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Strażacy świętowali

POWIATOWY

DZIEŃ STRAŻAKA
W niedzielę, 5 maja w Łabuniach
odbył się Powiatowy Dzień Strażaka.
Uroczystość rozpoczęła się w południe od
uroczystej mszy. Mszę celebrowali: ks. Prałat dr Wiesław Galant – kapelan diecezjalny,
ks. kan. Andrzej Chmaj – Kapelan Strażaków
powiatu zamojskiego, ks. kan. Piotr Rawlik –
Proboszcz Parafii w Łabuniach Po nabożeństwie odbył się ceremoniał strażacki. Jednym
z ważniejszych elementów uroczystości było
wręczenie Złotego Znaku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz przekazanie
nowego samochodu pożarniczego dla OSP
Łabunie. Część oficjalną uświetniła łabuńska Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza
Zbigniewa Pieczykolana. Po niej uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w pikniku
strażackim, na którym prezentowano pojazdy
pożarnicze: zabytkowe jaki i współczesne.
Dodatkową atrakcją obchodów był symulator
dachowania. Dla zgromadzonej publiczności
występowały lokalne zespoły: Ogrodniczki
z Łabuniek Pierwszych, Łabuńskie Iskierki,
Barchaczowskie Superbabki, Duet One i zespół Grześki z Ruszowa.
Udział w uroczystościach wzięli zaproszeni
goście: Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm
RP, Jerzy Chróścikowski – Senator RP, Piotr
Zmarz – Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

w Lublinie, Krzysztof Gałaszkiewicz – radny sejmiku województwa, Alina Bujnowska
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Piotr
Błażewicz – przewodniczący zamojskiej Rady
Miasta, Stanisław Grześko – Starosta Zamojski, Krzysztof Rusztyn – przewodniczący
Rady Powiatu Zamojskiego, radni powiatu
zamojskiego, st. bryg. Jacek Sobczyński –
Komendant Państwowej Straży Pożarnej
w Zamościu, Płk. Dariusz Bernat – Dyrektor
Zakładu Karnego w Zamościu, ppłk. Leszek
Winogrodzki – Dowódca 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, ppłk. Jerzy Muzyka
– Komendant 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, mjr. Stanisław Tyczyński – zastępca Komendanta WKU w Zamościu, insp. Wiesław Pawluk – Komendant
Miejskiej Policji w Zamościu, Nadkomisarz
Sławomir Juś – z-ca Naczelnika Lubelskiego
Urzędu Celno-Skarbowego, Mariusz Branecki
– wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu, Leszek Dmitroca – Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów
Lubelski, Mieczysław Skiba – płk. w stanie

spoczynku, Edward Wisza – st. bryg. w stanie spoczynku, st. bryg. w st. spocz. Roman
Popajewski. Wśród zaproszonych gości byli
również burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu zamojskiego.
Gminę Łabunie na uroczystościach reprezentowali: Mariusz Kukiełka – Wójt Gminy Łabunie, Bogumiła Maziarczuk – sekretarz gminy
Łabunie, Elżbieta Kuźma – Przewodnicząca
Rady Gminy Łabunie, Mariusz Kliza – z-ca
Przewodniczącego Rady Gminy Łabunie,
radni i sołtysi Gminy Łabunie. Udział w uroczystościach wzięli również: Prezesi oraz Komendanci Gminni Związku OSP RP powiatu
zamojskiego, strażacy i mieszkańcy oraz goście, którzy odwiedzili gminę Łabunie w długi
majowy weekend.
Organizatorami Powiatowego Dnia Strażaka
w Łabuniach byli: Stanisław Grześko – Starosta zamojski, st. bryg. Jacek Sobczyński
– Komendant miejski PSP w Zamościu, druh
Kazimierz Mielnicki – Prezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu oraz
Mariusz Kukiełka – Wójt gminy Łabunie.
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Ochotnicza Straż Pożarna w Bród60-lat OSP BRÓDEK
ku ma już 60 lat. Okazją do świętowania były uroczyste obchody Mróz (Komendant Gminny OSP i Naczelnik wodniczącego Rady Gminy Łabunie, radni
a potem piknik strażacki dla miesz- OSP Bródek). Wręczono odznaki „Strażak i sołtysi Gminy Łabunie.
Wzorowy” i „Za wysługę lat”.
Organizatorem wydarzenia był OSP Bródek
kańców.
Wydarzenie odbyło się w niedzielę, 16 czerwca. Uroczystości rozpoczęły się od mszy polowej. Wójt gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka
odczytał list gratulacyjny skierowany do strażaków od Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Grzegorza Alinowskiego. Po
nabożeństwie głos zabrali również zaproszeni
goście a następnie wręczono odznaczenia:
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
dla zbiorowości OSP Bródek oraz uhonorowano zasłużonych strażaków. Medale „Za
Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Brązowy –
dh Bartłomiej Burda, dh Stanisław Wojtas.
Srebrny – dh Andrzej Wojtas, dh Janusz Kukiełka i dh Mateusz Cięciera, Złoty – dh Paweł

Po części oficjalnej rozpoczął się piknik strażacki z atrakcjami dla dzieci, pokazami sprzętu pożarniczego i zabawą taneczną.
Wśród zaproszonych gości na 60-leciu OSP
w Bródku znaleźli się: Stanisław Grześko –
Starosta Zamojski, Antoni Skura – V-ce Przewodniczący Rady Powiatu, st. bryg. Jacek
Sobczyński – Komendant Państwowej Straży
Pożarnej w Zamościu, Mieczysław Skiba – płk
w stanie spoczynku, Mariusz Branecki – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Zamościu.
Gminę Łabunie na uroczystościach reprezentowali: Mariusz Kukiełka – Wójt Gminy Łabunie, Elżbieta Kuźma – Przewodnicząca Rady
Gminy Łabunie, Mariusz Kliza – Z-ca Prze-

oraz Wójt gminy Łabunie.
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OSP Bródek istnieje od 1959 r. Powstała
z inicjatywy płk Mieczysława Skiby oraz
Józefa Kuśmirza. W skład pierwszego zarządu wchodzili: Józef Kuśmirz - Prezes,
Stanisław Piela - Naczelnik, Mieczysław
Drozda - Sekretarz, Jan Granda Skarbnik.

Wydarzenia

MODA na słoneczną energię

Nowy zastępca Wójta

Mieszkańcy gminy Łabunie złożyli prawie 340 deklaracji uczestnictwa w projekcie na montaż solarów lub fotoogniw. Trwają prace związane ze złożeniem wniosku
na pozyskanie funduszy zewnętrznych.

Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka powołał
4 czerwca swojego zastępcę Został nim Sebastian
Pełech – dotychczas pracownik Wydziału Geodezji
w Urzędzie Miasta w Krakowie.

Wstępny koszt do poniesienia przez właściciela nieruchomości za
montaż jednego zestawu instalacji na budynku mieszkalnym wynosi:
kolektory słoneczne – od 2 500,00 zł do 3 000,00 zł, panele fotowoltaiczne – od 4 000,00 zł do 5 000,00 zł. Energia z instalacji solarnych
i paneli fotowoltaicznych nie będzie mogła być wykorzystywana do
prowadzenia działalności gospodarczej. Ostateczna wysokość kosztów do poniesienia przez właściciela budynku mieszkalnego zostanie
ustalona w umowie pomiędzy uczestnikiem projektu a Gminą Łabunie,
po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie oraz po
przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W pierwszym etapie mieszkańcy mogli składać deklaracje wraz
z ankietami. Termin przyjmowania deklaracji już minął, ale nadal
można je składać. Kolejne trafiają na listę rezerwową. W przypadku
pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez lubelskie marszałkowstwo,
solary i fotoogniwa montowane byłyby prawdopodobnie w latach 2020
lub 2021.
Gmina stara się o dofinansowanie na realizację projektu pt. „Energia
słoneczna na terenie gminy Łabunie” w ramach RPO woj. lubelskiego
DSK
na lata 2014-2020.					

Nowy z-ca Wójta ma 33 lata.
Ukończył
studia
licencjackie
w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Jarosławiu na kierunku turystyka i rekreacja (specjalność: dziedzictwo kulturowe),
a następnie studia magisterskie
na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie na kierunku geografia
(specjalność: geografia fizyczna).
Ma też ukończone studia podyplomowe z systemów informacji
geograficznej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie na Uniwersytecie Jagiellońskim
pisze doktorat z dziedziny nauk o ziemi. Dotychczas z-ca wójta gminy
Łabunie pracował w Urzędzie Miasta w Krakowie. Wcześniej zatrudniony był w MGGP S.A. O. w Krakowie - polskiej firmie inżynieryjno
-konsultingowej oferującej usługi z zakresu inżynierii, architektury oraz
geoinformacji. Odbył również staż w Muzeum Zamojskim w Zamościu.

Nowe miejsce do zwiedzania
w gminie Łabunie
Mieszkańcy i turyści nas odwiedzający mogą zwiedzać nowe miejsce na
turystycznej mapie gminy Łabunie. To Izba Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego w Łabuniach.
Izba została utworzona w zespole pałaco- się małżonka S. Starowieyskiego. Drugie powo-parkowym w Łabuniach. Zwiedzający mieszczenie to gabinet Stanisława Starowieyprzeniosą się w czasie. Obejrzą eksponaty, skiego utrzymany w stylistyce lat 30 XX wieku.
zdjęcia i dokumenty historyczne w trzech po- Trzecie pomieszczenie ukazuje działalność
mieszczeniach. Pierwsze zostało poświęcone Starowieyskiego w Akcji Katolickiej, jego męJanowi Jakubowi Zamoyskiemu – budowni- czeńską śmierć w obozie koncentracyjnym
czemu pałacu, historii obecności Zgromadze- w Dachau i dokumentację zdjęciową z wpronia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi wadzenia relikwii.
oraz rodzinie Szeptyckich, z której wywodzi Do zwiedzania jest także Izba Muzealna
w Barchaczowie, doposażona niedawno
w nowe eksponaty historyczne upamiętniające Bój o Wzgórze 256. Znajdują się w pomieszczeniu poświęconemu temu wydarzeniu. To co można nowego zobaczyć, to m. in.
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plansza żołnierza polskiego z czasów II wojny
św. z opisem umundurowania, rękopisy a na
zewnątrz – fotościanka przedstawiająca scenkę sytuacyjną żołnierzy polskich z wyciętymi
fragmentami na robienie pamiątkowych zdjęć.
To wszystko zostało zrealizowane w ramach
pozyskanego za pośrednictwem LGD Ziemia
Zamojska dofinansowania unijnego z PROW
2014-2020 w wysokości 36 430 zł. Całość inwestycji to koszt 57 254,04 zł Reszta środków
została wyłożona z gminnego budżetu. DSK

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

BĘDĄ NOWE PLACE ZABAW
Najmłodsi mieszkańcy gminy Łabunie będą mieć niedługo nowe miejsca do szaleństw na świeżym powietrzu. W Majdanie Ruszowskim, Dąbrowie i Mocówce
powstaną nowe place zabaw. Gmina Łabunie dostała
na ten cel dofinansowanie unijne.

Wójt gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka i skarbnik gminy – Agnieszka Niemczuk, podpisali umowę
o przyznaniu pomocy finansowej.
Gmina na budowę placów zabaw
dostała prawie 63 tys. zł dofinansowania. Koszt całej inwestycji to
ok. 100 tys. zł. Z gminnego budżetu będzie trzeba dołożyć niecałe 40 tys. zł. Kwota dofinansowania może się jeszcze zmienić.
Wszystko zależy od tego, jaką
cenę realizacji inwestycji zaproponuje wybrany wykonawca.

Kwartalnik Gminy Łabunie

W Majdanie Ruszowskim, Dąbrowie i w Mocówce pojawią się
zestawy
rekreacyjno-zabawowe, huśtawki, karuzele, bujaki
a w Mocówce jedyny w gminie
Łabunie – zjazd linowy.
Dofinansowanie unijne pochodzi
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
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3

Obrady radnych

UCHWAŁY
RADY GMINY ŁABUNIE

IV sesja			
– 27 marca 2018 r.

Uchwała nr 34 w sprawie zmian w Uchwale nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Uchwała nr 35 w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na rok 2019
Uchwała nr 36 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3
lat
Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat nieruchomości o powierzchni 0,50 ha.

Uchwała nr 29 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Uchwała nr 25 w sprawie ustalenia planu na terenie Gminy Łabunie na 2019 r.
sieci publicznych szkół podstawowych Celem programu jest m. in. sprawowanie nad
prowadzonych przez Gminę Łabunie, bezdomnymi zwierzętami przez zapewnienie
a także określenia granic obwodów tych im miejsca w schronisku, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, poszukiwanie Uchwała nr 37 w sprawie wyrażenia zgody
szkół
Radni ustalili, że od 1 września 2019 r. w gmi- nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
nie Łabunie będą działały dwie szkoły: Szkoła edukacja społeczeństwa w zakresie obo- po umowie zawartej na czas oznaczony do
Podstawowa w Łabuniach wraz ze Szkołą Fi- wiązków spoczywających na właścicielach 3 lat
lialna w Ruszowie i Szkoła Podstawowa w Ła- i opiekunach zwierząt domowych. Zgodnie Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnej
z programem gmina ograniczy populację bez- umowy najmu na okres do 3 lat z dotychbuńkach Pierwszych.
domnych zwierząt przez m. in. obligatoryjną czasowym najemcą na lokal w budynku wieUchwała nr 26 w sprawie uchwalenia statu- sterylizację albo kastrację.
lofunkcyjnym w Łabuniach przy ul. Orzechotów sołectwa Gminy Łabunie
wej 10 użytkowanego na prowadzenie apteki.
Łabuńscy radni uchwalili statuty sołectw, które Uchwała nr 30 w sprawie udzielenia pomookreślają m .in. organizację i zakres działania cy finansowej Miastu Zamość na dofinan- V sesja			
sołectwa, zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sowanie bieżących kosztów funkcjonowa- 24 kwietnia 2019 r.
sołeckiej oraz zakres zadań przekazywanych nia Schroniska dla bezdomnych zwierząt
jednostce przez gminę oraz sposób ich reali- w Zamościu.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego ProRadni uchwalili, że miasto Zamość dostanie gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Prozacji.
1800 zł pomocy finansowej. Będzie to dotacja blemów Alkoholowych w 2018 r.
Uchwała nr 27 w sprawie przyjęcia Gmin- celowa na dofinansowanie bieżących kosztów Radni przyjęli sprawozdanie dotyczące
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa- funkcjonowania schroniska dla bezdomnych w/w programu. W ramach jego realizacji od
zwierząt w Zamościu w 2019 r.
nia Problemów Alkoholowych na 2019 r.
kwietnia ubiegłego roku wznowiono działalProgram zakłada realizację zadań dotycząność Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego
cych m. in. zwiększenia dostępności pomocy Uchwała nr 31 w sprawie przygotowania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uza- i przekazania projektu regulaminu dostar- i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
leżnionych od alkoholu, udzielenia rodzinom, czania wody i odprowadzania ścieków na przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w których występują problemy alkoholowe po- terenie gminy Łabunie celem zaopiniowa- w Łabuniach. W ubiegłym roku w punkcie
mocy psychospołecznej i prawnej a w szcze- nia do organu regulacyjnego
odbyło się 20 spotkań, podczas których przególności ochrony przed przemocą w rodzinie, Zmiana przepisów nałożyła obowiązek uaktu- prowadzono rozmowy z 21 osobami z proprowadzenia profilaktycznej działalności in- alnienia regulaminu. Zgodnie z ustawą o zbio- blemami alkoholowymi w tym: 4 sprawcami
formacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwią- rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym przemocy oraz 6 członkami ich rodzin (osobazywania problemów alkoholowych zwłaszcza odprowadzaniu ścieków „Rada gminy na pod- mi współuzależnionymi i ofiarami przemocy).
dla dzieci i młodzieży. Program pozwoli na stawie projektów regulaminów dostarczania Dodatkowo w ramach nadzoru nad przestrzeprowadzenie kontroli w zakresie nielegalnego wody i odprowadzania ścieków opracowanych ganiem zasad obrotu napojami alkoholowymi
handlu alkoholem czy przestrzegania zasad przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kana- policjanci przeprowadzili 15 kontroli w 9 plazakazu picia alkoholu w sklepach, w ich obrę- lizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu cówkach handlowych na terenie gminy Łabudostarczania wody i odprowadzania ścieków nie. Nie stwierdzono sprzedaży alkoholu osobie oraz w miejscach publicznych.
oraz przekazuje go do zaopiniowania organo- bom nieletnim i nietrzeźwym. W ubiegłym roku
Uchwała nr 28 w sprawie przyjęcia Gmin- wi regulacyjnemu – Regionalnemu Zarządowi na terenie gminy Łabunie ujawniono ponad 20
nego Programu Przeciwdziałania Narko- Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Lublinie. wykroczeń spożywania alkoholu w miejscach
Po podjęciu wspomnianej uchwały projekt re- publicznych, za co sprawcy dostali mandaty.
manii na 2019 r.
Program, który uchwalili radni, ma za zadanie gulaminu trafił do w/w instytucji, której celem W 2018 r. w gminie Łabunie wykryto 3 punkty
zwiększyć dostępność pomocy terapeutycz- jest zaopiniowanie projektu.
nielegalnej sprzedaży alkoholu.
nej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od narkotyków, udzielać rodzinom, w których Uchwała nr 32 w sprawie wydawania cza- Sprawozdanie z realizacji Gminnego
występują problemy narkomanii pomocy psy- sopisma samorządowego „U Źródła – Programu Przeciwdziałania Narkomanii
chospołecznej i prawnej, prowadzić profilak- kwartalnik Gminy Łabunie”
w 2018 r.
tyczną działalność informacyjną, edukacyjną Radni zdecydowali, że gmina będzie wyda- Jak wynika ze sprawozdania przyjętego przez
i szkoleniową w zakresie rozwiązywania pro- wać czasopismo pod zmienioną nazwą. Do- radnych Ośrodek Zdrowia w Łabuniach nie
blemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży. tychczasowa - „Igła – informator gminy Ła- zgłaszał przypadków osób uzależnionych od
Program zakłada współpracę z instytucjami bunie” została zastąpiona nazwą „U Źródła narkotyków. Z informacji Posterunku Policji
zajmującymi się terapią uzależnionych od nar- – kwartalnik gminy Łabunie”.
w Łabuniach wynika, że na terenie gminy nie
kotyków, realizację programów profilaktyczodnotowano osób uzależnionych od narkotynych w szkołach na terenie gminy Łabunie ta- Uchwała nr 33 w sprawie wyodrębnienia ków. Ujawniono 2 osoby posiadające marihukich jak : „STOP narkotykom” czy „Narkotyki? w budżecie gminy środków stanowiących anę. W ubiegłym roku do Centrum Zdrowia
fundusz sołecki
Dziękuję nie biorę”.
Psychicznego w Zamościu z terenu gminy
Radni podjętą uchwałą nie wyrazili zgody na Łabunie zgłosiły się 2 osoby dorosłe uzależwyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 nione od środków psychoaktywnych lecz nie
środków stanowiących fundusz sołecki.
kontynuowały leczenia.
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Obrady radnych / Komunikat
Sprawozdanie z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach
w 2018 r.
Radni przyjęli sprawozdanie, z którego wynika, że łabuński GOPS udzielił pomocy społecznej 204 osobom (rodzinom), w tym 69
wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Zasiłki
stałe przyznano 28 osobom. Pomocy udzielono również 63 osobom (w tym 52 z tytułu
bezrobocia) w formie zasiłku okresowego. Zasiłki stałe z tytułu całkowitej niezdolności do
pracy otrzymało 28 osób. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
z obiadów i posiłków w szkołach skorzystało
60 dzieci a 93 rodziny ze świadczeń na żywność. GOPS realizował również świadczenia
rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W ubiegłym roku św. rodzinne przyznano 453 rodzinom, a św. z funduszu alimentacyjnego przyznano 42 osobom. W 2018
r. w gminie Łabunie zamieszkiwało 16 dłużników alimentacyjnych, z których 9 płaci alimenty. W ubiegłym roku ponad 500 rodzinom dla
810 dzieci udzielono świadczeń wychowawczych. Ponad 110 uczniom przyznano również pomoc materialną w formie stypendiów
i zasiłków szkolnych. GOPS w Łabuniach
w ramach programu prowadził również inne
działania, m. in. zrekrutował osoby do programu, w ramach którego udzielano poradnictwa zawodowego. W wyniku pracy socjalnej
w ubiegłym roku 12 osób podjęło pracę (m. in.
w sklepie, budownictwie, usługach opiekuńczych i za granicą). Rok temu 7 osób odeszło
z pomocy społecznej.

Przyjęte przez radnych sprawozdanie zawiera informacje z realizacji zadań dotyczących
m. in. o prowadzeniu lokalnych, informacyjnych akcji społecznych, zapewnienia pomocy i ochrony osób zgodnie z procedurą
„Niebieskiej karty” czy zapewnienie osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w całodobowym ośrodku wsparcia oraz w ośrodku
interwencji kryzysowej.
Sprawozdanie z realizacji Programu
Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok
2018.
Zgodnie z przyjętym przez radnych sprawozdanie zawiera informacje o konsultacjach
dotyczących programu i wyłonieniu instytucji, które otrzymały dotację. Zaplanowana
kwota na realizację zadania wyniosła 63.000
zł. Otrzymało ją Stowarzyszenie Przyjaciół
„Hospicjum Santa Galla” Łabuńki Pierwsze
i Gminny Klub Sportowy „Sparta Łabunie”.
Umowy na realizację zadań zostały zawarte.
Informacja z realizacji „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Łabunie na 2018 rok”.
W przyjętym programie zawarte są informacje
dotyczące realizacji programu. Zakłada on m.
in. opiekę weterynaryjną zwierzętom bezdomnym odłowionym z terenu gminy Łabunie, sterylizację, kastrację czy wyłapywanie i umieszczanie psów w schronisku dla zwierząt.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwią- Uchwała nr 38 zmieniającą uchwałę
zywania Problemów Społecznych w Gmi- w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminie Łabunie w 2018 r.
Cel główny strategii to poprawa warunków ny Łabunie.
i jakości życia mieszkańców gminy Łabunie Wcześniej trzeba było pozbywać się nieczyzagrożonych marginalizacją i wykluczeniem stości z terenu nieruchomości co najmniej raz
społecznym. Strategię realizuje się przez ta- na rok. Zgodnie z nowym regulaminem – co
kie cele szczegółowe jak np. przeciwdziałanie najmniej raz na sześć miesięcy, chyba, że
bezrobociu mieszkańców gminy Łabunie, roz- zbiornik z nieczystościami zapełnił się wczepoznanie przyczyn trudnej sytuacji mieszkań- śniej.
ców gminy i umożliwienie mieszkańcom jak
najpełniejszego powrotu do zdrowia, przeciw- Uchwała nr 39 w sprawie udzielenia przez
działanie przemocy w rodzinie czy przeciw- Gminę Łabunie pomocy finansowej gminie
Komarów-Osada.
działanie uzależnieniom.
Radni udzielili ponad 5,5 tys. zł pomocy fiSprawozdanie za 2018 r. z realizacji „Gmin- nansowej gminie Komarów-Osada. Pieniądze
nego programu przeciwdziałania przemo- będą przeznaczone na współfinansowanie
cy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii
w rodzinie w Gminie Łabunie na lata 2018- Zajęciowej, gdzie uczęszczają osoby niepełnosprawne - mieszkańcy gminy Łabunie.
2020”.

Kanalizacja

to nie śmietnik

Uchwała nr 40 w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na rok 2019
Radni uchwałą zwiększyli planowane dochody i planowane wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
oraz zestawienie planowanych kwot dotacji.
Zmniejszono rezerwę ogólną.
Uchwała nr 41 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Łabunie
Uchwała nr 42 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Zamojskiemu na
wykonanie budowy chodnika dla pieszych
w ciągu drogi powiatowej nr 3256L Lipsko
-Łabunie w miejscowości Łabunie
Zgodnie z uchwaloną uchwałą, powiat zamojski otrzyma pomoc rzeczową na budowę
chodnika. Będzie to piach, cement i materiał
kamienny oraz wkład robocizny i nadzoru
technicznego. W planach jest wybudowanie
465 mb chodnika. Wartość inwestycji szacowana jest na 150 tys. zł

VI sesja			
26 czerwca 2019 r.
Wójt z absolutorium. Wójt Gminy Łabunie
Mariusz Kukiełka na ostatniej sesji otrzymał
od radnych absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok. Uchwałę w tej sprawie
podjęto jednogłośnie (15 głosów „za”).
Przed uchwałą absolutoryjną radni udzielili wójtowi wotum zaufania (14 głosów „za”,
1 - nieobecny). Relacja z całej sesji łabuńskich
radnych w kolejnym numerze kwartalnika
„U Źródła”.
Przypominamy mieszkańcom gminy Łabunie,
że sesje rady gminy można oglądać zarówno
na żywo, jak i relacje na www.labunie.com.pl

DSK

Mieszkańcu nie chcesz płacić więcej za kanalizację?
Na pewno nie chcesz... to nie wrzucaj do sedesu:
• mopów, nawilżanych chusteczek, wacików, materiałów opatrunkowych, patyczków do uszu, rajstop, bandaży, pieluch,
• materiałów budowlanych
• tłuszczów i olejów,
• plastikowych torebek foliowych,
• kości, odpadów kuchennych
Wciąż rosnąca liczba awarii wynikająca z zatorów na pompowniach
ścieków na terenie gminy Łabunie powoduje wzrost kosztów eksploatacji, co w przyszłości może wiązać się ze wzrostem opłat za ścieki.
W przypadku awarii sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łabunie możesz powiadomić konserwatora sieci dzwoniąc pod numer

506 676 737

Kwartalnik Gminy Łabunie
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Rozmawiamy o...
Dominika Saran-Kudyba

Zainwestuj w Czyste Powietrze
Jak i ile pieniędzy można dostać na wymianę starego pieca, okien, na docieplenie budynku, na solary lub fotowoltaikę? Jak napisać wniosek? Gdzie go złożyć? Na te pytania
mogli uzyskać odpowiedź mieszkańcy Gminy Łabunie. We wtorek, 16 kwietnia w Urzędzie
Gminy w Łabuniach dyżurował Adrian Szumowski - ekspert w sprawie programu „Czyste
Powietrze” z Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Lublinie. W ramach dyżuru mieszkańcy gminy Łabunie mogli zasięgnąć informację na
temat uczestnictwa w programie oraz możliwości pozyskania dopłat na wymianę pieca
oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Z uwagi na fakt, że z dyżuru eksperta nie skorzystali wszyscy mieszkańcy gminy Łabunie, redakcja kwartalnika gminnego
„U Źródła” postanowiła sama zasięgnąć informacji u źródła i otrzymać odpowiedzi na
najważniejsze pytania dotyczące programu.
Dominika Saran-Kudyba: Do Urzędu Gminy Łabunie
przychodzi dużo mieszkańców gminy i pyta o program
„Czyste Powietrze”. Co to jest za program i na co możemy pozyskać pieniądze?
Adrian Szumowski: Z programu mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych
usytuowanych w budynkach jednorodzinnych. Mogą
wymienić źródła ciepła uznane za nieefektywne tzw.
kopciuchy na nowoczesne instalacje wytwarzania energii albo w oparciu o energię elektryczną lub gaz bądź
o technologię pomp ciepła albo nowoczesne piece na
węgiel bądź biomasę; po drugie: jeżeli budynek jest już
użytkowany, jest możliwość termomodernizacji (docieplenie ścian, stropów, fundamentów, wymiana stolarki
okiennej i drzwi oraz ewentualnie wymiana instalacji
centralnego ogrzewania).
Jakie warunki muszę spełnić, by dostać pomoc finansową?
Po pierwsze wnioskodawca musi być właścicielem
budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
w budynku jednorodzinnym. Po drugie – jeżeli jest zdecydowany, może zrealizować je dwutorowo: może wymienić źródło ciepła na bardziej ekologiczne lub może
przeprowadzić działania termomodernizacyjne. Może
też zainstalować solary lub fotowoltaikę, z tym że w tej
edycji programu – na solary i fotowoltaikę można uzyskać pożyczkę. Fotowoltaika to minielektrownia służąca
do produkcji energii elektrycznej a kolektory służą do
podgrzewania wody.
Załóżmy, że jestem zainteresowana tym programem.
Co powinnam zrobić na samym początku?
Najpierw powinna Pani zarejestrować się na portalu
beneficjenta – na stronie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
www.wfos.lublin.pl. Po rejestracji do Pani dyspozycji
będzie elektryczna skrzynka podawcza i aktualna dokumentacja, w tym formularz wniosku i wymagania techniczne, którym powinny odpowiadać produkty kupione
w ramach programu „Czyste Powietrze”. Informacje
o programie może Pani uzyskać na infolinii Funduszu
znajdującego się na Alejach Kraśnickich 31 w Lublinie.
Chcę wymienić okna lub piec, czy muszę mieć swój
wkład własny?
Nie jest konieczne posiadanie wkładu własnego, natomiast dofinansowanie podzielone jest na dwa segmenty: z jednej strony może to być dotacja, czyli tzw. pomoc
bezzwrotna, a z drugiej strony może to być pożyczka
zapewniana przez Bank Ochrony Środowiska, niżej
oprocentowana jednak nie mniej niż 2% w stosunku
rocznym. Okres karencji pożyczki wynosi 12 miesięcy,
można rozłożyć pożyczkę na 180 miesięcy. Kwestią klu-
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czową w przypadku dofinansowania jest dochód w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczony na osobę
miesięcznie. W najgorszym przypadku, jeżeli budynek
jest już istniejący i ma być termomodernizacja, a wnioskodawca jest zamożnym człowiekiem, wtedy jest to 0%
dotacji, a 100% pożyczki. Dofinansowanie zamyka się
w widełkach od 7 tys. zł do 53 tys. zł. Wszystko co jest
ponad 53 tys. zł jest tzw. kosztem niekwalifikowalnym
i wtedy wchodzi w grę wkład własny. Podsumowując:
dofinansowanie to zarówno pożyczka jak i dotacja.
Dotacja i pożyczka są na wszystkie możliwe działania
z jednym wyjątkiem: odnawialne źródła energii czyli solary i fotowoltaika są dostępne tylko w ramach pożyczki.
Wypełniam wniosek – na co zwracam uwagę?
Kluczowym parametrem jest określenie, kto jest właścicielem budynku. Beneficjentem programu może być
wyłącznie właściciel – osoba fizyczna. Drugi punkt, na
który trzeba zwrócić uwagę to jest przede wszystkim
– czy budynek jest nowowybudowany czy istniejący.
Budynki nowowybudowane mają trochę inne zasady
finansowania, gdyż nie ma tu potrzeby wymiany źródła
ciepła, natomiast jest potrzeba zakupu. Poza tym jest
ograniczone finansowanie termomodernizacji z tego
powodu, że budynki nowowybudowane już z założenia spełniają warunki Ministra Infrastruktury z 2002 r.,
czyli, że nie trzeba dodatkowo docieplać. W przypadku
nowowybudowanych domów w grę wchodzi możliwość
sfinansowania wydatków na materiały budowlane mające na celu wkomponowanie w projekt tzw. instalacji
mechanicznej, wentylacji.
Co w przypadku, jeżeli ktoś poniósł już koszty na rzeczy, które kwalifikują się do dofinansowania w ramach
programu „Czyste Powietrze”. Czy mogę z datą wsteczną dostać dofinansowanie na poniesione już wcześniej
wydatki?
Była taka możliwość, ale tylko do 30 czerwca 2019 r.
W przypadku, gdy wnioskodawca poniósł już jakieś
koszty np. związane z wymianą pieca istnieje możliwość, by sięgnąć wstecz do 12miesięcy. Może wtedy
Pani wykazać wydatki poniesione w okresie od 1 lipca
2018 r.
Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku
o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”?
Po dacie oddania domu do użytku ważne jest określenie powierzchni budynku i powierzchni, która w ramach
tego budynku przeznaczona jest na działalność gospodarczą. Do 30% powierzchni domu można przeznaczyć
na działalność, jednakże przyczynia się to do redukcji
dofinansowania o tyle procent, ile metrów przeznaczonych jest na działalność usługową. Chodzi o budynki
jednorodzinne, gdzie jest dom plus działalność gospo-

darcza. Drugą rzeczą jest tzw. esencja naszego projektu, czyli skrócona analiza potrzeb energetycznych. Nie
trzeba przeprowadzać audytu energetycznego budynku, ale jest to możliwe. Można dostać z programu 1000
zł dofinansowania na ten dokument. Warunek jest taki,
że jeżeli audyt jest przeprowadzony, to trzeba go załączyć do wniosku i trzeba te działania w ramach audytu
zrealizować. Wniosek jest intuicyjny i zawiera mechanizmy do podpowiedzi beneficjentowi. Dlatego zalecam
wypełnienie wniosku elektronicznie. Po skróconej analizie potrzeb energetycznych jest analiza sytuacji finansowej beneficjenta, czyli analiza dochodu. Tutaj również
są formułki do policzenia tego dochodu, z tym że trzeba
wprowadzić ręcznie dane i dochody wszystkich uczestników gospodarstwa domowego. Jeżeli są dochody
w ramach działalności rolniczej podstawą jest nakaz
płatniczy z urzędu gminy. Jeżeli są natomiast wprowadzane do wniosku dochody z działalności pozarolniczej
podstawą jest zeznanie podatkowe złożone do urzędu
skarbowego. Dodatkowo należy wykazać dochody tzw.
nieopodatkowane typu dieta z racji sprawowania funkcji
radnego gminy. Dochody wpisywane są do formularza
dla każdego członka gospodarstwa domowego. Zmieniła się jednak definicja gospodarstwa domowego. Od
początku 2019 r. zniknęło kryterium wieku czyli już nie
ma „do 25 roku życia”. Kolejną rzeczą, na którą warto
zwrócić uwagę, to granice wydatków kwalifikowalnych
np. piec na paliwo stałe na węgiel jest kosztem kwalifikowalnym wraz z demontażem starej instalacji i montażem
nowej (to koszt 10 tys. zł - czyli tyle dostaniemy dofinansowania). Jeżeli więc kupi Pani piec węglowy za 11 tys.
zł. to 10 tys. będzie kosztem kwalifikowalnym, a więc
dotacja, a 1000 zł będzie wkładem własnym. Co ważne,
Fundusz może skontrolować nas trzy razy: pierwszy raz
przed podpisaniem umowy, drugi po realizacji działań
(w tym przypadku, jeżeli inspektor Funduszu uzna, że
zakres przedmiotowy zrealizowanych działań jest inny
jak we wniosku, Fundusz może odmówić dofinansowania) i trzeci raz w ramach trwałości projektu, który trwa
trzy lata od zakończenia realizacji projektu. W ciągu 3
lat nie można zatem zmieniać rzeczy, które były zakupione w ramach inwestycji, na którą dostaliśmy dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Dodatkowo do
jednej nieruchomości można składać nieograniczoną
liczbę wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze” z tym, że realizujemy jeden wniosek, kończymy go
i realizujemy dopiero następny.
Wypełniliśmy wniosek, jest już gotowy. Kolejna rzecz to
załączniki. Co muszę dołączyć do wniosku?
Wniosek zawiera minimalną liczbę załączników.
Wszystko, co jest wygenerowane najczęściej jest to
w ramach oświadczeń, które znajdują się z tyłu wniosku. Potwierdzane są własnym podpisem. Do wniosku
należy dołączyć audyt energetyczny, jeżeli został prze-

Rozmawiamy o... / Wydarzenia
prowadzony, zeznania podatkowe i nakazy płatnicze dla
każdej osoby wskazanej we wniosku i wszystkie inne
dokumenty, które wniosek będzie wskazywał jako potrzebne. W przypadku zawierania umów – potrzebna
jest zgoda współmałżonka na zawarcie umowy o dofinansowanie. W sytuacji natomiast, gdy jest więcej niż
jeden właściciel nieruchomości, należy załączyć zgodę
pozostałych współwłaścicieli. Załączniki powinny być
zeskanowane i zapisane w formie pdf. Dodatkowo, jeżeli beneficjent dysponuje certyfikatem kwalifikowanym,
wystarczy wersja elektroniczna. Jak brak certyfikatu
– skan lub wysyłamy wniosek w wersji papierowej do
siedziby funduszu w Lublinie.
Jakie są terminy na rozpatrzenie wniosku? Ile czekam
na odpowiedź?
Na rozpatrzenie wniosku fundusz ma 90 dni roboczych.
Może on zwrócić się też do nas maksymalnie dwa razy
z prośba o korektę wniosku. To dodatkowo wydłuża
czas o 30 dni roboczych, czyli maksymalnie na rozpatrzenie wniosku możemy czekać 150 dni roboczych od
daty złożenia wniosku. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, Fundusz powinien zwrócić się do
Pani o podpisanie umowy, którą zawieramy osobiście
w siedzibie w Funduszu w Lublinie. Przed podpisaniem
umowy Fundusz może jeszcze wysłać inspektora, by
ten zweryfikował stan przedstawiony we wniosku. Jeżeli inspektor uzna, że stan faktyczny odpowiada temu
przedstawionemu we wniosku, fundusz podpisuje z Panią umowę. Na realizację inwestycji ma Pani dwa lata.
We wniosku zaznacza Pani planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Po jej zrealizowaniu
wypełniamy wniosek o płatność, protokół odbioru robót,
protokół wykonawcy i dokumenty księgowe poniesione
w ramach albo całego projektu albo danego etapu czyli
faktury lub rachunki i z tymi dokumentami zgłosić się do
Funduszu w celu wypłaty należnej części dofinansowania.
Co w przypadku, gdy ktoś nie będzie chciał firmy wynajmować, tylko sam wymieni piec lub dociepli budynek?
W dokumentach programowych jest przedstawiona
kwota kwalifikowalna za dany wydatek wraz z usługą
demontażu starego i montażu nowego np. pieca. Kwota
kwalifikowalna jest dla tych wszystkich trzech pozycji.
Jeżeli jest taka opcja, że można wymienić piec czy docieplić dom samemu, to w takim razie zostaje zakup
tylko materiałów. Przed wypełnieniem wniosku należy
więc przewidzieć, czy piec wymienię sam czy zlecę go
firmie. Dodatkowo jednak jeżeli jest możliwość wrzucenia w koszty usługi, radziłbym przemyśleć, czy jest konieczność wykonywania tych robót samodzielnie.
Skąd mogę wiedzieć, jak bardzo stary jest mój piec, by
dostać dofinansowanie? Jak sprawdzić, czy kwalifikuje
się on do wymiany według wytycznych programu „Czyste Powietrze”?
Kwestią kluczową jest sprawdzenie, czy źródło ciepła,
które mamy, spełnia warunki uczestnictwa w programie. W przypadku pieców na gaz, olej, prąd czy pompy
ciepła – one z definicji spełniają warunki uczestnictwa
w programie i takich źródeł ciepła nie trzeba wymieniać.
W przypadku pieców na paliwo stałe (węgiel, drewno,
biomasa) wskazana jest jako podstawa V klasa energetyczna normy europejskiej z 2012 r. To znaczy, że każdy
piec w swojej specyfikacji ma wskazane – jaką spełnia
normę i jakiej jest klasy. Jeżeli piec jest klasy niższej niż
V (to każdy beneficjent musi zweryfikować we własnym
zakresie: albo sprawdzając na stronach producenta lub
pytając się w sklepie), to wtedy można ubiegać się o dofinansowanie.

Wydarzenie
zabezpieczali
strażacy z OSP. Głównym organizatorem wydarzenia było
Stowarzyszenie na Rzecz
Malowane ciszą ale dyń Wiejskich, strażacy oraz Rozwoju Gminy Łabunie
inni mieszkańcy gminy Łabui dźwiękiem, świa- nie. Misterium rozpoczęło się a współorganizatorami: Patłem ale i zachodzą- na terenie kościoła, następ- rafia Rzymskokatolicka w Łacym słońcem, otulone nie uczestnicy przeszli pod buniach i OSP z terenu gminy
DSK
Łabunie. 		
zadumą i refleksją. zespół pałacowo-parkowy.

O tajemnicy Misterium

W piątek, 12 kwietnia
odbyło się Misterium
Paschalne w Łabuniach.
Łabuńskie Misterium rozpoczęło się o godz. 18.00. Było
wiernym odtworzeniem biblijnych wydarzeń – od ostatniej
wieczerzy po ukrzyżowanie
i zmartwychwstanie. W role
aktorów wcielili się radni, sołtysi, członkowie Kół Gospo-

Przed Wielkanocą
164 prace, 38 nagrodzonych, prawie 900 zł na szczytny cel. Podsumowano jubileuszowy X Gminny Konkurs „Przed Wielkanocą”.
Najpierw wszyscy chętni mogli
wziąć udział w konkursie, a potem
w Kiermaszu Wielkanocnym, na
którym wręczano nagrody i zbierano fundusze na budowę rodzinnego domu dla niepełnosprawnych.

Grzegorz Typiak oraz Grzegorz Synowiec zaserwowali utwory grane na saksofonie w towarzystwie akordeonu i bębenka. Na koniec
odbył się charytatywny kiermasz prac konkursowych. Uczestnicy mogli je nabyć w zamian
za wrzucenie do puszki symbolicznej kwoty
przeznaczonej na wcześniej wspomniany cel.
Udało się zebrać 855 zł. Pieniądze zasiliły
konto Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu, które buduje Rodzinny Dom – kompleks
terapeutyczno-opiekuńczy dla dorosłych osób
z niepełnosprawnościami. X Gminny Konkurs
„Przed Wielkanocą” oraz Kiermasz Wielkanocny odbywał się pod Patronatem Wójta
DSK
Gminy Łabunie. 			

Podsumowanie konkursu odbyło się w niedzielę, 14 kwietnia w Domu Kultury w Łabuniach. Kiermasz rozpoczął się od wręczenia
nagród uczestnikom konkursu, którzy nadesłali ponad 160 prac w trzech kategoriach:
stroik, pisanka i kartka świąteczna. Dyplomy
oraz upominki wręczał Wójt gminy Łabunie
– Mariusz Kukiełka, Przewodnicząca Rady
Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy w ŁabuniachMariusz Kliza. Potem zgromadzeni mogli
usłyszeć minirecital w wykonaniu członków
zespołu Grześki z Ruszowa. Jan Wichrowski,

Klimat świąt
w klimatycznym miejscu...
... w Izbie Muzealnej w Barchaczowie. W piątek
(5 kwietnia) to urokliwe miejsce zamieniło się na
kilka godzin w artystyczną „fabrykę” stroików
świątecznych.

Do kiedy potrwa program „Czyste Powietrze”?
Program potrwa do 30 września 2029 r., natomiast umowy będą podpisywane do końca 2027 r.
Dziękuję za rozmowę

To za sprawą m. in. mieszkanek gminy Łabunie, które
wzięły udział w warsztatach
wielkanocnych, w ramach
których stworzyły stroiki. Te
świąteczne dzieła powstały
dzięki kreatywnym kobietom
i organizatorowi: LGD Ziemi
Zamojskiej. W przygotowaniu
warsztatów pomogła Elżbieta Kuźma – przewodnicząca
Rady Gminy Łabunie i sołtys
Barchaczowa.

DSK

Kwartalnik Gminy Łabunie
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Pobijem komunę
na wieki…
Do końca wytrwały.
Plut. Stanisław Pakos „Wrzos”
Nie wiadomo dokładnie kiedy wstąpił do konspiracji antyniemieckiej
jednak od 1943 r. był żołnierzem oddziału lotnego w rejonie I AK Łabunie dowodzonego przez Jana Pazdrę „Orła”. Używał pseudonimu
„Konar”. W skład tego oddziału wchodzili również Józef Pyś „Ostry”
i Franciszek Sokołowski „Kruk”. Następnie „Konar” podlegał Janowi
Turowskiemu „Norbertowi” i Wacławowi Wnukowskiemu „Kablowi”.
Po wkroczeniu na teren Zamojszczyzny oddziałów sowieckich i (l)WP
w lipcu 1944 r. Pakos zdał broń jednostce (l)WP w Zamościu i powrócił
do domu.
W maju 1945 r. został zatrzymany przez NKWD w Łabuniach lecz po
kilku godzinach został wypuszczony.
Po rozwiązaniu Armii Krajowej w styczniu 1945 r. nie zaprzestał działalności wymierzonej w drugiego okupanta. W listopadzie 1945 r. został zaprzysiężony w WiN przez Teofila Pilipczuka „Strzechę” i pełnił
funkcję zastępcy drużynowego na terenie Łabuń. Od września 1946
r. podlegał rejonowi Sitno-Kotlice dowodzonemu przez Józefa Włoszczuka „Pistoleta”.
Gdy w marcu 1947 r. struktury Zamojskiego Obwodu WiN podjęły decyzję o ujawnieniu się Stanisław Pakos w dniu 11 III 1947 r. stawił się
w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Zamościu.
Tam dopełnił wymogów ujawnienia zdając pistolet maszynowy PPSz
nr 7008 i otrzymał zaświadczenie nr 00244. Powrócił do domu rodzinnego, gdzie pracował w gospodarstwie rolnym.
W nocy z 31 X 1947 r. na 1 XI 1947 r. żołnierze WiN Wojciech Nykiel, Edward Tabuła „Kwak”, Franciszek Sokołowski „Kruk” i Tadeusz
Pokryszka dokonali nieudanej akcji na posterunek MO w Łabuniach,
celem rozbicia znajdującej się tam Kasy Gminnej. Podczas strzelaniny został ranny „Kruk” będący szwagrem Pakosa. Sokołowski zmarł
z upływu krwi na pobliskich łąkach. Jego ciało 1 XI 1947 r. znalazła
miejscowa ludność, która szła do kościoła na nabożeństwo. Zawiadomiono milicję, w następstwie czego 2 XI 1947 r. do domu rodzinnego
Pakosów w Kol. Łabunie (nazywanej Podgóra), w którym zamieszkiwał również „Kruk” przyjechało MO z posterunku w Łabuniach.
Dalszy ciąg zdarzeń jest różnie przedstawiany w relacjach świadków,
zaś dokumenty UB nie przedstawiają opisu tego zdarzenia. Z informacji pochodzących od Mieczysława Pakosa, bratanka „Wrzosa”, który
widział to zdarzenie wynika, że 2 XI 1947 r. do zabudowań, w których
zamieszkiwali Franciszek Sokołowski i Stanisław Pakos przyjechało
trzech milicjantów na motorze. Jednak po wylegitymowaniu „Wrzosa”
i decyzji o jego zabraniu na posterunek okazało się, że w cztery osoby
nie mogą jechać motocyklem. Do jego pieszego konwojowania zgłosił
się milicjant Czesław Woszczyna. Pozostali milicjanci odjechali motocyklem. Eskortujący prowadził Pakosa drogą wśród pól w kierunku
Łabuń. Kopał „Wrzosa” i poszturchiwał go kolbą broni. Gdy doszli ok.
1,5 km od zabudowań, w pobliże rosnącej do dzisiaj jabłoni, doszło
między nimi do szarpaniny, podczas której partyzant wyrwał milicjantowi automat PPSz. Gdy Woszczyna zaczął uciekać Pakos zastrzelił
go. Według innej relacji po „Wrzosa” przyszło dwóch milicjantów. Według Bogdana Szykuły od razu po zatrzymaniu Pakos został pobity
przez milicjantów. Podczas doprowadzania go na posterunek jeden
z milicjantów odszedł, aby skontrolować przechodzącą osobę. Wówczas Pakos zabrał broń milicjantowi Czesławowi Woszczynie, zabił go
i uciekł.
Natomiast według Czesława Pilipczuka, który jako dwunastoletni chłopiec widział całą sytuację wyglądało to następująco: po znalezieniu
ciała Sokołowskiego milicjanci wiedząc, że jest on szwagrem Pakosa
przyjechali we trzech motocyklem zatrzymać „Wrzosa” i zrobić rewizję w zabudowaniach. „Wrzos” nie brał udziału w akcji na posterunek
MO w Łabuniach jednak był o to podejrzewany. Dwóch milicjantów
zostało w zabudowaniach i robili rewizję, zaś po zatrzymaniu „Wrzosa”
Woszczyna odprowadzał go polną drogą na posterunek. Woszczyna
i Pakos znali się i niezbyt lubili. Milicjant chciał się „wyżyć” i poszturchiwał „Wrzosa”. W pewnym momencie Pakos zareagował na działanie funkcjonariusza i zaczęli się szarpać. Partyzant chciał mu wyrwać
broń. Początkowo udało mu się odłączyć jedynie bębnowy magazynek od automatu, którym uderzył milicjanta w twarz. To oszołomiło
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Stanisław Pakos urodził się 9 XII 1922 r. w Łabuńkach
w rodzinie rolników Pawła i Katarzyny zd. Płaza. Miał
trójkę rodzeństwa: Edwarda, Jana i Leokadię. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej w Łabuniach. Od ukończenia szkoły powszechnej Stanisław pracował w gospodarstwie rolnym rodziców.
Woszczynę. Ruchy miał również ograniczone przez pelerynę, w którą
był wówczas ubrany. Wtedy Pakos zabrał mu „pepeszę”, kazał uciekać, a następnie go zastrzelił. Później „Wrzos” wrócił w pobliże swojego domu i widział jak milicjanci odjeżdżają na motorze. Chciał ich
zastrzelić, jednak w pewnym momencie zauważył, że zatrzymali się
w pobliżu idącej młodej dziewczynki Eugenii Pilipczuk, którą wsadzili
do kosza motocykla i zamierzali odjechać. Nie chcąc postrzelić dziecka Pakos zrezygnował z likwidacji milicjantów.
Wydaje się, że należy podzielić wersję zdarzenia prezentowaną przez
Mieczysława Pakosa i Czesława Pilipczuka, bowiem gdyby przy szarpaninie Pakosa i Woszczyny był drugi funkcjonariusz MO powinien
zareagować na fakt wyrwania broni i zastrzelenia milicjanta, zaś pochodzące z UB meldunki nie przedstawiają żadnych bliższych opisów
w tym zakresie, potwierdzając jedynie fakt, że Pakos był eskortowany
przez jednego milicjanta. Ponadto logicznie niezrozumiały wydawałby
się fakt, że drugi milicjant opuścił na chwilę eskortowanego partyzanta, co do którego były podejrzenia o udział w ataku na posterunek MO.
Od tej pory Pakos zaczął się ukrywać. Początkowo dołączył do niego
Lucjan Adamczyk „Słomka”, a następnie Tadeusz Łagoda „Barykada”.
Już we wrześniu 1947 r. „Barykada” nawiązał łączność z Marianem
Pilarskim „Jarem”, który polecił mu sformowanie oddziału podległego II Inspektoratowi Zamojskiemu Armii Krajowej. Po powołaniu przez
Łagodę grupy zbrojnej w 1948 r. Pakos dołączył do niej, stając się
żołnierzem II Inspektoratu Zamojskiego AK i wchodząc w skład tzw.
„lotnej żandarmerii”. Używał pseudonimów „Wrzos”, „Gruby” i „Gruby
Heniek”.
„Wrzos” nadal był poszukiwany przez UB. 20 VIII 1948 r. w zabudowaniach jego rodziny przeprowadzono rewizję, podczas której znaleziono lornetkę, amunicję, trotyl i dwa granaty. W 1948 r. Komendant
Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Lublinie wystawił za „Wrzosem”
list gończy.

29 I 1949 r. ok. godz. 17.00 w Łabuniach „Wrzos” wraz z trzema innymi partyzantami zabrał poborcom podatkowym tj. sołtysowi gromady
Łabunie Szczepanowi Wiatrowi i Tadeuszowi Kapłonowi pieniądze
w kwocie 69000 zł. Tego dnia Szczepan Wiater i Tadeusz Kapłon
zbierali podatek gruntowy z kol. Łabuńki. Wracając do Łabuń przechodzili przez teren lotniska. W odległości ok. 500 m. od Łabuń z parku
wyszło czterech uzbrojonych mężczyzn., którzy kazali im podnieść
ręce do góry a następnie paść na ziemię. Gdy poborcy uczynili zadość
żądaniom wówczas któryś z mężczyzn zapytał co tu robią. Kapłon powiedział, że Wiater jest sołtysem. Wtedy jeden z mężczyzn dwukrotnie
uderzył Kapłona w twarz mówiąc, że go zna jako członka „Samopomocy Społecznej”, który „wszędzie musi wtykać swój nos”. Nadto powiedziano mu, że jeśli nadal będzie należał do spółdzielni i PPR to
zastrzelą jego i jego rodzinę. Później obszukano Wiatra zabierając mu
pieniądze z kieszeni.
12 III 1949 r. „Słomka” i „Wrzos”, którzy przebywali na kwaterze
u Edwarda Modziana w Zwierzyńcu, zostali zaskoczeni przez UB.
W walce zginął „Słomka”, zaś „Wrzosowi” udało się uciec.
Następnie po śmierci „Barykady”, w dniu 13 X 1949 r. w kol. Horyszów
Polski, „Wrzos” został dowódcą oddziału, który na różnym etapie rozwoju liczył ok. 8 osób (Adam Altmajer „Jodełka”, „Bystry”, Jan Spad-
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kowski vel Kiełbiński „Szpilka”, Józef Pyś „Ostry” Kazimierz Piotrowski
„Cygan”, „Czarny”, Paweł Kalinowski „Francuz”, Mieczysław Szewczuk „Włoch”, Hipolit Duda „Turek”, Bolesław Wojtaś „Heniek” i Jan
Czuk „Kosa”). W grudniu 1950 r. w skład oddziału „Wrzosa” wchodzili
również Czesław Szewluk „Orlik”, Antoni Mojżesz „Romek”.
W dniach 24-25 XII 1949 r. „Wrzos” uczestniczył w odprawie zorganizowanej przez Władysława Skowerę „Orkana” w mieszkaniu Jana
Kapusty w Kol. Poddąbrowa, podczas której dowódcą lotnej żandarmerii wyznaczono Wincentego Mieczysława Wróblewskiego „Szuma”.
Z dokumentów wynika, że „Wrzos”, „Ostry” i „Barykada”, jako poszukiwani przez UB, musieli się ukrywać stąd ich podporządkowanie rozkazom „Jara” do lutego 1950 r. nie było całkowite a wykonywane akcje
nie zawsze ustalane z dowództwem. Pomimo formalnego podporządkowania wszystkich oddziałów lotnych „Szumowi” w praktyce oddział
„Wrzosa” działał samodzielnie. „Szum” wyrażał dezaprobatę z faktu,
że lotne oddziały terenowe nie wykonują jego poleceń i działają na
własną rękę. Chciał, aby sprawę tą rozstrzygnął Pilarski. W lutym 1950
r. w mieszkaniu W. Skowery doszło do spotkania „Wrzosa” i „Ostrego”
z Pilarskim, który nakazał im podporządkowanie się „Orkanowi” i groził wyrokiem śmierci za samowolne akcje. W odpowiedzi partyzanci
wskazali, że nie wykonają polecenia bowiem nie mogą przebywać cały
czas na tym samym terenie. Do formalnego rozwiązania tej sprawy
nie doszło z uwagi na aresztowanie przez UB dowództwa organizacji
w kwietniu 1950 r.
W latach 1948-1954 zmieniły się formy walki z organami komunistycznymi. Z uwagi na częste obławy KBW i UB oddziały operowały małymi, kilkuosobowymi patrolami. Przeprowadzano akcje ekspropriacyjne
wymierzone w struktury nowej władzy i osoby z nią związane, przede
wszystkim spółdzielnie produkcyjne, aby pozbawić reżim środków finansowych oraz uzyskać środki na utrzymanie partyzantów i zakupy
broni. Ten rodzaj akcji nie był nowością w walce konspiracyjnej bowiem stosowano go również w walce z Niemcami. Prowadzenie walki
z rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi, będącymi odpowiednikiem
sowieckiego kołchozu, miało na celu również zahamowanie procesu
kolektywizacji wsi. Spółdzielnie słusznie postrzegano jako przebudówkę PPR. Wykonywano również akcje likwidacyjne „aktywistów”
PPR-PZPR, ZMP oraz donosicieli i współpracowników organów bezpieczeństwa. Miały one na celu ograniczenie donosicielstwa wymierzonego w struktury podziemne oraz ochronę ich członków.
Oddział „Barykady”/„Wrzosa” dokonał szeregu akcji wymierzonych
w struktury komunistyczne:
10 IX 1948 r. grupa zbrojna „Barykady”, w sile 8 ludzi, dokonała akcji
ekspropriacyjnej na Spółdzielnię „Samopomocy Chłopskiej” w Potoczku, gm. Suchowola. Zabrano towary na sumę 750 000 zł, pieniądze
w łącznej kwocie 195 000 zł i dwie maszyny do pisania.

29 X 1948 r. w restauracji w Szczebrzeszynie „Barykada” zastrzelił
członka PPR Mariana Szczęśniaka oraz postrzelił Stanisława Zaidlicę
i Stanisława Ambrono.
24 VI 1949 r. zlikwidowano członka PZPR i funkcjonariusza MO z posterunku w Niewirkowie, Tadeusza Skrzypczuka.
7 VII 1949 r. w Jarosławcu, pow. Zamość, zlikwidowano członka PPR
i funkcjonariusza KPMO w Zamościu Feliksa Kicha.
31 VIII 1949 r. zlikwidowano, prawdopodobnie za działalność konfidencką na rzecz UB, funkcjonariusza ORMO Michała Całego.
8 X 1949 r., podczas kontroli kwatery Bolesława Cieplikiewicza we
wsi Malice, „Ostry” i „Wrzos” zastrzelili wójta gminy Werbkowice Wiktora Ciurusia oraz funkcjonariusza ORMO Modesta Kijko. Tego dnia
obaj partyzanci przybyli na posesję B. Cieplikiewicza, gdzie czekali na
kolację. Miejscowi członkowie ORMO dowiedzieli się, że we wsi przebywa dwóch nieznanych mężczyzn o czym powiadomili Ciurusia. Aby
to sprawdzić pod dom Cieplikiewicza podeszli członkowie ORMO: Modest Kijko, Józef Kwaśny i Wiktor Ciuruś. Do domu wszedł początkowo Ciuruś, zaś pozostali czekali na zewnątrz. Wójt zapytał partyzantów kim są jednak oni odpowiedzieli, że wylegitymują się po zjedzeniu
posiłku. Ciuruś wyszedł na zewnątrz lecz po chwili wszedł do domu
uzbrojony, a wraz z nim Modest Kijko. Wójt miał automat PPSz, który
wziął od członka ORMO Kazimierza Stanisławczyka. Wszedł z wydobytym pistoletem do pokoju, w którym siedzieli partyzanci i nakazał
im podnieść ręce do góry. Partyzanci odpowiedzieli ogniem, w wyniku czego Ciuruś i Kijko zginęli. Po strzelaninie Pyś i Pakos wybiegli
z domu, zaś członek ORMO Józef Kwaśny ostrzelał partyzantów i wycofał się. Na miejsce wysłano 160 żołnierzy 3. Brygady KBW, która
podjęła nieudany pościg za partyzantami. Bolesław Cieplikiewicz, który opuścił dom po zdarzeniu, spędził noc i dzień w lesie, a następnie
po powrocie do wsi został postrzelony przez obławę lecz udało mu się
uciec. Został zatrzymany w szpitalu.
5 II 1950 r. zlikwidowano w Jatutowie członka PPR i funkcjonariusza
UB Tadeusza Petrykę.
28 II 1950 r. „Wrzos” i „Ostry” wraz z oddziałem Ludwika Rogalskiego
„Kanciarza”, dokonali akcji ekspropriacyjnej na spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Niewirkowie.
„Wrzos” nie został zatrzymany podczas aresztowań członków II Inspektoratu Zamojskiego AK dokonanych przez UB w kwietniu 1950
r. Przeważnie ukrywał się i działał wspólnie z „Ostrym”, zaś pozostali
członkowie jego oddziału ukrywali się osobno. W latach 1950-1951
„Wrzos” i „Ostry” utrzymywali stały kontakt z grupą zbrojną Jana Leonowicza „Burty”, oddziałem „Szuma” oraz „Orlikiem”.
Pomimo aresztowań w łonie organizacji Stanisław Pakos nadal prowadził walkę zbrojną z reżimem.
15 IV 1950 r. „Wrzos” dokonał akcji ekspropriacyjnej na filię spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Woli Śniatyckiej.
15 VIII 1950 r. podczas przypadkowego zetknięcia „Wrzosa” i „Ostrego” z funkcjonariuszami MO zginął komendant posterunku MO w Niewirkowie kpr. Michał Dmitroca, zaś milicjant Stanisław Franczak został
ranny.
3 III 1951 r. „Wrzos” i „Orlik” i trzeci nieznany mężczyzna dokonali
akcji zaopatrzeniowej na sklep spółdzielczy w Łabuńkach. Tego dnia
sklepowa Czesława Skiba i jej mąż Feliks ok. godz. 17.00 wracali do
domu. Na drodze zostali zatrzymani przez „Wrzosa”, który grożąc im
pistoletem kazał im wracać do sklepu, z którego partyzanci zabrali różnego rodzaju towary na łączną kwotę 4803,20 zł.
1 V 1951 r. ok. godz. 22.00 w Kalinówce Mieczysław Szewczuk
„Włoch” i Hipolit Duda „Turek” z rozkazu „Wrzosa” postrzelili w rękę
i nogę Tadeusza Serafina, lecz udało mu się uciec. Akcja partyzantów, mająca na celu jego likwidację miała być odpłatą za przekazanie
przez Serafina UB informacji o „Ostrym”, który zmarł po walce z MO
18 II 1951 r. W znalezionych podczas rewizji u Pakosa dokumentach
ujawniono protokół odnoszący się do Tadeusza Serafina: „W dniu
pierwszego maja koło północy żołnierze z placówki Francuza Włoch
i Turek wykonali rozkaz polecony który im wydał Wrzos rozwałkę Szarafina Tadeusza, który był przyczyną śmierci świętej pamięci Bojownika Pysia Józwa pseudonim Ostry który zginął śmiercią bohaterską
w niedzielę 18 lutego o godzinie dziewiątej przed południem z rąk
komunisty MO Nowego Miasta Zamościa. Było ich czterech na czele
dzielnicowy Kuć. Wrzos”.
7 maja 1951 r. „Wrzos” i „Włoch” zlikwidowali w trakcie zabawy tanecznej w Domu Ludowym w Łabuniach komendanta Powszechnej
Organizacji „Służba Polsce” w Nowej Osadzie i członka Związku
Młodzieży Polskiej Jana Kostrubałę oraz działacza Związku Młodzieży Polskiej i komendanta „Służby Polsce” w gminie Łabunie Jana
Ćwika. Powszechna Organizacja Młodzieży „Służba Polsce” została
utworzona na podstawie ustawy z 25 II 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przy-
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sposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury
fizycznej i sportu (Dz. U. z 1948 r., nr 12, poz. 90). Jej celem było
przysposobienie zawodowe, wychowanie fizyczne i przysposobienie
wojskowe młodzieży. Organizacja powstała pod egidą Ministerstwa
Obrony Narodowej i Związku Walki Młodych i miała na celu całkowite podporządkowanie młodzieży koncepcji zmilitaryzowania państwa.
Oficerowie polityczni w brygadach przeprowadzali obowiązkowe szkolenia ideologiczne będące pogadankami o zdobyczach komunizmu
oraz ostrzeżeniami o wrogach klasowych i agentach imperializmu,
którzy chcą zniszczyć dobrobyt. W charakterystyce Jana Kostrubały
stwierdzono: „ustosunkowanie do obecnego ustroju było przychylne.
Stosunki towarzyskie utrzymywał wyłącznie z ludźmi blisko nam klasowymi”. Jan Ćwik „brał czynny udział w podnoszeniu świadomości
politycznej młodzieży organizował zebrania oraz różne akademie dla
młodzieży i tym starał się podnieść świadomość młodzieży wiejskiej”.
Nadmienić należy, że członkowie ZMP byli pośrednio wykorzystywani do likwidacji wszelkich form pomocy ludności udzielanej podziemiu
antykomunistycznemu. W wytycznych UB z czerwca 1949 r. dla woj.
lubelskiego wskazywano: „w celu uodpornienia ludności od wpływu
elementu bandyckiego, wrogiej propagandy oraz osiągnięcia celów
operacyjnych [KBW, MO i UB ] należy w trakcie działania przeprowadzać pracę polityczną, propagandowo – uświadamiającą włączając w to terenowe organizacje partyjne w powiązaniu z organizacjami
ZMP-owskimi”.
W swoich zapiskach „Wrzos” tak opisywał zdarzenie: „W dniu szóstego maja koło godziny 12 w nocy w gromadzie Łabuńki zostało zabite dwóch komendantów SP które rzucili się na stojącego się Wrzosa
i Włocha na szosie. W któren mieli na celu złapać dwóch konfidentów
Milicji śledczej i UB”.
Nie wiadomo co było powodem zastrzelenia obu komendantów. Być
może, jak opisywał Pakos było wynikiem samoobrony przed ujęciem.
Nie ulega jednak wątpliwości, że organizacja, którą reprezentowali
była zmilitaryzowaną formacją podległą komunistom. „Służba Polsce”
była dość niechętnie przyjmowana przez społeczeństwo wiejskie,
które pomimo propagandy komunistycznej prawidłowo odczytało jej
przymusowy i militarny charakter. Traktowali jej powstanie jako potwierdzenie plotek o zbliżającym się zbrojnym konflikcie ogólnoświatowym, zaś przymusowe rejestracje i wcielanie do brygad jako ukrytą
mobilizację oraz zintensyfikowanie przygotowań wojennych. Jej powstanie miało też zapobiec pójściu młodzieży „do lasu”. Zdaje się jednak nie ulegać wątpliwości, że dowódcy SP na szczeblu centralnym
i terytorialnym stanowili „aktywistów” nowej władzy zmierzających do
wprowadzania w życie koncepcji komunistycznych za pomocą drylu
wojskowego oraz indoktrynacji. Pakos będący żołnierzem AK-WiN ściganym przez nową władzę musiał mieć negatywny stosunek do tego
rodzaju działaczy i to prawdopodobnie było powodem ich likwidacji.
10 V 1951 oddział „Wrzosa” zlikwidował w Barchaczowie członka PPR
i PZPR i egzekutywy Zarządu Gminnego w Łabuniach Stanisława Petrykę.
W kontekście powyższych wydarzeń donoszono, że likwidacje te wywarły duże wrażenie na miejscowej ludności, co ograniczyło na tym terenie działalność Służby Pracy. PZPR i ZMP były bardzo słabo rozwinięte, zaś ORMO nie zorganizowano w ogóle. Działania partyzantów
doprowadziły do ograniczenia przez komunistów „pracy politycznej”.
27 IX 1951 r. ok. godz. 20.30 „Włoch” i „Wrzos” zabrali sołtysowi gromady Ruszów, gm. Łabunie Bolesławowi Zawadzkiemu 1350 zł pochodzących z należności podatkowych.
28 IX 1951 r. „Włoch” i „Wrzos” w Źwiartowie, gm. Krynice zabrali sołtysowi Józefowi Boruckiemu 3500 zł. z wpłaty podatków. Pakos wystawił pokwitowanie za zabrane podatki.
Tego samego dnia w Krynicach, pow. Tomaszów Lub. partyzanci zabrali 13 000 zł. ze sklepu spółdzielni „Samopomocy Chłopskiej”, a następnie w Dzierzążni sołtysowi Stanisławowi Winiarskiemu 9375 zł
z należności podatkowych.
28 IX 1951 r. o działaniach partyzantów powiadomiono posterunek
MO w Krynicach, który zawiadomił PUBP w Tomaszowie Lub. Do akcji
przeciw partyzantom wyjechali samochodem funkcjonariusze z PUBP
Tomaszów Lub.: ppor. Józef Piątkowski, st. sierż. Tadeusz Strumidło
i sierż. Czesław Dudek. Wcześniej pościg za nimi podjęli na rowerach
komendant posterunku MO z Krynic Stanisław Sławek i kpr. Józef Cybruch. Na drodze pomiędzy wsiami Dąbrowa i Dzierążnia milicjanci
spotkali jadących z przeciwnej strony „Wrzosa” i „Włocha”. Doszło do
wymiany ognia, podczas której „Włoch” został otoczony przez milicjantów i przybyłe im samochodem posiłki z UB. „Wrzosowi” udało się
uciec.
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Zamościu, w celu
ujęcia „Wrzosa” prowadził działalność agenturalną poprzez informatorów o pseudonimach „Biblioteka”, „Bury”, „Jaskółka”, „Kawka”, „Krót-
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ki”, „Lis”, „Scyzoryk”, „Zegar”. Nadto UB planował działania represyjne
w stosunku do rodziny Pakosa: wobec matki Katarzyny Pakos - wystąpienie do prokuratora z wnioskiem o zajęcie jej mienia; wobec brata
Michała Pakosa i kuzyna Antoniego Mazura – nałożenie domiaru podatkowego; wobec siostry Leokadii Sokołowskiej - wzywanie jej 1 raz
w tygodniu do KPMO Zamość, w celu przesłuchania a 2 razy w miesiącu przeprowadzanie rewizji w celu poszukiwania brata i broni; kuzyna Tomasza Płazy - wzywanie 1 raz z tygodniu do KPMO Zamość na
rozmowę, celem spowodowania „wyjścia z lasu” Stanisława Pakosa
lub też pomocy w jego likwidacji.
Nadto w celu likwidacji oddziałów „Wrzosa” i Józef Złomańca „Mosiądza” 15 X 1950 r. powołano Grupę Operacyjną Zamość. Jej kierownikiem był por. Tadeusz Karczmarczyk PUBP Zamość, a następnie
chor. Władysław Bogusiewicz z PUBP Chełm. Członkami byli: funkcjonariusze Referatu III PUBP Zamość (ppor. Jan Dachojda, plut. Zbigniew Bobrowski, sierż. Mieczysław Flor), ppor. Mieczysław Stępień
(Wydział III WUBP Lublin), chor. Czesław Wlizło (Referat II PUBP
Zamość), plut. Mieczysław Gniaz (wywiadowca z komisariatu MO Zamość) i kpr. Lucjan Radomski (KP MO Zamość). W grudniu 1950 r.
rozpracowaniem oddziału „Wrzosa” i „Mosiądza” zajmowali się sierż.
Flor i plut. Gniaz. Ich zadaniem było typowanie i werbowanie agentów,
ustalenie kwater i współpracowników partyzantów oraz stosowanie
represji wobec ich rodzin (częstych rewizji, zatrzymań, domiarów podatkowych, itp.).
Według danych UB z sierpnia 1951 r. na terenie powiatu Zamość
ukrywało się 12 partyzantów z oddziału „Wrzosa”. Podjęte przez organy bezpieczeństwa działania agenturalne i zbrojne, w latach 19501952, doprowadziły do faktycznej likwidacji lub zatrzymań większości
żołnierzy II Inspektoratu Zamojskiego AK. To doprowadziło do ograniczenia działalności zbrojnej oraz konieczności nawiązywania kontaktów z ukrywającymi się osobami wchodzącymi w skład organizacji
nie związanych z II Inspektoratem. W zasadzie działalność zbrojną
prowadził jedynie „Orlik”, a ta nastawiona była jedynie na zdobycie
środków finansowych niezbędnych do przeżycia. O tym jak groźna
dla nowego ustroju była działalność partyzancka donosiła analiza
UB działań oddziału „Wrzosa” z 27 IX 1951 r., w której zanotowano:
„Działalność bandy oraz wpływ na teren meliniarzy […] hamuje poszczególne akcje zlecone przez Państwo, o czym świadczy fakt, że
na terenie gdzie melinują się członkowie bandy tj. na gminie Łabunie
i Sitno akcja planowego skupu zboża na dzień 25 IX 1951 r. została
wykonana w 45 %. POR i podatek gruntowy został wykonany w 41 %
oraz Pożyczka Narodowa w 6 %, jak również wzrost członków Partii
i organizacji społecznych w tamtejszym terenie nie wzrasta a przeciwnie miały miejsce wypadki, że po zamordowaniu Petryki przez bandę
Pakosa kilku członków Partii złożyło w Gm.[innym] Komitecie PZPR
legitymacje partyjne. Niezależnie od tego grasowanie band szczególnie na terenie gminy Łabunie wpływa dodatnio na ożywienie się
i aktywizację członków AK jak to miało miejsce we wsi Majdan, gm.
Łabunie gdzie członkowie AK zbierają się nocami słuchają zagranicznych dzienników dyskutując nad nimi oraz na tej podstawie rozsiewają
wrogą propagandę”.
Dlatego reżim komunistyczny nie ustawał w poszukiwaniach Stanisława Pakosa. 26 X 1951 r. ok. godz. 12.00 pięciu żołnierzy z 3. Brygady KBW pod dowództwem strz. Mariana Romaniuka oraz dwóch
funkcjonariuszy PUBP Zamość, na polecenie kierownika referatu III
PUBP Zamość, miało zabezpieczyć w Majdanie Ruszowskim dostawy zboża i ziemniaków oraz ochraniać „aktyw” PPR. Po przybyciu do
Kol. Łabunie o godz. 13.00 funkcjonariusze UB poszli do zabudowań
„Wrzosa”. Po przeprowadzeniu rewizji pomieszczeń gospodarczych
chcieli wejść do domu, który był jednak zamknięty. W czasie sprawdzeniu przez okna wnętrza domu mieszkalnego zauważono, że dwa
okna są zasłonięte kocami. To wzbudziło podejrzenie, że ktoś przebywa w tym budynku. KBW otoczyło dom mieszkalny, zaś Romaniuk
i jeden z funkcjonariuszy UB postanowili wejść na strych domu. Romaniuk wchodził po deskach przybitych do narożnika domu. Jak się
okazało na strychu ukrywał się „Wrzos”. Partyzant przez okno zauważył wojsko i usłyszał, że żołnierze próbują podważyć drzwi wejściowe,
chcąc dostać się do środka. Wbiegł na strych, aby się ukryć. Tam
zauważył żołnierza, który wydzierał słomę ze strzechy. Pakos ostrzelał
go serią z automatu. Romaniuk został ranny dwoma strzałami w rękę
oraz prawą pierś i spadł z budynku. Po strzałach KBW wycofało się
za zabudowania. Romaniuk został odciągnięty w pobliże sąsiedniego
budynku. „Wrzos”, nie widząc żadnych żołnierzy koło domu, wyskoczył przez otwór wyrwany w strzesze i ostrzeliwując się zaczął uciekać w stronę lasu. Gdy odbiegł ok. 150 m. żołnierze zaczęli strzelać
i gonić go. Udało mu się zbiec do lasu pomimo prowadzonego za nim
ostrzału i odniesionego zranienia w bark. Funkcjonariusze zabrali od
jednego z gospodarzy wóz konny i udali się do Łabuń. O zdarzeniu po-
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wiadomiono MO w Łabuniach i naczelnika III Wydziału WUBP Lublin
mjr. Wołkowa, który z oddziałem KBW przyjechał na miejsce ok. godz.
16.00. Zorganizowano pościg, w sile plutonu z 10. kompanii KBW pod
dowództwem ppor. Kokosza oraz 4. i 5. kompanii 3. Brygady KBW pod
dowództwem kpt. Borkowskiego, zaś pozostali przystąpili do rewizji
zabudowań. Przy pomocy psa służbowego uzyskano ślad „Wrzosa”,
który poprowadził do Majdanu Ruszowskiego. Tam pies zgubił trop.
Według relacji świadków grupa KBW i UB po przyjściu do zabudowań
Pakosów ustaliła, że dom jest zamknięty. Gdy odchodzili zauważyli,
że w oknie domu poruszyła się zasłona. Wówczas postanowili go zrewidować. Żołnierze obstawili dom, zaś oficer UB stanął w polu kartofli
po drugiej stronie drogi na wprost domu. Jeden z żołnierzy próbował
wdrapać się na strych domu po częściowo oderwanych kawałkach
drewna przymocowanych do budynku. Wówczas z wnętrza domu
padła seria wystrzałów, która raniła go i spowodowała jego upadek
na ziemię. Po strzałach UB-ek stojący na polu rzucił się na ziemię.
Z domu wyskoczył „Wrzos”. Przeszedł przez drogę kierując się przez
pole kartofli w stronę debry i lasu. Leżący funkcjonariusz UB w ogóle
nie zareagował, gdy partyzant przechodził obok niego. Pakos oddalał
się szybkim krokiem, co jakiś czas oglądając się w kierunku swojego domu. Po wejściu do lasu przez chwilę obserwował co się dzieje
w jego zabudowaniach, a później odszedł w kierunku Łabuń. Rannego
żołnierza odciągnięto do zabudowań p. Suchary. Następnie funkcjonariusze KBW i UB przybyli do Pilipczuków. Tam załadowali się na wóz
konny i pojechali do Łabuń. Po pewnym czasie na miejsce przybyła
samochodami duża ilość wojska. Teren został dokładnie obstawiony
i oświetlony. Niedaleko części gospodarczej budynku mieszkalnego
Pakosów ujawniono ślady krwi, co potwierdzałoby fakt, że partyzant
został ranny. Wojsko penetrowała teren przeprowadzając rewizję i poszukując Pakosa. Do domu Pakosów wrzucono również granaty, które
spowodowały jego zapalenie. Pożar jednak ugaszono. W wyniku rewizji domu znaleziono różne dokumenty „Wrzosa”, w tym jego zapiski,
klisze fotograficzne oraz portfel Pakosa.
Pod koniec 1951 r., na podstawie analizy uzyskanych w trakcie prowadzonych śledztw, w tym zeznań zatrzymanego Ryszarda Wińskiego „Dziadka”, UB doszło do wniosku, że należy przeszukać ustalone
adresy „meliniarzy”, u których kwaterował „Wrzos”. Jednym z adresów
były zabudowania Jana Kukiełki w Łabuniach. 20 XII 1951 r. „Wrzos”
przebywał u niego. Tego dnia o godz. 5.45 grupa operacyjna złożona
z dwóch funkcjonariuszy PUBP Zamość i 1. batalion 3. Brygady KBW
pod dowództwem mjr. Czesława Szelachowskiego otoczyła te zabudowania oraz zabudowania najbliższych sąsiadów. Około godz. 6.15
z domu wyszedł Pakos. Musiał zauważyć obławę bowiem przeszedł do
zabudowań sąsiada Tadeusza Jagody. Nie mógł jednak przejść przez
pierścień okrążenia wrócił na posesję Kukiełki. Doszło do wymiany
ognia, co zmusiło „Wrzosa” do wycofania się w obręb zabudowań Jagody. Stamtąd ostrzeliwując się sforsował dwie linie obławy docierając
do lasu odległego ok. 500 m. od domu Tadeusza Jagody. W trakcie
strzelaniny został z odległości 15 m. zginął śmiertelnie postrzelony
w klatkę piersiową. Przy zabitym „Wrzosie” znaleziono automat PPS
nr 517378, pistolet „Vis” nr 15567 wraz z kaburą, granat obronny, 79
szt. amunicji do PPS i 54 sztuki amunicji do „Visa”. Według wspomnień Tadeusza Jagody zabudowania Kukiełów i Jagodów zostały
otoczone około północy. „Wrzosowi” udało się opuścić zabudowania
Kukiełki i poprzez posesję Jagody zmierzał przez pole w kierunku lasu
łabuńskiego. Pomiędzy zabudowaniami Jagody a lasem była usytuowana druga linia obławy. Z uwagi na to, że wówczas było jeszcze
ciemno pomiędzy pierwszą a drugą linią obławy jeździł „willys”, który
oświetlał teren reflektorami. Pakosowi udało się sforsować dwie linie
obławy i dostać w pobliże lasu. Były tam usytuowane zabudowania p.
Tadeusza Gruszeckiego, zaś od strony pola stała jego stodoła (obecnie posesja mieści się przy ul. Długiej 16 w Łabuniach). W gąszczu
leśnym znajdowała się ostatnia linia obławy KBW. „Wrzos” nie został
zauważony przez żołnierzy z powodu panujących jeszcze ciemności,
a być może również dlatego, że kierował się do lasu nie otwartym polem lecz blisko budynku stodoły. W pewnym jednak momencie odwrócił się i oddał strzał w kierunku Łabuń, gdzie znajdowały się przebyte
przez niego pierścienie obławy. Wówczas ujrzał go jeden z żołnierzy
ostatniej linii obławy i strzelił do niego. Partyzant został ciężko ranny
i odniesiony do zabudowań Jagody. Na miejscu był wówczas Tadeusz Jagoda, który wspominał, że obok niego leżał chlebak „Wrzosa”,
w którym zauważył żywność i bandaże. Na posesję przywieziono Leokadię Sokołowską, celem okazania jej zwłok brata. Nie przyznała
się, że rozpoznaje w zabitym członka rodziny. Po akcji zabudowania
Jagodów były obstawione żołnierzami i przeprowadzano szczegółową
rewizję w poszukiwaniu innych partyzantów.
Wydaje się, że S. Pakos nie wiedział o pierścieniu obławy ukrytym
w lesie bowiem w przeciwnym wypadku nie otworzyłby ognia w jej po-

bliżu. Nie wiadomo również co było powodem oddania przez niego
strzału. Być może zauważył dla siebie z tej strony jakieś zagrożenie.
Niemniej jednak jak się wydaje to właśnie ten strzał był przyczyną wykrycia jego obecności i otwarcia ognia ze strony lasu.
Z posesji Tadeusza Jagody ciało partyzanta zostało zabrane ciężarówką na posterunek MO w Łabuniach. Według Mieczysława Pakosa
dopiero tam jego zwłoki okazano matce i siostrze „Wrzosa”. Z dokumentów UB wynika jednak, że ciało „Wrzosa” natychmiast zabrano
do Zamościa. Nie było jednak pewności czy zabitym partyzantem jest
„Wrzos”. Dlatego tego samego dnia funkcjonariusze PUBP w Zamościu okazali ciało „Wrzosa” jego siostrze Leokadii Sokołowskiej i matce Katarzynie Pakos. Kobiety rozpoznały je. Zapisy protokołów wydają
się być sprzeczne z relacją Tadeusza Jagody i Mieczysława Pakosa,
lecz być może ta sprzeczność jest jedynie pozorna. Prawdopodobnie
odbyły się dwa okazania ciała Leokadii Sokołowskiej i Katarzynie Pakos. Pierwsze na posesji pp. Jagodów, które nie zostało ujęte w dokumentach. Brak dokumentów je potwierdzających może wynikać ze
specyfiki i szybkości działania natychmiast po obławie. Drugie natomiast, przeprowadzone przez PUBP w Zamościu zostało utrwalone
z uwagi na rozpoznanie zwłok.
Według przekazów miejscowej ludności ciało „Wrzosa” przez okres
4 dni było wystawione na widok publiczny przy młynie w Łabuniach.
Leżało na furmance używanej do przewożenia gnoju. Jego miejsca
pochówku do dnia dzisiejszego nie ustalono.
Rozkazami personalnymi Mariana Polaka „Żelaznego” Stanisław Pakos został awansowy do stopni starszego strzelca i plutonowego ze
starszeństwem od 3 V 1945 r. Kolejnym rozkazem personalnym z 10
IX 1945 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
Rodziny nie założył.
Jego nazwisko jest wymienione na tablicy poświęconej żołnierzom
I batalionu 9. Pułku Piechoty Legionów AK, dowodzonego przez Jana
Turowskiego „Norberta”, poległych z rąk NKWD i UB w latach 19441956 na cmentarzu w Łabuniach.
Artykuł stanowi fragment opracowania autorstwa
Bartłomieja Szyprowskiego „II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej”

Nowy proboszcz
w łabuńskiej parafii
Ks. mgr lic. Andrzej Łuszcz,
dotychczasowy
proboszcz
parafii pw. Wniebowzięcia
NMP w Buśnie, z dniem 16
sierpnia 2019 r. zostanie mianowany proboszczem parafii
pw. MB Szkaplerznej w Łabuniach. Zastąpi ks. mgr Piotra
Rawlika, który obejmie parafię pw. Wniebowzięcia NMP
w Buśnie. Parafianie z gm.
Łabunie pożegnają również
ks. mgr Rajmunda Cura, który
mianowany zostanie wikariuszem parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu.
Z kolei do parafii Łabunie
trafi ks. mgr Krzysztof Augustynek, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Michała
Archanioła w Werbkowicach.

Kwartalnik Gminy Łabunie

Dodajmy – ks. Piotr Rawlik
funkcję proboszcza w łabuńskiej parafii sprawował od
17 sierpnia 2013 r., a ks. Rajmund Cur funkcję wikariusza
– od 19 sierpnia 2015 r.
Ks. Andrzej Łuszcz jest mgr
lic. teologii. Urodził się 18
lutego 1975 r.; parafia pochodzenia: Rzeplin. Święcenia
kapłańskie: 9 czerwca 2002 r.
Ks. Krzysztof Augustynek
jest mgr teologii. Urodził się
20 września 1978 r.; parafia pochodzenia: Białopole. Święcenia kapłańskie:
2 czerwca 2007 r.

Źródło:
labunie.zamojskolubaczowska.pl
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Wydarzenia
Wydarzenia
Rys historyczny tragicznych
wydarzeń
i życiorys Edwarda
Lachawca, uroczysta
Msza św. oraz złożenie wieńców. Tak
w niedzielę, 28 kwietnia mieszkańcy gminy
Łabunie obchodzili 74
rocznicę śmierci por.
Edwarda
Lachawca
ps. „Konrad”, partyzantów,
żołnierzy
Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich
oraz ludności cywilnej
zamordowanej przez
NKWD i UB.
Uroczystości rozpoczęły się
od przedstawienia przez
mieszkańca Łabuń – Piotra
Witkowskiego rysu historycznego tych tragicznych
wydarzeń. Przygotował go
Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie – Bogdan Szykuła. Na kościelnym
telebimie zgromadzeni mogli
zobaczyć archiwalne zdjęcia
m. in. por. Edwarda Lachawca. Następnie wójt gminy
Łabunie – Mariusz Kukiełka
odczytał okolicznościowy list,

Pamięć o "Konradzie"

który do łabuńskich parafian
skierował Prezes Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – Sławomir Zawiślak. Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia
pocztów
sztandarowych
z udziałem przedstawicieli
szkół w Łabuniach, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość
i Koła Terenowego Łabunie,
Polskiego Związku Byłych
Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych – Koło
w Łabuniach, NSZZ Rolników
Indywidualnych „Solidarność”
Gminy Łabunie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Katyń 1940
– gmina Łabunie
pamięta
Porucznik Tadeusz Curyłło, posterunkowy Policji Państwowej
Włodzmierz Łuń, starszy posterunkowy Policji Państwowej Wincenty Rozkres, podporucznik Jan
Antoniewicz, nauczyciel i regionalista Antoni Turczyn. Tym osobom
– ofiarom zbrodni katyńskiej związanym z gminą Łabunie oddaliśmy
hołd.
W piątek, 12 kwietnia w gminie Łabunie został
uczczony Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W obchody włączyły się władze gminy,
przedstawiciele Rady Gminy Łabunie, sołtysi,
pracownicy urzędu gminy Łabunie, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz mieszkańcy. Zostały złożone wieńce w kolorach patriotycznych, zapłonęły również znicze. Pamięć
ofiar katyńskich uczczona została w pięciu
miejscach na terenie gminy Łabunie. Cztery
z nich to Dęby Pamięci posadzone w 2016 r.
w ramach projektu patriotyczno-edukacyjnego „Katyń…ocalić od zapomnienia”. Znicze
oraz wiązanki zostały złożone przy: Dębie Pamięci na terenie Urzędu Gminy w Łabuniach
poświęconemu Tadeuszowi Curyłło (pracownikowi Urzędu Gminy w Łabuniach, stracony
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Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór Konsonans
pod dyrekcją Agnieszki Brylewicz. Po Mszy św. z udziałem
pocztów sztandarowych Wójt
Gminy Łabunie Mariusz Kukiełka, Przewodnicząca Rady
Gminy Łabunie Elżbieta Kuźma, Sekretarz Bogumiła Maziarczuk, członkowie Polskiego Związku Byłych Więźniów
Politycznych
Hitlerowskich
Więzień i Obozów Koncentracyjnych – Koło w Łabuniach
złożyli kwiaty przy pomniku
„Poległym w walkach o niepodległą Polskę w latach
1939 – 1945” na cmentarzu
parafialnym w Łabuniach i zapalili znicze.
DSK

na Kozielskiej Górze pod Smoleńskiem), Dębie Pamięci na terenie ogrodu „Pawie Pióro”
w Łabuniach poświęconemu Włodzimierzowi
Łuniowi (urodzonemu w Łabuniach, straconego w Kuropatach), Dębie Pamięci na skwerze
przy Remizie Strażackiej w Wólce Łabuńskiej
poświęconemu Wincentemu Rozkresowi (urodzonemu w Wólce Łabuńskiej, rozstrzelanego w Twerze – dawna nazwa Kalinin), Dębie
Pamięci na skwerze przy Świetlicy Wiejskiej
w Wierzbiu poświęconemu Antoniemu Turczynowi (urodzonemu w Wierzbiu, aresztowanego przez NKWD i zamordowanego
w Riazaniu), grobie Jana Antoniewicza na
cmentarzu parafialnym w Łabuniach (urodzonemu w gminie Krynice, współwłaścicielowi
gospodarstwa w Łabuńkach, zamordowanego
w Charkowie).
Wieńce złożyli: Wójt Gminy Łabunie – Mariusz
Kukiełka, Sekretarz Gminy Łabunie – Bogumi-

Świątecznie
i patriotycznie
Była wiosna, wiosna wkoło, nadszedł cudny maj, Pełne pieśni każde sioło, świat się zmienił w raj! Hej,
pamiętny ów dzień chwały –cudny;
„Trzeci Maj”! Naród zgodny, silny,
cały, chciał podźwignąć kraj! To
fragment najpopularniejszej pieśni upamiętniającej Konstytucję
3 Maja. Jej autorem był poeta Rajnold Suchodolski. W klimacie nie
tracących na aktualności tych słów
pisarza – w kościele parafialnym
w Łabuniach odbyła się msza w intencji ojczyzny.
Nabożeństwo upamiętniające 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji Majowej zostało
odprawione w piątek (3 maja). Eucharystię
poprzedziła akademia przygotowana przez
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych. Uroczystego charakteru
wydarzeniu nadały również poczty sztandarowe: gminy Łabunie, wojskowe, żołnierskie,
strażackie, społecznościowe i szkolne. Mszę
odprawił ks. proboszcz Piotr Rawlik. Udział
w nabożeństwie wzięły władze samorządowe: Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka,
Sekretarz Gminy – Bogumiła Maziarczuk oraz
dyrektorzy łabuńskich szkół, radni, nauczycieDSK
le a także mieszkańcy gminy.

ła Maziarczuk, Przewodnicząca Rady Gminy
Łabunie – Elżbieta Kuźma oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łabunie – Mariusz Kliza.
W obchodach wziął również udział dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie – Bogdan
Szykuła. Gościem specjalnym uroczystości
była Pani Janina Wojnarowicz – siostrzenica
zamordowanego w Charkowie podporucznika
Jana Antoniewicza.

DSK

Wydarzenia
Wydarzenia

Było śpiewająco,
tańcząco,słodko i majówkowo
lektualną Koło w Zamościu.
Obecni na imprezie wrzucili
do puszek 551 zł i 90 gr. Instytucja zbierała fundusze
na dofinansowanie remontu
i adaptację budynków należących do Stowarzyszenia,
specjalnym
urządzeniem by zapewnić godne warunki
sprawdzić stan witamin, mi- terapii, edukacji i rehabilitacji
nerałów i pierwiastków w or- Osób Niepełnosprawnych.
ganizmie. W ramach Wielkiej Organizatorami imprezy byli:
Majówki odbyła się również KGW Łabunie, Wójt Gminy
akcja „Kilometry Dobra”. Była Łabunie, GKS Sparta Łabuto zbiórka pieniędzy prowa- nie, OSP Łabunie, Biblioteka
dzona przez Polskie Sto- Publiczna Gminy Łabunie
warzyszenie na rzecz Osób
DSK
z Niepełnosprawnością Inte-

Występy zespołów, ognisko, słodki poczęstunek, Strefa Zdrowia, zawody sportowe. Takie
atrakcje czekały na tych, którzy wybrali się na
Wielką Majówkę w Łabuniach.
Impreza odbywała się w zespole
pałacowo-parkowym
w Łabuniach. Od godz 14:00
ze
sceny
rozbrzmiewała
muzyka biesiadna, maryjna
i patriotyczna. Występowały zespoły z gminy Łabunie,
w tym działające przy Kołach
Gospodyń Wiejskich, Łabuńskie Iskierki oraz zaproszone
grupy muzyczne m. in. z Bondyrza. Żywiołową muzykę zaserwował tez publice zespół
Jarzębina- twórca hitu na
Euro 2012. To dla duszy, a dla
ciała? Ognisko, zawody sportowe i słodkie wypieki. Dużym
zainteresowaniem
cieszyła
się Strefa Zdrowia Magdaleny
Wytrykus z Zamościa, która
mogła w kilkadziesiąt sekund

Radość z pomagania
To hasło imprezy zorganizowanej
z okazji Dnia Dziecka. We wtorek
4 czerwca park przy hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych
zapełnił się od najważniejszych gości – dzieci, które bawiły się z okazji
swojego święta i od atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich.

„Konsonans”
na koncercie
chórów
Gminny Chór „Konsonans” reprezentował gminę Łabunie na VI
Roztoczańskim Koncercie Chórów
w Tomaszowie Lubelskim. Muzyczne wydarzenie odbyło się w niedzielę, 12 maja w Tomaszowie Lubelskim.
Koncert poprzedziło nabożeństwo, w oprawie którego wzięły udział wszystkie chóry.
Na scenie Tomaszowskiego Domu Kultury
prezentowały się cztery zaproszone przez
organizatorów zespoły: Chór SITANIANIE,
KLUCZ, KONSONANS oraz gospodarze Chór
TOMASZOWIACY. Podczas prezentacji Chór
KONSONANS wykonał po raz pierwszy pieśń
o Łabuniach – „Kwiaty mojej ziemi” autorstwa
Wiesławy i Ryszarda Badachów. Na zakończenie koncertu wszystkie zaproszone chóry
pod dyrekcją Agnieszki Brylewicz wykonały
pieśń „Kraj rodzinny matki mej”.

DSK

„Iskierki”
w muzycznym
klipie

Jeżeli lubisz śpiewać i potrzebujesz
dawki pozytywnej energii skontaktuj
się z chórem „Konsonans” bez względu na wiek, płeć czy uprawiany zawód.
Zadzwoń i dołącz do chóru 505 777 900.

Dziecięcy
zespół
Łabuńskie
„Iskierki” nagrywał teledysk do
piosenki promującej obszar LGD
Ziemia Zamojska, której członkiem
jest gmina Łabunie. Była zabawa
ale i dużo pracy.

Nasi młodzi artyści dali z siebie wszystko.
Wydarzenie miało na celu podsumowanie te- W słońcu i przy żarze lejącym się z nieba
gorocznych akcji i spotkań z wolontariuszami. przez kilka godzin w sobotę, 8 czerwca kręcili
Impreza była formą podziękowania za pracę, teledysk do piosenki, którą nagrywali jeszcze
którą wkładają przez cały rok w działania na pod koniec marca w profesjonalnym studio
rzecz pacjentów hospicjum. Dzieci i młodzież nagraniowym w Grabowcu. Scenerią do klipu
brały udział w konkursach z nagrodami. Naj- było boisko Orlik, ogród Pawie Pióro oraz zemłodsi mogli skorzystać również z urządzeń spół pałacowo-parkowy w Łabuniach. Zespół
rekreacyjnych oraz wziąć udział w konkuren- przygotowała kierująca Iskierkami Pani Halina
cjach sportowych i zabawach z animatorem.
DSK
Piskorz. 				
Można było także zwiedzać mini zoo. Nad
bezpieczeństwem czuwali ochotnicy z OSP
Łabunie. Nie mogło również zabraknąć poczęstunku. Tym zajęły się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łabuńkach Pierwszych.
Organizatorem imprezy było Hospicjum Santa
Galla w Łabuńkach Pierwszych i Wójt Gminy
DSK
Łabunie. 				

fot. Beata Synowiec
Kwartalnik Gminy Łabunie
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Święto rodziny
w Barchaczowie

P r z e d s t a w i e n i e artystyczne, zabawy i konkursy, ognisko, słodki
poczęstunek, jazda konno i mnóstwo baniek
mydlanych. W takich klimatach familijnych w piątek, 7 czerwca odbyło się
Święto Rodziny w Izbie
Muzealnej w Barchaczowie.
To było popołudnie niespodzianek
i zaskoczeń. Na początku dzieci
zaskoczyły rodziców. Uczniowie
z II kl. Szkoły Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych pod kierunkiem wychowawcy Anny Pyś
wystawili dla swoich rodziców
słowno-muzyczne przedstawienie
opowiadające o realiach życia rodzinnego. W wydarzeniu uczestniczyły młode talenty muzyczne

i aktorskie. Pociechy wręczyły
również swoim rodzicom upominki. Potem to organizatorzy zaskoczyli najmłodszych. Niespodzianka „wjechała” prawie galopem na
teren Izby Muzealnej w Barchaczowie – najmłodsi uczestnicy
imprezy brali udział w przejażdżkach konnych. Było też ognisko,
słodki poczęstunek i puszczanie
tysięcy baniek mydlanych.
Organizatorem Święta Rodziny
była Trójka Klasowa Rodziców z II
kl. SP w Łabuńkach Pierwszych:
Weronika Kowalczuk, Aleksandra
Semczuk i Katarzyna Hubala. Pomocą w organizacji imprezy służyła również sołtys Barchaczowa
DSK
– Pani Elżbieta Kuźma.

Jeżeli chcesz zorganizować
przyjęcie dla swojej pociechy, a przy okazji zwiedzić
unikatowe miejsce na turystycznej mapie gminy Łabunie zadzwoń i zarezerwuj termin (tel. 84 611 60 20).

Listy od Czytelnków
Uroczystości pierwszokomunijne obchodzone są najczęściej
w maju, czasem w czerwcu (w Łabuniach odbyła się 2 czerwca
2019 r.) Są one ogromnym przeżyciem i wielkim zabieganiem.
Dawniej nie było takich starań. Nie trzeba było zamawiać lokalu, kamerzysty, fryzjera. Większą uwagę zwracano na sprawy
duchowe. Dzieci oprócz pacierza musiały odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań katechizmowych. Katechezę prowadziły siostry
zakonne. Naszą była wspaniała, zawsze uśmiechnięta siostra
Azaria (Kalkowska Łucja). Na lekcji religii zapytała nas, kiedy
będzie najszczęśliwsza chwila w życiu. Miała na myśli przyjęcie
Pierwszej Komunii Świętej.
– Jak będziem się żenić – odpowiedział trochę przerośnięty
Franio.
Pośmiała się siostra razem z nami. Na prezenty komunijne nie
czekaliśmy, bo takich nie było. W kościele otrzymaliśmy obrazek
pamiątkowy i śniadanie w celach przykościelnych. Była tam biała kawa z mlekiem i bardzo smaczna wędlina z bułką.
Ciągle pamiętałam o przysiędze złożonej w kościele, że do
osiemnastego roku życia nie tknę napojów alkoholowych ani
papierosów. Gdyby trzeba było przyrzec, że nie tknę cudzego
roweru czasem bez pozwolenia, żeby się troszkę przejechać,
byłoby to bardzo trudne.
Myślę, że dzisiejsze dzieci mają nieco inne marzenia; aby im
się spełniły.
Łącząc pozdrowienia dla Redakcji i Czytelników
Helena Pokrywka

„Ogrodniczki”
na Pikniku Historycznym
„Ogrodniczki” wys t ę p o w a ł y
8 czerwca na Pikniku Historycznym w Nowosiółkach (powiat toStolarnia i narzędziow- maszowski). Obok rekonstrukcji
dawnego życia na wsi oraz ponia, obok chata i kobieta
kazów grup rekonstrukcyjnych
piorąca na tarze, za chwi- i historycznych – na zaproszenie
lę potyczki z Niemcami, organizatorów wystąpił również
a na scenie – Ogrodniczki zespół z Łabuniek Pierwszych.
z Łabuniek Pierwszych. Grupa razem z kapelą dała konBrzmi jakby nasza kapela cert, wykonując pieśni patriotyczne i ludowe. Zespół, który swoimi
przeniosła się w czasie? występami promuje gminę ŁabuPrawie tak…
nie, został nagrodzony gromkimi
DSK
brawami. 		
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„Ogrodniczki”
w centrum
Perły
Renesansu
Zespół Ogrodniczki z Łabuniek Pierwszych promował naszą gminę na
Kiermaszu
Wielkanocnym w Zamościu. Grupa
dała półgodzinny występ
na scenie na Rynku Wielkim w Zamościu.

Zespół Ogrodniczki wystąpił na
Kiermaszu w niedzielę (14 kwietnia) na zaproszenie Zamojskiego
Domu Kultury. Zespół wykonał
osiem utworów. Ogrodniczki
spodobały się publiczności, więc
były i bisy.
Na scenie wystąpiły: Elżbieta
Garbacz, Elżbieta Grula, Anna
Juś, Beata Klimko, Stanisława Klimek, Monika Tomasiak, Bernarda
Petryk, Bożena Pęczkowicz, Małgorzata Zwolak i Andrzej Grula.
Do śpiewu przygrywała kapela
w składzie : Ryszard Czop – akordeon, Stanisław Pęczkowicz –
bębenek i Jan Wichrowski – sakDSK
sofon. 			

Rozmawiamy
o...
Wydarzenia

Polami, drogami, lasami...
czyli prawie 7 km przygód

Czas na labę

Ponad 120 – tyle osób wzięło udział w III Integracyjnej Grze Terenowej
„Leśne Nowiny”. Rajd pieszy po raz pierwszy w historii zgromadził dzieci i dorosłych z trzech gmin powiatu zamojskiego. Jedenaście zgranych
ekip przebyło drogami polnymi i zaułkami leśnymi 6,5 km, zdobywając na
wyznaczonych bazach punkty.

W środę, 19 czerwca w szkołach
gminy Łabunie uczniowie zakończyli rok szkolny i powitali wakacje.
Dwa miesiące wolnego ma kilkuset
uczniów.

Rajd odbył się w piątek, 7 czerwca. Jego trasa
zaczynała się przy Izbie Muzealnej w Barchaczowie. Stąd drużyny wyruszyły na leśną przygodę. Dziewięć drużyn zgłosiło się ze szkół
podstawowych w Łabuniach i Łabuńkach
Pierwszych. Na rajd przybył też team ze Szkoły Podstawowej w Pniówku oraz z Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie. Na
pięciu bazach miały za zadanie rozwiązać zagadki związane z kulturą romską oraz leśną
florą i fauną. Były m.in. cygańskie wiersze,
wróżby romskie, puzzle leśne, zabawa cygańska z rzucaniem jaj i quiz o gminie Łabunie.
To wszystko działo się na bazach, na których
można było spotkać cyganki, strażnika lasu
i leśnego nauczyciela. Wszyscy, mimo ataku
komarów i upalnej pogody dotarli szczęśliwie
na metę. Była to ostatnia baza – świetlica
w Mocówce. Na wszystkich czekało ognisko
z pieczeniem kiełbasek i domowe słodkie wypieki. Trzy pierwsze drużyny, które zdobyły
najwięcej punktów, zgarnęły wejściówki do
zamojskiego zoo. Dyplomy i nagrody wręczał
wszystkim drużynom Wójt gminy Łabunie –
Mariusz Kukiełka. Nikt nie został z pustymi
rękami. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy oraz gadżety promocyjne z logo gminy
Łabunie, do losowania których ustawiła się
długa kolejka. To nie koniec leśnej przygody.
Nowością w tym wydarzeniu był konkurs fotograficzny. To kolejny etap rajdu. Drużyna,
która zdaniem komisji konkursowej pstryknęła
najlepsze fotki, zgarnęła vouchery na paintball
laserowy do Laser Factory w Zamościu. Zwycięzcą konkursu foto została drużyna Łowcy
Przygód ze SP w Łabuńkach Pierwszych.
Organizatorami rajdu byli: Wójt Gminy Łabunie oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Mocówce. Było też wielu współorganizatorów, bez
których Leśne Nowiny mogłyby się nie odbyć.
Podziękowania należą się zatem pozostałym
KGW za upieczenie ciast, sołtysowi Mocówki
– Adrianowi Waluchowi za pomoc w znakowaniu trasy, logistyczne zaopatrzenie w artykuły spożywcze oraz za przygotowanie ogniska, a także paniom z KGW Mocówka, KGW
Barchaczów, KGW Łabuńki Pierwsze, KGW
Majdan Ruszowski za wprowadzenie cygańskiego klimatu i obstawienie baz rajdu oraz
OSP Łabunie za zabezpieczenie medyczne
wydarzenia.
Poniżej prezentujemy wyniki z rajdu:
I miejsce – drużyna WTZ Komarów
II miejsce – Orły z Pniówka (SP Pniówek)
i Leśne Ludki (SP Łabunie)
III miejsce – Słoneczna Drużyna (SP Łabunie)
Pozostałe drużyny, które wzięły udział w rajdzie: Fenki (SP Łabuńki Pierwsze), Krasnoludki (SP Łabuńki Pierwsze), Wielka Trzynastka (SP Łabuńki Pierwsze), Urwisy (SP
Łabunie), Łowcy Przygód (SP Łabuńki Pierwsze), Poszukiwacze Przygód (SP Łabunie),
Family Bobo (SP Łabunie).

SP w Łabuńkach Pierwszych
Rok szkolny ukończył podwójny rocznik
absolwentów. Szkolne mury opuściło 20
uczniów dotychczasowego gimnazjum i 20
ósmoklasistów. Promocję do wyższych klas
otrzymało 125 uczniów. Pięciu absolwentów:
Agnieszka Kowalczuk, Aleksandra Kożuszek,
Maciej Kopański, Antoni Szykuła i Jakub Soroka, otrzymało z rąk Wójta Gminy Łabunie
nagrody książkowe za celujące wyniki w nauce. Świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za wyniki w nauce wręczyła dziewięciu absolwentom i osiemnastu uczniom z klas IV-VII
dyrektor szkoły, Dorota Turczyn.

SP w Łabuniach
Mury szkoły po raz ostatni opuściło 40 absolwentów gimnazjum, a po raz pierwszy po
latach, 42 absolwentów klas ósmych szkoły
podstawowej. 288 uczniów otrzymało promocję do klasy programowo wyższej. W klasach
I-III wyróżniono 47 uczniów. W klasach IV-VIII
oraz gimnazjum wyróżnienia przyznano 56
uczniom, którzy uzyskali średnią min. 4,75.
Uczniowie z klas ósmych oraz trzecich gimnazjum z najwyższą średnią ocen – Kamila
Wróblewska, Kacper Kobieluch, Oliwia Gwozda, Kinga Zwolak, Wiktoria Karchut, Eryk
Cybula, Agata Rozkres – otrzymali Nagrodę
Wójta Gminy Łabunie. Najwyższą średnią
ocen 4,28 ex aequo uzyskały klasy Va i Vc.
Wysoki poziom nauczania potwierdzili uczniowie klas ósmych i trzecich, gdyż czworo z nich
uzyskało najwyższy wynik (100% poprawnych
odpowiedzi) na egzaminie ósmoklasisty i gimnazjalnym z zakresu języka angielskiego. DSK

DSK
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Trzymaj Formę
Uczniowie SP w Łabuniach wiedzą, co znaczy zdrowo się odżywiać. W piątek, 19 marca
w ramach programu XIV Edycji „Trzymaj Formę” rozstrzygnięto konkurs „Piramida zdrowia”. Komisja przyznała następujące nagrody: I miejsce - klasa Va, II miejsce - klasa Vb,
III miejsce - klasa Vc. Wyróżnienia: VIa i VIIb.
Prawie jak strażak
Miłosz Kisieliński z gminy Łabunie zajął IV
miejsce Eliminacjach Wojewódzkich XLII
edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Uczeń Szkoły Podstawowej w Łabuniach to prawdziwy znawca i specjalista od
zapobiegania pożarów. Najpierw przebrnął
przez eliminacje gminne, potem przez powiatowe aż znalazł się w wojewódzkich. Turniej
„Młodzież zapobiega pożarom” odbył się 25
kwietnia w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Miłosza dzieliły
tylko dwa miejsca do awansu w finale ogólnopolskim. Dla nas już jest zwycięzcą, bo był jedynym reprezentantem powiatu zamojskiego
biorącym udział eliminacjach wojewódzkich
konkursu.

ciel Ewa Latawiec. Uczestnicy na konkurs
mogli przygotować od utwór muzyczny po
opowiadanie, list i grafikę. Celem konkursu było m. in. propagowanie idei integracji
z osobami niepełnosprawnymi poprzez różne formy twórczości.
Grali w ręczną
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łabuńkach wzięli udział
w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej
Chłopców w Żdanowie. Drużyna
z Łabuniek wywalczyła
3 miejs c e .
Grała

Nagrody za budki lęgowe
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łabuniach
dostali nagrody za udział w konkursie technicznym „Budki Lęgowe”. Konkurs został
rozstrzygnięty 20 marca w siedzibie Zespołu
Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodka
Zamiejscowego w Zamościu. Uczniowie łabuńskiego gimnazjum przygotowali 6 budek.
Nagrody otrzymali: M. Dudek, W. Karchut, P.
Dudek, M.Gałek. Wyróżnienia dostały: P. Synowiec oraz K. Zwolak.
Teatralnie
W czwartek 25 marca uczniowie klas 0-3
obejrzeli spektakl teatralny na podstawie bajki
„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”
braci Grimm. Sztukę zaprezentowali aktorzy
Katolickiego Teatru Edukacji w Zamojskim
Domu Kultury.
Pasowanie na czytelnika
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
obchodzony jest 2 kwietnia, w dniu urodzin
H. Ch. Andersena. Z tej okazji w bibliotece
szkolnej odbyło się pasowanie na czytelnika
uczniów klas pierwszych. Dzieci wykazały się
znajomością literek, wiedzą o bajkach Andersena. Zapoznały się z regulaminem i zasadami zachowania się w bibliotece.
Święto Konstytucji 3 Maja
Uczniowie szkoły w Łabuniach uczcili 228
rocznice uchwalenia konstytucji majowej.
W placówce we wtorek, 30 kwietnia odbyła
się akademia. Uczniowie pod kierunkiem Barbary Buszewicz – Wąsacz i Doroty Chmury
przygotowali uroczystość pod hasłem „patriotyzm”.
Zawsze niech będzie
W XVIII Wojewódzkim Konkursie Twórczości
Literackiej, Plastycznej i Muzycznej „Zawsze
niech będzie…” uczniowie łabuńskiej szkoły znaleźli się w ścisłej czołówce. I miejsce:
Emilia Deleżuk kl. I b – nauczyciel: Agnieszka Teterycz. III miejsce: Maja Wolska kl. II
a – nauczyciel Ewa Latawiec. Wyróżnienie:
Aleksandra Wolska kl. I a – nauczyciel Beata
Wdowiak, Milena Śliwińska kl. II a - nauczy-
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w składzie:
P i ó r o
Bartłomiej, Tom a s i a k
Rafał, Bodys
Hubert, Burdzy
Adrian,
Chrzan Kacper, Cyc Tomasz, Galant Przemysław, Karaś Jakub, Kołodziejczuk Damian,
Soroka Jakub i Szewczuk Mateusz.
Brawo Antoni i Agnieszka!
Antoni Szykuła i Agnieszka Kowalczuk ze
Szkoły Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych zdobyli nagrody i wyróżnienia w Konkursie Biologicznym organizowanym przez
III LO w Zamościu Antoni z III kl. gimnazjum
zajął III miejsce i Nagrodę Dyrektora III LO
a Agnieszka otrzymała wyróżnienie.

Matma to jego konik
Maciej Kopański z VIII klasy
SP w Łabuńkach Pierwszych otrzymał tytuł finalisty w III etapie konkursu matematycznego lubelskiego
kuratora oświaty. Zdobył 29 punktów
na 40 możliwych.
Halówka na hali
XIV Międzyszkolny Turniej w Halowej Piłce
Nożnej Szkół Noszących imię pr. St. Wyszyńskiego o Puchar Wójta Gminy Łabunie odbył
się w SP w Łabuńkach Pierwszych. W zawodach zorganizowanych w niedzielę, 28 marca, udział wzięło 10 zespołów złożonych z 75
zawodników z 7 szkół m. in. z Łabuniek, Zamościa, Biłgoraja, Sitna i Majdanu Wielkiego.
Mecze rozegrano w dwóch kategoriach (rocz-

Na wycieczkę do Warszawy
Na poważnie i na wesoło. Coś dla ducha
i coś dla ciała. CAŁY DZIEŃ W WARSZAWIE. Tuż przed świtem wyjazd, a tuż po północy powrót. Stadion Narodowy, Muzeum
Powstania Warszawskiego, Park Trampolin,
Pałac Kultury i Nauki Galeria Mokotów i Złote
Tarasy – każda, nawet najbardziej wybredna dusza była usatysfakcjonowana. 10 maja
2019 r. najstarsi uczniowie Szkoły Podstawowej uczestniczyli w jednodniowej w wycieczce do stolicy.
Mamy talenty
w Łabuńkach Pierwszych!!!
W Szkole Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych, 31 maja odbył się, już po raz trzeci,
Szkolny Konkurs Talentów, Komisja konkursowa oceniła zmagania 31 zawodników,
którzy zaprezentowali swoje talenty muzyczne – śpiew i gra na instrumencie, plastyczne, recytatorskie, sportowe oraz literackie.
W tym roku uczniowie przygotowali pracę
plastyczną pod hasłem: „Kocham moją wieś,
kocham moją miejscowość”.Miejsca I: Semczuk Kornelia (kl. II), Sawka Szymon (kl. II),
Baraś Kinga (kl. V), Michalik Magdalena (kl.
III gim.); miejsca II: Poznańska Amanda (kl.
II), Wilkiewicz Izabela (kl. II), Józefko Nikola
(kl. V), Fusiarz Sandra (kl. V), Piłat Milena (kl.
VII), Kowalczuk Agnieszka (kl. VIII); miejsca
III: Wilkiewicz Wiktoria (kl. V), Molas Natalia
(kl. VI), Piela Oliwia (kl. V), Turczyn Lena (kl.
I), Brzycka Amelia (kl. I), Grula Grzegorz (kl.
VIII).
Kraków i „Energylandia”,
czyli wybuchowa mieszanka
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łabuńkach
wybrali się na wycieczkę do dawnej stolicy
Polski i parku rozrywki „Energylandia”. Pierwszy dzień upłynął na zwiedzaniu zabytków
Krakowa. Drugi dzień to już czysta adrenalina, czyli szaleństwo w „Energylandii”. Emocji
nie brakowało, o czym świadczyły zdarte gardła u większości uczestników wycieczki.

nik
2 0 0 6
i
młodsi
oraz rocznik 20032 0 0 5 )
Ogółem rozegrano 15 meczy. Organizatorem zawodów byli Dorota Turczyn Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych, Zbigniew Momot nauczyciel
wf, Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców.
Fundatorem pucharów i nagród był Wójt Gminy Łabunie - Mariusz Kukiełka. Wyniki meczu
do obejrzenia na stronie szkoły: splab1.szkolnastrona.pl.

Albus 2019
Ponad 30 uczniów SP w Łabuńkach Pierwszych w dniach 8 – 10 maja wzięło udział
w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym
„ALBUS 2019” organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej z Warszawy z biologii,
chemii, geografii i przyrody. Laureatami konkursu przyrodniczego zostali: Karol Piłat i Jan
Ziarkiewicz z klasy IV zajmując miejsce 8 na
731 uczestników. Wyróżnienia w konkursie,
za zajęcie miejsc od 11 do 15 na 826 uczestników, otrzymali: Karina Kolaja, Przemysław
Wiciński i Julia Szykuła z klasy IV oraz Aleksandra Tomasiak i Natalia Molas z klasy VI.
Czerwony kapturek
Uczennice z klasy I i V S.P. w Łabuńkach
Pierwszych z wychowawczynią Haliną Dybzińską wybrały się na 45 Rajd PTTK „Czerwony Kapturek”. Wędrowały trasą z Górecka
Starego do Tarnowoli. Nasze turystki: Kamila Molas i Natalia Mróz zajęły III miejsce
w konkursie na najpiękniejszą postać z bajki
o Czerwonym Kapturku; i niespodzianka uczennica klasy I Natalia Czwórnoga zdobyła
swoją pierwszą Odznakę Turystyki Pieszej I kategorii: srebrne „ Siedmiomilowe buty”,
a jej siostra z klasy V- Aleksandra Czwórnoga
przeszła już do II kategorii, zdobywając Popularną Odznakę Turystyki Pieszej.

Kwartalnik Gminy Łabunie

Szkolny finał akcji
„Kilometry dobra”
Kolejny raz SP w Łabuńkach Pierwszych
włączyła się w akcję charytatywną „Kilometry dobra”. W jej ramach uczniowie przynosili
do szkoły domowe ciastka, które następnie
sprzedawali, by zasilić puszki dostarczone
przez organizatorów akcji. I tym razem Szkoła
Podstawowa w Łabuńkach Pierwszych stanęła na wysokości zadania. Udało się zebrać
845 złotych.

Informacje nadesłane ze SP w Łabuniach
i SP w Łabuńkach Pierwszych
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Na
Wydarzenia
sportowo

Międzynarodowe
Karate w Łabuniach
Prawie 300 karateków z Polski i Ukrainy
wzięło udział w Międzynarodowym Turnieju o Puchar Wójta
Gminy Łabunie i jednocześnie w Mistrzostwach Województwa
Lubelskiego Młodzików i Juniorów Młodszych w Karate Kyokushin.

Lwowa i Żółkwi. Otwarcia
Mistrzostw dokonali: Mariusz Kukiełka – Wójt Gminy
Łabunie, Elżbieta Kuźma –
Przewodnicząca Rady Gminy
i Jacek Czerniec – Sekretarza Generalnego Polskiego
Związku Karate. Zawody

zakończyły się sukcesem
Gmina Łabunie ma
sportowym dla naszego Klumistrza Polski!
bu. Drużynowo zdobyliśmy
I m-ce przed Lublinem i Krosnem. Organizatorami wyWiktor Kolaja z gminy Łabunie
darzenia byli: Zamojski Klub
wywalczył złoto na Mistrzostwach
Karate Kyokushin, Klub KaPolski Juniorów w Trójboju Siłorate Kyokushin w Łabuniach
i Okręgowy Związek Karate
wym do lat 16-tu.
w Lublinie. Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Mistrzostwa odbywały się w dniach 26-28
Łabunie .
kwietnia 2019 r. w Będzinie Wiktor wystartował w nich jako zawodnik Zamojskiego Klubu
Karate Kyokushin i reprezentant Gminy Łabunie. W tej dziedzinie sportu okazał się pełnym
profesjonalistą w kat. wag. do 59 kg; w swoim
debiucie został złotym medalistą. Przysiadł
z ciężarem 105 kg, wycisnął 65 kg i w mar-

Sportowa impreza odbyła się
13 kwietnia w hali sportowej
Szkoły Podstawowej w Łabuńkach. Na mistrzostwa
przyjechało 285 karateków
m. in. z Lublina, Jarosławia,
Czarnej Białostockiej, Chełma, Radzynia Podlaskiego,
Krosna, Zamościa oraz 3 Kluby z Ukrainy: Rawy Ruskiej,

Grali w nożną
na Orliku
33 osoby, 5 drużyn – w niedzielę
(12 maja) na boisku sportowym
w Łabuniach odbył się Turniej Piłki Nożnej „Orlika” o Puchar Wójta Gminy Łabunie. W zawodach
udział wzięło 5 drużyn, ogłoszono
też króla strzelców.

twym ciągu podniósł 140 kg co dało mu w trójboju 310 kg i tytuł Mistrza Polski.
Jakich my mamy zdolnych sportowców. To
dzięki nim – dzięki Wiktorowi gmina Łabunie
jest promowana na arenie ogólnopolskiej. Jesteśmy dumni! Redakcja „U Źródła” przybija
piątkę i mówi „wielkie dziękuję” za tak ważny
sukces!
Nagrody na turniej ufundował Wójt Gminy
Łabunie – Mariusz Kukiełka. Wydarzenie
zorganizował Piotr Latawiec – animator, na
codzień prowadzący zajęcia sportowe na „Orliku” w Łabuniach. Współudział w organizacji
i przeprowadzeniu turnieju mieli również: Diana Faranszkiewicz, Zbigniew Lewicki i Piotr
Łojko.

O bramki walczyły drużyny: Blok Ekipa, Inazuma Eleven, Supa Strikes, Geqon Team, Kodżirasy. Kto zwyciężył? Geqon Team. Drużyna
zdobyła 8 pkt. Na drugim miejscu uplasowały
się Kodżirasy z 6 pkt. Trójkę najlepszych zamknęła ekipa Supa Strikes z 4 pkt. Na kolejnych pozycjach znalazły się: kolejno Inazuma
Eleven i Blok Ekipa. Wybrano też najlepszego
króla strzelców. Został nim Jakub Skiba, który
strzelił 11 bramek.

raz na wozie, raz pod wozem

Sparta Łabunie rozgrywki ligowe zaczęła od samych zwycięstw. Passę przerwał mecz z Granicą Lubycza Królewska. Potem była porażka za porażką, ale Sparta utwierdziła kibiców w przekonaniu, że niemożliwe nie istnieje.
Nasi ostatnim meczem z Pogonią Łaszczówka wywalczyli
prawo do gry w barażach o klasę okręgową z Potokiem
Sitno. Niestety, przeciwnik okazał się silniejszy.

Poniżej wyniki Sparty w rozgrywkach ligowych
• Tarpan Korchów – Sparta Łabunie 0:1 (0:0)
• Sparta Łabunie – Błękitni Obsza 1:2 (1:1)
• Szumy Susiec – Sparta Łabunie 1:4 (0:1)
• Ostoja Skierbieszów – Sparta Łabunie 0:2 (0:0)
• Tur Turobin – Sparta Łabunie 3:4 (0:2)
• Orion Dereźnia – Sparta Łabunie 1:1 (1:0)
• Sparta Łabunie – Andoria Mircze 2:2 (1:2)
• Granica Lubycza Królewska – Sparta Łabunie 6:1 (2:0)
• Sparta Łabunie – Igros Krasnobród 2:4 (0:3)
• Cosmos Józefów – Sparta Łabunie 1:0 (0:0)
• Sparta Łabunie – Pogoń 96 Łaszczówka 2:1 (1:0)
• Sparta Łabunie – Potok Sitno 0:4 (0:3)
• Potok Sitno – Sparta Łabunie 6:2 (4:1)
Źródło: www.90minut.pl
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żOŁNIERZE PAKOSA
W czasie prac ekshumacyjnych prowadzonych w 2018 r. przez Instytut
Pamięci Narodowej na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Unickiej
w Lublinie odnaleziono szczątki żołnierzy oddziału lotnej żandarmerii
Stanisława Pakosa „Wrzosa” z II Inspektoratu Zamojskiego AK.
Paweł Kalinowski ps. „Francuz”,
żołnierz AK-WiN

Mieczysław Szewczuk ps. „Włoch”,
żołnierz AK-WiN

Urodził się 24 sierpnia 1921 r. w Pniówku w pow. zamojskim. W 1944 r. był
aresztowany przez
NKWD jako podejrzany o nielegalne
posiadanie
broni
lecz został zwolniony. Początkowo był
współpracownikiem
oddziału lotnej żandarmerii Stanisława Pakosa „Wrzosa” z II Inspektoratu Zamojskiego
AK, któremu udzielał kwatery oraz informacji
o ruchach UB i MO. Od lutego 1951 r. był
żołnierzem oddziału „Wrzosa” i jednocześnie
pełnił funkcję komendanta placówki w Pniówku. Został zatrzymany 27 października 1951
r. w Pniówku przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Zamościu. Przeszedł bardzo ciężkie
śledztwo. Był sądzony w trybie doraźnym.
Wyrokiem z 20 grudnia 1951 r. Wojskowy
Sąd Rejonowy w Lublinie na sesji wyjazdowej
w Zamościu skazał „Francuza” na karę śmierci, którą wykonano 7 lutego 1952 r. w więzieniu na Zamku w Lublinie.

Urodził się 6 sierpnia
1929 r. w Pniówku
w pow. zamojskim.
Od kwietnia 1951 r.
był członkiem placówki w Pniówku,
a następnie oddziału lotnej żandarmerii
Stanisława Pakosa
„Wrzosa” z II Inspektoratu Zamojskiego
AK. Został aresztowany 28 września 1951
r. we wsi Dzierążnia w powiecie Tomaszów
Lubelski przez grupę pościgową MO i UB.
Przewieziono go do siedziby Powiatowego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim, a następnie do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w Zamościu. Przeszedł ciężkie śledztwo. Był
sądzony w trybie doraźnym. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie na sesji wyjazdowej w Zamościu z 20 grudnia 1951
r. został skazany na karę śmierci, którą wykonano 7 lutego 1952 r. w więzieniu na Zamku
w Lublinie.

Zmarli z gminy Łabunie
15.12.2018 - Malowana Janina († 91 l.)
18.12.2018 - Niemczuk Bronisława († 84 l.)
21.12.2018 - Hubala Jan († 61 l.)
25.12.2018 - Pudełko Jan († 79 l.)
28.12.2018 - Palonka Urszula († 90 l.)
02.01.2019 - Pilip Stanisław († 77 l.)
04.01.2019 - Madeja Piotr († 58 l.)
06.01.2019 - Skiba Czesława († 92 l.)
12.01.2019 - Kołodziejczuk Władysław († 91 l.)
13.01.2019 - Maziarczuk Honorata († 90 l.)
15.01.2019 - Życzkiewicz Alicja († 56 l.)
17.01.2019 - Kuźma Irena († 81 l.)
20.01.2019 - Kukiełka Czesława († 85 l.)
22.01.2019 - Toczko Marianna FMM († 97 l.)
24.01.2019 - Lubaś Wiesława († 69 l.)
06.02.2019 - Kulasza Jan († 84 l.)
08.02.2019 - Horaczek Krystyna († 81 l.)
21.02.2019 - Wiater Heronim († 58 l.)
27.02.2019 - Bosiak Leokadia († 92 l.)
03.03.2019 - Wolska Zofia († 81 l.)
24.03.2019 - Płaza Zofia († 77 l.)

04.04.2019 - Synowiec Jerzy († † 64 l.)
06.04.2019 - Romańczuk Kazimerz († 79 l.)
07.04.2019 - Ferenszkiewicz Janina († 89 l.)
08.04.2019 - Maksymiec Władysław († 62 l.)
10.04.2019 - Kulasza Bożena († 51 l.)
13.04.2019 - Bil Tadeusz († 75 l.)
13.04.2019 - Wałasztyn Ludwika († 77 l.)
14.04.2019 - Sowa Tadeusz († 83 l.)
18.04.2019 - Jastrzębski Bolesław († 78 l.)
25.04.2019 - Gałan Marian († 80 l.)
28.04.2019 - Buchaj Ryszard († 93 l.)
29.04.2019 - Gumiela Krzysztof († 47 l.)
05.05.2019 - Szykuła Ryszard († 68 l.)
07.05.2019 - Bondyra Marcin († 22 l.)
20.05.2019 - Szmit Zofia († 94 l.)
26.05.2019 - Juszczak Jadwiga († 55 l.)
07.06.2019 - Gwozda Lech († 70 l.)
09.06.2019 - Maziarczuk Jan († 57 l.)
18.06.2019 - Burdzy Helena († 80 l.)
21.06.2019 - Gęśla Regina († 68 l.)
22.06.2019 - Burdzy Zofia († 74 l.)
27.06.2019 - Niezgoda Stefania († 93 l.)

Józef Pyś ps. „Śmiały”, „Ostry”,
kpr. rez.
żołnierz AK-WiN
Urodził się 26 maja
1926 r. w Wólce Panieńskiej w pow. zamojskim. W okresie
niemieckiej okupacji
służył w oddziale
Jana Turowskiego
„Norberta” w Obwodzie AK Zamość. Po
wkroczeniu Sowietów na Lubelszczyznę pozostał w konspiracji. Był członkiem oddziału Tadeusza Łogody
„Barykady”. 29 grudnia 1945 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu w Zamościu,
skąd został uwolniony 8 maja 1946 r. przez
oddział WiN Romana Szczura „Urszuli”. Początkowo przebywał w oddziale, a następnie był członkiem drużyny żandarmerii lotnej
Rejonu WiN Łabunie. Ujawnił się 11 kwietnia
1947 r. przed Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Zamościu. Zagrożony aresztowaniem, powrócił do konspiracji.
Dołączył ponownie do oddziału dowodzonego przez Tadeusza Łagodę „Barykadę”,
a po jego śmierci – przez Stanisława Pakosa
„Wrzosa”. Grupa podlegała II Inspektoratowi
Zamojskiemu AK. 18 lutego 1951 r. został
ciężko ranny w starciu z funkcjonariuszami
MO w Zamościu i po przewiezieniu do Szpitala Powiatowego w Zamościu zmarł. Jego ciało
przewieziono następnie do Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Lublinie,
gdzie dokonano oględzin i sekcji.

Źródło:
prezydent.pl

Tadeusz Bil
(1944-2019)

został
sołtysem
w 2002 r zastępując ś. p. Jana
Fariona. Piastował
swą funkcję przez
4 kadencje, podczas których udało
mu się zrealizować takie sprawy
jak: zlikwidowano
i uporządkowano dzikie wysypisko śmieci znajdujące się przy drodze na Jatutów,
zostały wykonane schody drewniane
w świetlicy w Łabuńkach Drugich i wymieniona podłoga, został przeprowadzony
remont dachu i elewacji oraz została doprowadzona woda do sklepu wiejskiego
w Łabuńkach Drugich, na wniosek sołtysa
została wyrównana i rozepchnięta droga
w kierunku na Jatutów, łącząca dwie części wsi, rozepchnięto i poszerzono wąwóz
na powyższej drodze, został przywrócony
prawidłowy przebieg tej drogi (utwardzona
tłuczniem i żwirem).
Sołtys otrzymał od Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Jak powiedział na
niedługo przed śmiercią - „najfajniejszym
jego dniem podczas tych 4 kadencji był
dzień, w którym mieszkańcy wsi wybrali go na sołtysa a następnie obdarzali go
zaufaniem i ponownie wybierali na kolejne
kadencje oraz gdy spotykał się z życzliwością mieszkańców wsi”.
Tadeusz Bil zmarł 13 kwietnia 2019 r.

KGW Ruszów
w krajowym półfinale konkursu kulinarnego
KGW Ruszów zdobyło III miejsce w półfinale
ogólnopolskiego konkursu kulinarnego Bitwa
Regionów w Nałęczowie. Podbiło kubki smakowe jury daniem, którym nie powstydziłaby się
ekskluzywna restauracja. To comber z sarny na
poduszce z kulaszy w towarzystwie sosów tricolore: brązowego z prawdziwków, czerwonego
z żurawiny i zielonego z hałajdy.
Konkurs odbył się w sobotę, 22 czerwca w Nałęczowie. Nasze uzdolnione panie
z Ruszowa gotowały danie na
żywo. Do półfinału konkursu
dostały się jako jedyne z powiatu zamojskiego.
Półfinały konkursu odbywają
się w ośmiu regionach Polski. Z każdego wyłaniany jest
jeden półfinalista, który powalczy o zwycięstwo. KGW

Ruszów brało udział w lubelskim. Konkursową potrawę przygotowywały: Renata
Psiuk (przewodnicząca KGW
Ruszów), Aneta Chachaj, Joanna Juśko i Marta Cybula.
Wparcie logistyczne: radny
gminy Łabunie i sołtys Ruszowa – Bogusław Szast oraz
Piotr Skiba z OSP Ruszów.
Przygoda z Bitwą Regionów
zaczęła się w marcu. Naj-

pierw trzeba było zgłosić się
do konkursu podając przepis
i nazwę potrawy. Komisja
spośród nadesłanych zgłoszeń wybrała jej zdaniem najbardziej obiecujące potrawy.
Te wyselekcjonowane trafiły
do półfinału. Lubelski, w którym wystartowały nasze Panie, odbył się właśnie w Nałęczowie.

fot. A. Łukasiewicz-Borys

Strażacy na zawodach
się OSP Majdan Ruszowski, a na trzecim –
OSP Łabunie.
W ćwiczeniu bojowym najlepsza z gminy Łabunie była OSP Łabunie; druga lokatę zajęli
strażacy z Barchaczowa a trzecią z Bródka.
W klasyfikacji łącznej równych nie miała sobie OSP Łabunie. Drugą lokatę zajęła OSP
Bródek, a trzecią OSP Barchaczów. Na kolejnych miejscach uplasowała się odpowiednio:
OSP Łabuńki, OSP Ruszów i OSP Majdan
Zawody odbyły się w niedzielę, 23 czerwca Ruszowski.
w Komarowie-Osadzie. Nasi spisali się jak za- Teraz najlepsze strażackie drużyny z naszej
wsze na medal. Nie mieli problemów ani ze gminy pojadą na powiatowe zawody sportowo
sztafetą pożarniczą z przeszkodami ani z ćwi- -pożarnicze do Szczebrzeszyna. Te odbędą
czeniami bojowymi.
się 7 lipca.
W pierwszej konkurencji najlepsza była OSP
Powodzenia!
Barchaczów. Na drugim miejscu uplasowała

Sztafeta pożarnicza i ćwiczenie
bojowe – przez takie konkurencje
musieli przebrnąć strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy
Łabunie. Wzięli udział w corocznych zawodach sportowo-pożarniczych.

fot. K. Branecka
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