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Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
Zdrowych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
Życzą
Życzą
Pełnych spokoju i radości

Sołtysi
Sołtysi Gminy Łabunie

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
i nadziei na lepsze jutro,
którą niesie nam „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana”
życzą
Przewodnicząca Rady Gminy

Wójt Gminy Łabunie

Elżbieta Kuźma
wraz z Radnymi

Mariusz Kukiełka

Świąt prawdziwie Wielkanocnych
z jajkiem, słońcem i Dyngusem,
z wiarą mocną w lepsze jutro i nadzieją...
Przy stole niech zasiądą Przyjaciele,
których miłość, dobroć, radość
pozostaną z Państwem
na długo.
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Wszystkiego co najlepsze
na Święta Wielkiej Nocy.
ciepłej, radosnej atmosfery,
miłych spotkań z Najbliższymi
oraz smacznego jajka
i mokrego Lanego Poniedziałku
Życzy
Redakcja kwartalnika Gminnego

U źródła

www.labunie.com.pl

BEZPŁATNY KWARTALNIK GMINY ŁABUNIE

I-III/2022
rok IV nr 1 (13)

Nakład: 1000 egz.
Numery archiwalne pisma dostępne u Wydawcy
(w siedzibie Gminy Łabunie)
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej
i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji w stylistykę poszczególnych wypowiedzi. Przesłanie artykułu lub zdjęcia na adres redakcji
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przetwarzanie
danych osobowych i wizerunku.
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Podziękowania
Drodzy mieszkańcy gminy Łabunie. Od ponad miesiąca za naszą
wschodnią granicą trwa wojna, której skutki odczuwamy także i my.
Ten czas pokazał, że wielu z Was zdało egzamin z chrześcijańskiej
pomocy bliźniemu. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy
przekazali pomoc materialną na rzecz ofiar wojny a także wspierali
nas w licznych działaniach.
Dziękuję siostrze Marii Bobrowskiej – przełożonej FMM, ks. Michałowi Przybyszowi – dyr. Hospicjum Santa Galla, pani Małgorzacie
Gomółka (Kowalczuk) pochodzącej
z kol. Ruszów za pośrednictwem któ-

rej otrzymujemy pomoc od mieszkańców Saksonii w Niemczech, panu
Ulrich Goetz – staroście Burgenlandkreis w Saksonii, panu Antoniemu
Skurze – prezesowi Lubelskiej Izby
Rolniczej i pracownikom Izby oraz
zamojskiemu Caritas i współpracującemu z nim panu Grzegorzowi Krasnopolskiemu.
W szczególności dziękuję sekretarzowi gminy Łabunie panu Sebastianowi Pełechowi za koordynację
wszystkich działań.

Dziękuję mieszkańcom gminy Łabunie, którzy przyjęli do swoich domów
uchodźców, wolontariuszom, paniom
z KGW, sołtysom, strażakom z OSP,
pracownikom urzędu gminy, uczniom
i nauczycielom, księżom z naszej parafii.

Wybór
sekretarza
gminy
Od 1 marca 2022 r.
stanowisko Sekretarza
Gminy w Urzędzie
Gminy Łabunie objął
Pan Sebastian Pełech –
dotychczasowy z-ca wójta.
Trzydziestego
pierwszego
stycznia 2022 r. Wójt Gminy
Łabunie ogłosił konkurs na
wolne stanowisko sekretarza. Do urzędu zostały złożone
w prawidłowy sposób 3 oferty. W wyniku dwuetapowego
postępowania kwalifikacyjnego wybrano kandydata, który
spełniał wymagania niezbędne
określone w ogłoszeniu, zgodne z Ustawą o pracownikach
samorządowych.

Przedszkole w nowej odsłonie

O

d lutego Samorządowe Przedszkole w Łabuńkach Pierwszych
funkcjonuje w nowych warunkach.
Na jego potrzeby zostało zaadaptowanych kilka sal na parterze, gdzie
wcześniej uczyli się uczniowie szkoły podstawowej. Część przedszkolna została wydzielona z pozostałej

części szkoły ścianą i przeszklonymi
drzwiami. Zostało też stworzone oddzielne wejście. Klasy, korytarz oraz
pomieszczenia sanitarne zostały odnowione i pomalowane, dzięki czemu
zyskały nowy wyraz, a przedszkolaki
w ten sposób zyskały nowe miejsce do
zabawy i nauki.
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Pomoc dla uchodźców z Ukrainy
Mieszkańcy Gminy Łabunie od początku konfliktu aktywnie
uczestniczą w niesieniu pomocy osobom dotkniętym działaniami
zbrojnymi na Ukrainie poprzez różne formy wsparcia takie jak:
zbiórka darów, ich transport na granicę w celu umożliwienia
dotarcia do miejsc objętych konfliktem czy pomoc w przewozie
matek z dziećmi uciekających przed działaniami zbrojnymi.

Akcja niesienia pomocy zaczęła się od
zbiórki darów. Na terenie naszej gminy
zorganizowano kilka punktów: Urząd
Gminy Łabunie, Izba Muzealna w Barchaczowie, Świetlica Wiejska w Wólce
Łabuńskiej i w Łabuniach-Reformie.
Obecnie głównym punktem zbiórki
jest Dom Kultury przy ul. Parkowej 9
w Łabuniach. Wiadomości o zbiórkach
były przekazywane przez pracowników
Urzędu Gminy Łabunie na plakatach
oraz na gminnej stronie internetowej.
Informacje te były często aktualizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na konkretne artykuły. Zebrane
dary zostały przekazane potrzebującym
osobom zamieszkującym teren naszej
gminy oraz zawiezione do najbliższych
punktów recepcyjnych, gdzie przebywają uchodźcy. Gmina Łabunie pomogła także przy organizacji transportów
darów zebranych od mieszkańców
gminy Łabunie (ok. cztery busy) we
współpracy z Siostrami Franciszkankami Misjonarkami Maryi w Łabuniach
bezpośrednio na Ukrainę do Kijowa
oraz do miejscowości Dunajowce.
Dodatkowo Gmina Łabunie koordynowała akcję dostarczania ciepłych
posiłków do punktu pomocy znajdu-

jącego się w Szkole Podstawowej nr 4
w Zamościu. Posiłki były przygotowywane przez Koła Gospodyń Wiejskich
i gospodynie z terenu naszej gminy,
w szczególności z Majdanu Ruszowskiego, Wierzbia, Wólki Łabuńskiej
i Łabuniek Pierwszych.
Do akcji zbiórek darów sukcesywnie włączały się kolejne sołectwa oraz
szkoły z terenu naszej gminy. Z pomocą pospieszyli również strażacy z gminy Łabunie, którzy pomagali w załadunku darów oraz ich transporcie,
a sami mieszkańcy gminy Łabunie zaprosili uchodźców do swoich domów.
Oprócz pomocy bezpośredniej
w postaci zbiórek oraz transportu
Urząd Gminy Łabunie nawiązał współpracę z miejscowościami w Niemczech
w zakresie logistycznym. Urzędnicy
pomogli w organizacji odbioru i przekazania darów z Niemiec przy współpracy z celnikami, służbami granicznymi i zamojskim CARITAS. Pierwszy
transport w postaci trzech busów został dostarczony na przejście graniczne

w Budomierzu z miejscowości Weißenfels, a następnie dary zostały odebrane
i przewiezione w głąb Ukrainy. Kilka
dni później podobną akcję z udziałem
czterech busów z Saksonii zorganizowano na przejściu granicznym w Hrebennem. W kolejnych dniach przyjęto
duży transport (trzy ciężarówki i trzy
busy) wypełnione darami dla uchodźców. Wójt Gminy Łabunie – Mariusz
Kukiełka zapewnił logistyczne wsparcie i pomoc w zmagazynowaniu darów a Lubelska Izba Rolnicza pomogła
w transporcie tych darów do Izby Rolniczej we Lwowie oraz do ośrodków
pomocowych dla uchodźców w powiecie zamojskim. Kolejny transport
w postaci jednego tira został dostarczony do punktu zbiórki w Zamojskich
Zakładach Zbożowych. Następne dary
z Niemiec (trzy busy), odebrane kilka
dni później zmagazynowano w budynku Domu Kultury w Łabuniach.
W akcję pomocy naszym sąsiadom
zza wschodniej granicy zaangażowali
się dobrowolnie pracownicy Urzędu
Gminy Łabunie przy koordynacji Sekretarza Gminy, sotysi, strażacy i wolontariusze, którzy przyjmowali dary,
segregowali je, porządkowali i wydawali.
Organizacja pomocy dla uchodźców organizowana jest w dalszym ciągu. Dziękujemy wszystkim osobom,
które aktywnie angażują się w niesienie pomocy.
Red
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Poradnik dla osób, które przyjęły

do siebie obywateli Ukrainy
W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o pomocy
obywatelom Ukrainy.
Ustawa gwarantuje legalność pobytu
obywatelom Ukrainy oraz ich małżonkom nie posiadającym obywatelstwa ukraińskiego, którzy przybyli
do Polski na początku wojny. Ustawa
gwarantuje legalność pobytu na 18
miesięcy. Wiele osób, w tym również
mieszkańcy gminy Łabunie przyjęły
pod swój dach sąsiadów zza wschodniej granicy. Takie osoby mogą liczyć
na pomoc państwa. W jakim zakresie?
Od czego trzeba zacząć?
Za legalny pobyt uważa się osobę,
która przybyła z Ukrainy do Polski od
24 lutego tego roku, czyli od rozpoczęcia konfliktu zbrojnego za naszą
wschodnią granicą. Tego przepisu
nie stosuje się do obywateli Ukrainy,
które m.in. posiadają zezwolenie na
pobyt stały, czasowy, rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
uzyskały status uchodźcy.
W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany
podczas kontroli granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej rejestruje pobyt obywatela Ukrainy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
na jego wniosek. Następnie należy
udać się do urzędu – w przypadku
osób przebywających na terenie naszej gminy – do Urzędu Gminy Łabunie i złożyć wniosek o nadanie numeru
PESEL. Ten wniosek musi być złożony
osobiście przez osobę zainteresowaną. Do wniosku należy dołączyć fotografię taką jak do dowodu osobistego.
Przy składaniu wniosku będą pobrane
również odciski palców. Organ gminy
potwierdzi tożsamość na podstawie
dokumentu podróży, Karty Polaka
lub innego dokumentu ze zdjęciem
umożliwiającego ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie
ukończyły 18. roku życia, również dokumentu potwierdzającego urodzenie
i wprowadza dane do rejestru PESEL.
Po załatwieniu tych formalności osoba, która przyjęła do swojego
prywatnego domu obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, może
ubiegać się o pomoc pieniężną. W tym
celu należy udać się do Urzędu Gminy
w Łabuniach i złożyć wniosek. Warto
pamiętać, że takie świadczenie pieniężne będzie przyznane za wydatki
poniesione wstecz, ale nie na dłużej

niż za okres 60 dni. Okres wypłaty
świadczenia może być przedłużony
w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Będzie można otrzymać
kwotę 40 zł za osobę dziennie. Pieniądze będą mogły być przeznaczone
na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Kwota ta może
być podwyższona przez wojewodę
w przypadku zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
Ukrainy przed dniem wejścia w życie
ustawy lub gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie
obywatelom Ukrainy jest jednostka
organizacyjna, osoba prawna albo
przedsiębiorca.
Na co jeszcze będą mogły liczyć
osoby, które uciekły przed wojną na
Ukrainie? Będą miały również prawo
do pracy na terytorium Polski. Wynika
z tego dostęp do świadczeń społecznych czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt
dziecka w żłobku, klubie dziecięcym
lub u dziennego opiekuna. Obywatele
Ukrainy będą mogli także ubiegać się
o jednorazowe świadczenie pieniężne
na utrzymanie w wysokości 300 zł na
osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież,
obuwie, środki higieny osobistej oraz
opłaty mieszkaniowe. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia
pieniężnego należy złożyć na piśmie
w ośrodku pomocy społecznej – w naszym przypadku w GOPS w Łabuniach. Każdy obywatel Ukrainy, legalnie przebywający w Polsce, będzie miał
zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia na tych
samych zasadach, co obywatele Polscy.
Wprowadzone zostaną rozwiązania,
które pozwolą także na zapewnienie
kształcenia i wychowania dzieciom lub
uczniom będącym obywatelami Ukrainy objętymi przepisami ustawy.

Komunikat
związany z sytuac ją

na Ukrainie

W związku z wojną na Ukrainie i masowym napływem ludzi zza wschodniej granicy, zwłaszcza młodych osób
i kobiet z dziećmi przedstawiamy komunikat dotyczący przeciwdziałania
zjawisku handlu ludźmi.
Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom
przestępczym dążącym do osiągnięcia
szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób
uciekających przed agresją militarną
i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych
grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę
przestępstw oraz przeciwdziałania
postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy
skupić się przede wszystkim na grupie
dzieci i kobiet mogących stosunkowo
łatwo stać się ofiarami przestępstwa
Red
handlu ludźmi.

NIE UFAJ BEZGRANICZNIE
nie sta si ofiar handlu lud mi

dsk, gov.pl

PAMI TA J ZAWSZE
MO ESZ PROSI O POMOC
'

,

#SG
#MSWiA

#profilaktykaSG
#profilaktykaMSWiA
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Dzień
Sołtysa
W piątek, 11 marca
obchodzony jest
Dzień Sołtysa.
Podziękowania
i upominki trafiły
również do naszych
sołtysów.
W świetlicy wiejskiej w Łabuniach odbyło się uroczyste
spotkanie z okazji Dnia Sołtysa.
Wójt Gminy Łabunie – Mariusz
Kukiełka podziękował za pracę
na rzecz lokalnej społeczności
– zwłaszcza w tak trudnym dla
wszystkich okresie – najpierw
pandemii, a obecnie – w kwestii pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. To sołtysi
w tych trudnych czasach byli
i są najbliższej mieszkańców
oraz ich codziennych spraw.
Podziękowania i upominki
trafiły również do naszych sołtysów.

W gminie Łabunie jest 13
sołectw, w których działają
sołtysi:














Elżbieta Kuźma – Barchaczów
Paweł Mróz – Bródek
Marek Góra – Dąbrowa
Adam Kniaź – Łabunie
Renata Małys – Łabunie-Reforma
Michał Bobczuk – Łabuńki
Drugie
Andrzej Grula – Łabuńki
Pierwsze
Roman Krupa – Majdan Ruszowski
Adrian Waluch – Mocówka
Bogusław Szast – Ruszów
Alicja Ćmil – Ruszów-Kolonia
Stanisław Pyś – Wierzbie
Piotr Głazowski – Wólka Łabuńska
Dsk

KWARTALNIK GMINY ŁABUNIE

7

INFORMACJE

Gminny Dzień Kobiet

Zapisz się

Inny od poprzednich, bez spotkania w dużym gronie. Tak można
powiedzieć o Gminnym Dniu Kobiet, który z uwagi na panujące
jeszcze na początku marca obostrzenia pandemiczne, nie odbył się
w tradycyjnej formie. Wójt Gminy Łabunie postanowił spotkać się
z Paniami indywidualnie.
We wtorek, 8 marca Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka oraz Sekretarz – Sebastian Pełech odwiedzili
szkoły oraz inne jednostki organizacyjne gminy, a także każde sołectwo.
Spotkali się z Paniami: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuńkach Pierwszych – Panią Dorotą
Turczyn, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie – Panią Agnieszką
Szykułą-Żygawską, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Łabuniach – Panią Anną Syska wraz
z paniami pracującymi w tej instytucji oraz z kierownik Centrum Usług
Wspólnych – Panią Anną Kożuszek
i pracownicami CUW. Wójt oraz Sekretarz odwiedzili również sołectwa,
gdzie złożyli życzenia i wręczyli kwiaty Paniom będącymi członkami Rad
Sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich
oraz innym, które aktywnie udzielają
się i działają na rzecz naszej gminy.

do Orkiestry

Dętej

Trwa nabór do łabuńskiej
orkiestry dętej.
Zapisać się może każdy – bez
względu na wiek. Chętni nauczą się gry na puzonie, trąbce, saksofonie, flecie i perkusji.
Lekcje odbywają się w piątki
i w soboty w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Orzechowej 10 w Łabuniach.
Zapisy prowadzone są w piątki
w godz. 15-17
pod nr tel. 793 673 184.
Dsk

red

Bal dla dzieci w Barchaczowie

Śpiew to
twoja pasja?
Zapisz się
do chóru!
Gminny Chór Konsonans
pod dyrekcją Pani
Agnieszki Brylewicz
wznowił nabór chętnych.
To propozycja dla
pasjonatów śpiewu.

Trzydzieścioro dzieci z gminy Łabunie wzięło udział w balu zorganizowanym przez KGW Barchaczów i Sołectwo w Barchaczowie.
Bal dla najmłodszych mieszkańców gminy odbył się w niedzielę, 27
lutego. Przyjęcie prowadzili animatorzy. Były zabawy taneczne, konkursy

z zagadkami, zmagania sportowe. Dla
dzieci były przekąski i pizza przygotowana przez Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Barchaczowie. Zwieńczeniem imprezy była wizyta Mikołaja,
który wręczył najmłodszym paczki.
Dsk

Nabór adresowany jest do
wszystkich, dla których śpiew
jest po prostu pasją. Nie jest
wymagana znajomość notacji muzycznej. Chór zapewnia
miłą atmosferę połączoną z nauką emisji głosu. Zgłoszenia
przyjmuje Pani Agnieszka Brylewicz pod nr tel.: 604 287 756
red
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Wielkanocne cuda
na pierwszy dzień wiosny

Wielkanocne stroiki w klimacie
wiosny – takie cuda artystyczne
powstały na warsztatach
wielkanocnych w Łabuniach pod
patronatem Wójta Gminy Łabunie
– Mariusza Kukiełki.
W poniedziałek, 21 marca w świetlicy wiejskiej w Łabuniach odbyły się
warsztaty wielkanocne z udziałem
dzieci uczęszczających do szkół na
terenie naszej gminy. Najmłodsi mieli
za zadanie przygotować stroiki świąteczne. W ruch poszły małe pisanki,
kurczaczki, wstążki i gałązki wierzby.
Wszystko było robione pod okiem pani
Agaty Piwko z Szopinka, która prowadziła warsztaty, a także pani Edyty Szarowolec z Zamościa oraz pani Haliny
Dybzińskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuńkach Pierwszych.
Efekt? Kolorowe, wiosenne stroiki
wielkanocne na kalendarzowy, pierwdsk
szy dzień wiosny.

Jaja faberge

na warsztatach wielkanocnych
Jaja faberge – takie wielkanocne „pisanki” powstały na warsztatach
wielkanocnych w Izbie Muzealnej w Barchaczowie.

materiały, ale również zostały bogato
przyozdobione. Do styropianowych jaj
przymocowano satyny, a nie ozdobne
kamienie, sutasz i wstążki. Wykonane
przez mieszkanki Łabuń jaja faberge
ozdobią teraz ich domy.
Warsztaty poprowadziły Panie:
Marzena Maziarczyk oraz Krystyna
Kawałko z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie.
Organizatorem wydarzenia był
Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka.
Warsztaty odbyły się w czwartek, 24
marca. Prawie 20 pań, m.in. z Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy
Łabunie tworzyły ozdoby świąteczne.
Tym razem były to jaja faberge słynące
z bogatych ozdób i atłasów, ale przede
wszystkim z najszlachetniejszych metali (najdroższe jajo wycenione jest na
150 mln zł). Uczestniczkom warsztatów posłużyły zdecydowanie tańsze
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Czytelnikom kwartalnika
„U Źródła” życzenia wielkanocne
przesyła rodowita łabunianka
– Pani Danuta Woźniak z Lubartowa

Wieczór kolędowy

w Łabuniach

W czwartek, 6 stycznia w Łabuniach odbył się Wieczór
Kolędowy organizowany w ramach ogólnopolskich
obchodów Orszaku Trzech Króli.

Wieczór Kolędowy poprzedziła msza z udziałem m.in. biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariana Rojka
oraz ks. proboszcza – Andrzeja Łuszcza. Dzieci oraz dorośli
mieszkańcy gminy Łabunie wcielili się w biblijne postacie
z Betlejem, m.in. Świętej Rodziny, Trzech Króli i Pasterzy.
Po nabożeństwie odbyły się Jasełka z udziałem dzieci
i młodzieży, a po nich – wieczór kolęd przy ognisku.
Organizatorami wydarzenia była Parafia w Łabuniach,
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie oraz
Urząd Gminy Łabunie. Przy realizacji pomogli również
Dsk
strażacy z OSP w Łabuniach.

Pani Teresa Batalia emerytką
Po 43 latach pracy Pani Teresa Batalia odeszła na
emeryturę. W piątek, 25 lutego Wójt Gminy Łabunie
– Mariusz Kukiełka, Skarbnik – Agnieszka Niemczuk
oraz pozostali pracownicy Urzędu Gminy pożegnali
Panią Teresę Batalię. Były życzenia, kwiaty, upominek.

Pani Teresa Batalia swoją pierwszą pracę zaczęła 1 września
1978 r. Zatrudniona była w Banku Spółdzielczym w Łabuniach. W tej instytucji – mimo różnych zmian i przekształceń
– pracowała do 31 sierpnia 2016 r. Od 1 września tego samego
roku do chwili obecnej zatrudniona była w Urzędzie Gminy
Łabunie. Tu pracowała m.in. na stanowisku obsługi kasowej.
Życzymy, aby Pani Teresa zrealizowała wszystkie plany
i marzenia, na które dotychczas nie wystarczyło czasu.

9

10

INFORMACJE

rok IV nr 1 (13) I-III/2022
www.labunie.com.pl

Urząd Gminy Zgłoś, czym ogrzewasz dom
Wójt Gminy Łabunie przypomina, że od 1 lipca 2021 roku każdy
otwarty
właściciel lub zarządca budynku, który posiada źródło ciepła lub
Pandemia koronawirusa zwolniła
tempo. Jednak na terenie kraju, również w powiecie zamojskim – zdarzają
się przypadki zakażeń covid-19. Mimo
zniesienia wielu obostrzeń, należy pamiętać o podstawowych zasadach zapobiegających zakażeniom oraz tych
obowiązujących w wielu instytucjach,
również na terenie gminy Łabunie.
Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Wójt Gminy Łabunie – Mariusz
Kukiełka zdecydował o otwarciu urzędu w celu bezpośredniej obsługi interesantów. Obecnie można wchodzić do
Urzędu Gminy głównym wejściem, tak
jak w czasach sprzed pandemii i bezpośrednio udać się do odpowiedniego
działu (pomieszczenia biurowego) ze
swoją sprawą. Pomocna w tej kwestii
może być tablica wisząca na ścianie tuż
przy głównym wejściu – z podziałem
na referaty i lokale biurowe, w których
można załatwić daną urzędową sprawę. Tym samym zlikwidowany został
centralny Punkt Obsługi Interesanta
z szybą pleksi przy tylnym wejściu do
budynku urzędu gminy.
Okres pandemii i czasowe obostrzenia, również z całkowitym zamknięciem urzędów zweryfikowały
niejednokrotnie konieczność załatwiania spraw urzędowych również przez
internet. Wykorzystując doświadczenie kontaktu z urzędem w formie zdalnej przypominamy również, że wiele
spraw urzędowych można załatwić
przez internet; na przykład – złożyć
wniosek o wycinkę drzewa, wniosek
o wypis i wyrys z Miejscowego Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego,
pobierając go ze strony internetowej
Urzędu Gminy Łabunie www.labunie.
com.pl, wypełnić i wysłać e-mailem
na adres: uglabunie@labunie.com.pl.
Niezbędne wnioski i formularze można
również pobrać ze strony internetowej
Urzędu Gminy Łabunie w zakładce
„Wnioski i formularze”. W przypadku,
jeżeli posiadacie Państwo podpis elektroniczny i macie dostęp do platformy
e-puap, można również np. w systemie CEiDG samemu założyć działalność gospodarczą, zawiesić ją, wznowić bądź wykreślić bez konieczności
osobistego stawiennictwa w Urzędzie
Gminy Łabunie. Przypominamy, że
opłaty za ścieki, wodę, śmieci czy podatek można również zapłacić przelewem, w banku bądź na poczcie. Kasa
w Urzędzie Gminy jest nieczynna.

spalania paliw o mocy do 1 MW ma obowiązek złożenia deklaracji
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: www.zone.
gunb.gov.pl lub w wersji papierowej.
Wówczas wydrukowany i wypełniony dokument należy przesłać listownie albo złożyć osobiście w Urzędzie
Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50,
22-437 Łabunie.
Formularze deklaracji do pobrania dostępne są pod adresem: https://
zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ (Formularz A – budynki
i lokale mieszkalne, Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne), a także
na www.labunie.com.pl (Formularze
i wnioski urzędowe / Ochrona środowiska) oraz wersja papierowa w Urzędzie Gminy Łabunie pok. nr 9.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.
Za niewypełnienie obowiązku
w ustalonym terminie grozi grzywna.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków, na której
znajdziecie Państwo m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz bogatą sekcję z odpowiedziami na najczęściej zadawane
pytania (FAQ).
Terminy:
 deklaracje dotyczące źródeł ciepła,
uruchomionych od 1 lipca 2021 r.
należy składać w ciągu 14 dni od
dnia uruchomienia źródła ogrzewania
 deklaracje dotyczące źródeł ciepła
uruchomionych przed 1 lipca 2021
r. należy składać do 30 czerwca
2022 r.
Więcej informacji:
Portal ZONE
www.gunb.gov.pl
red.
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Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu

„Czyste Powietrze”
Na terenie naszej gminy na podstawie
porozumienia zawartego między Wójtem Gminy Łabunie a Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie rozpoczął
swoją działalność Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Programu
“Czyste Powietrze”. Jest to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych poprzez
wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków
mieszkalnych jednorodzinnych.
Program skierowany jest do osób
fizycznych, które są właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego
lub wydzielonego w takim budynku
lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną
księgą wieczystą.
W dniu 25 stycznia 2022 roku weszła w życie nowa odsłona programu.
Obecnie program obejmuje trzy grupy beneficjentów:
 podstawowy poziom dofinansowania – są to osoby, których roczny
dochód nie przekracza 100.000 zł
 podwyższony poziom dofinansowania – których przeciętny średni
miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
– 1.564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
– 2.189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 najwyższy poziom dofinansowania
– osoby, których przeciętny mie-

sięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty:
– 900 zł (w gospodarstwie wieloosobowym)
– 1.260 zł (w gospodarstwie jednoosobowym)
Osoba fizyczna, która zamierza
złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do
właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), powinna uzyskać do dnia złożenia wniosku od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem
zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego
dochodu przypadającego na jednego
członka jej gospodarstwa domowego.
Dla mieszkańców naszej gminy zaświadczenia wydaje GOPS.
Osoby zainteresowane programem, a także wsparciem w zakresie
przygotowywania wniosku i rozliczania przyznanego dofinansowania prosimy o kontakt:
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”
Budynek Wielofunkcyjny
ul. Orzechowa 10, 22-437 Łabunie
tel. 84 611 30 08
e-mail.: gops-labunie@wp.pl
poniedziałki i wtorki
w godzinach 7:00 – 11:00
środy i czwartki
w godzinach 11:00 – 15:00

Ulga na kompostowniki
Od początku II kwartału bieżącego roku, czyli od 1 kwietnia zostaje zmieniona
stawka za odbiór śmieci z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łabunie. Dodatkowo, celem odciążenia domowych budżetów mieszkańców naszej gminy, zdecydowano o wprowadzeniu ulgi dla posiadaczy przydomowych
kompostowników.
Osoby korzystające z ulgi na kompostowniki będą płacić mniej niż dotychczas, bo 18 zł za osobę, pozostali – 24 zł/os. Dodatkowym celem wprowadzenia
ulgi jest chęć zmniejszenia ilości bioodpadów odbieranych od mieszkańców. Na
wysokość bowiem opłaty za gospodarowanie odpadami wpływa ilość śmieci,
które zostają odbierane: czyli im więcej oddamy odpadów, tym więcej zapłacimy
za nie w przyszłości. Bioodpady stanowiły dotąd znaczącą część wszystkich frakcji i koszty ich odbioru były bardzo wysokie, stąd też zachęcamy wszystkich, którzy mają taką możliwość, do korzystania z ulgi. Skorzystanie z niej jest równoznaczne z brakiem odbioru bioodpadów z danej nieruchomości. Wprowadzenie
nowej stawki oraz dodatkowej ulgi zobligowało mieszkańców do złożenia nowej
deklaracji śmieciowej. Należało ją złożyć do końca marca tego roku; jednak jeśli
ktoś jeszcze tego nie zrobił, proszony jest o niezwłoczne złożenie deklaracji. Red
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dla właścicieli
nieruchomości
zamieszkałych
oddających odpady
do PSZOK w Zamościu
Urząd Gminy Łabunie informuje, że
od 1 kwietnia 2022 zostanie zmieniony
regulamin świadczenia usługi przez
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), przy ul. Droga
Męczenników Rotundy 2 w Zamościu.
Zmiany są wprowadzane w celu
obniżenia kosztów za gospodarowanie
odpadami. Mają za zadanie również
uniemożliwienie oddawania odpadów przez osoby nieuprawnione oraz
uniemożliwienie oddawania odpadów
przez nieuczciwych przedsiębiorców,
którzy zgłaszają odpady z działalności
gospodarczej jako odpady z gospodarstwa domowego. W takich przypadkach gmina Łabunie oraz mieszkańcy ponoszą koszty odbioru.
Zmiana dotyczy:
1. W przypadku gdy ilość dostarczonych do PSZOK odpadów komunalnych wskazuje, iż nie są
wytworzone na nieruchomości
zamieszkałej – odpady nie zostaną
przyjęte.
2. Przy zdawaniu odpadów, poza
zgłoszeniem pracownikowi PSZOK
rodzaju dostarczonych odpadów
i miejscu ich wytworzenia, należy
okazać jeden z niżej wymienionych
dokumentów:
 dokument potwierdzający złożenie deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 kopię deklaracji potwierdzoną za zgodność z oryginałem
przez Urząd Gminy Łabunie,
 dowód uiszczenia opłaty lub
dokument potwierdzający naliczenie opłaty, obowiązujące
w danym roku.
W przypadku nieokazania żadnego
z ww. dokumentów, odpady nie zostaDsk
ną przyjęte na PSZOK.
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Plan budżetu gminy na rok 2022
Budżet gminy Łabunie na 2022 r. został przyjęty uchwałą Budżetową
Rady Gminy Łabunie w dniu 28 grudnia 2021 r. Po stronie dochodów
wynosi ok. 30 mln 200 tys. zł, a wydatków – prawie 35 mln.
Plan przychodów (wolne środki i planowana emisja obligacji) wynosił 5 mln
300 tys. zł a rozchodów (spłaty zadłużenia) – ponad 750 tys. zł. Uchwalony
budżet zakłada deficyt w wysokości 4,5
mln zł, planowana kwota długu w tym
roku to 4,5 mln zł.
Z łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu gminy dochody bieżące wynoszą ponad 24,5 mln zł, a dochody majątkowe 5,5 mln zł. Wśród
dochodów bieżących dotacje i subwencje wynoszą ponad 16,5 mln zł tj.
55% dochodów gminy (w tym dotacje
na zadania zlecone ok. 5 mln zł). Dochody podatkowe zaplanowano na
kwotę ponad 2 mln zł a udział gminy
w podatki PIT i CIT na 2 mln 700 tys.
zł, łącznie jest to 16% dochodów gminy.
Na zaplanowane dochody majątkowe
składają się dotacje i środki pozyskane z zewnętrznych źródeł na zadania
realizowane przez Urząd Gminy:
 budowa placu zabaw przy ul. Osiedlowej w Łabuniach – ok 38 tys. zł
(podpisano umowę o dofinasowanie w ramach PROW WL na lata
2014-2020).
 budowa infrastruktury turystycznej
w Gminie Łabunie – prawie 150 tys.
zł (planowane jest złożenie wniosku
o dofinansowanie w 2022 r.).
 energia słoneczna na terenie gminy
Łabunie – ok 2 mln 800 tys. zł – dotacja, wpłaty mieszkańców ok. 500
tys. zł (projekt realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020).
 modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Łabunie – ok. 250
tys. zł, (projekt realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020)
 poprawa infrastruktury drogowej
na terenie gminy Łabunie – – planowane do realizacji w 2022 roku,
z kwotą dofinansowania prawie
2 mln zł w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład – Programu
Inwestycji Strategicznych finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania Skutkom Covid-19.
Z ogólnego planu wydatków na zadania bieżące planuje się przeznaczyć
23,5 mln zł wydatków na zadania inwestycyjne tj. niewiele ponad 11 mln
zł. W ogólnej kwocie wydatków bieżących są zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej zleconych innymi ustawami w kwocie ok. 5 mln zł.

W 2022 roku 45% wydatków ponoszonych będzie na oświatę oraz zadania realizowane przez GOPS.

WYDATKI BUDŻETU GMINY
pozostałe wydatki
projekt OZE
odbiór
śmieci

wodociągi i kanalizacja kultura
drogi i sport

administracja
oświata
i wychowanie

pomoc
społeczna
i rodzina

gospodarka komunalna

DOCHODY BUDŻETU GMINY
wyżywienie

podatki lokalne

pozostałe dochody
bieżące

dochody
majątkowe
udziały w podatku
PIT
dotacje
bieżące

opłaty za
odpady komunalne

subwencje

opłaty za wodę i ścieki

W 2022 roku zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych i remontowych
m.in.:
 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Barchaczów” kwota
2.316.tys zł. Inwestycja ta finansowana będzie m. in. z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskanych w 2020 roku.
 remont drogi gminnej nr 110892L
w miejscowości Mocówka
 remont drogi nr 110884L w miejscowości Łabuńki Drugie – planowanej do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
(RFRD)
 przebudowa drogi gminnej nr
110902L w miejscowości Łabuńki
Pierwsze (Dolinki) wkład własny –
155 tys. zł, zadanie realizowane po
otrzymaniu dofinasowania z FOGR;
 przebudowa drogi gminnej nr
110904L w miejscowości Ruszów
(II etap) – wkład własny 450 tys. zł,
zadanie realizowane po otrzymaniu dofinasowania z RFRD;

przebudowa drogi gminnej nr
110386L w Łabuńkach Pierwszych
i Wierzbiu – kwota 100 tys. zł na
dokumentację projektową;
 poprawa infrastruktury drogowej
na terenie gminy Łabunie – ok. 2
mln zł, zadanie zakwalifikowane
do realizacji w ramach RFPŁ;
 „Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Łabunie” o wartości
łącznej 240 tys. zł, zadanie planowane jest do realizacji po pozyskaniu środków z UE.
 Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Łabunie 71 tys. zł. – dokumentacja
projektowa.
 „Budowa palcu zabaw przy ul.
Osiedlowej w Łabuniach” o łącznej
wartości ok. 60 tys. zł, w tym wkład
własny ponad 21 tys., środki unijne
prawie 38 tys. zł.
 „Poprawa Infrastruktury sportowej na terenie gminy Łabunie” –
przebudowy stadionu sportowego w Łabuniach i budowa 2 boisk
piłkarskich przy szkołach. W 2022
roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, budowa
planowana jest na 2023 rok
 Rozbudowa strażnicy OSP w Wólce
Łabuńskiej 25 tys. zł. – dokumentacja projektowa.
Planowane są również dotacje dla:
 Starostwa Powiatowego w Zamościu – ok. 600 tys. zł zaplanowana
w WPF na lata 2022-23, dotycząca
przebudowy drogi powiatowej nr
3270L Łabuńki-Barchaczów-Antoniówka-Zubowice – zadanie realizowane po otrzymaniu dofinasowania przez powiat z RFRD.
 Starostwa Powiatowego w Zamościu w kwocie 150 tys. zł na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3246L Sitno-Łabuńki
w miejscowości Łabuńki Pierwsze.
 Starostwa Powiatowego w Zamościu
w kwocie 14.5 tys. zł na remont drogi
powiatowej nr 3259L Suchowola –
Majdan Ruszowski (zadanie z WPF).
 dotacja celowa na dofinansowanie
zadań bieżących dla OSP 7 tys. zł
 Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Łabuniach, na działalność tej
gminnej instytucji kultury przeznacza się dotację podmiotową
w wysokości 265 tys. zł.
 Miasta Zamość – 2 tys. zł na pokrycie części kosztów funkcjonującego schroniska dla psów.
 organizowanie zajęć w zakresie
kultury fizycznej (dotacja) 80 tys. zł
 wspieranie inicjatyw społecznych
poprzez dotację w ramach ogłaszanych konkursów na zadania
bieżące z zakresu kultury 5 tys. zł.
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Uchwały Rady Gminy Łabunie
Sesja XXIV
28 grudnia 2021 r.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Radni uchwalili wieloletnią prognozę
finansową na lata 2022-2029. Obejmuje
ona prognozę długu oraz wykaz przedsięwzięć. W prognozie WPF oszacowano wzrosty bieżących dochodów i wydatków o około 2% w stosunku rocznym.
Zaplanowano również do wyemitowania obligacje. Z kolei łączne nakłady
finansowe w wykazie przedsięwzięć na
lata 2022-2025 wynoszą 14.729.422,85 zł,
w tym wydatki bieżące 2.901.222,00 zł
i majątkowe 11.828.200,85 zł. Po stronie
wydatków zaplanowano wykaz takich
przedsięwzięć jak np. realizację projektu „Energia słoneczna na terenie gminy
Łabunie” oraz „Modernizację i wymianę oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Łabunie” (projekty przy współudziale środków zewnętrznych), a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w Barchaczowie i kolejne przebudowy
dróg gminnych. W planach znalazła się
również przebudowa stadionu sportowego w Łabuniach, budowy 2 boisk
piłkarskich przy szkołach w Łabuniach
i Łabuńkach Pierwszych czy rozbudowę
strażnicy OSP w Wólce Łabuńskiej.
Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022
Radni uchwalili budżet z łączną kwotą
zaplanowanych dochodów w kwocie
prawie 30 mln 200 tys. zł, wydatków
w wysokości ok. 35 mln zł. Kwotę deficytu określono na 4,5 mln zł, przychodów – na ponad 5 mln 300 tys. zł.
Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łabunie na lata 2021-2027
Przyjęta przez radnych strategia jest
jednym z wielu dokumentów, który
analizuje i przedstawia rzeczywistość
społeczną dotyczącą mieszkańców.
Strategia opisuje tę rzeczywistość
w kontekście problemów społecznych, które mają wpływ na jakość życia
i funkcjonowanie mieszkańców Gminy. Jest dokumentem o charakterze
diagnostycznym i planistycznym, uzupełniając tym samym inne dokumenty dotyczące rozwoju Gminy Łabunie,
w tym Strategię Rozwoju Gminy, programy i inne podobne dokumenty.
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie
Łabunie na lata 2021-2025

Głównym założeniem programu jest
szybkie rozpoznawanie problemu
przemocy w rodzinach na terenie
Gminy Łabunie i wdrażanie skutecznych działań zmierzających do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa
osobom doświadczającym przemocy
oraz ograniczenia problemu i minimalizowania jego skutków. Jednym
z kierunków planowanych działań
jest poprawa skuteczności wsparcia
udzielanego osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, sprawne
wdrażanie procedur interwencyjnych
wobec osób podejrzewanych o stosowanie przemocy lub stosujących przemoc. Ważnym elementem programu
jest także uwrażliwianie społeczności lokalnej na problemy przemocy
w rodzinie i jej skutki. Program adresowany jest do szeroko rozumianej
społeczności lokalnej, której wiedza
i działania mogą sprzyjać ograniczeniu zjawiska przemocy, ale szczególnie adresowany do osób doświadczających przemocy w celu zapewnienia
im bezpieczeństwa. Działania programu skierowane są także do osób podejrzewanych o stosowanie przemocy
oraz stosujących przemoc.
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łabunie
Radni przyjętą uchwałą ustalili: wynagrodzenie miesięczne Wójta w wysokości 8200 zł (wynagrodzenie zasadnicze), dodatek funkcyjny w kwocie
2520,00 zł oraz dodatek specjalny
w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego.
Uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabunie”
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Łabunie. Pełna treść
regulaminu dostępna jest na stronie
internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Łabunie.
Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Radni przyjęli uchwałę, zgodnie z którą
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina

Łabunie będzie świadczyć usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z następującą częstotliwością: papier – nie rzadziej niż 1 raz
na kwartał, metale, tworzywa sztuczne,
szkło oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż 1 raz
na 2 miesiące, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (powstałe
w wyniku prowadzenia samodzielnie
drobnych remontów niewymagających
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia
zamiaru prowadzenia takich robót)
oraz zużyte opony (nie dotyczy opon
pochodzących z działalności gospodarczej i rolniczej) – nie rzadziej niż
1 raz w roku. Z kolei popiół z palenisk
domowych – odbierany w okresie od
października do maja – nie rzadziej
niż 1 raz w miesiącu, niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne – nie
rzadziej niż 1 raz w miesiącu, bioodpady stanowiące odpady komunalne – nie
rzadziej niż 1 raz w miesiącu, z wyłączeniem nieruchomości, gdzie stosuje
się kompostowniki oraz zgłoszono ten
fakt w deklaracji.
Uchwały:
w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz w sprawie
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym
Kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
pozwoliła na zmniejszenie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców. Dodatkowo Regionalne Izby Obrachunkowe przyjęły
jasne stanowisko w sprawie wprowadzenia zmniejszonej opłaty za gospodarowanie odpadami dla posiadaczy
kompostowników
przydomowych,
którzy zadeklarowali chęć skorzystania z ulgi. Orzecznictwo wskazuje
tendencję w kierunku obligatoryjnej
ulgi dla posiadaczy kompostowników.
W związku z tym, a także w skutek
zwiększających się wydatków gminy
na gospodarowanie odpadami, Rada
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Gminy Łabunie podjęła działania mające na celu zmniejszenie wydatków
z tego tytułu, a także dostosowanie
regulaminu utrzymaniu czystości
i porządku do wymogów ustawowych.
W celu zmniejszania wydatków na gospodarowanie odpadami zmniejszono
częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych oraz zmieszanych po
7 razy w ciągu roku oraz zmniejszenie
ilości oddawanych przez mieszkańców
odpadów biodegradowalnych. Zakłada
się, że po wprowadzeniu znacznie niższej opłaty dla posiadaczy kompostowników, zachęci się mieszkańców do
korzystania z kompostowników, a co
za tym idzie do nie oddawania frakcji
biodegradowalnej do przedsiębiorstwa komunalnego. Frakcja ta jest najdroższa spośród wszystkich odpadów,
stąd zmniejszenie jej masy powinno przynieść znaczące oszczędności.
Nowa stawka podstawowa na miesiąc
wynosi 24 zł na osobę dla osób segregujących odpady, 48 zł jeśli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny, zaś 18 zł dla osób,
które korzystają z kompostowników
przydomowych oraz zadeklarują chęć
skorzystania z niższej stawki. Metoda
ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zostaje niezmieniona, czyli w dalszym ciągu będzie obliczana w oparciu o iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz stawkę tej opłaty.
Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
Radni określili wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Łabunie.
Zgodnie z uchwałą – deklarację właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Łabunie
pisemnie w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania pierwszego mieszkańca
na danej nieruchomości. W przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Uchwała w sprawie dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Łabunie z budżetu
gminy
Ustalono dopłaty z budżetu gminy dla
odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
1. do każdego 1 m³ dostarczonej wody
w wysokości 0,24 zł/m³ netto (0,26
zł/m³ brutto), dla I grupy taryfowej,
2. do każdego 1 m³ zrzuconych ścieków do sieci kanalizacyjnej w wysokości 1,03 zł/m³ netto (1,11 zł/m³
brutto) dla I grupy taryfowej. Dopłaty obowiązują do 31.12.2022 r.
Uchwała w sprawie pokrycia w części
kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przyjęta uchwała mówi o pokryciu
części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu obniżenia
opłat za gospodarowanie odpadami
pobieranych od właścicieli nieruchomości w przypadku wystąpienia
różnicy powstałej między dochodami
z pobranej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, a kosztami
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Uchwała w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy rady gminy na
2022 rok
Radni uchwalili ramowy plan pracy
rady na obecny rok.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia
planów pracy komisji stałych Rady
Gminy Łabunie na 2022 rok
Radni zatwierdzili plan Komisji Rewizyjnej, Planowania Gospodarczego,
Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji do
Spraw Społecznych
Uchwała w sprawie: zmian w Uchwale Nr XVII/148/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.w Wieloletniej Prognozie
Finansowej
W związku z otrzymaniem środków
na uzupełnienie subwencji ogólnej
w wysokości prawie 6,5 mln zł – przeznaczonych na wsparcie finansowe
inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2021-2024, zwiększeniu uległy prognozowane przychody
z tego tytułu (wolne środki) i wydatki
inwestycyjne wstępnie zaplanowane
na lata 2022-2023. Stopień realizacji
projektów z dofinasowaniem środków
UE wpłynął na przesunięcie wydatków

i dochodów na kolejny rok budżetowy.
Zmiany w przedsięwzięciach dotyczą
zadań bieżących i majątkowych planowanych do realizacji w kolejnych
latach. Dotyczy inwestycji związanych m.in. z modernizacją i wymianą
oświetlenia ulicznego czy budowy kanalizacji sanitarnej w Barchaczowie.
Uchwała w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na rok 2021
W przedstawionym projekcie Uchwały Budżetowej zmniejszone zostały
dochody i wydatki związane przede
wszystkim z realizacją projektów i zadań współfinasowanych środkami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł.
Pozostałe zmiany wynikają ze stopnia
realizacji dochodów gminy oraz wniosków z jednostek budżetowych W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody zmniejszono o kwotę
ponad 1 mln 300 tys. zł, a planowane
wydatki o kwotę 1 mln 600 tys. zł.
Zmniejszeniu o kwotę 300 tys. zł ulega planowany deficyt budżetu gminy
oraz planowane przychody z tytułu
emisji obligacji komunalnych.
Informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych w gminie Łabunie za rok
szkolny 2020/2021
Obowiązek sporządzenia informacji
o stanie realizacji zadań oświatowych
gminy wynika z ustawy Prawo Oświatowe. Informacja zawiera m. in. dane
o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych
na kształcenie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w szkołach
tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Sesja XXV
15 luty 2022 r.
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków ratowników ochotniczych
straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
Radni przegłosowali uchwałę, w której ustalili ekwiwalent za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym,
akcji ratowniczej – 20 zł, w szkoleniu
lub ćwiczeniu – 10 zł.
Uchwała w sprawie utworzenia Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Bródku oraz uchwalenia statutu
COM w Bródku posłuży dorosłym osobom niepełnosprawnym jako placówka pobytu dziennego lub całodobowe-
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go. Zgodnie z uchwałą – COM zostanie
utworzone 1 kwietnia tego roku. Nowa
jednostka budżetowa otrzymała również statut.
Uchwała w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXIV/208/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w Wieloletniej Prognozie
Finansowej
Wprowadzone zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej dotyczą zaktualizowania prognozowanego wykonania dochodów i wydatków roku
2021, prognozowany wynik finansowy
ubiegłego roku szacuje się na nadwyżkę w wysokości prawie 8,5 mln
zł, związane jest to z wyższym wykonaniem dochodów w stosunku do
planów oraz mniejszym wykonaniem
wydatków. Główną przyczyną zwiększonych dochodów jest otrzymana
w grudniu 2021 roku subwencja na
zadania inwestycyjne z zakresu wodno-kanalizacyjnego w kwocie ponad
6 mln zł. Środki te muszą być wydatkowane na ww. zadania w latach
2022-2024.
Uchwała w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na rok 2022
Radni przegłosowaną uchwałą zwiększyli kwoty dochodów i wydatków.
Zwiększenie
dochodów
dotyczy
sprzedaży nieruchomości, w tym
planowanej sprzedaży nieruchomości rolnych oraz wpływu dochodów
ze sprzedaży nieruchomości w trybie
przetargowym z ubiegłego roku kwota 17.000,00 zł. Z kolei zwiększenie
wydatków związane jest z wnioskiem
od OSP Bródek o dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zgodnie ze złożonym
wnioskiem pozostała część kosztu zakupu samochodu strażackiego będzie
pochodziła z dofinansowania w ramach dotacji budżetowej MSWIA oraz
innych źródeł pozyskanych przez OSP
Bródek.

Sesja XXVI
23 marca 2022 r.
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
Program poprzez realizację licznych
działań we współpracy ze szkołami,
gminą, KGW czy Stowarzyszeniami
ma na celu profilaktykę uzależnień.
Wśród tych działań znajdują się: konkursy, realizacja programów – w tym
ogólnopolskich, edukacja rodziców
(spotkania, pogadanki) i wiele innych.
Plan potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2022 r.
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Przyjęty przez radnych plan zakłada udzielenie pomocy 200 rodzinom,
w tym: 25 osobom zasiłków stałych, ok.
60 osobom zasiłków okresowych, ok. 90
rodzinom zasiłków celowych i rzeczowych (żywność, odzież, obuwie, opał,
leki, opłaty za energię elektryczną).
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 r.
W ramach realizacji programu, którego celem jest wzmacnianie roli i funkcji rodziny odbyło się wiele imprez
gminnych integrujących rodziny, wydarzeń organizowanych przez szkoły czy miejscową bibliotekę. To także
wsparcie psychologiczne, poradnictwo i doradztwo.
Sprawozdanie za 2021 r. z realizacji
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie
Łabunie na lata 2021-2025
W przyjętym przez radnych sprawozdaniu jest wykaz działań i inicjatyw
mających na celu przeciwdziałaniu
przemocy. Był to udział w kampaniach
społecznych we współpracy ze szkołami z terenu gminy Łabunie, współpraca
z lokalnymi instytucjami typu placówka
ochrony zdrowia czy z podmiotami oferującymi poradnictwo specjalistyczne
dla osób doświadczających przemocy.
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Łabunie na 2022 r.
Program obejmuje m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca
w schronisku dla zwierząt, opiekę nad
wolnożyjącymi kotami, obligatoryjną
sterylizację i kastrację czy odławianie
bezdomnych zwierząt.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na
dofinansowanie bieżących kosztów
funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu
Przyjętą uchwałą radni zgodzili się
udzielić pomocy finansowej w kwocie
2 tys. zł.
Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Łabunie środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2023 r.
Radni nie zgodzili się wyodrębnienie
pieniędzy na fundusz sołecki na przyszły rok.
Uchwał w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Zamojskiemu
na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3259L Suchowola-Majdan
Ruszowski
Radni udzielili 14,5 tys.. zł dotacji na
wykonanie remontu drogi na odcinku
ok. 0,2 km.
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Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na budowę chodnika w pasie
drogi powiatowej nr 3246L Sitno-Łabuńki w miejscowości Łabuńki
Pierwsze
Radni udzielili pomocy finansowej
w wysokości 120 tys. zł na wykonanie
chodnika o długości 0,5 km.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na wykonanie remontu drogi
powiatowej nr 3270L Łabuńki-Barchaczów-Antoniówka-Zubowice
Decyzją radnych gmina przekaże powiatowi zamojskiemu ok. 560 tys. zł na
przebudowę ok. 6 km odcinka drogi
przebiegającej przez gminę Łabunie.
Uchwała w sprawie zniesienia formy
ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody
Radni przyjętą uchwałą znieśli formę
ochronę przyrody z 6 szt. drzew zlokalizowanych przy ul. Lipskiej i Lipowej
z uwagi na utratę wartości przyrodniczych i zapewnienie bezpieczeństwa.
Uchwała w sprawie niedochodzenia
rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art.
10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych
Poprzez przyjęcie uchwały, nie będzie
dochodzić się należności przypadającej Gminie Łabunie lub jej jednostkom
organizacyjnym z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności,
o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu
pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy
albo większa od tego świadczenia.
Uchwała w sprawie: zmian w Uchwale nr XXIV/208/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w Wieloletniej Prognozie
Finansowej
Chodzi o zmiany wynikające z przyznania dofinansowania z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg. Dotyczy to
budowy drogi gminnej w Wierzbiu
(Blonka) i budowy garażu OSP w Wólce Łabuńskiej oraz przebudowy stadionu sportowego w Łabuniach i budowy dwóch boisk sportowych (Polski
Ład).
Uchwała w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Przyjętą uchwałą zwiększa się m.in.
dochody i wydatki. Zmiany związane
są z remontami dróg czy realizacją
zadań prowadzonych przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach i COM w Bródku.
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Przedsiębiorcze kobiety w gminie Łabunie
Kontynuujemy cykl wywiadów. Tym razem będzie nietypowo.
Nietypowo, bo połączymy kilka wątków. Pierwszy z nich – to ukłon
w stronę pań działających na terenie gminy Łabunie z okazji Dnia
Kobiet. To ukłon w stronę ich przedsiębiorczości oraz umiejętności
połączenia intensywnych spraw zawodowych z życiem rodzinnym.
Drugi wątek – Wielkanoc; czytelnicy dowiedzą się, jak wygląda to
święto w miejscach innych niż rodzinny dom.

T

ym razem udaliśmy się w dwa
miejsca: do Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
w Łabuniach oraz do Białego Domku w Majdanie Ruszowskim. Obiema
placówkami kierują kobiety, spełniają
ważną misję – m.in. społeczną.
Na początek przenosimy się do Domu
dla Matek z Małoletnimi Dziećmi
i Kobiet w Ciąży w Łabuniach. Rozmawiamy z Dyrektor placówki – Panią Anną Boć-Bil, która od ponad
roku kieruje wspomnianą instytucją.
Dominika Saran-Kudyba: Zaczniemy od jednej z ważniejszych kwestii
dla Domu dla Matek – mianowicie 50
Balu Polskiego w Londynie, na którym zbierano środki na funkcjonowanie tej instytucji.
Anna Boć-Bil: Wszystko zaczęło się
trzy lata temu, kiedy nasz dom i pracownicy (ówczesna Pani dyrektor) zostali poproszeni przez tamtejszą ambasadę o pomoc w przewiezieniu mamy
z dziećmi. Tej mamie groziło odebranie jej dzieci. Ówczesna Pani dyrektor
wraz z Panią pracownik pojechały i tą
mamę przywiozły. Ta kobieta nie zamieszkała u nas, ale trafiła do Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Zamościu.
Potem usamodzielniła się, znalazła
partnera i do chwili obecnej dzieci
są przy mamie. Ambasada zauważyła
nas już wtedy i nadarzyła się okazja,
że można było wesprzeć placówkę na
terenie Polski. My – jako Dom dla Matek – zostaliśmy wyróżnieni spośród
tak licznych placówek na terenie kraju.
Jesteśmy zaszczyceni i czujemy się wyróżnieni nie tylko na skalę krajową, ale
również międzynarodową. Dziękujemy
za wsparcie Komitetowi Organizacyjnemu Balu na czele z Przewodnicząca Panią Marzeną Konarzewską. Póki
co – nie jest jeszcze znana ostateczna
kwota zebrana na balu w Londynie. Na
razie mówi się o cząstkowych kwotach, zasłyszanych podczas licytacji na
tym wydarzeniu – ok. 100 tys. zł jeszcze na początku balu. Mamy nadzieję,
że to będzie większa kwota. Z tego, co

■ Anna Boć-Bil – Dyrektor Domu
dla Matek z Małoletnimi Dziećmi
i Kobiet w Ciąży w Łabuniach

się słyszało podczas rozmów w kuluarach na 50 Balu Polskim – o opiniach,
że to będzie rekordowa suma spośród
wszystkich bali.
Co Państwo planujecie kupić lub zrobić za przekazane pieniądze?
Zamysł był taki, żeby stworzyć nowoczesny park rozrywki dla
mam i dzieci, który poprawiłby infrastrukturę
towarzyszącą – altany,
ogrody, np. letni pawilon do widzeń z rodziną.
Byłoby to również miejsce do festynów, spotkań
i zabaw. To był pierwszy zamysł, ale oczywiście mając na uwadze
poprawienie komfortu
i warunków dla naszych
mieszkańców, aby im się
lepiej żyło i funkcjonowało chcielibyśmy również zwiększyć kadrę specjalistów.
Jak to się stało, że dowiedziała się
Pani o tym balu?
Dostaliśmy zaproszenie z Londynu.
Zadzwoniła do nas Pani Marzena Konarzewska – Przewodnicząca Balu
Polskiego z zapytaniem, czy bylibyśmy zainteresowani. My oczywiście
zgodziliśmy się. Nawiązaliśmy kontakt
z Panem Starostą Zamojskim. Po usta-

leniach z Panem Starostą zdecydowaliśmy się uczestniczyć w Balu. Później
były kilkumiesięczne przygotowania
do tego wydarzenia. Od września 2021
r. wykonaliśmy w porozumieniu z ambasadą sporo pracy, która również nam
bardzo pomogła. Przygotowaliśmy
dużo rzeczy na licytacje, które miały odbyć się podczas Balu. Ambasada
utorowała nam również drogę do naszego wyjazdu do Londynu. Przygotowała nam miejsce do odpoczynku. Był
to hotel ulokowany bardzo blisko miejsca, gdzie odbywał się sam bal – ok. 10
min. pieszo. Po przyjściu na miejsce,
po przejściu po czerwonym dywanie czuliśmy się jak gwiazdy filmowe
(uśmiech). Byliśmy przywitani przez
cały komitet organizacyjny z sercem
i uśmiechem. Poczuliśmy się wyróżnieni, że powiat zamojski mógł tak
zasłynąć w Londynie. Powiat zamojski
reprezentował Wicestarosta Zamojski
– Pan Witold Marucha i moja osoba.
Przygotowaliśmy krótką charakterystykę o powiecie zamojskim, o którym
opowiadał Pan Wicestarosta natomiast
ja o historii powstania i działalności
obecnego Domu dla Matek w Łabuniach. Myślę, że przy okazji była też to
promocja naszego Roztocza i powiatu
zamojskiego, zachęciliśmy do przyjazdu. Po odczycie wiele osób przychodziło do nas i pytało, czy mogą odwiedzić
Dom dla Matek w Łabuniach, Ziemię
Łabuńską.
Czy na balu były znane
osobistości?
Przede wszystkim były
osoby, które zapowiadały
galę: Marzena Rogalska
– dziennikarka TVN oraz
Pani Katarzyna Madera
– z pochodzenia Polka
i Angielka. Był również
inny znany dziennikarz
– Dariusz Boratyński.
Rodzina królewska była
reprezentowana przez
księcia Andrew z Kentu.
Było również mnóstwo Polonii polskiej, która nas bardzo ciepło przyjęła:
ogromne owacje po naszym występie
i ciepłe słowa, które dodały nam otuchy.
Jak wyglądał sam bal? Co serwowano
do jedzenia, bo takie wydarzenia słyną z oryginalnych dań.
Kolacja była unikatowa. Na pierwsze
danie był podany łosoś w sosie własnym z makaronem z pesto, na drugie – dziczyzna w sosie myśliwskim

KWARTALNIK GMINY ŁABUNIE

z puree ziemniaczanym. Wisienką na
torcie był tort z owocami i angielskie
czekoladki. Uczta była wyśmienita. Jeśli chodzi o oprawę muzyczną, to był
występ Natalii Kukulskiej oraz Grzegorza Wilka – znanego m. in. z telewizyjnego programu „Jaka to Melodia”.
Co było wystawiane na licytacjach?
Emocje były ogromne, ale w międzyczasie podczas balu udało mi się zerknąć na licytacje przeprowadzane na
żywo. Wiele znanych osób ofiarowało
swoje rzeczy osobiste np. Robert Lewandowski podarował swoją koszulkę
z numerem 9. Była również licytowana sukienka wieczorowa, a na cichych
licytacjach były wystawiane przedmioty z Ziemi Zamojskiej: miody, rękodzieła lokalnych wytwórców, stroje
krakowskie dla dzieci. Było też pióro
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Licytowane były również anioły wykonane przez mieszkanki Domu dla Matek
w Łabuniach.
Wróćmy teraz z pięknego balu do
rzeczywistości i do historii Domu dla
Matek w Łabuniach.
Wcześniej była to Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza.
Przestała istnieć 31 sierpnia 2018 r. Na
podstawie uchwały Rady Powiatu Zamojskiego z dniem 1 września 2018 r.
rozpoczął swoją działalność Dom dla
Matek w Łabuniach, który zapewnia
całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom
w ciąży, ojcom z małoletnimi dziećmi
i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, które znalazły się
w sytuacji kryzysowej. Do placówki
przyjmowane są również dziewczęta
niepełnoletnie w ciąży oraz w okresie
okołoporodowym na podstawie postanowienia sądu. To jest taki ewenement
naszego domu, ponieważ takich instytucji jak nasza w kraju jest 33, natomiast
nasza placówka jest wyjątkowa z uwagi
na fakt, że przyjmuje wszystkie osoby,
które mają funkcję opiekuna prawnego
nad dziećmi. Obecnie mamy 11 mieszkańców. Statut przewiduje liczbę 15
osób, aczkolwiek pod koniec grudnia
ubiegłego roku mieliśmy 17 osób, czyli
ponad stan. W historii tego domu nie
zdarzyło się, by tutaj przyjechał pan.
Do tej pory były to mamy z małoletnimi dziećmi – od 15 do 43 roku życia.
Z naszej gminy nie mamy żadnej pani.
W ubiegłym roku opuściła nasz dom
pani z gminy Zamość, która przebywała tu dwa lata. Obecnie mamy panie
z całej Polski: ze Szczecina, z Zielonej
Góry, Hrubieszowa, Giżycka i Dąbrowy Górniczej. Codziennie odbieramy
mnóstwo telefonów i pytają o warunki
dostania się do placówki. Odpłatność
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takiego mieszkańca ponosi gmina,
która kieruje do naszej placówki osobę
potrzebującą. Do nas trafiają szczególnie panie, które np. trafiły z domu rodzinnego do młodzieżowych ośrodków
wsparcia. Tam zaszły w ciążę i nie mogły wrócić do domu rodzinnego z uwagi na ograniczenia niewydolności wychowawczej ze strony rodziców. Trafiły
więc do nas. Mają pewne deficyty: są
bezradne. To jest tzw. wyuczona bezradność, ale też brak wzorców z domu
rodzinnego. Mają więc wsparcie ze
strony wychowawców w wychowaniu swoich dzieci: udzielamy cennych
rad i wskazówek. Panie, które tu pracują towarzyszą im zarówno w dzień
i w nocy z uwagi na opiekę całodobową – wyjeżdżają z mieszkankami do
lekarza, załatwiają sprawy urzędowe.
Wiadomo, że dziewczyna, która urodzi
dziecko musi nauczyć się pewnych zachowań i panie w tym pomagają, po to
by dziecko wzrastało prawidłowo.
Jak wygląda codzienne życie mieszkanek Domu?
Panie na podstawie regulaminu organizacyjnego i wewnętrznego naszej
jednostki mają wprowadzony harmonogram dnia. Tak jak w normalnym
domu – panie wstają, mają śniadanie
w aneksie kuchennym. Każda z pań
codziennie ma dyżur w kuchni –czyli
przygotowuje śniadanie dla pozostałych mieszkanek i dzieci. Z kolei obiad
jest przygotowywany przez inną panią,
która ma dyżur w kuchni. Po śniadaniu, a przed obiadem, jeżeli dana pani
jest w takim okresie ferii, to przebywa
tutaj, poza takim czasem – przebywa w szkole, bo część z tych pań jest
niepełnoletnia. Panie, które są na dyżurach – opiekują się dziećmi. Po nauczaniu tych pań, gdy wrócą z zajęć
szkolnych, zjedzą obiad, idą na spacer
z dzieckiem, wyjeżdżają do Zamościa.
Nie ma tutaj zakazów chyba, że z uwagi na pandemię. W okresie wakacyjnym w asyście wychowawcy czy specjalisty wyjeżdżają na wycieczki – na
kąpielisko, lody, do kina czy do zoo.
Mogą również wyjeżdżać na zakupy.

17

Wieczór wygląda tak, jak w większości domów, gdzie są małe dzieci. Są
kąpane, czytane są im książki, oglądają bajki. W międzyczasie są też zajęcia
z wychowawcami. To są tzw. treningi,
które przygotowują do samodzielnego życia. Jest to trening gotowania,
porządkowania najbliższego obejścia
i inne treningi, które organizowane są
np. na zgłoszenie mieszkanki, która ma
z czymś kłopot, by chcieć to poprawić.
Jak w Domu dla Matek w Łabuniach
spędza się Wielkanoc?
W ubiegłym roku był to okres pandemiczny, a obostrzenia na terenie
Domu dla Matek były dosyć poważne
aczkolwiek nie zamykaliśmy się całkowicie. Była również możliwość wyjazdu mieszkanek do domu rodzinnego.
Dorosłe panie wyjeżdżały, a w przypadku małoletnich – do takiego wyjazdu potrzebna jest zgoda sądu. Sąd
wtedy ustala sytuację rodzinną i wyraża bądź nie wyraża zgody na tzw.
urlopowanie mieszkanki. Te panie,
które dostały zgodę – wyjechały. Po
takim przyjeździe odbywały kwarantannę bądź wykonywały test. Mieszkanki, które natomiast zostały u nas
i nie wyjeżdżały do domu rodzinnego
oraz cała kadra wraz ze mną staraliśmy się tak przygotować do świąt, by
panie nie czuły się odrzucone. Całe
dnie panie pracujące przygotowywały
na święta menu, pomagały w zakupach, w wystroju świątecznym – czyli
wykonywaniu ozdób. Staraliśmy się
stworzyć domową atmosferę. Był też
dyżur nocny, więc jedna z pań pracujących spędziła z paniami ten czas.
Z jakimi największymi problemami
boryka się Dom dla Matek w Łabuniach?
Jak wiemy, pobyt mieszkańców w takiej placówce pomocowej generuje
pewne konflikty. Są to młode dziewczyny, które niejednokrotnie buntują
się. Nie są również zawsze gotowe na
to, by zostać matką, czyli nie jest to
świadome macierzyństwo. Czasami
ich to przerasta. Wtedy staramy się
pomagać przy pomocy pani psycholog,
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pedagog. To są po prostu głownie problemy wieku młodzieńczego. Jeśli chodzi o problemy techniczne, oczywiście nasz budynek. Jest on wiekowym
obiektem wymagającym remontu.
Wiele już remontów przeprowadziłam
za mojej kadencji, ale wciąż są problemy np. pleśń czy przecieki w dachu.
Wiele sprzętów jest zniszczonych, które musimy wymieniać. To są problemy
związane ze starym budownictwem.
W ostatnim czasie jednak zrobiliśmy
nową łazienkę na parterze dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. W planie mamy wykonanie windy, zrobiliśmy
również podjazd dla niepełnosprawnych. Poza tym jest ogromny budynek
generujący duże koszty utrzymania np.
ogrzewanie.
Jest Pani jedną z dwóch kobiet, z którą rozmawiam w celu wywiadu do
gminnego kwartalnika „U Źródła”.
Obie kobiety przedsiębiorcze, zarządzają placówkami wymagającymi
poświęcenia i odpowiedzialności. Jak
Pani łączy życie zawodowe z rodzinnym?
Jest to trudne wyzwanie. To nie jest
praca na 8 godzin To jest praca wręcz
całodobowa. Trzeba być czujnym,
ponieważ w każdej chwili ktoś z pracowników może do mnie wykonać
telefon i powiedzieć: „Pani dyrektor
jest Pani potrzebna, bo coś się dzieje”.
Niejednokrotnie tak jest, że małoletnia mieszkanka jest na etapie porodu
i jestem wtedy potrzebna. Muszę np.
wtedy podpisać zgodę na hospitalizację. Jak łączę sprawy zawodowe
z rodzinnymi? Swoją siłę czerpię ze
swojej rodziny. Mam od niej ogromne
wsparcie. Swoją siłę czerpię również
z doświadczenia – dwanaście lat pracowałam w pomocy społecznej jako
specjalista pracy socjalnej w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zamościu. Ta
praca dała mi dużo siły, pracy i wiedzy. Jednak moim największym akumulatorem jest rodzina. Wiedzą i rozumieją, że moja praca jest pasją, że
kocham ludzi i ona to rozumie.
W Domu dla Matek w Łabuniach
przebywają młode kobiety, a w Białym Domku w Majdanie Ruszowskim
– osoby starsze, również wymagające
pomocy i opieki. W dzisiejszych czasach problem starości nabiera nowego wymiaru. Z uwagi na starzejące
się społeczeństwo i ogólny trend niżu
demograficznego już teraz wymusza
konieczność stworzenia profilowanej pomocy w różnych kierunkach.
Starość to nie tylko opieka medyczna, ale również godne przeżywanie
złotego wieku. O tym spróbujemy

porozmawiać z Panią Jolantą Markiewicz – Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego „Biały Domek”
w Majdanie Ruszowskim.

■ Jolanta Markiewicz – Dyrektor
Białego Domku w Majdanie Ruszowskim

Dominika Saran-Kudyba: Czym zajmuje się Biały Domek?
Jolanta Markiewicz: Biały Domek istnieje od 2016 r. Zajmuje się ludźmi,
którzy wymagają całodobowej opieki
zarówno w samoobsłudze jak i w zapewnianiu podstawowych potrzeb
w przypadku, gdy np. rodzina nie może
ich zapewnić ze względu na pracę lub
względy zdrowotne. Mieszkańcy Białego Domku mają zapewniony plan dnia.
Jest zorganizowany w ten sposób, że my
poza zajęciami fizjoterapeutycznymi,
gdzie te osoby bardzo chętnie korzystają. Są też zajęcia terapeutyczne np.
robienie dekoracji na Boże Narodzenie, ubieranie choinki – podobnie jest
ze świętami Wielkanocnymi – wnętrze
budynku mieszkańcy dekorują sami
tak jak chcą, pod nadzorem terapeuty.
Ile osób przebywa obecnie w Białym
Domku?
Obecnie przebywa 14 osób – z przewagą pań. Jest trzech panów i 11 kobiet. Przybywają do nas z różnymi
dysfunkcjami: jedni są bardziej samodzielni i chodzą, inni przebywają u nas
od początku prowadzenia zakładu i tu
niestety zdrowie troszkę się pogarsza,
więc te osoby wymagają więcej opieki.
Początkowo zamysł był taki, by Biały
Domek był dedykowany mieszkańcom
najbliższych okolic, którzy mieliby
częstszy kontakt z rodziną przebywającą nieopodal. Efekt jest taki, że ludzie
są z różnych stron – z Lublina, Warszawy w wieku od 58 do 93 lat.
Jak wygląda zwykły dzień w Białym
Domku?
Mamy ogólny harmonogram dnia,
który jest modyfikowany w zależności
od aktywności mieszkańców. O 8.00

lub 9.00 jest śniadanie. Do pory obiadowej część osób udaje się na ćwiczenia z fizjoterapeutą, a część korzysta
z wolnego czasu, by obejrzeć telewizję
czy poczytać książki, a jeszcze inni jak
mają ochotę – spożywają drugie śniadanie. Po obiedzie jest również trochę
czasu wolnego, bo ci co ćwiczyli odpoczywają, a ci co nie ćwiczyli – udają się
na zajęcia z fizjoterapeutą. Po prostu
są dwie grupy, które wymieniają się na
ćwiczenia. Po południu zaczynają się
już czynności higieniczne i tak trwa
to do kolacji. Jeżeli chodzi o śniadania i kolacje to mamy własną kuchnię,
a w przypadku obiadów – dowozimy
posiłki z kuchni w Komarowie-Osadzie, bo tam jest drugi nasz ośrodek.
Obok Białego Domku powstaje kolejny budynek. Czy tu też znajdzie się
miejsce dla przyszłych mieszkańców?
To jest poszerzenie działalności Białego Domku. Docelowo znajdzie tu
miejsce 18 osób – bardziej samodzielnych, nie wymagających większego
zaangażowania w opiece. Chciałabym
przy okazji tej inwestycji jeszcze bardziej podnieść jakość opieki, jakość
samego lokalu. Będą tam pokoje dwuosobowe z łazienkami. Jeżeli pójdzie
wszystko zgodnie z planem, to obiekt
powinien być gotowy wiosną.
Ile osób zatrudnionych jest w Białym
Domku?
Pracuje tu 8 osób. Są to opiekunowie medyczni i fizjoterapeuci, którzy
posiadają kwalifikacje i mają chęć do
pracy, która jest ich pasją.
Z jakimi problemami musi pani zmagać się w prowadzeniu takiej działalności – dosyć nietypowej jak np.
prowadzenie sklepu, czy zakładu kosmetycznego?
W obecnych czasach – to zasady i obostrzenia covidowe, które ograniczają
normalne funkcjonowanie placówki.
Poza tym niestabilność finansowa na
rynku co do cen produktów i usług,
z których korzysta również Biały Domek. Na dzień dzisiejszy jest to bardzo trudne zadanie, by spiąć finansowo i zostało jeszcze na doposażenie
ośrodka. On funkcjonuje tak jak dom.
Tam też się niszczą sprzęty, które trzeba wymieniać. Tak samo jest w naszym ośrodku. Z kolei ze względu na
niestabilność cenową nawet w przypadku podstawowych opłat jak prąd,
gaz czy woda, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie koszt. To
z kolei przekłada się na to, że trudno
jest przewidzieć, czy wszystkie kwestie finansowe związane z działalnością zbilansują się. Poza tym dostęp do
opieki specjalistycznej również robi się
utrudniony, gdyż rozwój pandemii jest
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nieprzewidywalny. Wcześniej nie było
np. ograniczeń w związku z odwiedzinami. W czasie pandemii nie przyjmowaliśmy odwiedzających naszych
podopiecznych. Kolejna kwestia to
taka, że mieszkańcy naszego ośrodka
są pobożni i chcieliby, by odwiedził ich
ksiądz. Trzeba z kolei to zorganizować
tak, jeżeli się da, by nikogo nie narazić i działać zgodnie z przepisami. Dla
mieszkańców ograniczenie wizyt – jakichkolwiek – było trudne.
Jak mieszkańcy Białego Domku znoszą ograniczenia pandemiczne?
Nie jest łatwo, gdyż potrzebują kontaktu z rodziną, księdzem. Będziemy
się również zastanawiać, jak zrobić,
by przed świętami spotkali się z najbliższymi. Wcześniej czuli się tak, że
mieszkają jak w domu. Teraz odczuwają brak obecności rodziny czy księdza.
Wspomniała Pani wcześniej o świętach obchodzonych w ośrodku. Jak
np. wygląda tu Wielkanoc organizowana zarówno przed pandemią, jak
i w trakcie?
Przed pandemią rodzina, która mogła
zabrać stąd swoich bliskich zabierała
ich. Dla pozostałych organizowane jest
wspólne śniadanie, a wcześniej dzielenie święconką. Ja zawsze starałam
się przyjechać na miejsce, złożyć życzenia. Obecnie jest gorzej z uwagi na
pandemię. Staramy się jednak stworzyć
domową atmosferę. Mamy salę, którą
na czas świąt zamieniamy na gościnną. Jest ona dekorowana przez mieszkańców ośrodka, robią stroiki, pisanki.
Robią to chętnie. Jakby się udało i obostrzenia będą mniejsze, to wyznaczymy
miejsca do odwiedzin bliskich – chociaż na chwilę. W ubiegłym roku Wielkanoc była u nas smutna. Tak się złożyło, że jako personel byliśmy w izolacji,
a mieszkańców było też niewielu. Nikt
nie mógł się spotkać z bliskimi. Staraliśmy się jednak zrobić śniadanie na tyle,
na ile pozwalały nam wtedy możliwości.
Mieszkańcy wykazywali w tym czasie
duże zrozumienie, że musimy przetrwać ten smutny okres świąt.
Biały Domek w Majdanie Ruszowskim
ma również swój oddział w sąsiedniej
gminie – Komarowie-Osadzie.
Jest on przystosowany do innego rodzaju pacjentów. Przebywa tam obecnie ok. 20 osób. Tu w Majdanie jest jak
w domu, a w Komarowie przypomina
bardziej oddział szpitalny. Ma to swoje plusy dla osób mniej mobilnych
i sprawnych fizycznie. Dzięki szerszym korytarzom mogą swobodniej
przemieszczać się na wózkach.
Prowadzi Pani nietypową działalność
gospodarczą. Skąd pomysł na taką
działalność?

P R Z E D S I Ę B I O R C Z E KO B I E T Y . . .

Pracuję w szpitalu i zauważałam, że
wszystko skupiało się oczywiście bardziej na leczeniu tych ludzi, ale zawsze pojawiało się pytanie, co dalej,
gdy leczniczo szpital zrobił co mógł,
a rodzina nie ma czasu na stałą opiekę
z uwagi np. na zobowiązania zawodowe. Pomyślałam, że takim ludziom
można by było stworzyć godne warunki, by ten schyłek życia spędzili
w godnych warunkach, ale mając kontakt z rodziną, bliskimi. Nie robiłam
tego na dużą skalę i nie jest to dobra
działalność w celu zarobkowym, która
wymaga w zasadzie zaangażowania 24
godziny na dobę, natomiast ja lubię to
robić. Ośrodek w Majdanie Ruszowskim miał być taka przejściową instytucją, bo chciałam zrobić ośrodek
nowoczesny. Miejmy nadzieję, że uda
mi się tego dokonać. Dowiedziałam
się, że w budynku, w którym mieści
się obecnie Biały Domek, była kiedyś
szkoła. Poza tym znajduje się blisko
mojego rodzinnego miejsca zamieszkania. Jadąc do rodziców, po drodze
mam Biały Domek. Stąd pomysł na
założenie takiego rodzaju działalności właśnie tutaj. Docelowo chciałam
jednak stworzyć warunki pobytu dla
chorych – wentylowanych mechanicznie. Jeżeli taki pacjent trafia do
domu i nie ma właściwej opieki, to on
spędza większość czasu w łóżku i nic
więcej. W Komarowie w ośrodku mam
właśnie jednoosobowe pokoje przystosowane do tej wentylacji mechanicznej. Z racji tego, że jestem pielęgniarką ze specjalizacją anestezjologii
i intensywnej terapii, to jest mi to łatwiej opracować w warunkach domowych. Ta praca dzieli się na typową
opiekuńczą ale też i specjalistyczną:
jak zaplanować, by ta osoba była leczona, a jednocześnie była jak najbardziej włączona w codzienny tryb dnia.
Mam bardzo fajny zespół, który lubi
zajmować się takimi osobami. Jeżeli
jest dobra relacja i zaufanie pacjenta
do personelu, to współpraca i przebieg leczenia przebiega łatwo oraz
sprawnie zwłaszcza, że przy wentylowaniu pacjenta zaufanie do opiekuna
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jest bardzo ważne. W ośrodku w Komarowie również prowadzona jest fizjoterapia dla wszystkich osób, które
tam są. W tamtym ośrodku rodzina
przy zachowaniu wszystkich zasad
może odwiedzać członka rodziny.
Czy obecnie w Białym Domku w Majdanie Ruszowskim są wolne miejsca?
Obecnie mamy komplet. Tutaj rzadko
mamy wolne miejsca. Okres pobytu
zależny jest też od opiekuna. Są tacy,
którzy przebywają dwa miesiące, bo
korzystają z fizjoterapii, efekt ćwiczeń
jest dobry i mieszkaniec ośrodka wraca do domu. Podobnie jest w ośrodku
w Komarowie.
Wspomniała Pani, że pracuje również jako pielęgniarka w jednym
z zamojskich szpitali. Jak Pani łączy
pracę pielęgniarki, dyrektora Białego Domku w Majdanie Ruszowskim
i w Komarowie-Osadzie rozbudowując jeszcze ośrodek w naszej gminie z życiem osobistym? Czy na to
wszystko wystarcza Pani czasu?
Da się to połączyć bo jak się lubi, co
się robi, to się nigdy nie jest w pracy. Praca pielęgniarki daje mi wiedzę
np. o trendach w leczeniu, zmianach
w przepisach, którą wykorzystuję
przy okazji prowadzenia tych dwóch
ośrodków w Majdanie Ruszowskim
i Komarowie-Osadzie. Poza tym działalność, którą prowadzę, jest w formie
spółki, więc jest podział obowiązków. Wspólniczka zajmuje się opieką
i zaspokajaniem wszystkich potrzeb,
które są w budynkach np. zakupy leków, sprzętów, wizyty, umawianie
i pobieranie badań, a ja zajmuję się
administracyjnymi sprawami np. zatrudnieniem osób, których większość
stanowią mieszkańcy gminy Łabunie.
Łącząc to z życiem osobistym nie jest
tak źle, bo dzieci są usamodzielnione,
więc ten czas poświęcany jest im na
weekendy. Są oczywiście pewne ograniczenia, ale da się wygospodarować
czas, by zająć się rodziną. Wspiera
mnie jednak rodzina, ale i pracownicy, którzy wiedzą, co mają zrobić.
Dziękuję za rozmowę
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Dzień Kubusia
Puchatka

Osiemnastego stycznia, w rocznicę urodzin pisarza Alana Aleksandra
Milne`a, obchodzony jest na całym
świecie Dzień Kubusia Puchatka. Z tej
okazji biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach zorganizowała dla klas II a i II b spotkanie
z tym sympatycznym misiem. Uczniowie podczas lekcji poznali m.in. historię powstania książki, wysłuchali
jej fragmentów, rozwiązywali zagadki i quizy o Kubusiu Puchatku i jego
przyjaciołach. Dla wszystkich, którzy
wykonali portret Kubusia, czekało małe co nie co.

Zbiórka dla
uchodźców
z Ukrainy
Uczniowie i nauczyciele Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach, pragnąc pomóc mieszkańcom
Ukrainy, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji życiowej wywołanej wojną,
postanowili przyłączyć się do zbiórki prowadzonej przez Urząd Gminy
Łabunie. Szkoła nawiązała również
współpracę z Ośrodkiem Tranzytowym dla uchodźców w Sitańcu „Ambrozja” i organizuje systematyczną zbiórkę potrzebnych artykułów.

Pasowanie na czytelnika
biblioteki szkolnej
Pierwszego lutego uczniowie klasy
Ia zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej.
Podczas uroczystości dzieci wykazały
się znajomością literek, rozwiązywały zagadki oraz rozpoznawały tytuły
bajek. Zapoznały się także z regulaminem biblioteki i zasadami wypożyczania książek. Gościem spotkania
był pan wicedyrektor Roman Pulikowski, który wysłuchał ślubowania
pierwszoklasistów. Na pamiątkę spotkania każdy nowy czytelnik otrzymał
książkę Pierwsze abecadło, ufundowaną przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ra-

mach kampanii Mała książka – wielki
człowiek.

Bal karnawałowy klas O-III
W pierwszym tygodniu lutego w klasach 0–III, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach odbyły się
bale karnawałowe. Dzieci wystąpiły
w ciekawych, kolorowych kostiumach,
przebrane za bohaterów znanych bajek. Były księżniczki, motylki, postaci
z gier komputerowych, kowboje, policjanci, kotki... W bajkowych postaciach trudno było rozpoznać naszych
uczniów. W pięknie udekorowanych
salach słychać było rytmy różnorodnej muzyki, jak przystało na prawdziwy bal, któremu towarzyszyły pociągi,

kółeczka, tańce w parach oraz wiele
ciekawych konkursów. Zabawa karnawałowa wzbudziła wiele radości.

Budka Lęgowa
Uczniowie
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach, pod
opieką pani Małgorzaty Boryło, wzięli udział
w konkursie Budka
Lęgowa. Zbudowali aż
41 budek. Czekamy na
ogłoszenie
wyników
konkursu przez Zespół
Lubelskich
Parków
Krajobrazowych.
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Akcja „Pączek dla Hospic jum”
Tradycji stało się zadość! Podobnie jak
w latach ubiegłych, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach, z okazji święta, które zwie się
Tłusty czwartek, wzięli udział w akcji
wspierającej Hospicjum Santa Galla
w Łabuńkach Pierwszych. W tym roku
wydarzenie to zostało nieco przesunięte z racji ferii zimowych i miało
miejsce 1 marca, kiedy to w kalendarzu wypadają ostatki. Uczniowie wykazali się zarówno wielką hojnością,
jak i apetytami. Sprzedano w sumie

511 pączków i donatów oraz zebrano
niebagatelną kwotę 747 złotych.
Za sprawne przeprowadzenie naszej akcji szczególne podziękowania
należą się wolontariuszom z klasy 8b
i 6a. Nad całym wydarzeniem czuwali opiekunowie szkolnego wolontariatu: pani Agnieszka Jaśmińska
i pani Agnieszka Rybak-Antoniewicz
w Szkole Podstawowej w Łabuniach
oraz pani Iwona Zwolan w Samorządowym Przedszkolu w Ruszowie. Do
akcji przyłączył się również pan wice-

dyrektor Roman Pulikowski, który tę
akcję rozpoczął kilka lat temu i zawsze
ją wspiera.

Samorządowe Przedszkole w Ruszowie
22-437 Łabunie, Ruszów 79a, tel. 84 611 13 06, www.splabunie.szkolnastrona.pl/przedszkole, e-mail: zslabunie@op.pl

Karnawał

Skoczna muzyka zachęcała do tańca
i wszyscy wspaniale się bawili. To był
naprawdę udany bal.

Dziesiątego lutego 2022 r. w przedszkolu w Ruszowie odbył się bal karnawałowy. Wszystkie dzieci były przebrane w przepiękne bajkowe kreacje.

Pomagamy! Pomoc dla Laureaci
bezdomnych zwierząt
konkursów
Przedszkole w Ruszowie zebrało 40 kg
karmy dla schroniska w Zamościu. To
ogromna radość, że nasze środowisko
wsparło działania na rzecz potrzebujących zwierząt. Bardzo dziękujemy
wszystkim za pomoc i włączenie się
w zorganizowaną akcję charytatywną.

Przedszkole w Ruszowie włączyło się
do akcji „Pączek dla Hospicjum”. Zebrano 350 zł, 50 gr. dla Hospicjum
Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych.
Za okazałą pomoc i otwarte serca
wszystkim dzieciom i Rodzicom serdecznie dziękujemy.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Zimowy przyjaciel zwierząt” organizowany przez ZOO w Zamościu: nagroda specjalna – Lena Kosak, grupa 3b
– opiekun Beata Gęborys.
Wojewódzki Konkurs Plastyczny
„Zimowy przyjaciel zwierząt”, organizowany przez ZOO w Zamościu:
wyróżnienie – Lena Rycak, grupa 5a –
opiekun Joanna Sokołowska.
Regionalny Konkurs Plastyczny na
Kartę Bożonarodzeniową „Od serca
dla serca, aby każdy mógł poczuć magie świąt” pod Honorowym Patronatem Starosty Zamojskiego: wyróżnienie – Jowita Juszczak (4 lata) – opiekun
Iwona Zwolan.
Wszystkim dzieciom gratulujemy!
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Andrzejki

Mikołajki

w Przedszkolu w Przedszkolu

Trzydziestego listopada 2021 r dzieci
z Samorządowego Przedszkola w Łabuńkach Pierwszych miały okazję
poznać swoją przyszłość. Tego dnia
przedszkolaków odwiedziła czarodziejka, która wspólnie z dziećmi wróżyła. Wróżby były przeplatane zabawami i tańcami. Dzieci świetnie się bawiły
w tym przepełnionym magią dniu.

Mikołajki

Szóstego grudnia 2021 r. w Samorządowym Przedszkolu w Łabuńkach
Pierwszych pojawił się długo oczekiwany gość – Święty Mikołaj. Spotkanie
dzieci z Mikołajem przebiegało w bardzo radosnej i przyjaznej atmosferze.
Przedszkolaki śpiewały Mikołajowi
piosenki, mówiły wiersze, a święty
obdarowywał dzieci prezentami.

Kolędowanie

w naszej szkole

Konkurs

„Od serca dla serca,
aby każdy mógł
poczuć magię świąt”

Przedszkolaki z Samorządowego
Przedszkola w Łabuńkach Pierwszych
brały udział w I Regionalnym Konkursie Plastycznym na Kartkę Bożonarodzeniową pt.,,Od serca dla serca,
aby każdy mógł poczuć magię świąt”
pod Honorowym Patronatem Starosty
Zamojskiego. W kategorii II – dzieci
w wieku 5-6 lat, II miejsce zajęła Agata
Drążek lat 6.
Małys Barbara

Ogólnopolski
Rodzinny Konkurs
Plastyczno-Techniczny

„Ludowe ozdoby choinkowe”

Święty Mikołaj odnalazł i w tym roku
drogę do naszej szkoły. Odwiedził
wszystkich grzecznych uczniów. Wizyta Mikołaja sprawiła wszystkim
wiele radości, ale najbardziej cieszyły
się nasze przedszkolaki, dla których
spotkanie z dobrotliwym staruszkiem
było niezapomnianym przeżyciem.
Oby i w przyszłym roku Mikołaj trafił
ponownie do nas.

Dwudziestego drugiego grudnia 2021 r.
w Samorządowym Przedszkolu w Łabuńkach Pierwszych zapanował radosny i świąteczny nastrój, podczas
wspólnego kolędowania.
Dzieci wspólnie z wychowawczyniami zaprezentowały kolędy i pastorałki oraz przekazały świąteczne
życzenia. Cały występ dzieci zadedykowały swoim rodzicom.
W ramach Międzynarodowego
Projektu Edukacyjnego,,Piękna Nasza
Polska Cała” IV edycja, zrealizowaliśmy następujące zadanie:,Szła kolęda w noc grudniową” – organizacja
wspólnego kolędowania.

Przedszkolaki z Samorządowego
Przedszkola w Łabuńkach Pierwszych
brały udział w Ogólnopolskim Rodzinnym Konkursie Plastyczno-Technicznym,,Ludowe ozdoby choinkowe”.
Celem konkursu było zainteresowanie rodzin tradycją ludową, ochrona
przed zapomnieniem dziedzictwa
kultury ludowej, wspólne działanie
dzieci wraz z członkami rodziny oraz
pobudzenie inwencji twórczej.
Konkurs organizowany był w ramach realizacji Międzynarodowego
Projektu Edukacyjnego Piękna Nasza
Polska Cała, do którego nasze przedszkole przystąpiło.
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Konkurs

„Zimowy Przyjaciel
Zwierząt”

Przedszkolaki z Samorządowego
Przedszkola w Łabuńkach Pierwszych
brały udział w Wojewódzkim Konkursie Przedszkolnym,,Zimowy Przyjaciel Zwierząt” zorganizowanym przez
Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera
w Zamościu, Fundację dla Zwierząt
TECTUM oraz Sklep plastyczno-papierniczy ArtCreative. Spośród 667
prac nadesłanych na konkurs w kategorii Przedszkole i kl. „O” została
nagrodzona praca Emilii Walczak lat 3.

Bal

Karnawałowy

Jedenastego lutego 2022 r. przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Łabuńkach Pierwszych wzięły
udział w zabawie karnawałowej. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych
można było spotkać wróżki, królewny, czarownice, motylki, Czerwonego Kapturka, rycerzy, piratów, policjantów, strażaków, żołnierzy... Nie
sposób zliczyć i wymienić wszystkich
postaci. Przedszkolaki świetnie się
bawiły w gronie nauczycieli.
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W SZKOŁACH SIĘ DZIEJE

Międzynarodowy
Dzień Kubusia

Puchatka w Przedszkolu

Osiemnastego stycznia 2022 r. w Samorządowym Przedszkolu w Łabuńkach Pierwszych obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka.
Przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się jaka była historia książki
o przygodach Puchatka. Rozwiązywały
zagadki słowno-obrazkowe związane
z Kubusiem i jego przyjaciółmi, odtańczyły wspólnie „misiowy taniec’’, brały
udział w torze przeszkód w Stumilowym Lesie, oraz częstowały się „małym
co nieco”. Dzieci chętnie słuchały opowiadań o Kubusiu Puchatku. Najmłodsze dzieci przygotowały tort urodzinowy dla Kubusia Puchatka.

„Kartki dla

obrońców granic”
Samorządowe Przedszkole w Łabuńkach Pierwszych wzięło udział
w akcji,,Kartka dla obrońców granic”.
Dzieci chętnie włączyły się w przygotowanie wspólnych kartek z pozdrowieniami i wyrazami wsparcia dla
pełniących służbę na naszej wschodniej granicy żołnierzy Sił Zbrojnych RP
oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji. W ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego,,Piękna
Nasza Polska Cała” IV edycja, zrealizowaliśmy następujące zadanie: „Napisz
kartkę bohaterom”.

Walentynki
w Przedszkolu

Czternastego lutego 2022 r. dzieci
z Samorządowego przedszkola w Łabuńkach Pierwszych kultywowały tradycje walentynkowe.

Pączek dla hospic jum

Kolejny rok Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łabuńkach Pierwszych
wspierała akcję „Pączek dla hospicjum”. Udało nam się zebrać 386,96
złotych. Pączki i ciastka dostarczone
przez zaprzyjaźnione z hospicjum
Santa Galla rozeszły się błyskawicznie, a uśmiechy na twarzach uczniów
świadczyły o tym, że nabyte wypieki
im bardzo smakowały.
Robert Kożuszek

Stypendia
W I półroczu roku szkolnego 2021/2022
w Szkole Podstawowej im. Prymasa
Stefana Wyszyńskiego w Łabuńkach
Pierwszych przyznano 9 stypendiów za
bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie. Warunkiem otrzymania stypendium naukowego była średnia ocen 5,00 i wyżej.
W naszej szkole stypendia otrzymali
następujący uczniowie:
1. Baraś Kinga kl. VIII b
2. Kowalczuk Barbara kl. V
3. Mróz Natalia kl. IV
4. Sawka Szymon kl. V
5. Semczuk Kornelia kl. V
6. Skiba Marlena kl. IV
7. Turczyn Lena kl. IV
8. Turczyn Oliwia kl. V
9. Ziarkiewicz Dorota kl. V
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FITNESS

Bezpłatny
fitness

Koniec zimowego lenistwa. Szykujemy się do wiosny. Kto chce wzmocnić
odporność lub pozbyć się paru zbędnych kilogramów, może dołączyć do
bezpłatnych zajęć fitness w gminie
Łabunie.
Fitness w Łabuńkach Pierwszych
– do aktywności zachęca Dawid Kolaja w poniedziałki i środy od 19.00 do
20.00 w hali gimnastycznej Zespołu
Szkolno Przedszkolnego w Łabuńkach
Pierwszych.
Fitness w Łabuniach – zajęcia prowadzi Beata Kulczyńska w poniedziałki
i piątki od 19.00 do 20.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach. Zajęcia będą odbyDsk
wały się do końca czerwca.

Orlik już
otwarty
Złap formę na wiosnę i przyjdź
na boisko Orlik w Łabuniach.
Zajęcia sportowe w godzinach
popołudniowych. Skrzyknij
znajomych i przyjdź na Orlik.
Czekają na was animatorzy
sportowi. Publikujemy
harmonogram otwarcia.
Po jesiennej przerwie trwającej od listopada ubiegłego roku do końca lutego tego roku otworzyliśmy boisko
Orlik w Łabuniach. Gmina Łabunie
po raz kolejny otrzymała od Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu
Badawczego dofinansowanie na funkcjonowanie Orlika. Codziennie, przez
siedem dni w tygodniu w godzinach
popołudniowych animatorzy sportowi organizują dla zainteresowanych
zajęcia i zawody.
Jeżeli masz nudę, zapraszamy Ciebie, Twoją rodzinę i znajomych na
Orlik w Łabuniach. Aktualny harmonogram otwarcia boiska na stronie
internetowej gminy Łabunie www.
labunie.com.
dsk

Sportowcy nagrodzeni

Jedenastu sportowców z gminy Łabunie zostało nagrodzonych
i wyróżnionych za sukcesy sportowe, które osiągnęli w ubiegłym roku.
Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w środę, 23 marca
przed rozpoczęciem sesji Rady Gminy
Łabunie.
Wpłynęło 13 wniosków o przyznanie dorocznej nagrody za osiągnięte wyniki sportowe. Po posiedzeniu
komisji do spraw przyznawania dorocznych nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe Wójt Gminy Łabunie
postanowił nagrodzić i wyróżnić:
Patryka Krupę, który otrzymał 1800
zł nagrody finansowej. Do nagrody
został zgłoszony przez Klub Sportowy AGROS Zamość.

Patryk Krupa reprezentuje Klub
Sportowy Agros Zamość. Nagrodę finansową otrzymał za zajęcie w 2021 r.
III miejsca na Mistrzostwach Świata
w Nairobi w sztafecie 4x100. Tutaj kierujemy szczególne podziękowania do
Pana Andrzeja Gdańskiego – trenera
Patryka, który przyczynił się do sukcesu naszego utalentowanego sportowca.
Kolejna nagroda finansowa w kwocie
1400 zł trafiła do Dawida Kani, który
został zgłoszony przez Zamojski Klub
Karate Kyokuszin.

Dawid Kania w 2021 r. stawał na podium 20 razy z czego 12 na najwyższym. Otrzymał powołanie do składu
Kadry Narodowej Kyokushin na 34
Wagowe Mistrzostwa Europy Katowice. Na tych Mistrzostwach został
brązowym medalistą. Zajął 3 miejsce
w kategorii kumite Kadet – 35 kg.

Nagrodę finansową w kwocie 1400 zł
Wójt Gminy Łabunie przyznał również Wiktorowi Kolai, który został
zgłoszony przez rodzica – Pana Piotra Kolaję, w imieniu Wiktora nagrodę odebrał tato – Piotr Kolaja.

Wiktor Kolaja w 2021 r. zajął III miejsce
(zdobył brązowy medal) na Mistrzostwach Polski Open i Kata seniorów
oraz Mistrzostwach Polski Juniorów
Młodszych w Zamościu, a także 3 miejsce (brązowy medal) na 34 Wagowych
Mistrzostwach Europy Karate Kyokushin w Katowicach w kat. – 70 kg.
Nagrodę finansową w kwocie 1200 zł
Wójt Gminy Łabunie przyznał również Michałowi Mazurowi. Został
zgłoszony przez Klub Sportowy
Agros Zamość.
Pan Michał Mazur otrzymał nagrodę
finansową za zdobycie złotego medalu na Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski w Lekkiej Atletyce w Suwałkach
w rzucie młotem.
Kolejna nagroda finansowa w kwocie 1000 zł trafiła do Kamila Bosiaka
– kapitana drużyny piłkarskiej Sparty Łabunie. Do nagrody, która jest
adresowana do całej drużyny Sparty,
został zgłoszony przez Gminny Klub
Sportowy Sparta Łabunie.

W sezonie rozgrywkowym 2020/2021
o Mistrzostwo klasy „A” Zamojskiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej wywalczył jako kapitan Gminnego Klubu
Sportowego Sparta Łabunie awans
z drużyną do wyższej klasy rozgrywkowej tj. „okręgowej” kończąc sezon
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na trzecim, premiowanym awansem
miejscu.

IKO PODLASIE CUP 2021 w Białymstoku w kategorii kumite Młodzik – 40 kg.

Nagrodę finansową w wysokości 500
zł otrzymał również Jakub Wołoszyn,
który został zgłoszony przez Gminny
Klub Sportowy Sparta Łabunie.
Pan Jakub przez cały 2021 r. przyczyniał się do popularyzacji wydarzeń
sportowych, które odbywały się na
terenie powiatu zamojskiego jak również powiatów ościennych, gdzie sportowcy naszej gminy toczyli rywalizację
sportową. Prowadząc fanpage Gminnego Klubu Sportowego Sparty Łabunie zdawał bieżące relacje dotyczące
poczynań naszego zespołu. Ponadto
przygotowywał felietony i artykuły do
gminnego wydawnictwa przyczyniając
się do popularyzacji sportu wśród czytelników.

Wyróżnienie otrzymał również Jakub
Proć.

Wójt Gminy Łabunie postanowił
również przyznać wyróżnienia dla
sportowców z gminy Łabunie. Jedno
z nich wędruje do Alana Kani.

W 2021 r. Alan stawał na podium 21
razy z czego 19 na najwyższym. Otrzymał powołanie do składu Kadry Narodowej Kyokushin na 34 Wagowe
Mistrzostwa Europy 2021 Katowice,
na których zajął 6 miejsce w kategorii
kumite. Z kolei 18 grudnia 2021 r. podczas XXXVII Pucharu Polski w Karate
Kyokushin w Bydgoszczy zajął 1 miejsce w kategorii kumite Młodzik – 50 kg
i 5 miejsce w kategorii kata Młodzik.
Kolejne wyróżnienie Wójt Gminy Łabunie przyznał Marcinowi Jastrzębskiemu.

W 2021 r. stawał na podium 6 razy
z czego 4 na najwyższym. Pierwsze
miejsce zajął m.in. w Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin „VI
IKO Przełęcz Cup” w Dukli w kategorii
kata Młodzik – 40 kg oraz na Ogólnoopolskim Turnieju Karate Kyokushin

W 2021 r. stawał na podium 6 razy
z czego 2 na najwyższym.. Pierwsze
miejsca wywalczył w dwóch ogólnopolskich turniejach karate kyokushin
– w Chełmie i Łabunkach Pierwszych.
Na podium stawał także biorąc udział
w międzynarodowych turniejach karate kyokushin w Dukli oraz Tomaszowie Lubelskim.
Wójt Gminy Łabunie przyznał również wyróżnienie Nikoli Braneckiej.
Jest lekkoatletką. Jej dyscyplina to skoki
wzwyż. W 2021 r. zajęła I miejsce podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw
U16 w Białej Podlaskiej. Tu również podziękowania kierujemy do Pana Janusza Stryjewskiego, trenera Nikoli, który
czuwa nad karierą sportową Nikoli.

Nasi
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w Kąkolewnicy

W sobotę 05.03.2022 r.
w Kąkolewnicy odbył się
II Ogólnopolski Turniej Karate
Kyokushin Pamięci Żołnierzy
Niezłomnych. Czternastoosobowa
reprezentacja Zamojskiego
KKK spisała się znakomicie
zdobywając 20 medali.

Wyróżnienie Wójta Gminy Łabunie
otrzymuje Krystian Kiszka.

Kandydat uprawia trzy dyscypliny
sportowe: szachy, tenis stołowy, piłka
nożna. W 2021 r. zajmował miejsca na
podium w takich turniejach jak: pięć
I miejsc, m. in. w Turnieju Szachowym
„Szach Królowi” o Puchar Prezydenta
m. Lublin, w mistrzostwach Gminy Zamość w Szachach czy w Turnieju Szachowym „Patriotyzm przez szachy”.
Nieobecnym na uroczystości sportowcom Wójt Gminy Łabunie wręczy
nagrody w innym, uzgodnionym terminie.

W

szystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów. Dziękujemy za to, że dzięki Waszej ciężkiej pracy rozsławiacie
gminę Łabunie i godnie ją Państwo
reprezentujecie.

Wyniki zawodników
Zamojskiego KKK
z Gminy Łabunie:
• Alan Kania I m-ce w kategorii
kata, I m-ce w kategorii kumite
młodzików – 55 kg
• Dawid Kania I m-ce w kategorii
kumite kadetów-30 kg i I m-ce
w kategorii kata
• Jakub Proć I m-ce w kategorii kumite kadetów – 50 kg.
Zawodnikom gratulujemy udanego startu.
Krzysztof Policha
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Nagrodzeni za działanie
w dziedzinie kultury
Srebrna gwiazdka

dla Kamili
Kamila Wróblewska z Łabuń
wygrała „Srebrną gwiazdkę”
na XXII Spotkaniach z Kolędą
i Pastorałką – Zamość 2022.

K

amila zdobyła srebrną gwiazdkę w kategorii szkół ponadpodstawowych. XXII Spotkania
z Kolędą i Pastorałką organizowane
były przez Młodzieżowy Dom Kultury
w Zamościu. Konkurs adresowany był
do dzieci i młodzieży województwa
lubelskiego. Miał formułę online. Nadesłano na niego 110 nagrań.
Kamili gratulujemy i życzymy wyśpiewania kolejnych nagród.
Dsk

Patryk Krupa

bije kolejne rekordy
W sobotę piątego lutego br.
w hali sportowej Uczelnianego
Centrum Lekkoatletycznego
w Rzeszowie, rozegrano 3
Ogólnopolski Halowy Mityng
POZLA. Kolejny raz padły
Rekordy Polski w wykonaniu
pochodzącego z Majdanu
Ruszowskiego Patryka Krupy.
Bardzo dobrze wygląda lista końcowa eliminacji w biegu na 60 metrów
mężczyzn. Drugą lokatę zdobył Patryk
Krupa z czasem 6.75 (rekord życiowy),
z kolei w biegach finałowych mężczyzn na 60 m Patryk Krupa pokazał
rewelacyjną formę i uzyskał czas 6.69
(rekord życiowy).
Źródło: Agros Zamość

Wójt Gminy Łabunie drugi rok z rzędu
wręczył nagrody finansowe w dziedzinie kultury. Otrzymały je trzy osoby.
Uroczystość przekazania nagród
odbyła się na Sesji Rady Gminy Łabunie w środę, 23 marca na podstawie
uchwały w sprawie dorocznych nagród, którą radni uchwalili w listopadzie 2020 r.
Nagrodę w wysokości 500 zł otrzymała Pani Marzena Maziarczyk z gminy
Stary Zamość, która otrzymała 500
zł nagrody finansowej. Do nagrody
została zgłoszona przez Wójta Gminy
Łabunie.

Pani Marzena Maziarczyk działa na
obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska, której
członkiem jest również gmina Łabunie. Pracuje w Powiatowym Zespole
Doradztwa Rolniczego w Zamościu
z siedzibą w Sitnie W gminie Łabunie
Pani Marzena Maziarczyk od trzech
lat kultywuje i przekazuje tradycje
lokalne związane z obrzędem dożynkowym. Angażuje się bezpośrednio
i aktywnie w promocję tego wydarzenia odpowiadając za dekorację sceny
dożynkowej w oparciu o poszanowanie
starych tradycji z wykorzystaniem lokalnych kwiatów, ziół, owoców i warzyw. Pani Marzena Maziarczyk kultywuje tradycję i upowszechnia kulturę
poprzez m.in. organizację i realizację
bezpłatnych warsztatów świątecznych
kultywując obrzędy i dawne tradycje
związane z Bożym Narodzeniem oraz
Wielkanocą. Warsztaty, których jest
autorką, integrują także pokolenia oraz
aktywizują mieszkańców – uczestników warsztatów.
Nagroda w wysokości 500 zł została
również przyznana Pani Annie Swa-

czynie. Wnioskodawcą do nagrody
był Wójt Gminy Łabunie.
Pani Anna Swaczyna rękodziełem zajmuje się od kilkudziesięciu lat. Zaczynała od robienia na drutach i szydełku,
co kontynuuje do dzisiaj. Obecnie wyplata kosze z wikliny papierowej, wykonuje stroiki i inne ozdoby świąteczne w poszanowaniu tradycji lokalnych
i dziedzictwa kulturowego regionu.
Pani Anna jest autorką wystaw, m.in.
w Bibliotece Publicznej Gminy Łabunie, na których prezentuje swoje prace. Wystawiała swoje dzieła ludowe na
wydarzeniach gminnych – m.in. podczas dożynek. Bierze udział w wielu
konkursach, w których zdobywa liczne nagrody. Bierze również aktywny
udział w warsztatach rozwijających
i ubogacających tradycje lokalne.
500 zł nagrody Wójt Gminy Łabunie
przyznał również Kamili Wróblewskiej, który wnioskował o docenienie
młodej artystki.

Kamila Wróblewska jest uczennicą
3 klasy I Liceum Ogólnokształcącego
w Zamościu. Ponadto uczęszcza również do 4 klasy II stopnia Państwowej
Szkoły Muzycznej w Zamościu, gdzie
od 10 lat uczy się gry na fortepianie.
Kamila od najmłodszych lat angażowała się w działalność artystyczną, reprezentując przy tym Gminę Łabunie.
Brała udział w uroczystościach gminnych i poza gminnych. Przez wiele lat
należała do zespołu tanecznego „Łabuńskie Iskierki” oraz aktywnie współpracowała ze Stowarzyszeniem na
Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie. Razem
z mamą – Bożeną Wróblewską, tworzą
Duet „ONE”, który od 2013 r. uświetnia
swoimi występami okoliczne wydarzenia i imprezy. Kamila rozwija również
swoje zdolności pianistyczne uczestnicząc w konkursach i koncertach pianistycznych na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim i międzynarodowym.
Jest wielokrotną laureatką nagród
głównych i wyróżnień.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Dsk
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BIBLIOTEKA

Otwarcie Filii Biblioteki Publicznej
Gminy Łabunie w Ruszowie
Siedemnastego stycznia otworzyliśmy Filię Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie w Ruszowie.
Miejsce to samo – budynek dawnej szkoły (obecnie przedszkola). Zmieniła się sala.
Obecnie jest to sala w podpiwniczeniu budynku.
filii została Helena Cebula, a następnie tę funkcję pełniła Pelagia Sołoducha. Filia obsługiwała trzy punkty
biblioteczne: w Wierzbiu, Kolonii Ruszów i Majdanie Ruszowskim. W latach 80. znacząco przybyło książek.
Dla przykładu, w 1987 r. włączono do
księgozbioru 1200 egzemplarzy.
Od 1991 roku filię w Ruszowie obsługiwał kierownik Bogdan Szykuła.
Za jego czasów przeniesiono bibliotekę ze szkoły do nowego lokalu (nowej
szkoły), czynnej od 2000 roku. Filia
była czynna raz w tygodniu.
Podczas otwarcia biblioteki była prezentacja dawnych fotografii Ruszowa,
karty z historii filii w Ruszowie, wystawka „Biblioteka sprzed pół wieku”,
oglądaliśmy nową salę.

Z kart historii...

Ponad 10 lat po powołaniu biblioteki
w 1948 roku w Łabuniach, w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczeństwa zaczęto organizować sieć biblioteczną na terenie gminy Łabunie. Od
1962 roku działały punkty biblioteczne w Łabuńkach i Bródku. Następnie powołano je w Barchaczowie, na
Mocówce, Dąbrowie, Wierzbiu, Wólce
Łabuńskiej i Łabuniach Reformie Pod
koniec lat 60. zorganizowano punkt
biblioteczny w Ruszowie. W każdym
z tych miejsc było wprawdzie niewiele książek, ale biblioteka spełniała też
cele społeczne. Wraz ze szkołami or-

ganizowano wycieczki, spotkania autorskie, inne formy pracy.
W 1970 r. w lokalu prywatnym
o powierzchni 20 m. powstała w Ruszowie Filia Biblioteki. – W księdze
inwentarzowej pierwsza książka jest
wpisana pod datą 15 sierpnia 1968
roku. Kierownikiem nowopowstałej

Namaluj mi „Bajkowe święta”
Piętnastego grudnia 2021 r. odbyło się
podsumowanie konkursu zorganizowanego w Filii bibliotecznej w Ruszowie (budynek przedszkola). Konkurs
„Bajkowe święta” był adresowany
do wychowanków Samorządowego
Przedszkola w Ruszowie. Tego dnia
spotkaliśmy się z laureatami konkursu. Były pamiątkowe zdjęcia przy
nagrodzonych pracach, dyplomy i nagrody. Wpłynęło 59 prac z sześciu grup
przedszkolnych.

Komisja w składzie: Anna Grela,
Agnieszka Słupska, Agnieszka Szykuła-Żygawska postanowiła wyróżnić
i przyznać nagrody 15 uczestnikom konkursu. Nagrody otrzymali: Natalia Bil,
Nikodem Kurzępa, Kacper Staniszewski, Anastazja Naklicka, Edyta Marcola,
Oskar Szumski, Lena Byczek, Wiktor
Teterycz, Maksymilian Kolaja, Natalia Kostrubiec, Anna Turczyn, Zuzanna
Seń, Gabriela Nowosad, Marcel Żuk,
Lena Rycak. Gratulujemy!
Agnieszka Szykuła-Żygawska

Obecnie mamy w Bibliotece prawie 3500 woluminów, z czego w minionym roku zakupiliśmy prawie 350
nowych.
Zapraszamy czytelników w poniedziałki i wtorki (7.00-15.00).
Agnieszka Szykuła-Żygawska
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Ferie zimowe w bibliotece
Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie na okres ferii zimowych
(15-24 II) przygotowała dla swoich najmłodszych czytelników
ofertę. Miłym zaskoczeniem był tak duży odzew ze strony
zainteresowanych rodziców i dzieci, dlatego postanowiliśmy
przedsięwzięcie „powiększyć” o dodatkową, druga grupę.
Każdego dnia mieliśmy maksymalną frekwencję – 30 osób.

Celem naszych działań było zagospodarowanie w ciekawy sposób czasu
wolnego dzieciom. Do dyspozycji mieliśmy działającą przy bibliotece Izbę
Muzealną oraz dwie sale. Jedna z sal
– sala z literaturą dla dzieci i młodzieży służyła do zajęć ruchowych. W drugiej sali, gdzie mieliśmy do dyspozycji

duże stoły, odbywały się w tym samym
czasie zajęcia plastyczne.
Obydwie grupy odwiedziły Izbę
Muzealna, gdzie zapoznały się z kulturą materialną naszego regionu
sprzed stu laty. Kolejnego dnia mieliśmy w bibliotece kino. Seans filmowy
poprzedzony był prelekcją na temat

dawnej kinematografii. Dzieci z zainteresowaniem oglądały eksponaty:
stare odbiorniki telewizyjne, projektory i bajki na kliszach.
Na okres ferii przypadały Walentyki. Dzieci, więc dziergały z bibuły
wielkie serca dla swoich najbliższych.
Z chęcią uczestniczyły w zajęciach
z masą solną. W kolejne dni zaproponowaliśmy swoim podopiecznym
tworzenie zabawek z recyklingu. Były
węże z korków i meduzy z jednorazowych talerzyków, chmury z waty oraz
korale z makaronu.
Był również spacer w poszukiwaniu wiosny i warsztaty kulinarne podczas których wykonaliśmy gofry.
W ostatni dzień ferii uczestnicy
otrzymali od nas podziękowania za
fajną zabawę i upominki. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas
okaże się zachętą do kolejnych odwiedzin w biblioteki w Łabuniach.
Agnieszka Szykuła-Żygawska

Konkurs „Mój kochany pupil” rozstrzygnięty
Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie,
przy współudziale Przychodni Weterynaryjnej s.c. J. Łój i T. Dobrowolski
w Łabuniach zorganizowała gminny
konkurs plastyczny, poświęcony domowym zwierzakom: „Mój kochany pupil”. Jury w składzie: Adriana
Zwolan, Tomasz Mazur, Agnieszka
Szykuła-Żygawska spośród 160 prac
wybrało 5 laureatów w trzech grupach
wiekowych oraz przyznało 28 wyróżnień. Nagrody pierwsze otrzymali: Gabriela Burdzy, Karolina Kniaź, Iwona
Piłat, Amelia Górska i Kamil Bondyra.
Nagrodzone prace można oglądać do końca marca w holu Biblioteki
Publicznej Gminy Łabunie oraz w sali
Filii Biblioteki w Ruszowie (budynek
przedszkola).
Agnieszka Szykuła-Żygawska
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159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Władze gminy uczciły pamięć
powstańców styczniowych.
Dwudziestego drugiego
stycznia 1863 r. doszło do zrywu
niepodległościowego Polaków.
Pamiątką po powstaniu styczniowym
na terenie naszej gminy jest kurhan
usypany na cześć powstańców w parku otaczającym pałac w Łabuniach.
W piątek, 21 stycznia Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka oraz Zastępca Wójta – Sebastian Pełech złożyli we wspomnianym miejscu pamięci
wiązankę oraz zapalili znicze.
Dsk

Bezimienna mogiła
Na początku 2021 roku Pan
Waldemar Klimaszewski,
kolekcjoner i pasjonat
dawnych rekwizytów nabył
na jednej z zagranicznych
aukcji album fotograficzny.
Zawiera on ponad dwieście
fotografii autorstwa Niemca,
członka służby pracy Rzeszy
z czasu jego pobytu na terenie
okupowanej podczas II wojny
światowej Rzeczypospolitej.
Część tych zdjęć pochodzi
z Łabuń i rejestruje obecność
niemieckich żołnierzy
w pałacu, do którego eksmisji
z rozkazu Niemców zostały
zmuszone Siostry Franciszkanki
Misjonarki Maryi. Łabuńskie
zdjęcia pochodzą z okresu
po 1940 roku, gdy na placu
za pałacem Niemcy budowali
lotnisko.

do wymarszu, być może na pobliską
strzelnicę. Drugie zdjęcie zostało wykonane z tego samego miejsca kilka
minut później, gry żołnierze kierują
się w stronę wsi.

Na gazonie
przed pałacem widać
skromną mogiłę.
Znajduje się na prawo
od figury św. Józefa.

Bezimienna mogiła

Są w tym albumie dwa zdjęcia. Obydwa to kadry z okna piętra pałacu
w Łabuniach w kierunku zachodnim,
czyli od strony wjazdowej.
Jest pora południowa. Słoneczny
dzień. Słońce oświetla gazon i panoramę okolicy. Ustawieni w dwuszeregu żołnierze przygotowują się

■ Łabunie, lato 1941 r., na gazonie przed pałacem widoczna mogiła austriackiego żołnierza,
fot. zbiory Waldemara Klimaszewskiego
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Miejsce pochówku jest zadbane.
Mogiła jest otoczona rzędem ułożonych na skos cegieł, obsadzona kwiatami i zwieńczona niezbyt wysokim,
drewnianym krzyżem. Widnieje na
nim tabliczka. Niestety, inskrypcja
zawierająca informację o imieniu
i nazwisku pochowanego jest nieczytelna. Fotografia został zrobiona
w porze letniej 1941 roku, czyli krótko
po tym, jak Niemcy zmusili zakonnice
do opuszczenia pałacu w Łabuniach.

Początek wojny

Pierwsze bomby spadły na Łabunie
9 września 1939 roku. Pałac i klasztor sióstr FMM nie ucierpiał i stał się
twierdzą dla potrzebujących pomocy. Siostry przyjmowały uchodźców.
Żywiły, służyły pomocą studentom
szkoły lotniczej, uciekinierom (w tym
zakonnikom, rodzinom ziemiańskim)
i rannym żołnierzom. Donosiły posiłki
osobom zamkniętym w kościele parafialnym w Łabuniach.
Z każdym dniem naloty niemieckim samolotów i bombardowania były
częstsze. Najpierw w parku, a następnie w klasztorze pojawili się Niemcy.
Czternastego września zamieszkali w części sal zgromadzenia. Po 20
września w pałacu i okolicy trwały

strzelaniny. Ówczesna przełożona
zgromadzenia Sióstr FMM w Łabuniach, matka Klara następująco opisała wydarzenia z 22 września 1939 roku:
zaraz po południu znowu zaczęła się
kanonada. Żadna kula w nas nie trafiła,
gdy tymczasem żołnierze niemieccy co
chwilę byli zabijani. [...]

Bezimienna mogiła

Czerwony krzyż niemiecki pozbierał
swoich zmarłych i rannych – czytamy
w dalszej części dziennika – ale on nie
chciał zająć się żołnierzem austriackim,
którego zwłoki pozostały u nas. Nasze
siostry modliły się przy nim. Pod datą
22 IX 1940 roku również zanotowała:
Na wskutek naszych nalegań żołnierze
niemieccy zajęli się zmarłym żołnierzem, który w dalszym ciągu leżał przy
wejściu do klauzury. Ponieważ kanonada trwała w dalszym ciągu, więc oni
pochowali go przed klasztorem, przy
figurze św. Franciszka, postawili krzyż
drewniany na grobie i nam pozostawili adres do jego rodziny, która znajdowała się niedaleko Wiednia. Ten biedny
żołnierz, katolik miał szczęście umrzeć
i odpoczywać w klasztorze, gdzie modlono się za jego duszę.
Kilka dni później Niemcy opuścili
klasztor. Wkroczyła Armia Radziecka.

Zakonnice w dalszym ciągu żywiły
głodnych, opatrywały rany poszkodowanych.
Pod koniec 1940 roku Niemcy rozpoczęli tuż za parkiem budowę lotniska wojennego. Mimo gróźb Gestapo,
zakonnice w tym czasie nadal przebywały w klasztorze w Łabuniach.
Czwartego lub piątego czerwca 1941
roku władze niemieckie bezwzględnie
nakazały opuszczenie klasztoru. Siostry wraz z dziećmi udały się do Radecznicy.

Zgon austriackiego żołnierza
nie został odnotowany
w Urzędzie Stanu Cywilnego
gminy Łabunie. Mogiła
pozostaje anonimowa.
Być może dalsze badania,
lub zainicjowany kontakt
z ambasadą austriacką
w Polsce umożliwią ustalenie
informacji o pochowanym
żołnierzu.
Opisana historia stanowi nieodkrytą kartę w dziejach Łabuń podczas
II wojny światowej.
Agnieszka Szykuła-Żygawska

■ Łabunie, lato 1941 r., na gazonie przed pałacem widoczna mogiła austriackiego żołnierza, fot. zbiory Waldemara Klimaszewskiego
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IN MEMORIAM

Jan Panasiewicz

Eugeniusz Słupski

Roman Kostrubiec

Znany kilku pokoleniom mieszkańców
Łabuń i okolic wychowawca, pedagog
i trener. Aktywny
w dziedzinie oświaty,
ale także sportu i pożarnictwa. W 1981 roku zorganizował
przy szkole w Łabuniach młodzieżową drużynę Straży Pożarnej, której
następnie był opiekunem. Aktywnie
wspierał Klub Sportowy „Sparta Łabunie”. W 2016 r. podczas jubileuszu
100-lecia działalności Ochotniczej
Straży Pożarnej w Łabuniach, Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Lublinie został odznaczony Srebrnym medalem „Za zasługi dla
pożarnictwa”.

Dwudziestego drugiego marca w Warszawie zmarł Eugeniusz Słupski. Urodził się drugiego stycznia 1928 roku
w Łabuńkach. Jego ojciec – Władysław, nauczyciel w szkole powszechnej w Łabuńkach zginął w Dachau. Był
absolwentem Seminarium Nauczycielskiego w Szczebrzeszynie. W 1951 r.
wstąpił w Szczebrzeszynie w związek małżeński z Jadwigą Szubstarską.
Pracował jako pedagog, m.in. w szkole w Miączynie. Pogrzeb Eugeniusza
Słupskiego odbył się 28 marca. Został
pochowany na cmentarzu komunalnym w Zamościu.

Dwudziestego siódmego marca zmarł
Roman
Kostrubiec
(85 lat). Urodził się
dwudziestego ósmego lutego 1937 roku
w Ruszowie Kolonii, był Dzieckiem Zamojszczyzny.
W młodości muzykował. Pełnił funkcję przewodniczącego koła Związku
Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Łabuniach. W 2020 roku
został uhonorowany Złotym Medalem
za Zasługi dla Obronności Kraju. Prochy Romana Kostrubca spoczęły na
cmentarzu parafialnym w Łabuniach.

20 XII 1949 – 07 II 2022

02 I 1928 – 22 III 2022

28 II 1937 – 27 III 2022

Zmarli z gminy Łabunie
Magdziak Teresa
2021-12-16 († 84 l.)
Sokołowska Maria
2021-12-16 († 75 l.)
Lupa Tadeusz
2021-12-24 († 68 l.)
Flak Józef
2022-01-16 († 71 l.)
Rozkres Beata
2022-01-23 († 58 l.)
Ciuraszkiewicz Stanisław
2022-01-27 († 78 l.)
Cirut Lucyna
2022-02-05 († 96 l.)

Panasiewicz Jan
2022-02-07 († 72 l.)
Krupa Anna
2022-02-08 († 62 l.)
Krochmal Jerzy
2022-02-12 († 56 l.)
Mozoła Henryk
2022-02-23 († 67 l.)
Bęś Antoni
2022-03-08 († 68 l.)
Wiater Jerzy
2022-03-12 († 69 l.)
Miedźwiedź Feliksa
2022-03-16 († 94 l.)
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Łabuńskie gospodarstwa – Konie
Ludzi we wsiach było dużo, a roboty nie
było wcale. Taki rolnik, a przeważnie
byli tacy, co mieli po sześć morgów ziemi
(czyli około trzy hektary), to miał jednego konia, dwie albo trzy krowy i dwie
albo trzy świnie. [...]

Do cięższych prac, jak głębsza orka,
sąsiedzi się sprzęgali, to znaczy jeden
drugiemu pożyczał konia. Często z tego
powodu dochodziło do kłótni, bo zawsze
byli i są nadal ludzie, którzy nie dbają
o czyjąś własność, tylko starają się drugiego jak najwięcej wykorzystać. [...]
Do Wierzbia można było dojechać tylko w lecie, jak już droga wyschła. W zimie podróżowało się saniami. W okresie
deszczów drogi te były nie do przebycia.
Były trzy: jedna do Zamościa przez Łabuńki, przez mokradła i nie zmeliorowane łąki (jak było mokro, to można
było przejechać tylko w parę koni, pustym wozem).

Fragment książki
Jan Kapłon, Genowefa Radzykiewicz,
Rodzina Kapłonów z Wierzbia.
Wojna i czasy powojenne.
Wydawca: Biblioteka Publiczna Gminy
Łabunie, Łabunie 2020
Więcej dawnych fotografii na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie (zakładka Łabuńska Fototeka Cyfrowa)

