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Sesja odbyła się w czwartek, 30 czerwca. Za-
nim radni przystąpili do głosowań uchwał 
w  sprawie udzielenia wotum i  absoluto-

rium, Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka 
przedstawił raport o stanie gminy za 2021 rok. 

Jeżeli chodzi o budżet gminy, to zaplanowa-
ne na ubiegły rok dochody zostały zrealizowane 
w ponad 120%, a osiągnięty wynik finansowy to 
nadwyżka w kwocie prawie 8,5 mln zł.

Mimo panującej w ubiegłym roku pandemii 
udało się zrealizować wiele założonych planów 
dotyczących m.in. inwestycji na terenie gmi-
ny Łabunie. W  2021 roku rozpoczęto realiza-
cję wielu projektów: „Modernizacja i  wymiana 
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łabu-
nie”, „Energia słoneczna na terenie gminy Ła-
bunie” oraz „Budowa placu zabaw w Ruszowie”. 
W sumie otrzymane w 2021 roku dotacje celowe 
i  środki w  ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich wyniosły po-
nad 700 tys. zł i oprócz wcześniej wymienionych 
inwestycji dotyczyły takich projektów jak „Bądź 
aktywny” i  „Cyfrowy urząd przyjazny miesz-
kańcom” Rok 2021 to również rok wielu innych 
inwestycji, takich jak: przebudowa ul. Kościel-
nej w  Łabuniach ale i  przeznaczenie fundu-
szy na wykonanie dokumentacji projektowych 
na przebudowy i  remonty wielu innych dróg 
w gminie, które będą realizowane w latach na-
stępnych. Inwestowano również w  szkoły: wy-
budowano plac zabaw i  utwardzono plac przy 
szkole w  Łabuniach,. Przebudowano i  zmie-
niono sposób użytkowania części pomieszczeń 
szkoły podstawowej w  Łabuńkach Pierwszych 
na przedszkole. W 2021 r. wybudowano również 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Bródku, na 
które gmina zdobyła 2,5 mln zł dofinansowania. 
Kolejne lata to kolejne inwestycje. Gmina otrzy-
mała w  tym roku z  Funduszu Inwestycji Stra-
tegicznych ponad 7 mln zł. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na drogi, wymianę oświetlenia 
oraz na ochotnicze straże pożarne. W  planach 
jest także przebudowa boiska w Łabuniach oraz 
podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy 
poprzez budowę altan. dsk

Radni Gminy Łabunie w trakcie XXIX 
sesji jednogłośnie udzielili Wójtowi 
Mariuszowi Kukiełce wotum zaufania 
i absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu gminy za 2021 rok.

Pieniądze zostaną przeznaczone na drogi, oświetlenie i OSP:
4 mln 180 tys. zł – na „Poprawę infrastruktury drogowej na terenie 
gminy Łabunie”
2 mln 340 tys. zł – na „Poprawę infrastruktury oświetlenia uliczne-
go na terenie gminy Łabunie”
510 tys. zł – na „Budowę garażu OSP w Wólce Łabuńskiej”
Gmina Łabunie otrzyma fundusze w ramach drugiego naboru do Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Każdy samorząd mógł złożyć maksymalnie 3 wnioski. Gmina Łabunie 
złożyła trzy i na wszystkie otrzyma środki.

dsk

Ponad 7 mln zł
dla Gminy Łabunie
7 mln 30 tys. zł – tyle dofinansowania otrzyma Gmina 
Łabunie w wyniku drugiego naboru do Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Absolutorium

Jeżeli gmina otrzyma fundusze, to obiekty infrastruktury tury-
stycznej staną w  Barchaczowie, Łabuńkach Pierwszych, Łabu-
niach-Reformie, Majdanie Ruszowskim oraz w Mocówce, Wierz-
biu i w Wólce Łabuńskiej. Będą to drewniane, zadaszone altany 
z ławkami i stołem, stojakiem na rowery oraz koszem na śmieci. 

Celem inwestycji jest podniesienie atrakcyjności turystycz-
nej i rekreacyjnej gminy Łabunie. red

Nowe altany
w gminie Łabunie
W maju tego roku gmina złożyła za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska wniosek 
o dofinansowanie na budowę siedmiu altan.
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Podopiecznymi w  placówce są 
mieszkańcy gminy Łabunie. To 
osoby ze znacznym i  umiarkowa-
nym stopniem niepełnosprawno-
ści. W  ramach pobytu dziennego 
od poniedziałku do piątku uczest-
niczą m.in. w  warsztatach i  zaję-
ciach edukacyjnych. Organizują je 
opiekunowie zatrudnieni w  pla-
cówce. Podopieczni brali już udział 
m.in. w zajęciach kulinarnych, hi-
storii i warsztatach artystycznych. 
Sadzili również ogród i  kwiaty 
ozdobne, zagospodarowując przy 
okazji teren przy COM-ie. 

Budynek jest w  pełni przysto-
sowany do osób niepełnospraw-
nych. W  obiekcie o  powierzchni 
blisko 500 metrów kwadratowych 
znajdą się cztery sale terapeutycz-
ne, 2 pokoje mieszkalne, także ga-
binet pielęgniarski i  psychologa, 
salę rehabilitacyjna oraz łazienki 
i szatnie.
Pieniądze na inwestycję – 2,5 mln 
zł – samorząd pozyskał za pośred-
nictwem wojewody z  programu 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej „Centra opiekuńczo-
-mieszkalne”.

red

COM
już działa
Po roku od rozpoczęcia 
budowy ruszyło Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalne 
w Bródku. Placówka 
1 kwietnia tego roku 
rozpoczęła działalność. 

Inwestycję wykonywało wyłonione 
w  przetargu Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w To-
maszowie Lubelskim. W ramach prac 
wylano nowy asfalt, zrobiono zjazdy, 
utwardzono pobocza. Pojawiło się 
również nowe oznakowanie. 

Na remont drogi w  Majdanie Ru-
szowskim dołożyła się również Gmi-
na Łabunie. Radni podjęli uchwałę 
w  sprawie udzielenia Powiatowi Za-
mojskiemu pomocy finansowej w wy-
sokości ponad 14,5 tys. zł.

dsk

Nowa nawierzchnia drogi
w Majdanie Ruszowskim
Zarząd Dróg Powiatowych wyremontował 5,5 km drogi powiatowej 
na odcinku Majdan Ruszowski-Suchowola. asfalt pojawił się na 
dwustumetrowym odcinku w Majdanie Ruszowskim.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu uda-
ło się doposażyć plac zabaw w  Łabu-
niach o nowe urządzenia rekreacyjne. 
Pojawił się zestaw rekreacyjno-zaba-
wowy z interaktywnymi tablicami, lin-
kami i  zjeżdżalnią, tor tunelowy oraz 
trzy huśtawki, które pomieszczą sie-
dem osób. Inwestycję wykonała firma 
Happy s.c. z  Ciecierzyna. Koszt placu 
zabaw to prawie 60 tys. zł, z czego pra-
wie 37 tys. to dofinansowanie z Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Projekt zrealizowano 
przy wsparciu Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Ziemia Zamojska.

dsk

Nowy plac zabaw
Nowe urządzenia rekreacyjne 
pojawiły się na placu zabaw przy 
ul. Osiedlowej w Łabuniach.
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Zgłaszasz 
i budujesz
#DomBezFormalności

Dowiedz się więcej na:
www.dombezformalnosci.gov.pl

Lorem IpsumCo zyskujesz, budując 
#DomBezFormalności?

czas i pieniądze dzięki temu, że dokumenty możesz złożyć online

samodzielność – to Ty decydujesz, czy chcesz budować z kierownikiem 
i dziennikiem budowy czy bez

nnawet do 100 m kw. powierzchni użytkowej przy racjonalnym 
rozplanowaniu układu jednorodzinnego domu przeznaczonego na cele 
mieszkaniowe

co najważniejsze, zyskujesz własny dach nad głową. A gdy zmienią się 
Twoje plany życiowe, możesz go sprzedać, wynająć lub przepisać na inną 
osobę

Dzięki programowi każdy, kto ma 
działkę budowlaną, może wybu-
dować na niej – w  uproszczonej 
procedurze – dom do 70 m kw. 
powierzchni zabudowy w  celach 
mieszkaniowych lub rekreacyj-
nych. W  przypadku braku planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go warunki zabudowy wydawane 
są w 21 dni, a budowę można roz-
począć bezpośrednio po zgłosze-
niu. Z programu może skorzystać 
każdy, pod warunkiem, że inwe-
stycja zaspokaja jego własne po-
trzeby mieszkaniowe lub potrzeby 
rekreacyjne. Nie ma znaczenia stan 
cywilny, status społeczny czy sytu-
acja rodzinna. Budując #DomBez-
Formalności, można zaoszczędzić 
czas i  pieniądze, a  także zyskać 
samodzielność w decydowaniu. To 
inwestor decyduje, czy samodziel-
nie będzie pełnił rolę kierownika 
budowy, czy też zdecyduje się na 
powierzenie tej roli osobie z odpo-
wiednimi uprawnieniami.

Decyzja mieszkańców gmin 
o skorzystaniu z programu #Dom-
BezFormalności przełoży się na 
chęć zamieszkania na danym te-
renie, co w  dalszej perspektywie 
oznacza szansę na rozwój gmin, 
miast, czy przedmieść.

Na stronie internetowej www.
dombezformalnosci.gov.pl jest 
wyjaśnienie, na czym polega pro-
gram, jak z niego skorzystać krok 
po kroku, odpowiedzi na często 
zadawane pytania, a  także inne 
materiały edukacyjne.

Materiał nadesłany

Ułatwienia 
w budowie domów 
do 70 m.kw.
– zgłaszasz i budujesz
Ministerstwo Rozwoju 
i Technologii informuje 
o ułatwieniach w programie 
budowy domów do 70 m.kw.

Po wybuchu wojny na Ukrainie i  na-
pływem uchodźców do Polski pomoc 
potrzebującym świadczyli na począt-
ku sami mieszkańcy gminy oraz Urząd 
Gminy Łabunie organizując zbiór-
ki darów – również przy współpracy 
z  lokalnymi samorządami z  Niemiec. 
Obecnie kolejną formą wsparcia są 
rządowe środki finansowe, z których 
mogą skorzystać zarówno sami oby-
watele Ukrainy, jak i  osoby zapew-
niające im zakwaterowanie i  wyży-

wienie. Do tej pory na terenie Gminy 
Łabunie z  takiej pomocy skorzystało 
ok. 150 obywateli Ukrainy na kwotę 
ponad 50 tys. zł. Były to m.in. jedno-
razowe świadczenia pieniężne (300 
zł) i świadczenia rodzinne. Pomoc fi-
nansowa trafiła również do 14 miesz-
kańców i 2 podmiotów z gminy Łabu-
nie zapewniających zakwaterowanie 
i wyżywienie obywatelom Ukrainy na 
kwotę ok. 160 tys. zł. 

dsk

Ponad 200 tys. zł – tyle rządowych środków przeznaczono od 
24 lutego do tej pory w gminie Łabunie na wypłatę świadczeń 
obywatelom Ukrainy oraz mieszkańcom gminy, którzy 
zakwaterowali ich u siebie i zapewnili wyżywienie.

Montażem 137 solarów zajmie 
się firma DAJK Maciej Kań-
czugowski Sp. z o.o. w Lubli-

nie. Spółka dostarczy i zamontuje in-
stalacje w  ramach projektu „Energia 
słoneczna na terenie Gminy Łabunie”. 
Inwestycja ma być zrealizowana do 
końca września tego roku. 

Przypomnijmy – pierwotnie pla-
nowany montaż kolektorów słonecz-
nych zakładano wcześniej, ale wystą-
piły okoliczności, które wpłynęły na 
przesunięcie tego terminu. Korzyst-
ne rozstrzygnięcie przetargu udało 

się przeprowadzić za trzecim razem. 
Poprzednie musiały zostać unieważ-
nione, gdyż znacząco przekraczały 
zaplanowane wydatki na ten cel. War-
tość zamówienia z ofert przekraczała 
o  ponad 1 mln zł, co mogłoby wtedy 
wpłynąć negatywnie na budżet gminy 
oraz wymusiłoby konieczność zasto-
sowania dopłat od odbiorców. Mając 
na uwadze powyższe okoliczności 
zdecydowano o  powtórzeniu proce-
dury przetargowej aż do osiągnięcia 
wymaganej wartości zamówienia. 

red

Kolektory słoneczne
w gminie Łabunie
Prawie 140 kolektorów słonecznych zostanie zamontowanych 
u mieszkańców gminy Łabunie. Rozstrzygnięto przetarg na 
wykonawcę projektu.

Pomoc obywatelom Ukrainy
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Konsultacje odbyły się w  poniedziałek, 9 
maja w Domu Kultury w Łabuniach. Uczest-
niczyła w niej firma Egis Poland Sp. z o.o., 
która w składzie w konsorcjum z Egis Rail 
Sp. z o. o. oraz JAF-GEOTECHNIKA na zle-
cenie Centralnego Portu Komunikacyjnego 
realizuje Studium Techniczno-Ekonomicz-
no-Środowiskowe dla projektu “Budowa li-
nii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw 
i nr 56 Wólka Orłowska — Zamość — Toma-
szów Lubelski — Bełżec”. Podczas spotkania 
uczestnikom zostały zaprezentowane 4 wa-
rianty przebiegu kolei, w tym 3 przez tereny 
gminy Łabunie. 

Dodajmy – po spotkaniu konsultacyjnym 
zorganizowano zebrania z  mieszkańcami 
Ruszowa (odbyło się 22 maja) oraz Łabuń-
-Reformy (odbyło się 23 maja), podczas któ-
rych przedstawiono przybliżone projekty 
przebiegu linii kolejowej przez te miejsco-
wości. Spotkania miały na celu przybliżenie 
mieszkańcom, z czym może wiązać się bu-
dowa kolei oraz zaktywizowanie mieszkań-
ców w kierunku wzięcia udziału w konsul-
tacjach społecznych dotyczących budowy 
kolei. Jednocześnie Wójt Gminy Łabunie 
– Mariusz Kukiełka wystosował do uczest-
ników zebrań apel o składanie ankiet, gdyż 
wszelkie uzyskane na etapie konsultacji su-
gestie oraz informacje będą miały istotne 
znaczenie podczas doprecyzowywania roz-
wiązań projektowych w  trakcie kolejnych 
etapów planowanej inwestycji. 

Szczegóły na temat budowy kolei i prze-
biegu jej odcinka przez gminę Łabunie moż-
na znaleźć na stronie internetowej www.
cpk.pl w  zakładce o  nazwie „DLA MIESZ-
KAŃCÓW”.

dsk

Konsultacje 
w sprawie kolei
Mieszkańcy wzięli udział w drugim 
etapie konsultacji społecznych 
dotyczących wariantów przebiegu 
linii kolejowej przez gminę Łabunie.

Seniorzy dopisali
II Gminny Dzień Seniora przeszedł do historii. Udział 
w wydarzeniu wzięło ponad 120 mieszkańców gminy Łabunie.

W  upalną niedzielę, 19 czerw-
ca była równie gorąca atmosfera 
w  Domu Kultury w  Łabuniach. To 
tu po ponad dwóch latach prze-
rwy spowodowaną pandemią roz-
brzmiały: śmiech, radość, muzyka 
i śpiew. Wszystko za sprawą człon-
ków i sympatyków Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie, 
które przy wsparciu finansowym 
Urzędu Gminy Łabunie po raz dru-
gi zorganizowało Gminny Dzień 
Seniora. Frekwencja była wysoka. 

Na wydarzenie przybyło ponad 120 
mieszkańców w  “złotym wieku”. 
Gości powitała Prezes Stowarzy-
szenia – Pani Halina Piskorz oraz 
Wiceprezes – Pan Wiesław Zimer-
man. Potem rozpoczęła się część 
artystyczna w  wykonaniu uzdol-
nionych uczniów Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Łabuniach pod 
kierunkiem Pani Danuty Bosiak. 
Młodzież śpiewała utwory “z  tam-
tych lat”, tańczyła w stylizowanych 
strojach minionej epoki, grała na 
instrumentach oraz wykonywała 
widowiskowe akrobacje. Na scenie 
wystąpili: Wiktoria Jachymczyk, 
Lena Gromek, Milena Śliwińska, 
Oliwia Żuk, Amelka Górska, Alicja 
Piłat, Marcel Greszta, Igor Bur-
dzy, Wiktoria Życzkiewicz, Patry-
cja Rycak, Zuzanna Burdzy, Jakub 
Czekierda, Sebastian Sokołowski, 
Karol Churzępa, Karol Witkowski, 
Oliwia Suchara, Julia Helman oraz 
Kacper Maliszewski.

Po występach uczniów na sali 
pojawił się tort z dedykacją dla se-
niorów. Kolejna część artystycz-
na była wykonana przez członków 
i  sympatyków Stowarzyszenia. 
Były to występy kabaretowe, śpiew 
i  taniec tango. Na scenie wystąpi-
li: Wioletta Witkowska, Grzegorz 
Synowiec, Andrzej Kapera, Wie-
sław Zimerman, Dorota Szczepuch, 
Helena Wałaszyk, Halina Piskorz, 
Anna Bajaka, Stanisław Boć, Paweł 
Mróz, Renata Nicpoń, Irena Syc, 
Piotr Piłat i  Halina Dybzińska. Na 
koniec odbyła się potańcówka przy 
muzyce na żywo serwowanej przez 
Kapelę Grześki z Ruszowa.

Wśród zaproszonych gości – 
oprócz seniorów – na wydarzeniu 
obecni byli: Wójt Gminy Łabunie – 
Mariusz Kukiełka, Przewodniczą-
ca Rady Gminy Łabunie – Elżbieta 
Kuźma, Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Łabunie – Mariusz Kliza, 
proboszcz łabuńskiej parafii – ks. 
Andrzej Łuszcz.

dsk

http://www.cpk.pl
http://www.cpk.pl
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W środę, 13 kwietnia Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka oraz Przewodnicząca Rady Gminy 
Łabunie – Elżbieta Kuźma złożyli w miejscach pamięci wiązanki oraz zapalili znicze. Symbolem tej 
rocznicy w naszej gminie są Dęby Pamięci posadzone w ramach projektu patriotyczno-edukacyj-
nego „Katyń... ocalić od zapomnienia” objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Dęby Pamięci
– symbole Zbrodni Katyńskiej na terenie gminy Łabunie.

Dąb Pamięci przy Remizie Stra-
żackiej w  Wólce Łabuńskiej po-
święcony st. post. Wincentemu 
Rozkresowi
Starszy posterunkowy Policji Pań-
stwowej (pośmiertnie awansowany 
na aspiranta) Wincenty ROZKRES, 
syn Wincentego i  Julianny z  Wa-
lasów, ur. 18 lutego 1898 w  Wólce 
Łabuńskiej. 3 V 1935 ukończył Nor-
malną Szkołę Fachową w Sosnow-
cu. Co najmniej od 1936 służbę peł-
nił w  policji woj. wołyńskiego, we 
wrześniu 1939 na Posterunku w Za-
bramiu powiat Dubieński. Jeniec 
Ostaszkowa, rozstrzelany 1940 r. 
w Kalininie – obecnie Twer, pocho-
wany w Miednoje.

Dąb Pamięci przy Świetlicy Wiej-
skiej w Wierzbiu poświęcony na-
uczycielowi, redaktorowi i regio-
naliście Antoniemu Turczynowi
Antoni TURCZYN, s. Adama i Aga-
ty z Bigosów, ur. 9 kwietnia 1899 r. 
w  Wierzbiu. Absolwent Semina-
rium Nauczycielskiego w  Szcze-
brzeszynie. Obrońca Lwowa w 1918 
r., uczestnik wojny z bolszewikami 
1920. Związany z  Biłgorajem, wy-
dawca gazety „Ziemia Biłgorajska”, 
badacz folkloru (m.in. Wierzbia 
i Ruszowa) oraz Roztocza. Areszto-
wany przez NKWD, zamordowany 
26 marca 1945 roku w Riazaniu.

Cmentarz parafialny w  Łabuniach – pomnik upamiętniający ppor. Jana 
Antoniewicza
Ur. 10 maja 1910 r., syn Józefa i Agnieszki, urodzony w Polanach w gminie 
Krynice. Studiował we Lwowie, praktykę odbywał w Wilnie. Podporucznik 
służby zdrowia, lekarz medycyny z Ciechocinka. Zamordowany w Charkowie 
kwiecień – maj 1940 r. Jego rodzice przed 1939 r. kupili gospodarstwo w Ła-
buńkach, którego obok rodzeństwa był współwłaścicielem.

Dąb Pamięci na terenie ogrodu 
„Pawie Pióro” w  Łabuniach po-
święcony Włodzimierzowi Łunio-
wi
Posterunkowy Policji Państwowej 
Włodzimierz ŁUŃ, syn Szymona 
i Marii z Gajewskich, ur. 15.12.1908 r. 
w  Łabuniach, powiat Zamość. 
Skierowany w  1936 roku do Ra-
kowa, w  dawnym województwie 
wileńskim. Absolwent Normalnej 
Szkoły Fachowej dla Szeregowych 
Policji Państwowej w  Mostach 
Wielkich. Aresztowany w  listopa-
dzie 1939 r., więzienie Mołodecz-
no, więzienie Wilno, wywieziony 
z Czerwienia 9 maja 1940 r. przez 
226. pułk, do Mińska trafił 9 maja 
1940 r. Stracony w 1940 r. w Kuro-
patach.

Dąb Pamięci przy Urzędzie Gminy 
Łabunie poświęcony Tadeuszowi 
Curyłło
Porucznik Tadeusz CURYŁŁO, syn 
Marcina i Józefy z Siwców, urodzo-
ny ur. 16 VII 1914 w Józefowie na Lu-
belszczyźnie. Wg danych WRK 5 X 
1914 roku w Świętalce k/ Kraśnika. 
Absolwent szkoły handlowej w  Ja-
rosławiu (1933) i  Szkoły Podchorą-
żych Rezerwy Piechoty w  9 Pułku 
Piechoty Legionów w  Tomaszowie 
Lubelskim. Podporucznik miano-
wany 11 XI 1938. Pracował w Urzę-
dzie Gminnym w  Łabuniach (co 
najmniej w 1934 roku). Był zastępcą 
komendanta powiatowego przy-
sposobienia wojskowego w  Zamo-
ściu. W 1939 dowódca plutonu w 9 
Pułku Piechoty Legionów, Stracony 
w 1940 r. w lesie śmierci na Koziel-
skiej Górze pod Smoleńskiem, po-
chowany w Katyniu.

82. rocznica Zbrodni Katyńskiej

dsk
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Uroczystości odbyły się w nie-
dzielę, 24 kwietnia w koście-
le parafialnym w Łabuniach. 
Nabożeństwo w  intencji Oj-

czyzny odprawił proboszcz – ks. An-
drzej Łuszcz. Po mszy Wójt Gminy Ła-
bunie – Mariusz Kukiełka przedstawił 
zgromadzonym wiernym rys histo-

ryczny por. Edwarda Lachawca, a Po-
seł na Sejm RP i  Prezes Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg Zamość – Sławomir Zawiślak – 
podkreślił historyczne znaczenie pa-
triotyzmu i walki o Ojczyznę, również 
w nawiązaniu do obecnych wydarzeń 
wojennych na terenie Ukrainy.

Po nabożeństwie władze samo-
rządowe i  oraz delegacje pocztów 
sztandarowych przeszły na cmentarz 
parafialny w  Łabuniach, gdzie przy 
pomniku poległych złożono wiązanki 
i zapalono znicze.

Hołd bohaterom w  imieniu sa-
morządu oddał Wójt Gminy Łabunie 
– Mariusz Kukiełka, Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Łabunie – Mariusz 
Kliza, radni reprezentujący gminny 
poczet sztandarowy oraz Sekretarz 
Gminy Łabunie – Sebastian Pełech. 
W  uroczystościach rocznicowych 
wziął również udział prezes Zarządu 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Zamość – Poseł Sła-
womir Zawiślak, a także poczty sztan-
darowe ŚZŻAK, Dzieci Zamojszczyzny 
oraz Ochotniczych Straży Pożarnych 
z gminy Łabunie. 

dsk

Cześć i chwała bohaterom
Samorząd i mieszkańcy gminy Łabunie uczcili 77. rocznicę śmierci 
por. Edwarda Lachawca, partyzantów, żołnierzy Armii Krajowej 
i Batalionów Chłopskich oraz ludności cywilnej zamordowanej 
przez NKWD i UB w Łabuńkach Pierwszych.

Por. Edward Lachawiec ps. „Konrad”
Urodził się w  22 czerwca 1912 r. w  Łabuniach. Ukończył szkołę zawodową w  Zamościu. W  1933 r. odbył służ-
bę wojskową. Potem pozostał w wojsku jako żołnierz zawodowy. Cztery lata później awansował na plutonowe-
go. Poświęcił się pracy konspiracyjnej. Był jednym z  pierwszych, który przystąpił do organizacji czynnego ru-
chu oporu. Brał udział w  wielu walkach przeciwko Niemcom. Stoczył z  okupantem ponad 30 walk. W  lipcu 
1944 r. – na kilka godzin przed wkroczeniem wojsk sowieckich do Zamościa – wraz ze swoją kompanią dokonał 
symbolicznego aktu wyzwolenia miasta. 18 kwietnia 1945 r. otoczony przez NKWD i UB został zabity, a wraz z nim 
jego żołnierze i mieszkańcy Łabuniek. Za zasługi bojowe i bohaterstwo został awansowany na stopień porucznika 
i odznaczony Krzyżem Walecznych.
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100 lat obecności Sióstr FMM w Polsce

Dwudniowe uroczystości rozpoczęły 
w  środę, 29 czerwca od Mszy Kon – 
celebrowanej pod przewodnictwem 
ks. Mariana Rojka – ordynariusza Die-
cezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Wokół 
ołtarza zgromadzili się licznie kapłani, 
w tym proboszcz parafii w Łabuniach 
ks. Andrzej Łuszcz. Obecna była także 
s. Maksymilla Barbara Pliszka, prze-
łożona generalna sióstr Służebniczek 
Dębickich, reprezentująca również 
Konsultę WPŻZZ. Po nabożeństwie 
przy muzyce i  występach ar-
tystycznych goście wzięli 
udział w  poczęstunku. 
Zgromadzeni mogli 
również obejrzeć pre-
zentację Sióstr FMM 
pt. „Łabunie wczo-
raj i  dziś”. Zwieńcze-
niem obchodów było 
poświęcenie Drogi 
Krzyżowej oraz papie-
skie błogosławieństwo na 

zakończenie Jubileuszu. 
Drugiego dnia obcho-
dów – w piątek, 1 lipca 
została zorganizowana 
pielgrzymka śladami 
100-letniej obecności 

Sióstr FMM na Ziemi 
Zamojskiej, konferencja 

Biblijna, a także nabożeń-
stwo Drogi Krzyżowej.

W uroczystości udział wzięli: pani 
Monika Zawiślak reprezentująca pana 
wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę, 
reprezentacja Starostwa Powiatowego 
w  Zamościu, pan Mariusz Kukiełka 
wójt gminy Łabunie. Obecny był też 
zarząd Stowarzyszenia Służba Czło-
wiekowi (pani dyr. Agnieszka Bucior, 
pan Wiesław Rak), a także przedstawi-
ciele rodów Szeptyckich i Starowiey-
skich.

Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi obchodziły Jubileusz 
100-lecia. Główne obchody odbywały się w Zespole Pałacowo-
Parkowym w Łabuniach – siedzibie Sióstr FMM.



KWARTALNIK GMINY ŁABUNIE INFORMACJE
9

Po dwóch latach przerwy spowodo-
wanej pandemią do kalendarza imprez 
gminnych powróciła Wielka Majów-
ka – coroczna impreza organizowana 
przy wsparciu finansowym Wójta Gmi-
ny Łabunie – Mariusza Kukiełkę przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w  Łabu-
niach, tutejsze Sołectwo oraz Ochotni-
czą Straż Pożarną w Łabuniach. 

Podczas imprezy nie zabrakło 
muzycznych występów z  udziałem 
lokalnych artystów ludowych – m.in. 
KGW w  Łabuniach, Barchaczowskich 
Superbabek, Pana Stanisława Bocia, 
Duetu ONE – Pani Bożeny i  Kamili 

Wróblewskiej, dzieci ze szkoły w  Ła-
buniach, scholi kościelnej z  udzia-
łem ks. proboszcza Andrzeja Łuszcza 
i  Sióstr Franciszkanek Misjonarek 
Maryi w Łabuniach. Na scenie zapre-
zentowały się również zespoły: Ba-
beczki w  kropeczki z  Bondyrza oraz 
Jarzębina – twórca polskiego utworu 
na EURO 2012. Dla łasuchów przygo-
towano pieczone kiełbaski oraz do-
mowe ciasta pieczone przez Koło Go-
spodyń Wiejskich w Łabuniach, a dla 
najmłodszych – watę cukrową i dmu-
chany plac zabaw. 

red

Wydarzenie odbyło się we wto-
rek, 31 maja. Było nagrodą 
dla wolontariuszy, którzy 

uczestniczyli w  tegorocznej kampa-
nii hospicyjnej „Pola Nadziei”. W  ak-
cji uczestniczyły szkoły i  przedszkola 

z  Zamojszczyzny – również z  gminy 
Łabunie. 

W  ramach szerzenia i  promocji 
idei wolontariatu uczniowie działają 
ze Stowarzyszeniem, by tworzyć jak 
najbardziej komfortowe warunki dla 

pacjentów Hospicjum w  Łabuńkach 
Pierwszych. Formą docenienia pracy 
wolontariuszy był piknik, podsumo-
wujący Pola Nadziei 2021/2022. Wy-
darzeniu towarzyszyły liczne atrakcje 
oraz wspólny poczęstunek. 

Wydarzenie było organizowane 
przy wsparciu finansowym ze środ-
ków budżetowych gminy w  ramach 
Programu Współpracy Gminy Łabu-
nie z  organizacjami pozarządowymi 
i  innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 
terenie Gminy Łabunie na 2022 r. 

dsk, fot. santagalla.pl

Radość z pomagania
Animacje, gry i zabawy, słodki poczęstunek. Tak bawiły się dzieci na 
imprezie pod hasłem „Radość z pomagania” zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach 
Pierwszych przy wsparciu finansowym Gminy Łabunie.

Majówka w Łabuniach
Dużo słońca, muzyki, domowych wypieków i atrakcje dla maluchów 
– we wtorek 3 maja w otoczeniu łabuńskiego parku odbyła się 
Majówka. 

Podziękowania
◼ dla Wójta Gminy Łabunie za 

wsparcie finansowe imprezy,
◼ dla Sióstr FMM w Łabuniach za 

udostępnienie zespołu pałaco-
wo-parkowego w  Łabuniach 
pod organizację imprezy,

◼ dla członków KGW w  Łabu-
niach za organizację wydarze-
nia,

◼ dla strażaków z  OSP w  Łabu-
niach za nieocenioną pomoc 
w  organizacji przedsięwzięcia 
i  czuwanie nad bezpieczeń-
stwem uczestników imprezy,

◼ dla Mirosława Wolskiego 
z  Urzędu Gminy w  Łabuniach 
za nagłośnienie Majówki,

◼ dla wszystkich występujących 
na scenie oraz gości, którzy nie 
zawiedli i dopisali na majowym 
wydarzeniu.
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Leśny survival odbył się w  piątek, 
27 maja. Warsztaty przeprowadzili 
prawdziwi licencjonowani eksperci 
od sztuki przetrwania – Partyzanci 
Lubelszczyzny, szkolący również woj-
skowych, mający swoje telewizyjne 
programy m.in. w Polsat Sport. Spod 
parkingu w Łabuniach-Reformie gru-
pa ochotników wyruszyła w  las. Tu 

oprócz wiedzy teoretycznej w  ruch 
poszły kompasy. Dzieci uczyły się, jak 
się nim posługiwać i  jak inaczej po-
radzić sobie, gdy zabłądzimy lub gdy 
mech wyznaczający kierunek pół-
nocny rośnie również po południo-
wej stronie. Uczestnicy dowiedzieli 
się także, jakie rośliny zabezpieczają 
przed kleszczami i  komarami, gdy 

nie mamy spray’a od owadów, co jeść, 
by przeżyć, jak pozyskać wodę. Mło-
dzi survivalowcy budowali też szałas 
i uczyli się różnych metod wiązania lin 
w celu ewentualnego obezwładnienia 
napastnika lub ratowania w terenach 
górskich czy skalistych. Na koniec 
była próba wzniecania ognia przy po-
mocy krzesiwa. Po takiej dawce wie-
dzy przyszedł czas na odpoczynek 
zorganizowany w Leśniczówce w Ła-
buniach-Reformie. Było ognisko, pie-
czenie kiełbasek i jeszcze na koniec – 
survivalowa pierwsza pomoc, o której 
opowiadał ratownik medyczny.

Szczególne podziękowania kie-
rujemy do Nadleśnictwa Tomaszów 
Lubelski za udostępnienie terenu na 
organizację ogniska na terenie Leśni-
czówki Łabunie oraz Panom: Leśni-
czemu – Arturowi Wyskielowi i Podle-
śniczemu – Kamilowi Nagadowskiemu 
za pomoc w  organizacji warsztatów 
survivalowych. dsk

Leśny survival

Mural ze smerfami na warsztatach graffiti

Budowanie szałasu, rozpalanie ognia przy pomocy krzesiwa,
co jeść w lesie, gdy nie mamy pożywienia, jak nie zabłądzić w lesie 
– o tym w teorii i praktyce mogli dowiedzieć się młodzi uczestnicy 
warsztatów survivalowych zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka 
przez Wójta Gminy Łabunie – Mariusza Kukiełkę.

To już druga edycja gminnych warsz-
tatów graffiti. W ubiegłym roku w ra-
mach wakacyjnej edycji wydarzenia 
uczestnicy namalowali z grupą Sforky 
z Zamościa inne postaci z bajek, m.in. 
Bolka i  Lolka, Pszczółkę Maję oraz 
Reksia.

Tegoroczne warsztaty odbyły się 
w dniach 22 i  23 czerwca. Uczestnicy 

zmalowali kolejną część bajkowego 
graffiti na murze przy placu zabaw 
w  Łabuniach. Szare płyty betonowe 
– dzięki dzieciom i młodzieży z gmi-
ny Łabunie – zyskały kolorowy blask, 
rozweselając plac zabaw. Pierwszego 
dnia warsztatów uczestnicy pozna-
li w  teorii technikę sztuki street art 
a potem zabrali się za malowanie mu-

Smerfetkę, Gargamela i Papę Smerfa zmalowały w ramach 
dwudniowych gminnych warsztatów graffiti dzieci i młodzież 
z gminy Łabunie.
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ralu. Kolejny dzień to już zabawa ze 
sprayami. Znana grupa Stforky z Za-
mościa razem z  uczestnikami zma-
lowała postaci z bajki “Smerfy”. Dzie-
ciaki mogły również liczyć na ciepły 
posiłek, słodki poczęstunek i napoje.

II Gminne Warsztaty Graffiti zostały 
zorganizowane przez Wójta Gminy Ła-
bunie – Mariusza Kukiełkę. Zostały sfi-
nansowane w ramach Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

Dodajmy, że wszystkie produk-
ty na poczęstunek były zamawiane 
w  sklepie i  w  barach z  terenu gminy 
Łabunie tym samym wspierając lokal-
nych przedsiębiorców.

dsk

Strażacy ochotnicy z  Bródka otrzy-
mają nowy wóz bojowy marki VOLVO. 
To auto z  silnikiem o  mocy 280 kM 
z napędem 4x4 i zbiornikiem na wodę 
o  pojemności ponad 4 tys. litrów oraz 
zbiornikiem na środek pianotwórczy 
o  pojemności 500 l. Strażackie volvo 
będzie mieć pełne wyposażenie, w tym 
autopompę „szybkie natarcie”, maszt 
oświetleniowy i  urządzenia elektrycz-
ne pojazdu uprzywilejowanego. Koszt 
samochodu to 899 tys. zł, z czego 400 
tys. to promesa na dofinansowanie 
zakupu pojazdu. Pozostała kwota to 
środki z budżetu gminy. Przypomnijmy 
– promesę 11 kwietnia w  Komendzie 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Chełmie odbierał z rąk wicepremiera 
Jacka Sasina Komendant Gminny OSP, 
wiceprezes-naczelnik OSP Bródek 
– Paweł Mróz. Promesy na zakup wo-
zów strażackich otrzymały w powiecie 
zamojskim również: OSP Nielisz, OSP 
Bortatycze i OSP Dębowiec.

To kolejny nowy wóz strażacki 
w gminie Łabunie. W 2020 r. również 
bojowe VOLVO otrzymała OSP Ruszów. 

red

Nowe VOLVO dla strażaków z Bródka
Ochotnicza Straż Pożarna w Bródku wsiądzie niebawem do nowego 
wozu strażackiego. Podpisano już umowę na zakup pojazdu, który 
będzie służył mieszkańcom gminy Łabunie od jesieni tego roku.
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Uroczystości odbywały się w  piątek, 
27 maja na Rynku Wielkim w Zamo-
ściu. Poprzedziły je nabożeństwo 
odprawioną w  zamojskiej Katedrze 

przez bpa Mariana Rojka ordynariu-
sza diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 
Po mszy obchody przeniosły się na 
zamojski rynek, gdzie złożono meldu-

nek Zastępcy Komendanta Głównego 
PSP  nadbrygadierowi Krzysztofowi 
Hejduk. Odbył się również przegląd 
pododdziałów znajdujących się na 
Rynku. Podczas uroczystości wręczo-
no odznaczenia i  awanse strażakom 
reprezentującym wszystkie powiaty 
województwa lubelskiego, strażakom 
Komendy Wojewódzkiej oraz funk-
cjonariuszom Komendy Miejskiej PSP 
w Zamościu. Dla uświetnienia obcho-
dów na Rynku Solnym prezentowano 
pojazdy i  sprzęt zabytkowy Muzeum 
Pożarniczego w  Oseredku oraz foto-
grafie strażackie. Natomiast na Rynku 
Wielkim prezentowano nowoczesne 
pojazdy specjalistyczne. Była też defi-
lada strażacka kompanii honorowych 
oraz 30 pocztów sztandarowych. 

Gminę Łabunie w  tych wydarze-
niach reprezentował Sztandar Zarzą-
du Gminnego ZOSP RP złożony z  3 
osób: dh Zbigniewa Żuka, dh Jacka 
Jastrzębskiego i dh Bogusława Nowo-
sada. Z kolei w skład kompanii repre-
zentacyjnej wchodzili druhowie: Kon-
rad Hłobił, Mariusz Halej i  Bogusław 
Szast.

dsk, fot. Paweł Mróz

Nasi strażacy na obchodach 
140-lecia zamojskiej Straży Pożarnej
Przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych reprezentowali 
gminę Łabunie na uroczystościach z okazji Wojewódzkich 
Obchodów Dnia Strażaka połączonych z jubileuszem „140-lecia 
Straży Pożarnej w Zamościu” oraz obchodami 30-lecia Państwowej 
Straży Pożarnej. 

Sebastian Sokołowski znalazł się 
wśród 18 uczestników z całego powia-
tu zamojskiego, który przeszedł eli-
minacje gminne i dostał się do etapu 
powiatowego konkursu przeprowa-
dzonego w Komendzie Miejskiej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Zamościu. 
Turniej był zorganizowany w  trzech 
grupach wiekowych dla: uczniów 
szkół podstawowych i  ponadpodsta-
wowych. Pierwszy etap eliminacji po-
legał na rozwiązaniu testu jednokrot- nego wyboru, składającego się z  20 

pytań. Najlepsze osoby z każdej grupy 
zakwalifikowały się do ścisłego finału 
– eliminacji ustnych, w którym trzeba 
było udzielić szerszej odpowiedzi na 
kolejne, dość trudne pytania.

Udział w  eliminacjach powiato-
wych wzięła również uczennica Nata-
lia Czwórnoga z kl. VI ZSP w Łabuń-
kach Pierwszych.

Naszym reprezentantom gmin-
nym serdecznie gratulujemy i  życzy-
my kolejnych sukcesów. dsk

Wiedzą, jak zapobiegać pożarom
Sebastian Sokołowski – uczeń kl. VIII c Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Łabuniach zajął 4 miejsce w II grupie wiekowej 
na eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
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Po dwuletniej przerwie spowodowa-
nej pandemią koronawirusa, w  nie-
dzielne popołudnie 22 maja 2022 r. 
rozegrano pierwsze w tym roku w po-
wiecie zamojskim zawody sportowo-
-pożarnicze. Na stadionie sportowym 
w  Łabuniach w  konkurencjach szta-
feta pożarnicza 7×50 z  przeszkodami 
i  w  ćwiczeniu bojowym mierzyły się 
jednostki Ochotniczych Straży Pożar-
nych z gminy Komarów-Osada i gmi-
ny Łabunie.

Łącznie w zawodach udział wzięło 
12 drużyn – 4 z  gminy Komarów-O-
sada oraz 7 z gminy Łabunie w grupie 
A  (męskie drużyny pożarnicze) oraz 
jedna drużyna żeńska – z OSP Łabu-
nie, która wystartowała w  grupie C 
(kobiece drużyny pożarnicze).

Zawody nadzorowała komisja sę-
dziowska z  Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Zamościu 
na czele z  sędzią głównym zawodów 

Naczelnikiem Wydziału Operacyjno-
-Szkoleniowego mł. bryg. Przemysła-
wem Ilczukiem.

W  sztafecie pożarniczej 7×50 
z przeszkodami najszybsza okazała się 

drużyna z OSP Ruszów, za nią uplaso-
wała się drużyna z  Bródka; trzecia – 
OSP Łabunie.

W ćwiczeniu bojowym najlepsi byli 
druhowie z  Majdanu Ruszowskiego, 

na drugim miejscu – drużyna z  Ru-
szowa, a III miejsce w tej konkurencji 
zajęli strażacy z OSP Łabuńki.

Adam Sokołowski

Gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP

Klasyfikacja łączna wszystkich konkurencji dla 
jednostek OSP z terenu gminy Łabunie

miejsce jednostka sztafeta bojówka łącznie
grupa A

1 OSP Ruszów 51,96 s 35,54 s 87,5 pkt
2 OSP Majdan Ruszowski 58,31 s 31,25 s 89,56 pkt
3 OSP Łabunki 56,98 s 36,08 s 93,06 pkt
4 OSP Łabunie 55,74 s 37,58 s 93,32 pkt
5 OSP Bródek 54,94 s 43,54 s 94,48 pkt
6 OSP Wólka Łabuńska 58,62 s 84,97 s 143,59 pkt
7 OSP Barchaczów 62,31 s 76,66 s 143,97 pkt

grupa C
1 OSP Łabunie 62,28 s 44,55 s 106,83 pkt
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Świadczenia 
ratownicze 
dla druhów

Dotychczas strażacy z  naszej gminy 
złożyli około 50 wniosków o  przy-
znanie świadczeń. Pierwsze oficjalne 
wręczenie świadczeń ratowniczych 
w  wysokości 200 zł odbyło się 29 

kwietnia w  sali konferencyjnej Ko-
mendy Miejskiej PSP w Zamościu.

Świadczenia przysługują straża-
kom seniorom posiadającym wiek 

emerytalny oraz tym, którzy przez 25 
lat aktywnie uczestniczyli w  działa-
niach ratowniczo-gaśniczych.

red

Strażacy-seniorzy z gminy 
Łabunie sukcesywnie 
otrzymują świadczenia 
ratownicze za aktywne 
uczestnictwo w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych.

Pani Anna Swaczyna w kategorii „Pal-
ma wielkanocna wykonana techniką 
współczesną – dorośli i młodzież od 15 
roku życia” zajęła I miejsce, a II miej-
sce ex aequo wywalczyła w  kategorii 
„Palma wielkanocna wykonana tech-
niką tradycyjną – dorośli i  młodzież 
od 15 roku życia”.

Pani Anna nagrodę odebrała w so-
botę, 2 kwietnia w  Muzeum Wsi Lu-
belskiej, gdzie podsumowano Kon-
kurs Wielkanocny, organizowany 
przez Województwo Lubelskie. W wy-
darzeniu wzięli udział m.in.: europo-
seł Beata Mazurek, członek zarządu 
Zdzisław Szwed, dyrektor Skansenu 
Bogna Bender-Motyka oraz dyrektor 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w  Lu-
blinie Artur Sępoch.
Do konkursu zgłosiło się 1000 osób, 
a 450 prac zakwalifikowało się do eta-

pu wojewódzkiego. Uczestnicy rywali-
zowali w następujących kategoriach:
	pisanka wielkanocna wykonana 

techniką tradycyjną,
	pisanka wielkanocna wykonana 

techniką współczesną,
	palma wielkanocna wykonana 

techniką tradycyjną,
	palma wielkanocna wykonana 

techniką współczesną.
W każdej z wymienionych katego-

rii wytypowano laureatów w 3 podka-
tegoriach: dzieci i  młodzież poniżej 
15 roku życia, dorośli i młodzież od 15 
roku życia oraz praca zbiorowa.

W br. Pani Anna Sawczyna została 
dostrzeżona także przez lokalne wła-
dze. Otrzymała nagrodę wójta Gminy 
Łabunie w dziedzinie kultury.

dsk

Artystka ludowa z gminy Łabunie
jedną z najlepszych na Lubelszczyźnie
Pani Anna Swaczyna z Ruszowa zajęła I i II miejsce w Wojewódzkim 
Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocna.



KWARTALNIK GMINY ŁABUNIE Z  RADY  GMINY
15

Sesja XXVII
27 kwietnia 2022 r.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 2021 r.
W  ramach programu wznowiono działal-
ność Punktu Konsultacyjno-Interwen-
cyjnego ds. przeciwdziałania przemocy 
w  rodzinie i  rozwiązywania problemów 
alkoholowych w  Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Łabuniach. W punkcie 
w  ubiegłym roku odbyło się 20 spotkań, 
podczas których przeprowadzono roz-
mowy m.in. z  16 osobami z  problemem 
alkoholowym w  tym: 4 sprawcami prze-
mocy oraz 6 członkami ich rodzin. Z kolei 
w  zakresie kształtowania zdrowego stylu 
życia i promowania go bez używek szkoły, 
biblioteka oraz urząd gminy organizowały: 
konkursy, rajdy i warsztaty. 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w 2021 r. 
NZOZ Ośrodek Zdrowia w  Łabuniach nie 
zgłaszał przypadków osób uzależnionych 
i  zagrożonych uzależnieniem od narko-
tyków. Z  informacji posterunku policji 
w Łabuniach wynika, że na terenie gminy 
ujawniono 7 osób dorosłych posiadających 
marihuanę. W  ramach przeciwdziałaniu 
narkomanii szkoły organizowały zajęcia 
integracyjne i konkursy.
Sprawozdanie z działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łabuniach w 2021 r. 
W  ubiegłym roku pomocy społecznej 
udzielono 194 osobom. Zasiłki z  tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy przy-
znano 24 osobom, z kolei 17 osób otrzyma-
ło zasiłki na żywność, opał, leki i  remont 
mieszkania. W ramach programu „Posiłek 
w szkole i w domu” korzystało 1 dziecko. 
W ubiegłym roku na terenie gminy Łabu-
nie zamieszkiwało 13 dłużników alimenta-
cyjnych, z których 4 płaci alimenty. Ośro-
dek zapewniał również pomoc finansową 
w  postaci stypendiów i  zasiłków szkol-
nych czy pomoc w aktywizacji zawodowej. 

W ubiegłym roku 18 osób odeszło z syste-
mu pomocy społecznej. 
Sprawozdanie z realizacji Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Gminie Łabunie w 2021 r. 
Cel strategii to zapewnienie mieszkańcom 
gminy Łabunie bezpieczeństwa socjalne-
go do godnych warunków życia i rozwoju 
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu spo-
łecznemu. Realizowany jest przez udzie-
lanie świadczeń finansowych, pomocy 
rzeczowej czy wdrażanie osłonowych 
projektów socjalnych. W  ubiegłym roku 
pomocy w formie świadczeń finansowych 
i pomocy rzeczowej udzielono łącznie 109 
rodzinom, Liczba osób, którym przyznano 
świadczenia wyniosła 111, liczba osób w ro-
dzinach wyniosła 223. 
Sprawozdanie z realizacji Programu 
Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2021 r. 
Realizacja ubiegłorocznej edycji programu 
poprzedzona była najpierw konsultacjami 
społecznymi, a następnie podjęciem przez 
radnych programu realizacji zadań pożyt-
ku publicznego. Następnie ogłoszono kon-
kurs, na który wpłynęły 3 oferty w zakre-
sie dowozu dzieci niepełnosprawnych do 
szkół, sportu oraz wolontariatu na łączną 
kwotę 99,5 tys. zł. 
Informacja z realizacji „Programu 
opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Łabunie na 2021 rok”
Program był realizowany na podstawie 
umów m.in. z miastem Zamość, gdzie gmi-
na Łabunie pokrywała koszty przyjęcia psa 
do schroniska oraz z gabinetem weteryna-
ryjnym, w którym pokrywano koszty zwią-
zane z zapewnieniem opieki weterynaryj-
nej zwierzętom bezdomnym odłowionym 
z terenu gminy Łabunie. W ubiegłym roku 
na realizację programu wydano prawie 
40 tys. zł. Pieniądze pokryły m.in. koszty 
sterylizacji, kastracji, na zakup narzędzi 
do odławiania i  transportu bezdomnych 
zwierząt. W  2021 r. na terenie gminy Ła-
bunie zostało odłowionych 30 bezdom-
nych psów i  55 kotów, w  tym 3 psy trafiły 

do schroniska w  Zamościu, 4 przekazano 
organizacjom pozarządowym działającym 
na rzecz zwierząt, a 23 psy i 55 kotów zo-
stało przekazanych do adopcji. 
Uchwała w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Gminy 
Łabunie na lata 2021-2027
Przyjęta przez radnych strategia jest doku-
mentem określającym kierunki prowadze-
nia polityki prorozwojowej w  danej jedno-
stce, jej cele i pożądane efekty. Pozwala na 
uporządkowanie i  rozłożenie w  czasie pla-
nowanych działań oraz opisuje, jak będzie 
się rozwijał dany obszar, co będzie wyko-
rzystane jako atut, czego negatywny wpływ 
musi być neutralizowany. Zawiera zapis 
wizji – pożądanego obrazu danej jednostki 
oraz misji, której wypełnienie gwarantuje 
uzyskanie założonych efektów. Dodatkowo 
dokument stwarza możliwości korzystania 
z funduszy i działań strukturalnych Unii Eu-
ropejskiej.
Uchwała zmieniająca uchwałę 
w sprawie utworzenia samorządowej 
jednostki organizacyjnej Centrum 
Usług Wspólnych i nadania jej statutu
Przez przyjętą uchwałę Centrum Usług 
Wspólnych będzie mogło prowadzić spra-
wy z  zakresu rachunkowości Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bródku.
Uchwała w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy na rok 2022
Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów, 
dotacji celowych wydatków. Jest to zwią-
zane z obsługą kosztów dotyczących m.in. 
działań pomocowych dla obywateli Ukra-
iny przybyłych do Polski w wyniku konflik-
tu zbrojnego za wschodnią granicą (koszty 
związane z  zapewnieniem zakwaterowa-
nia i  wyżywienia dla osób, które przyjęły 
uchodźców czy na wypłatę jednorazowego 
świadczenia pieniężnego dla uchodźców 
z Ukrainy).
Uchwała w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy na rok 2022
Przyjęte przez radnych zmiany dotyczą 
zwiększenia planowanych dochodów oraz 
wydatków. Szczegóły na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Łabunie.

Sesja XXVIII
30 maja 2022 r.
Uchwała w sprawie przygotowania 
i przekazania projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Łabunie celem 
zaopiniowania do organu regulacyjnego
Projekt regulaminu określa prawa i  obo-
wiązki zarówno gminy jak i  odbiorców 
usług w zakresie dostarczania wody i od-

prowadzania ścieków. Regulamin określa 
m.in. warunki i  tryb zawierania umów, 
warunki przyłączania do sieci czy sposób 
rozliczeń w  oparciu o  ceny i  stawki opłat 
ustalone w taryfach. 
Uchwała zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Łabunie na 2022 rok
Podjęcie uchwały wynikało ze stwierdze-
nia nieważności uchwały Nr XXVI/229/2022 
Rady Gminy Łabunie z dnia 23 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Łabunie na 2022 rok w części obej-
mującej § 14 ust. 1 załącznika do uchwały. 
Chodzi o wyszczególnienie zabezpieczenia 
środków na realizację programu. 
Uchwała w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy na rok 2022
Podjętą uchwałą zwiększono m.in. docho-
dy i wydatki, a zmniejszono dotacje i środ-
ki celowe na realizację zadań z  zakresu 
administracji rządowej.

Uchwały Rady Gminy Łabunie
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Nazywam się Antoni Tadeusz Kolaja. 
Mam dwa imiona: urzędowo – Antoni, 
natomiast dla przyjaciół, znajomych, 
pracowników – Tadeusz. Moje zainte-
resowania, jeżeli chodzi o stolarstwo: 
od dziecka zawsze miałem zdolności 
manualne. Później przerodziło się to 
w życie zawodowe. 
Dominika Saran-Kudyba: Czy jest to 
rodzinna firma, z pokolenia na poko-
lenie?
Antoni Tadeusz Kolaja: Ja to stworzy-
łem od początku. W  naszej rodzinie 
nie było tradycji stolarskiej. Po mnie 
już tak – moi dwaj bracia – też są sto-
larzami i  u  mnie pracowali wiele lat. 
Później odeszli i utworzyli swoje firmy.
Od ilu lat działa firma?
Od 1 marca 1989 r. Firma istnieje 33 
lata. Mój czteroletni pobyt w  Italii 

dużo zmienił w  moim życiu i  rów-
nież w  mojej profesji. W  1992 r. wy-
jechaliśmy z  żoną Ewą do 
Włoch. Mieszkaliśmy w  oko-
licach Rzymy na początku 
było ciężko. Po pewnym cza-
sie znalazłem pracę w  zakła-
dzie stolarskim. Wtedy dużo 
zmieniło się w moim życiu, bo 
to stolarstwo, które ja znałem 
ze szkoły: metody, technolo-
gia jaką się wykorzystywało 
w Polsce to we Włoszech było 
wszystko zmechanizowa-
ne. My robiliśmy ręcznie 
dłutami, a  tam wszystko 
wykonywały automaty. Ja 
jednak zostałem bardziej 
przy rzemiośle ręcznym. 
Owszem – mamy również 

centra obróbcze do seryjnej produkcji 
elementów drewnianych. To są ma-
szyny cyfrowe natomiast ja generalnie 
zajmuję się niemalże rękodziełem. To 
jest mój konik, moja pasja. Wracając do 
Italii wykonywaliśmy prace w kościo-
łach w Rzymie i okolicy głównie meble 
sakralne. To już jest ręczna praca. Mój 
szef Rino nauczył mnie wiele i do Pol-
ski przeniosłem ten system działania. 
Tak naprawdę po czterech latach mo-
jej pracy, a  jedocześnie nauki – wró-
ciłem do Polski i  zacząłem tworzyć 
to samo. Nie było to łatwe, ponieważ 
żeby zdobyć renomę i  zaufanie, to 
trwało wiele lat. Pierwsze meble sa-
kralne były wykonane w  Hospicjum 
Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych 
zrobiliśmy ławki, okna, ołtarz i  kon-
fesjonały. W  Zamościu jedne z  naj-
większych drzwi wykonywaliśmy do 
kościoła pw. Brata Alberta. Tam jest 
ręczna rzeźba, sznycerka. Poza tym 
dużo drzwi robiliśmy w okolicach Za-
mościa, generalnie w całej Polsce. 
Wspomniał Pan wcześniej o  drugim 
zakładzie. Gdzie się znajduje?
Drugi zakład znajduje się też w  Ła-
buńkach Pierwszych, naprzeciwko 
szkoły. Tam w 2013 r. powstała druga 
część firmy, gdzie utworzyłem seryjną 
produkcję. Obecnie już 18 lat współ-
pracujemy z jedną z zamojskich firm, 
dla której produkujemy półfabrykaty. 
W tym miejscu pracują między innymi 
centra obróbcze CNC. 
Oprócz mebli sakralnych wykonuje-
cie również Państwo meble dla klien-
ta indywidualnego...
U mnie pracują trzy projektantki, któ-
re jadą do klienta, wykonują pomiary, 
robią projekty (pracujemy na trzech 
programach komputerowych do pro-
jektowania), później realizujemy za-
mówienie. Mamy trzy grupy stolarzy, 
którzy wykonują: szafy, meble ku-
chenne, biurowe, łazienkowe. My zaj-
mujemy się wszystkimi nietypowymi 

zleceniami. To, czego klient nie 
znajdzie w sklepie, to my to zro-
bimy. Wykonamy każdy mebel. 
Wykonujecie Państwo zarówno 
meble z  płyty, jak i  drewnia-

ne i  domyślam się, że przy-
jemniejsze w pracy są meble 
drewniane. 
Tak, meble drewniane to jest 
zupełnie inna praca. Mam kil-
ku pracowników, którzy wiele 

lat u mnie pracują i potrafią 
wszystko zrobić zarówno 
z drewna jak i z płyty. Mamy 
również od wielu lat swoją 
lakiernię, gdzie sami lakie-
rujemy. Nasz park maszy-
nowy liczy ok. 50 maszyn 

Meble z naszej Gminy
W ramach cyklu wywiadów z właścicielami firm z gminy Łabunie 
tym razem promujemy branżę meblarską. Jak się okazuje, mamy 
przedsiębiorczych biznesmenów, którzy w tej dziedzinie swoją 
pracę łączą z pasją. Mają talent, bo tworzenie mebli – zwłaszcza 
drewnianych – to nadal sztuka, a do tego zmysł prowadzenia 
biznesu. Nie jest łatwo, ale upór, wewnętrzna siła pozwalają 
na realizację celów. Tym razem udajemy się do dwóch firm 
działających w jednej branży, ale od siebie różnych: jedna 
z kilkudziesięcioletnią tradycją, druga – młoda, ale już mająca 
swoich klientów.

Na początek udajemy się do firmy DREWKOL ZAKŁAD 
STOLARSKI Antoni Tadeusz Kolaja w Łabuńkach Pierwszych. 
Samo biuro właściciela przedsiębiorstwa pozwala odzwierciedlić 
charakter prowadzonego biznesu: drewno, stylowe, tradycyjne 
meble, wiele dodatków w klimacie retro. Zaczynamy od podróży 
do Włoch, bo tu – można powiedzieć – ukształtowała się myśl 
i działanie w kierunku stworzenia firmy, która będzie tworzyć 
meble z charakterem...
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oraz dwa centra obróbcze CNC, są też 
urządzenia tradycyjne, ponieważ my 
robimy też metodą tradycyjną, tak jak 
się zawsze robiło – rzemiosło. Przez 
wiele lat broniłem się, by utrzymać 
ręczną pracę, jednak obecny rynek 
wymusił te zmiany. 
Czy Państwo byliby w  stanie zrobić 
np. meble kuchenne począwszy od 
stylu prowansalskiego, angielskiego 
po industrial, i  które cieszą się naj-
większym zainteresowaniem?
Robimy każde meble. Obecnie wyko-
nujemy dużo mebli nowoczesnych, 
w połyskach. Jesteśmy jedną z nielicz-
nych firm w  okolicy, która wykonu-
je meble angielskie to są rękodzieła. 
Pierwszą kuchnię angielską robiłem 
z  Robertem – moim przyjacielem, 
który pracuje u  mnie jako głów-
ny majster prawie od początku fir-
my (od 1996 r). Dla nas ta kuchnia to 
było wyzwanie do dzisiaj jest jeszcze 
dreszczyk emocji, bo udało nam się 
wykonać piękne meble, które istnie-
ją do dziś. Dom został sprzedany, ale 
kuchnia została. Wtedy nie spaliśmy 
po nocach, bo pracując przy tych me-
blach odkrywaliśmy kolejne karty sto-
larstwa. Powstała piękna jesionowa 
kuchnia muśnięta zieloną mgiełką. Te 
meble mają ponad 25 lat. To są meble, 
które się nie starzeją.
Gdzie wykonujecie Państwo najwię-
cej zamówień? Na rynku lokalnym 
czy bardziej poza Lubelszczyzną? Jak 
z klientami z gminy Łabunie?
Najwięcej zamówień wykonujemy na 
rynku lokalny, mamy również wie-
lu miejscowych klientów. Robimy też 
dużo mebli w  Warszawie i  okolicy. 
Przyjmujemy również do wykona-
nia całe mieszkania: podłogi, schody, 
drzwi i meble. Okna robimy, ale stan-
dardowymi się nie zajmujemy, Wyko-
nujemy zupełnie nietypowe okna, jak 
np. do kościołów.
Jaki styl meblowy wybierają najczę-
ściej Pana klienci?
To zależy od gustu i funduszy klienta. 
My nie robimy cały czas tego samego. 
Chyba nigdy żadne meble nam się nie 
powtórzyły, może jakieś pojedyncze 
elementy. Każde schody, każdy mebel 
generalnie zawsze się czymś różni. 
Można dostrzec pewne podobieństwa 
ale meble są niepowtarzalne.
Ceny poszły do góry. Zauważyliśmy 
już to w  trakcie pandemii. Wojna 
dołożyła swoje – szalejąca inflacja, 
koszty coraz większe, zaczyna być 
również zauważalny powolny, ale co-
raz bardziej widoczny – brak niektó-
rych produktów lub ich ograniczona 
ilość. Czy przez te czynniki Pana biz-
nes wyhamował?

Na początku mieliśmy spadek. Ludzie 
chyba bardziej przestraszyli się tego 
wszystkiego natomiast taka firma jak 
moja przetrwa wszystkie zawirowania, 
bo my robimy wszystko. Jeżeli nie będą 
miał zlecenia na wykonanie mebli do 
kościoła, to będę robił altany albo zro-
bię dach. Dla mnie to nie jest problem. 
Problem mają ci, którzy umieją robić 
tylko dachy, albo tylko drzwi. My ro-
bimy wszystko, bo jesteśmy w  stanie 
szybko przestawić się na co innego, my 
bierzemy wszystkie zlecenia. Przez ten 
cały okres nikogo nie zwolniłem. Cała 
ta sytuacja finalnie odbija się wzroście 
cen naszych usług.
Jadąc tutaj zastanawiałam się, czy 
znajdę się w biurze właściciela firmy 
wśród nowoczesnych mebli: biurka 
i  dodatków, czy będzie to tradycyj-
ny, drewniany styl, bo w końcu miej-
sce – biuro właściciela firmy potrafi 
dużo powiedzieć o nim samy. U Pana 
w biurze wszystko w drewnie, dodat-
ki retro, meble „z duszą”...
Lubię taki styl. Sam tworzyłem to 
wszystko. Fajnie się pracuje w  miej-
scu, które sam stworzysz, które jest 
ciepłe dla ciebie. Niekoniecznie ko-
muś musi się podobać. Muszę też 
powiedzieć, że bardzo dużo w firmie 
wykonują również pracownice w biu-
rze. Jedna z pań pracuje u mnie już ok. 
16 lat. Jest dyrektorem firmy, bo ja nie 
zawsze jestem obecny. 
Czy prowadząc taki biznes znajduje 
Pan czas na odpoczynek, urlop połą-
czony z wyjazdem?
Gdybym nie miał takich pracowni-
ków, o  których wspomniałem przed 
chwilą, to nie wyjechałbym. Ja ufam 
ludziom i wiele tej ufności zostawiam. 
W  innym przypadku byłoby ciężko. 
Nie byłoby możliwe wyjechać np. na 
dwa tygodnie. Musiałbym na ten czas 
zamknąć zakład,
Czy w  Pana ponad 30-letniej pracy 
zawodowej były chwile zwątpienia?

Był taki moment, gdy wróciłem z Italii. 
Przed wyjazdem za granicę już miałem 
swój zakład, który dobrze prospero-
wał. Wtedy już zatrudniałem 6-7 ludzi. 
Była to trochę inna stolarka w porów-
naniu do tej obecnej, czyli na miarę 
tamtych czasów. Po powrocie pierw-
sze miesiące były trudne, bo wydawało 
mi się, że mając tylu klientów wcze-
śniej, a  wszyscy wiedzieli, że tu jest 
stolarnia – przy głównej drodze, za-
kład będzie działał dobrze. Zawiesiłem 
szyld, na placu pojawiły się deski, stał 
samochód, a  więc widać było, że coś 
się tu dzieje, że firma odzywa. Jednak 
pierwsze pół roku było dla mnie zała-
mujące. Myślałem nawet, że ponownie 
wrócę do Włoch. Wielu moich znajo-
mych wracało i  mówiło, że w  Polsce 
wcale nie jest tak łatwo. Jak mnie nie 
było w kraju cztery lata, to ta Polska też 
się zmieniła. Jednak wytrwałem, obec-
nie mamy zlecenia na cztery miesiące 
do przodu. W  tej chwili już zbieramy 
zamówienia na późną jesień. Dodam, 
że nigdy nie miałem żadnej reklamy, 
tylko szyld przy zakładzie. Działamy 
z  polecenia i  to jest dla nas najwięk-
szą reklamą. Jak mamy pracy na tyle 
miesięcy do przodu to już wiem, że nie 
muszę się martwic redukcją zatrud-
nienia. To są moje obawy, bo czuję się 
odpowiedzialny za ludzi. Jeżeli komuś 
pasuje atmosfera panująca w  naszej 
firmie – rodzinna, nie korporacyjna, to 
przychodzi do pracy. Ja nie lubię zmie-
niać pracowników. Jeżeli ktoś przy-
chodzi, nauczymy go pracy i  zawodu 
to chciałbym, żeby został na wiele lat. 
I  takich pracowników mam. U  mnie 
ludzie pracują po dwanaście, siedem-
naście, dwadzieścia kilka lat, Ci ludzie 
nie szukają czegoś innego, dogadu-
jemy się i tak minęły 33 lata. Każdego 
roku 19 marca organizuję firmową 
imprezę z  okazji Dnia Stolarza (czyli 
Józefa, cieśli). Robimy to wydarzenie 
praktycznie od 26 lat.
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Być może takie rocznice 
będzie niedługo obchodzić 
kolejna firma, z której 
właścicielem również 
postanowiliśmy porozmawiać. 
Ta z kolei – działająca na 
rynku mebli stosunkowo od 
niedawna, produkująca meble 
w większości nowoczesne, 
już może pochwalić się sporą 
klientelą. To KHMeble z Łabuń 
– przedsiębiorstwo prowadzone 
przez Konrada Hłobiła.
Dominika Saran-Kudyba: Skąd po-
mysł na założenie firmy z branży me-
blarskiej?
Firma działa od września 2020 r. Kie-
dyś pracowałem w firmie, która robiła 
meble na wymiar i stąd wziął się pomysł 
na założenie działalności. Były to meble 
kuchenne, łazienkowe, szafy w zabudo-
wie. Była to praca w Zamościu. Praco-
wałem tam sześć lat. Po tym czasie wy-
jechałem za granicę zarabiać na własną 
działalność. Byłem tam około pięciu lat. 
Była to firma ogólnobudowlana.
Zakładał Pan firmę w czasie pandemii 
– ogólnie trudnym okresie dla przed-
siębiorców i niepewnym...
Ryzyko zawsze jest. 
Jak wyglądały początki Pana firmy?
Oczywiście najpierw był pomysł (na rok 
przed powrotem do Polski), że jednak 
wrócę zza granicy i otworzę tu coś swo-
jego i zacząłem działać. Znalazłem lokal 
jeszcze przed otworzeniem firmy, gdy 
byłem w  Niemczech. Wtedy go wyna-
jąłem. Znajduje się w dobrej lokalizacji, 
w  centrum Łabuń, przy głównej dro-
dze – krajowej 17-stce. Potrzebowałem 
hali, która pomieści wszystkie maszyny 
i  urządzenia. Później zarejestrowałem 
firmę i tak zaczęła działać. W między-
czasie – jeszcze przed założeniem fir-
my – kupiłem za pieniądze zarobione 
za granicą. Wcześniejszy zakup był ta-
kim zabezpieczeniem zanim otworzę 
firmę. Na drobny sprzęt, najbardziej 
potrzebny wydałem na początku ok. 
30 tys. zł. Koszty były oczywiście dużo 
większe, bo do tego doszedł zakup sa-
mochodu dostawczego. Wiedziałem już 
wtedy, że będę wykonywał m.in. meble 
kuchenne, szafy – wszystko z płyty wió-
rowej i z płyt lakierowanych. W drew-
nie u  mnie mebli nie da się zamówić, 
ale współpracuję z firmami, które wy-
konują fronty z drewna, więc dla klien-
ta w  takiej konfiguracji również mogę 
takie meble zrobić. Jednakże z  litego 
drewna mebli nie wykonuję.
Jak wyglądały pierwsze miesiące 
Pana działalności pod względem po-
tencjalnych klientów?

Na samym początku miałem już trzech 
klientów i od tego się zaczęło. Pierw-
sze realizacje to były kuchnie. Od tego 
czasu ceny wzrosły – o ok. 35% – 40% 
więcej. 
Czy zauważa Pan zastój w  dostar-
czaniu komponentów do produkcji 
mebli, które Pan zamawia? W  okre-
sie pandemii było to dość powszech-
ne zjawisko, które teraz – z uwagi na 
ogólnoświatowy kryzys – pogłębia się.
Czas oczekiwania wydłużył się pod ko-
niec ubiegłego roku. Wtedy było bar-
dzo ciężko, bo firmy czekały z realiza-
cjami przez problemy z dostępnością. 
Teraz wszystko się już unormowało. 
Najwięcej realizacji mam w  okresie 
przedświątecznym. Zamówienia skła-
dane są zazwyczaj pod koniec wakacji 
lub na początku roku, by zamontować 
meble przed świętami Wielkanocnymi. 
Okres letni jest bardziej stabilny. Kie-
dyś, jak ktoś brał urlop to robił remont. 
Dziś ludzie podróżują i  odpoczywają. 
Remonty zostawiają na później.
Jak wygląda współpraca Pana na linii 
klient – firma?
Pierwszy element to rozmowa z klien-
tem. Teraz bardzo powszechne jest za-
trudnianie projektanta wnętrz. Wtedy 
dostosowuję się do tego, co wymyśli 
projektant. Dostaję gotowy projekt, 
z  tego robię wycenę, a  następnie re-
alizuję zamówienie. Jeżeli z kolei ktoś 
nie zdecyduje się na taką opcję, to ja 
służę swoją pomocą w  wyborze ma-
teriałów, próbników. Również sam 
projektuję meble. Mam program do 
projektowania i  wykonywania wizu-
alizacji, więc mogę pokazać jak dane 
meble będą rzeczywiście wyglądały 
u  klienta w  domu. Wstępny projekt 
i  wycena jest darmowa. Jeżeli klient 
to akceptuje, podpisujemy umowę, 
klient płaci zaliczkę i działamy. 
Ile w  KHmeble trwa np. realizacja 
kuchni o powierzchni 10 m.kw.?
Jest to uzależnione od tego, z  jakich 
materiałów wykonana będzie ta kuch-

nia: czy z  frontów lakierowanych czy 
z płyty akrylowej bądź zwykłej. Szaco-
wany średni czas to 2-3 miesiące. 
Kto stanowi Pana klientelę? Czy więk-
szość to mieszkańcy gminy Łabunie?
Mam klientów z  różnych miejscowo-
ści. W  gminie Łabunie miałem pięć 
realizacji, a  reszta klientów to prak-
tycznie cały powiat zamojski oraz 
kilku z Lublina. Dużo osób jest z po-
lecenia, a reszta to poprzez stronę na 
facebook’u, gdzie wykupiłem reklamę. 
W jakim stylu gustują Pana klienci?
Klienci są różni. To co oni sobie zażyczą, 
ja im wykonuję. Ja osobiście lubię nowo-
czesne meble. Jak robię projekty klien-
tom, to staram się podążać za trendami. 
Obecnie królują szarości w macie.
Gdzie można znaleźć Pana firmę, jak 
się skontaktować?
Siedziba firmy KHmeble mieści się 
przy ul. Akacjowej w  Łabuniach, 
a  hala, w  której produkuje się meble 
znajduje się przy ul. Zamojskiej obok 
kwiaciarni – przy drodze krajowej nr 
17 na trasie Zamość-Tomaszów Lu-
belski. Można kontaktować się telefo-
nicznie pod nr: 665 129 726. 
Oprócz tego, że ma Pan swoją firmę, 
jest Pan również naczelnikiem Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Łabuniach. Ta 
funkcja wiąże się z byciem do dyspo-
zycji 24 h na dobę. Dodatkowo udziela 
się Pan społecznie organizując pokazy 
strażackie czy pomagając w organiza-
cji wydarzeń: gminnych czy szkolnych. 
Z kolei prowadzenie firmy – zwłaszcza 
na początku – zabiera sporo czasu. Jak 
Pan łączy tyle funkcji i znajduje czas na 
życie prywatne?
Wszystko to godzę, ale nierzadko 
kosztem życia prywatnego. Jeżeli ro-
bimy coś w remizie to zazwyczaj wie-
czorami – po pracy. Wtedy czas spę-
dzam w strażnicy. 
Zdarzyła się taka sytuacja, że montował 
Pan meble u klienta i musiał Pan prze-
rwać z uwagi na konieczność wyjazdu 
do gaszenia pożaru lub wypadku?
Ostatnio mieliśmy montaż mebli 
akurat u  klienta z  gminy Łabunie 
i  stamtąd wyjeżdżaliśmy do remizy 
i na akcję ratowniczą. Mój współpra-
cownik również jest strażakiem więc 
przerwaliśmy pracę i  pojechaliśmy. 
Klientka była wyrozumiała (uśmiech). 

Dziękuję za rozmowę
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Dnia 29 kwietnia 2022 roku w Szko-
le Podstawowej w Łabuniach od-

był się szkolny konkurs ortograficzny 
dla uczniów klas trzecich. Celem kon-
kursu było promowanie umiejętności 
w zakresie stosowania zasad ortogra-
ficznych języka polskiego, doskona-
lenie poprawności pisania, ćwiczenie 
wytrwałości oraz rozwijanie zaintere-
sowań polską pisownią. W  konkursie 
wzięło udział 6 uczniów z  klas trze-
cich, którzy pomyślnie przeszli etap 
klasowy.
Wyniki konkursu ortograficznego:
 I  miejsce zajął Grzegorz Byczek 

uczeń klasy 3b
 II miejsce zajęła Emilia Chwedyk 

uczennica klasy 3a
 III miejsce zajęli Kamil Cięciera 

uczeń klasy 3b oraz Karol Skraban 
uczeń klasy 3a

Szkolny konkurs
ortograficzny

Szkoła Podstawowa w  Łabu-
niach przystąpiła do 9 Edycji 
Kampanii Kilometry Dobra.

Celem akcji jest dofinanso-
wanie adaptacji i remontów budyn-

ków Stowarzyszenia oraz działań 
prowadzonych w  placówkach 
Stowarzyszenia na rzecz dzieci 
i  młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie w Zamościu.

Kilometry Dobra

Ożywić książkę – wyniki konkursu
Dwudziestego trzeciego maja 2022 
roku w  Szkole Podstawowej w  Ła-
buniach rozdano nagrody w  kon-
kursie  Ożywić książkę.  Na konkurs 
wpłynęło 60 prac uczniów klas 4-8. 
Komisja w  składzie: Dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Łabuniach 
Pani Agnieszka Szykuła-Żygawska, 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w  Łabuniach Pani Barbara 
Banaszkiewicz i  Zastępca Dyrektora 
Pan Roman Pulikowski, miała bardzo 
trudne zadanie, gdyż prace były po-
mysłowe i ciekawe.

Nagrody otrzymali:  Patrycja Go-
dzisz kl. 5b, Jakub Byczek kl. 5a, Oli-
wia Żuk kl. 5a, Dominika Sokołowska 

kl. 4a, Zuzanna Juszczak kl. 6a i Kamil 
Bondyra kl. 4a.

Wyróżnienia otrzymali:  Krystian 
Kiszka kl. 5b, Emilia Stadnicka kl. 6b, 
Krzysztof Słupski kl. 5b, Oliwier Ho-
łys kl. 6b, Jakub Gadecki kl. 6a, Lena 
Gromek kl. 5a, Jakub Chwiejczak kl. 
6a, Hanna Wolska kl. 4a.

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej 
w  Łabuniach był dniem wolnym od 
zajęć dydaktycznych, ale nie wolnym 
od zmagań sportowych zorganizowa-
nych przez nauczycieli wychowania 
fizycznego, specjalnie dla całej spo-
łeczności szkolnej na stadionie Spar-
ty Łabunie. Reprezentacje mieszane, 
z  każdej klasy, rywalizowały w  szta-
fecie na dystansie pół mili. Również 
klasy młodsze sprawdzały swoje siły 
na dystansie ćwierć mili. Rywalizacja 
była zacięta, ale humor wszystkim do-
pisywał, a uśmiech cały czas gościł na 
twarzach zebranych. Na zwycięzców, 
w każdej kategorii, czekały pamiątko-
we medale. Opiekę medyczną zapew-
niła pielęgniarka Pani Elżbieta Grądz.

Atrakcją imprezy była niewątpli-
wie nauka belgijki zorganizowana 
przez Samorząd Uczniowski. Taniec 
wzbudził wiele emocji oraz dostarczył 
mnóstwo radości.

Po konkurencjach rekreacyjno-
-sportowych czekały na uczniów 
pieczone kiełbaski i orzeźwiające na-
poje przygotowane przez Pana Łuka-
sza Garbacza i  Panią Anitę Kowalską 
z  Rady Rodziców oraz Panie ze sto-
łówki szkolnej. Rodzice zorganizowali 
również niespodziankę –  fotobudkę, 
która cieszyła się dużym zaintereso-
waniem. Dzieci wcielały się w  różne 
postacie, dobierały rozmaite gadże-
ty i  w  tych zabawnych przebraniach 
utrwalały ten szczególny dzień na wy-
sokiej jakości zdjęciach.

Dzień zakończyły pokazy stra-
żackie przygotowane przez OSP Ła-
bunie. Strażacy zaznajomili dzieci 
ze specyfiką swojej pracy, zachowa-
niem bezpieczeństwa w czasie poża-
ru oraz innych zagrożeń. Największe 
zainteresowanie wzbudził samochód 
ratowniczo-gaśniczy i  znajdujący 
się w  nim sprzęt. Wielką frajdą dla 
maluchów, ale i  nie tylko, było lanie 
wody. Wszyscy aktywnie uczestniczyli 
w spotkaniu.

Dzień Dziecka
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Sukcesy uczniów 
Szkoły Podstawowej 
w Łabuniach

Nazwisko i imię ucznia Klasa Średnia 
ocen

Sokołowska Dominika 4a 5,64
Wolska Hanna 4a 5,36
Kimak Natalia 4a 5,27
Kołodziejczyk Milena 4a 5,27
Bamburska Martyna 4a 5,27
Bondyra Kamil 4a 5,09
Lupa Maja 4b 5,45
Hereta Nino 4b 5,18
Kierepka Liliana 4b 5,00
Kitka Jakub 4b 5,00
Mazurek Anna 4b 5,00
Żuk Oliwia 5a 5,42
Wolska Maja 5a 5,33
Śliwińska Milena 5a 5,00
Kiszka Krystian 5b 5,42
Słupski Krzysztof 5b 5,25
Zwolan Amelia 5b 5,08
Godzisz Patrycja 5b 5,00
Sokołowski Dominik 5b 5,00
Gadecki Jakub 6a 5,00
Lachawiec Julia 6a 5,00
Garbacz Bartłomiej 6a 5,00
Górska Amelia 6b 5,33
Bill Martyna 6b 5,25
Wilk Kacper 6b 5,25
Piłat Alicja 6b 5,17
Hołys Oliwier 6b 5,08
Kusy Nikola 6b 5,00
Niemczuk Zofia 7a 5,00
Rycak Patrycja 8b 5,57
Janduła Patryk 8b 5,07
Życzkiewicz Wiktoria 8b 5,00
Sokołowski Sebastian 8c 5,50
Witkowski Karol 8c 5,36

Nazwisko i imię ucznia Klasa
Kania Dawid 4a
Ćwik Natalia 4b
Jachymczyk Wiktoria 5b
Topolski Hubert 6a
Kania Alan 6b
Stadnicka Emilia 6b
Gryszyn Szymon 7a
Branecka Nikola 8b

Stypendia naukowe

Stypendia sportowe

Miło nam poinformować, że w  XVIII 
Powiatowym Konkursie Twórczości 
„Nasza mała Ojczyzna” pod patrona-
tem Wójta Gminy Nielisz uczniowie SP 
w Łabuniach spisali się na medal.
Nagrody otrzymali:
Maksymilian Madeja i  Krzysztof 
Niemczycki z klasy II, a wyróżnienie 
otrzymał Wiktor Rozkres z klasy III a.

„Zawsze niech
będzie...”

Miło nam poinformować, że uczniowie 
SP w Łabuniach, biorący udział w kon-
kursie plastycznym, otrzymali nagrodę 
i wyróżnienia za prace plastyczne.

I  miejsce  otrzymał  Wiktor Roz-
kres z klasy III a.

W grupie II ( klasy IV-VIII) I miej-
sce  w  formie muzycznej zajął zespół 
„Śmiechy” w składzie: Amelia Górska, 
Alicja Piłat, Emilia Stadnicka, Niko-
la Kusy, Marcel Greszta, Alan Kania, 
Marcin Jastrzębski z klasy VI b.

W  grupie I  ( klasy I-III)  I  miej-
sce  w  formie muzycznej, za-
jął  duet  w  składzie: Lena Helman 
i Krzysztof Niemczycki z klasy II a.

Opiekunem grup muzycznych jest 
P. Małgorzata Kubacka. 

Wyniki XX Wojewódzkiego Konkursu 
Twórczości literackiej, Plastycznej, 
Muzycznej, Teatralnej, Tanecznej.

W  środę,  11 maja posadzono piękne 
kwitnące głogi i rajskie jabłuszka oraz 
kilkadziesiąt tuj, czyli kolumnowych 
żywotników zachodnich. Chciano 
w  ten sposób upiększyć teren wokół 
naszej szkoły. Pomysłodawcą przedsię-
wzięcia była Pani Małgorzata Czuj. Za-
kupiono sadzonki i  11 maja Rodzice 
stawili się na akcję. Panie i  panowie: 
Anita Kapłon – Kowalska, Wojciech 
Piłat, Dariusz Bratko, Grzegorz Hel-
man, Robert Byczek, Rafał Krupa, Pan 
Madeja, Patrycja Dziwura, Katarzyna 
Skotnicka, Mariusz Słupski, Stanisław 
Słupski, Maciej Gadecki, Jerzy Pastusz-
ka oraz Pani Monika Górska z  zaan-
gażowaniem i  ze znawstwem podjęli 
się wykonania zadania i  sprostali mu 
w 100 procentach. Uczniowie również 
brali udział w  pracach ogrodniczych, 
zwłaszcza klasa 8A oraz część klasy 6A. 
Udzielał się również ksiądz Mariusz, 
Pani Dorota Sołoducha i Pan Kierownik 
Wiesław Kulasza z  Panem Edwardem 
Petrykiem, który rośliny opalikował, 
otoczył siatką i  podlewa do dziś. Po-
dobnie klasa 6B z Panem Zbigniewem 
Podkańskim zaangażowała się w  sa-
dzenie roślin. Palików dostarczył tata 
Marcina Jastrzębskiego (6B). 

Zmiana architektury
krajobrazu wokół
szkoły w Łabuniach

7 kwietnia
Światowy Dzień 
Zdrowia

W roku szkolnym 2021/2022 
w  Szkole Podstawowej 
w  Łabuniach po raz ko-
lejny realizowano XVI 

edycję  Ogólnopolskiego Programu 
Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Program współorganizowany jest 
przez  Główny Inspektorat Sanitar-
ny  oraz  Polską Federację Producen-
tów Żywności Związek Pracodaw-
ców  w  ramach  realizacji strategii 
WHO dotyczącej diety, aktywności 
fizycznej i zdrowia.

Celem Programu „Trzymaj For-
mę!” jest edukacja w  zakresie trwa-
łego kształtowania prozdrowotnych 
nawyków wśród  młodzieży szkolnej 
i  ich rodzin  poprzez promocję  zasad 
aktywnego stylu życia i zbilansowanej 
diety, w  oparciu o  odpowiedzialność 
indywidualną i wolny wybór jednostki.

Program realizowano w  klasach 
5-8.  W  każdej klasie grupa uczniów 
przygotowała gazetkę ścienną lub wy-
konała model przedstawiający pirami-
dę żywieniową. Na godzinach wycho-
wawczych omówiono główne założenia 
zdrowego odżywiania. W  niektórych 
klasach przygotowano i skonsumowa-
no zdrowe kanapki i sałatki.



KWARTALNIK GMINY ŁABUNIE W SZKOŁ ACH S IĘ  DZ IEJE
21

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

W XIX powiatowym konkursie plastycznym im. Marii Konop-
nickiej pod patronatem Starosty Krasnostawskiego docenione 
zostały prace przedszkolaków. Nagrodę otrzymała Liliana Gór-
ska z grupy 3a, opiekun: A. Grela. Wyróżnienia otrzymały Lena 
Winnik i Natalia Bil z grupy 3a, opiekun: A. Grela.
Dawid Nowakowski z  grupy 3b zdobył wyróżnienie w  Woje-
wódzkim Konkursie Plastycznym „Wielkanocna kartka ze zwie-
rzęciem z zamojskiego zoo’’. Opiekun: B. Gęborys.
Dawid Nowakowski z grupy 3b zdobył Nagrodę w Ogólnopolskim 
Konkursie Twórczości Plastycznej „Świat w  oczach najmłod-
szych – Przyjaźń barwami malowana”. Opiekun: B. Gęborys.
Przedszkolaki z  grupy 5a zostały Laureatami Wojewódzkiego 
Konkursu Plastycznego „Moje Zakątki”. Nagrodę w  konkursie 
otrzymała Lena Rycak – opiekun: J. Sokołowska oraz – Wyróż-
nienie Jan Celiński, opiekun: J. Sokołowska.
Szymon Kapłon z grupy 3a otrzymał Wyróżnienie w Ogólnopol-
skim Konkursie Twórczości Plastycznej „Świat w oczach naj-
młodszych – Przyjaźń barwami malowana”. Opiekun: A. Grela.
Wiktor Teterycz z grupy 4a zdobył Wyróżnienie w Międzyna-
rodowym Konkursie plastycznym pt. „Wesołego Alleluja. Opie-
kun: A. Słupska 
Kinga Cybula z grupy 5b otrzymała Wyróżnienie w Wojewódz-
kim Konkursie Plastycznym „Niesamowity Świat Mórz i Oce-
anów”. Opiekun: B. Rybacha.
Nadia Szajewska z grupy 3b zdobyła I miejsce w Międzynaro-
dowym Konkursie Plastycznym „Pejzaże osobliwe”. Opiekun: 
B. Gęborys.
Wiktor Teterycz z grupy 4a zdobył Wyróżnienie w Wojewódz-
kim Konkursie Plastycznym Rodzina – Rodzinna Podróż pod 
Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i  Starosty Kra-
snostawskiego. Opiekun: Agnieszka Słupska.
Patryk Pałka z grupy 4b otrzymał Wyróżnienie w Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym „Na początku była miłość” – Moja 
rodzina. Opiekun: Iwona Zwolan.
Marcel Zwolan z grupy 4b zdobył I miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Wiosna kolorami się mieni”. Opiekun: 
Iwona Zwolan.

Sukcesy przedszkolaków Święto Rodziny 
w Przedszkolu Samorządowym 
w Ruszowie

Drugiego czerwca dzieci wystąpiły z  programem arty-
stycznym dla swoich Rodziców. Po występach przedszko-
laków wszyscy bawili się na festynie zorganizowanym na 
placu przedszkolnym. Największą atrakcją dla dzieci były 
dmuchane zabawki, malowanie twarzy, postaci z  bajek, 
oraz wata cukrowa. Rodzice wraz ze swymi pociechami 
pokazali, że potrafią się wspólnie bawić i aktywnie spędzić 
czas. Przedszkole dziękuje organizatorom festynu.

Anna Grela

Uczniowie wyróżnieni stypendium Wójta w  roku 
szkolnym 2021/2022.

Stypendia za wyniki w nauce:
• Dominika Sokołowska, kl. IVa, średnia ocen 5,64
• Patrycja Rycak, kl. VIIIb, średnia ocen 5,57
• Sebastian Sokołowski, kl. VIIIc, średnia ocen 5,50
• Karol Witkowski, kl. VIIIc, 5,36

Stypendia za wyniki sportowe:
• Alan Kania, kl. VIb, brązowy medalista 

Mistrzostw Europy Karate Kyokushin Warna 2022
• Dawid Kania, kl. IVa, brązowy 

medalista Mistrzostw Europy Karate 
Kyokushin Katowice 2021

Stypendia Wójta Gminy Łabunie dla uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Łabuniach
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łabuńkach Pierwszych

Ósmego marca w naszym przedszkolu 
panowała radosna atmosfera. Chłopcy 
ze szczególnym zaangażowaniem sta-
rali się aby ten dzień uczynić wyjątko-
wo miłym. Obdarowywali dziewczynki 
upominkami i  kwiatami, oraz złożyli 
życzenia, tradycyjnie zaśpiewali swo-
im koleżankom uroczyste „100 lat”.

Barbara Małys

Dzień Kobiety

Dziewiątego marca przedszkolaki 
z Samorządowego Przedszkola w Ła-
buńkach Pierwszych wybrały się na 
wycieczkę do Manufaktury Słodyczy 
„Tęcza” w  Zamościu w  celu poznania 
zawodu cukiernika. Przedszkolaki 
miały okazję zobaczyć jak powstają 
słodkie arcydzieła we wszystkich ko-
lorach tęczy. Barbara Małys

Wycieczka do
Manufaktury Słodyczy

W poniedziałek 21 marca przedszkola-
ki pojawiły się w przedszkolu ubrane 
w  wiosenne kolory, dominował kolor 
zielony. W  tym dniu było mnóstwo 
atrakcji, ale najbardziej oczekiwaną 
przez dzieci atrakcją był spacer po 
okolicy z ,,gaikami – maikami” wyko-
nanymi przez dzieci. Barbara Małys

Pierwszy dzień wiosny

„Dziś w naszym przedszkolu Panowie i Panie
odbyło się Zajączków i Wiewiórek pasowanie”

Ósmy kwietnia 2022 r. to dzień, który 
na długo pozostanie w pamięci dzie-
ci z  najmłodszych grup przedszkol-
nych Samorządowego Przedszkola 
w  Łabuńkach Pierwszych. Wszystko 
za sprawą uroczystego pasowania na 
przedszkolaka, dzięki któremu nasze 
maluszki włączone zostały do spo-
łeczności przedszkolnej i  rozpoczęły 
swoją przygodę z edukacją. W krótkiej 
części artystycznej dzieci zaprezento-

wały swoje umiejętności – dając tym 
samym dowód, jak dużo już potrafią. 
Recytując wierszyki, tańcząc i śpiewa-
jąc piosenki udowodniły, że są godne 
by stać się prawdziwymi przedszkola-
kami. Po występach i uroczystym zło-
żeniu przyrzeczenia Pani Dyrektor, za 
sprawą „magicznego ołówka” doko-
nała aktu pasowania „ZMIENIAJĄC 
DZIECIAKI W PRAWDZIWE PRZED-
SZKOLAKI”

Dwunastego kwietnia przedszko-
laki z Samorządowego Przedszkola 
w  Łabuńkach Pierwszych z  grupy 
3-latków i  4-latków brały udział 
w  warsztatach wielkanocnych, 
które odbyły się w  „Książnicy Za-
mojskiej” w  Zamościu. W  czasie 
spotkania przybliżono dzieciom 
tradycje wielkanocne.

Barbara Małys

Warsztaty 
Wielkanocne

Dnia 20 maja przedszkolaki udały się 
z  wizytą do Miejskiej Straży Pożar-
nej w  Zamościu. W  trakcie spotkania 
poznały wyposażenie wozów stra-
żackich, sprzęt, jaki używa strażak 
podczas akcji ratunkowych, zwiedzi-
ły stanowisko kierowania, w  którym 
odbiera się zgłoszenia o  pożarach 
i  wypadkach, miały także okazję ob-
serwacji strażaków szykujących się do 
wyjazdu na akcję ratunkową.

Barbara Małys

Wycieczka do
Straży Pożarnej
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Trzynastego maja odbył się „Po-
kaz Mody Patriotycznej”, w ra-
mach realizowanego Między-

narodowego Projektu Edukacyjnego 
„Piękna Nasza Polska Cała”. Tego 

dnia przedszkolaki również wykonały 
piosenkę projektową „Piękna Nasza 
Polska Cała”. Była to piękna lekcja pa-
triotyzmu.

Barbara Małys

„Pokaz Mody Patriotycznej”
Dwudziestego drugiego kwietnia 
w  ramach Międzynarodowego Pro-
jektu Edukacyjnego „Piękna Nasza 
Polska Cała” dzieci z Samorządowego 
Przedszkola w Łabuńkach Pierwszych 
wykonały prace plastyczne w  formie 
listu do przyszłych pokoleń i umieści-
ły je w „Kapsule czasu” pod wspólnie 
zasadzonym drzewem. List zawierał 
wskazówki jak żyć ekologicznie.

Barbara Małys

Dzień Ziemi

Obchody świąt majowych dla przed-
szkolaków były doskonałym czasem 
do kształtowania u dzieci postaw pa-
triotycznych, do budzenia poczucia 
przynależności i dumy z faktu ,że je-
steśmy Polakami i wszystko co polskie 
jest ważne i bliskie. Podsumowaniem 
tygodnia patriotycznego był udział 
w uroczystej akademii przygotowanej 
przez uczniów Szkoły Podstawowej.

Barbara Małys

3 maja – Święto Konstytucji

Dzień Dziecka w naszym przedszkolu 
odbył się „na sportowo”. W  tym dniu 
przedszkolaki wykazywali się umie-
jętnościami sportowymi. Nie obyło się 
bez słodkości i prezentów. 

Barbara Małys

Dzień Dziecka

Przedszkolaki z  Samorządowego 
Przedszkola w Łabuńkach Pierwszych 
poznały symbol naszej gminy – herb. 
W ramach realizacji Międzynarodowe-
go Projektu Edukacyjnego „Piękna Na-
sza Polska Cała” wykonały herb Gminy 
Łabunie. Barbara Małys

Herb Gminy Łabunie

Siódmego czerwca dzieci naszego 
przedszkola wybrały się na wyciecz-
kę do Wioski Przygody Frajda, poło-
żonej w  malowniczej wsi Bliżów na 
Roztoczu. Atrakcje, które tam czekały, 
umożliwiły najmłodszym swobodną 
i kreatywną zabawę. Nic nie daje tyle 
radości, co beztroska zabawa na świe-
żym powietrzu...

Barbara Małys

Wycieczka do Bliżowa

Dziesiątego czerw-
ca odbył się Piknik 
Rodzinny, który 
był uczczeniem 

Dnia Mamy, Dnia Dziecka 
i nadchodzącego Dnia Taty. 
Po wspólnych zabawach, 
zawodach sportowych ro-
dzice zostali zaproszeni do 
zwiedzania nowo powstałe-
go przedszkola.

Barbara Małys

Dzień Rodziny
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Dwudziesty pierwszy marca, najczę-
ściej kojarzony w szkole z „Dniem wa-
garowicza”, tym razem wyglądał ina-
czej. Uczniowie kolorowo i wiosennie 
ubrani, zamiast tradycyjnych pleca-
ków, przynieśli książki i zeszyty w zu-
pełnie innych rzeczach, czasem bar-
dzo oryginalnych. Oprócz wszelkiego 
rodzaju siatek i jednorazówek, nie za-
brakło koszyków, walizek, transpor-
terów na zwierzęta czy szuflad. Jedna 
z uczennic swoje rzeczy miała w wóz-
ku dla lalek, inna w foteliku samocho-
dowym, ktoś przyniósł wiaderko czy 
śmietnik. Książki znalazły się także 
w pufie, futerale na gitarę i w pudełku 
po pizzy.

Dodatkowo uczniowie klasy II 
postanowili w tym dniu uczcić Świa-
towy Dzień Zespołu Downa, aby soli-
daryzować się z osobami chorymi na 
trisomię 21 chromosomu, zakładając 
kolorowe skarpetki, które stały się 
symbolem tego święta.

Robert Kożuszek, Joanna Luterek

21 marca
„Pierwszy Dzień Wiosny”
i „Dzień bez plecaka”

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskie-
go odbył się dzień filmowy. Zadaniem 
uczniów było przebranie się za ulu-
bionego bohatera. Mogła to być postać 
z  filmu, serialu czy bajki. Większość 
podeszła do tej zabawy na poważnie, 
co widoczne było w  doborze strojów 
oraz próbach charakteryzacji. Dzięki 
temu, w czasie przerw, można było się 
poczuć jak na planie filmowym. Pozo-
staje mieć nadzieję, że dzień filmowy 
na stale zagości w kalendarzu imprez 
naszej szkoły. Robert Kożuszek

Prima aprilis
w naszej szkole

W  dniu 13 kwietnia 2022 r. ucznio-
wie klas VIII a  i  VIII b zorganizowali 
w  ramach realizacji podstawy pro-
gramowej z  wiedzy o  społeczeństwie 
prezentację województw Polski pod 
hasłem: „Znasz – li ten kraj”.

Uczniowie przedstawili najważ-
niejsze informacje na temat danego 
województwa – położenie geogra-
ficzne, zwyczaje, gwarę, stroje ludo-
we i  sylwetki sławnych ludzi. Zostały 
przygotowane również, dania związa-
ne z danym regionem. Uczniowie klas 
I-VII brali udział w  quizach, konkur-

sach i  grach przygotowanych przez 
ósmoklasistów, które były nagradzane.

Następnie klasa VII przedstawiła 
fragment „Dziadów” Adama Mickiewi-
cza przygotowany przez panią Dorotę 
Faron – nauczyciela języka polskiego.

„Znasz – li ten kraj”

W  Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w  Łabuńkach Pierwszych odbyła się 
uroczysta akademia, która była po-
święcona kolejnej rocznicy uchwale-
nia majowej konstytucji. Apel został 
przygotowany przez uczniów kla-
sy VIII b, których wokalnie wspie-
rali przedstawiciele klasy V i  VII. 

Ósmoklasiści przypomnieli genezę 
powstania Konstytucji oraz nakreślili 
ówczesną sytuacją międzynarodową, 
w jakiej znalazł się nasz kraj. Nie za-
brakło także odniesień do współcze-
sności – wojna w Ukrainie.

Uczniowie i  nauczyciele zgro-
madzeni w  hali sportowej gorącymi 
brawami nagrodzili występujących, 
szczególne wrażenie na zgromadzo-
nej publiczności zrobiło odśpiewanie 
przez dwoje uczennic pierwszego 
polskiego hymnu – Gaude Mater Po-
lonia.

Z tym samym programem ucznio-
wie wystąpili 3 maja w kościele para-
fialnym w  Łabuniach, w  czasie uro-
czystości patriotyczno – religijnych 
związanych z  rocznicą uchwalenia 
Konstytucji 3 maja.

Robert Kożuszek

231. rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 maja

Siódmego czerwca 2022 roku piętna-
stu uczniów z  klas IV-VIII reprezen-
towało Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Łabuńkach Pierwszych w Miejskim 
Finale „Czwartków lekkoatletycz-
nych” w Zamościu.

Złoty medal w skoku wzwyż zdobył 
Marcel Hubala z klasy V. Srebrne me-
dale zdobyli: Jakub Antoszczak z klasy 
VIII b w pchnięciu kulą, Roksana La-
chawiec z klasy VIII a w biegu na dy-
stansie 600 m, Filip Pokryszka z klasy 
V w rzucie piłką palantową.

Brązowy medal zdobyła Wiktoria 
Palonka z klasy VII w biegu na dystan-
sie 300 m.

W  zawodach uczestniczyli także: 
Nikola Juś, Natalia Czwórnoga, Niko-
la Horecka, Kornelia Semczuk, Szy-
mon Sawka, Jakub Hubala, Bartłomiej 
Starszuk, Dawid Tymczuk oraz Dawid 
Kuśmierz.

Zbigniew Momot

Finał „Czwartków lekkoatletycznych”
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Szkolny Konkurs Talentów
w kategorii „praca plastyczna”

Tegoroczna edycja Szkolnego Kon-
kursu Talentów przebiegała w dwóch 
etapach. Drugi etap odbył się w  ter-
minach 25 maja dla przedszkolaków 
oraz 30 maja dla uczniów szkoły pod-
stawowej i polegał na wykonaniu pra-
cy plastycznej na podany temat: „Moja 
mama ukochana” (przedszkole), „Wio-
sna... ach to ty!” (szkoła podstawowa).
Komisja w  składzie: dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Łabuńkach 
Pierwszych, pani Dorota Turczyn, pan 
Robert Kożuszek i pani Joanna Luterek, 
postanowiła przyznać nagrody nastę-
pującym przedszkolakom i uczniom:

w kategorii 3-4 latki:
• Nina Burdzy – 3 latki
• Antoni Sokołowski – 3 latki
• Zuzanna Fedak – 4 latki
• Wojciech Murmydłowski – 3 latki
w kategorii 5-6 latki:
• Maja Bednarczuk – 6 latki
• Oleksii Prezhyn – 6 latki
• Kacper Szmit – 5 latki
• Gabrysia Kurzępa – 6 latki.
w kategorii klas 5-8:
• Julia Juś – kl. 7
• Barbara Kowalczuk – kl. 5
w kategorii klas 3-4:
• Sabina Makary – kl. 3
• Amelia Brzycka – kl. 4
• Lena Turczyn – kl. 4
w kategorii klas 1-2:
• Zofia Nowosad – kl. 2
• Laura Wasiuk – kl. 1
• Zuzanna Piłat – kl. 1
• Szymon Sokołowski – kl. 2

Nagrody zostały wręczone w  szkole 
1 czerwca podczas Dnia Dziecka.

W tym jakże trudnym czasie dla 
naszych sąsiadów, Samorząd 
Uczniowski działający w Ze-

spole Szkolno-Przedszkolnym w  Ła-
buńkach Pierwszych, podjął decyzję 
o zorganizowaniu kiermaszu ciast, ze 
sprzedaży których dochód miał być 
przeznaczony dla jednej z organizacji 
charytatywnych wspierających wal-
czącą Ukrainę.

Sprzedaż ciast upieczonych przez 
rodziców odbywała się dwa razy w ty-
godniu i  trwała blisko miesiąc. Akcja 

przerosła nasze najśmielsze oczeki-
wania, bo przyłączyli się do niej rodzi-
ce wszystkich klas szkoły podstawo-
wej oraz przedszkola. Dzięki hojności 
uczniów i ich rodziców udało nam się 
zebrać 3 324,30 zł. Cała kwota została 

wpłacona na specjalne konto „Pomoc 
dla Ukraińców”, założone przez UNI-
CEF Polska, z  którego finansowana 
jest pomoc dla ukraińskich dzieci.

W  imieniu SU pragnę Państwu 
serdecznie podziękować za zaangażo-
wanie się w  organizację naszej akcji. 
Dzięki Państwa otwartości i chęci nie-
sienia pomocy potrzebującym, choć 
w  niewielkim stopniu mogliśmy się 
przyczynić do poprawy losu naszych 
sąsiadów.

Robert Kożuszek

Z potrzeby serca, czyli wspieramy
małych Ukraińców

W  II półroczu roku szkolnego 
2021/2022 w  Szkole Podstawowej im. 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Ła-
buńkach Pierwszych przyznano 17 
stypendiów, 5 za osiągnięcia sportowe 
oraz 12 stypendiów za bardzo dobre 
wyniki w  nauce oraz wzorowe i  bar-
dzo dobre zachowanie. Warunkiem 
otrzymania stypendium naukowego 
była średnia ocen 5,00 i wyżej.
Stypendia za wyniki w  nauce otrzy-
mali następujący uczniowie:
• Bednarczuk Aleks kl. IV
• Mróz Natalia kl. IV
• Siwiec Lena kl. IV
• Skiba Marlena kl. IV
• Turczyn Lena kl. IV
• Zygmunt Patryk kl. IV
• Kowalczuk Barbara kl. V
• Semczuk Kornelia kl. V
• Ziarkiewicz Dorota kl. V 
• Turczyn Oliwia kl. V
• Lachawiec Roksana kl. VIIIa
• Baraś Kinga kl. VIIIb
Stypendia za osiągnięcia sportowe 
otrzymali następujący uczniowie:
• Hubala Marcel kl. V
• Hubala Jakub kl. VII
• Palonka Wiktoria kl. VII
• Lachawiec Roksana kl. VIIIa
• Antoszczak Jakub Kl. VIIIb

Stypendia

Uczniowie wyróżnieni stypendium 
Wójta w roku szkolnym 2021/2022 za 
wybitne wyniki w nauce:
• Marlena Skiba, kl. IV, średnia ocen 

5,64
• Kormelia Semczuk, kl. V, średnia 

ocen 5,58
• Kinga Baraś, kl. VIII, średnia ocen 

5,36
• Roksana Lachawiec, kl. VIII śred-

nia ocen 5,29

Stypendia Wójta Gminy Łabunie dla uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łabuńkach Pierwszych
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Zespół szkolno-
przedszkolny 
w Łabuniach 
Na stadionie Sparty Łabunie repre-
zentacje mieszane, z  każdej klasy, 
rywalizowały w  sztafecie na dystan-
sie pół mili. Również klasy młodsze 
sprawdzały swoje siły na dystansie 
ćwierć mili. Rywalizacja była zacię-
ta, ale humor wszystkim dopisywał, 
a uśmiech cały czas gościł na twarzach 
zebranych. Na zwycięzców, w  każdej 
kategorii, czekały pamiątkowe meda-
le. Opiekę medyczną zapewniła pielę-
gniarka Pani Elżbieta Grądz.

Atrakcją imprezy była nauka bel-
gijki zorganizowana przez Samorząd 
Uczniowski. Taniec wzbudził wiele 
emocji oraz dostarczył mnóstwo ra-
dości.

Po konkurencjach rekreacyjno-
-sportowych czekały na uczniów 
pieczone kiełbaski i orzeźwiające na-
poje przygotowane przez Pana Łuka-
sza Garbacza i  Panią Anitę Kowalską 
z  Rady Rodziców oraz Panie ze sto-
łówki szkolnej. Rodzice zorganizowali 
również niespodziankę – fotobudkę, 
która cieszyła się dużym zaintereso-
waniem. Dzieci wcielały się w  różne 
postacie, dobierały rozmaite gadże-
ty i  w  tych zabawnych przebraniach 
utrwalały ten szczególny dzień na wy-
sokiej jakości zdjęciach. 

Dzień zakończyły pokazy strażac-
kie przygotowane przez OSP Łabunie. 

Strażacy zaznajomili dzieci ze specyfi-
ką swojej pracy, zachowaniem bezpie-
czeństwa w czasie pożaru oraz innych 
zagrożeń. Największe zainteresowa-
nie wzbudził samochód ratowniczo – 
gaśniczy i znajdujący się w nim sprzęt. 
Wielką frajdą dla maluchów, ale i nie 
tylko, było lanie wody. Wszyscy aktyw-
nie uczestniczyli w spotkaniu.

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w  Łabuniach składa po-

dziękowania wszystkim rodzicom oraz 
nauczycielom zaangażowanym w  po-
moc i organizację imprezy, Prezesowi 
Sparty Łabunie Panu Łukaszowi Bur-
dzy, Panu Konradowi Hłobiłowi przed-
stawicielowi OSP Łabunie, Panu Wie-
sławowi Kulaszy oraz pomysłodawcy 
i  organizatorowi Dnia Dziecka w  na-
szej szkole Panu Piotrowi Latawcowi.

Zespół szkolno-
przedszkolny 
w Łabuńkach 
Pierwszych
Z  okazji Dnia Dziecka, nauczyciele, 
panowie Zbigniew Lewicki i Zbigniew 
Momot, przygotowali turniej rekre-
acyjno-sportowy dla uczniów klas IV-
-VIII. Wśród kilku konkurencji druży-
nowych, najwięcej emocji wzbudziło 

przeciągnie liny. Żeby było ciekawiej, 
do pomocy poszczególnym klasom 
ruszyli także nauczyciele, co bardzo 
spodobało się uczniom.

Po rozegraniu wszystkich kon-
kurencji, zostały ogłoszone wyniki 
rywalizacji, którą wygrała klasa IV. 
Zarówno zwycięzcy, jak i  pozostali 
uczestnicy, zostali uhonorowani oko-
licznościowymi dyplomami.

red.

Aktywny „Dzień Dziecka” w łabuńskich szkołach
Taniec belgijka, zajęcia sportowe, pokazy strażackie – takie 
atrakcje na Dzień Dziecka zorganizowały dla swoich uczniów szkoły 
w Łabuniach i Łabuńkach Pierwszych.
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GKS Sparta Łabunie zorganizowała 
liczne atrakcje dla uczestników t. j.: 
bezpłatne dmuchańce, gry i  zabawy 
sportowe z  nagrodami, poczęstunek. 
Piknik rozpoczęli najmłodsi piłka-
rze Akademii Piłkarskiej rozgrywając 
mecz pomiędzy grupą Żak i Orlik. Po-

między spotkaniami zorganizowany 
został zwinnościowy tor przeszkód 
w  którym najsprawniejsi okazali się 
Winnik Szymon, Bąk Bartosz oraz 
Zygmunt Cyprian oraz konkurs strza-
łów na celność. Do kolejnego meczu 
przystąpiła grupa trampkarzy roz-

grywając spotkanie z  trampkarzami 
Orła Tereszpol. Ostatnim meczem 
kończącym rywalizację sportową było 
spotkanie seniorów Sparty Łabunie 
z Oldbojami Sparty Łabunie. Po roze-
graniu wszystkich konkurencji rozda-
ne zostały nagrody rzeczowe dla każ-
dego uczestnika pikniku które wręczył 
Pan Sebastian Pełech Wice wójt Gmi-
ny Łabunie. Wyróżnieniem w  po-
staci statuetki Zasłużony dla Sparty 
Łabunie został uhonorowany sędzia 
piłkarski Zamojskiego Okręgowe-
go Związku Piłki Nożnej Pan Andrzej 
Swacha. Zarząd GKS Sparty Łabunie 
dziękuje wszystkim uczestnikom jak 
również rodzicom uczestniczącym 
w  pikniku za zaangażowanie, gorą-
cy doping i pomoc w zorganizowaniu 
imprezy oraz Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Łabuniach za przygotowanie 
chłodzącej kurtyny wodnej. Szczegól-
ne podziękowania składamy dla Pana 
Mariusza Kukiełki Wójta Gminy Łabu-
nie za wkład i zrozumienie dla potrzeb 
wynikających z  potrzeby integracji 
rodzinnej w  naszej gminie podczas 
pikniku.

Piknik rodzinny na sportowo
W niedzielę 26 czerwca 2022 r. na obiekcie sportowym w Łabuniach 
odbył się piknik rodzinny „Powitanie lata w Łabuniach na 
sportowo”.

Patryk Krupa, Michał Mazur – spor-
towcy z  gminy Łabunie biją kolejne 
rekordy i  odnoszą niemałe sukcesy 
w świecie sportu. Co osiągnęli w  tym 
sezonie? Patryk Krupa jest członkiem 
kadry narodowej Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki. W  biegu na 100 zaj-
muje II miejsce w rankingu, co czyni go 
jednym z najlepszych w Polsce. W tym 
roku pobił w biegach swój kolejny ży-
ciowy rekord (10.39) podczas zawodów, 
które odbyły się 8 maja w  Lublinie. 
Z kolei w biegu na 200 m ma IV ranking 
w Polsce. Uzyskał go 14 maja – również 
w Lublinie – z czasem 21.23.
Michał Mazur – w  tym roku również 
bije rekordy życiowe. Rzucił siedmio-
kilogramowym młotem na odległość 
68.86 m. Michał chce również wyko-
nać minimum na Mistrzostwa Europy, 
które odbędą się w Monachium w tym 
sezonie wakacyjnym, gdzie nasz spor-
towiec będzie musiał rzucić młotem 
na odległość minimum 70 m. red

Sportowe sukcesy
naszych
mistrzów

Nie udało się...

Klasa okręgowa 2021/2022
grupa: Zamość

RAZEM
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

Omega Stary Zamość 30 68 21 5 4 86-34
Błękitni Obsza 30 67 20 7 3 54-20
Łada 1945 Biłgoraj 30 64 19 7 4 76-35
Tanew Majdan Stary 30 61 18 7 5 78-33
Olimpia Miączyn 30 53 17 2 11 65-48
Pogoń 96 Łaszczówka 30 41 11 8 11 56-50
Olimpiakos Tarnogród 30 40 11 7 12 38-49
Korona Łaszczów 30 40 12 4 14 54-54
Andoria Mircze 30 38 11 5 14 48-50
Granica Lubycza Królewska 30 36 10 6 14 46-52
Włókniarz Frampol 30 36 9 9 12 42-67
Victoria Łukowa 30 35 10 5 15 55-55
Metalowiec Goraj 30 31 9 4 17 33-51
Roztocze Szczebrzeszyn 30 28 8 4 18 32-55
Sparta Łabunie 30 26 8 2 20 42-88
Tur Turobin 30 13 3 4 23 26-90

Wyniki Sparty 
– sezon 2021/2022

Kol. Mecz Wynik
16. Metalowiec Goraj – Sparta Łabunie 3:2
17. Sparta Łabunie – Korona Laszczów 1:3
18. Włókniarz Frampol – Sparta Łabunie 2:1
19. Sparta Łabunie – Olimpia Miączyn 0:5
20. Łada Biłgoraj – Sparta Łabunie 2:1
21. Pogoń 96 Łaszczówka – Sparta Łabunie 3:0
22. Sparta Łabunie – Olimpiakos Tarnogród 2:2
23. Andoria Mircze – Sparta Łabunie 3:1
24. Sparta Łabunie – Tanew Majdan Stary 1:7
25. Omega Stary Zamość – Sparta Łabunie 4:1

26. Sparta Łabunie – Granica Lubycza 
Królewska 1:0

27. Roztocze Szczebrzeszyn – Sparta 
Łabunie 1:3

28. Sparta Łabunie – Victoria Lukowa 3:2
29. Błękitni Obsza – Sparta Łabunie 0:0

30. Sparta Łabunie – Tur Turobin 3:Owo

Sparta Łabunie po jednym sezonie gry opuszcza zamojską klasę okręgową i ko-
lejny sezon spędzi w A klasie. Miejmy nadzieję, że gra na niższym szczeblu nie 
potrwa zbyt długo i po roku wrócimy do okręgówki.

http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=4239&id_sezon=99
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=17199&id_sezon=99
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=14639&id_sezon=99
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=1684&id_sezon=99
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=6053&id_sezon=99
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=4719&id_sezon=99
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=1306&id_sezon=99
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=1096&id_sezon=99
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=4735&id_sezon=99
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=764&id_sezon=99
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=1810&id_sezon=99
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=22581&id_sezon=99
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=4730&id_sezon=99
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=3273&id_sezon=99
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=1602&id_sezon=99
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=7368&id_sezon=99
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Organizatorem Turnieju był Zamoj-
ski Klub Karate Kyokushin. Sędzią 
Głównym zawodów był Shihan Jacek 
Czerniec. Do rywalizacji przystąpiło 
260 karateka z 12 Klubów IKO Polska. 
Zawodnicy rywalizowali w  kategorii 
kata i kumite. Start w turnieju był for-
mą przygotowania i  sprawdzenia się 
przed zbliżającymi się Mistrzostwa-
mi Europy w  Warnie. W  klasyfikacji 
drużynowej zwyciężył Zamojski KKK 
przed klubem z Krosna i klubem z To-
maszowa Lubelskiego.

Dziękujemy za obecność Panu Wi-
toldowi Marusze Wicestaroście Powia-

tu Zamojskiego oraz Panu Sebastia-
nowi Pełechowi Sekretarzowi Gminy 
Łabunie.

Szczególne podziękowania dla 
wszystkich, którzy przyczynili się do 
sprawnego przebiegu turnieju: sę-
dziom, obsłudze medycznej, człon-
kom i sympatykom Zamojskiego KKK 
oraz jak zawsze nieocenionym, zaan-
gażowanym w pomoc rodzicom.

Zawodnikom gratulujemy Osu!!! 
Wszystkim dziękujemy za obecność 
i świetną sportową atmosferę.

Krzysztof Policha

35 Wagowe
Mistrzostwa Europy
w Karate Kyokushin

Karatecy z  gminy Łabunie nie spoczywają na laurach. Uczestniczą w  in-
nych zawodach i stale odnoszą sukcesy. W Ogólnopolskim Turnieju Karate 
Kyokushin Mazovia Cup 2022 w  Piasecznie Zawodnicy Zamojskiego KKK 
z Gminy Łabunie wywalczyli: Alan Kania III m-ce w kategorii kata, II m-ce 
w kategorii kumite młodzików – 55 kg oraz Dawid Kania I m-ce w katego-
rii kata kadetów. Start w turnieju był formą przygotowania i sprawdzenia 
się przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Warnie. Z kolei w Dukli 
odbył się “VII IKO PRZEŁĘCZ CUP”, gdzie Zamojski Klub Karate Kyokushin 
zdobył 8 złotych medali, 2 srebrnych i 4 brązowe. W klasyfikacji drużynowej 
Zamojski Klub zajął III miejsce. Do sukcesu przyczynili się również łabuń-
scy karatecy. Kolejne medale nasi przywieźli z  Ogólnopolskiego Turnieju 
Karate Kyokushin o Puchar Ziemi Chełmskiej. Tu Alan Kania I m-ce w ka-
tegorii kata, I m-ce w kategorii kumite młodzików – 55 kg, Dawid Kania – II 
m-ce w kategorii kumite kadetów-30 kg i I m-ce w kategorii kata oraz Jakub 
Proć I m-ce w kategorii kumite kadetów – 50 kg.

Walczyli o Puchar 
Wójta Gminy Łabunie
W sobotę 30 kwietnia 2022 r. w sali Szkoły Podstawowej 
w Łabuńkach Pierwszych odbył się Ogólnopolski Turniej Karate 
Kyokushin IKO o Puchar Wójta Gminy Łabunie oraz Mistrzostwa 
Województwa Lubelskiego Młodzików i Juniorów Młodszych 
w Karate Kyokushin.

Sześcioosobowa reprezentacja 
Zamojskiego KKK walczyła z  najlep-
szymi zawodnikami Europy. Wszyscy 
zawodnicy spisali się znakomicie – 
zademonstrowali siłę i  waleczność. 
Niejednokrotnie pokonywali własne 
słabości i  emocje pokazując, że są 
czołówką najlepszych zawodników nie 
tylko w  Polsce ale i  w  Europie. Wy-
niki  zawodników  Zamojskiego  Klu-
bu Karate Kyokushin: Mistrzynią Eu-
ropy w kategorii kumite juniorek – 60 
kg została Matylda Bień.

Zdobywając Mistrzostwo Matylda 
zakończyła starty w  kategorii junio-
rek. Nowy sezon, nowe  starty  roz-
pocznie w kategorii senior. Mistrzynią 
Europy w  kategorii kumite juniorek 
młodszych +60kg została Martyna 
Nowosad. Brązowym Medalistą Mi-
strzostw Europy w  kategorii kumite 
młodzików – 55kg został Alan Kania. 
Mikołaj Łoza kategoria kumite mło-
dzików – 40kg pierwszą walkę wygrał 
z  reprezentantem Bułgarii w  drugiej 
po zaciekłym pojedynku uległ za-
wodnikowi z Ukrainy. Zakwalifikował 
się do finałowej ósemki. Jakub Przy-
czyna zakwalifikował się do finałowej 
ósemki na miejscu szóstym Dawid 
Kania nie zakwalifikował się do fina-
łowej ósemki w swojej kategorii. Start 
w zawodach takiej rangi wieńczy ca-
łokształt ciężkiej pracy, którą zawod-
nicy wykonują na każdym treningu 
latami. Wierze w  to że wszyscy nasi 
zawodnicy wrócili z zawodów z pod-
niesioną głową. A  przegrane jedynie 
zmotywują ich do osiągania w  przy-
szłości jeszcze lepszych wyników. Za-
wodnikom gratulujemy Osu!

W dniach 11-12.06.2022
w Warnie (Bułgaria) odbyły się 
35. Wagowe Mistrzostwa Europy 
w Karate Kyokushin.
W Mistrzostwach wzięło udział
ok 534 zawodników z 22 krajów. 
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W  Wielki Czwartek, w  biblio-
tece w Łabuniach odbyły się 
wielkanocne warsztaty. Jako, 

ze dzień był wolny od szkoły, przy-
gotowaliśmy spotkanie dla naszych 
młodszych czytelników – uczniów. 
Najpierw była zabawa z książką, sym-
bole wielkanocne, zwyczaje wielka-
nocne. Później – zajęcia manualne. 
Uczestnicy wykonali pisanki i wielka-
nocne kurczaki. 

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Warsztaty 
wielkanocne 
w bibliotece

Pod tytułowym hasłem przebiegły te-
goroczne wakacje w  bibliotece. Były 
to dwa tygodnie spotkań inspirowa-
nych książkami. Zajęcia w  bibliote-
ce objęły sztukę układania sztućców 
(dzieci tworzyły także własne menu), 
próbę stworzenia własnego pamiętni-
ka. W plenerze ugościła nas Olejarnia 

Świąteczna w Ruszowie, parafia w Ła-
buniach podczas zwiedzania kościo-
ła oraz misjonarze Krwi Chrystusa, 
którzy udostępnili sale pałacu w  Ła-
buńkach.  Do zobaczenia na kolejnych 
spotkaniach organizowanych przez 
Bibliotekę Publiczną Gminy Łabunie. 

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Ósmego maja przypada Dzień biblio-
tekarza i  bibliotek. Na tę okoliczność 
Filię Biblioteki w  Ruszowie odwie-
dziły Panie przedszkolanki ze swoimi 
podopiecznymi. Były życzenia, i  wła-
snoręcznie wykonane upominki oraz 
pogawędka na temat wartości książki 
i biblioteki w codziennym życiu.  Go-
ście, a zarazem mali czytelnicy biblio-
teki również otrzymali podarki. 

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Święto
bibliotekarzy
i bibliotek

„Na wakacje
– łabuńskie atrakcje”
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Na czarno-białym zdjęciu wnę-
trza kaplicy widać witraż. Jest 
to wizerunek Matki Bożej 
z  Dzieciątkiem w  ujęciu wyżej 

pasa. Obydwie postaci są ujęte hiera-
tycznie – na wprost. Maryja kieruje jedną 
rękę ku siedzącemu na jej kolanach dzie-
ciątku Jezus. Dzieciątko jest nieznacznie 
skierowane w  stronę matki. Jedną dłoń 
z dwoma wyprostowanymi palcami kie-
ruje w  stronę Matki, w  drugiej złożonej 

na kolanach trzyma niewielką księgę. 
Obydwie postaci są koronowane.

Z  opisu można wywnioskować, że 
została tutaj przedstawiona Matka Bo-
ska Częstochowska z Dzieciątkiem. 

Jest to dotychczas nieznany w litera-
turze przedmiotu eksponat. Informacje 
na temat witraża zawiera dziennik pi-
sany przez przełożoną Zgromadzenia 
Sióstr FMM w Łabuniach w siostrę Ma-
rię Drzewiecką (zm. w 1933 r.). Znajdują 

się tutaj opisy – niemalże dzień po dniu 
– wydarzeń w  łabuńskim zgromadze-
niu od czasu sprowadzenia tutaj sióstr 
przez rodzinę Szeptyckich. 

Klasztor w Łabuniach
Przyszła siedziba sióstr w  Łabuniach 
– elegancki wzniesiony ponad 150 lat 
wcześniej pałac stwarzał możliwości 
lokalowe dla grupy przybyłych tu za-
konnic. Jego bryła została jednak nad-
wyrężona podczas wydarzeń 1915 i  1916 
roku. Wówczas to, wojska austriackie 
uszkodziły bryłę obiektu: drzwi były po-
wyrywane, a  okna i  ich futryny wyma-
gały uzupełnień. Mury zewnętrzne były 
nadwyrężone kilkoma pociskami artyle-
ryjskimi. Posadzka częściowo zerwana. 
Wojska uszkodziły zabytkowe boazerie. 

Zakonnice otrzymały do dyspozycji 
pałac w Łabuniach od dotychczasowych 
właścicieli Aleksandra i  Zofii Szeptyc-
kich w 1922 roku. 

W  styczniu kolejnego roku S. Drze-
wicka pisała: mamy nadzieję przenieść 
się do pałacu. Okna są skończone. W tym 
czasie Aleksander Szeptycki przebywał 
w Warszawie. Żywo angażował się jednak 
w pomoc dla zakonnic.

Zarówno dla sióstr, jak i dla Szeptyc-
kiego ważne było zorganizowanie i god-
ne wyposażenie pałacu. Najważniejszym 
miejscem była kaplica. W dzienniku pod 
datą 21 kwietnia 1923 roku czytamy: Dzi-
siaj miałyśmy Mszę święta w  domu. Pan 
hrabia służył do Mszy. Następnie poszli-
śmy z  proboszczem i  Panem hrabią zo-
baczyć ogród i  pokoje w  pałacu. Kolejna 
informacja jasno określa nam kto był 
fundatorem witrażu: Hrabia kupił dla 
naszej kaplicy witraż Matki Boskiej Czę-
stochowskiej. Trzeba było zobaczyć jak go 
umieścić w naszej przyszłej kaplicy.

Z  dalszej treści wynika, że ekspo-
zycja witrażu musiała być dostosowana 
do wielkości ołtarza nad którym miał 
się znaleźć. Czytamy: Stolarz który ma 
zrobić ołtarz i  pewne reperacje w  nowej 
kaplicy [...] obiecał przyjść jutro, by wziąć 
robotę. Przygotowujemy rysunek ołtarza, 
bardzo prosty, według naszych możliwości. 

Przed dwunastym czerwca 1923 roku 
siostry przeniosły się z  oficyny bocznej 
do pałacu. W  tym czasie trwały ostatnie 
prace nad wyposażaniem kaplicy. Oto 
12 czerwca: Witraż MB Częstochowskiej 
do kaplicy przyjechał. Można będzie więc 
ukończyć urządzanie kaplicy. Czekałyśmy 
tylko na ten witraż. Jedenaście dni póź-
niej stolarz rozpakował skrzynię z Madon-
ną. Ona będzie bardzo ładna, we wnęce za 
ołtarzem, i  oświecona oknem wchodowym 
schodów, pisała przełożona łabuńskiego 
zgromadzenia. Eksponat cieszył się zain-
teresowaniem także fundatora. Dwudzie-
stego czwartego czerwca, z  rana, hrabia 

Unikatowy witraż z kaplicy 
Sióstr FMM w Łabuniach
W kaplicy Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi do II wojny 
światowej znajdował się witraż. Był usytuowany na środkowej 
ścianie prezbiterium nad tabernakulum, w znajdującym się tam 
okulusie. Wygląd witrażu jest znany tylko z fotografii.

■ Łabunie, kaplica Sióstr FMM w klasztorze (dawnym pałacu), pośrodku witraż Matki Boskiej 
Częstochowskiej z Dzieciątkiem, fot. po 1923 r., zbiory Sióstr FMM w Łabuniach
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Zmarli z gminy ŁabunieZmarli z gminy ŁabunieZmarli z gminy Łabunie

Kostrubiec Roman
2022-03-27 († 85 l.)

Szaruga Jan
2022-04-09 († 95 l.)

Mazurek Piotr
2022-04-15 († 70 l.)

Makuch Aleksandra
2022-04-16 († 21 l.)

s. Nalepa Aniela FMM
2022-04-18 († 87 l.)
Stojko Stanisław
2022-04-23 († 62 l.)

Skwara Helena
2022-04-27 († 78 l.)

Żuk Marianna
2022-05-02 († 87 l.)

Karchut Antoni
2022-05-04 († 80 l.)
Mazurek Czesław
2022-05-09 († 68 l.)

Burdzy Władysława
2022-05-23 († 92 l.)

Niedzielak Krzysztof
2022-05-23 († 76 l.)

Płaza Ryszard
2022-05-24 († 60 l.)

Burda Teresa
2022-05-30 († 83 l.)

Stropek Ewa
2022-06-02 († 76 l.)

Dębkowski Stanisław
2022-06-11 († 64 l.)
Kokoć Małgorzata
2022-06-18 († 52 l.)

Pudełko Jan
2022-06-19 († 78 l.)
Semczuk Stefan

2022-06-20 († 88 l.)

Dziesiątego lutego zmarła Maria Ni-
klewiczowa. Pani Maria (z  domu Pa-
lonka), urodziła się 6 marca 1926 r. 
w Ruszowie-Kolonii. Z wykształcenia 
była pedagogiem. Swoje zawodo-
we życie związała ze szkolnictwem. 
W  latach 1949-1970 uczyła w  Szkole 
Podstawowej w Zosinie koło Hrubie-
szowa, przez kolejne dwa lata w Żda-
nowie i  sześć lat w  Szkole Podsta-
wowej nr 2 w  Zamościu. Należała do 
Klubu Nauczycieli Piszących im. Józe-
fa Czechowicza w  Lublinie. W  czasie 
okupacji była w  AK i  uczęszczała na 
tajne nauczanie. Od 1992 roku Maria 
Niklewiczowa mieszkała w USA. 
Jest autorką siedmiu tomików poetyc-
kich. Została odznaczona Srebrnym 
i  Złotym Krzyżem Zasługi i  Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Maria Niklewiczowa spoczęła 
w grobowcu rodzinnym na cmentarzu 
w Łabuniach.

Maria Niklewicz
06 III 1926 – 10 II 2022

przyszedł [...] by zobaczyć obraz Madonny. 
W  pierwszych dniach lipca witraż został 
umieszczony w okulusie. Trwało już wów-
czas bielenie ścian i sufitu kaplicy. Całości 
nadal doglądał hrabia: przyszedł pilnować 
robót, cała jego rodzina przyszła zobaczyć. 
Szóstego lipca w  kaplicy została odpra-
wiona pierwsza Msza Święta. Jej prawdzi-
wą ozdobą był witraż, zamówiony przez 
Aleksandra Szeptyckiego prawdopodob-
nie w Warszawie, wykonany specjalnie na 
zlecenie w konkretnych wymiarach.

W  1944 roku pałac ponownie został 
bardzo nadwyrężony. Niemcy wysadzili 
w powietrze główny budynek. Wówczas 
też, prawdopodobnie zdemontowano 
z  kaplicy witraż w  obawie przed jego 
zniszczeniem. Informacje o  nim funk-
cjonowały jeszcze w świadomości sióstr 
po zakończeniu wojny. Nie są znane jego 
dalsze dzieje.

Zabytkowe witraże
na Zamojszczyźnie 
Zabytkowe witraże na tytułowym terenie 
należą do rzadkości. Na niewielką liczbę 
tego typu obiektów wpłynęło kilka czyn-
ników. Pierwszym z nich są powszechne 
w  ubiegłym jeszcze stuleciu pożary za-
budowań. Przypadkowe jak i zamierzone 
podczas wojen. W  ich wyniku, wraz ze 
zniszczeniem obiektu, w  wyniku wyso-
kiej temperatury pękały szyby w oknach.

Brakowało również, na tym w prze-
ważającej części rolniczym obszarze, 
dużych ośrodków przemysłowych. – To 

właśnie w  tego typu obiektach, wzno-
szonych na przełomie XIX i  XX wieku 
montowano barwne witraże. 

Spopularyzowane w  okresie sece-
sji zdobienie okien barwnymi szkłami 
mogło pozostawać na badanym terenie 
w  sferze zainteresowań mieszkających 
tutaj ziemian. Czuli się oni w obowiązku 
dbać o obiekty położone w ich włościach. 
Witraże były jedną z  wielu ich fundacji 
sakralnych. Przesłanką do ich zamówie-
nia, mogły być wizyty w większych mia-
stach Rzeczypospolitej, gdzie znajdowały 
się uznane pracownie witrażownictwa.

Miejscem, do którego przeznaczano 
witraże bywały kaplice wznoszone przez 
rodziny ziemiańskie jako miejsce po-
chówku. Nie zachował się piękny witraż 
z  secesyjnej, niszczejącej obecnie ka-
plicy w  Mycowie, wzniesionej z  funda-
cji rodu Hulimków w 1900 roku według 
projektu Władysława Sadłowskiego. De-
korację rzeźbiarską kaplicy zaprojekto-
wał inny uznany twórca – Alojzy Bunsch. 
W ten nurt wpisuje się też nieznany do-
tychczas witraż z  kaplicy Sióstr FMM 
w Łabuniach – jedna z wielu sakralnych 
fundacji zacnego rodu Szeptyckich.

Witraż powstał przed 1923 rokiem, 
zapewne w jednej z warszawskich pra-
cowni witrażownictwa. Był wartościowy 
ze względu na czas powstania i rzadkość 
występowania realizacji w  tej technice 
na terenie Zamojszczyzny.

Agnieszka Szykuła-Żygawska
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Więcej dawnych fotografii na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie (zakładka Łabuńska Fototeka Cyfrowa)

Rowery sprzed stu laty – Łabunie i okolice

Drugi mój brat – Bolek urodził się w 1925 
roku. Miał kolegów – dwóch braci stry-
jecznych: Fredka i  Antka Nowosadów. 
Obydwaj urodzili się w 1926 roku. Słabo 
to pamiętam, ale przypominam sobie, że 
znosili deski z płotów, aby zrobić samo-
chód, ale na tym realizacja tego planu 
się skończyła. Jednak kilka lat później, 
gdy chodziłem do drugiej klasy, a  on 
do czwartej (a gdyby nie było obowiąz-
ku chodzenia przez dwa lata do trzeciej 
klasy, to byłby w piątej), zaplanowaliśmy 
razem zrobić rower. Rower ten wykona-

liśmy z drewna, metalowe były tylko ośki 
kół. Piasty kół też były okute obrączkami 
z bednarki. Rower był takich rozmiarów, 
jak prawdziwy męski rower. Koła miał 
też takiej wysokości: na drewnianych 
szprychach, podobnie jak koło od wozu. 
Kierownica i  siodełko również były 
z drewna. Brakowało napędu. Tu gdzie 
znajdują się pedały w rowe rze, był sto-
pień z deski. Wszyscy, którzy próbowali 
na nim jeździć mówili, że lekko chodzi 
i jest mocny. Jechać na nim można było 
z góry lub na jednej nodze, a drugą się 

odpychać. Każdy z chłopców chciał mieć 
taki rower. Po jakimś czasie postanowi-
liśmy zrobić jeszcze lepszy. Z napę dem, 
ale nie na łańcuch, lecz na pasek. Na ten 
rower mieliśmy od razu kupca. Chcieli-
śmy za niego złotówkę, ale po dłuższym 
targu poszedł za osiemdziesiąt groszy, bo 
kupiec nie miał więcej pieniędzy. Dość 
długo na nim jeździł, bo koło jego domu 
były górki. Następnego roweru już nie 
zdążyliśmy zrobić, bo w  1939 roku wy-
buchła wojna.

Fragment książki 
Jan Kapłon, Genowefa Radzykiewicz, 
Rodzina Kapłonów z Wierzbia.
Wojna i czasy powojenne.
Wydawca: Biblioteka Publiczna Gminy 
Łabunie, Łabunie 2020

Drewniane rowery pojawiły się na ziemiach polskich w latach 
60. XIX w. Nazywano je welocypedami, kołopedami. Z końcem 
stulecia upowszechniły się jeszcze inne nazwy udoskonalonego 
technicznie pojazdu: cykl i jego polski odpowiednik koło, ponadto 
kołowiec (punktem wyjścia były dwukołowiec i trójkołowiec, polskie 
odpowiedniki bicykla i trycykla), a także rower (od nazwy brytyjskiej 
firmy „Rover”, etymologicznie ‘wędrowiec’).
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