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Trwają prace przy ul. Kościelnej w Ła-
buniach. Przebudowa obejmuje 855 m 
drogi gminnej. W  ramach robót zo-
stanie poszerzona jezdnia. Pojawi się 
nowa nawierzchnia asfaltowa i  chod-
nik. W planach jest również wykonanie 
indywidualnych zjazdów. Zostaną też 
utwardzone pobocza i zjazdy.

Pracami zajmuje się Zakład Bu-
dowlano-Transportowy DROGMOST 
Sp. z  o.o. z  siedzibą w  miejscowości 
Mokre.

Inwestycja współfinansowana bę-
dzie z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Planowane zakończenie prac 
przewidywane jest na listopad. Do 
tego czasu mogą występować okre-
sowe utrudnienia w  ruchu. Prosimy 

o  stosowanie się do znaków ograni-
czających prędkość. Chwilami może 
być również zajęty jeden pas ruchu.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 
948 708,86 zł., kwota dofinansowania 
– 474 354,00 zł.

Dominika Saran-Kudyba
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Spotkanie wiceministra sprawiedliwości z  pracownikami Okręgowego 
Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w  Zamościu odbyło 
się w czwartek, 8 lipca w Wólce Łabuńskiej. Głównym tematem była po-
moc pokrzywdzonym przestępstwem w ramach funduszu sprawiedliwo-
ści. Udział w wydarzeniu wziął również Wójt Gminy Łabunie – Mariusz 
Kukiełka oraz przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich i  Ochotniczych 
Straży Pożarnych z gminy Łabunie.

Dominika Saran-Kudyba

Wiceminister sprawiedliwości
z wizytą w Gminie Łabunie
Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem w ramach Funduszu 
Sprawiedliwości – to temat spotkania z Podsekretarzem Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości – Marcinem Romanowskim.

Przebudowa ul. KościelnejPrzebudowa ul. Kościelnej

prezentujemy jesienny numer czaso-
pisma. Gdy dni są już krótsze, a  po-
goda nie zawsze ładna przywołajmy 
wydarzenia z wakacji. 

Gmina Łabunie zadbała o  letnią 
ofertę wypoczynkową zarówno dla naj-
młodszych, jak i dla całych rodzin. Było 
na sportowo, rozrywkowo i  kultural-
nie. Zwieńczeniem wakacji były gminne 
dożynki. Zaprezentowaliśmy się także 
na dożynkach powiatowych w  Sitnie 
i diecezjalnych w Krasnobrodzie.

Wakacje w  gminie przebiegły pod 
znakiem kontynuowania inwesty-
cji. Trwa przebudowa ulicy Kościel-
nej w Łabuniach, remont sal w szkole 
w  Łabuńkach Pierwszych. Pod koniec 
wakacji zakończyły się prace przy par-
kingu Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Łabuniach.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego obchodziliśmy rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. Dwuna-
stego września odbyła się beatyfikacja 
kardynała Stefana Wyszyńskiego. – 
Temu tematowi poświęciliśmy więcej 
miejsca. Kardynał Wyszyński jako bi-
skup diecezji lubelskiej, której wów-
czas podlegała parafia w  Łabuniach, 
wizytował naszą świątynię dwukrot-
nie: w  1947 i  1948 roku. Polecam lek-
turę wspomnień osób, które uczestni-
czyły w tych spotkaniach. 

Na zakończenie zapraszam do za-
poznania się z  tekstem na temat Ha-
naków. Kto z  Łabuń i  okolic, ten wie 
o co chodzi. 

Życzę miłej lektury
Agnieszka Szykuła-Żygawska

Drodzy Czytelnicy,,
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Złote Gody par z Gminy Łabunie

W  piątek, 20 sierpnia odbyła 
się Msza św. w  intencji ju-
bilatów oraz uroczystość 

wręczenia medali przyznanych przez 
Prezydenta RP. O  godz. 10.00 w  ko-
ściele parafialnym w Łabuniach Mszę 
w  intencji jubilatów odprawił pro-
boszcz parafii – ks. Andrzej Łuszcz. 

Po nabożeństwie w  Domu Kultury 
w  Łabuniach odbyła się uroczystość 
wręczenia medali ,,za długoletnie po-
życie małżeńskie”. Zostały przyzna-
ne przez Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej parom małżeńskim, które 
obchodzą jubileusz 50-lecia zawarcia 
małżeństwa.

Uroczystość otworzył Wójt Gminy 
Łabunie – Mariusz Kukiełka. Do ży-
czeń Wójta dołączyli się obecni na wy-
darzeniu: Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Łabunie – Elżbieta Kuźma oraz ks. 
proboszcz – Andrzej Łuszcz.

Zgromadzeni jubilaci oprócz me-
dali otrzymali również słodki upo-
minek i  kwiaty. Podczas trwającego 
poczęstunku zorganizowanego dla ju-
bilatów odbył się mini-recital Kamili 
Wróblewskiej z Łabuń.

W bieżącym roku ,,Złote Gody” ob-
chodzili Państwo: Janina i  Józef Bed-
narczukowie, Ewa i Eugeniusz Blicha-
rzowie, Maria i  Piotr Bodziuchowie, 
Helena i Jan Budzińscy, Anna i Stani-
sław Hłobiłowie, Lucyna i Antoni Kar-
chutowie, Anna i  Henryk Kowalscy, 
Helena i Stanisław Kozłowscy, Teresa 
i  Henryk Kuśmirzowie, Teresa i  Ma-
rian Małyszkowie, Marta i  Krzysz-
tof Niedzielakowie, Jadwiga i  Roman 
Słupscy, Krystyna i  Stefan Sowowie, 
Teresa i Grzegorz Typiakowie.

Dominika Saran-Kudyba

Czternaście par z 50-letnim stażem małżeńskim z gminy Łabunie
świętowało Złote Gody – jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego.

We wtorek, 21 września w  budynku 
wielofunkcyjnym w  Łabuniach odbyło 
się spotkanie dotyczące budowy nowej 
linii kolejowej, której część odcinka 
przebiegać ma przez gminę Łabunie. 
Udział w nim wziął Wójt Gminy Łabu-
nie – Mariusz Kukiełka, Zastępca Wójta 
– Sebastian Pełech, pracownik Urzędu 
Gminy – Stanisław Gredys oraz przed-
stawiciele Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego – Spółki Skarbu Państwa 
powołanej ustawą do realizacji tej 

inwestycji, a  także firmy Egis, która 
wygrała przetarg na opracowanie stu-
dium wykonalności dla tej inwestycji. 

Na spotkaniu omawiano głów-
ne założenia inwestycji, wymieniano 
informacje o  ukształtowaniu tere-
nu i  możliwych przeszkodach, które 
mogą utrudnić realizację projektu. 
Konkretne informacje – warianty 
przebiegu linii kolejowej i  inne za-
stosowania techniczne będą znane na 
kolejnym spotkaniu za kilka miesięcy.

Spotkanie dotyczyło nowej linii ko-
lejowej biegnącej przez Zamość i  To-
maszów Lubelski do Bełżca. Dzięki tej 
inwestycji Tomaszów Lubelski i Bełżec 
zostaną włączone do sieci kolejowej, 
a Zamość i Krasnystaw do sieci połą-
czeń dalekobieżnych. Docelowo trasa 
stanie się częścią korytarza międzyna-
rodowego w kierunku Lwowa.

W  ramach tej inwestycji powsta-
nie w sumie ok. 90 km nowych torów. 
W jej skład wchodzi budowa odcinków 
linii kolejowych: Trawniki – Krasny-
staw i  Wólka Orłowska – Zamość – 
Tomaszów Lubelski – Bełżec. W rejo-
nie Zamościa prawdopodobnie część 
przebiegów zakłada przejście pod 
miastem tunelem, co wiąże się z bu-
dowę podziemnej stacji pasażerskiej.

Część tej linii może przebiegać 
przez gminę Łabunie. Po torach mają 
jeździć zarówno pociągi towarowe jak 
i pendolino o prędkościach od 200 do 
250 km/h.

Kolej w Gminie Łabunie?
Przez gminę Łabunie może przebiegać nowa linia kolejowa. 
To inwestycja infrastrukturalna spółki skarbu państwa, o której 
rozmawiano w Łabuniach.
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Uroczystość rozpoczęła się od ko-
rowodu, który prowadzili staro-
stowie dożynek: Pani Katarzyna 

Pióro z Łabuniek Pierwszych oraz Pan 
Zbigniew Kuśmierz z  Barchaczowa. 
Za starostami podążali w  korowodzie 
przedstawiciele sołectw z  wieńcami 
dożynkowymi oraz poczty sztandaro-
we Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Po uroczystym przemarszu głos za-
brali: Wójt Gminy Łabunie – Mariusz 
Kukiełka, który powitał zaproszonych 
gości i  podziękował rolnikom za trud 
tegorocznej pracy. Następnie odbyła 
się Msza, którą koncelebrowali: pro-
boszcz łabuńskiej parafii – ks. An-
drzej Łuszcz oraz proboszcz parafii 
w Wólce Panieńskiej – ks. Jan Cielica. 
Po nabożeństwie odbyło się święcenie 
chlebów i rozdanie ich zgromadzonym 
uczestnikom uroczystości. Następ-
nie przemówienie do zgromadzonych 
z gminy Łabunie skierował w imieniu 
Wojewody Lubelskiego – kierownik 
oddziału gospodarki nieruchomościa-

mi w  delegaturze w  Zamościu – Pan 
Aleksander Kalisz oraz w imieniu Sta-
rosty Zamojskiego – Dyrektor Wydzia-
łu Gospodarki i  Mieniem Powiatu – 
Pan Konrad Małecki. Listy do rolników 
nadesłali: Wiceprezes Rady Ministrów 
Minister Aktywów Państwowych – Pan 
Jacek Sasin, Senator RP – Pan Jerzy 
Chróścikowski oraz Marszałek Woje-
wództwa Lubelskiego – Pan Jarosław 

Stawiarski. Następnie Wójt wręczał 
honorowe odznaki zasłużony dla rol-
nictwa, które nadał Minister Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi. W  tym roku odznaki 
otrzymali: Pani Anna Basaj z Barcha-
czowa, Pani Grażyna Jastrzębska z Ła-
buń, Pani Anna Swaczyna z Ruszowa, 
Pan Łukasz Jastrzębski z Wierzbia, Pan 
Marek Kycko z  Łabuniek Pierwszych, 
Pan Edward Skiba z Wólki Łabuńskiej. 
Po wręczeniu odznak przy scenie po-
jawili się przedstawiciele wszystkich 
sołectw z  gminy Łabunie, którym za 
wieńce dożynkowe przyznano nagro-
dy pieniężne. Po części oficjalnej ru-
szyła zabawa. Na scenie zaprezento-
wali się lokalni artyści: Pan Stanisław 
Boć oraz Bożena i  Kamila Wróblew-
skie, czyli duet ONE, Kapela Ogrod-
niczki działająca przy KGW w Łabuń-
kach Pierwszych oraz KGW Łabunie. 

Dożynki Gminno-Parafialne w Łabuniach
Rolnicy z gminy Łabunie podziękowali za tegoroczne zbiory. 
W niedzielę, 29 sierpnia w Łabuniach
odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne.
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Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka składa podziękowania za pomoc w organizacji Dożynek: sołtysom, rad-
nym, pracownikom Urzędu Gminy, Pani Marzenie Maziarczyk z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Za-
mościu z siedzibą w Sitnie za pomoc w dekoracji sceny dożynkowej oraz Lubelskiej Izbie Rolniczej za sponsoring 
poczęstunku dla gości i uczestników Dożynek. Dziękujemy również Gminnemu Chórowi Konsonans pod kierow-
nictwem Pani Agnieszki Brylewicz oraz Gminnej Orkiestrze Dętej pod batutą Pana Zbigniewa Pieczykolana za mu-
zyczną oprawę Mszy Świętej.

Po występach lokalnych artystów roz-
począł się koncert. Na scenie wystąpił 
zespół Masterfox. Na koniec odbyła się 
dyskoteka pod gwiazdami z Dj Bartez-
-em. Poza atrakcjami muzycznymi, do 
dyspozycji gości były również stoiska. 
Kulinarne dzieła prezentowały Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz sołectwo Ła-
buńki Drugie. Goście mogli skorzystać 
również z  miejsca pod parasolkami 
oraz z  food trucka. Słodkości w  po-
staci miodów serwował Pan Paweł Juś 
z Barchaczowa. Była również wystawa 
płodów rolnych przygotowana przez 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolni-
czego w Zamościu z siedzibą w Sitnie. 
Swoje stoisko miała również Biblioteka 
Publiczna Gminy Łabunie, która pre-
zentowała galerię dawnych fotografii 
dożynkowych. Można było zapoznać 
się i  zakupić wydawnictwa biblioteki 
związane z naszym regionem. Biblio-
teka przygotowała także kalendarz na 
2022 r. poświęcony kościołowi para-
fialnemu w  Łabuniach. Swoje stoiska 
prezentowały również m.in. firma GT-
net z Zamościa, Koło Łowieckie nr 121 
„Świt” w  Zamościu, przedsiębiorstwo 
Fotontechnik z m.in. ofertą paneli fo-

towoltaicznych oraz Urząd Pocztowy 
w  Łabuniach. Na dzieci czekały lody, 
a także stoiska z żelkami, watą cukro-
wą i balonami. Z kolei swoje rękodzie-
ło prezentowała na stoisku Pani Anna 
Swaczyna z  Ruszowa. Na Dożynkach 
był również obecny namiot medycz-
ny, gdzie pracownicy ośrodka zdrowia 
w  Łabuniach informowali o  szcze-
pieniach przeciwko Covid-19, a  przy 
stoisku sołectwa Łabuńki Drugie była 
prowadzona zbiórka na leczenie Mate-
usza Skiby z Łabuniek Drugich. Głów-
ny poczęstunek dla gości zasponsoro-
wała Lubelska Izba Rolnicza. 

Na dożynkach pomyślano także 
o najmłodszych. Na nich czekały bez-
płatne atrakcje na urządzeniach re-
kreacyjnych oraz strefa animacji. Kon-
feransjer Dożynek: Beata Synowiec.

Organizatorem Dożynek Gminno-
-Parafialnych w  Łabuniach byli: Wójt 
Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, 
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Matki Bożej Szkaplerznej i  św. 
Dominika w Łabuniach – ks. Andrzej 
Łuszcz, Sołtysi i Radni Gminy Łabu-
nie.

Dominika Saran-Kudyba
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Dożynki Powiatowo-Gminne w Sitnie 
odbyły się w  niedzielę, 22 sierpnia. 
Każda z  gmin powiatu zamojskie-
go mogła być reprezentowana przez 
maksymalnie dwie delegacje z  wień-
cami dożynkowymi. W tym roku Gmi-
nę Łabunie reprezentowali w  dele-
gacji: Wójt Gminy Łabunie – Mariusz 
Kukiełka oraz Sołectwo Mocówka 
i Sołectwo Łabuńki Pierwsze. 

Sołectwo w  Mocówce – na czele 
delegacji Przewodnicząca Koła Go-
spodyń Wiejskich w  Mocówce – Pani 
Helena Wałaszyk, która również niosła 
chleb. Sołectwo prezentowało wieniec 
współczesny – żniwiarza i  żniwiarkę. 

Wieniec wykonany był z kłosów zbóż, 
przyozdobiony został kwiatami.

Sołectwo Łabuńki Pierwsze – na 
czele delegacji sołtys wsi – Pan An-
drzej Grula, który niósł chleb. Delega-
cja prezentowała wieniec tradycyjny 
w kształcie kopuły wykonany z kłosów 
zbóż i  również przyozdobiony kwia-
tami, a  także warzywami i  owocami. 
Delegację z wieńcem reprezentowało 
Koło Gospodyń Wiejskich w  Łabuń-
kach Pierwszych na czele z  Prze-
wodniczącą – Panią Elżbietą Garbacz. 
Gratulujemy pięknych wieńców do-
żynkowych.

Dominika Saran-Kudyba

Diecezjalne święto plonów 
odbyło się w  niedzie-
lę, 19 września. Udział 

w  uroczystościach wzięło po-
nad 30 delegacji z  wieńcami 
dożynkowymi. Gminę Łabunie 
reprezentowało sołectwo Ła-
buńki Pierwsze z sołtysem wsi 
Andrzejem Grulą oraz Kołem 
Gospodyń Wiejskich z  prze-
wodniczącą Elżbietą Garbacz.

W  południe rozpoczęła się 
Msza, której przewodniczył. ks. 
bp Marian Rojek – Pasterz Die-
cezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 
Z księdzem biskupem koncele-
browali ją ks. Józef Bednarski 
– Diecezjalny Duszpasterz Rol-
ników i ks. Eugeniusz Derdziuk 
– Proboszcz Parafii Nawiedze-
nia NMP w Krasnobrodzie. Sta-
rostowie dożynek przekazali 
chleb, a po kazaniu poświęco-
no wieńce dożynkowe. Po na-
bożeństwie ogłoszono wyniki 
konkursu na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy.

Sołectwo Łabuńki Pierwsze 
reprezentowało gminę
Łabunie na Dożynkach 
Diecezjalnych 
w Krasnobrodzie.

Gmina Łabunie
na Dożynkach 
Diecezjalnych
w Krasnobrodzie

Gmina Łabunie na Dożynkach 
Powiatowo-Gminnych w Sitnie
Gmina Łabunie wzięła udział na Dożynkach Powiatowo-Gminych 
w Sitnie. Gminę reprezentował Wójt – Mariusz Kukiełka
oraz delegacje z wieńcami dożynkowymi
– Sołectwo Mocówka i Sołectwo Łabuńki Pierwsze.
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Tak o  swojej pracy w  Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabu-
niach mówiła na spotkaniu pożegnal-
nym Pani Anna Bajaka, która 29 lipca 
przeszła na emeryturę. Kwiaty oraz 

podziękowania otrzymała od Wójta 
Gminy Łabunie – Mariusza Kukiełki 
oraz kierownika i pracowników GOPS. 
Kierownik – Anna Syska podziękowała 
za długoletnią pracę: 
„...Wypełniając swoją rolę zawodową 
wykazywałaś się ogromnym zaangażo-
waniem, sumiennością i niezwykłą sta-
rannością. Twój profesjonalizm i kom-
petencje były zauważane i  doceniane 
nie tylko przez kierownictwo, ale przede 
wszystkim przez społeczność lokalną, 
której przez te lata służyłaś. Trzykrotnie 
zostałaś uhonorowana przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeniem 
państwowym – Brązowym i  Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, za szczególne osią-
gnięcia w  pracy zawodowej i  działal-
ności społecznej oraz Złotym Medalem 
za Długoletnią Służbę. Dla Ciebie był to 

powód do zadowolenia i  satysfakcji 
z osobistych dokonań, a dla nas powód 
do dumy, że mamy w swoim gronie ko-
goś tak wyjątkowego. 
Dla współpracowników byłaś najlep-
szym przyjacielem na którym zawsze 
można polegać, który zawsze służy po-
mocą, wsparciem i dobrą radą, ale jest 
też niekwestionowanym autorytetem...
Droga Aniu, kończysz pracę zawodową, 
ale zapewne nie zrezygnujesz z  innych 
aktywności i pracy na rzecz innych. Taka 
już jesteś i prosimy nie zmieniaj się. Je-
steśmy przekonani, że tak jak do tej pory, 
świetnie poradzisz sobie we wszystkim, 
czego się podejmiesz. Życzymy Ci Aniu 
niegasnącego zapału w realizacji wszyst-
kich Twoich planów i  zamierzeń, zdro-
wia i wszelkiej pomyślności”.

Red.

Pani Anna Bajaka odeszła na emeryturę
Pani Anna Bajaka po ponad 
44 latach pracy, w tym 34 
w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Łabuniach 
przeszła na emeryturę.

Po trzydziestu latach pracy 
w Urzędzie Gminy Łabunie Pani 
Albina Antoniewicz odeszła na 
emeryturę. 

W środę, 28 lipca Wójt Gminy Łabunie 
– Mariusz Kukiełka, Zastępca Wójta – 
Sebastian Pełech, Skarbnik – Agnieszka 
Niemczuk oraz pozostali pracownicy 
Urzędu Gminy pożegnali Panią Albinę 
Antoniewicz. Emerytce złożono życze-
nia, wręczono kwiaty i upominek.

Pani Albina Antoniewicz rozpoczę-
ła swoją karierę zawodową 11 września 

1978 r. Pierwszą jej pracą 
było stanowisko geode-
ty w  Wojewódzkim Biurze 
Geodezji i Terenów Rolnych 
w  Zamościu. Po 13 latach 
pracy – 1 marca 1991 r. zo-
stała zatrudniona w  Urzę-
dzie Gminy Łabunie jako 
geodeta gminny, a w 2000 r. 
została inspektorem ds. go-
spodarki gruntami. Przez 
ostatnie lata zajmowała się 
również sprawami z zakre-
su mienia gminy.

Dominika Saran-Kudyba

Pani Albina Antoniewicz emerytką

„Szanowny Panie Wójcie, Pani 
Kierownik. Szanowne koleżanki 
i  koledzy. Mój czas pracy zawo-
dowej dobiegł końca. Odejście na 
emeryturę traktuję jako coś nor-
malnego. Człowiek jest cząstką ja-
kiejś wspólnoty i we wspólnocie jego 
siła. Przynależałam do tej wspól-
noty 34 lata. Przyjęta zostałam 20 
października 1997 r. W sumie mia-
łam czterech pracodawców, jednak 
jedną Kierownik – Panią Annę 
Syska za co jej serdecznie dzięku-
ję. Cały czas traktowałam pracę 
jako służbę drugiemu człowiekowi. 
Czułam się dobrze wśród ludzi – 
po prostu ich kocham. 
Kochane koleżanki, to wy towarzy-
szyłyście mi do końca codziennej 
pracy i najbardziej mnie wspierały-
ście. Każdy sukces i każde dobro, ja-
kie się tu dokonywało, było naszym 
wspólnym udziałem. Razem budo-
wałyśmy wizerunek naszego GOPS. 
Dziękuję wszystkim za otwartość, 
za serdeczność i przyjaźń.”
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Billboard, bannery przy świetlicach i remizach wiejskich, ulotki, 
akcja informacyjna i szczepieniobus – w lipcu na terenie Gminy 
Łabunie ruszyła akcja promocji szczepień przeciwko Covid-19.

Twarzą kampanii promocyjnej 
została radna gminy i pracownik 
Ośrodka Zdrowia w  Łabuniach 

– Pani Bożena Wróblewska. Wizeru-
nek radnej pojawił się na billboardzie, 
który stanął przy boisku sportowym 
w  Łabuniach. Kolejnym elementem 
akcji były banery szczepionkowe za-
montowane przy świetlicach wiej-
skich i remizach OSP na terenie Gminy 
Łabunie. W ramach kampanii podczas 
Dożynek Gminno-Parafialnych w Ła-
buniach (niedziela, 29 sierpnia) stanął 
namiot promocyjny, w  którym pra-
cownicy Ośrodka w Łabuniach – Pani 
Bożena Wróblewska oraz Pani Kata-
rzyna Łapińska – rozdawali ulotki, 
udzielali informacji o  szczepieniach 
i odpowiadali na pytania. Dzień póź-
niej – w poniedziałek, 30 sierpnia – do 
Gminy Łabunie przyjechał szczepie-
niobus. Akcja szczepień jednodawko-
wym preparatem Johnson&Johnson 
odbyła się w  Domu Kultury w  Łabu-

niach, w godz. od 14.00 do 18.00. Z tej 
opcji skorzystało 20 osób.

Akcja szczepień trwa. Można rów-
nież skorzystać z  transportu gmin-
nego (osoby samotne, starsze, nie-
pełnosprawne niemające możliwości 
samodzielnego dotarcia do punktu 

szczepień). Z  transportu można sko-
rzystać dzwoniąc do Urzędu Gmi-
ny Łabunie na co najmniej trzy dni 
przed terminem szczepienia pod nr 
tel.: 84 611 60 20. Pod tym numerem 
funkcjonuje również infolinia, w  ra-
mach której można uzyskać infor-
macje dotyczące sposobów zapisu na 
szczepienia. Jesień to również sezon 
na inne choroby grypopodobne, które 
nie zniknęły, więc dbajmy o naszą od-
porność i zdrowie niezależnie od pory 
roku.

Jednocześnie przypominamy o za-
sadach obsługi klientów w  Urzędzie 
Gminy w  Łabuniach. Wciąż petenci 
przyjmowani są przy stanowisku ob-
sługi interesanta znajdującym się przy 
tylnym wejściu do budynku urzędu. 
Zalecamy uprzedni kontakt telefonicz-
ny pod nr tel.: 84 611 30 19 lub e-ma-
ilowy: uglabunie@labunie.com.pl. 
Wnioski można pobrać ze strony in-
ternetowej Urzędu Gminy na www.
labunie.com.pl wchodząc w  zakładkę 
„Formularze i  wnioski urzędowe” 
znajdującą się przy projektorze zdjęć 
na głównej stronie urzędu. 
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Przepustką do szczepienia jest e-skie-
rowanie. Tuż przed szczepieniem war-
to przestrzegać kilku podstawowych 
zasad. Zapoznaj się ze szczegółami.

E-skierowanie
To dokument, który uprawnia Cię do 
przyjęcia szczepionki. W  większości 
przypadków jest ono generowane au-
tomatycznie dla osób, które mogą za-
pisywać się na szczepienie. Na bieżą-
co 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 wystawio-
ne 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 
konkretnych pacjentów z wskazanymi 
chorobami – są oni o tym poinformo-
wani.

E-skierowanie ważne jest 90 
dni, ale nie warto zwlekać. 
Jeśli masz możliwość, już teraz 
zapisz się na szczepienie!
Każda osoba, która ma e-skierowa-
nie może zapisać się na szczepienie. 
Jest kilka sposobów, aby to zrobić: za-
dzwoń na infolinię 989, zarejestruj 
się online przez e-Rejestrację, wyślij 
SMS o treści SzczepimySie na numer 
880 333 333, zapisz się bezpośred-
nio w  punkcie szczepień (najlepiej 
telefonicznie), skorzystaj z  punktu 
drive-thru. Mieszkańcy gminy Ła-
bunie mogą skorzystać z: mobilnych 
punktów szczepień (to wyposażo-
ne kontenery, które przyjeżdżają do 
miejsc uczęszczanych przez wielu 
mieszkańców lub – przeciwnie – do 
tych miejscowości, w których dostęp-
ność szczepionek przeciw Covid-19 
jest ograniczona), mobilnych jed-
nostek szczepień (w  tym przypadku 
szczepionka może przyjechać np. do 

Twojego domu. Mobilna Jednostka 
Szczepień (MJS) to bowiem profe-
sjonalista 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 samodziel-
nie dotrzeć np. do punktu szczepień. 
Aby skorzystać z wyjazdowego punk-
tu szczepień, wystarczy: zadzwonić 
do swojej przychodni podstawowej 
opieki zdrowotnej; gminnego trans-
portu (zadzwoń na infolinię do Urzę-
du Gminy Łabunie pod nr tel.: 84 611 
60 20 przynajmniej na trzy dni przed 
wyznaczonym terminem szczepie-
nia i poinformuj konsultanta o dacie, 
godzinie oraz miejscu szczepienia, 
infolinia działa od poniedziałku do 
piątku w  godz. 7.00-15.00). Z  gmin-
nego dowozu na szczepienie mogą 
skorzystać osoby nie mające moż-
liwości samodzielnego dotarcia do 
punktu szczepień lub osoby dysponu-
jące orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności o kodzie R lub N 
lub odpowiednio I grupę z w/w scho-
rzeniami.

Źródło: www.gov.pl/web/szczepimysie

* dane na dzień 20.06.2021 r. 
– pozyskane z NZOZ Ośrodek Zdrowia w Łabuniach

Red.

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.

Nie bez powodu hasło „Podróż, 
Która Smakuje Naturą” nabie-
ra nowego znaczenia w  przy-

padku Gminy Łabunie. Zwiedzając 
nasze tereny można posmakować: 
zapachów natury, sielskich widoków, 
powrotu do historii dzięki zabytkom, 
smaków lokalnych specjałów.

Do odkrywania tych smaków po-
służyć może nowy folder turystyczny 
gminy Łabunie z  atrakcyjną mapą, 
która zawiera najważniejsze i najcie-
kawsze atrakcje w gminie Łabunie. By 
ułatwić turystom zadanie, przewod-
nik turystyczny został podzielony na 
sekcje tematyczne: „Dla turysty – hi-

storyka”, „Dla turysty – odkrywcy”, 
„Dla turysty – smakosza”. Są tam za-
warte opisy, zdjęcia i  praktyczne in-
formacje.

Folder turystyczny opublikowali-
śmy w formie on-line – dostępny jest 
na stronie internetowej Gminy Łabu-
nie. Turystów z  zewnątrz odwiedza-
jących naszą gminę zapraszamy rów-
nież po papierową wersję folderu do 
Urzędu Gminy Łabunie.

Dominika Saran-Kudyba

Nowy folder turystyczny
o Gminie Łabunie
Podróż, Która Smakuje Naturą – to przewodnie hasło najnowszego 
przewodnika turystycznego o gminie Łabunie. 
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Jak zgłosić się na badanie? – Do pro-
gramu kwalifikują się osoby, które 
odpowiedzą na pytania ankietowe za 
pośrednictwem: Internetowego Konta 
Pacjenta. infolinii 22 735 39 53 – (w go-
dzinach 8:00-18:00, koszt połączenia 
zgodny z taryfą operatora). Na podsta-
wie ankiety zostaną ocenione czynni-
ki ryzyka. Po jej wypełnieniu, system 
wygeneruje elektroniczne skierowa-
nie, na podstawie którego będą zro-
bione badania.

Każdy pacjent może skorzystać 
z  pakietu badań diagnostycznych 
w  punkcie, który realizuje program 
„Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, 
że zgłosi się do placówki z dowodem 

osobistym. Pacjenci sami mogą wy-
brać miejsce zrobienia badań spośród 
podmiotów, które zawarły umowę 
z  Narodowym Funduszem Zdrowia 
o  realizację programu – nie obowią-
zuje rejonizacja.

Pakiety badań
Badania diagnostyczne, które wcho-
dzą w skład programu Profilaktyka 40 
PLUS, dzielą się na trzy grupy: bada-
nia dla kobiet, badania dla mężczyzn 
i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań 
będzie dostępny dla konkretnej osoby, 
zależy od odpowiedzi jakich udzieli 
ona w ankiecie.

Pakiet badań diagnostycznych dla 
kobiet zawiera: morfologia krwi ob-
wodowej z  wzorem odsetkowym 
i płytkami krwi; stężenie cholesterolu 
całkowitego albo kontrolny profil lipi-
dowy; stężenie glukozy we krwi; AlAT, 
AspAT, GGTP; poziom kreatyniny we 
krwi; badanie ogólne moczu; poziom 
kwasu moczowego we krwi; krew uta-
jona w  kale – metodą immunoche-
miczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla 
mężczyzn zawiera: morfologia krwi 
obwodowej odsetkowym i  płytkami 
krwi; stężenie cholesterolu całkowite-
go albo kontrolny profil lipidowy; stę-
żenie glukozy we krwi; AlAT, AspAT, 

GGTP; poziom kreatyniny we krwi; 
badanie ogólne moczu; poziom kwa-
su moczowego we krwi; krew utajona 
w  kale – metodą immunochemiczną 
(iFOBT); PSA – antygen swoisty dla 
stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspól-
ny: pomiar ciśnienia tętniczego; po-
miar masy ciała, wzrostu, obwodu 
w  pasie oraz obliczenie wskaźnika 
masy ciała (BMI); ocena miarowości 
rytmu serc.

Gdzie można 
wykonać badania?
Uprawnieni mają prawo wyboru 
świadczeniodawcy spośród podmio-
tów, które zawarły umowę z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia o realizację 
programu. Każdy uprawniony może 
skorzystać z  pakietu badań diagno-
stycznych w  punkcie, który realizu-
je program „Profilaktyka 40 PLUS”. 
Wystarczy, że zgłosi się do placówki 
z  dowodem osobistym. Dodatkowe 
informacje dotyczące wypełnienia 
ankiety, pytań w  niej zawartych oraz 
miejsca, gdzie można wykonać bada-
nia dostępne są w  serwisie pacjent.
gov.pl, link: https://pacjent.gov.pl/
aktualnosc/wystaw-sobie-e-skiero-
wanie-na-badania

Profilaktyka 40 Plus
Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzymał jednorazowy 
dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. W związku 
z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła 
z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. 
Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, 
nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom 
profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć 
długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest 
konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

#badaMYsię

Masz 40 lat lub więcej?
Skorzystaj z pakietu 
bezpłatnych badań 
diagnostycznych 
i bądź zdrów!

Zrobiłeś badania i co dalej?

Pamiętaj!
Dzięki badaniom profilaktycznym można 
wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć
długotrwałego leczenia.

Skonsultuj wyniki 
badań ze swoim 
lekarzem POZ

W razie wątpliwości 
zostaniesz skierowany 
na dalszą diagnostykę

WWW.GOV.PL/PROFILAKTYKA
SPRAWDŹ NA

badaMYsię

dla najbliższychdla siebie dla zdrowia

WWW.GOV.PL/PROFILAKTYKA
SPRAWDŹ NA

EESKIEROWANIE
BEZ WIZYTY
U LEKARZA

BEZPŁATNY

3 PAKIETY BADAŃ 
  DLA KOBIET
  MĘŻCZYZN 
  WSPÓLNY

DLA OSÓB OD 40.
ROKU ŻYCIA

KOMPLEKSOWY
OD 8 DO 12 
RODZAJÓW

BADAŃ

Wypełnij ankietę Profilaktyka 40 PLUS 
umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta 
(IKP). To pomoże nam ocenić czynniki ryzyka.

Po wypełnieniu ankiety otrzymasz e-skierowanie 
na dopasowany do Ciebie pakiet badań. 
Nie musisz go drukować ani pobierać!

ZZgłoś się na badania w placówce, która realizuje 
program. Weź ze sobą dowód osobisty.

Wyniki badań otrzymasz na Internetowe 
Konto Pacjenta lub w placówce, w której 
zrobiłeś badanie. 

1.

2.

3.
4.

JAK SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEGO 
PAKIETU BADAŃ?

Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz 
uzyskać e-skierowanie na pakiet 
badań za pośrednictwem infolinii 
Domowej Opieki Medycznej (DOM) 
pod nr tel. 22 735 39 53

JAKIE BADANIA ZAWIERAJĄ PAKIETY?

1) morfologia krwi obwodowej z wzorem 
    odsetkowym i płytkami krwi
2) stężenie cholesterolu całkowitego albo 
    kontrolny profil lipidowy 
3) stężenie glukozy we krwi
4) ocena funkcji wątroby 
    (    (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe)
5) poziom kreatyniny we krwi
6) badanie ogólne moczu
7) poziom kwasu moczowego we krwi
8) krew utajona w kale 

PAKIET BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 
DLA KOBIET

1) morfologia krwi obwodowej z wzorem 
    odsetkowym i płytkami krwi
2) stężenie cholesterolu całkowitego albo 
    kontrolny profil lipidowy 
3) stężenie glukozy we krwi
4) ocena funkcji wątroby 
    (    (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe)
5) poziom kreatyniny we krwi
6) badanie ogólne moczu
7) poziom kwasu moczowego we krwi
8) krew utajona w kale 
9) PSA 
 

PAKIET BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 
DLA MĘŻCZYZN

1) pomiar ciśnienia tętniczego
2) pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie 
    oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
3) ocena miarowości rytmu serca

PAKIET BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 
DLA KOBIET I MĘŻCZYZN

W  gminie Łabunie na jakość 
powietrza narzekać nie 
można, ale jeżeli mieszkamy 

w zwartej zabudowie, jak to ma miej-
sce np. na osiedlu w  Łabuniach czy 
innych miejscowościach naszej gminy 
– w sezonie grzewczym nie da się nie 
wyczuć – czym palimy w piecu.
Czym więc nie palić, by nie zanie-
czyścić pieca, wylotu komina, a przy 
okazji nie zatruwać powietrza, któ-

Co wdychamy,
czyli sezon grzewczy pod lupą
Rozpoczęliśmy sezon grzewczy, a wraz z nim – jak to bywa w ostatnich 
latach – problem smogu. Uważajmy, co wrzucamy do pieca. Dbajmy 
o zdrowie swoje, rodziny i sąsiadów. To od nas zależy, czy będziemy 
oddychać czystym powietrzem. 

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania
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Od 1 lipca tego roku, każdy wła-
ściciel lub zarządca budynku, 
który posiada źródło ciepła 

lub spalania paliw o  mocy do 1 MW 
ma obowiązek złożenia deklaracji do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków (CEEB).

Deklarację można złożyć drogą 
elektroniczną na stronie: www.zone.
gunb.gov.pl lub w  wersji papierowej. 
Wówczas wydrukowany i  wypełnio-
ny dokument należy przesłać listow-
nie albo złożyć osobiście w  Urzędzie 
Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, 22-
437 Łabunie.

Formularze deklaracji do pobra-
nia dostępne są pod adresem: https://
zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-po-
brania/ (Formularz A – budynki i  lo-
kale mieszkalne, Formularz B – bu-
dynki i lokale niemieszkalne), a także 
na www.labunie.com.pl (Formularze 
i wnioski urzędowe / Ochrona środo-
wiska) oraz wersja papierowa w Urzę-
dzie Gminy Łabunie pok. nr 9.

Złożenie deklaracji jest obowiąz-
kowe. Za niewypełnienie obowiązku 
w ustalonym terminie grozi grzywna. 
Na złożenie deklaracji dotyczącej źró-
dła ciepła lub spalania paliw, które zo-
stało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. 
właściciel lub zarządca będzie miał 12 
miesięcy.

Dla nowo powstałych budynków 
termin ten będzie wynosił 14 dni od 
uruchomienia nowego źródła ciepła 
lub spalania paliw.

Więcej informacji na
www.gunb.gov.pl

Red.

Zgłoś – czym 
ogrzewasz dom
Przypominamy mieszkańcom 
gminy Łabunie o konieczności 
złożenia deklaracji dotyczącej 
źródła ciepła. To nowy 
obowiązek dla właścicieli 
nieruchomości.

rym oddychają nasze dzieci, wnuki, 
sąsiedzi i my sami?
Nie wrzucajmy plastikowych butelek, 
folii, kolorowego papieru, puszek. 
Są one naszpikowane toksycznymi 
substancjami np. metalami ciężkimi, 
tlenkami siarki. Nie są one obojętne 
dla zdrowia. Takie substancje mają 
również działanie rakotwórcze. 

To, czym palimy w  piecu, ma też 
znaczenie dla naszych przewodów ko-
minowych. Róbmy dla własnego bez-
pieczeństwa przeglądy, palmy tylko 
dobrej jakości opałem, kupmy czujkę 
dymu i czujnik czadu. 

Ważnym elementem jest również 
segregacja śmieci. Płacimy nie za ilość 

wywożonych odpadów, a  od osoby 
więc nie opłaca nam się spalać różnych 
śmieci w piecu trując powietrze, które 
sami wdychamy np. śpiąc po wietrzeniu 
sypialni. Nie wrzucajmy zatem do pieca 
plastikowych butelek. Po to mamy wor-
ki do segregacji i  odbiór śmieci spod 
samego domu, by nie pozbywać się 
odpadów – spalając ich w piecu, a tym 
bardziej – wywożąc je do lasu.

To od nas zależy, czym będziemy 
oddychać. Czy chcemy dożyć czasów, 
że tak jak już dzieje się w dużych mia-
stach – władze będą ostrzegać i naka-
zywać pozostanie w  domach, bo nie 
będzie czym oddychać? Czy chcemy, 
by w naszej rodzinie ktoś zachorował 

na nowotwór? Chrońmy więc na-
sze zdrowie nie tylko poprzez dbanie 
o  odporność, spożywanie dobrej ja-
kości pokarmów bez chemii, ale także 
poprzez dbanie o powietrze.

Dominika Saran-Kudyba

http://www.gunb.gov.pl/
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Wniosek o  świadczenie 300+ można 
złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, 

za pośrednictwem: Platformy Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS, banko-

wości elektronicznej (15 banków), por-
talu emp@tia. Świadczenie otrzymasz 
wyłącznie na rachunek bankowy. Ob-
sługę świadczenia przejmuje Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji na temat świad-
czenia 300+ znajdą Państwo pod lin-
kiem – https://www.zus.pl/baza-wie-
dzy/program-dobry-start. 

Red.

Dobry Start (300+)
Od 1 lipca 2021 r. świadczenie w ramach programu Dobry Start (tzw. 
300+) przyzna i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski 
można składać do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną.

I po spisie
Zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 
Ruszył 1 kwietnia i trwał do 30 września.

Już teraz można powiedzieć, że 
mieszkańcy gminy Łabunie nieźle 
się spisali i  dopisali, jeżeli chodzi 

o  frekwencję. Można było spisać się 
na wiele sposobów: przez internet 
w  formie on-line, przez telefon, na 
infolinii spisowej oraz poprzez wy-
wiad z  rachmistrzem. Spora część 
osób spisywała się również w  Urzę-

dzie Gminy Łabunie, gdzie zostało 
utworzone specjalne stanowisko do 
przeprowadzenia tej czynności. Na 
terenie gminy Łabunie działało trzech 
rachmistrzów. W ramach szeroko za-
krojonej kampanii promocyjnej za-
chęcaliśmy mieszkańców do spisywa-
nia się poprzez regularne informacje 
publikowane na stronie internetowej 

urzędu, plakaty rozwieszone na ta-
blicach w  sołectwach oraz poprzez 
ulotki. Dodatkowo w  wyznaczonych 
dniach i  godzinach rachmistrzowie 
prowadzili dyżury w świetlicach wiej-
skich i  remizach OSP. Rachmistrzo-
wie w okresie pandemii mieli również 
bezpośredni kontakt z mieszkańcami, 
spisując ich bez potrzeby wychodze-
nia z domu. Pukali do drzwi i zachę-
cali do skorzystania z tej możliwości.

Dziękujemy mieszkańcom gminy 
za odpowiedzialność społeczną – za 
aktywny udział w  spisie, a  rachmi-
strzom za wzorowe wywiązanie się ze 
swoich obowiązków.

Dsk

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start
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Sesja XXI
16 sierpnia 2021 r.
Uchwała nr 191 w sprawie 
określenia ceny jednostki 
paliwa w Gminie Łabunie 
na rok szkolny 2021/2022
Radni przyjętą uchwałą określili śred-
nią cenę jednostek paliwa w  Gminie 
Łabunie na rok szkolny 2021/2022 
w kwotach: 
a) za 1 litr oleju napędowego – 5,55 zł
b) za 1 litr benzyny bezołowiowej 95 

– 5,76 zł
c) za 1 litr benzyny bezołowiowej 98 

– 5,96 zł
d) za 1 litr gazu LPG – 2,64 zł

Uchwała nr 192 w sprawie 
zmian w uchwale nr 
XVII/148/2020 z dnia 29 
grudnia 2020 r. w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej
Zmiany dotyczą m.in. wydatków bie-
żących, w  ramach których zrezy-
gnowano z  realizacji z  zadania pn.: 
„Umowa koncertowa Piknik w  Bar-
chaczowie w  2021 r.”, W  wydatkach 
majątkowych dokonano zwiększenia 
kwoty zadania pn.: „Budowa oświetle-
nia ulicznego ul. Górna w Łabuniach”. 

Uchwała nr 193 w sprawie 
wprowadzenia zmian 
w budżecie gminy na rok 2021
Radni przyjęli zmiany dotyczące 
zmniejszenia planowanych dochodów 
i  wydatków. W  związku z  zakończo-
nym postępowaniem przetargowym 
na przebudowę drogi gminnej (ul. 
Kościelna w  Łabuniach) oraz trwają-
cym postępowaniem na utwardzenie 
placu przy budynku ZSP w Łabuniach 
zaistniała konieczność wprowadzenia 
zmian w  uchwale budżetowej. Pozo-
stałe zmiany dotyczą wprowadzenia 
dochodów wynikającymi z  otrzyma-
nej informacji od podmiotów dofinan-
sowujących zadania oraz wydatków 
zgodnie z najpilniejszymi potrzebami.

Sesja XXII
29 września 2021 r.

Uchwała składu orzekającego 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie 
z dnia 2 września 2021 r. 
w sprawie zaopiniowania 

informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy 
Łabunie za I półrocze 2021 r.
Skład Orzekający RIO w Lublinie po-
zytywnie zaopiniował informację 
Wójta Gminy Łabunie o przebiegu wy-
konania budżetu za pierwsze półrocze 
2021 r. Dochody zostały zrealizowane 
w kwocie ponad 15 mln zł (co nastono-
wi 48,66% planu), a wydatki w kwocie 
13 mln zł (co stanowi 40,79%) planu. 

Uchwała nr 194 w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycielom 
zajmującym stanowiska 
kierownicze
Radni przyjęli uchwałę, zgodnie z któ-
rą nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko kierownicze w  szkołach 
prowadzonych przez Gminę Łabunie, 
obniżono tygodniowy obowiązkowy 
wymiar zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych i  opiekuńczych określony 
w ustawie Karta Nauczyciela do liczby 
godzin: dla dyrektora Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego – 2 godziny, dla 
wicedyrektora Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego – 3 godziny.

Uchwała nr 195 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy 
po umowach zawartych na 
czas oznaczony do 3 lat
Radni wyrazili zgodę na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy działek 
położonych w: Barchaczowie, Ruszo-
wie-Kolonii, Łabuńkach, Majdanie 
Ruszowskim, Łabuniach-Reformie 
i w Ruszowie. 

Uchwała nr 196 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
z budżetu gminy Łabunie dla 
Gminy Komarów-Osada w celu 
partycypowania w kosztach 
działania Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Komarowie-
Osadzie z siedzibą w Wolicy 
Brzozowej, gdzie uczęszczają 
osoby niepełnosprawne będące 
mieszkańcami Gminy Łabunie
Radni udzielili 6750,24 zł dotacji celo-
wej dla Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Komarowie-Osadzie, gdzie uczęsz-
czają niepełnosprawni mieszkańcy 
gminy Łabunie. 

Uchwała 
nr 197 w sprawie dopłat dla 
zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Łabunie 
z budżetu gminy
Radni uchwalili dopłaty dla odbior-
ców usług wodno-kanalizacyjnych 
w  zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w  wodę i  zbiorowego odprowadza-
nia ścieków: do każdego 1m³ dostar-
czonej wody w  wysokości 0,24 zł/m³ 
netto (0,26 zł/m³ brutto), dla I  grupy 
taryfowej, a do każdego 1 m³ zrzuco-
nych ścieków do sieci kanalizacyjnej 
w wysokości 1,03 zł/m³ netto (1,11 zł/m³ 
brutto) dla I grupy taryfowej. Dopłaty 
będą obowiązywać do końca tego roku. 

Uchwała nr 198 w sprawie 
przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
Gminy Łabunie
Radni przyjętą uchwałą zezwolili na 
przystąpienie do sporządzenia „Stu-
dium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Łabunie”. Zmiana dotyczy 
m.in. dostosowania studium do obo-
wiązujących przepisów. 

Uchwała nr 199 w sprawie 
zmian w uchwale nr 
XVII/148/2020 z dnia 29 
grudnia 2020 r. w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej
Zmiany dotyczą m.in. wydatków bie-
żących i  tych dotyczących inwestycji 
np. drogowych, oświetleniowych czy 
związanych z budową nowej kanaliza-
cji w Barchaczowie. 

Uchwała nr 200 w sprawie 
wprowadzenia zmian 
w budżecie gminy na rok 2021 
Przyjętą uchwałą radni zmniejszyli 
planowane dochody oraz zwiększy-
li wydatki m.in. na zadania związane 
z  funkcjonowaniem systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi.

Uchwały Rady Gminy Łabunie
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Apelujemy do mieszkańców Gminy 
Łabunie o  zwrócenie uwagi na pro-
blem bezdomności zwierząt. W ostat-
nim czasie bardzo się nasilił na tere-
nie naszej gminy. Niemalże codziennie 
pracownik zajmujący się bezdomno-
ścią zwierząt otrzymuje zgłoszenie 
o  kolejnych błąkających się psach lub 
kotach. Należy pamiętać, że wszystkie 
psy w  większości przypadków mają 
swoich właścicieli, a  pojawiające się 
„bezdomne psy” to głównie zwierzęta 
nieodpowiednio dopilnowane przez 

właściciela. W  przypadku gdy właści-
ciel wałęsającego się psa jest znany, 
należy fakt ten zgłosić na policję, która 
ma prawo nałożyć mandat na nieod-
powiedzialnego właściciela zwierzęcia. 
Czynnikiem wskazującym na „bezpań-
skość” czy „bezdomność” psa nie może 
być tylko fakt, że zwierzę pojawia się 
o odpowiednich porach w danej oko-
licy, bowiem takie przypadki są szcze-
gólnie liczne w okresie godowym zwie-
rząt. W wyjątkowych sytuacjach (tylko 
w  razie potwierdzonej bezdomności 
zwierzęcia oraz w  przypadkach za-
grożenia zdrowia mieszkańców – gdy 

pies jest agresywny i  atakuje miesz-
kańców) gmina podejmie interwencję 
wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go 
do schroniska. Przypadki faktycznie 
bezdomnych psów (nieagresywnych) 
należy zgłaszać telefonicznie lub oso-
biście w godzinach pracy Urzędu Gmi-
ny Łabunie. Nie można zapominać tak-

Światowy dzień zwierząt 
– nie kupuj, adoptuj!
Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest corocznie
dnia 4 października, w dzień Świętego Franciszka z Asyżu
– patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Cały miesiąc październik 
jest miesiącem dobroci dla zwierząt. Zastanówmy się zatem, czy 
nie możemy pomóc jakiemuś biednemu, poszkodowanemu przez 
los zwierzakowi. Dzień ustanowiony jest w celu zmiany zachowania 
i stosunku ludzi do zwierząt i uświadomienia człowiekowi,
że zwierzę to istota żywa, czująca, która także ma swoje prawa.
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że o tym, że w większości przypadków 
„wałęsające się psy” mają właścicieli, 
jednak szybko przyzwyczajają się do 
miejsca gdzie zapewniono im wyży-
wienie.  Dlatego bardzo ważne jest by 
informować policję lub Urząd Gminy 
w Łabuniach o przypadkach nieodpo-
wiedzialnych właścicieli, w celu podję-
cia odpowiednich kroków wobec nich, 
a także uniknięcia kosztów interwencji 
i oddania psa do schroniska.

Przedstawiamy zdjęcia wybranych 
zwierząt (wszystkich jest naprawdę 
sporo), które dzięki pomocy pracow-
nika Urzędu Gminy odnalazły swojego 
dotychczasowego właściciela lub tra-
fiły do nowego domu.

Adriana Zwolan

Pracownik Urzędu Gminy 
aktywnie poszukuje wła-
ściciela psa lub domu dla 

czworonogów, aby nie musia-
ły trafiać do schroniska, a  tym 
samym gmina nie musiała po-
nosić tak wysokich kosztów. 
Promujemy zwierzęta na Fa-
cebooku i  różnych portalach 
ogłoszeniowych. Pies w  schro-
nisku, chociaż już się nie wałęsa 
i  ma dach nad głową, to nadal 
jest bezdomny. Zamiast kupo-
wać psa można go adoptować. 
Najlepszą formą pomocy zwie-
rzętom jest ich adopcja. Żad-
ne, nawet najlepsze schronisko 
nie zastąpi im prawdziwego, 
kochającego domu. Dla bez-
domnych zwierząt adopcja jest 
jedyną szansą na drugie, lepsze 
życie.
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Warsztaty poprowadziła za-
mojska grupa Stforky, znana 
z artystycznych murali, któ-

re można oglądać m.in. w  Zamościu. 
Przez dwa dni – z  pomocą Stforków 
– młodzież z gminy Łabunie tworzyła 
bajkowe dzieło. Dzięki zgranej pacz-
ce udało się pokolorować i rozweselić 
miejsce zabaw dla młodszych miesz-
kańców naszej gminy. Na koniec nasi 
młodzi graficiarze namalowali spray-
ami na murze swoje autografy, które 
będą przypominać, że to dzięki nim 
powstał kolorowy mural.

Dla wszystkich przygotowano 
słodkości – ciastka, batony i  napoje 
oraz coś bardziej treściwego – zapie-
kanki i  tortille przygotowane przez 
Bar pod Lasem w  Łabuniach-Refor-
mie (obecnie już – Bar Kuźnię). Z kolei 

zamojska grupa Stforky podarowa-
ła uczestnikom stforkowe gadżety. 
Organizatorem warsztatów był Wójt 
Gminy Łabunie – Mariusz Kukieł-

ka. Wydarzenie organizowane było 
w  ramach Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2021 r. A o to nasza 
zgrana i  wesoła ekipa, która zmalo-
wała graffiti: Jakub Chawraj, Adrian 
Rycaj, Mikołaj Kowalczuk, Miłosz Wol-
ski, Alan Kania, Natalia Molas, Kamila 
Molas, Paulina Pyś, Jan Ziarkiewicz, 
Michał Ziarkiewicz, Jakub Antoszczak, 
Emilia Górska, Mikołaj Karwina, Ma-
teusz Karwina, Wiktor Gryszyn, Kry-
stian Zwolan, Kacper Wil.

Dominika Saran-Kudyba

Bajkowe graffiti w Łabuniach
Pszczółka Maja, Bolek i Lolek, Reksio – takich bajkowych 
bohaterów zmalowali na murach przy placu zabaw w Łabuniach 
uczestnicy wakacyjnych warsztatów graffiti.

XXII. edycja tego wy-
darzenia odbyła 
się w niedzielę, 11 

lipca. Na festiwalu zaprezentowało się 
29 wykonawców, w tym Kapela Grześki 
z Ruszowa. Panowie zagrali i zaśpiewa-

li trzy utwory: “Serca dwa”, „W tym ma-
łym kwiatku czerwonym” i “Mały Tino”. 

Kapeli gratulujemy udanego wy-
stępu i dziękujemy za śpiewającą pro-
mocję Gminy Łabunie.

Dominika Saran-Kudyba

Kapela Grześki
na Zamojskich Dniach Folkloru
Kapela Grześki z Ruszowa – po 
oficjalnym otwarciu Festiwalu 
– rozpoczęła swoim występem 
Zamojskie Dni Folkloru 
w Zwierzyńcu organizowane 
przez Starostwo Powiatowe 
w Zamościu. 
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Pokazy, przejażdżki, animacje 
i  poczęstunek. Tak było w  nie-
dzielę, 22 sierpnia na pikniku 

strażackim w  Wólce Łabuńskiej. Dla 
uczestników pikniku strażacy przy-
gotowali sporo atrakcji. Był pokazy 

sprzętu strażackiego i  ratownictwa 
medycznego w ramach upozorowane-
go wypadku i gaszenie pożaru. Chętni 
mogli skorzystać z „przejażdżki” dra-
biną strażacką i wziąć udział w nauce 
pierwszej pomocy. Nie zabrakło rów-

nież animacji strażackich dla dzieci. 
Było także coś dla podniebienia: ogni-
sko z  kiełbaską i  inne rarytasy przy-
gotowane przez Koło Gospodyń Wiej-
skich w Wólce Łabuńskiej.

Organizatorami wydarzenia byli: 
Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Ku-
kiełka, OSP z Gminy Łabunie oraz So-
łectwo i KGW w Wólce Łabuńskiej. 

Dominika Saran-Kudyba

Uroczystości odbyły się w  nie-
dzielę, 26 września. Rozpoczę-
ły się od Mszy w  intencji stra-

żaków odprawionej w  kościele „na 
Wodzie” pw. św. Jana Nepomucena 
w Zwierzyńcu. Po nabożeństwie roz-
począł się uroczysty apel. W  obcho-
dach brał udział m.in. Prezes Zarządu 
Głównego Związku OSP RP – Walde-
mar Pawlak.

W  uroczystościach udział wziął 
również Wójt Gminy Łabunie – Ma-
riusz Kukiełka, Prezes Oddziału 
Gminnego ZOSP RP – Mariusz Bra-
necki, Komendant Gminny OSP – Pa-
weł Mróz i  poczet sztandarowy OSP 
Łabunie.

Dodajmy – podczas obchodów 
Prezes Mariusz Branecki został od-
znaczony srebrnym medalem za za-
sługi dla pożarnictwa województwa 
lubelskiego. 

Red.

Mnóstwo wozów strażackich, strażaków i wiele zwrotów akcji. 
Chwilami było gorąco, ale nie tylko za sprawą pogody. Atmosferę 
podgrzewali strażacy z OSP z gminy Łabunie, którzy zorganizowali 
emocjonujące pokazy i atrakcje dla mieszkańców naszej gminy.

Pokazy strażackie z pompąz pompą

Strażacy ochotnicy świętowali setne urodziny
Władze samorządowe oraz strażacy-ochotnicy z Gminy
Łabunie wzięli udział w wojewódzkich obchodach 100-lecia
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zwierzyńcu.
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W niedzielę, 15 sierpnia ponad 
setka cyklistów – miesz-
kańców gminy Łabunie oraz 

sąsiednich gmin wzięła udział w  ro-
werowej wyprawie po ponad 20-sto 
kilometrowej trasie. Mimo upalnej 
aury cykliści dali z siebie wszystko.

Zgromadzonych uczestników 
przed Remizą OSP w  Łabuńkach 
Pierwszych powitał Wójt Gminy Ła-
bunie – Mariusz Kukiełka oraz prze-
wodnicząca KGW w  Łabuńkach 
Pierwszych – Elżbieta Garbacz. Potem 
rowerzyści ruszyli w trasę. Tradycyj-
nie rajd prowadził jeden z  organiza-
torów wydarzenia – sołtys Łabuniek 
Pierwszych, Andrzej Grula. Cyklistów 
zabezpieczał Posterunek Policji w Ła-
buniach oraz Ochotnicza Straż Pożar-
na w Łabuńkach Pierwszych. Uczest-
nicy przejechali przez Barchaczów, 
Łabunie, Ruszów, Wierzbie i Łabuńki 
Pierwsze. Po drodze były krótkie od-
poczynki (m. in. przy źródle w  Bar-
chaczowie i  Pawim Piórze w  Łabu-
niach). Wszyscy cali i zdrowi dojechali 
na metę – do zespołu pałacowo-par-
kowego w  Łabuńkach Pierwszych. 
Dzięki uprzejmości Dyrektora Hospi-
cjum Santa Galla w Łabuńkach Pierw-
szych – ks. Michała Przybysza – na 
terenie Zespołu można było zorgani-
zować poczęstunek dla uczestników 
rajdu. Smakołyki dla cyklistów trady-
cyjnie przygotowało Koło Gospodyń 
Wiejskich w  Łabuńkach Pierwszych. 

Były pierogi (panie ulepiły 1100 piero-
gów!), kiełbaska z ogniska oraz pączki. 
Po krótkim odpoczynku rozpoczęły 
się konkurencje sportowe i rowerowe, 
w ramach których uczestnicy wygra-
li gadżety rowerowe: pompki, bidony 
z koszykami, elektroniczne zegarki na 
rowery i  zapięcia do stojaków. Finał 

rajdu to losowanie dwóch rowerów 
w  kategoriach: dzieci i  dorośli. W  tej 
pierwszej wygrała Zuzia Dębkowska 
z Ruszowa, a w kat. dorośli – Ewa Ba-
jaka z  Łabuniek Pierwszych. Wszyst-
kie nagrody oraz poczęstunek sfinan-
sował Wójt Gminy Łabunie – Mariusz 
Kukiełka.

Dodajmy – podczas rajdu zbiera-
no również pieniądze na utrzymanie 
mini-zoo w  Łabuńkach Pierwszych. 
Uczestnicy rajdu do puszki wrzucili 
prawie 400 zł.

Organizatorami wydarzenia byli: 
Wójt Gminy Łabunie, Sołectwo w Ła-
buńkach Pierwszych wraz z sołtysem 
wsi – Andrzejem Grulą, KGW w  Ła-
buńkach Pierwszych.

Słowo „dziękuję” wędruje do pań 
z  KGW za poczęstunek, Posterunku 
Policji w  Łabuniach i  OSP w  Łabuń-
kach Pierwszych za czuwanie nad 
bezpieczeństwem uczestników rajdu, 
ks. Michała Przybysza za udostępnie-
nie terenu pod metę rajdu. 

Podziękowania należą się również 
uczestnikom rajdu – za niezawodną 
frekwencję i wspólną zabawę. Do zo-
baczenia za rok na jubileuszowej edy-
cji tego wydarzenia.

Red.

9. rajd rowerowy po Gminie Łabunie
Ponad 100 cyklistów na trasie, dwa nowe rowery oraz kilkanaście 
gadżetów rowerowych powędrowało do szczęśliwców.
Za nami kolejna edycja rajdu rowerowego „Odjazdowo-rowerowo 
Doliną Górnej Łabuńki”.
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Dominika Saran-Kudyba: Ile lat dzia-
łacie Państwo na rynku gastrono-
micznym?
Mariusz Kozioł: To już będzie czwarty 
rok. 

Skąd pomysł na prowadzenie baru?
Życie zmusiło... Prowadziłem wcze-
śniej inną firmę – budowlaną. Zdro-
wie niestety nie pozwoliło. Trzeba 
było z  czegoś żyć, więc „poszliśmy” 
w gastronomię. 

Gastronomia to jest chyba dosyć ry-
zykowny interes, zwłaszcza w  obec-
nym okresie pandemii...
Moim zdaniem gmina jest dosyć spo-
ra. Klient jest, tylko trzeba do niego 
dotrzeć.

Czy od razu założyliście Państwo, że 
będzie to bar, czy myśleliście o inne-
go rodzaju działalności?
Zaczęło się od tego, że mówiliśmy, 
że jest potencjał w  tamtym miejscu 
(przyp. red. Dawny Bar pod Lasem 
w Łabuniach-Reformie), którego nikt 
nie wykorzystuje. Postanowiliśmy 
więc spróbować. Dobrze wychodziło 
i  w  pewnym momencie zaczęliśmy 
szukać innej lokalizacji, bo poprzed-
nie miejsce zrobiło się dla nas za 
małe. W nowym miejscu praktycznie 
nic nie zmienialiśmy. Przerobiliśmy 
tylko kuchnię dostosowując ją do 
swoich potrzeb, również pod kątem 
sanepidu, bo jeżeli jest zmiana wła-
ściciela, to poprzedni odbiór się nie 
liczy.

Na początku był więc to Bar pod La-
sem, a od lipca tego roku funkcjonu-
jecie już w nowym miejscu – w Barze 
Kuźnia w  Łabuńkach Pierwszych. 
Podstawą w  takim miejscu jest ku-
charz. Dobry kucharz.
U  nas gotuję ja. Zaczynaliśmy i  dalej 
prowadzimy prostą, polską kuchnię 
typu schabowy, żurek itd. W tym roku 
poszerzyliśmy ofertę m.in. o  placki 
ziemniaczane czy pierogi z mięsem. 

Gdzie się Pan nauczył gotować?
Życie nauczyło. Nie jest filozofią zro-
bić kebaba. Najważniejsze, to kupić 
prawdziwe, dobre mięso. 

Państwa klient preferuje bardziej 
polską kuchnię czy np. tortille i inne 
fast-food’y?
W zależności od klienta. Jeżeli rodzi-
na przychodzi na obiad, to dla dzieci 
zamawia frytki, nuggetsy, a  doro-
śli to już np. schabowe. Młodzież to 
wiadomo – hamburgery, kebaby. Na 
tygodniu najbardziej sprzedają się 
polskie dania obiadowe, w  weekendy 
– fast-food’y. Najlepszym czasem dla 
nas są miesiące lipiec i sierpień. Wte-
dy odwiedzają nas też turyści. Nie ma 
jednak aż tak wielkiej różnicy między 
poszczególnymi miesiącami. Jeżeli 
chodzi o turystów, to tu chyba fajnym 
narzędziem jest mapka w  internecie, 
gdzie jesteśmy zaznaczeni na tej ma-
pie. Tak też mówiło sporo klientów 
z  zewnątrz, którzy przyjeżdżali do 
naszego baru. Trafili do nas właśnie 
dzięki odznaczeniu nas na tej mapie. 

Zdaję sobie sprawę z  tego, że nie 
jesteśmy w stanie wszystkim dogodzić, 
ale jeszcze nikt nie złożył reklamacji. 

Wydawać by się mogło, że poprzednie 
miejsce – Bar pod Lasem – było ideal-
ne: przy krajowej 17-stce, przy dużym 
parkingu dla tirów, gdzie kierow-
cy mieli miejsce do zaparkowania, 
a przy okazji do zjedzenia posiłku.
Kierowcy, którzy nie jedzą... To jest 
błędne myślenie. To jest klient przy-
padkowy. Kierowcy tira nie stać by 
codziennie jeść śniadania, obiady 
i  kolacje w  barach czy restauracjach. 
Kierowca tira je większy, ciepły posi-
łek raz dziennie. Głównie, jeżeli już, to 
z  takiej możliwości korzystali Polacy. 
Kierowcy z Ukrainy nie byli raczej na-
szymi klientami. 

Dużo mieliście takich klientów w cią-
gu dnia?

Łabuńska kuźnia smaków
Kontynuujemy rozpoczęty w tym roku cykl rozmów 
z przedsiębiorcami z gminy Łabunie. W ten sposób chcemy 
promować właścicieli lokalnych firm, producentów i hodowców 
oraz zachęcać mieszkańców – nie tylko naszej gminy
– do korzystania z ich usług. Rozmawialiśmy już z producentami 
kwiatów oraz z właścicielem palarni kawy w Wólce Łabuńskiej.
Tym razem – nadal podążając za zapachami – kierujemy się 
do Łabuniek Pierwszych. Tu, przy krajowej 17-stce znajduje 
się Bar Kuźnia – jedyne kulinarne miejsce na mapie naszej 
gminy, w którym można zjeść w barze lub zamówić na wynos, 
zorganizować małe przyjęcie rodzinne lub po prostu posiedzieć 
ze znajomymi. Do lipca tego roku domowych obiadów i dań typu 
fast-food można było spróbować u tych samych właścicieli w Barze 
Pod Lasem w Łabuniach-Reformie. Właściciele przenieśli swoją 
kuźnię smaków do Baru Kuźnia w Łabuńkach Pierwszych. Dlaczego 
zmienili lokalizację? Jak radzili sobie w czasie pandemii? Co można 
zamówić i czy jest to dobry sposób na biznes? Odpowiedzi na te 
pytania w wywiadzie z Panem Mariuszem Koziołem– menadżerem 
Baru Kuźnia, który pomaga żonie prowadzić rodzinny interes. 
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Mieliśmy firmy, które były praktycznie 
dwa-trzy razy w tygodniu, bo pracow-
nicy jeździli na Ukrainę z przesyłkami 
pocztowymi. Jednak to też byli Polacy 
z polskich firm. 

Kto jest odbiorcą Waszych potraw?
Na początku była to młodzież. Potem 
„weszliśmy” na firmy, które utrzymały 
nas podczas koronawirusa. Bez do-
starczania obiadów do firm nie prze-
trwalibyśmy. Teraz głównym odbiorcą 
są firmy, którym robimy obiady na 
wynos. Dowozimy obiady głównie do 
firm z  terenu gminy Łabunie. Najgo-
rzej, jak trzeba obsłużyć przyjęcie na 
miejscu na tygodniu i wydać 60 obia-
dów na wynos. Wtedy jest ciężko. 

Co najbardziej się sprzedaje?
Nie ma reguły. Jest dzień, że danie 
dnia, a innego razu – fast-food’y. 

Jak radziliście sobie w  okresie pan-
demii, gdy gastronomia z  dnia na 
dzień została pozbawiona możliwo-
ści generowania dochodów?
Jakiś zasób finansowy był wypraco-
wany wcześniej. Mieliśmy po prostu 
odłożone pieniądze i  z  tego żyliśmy. 
Dokładaliśmy przez pół roku. Później 
ludzie po prostu przywykli do tego 
i sprzedawaliśmy na wynos. To jednak 
pozwoliło nam tylko wyrównać koszty, 
ale nie zarabialiśmy. To były fundusze 
na przetrwanie baru. 

Czy uzyskaliście Państwo wsparcie 
z tarczy antykryzysowej?
Tak, otrzymaliśmy – trzy razy po 5 tys. 
zł i zwolnienie z ZUS-u. Za czwartym 
razem nie „załapaliśmy się”, bo prze-

kroczyliśmy 2% wypracowanego do-
chodu. 

Bar później otworzył się i czy wrócili 
klienci?
Przez pierwsze dwa miesiące ludzie 
się przyzwyczaili się do tego stanu 
rzeczy i nie wychodzili z domu. Z cza-
sem zaczęli wracać. Na dzień dzisiej-
szy to funkcjonuje tak, jak dwa lata 
temu. 

Ile potraw dziennie przygotowujecie 
państwo na wynos dla pracowników 
różnych firm?
Na dzień dzisiejszy – jeżeli chodzi 
o  same dania obiadowe – to około 
sześćdziesięciu. 

Na miejscu to pewnie weekendy są 
oblegane, jeżeli chodzi o danie zamó-
wione na miejscu – w barze?
Prowadzimy również imprezy oko-
licznościowe. Jeżeli je organizujemy, 
to średnio z klientem indywidualnym. 
Ludzie widzą, że jest zajęte, więc re-
zygnują z wejścia do środka. W przy-
padku „normalnych” weekendów, to 
jak najbardziej obłożenie jest dość 
duże. 

Jaką imprezę można zorganizować 
u Państwa w lokalu?
Urodziny, chrzciny, komunię. Mamy 
już zajęty praktycznie cały maj na 
2022 r., nawet są już rezerwacje na 
maj 2023 r. W sali możemy pomieścić 
ok. 40 osób. 

Czy były momenty w ciągu tych czte-
rech lat, że Państwo zwątpili i chcieli 
zamykać interes?

Był taki moment już po pandemii. To 
jest ciężka praca. Tu się pracuje sie-
dem dni w  tygodniu po czternaście-
-piętnaście godzin dziennie. Czasami 
mieliśmy po prostu dość. Finanse do 
tego rodzaju pracy się nie równają. Był 
taki moment zastanowienia, że to jest 
za dużo. Nie mamy swojego życia, bo 
tak naprawdę żyjemy pracą. Odpo-
czynku nie ma. 

Jak wygląda od kuchni Państwa typo-
wy dzień pracy?
Zaczynamy od godz. 8.00 – szykujemy 
składniki pod dania dnia, które póź-
niej wieziemy do firm, żeby o  12.00 
z  tym powoli wyjeżdżać. Później jest 
tzw. klient przelotny, którego również 
trzeba obsłużyć. Najgorsze są pory 
obiadowe od 12.00 do 16.00. Później 
mamy godzinę większego luzu, a gdy 
zaczyna się wieczór – zaczyna dzwo-
nić i przychodzić do nas młody klient, 
który z  reguły zamawia fast-food’y. 
Przeważnie jest to młodzież z  gminy 
Łabunie. Jeżeli chodzi o dania obiado-
we, teoretycznie mniej więcej wiemy, 
ile tego sprzedajemy. Wolimy zrobić 
mniej, żeby nie marnować i  nie wy-
rzucać. Dziennie sprzedajemy około 
60 obiadów na dowóz do firm. Dzisiaj 
przykładowo mamy żurek, kotlet mie-
lony z  kaszą i  buraczki. Taki zestaw 
dla firm, które stale zamawiają – 16 
zł, a dla klienta stacjonarnego – 18 zł. 
Można zamówić nie tylko danie dnia, 
ale również i z karty. 

W  jaki sposób pozyskiwaliście Pań-
stwo pierwszych swoich klientów? 
Czy stawialiście na reklamę, promo-
cję w mediach społecznościowych?
Najlepsza reklama dla nas to jest 
polecenie. Można powiesić tysiąc 
billboardów i  nic to nie da. Przede 
wszystkim kuchnia i człowiek. Na fa-
cebook’u  mamy również swój profil, 
który prowadzi żona.

Skąd Państwo pozyskują produkty 
do przygotowywania potraw?
Codziennie mamy przywożone świeże 
mięso. Jest to jedna z rzeźni z Lubli-
na. Przed wywiadem z  Panią mieli-
śmy akurat dostawę mięsa mielonego. 
W warzywa i owoce zaopatrujemy się 
w firmie z Łabuń. 

Czyli przy okazji wspieracie jeszcze 
jednego z lokalnych przedsiębiorców?
Tak, zgadza się.

Jaki element Pana pracy jest najgor-
szy?
Niestety schabowe. Jak robimy je na 
dowóz na firmę, to wtedy i na miejscu 
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sprzedaje się go bardzo dużo. Wtedy 
trzeba dobrze rozbić każdy kawałek 
mięsa. Jest to pracochłonne zwłasz-
cza, że nie mamy maszyny do rozbija-
nia kotletów. Robimy to ręcznie. 

Czy Pan zmieniłby coś w tym rodzin-
nym biznesie?
Na razie zostajemy przy tym co jest. 
Zobaczymy, co życie pokaże. Dzisiaj 
czasy są niepewne. Nie wiemy, co bę-
dzie np. za dwa miesiące. 

Na całym świecie w  wielu krajach 
wprowadzane są paszporty covid-o-
we, które są przepustką do wejścia 
także do barów i  restauracji. Bez 
paszportu niezaszczepieni nie sko-
rzystają z takich usług. Gdyby w Pol-
sce wprowadzono takie zasady? Jak 
Państwo podeszlibyście to tej kwestii?
Nie wiem, jak to będzie w  ogóle 
sprawdzane. Przychodzi klient i chce 
zamówić np. zupę. To wtedy ja mam 
poprosić o paszport covidowy? Kto to 
sprawdzi? Nie mam takich uprawnień 
jako osoba prywatna, czy ktoś jest za-
szczepiony czy nie. To tak samo, jak-
bym mijał Panią na chodniku i pytał: 
czy jest Pani zaszczepiona czy nie. 

Czy to może wpłynąć na zyski firmy, 
jeżeli do baru będą mogli wejść tylko 
zaszczepieni?
Myślę, że w  pewnym stopniu tak. 
Może to być spadek o  10-20%,. Uwa-
żam, że ludzie nauczyli się żyć z  co-
vid-em, także tu się wiele nie zmieni. 

Pozostaje jeszcze dowóz do domu 
i  z  tej opcji skorzystają osoby nie-
zaszczepione... Do ilu kilometrów 
dowozicie dania?
W obrębie 10 km. Dowozimy też dania 
do jednego z marketów w Zamościu. 

Pandemia jeszcze podobno trochę 
potrwa. Już mówi się o czwartej fali. 
Co w  przypadku, gdy może zostać 
wprowadzony lockdown, który obej-
mie także branżę gastronomiczną?
Podejrzewam, że taka mała firma, jak 
nasza, która nie generuje potężnych 
zysków może sobie pozwolić na 3-4 
miesiące przerwy. Dłużej raczej nie, 
a  ta pomoc, którą uzyskaliśmy w  ra-
mach tarczy, to dużo pomogło. Na 
bieżące opłaty i koszty były pieniądze. 
Nawet w trakcie pandemii, jak robili-
śmy tylko na wynos, to przecież gene-
rowaliśmy koszty: prąd, gaz i  ścieki. 
Nie generowaliśmy tyle śmieci, ale 
nikt nie zmniejszy tej opłaty. 

W jakich godzinach jesteście Państwo 
czynni i kiedy można zamawiać?
Od poniedziałku do piątku od godz. 
11.00 do 21.00, a w weekendy od 14.00 
do 22.00. W  przypadku „Dania dnia” 
zamawianego na dowóz najlepiej jest 
złożyć zamówienie w  godz. od 10.00 
do 12.00. Zamawiać można pod nr tel.: 
504 729 032. 

Gdyby Państwu biznes szedł coraz le-
piej, myślelibyście nad rozszerzeniem 
działalności, większym lokalem?

Jeszcze nie myśleliśmy o  tym. Jest 
dużo pracy i dużo nakładów finanso-
wych. W dzisiejszych czasach nie jest 
to proste.

Co jest najtrudniejsze w tym biznesie?
Przede wszystkim godziny pracy. 
Trzeba być non stop. Nie ma możli-
wości nawet wyjechać na 2-3 dni i wy-
począć, bo nie da się. 

Czy w internecie znajdziemy Państwa 
ulotkę, menu?
Nie mamy jako takiego menu, jeżeli 
chodzi o „Dania dnia”. Kiedyś tak robi-
liśmy. My nie przerabiamy kilku tysię-
cy produktów i nie zamawiamy dużo, 
nie magazynujemy tego. Codziennie 
wszystko mamy świeże. W  związku 
z  tym nie jesteśmy w  stanie napisać, 
że jutro będą żeberka, bo np. okaże 
się, że w rzeźni nie ma żeberek i nam 
ich nie dostarczą. Wtedy wprowadzi-
libyśmy klienta w  błąd. Klient może 
zadzwonić i zapytać o danie dnia. 

Za to klient ma gwarancję, że jest to 
świeże danie ze świeżych produktów. 

To zapraszamy do Baru Kuźnia w Ła-
buńkach Pierwszych na świeże, do-
mowe jedzenie. 

Dziękuję za rozmowę. 

Fot. D. S.-K.
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Z  końcem sierpnia – tuż przed 
rozpoczęciem roku szkolnego – 
zakończyły się prace zewnętrzne 

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Łabuniach. Polegały na poszerzeniu 
wjazdu na teren szkoły, wylaniu no-
wego asfaltu. W miejscu placu zabaw 
powstał z kolei utwardzony teren, na 
którym parkują samochody. Z  kolei 
urządzenia z placu zabaw staną w in-
nym miejscu. 

Dzięki inwestycji poprawił się kom-
fort jazdy i zrobiło się bezpieczniej. 

Inwestycję realizowało Przedsię-
biorstwo Transportowo-Usługowe 
Mawex z  Zamościa. Koszt prac wy-
niósł prawie 150 tys. zł. 

Dominika Saran-Kudyba

Inwestycja ma na celu dostosowa-
nie się do obowiązujących prze-
pisów oraz zwiększenia komfortu 

i bezpieczeństwa dzieci. Roboty mia-
ły ruszyć kilka miesięcy temu, jednak 
ze względu na trudności związane 
z wyłonieniem wykonawcy (brak ofert 
w drodze przetargu) prace rozpoczęto 
w późniejszym terminie. 

Roboty budowlane obejmują m.in. 
wydzielenie części korytarza ścian-
ką i  wykonanie drzwi przeciwpoża-
rowych, przebudowę sanitariatów, 
oraz wydzielenie pomieszczenia so-
cjalnego i  biurowego, montaż okien 
przeciwpożarowych, demontaż czę-
ści ocieplenia elewacji i uzupełnienie 
ocieplenia, a  także roboty malarskie. 
Równolegle prowadzone są prace sa-
nitarne i  elektryczne. Zakończenie 
inwestycji planowane jest na koniec 
października. Zanim przedszkolaki 
wprowadzą się do nowych pomiesz-

czeń będą jeszcze procedury związane 
z odbiorami.

Pracami zajmuje się Budimar Usłu-
gi Budowlano-Remontowe Mariusz 
Pióro z Tomaszowa Lubelskiego. Koszt 
inwestycji to prawie 251 tys. zł. 

Dominika Saran-Kudyba

Szkoła bardziej przyjazna 
zmotoryzowanym rodzicom
Lepszy podjazd i więcej miejsc dla samochodów. Przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Łabuniach poprawił się komfort jazdy 
i parkowania dla zmotoryzowanych rodziców przywożących na 
lekcje swoje pociechy.

Przedszkole jak nowe
Trwa przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części 
pomieszczeń budynku szkoły podstawowej na przedszkole 
w Łabuńkach Pierwszych.
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Pierwszego września 2021 roku 
uczniowie klasy pierwszej złożyli 
uroczyste ślubowanie. Pani Dyrektor 
Elżbieta Bodys dokonała pasowania 
pierwszoklasistów na uczniów szkoły 
podstawowej. W  uroczystości wzięli 
udział: Wójt Gminy Łabunie Pan Ma-
riusz Kukiełka, Proboszcz Parafii Mat-
ki Bożej Szkaplerznej i  św. Dominika 
ks. dr Andrzej Łuszcz oraz Rodzice.

Ślubowanie i pasowanie, z pewno-
ścią, na długo pozostanie w  pamięci 
pierwszoklasistów.

Ślubowanie
pierwszoklasistów
w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym Łabuniach

Aby uczcić zbliżającą się beatyfika-
cję Stefana Wyszyńskiego, uczniowie 
klasy VII pod kierunkiem pani Doroty 
Faron przygotowali apel poświęcony 
naszemu patronowi. Siódmoklasi-
ści przypomnieli słowem i  piosenką 
sylwetkę i  dokonania wielkiego Po-

laka. Szczególnie wybrzmiały cytaty 
pochodzące ze Społecznej Krucjaty 
Miłości, której przesłanie jest aktual-
ne i dzisiaj. Mamy nadzieję, że nauki 
Stefana Wyszyńskiego, zostaną z nami 
na dłużej.

Robert Kożuszek

Apel z okazji beatyfikacji 
Prymasa Tysiąclecia

Obchody rozpoczęły się od uro-
czystej Mszy koncelebrowanej 
przez proboszcza – ks. An-

drzeja Łuszcza oraz wikariusza – ks. 
Krzysztofa Augustynka, podczas któ-
rej modlono się w  intencji Ojczyzny 
oraz uczniów rozpoczynających rok 
szkolny. Uczniowie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w  Łabuniach pod 
kierunkiem Pani Celiny Zwolak za-
prezentowali krótką część artystycz-
ną, oddając w ten sposób pamięć po-
ległym podczas II wojny światowej.

Przedstawiono przebieg wojny 
obronnej Polaków we wrześniu 1939 
roku na terenie Zamojszczyzny. Z ust 

uczniów wybrzmiały znamienne sło-
wa: ,,My dzieci i młodzież przyrzeka-
my, że będziemy czcili pamięć pole-
głych, otaczali szacunkiem żyjących 
żołnierzy i nigdy nie zapomnimy o na-
szej przeszłości”.

Recytacja patriotycznych wierszy 
pobudziła do zadumy i refleksji, czym 
dzisiaj jest wolność.

Na zakończenie wszyscy zebrani 
uroczyście odśpiewali „Rotę”. Po na-
bożeństwie przedstawiciele samo-
rządu gminnego,  środowisko Dzieci 
Zamojszczyzny, szkolne poczty sztan-
darowe udały się na cmentarz pa-
rafialny w  Łabuniach, gdzie złożono 
wieńce i zapalono znicze.

W  uroczystościach udział wzięli: 
Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Ku-
kiełka, Przewodnicząca Rady Gmi-
ny – Elżbieta Kuźma, przedstawiciele 
środowiska Dzieci Zamojszczyzny,  
Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w  Łabuniach: Dyrektor 
Elżbieta Bodys oraz Wicedyrektor 
– Danuta Bosiak, Dyrektor Zespołu 
Szkolno Przedszkolnego w Łabuńkach 
Pierwszych – Dorota Turczyn, na-
uczyciele, rodzice i uczniowie.

Dominika Saran-Kudyba

82. rocznica wybuchu II wojny światowej
W środę, 1 września Gmina Łabunie upamiętniła poległych i działania 
obronne Narodu Polskiego przeciw armii niemieckiej z 1939 r.
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Turniej odbył się w niedzielę, 1 sierp-
nia. W  taki sposób – na sportowo – 
uczciliśmy 77. rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. W zawodach 
uczestniczyły cztery drużyny. Tur-
niej otworzyła Przewodnicząca Rady 
Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma, 
a  następnie minutą ciszy upamiętni-
liśmy 77. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Wszyscy zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe medale, z  ko-
lei najlepsza drużyna – puchar, a król 

strzelców i najlepszy zawodnik – pa-
miątkowe statuetki. Była też indywi-
dualna nagroda dla najlepszego za-
wodnika ufundowana przez prezesa 
Sparty Łabunie. Składamy podzięko-
wania Wójtowi Gminy Łabunie – Panu 
Mariuszowi Kukiełce za ufundowanie 
nagród oraz Prezesowi GKS Sparta 
Łabunie p. Łukaszowi Burdzemu za 
ufundowanie nagrody dla najlepszego 
zawodnika turnieju oraz Przewod-
niczącej Rady Gminy Łabunie p. Elż-
biecie Kuźmie za otworzenie turnieju 
oraz wręczanie nagród. Drużyny bio-
rące udział w turnieju: FC Carlsberg, 
FC Mordeczki, Łabunie Indastris, 
Woda się Gotuje.

Klasyfikacja Końcowa: 1. FC Mor-
deczki; 2. Woda się Gotuje; 3. FC 
Carlsberg; 4. Łabunie Indastris; Król 
strzelców – Mateusz Rybak; Najlepszy 
bramkarz – Kacper Swatowski; Naj-
lepszy zawodnik – Mikołaj Śliwiński.

Piotr Latawiec

W dniach 14-15 sierpnia na obiektach 
Orlika w Łabuniach odbył się Turniej 
Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gmi-
ny Łabunie w  ramach akcji „Wakacje 
z Orlikiem”. W zawodach uczestniczy-
ło sześciu zawodników. W pierwszym 
dniu zawodów odbyły się mecze fazy 
grupowej, w  drugim dniu zawodów 
odbyły się mecze fazy finałowej. Wszy-
scy zawodnicy otrzymali pamiątkowe 
statuetki ufundowane przez Wójta 
Gminy Łabunie – Mariusza Kukiełkę. 

Zwycięzcom wręczyła je Przewodni-
cząca Rady Gminy Łabunie – Elżbieta 
Kuźma.

Organizatorem zawodów byli ani-
matorzy sportowi Orlika: Piotr La-
tawiec oraz Jolanta Wilkiewicz-Juś. 
Klasyfikacja Końcowa: 1. Mazurek 
Grzegorz, 2. Wlaź Piotr, 3. Kruk Arka-
diusz, 4. Siek Patryk, 5. Salamon Ka-
mil, 6. Kusztykiewicz Marcin.

Piotr Latawiec

Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Orlika

Mieszkaniec gminy Łabunie i zawod-
nik KS Agros Zamość – Patryk Krupa 
zaliczył udany start w  Nairobi. Nasz 
sportowiec daje z  siebie wszystko! 
Polska sztafeta 4 x 100 metrów w skła-
dzie: Dominik Łuczyński, Patryk Kru-
pa, Jakub Pietrusa i  Oliwer Wdowik, 
podczas Mistrzostw Świata Juniorów 
w  Nairobi z  czasem 38,90 poprawiła 
własny rekord Europy Juniorów zaj-
mując tym samym trzecie miejsce. 
W dniach 18-22 sierpnia 2021 r. w Na-
irobi (Kenia) odbyły się Mistrzostwa 
Świata U20. Do Reprezentacji Polski 
na 18. Mistrzostwa Świata U20 w Na-
irobi zostało powołanych z  Klubu 
Sportowego „Agros” Zamość dwoje 
zawodników Monika Romaszko oraz 
Patryk Krupa. Zarówno Monika jak 
i  Patryk biegali w  sztafetach 4 x 100. 
W  finale biało-czerwoni w  składzie 
z  zawodnikiem KS „Agros” Zamość 
Patrykiem Krupą na drugiej zmianie 
pobiegli o  0.03 sekundy szybciej niż 
w eliminacjach z dnia 21 sierpnia (so-
bota). Polscy sprinterzy zostali poko-
nani jedynie przez Jamajczyków oraz 
zawodników z  RPA. Zarówno wynik 
z eliminacji oraz z finałów to był naj-
lepszy wyniki w  Europie. Gratuluje-
my!!!

tekst i foto: KS Agros Zamość

Patryk 
Krupa
bije kolejne 
rekordy

Turniej Tenisa Ziemnego
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Sport to zdrowie – nikogo do tej tezy 
nie trzeba przekonywać, ale zachęcić 
bardziej leniwych – już tak. Zanim na-
dejdą jesienne słoty i błogie lenistwo, 
skorzystajcie z  oferty sportowej, za 
którą nie trzeba płacić.

Do końca listopada otwarte jest 
boisko Orlik w  Łabuniach. Na terenie 
Orlika można brać udział w  zajęciach 
sportowych prowadzonych przez ani-
matorów, którzy są obecni na boisku 
w godzinach jego otwarcia. Harmono-
gram godzin, w ramach których można 
brać udział w grach i zabawach spor-
towych znajdziecie na stronie interne-
towej gminy www.labunie.com.pl.

Warto skorzystać z  tej oferty, bo 
przez kilka miesięcy Orlik będzie za-
mknięty.

Kolejny pomysł na aktywność fi-
zyczną to bezpłatne zajęcia fitness. 
Jeżeli lubisz intensywny trening na 
spalenie maksimum kalorii to zapra-
szamy na aerobik do hali sportowej 
w  szkole w  Łabuńkach Pierwszych 
– w  poniedziałki i  środy od 19.00 do 
20.00. Zajęcia do końca grudnia pro-
wadzi Dawid Kolaja. Wstęp bezpłatny.

Jeżeli lubisz łagodniejszy fitness 
połączony z  zumbą, nie możesz in-
tensywnie ćwiczyć to zapraszamy na 
drugie zajęcia fitness, które ruszyły 
1 października i  potrwają do końca 
roku. Tu można ćwiczyć w poniedział-
ki i  piątki od 19.00 do 20.00. Zajęcia 
poprowadzi Beata Kulczyńska. Te za-
jęcia również dofinansowuje gmina 
(wymagana symboliczna opłata uza-
leżniona od liczby uczestników).

Dominika Saran-Kudyba

Bezpłatny sport
w gminie Łabunie
Darmowe zajęcia fitness 
i zajęcia na boisku Orlik 
w Łabuniach – Wójt Gminy 
Łabunie zaprasza do 
skorzystania z bezpłatnej oferty 
sportowej.

W niedzielę, 12 września na obiektach 
Orlika w Łabuniach odbył się Rodzin-
ny Turniej w  Boccia o  Puchar Wójta 
Gminy Łabunie w ramach akcji „Łączy 
nas Boccia”. W zawodach uczestniczy-
ło dziewięć rodzin. Turniej rozpoczął 
się od meczy fazy grupowej, następ-
nie odbyły się mecze fazy finałowej. 
Wszystkie rodziny otrzymały pamiąt-
kowe statuetki.

Składamy podziękowania rodzi-
nom, wolontariuszom za uczestnic-
two w zawodach oraz Wójtowi Gminy 
Łabunie Panu Mariuszowi Kukiełce 
za ufundowanie nagród. Klasyfikacja 
Końcowa:1. Rodzina Kania I, 2. Rodzi-
na Kania II, 3. Rodzina Burdzy, 4. Ro-
dzina Tomasiak.

Piotr Latawiec
Fot. Jolanta Wilkiewicz-Juś

Rodziny grały w boccia
Za nami kolejne sportowe wydarzenie na łabuńskim Orliku.
Tym razem familijny turniej boccia.

Czternastoletnia Nikola Branecka 
z  Majdanu Ruszowskiego – za-
wodniczka Klubu Sportowego 

“Agros” Zamość podczas Międzywo-
jewódzkich Mistrzostw młodzików 
zajęła pierwsze miejsce w konkurencji 
skoku wzwyż z wynikiem 1.45. Zawody 
odbyły się w sobotę, 11 września w Bia-
łej Podlaskiej. W rywalizacji uczestni-
czyły 22 kluby z  lubelskiego i  podla-
skiego. Serdeczne gratulacje dla Nikoli 
i trenera Janusza Stryjewskiego. Niko-
la – skacz nam jak najwyżej!

Dominika Saran-Kudyba

Nikola skoczyła po zwycięstwo
Mieszkanka gminy Łabunie
– Nikola Branecka najlepsza w skoku wzwyż w Białej Podlaskiej. 
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Okres przygotowaw-
czy do ligi minął bar-
dzo szybko. Nie obyło 

się bez problemów, bo mimo 
wysokiej frekwencji na tre-
ningach, brakowało zawod-
ników gdy nadchodziły me-
cze sparingowe. W  efekcie 
tego, Sparta wygrała tylko dwa 
z sześciu gier kontrolnych (przeciwko 
Alwie Brody Małe oraz Grafowi Cho-
dywańce), natomiast pozostałe cztery 
padły łupem rywali (przeciwko Victo-
rii Łukowa, Błękitnym Obsza, Olim-
pii Miączyn i  AMSPN Hetmanowi). 
Klub zasilił kadrę zespołu tuż przed 
rozpoczęciem rozgrywek ligowych. 
Dołączyło łącznie ośmiu zawodni-
ków a w tym aż sześciu z przeszłością 
w „okręgówce”.

Pierwsze ligowe starcie przypadło 
na 15 sierpnia. Do Łabuń przyjechał 

wtedy Metalowiec Go-
raj, który sezon wcześniej 
walczył do końca sezonu 
o ligowy byt. Po wielu zwro-
tach akcji i  ogromnych 
emocjach drużyna Spar-
ty zainaugurowała se-

zon w  wymarzony sposób 
wygrywając wynikiem 3:2 po 

bramkach Damiana Pilipczuka (dwie) 
oraz Michała Przyczyny.

Tydzień później w  świetnych hu-
morach wybraliśmy się do jednego 
z  potentatów do awansu – Korony 
Łaszczów. Była to solidna lekcja, jed-
nak tym razem punktów w ligowej ta-
beli nie przybyło. Porażka 4:1, jednak 
po tak ciekawym spotkaniu nie było 
się czego wstydzić.

Następne kolejki to nadal wyni-
ki „w  kratkę”. Najpierw zwycięstwo 
z  Włókniarzem Frampol w  stosunku 

3:1, a następnie porażka z doświadczo-
ną Olimpią Miączyn na ich terenie (1:2).

Kolejka numer 5 to wielkie święto 
piłki nożnej w  Łabuniach. Nieczęsto 
zdarza się, że mamy możliwość ugościć 
taki zespół jak Łada Biłgoraj. Wielu kibi-
ców przyszło na ten mecz licząc na nie-
spodziankę i zwycięstwo Sparty, jednak 
głupie błędy i co by nie mówić – klasa 
rywala sprawiła, że już po pierwszej 
połowie emocji nie było. Wynik końco-
wy to 0:4 dla drużyny z Biłgoraja. Chcąc 
się zrehabilitować bojowo podeszliśmy 
do starcia z Pogonią Łaszczówka w na-
stępnej serii gier. Po bardzo wyczerpu-
jącym boju zwyciężyliśmy 3:1 (bram-
ki strzelali Michał Przyczyna, Łukasz 
Latawiec oraz Tomasz Dziuba) i dopi-
saliśmy sobie trzeci komplet punktów 
w tabeli ligowej. Na ten moment zajmo-
waliśmy ósme miejsce. Ostatnie dwie 
kolejki to niestety porażki i to dość bo-
lesne. Najpierw wyjazd do Tarnogrodu 
na mecz z  tamtejszym Olimpiakosem 
i wynik 1:3 a potem blamaż na własnym 
terenie przeciwko Andorii Mircze (1:5). 
Problemy kadrowe dały o  sobie znać 
poprzez co na ten moment zajmujemy 
niepewne jedenaste miejsce w lidze. Do 
rozegrania w tym roku jest jeszcze sie-
dem kolejek a więc sporo punktów do 
zdobycia. Oby jak najwięcej wpadło na 
konto Sparty!

Jakub Wołoszyn

„Pierwsze koty za płoty” 
w Klasie okręgowej
Półmetek rozgrywek w rundzie jesiennej zamojskiej Klasy 
okręgowej za nami. Jak dotąd Łabuńska drużyna przeplata 
miłe momenty z tymi, o których nie będzie się miło wspominać 
w przyszłości.

Po przeprowadzonych podczas 
minionych wakacji pracach re-
montowych trwa adaptacja po-

mieszczenia w przedszkolu w Ruszo-
wie na potrzeby biblioteki. 

Planowane jest komputerowe ska-
talogowanie dotychczasowego księgo-
zbioru oraz uzupełnienie go o  nowo-
ści wydawnicze. Dotacje na ich zakup 
pochodzą z  budżetu Urzędu Gminy 
Łabunie oraz Ministerstwa Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego. Są to wy-
dawnictwa zarówno dla najmłodszych, 
lektury jak i literatura kobieca oraz po-
pularno-naukowa. Biblioteka będzie 
ogólnodostępna dla wszystkich miesz-
kańców.

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Wkrótce otwarcie Filii Biblioteki
Publicznej Gminy Łabunie w Ruszowie
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W dniach 29 VI-8 VII biblioteka zor-
ganizowała cykl spotkań dla swoich 
młodszych czytelników. Uczestnicy 
letnich warsztatów mieli możliwość 
zwiedzenia Izby Muzealnej działają-
ca przy placówce. Tutaj, poznawali 
dawne metody pracy w  rolnictwie, 
była okazja do przymierzenia mun-
durów wojskowych, a nawet hełmów. 
Ciekawsi uczestniczyli w  „urucha-
mianiu” lamp naftowych, opowia-
daliśmy m.in. o wyposażeniu kufrów 
tzw. wiana dla Młodej Panny i cegiel-
niach na terenie naszej gminy.

Po takiej dawce wiedzy wy-
tchnieniem dla dzieci były twór-
cze zajęcia plastyczne. Na pierwszy 
rzut poszła masa solna. – Powstały 
dzwonki i ozdoby. Z zaciekawieniem 
maluchy stworzyły swoje pierwsze 

witraże na szkle. Było odbijanie li-
ści farbami i  motyle metodą kola-
żu. Z  jednorazowych plastykowych 
zastaw dzieci wyczarowały muszle 
ślimaków i kastaniety.

Najmilej jednak wakacjusze 
wspominali niespodziankę w ostat-
ni dzień spotkania. –Zaprosiły nas 
do siebie Siostry FMM. Oglądaliśmy 
wystawkę z misji: przepiękną biżu-
terię, grzebienie, wykonane wła-
snoręcznie naczynia. Siostra Irena 
Murawska oprowadziła nas po Izbie 
błog. S. K. Starowieyskiego. W  tym 
miejscu było dostojnie i poważnie.

Wspomnieniem wspólnie spę-
dzonego czasu są dyplomy z  po-
dobiznami uczestników i  psikuśne 
długopisy. 

Agnieszka Szykuła-Żygawska
Narodowe 
Czytanie 2021

za nami
W  sobotę 4 września odbyła się 
jubileuszowa, dziesiąta edycja 
Narodowego Czytania. Lekturą 
tegorocznej akcji była „Moral-
ność pani Dulskiej” – utwór au-
torstwa Gabrieli Zapolskiej. „Mo-
ralność” czytano  w  całym kraju, 
w  tym – w Bibliotece Publicznej 
Gminy Łabunie – i w kilkunastu 
miejscach na całym świecie.

W  Łabuniach chętni do czy-
tania dopisali. Sekwencje wyre-
cytowali Dyrekcja i  pedagodzy 
ze szkół podstawowych w Łabu-
niach i  Łabuńkach Pierwszych, 
a  także ich uczniowie. Odwie-
dziły nas Siostry Franciszkanki 
Misjonarki Maryi, były kierownik 
placówki oraz Pani Przewodni-
cząca Rady Gminy. Byli też wspa-
niali czytelnicy.

Biblioteka Publiczna Gminy 
Łabunie składa serdeczne po-
dziękowanie za udział we wspól-
nym czytaniu. W przyszłym roku 
lekturą Narodowego Czytania 
będą „Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza. Będzie to dwuset-
na rocznica ich opublikowania. 
– Do zobaczenia!

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Wakacje z historią
w Bibliotece Publicznej Gminy Łabunie

Fot. Archiwum BPGŁ

Zapraszamy wszystkich 
chętnych na zwiedza-
nie kościoła parafialnego 

pw. Św. Dominika i  Mat-
ki Bożej Szkaplerznej w  Łabuniach. 
Zwiedzanie odbędzie się w  ramach 
ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”, 
a  jego organizatorem w naszej gmi-
nie jest Biblioteka Publiczna Gminy 
Łabunie.

Poznamy dzieje parafii od cza-
sów jej powstania, poprzez fundacje 
a  także historię zabytków: ołtarzy, 
obrazów i epitafiów. 

Podczas spotkania dostępny bę-
dzie kalendarz wydany przez bibliote-
kę na 2022 roku. Jest to pierwszy tom 
z serii „Dziedzictwo kulturowe Gminy 
Łabunie” i  został on poświęcony ko-
ściołowi parafialnemu w  Łabuniach. 
Zawiera nie tylko aktualne i archiwal-
ne fotografie świątyni, ale zawartą na 
12 stronach kalendarium jego historię.

Spotkajmy się 12 października 
o godzinie 10.00 na placu przed ko-
ściołem parafialnym w Łabuniach.

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Zwiedzanie zabytkowego kościoła w Łabuniach
w ramach akcji „Noc Bibliotek”
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Świadomość obecności w Łabuńkach 
osób przybyłych z  Moraw funkcjo-

nowała w pamięci najstarszych miesz-
kańców wsi. Lokalny regionalista, śp. 
Lucjan Momot pisał w  swoich wspo-
mnieniach o  Hanakach. W  opinii jego 
rówieśnika, Stanisława Petryka owo 
przezwisko o  wydźwięku pejoratyw-
nym dotyczyło kolonistów czeskich. 
Mieli sprowadzić ich do Łabuń i oko-
licznych wsi właściciele Dóbr Łabunie 
po morowym powietrzu które zdzie-
siątkowało mieszkańców tutejszych 
okolic. Sprowadzili ich tutaj, ponieważ 
nie było komu uprawiać ziemi. Autor za-
sugerował, że wśród przybyłych było 
wielu rzemieślników i, z pomocą am-
basady czeskiej sprecyzował że ich na-
zwa pochodzi od regionu w okolicach 
Ołomuńca. Jednak nazbyt pochopnie 
wyraził rozczarowanie, że Hanacy ła-
buńscy zapomnieli o  swym czeskim ro-
dowodzie. – Nie zapomnieli. 

Prezentujemy wspomnienia po-
tomków, którzy zechcieli się podzielić 
z nami swoją rodzinną historią. Opo-
wieści są fragmentem przygotowywa-
nej książki omawiającej zagadnienie 
emigracji do Łabuniek w  1858 roku 
kilkudziesięciu rodzin morawskich.

Potomkowie Kowarzów

Nazywam się Teofila Fryzowska. Moje 
panieńskie nazwisko to Kowarz. Uro-
dziłam się w  1937 roku w  Ruszowie 
i stąd pochodzili moi przodkowie z li-
nii ojca. Rodzeństwa było nas czworo. 
Braci i tato byli wysocy, a ja niewielka. 
Zostałam tylko ja. 

Wiem od swojego taty, że moi 
dziadkowie pochodzili w  Moraw, 
z  Czech jak to się też mówiło. W  ro-

dzinie więcej opowiadało się o  mojej 
babci, ponieważ żyła dłużej niż np. jej 
mąż a mój dziadek. 

Tato opowiadał mi, że babcia była 
taka mała, niewielka i  co ciekawe – 
paliła fajkę. Miała też jeszcze jeden 
zwyczaj. Podczas gdy dziadkowi na-
lewała zupę w talerz, sama zupę jadła 
z takiej żeliwnej ryneczki. Tata zawsze 
mówił „ty taka jesteś mała jak nasza 
babcia Morawianka”. 

O wiele więcej o przodkach powie-
działby mój śp. brat Janusz. On czę-
ściej przebywał z tatą, razem pracowali 
a więc była i okazja do porozmawiania. 
Ja wiem mniej. Mówiło się, że dziadki 
przyjechali tutaj z  Czech. – Czy mam 
ich zdjęcia? – Ja swoich nie mam, bo jak 
byłam mała, wszystko zostało znisz-
czone podczas wysiedlenia, a  i  tak 
jak to na wsi – zdjęcia nie były częstą 
rzeczą. Tato miał cztery lata jak zmarł 
jego ojciec. Został z mamą sam. Musiał 

być zaradny i taki był. Skończył szkołę. 
O dziadku swoim nie wiedział nic.

Wiem, że Kowarze byli majętniejsi. 
Pamiętam, że w Ruszowie, w przysiół-
ku Debry mieszkali też kiedyś Dole-
żałowie. Zaorały też kiedyś mieszkali 
w  Ruszowie. Z  Januszem Zaorałem 
chodziłam do klasy. Macocha mojej 
mamy była Horaczek. W  Ruszowie 
mieszkał też Machoń, także Szkopik. 
Tata, jak o  tzw. Kołaczach (Kowa-
rzach – przyp. aut.) jak usłyszą w radu 
to mówił Oto muszą być stryjki na-
sze. Jakbym miał mniej lat to bym się 
do Czech wybrał, zobaczył skąd nasi 
przybyli”. 

Być może od babci Morawiaczki 
tato nauczył się przyrządzać smaczną 
potrawę którą i ja sobie czasem przy-
rządzam. Jest to podsmażone i przy-
prawione z cebulką na smalcu mięso 
z  kury. Następnie podlewa się je ro-
sołem i zaprawia sporo mąką. To jest 
bardzo smaczne danie. 

Teofila Fryzowska, ur. 1937 r.,
Łabunie 14 V 2021 roku

Potomkowie Niederlów

Nazywam się Antoni Skura. Pochodzę 
z  dziada pradziada (od strony ojca) 
z  Ruszowa, ale mam też morawskie 
korzenie. W naszej rodzinie – owszem 
– istnieje taka ogólna świadomość 
o morawskim rodowodzie. 

Według przekazu rodzinnego hra-
bina z  Łabuniek sprowadziła Mora-
wiaków do swojego majątku po po-
morze. – Brakowało jej pracowników 
na roli, a  Morawicy mieli wprawę 
w rolnictwie.

Moje córki zainteresowały się mo-
rawskim rodowodem Niderlów pe-
wien czas temu szczególniej i, ustali-

„Ty Hanaku jeden”!
Kiedy w 2006 roku podczas stażu w Archiwum Państwowym 
w Zamościu, odnalazłam wśród innych archiwów dotyczących 
Łabuń i okolic akt nadania przez Teofilę z Grzębskich Karnicką 
dziewięciu rodzinom morawskim ziemi w Dobrach Łabuńki, 
nie zdawałam sobie sprawy, że trzymam w dłoniach dokument 
dotyczący nieznanego, sporego fragmentu historii tej miejscowości. 
Jednak, wraz z opublikowaniem kilka lat później pierwszego 
artykułu na ten temat, potomkowie owych morawskich rodzin 
uświadomili mi, jak ważny jest ów zawarty na kilkunastu stronach 
opis pomocy udzielonej ich przodkom. Temat był wart pogłębienia. 
Okazało się bowiem, że z regionu Haná w okolicach Ołomuńca 
przybyło nie dziewięć, ale około trzydziestu pięciu rodzin!

■ Ruszów, żołnierze austro-węgierscy na podwórzu rodziny Skurów. Rodzina stoi po prawej 
stronie (Jan Skura, obok Karolina z Niederlów), ok. 1915 r., fot. ze zbiorów rodziny Skurów
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ły, że być może nazwisko Niderla, po 
stronie morawskiej brzmiało Niedela, 
a z biegiem lat, w Polsce zostało spol-
szczone. Kilka lat temu rozrysowa-
liśmy nawet drzewo genealogiczne, 
uwzględniające naszych przodków 
przybyłych z Moraw. 

Nestorką rodu była dla mnie moja 
babcia od strony taty – Karolina (ur. 
w  1887 w  Ruszowie, zm. w  1967 r. 
w Ruszowie) z domu Niderla. Wiado-
mo mi, że znowuż jej mama pochodzi-
ła z morawskiego rodu Pospieszyłów: 
ojciec babci – Józef Pospieszył (ur. ok. 
1853 r. na Morawach), pełnił funkcję 
stróża w majątku w Zalesiu. Po parce-
lacji tego majątku pradziadkom przy-
padł materiał rozbiórkowy po jednym 
z zabudowań i mój dziadek Jan Skura 
w 1900 roku wybudował z tego mate-
riału dom w Ruszowie. 

Babcia wprawdzie zmarła, gdy ja 
miałem zaledwie dwa lata (urodzi-
łem się w  1965 r., ale jak przez mgłę 
pamiętam jej sylwetkę, gdy siedzi na 
krańcu swego łóżka. Wiele informacji 
o niej przekazał mi mój tata Kazimierz 
i  jego rodzeństwo. Babcia była wyra-
zista, miała wyraziste cechy charak-
teru, pewne zasady. W domu nie było 
zbytecznych, niepotrzebnych rzeczy. 
Dbała po porządek.

Podobno mama babci Karoliny py-
kała fajkę (co ciekawe, jej małżonek 
fajki nie pykał). Była to fajka w  mo-
siężnym okuciu, sporych rozmiarów. 
Mój tato Kazimierz (ur. w 1925 r. w Ru-
szowie), opowiadał, że jak był mały, to 
miał chęć tą fajką się bawić. Karolina 
miała rodzeństwo. Ja pamiętam dwie 
siostry, m.in. Paulinę.

Babcia ukończyła kurs akuszerski. 
Odebrała w okolicy mnóstwo porodów. 
Podobno czasem nie było jej w  domu 

nawet przez dwa dni. Dlatego mój dzia-
dek musiał się nauczyć wielu rzeczy 
w gospodarstwie, np. doić krowy. Bab-
cia miała świadomość możliwości le-
czenia tym co dookoła, tak jak to czyni 
obecnie moja żona Elżbieta. Korzystała 
z  dobrodziejstw roślin pól i  łąk. Miała 
babcia zamiłowanie do robótek ręcz-
nych rzadkim systemem węzełkowym, 
czyli bez użycia szydełka. Z  szarych 
lnianych nici tkała serwety i  bieżniki. 
Były to piękne ozdoby. Brak czasu spo-
wodował, że do tkania zasiadała rzad-
ko, ale tej umiejętności nauczyła swoje 
córki. Największy talent tkacki miała jej 
córka Jadwiga. Niestety, kilka lat temu 
rozpadła się na kawałki ostatnia serwe-
ta utkana przez ciotkę Jadwigę.

Pamiętam też wspaniałą potrawę 
którą przyrządzała babcia Karolina, 
a potem moja mama. Było to oskubane 
mięsko z rosołu rzucone na patelnię, 
a  potem tym rosołkiem podlane i  na 
końcu zaprawione mąką. 

Morawianie mieli swoje przysło-
wia. W domu dziadków często mówiło 
się: Gdzie cię radzi idź jak najrzadziej 
a gdzie Cię nie radzi – wcale (co ozna-
czało, by nie nadużywać gościnności 
innych). Inne przysłowie brzmiało: Na 
ręce święto, to na zęby post. A gdy ktoś 
chciał powiedzieć o Morawianach coś 
niepochlebnie wołał Ty Hanaku jeden!

W Ruszowie było więcej Morawia-
ków. Dobry kontakt w Ruszowie mie-
liśmy z  Janem Niderlą – ciotecznym 
bratem mego ojca, czyli bratańcem 
mojej babci. Pamiętam, że nie założył 
on rodziny. Miał więcej czasu do snu-
cia historii, opowiadania. Przed 1932 
rokiem, czyli przed komasacją naszy-
mi sąsiadami byli podobno Kowarze. 
Z  Moraw była rodzina Machaniów. 
Mieszkali w  innej części Ruszowa. 
Mieli sporą gospodarkę, prawie 10 ha 
w jednym kawałku. Ich pole nazywało 
się „Machaniówką”.

Antoni Skura, Łabunie 2 IX 2021 roku

Potomkowie Wałaszyków

O  tym, że moi przodkowie wywodzą 
się z  Moraw, dowiedziałem się od 
swojego ojca, Antoniego (1912-1979) 
Wałaszyka. Tato wieczorami czasem 
opowiadał mi, że nasi przodkowie 
przybyli z  Moraw. Szli na Wschód. 
Zatrzymali się i zamieszkali w Łabuń-
kach, ponieważ tutaj brakowało ludzi 
do pracy na roli. – Kilka lat wcześniej 
panowała epidemia i wielu pracowni-
ków dworu zmarło. Właścicielka dwo-
ru w  Łabuńkach zdecydowała się te 
opuszczone, po zmarłych domostwa 
udostępnić emigrantom, którzy opu-

ścili swoją ojcowiznę i szli w poszuki-
waniu lepszego życia. 

Podobnie jak inne rodziny moraw-
skie, mój dziadek Franciszek miesz-
kał wraz z babcią Anielą na Starej Wsi 
w Łabuńkach. – Tam wszyscy, wzdłuż 
tej ulicy otrzymali od dziedziczki lo-
kum. W domu na Starej Wsi wychował 
się także mój ojciec z  rodzeństwem. 
Dziadek mówił: „Dobrze że rzeka jest 
blisko to będziemy żyli”. Mieli gdzie na-
pić się wody i gdzie pranie zrobić. Było 
gdzie krowy napoić. Dziadek mówił że 
woda z tej rzeki – Łabuńki – jest dobra, 
smaczna. Mówił: „Tam taka nie była”, 
czyli po stronie morawskiej nie mieli 
w pobliżu dobrej wody. Rzeka Łabuń-
ka za czasów mojego dziadka była inna: 
szeroka, wiła się, bywało że jak wylała 
to woda podchodziła pod domy. Przy 
drodze do Wierzbia , tam gdzie kiedyś 
był młyn rzeka była z takim zawijasem, 
ale sama zrobiła sobie prostszy nurt. 

Gospodarki dziadkowie nie mieli 
za dużej. Tak, na swoje potrzeby. Mój 
dziadek wyplatał także kosze z wikli-
ny. To było takie jego dodatkowe zaję-
cie. Miał z tego utarg, bo sprzedała te 
kosze po sąsiednich „dworach”. 

Wiem, żer rodziny morawskie od 
hrabiny z łabuniek dostały możliwość 
wyrębu drzew z jej lasu. I z tych drzew 
wznieśli sobie domy. Każdy był od 
razu z obórką. Tak się kiedyś stawiało. 

Pamiętam, że jak byłem dzieckiem 
to odwiedzaliśmy naszą rodzinę w Sit-
nie oraz w  okolicach Mojsławic pod 
Dubienką. To również byli wujkowie 
i ciocie, którzy wywodzili się z Moraw. 
Żyli z  uprawy roli. Kolejne pokolenia 
wyjechały do miasta i teraz tam już nie 
ma kogo odwiedzać. 

Nikt więcej w  rodzinie nie wspo-
minał o naszym rodowodzie. Zapytać 
już też nie ma kogo, ponieważ więk-
szość już zmarła. 

Tato miał poczucie naszej odręb-
ności. Mówił „Pamiętaj że jesteś pe-
pikiem”. I  ja sobie czasem żartuję, że 
jestem pepik, czyli z dziada pradziada 
nie do końca Polak tylko po mieczu 
Morawiak.

Stanisław Wałaszyk (ur. 1952 r.), 
Mocówka, VII 2021 roku

Osoby zainteresowane tematem Ha-
naków w  Łabuńkach, które posiadają 
wiedzę na ten temat i chciałyby się nią 
podzielić, zapraszamy do Biblioteki 
Publicznej Gminy Łabunie. Groma-
dzimy wspomnienia potomków Mora-
wian, przechowujemy skany fotogra-
fii i  dokumentów. – Zapraszamy do 
współpracy.

Zebrała i opracowała
Agnieszka Szykuła-Żygawska

■ Ruszów, rodzina Skurów: u  góry pośrodku 
Jan, obok jego żona Karolina z  Niederlów, 
w pierwszym rzędzie ich dzieci, lata 20.-30. 
XX w., fot. ze zbiorów rodziny Skurów
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Kardynał Wyszyński znany jest 
większości Polaków najbardziej 
chyba z  serdecznej znajomości 

ze świętym papieżem Janem Pawłem II.
Życiowe drogi obydwu wio-

dły również przez ziemię zamojską. 
Przodkowie Karola Wojtyły związani 
byli z  dworem Zamoyskich w  Kle-
mensowie, gdzie po II wojnie świa-
towej swój klasztor zorganizowały 
wypędzone przez Niemców z  Łabuń 
Franciszkanki Misjonarki Maryi. Oby-
dwa miejsca: siedzibę zgromadzenia 
Sióstr FMM, zarówno w Klemensowie 
jak i w Łabuniach odwiedził kardynał 
Stefan Wyszyński. Jako biskup diece-
zji lubelskiej, której podlegała parafia 
w  Łabuniach dwukrotnie wizytował 
naszą świątynię. Były to wizytacje 
w 1947 i 1948 roku.

Te wydarzenia zachowały się w pa-
mięci wychowanków Sióstr FMM ale 
także wśród zakonnic oraz najstar-
szych mieszkańców gminy Łabunie.

Bukiet
pachnących bzów
„Mniej – więcej” zapisało mi się w pa-
mięci jedno z  tych spotkań – kapłana 
z grupą wiernych. Byłem wówczas sied-
mioletnim chłopcem. Jako mieszkaniec 
Łabuniek pamiętam powitanie biskupa 
Stefana Wyszyńskiego przed Domem 
Ludowym w Łabuńkach. Było to powi-
tanie skromne, ale dostojne i  wymow-

ne. Oto przed Domem Ludowym oprócz 
nas – parafian witała biskupa ban-
deria konna. I  ta banderia asystowała 
biskupowi w  drodze do Łabuń. W  pa-
mięci zachowałem koleiny punkt wizyty 
– w szkole w Łabuniach. Tam, w dużej 
sali wystąpiłem w parze z moją starszą 
o około trzy lata koleżanką – Krystyną 
Burdzy. Byliśmy wybrani spośród in-
nych dzieci do komitetu powitalnego. 
Ona wygłaszała mowę, a  ja wręczałem 
biskupowi po tej mowie kwiaty. Był to 
bukiet z  białych i  bordowych kwiatów 
bzu, z czego można wnioskować, że bi-
skup odwiedził naszą parafię w  oko-
licach maja. Bez był z  ogrodu Pana 
Grześkowskiego. Miał on w  Łabuńkach 
przy Starej Wsi zakład ślusarski i przy 
tym warsztacie rosły te piękne, o dużych 
kwiatach bzy. 

Pamiętam, że na okoliczność prze-
bycia biskupa do kościoła w Łabuniach 
moja mama Amelia Petryk ułożyła 
pieśń. Niestety, w całości nie zachowała 
się ona. Pieśń została odśpiewana przez 
parafianki w  tzw. celach przy łabuń-
skim kościele. W grupie śpiewaczek była 
nie tak dawno zmarła Pani Skibowa 
z Łabuniek. Początek pieśni brzmiał:

„Witaj nam witaj
Wśród naszych pół
Popatrz na naszą radość i ból
Podnieś pasterzu [...] dłoń
błogosław chłopską zmęczoną dłoń

[...]”

Na boisku
W  Klemensowie podczas wizytacji 
biskupa Stefana Wyszyńskiego prze-
bywała mieszkanka Łabuń Krystyna 
Ciuraszkiewicz (obecnie Moczulska). 
Mąż Pani Krystyny pracował u Sióstr 
Franciszkanek Misjonarek Maryi 
w  Łabuniach, a  gdy zakonnice prze-
niosły się do Kelmensowa trafiła tam 
wraz z nimi około 6-letnia córka Pana 
Ciuraszkiewicza – Krysia. W  Micha-
lowie przebywała od 1947 roku, kiedy 
to rozpoczęła naukę w Szkole Podsta-
wowej w Michalowie. Później rodzina 
była już razem: Kiedy byłam u  I  Ko-
munii Świętej, mama na te uroczystość 
przyjechała z  braćmi do Klemensowi 
jeszcze z  Łabuń. Mieszkali u  dziadków 
na Kolonii Łabunie, a  od 1950 roku 
mama z  chłopcami przeprowadziła się 
do Szczebrzeszyna i  ojciec raz w  tygo-
dniu miał już kontakt z rodziną. 

Pani Krystyna spogląda na zdjęcie 
z  rodzinnego albumu. Mówi: Wizyta 
biskupa Stefana Wyszyńskiego w  Kle-
mensowie – czy był to rok 1947, a może 
1948 – już nie wiem. Pamięta zabawę 

Kardynał Stefan Wyszyński w Łabuniach
Dwunastego września b.r., w Świątyni Opatrzności Bożej 
w Warszawie odbyła się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego.

■ Łabuńki (?), banderia konna która witała biskupa Stefana Wyszyńskiego (?), 1947 r. (?), 
fot. ze zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie

■ Łabunie, pałac – siedziba zgromadzenia 
Sióstr FMM, wizyta biskupa 
Stefana Wyszyńskiego, 1947 r. (?), 
fot. ze zbiorów Sióstr FMM w Łabuniach
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na boisku wytyczonym z drugiej stro-
ny klemensowskiego pałacu. Dziew-
czynki i chłopcy grali w piłkę. Pamięta 
świadomość, że ich meczowi przyglą-
dali się zacni goście wraz z przybyłym 
do Klemensowi biskupem. 

Patron
Po wielu latach Kardynał Stefan Wy-
szyński „powrócił” w  nasze okolice. 
– Jest patronem Szkoły Podstawo-
wej w  Łabuńkach Pierwszych. Szkoła 
pielęgnuje pamięć o  patronie. Przez 
wiele lat placówka organizowała Mię-
dzyszkolny Turniej w  Halowej Piłce 
Nożnej Szkół Noszących Imię Pryma-
sa Stefana Wyszyńskiego (odbyło się 
XIV edycji). W  tym roku klasy ósme 
placówki zorganizowały apel na oko-
liczność beatyfikacji patrona. Każde-
go roku, na wiosnę jest obchodzony 
dzień patrona.

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Zmarli
z gminy Łabunie

Pióro Zbigniew
2021-07-04 (†56)

Dziura Kazimiera
2021-07-15 (†87)
Fusiarz Jerzy

2021-08-02 (†58)
Palonka Bartłomiej

2021-09-06 (†43)
Kokoć Teresa

2021-09-29 (†70)
Branecki Andrzej

2021-10-01 (†63)

W latach 1933-1935 był członkiem Dru-
żyny Harcerskiej im. Płk. Leopolda 
Lisa-Kuli przy Szkole Podstawowej 
w  Łabuniach, a  w  latach 1935-1938 
członkiem Drużyny Harcerskiej przy 
Gimnazjum w  Zamościu. Był żołnie-
rzem 5 kompanii 4 Obwodu Batalio-
nów Chłopskich Tomaszów Lubelski 
w latach 1943-1944.

W latach 50-70 pracował w admi-
nistracji Gminy Ząbkowice Ślaskie. 
Pełnił m.in. funkcję naczelnika tej 
gminy. Przez wiele lat działał na rzecz 
jej rozwoju.

U schyłku XX wieku Pan Franciszek 
Pokryszka nawiązał współpracę z  Bi-
blioteką Publiczną Gminy Łabunie. Tu-
taj przekazał wiele swoich wspomnień. 
Zostały one opublikowane w  formie 
artykułów w  czasopismach „Igła”, 
„u  Źródła” oraz w  „Nowym Kurierze 
Zamojskim”. Są to teksty poświęcone 
dawnym zwyczajom, obyczajom i  hi-
storii. W  2015 roku biblioteka w  Ła-
buniach wydała „Zapiski nie tylko 
o Wierzbiu”, Franciszka Pokryszki.

Był kawalerem orderu Virtuti 
Militari (1969), wyróżniony tytułem 
„Honorowego Obywatela Ząbkowic 

Śląskich” oraz „Zasłużonego dla Ząb-
kowic Śląskich, odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1976). Agnieszka Szykuła-Żygawska

Dziesiątego lipca odszedł Franciszek Pokryszka ps „Wasal”.
Przez wiele lat mieszkał w Ząbkowicach Śląskich,
ale sercem pozostawał blisko Łabuń i Wierzbia,
gdzie urodził się 2 X 1921 roku.

Franciszek Pokryszka (1921-2021)Franciszek Pokryszka (1921-2021)

fot.: Archiwum BPGŁ

■ Łabunie, pałac – siedziba zgromadzenia SFMM, wizyta biskupa Stefana Wyszyńskiego, 1947 r. (?), 
fot. ze zbiorów Sióstr FMM w Łabuniach
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70. lat Gminnego Klubu Sportowego
Sparta Łabunie – 1951-2021

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

■ Przyjaciele z boiska. To jedno z najstarszych 
znanych zdjęć drużyny z Łabuń 
(prawdopodobnie podczas wyjazdowego 
meczu). Od lewej stoją: NN, Tadeusz 
Niemczycki, Leon Cybula, Józef Iwankow, 
Mirosław Szymański; niżej od lewej 
w białych koszulkach Henryk Kwika, 
Edward Sokołowski, Stanisław Skórka, 
Bolesław Sokołowski, Sylwester Stopa, 
z piłką bramkarz Mieczysław Sokołowski.

■ Łabunie, od lewej stoją: NN, Stanisław 
Luchowski, Bolesław Sokołowski, Jan Paszt, 
nad nim NN, Sylwester Stopa, Mieczysław 
Sokołowski, Józef lwankow, Zbigniew Zwolan.

■ Od lewej stoją: Bolesław Sokołowski, Branecki Jan, Lucjan Kniaź, Witold Palonka, 
Jerzy Rękas, niżej od lewej: Mieczysław Sokołowski, Józef Iwankow, Czesław Pokrywka 
(bramkarz), Stanisław Luchowski, Zbigniew lwankow, Edward Sokołowski, Łabunie, lata 50.

■ Od lewej: Antoni Sokołowski, Andrzej Nowak, Aleksander Sokołowski, 
Kazimierz Teresiński, Łabunie, lata 70.

■ W białej koszulce Kazimierz Teresiński, 
broni Antoni Sokołowski, Łabunie, lata 70. ■ LZS Łabunie, Łabunie, lata 50-60.


