I miejsce: Julia Dziwura, kl. III a, ZSP
w Łabuniach

II miejsce: Ula Tokarska, kl. I a, ZSP
w Łabuniach
III miejsce: Martyna Bamburska, kl. III
a, ZSP w Łabuniach
Wyróżnienie: Julia Bryk, kl. I b, ZSP
w Łabuniach
Wyróżnienie: Wojciech Juśko, kl.
II b, ZSP w Łabuniach
Nagrodzeni
w kategorii Dorośli
(wpłynęło 5 prac):
I miejsce: Anna Swaczyna
z Ruszowa
II miejsce: Małgorzata
Siek z Wólki Łabuńskiej
III miejsce: Beata Murmydłowska z Barchaczowa
Wyróżnienie:
Dorota
Niemczycka z Łabuń-Reformy
Wyróżnienie: Barbara Pyś z Ruszowa-Kolonii
Komisja konkursowa składa podziękowania uczestnikom konkursu oraz
nauczycielom i rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie prac.
dsk

Od pikniku do ziołowego zakątka
Ziołowo mi – to hasło pikniku ekologicznego, dzięki któremu
w Barchaczowie udało się stworzyć mini-ziołowy zakątek.

W

piątek, 21 maja do Izby Muzealnej w Barchaczowie przyjechali
mali ogrodnicy. Dzięki uczniom klas
„O” z przedszkoli w Ruszowie i Łabuńkach Pierwszych udało się zało-

żyć mały zielnik. Pomocnicy – ogrodnicy posadzili 8 różnych gatunków
ziół: miętę, bazylię, oregano, tymianek, majeranek, rozmaryn, lubczyk
i lawendę. Pojawiło się również kilka

sadzonek poziomek. W trakcie sadzenia mali ogrodnicy słuchali ciekawostek o ziołach – ich właściwościach
leczniczych i walorach smakowych.
Wzięli też udział w quizie o ziołach,
a na koniec każdy uczestnik otrzymał
Dyplom Młodego Zielarza.
Po zasłużonej pacy przyszedł czas
na odpoczynek przy ognisku połączonym ze słodkim poczęstunkiem
i puszczaniem kolorowych baniek.
Organizatorami Pikniku Ekologicznego „Ziołowo mi” byli: Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka oraz
Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie.
Dziękujemy również Kołu Gospodyń Wiejskich w Barchaczowie oraz miejscowej OSP za pomoc
w organizacji i realizacji wydarzenia.
dsk
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Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Łabuńkach Pierwszych
Powitanie wiosny
Dziewiętnastego marca uczniowie klas
I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łabuńkach Pierwszych uroczyście
powitali nadchodzącą wiosnę.
Spotkaliśmy się w sali teatralnej naszej szkoły, która dzięki wspaniałym dekoracjom zamieniła się
w wiosenną łąkę. Tego dnia każde
dziecko miało strój z przygotowanym
wcześniej elementem symbolizującym wiosnę. Każda klasa wspólnie
z wychowawcą przygotowała niespodziankę – piosenkę, wiersz lub inscenizację o wiosennej tematyce, którą
zaprezentowała pozostałym uczniom
i pani dyrektor Dorocie Turczyn, która
przybyła na naszą uroczystość. Dzieci donośnie śpiewały i deklamowały,
by Wiosna nie miała wątpliwości i nie
zwlekała z nadejściem.
Malwina Krzaczkowska, Halina Dybzińska

„Żegnaj, zimo zła – pa, pa,pa!
Witaj nam, wiosenko
– hop,hop, hurra!”
Tymi słowami 22 marca przedszkolaki
z Samorządowego Przedszkola w Łabuńkach Pierwszych pożegnały zimę,
a powitały długo wyczekiwaną wiosnę.
Z okazji nadejścia nowej pory roku
dzieci przygotowały krótkie przedstawienia: pt.” Witaj, Wiosno!”, ”Spóźniony słowik”, muzyczne improwizacje,
wiersze i piosenki. Były tańce, śpiewy, wiosenne quizy, mnóstwo zabawy
i radości.
Elżbietka Kurzwska, Barbara Małys,
Katarzyna Miller, Grażyna Węcłak

Dzień rodziny w przedszkolu

#Chellengeniebieskiemotyle2021#
30 kwietnia 2021 r. dzieci z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Łabuńkach
Pierwszych zostały nominowane przez
Przedszkole Miejskie NR 15 w Zamościu do #Chellengeniebieskiemotyle2021# i pod opieką p. Barbary Małys
i Katarzyny Miller przekazały iskierkę
przyjaźni dzieciom z Autyzmem i ich
rodzicom.
Małys Barbara, Miller Katarzyna

Przedszkolaki na wycieczkach

W dniu 28 maja 2021 r. przedszkolaki
z Samorządowego Przedszkola w Łabuńkach Pierwszych świętowały dzień
Rodziny.
Wychowawcy grup przedszkolnych

W miesiącach wiosennych (maj-czerwiec) przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Łabuńkach Pierwszych brały udział w wycieczkach do
mini zoo w Łabuńkach Pierwszych,
Krainy Zabaw „Jaś i Małgosia” w Zamościu, Wioski Przygody Frajda w Bliżowie oraz do Interaktywnego mini
zoo „Przyjazny zwierz” w Zamościu.
Małys Barbara, Katarzyna Miller,
Grażyna Węcłak, Elżbieta Kurzawska

Ziemio, nie chcemy abyś
była zniszczona, chcemy
żebyś była cała zielona!!!

„Kilometry dobra” w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w Łabuńkach

Co roku 22 kwietnia, na całym świecie
obchodzone jest wyjątkowe święto –
Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym
ważnym dniu powinniśmy wszyscy,
choć przez chwilę pomyśleć o planecie, na której żyjemy i o otaczającej
nas przyrodzie. Nasze przedszkolaki
także uczyły się, jak żyć ekologicznie,
w zgodzie z przyrodą. Dowiedziały się
jak mogą chronić swoją planetę, uczyły
się odpowiedzialności za Ziemię. Z tej
okazji zorganizowaliśmy wiele zabaw
z ekologią w tle. Czytaliśmy edukacyjne wierszyki, rozwiązywaliśmy quizy,
uczyliśmy się ekologicznych piosenek,
segregowaliśmy śmieci. Wspólnie ułożyliśmy „Kodeks przyjaciela przyrody”, wykonaliśmy pracę plastyczną. Na
koniec dzieci złożyły obietnicę przyjaciela przyrody a najmłodsi otrzymały
medale.
Elżbietka Kurzawska, Barbara Małys,
Katarzyna Miller, Grażyna Węcłak

W dniu 09.06.2021 r. po rocznej przerwie spowodowanej pandemią SARS-Cov2, w naszej szkole ponownie ruszyła sprzedaż ciast, z której dochód
przeznaczony jest na wsparcie akcji
organizowanej przez zamojski oddział PSONI. Uczniowie i ich rodzice chętnie włączyli się w pomoc przy
organizacji kiermaszu ciast – każda
klasa przyniosła wypieki, które później były sprzedawane na przerwach.
Oferowane ciasta cieszyły się ogromną popularnością wśród społeczności
naszej szkoły, o czym świadczyły długie kolejki przed stolikami, gdzie były
wyeksponowane słodkości. Mamy nadzieję, że pomimo opóźnionego startu
tej akcji, uda nam się zebrać jeszcze
więcej złotówek, niż ostatnio.
Robert Kożuszek

KWARTALNIK GMINY ŁABUNIE

Sukcesy
przedszkolaków

z Przedszkola z Ruszowa

Aktywnie,
Sportowo,
Rodzinnie
– Dzień Rodziny

w Samorządowym
Przedszkolu w Ruszowie
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„Dzień Kota”
– gminny konkurs plastyczny organizowany przez Bibliotekę Publiczną
Gminy Łabunie. I nagroda Magdalena Byczek, op. A. Grela. Wyróżnienia:
Pola Lewicka, op. A. Grela, Lena Prass,
op. A. Grela, Lena Rycak, op. J. Sokołowska.
„Na Anielskich Skrzydłach”
– powiatowy konkurs plastyczny.
I miejsce Pola Lewicka, op. A. Grela,
III miejsce Nikola Sokołowska, op. A.
Grela, wyróżnienie: Kacper Branecki,
op. J. Sokołowska.
„Wielkanocna kartka
ze zwierzęciem z zamojskiego ZOO”
– wojewódzki konkurs plastyczny:
I nagroda Oliwia Nowakowska, op. J.
Sokołowska,
„Manufaktura pisanek”
– gminny konkurs plastyczny, I miejsce Grzegorz Murmydłowski, op. A.
Węcłak, II miejsce Filip Churzępa, op.
A. Węcłak.
Wiosenny turniej dla przedszkoli
– gminny konkurs plastyczny: I miejsce grupa 5a, op. A. Węcłak, Anna Grela.
„Morza i oceany oczami dziecka”
– konkurs plastyczny. Wyróżnienie:
Szymon Synowiec, op. A. Węcłak.

Przedszkole Ruszów

Dziękuje za nominac ję!

Podjęliśmy wyzwanie. Dwunastego
maja 2021 r. przystąpiliśmy do akcji
na rzecz osób z autyzmem w ramach
#Chelengeniebieskiemotyle2021#.
Celem tej akcji było poszerzenie wiedzy i świadomości na temat autyzmu
i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. Jako
placówka oświatowo-wychowawcza
jesteśmy solidarni z osobami z autyzmem i przekazaliśmy iskierkę wykonując symboliczne zadania: wykonaliśmy działania związane tematycznie
z akcją „Jesteśmy z Wami niebieskimi
motylami”; ubraliśmy się na niebiesko; napisaliśmy o akcji na stronie
naszego przedszkola. Do akcji zostały
zaproszone wszystkie grupy przedszkolne z wychowawcami: grupa 3a
– pani Agnieszka Słupska, grupa 3b
– pani Iwona Zwolan, grupa 4a – pani
Joanna Sokołowska, grupa 4b – pani
Małgorzata Schab, grupa 5a – pani
Agnieszka Węcłak, grupa 5b – pani
Anna Grela. Niech iskierka nie gaśnie
Anna Grela
w naszych sercach.

Ćwiczenia strażaków
w placówkach oświatowych
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łabuniach
oraz w Przedszkolu Samorządowym w Ruszowie
strażacy ćwiczyli próbną ewakuację, były też pokazy.

szkolu w Ruszowie. Strażacy ochotnicy w obu placówkach oświatowych
przeprowadzili próbne alarmy przeciwpożarowe. Ćwiczenia odbywały się
9 czerwca w Łabuniach oraz 16 czerwca w Ruszowie. Celem ewakuacji było
sprawdzenie stopnia przygotowania
do działań w sytuacji np. zagrożenia
pożarem i praktyczne aspekty związane ze zminimalizowaniem zagrożenia.
dsk

Jak szybko, bezpiecznie i sprawnie
przeprowadzić ewakuację, jak udzielić

pierwszej pomocy. To wszystko działo
w szkole w Łabuniach oraz w przed-
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Pożegnanie absolwentów
Dwudziestego piątego czerwca 2021
roku w Szkole Podstawowej w Łabuniach, odbyło się zakończenie
roku szkolnego. Był to dzień podsumowania ciężkiej i wytężonej pracy. Z zachowaniem obowiązujących
obostrzeń sanitarnych, wychowawcy
spotkali się ze swoimi uczniami w salach lekcyjnych. W klasach 1-3 nagrodzono 46 uczniów, wyróżniających się
w nauce i zachowaniu. W klasach 4-8
wyróżniono 48 uczniów. Warunkiem
otrzymania świadectwa z czerwonym
paskiem, jest zdobycie przez ucznia
średniej 4,75 i wyżej, oraz wzorowej
lub bardzo dobrej oceny z zachowania. Uczniowie, którzy osiągnęli takie
wyniki, otrzymali z rąk wychowawców
świadectwa z wyróżnieniem i nagrody
książkowe. Szkolne stypendium naukowe otrzymało 37 uczniów, którzy
zdobyli średnią ocen 5,00 i powyżej,
a 5 uczniów za osiągnięcia sportowe.
Nagrodą Wójta Gminy Łabunie
w formie stypendium, zostali uhonorowani uczniowie, w dwóch kategoriach, za wybitne wyniki w nauce oraz
osiągnięcia sportowe. Stypendium za
wyniki w nauce otrzymali: Oliwia Żuk,
Szkoła Podstawowa w Łabuniach kl.
IV, średnia ocen 5,55; Bartłomiej Garbacz, Szkoła Podstawowa w Łabuniach
kl. V, średnia ocen 5,5; Patrycja Rycak,
Szkoła Podstawowa w Łabuniach kl.
VII, średnia ocen 5,5; Sebastian Sokołowski, Szkoła Podstawowa w Łabuniach kl. VII, średnia ocen 5,21; Miłosz
Kisieliński, Szkoła Podstawowa w Łabuniach kl. VIII, średnia ocen 5,78; Tobiasz Kisieliński, Szkoła Podstawowa
w Łabuniach kl. VIII, średnia ocen 5,78;
Maksymilian Juś, Szkoła Podstawowa
w Łabuniach kl. VIII, średnia ocen 5,78;
Kinga Karchut, Szkoła Podstawowa
w Łabuniach kl. VIII, średnia ocen 5,56;
Martyna Śliwińska, Szkoła Podstawowa
w Łabuniach kl. VIII, średnia ocen 5,67
Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznano następującym uczniom:
Nikola Branecka, Szkoła Podstawowa
w Łabuniach kl. VII, złoty medal w skoku wzwyż w wojewódzkich zawodach
lekkoatletycznych; Alan Kania, Szkoła
Podstawowa w Łabuniach kl. V, wielokrotne zajęcie I miejsca w zawodach
Karate Kyokushin; Krystian Kiszka,
Szkoła Podstawowa w Łabuniach kl.
IV, mistrz wojewódzki w szachach
Wszystkim wyróżnionym
serdecznie gratulujemy!

Pożegnanie absolwentów

Pożegnanie absolwentów klas ósmych
odbyło się 25.06.2021 roku w sali gimnastycznej. W uroczystości wzięli
udział: wójt Gminy Łabunie Pan Mariusz Kukiełka, wiceprzewodniczący
Rady Gminy Pan Mariusz Kliza, proboszcz parafii Matki Bożej Szkaplerznej
i św. Dominika ks. dr Andrzej Łuszcz,
wikariusz – ks. dr Grzegorz Szubtarski, Rada Rodziców Szkoły, Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, wychowawcy klas
oraz rodzice uczniów, którzy osiągnęli
najwyższe wyniki w nauce.
To był szczególny dzień dla klas
ósmych, ponieważ zakończyli kolejny etap swojej edukacji. Pani dyrektor Elżbieta Bodys wręczyła nagrody
uczniom, którzy osiągnęli najwyższe
wyniki w nauce. W klasie 8a nagrody
za wysokie wyniki w nauce i wzorowe
zachowanie, otrzymały: Martyna Śliwińska – średnia ocen – 5,67 , Kinga
Karchut – średnia ocen – 5,56. W klasie
8b nagrody za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali:
Aleksandra Nawrocka – 4,83, Agnieszka
Duda średnia – 5, 00, Maksymilian Juś
– 5,78, Miłosz Kisieliński – 5,78, Tobiasz
Kisieliński – 5,78. Nagrodą Wójta Gminy
Łabunie zostali uhonorowani uczniowie którzy otrzymali najwyższe wyniki, a swoją postawą godnie reprezentowali szkołę. Byli to: Maksymilian Juś
– 5,78, Miłosz Kisieliński – 5,78, Tobiasz
Kisieliński – 5,78, Martyna Śliwińska –
średnia ocen – 5,67 oraz Kinga Karchut
– średnia ocen – 5,56. Ósmoklasiści

otrzymali również słowa uznania i nagrody za sukcesy w konkursach. W tym
gronie znaleźli się: Tobiasz Kisieliński – finalista Wojewódzkiego Kuratoryjnego Konkursu przedmiotowego
z historii oraz tytuł laureata w ogólnopolskiej olimpiadzie historycznej
OLIMPUS – 3 miejsce w kraju, Miłosz
Kisieliński – dyplom laureata w ogólnopolskiej olimpiadzie historycznej
OLIMPUS – 6 miejsce w kraju. Uczniowie do konkursu, przygotowywali się
pod kierunkiem nauczyciela historii,
pani Celiny Zwolak.
Za wychowanie tak zdolnych
uczniów, z rąk pani dyrektor Elżbiety Bodys, podziękowania w formie
listu otrzymali państwo: Anna i Piotr
Dudowie, Wioletta i Tomasz Jusiowie,
Renata i Paweł Karchutowie, Iwona
i Adam Kisielińscy, Elżbieta i Roman
Śliwińscy.
Po części oficjalnej uczniowie
przygotowani pod kierunkiem wychowawców – panią Celinę Zwolak
i panią Elżbietę Suchowicz, wzruszającym słowem i piosenką pożegnali się
ze społecznością szkolną z nadzieją,
że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Podziękowali władzom
gminy, dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom oraz wszystkim pracownikom za trud włożony w edukację
i wychowanie, a wyrazem wdzięczności były kwiaty. Szkolne mury opuściło
37 absolwentów, którzy zapewnili, że
zachowają w pamięci wspólnie spędzony tu czas.
Życzymy wszystkim udanych wakacji, a tym którzy ukończyli naukę
w naszej szkole sukcesów w dalszej
edukacji.
Celina Zwolak
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W SZKOŁACH SIĘ DZIEJE

Wyróżnienie w Konkursie Historycznym

dla Uczennic Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach
Paulina Pyś i Julia Rybak, otrzymały wyróżnienie w XI Edycji konkursu
historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach
SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” Honorowy
patronat nad konkursem objął JE ks. bp dr Marian Rojek – Ordynariusz
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Teresa Misiuk
– Lubelski Kurator Oświaty.
Celem konkursu było kultywowanie
wartości, ideałów i postaw żołnierzy
Polskiego Państwa Podziemnego oraz
zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań
nad historią swojej rodziny lub środowiska związanego z miejscem zamieszkania. Paulina i Julia to uczennice klasy 8b, które przygotowane pod

kierunkiem nauczyciela historii Pani
Celiny Zwolak, zebrały dokumenty,
kserokopie materiałów źródłowych
oraz zdjęcia osób związanych z działalnością Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii
Krajowej na terenie zamojskiego Inspektoratu AK i opracowały w formie
tradycyjnego albumu.

Najzdolniejsi uczniowie uhonorowani

stypendium Wójta Gminy Łabunie

Po raz pierwszy Wójt Gminy Łabunie przyznał stypendia dla
najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych
na terenie naszej Gminy.

W

yróżnienia te otrzymali uczniowie, którzy w roku szkolnym
2020/2021 uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce lub wykazali się wyjątkowymi osiągnięciami sportowymi.
Stypendium Wójta Gminy Łabunie
trafiło do 18 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych
i Szkoły Podstawowej w Łabuniach.
Serdecznie gratulujemy wszystkim
wyróżnionym dotychczasowych osiągnięć i życzymy dobrego, bezpiecznego i w pełni zasłużonego odpoczynku
podczas nachodzących wakacji.

Uczniowie wyróżnieni stypendium
Wójta Gminy Łabunie w roku
szkolnym 2020/2021

Stypendium
za wyniki w nauce:
■ Barbara Kowalczuk, Szkoła Podstawowa w Łabuńkach Pierwszych
kl. IV, średnia ocen 5,55
■ Dorota Ziarkiewicz, Szkoła Podstawowa w Łabuńkach Pierwszych
kl. IV, średnia ocen 5,55
■ Kormelia Semczuk, Szkoła Podstawowa w Łabuńkach Pierwszych kl.
IV, średnia ocen 5,82
■ Kinga Baraś, Szkoła Podstawowa
w Łabuńkach Pierwszych kl. VII,
średnia ocen 5,36
■ Szymon Ułanowski, Szkoła Podstawowa w Łabuńkach Pierwszych kl.
VII, średnia ocen 5,29

Julia zaprezentowała postać swojego pradziadka żołnierza AK – Adama
Droździela, zaś Paulina ukazała konspiracyjną działalność krewnego Józefa Pyś ps.,,Śmiały” żołnierza AK.
Serdecznie gratuluję wyróżnionym i dziękuję za ogromną pracę i zaangażowanie oraz entuzjazm, który
towarzyszył im podczas gromadzenia materiałów. Dziękuję rodzicom
za poświęcony czas i pomoc w dotarciu do źródeł rodzinnych historii.
Dzięki takim postawom kształtujemy
patriotyzm młodego człowieka i rozbudzamy chęć poznawania prawdy
historycznej. Pamięć bohaterów, żyje
Celina Zwolak
w młodym pokoleniu.
■ Jakub Orkiszewski, Szkoła Podstawowa w Łabuńkach Pierwszych kl.
VIII, średnia ocen 5,21
■ Oliwia Żuk, Szkoła Podstawowa
w Łabuniach kl. IV, średnia ocen
5,55
■ Bartłomiej Garbacz, Szkoła Podstawowa w Łabuniach kl. V, średnia ocen 5,5
■ Patrycja Rycak, Szkoła Podstawowa w Łabuniach kl. VII, średnia
ocen 5,5
■ Sebastian Sokołowski, Szkoła Podstawowa w Łabuniach kl. VII, średnia ocen 5,21
■ Miłosz Kisieliński, Szkoła Podstawowa w Łabuniach kl. VIII, średnia
ocen 5,78
■ Tobiasz Kisieliński, Szkoła Podstawowa w Łabuniach kl. VIII, średnia
ocen 5,78
■ Maksymilian Juś, Szkoła Podstawowa w Łabuniach kl. VIII, średnia
ocen 5,78
■ Kinga Karchut, Szkoła Podstawowa
w Łabuniach kl. VIII, średnia ocen 5,56
■ Martyna Sliwińska, Szkoła Podstawowa w Łabuniach kl. VIII, średnia
ocen 5,67
Stypendium
za osiągnięcia sportowe:
■ Nikola Branecka, Szkoła Podstawowa w Łabuniach kl.VII, złoty medal
w skoku wzwyż w wojewódzkich
zawodach lekkoatletycznych
■ Alan Kania, Szkoła Podstawowa
w Łabuniach kl. V, wielokrotne zajęcie I miejsca w zawodach Karate
Kyokushin
■ Krystian Kiszka, Szkoła Podstawowa w Łabuniach kl. IV, mistrz wojewódzki w szachach
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LAT SPARTY
ŁABUNIE

W

niedzielę, 27 czerwca odbyły
się obchody 70-lecia powstania klubu połączone z rodzinnym piknikiem sportowym. Uroczystości rozpoczęły się od przedstawienia
rysu historycznego klubu, który przedstawiła Beata Synowiec. Wręczono również statuetki „Zasłużony dla Sparty Łabunie”. Otrzymali je: KGW w Łabuniach,
Dariusz Grela, Jan Maksymiec, Adam
Niemczuk oraz Wójt Gminy Łabunie –
Mariusz Kukiełka. Kolejnym punktem
uroczystości były przemówienia i podziękowania dla działaczy, sympatyków
oraz następujących sponsorów: sklep
wielobranżowy z Wólki Łabuńskiej
Państwa Krzysztofa i Krystyny Wiater,
GlassZam-Ireneusz Wiatrzyk, M. Pol
Mirosław Policha, Bar pod Lasem – Mariusz i Justyna Kozioł, Dajar-Poż – Danuta Wiater, Jan Pupiec, Robert Wilk,
Hurtownia warzyw i owoców Eco Fresh
w Łabuniach Leszek Gołąb.
Wśród zaproszonych gości obecni
byli: Wójt Gminy Łabunie – Mariusz
Kukiełka, Zastępca Wójta – Sebastian
Pełech, Prezes ZOZPN – Stanisław
Pryciuk, Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Łabunie – Mariusz Kliza, radny
i sołtys Łabuń – Adam Kniaź oraz inni
przedstawiciele RG Łabunie, Prezes
Zarządu Gminnego OSP w Łabuniach
i Wiceprezes Zarządu Powiatowego
OPS RP – Mariusz Branecki, trener
AMSPN Hetman Zamość – Dariusz
Waryszak oraz KGW w Łabuniach,
które pomogło w realizacji obchodów
70-lecia Sparty, a także członkowie
klubu i mieszkańcy gminy Łabunie.
Po części oficjalnej rozpoczął się
rodzinny piknik sportowy, który poprowadził – Piotr Latawiec. W programie znalazły się: mecz Akademia

Sparty – AMSPN Hetman Zamość,
mecz Oldboje – Sparta oraz konkursy.
Dla przybyłych gości i mieszkańców
zorganizowano poczęstunek a najmłodsi mogli bawić się na dmuchanym placu zabaw.
Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych
konkurencji,
które
przeprowadzono na rodzinnym pikniku sportowym, a przy okazji dziękujemy rodzicom i ich pociechom
za udział w wydarzeniu, bo to dzięki
mieszkańcom naszej gminy tworzy się
historia GKS Sparta Łabunie.
Uczestnicy konkurenc ji:
Tor przeszkód
1. Karol Wiśniewski
2. Igor Branecki
3. Karolina Douse
4. Kacper Helman
5. Szymon Gryszyn
6. Celina Pokryszka
7. Emilka Wiśniewska
8. Natan Opaliński
9. Sandra Branecka
10. Krystian Juś
11. Amelia Binda
12. Marta Palikot
13. Maciej Gryszyn
14. Dawid Kania
15. Filip Bil
Zwycięzcy klasy I-II
1. Celina Pokryszka
2. Emilia Wiśniewska
3. Krystian Juś
4. Natan Opaliński
Klasy III-IV
1. Dawid Kania

2. Maciej Gryszyn
3. Igor Branecki
4. Marta Palikot
Uczestnicy konkurenc ji:
Starzał do bramki na celność
1. Dawid Kania
2. Maciej Gryszyn
3. Patryk Zygmunt
4. Filip Pokryszka
5. Wiktor Nicpoń
6. Mariusz Bazan
7. Dominik Sokołowski
8. Jakub Byczek
9. Krystian Kiszka
10. Filip Cieśla
11. Kamil Puzio
12. Oskar Pardyka
13. Mateusz Sobań
14. Alan Kania
15. Krystian Zwolan
16. Szymon Gryszyn
17. Wiktor Gryszyn
18. Mikołaj Karwina
19. Szymon Majkut
20. Michał Zakrzewski
21. Cyprian Zygmunt
22. Filip Bil
23. Miłosz Słupski
24. Dominik Dudek
25. Tymon Chmielecki
26. Wojciech Burdzy
Zwycięzcy
1. Wiktor Nicpoń
2. Kamil Puzio
3. Ex aequo: Filip Pokryszka,
Filip Cieśla, Michał Zakrzewski,
Cyprian Zygmunt

Sparta z awansem!
Po sześciu latach gry w „A” Klasie, drużyna Sparty sprostała
oczekiwaniom kibiców i awansowała do klasy Okręgowej.
Runda wiosenna rozpoczęła się
z opóźnieniem ze względu na nałożone obostrzenia. 24 kwietnia rozegraliśmy pierwsze spotkanie w rundzie
rewanżowej. Nasi zawodnicy musieli
przystosować się do niecodziennego
systemu grania. Jako, że liga zaczęła
się miesiąc później niż powinna, trzeba było nadrabiać zaległości w środku
tygodnia. Takim sposobem liga rozgrywana była w weekendy (co tydzień)
i środy (co 2 tygodnie). Wiosnę rozpoczęliśmy wzorowo, bowiem w pierwszych trzech meczach zdobyliśmy
komplet punktów, nie tracąc przy tym
ani jednego gola. Pierwszą porażkę odnieśliśmy w Bełżcu, gdzie musieliśmy
uznać wyższość tamtejszego Orkana.
Kolejne sześć meczów toczyło się już po
naszej myśli – komplet zdobytych puntów i co ważne, duża ilość strzelonych
goli w każdym z nich. W 23. kolejce podejmowaliśmy na własnym terenie BKS
Bodaczów. To starcie przejdzie do historii jako najwyższa w XXI wieku wygrana Sparty w meczu o punkty. Wynik
to aż 13:0. Awans do klasy Okręgowej
zapewniliśmy sobie w wyjazdowym
meczu przeciwko Relaxowi Księżpol.
Mimo, że to gospodarze objęli jako
pierwsi prowadzenie, potrafiliśmy
odwrócić losy spotkania i zwyciężyliśmy 4:1. Cel został więc wykonany,
jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia. W lidze toczyła się bowiem walka
o mistrzostwo pomiędzy Włókniarzem
Frampol, Andorią Mircze i naszą ekipą.
Ostatecznie końcówka sezonu nie należała do Sparty i po dwóch porażkach
(z Włókniarzem i Olendrem) oraz remisie z Andorią, musieliśmy zadowolić
się trzecią lokatą w tabeli. Najważniejsze zadanie zostało jednak wykonane
i to jest najważniejsze. Dużym pozytywem tego sezonu jest to, że podopiecz-

ni Krzysztofa Krupy trafili do siatki rywali aż 91 razy co daje średnią 3,5 gola
na mecz. Szkoleniowiec Sparty desygnował do gry podczas 26 spotkań aż
30 zawodników. Najlepszym strzelcem
w drużynie został Michał Przyczyna
z 20 bramkami na koncie, natomiast
najwięcej asyst zanotował Sebastian
Palikot – 18. Najlepszym zawodnikiem
naszej drużyny został wyżej wymieniony Sebastian Palikot, który zwyciężył to
właśnie wyróżnienie po wewnątrzklubowym głosowaniu. Na klubowym facebooku Sparty można znaleźć wywiad
Kolejka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
18.
14. (zal.)
19.
20.
21.
22.
16. (zal.)
23.
24.
17. (zal.)
25.
26.

Nazwa
Alwa Brody Małe
Szyszła Tarnoszyn
Szumy Susiec
Andoria Mircze
Sparta Łabunie
Piast Babice
Sparta Łabunie
Graf Chodywańce
Sparta Łabunie
BKS Bodaczów
Sparta Łabunie
Włókniarz Frampol
Sparta Łabunie
Cosmos Józefów
Sparta Łabunie
Sparta Łabunie
Orkan Bełżec
Sparta Łabunie
Metanoja Lipsko
Sparta Łabunie
Sparta Łabunie
Relax Księżpol
Sparta Łabunie
Sparta Łabunie
Olender Sól

K

Poz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nazwa
Włókniarz Frampol
Andoria Mircze
Sparta Łabunie
Orkan Bełżec
Olender Sól
Grof Chodywańce
Szumy Susiec
Relax Księżpol
Szyszła Tarnoszyn
Piast Babice
BKS Bodaczów
Alwa Brody Małe
Metanoja Lipsko
Cosmos Józefów

Pozycja – pozycja w tabeli po danej kolejce, zal. – zaległa kolejka

darzeniu brali tylko ci zawodnicy,
którzy posiadają licencję szachową.
10-letni Krystian pokazał, że nie ma
sobie równych i stanął na podium,
zajmując I miejsce. Młody szachista
stoczył 7 pojedynków, z czego wygrał
6 partii.

Mecze Punkty
26
62
26
60
26
56
26
52
26
47
26
41
26
33
26
30
26
30
26
30
26
27
26
25
26
24
26
8

z naszym pomocnikiem ale i kilka innych ciekawych rozmów z zawodnikami bądź trenerem.
Brawa dla całej drużyny za ubiegły sezon i już teraz zapraszamy do
wspierania Łabuńskiej Sparty w rozgrywkach klasy Okręgowej!

SPARTA ŁABUNIE – sezon 2020/2021
Mecze
1:3
Sparta Łabunie
2:2
Sparta Łabunie
1:2
Sparta Łabunie
4:1
Sparta Łabunie
10:0
Cosmos Józefów
1:2
Sparta Łabunie
2:0
Orkan Bełżec
0:5
Sparta Łabunie
4:1
Metanoja Lipsko
0:2
Sparta Łabunie
2:0
Relax Księżpol
2:0
Sparta Łabunie
1:5
Olender Sól
0:9
Sparta Łabunie
5:0
Alwa Brody Małe
2:0
Piast Babice
1:0
Sparta Łabunie
7:1
Graf Chodywańce
0:4
Sparta Łabunie
4:2
Szumy Susiec
13:0
BKS Bodaczów
1:4
Sparta Łabunie
1:1
Andoria Mircze
1:6
Włókniarz Frampol
2:1
Sparta Łabunie

Nasz król szachów
rystian Kiszka z Ruszowa zajął
I miejsce na szachowym Turnieju Młodych Talentów do lat
14-stu. Zawody zostały zorganizowane 2 maja w Lublinie.
Organizatorem zawodów był Lubelski Klub Szachowy. Udział w wy-
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Pozycja*
2
3
1
7
5
4
3
1
1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
2
3
3
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Sukcesy karateków z Łabuń

Rekord życiowy

Patryka Krupy

I miejsce w klasyfikacji Drużynowej na Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików!!! 22 maja 2021 w Hali AWF Białej
Podlaskiej odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego
i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.

Zawodnicy Zamojskiego KKK mogli w tak licznej grupie konkurentów
wykazać się swoimi umiejętnościami
taktycznymi i technicznymi, które wykorzystali wygrywając swoje kategorie.
Wyniki zawodników z Gminy Łabunie
Zamojskiego Klubu Karate Kyokushin:
■ Alan Kania I m-ce w kategorii
kumite młodzików – 45kg, I miejsce w kategorii kata
■ Marcin Jastrzębski po zaciekłych
pojedynkach nie zakwalifikował
się do strefy medalowej
Kolejny sukces łabuńscy karatecy
wywalczyli na V Międzynarodowym

Turnieju Karate Kyokushin w Białymstoku. Alan Kania zajął I m-ce w kategorii kumite młodzików – 45kg oraz
I miejsce w kategorii kata, a Dawid
Kania – I miejsce w kategorii kumite
dzieci – 30kg. Nasi na podium stanęli
także w Dukli na VI IKO Przełęcz Cup.
Alan Kania zajął I m-ce w kategorii
kata młodzików, Marcin Jastrzębski
– I miejsce w kategorii kumite młodzików – 40kg, Dawid Kania – I miejsce w kategorii kumite dzieci – 35kg II
m-ce w kategorii kata a Jakub Proć III
w kategorii kumite dzieci +30kg. Z kolei na International Integration Cup Kyokushin Karate In Memory Of Sosai Mas
Oyama.w Tomaszowie Lubelskim Alan
Kania zajął I m-ce w kategorii kumite
młodzików – 45kg, I miejsce w kategorii kata, Dawid Kania II miejsce w kategorii kumite kadetów – 35kg II m-ce
w kategorii kata a Jakub Proć III miejsce w kategorii kumite dzieci +35kg.
dsk

Turniej karate w Łabuńkach Pierwszych
12 czerwca w hali sportowej Szkoły
Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Młodzików
i Juniorów Młodszych i Puchar Wójta
Gminy Łabunie w Karate Kyokushin.
Zawody miały szczególny charakter
odbyły się pod hasłem: „Z nami Ania
znokautuje glejaka!!!”
Ania jest naszą zawodniczką, dzisiaj toczy swoją najważniejszą walkę w życiu.
My jako rodzina Kyokushin sekundujemy jej wszyscy i życzymy zwycięstwa
w walce z nierównym przeciwnikiem.
Do hali w Łabuńkach przybyło 230
zawodników z 16 Klubów. Uroczystego
otwarcia i wręczenia nagród dokonał
Pan Mariusz Kukiełka Wójt Gminy Łabunie oraz Pani Elżbieta Kuźma Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie.
Po raz kolejny potwierdziło się, że
mamy wielu wspaniałych i bezinteresownych przyjaciół, że ogromne pokłady dobra, empatii tkwią w każdym
uczestniku zawodów bez względu
czy był zawodnikiem, sędzią czy kibicującym rodzicem. Zorganizowana
zbiórka przerosła nasze oczekiwania.
Dowodem na to jest zebrana kwota
8 620,88 zł i 10 €!

To pieniądze, które już niebawem
trafią do Ani na zrzutka.pl
Klubom:
• Bialski Klub Karate Kyokushin
• Białostocki Klub Karate Kyokushin
KANKU
• Bushi Team
• Chełmska SKK SATORI – sensei
Bartek Zakrzewski zebraną kwotę
przekazali w różowej śwince-skarbonce, którą doręczymy Ani (kwota
ze skarbonki zasiliła ogólną kwotę
zbiórki).
• KANKU Chełm
• KKK w Czarnej Białostockiej
• KKK w Zalesiu
• Krośnieński Klub Karate Kyokushin
• Lubelski Klub Karate Kyokushin
• Łukowski Klub Karate Kyokushin
• Myślenicka Akademia Karate “BYAKKO”
• RAPTOR Radzyński Klub Karate
Kyokushin
• SKS BUSHIDO
• Sokólski KKK
• Tomaszowski Klub Kyokushin Karate
• Zamojski KKK
oraz prywatnym darczyńcom znacznych kwot:
• sensei Andrzej Kruk,

Pochodzący z gminy Łabunie
Patryk Krupa zajął I miejsce
na Mistrzostwach Polski
Zrzeszenia LZS U18 i U20
w Słubicach.

Zawody odbyły się w dniach 0406 czerwca. Patryk zajął I miejsce
w biegu na 100 m U20 (10.54 rekord
życiowy). Zdobył także III miejsce
w biegu na 200 m U20 (21.98).
dsk

fot. KS Agros Zamość

Michał Mazur

na podium

Fantastyczne wyniki osiągnęli zawodnicy Klubu Sportowego „Agros”
Zamość podczas Grand Prix Lublin
i 2. Wojewódzkiego Kwalifikacyjnego
Mityngu LOZLA. Zawody odbyły się
w dniu 23 maja 2021r. /niedziela/ na
stadion MOSiR w Lublinie. Swoją dużą
cegiełkę do sukcesu dołożył sportowiec z gminy – Michał Mazur. Zajął miejsce w rzucie młotem (7.26 kg)
z wynikiem 66.98 (rekord życiowy).
Red.

sensei Dariusz Cymmerman oraz
Firma Usługi Transportowe Borek
Krzysztof
jako organizatorzy Zamojski KKK
dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w zbiórce i przyczynili się
do tego, że na twarzy Ani pojawi się
uśmiech a na twarzy jej rodziców pojawiły się łzy wzruszenia i szczęścia.
To jest bezcenne. Dziękujemy za zaangażowanie i hojność.
•
•

Zawodnikom gratulujemy świetnych
startów, dzięki którym Zamojski KKK
w rywalizacji drużynowej wywalczył
I miejsce. Rodzicom dziękujemy, że jesteście i możemy na Was liczyć. Osu !
Shihan Krzysztof Policha

KWARTALNIK GMINY ŁABUNIE
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Lekc ja żywej historii

Wspomnienia z wysiedleń Dziecka Zamojszczyzny
Imię szkoły Dzieci Zamojszczyzny, zobowiązuje uczniów do pogłębiania wiedzy
na temat historii z okresu II wojny światowej, a zwłaszcza niemieckiej akcji
wysiedlania Polaków z Zamojszczyzny. Stąd na lekcjach uczniowie nie tylko
z podręczników zdobywają wiedzę, ale również przez spotkania z seniorami,
którzy są ostatnimi żyjącymi świadkami historii. Uczeń od nikogo nie dowie
się o historii tak, jak od jej żywych świadków. Istotą spotkania i rozmowy nie
jest nauka o ważnych wydarzeniach w ogólnym znaczeniu, ale skupienie się na
losach jednostki, jej przeżyciach i doświadczeniu tragicznej sytuacji.
Uczennica klasy 8b Agnieszka Duda, pod
kierunkiem nauczyciela Celiny Zwolak,
przeprowadziła rozmowę z Dzieckiem
Zamojszczyzny, Panem Romanem Kostrubcem.
A.: Czy mógłby mi Pan opowiedzieć od
czego zaczęły się wysiedlenia na Zamojszczyźnie?
Pan R. Kostrubiec: Wszystko zaczęło się
01.09.1939 roku. Właśnie tego dnia Niemcy napadli na Polskę, a za kilkanaście dni
Związek Sowiecki od wschodu zaatakował nasz kraj. Zamojszczyzna znalazła
się pod okupacją niemiecką. Mordowano
najbardziej światłych Polaków: nauczycieli, księży, lekarzy, policjantów. Ludzie
bez powodu tracili życie, czuli się bezsilni i wystraszeni. Jednak najgorsze dla
tutejszych mieszkańców rozpoczęło się
podczas wysiedlenia Zamojszczyzny.
A.: Od jakich miejscowości zaczęto wysiedlenia?
Pan R. Kostrubiec: Wysiedlenia zaczęły się od Skierbieszowa i okolicznych
wiosek. To było 27 listopada 1942 roku.
Mieszkańców gminy Łabunie wysiedlenia dotknęły niedługo przed Bożym
Narodzeniem, między 10 a 12 grudnia.
Hitlerowcy nad ranem okrążyli jeszcze śpiące wioski, wyganiali wszystkich
z domów. Nawet nie było czasu ze sobą
wziąć najpotrzebniejszych rzeczy. Ludzie uciekali do lasów, nie wszystkim
jednak się udało. Do uciekających ludzi
Niemcy strzelali. Niektórzy wracali potem do swoich domów, jeśli była taka
możliwość. Wysiedlono łącznie 287 wsi.
A.: Czy wszystkie wioski z naszej gminy
były wysiedlone?
Pan R. Kostrubiec: Większość tak, nie
wysiedlono tylko Majdanu Ruszowskiego
i Wólki Łabuńskiej. W Majdanie Ruszowskim w okolicznych lasach ukrywała się
partyzantka, teren był otoczony lasem,
więc Niemcy chyba bali się tych okolic.
A.: Czy Pana rodzinę też wysiedlono?
Pan R. Kostrubiec: Tak, miałem wtedy
5 lat. Niemiecki żołnierz wszedł do naszego domu i strasznie zaczął krzyczeć.
Bardzo się bałem, moje siostry zaczęły
płakać. Jedna miała 2,5 roku, druga 1,5
roku. Mama wyprowadziła nas na zewnątrz. Rodziców oraz nas – dzieci załadowali na furmanki razem z innymi
mieszkańcami i wywieziono do obozu
przejściowego w Zamościu.

A.: Czy domy były wówczas palone po
wysiedleniach?
Pan R. Kostrubiec: Nie, w domach osiedlali niemieckie rodziny, szczególnie
w tych ładniejszych. Chodzili oni w takich czarnych mundurach. Wszyscy nazywali ich „czarni”.
A.: Wróćmy jeszcze do tych obozów
przejściowych. Mówił Pan, że wywozili
ludzi do Zamościa. Gdzie znajdował się
ten obóz przejściowy?
Pan R. Kostrubiec: Obóz przejściowy znajdował się na ulicy Piłsudskiego,
obecnie mieści się tam Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.
A.: Co działo się później z ludźmi – już
w tym obozie i z Pana rodziną oczywiście?
Pan R. Kostrubiec: Następowała segregacja. Młodych zabierano do pracy
w III Rzeszy, matki z dziećmi wywożono
w okolice Warszawy do Siedlec, a starszych i chorych do niemieckim obozów
koncentracyjnych. Tak, niemieckich! Bo
teraz chcą nam wmówić, że to były polskie obozy. Szczególnie tragiczne były
losy 30 tysięcy dzieci z Zamojszczyzny.
Około 10 tysięcy z nich wywieziono do
Niemiec w celu germanizacji, około 8
tysięcy zmarło z zimna, głodu, chorób,
braku leków i wycieńczenia.
A.: Pana rodzinę też rozdzielono?
Pan R. Kostrubiec: Tak, mój ojciec został wywieziony do pracy do Niemiec,
a mnie wraz z rodzeństwem i mamą
wywieźli do Siedlec. Tam dostaliśmy
taką szopę drewnianą na mieszkanie,
dziury w ścianach, pod spodem piwnica. Było nas tam czworo: ja, dwie
siostry i mama oraz taka pani z córką
i kilkunastoletnia niepełnosprawna
dziewczyna. Kobiety zatykały te dziury
szmatami, mieszkańcy przynosili nam,
co mogli: trochę drzewa na ogrzanie,
jedzenie. Nie było tego wiele. Pamiętam
pierogi pieczone z burakami bydlęcymi, wtedy wszystko było dobre. Po jakimś czasie przyjechał tam mamy brat
i mnie wykradł. Miałem szczęście. Po
jakimś czasie pojechał tam też dziadek
i zabrał też siostry, najpierw na Majdan Ruszowski, a potem do Ruszowa,
bo tam mieszkaliśmy. Pod Siedlcami
byliśmy prawie rok. Były tam tworzone
ochronki dla dzieci, bo dorośli musieli
pracować u Niemców.
A.: Ten obóz przejściowy to był tylko
w Zamościu?
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Pan R. Kostrubiec: Był jeszcze w Zwierzyńcu, tam mieszkał wówczas Jan Zamojski z żoną Różą i organizowali pomoc dla dzieci. Też zorganizowali taką
ochronkę dla dzieci, karmili je i opiekowali się ile mogli. Jan Zamojski pojechał
nawet do Lublina, żeby się wstawić za
tymi dziećmi. To było niebezpieczne, bo
mogli go tam wtedy zabić. Najgorszy los
miały wtedy dzieci, bo one są bezbronne, całe wysiedlenie dotyczyło ziemi na
Zamojszczyźnie i stąd nazwa „Dzieci Zamojszczyzny”.
A.: Czas wysiedleń to był okres przedświąteczny, ludzie chyba byli załamani.
Nie mogli nawet świętować i modlić się
tak, jakby tego chcieli. Jak sobie radzili?
Pan R. Kostrubiec: Faktycznie było
trudno, ludzie potrzebowali wsparcia
duchowego. Poproszono proboszcza
parafii łabuńskiej ks. Andrzeja Kostrzewę, który mieszkał w Zamościu
przy Kolegiacie,aby odprawił Pasterkę. Ksiądz się zgodził, wszystko było
zorganizowane w wielkiej tajemnicy.
Przyjechał do Łabuniek Tuczapy do
domu Feliksa Turczyna. Tam czekali
już partyzanci i grupa mieszkańców,
spożyli skromną wieczerzę wigilijną
a tuż przed godziną 23 furmanką pojechali do lasu jatutowskiego, zachowując przy tym wielką ostrożność.
Ustawiono tam prowizoryczny konfesjonał i prosty stół, na którym proboszcz o północy celebrował pasterkę
w intencji mieszkańców tej ziemi. Na
terenie naszego cmentarza jest krzyż,
który upamiętnia to wydarzenie. Jest
tam również tablica upamiętniająca
wszystkie Dzieci Zamojszczyzny.
A.: A są jeszcze gdzieś miejsca upamiętniające Dzieci Zamojszczyzny?
Pan R. Kostrubiec: Tak, przed domem
parafialnym rosną dwa dęby, po lewej
stronie kaplicy nosi nazwę „Dzieci Zamojszczyzny” a po prawej stronie „Jana
Pawła II”.
A.: Czy na rotundę też wysiedlano?
Pan R. Kostrubiec: Tak, ale tam wysiedlano inteligencję, np. tam zginął Hrabia Szeptycki z Łabuń. Teraz jest tam
jedna cela poświęcona Dzieciom Zamojszczyzny. Część zmarłych wywożono na cmentarz przy ul. Peowiaków
i tam również jest pomnik upamiętniający Dzieci Zamojszczyzny.
A.: Czy zna Pan kogoś, kto z prac w Niemczech powrócił po wojnie do domów?
Pan R. Kostrubiec: Tak, na przykład mój
ojciec.
A.: Opowiadał jak tam pracował?
Pan R. Kostrubiec: Tak, to była ciężka
praca. Polacy musieli mieć przyszytą do
ubrania literę,,P”, żeby było wiadomo, że
to Polacy. Byli wówczas bardzo źle traktowani. Pracował tam od 1942 do 1945
roku.
A.: Bardzo dziękuję za wywiad, to była
żywa, niezapomniana lekcja historii.
Rozmawiała:
Agnieszka Duda
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Łabuńskie czworaczki

Sto lat po przybyciu Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi do Łabuń
Jest okres letni. Na dworze chyba ciepło, ponieważ dzieci są ubrane tylko
w śpioszki i sweterki.

Druga fotografia jest bardziej
upozowana. Jest może 1960 rok. Do
zakładu opiekuńczego w Łabuniach,

szyją obowiązkowo kokardki. Dziewczynka sprzyja fizjonomią do braciszka usadzonego pośrodku. Podobnie jak siostra, ma on dłuższe włoski
i równo przyciętą grzywkę. Siedzący
od krawędzi chłopczyk figlarnie, z zadumą przechylił główkę. Spogląda
gdzieś w dal z zaciekawieniem. Dzieci
na zdjęciu sprzed sześćdziesięciu laty
są pogodne, zadbane. Mają w sobie
spokój.

Pomyślne
rozwiązanie

■

Łabunie, Zakład Wychowawczy dla Dzieci, Siostra Bohdara z podopiecznymi, pośrodku leżą: Basia,
Tadzio, Czesio i Józio, 1954 r., fot. ze zbiorów sióstr FMM

Na czarno-białej fotografii widzimy siostrę zakonną w białym habicie.
Siedzi na ławeczce. W ramieniu tuli zaledwie kilkumiesięcznego maluszka. –
Z nóżkami owiniętymi w kocyk „bobo”
zasnęło. Przed zakonnicą na rozłożonym na trawie, kraciastym kocu siedzą i leżą jej mali wychowankowie.
Siostra pochyla się opiekuńczo nad
około rocznym malcem. Podtrzymuje
go z tyłu dłonią, jakby nie chciała by
uderzył się o krawędź ławki. Młodsze,
kilkumiesięczne dzieci leżą. Są zadbane: ubrane schludnie w jasne odzienie.
Obok nich zabawki: lala w sukience
w groszki, dalej bujany konik...

■

prowadzonego przez Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi tego dnia
zapewne przyjechał fotograf. Na okoliczność zdjęcia siostry ubrały dzieci
odświętnie. Pozujące do rodzinnego
zdjęcia, kilkuletnie czworaczki usadzono na niewidocznej na zdjęciu
ławce, na tle ciemnej jednolitej kotary.
Dzieci mają na sobie wyjściowe stroje. Dziewczynka jest ubrana w prostą,
ciemną tunikę z falbaniastym białym
kołnierzykiem. Krótkie włosy ma złapane na czubku głowy modną wówczas wielką kokardą. Chłopcy mają na
sobie białe koszulki i rajtuzy, ciemne
krótkie spodenki na szelkach, a pod

Łabunie, Zakład Wychowawczy dla Dzieci, czworaczki, pierwsza z lewej Basia, przed 1960 rokiem,
fot. ze zbiorów sióstr FMM

Poród trwał dwie doby. Był podobno
ciężki, z komplikacjami, ale wszystko
zakończyło się pomyślnie. Jedenastego i dwunastego sierpnia 1954 roku
w prowadzonym przez rezydujące
w Łabuniach siostry zakładzie wychowawczym urodziły się czworaczki:
jedna dziewczynka i trzech chłopców.
Sierpień 1954 roku był upalny. Do
porodu czworaczków została wezwana z ośrodka w Zamościu doktor Elżbieta Przybyłowska – lekarz pediatra.
Miała już wówczas za sobą praktykę
w szpitalach w Brukseli, a w kraju
w okolicach Poznania. Od zakończenia wojny udzielała się w Zamościu.
Od kilku lat niosła pomoc potrzebującym dzieciom – wychowankom Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi,
w ich domach zarówno w Zamościu,
jak i w Łabuniach. Sierpniowego dnia
1954 roku dotarła z Zamościa do Łabuń
końmi. Bywała tutaj tylko od czasu do
czasu. Na co dzień chorych dzieci doglądała siostra Bohdara. Opisane wydarzenie – poród czworaczków opisała w swoim dzienniku.
Łabuńskie zakonnice miały w tym
czasie ponad osiemdziesięcioro wychowanków. Noworodki mieszkały
w obecnym pałacu Sióstr Franciszkanek, a starsze dzieci nieopodal,
w obecnym Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.

Dzieło Sióstr
Franciszkanek
Maryi w Łabuniach
Opieka nad najbardziej potrzebującymi jest główną misją sióstr FMM
od czasu ich przybycia do Łabuń 99

lat temu. W 1922 roku zakonnice osiadły w darowanej im przez Aleksandra
Szeptyckiego w tej miejscowości posiadłości. Dotychczasowy właściciel
ofiarował ziemię, obszerne budynki
i wielki park. Rozpoczęły dzieło krzewienie Bożej Wiary połączone z opieką nad najbardziej potrzebującymi
i dziećmi. Pod koniec lat 20. prowadziły przy łabuńskim zgromadzeniu
Zakład Wychowawczy dla Sierot. Przebywało w nim około pięćdziesięcioro
dzieci. Do 1936 roku była tu ochronka
dla dzieci wiejskich i folwarcznych
oraz szwalnia w której siostry uczyły szycia, kroju i haftu. Od maja 1938
roku prowadziły ambulatorium. Swoje dzieło kontynuowały także podczas
II wojny światowej.
W 1939 roku Niemcy zmusili siostry do opuszczenia Łabuń. Zakonnice
zamieszkały w Radecznicy. Na wiosnę 1940 roku cztery z sióstr otrzymały zezwolenie przebywania w Łabuniach, by doglądać wysianych na
jesień plonów. W grudniu 1941 roku
podczas pacyfikacji miejscowości
przez Niemców zostały wywiezione do
obozu do Zamościa.Tutaj siostry włączyły się w akcję ratowania dzieci. Do
zniszczonych przez Niemców Łabuń
wróciły po wojnie.
Jesienią 1946 roku do Łabuń przyjechał ks. biskup Stefan Wyszyński.
Miał celebrować mszę na gruzach
domu łabuńskiego jako zadośćuczynienie za sprofanowanie w czasie
okupacji kaplicy, przez umieszczenie
w niej statuy Lucyfera. W nabożeństwie uczestniczyło kilka tysięcy osób.
Kardynał wyraził wówczas nadzieję
i zachęcił zakonnice do kontynuowania przez nie dzieła pomocy najmłodszym.
Pierwszego sierpnia 1946 roku
Ochronkę dla Dzieci przeniesiono
z Zamościa do dworku hr. Aleksandra
Szeptyckiego w Łabuniach. Siostry
otoczyły opieką stu dwudziestu wychowanków, w tym czterdzieścioro
noworodków i niemowląt. Warunki
były trudne, bo Niemcy dom zrujnowali. Brakowało podstawowych
sprzętów, na przykład dzieci przez
pewien czas spały na przygotowanych
na podłodze materacach. Było jednak bezpiecznie. Nikt nie głodował.
W 1950 roku zakład upaństwowiono,
ale odpowiedzialność za Dom Małego Dziecka nadal spoczywała na Siostrach FMM. Kierownictwo nad placówką objęła Elżbieta Bastion. W 1959
roku kierowniczką domu została s.
Zofia Makowska, z wykształcenia pielęgniarka. W 1961 przybyła opieka nad
samotnymi matkami.
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Wychowankowie
Dzieci, a czasem przybyłe wraz z nimi
matki oraz kobiety w ciąży pochodziły
z różnych środowisk. Był to czas powojenny, więc szczególnie trudny. Zarówno na wsi, jak i w mieście trudno
było dosłownie o wszystko. Samotne, bez mężów czy też ojców przyszłych dzieci, na garnuszku rodziny
traktowano jako uciążliwość z racji
dodatkowych obowiązków i potrzebnych finansów na ich utrzymanie.
Dziewczęta i kobiety w ciąży trafiały
do sióstr w Łabuniach. Miały tutaj zapewniony przysłowiowy wikt, opierunek i opiekę zdrowotną. Zyskiwały dla
swoich dzieci pewien komfort życia.
W sierpniu 1954 roku przywędrowała
tutaj mama czworaczków zdecydowana, by urodzić dzieci i powrócić do
swojego miejsca zamieszkania.
Przybyła do Łabuń z niewielkiego
Trzebieszowa pod Radzyniem Podlaskim. Z zapisków siostry Bohdary
wynika, że przyjechała jeszcze przed
rozwiązaniem. Tak jakby chciała by
dzieci jej oraz jej małżonka, po narodzinach – chociaż nie przy niej – miały bezpieczne dzieciństwo. Urodziła
i wróciła. Akty urodzenia czworaczków złożyła w Urzędzie Stanu Cywilnego Gminy Trzebieszów.

„Kotku złoty jak ty
się w tym wszystkim
połapiesz”
Siostra Emilia Potoczna imię zakonne
Bohdara (urodzona w 1915 roku w okolicach Lwowa) przybyła do zgromadzenia w Łabuniach po raz pierwszy
w 1934 roku. Miała już wówczas za
sobą kursy gospodarstwa domowego i krawiecki. Tutaj, w 1937 złożyła
pierwsze śluby, a w 1940 roku śluby wieczyste. W 1941 roku wyjecha-

■

■

Łabunie, ruiny pałacu, klasztoru sióstr FMM,
pierwsze miesiące po zakończeniu II wojny
światowej, fot. ze zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie

ła do zgromadzenia do Warszawy,
gdzie ukończyła Szkołę Pielęgniarską.
W tym czasie Niemcy zlikwidowali zakon w Łabuniach, więc wrócić mogła
jedynie do zgromadzenia w Radecznicy. Tutaj działała już ochronka dla
dzieci. Siostra Bohdara została przydzielona przez matkę przełożoną do
opieki nad chłopcami. Przez pewien
czas przebywała wraz z siostrą Izajaszą w Zwierzyńcu. – Na prośbę Róży
z Potockich i Jana Zamoyskich opiekowały się uratowanymi przez ordynatostwo dziećmi.
Siostra Bohdara do Łabuń powróciła w 1950 roku. „Z marszu” matka
przełożona wyznaczyła ją do opieki
nad ponad osiemdziesięcioma dziećmi. Z pomocą dotychczasowej opiekunki – Matki Christiany poznała
wszystkich podopiecznych.
Z pamiętnika siostry Bohdary wynika, że była przy porodzie czworaczków – jej przyszłych wychowanków.
Poczwórny poród to rzadkość. Sta-

Łabunie, teren klasztoru i Ochronki dla dzieci prowadzonego przez SFMM, opiekunki i ich wychowankowie, kon. l. 50., fot. ze zbiorów Genowefy Juszczak
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buniach: Siostra Bohdara i Siostra
Bogumiła.

Kto ty jesteś?

■

Łabunie klasztor SFMM, siostry i pracownice
ochronki dla dzieci, pierwsza od lewej w drugim rzędzie Genowefa Juszczak, lata 60. (?),
fot. ze zbiorów Genowefy Juszczak

tystycznie ciąża czworacza przypada
raz na ponad pół miliona. Siostra, zapisała, że czworaczki urodziły się słabe, miały niską wagę. Z czworaczkami
miałam dużo kłopotu – wspomina dalej: Matka Bogumiła aż się trzęsła, aby
jakie dziecko nie umarło. Bo by już nie
było czworaczków. Doktor też o nie bardzo dbała, zanotowała.
Dzieci pod opieką sióstr prawidłowo zaczęły przybierać na wadze.
Najpiękniej [...] wyglądały gdy zaczęły
chodzić i gaworzyć, wspomina.

Nadanie imion

Wzorem przedwojennego prezydenta Polski Ignacego Mościckiego, ówczesny włodarz państwa – Bolesław
Bierut czynił wybrane dzieci swoimi
chrześniakami. Tak było i z łabuńskimi
czworaczkami. Do Łabuń przybył wydelegowany z Warszawy reprezentant
władzy w imieniu ojca chrzestnego
i przekazał dzieciom podarunki – białe
wełniane koce. Siostra Bohdara zapamiętała, że była to uroczystość urzędowa, wszak objęła tylko nadanie imion:
ten chrzest nie był kościelny, czytamy we
wspomnieniach. I tak, dzieci otrzymały
imiona: Basia, Czesio, Tadzio i Józio.
Bardzo te czworaczki polubiłam, zapisała siostra Bohdara. W Łabuniach
poczwórne rodzeństwo Izdebskich
przebywało do piątego roku życia. Po
ukończeniu przez dzieci tego wieku,
siostry otrzymały nakaz przeniesienia ich do Domu Dziecka w Puławach:
Ładnie je ubrałyśmy, a na szyi zawiesiłyśmy medaliki na łańcuszkach.
Maluchy odwiozły do Puław siostry, które opiekowały się nimi w Ła-

Genowefa Juszczak urodziła się w 1937
roku w Łabuniach. Gdy w 1953 roku
siostry Franciszkanki przyjmowały ją
do pracy, czworaczków nie było jeszcze na świecie. Pojawiły się rok później. Pamiętam te czworaki – mówi żartobliwie Pani Genowefa, dziś 83-letnia
mieszkanka Łabuń Reformy. Ja i kilka
innych świeckich kobiet byłyśmy u sióstr
takie dochodzące opiekunki. Od wszystkiego. Jak trzeba było, tośmy gotowały
na kuchni, a innym razem prały. Pracowałyśmy na zmiany. Pani Genowefa
przepracowała w zakładzie opiekuńczym ponad 30 lat. Było tam wiele
dzieci, oprócz czworaczków i trojaczki, bliźnięta, a nawet jak to mówiono – owoce przyjaźni polsko-amerykańskiej. Czworaczki to była rzadkość,
wspomina. Może dlatego zapamiętała
je najbardziej.
Taka historia: wchodzi siostra
Bohdara do sali, aby podać dzieciom
tran. Podchodzi do chłopców podobnych do siebie jak dwie krople wody.
Pyta: Kto ty jesteś Józio czy Czesio?
Był jeszcze jeden sposób by ich odróżnić – wspomina Pani Gienia: tylko
trzeba było zdjąć chłopcom skarpetki:
Czesio miał sześć paluszków u nogi...
Gdy w 1958 roku siostry wysyłały
mnie na kurs opiekunki do Gdańska,
czworaczków już nie było w Łabuniach.
Odwiedzały nas jednak. Pamiętały
o swoich opiekunkach. Podczas jednego
z wakacyjnych pobytów dzieci u zakonnic, przełożona pozwoliła mi je zabrać
do nas, do gospodarstwa. I zaprowadziłam je do swojego domu rodzinnego,
opowiada Pani Gienia. Tata nie mógł
się nadziwić, jak to Pan Bóg mógł stworzyć ludzi jak krople wody. Dzieci miały
wiele radości bo były u nas i gęsi, i kacz-

■

ki, kury i gołębie. Utkwił mi taki obrazek: tata z czworaczkami przy królikach
pokazuje im jak podawać zwierzętom
marchew, by nie ugryzły palca.

100 lat na rzecz
najbardziej
potrzebujących
Kilkanaście lat temu do Łabuń zawitał
jeden z czworaczków – Józef. Jechał
z Krakowa, gdzie mieszkał i pracował
w wyuczonym zawodzie mechanika.
Chciał przywołać obrazy z dzieciństwa, zapytać co słychać u jego opiekunek. Siostra Bohdara, z którymi
czworaczki przebywały najdłużej dożyła sędziwego wieku – stu trzech lat!
Zmarła w 2018 roku. Została pochowana na cmentarzu zakonnym usytuowanym na obrzeżach parku łabuńskiego zgromadzenia.
Zakonnice odwiedziła też dorosła
Basia. Była już wówczas mężatką. Do
Łabuń przyjechała ze swoim dzieckiem, pokazać miejsce gdzie spędziła
część dzieciństwa.
W bieżącym roku siostry FMM
rozpoczynają obchody jubileuszu
przybycia do Łabuń. Dziewięćdziesiąt
dziewięć lat temu właśnie do Łabuń
przybyły jako do pierwszego miejsca
w Polsce. Inauguracja 100-lecia obecności na polskiej ziemi Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, 100-lecia niesienia pomocy najmłodszym
i najbardziej potrzebującym odbyła
się 29 maja b.r. na Jasnej Górze. Tego
dnia została odprawiona Msza Święta
dziękczynna. Upamiętnieniem obchodów będzie m.in. planowana na maj
2022 roku promocja wydawnictwa
dedykowanego działalności zakonnic.
Być może wśród gości pojawią się dorośli już wychowankowie zakonnic.
Agnieszka Szykuła-Żygawska

Biskup Stefan Wyszyński na zgliszczach klasztoru Sióstr FMM w Łabuniach, lata 1946-1948, zbiory
Sióstr FMM w Łabuniach
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Podzwonne dla Popówki
Na wschodnim krańcu Starej Wsi – przysiółka Łabuniek Pierwszych
stoi drewniany, sporych rozmiarów dom. Uzupełniony od wschodu
i zachodu mniejszymi dobudówkami, z łatanym papą dachem tak
bardzo różni się od domów w pobliżu.

sokie, podwórze z ładnym widokiem
na Łabuńkę i stawy.
Od kilku lat, z powodu zagrożenia
ruiną dom stoi opuszczony. Nieubłagalnie chyli się ku upadkowi.
Dzieci z pięknej nowoczesnej
szkoły w Łabuńkach maszerują kilka
razy do roku na usytuowany w pobliżu popówki cmentarz żołnierzy AK.
„Proszę pani a co to za budynek” – pytają wychowawczyni. – „A to jest Popówka, odpowiada Pani”...
Agnieszka Szykuła-Żygawska

■

Łabuńki Pierwsze, Stara Wieś, popówka, widok od północy, fot. Tomasz Mazur, 2021 r.

T

o blisko 150-letni świadek historii. Przetrwał I i II wojnę światową oraz czasy powojenne.
Jest to wzniesiony przed 1895 rokiem
dom batiuszki – prawosławnego księdza cerkwi, która stała naprzeciwko,
obecnie po drugiej stronie ulicy, za
porośniętymi krzakami wzniesieniem,
niegdyś cmentarzem służącym parafii
unickiej a później prawosławnej.
Popówka – bo taka nazwa przyjęła się dla określenia budynku wśród
mieszkańców wsi, została wzniesiona
na kamiennych fundamentach. Według rocznika statystycznego z czasów gdy powstawała, posiadała siedem pomieszczeń: kuchnię, komórkę,
piwnicę oraz „szopę chłodzącą, oborę
(sic!) gospodarczą i spichlerz na drewno”. Był w popówce też piec chlebowy.
Gospodarz domu miał do dyspozycji
niewielki kawałek ziemi po sąsiedzku. Podwórze od strony wijącej się na
południe rzeki Łabuńki wyznaczały
zabudowania gospodarcze: chlewnia,
pomieszczenia dla bydła i drewutnia. Podobnie jak popówka były kryte gontem. Pop siadał na podwórzu,
zdejmował kapelusz (wedle dawnych

■

Niemczuk A. 1931 r Łabuńki kl. II

mieszkańców Łabuniek, miał zwyczaj
prać go w pobliskiej rzece) i rozprawiał ryby. Łowił je niewielkim stawiku
zlokalizowym tuż za zabudowaniami.
Ostatni pop mieszkał w Łabuńkach
w latach 20. Później parafię rozwiązano. W 1930 roku rozebrano murowaną
cerkiew. Popówka opustoszała.
Kilka lat później ponownie zaczęła
tętnić życiem. Władze gminne postanowiły w jej wnętrzach zorganizować
„małą szkółkę”. Uczęszczały do niej
najmłodsze dzieci ze wsi. Uczyły się
w kilku salkach. Na przerwach biegały
po parcelowanym w tym czasie cmentarzu na przeciwko.
Na szkolnych fotografiach z tego
czasu widać prosto ubrane, trochę
przestraszone (fotografa ?) dzieci. Chłopcom nakazano, by do zdjęcia zdjęli czapki. Wszyscy ostrzyżeni
na bardzo krótko, stoją w za dużych
ubraniach. Tłem zdjęć jest popówka –
ich szkoła.
Po II wojnie światowej budynek
ponownie stał pusty. – Szkołę zorganizowano w łabuńczańskim pałacu.
Nowi właściciele sprowadzili się do
popówki w latach 50. Pokoje były wy-

■

Łabuńki Pierwsze, Stara Wieś, popówka,
widok od południa, fot. A. Szykuła-Żygawska, 2004 r.

Zmarli z gminy Łabunie
Krzyżanowski Henryk 2021.04.01 (†60)
Krupa Elżbieta 2021.04.02 (†56)
Bamburski Władysław 2021.04.03 (†84)
Konopka Kazimierz 2021.04.09 (†51)
Kulpa Janina 2021.04.10 (†85)
Binduga Maria 2021.04.25 (†72)
Branecka Edwarda 2021.04.28 (†87)
Szykuła Katarzyna 2021.04.29 (†93)
Wasiura Stanisław 2021.05.02 (†69)
Pawełczuk Eugenia 2021.05.07 (†93)
Saluk Wanda 2021.05.16 (†74)
Szeląg Krystyna 2021.05.17 (†89)
Wojciuk Halina 2021.05.18 (†86)
Kancerz Adam 2021.05.23 (†87)
Fusiarz Justyna 2021.06.01 (†83)
Lis Jan 2021.06.04 (†68)
Michniak Barbara 2021.06.12 (†53)
Bamburski Jan 2021.06.16 (†90)
Wiater Lucyna 2021.06.19 (†72)
Kuźma Konrad 2021.06.20 (†46)
Magryta Józef 2021.06.26 (†62)
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1 czerwca
– Dzień
Dziecka

W dwudziestoleciu międzywojennym
dzieci obchodziły swoje święto 22 września. Tego dnia po mszach w kościołach
udawały się do szkół na uroczyste akademie, a następnie na wycieczki i zabawy, w czasie których rozdawano słodycze. Od 1950 roku polskie dzieci mają
swoje święto 1 czerwca. Jakie było dzieciństwo dzieci łabuńskich minionego
stulecia? – Na pewno skromniejsze,
ale w otoczeniu przyrody, rówieśników
oraz rodziny. Prezentujemy „łabuńskie dzieci”. Ich fotografie pochodzą ze
zbiorów Łabuńskiej Fototeki Cyfrowej.

Więcej dawnych fotografii na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Gminy
Łabunie (zakładka Łabuńska Fototeka Cyfrowa)

