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Wydarzenia

WYBORY
PREZYDENTA RP
W GMINIE ŁABUNIE

28 czerwca przeprowadzono wybory
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W gminie Łabunie uprawnionych do
głosowania było 5062 wyborców.
Przedstawiamy wyniki wyborów po
I turze; II - 12 lipca.

Pierwsze - 65,19%

• Najniższa frekwencja: Obwód nr 5: Ruszów
- 58,35%

• Najwięcej

DUDA
Andrzej Sebastian

HOŁOWNIA
Szymon Franciszek

JAKUBIAK
Marek

KOSINIAK-KAMYSZ
Władysław Marcin

PIOTROWSKI
Mirosław Mariusz

TANAJNO
Paweł Jan

TRZASKOWSKI
Rafał Kazimierz

WITKOWSKI
Waldemar Włodzimierz

ŻÓŁTEK
Stanisław Józef
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Obwód głosowania
Obwód głosowania nr 1:
Barchaczów, Bródek, Dąbrowa
Obwód głosowania nr 2:
Łabuńki Drugie, Łabuńki Pierwsze, Mocówka
Obwód głosowania nr 3:
Łabunie
Obwód głosowania nr 4:
Łabunie-Reforma, Wólka Łabuńska

na kandydata oddano razem
głosów:

KGW Barchaczów
na spotkaniu z Prezydentem RP
W Urszulinie (powiat włodawski) Andrzej Duda spotkał
się z Kołami Gospodyń Wiejskich działającymi na Lubelszczyźnie. Udział w wydarzeniu wzięło również Koło
Gospodyń Wiejskich Barchaczowskie Superbabki.
W spotkaniu z Prezydentem, które odbyło się w środę, 3 czerwca
uczestniczyły także władze samorządowe z Lubelszczyzny – m.
in. radny sejmiku województwa
lubelskiego – Krzysztof Gałaszkiewicz, Wójt Gminy Łabunie –
Mariusz Kukiełka oraz Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie
i członek KGW Barchaczów – Elżbieta Kuźma.
– Waszej działalności nie da się
wycenić – tak wiele robicie dla
lokalnej społeczności, tradycji,

umacniania obyczajów, tożsamości – wszystkiego, co ważne i stanowi o tym, że możemy z podniesioną głową mówić o sobie: tak,
jesteśmy Polakami i tak, w większości wywodzimy się z terenów
wiejskich – mówił Prezydent.
Przypomnijmy – w maju tego roku
znowelizowano ustawę o kołach
gospodyń wiejskich. Mogą one
teraz ubiegać się o wsparcie na
działalność statutową – od 3 do
5 tys. zł.
dsk

w obwodzie oddano
razem głosów:

BOSAK
Krzysztof

głosów uzyskali: DUDA Andrzej
Sebastian - 70,71%; ex aequo TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz: i HOŁOWNIA Szymon
Franciszek: po 8,55%

BIEDROŃ
Robert

Nazwisko i imię (imiona)
kandydata

• Oddano głosów: 3134
• Frekwencja w gminie: 62,11%
• Najwyższa frekwencja: Obwód nr 2: Łabuńki

COVID-19: NOWA RZECZYWISTOŚĆ, NOWE ZASADY

Koronawirus

Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie

- nowa rzeczywistość w gminie Łabunie
Po złagodzeniu obostrzeń dotyczących funkcjonowania urzędów, instytucji kultury i sportowych informujemy czytelników o kolejnych zmianach,
które mają znaczący wpływ na załatwianie spraw urzędowych czy uczestnictwo w życiu kulturalnym gminy Łabunie.
Urząd Gminy Łabunie

Wchodząc do Urzędu Gminy w Łabuniach
należy pamiętać o obowiązku zasłaniania ust
i nosa. Przy głównym wejściu do Urzędu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym
samym czasie w jednym pomieszczeniu nie
może być większa niż jedna osoba na jedno
stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów). Mimo częściowego otwarcia Urzędu Gminy Łabunie prosimy
o ograniczanie się do załatwiania najpilniejszych spraw. Wcześniej można skontaktować
się z pracownikiem merytorycznym, który
podpowie jak rozwiązać Państwa sprawę
i być może uda się ją zrealizować bez osobistego stawiennictwa. Przypominamy, że na
stronie internetowej Gminy Łabunie www.labunie.com.pl w zakładce INFORMACJE DLA
MIESZKAŃCÓW znajdują się wnioski, które
można pobrać, wypełnić i wysłać pocztą na
adres e-mailowy gminy: uglabunie@labunie.
com.pl lub pocztą tradycyjną (Urząd Gminy
Łabunie, ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie)
bądź wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przed głównym wejściem do Urzędu
Gminy Łabunie.
Przypominamy, że kasa w Urzędzie Gminy
Łabunie jest nieczynna. Płatności, w tym
podatki i opłaty można wnosić w formie
bezgotówkowej – przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy.

Urząd Gminy Łabunie wznowił już przyjmowanie interesantów. Przy tylnym wejściu do
budynku powstało stanowisko do obsługi interesantów. Sprawy, które można załatwić
przychodząc do urzędu wyszczególnione są
w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Są to sprawy z zakresu:
• rejestracji stanu cywilnego;
• ewidencji ludności i dowodów osobistych;
• pomocy społecznej;
• świadczenia usług komunalnych;
• działania urzędów pracy, w tym wsparcia
przedsiębiorców w związku z epidemią
wywołaną zakażeniami wirusem SARSCoV-2;
• administracji architektoniczno-budowlanej,
w tym dotyczące: decyzji o warunkach zaNumery kont bankowych:
budowy i zagospodarowania terenu lub de- •
podatki, opłaty skarbowe:
cyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
97 9644 0007 2001 0070 0027 0001
publicznego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
• opłaty za odpady komunalne:
• ochrony środowiska, w tym dotyczące: de05 9644 1075 2011 0070 0027 0028
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji, decyzji zezwalającej •
opłaty za ścieki i wodę:
na usunięcie drzew lub krzewów, decyzji
21 9644 1075 2011 0070 0027 0031
zezwalających na odzysk, przetwarzanie
lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na
zmianę klasyfikacji odpadów na produkty,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowaw Łabuniach
nych, zgłoszenia instalacji, z której emisja
nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, korzystania
z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej
• przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania
infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie
drogowym drogi publicznej, udostępnienia
przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej
lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczą- Interesantów przyjmuje już również Gminny
cych infrastruktury telekomunikacyjnej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach.
Powstały tu dwa specjalne stanowiska pracy.
Każde z ochronną szybą oddzielającą praW pozostałych sprawach
– kontakt telefoniczny oraz e-mailowy.
cownika GOPS od interesanta.

Biblioteka jest czynna, jednak ze względów
bezpieczeństwa czytelnicy nie mogą przemieszczać się między regałami i sami wybierać książek. W tym przypadku można zajrzeć
na stronę biblioteki i w wirtualnym katalogu
wyszukać interesujące nas pozycje. Można
także doradzić się pracownika placówki, który pomoże w doborze książki. Te już wypożyczone oddajemy do biblioteki, zostawiając
w specjalnie utworzonym do tego miejscu.
Zwracane egzemplarze – zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej – poddawane są
trzydniowej kwarantannie.
Sport i kultura

Wraz z kolejnym znoszeniem obostrzeń
w gminie Łabunie wznowiły działalność również inne instytucje i organizacje kulturalne.
Lekcje indywidualne prowadzi już Gminna Orkiestra Dęta oraz Gminny Chór Konsonans.
Zajęcia odbywają się zgodnie z zaleceniami
zamojskiego sanepidu.
Otworzyliśmy również hale sportowe i boiska.
Na hali sportowej w Szkole Podstawowej
w Łabuńkach Pierwszych trenują karatecy
z Zamojskiego Klubu Karate Kyokushin, a od
drugiej połowy maja do końca czerwca można było wziąć udział w darmowych zajęciach
fitness, które również odbywały się na hali
w Łabuńkach Pierwszych. Treningi wznowił
też Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łabunie,
który ćwiczy na boisku, a dla pozostałych
mieszkańców 1 czerwca otworzyliśmy Orlik
w Łabuniach. Na ogrodzonym terenie zajęcia
odbywają się przez siedem dni w tygodniu,
w godzinach popołudniowych. Prowadzą je
animatorzy sportowi. Są bezpłatne. Możecie
również sami zainicjować zabawę na Orliku
i podsunąć animatorowi pomysł na aktywne
spędzenie czasu na boisku. Tu zachowujemy
również wszelkie wymogi bezpieczeństwa.
Osoby wchodzące i opuszczające obiekt
muszą zdezynfekować dłonie. Dezynfekujemy również sprzęt sportowy i pomieszczenia
znajdujące się na Orliku.
Aktualny harmonogram zajęć na „Orliku” na
stronie internetowej www.labunie,com.pl
dsk
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Inwestycje

Na drogowym
placu budowy
W gminie Łabunie metamorfozę
przejdzie niedługo pięć różnych
odcinków dróg o długości ponad 9
km. Kierowcy przez jakiś czas będą
musieli liczyć się z utrudnieniami
drogowymi, ale dzięki temu pojawi
się nowy asfalt a w niektórych miejscach poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań zrobi się bezpieczniej.

Prawie 6 km nowego asfaltu
Nowa nawierzchnia, chodnik, przebudowane skrzyżowania, aktywne przejście dla
pieszych – ruszyła przebudowa drogi powiatowej Pniówek-Ruszów-Wierzbie-Łabunie. Inwestycja będzie realizowana wspólnie z Powiatem Zamojskim.
Na kwietniowej sesji radni podjęli uchwałę
w spawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu
ponad 1,5 mln zł dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej Pniówek-Ruszów-Wierzbie-Łabunie. Przeważająca część inwestycji
(5,7 km) będzie realizowana na terenie gminy
Łabunie.
W ramach przebudowy na odcinku prawie 6
km pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa.
Po obu stronach zostaną wykonane pobocza.
Inwestycja zakłada także przebudowę zjazdów, skrzyżowań, budowę chodnika, oczyszczenie przepustów, montaż barier energochłonnych i powstanie aktywnego przejścia
dla pieszych.
Przebudowa będzie realizowana ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycję
realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo
-Mostowych Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim.

Kolejny 1 km drogi w Ruszowie do
przebudowy
Następna drogowa inwestycja w Ruszowie dotyczy trasy gminnej o długości 1 km.
Przebudowa będzie polegała na odtworzeniu
i udrożnieniu rowów, miejscowym poszerzeniu
drogi i ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej.
Będą również robione zjazdy, odwodnienia
i pobocza. Podobnie, jak w przypadku drogi
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powiatowej Pniówek-Ruszów-Wierzbie-Łabunie Gmina Łabunie otrzymała na inwestycję
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Pracami zajmie się Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik.

Dobudują chodnik na Lipskiej
Inwestycję ma dofinansować Samorząd Województwa Lubelskiego. Pracami zajmie się
PRD Zamość.
W tym roku planuje się budowę dalszej części
Metamorfoza Górnej w Łabuniach
chodnika dla pieszych przy ul. Lipskiej w Łabuniach. Dalszej, bo w ubiegłym roku wybudowano tu ciąg pieszy o długości 465 m. KoZ ulgą odetchną mieszkańcy ul. Górnej
lejny, prawie pół kilometrowy odcinek będzie
oraz ci, którzy z Łabuń chcą „skrótem”
realizowany wspólnie z Powiatem Zamojskim.
dostać się do Barchaczowa. Niebawem
Wkład gminy Łabunie w inwestycję wyniesie
w tym miejscu drogowcy wyleją dywan
dsk
ok. 100 tys. zł. 			
asfaltowy. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu, które gmina Łabunie otrzyma
z Funduszu Dróg Samorządowych.
Grill
Na odcinku prawie 1 km pojawi się nowa nawierzchnia. Będą również udrażniane rowy,
przy Izbie
w planach jest także odwodnienie, zjazdy,
pobocza i skarpy. Z kolei na odcinku 30 m
z uwagi na niestabilne podłoże i ciągłe pojawianie się ubytków w drodze, zostanie rozebrana jezdnia. Przed wylaniem w tym miejscu
asfaltu, zostanie wbudowana nowa konstrukcja.
Inwestycję wykona Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych w Zamościu.

Drogowe inwestycje w gminie Łabunie
- ul. Osiedlowa
Radni na kwietniowej sesji podjęli uchwałę
w sprawie udzielenia powiatowi zamojskiemu
pomocy finansowej w wysokości 130 tys. zł
na remont drogi powiatowej Cześniki-Łabunie
w miejscowości Łabunie (ul. Osiedlowa). Prace będą prowadzone na odcinku 650 m.

Lepszy komfort jazdy w Barchaczowie
Nowe oblicze zyska prawie 600 metrowy odcinek drogi w okolicach od skrzyżowania przy
boisku w Barchaczowie do krzyżówki z drogą
powiatową. Drogowcy wyleją asfalt, będą także odtworzone pobocza.

Na terenie Izby Muzealnej w Barchaczowie stanie profesjonalny grill. To
efekt starań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” oraz współpracy między Stowarzyszeniem a Gminą Łabunie.
W czwartek, 23 kwietnia została podpisana
umowa na realizację projektu współpracy
pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa
Działania „Ziemia Zamojska” oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Nasze
Roztocze”. Celem projektu pn. „Rozwój Aktywności Mieszkańców” jest poprawa warunków dla rozwoju kapitału społecznego oraz
zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru partnerskich LGD poprzez rozbudowę
infrastruktury oraz promocję zasobów lokalnych obszaru. W ramach realizacji projektu
w każdej gminie należącej do naszego LGD
powstanie miejsce wypoczynku i integracji
mieszkańców. W gminie Łabunie takie miejsce powstanie na terenie Izby Muzealnej
w Barchaczowie. Będzie to m. in. duży betonowy grill, stół betonowy i ławki. Ponadto
w ramach promocji projektu zostanie wydany
informator turystyczny, kolorowanka dla dzieci oraz puzzle. Jak poinformowało redakcję
„U Źródła” Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, grill stanie w III kwartale tego roku. dsk

Inwestycje / Wydarzenia

Gmina Łabunie otrzyma fundusze zewnętrzne
z programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”,
który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ramach przedsięwzięcia powstanie parterowy budynek o powierzchni prawie
500 m kw., który będzie w pełni przystosowany
dla osób niepełnosprawnych, przygotowanego
do dziennego pobytu 18 osób i całodobowego zamieszkania dla 2 osób. Obiekt zostanie
wyposażony w 4 sale terapeutyczne, 2 pokoje
mieszkalne, gabinet psychologa, gabinet pielęgniarki, salę rehabilitacyjną oraz pomieszczenia towarzyszące (m. in. łazienki, szatnie,
kuchnię, pralnię i kotłownię).

Milionowe dofinansowanie
na centrum opiekuńczo - mieszkalne
TU POWSTANIE

Gmina Łabunie dostanie 2,5 mln zł
dofinansowania na budowę centrum
opiekuńczo-mieszkalnego w Bródku. Obiekt posłuży osobom niepełnosprawnym, gdzie będą mogli
korzystać m.in. z usług terapeutycznych.

Utworzenie COM-u (Centrum Opiekuńczo
Mieszkalnego) pozwoli na zapewnienie specjalistycznej, kompleksowej opieki niepełnosprawnym (powyżej 25 roku życia), a ich rodzicom specjalistyczne wsparcie. Ma być to
miejsce, w którym zostanie zapewniona opieka
w formie pobytu dziennego i całodobowego.

Osoby, które będą korzystały z usług Centrum
oprócz wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, będą miały zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania.
Koniec prac przewidziano na pierwszy kwartał
2022 r.			
dsk

Przedszkole
z Łabuń do Ruszowa
Od 1 września część dzieci z gminy Łabunie pójdzie do
przedszkola w Ruszowie. Część, bo przy Szkole Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych dotychczasowe nadal będzie funkcjonowało, ale już po przekształceniu z
punktu przedszkolnego. Tak na majowej sesji zadecydowali radni.
Na sesji 20 maja zostały podjęte dwie uchwały dotyczące przedszkoli w gminie Łabunie. Wiadomo, że przedszkole w Łabuńkach pozostanie, z kolei to funkcjonujące w Łabuniach zostało przekształcone
z punktu przedszkolnego na Samorządowe Przedszkole w Ruszowie. Jego siedziba znajdzie się w budynku po byłej szkole filialnej w
Ruszowie. Przekształcenie punktów przedszkolnych na przedszkola
samorządowe spowodowane zostało rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych
form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Organy prowadzące punkty
przedszkolne, założone i funkcjonujące przed 1 września 2017 r. mają
obowiązek dostosować działalność tych punktów do obowiązujących
przepisów do 31 sierpnia 2020 roku. Punkt przedszkolny w obecnym
lokalu przy ul. Orzechowej w Łabuniach ze względu na warunki jakie
wprowadza rozporządzenie nie mógł funkcjonować w dotychczasowej
formie.
Zgodnie z wchodzącymi w życie przepisami w punktach przedszkolnych będzie mogło być maksymalnie 25 dzieci. W bieżącym roku
szkolnym do punktu przedszkolnego w Łabuniach uczęszczało 98
dzieci, natomiast na najbliższy rok zostało zapisanych ponad sto dzieci. Dlatego aby zapewnić opiekę przedszkolną wszystkim zgłoszonym
dzieciom należało przekształcić punkt przedszkolny w przedszkole.
Co więcej, punkt przedszkolny w Łabuniach znajdował się na drugiej
kondygnacji budynku przy ul. Orzechowej, a w myśl nowych przepisów
od 1 września 2020 r. zarówno punkty przedszkolne, jak i przedszkola
znajdujące się w wydzielonej części budynku, a tak było w Łabuniach,
będą mogły funkcjonować wyłącznie na pierwszej kondygnacji. Dlatego dalsze działanie czy to przedszkola, czy punktu przedszkolnego
dla 25 dzieci w dotychczasowych pomieszczeniach było niemożliwe.
Brak jest również wymaganych dwóch wyjść ewakuacyjnych. Możliwość funkcjonowania przedszkola w obecnych pomieszczeniach była
konsultowana z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wydana przez niego opinia jest negatywna.

Część rodziców była przeciwna przeprowadzce i wystosowała do
Wójta Gminy Łabunie petycję wyrażającą sprzeciw przeniesienia
przedszkola z Łabuń do Ruszowa. Petycja trafiła do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Łabunie. Ta uznała ją za nieuzasadnioną. To samo zdanie podzielili radni na sesji, którzy uznali, że „petycja… nie zasługuje na uwzględnienie”.
W poprzedniej kadencji po likwidacji Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łabuniach (Dom dziecka) były prowadzone
nieoficjalne rozmowy ze Starostwem Powiatowym w Zamościu o możliwości przekazania tej nieruchomości na gminę. Jednak ze względu
na trwające roszczenia reprywatyzacyjne byłych właścicieli odnośnie
tych nieruchomości, zaprzestano dalszego działania w tym kierunku.
Obecnie w tym budynku swoją działalność prowadzi Dom dla Matek z
Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.
Nowa lokalizacja oddalona jest niecałe 4 km od Łabuń. Przedszkole
będzie funkcjonować w godzinach 6.30-16.30 z zapewnieniem realizacji zajęć opiekuńczych, podstawy programowej i bezpłatnych zajęć
dodatkowych. Dzieci pięcioletnie będą mieć zapewniony bezpłatny
transport autobusem szkolnym pod opieką nauczyciela. Budynek od
4 lat nie był użytkowany, ale dostosowanie go do przepisów będzie
wymagało o wiele mniejszych nakładów finansowych niż przebudowa
budynku wielofunkcyjnego przy ul. Orzechowej w Łabuniach. Ponadto
istnieje tam możliwość rozbudowy i podnoszenia standardów opieki
przedszkolnej. W dalszej perspektywie planowana jest budowa placu
zabaw.

Kwartalnik Gminy Łabunie

red.
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Korespondencja

Podsekretarz Stanu

List
Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Marcina Romanowskiego
W związku z licznymi publikacjami prasowymi w środkach komunikacji społecznej, które wywołały poruszenie w lokalnej opinii publicznej,
a dotyczące podjętych działań - czynności przez Prokuraturę Rejonową w Hrubieszowie w zakresie prowadzenia postępowania o czyn
z art. 256 § 1 kk dotyczącego propagowania przez uczniów, nauczycieli i ich rodziców ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny
w Łabuniach ustroju totalitarnego - nazistowskiego, niniejszym pragnę
poniżej przedstawić stanowisko będące wynikiem analizy prawnej
przedmiotowego zdarzenia.
W dniu 10 grudnia 2019 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Łabuniach zorganizowali wraz z rodzicami, nauczycielami i kombatantami spektakl teatralny pt. „Nigdy Cię nie zapomnę” związany
bezpośrednio z nadaniem tej Szkole imienia „Dzieci Zamojszczyzny”.
W społeczności lokalnej od wielu lat wciąż żywa jest pamięć o dzieciach wysiedlonych z terenu Gminy Łabunie podczas II Wojny Światowej. Do zaproszonych na uroczystość gości, którzy równocześnie
oglądali przedstawienie, należeli m.in. przedstawiciele samorządu terytorialnego, władzy ustawodawczej, lokalnych instytucji państwowych
(m. in. wicekurator oświaty), Kościoła, służb porządkowych (przedstawiciele policji, straży miejskiej i wojska) oraz świadkowie pamięci
tamtych wydarzeń. Podczas spektaklu część uczniów przebrana była
w pasiaste stroje i odegrała więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz. Inni zaś starsi koledzy ubrani byli w mundury przyozdobione
swastykami.
Jak wnioskuję, celem uczestników spektaklu było przypomnienie i równocześnie upamiętnienie tragicznych losów „Dzieci
Zamojszczyzny” oraz cierpień zadanych im przez funkcjonariuszy totalitarnego państwa - Rzeszy Niemieckiej. Spektakl przedstawił wydarzenia z okresu II Wojny Światowej dotyczące tzw. „Aktion Zamość”
oraz rekonstrukcję z życia małoletnich dzieci w obozie koncentracyjnym.
Nadmienić trzeba, iż celem uczniów nie było wyłącznie
zorganizowanie spektaklu teatralnego. Upamiętnieniu tych ważnych
wydarzeń towarzyszyła bowiem również wystawa uczniowskich prac,
która ukazywała dramatyczne chwile dzieci z okresu II Wojny Światowej. Wcześniej (18 października 2019 r.) Szkoła zorganizowała biegi
uliczne mające na celu oddanie hołdu „Dzieciom Zamojszczyzny”. Dodatkowo, podczas samej uroczystości miała miejsce recytacja wierszy
o tematyce patriotycznej, a także biało-czerwony taniec pamięci.
Podsumowując powyższe okoliczności, sam spektakl miał
charakter patriotyczny, który realizował się w uczczeniu pamięci ofiar
niemieckiego, narodowo-socjalistycznego reżimu na Zamojszczyźnie
i przypomnienie jego zbrodniczego charakteru.
Odnosząc się do czynu będącego przedmiotem postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Hrubieszowie należy już na tym etapie rozważyć czy wypełnił on znamiona czynu zabronionego i czy stanowi on przestępstwo. Zgodnie bowiem z art. 256 § 1
kk, odpowiedzialność karną ponosi ten tylko kto publicznie propaguje
faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuję do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. Jednocześnie zauważyć należy, że stroną podmiotową tego przestępstwa jest umyślność
wyłącznie z zamiarem bezpośrednim. Zachowanie sprawcy podejmowane musi być w celu rozpowszechniania treści nazistowskich i ich
propagowania. Nadto podnieść należy, że propagowanie oznacza
szerzenie, upowszechnianie idei, haseł, myśli, czy zjednywanie kogoś
dla jakieś idei, akcji. co za tym idzie propagujący musi pozytywnie ocenić upowszechniane przez siebie idee. Na poparcie powyższych rozważań przywołać należy stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy,
że propagowanie w rozumieniu art. 256 kk oznacza każde zachowanie
polegające na publicznym prezentowaniu faszystowskiego lub innego
totalitarnego ustroju państwa w zamiarze przekonania do niego (vide:
uchwała SN z dnia 28 marca 2002r.,l KZP 5/02, Prok.i Pr.-wkł. 2002/78/6).
W przedmiotowej sprawie nie można uznać, ażeby uczniowie Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Łabuniach (czy
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też ich nauczyciele i rodzice) odgrywając spektakl teatralny pod nazwą
„Nigdy Cię nie zapomnę” dokonali propagowania ustroju totalitarnego
poprzez przekonywanie do niego. Okoliczności przedstawione przez
media społeczne wskazują, że było wręcz przeciwnie, bowiem zarówno przemówienia gości (w tym córki rodziców zamordowanych przez
nazistów w obozie koncentracyjnym), jak i zachowania uczniów wyrażały dezaprobatę dla ustroju nazistowskiego. Zamiarem Szkoły było
upamiętnienie tragicznych losów Polaków z Gminy Łabunie z okresu
II Wojny Światowej, co wpisuje się w wieloletni zwyczaj oddawania
przez społeczność szkolną hołdu ofiarom nazistów. Zarówno sam
przebieg uroczystości, jak i szerszy kontekst sytuacyjny potwierdzają
tę okoliczność. Udział dzieci - uczniów w spektaklu teatralnym podczas uroczystości w Szkole Podstawowej w Łabuniach miał charakter
patriotyczny.
Jednocześnie treści prezentowane w spektaklu skierowane
zostały wyłącznie do zaproszonych osób (gości). Dlatego dodatkowo
też i w tym zakresie zachowanie uczniów nie wypełniło znamion występku z art. 256 § 1 kk.
Nie bez znaczenia w analizowanej sprawie pozostaje również okoliczność, że zachowanie uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Łabuniach mogło stanowić pozaustawowy kontratyp, jakim jest
działalność artystyczna, tzw. kontratyp sztuki. Tym samym zachowanie uczniów nie stanowiłoby i z tej przyczyny przestępstwa z art. 256 §
1 kk. Uczniowie bowiem odegrali spektakl, którego celem było przedstawienie walorów artystycznych o tematyce patriotycznej, a nie faktyczne propagowanie nazizmu. Dlatego też wolność działalności artystycznej jest okolicznością wyłączającą odpowiedzialność karną (vide:
M. Mozgawa (red.). Prawo -karne aspekty wolności, Kraków 2006, s.
234-246).
Przedstawiając powyższe okoliczności oraz zaprezentowaną argumentację prawną, uprzejmie proszę o poddanie analizie
powyższych rozważań prawno-karnych w toku prowadzonego przez
Prokuraturę Rejonową w Hrubieszowie śledztwa w zakresie uczniów,
ich nauczycieli i opiekunów ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Łabuniach. Nie można bowiem zaakceptować sytuacji,
w której uczniowie i ich opiekunowie, którzy kierowali się pobudkami
patriotycznymi mogliby ponieść odpowiedzialność karną. Nadto, stanowić mogłoby to w przyszłości demotywującą formę dla innych uczniów
w zakresie propagowania patriotyzmu. W obawie przed grożącą im
odpowiedzialnością kamą mogliby bowiem zaniechać podejmowania
jakichkolwiek podobnych inicjatyw ukazujących dokonywane podczas
Il Wojny Światowej zbrodnie na ludności Zamojszczyzny. Taki sposób
procedowania byłby niezgodny ze społecznym poczuciem sprawiedliwości, godziłby w patriotyczne wychowanie młodzieży, a jednocześnie
pomniejszałby zaufanie obywateli do instytucji publicznych. Przede
wszystkim przyczyniałby się do traktowania przez uczniów historii czysto podręcznikowo, bez możliwości jej realnego przeżycia i wyciągnięcia wniosków, co stoi w sprzeczności z celem kształcenia uczniów.
Końcowo i na marginesie zauważyć należy, że z powyższą
argumentacją koresponduje również Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta w dniu 20 listopada 1989 r. przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych. Jak stanowi przepis art. 31 ust. 2, Państwa
- Strony będą przestrzegały oraz popierały prawo dziecka do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym oraz będą
sprzyjały tworzeniu właściwych i równych sposobności dla działalności
kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania
czasu wolnego.

Marcin Romanowski - doktor nauk prawnych, dyrektor
Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (2016-2019), peł-

nomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji
i Cyberbezpieczeństwa oraz
ds. Funduszu Sprawiedliwości (2018-2019). Ekspert
tzw. komisji w sprawie Rywina (2003-2004) i współautor
raportu
przygotowanego
przez tę komisję. W latach
2005-2007 oraz 2015-2019
doradca Ministra Sprawiedliwości.
Główne obszary zainteresowań badawczych to prawo
rozliczeń z przeszłością
państw bezprawia, prawo

naturalne i niepozytywistyczne koncepcje prawa, teoria
prawa globalnego, antropologia prawnicza oraz jej
zastosowania w tworzeniu
i stosowaniu prawa. Autor
publikacji i opracowań naukowych, w tym współautor
monografii „O trudnych przypadkach filozofii prawa. Studia z antropologii filozoficznej” oraz „Reprywatyzacja.
Problemy teorii i praktyki”.
źródło:
www.gov.pl

Wydarzenia

Wiceminister sprawiedliwości
i wicewojewoda z wizytą w gminie Łabunie
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Marcin Romanowski oraz wicewojewoda lubelski – Bolesław Gzik wizytowali w gminie Łabunie w związku z nawałnicami, jakie w czwartek, 11 czerwca przeszły nad
powiatem zamojskim.
W niedzielę, 14 czerwca wiceminister i wicewojewoda odwiedzili okoliczne gminy, gdzie nawałnica wyrządziła największe szkody. Marcin Romanowski oraz Bolesław Gzik wizytowali
również w gminie Łabunie. Odwiedzili Bródek, gdzie spotkali się z Wójtem Gminy Łabunie –
Mariuszem Kukiełką oraz strażakami z miejscowej OSP.
Przypomnijmy – na skutek nawałnicy, jaka przeszła nad Zamojszczyzną, strażacy interweniowali ponad 140 razy. Najczęściej wyjeżdżali do usuwania połamanych drzew, które uszkodziły
budynki i samochody. W działaniach ratowniczych brali również udział strażacy z naszej gminy, którzy ze skutkami nawałnicy walczyli w sąsiednich gminach. W Łabuniach i okolicznych
miejscowościach nie odnotowano poważnych zniszczeń. 				
dsk

Prezes Lubelskiego
Związku Piłki Nożnej
z wizytą w Łabuniach
We wtorek, 2 czerwca w Łabuniach gościł Zbigniew Bartnik – Prezes Lubelskiego Związku
Piłki Nożnej. W ramach wizyty roboczej wspólnie z Wójtem Gminy Mariuszem Kukiełką oraz
członkami zarządu GKS „Sparty Łabunie”
dokonali oględzin obiektów sportowych. To
nie pierwsza wizyta Zbigniewa Bartnika w Łabuniach. Wcześniej była związana z budową
Orlika w Łabuniach (lata 2008-2009). Obecny
prezes był bowiem koordynatorem projektu
budowy boisk Orlik 2012 na województwo lubelskie. 				
dsk

WAGRA
odbierze azbest

Informacja – OZE

Urząd Gminy Łabunie informuje, że
4 maja została podpisana umowa na
usuwanie eternitu. Zajmie się tym
Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAGRA” Wacław
Ostrowski, Wyżnica Kolonia 94, 23- lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest
251 Dzierzkowice.
z dachu we własnym zakresie, wystarczy,
Wykonawca w pierwszej kolejności miał kontaktować się telefonicznie z właścicielami
nieruchomości, którzy złożyli w styczniu br.
wnioski dotyczące usunięcia eternitu – w celu
uzgodnienia terminu realizacji. Zgodnie
z umową, roboty w powyższym zakresie obejmą 54 nieruchomości i mają być zakończone
w terminie do dnia 30 września br.
Tymczasem gmina Łabunie przyjmowała
kolejne zgłoszenia na pozbycie się eternitu
w ramach IV naboru. Wpłynęło 25 wniosków.
Mogły je składać osoby fizyczne w ramach
realizacji projektu pn.: „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie
województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014 – 2020. Nabór zgłoszeń lokalizacji
trwał od 25 maja do 3 lipca. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane
z demontażem, odbiorem, transportem oraz
unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Proces ten został ułatwiony, po zmianie regulaminu dobrowolnego przystąpienia do
projektu. Osoba, która złożyła zgłoszenie

że podpisze oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór
odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie
składać zgłoszenia lokalizacji na sam odbiór
odpadów azbestowych z ziemi. Oświadczenie
o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie
przekazywane właścicielowi do podpisania
przez wykonawcę usuwającego azbest z posesji. Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy
Łabunie tel. (84) 611 60 25 oraz na stronie
http://www.azbest.lubelskie.pl
Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają
wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów. Wnioski należy składać
w Urzędzie Gminy Łabunie, pokój nr 9.
W przypadku demontażu należy przedstawić kserokopię zgłoszenia robót dotyczących
wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez
zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji
więźby dachowej) ze starostwa powiatowego.
K. Wiśniewski

Kwartalnik Gminy Łabunie

Informujemy, że pomimo spełnienia wymogów formalnych i pozytywnej oceny
merytorycznej wniosku oraz uzyskania
większej liczby punktów niż w poprzednim naborze, projekt nie został wybrany do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego z powodu wyczerpania kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie. dsk

Informacja
Kontakt telefoniczny w sprawach legalizacji drewna pozyskiwanego z lasu:
606 257 472.

Ekspresowa
17-stka
Na terenie gminy Łabunie prowadzone
są prace geologiczne związane z budową
drogi ekspresowej S17. Przypomnijmy –
do 17 kwietnia mieszkańcy mogli składać
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad swoje wnioski oraz uwagi.
Z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa zostało odwołane zaplanowane w Domu Kultury w Łabuniach
spotkanie dotyczące przebiegu S17 przez
gminę Łabunie. O kolejnych etapach prac
będziemy informować na bieżąco.
dsk
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Informacje

W dobie COVID-19
wspierajmy polską
gospodarkę

Rolnicy z gminy Łabunie –
promujcie i sprzedawajcie swoje produkty
na polskiebazarek.pl

„Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI” to
hasło kampanii, której celem jest zwiększanie
wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych
decyzji zakupowych, szczególnie w dobie
pandemii koronawirusa. Dlatego zachęcamy
mieszkańców gminy Łabunie do kupowania
polskich produktów. Jak rozpoznać np. polskie produkty spożywcze? Zapraszamy do
obejrzenia spotu (by zobaczyć film, przyłóż
swój telefon do kodu QR).
dsk

W gminie Łabunie hoduje, uprawia i produkuje wielu rolników, wytwórców,
którzy dzięki darmowym ogłoszeniom mogą jeszcze bardziej zadbać o promocję i sprzedaż swoich produktów. Masz sady owocowe, pasiekę produkujesz oleje roślinne, uprawiasz zboża, kwiaty ozdobne, warzywa, robisz
sery, masła, soki owocowe, pieczesz domowy chleb, prowadzisz usługi
(np. drewniane altany) a KGW robi potrawy? Zareklamuj swoje produkty na
www.polskiebazarek.pl i sprzedawaj je.

Zachęcamy –

#KupujŚwiadomie

Laptopy
na naukę zdalną
Ponad 110 tys. zł – tyle dofinansowania otrzymała Gmina Łabunie na
zakup laptopów dla uczniów. Fundusze zostały pozyskane z dwóch
programów rządowych.
Gmina Łabunie otrzymała dofinansowanie na
zakup sprzętu do nauki zdalnej. 30 laptopów
wartych prawie 60 tys. zł trafiło do uczniów
szkół podstawowych z gminy Łabunie. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu sprzęt trafił
do uczniów, którzy do tej pory nie posiadali
w domu dostępu do komputera umożliwiającego naukę zdalną. Laptopy zostały rozdysponowane przez szkoły. Sprzęt warty prawie
60 tyś. zł udało się pozyskać dzięki funduszom w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach”. Tytuł projektu: „Zdalne
kształcenie w gminie Łabunie”.
W kolejnym naborze wniosków Gmina Łabunie pozyskała prawie 55 tys. zł na zakup
28 sztuk laptopów. Tym razem trafiły one do
uczniów z rodzin wielodzietnych uczęszczających do szkół podstawowych w Łabuniach
i Łabuńkach Pierwszych. Dofinansowanie
na zakup sprzętu udało się pozyskać z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania
1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”
dotyczącego realizacji projektu grantowego
pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej”.
dsk
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Dla rolników z całej Polski ruszyła strona internetowa www.polskiebazarek.pl Poprzez
platformę można zgłosić swoje produkty
do sprzedaży. Dzięki temu zainteresowani
szybciej dowiedzą się o waszych produktach
i będą mogli je kupić skracając tym samym
łańcuch dostaw między konsumentem a producentem.
Jak zgłosić swoje produkty? Trzeba wejść na
www.polskiebazarek.pl. Następnie na mapce należy kliknąć w województwo lubelskie.
Otworzy się kolejna podstrona, na której w lewym górnym rogu jest opcja „Dodaj ogłoszenie”. Następnie proszę postępować zgodnie
z instrukcją. W razie problemów ze zgłoszeniem produktów, można zadzwonić na podaną na tej stronie infolinię.
Kolejnym miejscem, gdzie można sprzedawać swoje produkty jest lubelska e-spiżarnia
uruchomiona przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Celem lubelskiej e-spiżarni jest bezpłatne umożliwienie
promocji oferty lubelskich rolników i producentów żywności tradycyjnej i lokalnej wytwarzanej w ramach Dostaw bezpośrednich,
Sprzedaży bezpośredniej, Rolniczego Handlu
Detalicznego (RHD), Działalności Marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) z terenu
Województwa Lubelskiego. Zgłoszenia udziału w Lubelskiej e-spiżarni przyjmowane są
poprzez przesłanie wypełnionego formularza
wraz z jednym dobrej jakości zdjęciem produktu lub produktów na adres e-mail: sfigiel@
wodr.konskowola.pl.

Informacji w sprawie Lubelskiej e-spiżarni
udziela Pani Sylwia Figiel – pracownik Działu
Rozwoju Obszarów Wiejskich – starszy specjalista ds. przetwórstwa na poziomie gospodarstwa i bezpieczeństwa żywności, e-mail:
sfigiel@wodr.konskowola.pl, nr tel: 693 901
dsk
081, 81 889 06 16. 		

Dofinansowanie
na odkwaszenie gleby

stwa rolne o powierzchni do 75 ha (pH gleby
poniżej lub równe 5,5). Dofinansowanie do
zakupu wapna udzielane będzie na realizację
przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości
środowiska, co zostanie potwierdzone opinią
właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej. Dotacje do zakupu wapna
będą zależały od wielkości gospodarstwa,
a kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:
• do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego dla gospodarstw o powierzchni nie
przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
• do 200 zł/t dla gospodarstw o powierzchni
powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50
ha użytków rolnych,
• do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha
użytków rolnych.
Formularze wniosków i regulamin dostępny
jest na stronie internetowej schr.gov.pl w zakładce „Ogólnopolski program regeneracji
środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi informuje, że rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach
„Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez
ich wapnowanie”.
Cel programu to wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych. Nabór wniosków
odbywa się w trybie ciągłym. Rolnik, który złoży
wniosek, może otrzymać dotację na zakup
i wysiew wapna nawozowego lub środków
wapnujących. Z programu mogą skorzystać
posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5. Dofinansowanie działań
regeneracyjnych dla danej działki będzie skierowane do rolników posiadających gospodar-

W obecnych czasach, zwłaszcza w dobie epidemii koronawirusa rośnie popyt na zakupy internetowe oraz bezpośrednio od producenta, zmniejszając ryzyko zakażenia odwiedzając zatłoczone
targowiska czy sklepy wielkopowierzchniowe.
Poza tym rośnie zapotrzebowanie na produkty
zdrowe, ekologiczne i regionalne oraz możliwość
zakupu ich bez pośredników, w jak najbliższej
odległości od miejsca zamieszkania konsumenta.
W gminie Łabunie działa wielu producentów, hodowców, rolników, którzy mogą zaoferować swoje produkty, niektóre z nich zupełnie unikatowe.
Mamy miody, oleje, soki owocowe, sady z różnymi odmianami jabłek i innych owoców, kwiaty
ozdobne, które zamawiane są nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, pomidory etc., mamy
wytwórców lokalnych wyrabiających produkty
z drewna itp.
Rolnicy, producenci, hodowcy z gminy Łabunie
– promujcie swoje produkty i stwórzcie sobie
szansę na sprzedaż własnych wyrobów poprzez
bezpłatną platformę internetową.

dsk
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Petycja
w sprawie 5G
Radni gminy Łabunie uwzględnili
petycję dotyczącą 5G. Dokument
informujący o zagrożeniach związanych z siecią nowej generacji wystosowany przez Koalicję Wolną od
5G trafił do urzędów w całej Polsce,
także do Urzędu Gminy Łabunie.
We wtorek, 21 kwietnia do Urzędu Gminy
Łabunie wpłynęła petycja przekazana przez
Marszałka Województwa Lubelskiego od
Stowarzyszenia Koalicja Polska Wolna od
5G. Domagało się ono m. in. przyjęcia przez
radnych uchwały, w której mogliby wyrazić
negatywne stanowisko wobec zwiększenia
dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne. Petycja
trafiła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Łabunie, która stwierdziła, że dokument dotyczący ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją
na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz
szerszym zakresie częstotliwości, zasługuje
na uwzględnienie. Takie samo stanowisko zajęli radni, podejmując stosowną uchwałę.
Jak wynika z uzasadnienia do uchwały, „pod-

stawowym zadaniem przedstawicieli władz
każdej jednostki samorządu terytorialnego
jest dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie jej
mieszkańców. Dlatego, biorąc pod uwagę
argumenty zawarte w ww. petycji, w interesie
publicznym, w trosce o wartości wymagające
szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego
mieszkańców gminy Łabunie, Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Łabunie
przyjmuje stanowisko, w którym zamierza
wraz z Radą Gminy Łabunie oraz Wójtem
Gminy Łabunie, podjąć działania mające na
celu rzetelne rozpoznanie problemu zawartego w ww. petycji. Problematyka w niej zawarta
jest bardzo złożona i wymaga dokładnej analizy materiału merytorycznego, a samo zagadnienie sieci 5G budzi wielkie kontrowersje na
całym świecie. Sytuacja związana z rozwojem
każdej nowej technologii, jak miało to miejsce
wielokrotnie w historii, zawsze stanowi temat
do dyskusji społecznych oraz naukowych.
Rada Gminy Łabunie przychyla się do opinii,
że wpływ technologii sieci bezprzewodowej
5G jest mało zbadany i wymaga lepszego poznania. Należy jednak mieć świadomość, że
Rady Gminy może działać tylko w zakresie
swoich kompetencji w sprawie stanowienia
przepisów prawa, a akty prawa miejscowego
nie mogą być sprzeczne z powszechnie obowiązującymi aktami normatywnymi tj. ustawą
i rozporządzeniem”.
dsk

Powszechny spis rolny
2020
1 września w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny. Wyniki
spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Szkolenia
dla rezerwistów
W związku z wprowadzeniem Dec. Nr
187/DSiPO Ministra
Obrony Narodowej
z dnia 30.05.2020 r.
w sprawie intensyfikacji szkolenia rezerw osobowych Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu ogłasza
nabór wniosków ochotników na długotrwałe ćwiczenia wojskowe. Dzięki temu zgłoszenia ochotników, którzy w ostatnim czasie ze względu na
epidemię COVID-19 utracili pracę,
będą traktowane priorytetowo.
W trakcie ćwiczeń, rezerwiści i kandydaci na
żołnierzy otrzymają pełne wyżywienie i będą
kwaterowani na terenach jednostek. Rezerwiści, czyli osoby, które mają już nadany stopień
wojskowy mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie od 3,5 tysiąca złotych.
Osoby dla których będzie to pierwszy kontakt
z wojskiem będą odbywać swoje ćwiczenia
w ramach służby przygotowawczej, a miesięczne wynagrodzenie wynosi w tym przypadku 1,2 tys. zł. plus dodatkowe 2,6 tys. zł.
na zakończenie ćwiczeń. Dodatkowo uzyskują oni status żołnierza rezerwy i mogą ubiegać
się o zatrudnienie w Wojsku Polskim.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego w celu
uzyskania szczegółowych informacji:
• żołnierze rezerwy – 261 181 122; 261 181
109; 261 181 114;
• ochotnicy – 261 181 122; 261 181 108;
Wprowadzone dzięki decyzji rozwiązania to
realne wsparcie dla osób, których domowe
budżety ucierpiały w wyniku epidemii oraz
wzmocnienie Sił Zbrojnych RP.

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
• osób prawnych;
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Wszyscy zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie zapisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie
rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Policzą
ptaki

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
• samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego,
który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne prowadzi w gminie Łabunie
ekspertyzy przyrodnicze. To coroczne liczenie ptaków.

Osoby wykonujące prace spisowe
będą zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed
przystąpieniem do pracy rachmistrzowie mają być pouczani o istocie
tajemnicy statystycznej i sankcjach
za jej niedotrzymanie.
W przypadku braku dostępu do
internetu, w gminnych biurach spisowych zostanie zapewniony bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy.
rolny.spis.gov.pl

Kwartalnik Gminy Łabunie

Liczenie ptaków zostanie przeprowadzone
na obszarach ochronnych NATURA 2000 –
w Łabuniach i w Bródku. Akcja potrwa do
końca września.
Dodajmy – na obszarze Natura 2000 na terenie gminy Łabunie
znajduje się wiele rzadkich gatunków ptaków,
w tym kilkadziesiąt ujętych jest w Polskiej
Czerwonej Księdze Zwierząt – rejestrze zagrożonych gatunków zwierząt na terenie Polski.
dsk
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Wydarzenia

Ofiary,
o których nie można zapomnieć

Pamięci
Bohaterów

Gmina Łabunie uczciła Ofiary Zbrodni Katyńskiej.
W środę, 8 kwietnia Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka oraz kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie – Bogdan Szykuła złożyli kwiaty i zapalili znicze
przy Dębach Katyńskich.

Był utalentowanym dowódcą. Stoczył ponad 30 walk
z Niemcami. 75 lat temu dokonał symbolicznego aktu
wyzwolenia Zamościa. Przed wkroczeniem wojsk sowieckich udał się do Barchaczowa, gdzie został pojmany przez NKWD. Udało mu się uciec. Ukrywał się w Łabuńkach. 18 kwietnia 1945 r. otoczony przez NKWD i UB
został zabity, a wraz z nim jego żołnierze i mieszkańcy
Uczciliśmy pamięć w pięciu miejscach na terenie gminy Łabunie.
Łabuniek. Mowa o Edwardzie Lachawcu ps. „Konrad”
Znicze oraz wiązanki zostały złożone przy:
• Dębie Pamięci na terenie Urzędu Gminy w Łabuniach poświęco- i innych bohaterach, których uczciła dziś gmina Łabunemu Tadeuszowi Curyłło (pracownik Urzędu Gminy w Łabuniach, nie.
stracony na Kozielskiej Górze pod Smoleńskiem)

• Dębie Pamięci na terenie ogrodu „Pawie Pióro” w Łabuniach poświęconemu Włodzimierzowi Łuniowi (urodzony w Łabuniach, stracony
w Kuropatach)
• Dębie Pamięci na skwerze przy Remizie Strażackiej w Wólce Łabuńskiej poświęconemu Wincentemu Rozkresowi (urodzony w Wólce
Łabuńskiej, rozstrzelany w Twerze – dawna nazwa Kalinin)
• Dębie Pamięci na skwerze przy Świetlicy Wiejskiej w Wierzbiu poświęconemu Antoniemu Turczynowi (urodzony w Wierzbiu, aresztowany przez NKWD i zamordowany w Riazaniu)
• grobie Jana Antoniewicza na cmentarzu parafialnym w Łabuniach
(urodzony w gminie Krynice, współwłaściciel gospodarstwa w Łabuńkach, zamordowany w Charkowie)
Przypomnijmy: W gminie Łabunie w ramach projektu patriotyczno
-edukacyjnego „Katyń…ocalić od zapomnienia” w 2016 r. posadzono
dęby pamięci poświęcone ofiarom katyńskim związanym z łabuńską
ziemią. 						
dsk
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W niedzielę, 19 kwietnia została upamiętniona 75. rocznica śmierci por.
Edwarda Lachawca, partyzantów, żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów
Chłopskich oraz ludności cywilnej zamordowanej przez NKWD i UB.
W południe odbyła się Msza Św., podczas której modlono się m.in. w intencji pomordowanych. Po nabożeństwie Wójt Gminy Łabunie – Mariusz
Kukiełka oraz Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie – Bogdan
Szykuła przy pomniku „Poległym w walkach o niepodległą Polskę w latach 1939 – 1945” na cmentarzu parafialnym w Łabuniach złożyli wieniec
i zapalili znicze. 					
dsk

Obrady radnych

UCHWAŁY
RADY GMINY ŁABUNIE

XII sesja			
29 kwietnia 2020 r.
Uchwała nr 94 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.
Przyjęty przez radnych program zawiera listę
zadań do realizacji w tym roku oraz zasady
ich finansowania. W ramach programu planuje się m. in. wstępne diagnozowanie i kierowanie osób z problemem alkoholowym do
specjalistycznych placówek leczenia odwykowego oraz współpraca z policją i Poradnią
Leczenia Uzależnień w zakresie rozpoznania
osób wymagających pomocy terapeutycznej.
Pogram zakłada również działalność punktu konsultacyjno-interwencyjnego dla ofiar
przemocy w rodzinie czy udzielanie pomocy
społecznej rodzinom z problemem alkoholowym. Przeciwdziałanie alkoholizmowi to także
inicjatywy profilaktyczne organizowane przez
szkoły i gminę jak warsztaty, konkursy, szkolenia dla rodziców czy finansowanie imprez
dla dzieci i młodzieży mających zadanie profilaktyczne jak: turnieje szachowe, piłki nożnej.
Uchwała nr 95 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
Podobnie, jak w przypadku programu rozwiązującego problemy alkoholowe, jest on nastawiony na zadania i inicjatywy profilaktyczne
zapobiegające lub ograniczające zjawisko
narkomanii. To m.in. motywowanie do podejmowania terapii w placówkach odwykowych,
poradnictwo i konsultacje w punkcie konsultacyjno-interwencyjnym organizowanie wywiadów środowiskowych, interwencji rodzinnych
i i działań organizowanych przez szkoły typu:
konkursy, zajęcia, pomoc materialna, spotkania uczniów z policjantami, prelekcje dla rodziców itp.
Plan potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2020 r.
Radni zatwierdzili plan, który przewiduje ilu
osobom mogą być przyznane zasiłki finansowe, celowe czy rzeczowe jak opał czy leki.
Program zakłada udzielenie pomocy ok. 200
osobom (rodzinom), w tym 30 osobom zasiłków stałych, ok. 60 osobom zasiłków okresowych, ok. 100 rodzinom zasiłków celowych
i rzeczowych (żywność, odzież, obuwie, opał,
leki, opłaty za energię elektryczną). Program
przewiduje również pomoc w zakresie dożywiania. Pomocą w formie posiłków może zostać objętych ok. 55 uczniów. Z kolei z bezpłatnej żywności z PCK skorzysta ok. 110
rodzin.
Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łabunie w 2019 r.
Cel programu to umacnianie rodziny wycho-

wującej dzieci w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez zapewnienie takim rodzinom
bezpieczeństwa socjalnego.
680 rodzin otrzymało na ponad 1000 dzieci
pomoc z programu „Rodzina 500+” w kwocie
prawie 5 mln zł. Z kolei świadczenia „Dobry
Start” otrzymało ponad 700 dzieci. Świadczenia rodzinne dostało ponad 300 rodzin na
502 dzieci, a świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 19 rodzin na 29 dzieci. Zasiłek
pielęgnacyjny otrzymało z kolei 27 rodzin,
a z dożywiania skorzystało niemal 50 dzieci.
W ubiegłym roku wydano ok. 150 Kart Dużej
Rodziny, a ponad 70 uczniów dostało stypendia i zasiłki szkolne. W ramach programu było
również zapewniane wsparcie specjalistyczne
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
Skorzystało z tego ponad 20 rodzin dysfunkcyjnych. Z programu skorzystali też rodzice uczniów uczęszczających do łabuńskich
szkół. Brali udział w spotkaniach edukacyjnych organizowanych w placówkach oświatowych.
Uchwała nr 96 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łabunie
na lata 2020-2022
Przyjęty przez radnych program skierowany
jest do mieszkańców gminy Łabunie. Zawiera
szereg rozwiązań i działań służących wspieraniu rodzin. Będzie to realizowane poprzez
m.in. organizowanie gminnych imprez integracyjnych dla rodzin np. Dnia Seniora, Dnia
Dziecka, prowadzenie poradnictwa dla rodzin
mających problemy opiekuńczo-wychowawcze, przyznawanie stypendiów czy zasiłków
rodzinnych.
Uchwała nr 97 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Łabunie na 2020 r.
Cel programu to opieka nad bezdomnymi
zwierzętami, odławianie bezdomnych zwierząt czy ograniczenie ich populacji przez sterylizację i kastrację. W tym roku opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami z gminy Łabunie
będzie realizowane przez: gminę, przychodnię weterynaryjną w Łabuniach i schronisko
dla bezdomnych psów w Zamościu. Gmina
będzie również współpracować z Zamojską
Fundacją Zwierząt i Środowiska ZEA.
Ważnym elementem programu jest plan sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających
właścicieli. Z dofinansowania będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy Łabunie, a w przypadku psów tylko te osoby, którzy zaszczepili
swojego czworonoga przeciwko wściekliźnie.
Wniosek o dofinansowanie można będzie
składać u Wójta Gminy Łabunie. Właściciel
zwierzęcia pokryje połowę kosztów zabiegu,
ale późniejsza opieka weterynaryjna będzie
leżała po stronie właściciela.

Kwartalnik Gminy Łabunie

Uchwała nr 98 w sprawie wyodrębnienia
w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki
Radni nie wyrazili zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego na 2021 rok.
Uchwała nr 99 w sprawie likwidacji Szkoły
Filialnej w Ruszowie
Zgodnie z przyjętą uchwałą. Z końcem sierpnia zostanie zlikwidowana Szkoła Filialna
w Ruszowie z klasami I-III.
Uchwała nr 100 w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Ruszowie
Radni zdecydowali o likwidacji z dniem 31
sierpnia tego roku Punktu Przedszkolnego
w Ruszowie.
Uchwała nr 101 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Łabunie
Stawki przyjęte przez radnych dotyczą celów niezwiązanych z budową, przebudową,
remontem czy utrzymaniem dróg. Opłaty
będą pobierane za m. in. prowadzenie robót
w pasie drogowym czy umieszczanie w pasie
drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami oraz
reklam. Treść uchwały ze stawkami opłat dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łabunie.
Uchwała nr 102 w sprawie zmian w uchwale nr X/76/2019 w Wieloletniej Prognozie
Finansowej
Uchwałą dokonano zmian dotyczących
m. in. przebudowy drogi powiatowej Pniówek
-Wierzbie-Łabunie. W związku z otrzymanym
przez Powiat Zamojski dofinansowaniem
z Funduszu Dróg Samorządowych oraz po
rozstrzygnięciu postępowania przetargowego,
nastąpiła konieczność zwiększenia udziału
gminy Łabunie w realizowanej w partnerstwie
inwestycji o kwotę 99.596 zł.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r.
W ramach programu zrealizowano cele
i działania: w 2019 r, odbyło się 20 spotkań,
podczas których przeprowadzono rozmowy
z 16 osobami z problemem alkoholowym;
8 rodzinom z problemem alkoholowym udzielono pomocy m. in. w zakresie dożywiania
w szkołach. Program obejmował też działalność profilaktyczną i edukacyjną realizowaną
przez szkoły i organizacje sportowe w formie
konkursów, zawodów sportowych, pokazów
z udzielania pierwszej pomocy itp.
W ubiegłym roku na terenie gminy Łabunie
nie wykryto punktów nielegalnej sprzedaży
alkoholu. Policjanci przeprowadzili 18 kontroli w 10 placówkach handlowych na terenie
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gminy i nie stwierdzono sprzedaży alkoholu
nieletnim oraz spożywania alkoholu w sklepie. W gminie Łabunie było 41 wykroczeń dotyczących spożywania alkoholi w miejscach
publicznych, za co sprawcy dostali mandaty.
Zatrzymano też 15 nietrzeźwych kierowców.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2019 r.
Na terenie gminy Łabunie w ubiegłym roku
nie odnotowano osób uzależnionych od narkotyków. Ujawniono 1 osobę posiadającą marihuanę. W ramach programu organizowano
działania profilaktyczne, w które były zaangażowane głównie szkoły.
Sprawozdanie z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach
w 2019 r.
Pomoc społeczna została udzielona ponad
200 rodzinom. Zasiłki stałe z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy dostało 28, a okresowe
– ponad 50 osób. Prawie 20 osób dostało zasiłki celowe i pomoc rzeczową (żywność, opał,
leki, remont mieszkania). W ramach programu
„Posiłek w szkole i w domu” z obiadów i posiłków w szkołach skorzystało prawie 50 dzieci.
Ze sprawozdania wynika, że w ubiegłym roku
na terenie gminy Łabunie zamieszkiwało 12
dłużników alimentacyjnych, z których 7 płaci
alimenty. W 2019 r. GOPS realizował również
świadczenia wychowawcze, które dostało
prawie 700 rodzin.

Sprawozdanie z realizacji Programu
Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok
2019
W ubiegłym roku na realizację zadań gmina
przeznaczyła 82 tys. zł. Otrzymały je w ramach otwartego konkursu ofert: Klub Sportowy Sparta, Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Gminy Łabunie, Hospicjum Santa
Galla i Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Zamościu. Pieniądze zostały przeznaczone
na sport, organizację Misterium, Dnia Dziecka
„Radość z Pomagania” i dowóz uczniów niepełnosprawnych.
Informacja z realizacji Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Łabunie na 2019 r.
W ubiegłym roku na realizację programu przeznaczono ponad 30 tys. zł. Pieniądze zostały
wydane m. in. na odłapanie i przewiezienie
psów do schroniska, kastrację, sterylizację
czy utylizację padłych dzików. W ubiegłym
roku w gminie Łabunie odłowiono 25 bezdomnych psów i 40 kotów, w tym 3 psy trafiły
do schroniska, a pozostałe zwierzęta zostały
przekazane do adopcji.

Uchwała nr 103 zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących Przewodniczącemu i radnym
Rady Gminy Łabunie i uchwała nr 104
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwią- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
zywania Problemów Społecznych w Gmi- zasad przyznawania przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocnie Łabunie w 2019 r.
Cel strategii to poprawa jakości życia miesz- niczych diet oraz zwrotu kosztów podróży
kańców gminy Łabunie zagrożonych margi- służbowej
nalizacją i wykluczeniem społecznym. Jak Zmiany w uchwałach dotyczą sposobu wypławynika ze sprawozdania przyjętego przez ty diet dla radnych – na wskazany rachunek
radnych, w ramach przeciwdziałania bezrobo- bankowy.
ciu mieszkańców gminy Łabunie w ubiegłym
roku spośród klientów pomocy społecznej 9 Uchwały nr 105, 106, 107 dotyczą udzieleosób podjęło pracę w różnych zakładach pra- nia pomocy finansowej Powiatowi Zamojcy i za granicą. W 2019 roku 21 osób założyło skiemu na inwestycje drogowe
działalność gospodarczą. Program ma rów- Radni udzielili pomocy finansowej na: budowę
nież za zadanie likwidację barier ogranicza- chodnika przy ul. Lipskiej w Łabuniach (102
jących niepełnosprawnym pełny udział w ży- tys. zł), na remont drogi powiatowej Cześniciu społecznym. W gminie Łabunie mieszka ki-Łabunie w miejscowości Łabunie (130 tys.
ponad 100 osób niepełnosprawnych, w tym zł) i na przebudowę drogi Pniówek-Ruszów
28 dzieci. Część z nich otrzymało aparaty słu- -Wierzbie-Łabunie (1,5 mln zł).
chowe, wózki inwalidzkie czy dofinansowania
Uchwała nr 108 w sprawie zmian w budżena turnus rehabilitacyjny.
cie gminy na 2020 r.
Sprawozdanie za 2019 r. z realizacji Gmin- Przesunięcia finansowe w budżecie dotyczą
nego programu przeciwdziałania przemo- m. in. inwestycji, jak np. przebudowy dróg,
cy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy oświetlenia ulicznego czy remonty w placóww rodzinie w Gminie Łabunie na lata 2018- kach oświatowych.
2020.
W ramach programu były prowadzone lokal- Uchwała nr 109 w sprawie wyrażenia zgone akcje informacyjne dotyczące zjawiska dy na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
przemocy w rodzinie, szkolenia dla rodziców, z dotychczasowymi dzierżawcami po umowarsztaty z uczniami. Do Zespołu Interdy- wach zawartych na czas oznaczony do 3
scyplinarnego wpłynęło 19 Niebieskich Kart lat
dotyczących przemocy w 16 rodzinach. W 16 Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnych
umów z dotychczasowymi dzierżawcami. Doprzypadkach sprawcami byli mężczyźni.
tyczą one nieruchomości położonych w Wólce
Łabuńskiej (o łącznej powierzchni 0,42ha).
Ocena zasobów pomocy społecznej
To obszerny dokument, który jest jednocześnie oceną z zakresu zadań gminy w obsza- Uchwała nr 110 w sprawie przedłużenia
rze pomocy i polityki społecznej. Zawiera terminów płatności rat podatku od nieruinformacje o sytuacji demograficznej i spo- chomości
łecznej gminy, prognozowaną liczbę miesz- Radni gminy Łabunie podjęli uchwałę o przekańców czy inne dane statystyczne dotyczące dłużeniu przedsiębiorcom, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku
m.in. pomocy społecznej.
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z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu koronawirusa terminy płatności rat podatku od nieruchomości
do dnia 15 września 2020 r.

XIII sesja			
20 maja 2020 r.		
Uchwała nr 111 w sprawie przekształcenia
punktu przedszkolnego oraz oddziałów
przedszkolnych w Szkole Podstawowej
im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łabuńkach Pierwszych w Samorządowe
Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Łabuńkach Pierwszych
Więcej na str. 5
Uchwała nr 112 w sprawie przekształcenia
punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łabuniach im. Dzieci Zamojszczyzny w Samorządowe Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łabuniach
Więcej na str. 5
Uchwała nr 113 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Łabunie
Radni zdecydowali, że w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Łabunie zapewnia się uczniom
objętym wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin
dziennie. Jak wynika z uchwały, w przypadku
korzystania z wychowania przedszkolnego
w czasie przekraczającym wymiar zajęć, ustalono opłatę w wysokości 50 groszy za każdą
rozpoczęta godzinę . Radni jednak zdecydowali, że rodzice, którzy zostawią w przedszkolu dziecko na dłużej niż 5 godzin, będą z tej
opłaty zwolnieni.
Uchwała nr 114 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Łabunie
Radni uchwalili zmianę przeznaczenia terenów. Dotyczy to wyznaczonych terenów
w Łabuńkach Pierwszych, Łabuńkach Drugich, w Barchaczowie, Mocówce, Wierzbiu,
Ruszowie, Majdanie Ruszowskim, Łabuniach
i w Bródku. We wszystkich miejscowościach
planuje się zwiększyć obszary budowlane, na
których będzie można budować domy.
Uchwała nr 115 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie planu przeniesienia Punktu
Przedszkolnego w Łabuniach do Ruszowa
Więcej na str. 5
Uchwała nr 116 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne
Więcej na str. 9
Uchwała nr 117 w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Zatwierdzone przez radnych zmiany w budżecie gminy związane są z planowanymi
do realizacji zadaniami z zakresu inwestycji
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drogowych. Zmiany dotyczą m. in. zwiększenia wydatków na przebudowę dróg gminnych:
w Barchaczowie, Ruszowie (II etap) – na
przygotowanie dokumentacji projektowej i ul.
Kościelnej w Łabuniach – na przygotowanie
dokumentacji projektowej.

XIV sesja			
24 czerwca 2020 r.
Uchwała nr 118 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łabunie wotum zaufania
Radni po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy za 2019 r. udzielili Wójtowi
Gminy Łabunie wotum zaufania.
Raport obejmuje podsumowanie działalności
wójta w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady
gminy. Z raportem o stanie gminy mieszkańcy
mogą zapoznać się na www.labunie.com.pl.
Uchwała nr 119 w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy
Łabunie z wykonania budżetu za 2019 rok
Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta
Gminy Łabunie sprawozdania finansowego ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019
rok, radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2019 rok.
Uchwała nr 120 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łabunie z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2019 rok
Wójt Gminy Łabunie otrzymał absolutorium za
wykonanie budżetu za ubiegły rok.
Budżet Gminy uchwalony został przez Radę
Gminy 28 grudnia 2018 r. Dochody zostały
zrealizowane w 96,87 % na kwotę prawie 26
mln zł. a wydatki w 88,02 % w kwocie ok. 24
mln zł. Na zadania inwestycyjne związane
z drogami i chodnikami wydano prawie 520
tys. zł. W trakcie roku wydatkowano środki na
różne zadania zrealizowane z dofinansowaniem środków unijnych: Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom; Utworzenie i doposażenie
Izby Pamięci bł. St. Starowiejskiego i Izby Muzealnej w Barchaczowie, budowa placów zabaw w Majdanie Ruszowskim, Dąbrowie i Mocówce. Otrzymano również środki i dotacje na
zadania drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi gminnej w Ruszowie
oraz z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację ul. Polnej w Łabuniach. W 2019 roku
Gmina Łabunie złożyła dwa nowe wnioski na
dofinansowanie projektów do Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w związku z tym
poniesiono wydatki na opracowanie niezbędnej dokumentacji, były to projekty: energia
słoneczna na terenie Gminy Łabunie oraz modernizacja i wymiana oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Łabunie. W 2019 roku wnioskowano również o dofinansowanie do Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych na budowę Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości
Bródek, planowany poziom dofinansowania
tego typu zadania wynosi 100%.
W 2019 r. zrealizowano również inne zadania
remontowe i inwestycje, m.in. remont dwóch
pomieszczeń w budynku KGW Łabunie,
utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej
w m. Łabuńki Pierwsze, naprawa pokrycia

dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia
w Łabuniach i przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania wraz z modernizacją istniejącej kotłowni
gazowej w budynku urzędu gminy,
Uchwała nr 121 w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Łabunie,
a także określenia granic obwodów tych
szkół
Radni ustalili, że od 1 września w gminie
Łabunie będą działały dwie szkoły: Szkoła
Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Łabuniach, wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach (granice
obwodu: Łabunie, Łabunie-Reforma, Wólka
Łabuńska, Majdan Ruszowski, Bródek, Dąbrowa, Barchaczów, Ruszów, Ruszów-Kolonia) oraz Szkoła Podstawowa im. Prymasa
Stefana Wyszyńskiego w Łabuńkach Pierwszych, wchodząca w skład Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Łabuńkach Pierwszych
(granice obwodu: Łabuńki Pierwsze, Łabuńki
Drugie, Mocówka, Wierzbie).
W związku z likwidacją Szkoły Filialnej w Ruszowie i utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuńkach Pierwszych
zaszła konieczność ustalenia nowej sieci
szkół prowadzonych przez gminę Łabunie.
Odległość do Szkoły Podstawowej w Łabuniach z miejscowości Bródek, Barchaczów,
Dąbrowa, Majdan Ruszowski, Ruszów-Kolonia i Ruszów, a także odległość do Szkoły Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych
z miejscowości Mocówka i Wierzbie wynosi
więcej niż 3 i 4 km. Organ prowadzący zapewnia wszystkim dzieciom z tych miejscowości bezpłatny transport autobusem szkolnym
i opiekę w czasie przewozu.

Uchwała nr 123 zmieniająca uchwałę
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany składu komisji. Dotychczasowego przewodniczącego – Weronikę Kowalczuk zastąpił na tym
stanowisku Andrzej Grula. Zastępcą przewodniczącego został Jacek Antoniewicz. Pozostali członkowie komisji: Danuta Bosiak, Daniel
Juś i Weronika Kowalczuk.
Uchwała nr 124 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Łabunie”
Przyjęty przez radnych regulamin określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Łabunie. Mówi
m.in. w jaki sposób i co mamy w obowiązku
segregować, reguluje też kwestie odśnieżania
przy posesjach oraz mycia pojazdów na terenie prywatnej nieruchomości.
Uchwała nr 125 w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Przyjęta przez radnych uchwała określa zakres usług, które otrzymamy w zakresie odbioru śmieci w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami np. w zamian za uiszczenie
opłaty za śmieci, firma ma obowiązek je od
nas odebrać czy wyposażyć nieruchomość
w pojemniki do zbierania odpadów.

Uchwała nr 126 w sprawie dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Łabunie z budżetu gminy
Radni uchwalili, że do 1m³ dostarczonej wody
gmina dopłaci 0,26 zł/m³ brutto, a do 1 m³
zrzuconych ścieków do sieci kanalizacyjnej
Uchwała nr 122 w sprawie ustalenia sie- dopłaci 1,11 zł/m³ brutto). Dopłaty mają oboci publicznych przedszkoli i oddziałów wiązywać do 30 czerwca 2021 r.
przedszkolnych prowadzonych przez GmiUchwała nr 127 w sprawie zmian w Uchwanę Łabunie
Utworzenie publicznych przedszkoli na te- le Nr X/76/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
renie gminy Łabunie nastąpiło w drodze w Wieloletniej Prognozie Finansowej
przekształcenia punktów przedszkolnych
działających przy szkołach podstawowych Uchwała nr 128 w sprawie wprowadzenia
w Łabuniach i Łabuńkach Pierwszych w sa- zmian w budżecie gminy na rok 2020
morządowe przedszkola. Przekształcenie Przyjęte przez radnych planowane zmiany
spowodowane zostało rozporządzeniem Mi- w uchwale budżetowej dotyczą zmniejszenia
nistra Edukacji Narodowej. Zgodnie z rozpo- dochodów o ponad 220 tys. zł oraz wydatków
rządzeniem, punkt przedszkolny z wychowa- o kwotę o prawie 215 tys. zł. Głównym powoniem przedszkolnym może objąć nie więcej dem wprowadzanych zmian są planowane do
niż 25 dzieci. Organy prowadzące punkty realizacji inwestycje drogowe z dofinansowaprzedszkolne, założone i funkcjonujące przed niem środków zewnętrznych.
1 września 2017 r. mają obowiązek dostosowania działalność tych punktów do 31 sierp- Uchwała nr 129 w sprawie udzielenia dotania 2020 r. Mając na uwadze zapewnienie cji z budżetu gminy na prace konserwatoropieki przedszkolnej dzieciom w wieku 3-6 lat skie, restauratorskie lub roboty budowlane
organ prowadzący postanowił przekształcić przy zabytku wpisanym do rejestru zabytdotychczasowe punkty przedszkolne w sa- ków położonych na terenie Gminy Łabunie
morządowe przedszkola. Punkt Przedszkolny nie stanowiących jej własności
w Łabuniach podjętą przez radnych uchwałą Radni przyjętą uchwałą zdecydowali się przezostał przekształcony w Samorządowe Przed- kazać parafii w Łabuniach dotację w wys. 50
szkole, z siedzibą w Ruszowie. Z kolei Punkt tys. zł na prace konserwatorskie, restauratorPrzedszkolny w Łabuńkach Pierwszych działa skie lub roboty budowlane zabytków którymi
w obwodzie Szkoły Podstawowej w Łabuń- są kościół i kaplica (galeria obrazów) w Pakach Pierwszych i podjętą uchwałą został rafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Doprzekształcony w przedszkole samorządowe. minika
dsk
Organ prowadzący dzieciom w wieku 5 i 6 lat,
których droga z domu do przedszkola przekracza 3 kilometry zapewnia bezpłatny dowóz
Pełne teksty uchwał na
autobusem szkolnym pod opieką nauczyciela,
uglabunie.bip.lubelskie.pl
pomocy nauczyciela lub opiekuna dowożenia.
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Jubileusz samorządu
Trzydzieści lat temu odbyły się
pierwsze, w pełni wolne i demokratyczne wybory w III RP. Dziesięć lat
później – w 2000 r. – Sejm ustanowił
dzień 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego. Jak w 1990 r. przedstawiały się wyniki wyborów w gminie
Łabunie? Jakim budżetem dysponowała gmina i jakie inwestycje udało
się zrealizować po pierwszych demokratycznych wyborach?

Kadencja 1990-1994
Radni rady gminy Łabunie wybrani w pierwszych wolnych i demokratycznych wyborach:
Krzysztof Bodys, Jan Bodziuch, Franciszek
Bondyra, Stanisław Ciuraszkiewicz, Eugeniusz Churzępa, Zdzisław Feręszkiewicz,
Witold Karp, Czesław Kawałko, Stanisław Kowalik (wiceprzewodniczący), Stanisław Lewicki, Józef Modrzewski, Andrzej Niemczuk, Tomasz Petryk, Emilian Sołoducha, Franciszek
Sowa, Władysław Szerafin, Janusz Wiater
(przewodniczący), Jerzy Wiater (wiceprzewodniczący)
Wójtem gminy został wybrany Franciszek
Sowa. Wójt był jednocześnie przewodniczącym zarządu.
Pozostali członkowie zarządu: Andrzej
Niemczuk, Tomasz Petryk, Czesław Kawałko,
Władysław Szerafin.
Sołtysi: Grzegorz Synowiec, Antoni Flak,
Władysław Burdzy, Jan Farjon, Bolesław
Maziarczuk, Władysław Flak, Jan Pudełko,
Władysław Skiba, Gabriel Hubala, Tomasz
Petryk, Czesław Kawałko, Andrzej Pokrywka,
Kazimierz Szala.
W 1990 r. budżet gminy Łabunie wynosił prawie 5 mln zł. Większość środków stanowiły dotacje celowe na oświatę i wychowanie, opiekę
społeczną, gospodarkę komunalną. Po pierwszych demokratycznych wyborach w gminie
Łabunie zaczęto realizować inwestycje. Głównie były to remonty szkół i budowy dróg. Wykonano remonty szkół w Łabuniach, Mocówce
i Wierzbiu. Realizowano budowę dróg, m.in.
Łabunie-Reforma – Majdan Ruszowski, Łabunie pod Dąbrową, Ruszów Nowina, Ruszów
Łubinstok, Łabunie w kierunku cmentarza.
Prowadzono również prace zabezpieczające
w budynku Domu Kultury i Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Łabuniach oraz Wiejskiego Domu
Kultury w Wierzbiu. Realizowano też budowę
gazociągu w Łabuńkach. W Łabuniach wygospodarowano również pomieszczenie na
lecznicę weterynaryjną.

Kadencja 1994-1998
Radni rady gminy: Jan Bodziuch, Franciszek Bondyra (wiceprzewodniczący), Andrzej
Bosiak, Stanisław Ciuraszkiewicz, Janusz
Chwedyk, Roman Krupa, Tomasz Kuśmierz,
Ryszard Skowyra, Antoni Skraban, Emilian
Sołoducha, Franciszek Sowa, Tadeusz Stanisławek, Władysław Szerafin, Antoni Wojciech
Turczyn (wiceprzewodniczący), Jan Turczyn,
Janusz Wiater (przewodniczący), Jerzy Wiater, Jan Zawada.
Na wójta gminy radni ponownie wybrali Franciszka Sowę.
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Jubileusz 30-lecia
samorządności w Polsce
pierwsze demokratyczne wybory
w Gminie Łabunie
W skład zarządu oprócz wójta, który był przewodniczącym zarządu gminy wchodzili: Tadeusz Stanisławek, Emilian Sołoducha, Roman
Krupa, Władysław Szerafin.
Sołtysi: Władysław Flak, Jan Grela, Stanisław Telejko, Tomasz Petryk, Grzegorz Synowiec, Władysław Burdzy, Jan Farjon, Bolesław Maziarczuk, Władysław Skiba, Roman
Krupa, Andrzej Pokrywka, Kazimierz Szala,
Jan Bogucki.

Kadencja 1998-2002
Radni rady gminy: Artur Branecki, Stanisław
Brzozowski, Stanisław Jędrzejewski, Janusz
Kasztankiewicz, Mariusz Kliza, Stanisław Kowalik, Roman Krupa, Wiesław Kulasza, Marek
Nowosad, Tomasz Petryk, Michał Piłat, Władysław Skiba, Jerzy Skraban, Antoni Skura,
Gabryel Sokołowski, Franciszek Sowa, Antoni
Wojciech Turczyn, Grzegorz Typiak.
W trakcie kadencji w wyborach uzupełniających po śmierci radnego Gabryela Sokołowskiego, radnym został Mieczysław Wnuk.
Przewodniczącym rady gminy został wybrany Antoni Skura. Wiceprzewodniczącym
został Tomasz Petryk.
Wójtem gminy radni wybrali Antoniego Wojciecha Turczyna. Wójt pełnił również funkcję
przewodniczącego zarządu gminy.
W skład zarządu wchodzili poza wójtem,
zastępca wójta Janusz Kasztankiewicz, Stanisław Jędrzejewski, Gabryel Sokołowski,
Stanisław Brzozowski, Wiesław Kulasza. Po
śmierci Sokołowskiego Gabryela do zarządu
został powołany Jerzy Skraban.
Sołtysi: Grzegorz Synowiec, Henryk Przyczyna, Władysław Wiktor Flak, Stanisław Telejko,
Stanisław Pyś, Franciszek Stanisław Piela,
Jan Grela (do końca kadencji Elżbieta Trusek), Jan Farjon, Władysław Burdzy, Zbigniew
Wiater, Andrzej Pokrywka, Roman Stanisław
Krupa, Tomasz Petryk.

ta, Danuta Misztal, Grzegorz Synowiec, Stanisław Telejko, Stanisław Pyś, Franciszek
Piela,Władysław Burdzy, Zbigniew Wiater,
Andrzej Pokrywka, Roman Krupa, Tomasz
Petryk, Tadeusz Bil.

Kadencja 2006-2010
Radni rady gminy: Artur Branecki, Kazimierz
Cymiński, Stanisław Jędrzejewski, Józef
Juś, Ryszard Juszczak, Roman Kania, Janusz Kasztankiewicz, Roman Krupa, Danuta
Misztal, Paweł Mróz, Irena Pysiewicz, Jerzy
Skraban, Antoni Skura, Władysław Szerafin,
Mirosław Zwolan.
Przewodniczącym rady gminy został Antoni
Skura. Wiceprzewodniczącym został Stanisław Jędrzejewski.
Wójtem gminy został Antoni Wojciech Turczyn.
Sołtysi: Henryk Przyczyna, Elżbieta Kuźma,
Danuta Misztal, Grzegorz Synowiec, Stanisław Telejko, Stanisław Pyś, Mariusz Kliza,
Władysław Burdzy, Zbigniew Wiater, Andrzej
Pokrywka, Roman Krupa, Tomasz Petryk, Tadeusz Bil.

Kadencja 2010-2014

Radni rady gminy: Artur Branecki, Andrzej
Grula, Stanisław Jędrzejewski, Józef Juś,
Ryszard Juszczak, Janusz Kasztankiewicz,
Agnieszka Klimek, Adam Kniaź, Bogdan Kosak, Roman Krupa, Paweł Mróz, Irena Pysiewicz, Andrzej Siek, Bogusław Szast, Mirosław
Zwolan. W trakcie kadencji zmarła radna Irena Pysiewicz, w wyborach uzupełniających
został wybrany Mirosław Policha.
Przewodniczącym rady gminy został wybrany Artur Branecki. Wiceprzewodniczącym
został wybrany Mirosław Zwolan.
Wójtem gminy został Antoni Wojciech Turczyn.
Sołtysi: Elżbieta Kuźma, Tadeusz Bil, BoguKadencja 2002-2006
sław Szast, Bogusław Granda, Grzegorz Synowiec, Marek Góra, Stanisław Pyś, Mariusz
Radni rady gminy: Artur Branecki, Stanisław Kliza, Władysław Burdzy, Zbigniew Wiater,
Brzozowski, Kazimierz Cymiński, Stanisław Andrzej Pokrywka, Roman Krupa, Tomasz
Jędrzejewski, Janusz Kasztankiewicz, Roman Petryk. W trakcie kadencji z funkcji sołtysa
Krupa, Tomasz Kuśmierz, Paweł Mróz, Marek zrezygnował Bogusław Granda. Mieszkańcy
Nowosad, Andrzej Siek, Jerzy Skraban, An- Łabuń w wyborach uzupełniających na sołtytoni Skura, Władysław Szerafin, Mieczysław sa wybrali Adama Kniazia.
Wnuk. Przewodniczącym rady gminy został
ponownie wybrany Antoni Skura. Wiceprzewodniczącym został Brzozowski Stanisław.
Kadencja 2014-2018
Wójtem gminy został Antoni Wojciech Turczyn.
Radni rady gminy: Adam Kniaź – PrzewodSołtysi: Henryk Przyczyna, Kuźma Elżbieniczący rady gminy, Elżbieta Kuźma – Wice-

Informacje
Wydarzenia
przewodnicząca rady gminy, Andrzej Grula,
Andrzej Siek, Mirosław Policha, Jerzy Wiater,
Teresa Zwolan, Józef Juś, Adam Bil, Grażyna
Błońska, Wojciech Harasiuk, Ryszard Juszczak, Roman Krupa, Bogusław Szast, Anna
Wiater.
Wójtem gminy został Antoni Wojciech Turczyn.
Sołtysi: Elżbieta Kuźma, Mariusz Kliza, Marek Góra, Adam Kniaź, Renata Małys, Tadeusz Bil, Tomasz Petryk, Roman Krupa, Władysław Burdzy, Bogusław Szast, Grzegorz
Synowiec, Stanisław Pyś, Piotr Głazowski

Sołtysi: Elżbieta Kuźma, Paweł Mróz, Marek Góra, Adam Kniaź, Renata Małys, Michał Bobczuk, Andrzej Grula, Roman Krupa,
Adrian Waluch, Bogusław Szast, Alicja Ćmil,
Stanisław Pyś, Piotr Głazowski,

dsk

30 lat samorządności,
20 lat województwa lubelskiego
Wójt Gminy Łabunie zaprasza do obejrzenia online multimedialnej prezentacji
i albumu pt. Lubelskie innowacje. 30 lat
samorządności, 20 lat województwa.
Publikacja pokazuje to, co najpiękniejsze
w województwie lubelskim – przyrodę, zabytki, krzewienie kultury i tradycji.
Taka jest również gmina Łabunie, o której
można poczytać na str. 87 wydawnictwa.
Pełna wersja publikacji dostępna jest
na stronie internetowej gminy Łabunie
www.labunie.com.pl

Kadencja 2018-2023
Radni rady gminy: Elżbieta Kuźma – Przewodnicząca RG Łabunie, Mariusz Kliza
– Wiceprzewodniczący RG Łabunie, Jacek
Antoniewicz, Danuta Bosiak, Artur Branecki,
Andrzej Grula, Ryszard Juszczak, Daniel Juś,
Adam Kniaź, Weronika Kowalczuk, Renata
Małys, Mirosław Policha, Andrzej Siek, Kazimierz Szala, Bogusław Szast.
Wójtem gminy został Mariusz Kukiełka.

Turyści-rowerzyści
w gminie Łabunie

KGW Ruszów inspiruje kuchnią
– wywiad w Radio Lublin

Marzena i Krzysztof przemierzają na rowerach całą Polskę. Tym razem dotarli do gminy Łabunie. W sumie napotkani przez nas turyści zaliczyli już prawie 1700 gmin
w całej Polsce. Udało nam się ich spotkać w Łabuniach
-Reformie skąd dalej przez Majdan Ruszowski udali się
bicyklami w kierunku Roztocza.

Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszowie coraz popularniejsze w sieci i lokalnych mediach. W Radio Lublin
można posłuchać wywiadu, w którym panie z KGW
Ruszów opowiadają o swojej inicjatywie na facebook’u pod hasłem „KGW Ruszów – pomysły na dobre
i smaczne jedzenie”.

Marzena i Krzysztof są spod Poznania. Wzięli dwutygodniowy urlop,
by na rowerach przemierzyć całą Lubelszczyznę. Pociągiem dojechali
do Białej Podlaskiej, skąd przesiedli się na rowery. Spotkaliśmy ich
na krótkim odpoczynku koło świetlicy wiejskiej w Łabuniach-Reformie.
Jak mówili, gminę Łabunie już zwiedzili. Potem udali się do Zwierzyńca, Krasnobrodu, Józefowa a następnie pojechali do Biłgoraja i Stalowej Woli. Swoją rowerową przygodę mieli zakończyć w Przemyślu.
Para napotkanych przez nas turystów zalogowała się na stronie zaliczgmine.pl. Tu zapisują się pasjonaci jazdy na bicyklu, którzy chcą
zaliczyć gminy na rowerze. Im więcej zaliczonych gmin, tym wyżej jest
się w rankingu zdobywców gmin. Marzenie i Krzysztofowi życzymy
pięknych widoków i ponownie zapraszamy na Lubelszczyznę oraz do
naszej gminy.
Do odkrywania gminy zachęcamy również mieszkańców, którzy mogą
zwiedzać urokliwe zakątki Łabuń i okolic zarówno w plenerze jak i
wnętrza obiektów zabytkowych np. Izbę Pamięci bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego mieszczącą się w zespole pałacowo-parkowym
w Łabuniach

KGW Ruszów zachęcając w czasach epidemii do #pozostaniawdomu odgrzebało stare i zapomniane przepisy, kojarzące się z kuchnią
inspiracji mam i babć. Potem przepisy zaczęli dołączać nowi członkowie facebook’owej grupy założonej przez Panie z KGW. Grupa rozrosła się i szybko zyskała popularność – nie tylko w sieci. O kuchennych
inspiracjach można było poczytać w Tygodniku Zamojskim, a ostatnio
– posłuchać w Radio Lublin. Kto chętny do posłuchania wywiadu i dołączenia do grupy – może kliknąć w link:
https://radio.lublin.pl/2020/04/gospodynie-w
-poszukiwaniu-smakow-dziecinstwa

https://www.facebook.com/groups/857817754735971
dsk

dsk

Dożynki 2020
Szanowni Mieszkańcy gminy Łabunie
W tym roku w gminie Łabunie mają odbyć się Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne. Dla rolników to czas podziękowań za plony a dla mieszkańców okazja do poznania lokalnego dziedzictwa
i wspólnej, rodzinnej zabawy. Zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem zaplanowane są na 23 sierpnia. Odbędą się jednak
w zależności od rozwoju sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Jeżeli dojdzie do organizacji wydarzenia, odbędzie się ono
zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. O ewentualnych
zmianach formy przedsięwzięcia lub o jego odwołaniu będziemy
informować na stronie internetowej gminy Łabunie.
Wójt Gminy Łabunie
(-) Mariusz Kukiełka
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Zabytkowe miejsce
z nowoczesną technologią
Ciepło z ziemi, prąd ze słońca, oświetlenie LED, ogrzewanie podłogowe i odnowione wnętrza. Zabytkowy kościół oraz kaplica w łabuńskiej parafii przechodzą metamorfozę. Trwa realizacja projektu pt. „Termomodernizacja
zabytkowego budynku kościoła i zabytkowej kaplicy (Galeria Obrazów) w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej
i św. Dominika w Łabuniach” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Swoją
finansową cegiełkę dołoży również Gmina Łabunie. Radni podjęli uchwałę o dofinansowaniu inwestycji w kwocie
50 tys. zł. Fundusze z budżetu gminy będą mogły zostać przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Łabunie.
Zmienia się również otoczenie plebanii.
O zmianach w łabuńskiej parafii opowiada ks. proboszcz Andrzej
Łuszcz
Dominika Saran-Kudyba: Co obejmuje projekt i jaki jest zakres
prac?
Ks. proboszcz Andrzej Łuszcz: Jest to duży projekt i cieszę się, że
doszedł do realizacji, bo nie ukrywam, że jeszcze jesienią, jak przyszedłem na parafię, ten projekt był zagrożony, bo nie było wielu wpisów i pozwoleń. Z Bożą pomocą udało nam się ten projekt otworzyć,
a to naprawdę nie było łatwe. Dlaczego? Dlatego, że nie było jeszcze
wielu dokumentów, ale wielu ludzi mi pomagało; praktycznie cały miesiąc jeździłem do Lublina i do konserwatora zabytków w Zamościu, bo
mówimy tu o kościele i o celach, czyli tych salkach przykościelnych,
które są pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. Udało nam
się to wszystko scalić, otworzyć projekt. Wykonawcą inwestycji jest
firma TGL Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
Pierwsze prace już są wykonywane. Najpierw powstał projekt. Opracowywania trwały całą jesień i część zimy. Projekt jest ciekawy bo tak
jak widzimy teraz na tych plakatach pod kościołem – dzięki słońcu
i ziemi wykorzystujemy energię. To jest super, bo mamy dzisiaj takie
czasy, że odnawialne źródła energii są bardzo istotne. Już są wykonane odwierty pomp ciepła. Takich pomp u nas będzie kilka. Te sondy
są na wysokości 100 metrów pod ziemią. Już mamy potwierdzone, że
ta sonda wyczuwa ciepło i to wszystko będzie połączone hydraulicznie. Będą sterować tym różne urządzenia. Dzięki temu będziemy mieć
ogrzewanie podłogowe w całym kościele i we wszystkich salkach (celach). Pozwoli to na utrzymanie tych budynków przez długie lata w dobrym stanie. Kiedy udało mi się zrobić instalację podłogową w starym
kościele w Buśnie – bardzo zagrożonym przez wilgoć, to nie zapomnę,
jak po udanym remoncie, gdy zagrzaliśmy kościół, a były to pierwsze
dni grudnia – do świątyni przyszła babcia – zadziwiona, porozglądała
się i powiedziała: „Proszę księdza teraz w kościele jest tak cieplutko
i czyściutko jak w domu”. Ciepło zawsze idzie od dołu i to jest ważna
rzecz. Kiedy mamy ogrzewanie podłogowe, ogrzewamy i osuszamy
całe budynki, a wiadomo też, że najczęściej człowiek marznie w sto-
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py. Projekt więc ruszył pełną parą. Patrząc na cele już widzimy, że
ten budynek będzie również w całości ocieplony, w całości też będzie
zmieniony dach, strop. Rozlatywały się też ściany, bo fundamenty były
słabe. Nie było tzw. wieńca. Przy wieńcu praca było bardzo żmudna.
Trwała prawie miesiąc, żeby to wszystko powiązać, dlatego miałem
zapytania, czy dach też będzie zrobiony. Wcześniej – przed dachem
– gdy go rozebraliśmy – okazało się, że te wszystkie ściany trzeba
spinać i wzmacniać tak, by ten budynek służył nam na wiele lat. To
już jest wykonane. Dzisiaj jesteśmy świadkami odeskowania. Na cały
dach daliśmy nową więźbę dachową. Kończy się odeskowanie, w tym
tygodniu będzie już kładziona pierwsza blacha (stan prac na dzień
16 czerwca – przyp. red). Są też przeszkody, ale nie chciałbym się
w to wgłębiać. Jeden z przyjaciół powiedział mi kiedyś, że jak robisz
remont, jak robisz coś wielkiego, fajnego, to będą przeszkody i niedogodności. Na to też jesteśmy przygotowani. Oby dalej tak było i oby
pogoda dopisywała.
Prace przy celach mają skończyć się mniej więcej w miesiącach lipiec/
sierpień i tak, żeby wejść do czyściutkich, ocieplonych cel z nowymi
podłogami, ścianami, oknami, drzwiami, ustawić ołtarz i przez parę
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dobrych miesięcy tam się modlić, bo z kolei wchodzimy z pracami do
kościoła. Tam wymieniamy m.in. podłogę. Kościół naprawdę jest wilgotny. Miałem pytanie, dlaczego zakrystia jest ciągle mokra, że w zakrystii można się zabić – wychodzi woda. Wiosną po zimie mimo, że
nie było dużych opadów śniegu, gromadziła się tam wilgoć. Pan kościelny wycierał podłogę, a ona była cały czas mokra. Ufam, że to się
już kończy, bo prace są tak zakontraktowane, że do grudnia mają być
skończone i wrócimy do kościoła. Oby oczywiście nie było większych
przeszkód w tym projekcie. Cała inwestycja to prawie dwa mln zł. Parafia partycypuje w kosztach w wysokości 10%. Bardzo cieszymy się,
że Fundusz Ochrony Środowiska pokrywa te koszty w wysokości 90%
i nasza gmina chce się w to włączyć na moją prośbę. To zabytek, który
jest naszym dobrem wspólnym i o niego trzeba dbać. Cieszę się jak
ktoś mówi, że kościół jest mój; bo my wszyscy tworzymy wspólnotę
kościoła. Jak ktoś kocha kościół to i za kościół jest odpowiedzialny,
zależy mu na nim, modli się w intencji, żeby ten budynek utrzymać, ale
też i datki. Jeśli my jesteśmy za coś odpowiedzialni to składamy się.
Widzę też, że parafianie mają serca otwarte i zależy im na tym. Ufam,
że wspólnymi siłami damy radę to udźwignąć.
Robiąc zdjęcia przed naszym wywiadem zauważyłam, że
z tyłu cel są panele fotowoltaiczne. One mają pozyskiwać prąd ze
słońca.
To jest takie małe perpetuum mobile dlatego, że pompy ciepła potrzebują prądu. By sterowniki i układy działały, potrzebują zasilania. Ten
projekt więc wykorzystuje również pokłady słońca. Mamy teraz miesiące letnie, a na Roztoczu jak wiemy jest największe nasłonecznienie
i ta maszyneria będzie obsługiwana przez fotowoltaikę, która będzie
służyła na obsługę tego wszystkiego, co będzie działało pod ziemią.
To będzie taka mała wytwórnia prądu – nawet na obsługę całego kościoła, oświetlenia o ile wydajność będzie taka, jaka zamierzona jest
w projekcie.

Czyli nowoczesna technologia w zabytkowym miejscu –
swego rodzaju innowacja.
Tak – innowacja. Mam kolegów w Archidiecezji Lubelskiej i jeździłem,
oglądałem takie kościoły. One są inne – świeże, ciepłe. Pamiętajmy,
że w średniowieczu znano się na sztuce budowlanej – te łuki, sklepienia. Dzisiaj nikt nie chce tak budować, bo to jest trudne. Ktoś jak mówi:
ciemne średniowiecze, to błądzi i obraża tych ludzi, bo oni byli całym
sercem zaangażowani w te projekty. Oni wykonywali to z pietyzmem,
aczkolwiek nie było takich rozwiązań technicznych jeżeli chodzi np.
o zaprawy, które robiono też z jajek i wapna. Później to tworzyło różne zagrzybienia i przeszkody, które do dzisiaj są wyczuwalne. Ja jak
przyszedłem do parafii, to czułem wilgoć i grzyb. Teraz mamy takie
metody i środki, żeby temu przeciwdziałać.

W samym budynku kościoła będzie wymieniona posadzka i zrobione zostanie ocieplenie m. in. sklepień.
To jest projekt, który polega na wykorzystaniu energii i to ciepło musi
być skumulowane i utrzymane; strop musi być zabezpieczony – w tym
przypadku wełną mineralną z folią paroprzepuszczalną, która spowoduje, że budynek oddycha, ale to ciepło zatrzymuje. Będzie również
ocieplony strop w celach.
W trakcie termomodernizacji kościoła, msze będą odprawiane w celach. Po remoncie świątyni, parafianie wrócą do
kościoła. Co stanie się z celami? Czy będą w jakiś sposób użytkowane?
Parafia Łabunie była kiedyś dużym ośrodkiem pasterzowania tradycyjnego. Jest również teraz sporo dzieci i młodzieży, a ja z racji, że
jestem pasjonatem tenisa stołowego (i w każdej parafii zakładałem
kluby sportowe, bo to się ładnie łączy z działalnością duszpasterską),
widzę tam fajną salkę do tenisa stołowego, ale nie tylko. Widzę tam
również kaplicę, która będzie służyła na pogrzeby. Jednak to w późniejszych latach. Część budynku zostanie przeznaczona na urządzenia do obsługi pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych. To będzie fajny
budynek z nowym wnętrzem, już nie z tzw. rupieciarnią. Parafianie,
którzy tam sprzątali byli świadkami – kilkanaście wozów różnych niepotrzebnych rzeczy a do tego wilgoć, grzyb, nieszczelne okna. To
wszystko mogłoby spowodować, że budynek nie pasowałby tutaj i nie
spełniałby swojego zadania.
Ze specyfikacji technicznej wynika, że wymiany doczeka
się również posadzka w budynku kościoła.
Podzielę się radością
z Parafii Buśno, gdzie
byłem
proboszczem.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Piotr Gliński wyróżnił
mnie złotą odznaką za
zabytek. Nie chciałem
wtedy zgodzić się na
chińską podłogę. Sięgam zawsze do polskich materiałów. One
są trochę droższe, ale
są piękne. Kościół będzie wyłożony właśnie takim kamieniem, który wydobywany jest pod
Chojnicami. To będzie tzw. dwucentrymetrowy marmur polerowany.
On nie będzie błyszczący. To wyszczotkowany kamień, który nie będzie ulegał wycieraniu się. Taka podłoga, jako jedna z pierwszych
podłóg w Polsce została położona w kościele w Buśnie. Cieszę się,
że wtedy poszedłem w ten projekt. Bazuję właśnie na tym projekcie
i u nas w kościele będzie taka sama podłoga. W celach będzie inna
podłoga. Nie stać nas na taką, jak w kościele. Tamten budynek będzie wykorzystywany i do sportu i do modlitwy, natomiast kościół jest
ściśle zabytkowy i tu będzie marmur, także w przedsionkach, zakrystii
i w kaplicy bocznej.
Dzieje się nie tylko wokół kościoła, ale również na plebanii praca wre. Widziałam mieszkańców gminy, którzy działają.
Jestem bardzo zadowolony i zawsze podkreślam, że przy pracy poznaje się parafian i ożywia się duch parafii, bo jak Pani zauważyła, przychodzą i dzieci i młodzież. Bywały dni, że 30-40 osób pracowało. Brakowało
nam nawet miejsca, żeby usiąść, ale już powstaje taras przy parafii. Dla
mnie parafia to miejsce na różnego rodzaju spotkania, żeby poznawać
siebie, być ze sobą, bo nie jesteśmy zakonem. To jest też piękne, bo zakon się modli, ale pełni inną rolę. Parafia to jest duszpasterstwo otwarte.
My mamy wychodzić do ludzi. Teraz jest to utrudnione, bo mamy pandemię, ale powoli i na szczęście to już się luzuje i otwiera. Wracając do
prac – u nas dużo się dzieje na parafii, bo powstał też piękny ogród.
Tak jak to kiedyś było przy parafiach, stała tu stodoła, obora, organistówka. Tu były budynki, które stawały się zagrożeniem i nie spełniały
swojej roli. Doceniam to, że powstały, były naprawdę potrzebne swego
czasu i korzystano z nich, ale dzisiaj robimy tu porządek. Został jeden
garaż i jedna obora, którą przystosowałem na garaże na różne sprzęty.
Powstaje również z gruzu utwardzony trakt. Wiele rzeczy robimy gospodarczo. To siła naszych parafian plus wykorzystywanie materiałów
z rozbiórek. Proszę też zobaczyć parking. Za chwilę będziemy mieć już
prawie pół hektarowy parking – mamy już ponad 30 arów i coraz bardziej się poszerza. Podkład jest z rozbiórek, ale wiadomo, że warstwę
wierzchnią musimy kupować. Dzięki temu możemy przy kościele bezpiecznie zaparkować i zostawić auto.
Dziękuję za rozmowę 			
dsk
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Edward Lachawiec
„Fruwak”, „Konrad”
W tym roku mija 75. rocznica śmierci
por. Edwarda Lachawca ps. „Konrad”.
Co roku władze gminy i mieszkańcy
biorą udział w uroczystościach upamiętniających jego postać, a także
partyzantów, żołnierzy Armii Krajowej
i Batalionów Chłopskich oraz ludności
cywilnej zamordowanej przez NKWD
i UB.
Kim był Edward Lachawiec?
Co łączyło go z gminą Łabunie?

W latach 1937-1939 pracował w sztabie dywizji w Łucku, Baranowiczach i Sarnach. W roku
1937 awansował na plutonowego. Koniec
kampanii wrześniowej zastał go w Zaleszczykach, dokąd trafił jako kierowca gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Jednak nie przekroczył
granicy z Rumunią, pozostał w kraju. Wrócił
do Łabuniek.
Po powrocie gromadził broń zbieraną na pobojowisku walk pod Barchaczowem. Jako jeden z pierwszych przystąpił do organizowania
czynnego oporu przeciwko okupantowi. Wiosną 1940 r. jako „Fruwak” wraz z Antonim
Rychlem ps. „Rymwid” organizował sekcje
szturmowe, które połączone z końcem roku
utworzyły pluton szturmowy Łabunie, którego został dowódcą. Po zdradzie dowódcy
Oddziałów Szturmowych „Wismana”i jego
współpracy z gestapo w końcu grudnia 1941
i na początku stycznia 1942 roku uporządkowano plutony dywersyjne, sierż. „Konrad”
został dowódcą 2-go plutonu Łabunie złożonego całkowicie z ludzi wysiedlonych. Pluton
z chwilą utworzenia oddziału leśnego wszedł
w jego skład i miał charakter oddziału partyzanckiego. Podlegał bezpośrednio dowódcy
Pierwszego Batalionu Janowi Turowskiemu
ps. „Norbert”, ten z kolei wchodził w skład 9.
Pułku Legionów Armii Krajowej dowodzonego
przez majora Stanisława Prusa ps. „Adam”.
W uznaniu zasług bojowych 31 marca 1943
r. „Konrad” został odznaczony przez dowódcę Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej ppłk.
Kazimierza Tumidajskigo „Marcina” Krzyżem
Walecznych. „Konrad” był niezwykle utalentowanym dowódcą. Stoczył ponad 30 walk
i potyczek z Niemcami. Każda potyczka jego
plutonu z Niemcami kończyła się zwycięstwem. Był bardzo lubiany przez żołnierzy
i nadzwyczaj odważny. Za zasługi bojowe
Żołnierze niezłomni - polskie powojenne podziemie niepodległościowe
i antykomunistyczne. Niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający
opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze
służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje
się na 120–180 tysięcy osób.
Internet
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jeden z niezłomnych

Edward Lachawiec urodził się 22.06.1912 r. w Łabuńkach w gminie Łabunie. Jego rodzicami byli Andrzej i Karolina z d. Juszczak. Chodził do Szkoły
Powszechnej w Łabuńkach. Był harcerzem. Po ukończeniu szkoły podjął
naukę w szkole zawodowej w Zamościu, którą ukończył jako ślusarz-mechanik. Służbę wojskową odbył w 1933 r. w 3 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w Zamościu. Po skończeniu służby obowiązkowej, pozostał w wojsku
jako żołnierz zawodowy. Po zdobyciu odpowiedniego przeszkolenia jako
podoficer zawodowy został przeniesiony do Drugiego Dywizjonu Samochodowego przy Dowództwie Okręgu Korpusu w Lublinie w stopniu kaprala.
i bohaterstwo został
awansowany na stopień porucznika i odznaczony Krzyżem
Walecznych.
Oto w skrócie wykaz
tych akcji:
1) listopad 1942 r.
Akcja przeprowadzona na wieś Udrycze
zasiedloną kolonistami niemieckimi. Dowodził „Norbert” - Jan
Turowski. Brali w niej
udział: min. „Konrad”
- Edward Lachawiec,
„Stokrotka” - Władysław Cięciera i „Zadra” - Bolesław Firek.
2) grudzień 1942 r. „Konrad” - Edward Lachawiec stoczył walkę z oddziałami żandarmów
niemieckich we wsi Cześniki.
3) 11 stycznia 1943 r. Akcja pod dow. „Norberta” - Jana Turowskiego na wieś Wierzbie
w gminie Łabunie, zasiedloną niemieckimi kolonistami. Zginęło siedmiu nasiedleńców.
4) 16 marca 1943 r. „Konrad” - Edward Lachawiec z patrolem 5 ludzi wykonał zasadzkę
w lesie koło Majdanu Ruszowskiego na żandarmerię niemiecką, w celu odbicia aresztowanego partyzanta. Aresztowany został odbity, zginęło dwóch Niemców.
5) W odwet za zamordowanie 2 partyzantów
w lesie majdańskim - Bronisława Momota ps.
„Żbik”, dowódcę plutonu w Łabuniach oraz
jego zastępcę Józefa Michela ps. „Młot” –
w nocy z 28 na 29 kwietnia 1943 r. Jan Turowski ps. „Norbert” wraz z ludźmi trzech plutonów („Urszuli”, „Żbika”, i „Konrada”) spalili
wieś Huszczkę zasiedloną przez niemieckich
kolonistów.
6) W odwet za zbrodnie popełnione na niewinnej, cywilnej ludności wsi Sochy k. Zwierzyńca komendant 9 pp. Legionów Stanisław Prus
ps. Adam wybrał na akcję wieś Siedliska k.
Zamościa, nasiedloną przez Niemców. Sam
prowadził akcję. W akcji odwetowej 5 czerwca
1943 r. udział wzięły pierwsza i druga kompania. w sumie ok. 150 żołnierzy. Wieś została
spalona, zginęło około 100 osadników. W tej
akcji wyróżniał się pluton Edwarda Lachawca
ps. Konrad z I kompanii Norberta - Jana Turowskiego Pluton „Konrada” zlikwidował za-

łogę samochodu z SS-Sturmbaumfuhrerem
Harddem - szefem komisji do badania osób
pochodzenia niemieckiego, który spiesząc
z pomocą „czarnym”, nadjechał pod koniec
akcji od strony Zamościa. Zdobyło dwa pistolety maszynowe (empi), trzy ręczne, jeden kbk
oraz amunicję.
7) 15 czerwca 1943 r. Pluton „Konrada” zorganizował zasadzkę w lesie Łabunie. Na trasie
Zamość - Tomaszów Lubelski. Zaminowano
szosę, na skutek czego został zniszczony niemiecki samochód. Strat w ludziach nie było.
8) 2 września 1943 r. Ludzie z terenu Łabuń
oraz pluton „Ryszarda” pod dowództwem
Konrada - Edwarda Lachawca zarekwirowali
w majątku Liegenschaft przy lotnisku w Łabuniach większą ilość kaszy, cukru dla oddziałów partyzanckich.
9) 20 września 1943 r. Pluton „Konrada” Edwarda Lachawca zarekwirował w majątku
niemieckim w Łabuniach (Liegenschaft) kilkanaście beczek spirytusu, który został przekazany szefowi zaopatrzenia. Jesienią 1943
r. do stałych zadań oddziałów partyzanckich
należało niszczenie dostaw wódki, którą okupant niemiecki płacił chłopom polskim za dostarczone płody rolne (tzw. kontyngent).
10) 27 września 1943 r. Kapitan „Żegota”
dowodząc oddziałami: warszawskim oraz
„Norberta” i „Podkowy” opanował więzienie
w Biłgoraju. Pluton „Konrada” – Edwarda Lachawca miał za zadanie ubezpieczanie szosy od strony miasta przy kościele; likwidując
gniazdo broni maszynowej na wieży kościelnej w znacznej mierze przyczynił się do wyko-
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nania zadania. Zwolniono około 80 więźniów,
wśród nich prof. prawa międzynarodowego
Ludwika Erlicha, z pochodzenia Żyda.
11) 5 października 1943 r. Bitwa pod Rapami
Dylańskimi. Dowodził „Norbert” – Jan Turowski, m.in. wraz z nim brali udział: Zygmunt Będziejewski ps. „Borowicz”, Wacław Wnukowski ps. „Kabel”, Bolesław Firek ps. „Zadra”,
Edward Lachawiec ps. „Konrad”. i inni.
12) maj 1944 r, Pluton „Konrada” bierze udział
w akcji rekwizycji żywności dla celów organizacji w majątku niemieckim we wsi Niewirków.
13) 22 lipca 1944 r. Wkroczenie wojsk Armii
Czerwonej na tereny Zamojszczyzny.
14) 25 lipca 1944 r. o godz. 14.00 Kompania
„Konrada” wkroczyła do Zamościa na dwie
godziny przed wejściem wojsk sowieckich,
dokonując przez to symbolicznego aktu jego
wyzwolenia. Po wejściu do Zamościa wojsk
Trumna ze zwłokami „Konrada”, obok
sowieckich kompania „Konrada” wycofała się
matka i żona (kwiecień 1945 r.)
do Pniówka. Natomiast dowódca udał się do
Barchaczowa w celach organizacyjnych. Tam
sława i Zofii, ur. w 1921 r., zam w Łabuńzostał zatrzymany przez NKWD i rozbrojony.
kach. Żołnierz AK w plutonie szturmowym
Rosjanie wieźli go w kierunku wschodnim. Na
Edwarda Lachawca „Konrada”;
postoju w Tyszowcach udało mu się zbiec.
Powrócił do Pniówka, zebrał swoją kompa- • Witold Grela ps. „Pomsta” ur. w 1926 r.
zam. w Rachodoszczach gm. Suchowola.
nię i wraz z kompanią Józefa Kaczoruka ps.
Żołnierz AK w plutonie szturmowym Edwar„Ryszard” w dniu 28 lipca 1944 r. powrócił
da Lachawca „Konrada”;
do Zamościa. Po uczestnictwie we Mszy św.
na Rotundzie obie kompanie zajęły koszary. • Matylda Skotarska z d. Głowacka c. Andrzeja i Rozalii, ur ok. 1923 r. Należała do AK
Wkrótce zostały jednak rozbrojone przez wojska sowieckie. „Konrad”, podobnie jak wielu
innych oficerów i żołnierzy AK, był poszuki- oraz mieszkańcy wsi Łabuńki:
wany przez NKWD i UB. Musiał się ukrywać.
W nocy 18 kwietnia 1945 r. funkcjonariusze • Czesława Bilska c. Józefa i Anieli ur.
w 1926 r. zam. w Łabuńkach wraz z rodziNKWD i UB i Służby Więziennej z Zamościa
cami i dziadkami;
otoczyli i podpalili zabudowania rolników
w Łabuńkach, w których przebywał „Konrad” • Franciszek Bilski s. Stanisława lat 77 zam.
Łabuńki – Tuczapy. Właściciel budynków
ze swoimi żołnierzami. Wywiązała się nieróww których nocowali partyzanci. Na kilka tyna walka, w której zginęli:
godni przed śmiercią powrócił z Niemiec,
• Edward Lachawiec „Fruwak”, „Konrad”
gdzie był wywieziony w czasie pacyfikacji
s. Andrzeja i Karoliny z d. Juszczak ur. 22
Zamojszczyzny;
czerwca 1912 r. zam. w Łabuńkach. Dowódca plutonu Łabunie. Pośmiertnie awan- • Józef Bilski s. Franciszka, ur. w 1903 roku
zam. w Łabuńkach – Tuczapach;
sowany do stopnia majora;
• Hieronim Karchut ps. „Linia”, s. Francisz- • Głowacki brat Rozalii matki Matyldy Skotarskiej zam. w Chyży k. Zamościa. Przyka i Katarzyny ur. w 1922 r. zam. w Łabuńjechał do szwagra Skotarskiego pomóc mu
kach. Żołnierz BCh w oddziale Feliksa Pew pracach polowych.
tryka „Kmiecia”;
• Mieczysław Niemczuk ps. „Olcha”, s. Stanisława ur. 1918 r., murarz zam. w Łabuń- Wszyscy oni polegli na polu chwały.
Cześć ich Pamięci!
kach. Żołnierz BCh w oddziale Feliksa Petryka „Kmiecia”;
Bogdan Szykuła
• Henryk Wojniak ps. „Kanciarz”, s. Włady-

Zmarli z gminy Łabunie

2020-03-31 Gładysz Teofila († 85 l.)
2020-04-03 Szaruga Jerzy († 62 l.)
2020-04-21 Brzyski Kazimierz († 68 l.)
2020-04-24 Malicka Czesława († 87 l.)
2020-05-02 Pilip Jan († 82 l.)
2020-05-11 Ziółkowski Wiesław († 34 l.)
2020-06-01 Turczyn Krystyna († 91 l.)
2020-06-03 Schab Michał († 34 l.)
2020-06-10 Kapłon Franciszka († 99 l.)

Pożegnanie Księdza
24 marca 2020 r. zmarł nasz ksiądz
Aleksander Sieciechowicz. Nasz, bo od
50 lat związany był z Łabuniami. Przybył
do nas zaraz po otrzymaniu święceń kapłańskich, potem pracował w innych parafiach; wrócił po siedmiu latach na prośbę parafian i ks. Andrzeja Kostrzewy.
W 1980 r. został powołany na proboszcza parafii w Łabuniach. Ksiądz Oleś,
bo tak Go nazywaliśmy, dał się poznać
nie tylko jako doskonały kapłan, nauczyciel, wychowawca, ale i dobry gospodarz
oraz budowniczy. Dzięki jego staraniom
została wybudowana plebania w Łabuniach. Osobiście angażował się do pracy
przy jej budowie.
Przypadkowo spotkałam księdza na budowie i zagadnęłam: - Księdza przy ołtarzu w konfesjonale to ja widziałam, ale
z taczką i łopatą na budowie? Uśmiechnął się ksiądz i powiedział, że i tak czasem trzeba.
Ksiądz Oleś był człowiekiem wrażliwym,
uczynnym; nie godził się z pobieraniem
„wdowiego grosza”, osobiście wspierał
duchowo i materialnie rodziny wielodzietne. Miał dobry kontakt z parafianami. Witał ich już w bramie a nawet w kościele
obsypując czasami komplementami. –
Ładnie pani wygląda – pewnie miał na
myśli mój kapelusz. – Dziękuję – odpowiedziałam, ale lusterko mówi mi co innego.
Z księdzem naszym można było porozmawiać na różne tematy w czasie przerw
szkolnych. Nie obraził się, kiedy żartobliwie powiedziałam, że wykrada mi myśli
do swoich homilii. Chodziło o nieumiarkowanie w piciu nie tylko napojów alkoholowych ale i leków. Ulotka dołączona
do leku informuje o jego dawkowaniu,
a nie mówi – wypij tę buteleczkę od razu.
Pośmialiśmy się wszyscy.
Zabrakło nam przyjaciela, powiernika.
Nielitościwa groźna pandemia nie pozwoliła parafianom pożegnać swego proboszcza. Niech zostanie w naszej pamięci i sercu.
Pozdrawiam Redakcję i Czytelników
H. Pokrywka
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Jan Jakub Zamoyski
230 rocznica śmierci
Jan Jakub Zamoyski urodził się 27 lipca w 1716 roku w Bieżuniu koło
Sierpca. Był piątym dzieckiem Michała Zdzisława i Anny Działyńskiej
Zamoyskiej. Gdy miał 3 lata zmarła jego matka, osierocając trzy córki
Ludwikę, Annę Teresę, oraz Tomasza Antoniego i Andrzeja. Prawnie
wyłączony od dziedziczenia ordynacji nie mógł otrzymać gruntownego
wykształcenia jak jego starszy brat Tomasz Antoni. Gdy w 1723 roku
ojciec poślubił Elżbietę Wiśniowiecką, opiekę nad nim i młodszym bratem Andrzejem przejęła ciotka Marianna Teresa Dzieduszycka. Dzięki
jej pomocy finansowej pobierali nauki w Toruniu, a potem we Lwowie. Po zakończeniu edukacji w kraju z bratem Andrzejem wyjechał
do Getyngi. Nie przejął wzorców i zachowań z Europy Zachodniej. Większe uznanie miał dla krajowych obyczajów,
tradycji, praw i przywilejów. Po śmierci ojca w 1735 roku
ordynację przejął straszy brat Tomasz Antoni. Nieporozumienia między braćmi zaczęły narastać między
innymi po przerzuceniu długów ordynacji na dobra
wolnodziedzicznych. W tym czasie trwał spór Mariany Teresy Dzieduszyckiej z ordynatem, która
zarzucała ordynatowi łamanie praw, zaniedbania gospodarcze, a nawet nieudolność umysłową. Ostatecznie doszło do porozumienia między
braćmi. Jan Jakub otrzymał część dóbr wolnodziedzicznych o ogólnej wartości 886 tys. zł. i dochodzie rocznym 49 633 zł. Dobra te składały się
z włości berdychowskich, klucza łabuńskiego (wartości 346 tys. z dochodem rocznym 16 tys.), Ładożyna, Przędzla i Udrycza. W1742 roku Dzieduszycka
zapisała mu połowę posiadanych dóbr i prawo do połowy nie uregulowanego posagu. W 1745 r. został posłem
do sejmu, a w następnym roku starostą lubelskim. W 1746 r.
poślubił Ludwikę Poniatowską, siostrę Stanisława Poniatowskiego
od 1764 roku króla Rzeczpospolitej. Związek nie był udany, małżonka po urodzeniu w 1750 roku córki Urszuli coraz częściej przebywał
w dobrach rodziców. Po śmierci Tomasza Antoniego w 1752 roku,
August III nie znając praw Rzeczypospolitej wyznaczył do sprawowania opieki nad małoletnim Klemensem Jerzym, przyszłym ordynatem
i zarządzania ordynacją Teresą Zamoyską i Michała Wodzickiego. Decyzja ta była sprzeczna ze statutem ordynacji i Jan Jakub jej nie uznał.
Praw do opieki nad ordynacją i Klemensem Jerzym zaczął dochodzić
orężnie. Z pomocą 500 żołnierzy przysłanych przez starostę kaniowskiego Mikołaja Potockiego i własnych zebranych w Łabuniach. Po
krótkim oblężeniu żołnierze ordynaccy broniący twierdzy poddali się.
Teresie Zamoyskiej i jej małoletniemu synowi Klemensowi Jerzemu
wyraził zgodę na ich wyjazd do Drezna. W roku 1752 August III ustanowił jedynymi opiekunami ordynacji Klemensa Jerzego, Jana Jakuba, Andrzeja Trębickiego i Franciszka Dzierżanowskiego, w 1764 roku
pomimo separacji z żoną poparł kandydaturę jej brata do tronu Rzeczpospolitej. Po bezpotomnej śmierci Klemensa Jerzego został w 1767
roku IX ordynatem. Poprawę kondycji ekonomicznej ordynacji widział

w tworzeniu nowych folwarków, zwiększeniu eksportu zbóż uprzemysłowienia i scentralizowaniu administracji. Rozbudował porty rzeczne
w Krzeszowie nad Sanem i w Biskowicach nad Wisłą. W 1773 roku
w Zwierzyńcu założył wytwórnię porcelany i fabrykę mydła. Na jego
polecenie hutnicy z Rybnicy prowadzili poszukiwania rud żelaza na terenie ordynacji. Rozwijał przemysł browarniany i gorzelniany. Powołał
Radę Ekonomiczną, która stała się najwyższym organem zarządzającym ordynacją. Posłował kilkakrotnie do sejmu, odznaczony Orderem
Orła Białego, w 1770 roku został wojewodą podolskim. Po pierwszym
rozbiorze Rzeczpospolitej Jan Jakub zaczął zabiegać o łaski u dworu wiedeńskiego. W 1773 roku gościł w Zamościu cesarza Józefa II.
W 1774 roku od cesarzowej otrzymał tytuł radcy dworu, co nie został
dobrze przyjęte wśród rodziny i Polaków. Zniechęcony i zmęczony
aktywnym życiem i trudnościami w 1777 roku postanowił ustąpić motywując to swoim podeszłym wiekiem, chorobą oraz, że nie mógł już
wydatnie kierować gospodarką ordynacji. W grudniu 1778 roku w Łabuniach przekazał ordynację swojemu bratu Andrzejowi zachowując
dla siebie pensję dożywotnią ok. 100 tys. Utrzymywał przyjazne stosunki z Wiedniem i roku 1780 otrzymał tytuł hrabiego, było to wysokie wyróżnienie, ale otrzymane od obcego dworu nie stanowiło szczególnego wyniesienia w hierarchii społecznej.
Jako aktywny i dobry gospodarz, zakończył przebudowę gmachu Akademii i Bramy Szczebrzeskiej,
remontował kamienice oficjalistów dworskich,
ufundował murowane klasztory bazylianów, bonifratrów i klarysek. Wzniósł nową dzwonnicę,
szpital kolegiacki, zapisując się przydomkiem
Joannes Grationes (łaskawy). Ufundował kościoły w Górecku, Józefowie, i Tarnogrodzie.
W Łabuniach był fundatorem pałacu, dzwonnicy, ogrodzeni kościelnego i figury św. Jana
Nepomucena, założył wytwórnię pojazdów i fabrykę fajansów, która upadła ze względu na złą
jakość gliny. Tak widział swojego stryja (brata
ojca) Stanisław Kostka: mój wuj Zamoyski, palatyn Podola często zapraszał mnie do siebie [...]
Dom i mój wuj zachowywali wielki respekt dla dawnych obyczajów narodowych. Wszystko było „po polsku”. Byli hajducy, pokojowcy, marszałek itd.. Był to piękny
starzec noszący się z polska. Jego strój był niezwykle staranny.
On sam był wesoły, gościnny, liberał nietroszczący się o swoje sprawy
[...] Jego żona siostra króla Polski, mieszkała w Warszawie. Tak go
nudziła, że za każdym razem, gdy groziła że przyjedzie go zobaczyć,
pomnażał jej pensję, żeby tylko tam została. Mieli tylko jedną córkę
[...] Wuj nie mówił po francusku, często cytował łacinę i kochał piękne
panie. I tak, kiedy oddawał się dewocji, zapraszał ładne sąsiadki, aby
śpiewać z nimi godzinki. Chodził z trudem z powodu dawnej rany na
nodze, kładł więc nogę na taborecie. Jego postawa miała w sobie coś
jednocześnie pełnego godności jak i dobroci.
Jan Jakub Zamoyski zmarł 4 kwietnia 1790 roku w Łabuniach w wieku
74 lat, pochowany w kontuszu, żupanie i z pasem słucki.
Przy opracowaniu korzystałem z: Marian Kozaczka „Poczet ordynatów
Zamoyskich”; Konrad Ajewski „Stanisława Kostki Zamoyskiego życie
i działalność 1775-1856”; Ryszard Orłowski „Szkice z dziejów Ordynacji Zamojskiej w XVIII wieku”; Andrzej Kędziora „Ludzie Zamościa”.

Wiadomości o Janie Jakubie Zamoyskim
Wiadomości o Janie Jakubie Zamoyskim pochodzą z „Dziennika Mód
Paryskich” wydanych we Lwowie w 1 lutego w 1841 roku, a opowiedziane
w artykule ”Nie wierz, a nie będziesz zdradzony. Powiastka” - opowiedziana przez znanego tylko z imienia pokojowca Teodora z Zamościa spisana
przez autora o inicjałach J. D. – wybrane fragmenty.
[…] zostałem na miejsce brata na dwór ordynacki przyjęty, będąc pewny że skoro się tam
dostanę, porządnym chłopem się zrobię[...]
I się stało doprawdy. Kilkanaście lat na tym
wielkim pańskim dworze, gdzie przy nieograniczonej swobodzie niezliczonego gościa pra-

20

wie byciu służby, zachowana była przecie dla
szanownego starego pana dworu największa
zawsze przystojność [...]
Pan ordynat niemając potomka, zrezygnował
ordynację na brata swego Jędrzeja i sprowadził się do swoich Łabuń. Już tam nie było

Bogdan Szykuła

tego dworu, pan ordynat, jakeśy go nazywali,
żył tylko ze swoimi ojcami franciszkanami, bazylianami a z dworzan ordynackich wzięci tu
byli najulubieńsi i najstarsi, którzy powoli przy
swoim starym panu jeden po drugim gasneli,
a których miejsca niebyły osadzone nowymi.
Chodziłem tedy spokojnie około pana ordynata, i lubo nietysiąc razy przychodziła mi na
myśli porzucić go, zawsze jakieś ludzkie rady
od tego mię odwiodły i zostałem na dworze.
Ja jak dawniej zostałem przy panu ordynacie,
który co raz bardziej zapadał na zdrowiu, i już
kilka razy ledwie przyszedł do siebie. W ten
znowu zasłabł gorzej pan ordynat i musiałem
po całych nocach przy nim siedzieć. Jednej
nocy, pamiętam jak dzisiaj, siedzę w pokoju
pana ordynata przed palącym się na kominku ogniskiem i dumam jak zwyczajnie co to
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Jejmość Pani Zamoyska
Ludwika Maria z Poniatowskich
Zamoyska (1728 – 1798)
Ludwika Maria i Jan Jakub pobrali się w roku 1745 w Warszawie. Cóż
z tego że 17-letnia wówczas jejmościanka Poniatowska otrzymała 400
000 złp posagu, a na jej małżonka scedowano bogate starostwo lubelskie. Ich związek od początku był nieudany. Ludwika była zwolenniczką francuskich obyczajów. Jan Jakub należał do staropolskiej magnaterii. Z porozumienia… nici, choć Ludwika lubiła gdy ją tytułowano per
„Pani Podolska” , to posiadaczem dóbr na Podolu był jej mąż nie ona.
Tytuły jednak ładnie brzmią…Długo zachowywano pozory, ale w końcu nastąpiła separacja. Ludwika więcej przebywała w Warszawie niż
w Łabuniach, w pałacyku męża. W końcu wyjechała do stolicy na
stałe. Małżonkowie widywali się bardzo rzadko, gdyż sam
Jan Jakub unikał spotkań z Ludwiką. Kiedy ta wyrażała
chęć przyjazdu, Jan Jakub zwiększał jej pensję, aby
tylko Pani Podolska zrezygnowała z tego zamiaru.
Co ciekawe, pomimo niechęci do spotkań, państwo
Zamoyscy doczekali się jednego dziecka - córki
Urszuli urodzonej ok. roku 1750.
Pani Zamoyska po objęciu tronu polskiego
przez Stanisława zamieszkała blisko brata.
Nowy etap życia zapowiadał się dla Ludwiki luksusowo i takim też się okazał. Ludwika i reszta
rodzeństwa Poniatowskich ile wlezie korzystali
z przywilejów danych rodzinie królewskiej, wpływając niejednokrotnie na postawę króla wobec
problemów państwa. A król – naiwny- przyznajmy
to szczerze - zaciągał na potrzeby rodziny coraz to
nowe pożyczki. Nic więc dziwnego, iż współcześni
na ten stan rzeczy bardzo nosem kręcili. Nawet sam
pan Naruszewicz ośmielił się nazwać wprost Ludwikę
i jej siostrę - Izabelę Branicką - starymi kwokami (cóż za
niezwykłe porównanie), które w czasie Targowicy słabego króla
z drogi powinności zawróciły. Tak czy inaczej, Ludwika zbytnio się
tymi komentarzami nie przejmowała. Żyła wygodnie, jej córka była ulubienicą monarchy, a nawet (ok. 1773 r.) znalazła sobie tzw. bliskiego
przyjaciela. Był nim ksiądz Renaud, zaakceptowany zarówno przez
córkę jak i królewskiego brata. W listach do siostry król, przekazując
pozdrowienia nazywał go często wygolonym ( jakże to miłe określenie).
Życie obu pań Zamoyskich, matki i córki w dworze w Wiśniowcu było
spokojne i wygodne. W salonie Ludwiki spotykali się zarówno politycy
jak i podróżnicy. Nawet w roku 1781 pani Zamoyska gościła w Wiśniowieckim dworze syna carycy Katarzyny II, następcę tronu Pawła
(oczywiście przyjechał pod innym nazwiskiem – hrabiego du Nord).
Sama też podróżowała po całej Europie. Przepraszam, nie sama,
z nieodłącznym księdzem Renaud u boku, robiąc „drobne” zakupy jak
choćby obraz słynnego francuskiego malarza Jeana- Baptiste Greuze’a, kosztowną suknię dla córki o najmodniejszym tureckim kroku,
czy piękny włoski marmur do wykonania kominka w bibliotece. Ot,
takie drobiazgi. Jednakże oddając sprawiedliwość Ludwice należy
będzie z tego wszystkiego, kiedy nagle pada
przedemnie ogromne zwierciadło wstawione
w mur nad kominkiem i tłucze się z wielkim
łoskotem o kamienną posadzkę . Zwierciadło,
które tam od stu albo więcej lat przymocowane było ogromnymi hakami, ażeby trzech
kowalów niebyło w stanie go wyjąć. W tem
słaby ogień się zacimił, a drzemiący pan ordynat, przykryty jak zwykle w chorobie tylko
prześcieradłem, zerwał się jak białe widmo na
łóżku, i ciężkim chrapliwym głosem co to się
stało? pytał. Stałem jak nieżywy tyle straszna
była ta scena dla mnie, Wreszcie powiedziałem, a pan ordynat westchnął głęboko, wyciągnął się znowu na całem dużem łóżku i zakrył
oczy ręką. Słyszałem jak kilka razy załkał, bo
wziął to za wróżbę bliskiej zmiany, na zapukanie śmierci. Jeszczem stał niemy i patrzył

wspomnieć iż oprócz zakupów zdążyła odwiedzić we Francji słynnego
przyrodnika, filozofa i matematyka - hrabiego Buffona. Skąd wiemy
o tym wszystkim? Od naszej bohaterki. Wiek XVIII, jak wiadomo, był
wiekiem epistolografii (pisanie listów), więc Ludwika, podczas wojaży,
prowadziła stałą korespondencję z córką. Opracowane w II poł. wieku
XIX przez Józefa Ignacego Kraszewskiego listy Urszuli Mniszchowej
do Ludwiki Zamoyskiej są świadectwem głębokiej więzi między matką a córką oraz mnogości ich wspólnych zainteresowań (np. sztuką).
Mało kto wie, że w listach posługiwały się swoistym szyfrem, zastępując imiona lub nazwy liczbami. I tak np. król był nr. 33, 4 oznaczało
ojca Urszuli - Jana Jakuba Zamoyskiego, 103 – był to ordynat Andrzej
Zamoyski, 41 oznaczało miasto Zamość, liczba 34 – Wiśniowiec. Nie
wiadomo po co taka konspiracja, ale niech to zostanie słodką tajemnicą obu dam.
Ludwika bez wątpienia bardzo kochała córkę i pragnęła dla niej tego
co najlepsze. Czasem jednak dobre chęci nie wystarczą. Pierwsze
małżeństwo Urszuli z Wincentym Potockim, choć starannie układane przez całą rodzinę okazało się niewypałem. Po rozwodzie i uzyskaniu dyspensy papieskiej w roku 1781 Urszula poślubiła bliskiego
krewnego, Michała Jerzego Mniszecha, siostrzeńca ojca. (To
musiała być miłość). Małżeństwo to okazało się bardzo
szczęśliwe a Ludwika Zamoyska doczekała się trójki
wnucząt, Izabeli, Pauliny Konstancji, oraz Karola Filipa.
Życie Ludwiki było spokojne, dostatnie…ale nadszedł rok 1794. Po abdykacji Stanisława Augusta (25.XI.1794), Ludwika, choć osłabiona chorobą została przy bracie. Nawet w czerwcu roku
następnego pojechała za nim do Grodna, gdzie
ulokowała go caryca Katarzyna II. Wkrótce też
przyjechali inni członkowie rodziny Poniatowskich. Miło by było móc napisać, że krewni przyjechali by wspierać brata w tak trudnym okresie
jego życia…lecz nie będziemy kłamać. Ludwika
i Izabela, po uzyskaniu zezwolenia na stałe zamieszkanie na grodzieńskim zamku, starały się za
pośrednictwem brata załatwić jak najwięcej swoich
spraw. Ludwika nie patrząc na kłopoty finansowe brata
(po abdykacji naprawdę mu niewiele zostało) przy silnym
wsparciu córki i zięcia (ach ta solidarność rodzinna...i to z zięciem
!) domagała się zdjęcia sekwestru z jej rozległych dóbr leżących na
Podolu. Udało się to dopiero po dwóch latach, (1798) już po śmierci
Katarzyny II. Nowy car, Paweł zdjął wówczas sekwestr ze wszystkich
posiadłości rodziny królewskiej. W 1797 Ludwika wyjechała za bratem do Petersburga, gdzie car, honorując panią Zamoyską jako damę
portretową dworu, (otrzymała order z brylantem i wizerunkiem cara)
zapewnił jej wygodny apartament w Marmurowym Pałacu oraz wózek
na kółkach, aby się nie męczyła, chodząc po rozległych carskich pałacach i ogrodach. Tak też właśnie – wygodnie- żyła do śmierci w roku
1798.
Trudno jest nazwać tę jejmość ordynatową, choć małżonką ordynata
była bezsprzecznie. Większość życia spędziła nie w Zamościu lecz
w Warszawie. Była żoną człowieka, z którym nie mogła, niestety, znaleźć wspólnego języka a zamiast ordynatową Zamoyską, bardziej wolała nazywać siebie Panią Podolską. Ot, taka papierowa ordynatowa.

na tysiączne rozbryźnięte zwierciadło, kiedy
mi kazał zawołać ojca Gabriela, franciszkana. Pobiegłem po niego. Gdy się o tym przypadku w całym dworze dowiedziano, był tylko
głos jeden, że oznacza bliską śmierć pańską.
Nazajutrz rano przyjął jw. ordynat ostatnie
pomazanie, a w kilka chwil potem padł cug
koni w stajni, które dopiero z Ukrainy przyprowadzono dla pana. Jednak jeszcze kilka dni
pociągnął. I nawet mu się lepiej nieco zrobiło.
A że już ciągła ciżba była teraz w pokojach
a ja już mało nie zginął z niepokoju względem
moich interesów domowych, wskoczyłem na
konia i przyleciałem do domu... Wtem przyleciał posłaniec po mnie z Łabuń. Pan ordynat
cię woła [...] Pan ordynat już umarł. Otwarło
mi się przygniecione serce, i zapłakawszy jak
dziecko, wpadłem do sali rzucając się u nóg
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nieboszczyka przy łożu. Spojrzałem na martwe ciało. Jeszcze widać było ślady okropnego bólu na sinej twarzy, odwróciłem się, już
i płakać niemogłem. Padłem zemdlony, wynieśli mnie z pokoju.
Po kilku dniach dopiero wstałem z łóżka.
Cały dwór zachodził się od płaczu, jakby
w sądny dzień rozbijano sobie głowy o ściany. Nasz ojciec! nasz dobrodziej! nasz obrońca!. O trzydzieści mil w kole przyjeżdżali się
panowie i Xsięża; w każdym kącie widziałeś
starców płaczących , na każdym prawie stole odprawiała się msza święta. Gdyby się był
w tedy świat cały zapadł, nie zważanoby nato
w Łabuniach.
Przy opracowaniu zachowano oryginalną pisownię.
oprac.Bogdan Szykuła
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Konkursy
o swoich bliskich, przyjaciół. Szkoły, urzędy,
restauracje zostały zamknięte. Rząd ogło#Zostańwdomu i działaj
sił pandemię. Wraz z rodzicami musieliśmy
zostać w domu. Na początku było fajnie bez
– wyniki konkursu
szkoły. Później zaczęły się nudy .Podczas
oglądania różnych stron internetowych trafiliśmy na stronę „SIĘ POMAGA„. Strona jest
Rozstrzygnęliśmy konkurs „#Zostańwdomu i działaj”. Przyznaliśmy 5 na- przeznaczona dla chorych dzieci .Po rozmogród głównych, jedno wyróżnienie specjalne oraz 14 wyróżnień. Zadaniem wie z rodzicami postanowiliśmy przeznaczyć
uczestników było zrobienie zdjęcia, na którym widać, jak spędzają czas swoje kieszonkowe, na wpłatę dla dzieci.
Kieszonkowe dostaliśmy od rodziców, na zaw domu podczas epidemii oraz krótkiego opisu do zdjęcia.
bawki. Siedząc i myśląc co możemy zrobić
wpadliśmy na pomysł aby zrobić zabawki ,
ze zużytych materiałów (śmieci), które miały
Finał konkursu odbył się w piątek, 5 czerwca
trafić do śmietnika . Daliśmy im drugie życie,
w Domu Kultury w Łabuniach. Wójt Gminy
a przy okazji pomogliśmy chorym dzieciom.
– Mariusz Kukiełka i Przewodnicząca Rady
Tak o to powstały nasze zabawki
Gminy Łabunie - Elżbieta Kuźma wręczyli
wszystkim uczestnikom konkursu nagrody.
IV miejsce – Angelika Flak, Oliwia Piela
Dzięki wysłanym zdjęciom mogliśmy dopasować nagrody do pasji i zainteresowań osób
biorących udział w konkursie. Wśród nich znalazły się m. in. kamery sportowe, klocki lego,
kredki, książki, głośniki bluetooth, akcesoria
do strojenia gitar, gry planszowe i interaktywne kolorowanki.
Poniżej publikujemy listę nagrodzonych oraz szych. Wszystko zaczęło się od rudzika, który
zgodnie z obietnicą – pięć najlepszych prac zamieszkał w naszym ogrodzie. Tak często
zaglądał mi do okna, że postanowiłam go
konkursowych.
namalować. Moją uwagę przyciągnęły także
pojawiające się kos, sójka, pliszka siwa, jaI miejsce – Natalia Bratko
skółka dymówka, pleszka, gil, sikora bogatka
i sikora modraszka. Na niedalekiej łące odkryłam zjawiskowe siedlisko czajki, a w pobliskim Zdjęcie przedstawia prace wykonane przeze
lesie słychać głosy wilgi. Piękno ptaków koi mnie i moją córkę. Pomysły zostały zaczerpi uspokaja. Przypomina, że istnieje jeszcze nięte z internetu lecz przekształcone według
świat poza epidemią. Rysunki namalowane naszej własnej inwencji. Hafty wykonane są
akwarelą.
ręcznie przez córkę, a torby przeze mnie. Jest
to nasza wspólna pasja, która daje nam satysIII miejsce – Aleksandra Gredys
fakcję, relaksuje i wypełnia czas.
Świat zamarł. COVID19 Śmiertelna choroba
na którą nie ma lekarstwa. Świat jest prze- V miejsce – Oliwia Turczyn
rażony. Ludzie obawiają się o własne życie,
Moją pasją jest malowanie i rysowanie. Nie
mam konkretnej dziedziny, którą lubię rysować więc rysuję co mi wpadnie do głowy.
Nie ograniczam się do kartki papieru, moim
płótnem jest również moja skóra.
II miejsce – Aleksandra Czerwińska
„Moją inspiracją na czas epidemii i pozostania
w domu stało się malowanie ptaków, które na
co dzień odwiedzają nas w Łabuńkach PierwKtóregoś dnia kiedy się nudziłam to pomyślałam, że zrobię grę o nazwie „Misja Podróżników”. W tej grze jest parę zadań do wykonania. Pionki zrobiłam z plasteliny w kształcie
Kamila Wróblewska z Łabuń zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkur- lodów świderków. Ta gra jest dla sześciu graczy i trzeba dwoma pionkami dojść ze startu
sie „Domowy VIDEOCLIP ” organizowanym przez Dom Kultury w Komoro- do mety. Każdy pionek jest w innym kolorze.
wicach (woj. śląskie). Jury doceniło m. in. jej talent wokalny i grę na ukulele. Ta gra jest bardzo fajna i wciągająca.

Kamila
wyśpiewała wyróżnienie

15 letnia Kamila wyśpiewała wyróżnienie za
swój utwór pt. „Dzień dobry”. Młoda artystka
z Łabuń nagrała utwór i teledysk łącząc śpiew
z grą na hawajsko brzmiącym ukulele. To niejedyny sukces Kamili Wróblewskiej. 15-latka
zakwalifikowała się również do finału Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „Koziołek”.
Kamila Wróblewska uczęszcza na zajęcia do
zespołu „Łabuńskie Iskierki”. Czynnie bierze
udział w życiu kulturalnym gminy. Śpiewa na
większości wydarzeń, m. in. na Festiwalu Kolęd
i Pastorałek, Przeglądzie Pieśni Patriotycznej,
Żołnierskiej i Legionowej czy na Dożynkach
Gminnych, na których występuje w Duecie ONE
dsk
razem z mamą – Bożeną Wróblewską.
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Wyróżnienie specjalne: Renata Psiuk, Ruszów.
Wyróżnienia: Amelia Binda, Łabunie; Anna
Swaczyna, Ruszów; Bożena Zakrzewska,
Łabuńki Pierwsze; Bartłomiej Starszuk,
Łabuńki Pierwsze; Gabriela Semczuk, Łabuńki Pierwsze; Igor Paska, Łabunie; Jakub
Bratko, Dąbrowa; Justyna, Damian Burdzy
z Tosią i Gabrysią Mocówka; Kornelia Semczuk, Łabuńki Pierwsze; Magdalena i Grzegorz Byczek Majdan Ruszowski; Mikołaj
Mulawa, Łabuńki Pierwsze; Natalia Psiuk,
Ruszów; Wiktor Burdzy, Łabuńki Pierwsze;
Zofia Niemczuk, Łabunie.
dsk

Wydarzenia

Sparta
wraca do gry
Koronawirus pokrzyżował plany
wszystkim i wywrócił do góry nogami również świat sportu. Kilka tygodni przerwy mieli piłkarze łabuńskiej
Sparty. Na początku marca miał odbyć się mecz z Igrosem Krasnobród.
Miał, bo został odwołany – podobnie
– jak wszystkie inne mecze. W piątek 15 maja na facebook’owym profilu GKS Sparta Łabunie pojawił się
komunikat, że nasi piłkarze wracają
do treningów już w pełnej grupie.
W międzyczasie zdecydowano, że
sezon 2019/2020 już się skończył…

Na sportowo
boisku. Trener Krzysztof Krupa może być do
dziś zadowolony z frekwencji podczas treningów. U wszystkich widać głód gry i zaangażowanie. We wtorek, 16 czerwca rozpoczęliśmy
cykl meczów sparingowych przygotowujących
do sezonu 2020/21. Do Łabuń przyjechała
drużyna Potoku Sitno, która występuje na
co dzień w zamojskiej klasie okręgowej. Po
bardzo dobrym meczu zwyciężyliśmy w stosunku 4:1. Dubletem strzeleckim popisali się
wówczas Michał Przyczyna i Bartłomiej Krukowski. Trzy dni później czekał nas kolejny
sprawdzian. Tym razem gościliśmy drużynę
Roztocza Szczebrzeszyn. Tego dnia to przyjezdni rozdawali karty i zdecydowanie przeważali na boisku. W rezultacie musieliśmy
przełknąć gorycz porażki. Mecz zakończył się
wynikiem 1:5 dla Roztocza, a honorową bramkę dla Sparty zdobył Łukasz Stec. Kolejny
meczto zwycięstwo naszych - Sparta ograła
Błękitnych z Obszy (5:1). Przed nami jeszcze
osiem meczów towarzyskich przed rundą jesienną nowego sezonu, który rozpocznie się
15/16 sierpnia.

W czwartek, 7 maja zapadła decyzja o zakończeniu sezonu 2019/20 w 3 lidze oraz
niższych klasach rozgrywkowych. Runda rewanżowa zamojskiej „A” klasy niestety nawet Klasa A 2019/2020, grupa: Zamość
się nie rozpoczęła. Sparta Łabunie zajmowała dotychczas ósme miejsce w ligowej tabeli
z czteropunktową stratą do lokaty premiowanej awansem. Z wiadomych przyczyn nie mieliśmy już szansy na odrobienie strat i z awansu cieszyły się drużyny Sokoła Zwierzyniec,
Granicy Lubyczy Królewskiej, Orła Tereszpol
oraz Tarpanu Korchów. Są promocje do wyższych klas rozgrywkowych, ale spadków nie
ma. Szumy Susiec i Orkan Bełżec, którzy
byli outsiderami naszej ligi, zagrają w niej po
raz kolejny. Po dwóch dniach od ogłoszenia
decyzji związanej z końcem ubiegłego już
sezonu, dostaliśmy możliwość na przeprowadzanie zajęć w grupach sześcioosobowych
+ trener. Treningi w takim formacie odbyły
się trzykrotnie. Od 18 maja zajęcia odbywały
się już w pełnej grupie na pełnowymiarowym

źródło:
www.90minut.pl

#gaszynchallenge
gmina Łabunie pompuje
dla chorych dzieci

Oto terminarz tych spotkań: 4.07: Sparta - Olimpia Miączyn; 11.07: Sparta - Ostoja
Skierbieszów; 14.07: Sparta - Potok Sitno;
18.07: Sparta - Gryf II Gmina Zamość; 25.07:
Sparta - Ruch Izbica; 29.07: Sparta - AMSPN
Hetman Zamość jun.mł.; 1.08: Sparta - Omega Stary Zamość; 8.08: Sparta - Metanoja
Lipsko.
Jakub Wołoszyn

Kyokushin
podczas pandemii
Wprowadzone podczas pandemii
ograniczenia zamknęły co prawda
drzwi klubu karate, ale nie zniechęciły naszych Karateka do aktywności fizycznej.
Znaleźliśmy sposób, aby nasi uczniowie pracowali samodzielnie w domach. Na podstawie
zdobytych podczas treningów stacjonarnych
umiejętności Karateka nagrywali opracowane
przez siebie treningi i wysyłali do mojej oceny. Analizowałem sposób wykonania technik,
postawę, rytmiczność z jaką były wykonywane ćwiczenia. Rozmawialiśmy co należy poprawić, nad czym jeszcze popracować, a co
wychodzi im świetnie. Ta forma współpracy
spotkała się z dużym zainteresowaniem. Filmy miały motywować do ruchu i aktywności
bez względu na sytuację. Okazały się dla
najmłodszych rozrywką, a wg opinii rodziców
budowały fajną relację z najbliższymi. Nasze
sportowe życie przeniosło się do internetu.
Aby utrzymać dobry poziom kondycji, wrócić
w każdym momencie do treningów i rywalizacji na matach prowadziłem treningi on-line
przez platformę zoom. Nasze spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu z dziećmi i dwa
razy w tygodniu z młodzieżą. Ta forma treningu chociaż odbywana w domach, mieszkaniach, ogródkach cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem.

To się nazywa pomoc! Wielkie brawa
i podziękowania dla instytucji z gminy Łabunie za udział w ogólnopolskiej akcji #GaszynChallenge, dzięki
której pieniądze trafiają na leczenie
chorych dzieci w całej Polsce.
Robiliśmy pompki i przysiady, nagrywaliśmy
z tego filmiki i umieszczaliśmy je w sieci.
Po wykonaniu zadania wpłacaliśmy minimum
5 zł na konto jednego z dzieci potrzebujących
pieniędzy na leczenie. Potem nominowaliśmy
do akcji kolejnych. W gminie Łabunie do #GaszynChallenge przystąpiła na początku OSP
Ruszów, która została nominowana przez
inną OSP Ruszów (lubuskie). Tak akcja rozrosła się na całą gminę. W akcji udział wzięli:
wszystkie OSP, KGW: Łabunie, Ruszów, Barchaczów, GKS Sparta, Urząd Gminy Łabunie
i Radni. Na stronie internetowej gminy Łabunie
www.labunie.com.pl można obejrzeć filmiki
z akcji #GaszynChallenge w gminie Łabunie.
Akcja została zainicjowana przez jednego ze
strażaków z OSP Gaszyn w woj. łódzkim. dsk

PODZIĘKOWANIA
Prezes Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łabuniach
Mariusz Branecki oraz Komendant Gminny OSP
Paweł Mróz składają wszystkim jednostkom
OSP z terenu Gminy Łabunie serdeczne podziękowania za udział w akcji #GaszynChallenge,
za bezinteresowną pomoc,
za to, że zawsze można na Was liczyć.
Jak zawsze – stanęliście na wysokości zadania.
Głęboko wierzymy, że okazana siła Waszych
serc uszlachetni kolejne pasmo sukcesów
osobistych i zawodowych, a największą radość
i zadowolenie przyniosą dowody ludzkiej
wdzięczności.

Kwartalnik Gminy Łabunie

Nie mogliśmy w kwietniu zorganizować corocznego Międzynarodowego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Łabunie, Mistrzostw Województwa Lubelskiego. Ominęło nas wiele
zawodów i Mistrzostw między innymi Mistrzostwa Europy w Lyonie (Francja), w których na
macie mogli się sprawdzić powołani do kadry
narodowej zawodnicy z Gminy Łabunie Alan
Kania i Wiktor Kolaja, obecnie przygotowujemy się na 14-15.11.2020 do Mistrzostw Europy w Katowicach. W tym roku nie przerywamy prowadzenia zajęć w okresie wakacyjnym.
Wiemy, że wielu z naszych Karateka nie wyjedzie na wakacje i chcemy im dać możliwość
korzystania z treningów.
Zapraszamy też dzieci i młodzież z Gminy Łabunie do rozpoczęcia swojej przygody z karate Kyokushin.		
Krzysztof Policha
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Szkoła w Łabuniach, 3 maja 1924 r.
Fot. ze zbiorów Biblioteki Publicznej
Gminy Łabunie

Szkoła w Łabuńkach, kl.II; 1931 r.
Fot. ze zbiorów Biblioteki Publicznej
Gminy Łabunie

Szkoła w Wierzbiu, 1937 r.
Z arch. rodz. p. Kowalskich
Fot. ze zbiorów Biblioteki Publicznej
Gminy Łabunie
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