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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy Mieszkańcom Gminy Łabunie
najpiękniejsze życzenia.
Wspaniałych, niezapomnianych chwil w gronie rodziny.
Niech przyniosą one radość i wzruszenie
oraz wzajemną życzliwość i optymizm
w nadchodzącym 2022 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy

Wójt Gminy Łabunie

Elżbieta Kuźma
wraz z Radnymi

Mariusz Kukiełka

Serdeczne życzenia
radosnych Świąt Bożego Narodzenia
w cieple rodziny.
Pięknie pachnącej choinki,
zdrowia i energii na co dzień
oraz uśmiechu i życzliwości
na każdy dzień Nowego Roku.
Życzą
Sołtysi Gminy Łabunie

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Państwu spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje
pomyślnością i szczęściem.
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Ponad 5 mln 300 tys. zł
w ramach Polskiego Ładu dla Gminy Łabunie
Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka odebrał od Wiceprezesa
Rady Ministrów i Ministra Aktywów Państwowych – Jacka Sasina
promesę w wysokości 5 mln 315 tys. zł w ramach Programu
Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Szanowni

Czytelnicy,
Boże Narodzenie w tradycji polskiej
to okres szczególny. Czas obfitujący
w okoliczności mające zapewnić prawidłowy rytm natury, urodzaj, zdrowie
i dostatek. Niechaj ten okres taki będzie dla nas i w tym roku. Byśmy przeżyli te święta w gronie najbliższych
nam osób. Któż inny jak Oni da nam
poczucie solidarności i wspólnoty.
Obfitości przy wigilijnym stole
i śpiewaniu kolęd. W spokoju i z uśmiechem. Byśmy w Nowy Rok mogli wkroczyć wzmocnieni. Niechaj te święta
będą okazją do wyciągnięcia ręki także
w kierunku drugiego człowieka...
Wspaniałych
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w miłej atmosferze!

W

ójt odebrał promesę w środę, 10
listopada w siedzibie Delegatury
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Zamościu. Odbyła się tam konferencja w ramach pilotażowego Programu
Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. Udział w niej
wzięli: Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Rad-

ny Sejmiku Wojewódzkiego Krzysztof
Gałaszkiewicz, Posłanka na Sejm RP
Monika Pawłowska, Starosta Zamojski
Stanisław Grześko, Prezydent Miasta
Zamość oraz burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu zamojskiego.
Gmina Łabunie otrzymała ponad
5 mln 300 tys. zł. Pieniądze zostaną
przeznaczone na poprawę infrastruktury drogowej i sportowej.
Dsk, fot. Powiat Zamojski

Miliony na kanalizac ję i wodociąg
Gmina Łabunie otrzyma od państwa subwencję w kwocie prawie
6,5 mln na rozbudowę lub budowę kanalizacji i wodociągu w gminie
Łabunie.
Na wodociąg otrzymamy prawie
4 mln a na kanalizację – ok. 2,5 mln zł.
Na razie nie są znane szczegóły dotyczące tych inwestycji. To wieloetapowy proces, który zaczyna się od przygotowania dokumentacji projektowej.
Wiadomo, że część z tej kwoty będzie

przeznaczona na budowę kanalizacji
w Barchaczowie, na którą już wcześniej gmina Łabunie otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 mln zł
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
Dsk

Ranking samorządów

Dziennika Rzeczpospolita

– Gmina Łabunie

wysoko

Ranking Samorządów był
organizowany po raz XVII przez
dziennik Rzeczpospolita. Oceną
zajmuje się niezależna kapituła,
w skład której wchodzą m.in.
organizacje samorządowe
i pozarządowe.

W kategorii gmin wiejskich ocenie
poddano 1533 gminy. Patrząc na ranking w aspekcie ogólnopolskim –
gmina Łabunie znalazła się na 358
miejscu z 33,04 punktami, ale wśród
gmin powiatu zamojskiego wyprzedziła nas tylko gmina Radecznica (326
miejsce i 33,83 pkt.). Pozostałe gminy
uplasowały się na dalszych pozycjach:
Adamów poz. 838 – 27,81 pkt., Skierbieszów poz. 855 – 27,66 pkt., Zamość
poz. 936 – 26,85 pkt., Miączyn poz.
1105 – 25,16 pkt., Komarów Osada poz.
1150 – 24,67 pkt., Grabowiec poz. 1191 –
24,29 pkt. i Nielisz poz. 1361 – 22,27 pkt.
Dsk
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Kolejne fundusze
dla Gminy Łabunie

100 tys. zł

z PFRON dla gminy Łabunie

Ponad 185 tys. zł otrzyma Gmina Łabunie w ramach rządowego
programu „Cyfrowa Gmina”.
Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka odebrał kolejną rządową promesę na inwestycje. Wręczenie odbyło się w poniedziałek, 15 listopada
w Chełmskim Domu Kultury. Udział
w wydarzeniu wziął m. in. udział minister Janusz Cieszyński oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
Podczas spotkania samorządowcy
z województwa lubelskiego otrzymali
promesy na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.
Po wielomilionowych funduszach
przeznaczonych na infrastrukturę
drogową i sportową dla Gminy Łabunie tym razem otrzymamy środki
na rozwój cyfrowy. Za ponad 185 tys.
zł zostaną zakupione nowe komputery
i oprogramowanie. Z nowego sprzętu
skorzysta Urząd Gminy oraz jednostki
organizacyjne. Za wspomniane fun-

dusze planuje się również stworzyć
serwerownię do przechowywania cyfrowych danych urzędowych.
Zakup sprzętu jest konieczny
z uwagi na przestarzałe urządzenia
i oprogramowanie niedostosowane do
nowych wymagań i programów służących do obsługi interesantów.
Dsk

Lepsza jazda po Kościelnej
Zakończyła się przebudowa ul. Kościelnej w Łabuniach.
Kierowcy mogą jeździć po gładkim asfalcie na odcinku prawie 900 m.
Przebudowa ruszyła we wrześniu.
Prace obejmowały 855-metrowy odcinek ulicy Kościelnej. W ramach robót
poszerzono jezdnię, wyłożono nową
nawierzchnię. Wykonane zostały także zjazdy. Oprócz tego wybudowano
chodnik. Prace wykonywał Zakład Budowlano-Transportowy DROGMOST

Gmina Łabunie otrzymała od Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 100 tys.
pomocy finansowej. Zostanie przeznaczona na „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Gmina za otrzymane wsparcie zakupi urządzenia czyszczące i dezynfekujące oraz środki czystości. Otrzyma
je Urząd Gminy w Łabuniach, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Łabuniach,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie.
Do wspomnianych instytucji trafią
m.in. parownice do czyszczenia podłóg,
sterylizatory – przepływowe oczyszczacze powietrza, odkurzacze piorące,
bezdotykowe urządzenia do dezynfekcji rąk. Wszystkie urządzenia pozwolą na likwidację chorobotwórczych
drobnoustrojów, wirusów i bakterii,
co zwiększy bezpieczeństwo zarówno
pracowników, uczniów (w przypadku
szkoły) jak i interesantów odwiedzających bibliotekę lub urząd gminy. Dsk

Nowe połączenie
drogowe Gminy Łabunie
z Gminą Sitno
Drogowcy wyłożyli nowy
asfalt w Jarosławcu. To prawie
370-metrowy odcinek drogi łączący
gminę Łabunie z gminą Sitno.

Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości
Mokre. Przebudowa ul Kościelnej wyniosła prawie 950 tys. zł, z czego ok.
pół miliona złotych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg.
Dsk

Oba samorządy partycypują w kosztach realizacji inwestycji. Radni gminy
Łabunie dwiema uchwałami wyrazili
zgodę na przekazanie dotacji – w sumie w kwocie ok. 80 tys. zł. To połowa
wartości inwestycji.
W ramach prac przebudowano
prawie 370 m drogi oraz utwardzono pobocza. Pracami zajmowało się
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Dsk
Sp. z o.o. w Zamościu.
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Zakończyła się budowa C.O.M. Przedszkole
Dobiegła końca budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Bródku, na które gmina Łabunie dostała ok. 2,5 mln zł
dofinansowania.

po gruntownym
liftingu
Zakończyła się przebudowa
przedszkola w Łabuńkach
Pierwszych. Prace były
połączone ze zmianą
sposobu użytkowania części
pomieszczeń budynku szkoły
na przedszkole.

Przypomnijmy – 2 września ubiegłego roku Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka podpisał z Wojewodą
Lubelskim – Lechem Sprawką umowę o dofinansowanie budowy obiektu. Pierwsze prace ruszyły w grudniu
2020 roku. Rozpoczęły się od robót
ziemnych.
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne znajduje się na działce, na której
niegdyś działała szkoła w Bródku.
Budynek będzie przystosowany dla
potrzeb dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności. Osoby
te będą przebywać w ramach zarówno
pobytu dziennego jak i całodobowego.
W obiekcie ma być świadczona specjalistyczna pomoc i terapia, w tym
terapeutyczna i psychologiczna. Docelowo opieką zostanie otoczonych
20 osób. Tu dorośli niepełnosprawni
znajdą pomoc w zakresie zdrowia,
pielęgnacji, zapobiegania wtórnym

powikłaniom oraz stymulowania
i rozwijania sprawności ruchowej.
Budynek ma prawie pół tysiąca
m.kw. W nim powstały 4 sale terapeutyczne, 2 pokoje mieszkalne, gabinet
pielęgniarski, psychologa, sala rehabilitacyjna i pomieszczenia pomocnicze, m.in. łazienki oraz szatnie.
Cały obiekt wpisuje się w zieloną
energię i dbałość o środowisko. Zamontowane są solary do ogrzewania
wody, panele fotowoltaiczne do produkcji prądu oraz pompa ciepła.
W najbliższym czasie będą montowane meble i pozostałe wyposażenie
wewnątrz obiektu.
Inwestycja była realizowana przy
wsparciu Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Cała inwestycja była konieczna z uwagi na dostosowanie przedszkola do
nowych wymogów prawnych oraz
na zwiększenie bezpieczeństwa maluchów. Zakres prac obejmował wiele
zadań: od wydzielenia części korytarza,
przebudowy sanitariatów po montaż
okien, demontaż i uzupełnienie części
ocieplenia po prace malarskie.
Inwestycję realizowała firma Budimar Usługi Budowlano-Remontowe
Mariusz Pióro z Tomaszowa Lubelskiego. Koszt prac wyniósł ok 250 tys. zł.
Dsk

Nowy chodnik
w Łabuńkach
Pierwszych
Mieszkańcy mogą czuć się
bezpieczniej. W Łabuńkach
Pierwszych powstał nowy
chodnik.

Dominika Saran-Kudyba

Ciąg pieszy ma 400 m długości. Inwestycja była realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu.
Prace wykonywał Zakład Budowlano-Transportowy
„DROGMOST”
Sp. z o.o. Koszt inwestycji to ponad
185 tys. zł. Połowę środków na budowę
chodnika zabezpieczyli łabuńscy radni podejmując uchwały o udzieleniu
pomocy finansowej w formie dotacji
celowej.
Dsk
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OZE

Oszczędne oświetlenie

w gminie
Łabunie

Gmina Łabunie ma
swój wkład w redukcję
emisji dwutlenku węgla.
Obecnie realizowany
jest projekt montażu
paneli fotowoltaicznych,
a niedługo – również
kolektorów słonecznych.

D

zięki unijnemu dofinansowaniu gmina mogła
przystąpić do realizacji
projektu pt.: „Energia słoneczna na terenie gminy Łabunie”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020.
Obecnie
zakończył
się
montaż paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Łabunie,
które dzięki energii słonecznej
będą produkować prąd. W zależności od mocy instalacji
montowane są panele o mocach: 2,03 kW, 261kW i 3,6kW.
W sumie pojawią się na 114
nieruchomościach właścicieli,
z którymi zostały podpisane
umowy na realizację inwestycji. Koszt tego zadania to prawie 1,5 mln zł, z czego 85% wynosi dofinansowanie.
W przyszłości będą również
montowane kolektory słoneczne. Te ostanie również wchodzą w skład projektu „Energia
słoneczna na terenie gminy
Łabunie”. Dotychczas ogłoszone dwa przetargi nie pozwoliły wyłonić wykonawcy z uwagi
na zbyt wysoką cenę proponowaną przez firmy, która przekraczała zakładane koszty realizacji inwestycji. W planie jest
montaż kolektorów na ok. 130
nieruchomościach. W zależności od zapotrzebowania – montaż obejmie od 2 do 4 kolektorów na jednej nieruchomości.
Dsk

W gminie Łabunie realizowana jest inwestycja polegająca
na wymianie oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Samorząd
otrzymał na ten cel dofinansowanie.
Nowe oświetlenie pojawiło się w Majdanie Ruszowskim, w części Barchaczowa na osiedlu w Łabuniach na ulicach: Kościelnej Krótkiej, Łąkowej,
Lipskiej i Zamojskiej oraz w kilku
miejscach w Łabuńkach Pierwszych
oraz w Łabuńkach Drugich.
Inwestycję realizuje P.P.H.U Anmax
Marek Młodnicki z Bełżyc. Koszt prac
to ponad 250 tys. zł, z czego 85% to
dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.
Dodajmy – gmina realizuje również inną inwestycję związaną z wymianą oświetlenia ulicznego. Została

podpisana umowa z firmą Elko Bis
Mateusz Kolenda z siedzibą w Tarnawatce-Tartak na realizację zdania
„Budowa oświetlenia ulicznego przy
ul. Zamojskiej, Górnej, Kościelnej
i Ogrodowej w Łabuniach. Prace obejmują wykonanie robót ziemnych, linii
kablowej oświetlenia ulicznego i fundamentów pod słupy oświetleniowe.
Tak przygotowane miejsca pod oświetlenie uliczne pozwoli w przyszłości
na zakup słupów i lamp oświetleniowych. Koszt inwestycji wynosi ponad
144 tys. zł. Środki w całości pochodzą
z budżetu gminy.
Dsk

Nowe miejsce wypoczynku
i rekreac ji w Łabuniach
Zadaszona altana, miejsce na ognisko i stojaki na rowery
– w Łabuniach stanęła nowa altana. To efekt współpracy na linii
gmina Łabunie – Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska.
Nowy obiekt powstał w ramach realizacji projektu pn. Sieć Punktów
Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji.
Na ten cel LGD Ziemia Zamojska,
której członkiem jest również gmina
Łabunie, pozyskała dofinansowanie
w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania
w ramach PROW 2014-2020. Na tere-

nie wszystkich dziewięciu gmin zrzeszonych w LGD powstały altany wraz
z wyposażeniem, na które składają
się ławy, stoły, miejsce na ognisko lub
elementy siłowni zewnętrznej, stojak
na rowery, kosz na śmieci oraz tablica
informacyjna.
Dsk
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XII Zjazd Oddziału

Gminnego Związku OSP RP
W sobotę, 23 października 2021 r. w Domu Kultury w Łabuniach
odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP. W Zjeździe uczestniczyli delegaci
ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Łabunie oraz zaproszeni goście.

Rozsmakuj
się w Ziemi
Zamojskiej

W skład Prezydium Zjazdu weszli: dh
Kazimierz Mielnicki – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu,
płk pożarnictwa w st. spocz. Mieczy-

Pod takim hasłem promowane
są lokalne produkty, które
produkowane są na obszarze
działania Ziemi Zamojskiej.

Z

apraszamy na stronę internetową Urzędu Gminy
Łabunie do obejrzenia nowego spotu promującego produkty lokalne z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania
„Ziemia Zamojska”.
Warto obejrzeć, a przede
wszystkim warto rozsmakować
się w Ziemi Zamojskiej. Zaprezentowane w spocie produkty można nabyć bezpośrednio
Dsk
u producentów.
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sław Skiba, st. bryg. Tomasz Burcon
– Zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Za-

mościu, Stanisław Grześko – Starosta
Zamojski, Mariusz Kukiełka – Wójt
Gminy Łabunie, Mariusz Kliza – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łabunie,
dh Mariusz Branecki – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Łabuniach,
dh Paweł Mróz – Komendant Gminny.
Podczas Zjazdu podsumowano pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Zjazd
dokonał wyboru nowego Zarządu Oddziału Gminnego, Komisji Rewizyjnej
oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
Na kadencję 2021-2026
zostali wybrani:
 Prezesem Zarządu Gminnego
ZOSP RP w Łabuniach dh Mariusz
Branecki
 Wiceprezesami: dh Grzegorz Synowiec, dh Zbigniew Żuk
 Komendantem Gminnym dh Paweł Mróz
 Sekretarzem dh Paweł Juś
 Skarbnikiem dh Konrad Hłobił
 Członkami: dh Jan Jerzy Branecki, dh Mariusz Halej, dh Tomasz
Helman, dh Roman Przyczyna,
dh Piotr Skiba, dh Sławomir Umylański.
Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP to dh Mariusz Branecki
i dh Paweł Mróz.
Na członków Komisji Rewizyjnej
OG ZOSP RP wybrani zostali: dh Stanisław Płaza (Przewodniczący KR), dh
Stanisław Bodys i dh Marcin Zygmunt.
W uznaniu szczególnych zasług
dla funkcjonowania tutejszego oddziału Zjazd nadał tytuł Honorowego
Prezesa Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łabuniach
dh. Janowi Jerzemu Braneckiemu.
Dsk
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W 103. rocznicę

odzyskania Niepodległości
Złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy w miejscach pamięci Wójt
Gminy Łabunie Mariusz Kukiełka i Przewodnicząca Rady Gminy
Łabunie Elżbieta Kuźma uczcili pamięć tych, którzy walczyli
za wolną Polskę.
Gminy Łabunie, poczty sztandarowe
szkół: Szkoły Podstawowej im. Dzieci
Zamojszczyzny w Łabuniach, Szkoły Podstawowej im. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego w Łabuńkach Pierwszych, Ochotniczych Straży Pożarnych, poczet sztandarowy NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”
i organizacji kombatanckich.
Akademię przygotowali uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Dsk
w Łabuńkach Pierwszych.

Hołd poległym oddano na cmentarzu
parafialnym w Łabuniach, cmentarzu
wojennym w Łabuńkach Pierwszych,
przy krzyżach w Łabuńkach Pierwszych i w Ruszowie upamiętniających
zwycięską bitwę z bolszewikami, przy
grobie Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łabuniach, kurhanie poległych w parku w Łabuniach, przy
mogile nieznanego żołnierza w lesie
barchaczowskim, pomnikach w Bródku, przy krzyżu w Barchaczowie
i kaplicy przy Izby Muzealnej w Barchaczowie upamiętniającej zamordowanych we wrześniu 1939 r. mieszkańców miejscowości, a także przed
Mszą św. – przy pamiątkowych tabli-

cach w kościele parafialnym w Łabuniach.
W dzień Narodowego Święta Niepodległości w kościele parafialnym
w Łabuniach proboszcz parafii ks. dr
Andrzej Łuszcz koncelebrował Mszę
świętą w intencji Ojczyzny. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Augustynek. W uroczystej mszy uczestniczyły
władze gminy, Wójt Gminy Łabunie
– Mariusz Kukiełka, Przewodnicząca
Rady Gminy – Elżbieta Kuźma, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Mariusz Kliza, przedstawiciele szkół:
dyrektor Zespołu Szkolnego w Łabuniach – Elżbieta Bodys i wicedyrektor
– Danuta Bosiak, poczet sztandarowy

Śpiewająco

dla Niepodległej
Muzyka, śpiew i krajobrazy
gminy Łabunie z lotu ptaka
– to specjalna niespodzianka
dla mieszkańców
od Gminnego Chóru
Konsonans.

C

hór pod dyrekcją Pani Agnieszki Brylewicz z okazji Narodowego Święta Niepodległości nagrał
utwór “Uwierz Polsko”. Na nagraniu widzimy śpiewający chór oraz
ujmujące krajobrazy naszej gminy
z lotu ptaka. Klip można obejrzeć
na stronie internetowej gminy
www.labunie.com.pl.
Podziękowania dla Pani Karoliny
Semczuk z Gminnego Chóru Konsonans za zdjęcia i montaż klipu.
Dsk
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Pamięci Dzieciom Zamojszczyzny
Mieszkańcy gminy Łabunie uczcili 79. rocznicę wysiedleń
Dzieci Zamojszczyzny.

Udział w uroczystościach wzięły
władze samorządowe: Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Kuźma,
Wiceprzewodniczący Rady Gminy –
Mariusz Kliza, przedstawiciele szkół:
dyrektor Zespołu Szkolnego w Łabuniach – Barbara Banaszkiewicz i dyrektor ZSP w Łabuńkach Pierwszych –
Dorota Turczyn, Dzieci Zamojszczyzny
z Koła Terenowego w Łabuniach, poczty sztandarowe: gminny, strażackie,
szkolne, kombatanckie oraz mieszkańcy gminy Łabunie.
Dsk

W niedzielę, 12 grudnia w kościele parafialnym w Łabuniach odbyła się msza
św. w 79. rocznicę wysiedleń Dzieci Zamojszczyzny w gminie Łabunie.
Nabożeństwo odprawił ks. Krzysztof

Augustynek. Po nabożeństwie władze
samorządowe oraz poczty sztandarowe
przeszły na cmentarz parafialny, gdzie
pod tablicą upamiętniającą wysiedlonych złożono wieńce i zapalono znicze.

Dołącz do drużyny „K”
Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
rozpoczął rekrutację online do projektu
„Nowy model funkcjonowania ruchu honorowego krwiodawstwa
– atrakcyjny wolontariat dla dorosłych”.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest rozwój
wolontariatu osób dorosłych, wzmocnienie ruchu honorowego krwiodawstwa w województwie lubelskim oraz
zapewnienie
samowystarczalności
regionu w zaopatrzenie w krew i jej
składniki poprzez działania edukacyjne, organizacje lokalnych kampanii,
animowanie i sieciowanie dorosłych
wolontariuszy/ek.

Działania projektowe:

1. Szkolenia elearningowe
 Historia krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce
 Wolontariat
 Zasady działania Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 Podstawy prawne krwiodawstwa
 Co się dzieje z krwią?
 Kodeks etyczny honorowego
krwiodawcy
2. Szkolenia właściwe
 Fundraising

Promocja
Nowoczesne technologie
Podstawy grafiki komputerowej
Rozwój wolontariatu
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
 Wystąpienia publiczne i metodyka prowadzenia zajęć
 Organizacja otwartych akcji
poboru krwi
 Metoda projektowa
Stworzenie grupy liderów i szkolenia liderskie
Organizacja lokalnych kampanii
społecznych i działań (m.in. otwarte akcje poboru krwi, pogadanki i/
lub prelekcje, kampania medialna,
pozyskanie ambasadora kampanii
i sponsorów)
Spotkanie
integracyjno-ewaluacyjne
Szkolenia uzupełniające
Opracowanie i wydanie poradnika
Turniej „Młoda Krew Ratuje Życie”
(przewidziany termin realizacji –
od września 2022 do czerwca 2023)






3.
4.

5.
6.
7.
8.

Kto może zgłosić się
do projektu:




5-osobowe zespoły (osoby dorosłe,
które ukończyły 18 rok życia) chcące promować honorowe krwiodawstwo
nauczyciele/wykładowcy, którzy
chcą promować honorowe krwiodawstwo realizując w swojej szkole/uczelni wyższej Turniej „Młoda
Krew Ratuje Życie”

Jak się zgłosić do projektu:

Wypełnij formularz rekrutacyjny, który dostępny jest na stronie internetoRed.
wej https://pck.lublin.pl/
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Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Programu „Czyste Powietrze”
Na terenie naszej gminy na podstawie porozumienia zawartego
między Wójtem Gminy Łabunie a Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie rozpoczął
swoją działalność Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Programu „Czyste Powietrze”.
„Czyste Powietrze” to kompleksowy
program, którego celem jest poprawa
jakości powietrza oraz zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych poprzez
wymianę źródeł ciepła i poprawę
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Program skierowany jest do osób
fizycznych, które są właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego
lub wydzielonego w takim budynku
lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną
księgą wieczystą.
Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:
 podstawowy poziom dofinansowania – są to osoby, których roczny
dochód nie przekracza 100.000 zł
 podwyższony poziom dofinansowania – których przeciętny średni
miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1.564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2.189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Osoba fizyczna, która zamierza
złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do
właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), powinna uzyskać do dnia złożenia wniosku od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem
zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego
dochodu przypadającego na jednego
członka jej gospodarstwa domowego.
Dla mieszkańców naszej gminy zaświadczenia wydaje GOPS.
Osoby zainteresowane programem, a także wsparciem w zakresie
przygotowywania wniosku i rozliczania przyznanego dofinansowania proRed.
simy o kontakt.


GMINNY
PUNKT

KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
PROGRAMU
„CZYSTE POWIETRZE”
Budynek Wielofunkcyjny, ul Orzechowa 10
22-437 Łabunie
tel. 84 611 30 08, e-mail: gops-labunie@wp.pl
Poniedziałki – Wtorki: 7.00-11.00
Środy – Czwartki: 11.00-15.00
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu
wniosku o doﬁnansowanie na wymianę źródła ciepła
i termomodernizację domu.
„Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli
domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach
jednorodzinnych lokali mieszkalnych
z wyodrębnioną księgą wieczystą.

www.czystepowietrze.gov.pl

Świąteczne warsztaty w Łabuniach
Czuć już ducha nadchodzących świąt... W czwartek, 25 listopada
w Domu Kultury w Łabuniach odbyły się warsztaty, dzięki którym
powstało kilkanaście stroików świątecznych.

Stroiki powstały ze styropianowych
kul, do których klejony był mech,
bombki i inne ozdoby. W ruch poszły pędzle, kleje i co najważniejsze
– twórcza inwencja uczestniczek wydarzenia. Połączenie tych wszystkich

elementów dało artystyczny efekt.
Wielkie brawa dla Pań i podziękowania za udział w tym przedsięwzięciu.
Dziękujemy również Pani Marzenie
Maziarczyk z Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego w Zamościu
z siedzibą w Sitnie za organizację i realizację warsztatów.
Fundusze na zakup świątecznych
akcesoriów przeznaczonych na stroiki świąteczne przeznaczył z samorządowego budżetu Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka.
W warsztatach udział wzięli: Maria Gwozda, Elżbieta Grula, Weronika
Kowalczuk, Bożena Zakrzewska, Anna
Swaczyna, Ewa Sokołowska, Iwona
Sokołowska, Anna Sokołowska, Anna
Bajaka, Anita Kapłon-Kowalska, Mo-

nika Jakubczak, Barbara Kosak, Barbara Semczuk.
Dsk
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Szanowna Pani Dyrektor
Składam serdeczne podziękowania
i wyrazy uznania za rzetelne wykonywanie obowiązków oraz satysfakcjonującą współpracę. Odpowiedzialność i ogrom pracy to nieodłączne
elementy wiążące się z pracą dyrektora. Tym bardziej doceniam Pani
trud oraz wielkie zaangażowanie
włożone w rozwój Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach. Jestem
wdzięczny, że dzięki wspólnemu wy-

siłkowi udało się zrealizować wiele
projektów zapewniających lepsze warunki nauki, pracy i rozwoju dla dzieci
z terenu naszej gminy. Jednocześnie
dziękuję za życzliwość i optymizm,
który tym działaniom towarzyszył.
Miniony czas niech pozostanie dla
Pani powodem do satysfakcji i dumy.
Życzę pomyślności, wielu sukcesów
oraz spełnienia wszystkich marzeń
i życiowych planów.

Szanowni Państwo
Kończąc pracę na stanowisku dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Łabuniach, dziękuję za wspieranie moich działań
na rzecz rozwoju Szkoły Podstawowej w Łabuniach im. Dzieci
Zamojszczyzny oraz Samorządowego Przedszkola w Ruszowie.
Szczególne podziękowanie kieruję do
Rady Gminy Łabunie oraz Wójta Pana
Mariusza Kukiełki, który powierzył mi
pełnienie funkcji dyrektora. Było to
dla mnie wyróżnienie i zaszczyt.
Angażowałam się w pracę całym
sercem, współpracując z Wójtem oraz
Radą Gminy na rzecz naszego Zespołu. W tym okresie udało się dokonać
wielu zmian na lepsze – wyremontować budynek przedszkola w Ruszowie, wyposażyć w tablice interaktywne i komputery, wybudować parking
oraz przebudować drogę dojazdową
do szkoły, doposażyć szkołę w tablice
interaktywne oraz komputery, wymienić sprzęt w kuchni, aby poprawić warunki przygotowywania posiłków dla przedszkolaków i uczniów
z terenu całej gminy. Ponadto udało się pozyskać środki finansowe
na doposażenie przedszkola oraz
szkoły w urządzenia do utrzymania
czystości i dezynfekcji. Dzięki życzliwości i zaangażowaniu Pana Wójta
zostanie zrealizowany nasz wniosek,
dotyczący modernizacji bazy sportowej przy szkole podstawowej.
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Pragnę podziękować oraz wyrazić
wdzięczność Pani Wicedyrektor, Księżom, Nauczycielom, Kierownikowi
Gospodarczemu, Pracownikom Niepedagogicznym oraz Paniom z Centrum
Usług Wspólnych za współpracę, zaangażowanie, wsparcie i życzliwość.
Słowa podziękowania kieruję do
poprzedniej i obecnej Rady Rodziców,
wszystkich Rodziców oraz Partnerów
naszego Zespołu za owocną współpracę. To także dzięki Państwu nasze
przedszkole oraz szkoła rozwija się
i osiąga wiele sukcesów. Bardzo dziękuję Przedszkolakom, Uczniom oraz
wszystkim tym, którzy doceniali moją
pracę, dodatkowo utrudnioną przez
trwającą pandemię.
Kończę pełnienie funkcji dyrektora
z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, jestem przekonana, że warto było się starać. Mojej Następczyni
życzę wielu sukcesów w zarządzaniu
Zespołem
Szkolno-Przedszkolnym
w Łabuniach, bo szkoła to nasze dobro wspólne.
Z wyrazami szacunku
Elżbieta Bodys
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach

Konsultac je
o przebiegu
kolei przez
gminę Łabunie
W Łabuniach odbyły się
konsultacje społeczne
w sprawie planowanego
przebiegu kolei przez
gminę Łabunie.
Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 8 grudnia w Domu
Kultury w Łabuniach. Udział
w nich wzięły władze samorządowe, m.in. Wójt Gminy Łabunie
– Mariusz Kukiełka, radni, sołtysi i mieszkańcy gminy Łabunie.
Przedstawiciele
Centralnego
Portu Komunikacyjnego i firma
odpowiedzialna za opracowanie
dokumentacji przedstawiła kilka
wariantów przebiegu kolei przez
gminę Łabunie. Cel spotkania
to wypracowanie ostatecznej
propozycji z uwzględnieniem
preferencji mieszkańców dotyczących również np. uzupełnienia układów drogowo-ulicznych
i urządzeń ochrony środowiska
przed hałasem.
Przypomnijmy – to ponad
100 km torów, które zostaną
położone na odcinku od miejscowości Trawniki, Krasnystaw,
Zamość, po Tomaszów Lubelski
i Bełżec. Po torach będą jeździły
pociągi towarowe oraz osobowe. Mają rozwijać prędkość do
Red.
250 km/h.
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Uchwały Rady Gminy Łabunie
Sesja XXIII
17 listopada 2021 r.
Uchwała w sprawie przyjęcia
Programu Współpracy Gminy
Łabunie z organizac jami
pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego na terenie Gminy
Łabunie na 2022 rok
Radni przyjęli program współpracy na przyszły rok. Zakłada się przeznaczenie 85 tys. zł na różne zadania,
które mają być realizowane przez organizacje pożytku publicznego. Fundusze pójdą na działania z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej
oraz sportu, a także na wolontariat.
Otwarty konkurs ofert na realizację
wspomnianych zadań zostanie ogłoszony w przyszłym roku.
Uchwała w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej do obliczenia
podatku rolnego na 2022 rok
Radni obniżyli średnią cenę skupu
żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
11 kwartałów będącej podstawą do
ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2022 z kwoty 61,48 zł za 1
dt – do kwoty 44,00 zł za 1 dt, mającą
zastosowanie przy obliczaniu podatku
rolnego na 2022 r. na obszarze gminy.
Uchwała w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi
Zamojskiemu na budowę chodnika

w pasie drogi powiatowej
nr 3246L Sitno – Łabuńki
w miejscowości Łabuńki Pierwsze
Radni udzielili pomocy finansowej
w formie dotacji celowej w wysokości
4 972,83 zł na wykonanie chodnika dla
pieszych w pasie drogi powiatowej nr
3246L Sitno – Łabuńki w miejscowości
Łabuńki Pierwsze na odcinku 400 mb.
Uchwała w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Gminy
Sitno na wykonanie przebudowy
drogi gminnej na działce nr
ewid. 1444 w miejscowości
Jarosławiec (116445L)
Przyjęta uchwała pozwoli na przekazanie pomocy finansowej w formie
dotacji celowej w wysokości 26 901,23
zł. na działce nr ewid. 1444 w miejscowości Jarosławiec (116445L) w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi
na odcinku ok. 369 mb.
Uchwała w sprawie: zmian
w Uchwale Nr XVII/148/2020 z dnia
29 grudnia 2020 r. w Wieloletniej
Prognozie Finansowej
W wykazie przedsięwzięć zmiany
dotyczą wprowadzenia zadań majątkowych planowanych do realizacji w kolejnych latach. Chodzi m.in.
o rozbudowę strażnicy OSP w Wólce
Łabuńskiej, rozbudowę i modernizację
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łabunie i poprawę infrastruktury
sportowej na terenie gminy Łabunie –
zadanie dotyczy przebudowy stadionu
sportowego w Łabuniach oraz budowy
2 boisk piłkarskich przy szkołach podstawowych – zadanie zakwalifikowano do realizacji w ramach „Polskiego
Ładu” z środków przeciwdziałania Covid-19, na rok 2022 zaplanowano spo-

rządzenie dokumentacji projektowej,
rok 2023 planowany jest na realizację
zadania.
Uchwała w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na rok 2021
Przyjętą uchwałą zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 535.100,00 zł,
m.in. w związku z informacją o uzupełnieniu środków subwencji ogólnej
w 2021 roku, pokrywającej zmniejszone planowane dochody roku 2022
(przekazywane z budżetu państwa
w subwencjach i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych).
Szczegółowy wykaz zmian dostępny
jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łabunie.
Uchwała w sprawie wyrażenia
woli przejęcia przez Gminę
Łabunie dróg w ciągu drogi
ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne
(KP. Cz.2) po wybudowaniu ich
przez Generalną Dyrekc ję Dróg
Krajowych i Autostrad i zaliczeniu
ich do kategorii dróg gminnych
oraz wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia w sprawie zadania
zarządzania tymi drogami
Radni podjęli uchwałę wyrażając wolę
przejęcia przez gminę dróg serwisowych. Gmina Łabunie otrzymała od
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad propozycję, by przed zakończeniem fazy projektu koncepcyjnego gminy określiły się, czy są
zainteresowane przejęciem dróg serwisowych jako dróg gminnych. W sytuacji przejęcia dróg serwisowych zostaną wykonane w standardzie: szer. 5
m z nawierzchnią bitumiczną W naszej gminie będzie to ok. 12 km dróg
serwisowych.
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Będzie więcej miejsc
postojowych przy cmentarzu
Jest szansa, że w najbliższej
przyszłości więcej aut będzie
mogło zaparkować przy
cmentarzu parafialnym
w Łabuniach. Gmina
zainwestowała w działki.

Gmina Łabunie zakupiła w tym celu 50 ar
nieruchomości gruntowych. Część nabytej działki przy cmentarzu – 15 ar zostanie przeznaczonych na poszerzenie drogi
gminnej. Kolejne 35 arów samorząd przeznaczy pod dodatkowe miejsca postojowe. Koszt inwestycji – 45 tys. zł.
Dsk

Pokazali choinki – dostaną choinki
Znamy zwycięzców II edycji gminnego konkursu świątecznego
„Pokaż choinkę – dostaniesz choinkę”.
Wygrało ośmiu szczęśliwców i to oni
otrzymali żywe jodły kaukaskie do
przystrojenia na święta. Dostarczył je
osobiście Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka. W chwili posania tego
tekstu znaliśmy tylko zwycięzców.
Relację zdjęciową z wręczenia drzewek umieścimy w kolejnym gminnym
kwartalniku „U Źródła”.
Zadanie było proste. Wysłać zdjęcie swojej choinki i po prostu czekać
na werdykt komisji konkursowej.

Spośród 25 nadesłanych zdjęć
komisja w składzie: Monika Gwozda – przewodnicząca komisji, Adam
Sokołowski – członek, Dominika Saran – Kudyba – sekretarz konkursu
postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia.
O to zwycięzcy konkursu:
I miejsce – Małgorzata Soroka
II miejsce – Magdalena Kliza ex
aequo Mateusz Semczuk

III miejsce – Beata Murmydłowska
I wyróżnienie – Agnieszka Panasiewicz
II wyróżnienie – Krzysztof Sasyn
III wyróżnienie – Andrzej Jurczyszyn
IV wyróżnienie – Patryk Sendecki
Gratulujemy wygranej i dziękujemy wszystkim pozostałym uczestnikom za udział w konkursie.
dsk

■ I miejsce – Małgorzata Soroka,
Majdan Ruszowski

■ II miejsce – Magdalena Kliza,
Bródek

■ II miejsce ex aequo
– Mateusz Semczuk, Mocówka

■ III miejsce – Beata
Murmydłowska, Barchaczów

■ I wyróżnienie – Agnieszka
Panasiewicz, Łabunie Reforma

■ II wyróżnienie
– Krzysztof Sasyn, Łabunie

■ III wyróżnienie
– Andrzej Jurczyszyn, Łabunie

■ IV wyróżnienie
– Patryk Sendecki, Bródek

14

INFORMACJE

rok III nr 4 (12) X-XII/2021
www.labunie.com.pl

Sezon grzewczy – apel Krajowej Izby Kominiarzy
Przedstawiamy Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli
i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego.
Znak: MZ/ 71 /2021 r.

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem
przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym
elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle
groźny. Szczególnie w przypadku
pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle
eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza
wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.
Państwowa Straż Pożarna każdego
roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami
lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2020 odnotowano 15.737 pożarów od urządzeń
ogrzewczych na paliwa stałe, 272 pożary od urządzeń na paliwa płynne i 476
pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP [źródło:
https://dane.gov.pl].
Oprócz pożarów, nieprawidłowa
eksploatacja przewodów kominowych
grozi także zatruciem tlenkiem węgla,
popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym 2020/2021 (1.10.2020 r.
– 31.03.2021 r.) Państwowa Staż Pożarna
odnotowała 2.758 zdarzeń związanych
z tlenkiem węgla (nr ONZ 1016), w tym
1.231 osób poszkodowanych, z tego 43
ofiary śmiertelne. Dane statystyczne KG
PSP [źródło: KG PSP, 31.08.2021].
Krajowa Izba Kominiarzy popiera
kampanię
edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO
BEZPIECZEŃSTWA!”
prowadzoną
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową
Straż Pożarną.
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy
poddawać okresowej kontroli, oraz
czyszczeniu przez uprawnionego
kominiarza. Profesjonalna kontrola
kominiarska to nie tylko formalność,
lecz główna zasada bezpieczeństwa,
zapobiega zaczadzeniom, pożarom,
spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.
Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

www.ZaprosKominiarza.pl

Warszawa, dnia 15.09.2021 r.

Ustawa Prawo budowlane stanowi,
że właściciel – zarządca budynku jest
zobowiązany co najmniej 1 raz w roku
zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego
przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych) osobie
posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62
ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane
t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1333).
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca
lub użytkownik budynku są obowiązani
w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki,
które mogłyby spowodować zagrożenie
życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa
mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym
albo zatrucie gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
Regularne usuwanie zanieczyszczeń
z przewodów kominowych przez
wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru
sadzy w kominie.
Przepisy przeciwpożarowe nakazują
w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego,
obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego
żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie
stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem
stałym niewymienionych w pkt 1
— co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem
płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz
na 6 miesięcy.
4) z przewodów wentylacyjnych co
najmniej raz w roku, jeżeli większa
częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów Dz. U.
2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego
czyszczenia i kontroli kominów może
stanowić podstawę odmowy wypłaty
odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.
Prezes
Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski

Kamila
Wróblewska
wyśpiewała
podium
Kamila Wróblewska z Łabuń
zajęła I miejsce w kategorii
Szkół Ponadpodstawowych
w diecezjalnym konkursie
piosenki religijnej “Moja
wiara, moja miłość”.

N

a konkurs nadesłano 51
nagrań. Oceniała je specjalnie powołana komisja, która wybierała najlepszych
w czwartek, 18 listopada.
Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął ks. Biskup Marian Rojek. Konkurs organizowany był w ramach Zamojskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Kamila Wróblewska ujęła jury wykonaniem pt. „Pieśń
Magdaleny”. Wykonanie można
obejrzeć na stronie internetowej
gminy na www.labunie.com.pl.
Gratulujemy naszej utalentowanej Kamili i życzymy kolejnych śpiewających sukcesów!
Dsk
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Wielka pasja i ciężka praca
Zapraszamy na kolejny wywiad w ramach rozmów
z przedsiębiorcami z gminy Łabunie. To ukłon w stronę właścicieli
firm i promocja ich działalności gospodarczych. Dzięki nim
możemy skorzystać z szerokiego portfolio usług w pobliżu
naszego miejsca zamieszkania. To lokalni wytwórcy, producenci
i sprzedawcy tworzą miejsca pracy, odprowadzają podatki,
wzbogacają ofertę usług w naszej gminie i sprawiają, że gmina staje
się przyjazna do osiedlenia się przez nowych mieszkańców oraz
może zachęcać innych do zakładania swoich firm.

Zmieniłam miejsce z uwagi m.in.
na większy parking. Poprzednia
kwiaciarnia mieściła się obok poczty. Obecnie znajduje się również przy
ul. Zamojskiej i również kierujemy
się z głównej drogi w stronę poczty.
Skręcamy na parking pod budynek,
w którym znajduje się również zakład fryzjerski i hurtownia chemiczna. Dodam, że moimi klientami są
nie tylko mieszkańcy gminy. Bardzo
dużo klientów mam spoza Łabuń, np.
z Krynic, Komarowa, Janówki.
Czy jest to kwiaciarnia Pani marzeń?
Nie, chciałabym zdecydowanie coś
większego. Oczywiście to wiąże się
z kosztami, bo u nas w Łabuniach nie
ma takiego dużego lokalu do wynajęcia. Na obecną chwilę wystarczy.
Dlaczego akurat zdecydowała się
Pani na taką działalność? Czy to wynikało po prostu z tego, że już wcześniej nabierała Pani doświadczenia
pracując w kwiaciarni?
Od zawsze to lubiłam. Praca z kwiatami sprawia mi przyjemność. Lubię
swój zawód. Czasami jak robię sobie
dzień wolny, bo muszę pozałatwiać
wiele spraw, to czegoś mi brakuje.

T

ym razem pojawiamy się w Kwiaciarni Pani Barbary Kosak w Łabuniach. Od wielu lat sama prowadzi jednoosobową firmę. To miejsce,
w którym pasja łączy się z ciężką
pracą. Jak sama mówi – lubi swoją
pracę i cieszy się, gdy klienci są zadowoleni. To największa nagroda dla
właściciela firmy. Niezwykle ważne
jest bowiem połączenie zamiłowania
z obowiązkami zawodowymi, czego
efektem jest wysoki poziom świadczonych usług i zadowolony klient.
Wtedy mamy pewność, że swoją prośbę i chęć zakupu kierujemy pod dobry adres. Trafiamy więc w jedyne
takie miejsce na mapie naszej gminy
i próbujemy poznać firmę oraz jego
właścicielkę dowiadując się u źródła.
Dominika Saran-Kudyba: Ile lat prowadzi Pani swój biznes?

Barbara Kosak: Pracuję od trzynastu
lat, z tym że trzy pierwsze lata to nie
była moja kwiaciarnia. Pracowałam
u mojej bratowej Alicji Ćmil. Ona to
wymyśliła, a ja przyszłam do niej do
pracy. Później zrezygnowała i przekazała firmę mnie. Zaproponowała czy
nie chciałabym prowadzić kwiaciarni.
Zgodziłam się. Odkupiłam wszystko,
co zostało i zaczęłam prowadzić kwiaciarnię sama. Można powiedzieć, że to
dzięki mojej byłej szefowej rozpoczęłam przygodę ze swoją kwiaciarnią.
W sumie to już 10 lat.
Większość mieszkańców Panią zna
i wiedzą, gdzie znajduje się kwiaciarnia. W międzyczasie zmieniła Pani
lokalizację swojej firmy. Może powiedzmy gdzie teraz się znajduje. Być
może z Pani usług skorzystają osoby,
które mieszkają tu od niedawna.

Czy Pani od początku umiała robić
kompozycje kwiatowe na zasadzie
samonauki?
Nie. Byłam na miesięcznym szkoleniu
u Pana Piotra Marca w Zamościu. Bardzo dużo nauczyłam się od niego. To
jest prawdziwy florysta.
Zdobywa liczne nagrody, często prestiżowe.
Tak. Na szkoleniu było 30 osób. Pan
Piotr bardzo dużo nas nauczył.
Czy miała Pani chwile zwątpienia
i niepewności co dalszego prowadzenia swojej działalności?
Nie miałam nigdy chwili zwątpienia. Czasami jednak zdarzają się dni,
że przychodzę, zaczynam coś robić i nie jestem z tego zadowolona.
Po prostu nie ten dzień. Nie mogę powiedzieć jednak tak do klienta. Wtedy
staram się, by np. zamówiony przez
niego bukiet prezentował się okazale.
Jest to nie tylko moja pasja, ale przede
wszystkim praca – moje źródło utrzymania. Cieszę się z tego, że lubię to,
co robię, bo to jest ważne. Wiadomo,
że są miesiące lepsze i gorsze. Te gor-
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Można, jeżeli są dostępne w jednej z dwóch hurtowni, z której biorę
kwiaty, które nas zaopatrują.
Jaki rodzaj klientów najczęściej korzysta z Pani usług?
Przeważnie kobiety w różnym wieku
na różne okazje – zarówno na te radosne jak urodziny, imieniny, ale i też
na pogrzeby. Mężczyźni najczęściej
przychodzą z okazji Dnia Kobiet i Walentynek.

sze to miesiące zimowe – styczeń,
luty. W lecie jest zupełnie inaczej.
Czy śledzi Pani trendy dotyczące
sposobu np. tworzenia kompozycji
kwiatowych, produktów, które trafiają do kwiaciarni na sprzedaż?
Śledzę. Jeżdżę na giełdę do Rzeszowa
i do Lublina. Korzystam z internetu,
bo tam można wiele rzeczy znaleźć
i podpatrzeć. Głównie jednak dużo
ciekawych rzeczy można wypatrzeć
na giełdach florystycznych.
Co można u Pani kupić?
Można kupić kwiaty cięte, sztuczne, doniczkowe, donice, okazjonalne
znicze – nierzadko inne o nietuzin-

kowym wyglądzie, dodatki florystyczne, nawozy, ziemie do kwiatów czy
akcesoria sezonowe związane np.
ze świętami. Poza sprzedażą robię
również dekoracje ślubne, komunijne, dekoruję też kościoły m.in. w Zamościu, sale weselne, robię bukiety
ślubne.
Czy ma Pani zarezerwowane już terminy do dekoracji na przyszły rok?
Mam już zarezerwowane trzy terminy na komunie, które są zaplanowane na maj w okolicznych miejscowościach sąsiednich gmin.
Czy można zamówić u Pani kwiaty,
których nie ma w kwiaciarni?

Jakie kwiaty najbardziej się sprzedają?
Przykro to mówić, bo tracimy bliskie
nam osoby, ale wtedy zamawiane są
wieńce i kwiaty – najczęściej złocienie.
W przypadku urodzin czy imienin, to
już nie jest tak jak kiedyś, ze ktoś kupił
komuś bukiet kwiatów. Zdarza się, ale
sporadycznie. Dziesięć lat temu było
zupełnie inaczej. Z uwagi na rosnące
koszty życia klienci przeliczają: np.
zamiast kwiatka kupi czekoladę bo taniej. Kiedyś na Wszystkich Świętych
po zamówieniach klientów, w kwiaciarni nie było ani jednego kwiatka.
Wszystko się sprzedawało. Dziś jest
duża konkurencja – m.in. markety,
w których również sprzedawane są
kwiaty, znicze. Wiadomo, że to nie jest
ta jakość, jak w kwiaciarni, ale ludzie
przeliczają i kupują, gdzie taniej.
Czy są takie lata, rok, w którym jest
moda na daną odmianę kwiatów?
Kiedyś były gerbery i goździki, nie tak
dawno również róża. Róża jest pięknym kwiatem, ale jest nietrwała. Dziś
ponownie do łask wracają z kolei goździki, które nie postoją 2-3 dni, a 2-3
tygodnie.
Czy miała nietypowego klienta z nietypowym zamówieniem?
Nie, ale dzwonią ludzie z Polski i zamawiają wieńce na pogrzeby albo
bukiety z dowozem jako poczta kwiatowa. Wtedy robię bukiet i dowożę do
domu. Takie zamówienia zdarzają się
coraz częściej.
Czyli gdyby jakiś Pan zamówił
u Pani kwiaty na urodziny np. żony,
a chciałby jej zrobić niespodziankę
i nie mógłby osobiście ich wręczyć
bo np. byłby w pracy za granicą, to też
jest taka możliwość?
Tak, oczywiście. Już takie zamówienia
się zdarzają.
Jak wygląda Pani dzień pracy w kwiaciarni?
Trochę jest monotonii, bo codziennie
robię to samo. Przychodzę do pracy
i zaczynam od zmiany wody we flako-
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cytrynowego. Wtedy będą stały dłużej. Są też specjalne saszetki do zakwaszania, ale kwasek cytrynowy to
najprostszy sposób. Najtrudniejszym
kwiatem do przechowania jest róża.
W okresie zimowym czy jesiennym
będzie stała dłużej, ale latem w przypadku np. 30-stopniowego upału róża
dzisiaj przyjedzie, a jutro już może
zwiędnąć. W tym czasie najlepiej kupować róże.
Wszystko drożeje z uwagi na rosnącą
inflację. Czy można spodziewać się
również podwyżek cen za kwiaty?
Już jest drożej. Więcej kosztuje róża,
goździk, złocień. Wszystkie kwiaty podrożały, wieńce, ozdobne liście
do bukietów także. Wszystko poszło
do góry. Widzę to po tym, jak jadę do
hurtowni. Płacę za to samo więcej.
Kiedyś jak coś kupiłam za 3 zł, to teraz
płacę 4 zł.

nach, potem podcinam kwiatom końcówki łodyg. Później zaczynam robić
wieńce i bukiety. Nigdy się tu nie nudzę. Wręcz przeciwnie. Nie mam czasu na czytanie książki. Tu cały czas jest
praca. Jest to pracochłonny zawód.
W przypadku, gdy jadę do hurtowni
muszę zamknąć kwiaciarnię. Czasami
klienci się denerwują, ale niestety jestem sama i nie mam innego wyboru.
Hurtownie czynne są w tych godzinach, co kwiaciarnia. Jedynie komfortowe jest to, że kwiaty cięte przywożone są bezpośrednio do kwiaciarni
przez dostawców, którzy jeżdżą do
Tomaszowa czy Zamościa i po drodze
przywożą je tu. Po sztuczne kwiaty,
donice i znicze muszę jechać sama.
Jak poradziła sobie Pani z zamknięciem kwiaciarni w okresie największych obostrzeń związanych z pandemią?
W czasie pandemii przez dwa miesiące kwiaciarnia była nieczynna, gdzie
nadal były pewne zobowiązania finansowe zarówno te domowe i jak i firmowe. Państwo dało jednak dofinansowanie, co pozwoliło na rzecz opłat.
Zaraz po pandemii przeniosłam kwiaciarnię w nowe miejsce i od tego czasu
zaczęła funkcjonować ponownie.
Czy jest to trudny biznes?
Myślę, że tak; zwłaszcza że jest duża
konkurencja w postaci wspomnianych
wcześniej marketów. Najtrudniejsze
w tym działalności są kwiaty cięte.
Klienci przeliczają, że np. w markecie goździk kosztuje 2 zł, a u mnie 3 zł.
Tak, zgadza się, ale klient nie wie,

że muszę wziąć całą paczkę goździka,
w której jest 25 sztuk i mogę połowę
sprzedać, a połowę wyrzucić. Klient
tego nie bierze pod uwagę. Wydaje
się, że jest złotówka różnicy, ale my
też drożej kupujemy w hurtowni jak
sprzedają markety.
Czy ma Pani jakąś receptę na to, by
kwiaty cięte dłużej postały w wodzie?
Tak. Trzeba codziennie zmieniać
wodę, podcinać łodygi kwiatów
pod ukosem, nigdy prosto i zakwasić
wodę. Najprostszy sposób na zakwaszenie to wsypać odrobinę kwasku

Na koniec wywiadu poproszę o zareklamowanie swojej kwiaciarni
Kwiaciarnia znajduje się w Łabuniach, przy ul. Zamojskiej 29 obok
hurtowni chemicznej. Zrobię dla
Państwa bukiety, wieńce. Dekoruję również kościoły, sale weselne
i na inne przyjęcia okolicznościowe.
Kwiaciarnia czynna jest przez sześć
dni w tygodniu: od poniedziałku do
piątku od godz. 8.30 do godz. 16.00,
a w soboty od 8.30 do 13.00. Po 13.00
zamykam, gdyż jadę do Zamościa
dekorować kościół. Numer telefonu:
511 135 845. Pod ten numer można
dzwonić i składać zamówienia.
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Dzień Przedszkolaka

w Samorządowym Przedszkolu w Ruszowie

Bosiak, którzy przynieśli kosze słodyczy.

T

o wspaniała okazja do świętowania i wesołej zabawy. Obchodziliśmy to święto 20.09.2021 r.
Były konkursy i zabawy integracyjne

Red.

oraz miłe niespodzianki. Wielką radość dzieciom sprawili goście w osobie Pana Wójta Mariusza Kukiełki
i Pani Wicedyrektor placówki Danuty

Przedszkolaki
na nowym placu

zabaw w przedszkolu

Ogólnopolski Dzień Głośnego w Ruszowie
Czytania w przedszkolu

Dzieci codziennie korzystają z nowego i nowocześnie wyposażonego placu
zabaw. To ich ulubione miejsce. Bawiąc się, nabywają wiele sprawności
ruchowych i uczą się pokonywania
Red.
przeszkód. 

Celem akcji jest promowanie czytania dzieciom. Wszystkie nasze przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały
opowieści z literatury dziecięcej czytanych przez Panią Dyrektor placówki
Elżbietę Bodys i Nauczycieli. Wiemy,

że książki uczą, bawią i wychowują dlatego warto je czytać dzieciom.
„Tej zasady się trzymamy i codziennie
w przedszkolu głośno czytamy”.
Red.

Gratulujemy!
Gabrysia Nowosad (lat 5) została nagrodzona w Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym „Ulubieńcy z zamojskiego zoo’’ (opiekun:
Red.
J. Sokołowska).

KWARTALNIK GMINY ŁABUNIE
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Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania

II Uliczny Bieg
Pamięci Dzieci
Zamojszczyzny
Trzydziestego września
odbył się II Uliczny
Bieg Pamięci Dzieciach
Zamojszczyzny.
W zawodach, w swoich
rocznikach, o medale
walczyli chłopcy
i dziewczęta ze Szkoły
Podstawowej w Łabuniach
im. Dzieci Zamojszczyzny.

Z
Dwudziestego dziewiątego września,
obchodzony jest Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania. Święto zostało
ogłoszone po raz pierwszy z inicjatywy
Polskiej Izby Książki, a jego celem jest
promowanie – jak sama nazwa mówi
– głośnego czytania, które jest proste,
bezpłatne i ma wiele zalet: rozwija język i wyobraźnię, uczy myślenia, ułatwia naukę, a także kształtuje nawyk
czytania i zdobywania wiedzy na całe
życie. Doceniając ogromne znaczenie
głośnego czytania, już po raz kolejny,
Szkoła Podstawowa w Łabuniach im.
Dzieci Zamojszczyzny włączyła się do
tej ogólnopolskiej akcji. Do wspólnego czytania zostali zaproszeni goście:
wójt gminy Łabunie Pan Mariusz Kukiełka, dyrektor Biblioteki Publicznej

w Łabuniach Pani Agnieszka Szykuła-Żygawska, księgowa z Centrum Usług
Wspólnych Pani Wioletta Wilk, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łabuniach Pani Elżbieta Bodys oraz
wicedyrektor Pani Danuta Bosiak,
a także nauczyciele uczący w szkole
podstawowej. Do wspólnego świętowania dołączyło również Samorządowe Przedszkole w Ruszowie. Wybrane
utwory z literatury dziecięcej, wszystkim grupom przedszkolnym, zaprezentowała Pani Elżbieta Bodys, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łabuniach oraz Nauczyciele uczący
w przedszkolu. Organizatorkami tej
akcji były Panie Dorota Kobieluch i Joanna Policha.
Red.

Pola Nadziei 2021/2022

S

Każdy gest, nawet najdrobniejszy…
zmienia świat, czyjś świat.

zóstego
października
grupa
wolontariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach
wzięła udział w inauguracji kampanii
„Pola Nadziei”, która odbyła się na placu Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych.
Akcja ma na celu propagowanie
bezinteresownej pomocy – wolontariatu, a kwitnące wiosną żonkile
uzewnętrzniają nadzieję i solidarność
z osobami chorymi i ich rodzinami.

Jak co roku nasza szkoła przyłączyła się do tej pięknej akcji niesienia pomocy. Szkołę reprezentowali
uczniowie: Zuzanna Burdzy, Nikola
Branecka, Nikola Wiater, Weronika
Rozkres, Milena Sak, Jarosław Bosiak,
Wiktoria Życzkiewicz oraz opiekunowie: Pani Renata Radziejewska
i Pani Agnieszka Rybak-Antoniewicz.
Po części oficjalnej na terenie parku zorganizowano poczęstunek dla
uczestników. Uczniowie mieli możliwość zwiedzania minii ZOO. Pomaganie jest dobre! Pomagać może każdy
Red.
i wszędzie!

organizowanie tego przedsięwzięcia miało na celu
przede wszystkim upamiętnienie patrona szkoły. Wyjście
tak daleko od placówki wiązało
się z oddaniem hołdu Dzieciom
Zamojszczyzny przy tablicy pamiątkowej poświęconej Dzieciom Zamojszczyzny, która
znajduje się na cmentarzu parafialnym, obok trasy biegu.
Red.

Najmłodsi pamiętają
W dni poprzedzające Wszystkich
Świętych i Dzień Zaduszny najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny
odwiedzili cmentarz parafialny
w Łabuniach. Dzieci zapaliły znicze na żołnierskich mogiłach i minutą ciszy uczciły pamięć poleRed.
głych za Ojczyznę.

„Szkoła do
hymnu” 2021

Już po raz czwarty szkoła wzięła
udział w akcji „Szkoła do hymnu”.
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podziękował szkole
za wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w środę – 10 listopada 2021 roku o godzinie 11:11
Red.
– przesyłając dyplom.
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Międzynarodowy

Dzień Postaci
z Bajek
w Szkole Podstawowej
w Łabuniach

P

iątego listopada swoje święto obchodzą bohaterowie
bajek i baśni. Z tej okazji na
szkolnych korytarzach Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach pojawiło się bardzo
dużo bajkowych postaci. Byli
to uczniowie klas O-III, którzy
pięknie przebrani, z radością
prezentowali się w swoich rolach. Każda klasa miała też czas
na wspólne spotkanie z Królewną Śnieżką i jej Macochą.
W role tych postaci wcieliły się,
Pani Dorota Kobieluch oraz
Pani Joanna Policha. Do Krainy Baśni dzieci „poleciały” samolotem w zabawie ruchowej
z pokazywaniem. Później były
zabawy wymagające wykazania
się znajomością treści bajek,
tych znanych i mniej znanych,
m.in. rozwiązywały zagadki,
rozpoznawały bajkę po rekwizycie oraz po przeczytanym
fragmencie książki. Dzieci bardzo dobrze znały bajki i świetnie radziły sobie z zadaniami.
Spotkania zakończone były
prezentacją bajkowych przebrań oraz słodką niespodzianką dla wszystkich. Szkolne
wydarzenie, a zwłaszcza możliwość wcielenia się w ulubionych bajkowych bohaterów,
sprawiło dzieciom bardzo dużo
radości. Dzieci były aktywne,
otwarte i wesołe. Był to dzień
pełen wrażeń.
Red.

Dwudziestego listopada przypadała 32. rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. W celu upa-

Dzień Edukac ji Narodowej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Łabuniach

Z

okazji Dnia Edukacji Narodowej
Pani Dyrektor Elżbieta Bodys złożyła serdeczne życzenia nauczycielom
oraz wszystkim pracownikom administracji i obsługi. Do życzeń i gratulacji dołączyli się także Pan Wójt Mariusz Kukiełka, Rada Gminy oraz Rada
Rodziców, składając na ręce Dyrekcji
bukiety kwiatów.
Nauczyciele
wyróżniający
się
w pracy dydaktyczno – wychowawczej
oraz pracownicy placówki otrzymali
Nagrodę Dyrektora Szkoły.
Osoby nagrodzone: Danuta Bosiak,
Celina Grott, Piotr Latawiec, Witold
Lipczewski, Alicja Saputa, Joanna Sokołowska, Celina Zwolak oraz kierownik gospodarczy Wiesław Kulasza.
Pani Joanna Sokołowska została
odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Ceremonia wręczenia

odznaczenia miała miejsce podczas
Regionalnego Dnia Edukacji Narodowej w Biłgoraju. W uroczystości wziął
udział m.in. Minister Edukacji i Nauki
Przemysław Czarnek.
Red.

Międzynarodowy
Dzień Praw Dziecka
miętnienia tego wydarzenia, jak co
roku Klub Szkół UNICEF wraz z Samorządem uczniowskim podjął się
zorganizowania na terenie szkoły
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Uczniowie, a także nauczyciele
przyszli do szkoły ubrani na niebiesko, podkreślając w ten sposób swoją solidarność ze wszystkimi dziećmi
na świecie. Dzieci z grup zerowych
oraz uczniowie z klas I-VIII zapoznali się z działalnością UNICEF, a także
z najważniejszymi prawami zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka.
Maluchy uczyły się piosenek i wierszyków poświęconych tej tematyce,
odbijały umoczone w farbie dłonie

na kartce z prawami dziecka, a starsi
uczniowie rozwiązywali quiz interaktywny Kahoot o prawach dziecka.
Red.

Dzień

Przedszkolaka
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Sprzątanie świata w Przedszkolu
Czwartego października przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Łabuńkach Pierwszych wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata
Polska 2021 – Myślę, więc nie śmiecę”.

Dwudziestego
września przedszkolaki
z Samorządowego
Przedszkola w Łabuńkach
Pierwszych świętowały
swój dzień – Dzień
Przedszkolaka.

„Piękna Polska Nasza Cała”

Dzień
Chłopaka

Trzydziestego
września przedszkolaki
z Samorządowego
Przedszkola w Łabuńkach
Pierwszych obchodziły
święto wszystkich
chłopców – Dzień
Chłopaka. Dziewczynki
w tym dniu złożyły
życzenia chłopcom
i obdarowały ich
upominkami.

P

rzedszkolaki z Samorządowego
Przedszkola w Łabuńkach Pierwszych biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna
Nasza Polska Cała” IV edycja. Celem
projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, uwrażliwianie
ich na piękno, folklor i tradycje Polski.
Realizując zadania projektu przedszkolaki uczestniczyły w części artystycznej przygotowanej przez 6-latki
pt. „Opowiedz mi...”. Dzieci recytowały
wiersze i śpiewały pieśni patriotyczne. Wspólnym akcentem było wzięcie
udziału w akcji „Szkoła do hymnu”.

Dzień

Pluszowego Misia

D

wudziestego piątego listopada
Przedszkolaki z Samorządowego
Przedszkola w Łabuńkach Pierwszych
obchodziły święto najmilszego przyjaciela dzieci – Pluszowego Misia.
Red.
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Spotkanie

ze strażakami
W

Uczniowie

na wycieczce
W dniu 01.10.2021 r. uczniowie
klas ósmych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuńkach
Pierwszych wzięli udział w wycieczce szkolnej do Lublina.
Program wycieczki obejmował
zwiedzanie Państwowego Muzeum na Majdanku oraz Ogrodu Botanicznego UMCS.
Podczas zwiedzania muzeum młodzież zobaczyła łaźnie, odkażalnie i komory gazowe, w których mordowano
więźniów przy użyciu cyklonu B,
obejrzała makietę obozu w jego
pierwotnej formie. Uczniowie
naszej szkoły wysłuchali wielu ciekawostek na temat życia
codziennego uwięzionych oraz
poznali sylwetki ludzi, którzy
kierowali tymi przerażającymi
zbrodniami. Pobyt w muzeum
zakończono zwiedzaniem krematorium i mauzoleum, gdzie
spoczywają prochy ofiar.
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Ogrodu Botanicznego UMCS, który wywarł
na uczestnikach niesamowite
wrażenie. Było przepięknie, bajecznie i kolorowo. Uczniowie
mogli tam wypocząć i zrelaksować się. Ponadto wycieczkowicze zwiedzili Dworek Kościuszki
i wysłuchali ciekawych historii
z życia Tadeusza Kościuszki.
Wszyscy wrócili zmęczeni,
ale bardzo zadowoleni i ubogaRed.
ceni w wiedzę.

dniu 29.09.2021 r. w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Łabuńkach Pierwszych miało miejsce
spotkanie uczniów ze strażakami
z miejscowej OSP. Uczniowie i dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mieli okazję zobaczyć w jaki sposób
należy udzielać pomocy przedmedycznej przy pomocy sprzętu AED. Ponadto
strażacy zaprezentowali uczniom wyposażenie wozu strażackiego.
Elżbieta Klimko

„Myślę – więc nie śmiecę”,
czyli kolejna edyc ja akc ji

„Sprzątanie świata”

Szóstego października uczniowie naszej szkoły sprzątali teren placówki
i jej najbliższe okolice, przyłączając
się w ten sposób do akcji „Sprzątanie
świata”. Nasi przedszkolacy porządkowali plac zabaw i boiska przy szkole,
zaś klasy I-VIII z nauczycielami sprzątały bliższe i dalsze okolice szkoły. Akcja przebiegła sprawnie, tym razem
nie zgromadziliśmy zbyt wielu worków ze śmieciami, co dobrze świadczy o nas i mieszkańcach Łabuniek,
którzy w przeważającej liczbie dbają
o porządek przy swoich posesjach.
Robert Kożuszek

Uroki Roztocza
Dwudziestego drugiego października
ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego „Uroki Roztocza” zorganizowanego przez panią Annę Pyś. Konkurs ogłoszono, oraz zainteresowano
uczniów pięknem przyrody podczas
wycieczki edukacyjnej do Krasnobrodu. Oto nagrodzeni uczniowie: Jaworski Mateusz, Kolaja Dominik, Kolaja
Marcelina, Piłat Nikola, Pokryszka
Michalina, Sokołowski Szymon, Tur-

Sukcesy Gabrysi

G

abriela Burdzy (3 lata) z Samorządowego Przedszkola Łabuńkach Pierwszych została laureatką
konkursu plastycznego „Kolory Niepodległej” organizowanego przez
Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegatura w Zamościu. Kolejnym sukcesem Gabrysi Burdzy jest zdobycie
nagrody specjalnej w Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym „Ulubieńcy
z Zamojskiego ZOO” Serdecznie gratulujemy!
Red.

czyn Kamila. Wszystkim uczniom gratulujemy oraz zachęcamy do udziału
w konkursach.
Anna Pyś
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Pasowanie na ucznia
Dwudziestego ósmego października
2021 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. W tym
dniu pierwszoklasiści zostali oficjalnie
przyjęci do grona uczniów. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji
zarówno wśród uczniów, nauczycieli,
a także rodziców, którzy przybyli, aby
podziwiać i wspierać swoje pociechy.
Z okazji pasowania pierwszoklasiści pod kierunkiem wychowawczyni Haliny Dybzińskiej, przygotowali
bogaty program artystyczny. Występ
uczniów rozpoczął się uroczystym tańcem – polonezem. Następnie uczniowie prezentowali to, czego się w szkole
już nauczyli: śpiewali piosenki i recytowali wiersze.
Najważniejszym elementem uroczystości było złożenie przez dzieci
ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów. Otuchy dodawała
uczniom dyrektor Dorota Turczyn,
która swoim wystąpieniem i symbolicznym aktem pasowania gorąco
przyjęła pierwszaki do społeczności
szkolnej. Dzieciom zostały wręczone
pamiątkowe dyplomy, birety i książki
przygotowane przez rodziców.
Ten szczególny dzień na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia
klasy pierwszej.
Halina Dybzińska

Do hymnu

Narodowe Święto Niepodległości

K

olejny raz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łabuńkach
Pierwszych włączył się w obchody Narodowego Święta Niepodległości. Tym razem uczniowie klas
V, VI i VIII b pod okiem pana Roberta
Kożuszka, przygotowali montaż słowno-muzyczny, który został zarejestrowany i zamieszczony na stronie naszej
szkoły, by mogli go obejrzeć wszyscy
uczniowie oraz społeczność Łabuniek
Pierwszych.

Uczniowie słowem i piosenką
przypomnieli najważniejsze wydarzenia z historii Polski prowadzące
do odzyskania niepodległości przez
naszą Ojczyznę. Nie zabrakło odwołań do zrywów narodowowyzwoleńczych, pracy polskich pozytywistów
czy dokonań Józefa Piłsudskiego. Całość zakończyło odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” przez wszystkich
uczniów biorących udział w apelu. Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania.

Narodowe

Wołyńskie

Święto Niepodległości
w łabuńskim kościele

Obrońców Granic
Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuńkach Pierwszych włączyły się do akcji „Kartka dla Obrońców Granic”, ogłoszonej przez lubelską
Fundację Niepodległości. Akcji patronuje Radio Lublin. Prace uczniów są
wyrazem podziękowania i wsparcia
dla żołnierzy wojsk operacyjnych Sił
Zbrojnych RP, Żołnierzy Wojsk Ochrony Terytorialnej, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Policji – pełniących
służbę w zagrożonych miejscach polRed.
skiej granicy.

światełko pamięci
Po rocznej przerwie nasza szkoła ponownie wzięła udział w akcji „Wołyńskie światełko pamięci”. W tym roku
zebraliśmy 292 znicze, które trafiły na
zapomniane groby naszych rodaków
znajdujące się na Wołyniu.

W dniu 10 listopada 2021 r., o godz.
11:11 uczniowie i nauczyciele każdego oddziału Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuńkach Pierwszych
odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”,
aby uczcić Narodowe Święto NiepodRed.
ległości.

Kartka dla

23

W SZKOŁACH SIĘ DZIEJE

„Pola nadziei”
w hospic jum Santa Galla
Jedenastego listopada 2021 r. w kościele parafialnym w Łabuniach
uczniowie naszej szkoły przedstawili montaż słowno-muzyczny z okazji
Święta Niepodległości. Zgromadzeni
na uroczystości mieli okazję wysłuchać wielu wierszy, piosenek i teksów opowiadających o polskiej drodze
do niepodległości. Występ naszych
uczniów został nagrodzony gromkimi brawami, wszyscy widzowie byli
pod wrażeniem stopnia opanowania
tekstu przez recytatorów oraz umiejętności wokalnych młodych artystów.
W niejednym oku zakręciła się łza
wzruszenia, co wydaje się być najlepszą nagrodą dla występujących.

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w uroczystym rozpoczęciu kolejnej edycji akcji „Pola nadziei”,
mającej na celu wspieranie placówek
hospicyjnych. Uczniowie klasy IV mogli wysłuchać przemówień dyrektora
hospicjum, księdza Michała Przybysza oraz Wójta Gminy Łabunie, pana
Mariusza Kukiełki, którzy promowali
ideę hospicyjną oraz samą akcję „Pola
nadziei”. Później nasi wychowankowie zasadzili cebulki żonkili, kwiatów
będących symbolem akcji oraz spróbowali specjałów serwowanych przez
wolontariuszy wspierających to wydarzenie.
Robert Kożuszek
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Wagowe
Mistrzostwa Europy
w Karate Kyokushin
W dniach 13-14.11.2021 roku w Katowicach odbyły się 34. Wagowe Mistrzostwa
Europy w Karate Kyokushin. W Mistrzostwach wzięło udział ok. 600 zawodników z 22 krajów. Siedmioosobowa reprezentacja Zamojskiego KKK
walczyła z najlepszymi zawodnikami
Europy. Wszyscy zawodnicy spisali
się znakomicie. Zademonstrowali siłę
i waleczność. Niejednokrotnie pokonywali własne słabości i emocje pokazując, że są czołówką najlepszych
zawodników w Europie.
Wyniki zawodników Zamojskiego Klubu Karate Kyokushin, którzy
uczestniczyli w Mistrzostwach Europy w Katowicach: V-ce Mistrzynią Europy w kategorii kumite juniorek – 60
kg została Matylda Bień. Brązową Medalistką Mistrzostw Europy w kategorii kumite młodziczek +45 kg została
Martyna Nowosad. Brązowym Medalistą Mistrzostw Europy w kategorii
kumite kadetów – 35 kg został Dawid
Kania. Alan Kania kategoria kumite
młodzików – 45 kg zakwalifikował się
do finałowej ósemki zajmując piąte
miejsce. Wiktoria Łój kategoria kumite juniorek młodszych – 50 kg zakwalifikowała się do finałowej ósemki zajmując piąte miejsce. Jakub Przyczyna
kategoria kumite młodzików +50 kg
zakwalifikował się do finałowej ósemki zajmując szóste miejsce. Mikołaj
Łoza kategoria kumite młodzików –
40 kg po zaciekłym pojedynku uległ
zawodnikowi z Ukrainy i nie zakwalifikował się do finałowej ósemki.
Krzysztof Policha

XI Ogólnopolski
Turniej Mikołajkowy
11 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych odbył
się XI Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy w Karate Kyokushin. W Turnieju
wzięło udział 137 zawodników z Ukrainy (Rawa Ruska, Zhovkva) i 9 Klubów
IKO Polska: Lublina, Chełm Kanku, Chełm Satorii, Białej Podlaskiej,
Tomaszowa Lubelskiego, Radzynia Podlaskiego, Chodla, Łęcznej, Łabuń
i Zamościa. Uczestników odwiedził Św. Mikołaj ze słodkościami.
Zwycięzcom puchary wręczał Wójt
Gminy Łabunie Mariusz Kukiełka
i Shihan Krzysztof Policha.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy startów. Sensei dziękujemy za
przybycie i sędziowanie. Rodzicom
dziękujemy za nieocenione zaangażowanie i pomoc przy Turnieju.
Osu!
Wyniki Zawodników Zamojskiego
Klubu Karate Kyokushin:
 Alan Kania I m-ce w kategorii
kumite – 50kg, II m-e w kategorii
kata młodzików
 Martyna Nowosad I m-ce w kategorii kata młodziczek
 Krystian Jakubczak III m-ce w kategorii kumite +55kg młodzików
 Patryk Sokołowski III m-ce w kategorii kumite + 55kg młodzików
 Marcin Jastrzębski III m-ce w kategorii kumite – 45kg młodzików
 Aleksandra Sołoducha III m-ce
w kategorii kumite – 55kg młodziczek
 Maria Łochin III m-ce w kategorii
kumite – 55kg młodziczek
 Joanna Kowalska III m-ce w kategorii kumite – 55kg młodziczek
 Dawid Kania I m-ce w kategorii
kumite, I m-ce w kategorii kata
kadetów
 Kamil Jakubczak I m-ce w kategorii kumite +45kg kadetów
 Gabriel Winiarski II m-ce w kategorii kumite – 35kg kadetów
 Gabriel Dubas II m-ce w kategorii
kumite – 45kg kadetów

Martyna Zeń II m-ce w kategorii
kumite – 40kg kadetek
 Judyta Oryszczak III m-ce w kategorii kumite – 35kg kadetek
 Ismina Kliszcz III m-ce w kategorii
kumite – 35kg kadetek
 Tomasz Pawliszak III m-ce w kategorii kumite – 40kg kadetów
 Jakub Proć I m-ce w kategorii
kumite +40kg dzieci
 Jakub Karski I m-ce w kategorii
kumite – 40kg dzieci
 Ernest Sowa II m-ce w kategorii
kumite – 35kg dzieci
 Szymon Sokołowski III m-ce w kategorii kumite – 35 dzieci
 Dominik Kolaja III m-ce w kategorii kumite – 30kg dzieci
 Filip Pawliszak III m-ce w kategorii kumite – 30kg dzieci
 Igor Wójtowicz III m-ce w kategorii kumite – 30kg dzieci
 Dastin Kliszcz I m-ce w kategorii
kumite – 22kg dzieci
 Małgorzata Kołodziej II m-ce
w kategorii kumite open dzieci
 Kornel Dubas II m-ce w kategorii
kumite +25kg dzieci
 Jakub Bratko III m-ce w kategorii
kumite +25kg dzieci
Dubas Szymon ,Michał Jastrzębski,
Karol Karwat, Sandra Dubas, Julia Kowalska, Fabian Dubas, Filip Piłat, Kamil Matwiejczuk i Mateusz Dubas tym
razem bez medali, ale z wielkim doświadczeniem, które mamy nadzieję
zaowocuje w kolejnych startach.


Krzysztof Policha
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Piłkarski Turniej Mikołajkowy
W Łabuńkach Pierwszych odbył się Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki
Nożnej dla najmłodszych piłkarzy Akademii Piłkarskiej Sparty Łabunie.

Igor Burdzy oraz przyznano medal
specjalny dla najcierpliwszego kibica
turnieju – Pani Wiolety Gryszyn.
Łukasz Burdzy

Turniej odbył się w piątek, 3 grudnia
na hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuńkach Pierwszych. Uczestniczyło w nim 19 piłkarzy, podzielonych na trzy drużyny.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy
oraz gadżety. W ramach rywalizacji
wyłoniono dwie nagrody:
1. Najlepszym piłkarzem turnieju został – Jakub Byczek
2. Najlepszym bramkarzem turnieju
został – Maciej Gryszyn
Ponadto wyłoniono najmłodszego uczestnika turnieju którym został

Sparta przed trudnym
zadaniem na wiosnę
W połowie rundy jesiennej wydawać
się mogło, że wszystko idzie w dobrą
stronę i Łabuńska drużyna spędzi
zimę w środku stawki, jednak przyszedł bardzo zły okres. Aktualna pozycja w tabeli sprawia, że wiosna będzie
musiała obfitować w ponadprzeciętną
postawę zawodników Sparty przez
wszystkie piętnaście meczów.
Do połowy września, gdy nie było
jeszcze problemów kadrowych wyniki wyglądały naprawdę dobrze. Minęło
wówczas siedem kolejek a nasz zespół
zajmował ósme miejsce w lidze z dziewięcioma punktami na koncie. Od tego
momentu zaczęły się ogromne problemy a mianowicie pięć porażek z rzędu,
które sprowadziły Spartę na ziemię.
Problemy kadrowe związane z wyjazdami na studia czy też kontuzjami zdecydowanie ograniczyły możliwość rotacji
w składzie co przełożyło się na zdecydowany regres. Przełamanie stało się
faktem w dwunastej kolejce, jednak jak
się okazało był to ostatni pozytywny akcent tej rundy. Ostatnie trzy spotkania
to kolejne porażki i ostatecznie spadek
na piętnaste miejsce z zaledwie dwunastoma punktami. Szukając pozytywów
warte uwagi jest to, iż tylko w dwóch
meczach Łabuńska ekipa nie potrafiła
strzelić gola. Czyste konto bramkowe
udało się zachować tylko raz. Wszystkie
punkty zdobyte zostały grając na swoim terenie. Zdecydowanie więcej jest
niestety negatywów po tych piętnastu

spotkaniach. Najgorzej przedstawia się
statystyka straconych bramek, bowiem
jest ich aż 51, czyli ponad trzy na mecz.
Statystyka strzelonych bramek nie wygląda najgorzej, choć z pewnością był
potencjał na większą ich liczbę. Spośród dwudziestu dwóch goli najwięcej
zdobyli Michał Przyczyna oraz Damian
Pilipczuk (po 6).
Drużyna Sparty potrzebuje z pewnością kilku wzmocnień. Z tak wąską
i w większości niedoświadczoną kadrą
ciężko będzie o utrzymanie w Klasie
okręgowej. Początek sezonu napawał
optymizmem ale późniejsze problemy zdecydowanie ostudziły nastroje.
Drużynę czeka ciężka praca w okresie
przygotowawczym do rundy wiosen-

Kolejka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Poz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nazwa
Pkt Bramki
Omega Stary Zamość
39 45-14
Tanew Majdan Stary
38 41-13
Błękitni Obsza
36 33-11
Łada 1945 Biłgoraj
27 31-19
Olimpiakos Tarnogród
26 24-20
Granica Lubycza Królewska 23 24-21
Olimpia Miączyn
22 25-26
Roztocze Szczebrzeszyn
20 20-22
Andoria Mircze
17 25-32
Włókniarz Frampol
16 22-36
Metalowiec Goraj
16 14-24
Korona Łaszczów
15 24-29
Victoria Łukowa
14 31-33
Pogoń 96 Łaszczówka
13 25-28
Sparta Łabunie
12 22-51
Tur Turobin
7 16-43

nej. Miejmy nadzieję, że dzięki dobremu przygotowaniu druga runda rozgrywek potoczy się lepiej i utrzymanie
stanie się faktem!

Wyniki Sparty – runda jesienna
Mecz
Sparta Łabunie – Metalowiec Goraj
Korona Łaszczów – Sparta Łabunie
Sparta Łabunie – Włókniarz Frampol
Olimpia Miączyn – Sparta Łabunie
Sparta Łabunie – Łada Biłgoraj
Sparta Łabunie – Pogoń 96 Łaszczówka
Olimpiakos Tarnogród – Sparta Łabunie
Sparta Łabunie – Andoria Mircze
Tanew Majdan Stary – Sparta Łabunie
Sparta Łabunie – Omega Stary Zamość
Granica Lubycza Królewska – Sparta Łabunie
Sparta Łabunie – Roztocze Szczebrzeszyn
Victoria Łukowa – Sparta Łabunie
Sparta Łabunie – Błękitni Obsza
Tur Turobin – Sparta Łabunie

Wynik
3:2
4:1
3:1
2:1
0:4
3:1
3:1
1:5
7:1
16
3:2
2:0
5:0
1:3
7:2
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Zabytkowy kościół w Łabuniach

Rok 2021

– Rokiem kardynała
W ramach ogólnopolskiej akcji „Noc
Bibliotek” dwunastego października b.r. Biblioteka Publiczna Gminy
Łabunie zorganizowała zwiedzanie
zabytkowego kościoła naszej parafii.
Świątynię zwiedzaliśmy tropem treści
wydanego przez bibliotekę kalendarza: kiedy powstała parafia w Łabuniach, kto ją powołał, kto ufundował
obrazy i ołtarze. O tym można było
dowiedzieć się podczas spaceru po
wnętrzu świątyni oraz zwiedzając jej
otoczenie.

Wspomniany przewodnik trasy
– kalendarz na 2022 rok to zarazem
pierwszy tom z serii „Dziedzictwo
kulturowe Gminy Łabunie. Zawiera
nie tylko aktualne i archiwalne fotografie świątyni, ale ujętą na 12 stronach kalendarium jej historię: od czasów powstania, poprzez fundacje. To
historia zabytków: ołtarzy, obrazów
i epitafiów. Forma monografii. Kalendarz jest dostępny na miejscu – w Bibliotece Publicznej Gminy Łabunie.
Agnieszka Szykuła-Żygawska

Biblioteka w Łabuniach
z dofinansowaniem

B

iblioteka Publiczna Gminy Łabunie zakończyła wydatkowanie
funduszy ze środków samorządowych
oraz Biblioteki Narodowej (6 000 zł.).
Idąc za sugestiami Czytelników, dbając o księgozbiór regionalny, mając
na uwadze organizację Filii Biblioteki
Publicznej Gminy Łabunie w Ruszowie (budynek przedszkola samorządowego) zdecydowaliśmy się na zakup

nowości dotyczących naszego regionu, powieści, ale także książek dla
najmłodszych Czytelników. W związku ze zmianą kanonu lektur uzupełniliśmy nasz księgozbiór o te najnowsze.
Zapraszamy do Biblioteki w Łabuniach oraz Filii Biblioteki w Ruszowie.
Agnieszka Szykuła-Żygawska

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

Stefana
Wyszyńskiego

Wystawa w Bibliotece

Publicznej Gminy Łabunie
„Ksiądz Stefan Wyszyński
na Zamojszczyźnie oraz
w gminie Kraśniczyn” to
tytuł wystawy którą można
oglądać w hollu Biblioteki
Publicznej Gminy Łabunie.
Prezentowane na wystawie fotografie pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zamościu.
Dotyczą czasów przedwojennych
oraz wojennych. Są to ujęcia z wizytacji, podobizny bliskich Kardynała Wyszyńskiego. Na jednym
z afiszy zaprezentowano mapę
z zaznaczonymi miejscami pobytu
kardynała Wyszyńskiego. Do mapy
dołączone są aktualne zdjęcia
miejsc upamiętniające pobyt tej
wyjątkowej postaci. Wystawa jest
prezentowana od 2 listopada i potrwa do końca roku.
Agnieszka Szykuła-Żygawska
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Wujek Klemens Adamowicz z Dywizjonu 304
Pasjonaci genealogii z rodziny Adamowiczów podają, że pierwszy
mężczyzna o tym nazwisku przybył do Zamościa z hetmanem
wielkim koronnym Janem Zamoyskim po bitwie pod Pskowem
w 1582 r. Może był jeńcem, może sługą... Miał zostać osiedlony
w lasach pod Zwierzyńcem. W każdym przekazie ustnym jest
źdźbło prawdy. Także i w tym, skoro według metryk parafialnych
na początku XVIII w. nazwisko Adamowicz jest odnotowywane
wyjątkowo często w okolicach Górecka Kościelnego oraz stolicy
Ordynacji Zamojskiej.
mieszkają w Łabuniach do dziś. Mało
jednak już kto pamięta, że mają w rodzie zacnego Polaka, patriotę, żołnierza i lotnika, młodego chłopaka który
walczył w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii. To jest moment, w którym warto przypomnieć
Jego losy, ponieważ symboliczna
cząstka Jego – fragmenty wraku samolotu w którym się rozbił – wróciły
do Polski. Będą eksponowane w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Pasja i sztuka latania

■ Klemens Adamowicz, portret w zbiorach
Liliany Machałek (córki bratanicy lotnika)

Ż

yjący w I połowie XIX stulecia
Stanisław Adamowicz gospodarzył w Wieprzcu i Zarzeczu
(obecnie gmina Zamość). Był majętnym gospodarzem. Jego syn, również
Stanisław, osiadł na ojcowiźnie. Zamieszkał w Zarzeczu. W pobliskich
Wychodach i Kątach II postawił pasieki. W Wieprzcu miał własny młyn
wodny. Trudnił się bartnictwem,
myślistwem i młynarstwem. Gospodarka musiała dawać mu spore zyski,
skoro stale ją rozbudowywał. Wkrótce
poślubił Marię z domu Pieniążek. Na
świat przyszły ich dzieci: najstarszy
Jan, Franciszek, Paweł, Wawrzyniec
i Maria. Spośród nich na ojcowiźnie,
dzieląc ją, zostali Jan i Paweł. Pozostałe dzieci otrzymały majątki w sąsiednich wsiach.
W tej historii jest również wątek
łabuński, wszak najstarsza córka Jana
Adamowicza poszła za mężem do Łabuń. Wiktoria Adamowicz – bo o niej
mowa – poślubiła w Łabuniach Tomasza Danilewicza. Historia kołem
się toczy, bo oto ich syn Jan poślubił
swoją kuzynkę Janinę Adamowicz
z Łabuń. Kolejne pokolenia tego rodu

Urodzony w kwietniu 1911 r., być może
otrzymał imię po ówczesnym ordynacie – Maurycym Klemensie Zamoyskim. Podobnie jak rodzeństwo odebrał
staranne wykształcenie (brat Paweł
został lekarzem radiologiem). Po zakończeniu nauki w szkole powszechnej
wybrał edukację w Szkole Podoficerów
Pilotów w Bydgoszczy. Następnie został
instruktorem pilotów w 4 Pułku Lotniczym w Toruniu. Gdy wybuchła II wojna
światowa, Klemens Adamowicz miał 28
lat i pewne doświadczenie w zawodzie
pilota. Tak jak wielu kolegów po fachu,
został zwerbowany do Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Został
przydzielony do 304 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Śląskiej im. ks. Józefa
Poniatowskiego”. Był to pododdział lotnictwa bombowego (zwalczania okrętów podwodnych i transportowych).
Był sierżantem; pełnił w dywizjonie
funkcję pilota.
W grudniu 1943 r. latał bombowcem Wellington HF 208 z Dywizjonem
304 RAF Dowództwa Przybrzeżnego.
Był najstarszy z sześcioosobowej ekipy przydzielonej do tego samolotu.
Za towarzyszy miał: sierżanta Stanisława Czerniowskiego (współpilot),
sierżanta Hirsza Pawła Kuliga (nawigator), sierżanta Pawła Kowalewicza
(radiooperator), sierżanta Wincentego
Pietrzaka (strzelec) i sierżanta Hirsza
Kufika (nawigator samolotu; żydowskiego pochodzenia).

„Przeklęte światło”
Dywizjon 304, w którym latał Klemens
Adamowicz, był też odpowiedzialny za
obronę linii brzegowej, gdzie znajdowały się zapasy ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Ten rodzaj
samolotu, którym kierował – Wellington MK XII – szczególnie sprawdzał
się w akcjach przeciwko niemieckim
okrętom podwodnym, tzw. u-bootom.
W porze nocnej przewodził światło,
które „wyłapywało” aktywne wówczas
okręty. Niemcy nienawidzili tej zamocowanej na okrągłym pierścieniu
ruchomej lampy za jej skuteczność.
Mówili o niej „przeklęte światło”. Samoloty typu wellington miały jeszcze
jeden duży atut: ataki ogniowe nie
mogły ich zniszczyć. Żaden jednak samolot nie jest odporny na trudne warunki pogodowe i górzysty teren.

Boże Narodzenie 1943

W Wigilię 1943 r., w nocy z 20 na 21
grudnia, samolot, którym kierował
sierżant Klemens Adamowicz, wystartował z zadaniem patrolowania rejonu
Zatoki Biskajskiej i zwalczania tam
niemieckich okrętów podwodnych.
Panowały trudne warunki atmosferyczne. Padał deszcz ze śniegiem
utrudniający widoczność, wkrótce
rozpętała się burza z piorunami. Po
kilku godzinach drogą radiową nadano do bazy wiadomość o konieczności
skrócenia czasu patrolowania z powodu uszkodzenia pokładowej sta-

■ Klemens Adamowicz, lata wojenne,
fotografia ze strony niebieskaeskadra.pl
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■ Zarzecze, dom potomków Jana Adamowicza, fot. Liliana Iwańczyk, 2018 r.

kami, więc może przemknęła im myśl
o nadchodzących świętach Bożego
Narodzenia. Podczas transportowania
ciał przy jednym z lotników znaleziono różaniec.

Patriota
■ Cmentarz w Middletown, mogiła Klemensa
Adamowicza, napis na nagrobku: „PILOT
SIERŻ. KLEMENS ADAMOWICZ Nr P-780537
( UR. 25. KWIETNIA 1911 R. ) MIAŁ 32. LATA”,
fotografia ze strony niebieskaeskadra.pl

cji radiolokacyjnej. Podczas powrotu
do bazy w samolot uderzył piorun,
uszkadzając urządzenia nawigacyjne
i radio. Maszyna spadła. Prawdopodobnie rozbiła się o górę Mount Brandon w Irlandii Północnej. Sześcioosobowa załoga zginęła na miejscu.
Dwudziestego trzeciego grudnia
w asyście irlandzkiej kompanii honorowej ciała polskich lotników przekazano brytyjskim władzom. Doszło do
tego w małej wsi Middletown, leżącej
na granicy pomiędzy Republiką Irlandii a Irlandią Północną. Pochówek
odbył się cztery dni później. Wzięły
w nim udział delegacje 304 Dywizjonu
i 303 Dywizjonu Myśliwskiego, bazującego w irlandzkim Ballyhalbert.

■ Miejsce wypadku oraz fragmenty
samolotu którym leciał Klemens
Adamowicz, fot. A. Danielak, 2021 r.

Klemens
Adamowicz
spoczął
w grobie numer LG 45. Szczątki Wellingtona 2S HF208 do dziś spoczywają na zboczu góry. W tę śnieżną noc
priorytetem dla lotników było z pewnością wykonanie zadania. Dla żołnierzy przetrwanie musi być rzeczą
pośrednią. Wszyscy Polacy byli katoli-

■ Szczątki wraku sprowadzone do Polski, fot. A. Danielak, 2021 r.

Jest ciepłe, sierpniowe popołudnie
2021 roku. Liliana, Wiesława i mała
Gabrysia szykują się do wyjścia ze
swojego domu w Zarzeczu (gm. Zamość), kiedy do ich drzwi puka około
60-letni mężczyzna. Poszukuje Liliany lub Wiesławy z rodu Adamowiczów.
Uprzejmy, mówi ładną polszczyzną.
Nie przedstawił się – bo – jak powiedział – jego nazwisko jest dla sprawy nieistotne. Gdy upewnił się, że
odnalazł właściwe osoby, wrócił z pudełkiem.
Zdezorientowane, zaskoczone Liliana i Wiesława zaprosiły przybysza
do domu. Mężczyzna rozpoczął swoją
opowieść.
Do Zarzecza przyjechał wraz
z bratem, z rodzinnego domu w Kotuniu pod Siedlcami. Od dwudziestu
lat mieszka wraz z rodziną w Irlandii,
ale urodził się właśnie tam. Obecnie
mieszkam w Causeway, 85 kilometrów
od MT. Brandon, mojej ulubionej góry
– doprecyzował. W te wakacje wypoczywałem w górach. Lubię piesze górskie
spacery. Jestem też pasjonatem lokalnej historii, opowiadał. Odwiedził też
miejsce katastrofy samolotu Wellington, z polską brygadą na pokładzie.
Pan Andrzej – bo tak ma na imię
niespodziewany gość, postawił na stole pudełko. Najpierw wyjął zniszczoną
biało-czerwoną flagę, następnie fragmenty metalowej konstrukcji. Były to
dobrze zachowane szczątki samolotu,
z miejsca w którym rozbił się krewny
Pani Liliany. Tych elementów jest więcej
– kontynuował swoją opowieść przybysz. Są różnej wielkości, porozrzucane w sporych odległościach od siebie.
Zebrałem kilka tych drobniejszych. Na
miejscu pozostawiłem zalaminowaną
kartkę z miejscem zdarzenia i krzyżem
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Franciszek Sowa
(1951-2021)
– długoletni wójt Gminy Łabunie

■ Krzyż na miejscu tragedii. „Pamięć trwa”, autor A. Danielak, 2021 r.

– wykonane przeze. W ten sposób upamiętniłem miejsce katastrofy.
W anglojęzycznej literaturze znajdujemy potwierdzenie, że szczątki
samolotu Wellington pozostają na
miejscu wypadku: leżą na stromym
skalistym zboczu 2500 stóp nad poziomem morza i 3 i pół mili od podnóża góry nad bagnami i wąwozami,
dwoma strumieniami i bagnistym lądem. Major z Irlandzkiego Korpusu Lotniczego zaopiniował, że plany usunięcia wraku okazałyby się zbyt
kosztowne. Trudności wynikały z odległego położenia w bagnistym, górzystym terenie. Brytyjski oficer techniczny odwiedził miejsce zdarzenia, zanim
stwierdził, że nie ma zainteresowania
odzyskaniem wraku. Nawet złom byłby
wart tylko 10-20 funtów.
Dlaczego Pan Andrzej zdecydował się przyjechać do potomków Klemensa? – Jestem po prostu Polakiem.
Jak można byłoby przejść obok takiego
miejsca wiedząc potem, co tam się stało, nie wrócić tam, choć by po to żeby
zapalić lampkę, ku pamięci tych Wspaniałych Chłopaków. Minąć je bez, żadnej refleksji. To jest niemożliwe. Pamięć
jest bardzo ważna. Jak Pamięć umiera,
umierają Narody, dodał cytując wieszcza Norwida. Oprócz pudełka pozostawił u potomków Klemensa sporych
rozmiarów tableau, a na nim zdjęcia
lotników oraz miejsca tragedii. Opracował je z córką.

Jak Pamięć umiera,
umierają Narody

Mała Gabrysia spoglądała z zaciekawieniem na zardzewiałe elementy. –
Klemens Adamowicz był jej pra – pra

stryjem. „Zna” Go z wiszącego w pokoju u babci tzw. monidła, czyli podmalowywanego zdjęcia. O Klemensie
mama czytała jej kilka miesięcy temu,
gdy artykuł o sławnym stryju ukazał
się na łamach lokalnego kwartalnika.
Kilka egzemplarzy tego wydania rodzina zachowała „dla potomnych”.
Rodzina lotnika jest zaskoczona,
poruszona tym znaleziskiem. Zawinięte w polską flagę, niczym świecka
relikwia – stoi na meblach w ich podzamojskim domu. Tu, w pobliżu jest
jeszcze dom rodzinny stryja Klemensa.

Świeckie relikwie

W momencie gdy czytają Państwo ten
tekst, wiadomo już, że szczątkami
samolotu jest zainteresowane Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Muzeum byłoby w przyszłości zainteresowane eksponowaniem tych pamiątek […]. Zaprezentowalibyśmy ponadto
sylwetkę polskiego pilota. – Czytamy
w odpowiedzi na zapytanie o możliwość nawiązania współpracy.
Pan Andrzej, który sprowadził
fragmenty samolotu i przyczynił się
do wskrzeszenia pamięci o bohaterach, na wieść o zainteresowaniu
tym tematem muzeum napisał: Po 78
latach od katastrofy lotniczej w rejonie
Mt. Brandona, w której zginęła cała
sześcioosobowa załoga Wellington Vickkers HF 208, z polskiego Dywizjonu 304,
wykonałem, poświęciłem i postawiłem
krzyż. Stoi tam jako symboliczny cmentarz, upamiętniający to miejsce tragedii.
„Chwała naszym Bohaterom!”.
Agnieszka Szykuła-Żygawska

Franciszek Sowa był pierwszym – po
zmianie ustrojowej w Polsce – wójtem
Gminy Łabunie. Funkcję tę piastował
przez dwie kadencje. Urzędowanie na
stanowisku wójta rozpoczął w 1990 r.
Wówczas, po przyjęciu przez Sejm ustawy o samorządzie gminnym, w miejsce
istniejących rad narodowych utworzono
rady gminy, których jednym z uprawnień
było powoływanie władz wykonawczych
– wójtów. Radni na to stanowisko wybrali Franciszka Sowę. Wójt był jednocześnie przewodniczącym zarządu. Za jego
kadencji, jeszcze w 1990 r. rozpoczęły
działalność Komitety Telefonizacji Wsi,
uaktywniła się też działalność Komitetów
Gazyfikacji Wsi. Pierwsze podmioty zaczęły zgłaszać prowadzenie działalności
gospodarczej. W latach 1990-1994 rozbudowano szkołę w Łabuniach i zaczęto
budowę nowej – w Łabuńkach Pierwszych, przeprowadzono również remont
domu kultury, wybudowano drogi (m.in.
w Majdanie Ruszowskim i w Łabuniach),
budowano gazociągi i linie telefoniczne.
Za pierwszej kadencji Franciszka Sowy
wybudowano również ośrodek zdrowia
w Łabuniach.
Franciszek Sowa ponownie został wybrany przez radnych na wójta – na lata
1994-1998. W czasie kadencji pozyskano
środki pozabudżetowe na budowę hali
gimnastycznej w Łabuniach i na kontynuację budowy szkoły w Łabuńkach Pierwszych. W dalszym ciągu postępowały prace związane z telefonizacją i gazyfikacją
w gminie Łabunie. To również kolejne
lata budowy nowych dróg a w Majdanie Ruszowskim wybudowano oświetlenie uliczne, powstały też nowe chodniki
(m.in. w Barchaczowie i na cmentarzu).
Koniec kadencji wójta to budowa szkoły
w Ruszowie. W 1998 r. po raz pierwszy
ulice w Łabuniach otrzymały nazwy. Na
zakończenie kadencji wszystkie wsie na
terenie gminy były zgazyfikowane.

Franciszek Sowa urodził się 06 maja 1951 r.
w Łabuniach. Uczęszczał do szkoły w Łabuniach. Później ukończył technikum budowlane w Zamościu. Zanim objął stanowisko wójta – w okresie od 7 maja 1967 r.
do 19 czerwca 1990 r. jako rolnik pomagał
w gospodarstwie rolnym rodziców, które
później otrzymał od rodziców.
Franciszek Sowa zmarł w wieku 70 lat.
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Helena Zofia Pokrywka
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w I-szą rocznicę śmierci
W dniu 29.12.2020 r. pisały
o niej portale internetowe:
Hufiec Zamość
im. Dzieci Zamojszczyzny:
Druhna Helena Pokrywka, historia naszego Hufca, wychowawczyni kilkunastu
pokoleń zuchów. Miała wielkie poczucie
humoru, dar zjednywania wszystkich,
talent literacki, zacięcie kabaretowe
i olbrzymie, kochające serce. Na zawsze
pozostanie w naszej pamięci!.
Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Łabuńskiej
im. Jana Jakuba Zamoyskiego:
Posmutniało ...niebo nad Łabuniami
– 28 grudnia odeszła Helena Pokrywka – Nauczyciel, wychowawca, „Hanka
Bielicka” łabuńskiej sceny kabaretowej,
stały korespondent Igły, człowiek niezwykle pogodny i serdeczny... Pani Heleno będziemy pamiętali.
„Tygodnik Zamojski”:
Zawsze życzliwa, pogodna, serdeczna i z poczuciem humoru. Wyjątkowa
nauczycielka z pasją, wychowawczyni
wielu pokoleń „łabuniaków”. Harcerka
oddana dzieciom, autorytet.
W marcowym numerze Kwartalnika „U źródła” (z 2021 roku) znalazło
się wspomnienie o Helenie Pokrywce
(Zasłużeni dla kultury i oświaty Gminy
Łabunie). Widnieje ono także na stronie internetowej Biblioteki Publicznej
Gminy Łabunie (zakładka In memoriam, gdzie reprezentowane są sylwetki zasłużonych dla Łabuń i okolic).
Marzenia o zawodzie nauczyciela
Mama urodziła się 06.04.1939 roku.
Była pokoleniem wojennym. Od wczesnego dzieciństwa marzyła o zawodzie
nauczyciela. Po ukończeniu Szkoły
Podstawowej w Łabuniach (1946-1953)
uczęszczała do szkoły średniej w Zamościu, gdzie zdała maturę i zapisała
się do Harcerstwa. Za wzorową naukę
i pracę społeczną została wytypowana na V Światowy Festiwal Młodzieży
i Studentów w Warszawie (w 1955 r.).
Do swojego wymarzonego zawodu
nauczyciela nie zawsze było jej po
drodze, ale zawsze blisko do szkoły
i uczniów. Pracę rozpoczęła jako se-

kretarka w 1957 r. w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Łabuniach,
gdzie poznała swojego przyszłego
męża Jana. Przy szkole zorganizowano Zespół Tańca, do którego również
dołączyła. Jednak praca sekretarki
zupełnie jej nie odpowiadała. Chciała
uczyć. Niestety jako nauczycielka nie
mogła pracować, ze względu na brak
kwalifikacji.

■ Zespół Tańca w Łabuniach, 1957 r.

Po naukę do szkół pedagogicznych
W 1961 roku, mając 4-miesięczną córkę Basię i męża wyjechała do Chełma,
żeby zdobywać zawód na Państwowym
Kursie Nauczycielskim. Było jej ciężko
ze względów finansowych i tęsknoty
za dzieckiem. Ból rozstania częściowo
łagodziła satysfakcja, którą dawała jej
nauka i perspektywa uczenia dzieci.
Praca w Brzezinach,
Łabuńkach i Łabuniach
Pierwszą pracę nauczycielki dostała
w Brzezinach koło Bełżca (w 1962 r.).
Placówka była mała, w szkole była tylko jedna sala lekcyjna, kolejne dwie wynajmowano we wsi. Mieszkańcy wsi wynajmowali zimą również mieszkanie dla
mnie, bo w lecie codziennie dojeżdżałam
motorem. Leśniczy dawał opał, sołtys
opał przywoził, woził też nauczycielki
na konferencje. Pomimo trudności lokalowych, braku elektryczności (praca często przy lampie naftowej) Mama
dawała sobie radę. Miejscowi odnosili
się do niej z sympatią i uznaniem za jej
zdolności pedagogiczne, organizacyjne
i aktorskie. Mama uczyła, reżyserowała przedstawienia teatralne zarówno
z dziećmi jak i z dorosłymi. Po dwóch
latach postanowiła uczyć w Ruszowie,
blisko rodziców, bo urodził się brat
Waldek. Niestety, Zamojski Inspektorat Oświaty odmówił, wskazał jej szkołę w Łabuńkach. Nie była zadowolona.
Kierownika szkoły nazywano „Kosa”.
Przestraszyłam się. Na dodatek dzień

Helena
Pokrywka
– wyjątkowa nauczycielka
z pasją, harcerka, społecznik
i przede wszystkim
nauczycielka, która nigdy
nie brała urlopu od dzieci.
Odeszła 28 grudnia 2020 r.
w wieku 81 lat.
przed rozpoczęciem roku szkolnego1964
poważnie zachorowało moje drugie
dziecko. Ale zaczynać pracę z minusem? Nie, nie w moim stylu. Na miejscu
okazało się, że pan Struzik, kierownik
szkoły, to wspaniały człowiek. Szkoła
była w pałacu. Zimno. Sala przechodnia. Uczyła tam dwa lata i znów zapragnęła być bliżej domu, w Łabuniach.
Etaty w tej szkole zwykle zarezerwowane były dla nauczycieli z Zamościa.
Zastanawiała się, czy aby pracę tam
można dostać tylko po znajomości ?....
Udało się, w 1966 roku rozpoczęła pracę w Łabuniach. Z wielkim zapałem
i entuzjazmem zabrała się do swojego
wymarzonego zawodu – nauczyciela.
Moje marzenie się spełniło, ale pełna
obaw szłam na rozpoczęcie roku szkolnego. Początkowo rodzice dzieci z Łabuń podchodzili do niej sceptycznie.
Przekonali się do niej dopiero po kilku
miesiącach, kiedy zobaczyli swoje uradowane pociechy na choince szkolnej,
zorganizowanej przez Mamę.
Cały czas podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe, w latach 70. ukończyła Studium Nauczycielskie w Lublinie. Uczyła klasy początkowe I-III,
ale zdarzało się, że i chemii w klasach
starszych.
Często poświęcała prywatny czas
dla uczniów, prowadząc lekcje wyrównawcze zarówno w szkole jak
i w domu. Chciała w ten sposób pomóc
słabszym uczniom, żeby nie odstawały „programowo” od grupy. Mama
pomagała nie tylko dzieciom, ale i ich
rodzicom, wnioskując o zapomogi dla
nich lub będąc kuratorem społecznym. Mama uczyła dzieci, a później
dzieci ich dzieci i tym sposobem stała
się nauczycielem kilkupokoleniowym.
Jej drugim największym marzeniem
poza pracą w szkole był dom przy
szkole. Na tym placu stanie Mój dom –
często mówiła i tak się stało.

KWARTALNIK GMINY ŁABUNIE

■ Zabawa choinka
w Szkole Podstawowej w Łabuniach, lata 70.

Druhna Helena
Poza szkołą, całym sercem udzielała
się w Harcerstwie. Dla niej to była misja: pomagać innym, słabszym, starszym. Jako instruktor wpajała dzieciom zasady, jak być dobrym Polakiem
i jak najlepiej służyć swojej Ojczyźnie.
Prowadziła drużyny zuchowe i harcerskie. Uczyła patriotycznych pieśni. Wyjeżdżała z dziećmi na obchody
Bitwy pod Grunwaldem, opowiadała
młodzieży o historii lokalnych wydarzeń. Organizowała spotkania z kombatantami wojennymi przy ognisku,
aby młodzież pamiętała, że inni ginęli,
aby oni mogli żyć w pokoju. To wszystko było połączone z zabawą i tańcem.
Za swoją działalność i oddanie pracy
w Harcerstwie otrzymała najwyższy
stopień harcerski: Harcmistrza Polski.
Mama nigdy nie brała urlopu od
dzieci. Dla niej wakacje to był okres organizowania dla dzieci i młodzieży wiejskiej kolonii i obozów. Kolonie i obozy
były organizowane począwszy od morza: w Jarosławcu, w Warszawie, w Terespolu, na pięknym Roztoczu: Obrocz,
Szewnia, Majdan Sopocki, Rebizanty,
Krasnobród, Zamość oraz w górach –
w Stróży. Była to ciężka i odpowiedzialna praca, ale i dawała dużo satysfakcji.
Zimowe ferie były również okazją do organizowania zimowisk dla dzieci i młodzieży, ale one były zwykle prowadzone
w szkole, w ograniczonym wymiarze
czasowym, aby dzieci mogły aktywnie
wypoczywać w dni wolne od nauki.
Pamiętam również
dziecińce wiejskie...
Mama prowadziła dziecińce między
innymi w Bełżcu, Ruszowie. Z Ruszo-
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wa, codziennie po pracy wracałyśmy
do domu pieszo, ok. 6 km do Łabuń,
bo ostatni autobus kursowy odjeżdżał wcześniej, przed zakończeniem
dziecińca. Jednak najczęściej Mama
organizowała dziecińce w Łabuniach,
bywało, że w naszym domu, bo szkoła w okresie wakacyjnym była często
w remoncie. Rodzice w okresie wakacyjnym przyprowadzali swoje dzieci
w wieku od 3 do 12 lat, aby zapewnić
im bezpieczeństwo w trakcie żniw
lub innych prac w gospodarstwie rolnym. Duża rozpiętość wieku dzieci
jak i duża grupa (ok. 20 osób) była dla
mnie dużym wyzwaniem organizacyjnym, ale nie dla mojej Mamy.
Mama angażowała się w życie
Gminy Łabunie, była Radną
oraz w działalność Kół
Gospodyń Wiejskich:
– w Łabuniach, Wólce Łabuńskiej. Znikała z domu na długie wieczory, żeby
razem z koleżankami przygotowywać
program artystyczny na okolicznościowe imprezy, dożynki lub na konkurs. Mama często śmiała się z siebie
mówiąc, że jest domatorką terenową.
Mama pisała teksty piosenek, skecze, wiersze, razem z innymi występowała na scenie. Była lokalną Hanką
Bielicką z dużym poczuciem humoru.
Potrafiła wszystkich bawić, niezależnie od wieku i środowiska. Oto jeden
z jej licznych dowcipów:
Późno w nocy do domu wchodzi mąż, żona
z wałkiem w ręku otwiera drzwi i pyta:
– mężu gdzie byłeś?
– u szewca – odpowiada mąż,
– to szewc w nocy buty reperuje? – pyta
żona
– a Ty w nocy ciasto wałkujesz?
Mama nie czekała na wyróżnienia, nagrody i zaszczyty, ale zawsze
walczyła o prawdę i sprawiedliwość.
Chciała jej nie tylko w życiu zawodowym, ale również dla swojej rodziny.
Kochała swoje dzieci: czyli mnie i brata. Chociaż więcej uwagi poświęcała
bratu, bo był młodszy, ale karciła i wynagradzała w zależności od zasług.

Kochała swoje wnuki: Michała, Joasię,
Anię i Pawła. Pomagała w ich wychowaniu i kształceniu. Chciała, żeby im
żyło się łatwiej i spokojniej niż jej i jej
pokoleniu.
Mama była i jest dla mnie niedoścignionym wzorem dystansu do siebie, odwagi w realizowaniu marzeń
i planów swoich i innych, a przede
wszystkim niepoddawania się przeciwnościom losu. Każdy problem
traktowała jak wyzwanie, któremu
należy podołać.
Nie poddawała się nawet nieuleczalnej chorobie, która przykuła ją do
wózka inwalidzkiego na 22 lata. Koleżanka i przyjaciółka Mamy, śp. Czesława Kuśmirz, nauczycielka z Bródka
pisała do niej wierszem:
córka Barbara J.

Halinko, Halinko!
Podziwiam to w Tobie,
Że nie dajesz ludziom
Zapomnieć o sobie.
Utrzymujesz kontakty
Daleko i blisko,
A umysłem potrafisz
Opanować wszystko.
Bródek, 10.08.2018 r.

Trzymaj się!!!
Cesia

Zmarli
z gminy Łabunie
2021-10-08 Marcola Emilia(†90 l.)
2021-10-11

Semczuk Stefania(†84 l.)

2021-10-15

s. Ignaciuk Lucyna FMM(†90 l.)

2021-10-15

Schab Janina(†88 l.)

2021-10-18 Pawełczuk Władysław(†76 l.)
2021-10-25 Firek Maria(†97 l.)
2021-10-29 Duszejko Janina(†97 l.)
2021-10-29 Wiater Genowefa(†92 l.)
2021-11-08 Oziomek Adrian(†34 l.)
2021-11-10

Kawałko Feliksa(†95 l.)

2021-11-13

Nowakowska Antonina(†90 l.)

2021-11-15

Tatara Maria(†96 l.)

2021-11-18

Kuśmirz Marta(†93 l.)

2021-11-19

Maziarczuk Henryk(†87 l.)

2021-11-25

Niemczuk Halina(†78 l.)

2021-11-27

Sokołowska Anna(†70 l.)

2021-12-01 Wolska Marianna(†88 l.)
2021-12-07 Pawełczuk Teresa(†83 l.)
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6 grudnia – Dzień świętego Mikołaja
Święty Mikołaj jakiego znamy
obecnie ma swój pierwowzór
w świętym o tym imieniu, który
żył na przełomie III i IV wieku.

B

ył biskupem Miry w Licji. Wsławił
się cudami oraz pomocą biednym
i potrzebującym. Przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych
na Zachodzie i Wschodzie.
W łabuńskim kościele parafialnym
znajduje się obraz świętego Mikołaja.
Został przedstawiony z brodą, w szatach biskupa rytu łacińskiego, z mitrą i pastorałem. W jednej ręce trzyma
krzywaśń, a drugą wykonuje gest błogosławieństwa.
Wśród jego atrybutów, na innych
obrazach, występują rekwizyty z legend – między innymi trzy złote kule,
trzy jabłka, trzy sakiewki, troje dzieci lub młodzieńców w cebrzyku. Owi
trzej młodzieńcy byli niegdyś widoczni także na obrazie z Łabuń (obecnie
skrywa postaci wyobrażenie naszego
kościoła; domalowane później).
Dorosłym znane jest takie właśnie przebranie: świętego Mikołaja z długa brodą, w stroju biskupim.
Wizerunek jaki znamy obecnie, pojawił się w ostatnich dziesięcioleciach.
Obecnie, dzieci kojarzą świętego jako
starszego uśmiechniętego pana z długą, siwą broda i czerwonym strojem.
Z nieodzownym workiem prezentów.
Agnieszka Szykuła-Żygawska

■ Kościół parafialny w Łabuniach,
św. Mikołaj, XVIII w.

■ Łabunie, wizyta św. Mikołaja w domu, 2002 r.

■ Zabawa choinkowa, lata 60. (?)

■ Choinka zakładowa”, lata 80.

Fotografie pochodzą ze zbiorów Łabuńskiej Fototeki Cyfrowej (działającej przy Bibliotece Publicznej Gminy Łabunie)

Lotnisko w Łabuniach i rodzinne historie w wydawnictwach biblioteki
Pod koniec roku dostępne będą dwa
nowe wydawnictwa Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie. Pierwsze
dotyczy historii niemieckiego lotniska
polowego. Zostało ono zarejestrowane w obiektywie niemieckiego żołnierza. Wydany przez bibliotekę album
zawiera reprodukcje tych fotografii
oraz komentarz do nich. We wstępie
do tego wydawnictwa Jerzy Kuśnierz
pisze: Dzięki pracy Panów Huberta Chwedyka i Grzegorza Antoszka czytelnicy
zyskują rewelacyjną książkę, która jest
niezwykle udanym połączeniem merytorycznego opracowania materiału ilustracyjnego, rzetelnej wiedzy o historii
lotnictwa II wojny światowej i kilku relacji mieszkańców Łabuń i okolic.

Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie spełnia funkcję nie tylko miejsca
gdzie można wypożyczyć ciekawą lekturę. Bywa kojarzona z miejscem do
którego można przyjść, by odnaleźć

informacje o przeszłości okolic Łabuń.
Funkcję upowszechniania takiej wiedzy, wspierania i motywowania do takich działań spełnia wydawany od kilkunastu lat periodyk „Przyczynkach
do Poznania Dziejów Miejscowości
Gminy Łabunie”. W tym czasopiśmie
mogą Państwo poczytać o rodzinnych
historiach. Mogą także Państwo opublikować własne. Zachęcamy do tego.
W bieżącym numerze polecamy artykuły z dziedziny historii, historii sztuki oraz geografii. Znalazły się także
historie rodzinne przywołane przez
potomków osób mieszkających w naszej gminie.
Agnieszka Szykuła-Żygawska

