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KWARTALNIK GMINY ŁABUNIE

Inspiracja na okładkę: ręcznie wykonane cuda Pani Bożeny Zakrzewskiej
z Łabuniek Pierwszych – widoczne na powyższym zdjęciu.
Więcej handmade można zobaczyć na fb profilu „Pasją i sercem tworzone
ręcznie wykonane dekoracje dla Twojego domu”.

Oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie kwartalnika gminy Łabunie. Tym razem ze zmienioną nazwą. Kiedyś
szyliśmy Igłę, dziś karty naszej gazety zapełniamy informacjami, które dostajemy U źródła. Naszym źródłem
informacji jest Urząd Gminy Łabunie, radni, sołtysi, szkoły, Koła Gospodyń Wiejskich, działacze Stowarzyszeń,
społecznicy i Wy – drodzy Mieszkańcy gminy Łabunie.
Oddając w Wasze ręce kolejny numer czasopisma wierzymy, że każdy znajdzie coś dla siebie. Puste kartki
zapisaliśmy tym, co uchwalają radni, co wykonuje Wójt Gminy. Nie brakuje wywiadów, kultury, historii i sportu –
a więc wszystkiego tego, czego mogliście dotychczas doszukać się w gminnym wydawnictwie.
Liczymy jak zawsze na Wasze zainteresowanie i pozytywny odbiór. Życzymy miłej lektury a przy okazji – wszystkiego co najlepsze na Święta Wielkiej Nocy, wiosennych nastrojów, miłych spotkań z najbliższymi oraz smacznego jajka i mokrego Lanego Poniedziałku

W tle: źródło w Barchaczowie

U źródła

WYWIAD
z Wójtem Gminy Łabunie

Pierwsze dni urzędowania, plany, wyzwania i podsumowanie
pierwszych miesięcy pracy. Zapraszamy czytelników na rozmowę z Wójtem Gminy Łabunie Mariuszem Kukiełką.

Dominika Saran-Kudyba: Dlaczego zdecydował się Pan na udział w wyborach i kandydowanie na Wójta Gminy Łabunie?
Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka:
Od kilku lat modernizuję, zmieniam i rozwijam
własne gospodarstwo oraz najbliższe otoczenie. Jestem już na finiszu prywatnych inwestycji, ale w ciągu tego czasu zauważyłem że
sprawia mi dużą satysfakcję, gdy coś zaplanuję, zrealizuję i unowocześnię. Stwierdziłem, że
przyszła najwyższa pora by te doświadczenia
i umiejętności wykorzystać na rzecz rozwoju
naszej gminy. Stąd decyzja by wziąć lokalne
sprawy w swoje ręce.
Od wyborów samorządowych minęło już ponad 4 miesiące. To czas na pierwsze działania
i pierwsze podsumowania. Zanim przejdziemy
do tego, zacznijmy może od początku. Jak
wyglądały pierwsze dni urzędowania Pana na
stanowisku Wójta Gminy Łabunie?
Pierwsze dni urzędowania były bardzo intensywne. W pierwszej kolejności spotkałem się
i poznałem wszystkich pracowników gminy,
gdyż mam świadomość że Urzędu nie tworzy
sam wójt. Urząd Gminy to zespół ludzi, którzy
razem mogą zdziałać bardzo wiele. Zająłem
się też kwestiami organizacyjnymi – przeanalizowałem strukturę i sposób funkcjonowania
jednostki, zakresy obowiązków pracowników,
formę pracy w Urzędzie i tzw. obieg dokumentów. Pierwsze dni pracy upłynęły mi także pod
znakiem spotkań z mieszkańcami. Drzwi do
mojego gabinetu prawie się nie zamykały. Wysłuchałem wielu próśb, ale też skarg. Udało mi
się również wygospodarować trochę czasu,
choć nie było to łatwe, na spotkania służbowe.
Nawiązałem kontakty z wójtami innych gmin,
bo wiem jak ważna jest współpraca i działanie
na szczeblu lokalnym.
Czy po wyborze Pana na Wójta, ale przed pojawieniem się w pracy, myślał Pan już o pierwszych zadaniach i sprawach, które należałoby
zrealizować bądź podjąć?
Oczywiście. Swoje założenia i plany do zrealizowania miałem już decydując się na start
w wyborach. Teraz staram się wcielać je w życie, choć wiadomo że wiele spraw wymaga
czasu. Poważne długofalowe inwestycje potrzebują miesięcy, a nawet lat oraz znacznych

nakładów finansowych. Tutaj nie ma miejsca
na emocje, potrzebna jest wizja i konkretny
plan działania na co najmniej kilka lat do przodu. W prywatnych przedsięwzięciach nigdy nie
podejmowałem pochopnych decyzji i tą zasadą będę się również kierował jako wójt.
Co w pierwszej kolejności zdaniem Wójta należałoby zrealizować w gminie Łabunie?
Chciałbym skupić się przede wszystkim na
sprawach infrastrukturalnych, postawić na poprawę jakości dróg w naszej gminie. Zresztą
takie sygnały docierały do mnie również ze
strony mieszkańców podczas zebrań wiejskich. Niestety wielu problemów nie da się
rozwiązać od razu, bo działania trzeba równomiernie rozłożyć w czasie, przygotować odpowiednie zaplecze techniczne. W pierwszej
kolejności zamierzam realizować inwestycje,
które były planowane już wcześniej, które
mają przygotowaną dokumentację i na które
zostały zabezpieczone środki. Potem przyjdzie czas na kolejne. W kampanii wyborczej
podkreślałem, że będę miał możliwości wykorzystać czas mojej kadencji w jak najbardziej
optymalny sposób, biorąc pod uwagę również
sytuację na innych szczeblach samorządowych.
Jak wygląda stan finansów gminy?
Finanse gminy niestety nie wyglądają najlepiej. Planowane zadłużenie łącznie z odsetkami było większe niż się spodziewałem – prawie 6,3 miliona złotych. Nie ukrywałem tego
przed mieszkańcami i informację o wysokości
długu przedstawiałem na każdym z zebrań
wiejskich. Nie oznacza to jednak braku jakichkolwiek inwestycji i działań z mojej strony. Zaplanowane przedsięwzięcia będą realizowane, a zadłużenie spłacane według założonego
programu, więc proszę się nie obawiać, że
teraz w gminie nic się nie będzie działo. Należy pamiętać o tym, że istnieją również inne
zewnętrzne sposoby finansowania. Jeszcze
przez kilka lat będziemy mogli odnosić profity
z funduszy unijnych. Chciałbym wykorzystać
ten czas maksymalnie, zwłaszcza że później
tych środków będzie mniej lub może nie być
ich wcale. Poszukiwanie dotacji z różnych
źródeł to warunek, jeżeli chcemy coś w gminie
robić i budować.
Kwartalnik Gminy Łabunie

Co w najbliższym czasie może się zmienić
w gminie Łabunie, biorąc pod uwagę plany
i zamierzenia Wójta Gminy Łabunie?
Aktualnie realizujemy projekty z dofinansowaniem unijnym. Jest to doposażenie Izby
Muzealnej w Barchaczowie oraz utworzenie
i doposażenie Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego w Łabuniach. Bieżące sprawy,
które czekają na realizację to także remonty
cząstkowe dróg gminnych. Ruszymy z nimi,
gdy tylko ustabilizują się warunki atmosferyczne.
Wójta znają już pracownicy urzędu, sołtysi
i radni. Te osoby wiedzą, jak wygląda dzień
pracy Wójta. Nie wiedzą tego jednak mieszkańcy, przynajmniej ich część. Jak zatem wygląda dzień pracy Wójta?
Mój dzień pracy wygląda bardzo urzędniczo
(śmiech), rozpoczyna się wcześnie rano i często trwa do późnego popołudnia ,a nawet wieczora. W godzinach pracy Urzędu staram się
być na miejscu, by służyć pomocą mieszkańcom. Jednak ze względu na różne obowiązki
służbowe w terenie i związane z tym wyjazdy
nie zawsze jest to możliwe. Dni pracy wójta to
również soboty i niedziele, kiedy odbywają się
oficjalne spotkania i uroczystości; ale nie jest
to dla mnie żadnym zaskoczeniem. Decydując
się na udział w wyborach wiedziałem, że praca
na stanowisku wójta to nie jest praca tylko od
7:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku. Pełniona przeze mnie funkcja wymaga poświęcenia również prywatnego czasu i nie stanowi to
dla mnie problemu, zwłaszcza że możliwość
działania na rzecz gminy przynosi mi ogromną
satysfakcję.
Jakie jeszcze ma Pan marzenia?
Planów i marzeń mam naprawdę wiele i myślę, że wciąż będą rodzić się nowe. Na tym
etapie nie chciałbym mówić o konkretach.
Z natury jestem osobą, która nie spoczywa na
laurach i ciągle lubi coś zmieniać i ulepszać,
bo to jest jedyna droga do rozwoju. Jednak
przede wszystkim chciałbym znaleźć wspólny
język z mieszkańcami gminy. Dobrze poznać
ich samych i ich potrzeby oraz żeby oni mnie
też dobrze poznali. Dla mnie jako wójta jest to
bardzo istotne.
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RADNI
GMINY ŁABUNIE

czterech lat rolnik. Jest kierowcą OSP
Łabuńki. Prywatnie Daniel Juś pasjonuje się transportem (samochodami
ciężarowymi) i rolnictwem.

Mariusz Kliza 		          
– radny ponad
cztery lata (radny po raz pierwW fotelach rajców gminy Łabunie zasiada 15 osób,
szy w kadencji
które
wybraliśmy
w
październiku
ubiegłego
roku.
1998-2002). Przez
Oto nasi przedstawiciele w samorządzie.
dwanaście lat był
sołtysem Bródka.
Skończył ZasadniJacek Antoniewicz	                        na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie
czą Szkołę Zawo– radny pierwszą przy organizacji takich wydarzeń jak dową. Od czterech lat pracuje w Polkadencję.
Ukoń- Orszak Trzech Króli czy Misterium skim Stowarzyszeniu na rzecz Osób
czył
Zasadniczą Męki Pańskiej, w których wcielał się z Niepełnosprawnością Intelektualną
Szkołę Zawodową również jako aktor. Marzenie radnego Koło w Zamościu. Jest również członPKS w Zamościu. – pojechać do Włoch.
kiem wspomnianego Stowarzyszenia
Posiada wykształoraz strażakiem-ochotnikiem w OSP
cenie zawodowe Andrzej Grula 		               Bródek. Przez ponad 20 lat był preze(kierowca-mecha- – radnym jest posem OSP Bródek. Radny uczestniczy
nik). Od 17 lat rol- nad 8 lat. Funkcję
w akcjach charytatywnych np. „Kilonik. Marzenie dla gminy – przyjazna tą łączy z pracą
metry dobra”. Hobby radnego to dobry
inwestorom; marzenie dla siebie – wy- w gospodarstwie,
film, rozwiązywanie krzyżówek.
cieczka do Hiszpanii. Radny lubi sa- którą wykonuje od
mochody i oglądanie dobrych filmów 17 lat. Skończył
Adam Kniaź 			       
Zasadniczą Szkooraz seriali.
– radny od ponad 8
łę Zawodową PKS
lat. Skończył TechDanuta Bosiak 		        w Zamościu. Jako
nikum Elektryczne
lokalny społecznik angażuje się w po– debiutuje w raw Zamościu. Od
moc lokalnej społeczności: pomaga
dzie gminy w Ła17 lat prowadzi
Kołu Gospodyń Wiejskich w Łabuńbuniach. To absoldziałalność gospokach Pierwszych przy organizacji
wentka
Wyższej
darczą. Wcześniej
wydarzeń, występuje na scenie jako
Szkoły
Pedagopracował w swoczłonek zespołu „Ogrodniczki”. Radny
gicznej w Kielim gospodarstwie
dla gminy chce poprawy dróg, a dla
cach. Od wielu
rolnym. Radny zaangażowany jest
siebie – marzy o wycieczce do Amelat – nauczyciel
w działalność lokalnych organizacji:
ryki Północnej.
geografii w Szkole
stowarzyszeń i KGW Łabunie; człoPodstawowej w Łabuniach. Wiedzę
nek OSP Łabunie, współtwórca ścieżz tego przedmiotu przekazuje rów- Ryszard Juszczak 		        ki edukacyjnej Pawie Pióro w Łabu– radny od ponad
nież uczniom Technikum Hotelarstwa
niach. Marzy o zapleczu sportowym
12 a od 30 lat –
w Zamościu. Udziela się społecznie.
dla Sparty oraz o nowej siedzibie dla
rolnik.
Ukończył
Jest członkiem Stowarzyszenia Rzecz
Urzędu Gminy w Łabuniach, a dla sieTechnikum MechaRozwoju Gminy Łabunie oraz Stowabie – o zdrowiu.
niczne w Tomarzyszenia LGD Ziemia Zamojska. To
szowie Lubelskim.
m. in. koordynator kilku oświatowych
Weronika Kowalczuk	         
Jako radny i mieszprojektów unijnych w gminie Łabu–
debiutantka
kaniec Łabuń dba
nie, współorganizatorka Misterium
w radzie gminy.
o estetyczny wyPaschalnego w Łabuniach, Orszaku
Absolwentka
LiTrzech Króli. Radna angażowała się gląd okolicy, w której mieszka. Wśród
ceum Ekonomicztakże w wydarzenia mające na celu zainteresowań wymienia maszyny
nego w Zamościu
zacieśnienie współpracy z zaprzyjaź- i urządzenia rolnicze (naprawa, obsłuoraz Policealnego
nionym miastem Gminy Łabunie - Isz- ga) oraz turystykę. Pytany o marzenia
Studium
Finandla siebie odpowiada: „Zawsze szczękaszentgyörgy na Węgrzech.
sów w Zamościu.
śliwa rodzina”.
Skończyła
rówArtur Branecki		       
nież kurs fryzjerski. Pomaga mężowi
– radny gminy Ła- Daniel Juś			           w księgowości i zaopatrzeniu. Udziela
bunie w sumie od – radny po raz
się w życiu szkoły, członek Rady Roabsolponad 16 lat; rol- pierwszy;
dziców. Chciałaby, by w Łabuńkach
Wyższej
nik od 25 lat; ab- went
Drugich została wyremontowana
solwent Akademii Szkoły Ekonomii
świetlica, a przy szkole w Łabuńkach
Rolniczej. Biorąc i Innowacji w LuPierwszych został powiększony parudział w życiu blinie. Z wykształking. Pasje - kulinaria; popisowym dagminy udziela się cenia jest inżynieniem radnej są pierogi ze szpinakiem
w Stowarzyszeniu rem transportu. Od
i serem feta.
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Elżbieta Kuźma		         
– radna ponad
4 lata, w obecnej
kadencji – przewodnicząca Rady
Gminy. To absolwentka
Studium
Nauczycielskiego
w Szczebrzeszynie. Jest członkiem LGD Ziemia Zamojska, działa
w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju
Gminy Łabunie. To m. in. organizatorka Pikniku w Barchaczowie, członek
KGW „Barchaczowskie Superbabki”,
współtwórca sukcesu KGW z Barchaczowa (przyp. red. - tytuł Supergospodynie” w plebiscycie Kroniki
Tygodnia). Mimo częstych wyjazdów
radnej związanej z działalnością
w Kole Gospodyń Wiejskich (występy,
pokazy) marzy jeszcze o jednej podróży – chciałaby pojechać do Afryki.
Renata Małys		       
– debiutuje w łabuńskiej
radzie
gminy. Jest jednocześnie sołtysem
Łabuń-Reformy.
Skończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową (krawiec-szwacz) i liceum
w Centrum Usług Szkoleniowych

LIDER. Obecnie pracuje w sklepie
w Łabuniach. Priorytet dla niej to poprawa stanu dróg w gminie.
Mirosław Policha		        
– funkcję radnego
sprawuje od ponad 5 lat. Ukończył
Zespół Szkół Budowlanych w Zamościu. Od prawie
30 lat prowadzi
własny biznes –
zakład
stolarski.
Hobby radnego to sport. Ulubionym
miejscem w Łabuniach jest park w Łabuniach. Chciałby, by gmina rozwijała
się w jak najszybszym tempie.
Andrzej Siek			                
– na stanowisku
radnego jest ponad 12 lat. Skończył Zespół Szkół
Zawodowych
w Tomaszowie Lubelskim. Od 1982
r. jest rolnikiem. Za
jego kadencji utworzono w Wólce Łabuńskiej boisko.
Jego konik to rolnictwo i dobre filmy
wojenne. Marzenie Pana Andrzeja?
Wygrać w „lotto”.

SOŁTYSI
GMINY ŁABUNIE
Pośredniczą między mieszkańcami a władzami gminy.
Starają się dbać o lokalną społeczność nierzadko angażując
się w wydarzenia, które aktywizują kilka pokoleń. Z założenia powinni być animatorami życia społecznego, którzy
mają integrować ludzi i budować porozumienie między
mieszkańcami oraz motywować ich do działania. Powinni
posiadać również umiejętność
dyplomacji i mieć pomysły na
rozwój swojej miejscowości.
Mowa o sołtysach z gminy Łabunie, których wybrali mieszkańcy na zebraniach wiejskich
w dniach 7–22 stycznia 2019 r.
Poznaj swojego sołtysa, o to
oni:

Kazimierz Szala		        
– debiutant w radzie gminy. Od
dwóch lat – emeryt. Skończył Technikum
Rolnicze
w Zamościu. Jak
sam mówi, z jego
inicjatywy powstał
niegdyś Dom Ludowy w Wierzbiu, została również
wykonana telefonizacja i gazyfikacja.
Marzenie radnego związane z gminą
to budowa drogi w Wierzbiu, nowe
chodniki w miejscowości.
Bogusław Szast		                               
– na stanowisku
radnego ponad 8
lat. Skończył Liceum Ekonomiczne w Zamościu.
Ma wykształcenie
średnie
ekonomiczne; rolnik od
12 lat. Jest członkiem OSP Ruszów. Udziela się przy
organizacji wydarzeń na terenie Ruszowa, dożynek dla KGW w Ruszowie, bierze udział w zbiórkach charytatywnych. Marzeniem radnego jest
wycieczka do Lwowa.

Adrian Waluch		                                                                              
Sołtys Mocówki		

Wiek: 29 lat
Wykształcenie:
wyższe (inżynier
leśnictwa)
Plany i zamierzePaweł Mróz		                                                                                                        
nia:
Utworzenie
ścieżki turystyczSołtys Bródka			
nej „Śladami histoWiek: 40 lat;
rii”oraz
poprawa
Wykształcenie:
stanu dróg. Sołtys Mocówki chciałby
średnie
Plany i zamierze- zrealizować również wnioski miesznia: doprowadze- kańców, które były przedstawione na
nie linii światłowo- styczniowym zebraniu. Jedne z nich
dowej do Bródka, to: zmiana Miejscowego Planu Zagopoprawa przejezd- spodarowania Przestrzennego w kieności na drogach runku zmiany przeznaczenia działek
gruntowych, kontynuacja remontu na budowlane, poprawa oświetlenia
drogi powiatowej Łabuńki-Zubowice, w Mocówce i poprawa stanu dróg
poprawa drogi powiatowej Bródek – (w Kol. Mocówka i przy lesie). Pan
Cześniki i budowa sieci kanalizacji Adrian Waluch oraz mieszkańcy chcą
sanitarnej. Pomyślano również o naj- utwardzenia drogi za świetlicą.
młodszych mieszkańcach Bródka. Zainteresowania: strzelectwo (jest inSołtys chciałby, aby w jego miejsco- struktorem strzelectwa sportowego,
wości powstał plac zabaw. Inne pla- bojowego oraz członkiem Wojskoweny - docieplenie sufitu w garażu OSP go Klubu Sportowego Technik), fotooraz doposażenie kuchni OSP m. in. grafia, historia gminy Łabunie, przyroda, łowiectwo.
poprzez zakup krzeseł i naczyń.
Zainteresowania: straż pożarna, sport.
Kwartalnik Gminy Łabunie
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Michał Bobczuk		                                                                         Elżbieta Kuźma             	                                                                                                                                                 Andrzej Grula		                                                       
Sołtys Łabuniek Drugich
Sołtys Barchaczowa		               Sołtys Łabuniek Pierwszych

Wiek: 28 lat; to
najmłodszy sołtys
w gminie Łabunie
Wykształcenie:
średnie
Plany i zamierzenia: Wśród najważniejszych
spraw
sołtys
Łabuniek
Drugich wymienia poprawę stanu
dróg i utworzenie boiska. Chciałby
również zmienić oświetlenie w miejscowej świetlicy na energooszczędne. Kolejne plany to oznakowanie
miejscowości na skrzyżowaniu na
wysokości drogi krajowej nr 17 (przy
remizie). Pan Michał Bobczuk chciałby na bieżąco odpowiadać na wnioski
mieszkańców i spełniać ich oczekiwania.
Zainteresowania: motoryzacja, sporty
walki: boks, MMA

Alicja Ćmil				
Sołtys Ruszowa-Kolonii

Wiek: 39 lat
Wykształcenie:
średnie
Plany i zamierzenia: Indywidualne
podejście do potrzeb mieszkańców
oraz dobra współpraca z panem
wójtem, radnymi oraz innymi samorządami, wspieranie mieszkańców
w kultywowaniu tradycji ludowych,
organizacja różnych zajęć dla mieszkańców w różnym wieku np. fitness.
W przypadku zamierzeń: poprawa
stanu infrastruktury, modernizacja
przystanków, a także realizacja nowych pomysłów wg potrzeb mieszkańców Ruszowa-Kolonii.
Zainteresowania: dobra książka, muzyka klasyczna, podróże

Wiek: Jak sama
mówi z energetycznym
uśmiechem na twarzy,
35 plus.
Wykształcenie:
ukończone
studium nauczycielskie.
Plany i zamierzenia: Stworzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy
boisku oraz rozbudowa Izby Muzealnej w Barchaczowie pod kątem
kultywowania i promocji ginących
zawodów np. kowalstwo i garncarstwo, pokazy przygotowywania starodawnych potraw. Pani sołtys chciałaby również rozbudować oświetlenie
uliczne w okolicy budynków mieszkalnych, przy których go brakuje oraz zagospodarować źródełko. Inne plany to
budowa kanalizacji w Barchaczowie
oraz ogrodzenie boiska.
Zainteresowania: muzyka, taniec,
śpiew.

Wiek: 57 lat
Wykształcenie: zawodowe (mechanik-kierowca)
Plany i zamierzenia: Wśród jednych
z najważniejszych
planów sołtys Łabuniek Pierwszych
wymienia m .in. dobudowę chodnika
w kierunku na Sachalin oraz remont
drogi na „Dolinkach”. Kolejny priorytet
to nawierzchnia asfaltowa na „Piaskach” i poszerzenie parkingu przy
szkole. Wśród kolejnych zamierzeń
Pan Andrzej Grula wymienia również
remont świetlicy wewnątrz budynku
(odświeżenie ścian, likwidacja pęknięć na suficie).
Zainteresowania: aktywizowanie lokalnej społeczności, pomoc mieszkańcom, dobry film, prasa

Renata Małys		                                                                            
Sołtys Łabuń-Reformy

Wiek: 44 lata
Wykształcenie:
średnie
Plany i zamierzenia: Postara się,
by Łabunie wypiękniały oraz były
przyjazne mieszkańcom i przyjeżdżającym tu gościom. Chciałby m.
in., by powstało zaplecze sportowo-rekreacyjne dla Gminnego Klubu
Sportowego „Sparta”. W przyszłości
widziałby w Łabuniach amfiteatr dla
wydarzeń kulturalnych i imprez oraz
kolejną inwestycję na Ścieżce Edukacyjnej „Pawie Pióro”. Byłby to paw
pełen kwitnących kwiatów latem.
Zainteresowania: sport, kulinaria.

Wiek: 43 lata
Wykształcenie:
średnie
Plany i zamierzenia: Jak w przypadku większości
planów sołtysów
gminy Łabunie –
lepszy stan dróg.
Chodzi w szczególności o poprawę
standardu trzech odcinków dróg o długości prawie 1 km, na których nie ma
nawierzchni asfaltowej. Kolejne plany
to doposażenie świetlicy. Zdaniem
Pani sołtys przydałaby się wymiana
oświetlenia oraz doposażenie kuchni
w kuchenkę gazową z piekarnikiem.
Wśród planów wymienia również zadaszenie przystanków autobusowych
i budowę chodnika.
Zainteresowania: gotowanie, muzyka,
sport

Wiek: 62 lata
Wykształcenie:
średnie
Plany i zamierzenia: remont dróg:
do Namula, za
Michówką, w kierunku do Ruszowa. Sołtys chciałby również, by zagospodarowano
kupiony w 2018 r. plac koło kaplicy.
W planach jest wyrównanie terenu,
a w przyszłości niewykluczone, że budowa parkingu.
Zainteresowania: hodowla gołębi,
rozwiązywanie krzyżówek, telewizja
– sport.

Wiek: 53 lata
Wykształcenie:
średnie
Plany i zamierzenia: Wśród najważniejszych to:
zagospodarowanie
byłego
budynku
szkoły oraz terenu
wokół obiektu. Kolejny priorytet to poprawa stanu dróg gminnych, chodnik
przy drodze powiatowej oraz zagospodarowanie pobliskiego źródełka.
Pan Bogusław Szast chciałby również, by w Ruszowie zostały wymienione przystanki na nowe.
Zainteresowania: sport, historia.

Adam Kniaź			                                                  
Sołtys Łabuń			

Marek Góra			                                                                          
Sołtys Dąbrowy			 Roman Krupa		                                                                 Bogusław Szast		            
Sołtys Majdanu Ruszowskiego
Sołtys Ruszowa		
Wiek: 49 lat

Wykształcenie: zawodowe w branży
budowlanej
Plany i zamierzenia: remont świetlicy. Jego zdaniem
budynek wymaga
bardziej gruntownych prac, takich jak choćby skucie
tynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i odświeżenie ścian. Chciałby, by przy świetlicy powstał plac
zabaw. Kolejny priorytet to poprawa
drogi, a przede wszystkim – nowa nawierzchnia.
Zainteresowania: sport
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Sylwetki radnych i sołtysów
Stanisław Pyś		                       
Sołtys Wierzbia		

Wiek: 57 lat
Wykształcenie: zawodowe rolnicze
Plany i zamierzenia: Jedną z ważniejszych inwestycji w Wierzbiu jest
zdaniem
sołtysa
wyłożenie asfaltem
drogi Wierzbie-Piaski oraz nowa nawierzchnia w kierunku Pniówka. Pan
Stanisław Pyś chciałby zrealizować
także postulaty mieszkańców wsi dotyczące słabej komunikacji z Łabuniami i Zamościem. Chodzi o regularne
połączenie autobusowe. Kolejne plany to zagospodarowanie boiska oraz
źródełka „Krynica”.
Zainteresowania: książka, muzyka,
film.

Piotr Głazowski		             
Sołtys Wólki Łabuńskiej	  
Wiek: 67 lat
Wykształcenie:
podstawowe
Plany i zamierzenia: poprawa stanu
dróg (utwardzenie
3 odcinków: w kierunku na „Nowiny”,
tzw. drogę stolarską oraz trasę na „Borowinę”. Sołtys
Wólki Łabuńskiej chciałby, by w jego
miejscowości został także ogrodzony
plac zabaw. Podobnie jak w Barchaczowie, Pan Piotr Głazowski chce
doprowadzić do tego, by pojawiło się
nowe oświetlenie w brakujących miejscach – w pobliżu budynków mieszkalnych.
Zainteresowania: jazda na rowerze.

Sołtysi Gminy Łabunie kadencji 2018-2024

We wtorek (12 lutego), w Świetlicy Wiejskiej w Łabuniach odbyło się spotkanie z byłymi i obecnymi sołtysami gminy Łabunie. Uczestników wydarzenia
przywitał Wójt Gminy Łabunie, Mariusz Kukiełka. Podziękował byłym już
sołtysom za aktywny udział w życiu swoich sołectw, a nowym życzył sukcesów w pełnieniu funkcji społecznej.

Byli sołtysi gminy Łabunie: Władysław Burdzy (sołtysem 37 lat), Grzegorz
Synowiec (sołtysem 29 lat), Tadeusz Bil (sołtysem 16 lat), Mariusz Kliza
(sołtysem 12 lat).

W. Burdzy

Pieniądze na zadania publiczne
podzielone
82 tys. zł – tyle pieniędzy z gminnego
budżetu pójdzie w bieżącym roku na realizację zadań publicznych
dotyczących rozwoju
kultury, sportu i wolontariatu w gminie
Łabunie.

G. Synowiec

T. Bil

M. Kliza

Najwięcej, bo 60 tys. zł otrzymał Gminny Klub Sportowy
Sparta Łabunie. Fundusze przeznaczono na zadanie „Przez
sport w życie”. Będą to wydarzenia oraz zajęcia promujące
sport w naszej gminie. Kolejną porcję pieniędzy – 20 tys. zł
– otrzymało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu. Środki
zostaną wykorzystane na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Łabunie z miejsca zamieszkania do
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zamościu. Po tysiąc złotych dostało
z kolei Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum Santa Galla
na organizację Dnia Dziecka pod hasłem „Radość z pomagania 2019” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie na „Plenerowy teatr pasyjny – drogą do rozwoju sztuki religijnej oraz integracji środowiska lokalnego”.

Kwartalnik Gminy Łabunie
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Obrady radnych

UCHWAŁY
RADY GMINY ŁABUNIE

W Gminnym Biuletynie Informacyjnym „U Źródła” mieszkańcy
gminy Łabunie dowiedzą się o najważniejszych wydarzeniach
dotyczących naszej lokalnej społeczności. Istotne decyzje mające wpływ na funkcjonowanie gminy Łabunie zapadają na sesjach rady gminy. W każdym wydaniu kwartalnika będziemy
przedstawiać czytelnikom najważniejsze decyzje i uchwały, które zapadają i są podejmowane na obradach radnych.
III sesja			                                  by objęte wieloletnim rządowym
– 28 grudnia 2018 r.	                                              programem „Posiłek w szkole
Uchwała nr 12 – Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Prognoza stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego.
Obejmuje ona m. in. kwotę długu.
W dokumencie znajdziemy również
zapis o planowanych wydatkach na
projekt realizowany z innymi gminami
pn. ”Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”.
Uchwała nr 13 – Uchwalenie budżetu gminy na 2019 r.
Patrz str. 9.
Uchwała nr 14 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabunie
Poprzedni statut gminy Łabunie
uchwalony był w 2002 r. Przez minione lata ustawa ustrojowa zmieniana
była kilka razy. W związku z tym opracowano nowy statut, który określa m.
in. ustrój gminy oraz zasady dostępu
i korzystania obywateli z dokumentów
wynikających z wykonywania zadań
publicznych.
Uchwała nr 15 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasad promocji
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
Uchwała ma na celu wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego przez udział
w zgłaszaniu projektów uchwał.
Uchwała nr 16 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej przez oso-
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i w domu” na lata 2019-2023
Podwyższono do 150% kryterium
dochodowe dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023
i korzystających z pomocy społecznej
w formie świadczenia pieniężnego
w postaci zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności.

Uchwała nr 17 w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023
Radni uchwalili program, który zapewni dzieciom i młodzieży z rodzin problemowych ciepły posiłek w okresie
nauki w szkole.
Uchwała nr 18 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy rady
gminy na 2019 rok
Corocznie rada opracowuje ramowy
plan swoich działań. Na sesji plan ten
został przedstawiony i zatwierdzony
w drodze uchwały.
Uchwała nr 19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Łabunie na 2019
rok
Zatwierdzono plany pracy komisji stałych na 2019 r.: komisji rewizyjnej,
komisji planowania gospodarczego,
budżetu i rolnictwa oraz komisji do
spraw społecznych.
Uchwała nr 20 w sprawie dopłat dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabunie
z budżetu gminy
Radni zatwierdzili stawki dopłat z budżetu gminy dla odbiorców usług
wodno-kanalizacyjnych. Zgodnie
z uchwałą do 1 m³ dostarczonej wody

gmina dopłaci 0,32 gr brutto (dla I grupy taryfowej), a do 1m³ ścieków – 1,11
zł brutto (dla I grupy taryfowej).
Uchwała nr 21 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Łabunie.
W związku ze zmianą przepisów należało dostosować regulamin do nowych regulacji prawnych.
Uchwała nr 22 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy po umowie zawartej na
czas oznaczony do 3 lat
Została zawarta kolejna umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
na okres 3 lat nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu
Łabunie-Reforma numerem działki 60/6 o powierzchni 1,17 ha. Dotychczasowy dzierżawca zwrócił się
z wnioskiem o przedłużenie umowy
dzierżawy w/w nieruchomości na kolejne 3 lata, gdyż poprzednia wygasła
31 stycznia 2019 r.
Uchwała nr 23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
rok 2018
Radni zmniejszyli m. in. planowane
dochody o kwotę 112.867,00 zł oraz
planowane wydatki o 112.867,00 zł.
Zwiększono również limit zobowiązań. Zmiany w dochodach wynikają
ze stopnia realizacji dochodów własnych gminy oraz zwiększeń subwencji przyznanych przez Ministerstwo
Finansów. W przypadku zwiększenia
limitu zobowiązań z tytuły zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych wiąże
się z podpisaniem umowy na emisję
obligacji.
Uchwała nr 24 w sprawie zmian
w Uchwale Nr XXVI/160/2017 z dnia
27 grudnia 2017 r. w wieloletniej
prognozie finansowej
W wykazie przedsięwzięć dokonano
zmniejszenia w wydatkach majątkowych projektu „Energia odnawialna na terenie gminy Łabunie”, m. in.
w związku z odliczeniem podatku VAT
od realizowanej inwestycji. Zmniejszeniu limitów w przedsięwzięciach
bieżących uległy dwa projekty edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych w gminie Łabunie. Zmiany
te wynikają z końcowego rozliczenia
projektów.

DSK, AK

Finanse gminy

BUDŻET
GMINY ŁABUNIE NA 2019 ROK

Budżet gminy Łabunie na rok 2019 wynosi po
stronie dochodów 23 mln 760 tys. zł a wydatków 24 mln 293 tys. zł. Deficyt zaplanowano na
532 tys. zł. Zadłużenie gminy na koniec 2018 r.
wynosiło ponad 5,5 mln zł i było o 500 tys. niższe niż planowane.
Dochody gminy możemy podzielić na bieżące prawie
23 mln zł i majątkowe prawie 850 tys. zł. Największym źródłem dochodów gminy są subwencje w wysokości ponad
10 mln zł (43,29% dochodów) oraz dotacje pozyskiwane
na zadania własne i zlecone. Dotacje bieżące wynoszą
prawie 7 mln zł (29,34% dochodów), w tym głównie na zadania realizowane przez GOPS. Kolejną pozycją dochodów własnych są udziały w podatku od osób fizycznych
w kwocie ponad 2,5 mln zł (11,33% dochodów). Z tytułu
podatków lokalnych (m.in. rolny, od nieruchomości, leśny
i transportowy) zaplanowano dochody na kwotę ponad
1,7 mln zł - 7,31%, (z tego podatki od osób fizycznych 1,2
mln zł i prawnych ponad 500 tys. zł). Najwyższe wpływy
z podatków lokalnych dotyczą podatku od nieruchomości
(905 tys. zł) i rolnego (596 tys. zł). Wpływy z tytułu usług
dostarczania wody i odbioru ścieków zaplanowano na 415
tys. zł a opłaty z tyt. odpadów komunalnych na 348 tys. zł.
Zaplanowane dochody majątkowe – dotacje w wysokości
848 tys. zł, wynikają z popisanych umów o dofinansowania projektów z udziałem środków europejskich, w tym:
• Utworzenie i doposażenie Izby Pamięci b. Stanisława
Starowiejskiego i doposażenie Izby Muzealnej w Barchaczowie kwota blisko 40 tys. zł. Projekt realizowany
z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego w ramach programu PROW na lata 20142020.
• Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom kwota 808
tys. zł. Projekt realizowany z dofinansowaniem środDochody

ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Program partnerski realizowany we współpracy z innymi
gminami.
Zaplanowane wydatki w 2019 r. wynoszą ponad 24 mln
zł, z tego na zadania bieżące planuje się przeznaczyć prawie 22 mln zł oraz 2,5 mln zł na zadania inwestycyjne.
W ogólnej kwocie wydatków są zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej w kwocie ponad 6,5 mln zł.
Najwyższy udział w planowanych wydatkach budżetu
łącznie 63,46% wszystkich wydatków mają zadania z zakresu opieki społecznej, zdrowia i rodziny (31,37%) wydatków - ponad 7,5 mln zł oraz oświata, opieka i wychowanie
prawie 7,8 mln zł (32,09%) . Pozostałe wydatki dotyczą
remontów i budowy dróg, chodników (8%) - blisko 2 mln zł,
gospodarki komunalnej (woda, ścieki i śmieci) - 1,6 mln zł
(6,68%) oraz administracji publicznej - 3,6 mln zł (14,7%).
Na środki związane z bezpieczeństwem publicznym,
w tym głównie działalność OSP planuje się przeznaczyć
ponad 300 tys. zł. Działalność z zakresu kultury i sportu
zaplanowano środki w wysokości 538 tys. zł, tj. 2,2% wydatków ogółem.
W 2019 roku zaplanowano inwestycje w kwocie ponad
2,5 mln zł; na budowę dróg i chodników lokalnych pójdzie
prawie 1,5 mln zł.
Ostateczna realizacja zadań będzie uzależniona od pozyskanego dofinansowania na część zadań drogowych i rozstrzygnięcia po-przetargowe.
Pozostałe zadnia inwestycyjne dotyczą budowy oświetlenia 7 tys. zł i rezerwy inwestycyjnej 80 tys. zł oraz projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, na
które pozyskano już wcześniej dofinansowanie, a mianowicie:
• Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom 951 tys. zł
• Utworzenie i doposażenie Izby Pamięci b. Stanisława
Starowiejskiego i doposażenie Izby Muzealnej w Barchaczowie 63 tys. zł.

Wydatki
Gospodarka komunalna i
zapotrywanie w wodę,
ochrona środowiska
7%

Subwencja ogólna i
wyrównawcza
23%

Transport i łączność
8%

Podatki lokalne od os.
fizycznych
5%
Podatki lokalne od os.
prawnych
2%

Subwencja oświatowa
20%

Kultura, turystyka i kultura
fizyczna
2%

Pomoc społeczna, rodzina i
zdrowie
31%

Udziały w podatku
dochodowych od os.
fizycznych i prawnych
11%

Działalność usługowa i
mieszkaniowa
0%

Administracja publiczna i
urzędy państwa, Informatyka
i Izby Rolnicze,
15%

Dochody z najmu
1%

Pozostałe dotacje
0%
Dotacje unijne
4%

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
1%

Opłaty za wyżywienie
(stołówka)
1%

Obsługa długu publicznego
1%

Dochody z tyt. odpadów
komunalnych (śmieci)
2%
Dotacje z zakresu opieki
społecznej i rodziny
29%

Wpływy z usług sprzedaż
wody i odbioru scieków
2%

Pozostałe dochody i
opłaty skarbowe
0%

Kwartalnik Gminy Łabunie

Różne rozliczenia (rezerwy)
1%
Oświata i opieka edukacyjna
34%
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Wydarzenia

Jak nie dać się ASF?
Choroba w województwie lubelskim została
zdecydowanie powstrzymana – tak o afrykańskim pomorze świń (ASF) mówił na spotkaniu
z rolnikami z gminy Łabunie wicewojewoda lubelski – Robert Gmitruczuk.
W środę (13 lutego) w Domu Kultury w Łabuniach odbyło
się spotkanie z rolnikami z gminy Łabunie dotyczące ASF.
Uczestnicy mogli dowiedzieć się, jakie są obowiązki, zagrożenia oraz programy pomocy dla rolników dotkniętych
stratami z powodu wystąpienia ASF.
Uczestników spotkania przywitał Wójt Gminy Łabunie –
Mariusz Kukiełka. Jako pierwszy w sprawie ASF głos zabrał wicewojewoda lubelski – Robert Gmitruczuk. Powiedział rolnikom, jak doszło do pierwszego ogniska choroby
w województwie lubelskim i jak w praktyce wygląda walka
z afrykańskim pomorem świń. – Często jestem na polu
i już bardzo dawno nie widziałem dzików w miejscach,
w których one wcześniej przebywały. To spowodował
ASF – powiedział do uczestników spotkania wicewojewoda. Dodał, że ostatnie ognisko ASF na Lubelszczyźnie odnotowano we wrześniu ubiegłego roku. Wspomniał także
o ASF, który zbiera również żniwo m.in. na Ukrainie i na
Białorusi.
Głos zabrała również Beata Nieścior z Inspekcji Weterynaryjnej w Zamościu. Przedstawiła rolnikom sposoby
walki z ASF w praktyce. – Gmina Łabunie jest w strefie
białej (przyp. wolnej od ogniska tej choroby) – powiedziała
do uczestników spotkania Beata Nieścior. Pozostałe ko-

Opłatek
dla przedsiębiorców

lory to: niebieski (obszar zagrożenia), czerwony (obszar
objęty ograniczeniami) i żółty (obszar ochronny). Dodała,
że niezbędne w przypadkach wystąpienia afrykańskiego
pomoru świń, jest zabezpieczenie swojego gospodarstwa.
Takimi środkami mogą być specjalne maty czy ubrania
oraz zabezpieczenie okien i drzwi. Na nie można dostać
wsparcie finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (m. in. na zakup mat dezynfekcyjnych,
deratyzacyjnych, produktów biobójczych czy na zakup
odzieży ochronnej i obuwia ochronnego zabezpieczenie
budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych). O tym z kolei mówił Artur Pitus
z Biura Powiatowego Lubelskiego Oddziału Regionalnego
ARiMR w Zamościu.
Organizatorem konferencji był wicewojewoda lubelski.
W spotkaniu uczestniczyli: wicewojewoda lubelski – Robert Gmitruczuk, kierownik Biura Powiatowego Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Zamościu – Joanna
Palikot, Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego LUW w Lublinie – Grzegorz Wiński, Wójt
Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, Beata Nieścior z Inspekcji Weterynaryjnej w Zamościu oraz Artur Pitus z Biura
Powiatowego Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
w Zamościu. 					
DSK

Przedsiębiorcy z gminy Łabunie uczestniczyli w spotkaniu
opłatkowym zorganizowanym
przez wójta, radę gminy oraz
sołtysów.
Spotkanie odbyło się w niedzielę,
16 grudnia. Zgromadzonych przywitał wójt gminy Łabunie – Mariusz
Kukiełka. Następnie przedsiębiorcom
zostali przedstawieni radni wybrani
w ostatnich wyborach i sołtysi. Przed
wspólnym podzieleniem się opłat-

Kolędy i jasełka
W gminie Łabunie
jeszcze długo po
Bożym Narodzeniu
rozbrzmiewały kolędy i czuć było świąteczny klimat. Co się
działo?
W sobotę, 12 stycznia w łabuńskiej bibliotece rozstrzygnięto VII Gminny Konkurs
Plastyczny „Malowanie Kolęd”. Wpłynęła rekordowa
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liczba 221 prac plastycznych. Przyznano 37 nagród
i 36 wyróżnień. Konkurs
odbywał się w trzech kategoriach wiekowych. Podsumowanie konkursu odbyło
się 23 stycznia w zespole
pałacowo – parkowym w Łabuniach. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy
Łabunie.
Kolejne wydarzenie odbyło
się w niedzielę, 13 stycznia. Był to dziesiąty Gminny
Przegląd Kolęd i Pastorałek.
Śpiewały m .in. dzieci, zespoły muzyczne, panie z Kół
Gospodyń Wiejskich i siostry

kiem proboszcz łabuńskiej parafii –
ks. Piotr Rawlik odczytał fragment
ewangelii oraz złożył zebranym życzenia. Na stole nie zabrakło świątecznych potraw i słodkiego poczęstunku. Było to pierwsze spotkanie
przedsiębiorców z władzami gminy,
radnymi i sołtysami.
Udział w wydarzeniu wzięli m. in.:
przedsiębiorcy z gminy Łabunie, Wójt
gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka,
sekretarz – Bogumiła Maziarczuk,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Zamojskiego – Antoni Skura.
DSK

Franciszkanki. Tak świątecznie zrobiło się w Domu
Kultury w Łabuniach. Organizatorami wydarzenia było
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Łabunie
oraz Wójt Gminy Łabunie.
Klimat świąt można było
również poczuć w Majdanie
Ruszowskim. Tu w niedzie-

lę, 27 stycznia odbyły się
Jasełka organizowane przez
KGW oraz OSP. Młodzi
aktorzy przedstawili sceny
narodzin Jezusa. Po części
artystycznej aktorzy otrzymali gromkie brawa i pudełko słodkich niespodzianek
DSK
od ks. proboszcza.

Wydarzenia

ŚWIĘTO KOBIET
Pokaz i prelekcja o trendach
mody, badania zdrowotne
w ramach skanu organizmu,
aromaterapia i muzyka dla
kobiet. Do tego kwiaty i poczęstunek od Panów: Wójta,
radnych i sołtysów. Tak wyglądał Gminny Dzień Kobiet
w gminie Łabunie.
W niedzielę, 10 marca w świetlicy
wiejskiej w Wólce Łabuńskiej odbył
się Gminny Dzień Kobiet. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 kobiet.
Impreza rozpoczęła się od krótkiej pogadanki o nadchodzących trendach
w świecie mody połączonej z pokazem odzieży. Przeprowadziła go właścicielka sklepu internetowego „Miss
Turnusu” w Zamościu. Potem była
część oficjalna: życzenia od Pana
Wójta oraz Panów radnych i sołtysów.
Męska delegacja składała życzenia
i wręczała kwiaty. Rozbrzmiało również 100 lat, a potem muzyka – kobiece utwory w wykonaniu damskich
głosów, śpiewające o damskich sprawach. W programie imprezy znalazły
się również pokazy zdrowotne. Przeprowadziła je Pani Magdalena Wytry-

Spektakl,
gra terenowa
i rajd rowerowy
To te trzy wydarzenia, które
odbywały się rok temu w Łabuniach zostały docenione
w konkursie organizowanym
przez Lokalna Grupę Działania „Ziemia Zamojska”.
W piątek (15 lutego) odbył się finał
konkursu „Na najciekawszą inicjatywę
lokalną w roku 2018”. Z gminy Łabunie
na podium (II miejsce) stanęło Amatorskie Koło Teatralne z Łabuń AKTe
za spektakl „Królowa Instagrama”.
Wyróżnienie otrzymało Koło Gospo-

kus z Zamościa z firmy Studio Zdrowia. Specjalnym aparatem skanowała
organizm. W 60 sekund panie mogły
dowiedzieć się, jaki jest poziom witamin, minerałów, pierwiastków i metali
ciężkich w organizmie. Na sali pojawiły się również zapachy, a to dzięki
pokazowi aromaterapii z udziałem
naturalnych olejków eterycznych.
Wisienką na torcie były smakołyki
przygotowane przez Koło Gospodyń
Wiejskich w Wólce Łabuńskiej, które
w tym roku były gospodarzami tego
wydarzenia, a także przez pozostałe
KGW na terenie Gminy Łabunie.
Udział w wydarzeniu wzięły Panie:
radne i sołtyski, przedstawicielki Rady
Sołeckiej w Łabuniach-Reformie, delegacja Pań z Bródka oraz Panie ze
wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich.
Na wydarzenie została zaproszona
dyń Wiejskich w Wólce Łabuńskiej za
grę terenową „Leśne Nowiny”. Docenione zostało również Koło Gospodyń
Wiejskich w Łabuńkach Pierwszych,
które dostało wyróżnienie dodatkowe
za VI Gminny Rajd Rowerowy „Dolina
Górnej Łabuńki”.
Dodajmy, że I miejsce w konkursie
otrzymało Stowarzyszenie Zalew Pomysłów w Nieliszu za przedsięwzięcie pt.: „Michał Anioł w Nieliszu”. Była
to organizacja zajęć kulturalnych dla
dzieci i młodzieży.
Przypomnijmy – Konkurs na najciekawszą inicjatywę lokalną w roku
2018” ma pobudzać aktywność organizacji i grup nieformalnych do podejmowania działań na rzecz środowisk
lokalnych a także wyróżniać organizacje podejmujące najciekawsze inicjatywy służące aktywizacji mieszkańDSK
ców.				

Kwartalnik Gminy Łabunie

również małżonka Pana Wójta – Izabela Wojcieszuk-Kukiełka oraz Panie
z Urzędu Gminy Łabunie. Swoją obecność na wydarzeniu zaznaczyły także
Panie z Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Chóru Konsonans. Na
Gminnym Dniu Kobiet pojawiły się
również delegacje stowarzyszeń: Na
Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie, na
Rzecz Aktywizacji Środowisk Lokalnych „Po prostu razem” oraz z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łabuńskiej
imienia Jana Jakuba Zamoyskiego.
Gminny Dzień Kobiet został zorganizowany ze środków pochodzących ze
zbiórki funduszy prywatnych przekazanych przez Wójta Gminy Łabunie,
Radnych, Sołtysów oraz KGW w WólDSK
ce Łabuńskiej. 			

Walne
w „Sparcie”
W sobotę, 29 grudnia 2018
roku w Domu Kultury w Łabuniach odbyło się Walne Zebranie Członków GKS Sparta
Łabunie. Uczestniczyło w nim
ok. 30 członków stowarzyszenia oraz Wójt Gminy Mariusz
Kukiełka,
Przewodnicząca
Rady Gminy Elżbieta Kuźma
a także Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Mariusz Kliza.
W wyniku wyborów Prezesem Sparty
został Andrzej Juszczak, a zastępcami: Mirosław Palikot i Łukasz Burdzy.
Funkcję sekretarza objął Piotr Latawiec. Na skarbnika wybrano Pawła Jędrzejewskiego. Pozostali członkowie
to Piotr Latawiec, Paweł Jędrzejewski, Marian Burdzy, Michał Ciuraszkiewicz, Członek – Tomasz Kordas,
Członek – Jan Maksymiec, Członek –
Stanisław Niemczycki. W skład komisji rewizyjnej weszli: Przewodniczący
– Kamil Bosiak,Członek – Emil Pałka,
Sekretarz – Eugeniusz Pejda.
DSK
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Strażacy na
szkoleniu

Pozbądź się
azbestu
Trwają przygotowania do III
naboru wniosków na usuwanie eternitu. Dotychczasowy
miał trwać do końca kwietnia. Zakończono go przed
czasem. Powód? Duża liczba
złożonych wniosków, których
koszt realizacji wyczerpie
w tegorocznym budżecie gminy kwotę przeznaczoną na ten
cel.
Kolejny nabór wniosków współfinansowany jest z funduszy unijnych.
Ruszy prawdopodobnie w kwietniu.
W pilnych sytuacjach można zdemontować eternit na własny koszt i złożyć
zabezpieczone płyty na posesji. Zostaną odebrane w późniejszym terminie. W takiej sytuacji należy mieć
oświadczenie przedsiębiorcy, który
dokonał demontażu, o prawidłowości
wykonanych prac. Formularz oświadczenia do pobrania w pokoju nr 9
w urzędzie gminy, bądź z www.labunie.com.pl, zakładka – strefa mieszkańca – formularze. 		
KW

Wiedzą, jak gasić
pożary, jak ratować ludzi z wypadków. Mimo to
wciąż doskonalą
swoje umiejętności. Mowa o strażakach-ochotnikach
z gminy Łabunie, którzy wzieli
udział w szkoleniu
z pierwszej pomocy.
W niedzielę, 27 stycznia
w Domu Kultury w Łabuniach przeprowadzono

szkolenie dla strażaków
Ochotniczych
Straży
Pożarnych z terenu gminy Łabunie. Uczyli się
obsługi automatycznego
defibrylatora zewnętrznego (tzw. AED). Szko-

lenie
zorganizowane
zostało przez Oddział
Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łabuniach.

DSK

Ferie szyte na miarę
Pod takim hasłem w Bibliotece Publicznej Gminy Łabunie
odbyły się zajęcia dla tych,
którzy korzystali z uroków ferii. Było twórczo, kolorowo
i aktywnie.
Propozycja dla feriowiczów adresowana była do dzieci i młodzieży z gminy Łabunie. Uczestnicy wcielali się
w rolę artystów, którzy udowodnili, że
z guzika można stworzyć prawie portret i kartkę pocztową, a z gotowych

przedmiotów trójwymiarowe kompozycje. Nie zabrakło też pomysłów na
stworzenie książki. Uczestnicy zabawy udowodnili, że ferie można spędzić nie tylko przy komputerze. DSK

Trzej królowie
przemierzyli
gminę Łabunie
W niedzielę, 6 stycznia już po
raz piąty ulicami Łabuń przeszedł Orszak Trzech Króli.
Tradycyjnie przybyli z trzech
stron świata by spotkać się
w kościele parafialnym i tuż
po nabożeństwie wyruszyć
wraz z wiernymi w stronę nowonarodzonego Jezusa.
Cały orszak odbywał się w oryginalnej scenerii i nie chodzi tu tylko i wyłącznie o stroje czy dekoracje, ale
o otulone śniegiem drzewa, przysypane drogi i lecący z nieba biały puch.
Parskające konie, rozśpiewane anioły, sceny odgrywane z zaangażowaniem. Chwilami można było odnieść
wrażenie, że wszyscy przenieśli się
w czasie o 2019 lat za sprawą wehikułu czasu. Śmiało można powiedzieć,
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że tak było! Tym wehikułem sterowało dla mieszkańców gminy Łabunie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Łabunie przy współpracy Kościoła parafialnego oraz Wójta Gminy
Łabunie.
Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie

Kolejna inscenizacja - tym razem
związana ze świętami Wielkiej
Nocy zaplanowana jest na piątek
12 kwietnia. Będzie to Misterium
Męki Pańskiej.

Wydarzenia

O pożarach wie
wszystko
Wiedzę o zapobieganiu pożarów ma
w jednym paluszku. Mowa o Miłoszu Kisielińskim ze
Szkoły Podstawowej
w Łabuniach, który wygrał eliminacje
powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega
Pożarom”.

Eliminacje odbyły się we
wtorek, 26 marca w siedzibie straży pożarnej w Zamościu. W turnieju wystartowało 26 uczestników z 11
gmin powiatu zamojskiego.
Turniej był zorganizowany
w trzech grupach wiekowych dla: uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Miłosz wygrał w I grupie
wiekowej. Teraz wystartuje
w eliminacjach wojewódzkich.
Dodajmy, że eliminacje
gminne oprócz Miłosza wygrała w II grupie wiekowej
Kinga Zwolak ze SP w Łabuniach. Oboje reprezentowali naszą gminę we wspominanych
eliminacjach
powiatowych.
DSK

Jak karnawał,
to zabawa
Swój karnawał ma nie tylko Brazylia i Wenecja.
Jak się okazuje, takie klimaty można stworzyć
również w Łabuniach, Ruszowie i w Barchaczowie. Potrafiły to zrobić kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich działających w tych miejscowościach, które dla młodych mieszkańców
miejscowości zorganizowały Bal Karnawałowy.
Wszystkie imprezy odbywały się w lutym. Do zabawy zaproszono dzieci i młodzież. W każdej miejscowości zorganizowane były konkursy, pokazy i słodki poczęstunek.
W Łabuniach Panie z KGW przebrały się za Klauna,
Pszczółkę Maję i Tancerkę. W barwnych strojach zachęcały najmłodszych uczestników do zabawy. W Barchaczowie
animatorzy zaprosili dzieci do pociągu, którym objechały
prawie cały świat. Zatrzymywali się na poszczególnych
stacjach, na których brali udział w konkursach w zamian
otrzymując nagrody. Były też smakołyki. Największą niespodzianką była pizza. Kuchenne rarytasy przygotowało
Koło Gospodyń Wiejskich w Barchaczowie. Karnawałowo
było również w Ruszowie, gdzie także nie zabrakło atrakcji
dla najmłodszych. Panie z miejscowego KGW oprócz poczęstunku zorganizowały również dyskotekę dla młodzieży.
Organizatorami tych wydarzeń były KGW, Rady Sołeckie
oraz Wójt Gminy Łabunie.			
DSK

Iskierki promują gminę
Zespół Iskierki z Łabuń nagrywał piosenkę
promującą obszar Lokalnej Grupy Działania
Ziemia Zamojska, do której należy również nasza gmina. Już niedługo usłyszymy efekty ich
pracy.
Utalentowana dwunastka nagrywała piosenkę w studio G-Sound działające przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Grabowcu. Niedługo z jej udziałem powstanie teledysk.
Całość będzie promować obszar LGD Ziemi Zamojskiej,
w tym również gminę Łabunie. Utwór nagrywany był na
zlecenie stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska. Zespół
przygotowała kierująca Iskierkami Pani Halina Piskorz.
Muzykę stworzył instruktor muzyki GOK Grabowiec Karol Chilewicz, a autorem tekstu jest Piotr Piela z biblioteki
DSK
w Łabuniach. 					

fot. Dominik Kordyś

Srebrny Jubileusz
Obchodzili absolwenci Szkoły Podstawowej w Łabuniach, który odbył się 23 lutego b.r. z inicjatywy Alicji Ćmil (z domu Mołczan) i Jolanty Legieć (z domu
Kostrubiec). Na Uroczystość przybyli uczestnicy z Łabuń, Chełma, Warszawy i innych miast. Już nie dzieci
ale matki, ojcowie, oficerowie, sanitariusze, księgowe,
krawcowe, fryzjerki. Radosnym powitaniom, uściskom
i komplementom nie było końca. Przy suto zastawionych stołach wspominano lata szkolne. Płynęła melodia z repertuaru Czerwonych Gitar – „Tak bardzo
się starałem, do piórnika żaby wkładałem…”. Raczej
chrabąszcze dziewczynkom za kołnierz wkładałem.
Dziewczynkom też nogi podstawiałem, Ali piękne
włosy targałem. A jakie kary otrzymywałem? Włodek
przyznał się, że największą karą dla niego i kolegów
było siedzenie z dziewczynką w jednej ławce. Czy i teraz bylibyście nieszczęśliwi z tego powodu? Zapytałam żartobliwie. Odpowiedzieli śmiechem.
To była wspaniała uroczystość. Gratulujemy Wam kochani Jubilaci. Dziękujemy za zaproszenie i pamięć,
życzymy wielu jeszcze szczęśliwych rocznic.
Helena Pokrywka

Kwartalnik Gminy Łabunie
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Rozmawiamy o...

TUTAJ TEŻ TĘTNI ŻYCIE
Przynosi ulgę cierpiącym, zachęca młodzież z całej Zamojszczyzny do
akcji na rzecz chorych, promuje ideę wolontariatu. Tak działa już 20 lat.
Mowa o Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych, gromadzącym
wokół siebie osoby, którym nie jest obojętny los chorych. Części osób
hospicjum może kojarzyć się z cierpieniem i umieraniem. A gdyby
tak zamienić te słowa na wyrażenia: ulga w cierpieniu i godne
odejście? A gdyby tak dodać, że jest to miejsce, w którym też
tętni życie? Potwierdzenia tych słów szukamy u dyrektora
hospicjum – ks. Michała Przybysza.
Dominika Saran-Kudyba:
Minęło 20 lat od założenia
hospicjum Santa Galla. Jak
obchodziliście ten „jubileusz”?
Ks. Michal Przybysz:
W ubiegłym roku, 25 listopada obchodziliśmy 20-lecie działalności hospicjum.
Obchody
rozpoczęliśmy
od uroczystej mszy, której
przewodniczył ks. biskup
Mariusz Leszczyński. Później było spotkanie z zaproszonymi gośćmi, którzy
przez lata angażowali się
na rzecz hospicjum. Byli
obecni również przedstawiciele władz samorządowych i państwowych.

opieka paliatywna nie była
rozpowszechniona.
Stąd
pomysł, by otworzyć hospicjum, które miało służyć ludziom nieuleczanie chorym,
szczególnie na choroby nowotworowe. Rozpoczęliśmy
swoją działalność w 1998 r.
jako hospicjum domowe,
a od stycznia 2000 r. został
otwarty oddział stacjonarny. Do dzisiaj prowadzimy
hospicjum domowe (czyli
dojeżdżamy do domów pacjenta) i mamy też oddział
stacjonarny, gdzie przyjmujemy pacjentów w ciężkim
stanie, gdy rodzina nie jest
już w stanie sobie poradzić,
gdy taki pacjent wymaga
całodobowej opieki.

Skąd pomysł, by założyć
hospicjum właśnie w tym
miejscu – na ziemi łabuńskiej?
Kiedy Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa przejmowało od gminy Łabunie
zespół pałacowo-parkowy
powstał taki zapis, że na
tym terenie powstanie jakieś dzieło charytatywne.
Nie było określone – jakie.
W tym czasie intensywnie
rozwijał się ruch hospicyjny
w Polsce. Na naszym terenie właściwie nie było żadnego hospicjum. Tutaj

Jak wyglądały początki
działalności hospicjum?
Ja nie zakładałem hospicjum. Tym zajmował się
ks. Bogusław Witkowski.
Pamiętam jednak początki działalności hospicjum.
Jeszcze wtedy znajdowało się w pałacu, który nie
był wyremontowany. Były
przygotowane tylko dwa
pomieszczenia, gdzie pielęgniarki miały swoje zaplecze i stamtąd wyjeżdżały do
domów pacjentów. Wtedy
były to ciężkie warunki. Byłem tu w 2000 r. jako kleryk,
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więc to obserwowałem.
Kiedy
już właśnie ruszył oddział stacjonarny, to te warunki znacznie się poprawiły, bo jedna
z oficyn została wyremontowana. Byli tam przyjmowani pacjenci. Początki jednym słowem były trudne.
Tu w ogóle wszystko trzeba
było organizować od nowa.
Pierwszy raz przyjechałem
w 1998 r. na kilka dni. Byłem wtedy trochę przerażony tym, co tu zobaczyłem.
Budynki były w ruinie, oficyny w surowym stanie a park
zaniedbany. Jak już zostałem dyrektorem, przez lata
to wszystko porządkowałem i kontynuowałem to, co
zaczęli poprzednicy.
Co zmieniło się przez te 20
lat w funkcjonowaniu hospicjum Santa Galla?
Na początku było 14 łóżek.
Dzisiaj mamy podobną
ilość dlatego, że przez lata
budynek ten sam, miejsca
się nie zmieniły. Dopiero
w zeszłym roku rozpoczęliśmy rozbudowę hospicjum,
by dalej podnosić komfort
i żeby więcej osób mogło
korzystać z tej pomocy.
Potrzebujących stale przy-

bywa. Przez te 20 lat podnosiliśmy standard. Zagospodarowaliśmy
również
poddasze, które zostało
przeznaczone na potrzeby socjalne, magazynowe,
bo to wszystko kiedyś
na dole musieliśmy
zmieścić.
Kiedy
mieliśmy poddasze do dyspozycji,
było dużo łatwiej.
Myślę, że teraz
– po rozbudowie
– będą to warunki,
o jakich od dawna marzyliśmy. Dbamy również
o sprzęt medyczny. Jeżeli
stary sprzęt zużywa się,
kupujemy nowy – m. in. łóżka, pompy, koncentratory.
Zresztą, cały czas zgłaszają się potrzebujący, czasem
tworzą się tzw. kolejki. To
odpowiedź na to, że rozbudowa jest potrzebna; ale
jest też zapotrzebowanie
na domową opiekę. Obecnie mamy ok. 25 pacjentów
objętych opieką domową.
Warto dodać, że zmieniła
się mentalność ludzi mimo,
że nie zmieniła się nasza
praca. Jestem już tutaj 17
lat i widać, że zmienia się
podejście, bo kiedyś społeczeństwo bało się samego słowa „hospicjum”. Dzisiaj hospicjum jest czymś
normalnym w mentalności
ludzi. Jest to też niejako owoc naszej pracy, bo
oprócz opieki medycznej
prowadziliśmy
również
działalność edukacyjną poprzez spotkania z dziećmi
i młodzieżą, poprzez angażowanie w wolontariat wiele
szkół. Dzisiaj jest to wyższy
poziom świadomości i zrozumienia, że hospicjum jest
potrzebne, gdy np. rodzina

Rozmawiamy o...
nie jest w stanie sobie poradzić z opieką. Tak niestety
czasami bywało, że męczyła się rodzina i pacjent, bo
jedni i drudzy nie radzili sobie z tym wszystkim.
Czy zdarzały się takie chwile w 20-letniej działalności,
że  hospicjum nie miało funduszy i myślano: Co będzie
jutro?
Zdarzało się tak i to przez
długi czas. Zawsze byliśmy
na długach. Były takie momenty, że nie wiedzieliśmy,
czy będziemy dalej funkcjonować czy będziemy
prowadzić inną działalność
w tym miejscu. Problemy
jednak udało się przezwyciężyć i dopiero 2017 r.
przyniósł poprawę. Wtedy
zmieniło się finansowanie
ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Wcześniej
to w zasadzie tylko długi.
Jak były już pieniądze, to
nie zastanawialiśmy się,
w co zainwestować, co
ulepszyć, ale co spłacić. Teraz możemy sobie pozwolić
na podniesienie standardu.
Jak wygląda opieka nad pacjentami ze strony personelu medycznego?
Personel zatrudniony jest
na etacie. Pielęgniarki pracują całodobowo, a lekarze mają dyżury. Obecnie
mamy czterech lekarzy
i 14 pielęgniarek. Ponadto
jest jeszcze personel pomocniczy. Są salowe, jest
psycholog, rehabilitant, administracja i kuchnia. To
sztab ludzi, który pracuje na
to, żeby ludzie mieli dobrą
opiekę.
Z jakich regionów trafiają
pacjenci do hospicjum?
Głównie z powiatu zamojskiego, ale i sąsiednich:
tomaszowskiego, hrubieszowskiego, biłgorajskiego.
Zdarzają się również chorzy
z powiatu krasnostawskiego i z dalszych regionów.
Trafiają do nas głównie
pacjenci z chorobami nowotworowymi, są też osoby
z owrzodzeniami odleżynowymi czy innymi chorobami,
które są kwalifikowane jako
takie, że hospicjum może
taką osobę objąć opieką.
Czy wolontariusze również
angażują się w pomoc chorym?

Mamy wolontariuszy, ale
ich rola jest pomocnicza.
Ich zadaniem jest towarzyszenie choremu czy pomoc
w prostych czynnościach
takich jak karmienie albo do
towarzystwa: posiedzieć,
porozmawiać poczytać czy
wyjść na spacer. Obecnie
mamy około dwudziestu
wolontariuszy. Pomagają
również w różnych akcjach
czy uroczystościach organizowanych przez hospicjum.
Wiadomo, że nie każdy
w takim miejscu może zostać wolontariuszem. Jak
wygląda proces przyjęcia
w szeregi „pomocników”?
Jest rozmowa i przygotowanie. Przychodzą do nas
osoby, które orientują się,
do jakiego miejsca idą.
Mamy też rodzaj wolontariatu, w który angażują się
ludzie młodzi, ale oni biorą
udział w różnych akcjach
i zbiórkach w miejscu, gdzie
mieszkają – np. w szkołach,
więc nie mają bezpośredniego kontaktu z chorym.
Ostatnią taką akcją był
„Pączek dla hospicjum”.
Oni też są naszymi wolontariuszami, bo angażują się
w pomoc dla hospicjum. To
są wolontariusze akcyjni,
a ci – co przychodzą na oddział – są wolontariuszami
medycznymi.
Ja wygląda proces przyjęcia do hospicjum?
Wystarczy skierowanie od
lekarza rodzinnego bądź ze
szpitala – to zależy, skąd
trafia do nas pacjent. Niezbędna jest również dokumentacja medyczna i potwierdzenie ubezpieczenia
oraz dokument tożsamości.
Oprócz hospicjum jest jeszcze jego otoczenie: park,
mini-zoo. Patrząc z boku
widać, że to funkcjonuje
jako całość.
Funkcjonuje, ale hospicjum
zdominowało naszą działalność i jest coraz bardziej
rozpoznawalne w regionie.
Zoo jest również coraz bardziej rozpoznawalne i ono
też służy. Jest też kaplica
i dom rekolekcyjny. U nas
życie toczy się normalnie
i nie jest podporządkowane
tylko i wyłącznie hospicjum.
Mi chodziło o to, by ta naszą działalność hospicyjną

wpisać w codzienność. Jak
ktoś przyjeżdża nikt się nie
dziwi, że jest tu hospicjum,
nie zastanawia się: jak
się zachować, co mówić.
Tu też jest życie.
Dowodem na to, że „tu też
jest życie – jest rozbudowa.
Kiedy hospicjum przyjmie
kolejnych pacjentów?
Rozbudowa ruszyła w lipcu
ubiegłego roku. Obecnie
mamy budynek w stanie surowym. Jest przykryty, teraz wstawiane są okna. Na
ten rok planujemy jeszcze
zrobić instalacje wewnętrzne. Może jeszcze uda nam
się zrobić posadzki i tynki.
Mamy nadzieję, że w 2020
r. przynajmniej sale dla chorych będą oddane do użytku, a poddasze w późniejszym terminie. Liczba łóżek
wzrośnie do 20-22. Do tego
jeszcze powstaną m. in.
sale zabiegowe. W drugim
etapie będziemy starali się
pozyskać środki na zakup
wyposażenia. Zaplanowany
koszt inwestycji to ok. 700800 tys. zł. Trochę materiałów pozyskujemy za darmo;
od firm otrzymujemy materiały i duże rabaty. W przeciwnym wypadku budowa
zamknęłaby się kwotą ponad 1 mln zł.
Czy 1% może przyczynić
się do rozbudowy hospicjum?
Tak. Można wskazać naszą
organizację, podając KRS
i wtedy ten podatek przechodzi na nasze stowarzyszenie. Rok temu w ramach
1% pozyskaliśmy prawie
212 tys. zł. Do rozbudowy
hospicjum przyczynia się
jednak nie tylko 1%. Prowadzimy różne zbiórki na parafiach, akcje w szkołach czy
akcję zbierania nakrętek,
na rozbudowę gromadzimy
również środki z wpłat. To
wszystko ma wpływ na to,
jak szybko te prace będą
postępowały. Jeżeli będzie
to szło tak dobrze, jak do tej

Kwartalnik Gminy Łabunie

pory to myślę, że zakończymy inwestycję w ciągu 2-3
lat.
Jakie hospicjum ma potrzeby?
Najbardziej potrzebne są
koncentratory
tlenowe,
materace przeciwodleżynowe, łóżka. Te ostatnie
wymieniamy w miarę potrzeb, gdyż wchodzą nowocześniejsze, one ułatwiają
też pracę pielęgniarkom.
Bieżące potrzeby to również opatrunki i pampersy
dla dorosłych. To są rzeczy
bieżące, które najbardziej
są potrzebne.
Oprócz działalności hospicyjnej angażujecie się
w promocję i organizację
wolontariatu. Ostatnio na
realizację zadania publicznego pozyskaliście z budżetu gminy Łabunie 1000
zł. Na jakie wydarzenie
pozyskaliście
fundusze?
Może zaprośmy na koniec
na to przedsięwzięcie naszych czytelników.
To będzie dzień dziecka
pt. „Radość z pomagania
2019”. Na początku każdego roku szkolnego rozpoczynamy różne kampanie,
w które angażujemy prawie
100 szkół z naszego regionu. Największe z nich,
to „Pola nadziei”, gdzie
w październiku wysadzane
są żonkile. W czerwcu jest
podsumowanie całego roku
działalności i zapraszamy
do nas przedstawicieli z różnych szkół. W ramach Dnia
Dziecka imprezą „Radość
z pomagania” dziękujemy
właśnie młodym ludziom
za ich zaangażowanie. Od
dwóch lat tą imprezę organizujemy wspólnie z Gminą
Łabunie. Uczestniczy w niej
około 800 dzieci. W tym
roku planowana jest na 3
czerwca.
Jednym słowem
tutaj też tętni życie!
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Pierwsza pomoc dla życia i ...zęba
Z takiej lekcji skorzystali uczniowie
Szkoły Podstawowej w Łabuniach.
W ramach akcji edukacyjnej „SOS dla
uszkodzonego zęba”- „SOS dla zdrowia i życia” odbyła się pogadanka
uczniami klas I-III. Pracownicy Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed w Zamościu tłumaczyli najmłodszym, jak postępować w przypadku
kontuzji zęba oraz zagrożenia życia
i zdrowia.
Kamila najlepsza z „gegry”
Kamila Wróblewska - uczennica klasy
VIII b Szkoły Podstawowej w Łabuniach została finalistką Wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu Geograficznego w Lublinie. Do sukcesu
Kamili przyczyniła się Pani Danuta
Bosiak – nauczyciel geografii, WOS
i WDŻ.

ru szkolnego wprowadziły ponownie
uczestników Jasełek w świąteczny
klimat.
Bezpieczni na drodze
Uczniowie z gminy Łabunie najlepsi
w konkursie dotyczącym bezpieczeństwa na drodze. Milena Piłat i Mateusz Traczuk zajęli I miejsce. Wyróżniona została też Weronika
Burdzy. Organizatorem XI
edycji konkursu plastycznego „ Bezpieczni na
drodze” był WORD
w Zamościu.

VIII i klasy III dotychczasowego gimnazjum. Okazja była szczególna,
bo szkołę opuści w czerwcu ostatni oddział
gimna-

Poloneza czas zacząć
Tymi słowami zakończyło się przemówienie i zaczął się dostojny taniec.
Tak rozpoczęto 18 bal gimnazjalny
w Szkole Podstawowej w Łabuniach.
Wydarzenie odbyło się 2 lutego.
Karnawał w szkole
Sale gimnastyczne wyglądały inaczej
niż zwykle, zamieniły się w prawdziwe sale balowe. Tak w karnawałowych klimatach bawili się uczniowie
Szkoły Podstawowej w Łabuniach
i Łabuńkach Pierwszych.
Doskonalili język polski
Szkoła Podstawowa w Łabuniach
obchodziła Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego. Zorganizowano
konkursy wiedzy o języku polskim.
Jasełka w szkole
Był Jezus i Trzej Królowie. Zabrzmiały też kolędy. Uczniowie kl. II i VIII ze
Szkoły Podstawowej w Łabuńkach
Pierwszych zaprezentowali na jasełkach biblijne wydarzenia. Wydarzenie
biblijne oraz kolędy w wykonaniu chó-

Historyczny polonez
Współczesność integrowała się z historią. Tak można nazwać historyczny
Bal Absolwenta, który w sobotę, 9 lutego odbył się w Szkole Podstawowej
w Łabuńkach Pierwszych.
W balu uczestniczyli uczniowie klasy

zjum
i po raz pierwszy,
po blisko dwudziestoletniej przerwie, klasa ósma.

NA SPORTOWO

Odejdź od kompa,
przyjdź na ORLIK!
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Już wiosna, czas przegonić
nudę i dać się porwać wiosennym klimatom. Jak to zrobić?
Skrzyknij paczkę znajomych
ze szkoły lub swoich sąsiadów i przyjdź na boisko Orlik
w Łabuniach. Ruszył nowy
cykl zajęć i gier sportowych.
Podobnie, jak w ubiegłym roku, na
boisku Orlik w Łabuniach organizowany jest cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z te-

renu gminy Łabunie. Możecie pograć
w siatkę, piłkę nożną i koszykówkę,
ale nie tylko. W programie są też gry
i zabawy. O atrakcje dba dwóch animatorów sportowych. To wszystko
czeka na was każdego popołudnia,
przez siedem w dni tygodniu. Zajęcia
potrwają do później jesieni.
Jeżeli macie swoje pomysły na zajęcia, to przedstawcie je animatorom, gdy już pojawicie się na Orliku.
Odejdźcie na chwilę od komputerów
i przekonajcie się, że rozmowa „na
lajfa” i wspólne spędzanie czasu to
też extra sposób na zdobycie nowych
znajomości i na poprawę sylwetki na
wiosnę. 			
DSK

Wyjazd do BOUNCE
To musiała być niesamowita frajda. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych byli w największym w
Europie dmuchanym parku rozrywki!
Takie miejsce znajduje się w Lublinie. Do dmuchanego parku
rozrywki Bounce wybrali
się uczniowie, którzy brali udział
w szkoleniu
dotyczącym

W środę, 27 lutego szkoła zaprosiła
Aleksandra Tkacza i jego „Teatr Iluzji”. Uczniowie mogli zobaczyć wiele
sztuczek, m. in. unoszenie się w powietrzu, znikanie i pojawianie się oraz
„przecinanie” osoby (jednej z nauczycielek).
Zagrali dla WOŚP
Prawie 1400 zł - tyle pieniędzy w ramach akcji WOŚP udało się nazbierać uczniom ze Szkoły Podstawowej
w Łabuniach. W akcję zaangażowane
były cztery uczennice: Oliwia Gwozda, Katarzyna Juśko, Julia Krupa i
Kamila Wróblewska. Wolontariuszki rozdawały serduszka i zbierały
datki do puszek.
Anielskie śpiewanie
To hasło Szkolnego Konkursu Kolęd, który po raz kolejny odbył się w
Szkole Podstawowej w Łabuńkach
Pierwszych. O wygraną walczyło 27
uczestników wydarzenia. Organizatorem była Anna Pyś. Do udziału zgłosiło się 27 uczestników w kilku grupach
wiekowych: I kategoria: przedszkole i
klasa 0, II kategoria: kl. I – II, III kategoria: kl. IV – VII oraz IV kategoria: kl.
VIII i gimnazjum.

tworzen i a
ozdób
choinkowych.
Czary mary w
szkole
Latający stół, znikające
przedmioty a nawet... przecięcie nauczycielki na pół....
Pewnego dnia – zamiast lekcji
– pojawiły się czary. To za sprawą Teatru Iluzji, który wprowadził uczniów w
świat magii. Tak było w Szkole Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych.

Szkoła to nie tylko nauka
O tym, że szkoła to nie tylko nauka,
przekonują się uczniowie Szkoły Podstawowej w Łabuniach. Pojechali na
odstresowanie się od lekcji na zamojskie lodowisko. Uczniowie mieli
nie tylko frajdę z „tańca na lodzie”.
Wyprawa była sposobem na aktywne
spędzanie czasu, a przy okazji propagowała zdrowy styl życia. W czasie
godzinnej jazdy uczniowie doskonalili
swoje umiejętności łyżwiarskie. Niektórzy uczyli się od podstaw i także
odnieśli sukces. Organizatorem odskoczni od nauki, pisania i sprawdzianów był Witold Lipczewski – nauczyciel wychowania fizycznego.

DSK

NA SPORTOWO
Passa trwa
Pochodzący z Łabuń zawodnicy Zamojskiego Klubu Karate Kyokushin na każdych
zawodach stają na podium.
Na Mistrzostwach Makroregionu
Wschodniego i Międzywojewódzkich
Mistrzostwa Młodzików w Karate Kyokushin w Radzyminie na Mazowszu
nie do pokonania był Wiktor Kolaja,

który w kategorii junior do 60 kg kumite zajął I miejsce. Na II pozycji uplasował się z kolei Dawid Kolaja, który
startował w kategorii senior kata. Na
IV Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin o Puchar Wójta Gminy Kąkolewnica I m-ce w kategorii kumite zdobył Ania Kania, II miejsce w tej samej
kategorii zajął Dawid Kania, i Marcin
Jastrzębski, a IV pozycję w kategorii
kata zajął Dawid Tymczuk. To nie jedyny sukces naszych sportowców. Na
VI Turnieju Karate Kyokushin o Puchar Wójta Gminy Chodel, czołowe
miejsca zajęli: Alan Kania - I m-ce
Kwartalnik Gminy Łabunie

w kategorii kumite oraz III m-ce w kategorii kata, Dawid Kania I m-ce w kategorii kumite i I m-ce w kategorii kata,
Marcin Jastrzębski II m-ce w kategorii kumite i Dawid Tymczuk III m-ce
DSK
w kategorii kata. 		
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Wydarzenia

NA SPORTOWO
Międzynarodowy Kyokushin
Międzynarodowy Turniej Karate Kyokshin o Puchar Wójta
Gminy Łabunie odbędzie się
13 kwietnia w Łabuniach. Rezerwujcie czas na kibicowanie
i oglądanie tej sztuki walki.

SPARta na SPARingach
Przyczyna strzelił gola, ale czy taka Sparty
dola, by przeciwnik ją pokonał? Jaka to przyczyna? Trzeba działać, bo zaraz runda wiosenna się zaczyna.

W ramach turnieju odbędą się jednocześnie Mistrzostwa
Województwa Lubelskiego Karate Kyokushin Młodzików
i Juniorów Młodszych IKO. Udział w tym sportowym wydarzeniu wezmą zawodnicy z Polski i Ukrainy. Do walki
o medale stanie ponad 200 zawodników. Impreza rozpocznie się o godz. 10.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Łabuńkach.
Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Łabunie –
Mariusz Kukiełka.				
DSK

Młociarz z Łabuń dogoni
Pawła Fajdka?
69,67 m – tyle wynosi rekord życiowy Michała Mazura z gminy Łabunie w rzucie młotem.
Za ten wynik i wiele innych został doceniony.
Michał Mazur – młociarz z Wólki Łabuńskiej otrzymał specjalną nagrodę za swoje sportowe sukcesy. Wręczył mu
ją we wtorek, 8 stycznia, Wójt Gminy Łabunie – Mariusz
Kukiełka. Michał Mazur to doświadczony lekkoatleta. Ma
na swoim koncie wiele tytułów i znaczących sukcesów.
W 2016 r. zajął I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów
Młodszych w rzucie młotem, a rok później w tych samych
zawodach uplasował się na III pozycji. W 2018 r. ponownie zwyciężył. Rekord życiowy Michała Mazura w rzucie
młotem 6 kg wynosi 69,67 m. 			
DSK

1:3 – takim wynikiem dla łabuńskich piłkarzy skończył się
jeden z meczy sparingowych przygotowujący do rozgrywek ligowych. GKS Sparta Łabunie została pokonana
przez drużynę Hetmana Zamość (juniorzy młodsi). Bramkę strzelił dla naszych Michał Przyczyna. Sparta rozegrała
w sumie 4 mecze sparingowe. O to wyniki: Hetman Zamość (jun.st.) – Sparta Łabunie 3:0 (2:0), Sparta Łabunie
– Kryształ Werbkowice (jun.st) 6:0 (3:0), Hetman Zamość
(jun.mł.) – Sparta Łabunie 3:1 (1:0), Sparta Łabunie –
Ruch Izbica 6:6 (1:2). Do chwili zamknięcia naszego numeru nasi piłkarze szykowali się do ostatniego sparingu
z Deltą Nielisz. Pierwszy mecz w rundzie wiosennej Sparta Łabunie rozegra najprawdopodobniej w pierwszy weekend kwietnia. Zmierzy się z Tarpanem Korchów.
Wspieramy naszych, kibicujemy pozytywnie !

IV Turniej dzikich drużyn
Prawie setka zawodników zagrała w Łabuniach
w piłkę nożną. Tak było na Turnieju Dzikich
Drużyn w gminie Łabunie.
W niedzielę, 10 lutego na hali sportowej w Łabuńkach
Pierwszych odbyła się czwarta edycja dla Szkół Podstawowych Turnieju Dzikich Drużyn w Halowej Piłce Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Łabunie. Do turnieju zgłosiło się 15
drużyn. Łącznie wystartowało w nim 96 zawodników i zawodniczek. Rozgrywki prowadzone były w trzech grupach
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wiekowych. Jak przedstawia się klasyfikacja końcowa?
Najlepsza drużyna dziewczyn:FC Jednorożce, najlepsze
drużyna chłopców młodsza grupa:FC TEAM, najlepsza
drużyna chłopców starsza grupa: LHS. Przyznano również wyróżnienia indywidualne dla Kingi Karchut (najlepsza zawodniczka), Wiktora Nicponia (najlepszy zawodnik
w grupie młodszej), Krystiana Sokołowskiego (najlepszy
zawodnik w grupie starszej), Patrycji Ryszczuk (najlepsza bramkarka), Wiktora Gryszyna (najlepszy bramkarz
w gr. młodszej), Kacpra Bondyry (najlepszy bramkarz
w gr. starszej). Każdy z uczestników otrzymał nagrodę w postaci piłki nożnej. Organizatorem turnieju byli:
Wójt Gminy Łabunie, Gminny Klub Sportowy Sparta Łabunie,
SP w Łabuniach i SP w Łabuńkach Pierwszych.
DSK

Wokół jednego zabytku

ŚWIĘCI PAŃSCY Z KOŚCIOŁA W ŁABUNIACH

ŚWIĘTA ANNA

W wizytacji łabunieckiego kościoła z 1727 roku jest wymieniany ołtarz św. Anny, co oznacza, że w środkowej części nastawy
znajdował się obraz przedstawiający matkę Najświętszej Maryi
Panny.
Wiadomości o św. Annie znajdują się
tylko w apokryfach: księgach powstałych bez natchnienia Ducha Świętego.
Anna urodziła się w Judei, jej rodzinny
dom był w Betlejem. Jej rodzice – Stolanus i Emerentiana – byli potomkami
królewskiego rodu Dawida. Nie posiadali ziemskich dostatków, byli cnotliwi
i sprawiedliwi i żyli w bojaźni Bożej,
pełniąc dobre uczynki. Życie ich upływało na modlitwie, rozmyślaniu o rzeczach duchowych i pracy.
Anna otrzymała od swoich rodziców
staranne wychowanie pogłębione
przez służbę w Świątyni Jerozolimskiej. Swojego męża Joachima, który
także pochodził z pokolenia Dawidowego poślubiła w wieku 24 lat. Choć
byli szczęśliwym małżeństwem, zostali doświadczeni brakiem potomstwa. W ciągu 20 lat małżeństwa nie
doczekali się ani synów, ani córek.
W kulturze żydowskiej brak dziecka
był uważany za hańbę i karę Bożą.
Pewnego popołudnia, gdy Anna udała
się do ogrodu, by tam opłakiwać swoje życie, ukazał się anioł, który zapowiedział narodzenie dziecka.
Święta Anna poczęła Najświętszą Maryję Pannę bez zmazy grzechu pierworodnego. Ten dogmat przyjął Kościół 8 grudnia 1854 roku. W 45. roku
życia Anny urodziła się dziewczynka.
Zgodnie ze zwyczajem żydowskim 80
dni po narodzeniu Maryi rodzice przynieśli ją do świątyni, aby złożyć przepisaną prawem ofiarę i spełnić ślubowanie. W wieku 14 lat Maryja została
żoną Józefa. Wkrótce zmarł Joachim.
Anna zamieszkała z córką i jej mężem
w Nazarecie. W godzinie śmierci pożegnała się z najbliższymi, poleciła

Zamość, kolegiata, płaskorzeźba
prorokini Anny, która uczestniczy
w ofiarowaniu Chrystusa w świątyni,
fot. A. Szykuła-Żygawska, 2009 r.
Bogu swego ducha i zasnęła w Panu
przy błogosławieństwie Jezusa i przy
modlitwie Maryi i Józefa. Ciało jej pochowano blisko ciała Joachima w Dolinie Jozafata.
Kult św. Anny należy do najstarszych
na terenach Rzeczypospolitej i ma
średniowieczny rodowód. Kształtował
się pod wpływem nabożeństwa dla
Najświętszej Maryi Panny. Cześć oddawana św. Annie upowszechniła się
najpierw w Niemczech, stąd promieniowała na Śląsk. W całej Polsce kult
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św. Anny upowszechnił się w XIV wieku, najpierw w największych ośrodkach: ku jej czci wzniesiono kościoły
w Warszawie, Katowicach. Sanktuaria
św. Anny znajdują się w Smardzewicach koło Tomaszowa Mazowieckiego i w Sobótce koło Wrocławia, a także w Lubartowie. Jako swoją patronkę
obrało ją pięć powstających zakonów
żeńskich. Duży wpływ na rozpowszechnienie kultu św. Anny wywarli
Bernardyni i Franciszkanie.
Na terenie Ordynacji Zamojskiej kult
św. Anny należał do najstarszych. Do
członków bractwa któremu patronowała należał m in. kanclerz Jan Zamojski. Pod patronatem świętej powoływano kaplice. XVII-wieczne obrazy
przedstawiające św. Annę znajdują
się w kościołach p.w. św. Mikołaja
w Szczebrzeszynie i Turobinie. Pod
koniec XVII wieku wzniesiono kościół
Klarysek w Zamościu i kościół w Tarnogrodzie, którym patronowała. Wówczas kult św. Anny upowszechniała
jej imienniczka – Anna Franciszka
z Gnińskich, żona IV ordynata Marcina Zamoyskiego.1 – Po śmierci Marcina do niej to należały Łabuńki.
Część poświęconych św. Annie fundacji miała charakter osobisty, dokonywały ich jej imienniczki, ale w źródłach
brak informacji kto był fundatorem
obrazu św. Anny w kościele w Łabuniach. Nie wiadomo też jaką scenę
przedstawiał obraz. Anna – matka
Maryi jest przedstawiana najczęściej
w scenach wraz ze swą córką jako
dziewczynką, lub jako św. Anna Samotrzeć z Maryją i małym Jezusem.
W kolejnej wizytacji kościoła z 1817
roku obraz i ołtarz pod jej wezwaniem
nie są już wymieniane.

1
AAL, Rep. 60 IV b, sygn. 213, s. 29. Bractwo p.w. św. Anny działało od XVIII wieku przy
parafii w Bukowinie. M. T. Zahajkiewicz ks., dz.
cyt., s. 341 i 316.

Wydawca: Gmina Łabunie Adres redakcji: Urząd Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie tel.: 84 611 30 19
e-mail: redakcja@labunie.com.pl; www.labunie.com.pl
Redaktor naczelny - Bogdan Szykuła, Redakcja - Dominika Saran-Kudyba, Stali współpracownicy - Agnieszka Szykuła-Żygawska;
Skład - Adam Sokołowski Druk: FastGraw Robert Ciesielski, ul.Lwowska 40, 22-400 Zamość; www.fastgraw.pl
Nakład: 750 egz.

KALENDARZ WYDARZEŃ
CO?

GDZIE?

KIEDY?

Łabunie

Kwiecień

Łabuńki Pierwsze

Kwiecień

Powiatowy Dzień Strażaka

Łabunie

Maj

Wielka Majówka w Łabuniach

Łabunie

Maj

Izba Muzealna
w Barchaczowie

Czerwiec

Łabunie

Maj/Czerwiec

teren gminy Łabunie

Czerwiec

Wierzbie

Czerwiec

Wólka Łabuńska

Czerwiec

Łabunie

Czerwiec/Lipiec

Majdan Ruszowski

Lipiec

Piknik Rodzinny

Mocówka

Lipiec

Piknik Rodzinny

Barchaczów

Lipiec

Łabunie

Lipiec/Sierpień

teren gminy Łabunie

Sierpień

Dożynki Gminno-Parafialne

Łabunie

Wrzesień

Piknik Rodzinny Ziemniak

Ruszów

Wrzesień

Barchaczów

Listopad

10-lecie KGW Wierzbie

Wierzbie

Listopad

Wigilia dla mieszkańców

Łabunie

Grudzień

Turniej Mikołajkowy o Puchar WG Łabunie

Łabunie

Grudzień

Misterium Męki Pańskiej
Obchody 74. rocznicy mordu na żołnierzach AK, BCh i
ludności Łabuniek

Rajd pieszy Czerwony Kapturek
Turniej o mistrzostwo Zamojskiego Związku Piłki Nożnej
kategoriach Orlik Młodszy i Orlik Starszy
III Gminna Gra Terenowa Leśne Nowiny
Noc świętojańska
Biesiada
Rodzinny piknik sportowo-rekreacyjny
Początek Lata

Dzień otwarty Sparty
Rajd rowerowy Doliną Górnej Łabuńki

Przegląd Pieśni Żołnierskiej

GORĄCE WYDARZENIE
OSP Łabunie, OSP Ruszów
i strażak z OSP Łabunie – Sławomir Umylański walczą w plebiscycie „Strażak Lubelszczyzny” organizowanym przez
Kurier Lubelski. Ci, którzy na co
dzień ratują życie i gaszą pożary
mają szansę zostać najlepszymi
w Polsce. Wszystko w rękach
mieszkańców gminy Łabunie
i tych, którzy kibicują naszym
strażakom. To od nas zależą
głosy i ich zwycięstwo.

OSP Łabunie i OSP Ruszów walczą
o tytuł Jednostki OSP Roku, a Sławomir Umylański o tytuł Strażaka Roku.
Konkurs składa się z trzech etapów:
powiatowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego Jego wyniki przesądzą,
czy nasi przejdą do II etapu Tu głosowanie ruszy 19 i potrwa do 30
kwietnia. W trzecim etapie konkursu
(ogólnopolskim) znajdą się ci, którzy
zwyciężą na etapie wojewódzkim.
W tym przypadku głosowanie wystartuje 4 maja. Zakończy się 10 dni później.

Jak oddać głos?
Sławomir Umylański
wysłać sms na numer 72355
o treści LST.279
OSP Łabunie
wysłać sms na numer 72355
o treści LJD.242
OSP Ruszów
wysłać sms na numer 72355
o treści LJD.96
Głosowanie potrwa do 16 kwietnia.
Koszt sms 2,46 z VAT

