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Piękno kryje się w oczach
Kobieta od zawsze poszukuje
sposobu, by stać się piękną. Czy
świadczy to o jej próżności? Niekoniecznie. Bóg ukrył w kobiecie
głód piękna i delikatności. W tym
nieustannym poszukiwaniu świat
postanowił wyznaczyć swój własny kanon piękna, którym jest
szczupła, wysoka kobieta z mocno
zaznaczonym makijażem, ubrana wyłącznie w markowe ubrania.
Większość pań spoglądając w ekrany telewizorów z bólem dochodzi
do wniosku, że nigdy nie będą idealne, a te, które stoją najbliżej „ideału” czują się stłamszone przez niekończące się oczekiwania innych
i pomimo uśmiechu na twarzy
wcale nie są szczęśliwe. Dlaczego?
Ponieważ uroda fizyczna stanowi
jedynie skromny element prawdziwego piękna. Współczesna kobieta
nie docenia siły, która w niej drzemie ani mocy, która może zmieniać
świat. Nie dostrzega piękna, które kryje się w jej oczach, dłoniach,
a nawet w głosie. Pozostaje jednak
pytanie, czy dostrzeże swoją niezwykłość?
Historia świata złożona została
w delikatnych i wrażliwych dłoniach kobiet. To właśnie im przekazano dar noszenia pod sercem
nowego życia. Wiedział bowiem
Stwórca, że jej delikatność i dobro
są idealnym miejscem dla przyszłości świata. Piękno jest wpisane
w jej naturę i choć wiele wojen wywołanych zostało właśnie z powodu kobiet, to jednak one same mają
w sobie niezwykłą moc tworzenia
nowego, lepszego świata, pełnego
pokoju i miłości.
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Przytulenie kobiety sprawia, że
dziecko przestaje płakać, a pocałowane, stłuczone kolano przestaje nagle boleć. Podobnie rzecz
się ma z osobami, które potrzebują emocjonalnego wsparcia.
Wrażliwość i cierpliwość kobiet
sprawia, że człowiek na nowo
dostrzega sens swojego życia.
Spojrzenie kobiety zatrzymuje

stokroć wymowniejsze od słów”.
Istnieją kobiety, które bez zbytniego makijażu i nadmiernej troski
o siebie zachwycają swoją urodą
i sprawiają, że wielu ludzi chce z
nimi przebywać i rozmawiać. Jak
to się dzieje? Na to pytanie odpowiedziała kobieta stanowiąca
najlepszy przykład naturalnego
i pociągającego piękna, Audrey

Już Napoleon Bonaparte dostrzegł
prawdziwą wartość kobiety, która
kryje się w jej wnętrzu. „Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta – sercu. Pierwsza jest klejnotem,
druga – skarbem” – przyznał przywódca wojskowy.
Niesamowitą wartość dla świata
niesie także uśmiech kobiety, który potrafi rozładować wszelkie na-
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nagle świat i sprawia, że otaczający ją ludzie zaczynają postrzegać go zupełnie inaczej. W
oczach odbija się piękno duszy.
Arthur Conan Doyle, szkocki pisarz także pochylił się nad tym,
co w kobiecie niezwykłe pisząc
„Kobieta miewa w oczach błyski

Hepburn. „Piękno kobiety nie przejawia się w ubraniach, które nosi, w
jej figurze lub sposobie w jaki układa
włosy. Piękno kobiety musi być widoczne w oczach, ponieważ są one
drzwiami do jej serca – miejsca, gdzie
mieszka miłość” – podkreśliła brytyjska aktorka filmowa.

pięcie i kruszy lodowce. Niczym
muzyka łagodzi obyczaje, jednak
wciąż zbyt wiele kobiet czytając
ten tekst pomyśli: to przecież nie o
mnie.
Poczucie niedowartościowania jest
w kobietach tak duże, że nie chce
im się najzwyczajniej starać odkry-

wać tego, co w nich najpiękniejsze.
Harriet Beecher Stowe, amerykańska pisarka przyznała, że „kobiety
są prawdziwymi architektkami społeczeństwa”. To od nich w dużej
mierze zależy, jak będzie wyglądała przyszłość nie tylko rodziny,
ale i całego otoczenia. Siłę, wytrwałość, walkę o życie innych, dobroć
i wrażliwość docenił także Jan Paweł II w Liście do kobiet nazywając
to wszystko „geniuszem kobiety”.
Oczywiście kobieta to także wiele
nieodczytanych nawet przez nią
samą emocji, niezdecydowania,
potrzeby wsparcia. Wielu mężczyzn uważa kobiety za trudne
w zrozumieniu. Nicholas Sparks
mówi wprost: „Kobiet najzwyczajniej nie da się zrozumieć a więc nie
warto nawet próbować. Co wcale nie
oznacza, że nie mamy ich kochać.
I nie oznacza, że powinniśmy przestać okazywać im na każdym kroku,
ile dla nas znaczą”.
Z okazji Dnia Kobiet życzymy
wszystkim Paniom, by umiały
dostrzec, że to, co w nich najpiękniejsze jest w niej od zawsze, skonstruowane przez perfekcyjnego
Stwórcę.
Ewa Monastyrska
Redakcja Roztoczańskiego Głosu
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Życie wokół nas

Te drzwi są zawsze otwarte
Współcześnie poszukuje się sposobów pomocy kobietom oczekujących na narodziny dziecka, a także tym, które
nie mogą pozostać we własnym domu i wraz z dziećmi poszukują schronienia. Z Elżbietą Radzik p.o. dyrektora
Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach rozmawiała Anna Niderla-Kudach.
Anna Niderla-Kudach: Dom działa już ponad dwa lata, ile osób
już skorzystało z jego gościnnych
progów?
Elżbieta Radzik: Przez ten Dom
przewinęło się już około 40 mieszkańców w ciągu tego czasu. Są to
różnoterminowe pobyty: 3-miesięczne, zdarzały się 2-tygodniowe, mamy też takie długie, roczne
pobyty. W obecnej chwili mamy
4 matki z czwórką dzieci.
Nazwa sugeruje, że jest to Dom
dla matek w trudnej sytuacji, ale
nie tylko matki mogą znaleźć
w nim schronienie…
Ustawa o pomocy społecznej
i Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca
2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży przewiduje, że Dom dla
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zapewnia całodobowy,
okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży,
a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym
opiekę nad dziećmi, czasami są to
opiekunowie prawni, babcia lub
dziadek.
Dom dla Matek z Małoletnimi
Dziećmi i Kobiet w Ciąży ulokowany jest w Łabuniach, czy to
oznacza, że tylko mieszkańcy
Zamojszczyzny mogą skorzystać
z jego oferty?
Mamy i mieliśmy mieszkanki
z całej Polski. To nie jest dom tylko
dla powiatu zamojskiego, ani tylko dla okolicy. Jeżeli tylko jest taka

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach (fot. archiwum DDM w Łabuniach)

noworodkiem, uczymy je wspólnego życia z małym dzieckiem,
jednocześnie umożliwiamy im
zakończenie nauki szkolnej. Staramy się, by te dziewczyny będąc u nas kontynuowały naukę
i by dzięki temu miały lepsze perspektywy na przyszłość. Nasza
pomoc polega m. in. na tym, że
gdy taka mama idzie do szkoły,
a zazwyczaj jest to szkoła weekendowa, to my w tym czasie przejmujemy opiekę nad dzieckiem.
To jedno z wielu naszych działań wspierających. Przebywające
w Domu osoby mają zapewnioną
także pomoc psychologiczną i terapeutyczną.
Jak wygląda sytuacja prawna nieletnich dziewcząt, które trafiają
do Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach?
Małoletnie matki z Domów Dziecka
lub z MOW-ów (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – dop. ANK) są
kierowane do nas przez sąd i to sąd
wydaje decyzję o umieszczeniu
w placówce. Potem wdrażany jest
już normalny tryb przyjęcia, czyli
złożenie wniosku do odpowiedniego MOPS-u czy GOPS-u i wówczas

ośrodek ten kompletuje dokumentację i przekazuje razem z decyzją
sądu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
Jak radzą sobie osoby, które opuściły Dom w Łabuniach?
Z niektórymi paniami mamy kontakt, dzwonią do nas, czasem piszą
za pośrednictwem komunikatorów
i wiemy co się u nich dzieje. Część
dziewczyn opuściła naszą placówkę po osiągnięciu pełnoletności
i albo znalazły nowego partnera
albo same ułożyły sobie życie, znalazły pracę, niektóre kontynuują
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potrzeba i mamy miejsca, przyjmujemy każdą potrzebującą osobę.
Zdarza się i to nierzadko, że trafiają do Państwa młode, niepełnoletnie mamy. Jak wówczas wygląda ich sytuacja?
Trafiają do nas matki niepełnoletnie, głównie dziewczyny
z młodzieżowych ośrodków wychowawczych, w których nie ma
miejsca dla takich dziewczyn. Są
to też dziewczyny z Domów Dziecka, albo takie, które po prostu mają
trudną sytuację życiową. Pomagamy takim paniom w opiece nad

Bawialnia (fot. archiwum DDM w Łabuniach)
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naukę. Są też panie, które dzwonią
i dziękują, bo nawet taki krótki, kilkumiesięczny pobyt pozwolił im
odetchnąć, stanąć na nogi i przeorganizować sobie życie. Trzeba
dodać, że zdarza się, że trafiają do
nas panie z przemocy domowej
i będąc tutaj mają czas na psychiczny odpoczynek, poukładanie sobie
i swoim dzieciom życia na nowo,
więc potem dzwonią i dziękują, bo
czas spędzony w Domu pomógł im
zrobić krok naprzód.
Dom dla Matek z Małoletnimi
Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach pomaga osobom w kryzysie. Czy są jakieś potrzeby, na
które mogliby odpowiedzieć nasi
Czytelnicy?
Potrzeby są zawsze, przez cały
rok i głównie są to rzeczy niezbędne dla dzieci, jak: pampersy,
chusteczki nawilżane, kosmetyki,
żywność długoterminowa. Takie
dary zawsze chętnie przyjmiemy,
ale prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Domem. Wtedy
też powiemy, czego w danym momencie potrzebujemy. Kontakt jest
możliwy o każdej porze.
Dom dla Matek z Małoletnimi
Dziećmi i Kobiet w Ciąży mieści
się przy ul. Osiedlowej 7 w Łabuniach k. Zamościa.
Kontakt:
Telefon: (84) 611 30 27
Telefon całodobowy: (84) 611 39
24
E-mail: ddm.labunie@vp.pl
Anna Niderla-Kudach

Pokój dla matki z dzieckiem (fot. archiwum DDM w Łabuniach)
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Wiadomości z powiatu hrubieszowskiego

Inwestycje drogowe Powiatu Hrubieszowskiego
Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk zaprasza czytelników
Roztoczańskiego Głosu, do odkrywania Powiatu Hrubieszowskiego
w comiesięcznym cyklu prezentującym jego bogactwo kulturowe
i historyczne, a także - mieszkańców Ziemi Hrubieszowskiej.
Aneta Karpiuk

Powiat Hrubieszowski słynie z niezwykłego nadbużańskiego
klimatu, bogactwa historycznego
oraz gościnnych mieszkańców. Corocznie miejsce to przyciąga turystów, korzystających z sielskiego
odpoczynku w ramach agroturystyki, spływów kajakowych po dzikim
Bugu, czy też niezwykłego Szlaku
Cerkiewnego, który obrazuje dawne
życie mieszkańców. Ale turystyka to
przede wszystkim dobra infrastruktura drogowa i szlaki komunikacyjne.
Pomimo faktu, że pandemia uczyniła rok 2020 niezwykle
ciężkim w odniesieniu do zadań samorządowych, możemy śmiało powiedzieć, że udało nam się dokonać
remontów oraz przebudowy wielu
kilometrów dróg i metrów bieżących
chodników. Inwestycje w ramach
infrastruktury drogowo-mostowej
w roku 2020 opiewają na kwotę ponad 16 mln zł.
Z nadzieją patrzymy
w przyszłość, że 2021 rok pozwoli
nam zrealizować strategiczną inwestycję pn. - Przebudowa drogi powiatowej nr 3230L Skierbieszów
– Hrubieszów na odcinku około
13 km w miejscowościach: Hrubieszów, Obrowiec, Nieledew, Trzeszczany Pierwsze. Powyższa droga
leży na terenie 3 Gmin Powiatu Hrubieszowskiego, łącząc Powiat Hrubieszowski z Powiatem Zamojskim.

Ta inwestycja, to nie tylko oczywista poprawa bezpieczeństwa,
ale również szansa na rozwój naszego regionu. Pokrzepiającą informacją
jest fakt, że Powiat Hrubieszowski
otrzymał dofinansowani w kwocie
5 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którą
przeznaczy na zabezpieczenie wkładu własnego właśnie w tym zadaniu.
Spoglądając na inwestycje
drogowo-mostowe, zrealizowane
w roku ubiegłym przez Powiat Hrubieszowski, nie sposób nie odnotować kompleksowej przebudowy
mostu znajdującego się w centrum
miasta Hrubieszowa, przy ul. Ludnej. Powiat Hrubieszowski jako
inwestor, dzięki dofinansowaniu
Ministerstwa Infrastruktury oraz
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych przeznaczył na ten cel
kwotę 2 777 596,71 zł. 30 listopada
2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie mostu z udziałem przedstawicieli Parlamentu oraz Administracji Rządowej. Mieszkańcy zyskali
nowoczesną infrastrukturę, która
zapewni bezpieczeństwo i komfort
użytkowania na kolejne lata.
Ponadto, został wyremontowany
obiekt mostowy przy skrzyżowaniu
ulicy Ciesielczuka z ulicą Działkową w Hrubieszowie. Most ten
poza swoją oczywistą funkcją drogową, służy także do regulacji rzeki

Starosta Aneta Karpiuk i Dyrektor PZD Andrzej Serafin (fot. arch. starostwa)

Huczwy, która rozdziela się na prawą odnogę na kanale Ulga oraz lewą
- jej główne i naturalne koryto.
Powiat
Hrubieszowski,
w ramach inwestycji w Mieście Hrubieszowie, przyczynił się
do przywrócenia dawnego uroku
zabytkowej części miasta, a także
zadbał o poprawę bezpieczeństwa
i stanu technicznego infrastruktury drogowej, w tym celu podejmując przebudowę ul. Podzamcze
oraz ul. Wspólnej. W mieście zostały
wyremontowane także ulica Prosta
i Targowa – stanowiące jedne
z głównych ulic centralnej części
miasta o sporym natężeniu ruchu.
W efekcie przebudowy powstały,
tak potrzebne, nowe miejsca parkingowe, poprawiono chodniki,
nawierzchnie oraz oznakowanie
pionowe i poziome. Dodatkowo
przeprowadzony został remont
chodników przy ulicy Narutowicza,
Mickiewicza oraz ul. mjra. Henryka
Dobrzańskiego „Hubala”, gdzie ponadto wybudowano zatokę parkingową obok przedszkola.
Aktywizacja oraz rozwój regionu powinien iść w parze
z modernizacją infrastruktury drogowej. W ramach projektu modernizacji drogi powiatowej na odcinku
Werbkowice – Malice o długości
3,371 km, przeprowadzono szereg
robót w celu poprawy bezpieczeństwa oraz stanu infrastruktury drogowej m. in.: powstały nowe przejścia dla pieszych, wyremontowano
chodniki.
Zły stan nawierzchni drogi
powiatowej Teratyn – Stefankowice
od dawna stanowił istotny problem
dla mieszkańców tych okolic. Powiat Hrubieszowski dokonał remontu drogi powiatowej nr 3404L Teratyn – Horodło na wspomnianym
odcinku o łącznej długości 5,801 km.
Powiat Hrubieszowski w 2020 roku
otrzymał dofinansowanie łącznie
na 5 złożonych wniosków, ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Jedną ze zrealizowanych
inwestycji była przebudowa drogi
przygranicznej powiatowej Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa o długości 3,033 km
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- między innymi: budowa chodników, ścieżek rowerowych, przejścia
dla pieszych czy też zatok autobusowych. W ramach dofinansowania
rozpoczęto
przebudowę
dro-

Przecięcie wstęgi na otwrtym moście (fot. arch. starostwa)

gi powiatowej Sahryń – Modryń
w miejscowości Sahryń, długości
2,996 km.
W roku 2020 Powiat Hrubieszowski przebudował lub wyremontował wiele spośród tzw. „kilometrówek”, między innymi na
odcinkach: w Kopyłowie, Kolonii
Mietkie, odcinku HrubieszówDziekanów, Wilkowie, Bogucicach,
Pielakach, Białowodach, Chyżowicach, Bokinii czy też Rozkoszówce.
Oprócz
wspomnianej
na wstępie strategicznej inwestycji przebudowy drogi powiatowej

nr 3230L Skierbieszów – Hrubieszów, Powiat Hrubieszowski planuje przebudowę drogi powiatowej
nr 3432L Hrubieszów – Kryłów –
Dołhobyczów – Granica Państwa
na odcinku od km 35+580 do km
36+730 Oszczów – Uśmierz – ETAP
I, budowę odcinka i przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3464L na
ul. Władysława Jagiełły w Hrubieszowie oraz przebudowę drogi
powiatowej nr 3417L Drogojówka-Trzeszczany.
Materiał nadesłany
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Lasy na Kresach

Zrównoważona gospodarka leśna
w Lasach Państwowych
Na przestrzeni swojej blisko 100-letniej działalności Lasy Państwowe
wypracowały model leśnictwa, który zapewnia konsensus pomiędzy
pozyskaniem drewna i szeroko pojętą ochroną przyrody. Lasów w Polsce
przybywa, są coraz starsze i zasobniejsze w drewno, a ich bioróżnorodność
jest jedną z najwyższych w Europie. Dlaczego więc pozyskanie drewna budzi
coraz większe kontrowersje i staje się metodą ataku na polskich leśników?
Polskie lasy są ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt. O tym w jaki
sposób chronić zagrożone gatunki
wiemy bardzo dobrze. Nie bez przyczyny różnorodność naszych lasów
jest bardzo wysoka. Jako jeden z nielicznych krajów w Europie możemy
pochwalić się występowaniem licznych populacji żubra, wilka, rysia,
niedźwiedzia, ptaków szponiastych
oraz innych zwierząt. Pomimo rozwoju przemysłowego nie doprowadziliśmy do zubożenia i degradacji
zasobów leśnych. Lesistość naszego
kraju po II Wojnie Światowej wynosiła ok. 21%. W obecnym czasie
wynosi aż 30%, co przekłada się na
9 260 tys. ha lasów, z czego 80% pozostaje w zarządzie PGLP Lasy Państwowe. W 1989 r na jednego Polaka
przypadało ok. 100 drzew rosnących
w Lasach Państwowych. Na przestrzeni 30 lat prowadzenia gospodarki leśnej ilość ta została zwiększona do 160 drzew! Na osiągnięcie
tak dobrego wyniku wpływa fakt,
że każdego roku sadzimy 500 mln
nowych drzew. Po uwzględnieniu
ubytków wynikających z pozyskania drewna wychodzi, że co roku
na statystycznego Polaka przybywają średnio dwa nowe drzewa. Za
wzrostem ilościowym idzie w parze również wzrost jakościowy, ponieważ średni wiek drzewostanów
w Lasach Państwowych wynoszący
53 lata w 1990 r., został zwiększony
do 63 lat w roku 2018. Na uwagę zasługuje również sukcesywne powiększanie udziału gatunków liściastych
w naszych lasach, które wpływają na
poprawę szeregu aspektów przyrodniczych. Dzięki pracy wielu leśników
udało się zwiększyć udział gatunków
liściastych z 21% w 1990r. do 24%
w roku 2018. Należy przy tym jasno
zaakcentować, że pomimo wzrastającego pozyskania drewna cały czas
udaje się nam powiększać zasobność
naszych lasów. W 2009r. przeciętna
zasobność drzewostanów LP wynosiła 245 m3/ha. Po dziesięciu latach
prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej wynik ten został powiększony do 274 m3/ha.
Lasy są podstawą funkcjonowania
form ochrony przyrody jakie występują w Polsce. Blisko 34% polskich
lasów zostało uznanych jako ochron-

ne (tam gdzie dominuje funkcja
ochronna, np.: wodochronna, glebochronna, rezerwaty, lasy cenne
przyrodniczo). Spośród 1490 rezerwatów przyrody, które mamy w Polsce
1279 to rezerwaty znajdujące się na
terenach Lasów Państwowych. Blisko
połowa powierzchni polskich parków krajobrazowych (ok. 130 tys. ha)
znajduje się na terenach leśnych.
Lasy to również miejsca gdzie występuje najwięcej stanowisk roślin
chronionych oraz stref ochrony zwierząt. Na uwagę zasługuje również
fakt, że aż 38% powierzchni LP zostało wcielone do sieci Natura 2000.

opłat. Poza tymi bardzo ważnymi
elementami składającymi się na pozytywny wkład w ochronę przyrody
niezwykle ważny jest aspekt gospodarczy naszej działalności. Lasy Państwowe są miejscem pracy dla ok .26
tys. leśników, a produkowane przez
nas drewno daje pracę blisko 450 tyś
osobom, które zajmują się wykonywaniem prac leśnych, transportem,
przetwórstwem drewna, meblarstwem i innymi zajęciami związanymi z obiegiem surowca drzewnego.
Szacuje się, że ten przemysł dostarcza aż 2,5% polskiego PKB. Polska
jest w światowej czołówce jeże-

szę tych liczb nie analizować bezpośrednio. Wzrost pozyskania wynikał
przede wszystkim z tego, że duża
część naszych lasów osiągnęła wiek
rębność (wiek, który umożliwia użytkowanie rębne, dla sosny wynosi ok.
100 lat, dla dębu, buka i jodły- ok. 130
lat, brzozy olszy - 80 lat). W tym miejscu należy również zwrócić uwagę
na to, że stan zasobów drzewnych w
polskich lasach cały czas się powiększa. Obecnie intensywność pozyskania drewna w Lasach Państwowych
wynosi ok. 62% rocznego przyrostu. To oznacza, że pomimo pozyskania w 2020 r. 40 mln m3 drewna

Harwester - maszyna wielooperacyjna podczas pozyskania drewna (fot. archiwum Nadleśnictwa Narol)

Ta informacja mówi jednoznacznie,
w jaki sposób gospodarujemy naszymi lasami. Jeżeli robilibyśmy to
źle, to z pewnością taka ilość nie zasługiwałaby na zaliczenie w poczet
Natura 2000.
Bardzo ważnym elementem funkcjonowania polskich lasów jest ich
dostępność dla człowieka. Dzięki własności Skarbu Państwa nasze lasy są w ogromnej większości
ogólnodostępne. Można w nich
bez przeszkód odpoczywać, uprawiać turystykę oraz korzystać z ich
dobrodziejstw w postaci zbierania
owoców runa leśnego lub grzybów.
W krajach zachodnich gdzie dominuje własność prywatna, wejście
i korzystanie z dobrodziejstw lasu
jest zakazane lub wymaga uzyskania specjalnych pozwoleń połączonych z uiszczeniem odpowiednich

li chodzi o przetwórstwo drewna,
produkcję mebli, stolarki okiennej
oraz opakowań. Jesteśmy trzecim
eksporterem mebli na świecie oraz
dziesiątym producentem drewna. Po
transformacji ustrojowej wiele gałęzi
polskiego przemysłu upadło. W tym
kontekście międzynarodowy sukces polskiego drzewiarstwa jest powodem do dumy. Swój mały udział
w tym sukcesie mają również leśnicy,
ponieważ 80% drewna z Lasów Państwowych trafia właśnie do przedsiębiorców przetwarzających drewno.
Ten spektakularny wynik przemysłu
drzewnego wziął się przede wszystkim z ilości pozyskiwanego drewna. W 1990r. leśnicy pozyskiwali
17 mln m3 drewna. W roku 2020 ta
ilość wzrosła ponad dwukrotnie do
40 mln m3. Myślę, że wiele osób ten
fakt może bulwersować jednak pro-

ok. 25 mln zostało w lesie. Fakt
pozyskania drewna, przez oponentów działalności leśników zwanych
niesłusznie „ekologami”, nazywany
jest „wycinką lasów”. Zabieg niezwykle sprytny w swej istocie, ponieważ koncentruje uwagę odbiorcy na
negatywnym odbiorze tego słowa.
W nazewnictwie leśnym oraz języku potocznym „wycinka” oznacza
trwałe wylesienie terenu. Owszem
na terenie Lasów Państwowych takie działania mają miejsce, ale są
marginalne (związane z budową
dróg, linii energetycznych lub budynków). To co robią leśnicy nazywa
się „użytkowaniem lasu”, ponieważ
oznacza pozyskanie drewna (wycięcie drzew) oraz jego następstwo
w postaci wprowadzania na to miejsce młodego pokolenia (wykonanie
nasadzeń lub obsiew naturalny).

Pewnie nie każdy z Państwa wie,
że średnio na miejsce jednej pozyskanej 100-letnią sosny leśnicy sadzą
20 młodych drzewek.
Charakteryzując gospodarkę w Lasach Państwowych trzeba również
jasno powiedzieć, że przebiega ona
w sposób planowy. Wiele negatywnych wobec nas środowisk stwarza
wyobrażenie o tym, że to co robimy
w lasach jest chaotyczne, niezaplanowane i wynika z „widzimisię”
leśników. Nic bardziej błędnego ponieważ każde nadleśnictwo działa
na 10-letnich planach urządzania
lasu. Są to dokumenty planistyczne, które są sporządzane przez
specjalistyczne zewnętrzne podmioty. W takim planie zawarte są
wszelkie informacje na temat zasobów nadleśnictwa. W jasny sposób
wskazują, które lasy będą podlegały
użytkowaniu, ile drewna zostanie
z nich pozyskane, jakie zabiegi pielęgnacyjne zostaną wykonane oraz
jaki będzie rozmiar nasadzeń. Takie
plany zawierają również informację na temat działań na rzecz ochrony przyrody, zabezpieczenia lasu
przed pożarami, opisem mienia,
infrastruktury, historii oraz wielu innych elementów. Ponadto taki plan
zanim wejdzie do użytku musi uzyskać pozytywną akceptację Ministra
Środowiska i jest każdorazowo poddawany do wglądu opinii publicznej.
Każda zainteresowana osoba lub instytucja ma prawo do wniesienia uwag
zanim zostanie on zaakceptowany.
W dobie powszechnej „ekologizacji”
wiele osób utożsamia ochronę przyrody z „nic nierobieniem”, a gospodarkę leśną uważa za zagrożenie dla
trwałości przyrody. Wielu z nich żąda
drastycznego ograniczenia gospodarki
leśnej, zapominając jednocześnie, że
dzięki niej wielu naszych rodaków ma
pracę, a uzyskiwane dochody ze sprzedaży drewna, mebli i innych produktów mają realny wpływ na dobrostan
naszego kraju. Poza tym po głębszym
przeanalizowaniu okazuje się, że zrównoważona gospodarka leśna nie jest
żadnym zagrożeniem dla ochrony przyrody. Wystarczy tylko wiedzieć w jaki
sposób ją realizować. My leśnicy wiemy
doskonale w jaki sposób to robić.
mgr. inż. Marceli Kot
Nadleśnictwo Narol
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Życie wokół nas

Fundacja Przed Czasem dla wcześniaków
Dzieci przedwcześnie urodzone borykają się z wieloma problemami
zdrowotnymi, które wymagają interwencji specjalistów. Rodzice
zaskoczeni tą sytuacją nie wiedzą dokąd powinni się udać
i gdzie poszukiwać pomocy. W tym celu powstała Fundacja „Przed
Czasem”, która chce nieść radę oraz realne wsparcie. Z Mileną
Bijatą, przedstawicielką Fundacji, rozmawiała Ewa Monastyrska.
Ewa Monastyrska: Czym jest Fundacja Przed Czasem i jaka jest
w niej Pani rola?
Milena Bijata: Dołączyłam do fundacji jakiś czas temu, by wspierać
ją w jej działaniach, promować
w social mediach oraz pomóc
zdobywać granty, mające wesprzeć naszą działalność. Fundacja powstała rok temu, bo w lutym
2020 roku. Jest skoncentrowana na
wsparciu wcześniaków i ich rodziców z terenu Lubelszczyzny. Założycielką jest Marta Kościk, która jest
fizjoterapeutą z kilkunastoletnim
stażem i doświadczeniem w terapii
dzieci urodzonych przedwcześnie,
a także Aleksandra Wojciechowska,
mama małego Jasia urodzonego

W jaki konkretny sposób pomaga
fundacja?
Na ten moment realizujemy kilka
celów, które są skupione na pomocy
wcześniakom i ich rodzinom. Wszyscy, którzy się do nas zgłoszą, mogą
skorzystać ze wsparcia specjalistów.
Piszą do nas na specjalnej stronie
zapytanie do konkretnej osoby
i współpracujący z nami specjaliści
odpowiadają na nie. Realizujemy
także konsultacje i wsparcie w zakresie organizacji i odnalezienia się
w nowej sytuacji. Często są to sytuacje zaskakujące, trudne, nowe
i my pomagamy znanymi nam torami odnaleźć się w danych problemach. Mamy także program,
który refunduje wizyty lekarskie

w 30 tygodniu ciąży. W działaniach
fundacji wspierają nas także specjaliści w tym neonatolog, neurologopeda, certyfikowany doradca
laktacyjny oraz wszystkie te osoby,
które w jakiś sposób są powiązane
z wcześniakami. Współpracujemy
także z rodzicami, którzy pomagają
nam dotrzeć do wszystkich potrzebujących, a także dzielą się swymi
talentami w prężnym działaniu naszej fundacji.
Jaki jest cel Fundacji?
Misją fundacji jest być blisko rodziców, którzy znaleźli się w tej niespodziewanej często sytuacji życiowej,
jaką jest poród przedwczesny. Koncentrujemy się głównie na akcjach
edukacyjnych uświadamiających
także personel jak postępować
z wcześniakami, a także na pomocy
finansowej. Szukamy także specjalistów, których pomoc jest wielokrotnie niezbędna dla prawidłowego
rozwoju wcześniaków. Pomagamy
i wspieramy rodziny dzieci urodzonych przedwcześnie.

i terapeutyczne. Udało nam się także uzyskać refundacje wizyt patronażowych położnych i fizjoterapeutów, którzy wspomogą i podzielą się
swoją wiedzą w zakresie pielęgnacji
małego dziecka po wyjściu ze szpitala. Udało nam się też zorganizować
spotkania ze specjalistami w formie
on-line na naszej stronie facebookowej. Rozpoczęliśmy też spotkania
z rodzicami, tworząc tym samym
grupy wsparcia.
Fundacja funkcjonuje od roku.
Z pewnością mają Państwo względem niej plany i marzenia.
Celem obecnie jest dla nas to, by jak
najwięcej rodzin dowiedziało się
o fundacji. Dzięki temu więcej osób
będzie mogło skorzystać z naszej
pomocy. Chciałybyśmy dotrzeć na
oddziały neonatologiczne na Lubelszczyźnie, wszędzie tam, gdzie
te wcześniaczki mogą się znaleźć.
Mamy w kilku lubelskich szpitalach nasze ulotki, plakaty. Jeśli ktoś
chciałby skorzystać też z takiej formy, powiesić gdzieś nasz plakat
czy zamieścić ulotki, to bardzo

chętnie wszystko prześlemy. Wystarczy się do nas odezwać przez
naszą stronę internetową lub Facebooka. Mamy też nadzieję, że w tym
roku uruchomimy wypożyczalnię
sprzętu. Dla wielu rodzin będzie to
ogromna pomoc, szczególnie na
początku. Moglibyśmy zaopatrzyć
takie rodziny w laktatory czy monitory oddechu. Szukamy wciąż środków na przygotowanie takiej wypożyczalni.
Od kiedy mówimy o wcześniactwie? Czy wszystkie dzieci urodzone przedwcześnie muszą borykać
się z problemami zdrowotnymi?
Z definicji dziecko urodzone przed
czasem to dziecko urodzone między 22 a 37 tygodniem ciąży. Im
wcześniej rodzi się dziecko, tym
tych problemów rozwojowych
jest więcej. Niektórzy twierdzą, że
wcześniakami pozostaje się całe
życie i jest to poniekąd prawda,
bo problemy u dzieci, które urodziły się przed czasem, mogą pojawić się nawet w wieku szkolnym.
Wcześniaki wymagają wielu wizyt
sprawdzających, czy wszystkie
mechanizmy działają prawidłowo,
a także wielu konsultacji przeprowadzonych przez pierwsze lata
życia. Pragnę tutaj dodać, że wcześniaki nie są tylko dziećmi mniejszymi od tych „donoszonych”, są
to dzieci, które mają niedojrzałość
wielu układów i trzeba brać to pod
uwagę i wspierać, by mogły wyjść
z tego obronną ręką. Wielu udaje się
wyjść bez szwanku po latach starań,
natomiast są i takie dzieciaki, które
przegrywają z tą niewydolnością
układów. Trzeba o tym głośno mówić.
Przedwczesne narodziny, jak to
już podkreśliliśmy, to najczęściej
zaskoczenie dla rodziców. Czy
mają oni jakikolwiek wpływ na
to, by dziecko mogło urodzić się
w wyznaczonym czasie?
Często poród przedwczesny jest zaskoczeniem zarówno dla rodziców,
jak i lekarzy. Na pewno wpływ na
poród ma styl życia, dieta, odpowiednia opieka medyczna. Mimo
tego, że medycyna wciąż się rozwija, to nadal nie udaje się wykluczyć
porodów przedwczesnych. Dzieci te
mają jednak coraz większą szansę
na przeżycie.
Ten temat jest Pani dobrze znany. Czy Pani także borykała się

Milena Bijata

z trudnościami dzieci urodzonych
przedwcześnie?
Żadne z moich dzieci nie jest wcześniakiem. Można nawet powiedzieć, że wszystkie urodziły się
później niż wskazywałby na to
wyznaczony przez lekarza termin
porodu. Jestem mamą dziecka
z niepełnosprawnością i wiele kwestii łączy mnie z rodzicami wcześniaków, jak na przykład zabieganie
o stan zdrowia, lęk, niepewność.
Mogę łączyć się z odczuciami
wszystkich rodziców, którzy mają
dzieci przedwcześnie urodzone.
Tematyka, której Państwo dotykają, to nie tylko kwestia wcześniactwa, ale także, chustonoszenie czy
chociażby karmienie piersią.
Chcielibyśmy ułatwić rodzicom
start w trudnej i zaskakującej sytuacji, dlatego staramy się mówić
o wszelkich zagadnieniach, które
są związane z dziećmi. Niektórym
wydaje się, że pewne rzeczy są dla
nich niedostępne, jak na przykład
karmienie piersią czy chustonosznie. Po głębszej analizie okazuje się,
że takie dzieci jak najbardziej mogą
też korzystać z tych dobrodziejstw.
Staramy się tę wiedzę szerzyć, by
wszystkie najważniejsze informacje
znajdowały się w jednym miejscu
i by rodzice mogli zapoznać się z

nimi oraz jeśli zechcą, wdrożyć w
swoje życie.
Żeby pomagać innym często
potrzebne są pieniądze. Z czego
utrzymuje się Fundacja Przed
Czasem?
Na ten moment fundacja utrzymuje się z grantów i różnego rodzaju
darowizn. Realizujemy wspomniane wcześniej projekty i staramy się
znaleźć jak najwięcej funduszy, by
pomóc potrzebującym rodzinom.
Każde działanie charytatywne ma
na celu zmianę pewnej rzeczywistości. Co jest Państwa celem?
Bardzo chciałybyśmy, by żaden
z rodziców wcześniaka nie pozostał sam w tej sytuacji, jaką jest poród przedwczesny. Chcemy także
jak najbardziej pomóc rodzicom
w przejściu tych wszystkich trudności związanych z pobytem w szpitalu, opuszczeniem go, odnalezieniem
różnych specjalistów, zmaganiem
się z problemami związanymi
z opieką nad wcześniakiem. Chcemy także wspierać finansowo takich rodziców, jeśli rzeczywiście
przekroczy to ich możliwości.
Dziękuję serdecznie za rozmowę
i zachęcam do odwiedzenia strony internetowej fundacji: www.
przedczasem.org
Ewa Monastyrska
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Dodatek Gminy Hrubieszów „Jedność”

Co się dzieje w bibliotekach Gminy Hrubieszów
podczas pandemii?
Rok 2021 to czas kolejnych wyzwań, jakie stawia przed nami
dzisiejsza rzeczywistość. Nasze panie bibliotekarki pracują i są dla
swoich czytelników w pełnej gotowości. Cały czas przygotowują
dla nich interesujące propozycje i działają w Internecie.
Bibliotekarki przygotowały ciekawą ofertę dla swoich zarówno
młodszych jak i trochę starszych
czytelników. W tym roku były to
ferie online pod hasłem „Baw się
z nami”.
W pierwszym tygodniu odbył
się konkurs plastyczny pod nazwą „Bohatera stwórz do plecaka
włóż i w świat rusz”. Polegał on
na wykonaniu pracy plastycznej
przedstawiającej bohatera z bajki, którego można zabrać ze sobą
na wymarzone ferie. Konkurs
adresowany był do osób między
3, a 14 rokiem życia. Wpłynęło
19 prac, spośród których Komisja
Konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
Nagroda główna:
•
Maja Dziewiczkiewicz
z Przedszkola w Czerniczynie
•
Paulina Marcych - SP nr 2
w Hrubieszowie

Wyróżnienia:
•
Lena Kula- Przedszkole
w Czerniczynie oraz Hanna Teterycz – Punkt Przedszkolny w Stefankowicach
•
Lena Stefańska – SP w Moniatyczach, Kornel Sarzyński- SP w Stefankowicach
Drugi tydzień ferii przebiegał
pod nazwą „ZAGADKI DLA BYSTRZAKÓW”. Codziennie przez
5 dni o godzinie 13:00 na fanpage’u na Facebooku Bibliotek
Gminy Hrubieszów ukazywała
się zagadka. Odpowiedzi należało zamieszczać w komentarzach do godz. 15:00. Codziennie losowano jednego
zwycięzcę, ponadto na zakończenie zabawy nagrodzono najaktywniejszych
uczestników.
Przez cały tydzień z naszymi
bibliotekami bawiło się łącznie
71 osób.

ZWYCIĘZCY
POSZCZEGÓLNYCH DNI
Dzień 1: Nikola Buczek
Dzień 2: Zosia Szewczuk
Dzień 3: Zuzanna Kubica
Dzień 4: Karol Wieczorek
Dzień 5: Michał Średziński

Hanna Teterycz (fot. arch. bibliotek)

Kornel Sarzyński (fot. arch. bibliotek)

Kubuś Puchatek
Mai Dziewiczkiewicz

Ania z Zielonego Wzgórza
Pauliny Marcych

ma swój ulubiony. Czasami
wystarczy dodać odrobinę innego składnika, żeby wyszło
przepyszne ciasto. Na miłość
też każdy ma swój własny,
osobisty przepis, jedni dodają
więcej czułości inni trochę pikanterii.
Najważniejsze, to pielęgnować ją każdego dnia, słuchać,
co druga osoba ma do powiedzenia, wspierać się i trwać
przy partnerze we wszystkim
co robi, dodać w odpowied-

nich proporcjach czułość i
zazdrość, niekiedy pójść na
kompromis. Próbujmy których składników nasza miłość
potrzebuje więcej, a których
mniej, a na pewno urośnie
nam z tego coś naprawdę
pięknego.

NAJAKTYWNIEJSI UCZESTNICY
1.
Maciek Bitner
2.
Nikola Buczek
3.
Gabrysia Dworak
4.
Lena Kula
5.
Kornel Sarzyński
6.
Michał Średziński
Na terenie Gminy Hrubieszów
działa pięć bibliotek: w Moniatyczach, Stefankowicach, Dziekanowie, Czerniczynie oraz Kosmowie. Biblioteki znajdują się
w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach.
Materiał nadesłany

„Przepis na MIŁOŚĆ”
Z okazji Święta Zakochanych GOK przeprowadził Konkurs
Walentynowy pod nazwą „Przepis na MIŁOŚĆ”. Konkurs odbył się w
Internecie, na Fb ośrodka. Wystarczyło skomentować post podając
swój sprawdzony przepis na miłość.
„2 kg miłości, 2 łyżki wierności, szklanka cierpliwości, pół
szklanki czułości oraz szczypta
zazdrości. Zwrócić uwagę na
to, żeby składniki miały temperaturę pokojową. Wymieszać
wszystko razem i odstawić na
godzinę. Następnie spożywać codziennie. Odpowiednio pielęgnowane, zachowuje
świeżość na długie lata.” – oto
przepis na MIŁOŚĆ pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z siedzibą
w Wołajowicach.
Najciekawsze pomysły konkursowe zostały oczywiście nagrodzone, a oto kilka z nich:
Przepis na miłość Pani Agaty:
•
Codzienne przytulanie, buziaków dawanie.
•
Częste rozśmieszanie.

•
•

Czasem droczenie i przekomarzanie.
Jeszcze więcej cierpliwości
i ogrom miłości, a do tego
oka przymykanie i przede
wszystkim dbanie i szanowanie.

Przepis na miłość Pani Grażyny:
M
morze wyrozumiałości
I
ilość nieokreślonej
cierpliwości
Ł
łyżka życzliwości
O
ogrom radości
Ś
śladowa ilość zazdrości
Ć
ćwierć szklanki
czułości
Przepis na miłość Pani Moniki:
Składniki:
•
dwie osoby,
•
czas w dużej ilości,

•
szacunku co niemiara,
•
ogrom zrozumienia,
•
tona miłości,
•
odrobina pieprzu.
Wszystkie składniki dokładnie
umyć, aby oczyścić je z negatywnych myśli i ran przeszłości.
Dokładnie wymieszać i podgrzać, aby atmosfera stała się
odpowiednio gorąca. Podlać
butelką ciepłych słów i miłych
gestów. Posypać buziakami
do smaku. Spożywać każdego dnia, przy wspólnym stole,
podczas rozmów o tym, jak minął dzień.
Przepis na miłość Pani Marty:
Z miłością jest trochę tak jak
z ciastem. Przepisów jest tysiące, jedne bardziej podobne
inne mniej, ale każdy z nas

Dziękujemy za wszystkie
przepisy, na pewno każdy
znajdzie coś dla siebie.
Materiał nadesłany
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Hrubieszowskie Przysmaki Skarbem Czarnoziemu
czyli opowieść o niezwykłych ludziach, Staszicu,
pasji, talentach i … niezwykłej kuchni.
Ziemia Hrubieszowska, ziemia urodzajna, wydająca
obfite plony. Miejsce gdzie żyją ludzie obdarzeni
wieloma talentami. Od setek lat jest znana jako
nadbużański róg obfitości. Pragniemy, by nasza
niezwykła kuchnia przygotowana przez ludzi
niezwykłych, była radością nie tylko dla nas, ale
również dla Państwa.
Tacy jak Staszic
Zdarza się w życiu człowieka,
że czasem pójdzie coś nie tak.
Od czego są wtedy ludzie dobrej
woli? Są od pomocy, wsparcia
drugiego człowieka w nieszczęściu i pokazania dróg wyjścia
z problemów.
Takie właśnie były początki
Stowarzyszenia Przystań Mieniany w Gminie Hrubieszów,
założonego przez grupę aktywnych mieszkańców gminy skupionych wokół samorządu.
W ciągu ostatnich 8 lat stworzyliśmy środowisko i infrastrukturę w ramach, której w
sposób zindywidualizowany,
kompleksowy i długofalowy
wspieramy grupę osób znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji życiowej. To właśnie ci
ludzie przy wsparciu członków
i pracowników Stowarzyszenia,
stworzyli miejsce widoczne
w przestrzeni miasta i gminy
Hrubieszów znane jako Centrum Integracji Społecznej tworzące Współdzielczość Ziemi
Hrubieszowskiej.
Miejsce to tętni życiem, rozwija się, jest estetyczne, tworzymy

w nim bezpieczne miejsca
pracy. Jesteśmy jedną z nielicznych w Polsce organizacji,
która posiada w swoich strukturach podmioty zapewniające
osobom, które do nas trafiają
wszechstronną pomoc specjalistyczną, kształcenie zawodowe
aż po zatrudnienie. Atmosfera
w podmiotach naszej organizacji, autentyczność relacji z drugim człowiekiem, stałość kadry
sprzyjają procesowi reintegracji. Najważniejszym zaś czynnikiem wyprowadzenia ludzi
z przeżywanych trudności jest
praca zespołowa i odkrywanie
wartości pracy w życiu człowieka.
Ta sfera aktywności nazywana
jest w literaturze przedmiotu
Ekonomią Społeczną i solidarną gdyż opartą na samopomocy
i samoorganizacji społecznej.
Żyjąc na ziemi hrubieszowskiej
i myśląc o rozwoju naszych
dalszych działań uskrzydla nas
myśl o ks. Stanisławie Staszicu, który przed dwustu laty
w 1816 roku utworzył tutaj
pierwszą w Polsce i Europie organizację spółdzielczą
pod nazwą Hrubieszowskie

Bogata oferta sklepu (fot. arch. CIS „Przystań” w Mienianach)

Wnętrze sklepu Hrubieszowskie Przysmaki (fot. arch. CIS „Przystań” w Mienianach)

Towarzystwo Rolnicze Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach, skupiającą 329 rodzin.
Rodziny te nie zawiodły zaufania Staszica i stworzona przez
niego struktura łącząca elementy samorządu terytorialnego z gospodarczym przetrwała
135 lat, aż do jej formalnego
rozwiązania przez władze PRL
w 1951 roku. Staszic tworząc tę
organizację oraz „domy zarobkowe do walki z ubóstwem, stał
się prekursorem w skali europejskiej ekonomii społecznej.
Hrubieszów jest więc kolebką
przedsiębiorczości społecznej
w Polsce”. Odpowiednikiem domów zarobkowych są dzisiejsze
Centra Integracji Społecznej.
Tamte genialne rozwiązania
Staszica, jak też dzisiejsze potrzeby społeczne w dalszym
ciągu nie straciły na aktualności. Społeczeństwa w XXI w.
dalej borykają się z ubóstwem,

bezrobociem i trudnym losem
osób niepełnosprawnych.
Ekonomia społeczna
w Hrubieszowie
Pierwszym krokiem w naszym
modelu reintegracji społeczno
– zawodowej jest uczestnictwo
w Klubie Integracji Społecznej. Klub jest miejscem gdzie
grupa osób z problemami życiowymi w trakcie regularnych
spotkań wprowadzana jest na
ścieżkę reintegracji poprzez
poradnictwo psychologiczne,
prawne, doradztwo zawodowe,
warsztaty edukacyjne – ogólnorozwojowe oraz wsparcie
grupy pozostałych uczestników. Człowiek, który dotychczas pozostawiony był sam
sobie w swoim nieszczęściu,
uczy się w Klubie wspólnego
przebywania, mówienia o swoich problemach, zrozumienia,

że nie jest sam. Osoby, które
odkryją w sobie potrzebę zmiany i rozwoju osobistego zapraszane są do dalszej współpracy
i uczestnictwa w Centrum Integracji społecznej.
Centrum Integracji Społecznej
Centrum Integracji Społecznej to kolejny, ale zasadniczy
etap ścieżki reintegracji. Jest
to miejsce, gdzie prowadzimy
reintegrację społeczno – zawodową, głównie poprzez praktyczną naukę zawodu. Każdy,
kto do nas przychodzi podpisuje indywidualny program zatrudnienia socjalnego, który
odpowiada umowie o pracę.
Uczestnictwo w warsztacie
trwa 7 godzin dziennie, w tym
6 godzin praktycznej nauki zawodu i jedna godzina reintegracji społecznej. Uczestnicy
CIĄG DALSZY NA STR. 9
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uzyskują ubezpieczenie społeczne oraz świadczenie reintegracyjne. Dla wielu z tych osób
jest to pierwsza umowa, pierwsze ubezpieczenie, a niekiedy
po raz pierwszy regularnie zarabiane pieniądze. Będąc uczestnikiem Centrum uczą się przychodzić codziennie do pracy,
usprawiedliwiać nieobecności,
współpracować z grupą. Oferowany czas trwania uczestnictwa to okres od 6 do 18 mies..
W strukturach może codziennie przebywać ok. 40 osób.
W ramach Centrum prowadzimy warsztaty zawodowe, gdzie
uczestnicy przy wsparciu instruktora zawodu zdobywają
teoretyczne i praktyczne umiejętności zawodowe.
Aktualnie prowadzimy cztery warsztaty: warsztat gastronomiczny
z
siedzibą
w Mienianach, gdzie przygotowywane są obiady głównie
dla szkół i punktów przedszkolnych. Obsługujemy szkoły
z trzech gmin. Zaczynaliśmy
od 20 obiadów dziennie. Przed
wybuchem pandemii dostarczaliśmy już ok. 800 obiadów.
Drugi warsztat to warszat gastronomiczno – cukierniczy
w ramach którego prowadzona jest gastronomia w Hru-

20 osób. Nie udałoby się
osiągnąć tak wiele bez wparcia,
pomocy i zaangażowania Jednostek Samorządów Terytorialnych.
Przyjaźni ekonomii
społecznej
Gmina Hrubieszów. otrzymała tytuł „Jednostki samorządu
terytorialnego przyjaznej ekonomii społecznej”, a kierownik
miejscowego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Danuta Gerynowicz
została „Samorządowcem przyjaznym ekonomii społecznej”.
Za stałą współpracę, partnerstwo, wsparcie i za zrozumienie
naszych działań, za towarzyszenie w sukcesach, ale i trudnościach, bardzo dziękujemy.
Hrubieszowskie Przysmaki

Sklep Hrubieszowskie Przysmaki (fot. arch. CIS „Przystań” w Mienianach)

warsztat remontowo-budowlany świadczący drobne usługi
remontowe, rolne, porządkowe. Od kwietnia planujemy
otworzyć nowy warsztat o profilu artystyczno – krawieckim.
Ideą Centrum Integracji jest

i umożliwić „z marszu” podjęcie
dalszego zatrudnienia. Zatrudnienia bezpiecznego i wspieranego. Wychodząc naprzeciw
tym potrzebom Stowarzyszenie utworzyło takie miejsca pracy we własnych Spółdzielniach
Socjalnych osób prawnych.
Dwie spółdzielnie: „Kuźnia Talentów im. St. Staszica” i „Galeria Dobrego Smaku” powołane
są w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nieobojętni w Hrubieszowie, natomiast spółdzielnia
socjalna „Nasze Drogi” z Samorządem Gminy Hrubieszów.
Dwie pierwsze spółdzielnie
działające w branży gastronomicznej konkurują z lokalnym
biznesem, ponosząc ryzyko gospodarcze, trzecia spółdzielnia
powołana z Gminą Hrubieszów
realizuje głównie zadania zlecone przez Gminę.
Konsorcjum Spółdzielni
Socjalnych

Tort wykonany przez uczestników (fot. arch. CIS „Przystań” w Mienianach)

bieszowie, gdzie serwujemy
domowe obiady. Trzeci warsztat to warsztat opiekuńczy
przygotowujący do pracy opiekunów osób starszych. W ramach warsztatu realizujemy
zlecone przez Gminę Hrubieszów usługi opiekuńcze dla
osób starszych. Ostatnim jest

wydobycie z Uczestnika jego
potencjału, odkrycie talentów,
predyspozycji zawodowych
i na tej podstawie przygotowanie do wykonywania zawodu
i podjęcia zatrudnienia. Żeby
nie zniweczyć tego, co uczestnicy już osiągnęli, wypracowali w sobie, należy pójść dalej

Nasze spółdzielnie w celu rozwoju potencjału ekonomicznego utworzyły Konsorcjum
Spółdzielni Socjalnych „Przystań”, do którego przystąpiły
również Klub i Centrum Integracji Społecznej. Formuła Konsorcjum ma charakter otwarty.
Zapraszamy do współpracy
podmioty z regionu i kraju. Najważniejszym jego przesłaniem
jest promocja podejmowania
i zawiązywania umiejętności
współpracy partnerskiej, promocja ekonomii społecznej,
a także tezy, że rozwój podmiotów należących do Konsorcjum
powinien być prowadzony
w taki sposób, by mogły tworzyć bezpieczne miejsca pra-

cy dla absolwentów Centrów
Integracji Społecznej. Nasze
Stowarzyszenie przyjęło formułę tworzenia spółdzielni
osób prawnych, a nie fizycznych, tak by tworzone w nich
miejsca pracy były bezpieczne
i nie były obarczone ryzykiem
likwidacji w przypadku niepowodzeń rynkowych.
Współpraca czyli to co najważniejsze…
Na terenie powiatu hrubieszowskiego jesteśmy pierwszą
i jedyną organizacją zajmującą
się w tak szerokim zakresie problematyką osób określanych
jako wykluczone społecznie.
Od początku działalności Stowarzyszenia wsparciem objętych zostało około 350 osób.
W ramach powołanych spółdzielni socjalnych osób prawnych zatrudnienie znalazło

W ramach konsorcjum wypracowaliśmy własną markę
handlową pod nazwą Hrubieszowskie Przysmaki. Produkty
są niezwykłe, bo przygotowane przez ludzi niezwykłych.
W ofercie znajdują się domowe obiady, wyroby garmażeryjne i „domowe ciasto” jak
u mamy. Odbiorcami naszych produktów są szkoły, klienci indywidualni oraz
sklepy. Zapraszamy do odwiedzania naszych punków
sprzedażowych przy ulicy
Narutowicza 27 w Hrubieszowie oraz składania zamówień
telefonicznie i mailowo. Jesteśmy otwarci na współpracę
i dostarczanie naszych produktów do punktów sprzedaży na
terenie całego województwa.
Zapraszamy do kontaktu. Szukajcie nas na Facebook: Hrubieszowskie Przysmaki. Strona
internetowa www.cismieniany.
pl ; tel. 846962226; mail: zamówieniacismieniany.pl ;
Justyna Czernij-Jezierska

Okolicznościowe pierniki (fot. arch. CIS „Przystań” w Mienianach)
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Maszyna do przywoływania
śniegu– internetowy konkurs
Na początku stycznia Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie
z siedzibą w Wołajowicach zorganizował i przeprowadził konkurs
internetowy dla młodych konstruktorów, polegający na stworzeniu
maszyny do przywoływania śniegu.
Maszynę
należało
zbudować z dowolnych materiałów.
W związku z odbywającymi się
lekcjami zdalnymi i spędzaniu
wielu godzin przy komputerze
zachęcaliśmy uczestników naszej zabawy do stworzenia maszyny na swoim podwórku lub do
poszukania potrzebnych materiałów na spacerze, mogły to być
kijki, patyczki, kamyczki, tektura,

Predator Śniegu, Dawid Prejs

stary sznurek itp. Konstruktorem
mógł zostać każdy, bez względu
na wiek.
Zdjęcie maszyny oraz krótką instrukcję działania, należało wstawić w komentarzu pod postem
zamieszczonym na naszym Facebooku.
Na zwycięzców czekały nagrody
niespodzianki, które przyznano:
- Julii Bojarskiej, która wraz
z dziadkiem Adamem Bojarskim
stworzyła maszynę do wytwarzania śniegu „Terminator 90200”.
Maszyna jest zasilana wodą i
prądem zmiennym o nasileniu
230V. Jak opisuje Julia „Do jej
zbudowania potrzebny był zmysł
majsterkowicza i masę szczęścia”.
Dziewczynka wykonała maszynę
wyłącznie z rzeczy pozyskanych
z recyklingu domowego.
- Nikoli Boguckiej, która razem
z mamą wykonała maszynę,
którą nazywała „Śniegominator
3360”. Maszyna Nikoli zasilana

Terminator 90200, Julia Bojarska

czonemu pokrętłu. Głównym
paliwem napędowym jest siła
pozytywnego myślenia i chęć zabawy na śniegu.
- Dawida Prejs, który skonstruował maszynę „Predator śniegu”.
Po nazbieraniu wody i przela-

niu do grzałki gorąca woda jest
chłodzona przez 2 chłodziarki
i następuje wyrzut śniegu. Model
jedyny na świecie!
Potwierdzamy, że maszyny działają, co zresztą widać za oknem.
Materia nadesłany

Śniegominator 3360, Nikola Bogucka

jest paliwem rakietowym, a do
wytworzenia śniegu potrzebny
jest śmiech i szczęście dziecka,
wtedy maszyna uruchamia się
i wytwarza śnieg.
- Zosi Szewczuk, która wykonała
maszynę o nazwie „Armata Płatków” model: ZNS, rok produkcji:
2021. Posiada siłę natężenia opadów, którą w każdej chwili można wyregulować dzięki umiesz-

Armia Płatków, Zosia Szewczuk

Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie
z siedzibą w Wołajowicach – „warsztaty na wynos”
Ze względu na epidemię i związane z nią obostrzenia Gminny Ośrodek Kultury
w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach nie zaprzestał swojej działalności kulturalnej.
Prowadzimy swoją działalność w Internecie na swoim stałym profilu facebookowym
oraz na Instagramie. Oferujemy naszym odbiorcom cykl warsztatów na wynos z dostawą
do domu.
Laurki z pakietów (fot. arch. GOK)

Wszystkie materiały, potrzebne do udziału w warsztatach
są przygotowywane w ośrodku, a następnie dostarczone
do bibliotek, które działają
w
strukturach
naszego
GOK-u tj. Moniatycze, Stefankowice, Dziekanów, Czerniczyni Kosmów. Zgłoszenia do
udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie oraz w
wiadomości prywatnej na naszym Facebooku. Uczestnicy
odbierają przygotowane pakiety w wyznaczonych bibliotekach.

W styczniu, w ramach ferii zimowych, do udziału
w warsztatach na wynos zaprosiliśmy
najmłodszych.
Polegały one na wykonaniu laurki metodą scrapbookingu z okazji Dnia i Babci
i Dziadka. Przygotowaliśmy
filmik instruktarzowy, który zamieściliśmy na naszym
profilu facebookowym, na
którym pokazaliśmy jak krok
po kroku wykonać taką kartkę okolicznościową. Zdjęcia
wykonanych prac otrzymywaliśmy w komentarzach pod
zamieszczonym postem oraz
w wiadomościach prywatnych. Warsztaty cieszyły się

dużym
zainteresowaniem.
W sumie dostarczyliśmy ponad 100 pakietów.
W lutym zorganizowaliśmy
„warsztaty na wynos” z okazji Walentynek. Tym razem
zaproponowaliśmy wykonanie walentynek metodą scrapbookingu dla młodszych
i starszych. Przygotowaliśmy
do wyboru dwa wzory kartek
i tym samym schematem co
poprzednio
dostarczyliśmy
do naszych uczestników ponad 100 pakietów. Uczestnicy naszych warsztatów na
wynos mogli wykonać kartki
walentynkowe na podstawie filmu instruktażowego

zamieszczonego na naszym
Facebooku. W marcu planujemy rozpocząć warsztaty kreatywne na wynos

z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych.
Materiał nadesłany

Kartki wykonane z gotwych pakietów przez dzieci (fot. arch. GOK)
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Z kraju i ze świata

Sukces Ministra Marcina Romanowskiego
Dr Marcin Romanowski znalazł się w czołówce prestiżowej listy 50 najbardziej wpływowych prawników 2020
roku. Jak tłumaczy Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej, jest to lista osób, które
zmieniają rzeczywistość na lepszą, a także tych mających po prostu moc sprawczą i wpływ na świat.

Minister Romanowski jest ojcem wielu sukcesów. Nic więc
dziwnego, że doceniono jego
aktywność zarówno w polityce
krajowej, jak i międzynarodowej. To właśnie dzięki niemu
z Funduszu Sprawiedliwości
R
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M

A

trafiło wsparcie finansowe do
poszkodowanych
unijnym
szantażem gmin, kiedy unijna
komisarz ds. równouprawnienia domagała się seksualizacji w polskich szkołach, aborcji na żądanie, zabijania osób

w podeszłym wieku czy adopcji dzieci przez homoseksualistów.
To właśnie jego środowisko
wprowadziło do debaty publicznej pojęcie „prawnego
konia trojańskiego” przy omawianiu zapisów konwencji
stambulskiej, która miała na
celu przemycić manifest ideologiczny gejowskich organizacji do polskiego porządku prawnego. Minister pokazał wtedy
również swoją skuteczność w
działaniu oraz determinację
do wprowadzania rozwiązań
cechujących się najwyższymi
standardami na świecie. Stworzył on wówczas pakiet zmian
prawnych mających na celu
zwiększenie ochrony poszkodowanych przemocą domową,
między innymi dzięki wprowadzeniu nakazu natychmiastowego usunięcia sprawcy
przemocy w rodzinie z miejsca
zamieszkania. Miało to na celu

wprowadzić praktyczne i potrzebne rozwiązania do polskiego porządku prawnego,
pozbywając się przy tym ideologii i totalitarnej nowomowy środowisk LGBT zawartej
w konwencji stambulskiej.
Do kolejnego jego sukcesu
można niewątpliwie zaliczyć
zainaugurowanie nowego projektu przewidującego uruchomienie Krajowego Rejestru
Mediatorów. Dzięki rozstrzyganiu sporów metodami alternatywnymi skróci się czas
postępowań sądowych, co
pozytywnie wpłynie na jakość
obsługi oraz samą dostępność
obywateli do instytucji wymiaru sprawiedliwości. Stanowi to kolejny kamień milowy
usprawniający pracę sądów
i dający Polakom nadzieję na
dalsze reformy sądownictwa.
Wartym odnotowania jest
również wielka empatia Marcina Romanowskie oraz jego

inspirująca walka o ludzkie
życie. Czy to chodzi o nienarodzone dzieci, czy o życie Polaka, który umierał w Wielkiej
Brytanii, minister wydaje się
robić wszystko co w jego mocy,
aby ratować każde ludzkie istnienie. W przypadku Polaka
w Plymouth, starając się przyspieszyć administracyjne procedury, minister Romanowski
zainterweniował
wysyłając
pismo w imieniu resortu sprawiedliwości do brytyjskiego
odpowiednika.
Skala sukcesów, zasług oraz
humanitaryzm ministra Romanowskiego
niewątpliwie
potwierdza zasadność jego pojawienia się w czołówce listy
50 najbardziej wpływowych
prawników 2020 roku, czego
mu serdecznie gratulujemy.
Życzmy ministrowi samych
dalszych sukcesów.
Artykuł Nadesłany

www.radiozamosc.pl

13

Nr 3 [75] Marzec 2021

Życie Gminy Tomaszów Lubelski

W Gminie Tomaszów Lubelski
powstaje stok narciarski
W dniu 10 grudnia 2020 r. Marzena Czubaj-Gancarz
Wójt Gminy Tomaszów Lubelski podpisała umowę na
budowę stoku narciarskiego na Białej Górze w ramach
projektu pn. „Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce
i Majdanie Górnym”.

Wizualizacja stoku narciarskiego w gminie Tomaszów Lubelski
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Wójt gminy Tomaszów Lubelski, Marzena Czubaj-Gancarz

Umowę kontrasygnował Grzegorz Gałan – Skarbnik Gminy. Wartość robót to kwota
5,7 miliona złotych, z czego dofinansowanie środkami europejskimi stanowi 2,6 miliona
złotych. Zakończenie inwestycji
planowane jest na koniec lipca
2022 r. Opracowanie koncepcji zagospodarowania „Białej
Góry” Wójt Gminy Marzena Czubaj-Gancarz rozpoczęła jeszcze w 2017 r., czyniąc zabiegi
o przejęcie gruntów i dofinansowanie budowy stoku. Starania
przyniosły efekty, czego wyrazem było zawarcie 30 września
2019 r. umowy o dofinansowanie projektu z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020. W ramach
projektu zostanie wykonany
m.in. wyciąg narciarski, budynek administracyjno-usługowy
wraz z instalacjami oraz remont
nawierzchni stoku narciarskiego. Stok zostanie wyposażony w ratrak do ubijania śniegu, skuter śnieżny, urządzenia
skipass, kosiarko-odśnieżarkę
i sprzęt do serwisowania nart

zjazdowych. Całość obiektu
będzie monitorowana z możliwością udostępnienia obrazu
przez Internet. Stok narciarski
na Białej Górze przyczyni się do
rozwoju miejscowości Majdanek, Majdan Górny, Justynówka i Podhorce stwarzając nowe
możliwości zarobkowania dla
mieszkańców.
- Gdy wcześniej funkcjonował stok
narciarski mieszkańcy mieli dodatkowe źródła dochodu. Zależy
mi, by powstawały kolejne miejsca
pracy. Obserwuję też pojawiające
się nowe, piękne budynki tworzone z myślą o agroturystyce. Nasz
teren jest niezwykle malowniczy
i chcielibyśmy się nim pochwalić.
Wierzę, że uda nam się odbudować stok i będą mogli do nas przyjeżdżać turyści nie tylko z Polski,
ale i ze świata - powiedziała wójt
gminy Tomaszów Lubelski, Marzena Czubaj-Gancarz.
Wybudowany obiekt stanie się
również uzupełnieniem oferty
sportów zimowych jakie można już uprawiać w Tomaszowie
Lubelskim, obok pięknych tras
narciarskich na Siwej Dolinie.
Artykuł nadesłany

Wizualizacja stoku narciarskiego w gminie Tomaszów Lubelski
R

E

K

L

A

M

A

14

Nr 3 [75] Marzec 2021	

www.radiozamosc.pl

Sport

Złoto z Roztocza
Roztocze słynie przede wszystkim z urokliwych terenów i życzliwych
ludzi. Tym razem Lubelszczyznę oraz Tomaszów Lubelski rozsławiła
Monika Skinder, która 9 lutego w fińskim Vuokatti zdobyła złoty
medal Mistrzostw Świata Juniorów w narciarstwie klasycznym.
Monika swoją przygodę ze sportem zaczęła od wrotek jednak
szybko odkryła, że sporty zimowe są jej prawdziwą pasją.
Mistrzostwa Świata 2021 były
dla niej dużym wysiłkiem, który mimo wszystko wspomina
z satysfakcją.
- Euforia i radość to naturalne
emocje, które mi towarzyszyły po zdobyciu medalu. Poziom
trudności był oczywiście wysoki, ale cieszę się, że od początku
do końca udało mi się prowadzić
ten bieg. Starałam się nie myśleć
o tym, że wszyscy koncentrują
się na mnie, ale próbowałam dać
z siebie wszystko, by osiągnąć
jak najlepszy wynik. Zdecydowanie w sprintach czuję się najlepiej. Po całym dniu zawodów,
po czterech biegach zwłaszcza
sprintem, wieczorem przychodzi ból głowy i odczuwam zmęczenie. Odwiedzam Tomaszów
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Lubelski i cieszę się z tego bardzo. Siwa Dolina jest doskonale przygotowana do zawodów
a trener Waldemar Kołcun zawsze
dokładał wszelkich starań, by jak
najlepiej przygotować nas do rywalizacji sportowej – wspominała Monika Skinder.
Medalistka po raz ostatni startowała w kategorii juniorów,
a swoje przejście uświetniła zdobyciem złotego medalu. Dla niej
samej było to niezwykłe wydarzenie. Dla jej rodziny była to
moc wzruszeń.
- Emocje jeszcze nie ostygły. Człowiek cały czas drży w środku. Monika bardzo ciężko pracowała na
swój sukces. Wszyscy wspieramy
i kibicujemy Monice. Mamy nadzieję, że cały czas będzie realizowała swoje marzenia. Przygoda
z narciarstwem zaczęła się przypadkowo, ponieważ żona zapisała ją na wrotki. Miłość do sportu

Monika Skinder (fot. Ewa Monastyrska)

przerodziła się w sukcesy mojej
córki. Jesteśmy z nią cały czas –
powiedział tata złotej medalistki, Tomasz Skinder.
Monikę wspiera także Urząd
Miasta Tomaszów Lubelski. Dla
władz miasta, jak i wszystkich
mieszkańców, Monika Skinder
jest powodem do dumy.
- Monika przyzwyczaiła nas do
swoich sukcesów, ale ten złoty
medal jest dla nas zupełnie wyjątkowy. Dziś bardzo się cieszymy,
że na czapeczce Moniki widnieje
napis „Tomaszów Lubelski”. Zawsze wierzyliśmy w efekty ciężkiej pracy Moniki i jej wrodzony
talent. W miarę możliwości staramy się wspierać naszą medalistkę.
Jest to dla nas motywacja, by tym
bardziej rozwijać infrastrukturę
sportową w Tomaszowie. Mamy
nadzieję, że otrzymamy już w tym
celu wsparcie z zewnątrz, dzięki
czemu będziemy mogli się rozwiR
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jać – przyznał burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, Wojciech
Żukowski.
Nie mniejsze emocje towarzyszyły trenerom medalistki.
- Monika Skinder była faworytką
Mistrzostw Świata i wystartowała
z numerem 1. Kwalifikacje pobiegła
dosyć spokojnie, zajmując ostatecznie 4 miejsce. Było to pokonywanie dystansu na maksymalnym
wysiłku, ale ta konkurencja Monice
szczególnie odpowiada. Już dwa
lata temu w wieku 16 lat uzyskała
tytuł wicemistrzowski. Widać było
u niej dużą determinację. Nie kalkulowała, postawiła wszystko na
mocne biegi. Od początku do mety
miała zdecydowaną przewagę i
pewne Mistrzostwo Świata Juniorów. Monika przechodzi do historii
polskiego narciarstwa jako pierwsza złota medalistka Mistrzostw
Świata Juniorek – powiedział
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pierwszy trener klubowy, Waldemar Kołcun.
Młodzi narciarze z Tomaszowa
podczas Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych,
które w lutym odbyły się w Tomaszowie przyznali, że chcą
dążyć do celu wytrwale, tak jak
Monika Skinder.
Centrum Sportów Narciarskich
i Wrotkarskich w Tomaszowie
Lubelskim znalazło się na liście
Strategicznych Inwestycji wpisanych do strategii Województwa Lubelskiego. Sukces Moniki
Skinder może przyczynić się do
jeszcze większego zainteresowania się młodych ludzi sportami zimowymi. Monice gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Ewa Monastyrska
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