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Wiadomości
z Powiatu Hrubieszowskiego

33 uderzenia serca Jezusa

R E K L A M A

Każdy kalendarz (akademic-
ki, ogrodniczy, szkolny itd.) 
ma swoją dynamikę. Two-
rzą je momenty przełomowe, 
szczególne rocznice, ważne 
wydarzenia jak na przykład 
rozpoczęcie roku szkolnego 
czy święto patronalne uczelni. 
Podobnie jest z kalendarzem 
liturgicznym.
Każdy jego miesiąc jest specy-
ficzny, mający charakterystycz-
ne rysy. Jedne z nich wydają się 
bardziej wyraziste – jak cho-
ciażby grudzień, gdy trwamy 
w adwencie, radosnym ocze-
kiwaniu na przyjście Jezusa, 
a potem cieszymy się z Jego 
Narodzenia. Również maj jest 
takim specyficznym czasem 
kojarzonym nie tylko z długim 
weekendem na jego początku 
czy komuniami (tymi pierw-
szymi bądź rocznicowymi) lub 
maturalnymi egzaminami, ale 
także z pięknymi przeżywany-
mi w różnorodny sposób nabo-
żeństwami majowymi. Oprócz 
modlitw tych prowadzonych 
w kościołach nierzadko moż-
na spotkać jeszcze grupki osób 
w różnym wieku gromadzące 
się przy niewielkich kaplicz-
kach albo krzyżach przydroż-
nych i figurkach na wspólnej 
modlitwie.
Co jednak jest w obecnym mie-
siącu takiego wyróżniającego 
spośród innych? Nabożeństwa 
do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa (nabożeństwo czerwco-
we – bo o nim jest mowa) choć 
mniej popularne niż pobożność 
maryjna wyrażana w różnych 

(źródło: www.freepik.com)

praktykach (nabożeństwo ma-
jowe, różaniec w październiku 
czy roraty podczas adwentu) 
są jednak licznie praktykowane 
i podejmowane w wielu wspól-
notach parafialnych. Czym to 
Nabożeństwo jest, jaka jest jego 
historia? Nabożeństwo czerw-
cowe ma swoją bogatą historię. 

Pomysłodawczynią poświęce-
nia miesiąca czerwca czci Serca 
Jezusowego była wychowanka 
jednego z paryskich klasztorów. 
Nazywała się Aniela de Sain-
te-Croix. Pewnego dnia dziew-
czynka po przyjęciu Komunii 
świętej pomyślała sobie, że 
skoro maj poświęcony jest Mat-
ce Bożej, to dobrze będzie, gdy 

czerwiec zostanie ofiarowany 
Sercu Jezusowemu. Pomysłowi 
temu  przychylnie byli nasta-
wieni wychowawcy dziewcząt, 
przełożona klasztoru oraz bi-
skup miejsca.
Miesiąc, który został zapro-
ponowany jako czas szcze-
gólnej czci Serca Jezusowego, 

nie był przypadkowy. Wiele lat 
wcześniej miały, bowiem miej-
sce ważne objawienia, które są 
źródłem kultu Serca Jezusowe-
go. 16 czerwca 1675 roku, kiedy 
siostra wizytka św. Małgorza-
ta Maria Alacoque (1647-1690) 
modliła się w kaplicy klasztoru 
w Paray-le-Monial (Francja), 
już po raz trzeci objawił się jej 

Pan Jezus. Powiedział wów-
czas do niej: - Żądam, żeby 
pierwszy piątek po oktawie Bo-
żego Ciała był odtąd poświęcony 
jako osobne święto na uczczenie 
mojego Serca i na wynagrodzenie 
mi przez Komunię świętą i inne 
praktyki pobożne za zniewa-
gi, jakich doznaję, gdy w czasie 

oktawy jestem wystawiony na 
ołtarzach. W zamian za to obie-
cuję ci, że Serce moje wyleje hojne 
łaski na tych wszystkich, którzy 
w ten sposób Sercu Memu odda-
dzą cześć lub przyczynią się do 
jej rozszerzenia.- Św. Małgorza-
ta Maria Alacoque oraz wska-
zany bezpośrednio przez Pana 
Jezusa ojciec jezuita Klaudiusz 

de la Colombiere (spowiednik 
sióstr wizytek) czynili odtąd 
wszystko, aby prośbę Pana Je-
zusa wypełnić.
Nabożeństwo czerwcowe jest 
zatem taką pobożną praktyką, 
przez którą wyrażamy nasze 
dziękczynienie za wielką mi-
łość, którą nas Pan Jezus obda-
rza. Ma ono także charakter wy-
nagradzający Panu Jezusowi 
te wszystkie krzywdy, których 
doznaje On ze strony ludzi od-
rzucających Jego miłość, którzy 
m.in. profanują Najświętszy Sa-
krament.
Warto przypomnieć, że bez-
pośrednio z tym objawieniem 
związana jest obietnica Pana 
Jezusa wobec praktykują-
cych pierwsze piątki miesiąca. 
Chrystus obiecuje, że wszyst-
kim, którzy przez dziewięć 
pierwszych piątków miesiąca 
przystąpią do Stołu Pańskiego, 
użyczy On łaski ostatecznej wy-
trwałości w dobrym i szczęśli-
wej śmierci.

ks. Mateusz Wojda
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Lasy Państwowe motorem napędowym 
polskiej gospodarki
Sektor leśno-drzewny wypracowuje 2 procent polskiego PKB dając pracę niespełna 
400 tysiącom mieszkańców naszego kraju. 

Przedsiębiorstwo Polskie Lasy 
Państwowe zostało założone 
w 1924 roku. Od tego wydarze-
nia minęło już niespełna sto lat, 
na przestrzeni których organi-
zacja odpowiedzialna za zarzą-
dzanie najcenniejszym depozy-
tem ojczystej przyrody przeszła 
ogromną ewolucję. W tym cza-
sie zmienił się charakter dzia-
łalności Lasów Państwowych, 
realia w jakich przychodziło im 
prowadzić zrównoważoną go-
spodarkę leśną, zmieniały się 
także potrzeby i oczekiwania 
społeczne. Niezmienne pozo-
stała jednak istota codziennej 
pracy ludzi lasu – zachowanie 
ich w jak najlepszym stanie dla 
przyszłych pokoleń. 

Gospodarka
na styku trzech funkcji 

Zachowanie równowagi po-
między gospodarczą, przyrod-
niczą i społeczną funkcją lasów 

to duże wyzwanie, któremu 
z powodzeniem starają się 
sprostać polscy leśnicy. Zrów-
noważony charakter gospo-
darki prowadzonej przez Lasy 
Państwowe ma zapewnić nie 
tylko odnawianie się zasobów 
leśnych, lecz także trwałość 
procesów przyrodniczych przy 
jednoczesnej ciągłości wyko-
rzystania najważniejszych funkcji 
lasów. Nie byłoby to możliwe 
bez kurczowego trzymania się 
żelaznej zasady – pozyskiwa-
nia w ciągu roku mniej drewna 
niż go w tym czasie przyrasta, 
co pozwala na systematyczny 
wzrost zasobów tego surowca. 

Bez planu ani rusz 

Statystycznie ilość drewna 
przewidziana do cięć w danym 
roku stanowi w skali każdego 
nadleśnictwa 10 procent planu 
dziesięcioletniego. Dokument 
ten zatwierdzany każdorazowo 

przez ministra właściwego ds. 
środowiska określa szczegó-
łowo ile drewna maksymalnie 
może pozyskać określona jed-
nostka Lasów Państwowych, 
jak ma chronić i pielęgnować 
las oraz w jaki sposób go odna-
wiać z uwzględnieniem zadań 
związanych z ochroną przyro-
dy. Pozyskując surowiec drzew-
ny, jednocześnie odnawiamy 
drzewostany i zalesiamy nie-
użytki, przez co powierzchnia 
obszarów leśnych w Polsce sta-
le rośnie i w 2050 roku ma osią-
gnąć 33 procent. Tylko w ostat-
nich dwudziestu latach udało 
się zwiększyć dwukrotnie po-
daż polskiego drewna dostar-
czanego na rynek bez szkody 
dla przyrody. 

Z myślą
o przemyśle i społeczeństwie

Grupą docelową nabywają-
cą zdecydowaną większość 

drewna przewidzianego do 
sprzedaży na dany rok (ponad 
36 z przeszło 40 mln m3) jest 
sektor przemysłu drzewnego, 
niespełna 4 mln m3 trafiają do 
sprzedaży detalicznej, zapew-
niając mieszkańcom naszego 
kraju, m.in. dobrej jakości opał. 
Lasy Państwowe, jako główny 
dostawca drewna dla polskich 
przedsiębiorców i pozostałych 
obywateli, pokrywają aż 90 pro-
cent krajowego zapotrzebo-
wania na ten najbardziej eko-
logiczny i w pełni odnawialny 
surowiec. Dzięki temu Polska 
znajduje się w czołówce państw 
na listach największych produ-
centów mebli na świecie będąc 
liderem w zakresie eksportu su-
rowca w Europie. Zapewniając 
stałe zlecenia małym firmom 
i pracę ludziom zamieszkującym 
niewielkie miejscowości, Lasy 
Państwowe w wydatny sposób 
przyczyniają się do rozwoju te-
renów niezurbanizowanych. 

Wsparcie rozwoju
społeczno-ekonomicznego

Lasy Państwowe nie są jednost-
ką sektora finansów publicz-
nych, w całości finansują swoją 
działalność z uzyskanych przy-
chodów, przez co nie korzystają 
z pieniędzy podatników. Poza 
utrzymaniem i pomnażaniem 
leśnego majątku, każdego roku 
zasilają budżet państwa kwotą 
niespełna 3 mld zł przekazywa-
ną w ramach różnego rodzaju 
danin, m.in. podatku VAT, CIT, 
wpłat z tytułu tzw. 2 procent, 
od przychodów ze sprzedaży 
drewna oraz innych podatków, 
budżet państwa jest zasilany 
kwotą niespełna 3 mld zł. 

Paweł Kurzyna
Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Lublinie

Exodus Rodzin 2022
„Powołanie i droga” - pod takim hasłem już 
19 czerwca odbędzie się Spotkanie rodzin 
Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej w Górecku 
Kościelnym. Exodus Rodzin rozpocznie się Mszą 
św. o godz. 12:00.
Na wydarzenie zaprasza ksiądz  
Jarosław Kędra, organizator 
spotkania i proboszcz parafii 
w Górecku Kościelnym - Exodus 
Rodzin to nowa inicjatywa w na-
szej diecezji. Jest to kontynuacja 
spotkań dla młodzieży - Exodus 
Młodych, ponieważ zauważyli-
śmy, że pewna społeczność Exo-
dusu Młodych jest już dorosła, za-
łożyła własne rodziny i chcieliśmy 
dla nich przygotować taką for-
mę spotkania jako kontynuację. 
Do tego spotkania chcielibyśmy 

również zaprosić wspólnoty, któ-
re w naszej diecezji odpowiadają 
za formację rodzin, małżeństw 
i dorosłych. Są to: Duszpaster-
stwo Rodzin, Domowy Kościół, 
Wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym i Przyjaciele Oblubień-
ca. Każdy może czuć się zapro-
szony. Celem naszego spotkania 
jest prowadzenie drugiego czło-
wieka do Pana Boga, wspólna 
modlitwa i integracja rodzin, aby 
mogły ze sobą spędzić czas i po-
słuchać ciekawych konferencji, 

świadectwa.- W programie Exo-
dusu Rodzin znajdują się konfe-
rencje ks. dr. Krzysztofa Porosło 
i Małgorzaty i Krzysztof Nycz, 
świadectwo znanej aktorki Mał-
gorzaty Kożuchowskiej, modli-
twa Koronką do Bożego Miło-
sierdzia, a spotkanie zakończy 
koncert uwielbienia z Zespo-
łem Guadelupe. Nie zabraknie 
czasu na wzajemną integrację, 
a także atrakcji dla dzieci.

Joanna Ferens
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Co nowego w Powiecie Hrubieszowskim?

Niespodzianka dla Mamy!

Z inicjatywy Starosty Hrubie-
szowskiego Anety Karpiuk 
oraz Dyrektora SP ZOZ w Hru-
bieszowie Alicji Jarosińskiej, 
zorganizowano wielką akcję 
pod nazwą: Niespodzianka dla 
Mamy! Inicjatywa miała na celu 
docenienie wszystkich mam, 
które urodziły w 2022 r., wybie-
rając jako placówkę Powiatowy 
Szpital w Hrubieszowie. Każda 
z tych pań otrzymała upomi-
nek: personalizowane body 
z „certyfikatem urodzenia”, na 
którym zostało umieszczone 
imię, data urodzin, długość 
oraz waga noworodka. Po-
nadto do każdego zestawu 
dołączono powitalny kocyk, 
pamiątkowy list gratulacyjny 
oraz drobne słodkości. 
Narodziny nowego członka ro-
dziny stanowią wyjątkowe wy-
darzenie. Opiekunowie stają 
przed ogromnym wyzwaniem 
poprowadzenia dziecka przez 
życie. Powiat Hrubieszowski 
docenia i wspiera młodych ro-
dziców, którzy posiadają swój 
ośrodek życia w Powiecie Hru-
bieszowskim. Samo wyda-
rzenie było świetną okazją do 
rozmowy oraz tak dziś ważnej 
integracji z mieszkańcami! 

Niespodzianka dla Mamy! (fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

Aneta Karpiuk - Starosta Powiatu 
Hrubieszów (fot.: arch. Starostwa 

Powiatowego w Hrubieszowie)

To wspaniałe uczucie zobaczyć 
zadowolenie mieszkańców, któ-
rzy obdarzyli zaufaniem nasz 
Szpital Powiatowy w Hrubie-
szowie! Starosta Hrubieszow-
ski Aneta Karpiuk zapewnia, iż 
jakość i standard obsługi nadal 
będzie utrzymany na wysokim 
poziomie - tak aby każda ro-
dząca tu kobieta mogła czuć się 
bezpiecznie i komfortowo. Fi-
lip, Szymon, Antoni, Wiktoria, 
Gracjan, Kacper, Ignacy, Karol, 
Aleksander, Pola, Zuzanna, Bog-
dan, Patryk, Wiktoria, Jagoda, 
Julia, Oliwia, Michał, Jan, Sara, 
Wojciech, Iga, Liza, Kornel, Jan, 
Anastazja, Emil, Oliwia, Lena, 
Marcelina, Nela, Filip, Miko-
łaj, Hubert, Nikodem, Melania, 
Aleksandra, Bartłomiej, Artem, 
Magdalena, Franciszek, Karol, 
Kamil, Milena, Mikołaj, Alek-
sandra, Kornelia - to ich właśnie 
przywitaliśmy! Jesteśmy szczę-
śliwi, że Powiat Hrubieszowski 
zyskuje nowych mieszkańców!

Warto dodać, że w Powiato-
wym Szpitalu w Hrubieszowie 
funkcjonuje tzw. dieta mamy, 
która zapewnia pożywne po-
siłki, obfitujące w niezbędne 
składniki odżywcze - potrzebne 
do zapewnienia sił i energii dla 
kobiet przed porodem.
Kolejne spotkanie z nowymi 
mieszkańcami Powiatu Hrubie-
szowskiego i ich rodzicami od-
będzie się już niedługo. 

Noc Muzeów 2022

Noc muzeów to wyjątkowy 
czas, kiedy muzea w całej Pol-
sce udostępniają oglądającym 
swoje wnętrza całkowicie za 
darmo, lub za drobną opłatą. Tej 
nocy specjalnie dla coraz więk-
szej ilości odwiedzających or-
ganizatorzy przygotowują także 
wyjątkowe atrakcje np. zwie-
dzanie obiektów zazwyczaj 

niedostępnych, itp. Muzeum 
im. ks. Stanisława Staszica 
w Hrubieszowie, tradycyjnie 
przyłączyło się do ogólnopol-
skiej akcji Noc Muzeów 2022. 
Tegoroczną edycję zaszczycił 
swoją obecnością Wicemini-
ster Sprawiedliwości Pan Mar-
cin Romanowski. 
Starosta Hrubieszowski Ane-
ta Karpiuk doceniła tę wspa-
niałą inicjatywę, pozwalającą 
zobrazować nasze dziedzictwo 
kulturowe, tożsamość regionu 
oraz tradycje naszych przod-
ków. Tego dnia Mieszkańcy 
mogli bezpłatnie zwiedzać Mu-
zeum im. ks. Stanisława Sta-
szica w  Hrubieszowie, biorąc 
udział w wielu panelach dys-
kusyjnych. Jednym z głównych 
paneli był skarb denarów z Ci-
chobórza. Dyrektor Muzeum - 
Bartłomiej Bartecki w ciekawy 
sposób przedstawił historię uni-
katowego na skalę europejską 
(a nawet światową) znaleziska 
– ponad 1800 srebrnych monet. 
Skarb ten to największy od po-
nad pół wieku, depozyt monet 
rzymskich odkryty na ziemiach 
polskich.

Prezenty (fot.: arch. Starostwa
Powiatowego w Hrubieszowie)

Niespodzianka dla Mamy! (fot.: arch. 
Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

Body z nadrukiem (fot.: arch. Starostwa
Powiatowego w Hrubieszowie)

Kocyk (fot.: arch. Starostwa
Powiatowego w Hrubieszowie)

Noc muzeów (fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

Noc muzeów (fot.: arch. Starostwa 
Powiatowego w Hrubieszowie)

Kolejnym panelem było uroczy-
ste odsłonięcie obrazu Paw-
ła Gajewskiego – wybitnego 
artysty z Drogojówki (Gmina 
Trzeszczany). To już kolejny 
obraz tego malarza, który za-
silił hrubieszowskie zbiory. 
Widzimy na nim odniesienia 
do patriotyzmu oraz szczegól-
nego okresu w dziejach Polski 
– XX-lecia międzywojennego. 
Następnie Justyna Wojtiuk 

przedstawiła niezwykłą histo-
rię rękopisów z 1920 r. - Bole-
sława Leśmiana, które dzięki 
uprzejmości Pana Ministra tra-
fiły na stałe do zbiorów hrubie-
szowskiego Muzeum!
Wydarzenie zakończyła prezen-
tacja niezwykłego rękodzieła 
Magdaleny Sielickiej. O tkac-
twie artystki z Nieledwi, opo-
wiadała Pani Dorota Grzymała. 
Przybyli goście otrzymali moż-
liwość spróbowania swoich sił 
w produkcji tego niezwykłego 
rzemiosła. Natomiast werni-
saż wystawy odbył się 20 maja 
2022r., na który przybyła sama 
artystka wraz ze swoja córką. 

Wernisaż wystawy (fot.: arch. Starostwa 
Powiatowego w Hrubieszowie)

Wystawa Przenikanie światła 
została objęta honorowym pa-
tronatem Starosty Hrubieszow-
skiego Anety Karpiuk. Na wy-
stawie zaprezentowane zostały 
prace Magdaleny Sielickiej, jej 
córki – Elżbiety Sielickiej oraz 
wybrane prace uczestników 
ogólnopolskich warsztatów 
tkackich. Starosta Hrubieszow-
ski Aneta Karpiuk podzię-
kowała twórczyni ludowej 
– Magdalenie Sielickiej (z gm. 
Trzeszczany) za jej niezwykły 
wkład w kreowanie naszej toż-
samości kulturowej oraz co-
raz bardziej już zanikających 
- unikalnych technik rzemio-
sła. Ekspozycję można oglądać 
w hrubieszowskim Muzeum do 
sierpnia tego roku – serdecznie 
zapraszamy

Artykuł nadesłany

Wernisaż wystawy (fot.: arch. Starostwa 
Powiatowego w Hrubieszowie)
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Czy niewielki chrząszcz może zagrozić 
lasom?
Ekosystemy leśne są środowiskiem życia dla wielu organizmów powiązanych  
wzajemnymi relacjami. Cecha ta wskazuje i podkreśla ekologiczną funkcję lasu. Od 
dawnych czasów negatywny wpływ na las miały różne czynniki takie jak: susze, 
powodzie, wiatr, pożary oraz owady i grzyby. W dzisiejszym artykule skupimy się na 
jednym z wymienionych czynników, a mianowicie owadach szeliniaka sosnowca, 
które choć mają niewielkie rozmiary, to gdy jest ich dużo mogą spowodować zamieranie 
upraw leśnych.
Uprawa leśna jest pierwszą 
fazą rozwojową drzewostanu, 
może ona powstać naturalnie 
lub zostać posadzona. Waż-
nym aspektem podczas sadze-
nia młodego pokolenia lasu jest 
to, aby sadzonki były w dobrej 
kondycji, nie miały zbyt zredu-
kowanych korzeni oraz prawi-
dłowo posadzone. Wszystko to 
ma wpływ na jakość uprawy, 
a błędy popełnione przy sadze-
niu dodatkowo zachęcają szko-
dniki owadzie do żerowania na 
osłabionych sadzonkach.
Głównym szkodnikiem upraw 
sosnowych w wieku do 5 lat 
jest szeliniak sosnowiec. Jest 
to chrząszcz z rodziny ryjkow-
cowatych, występujący w ca-
łej Europie, Syberii oraz Azji.  
Długość ciała waha się od 7 do 
15 mm. U chrząszczy występu-
je wyraźny dymorfizm płciowy, 
gdyż samce są znacznie więk-
sze i cięższe od samic. Pokrywy 
skrzydeł są ciemnobrunatne 
z dwoma lub trzema symetrycz-
nymi paskami, a czułki są osa-
dzone na końcach długiego 
ryjka. Chrząszcze te występują 
w drzewostanach wszystkich 
klas wieku, natomiast najwięk-
sze szkody powodują w tych 
najmłodszych uprawach sosno-
wych. Podczas żerowania ogry-
zają korę i łyko. Często żer jest 
tak intensywny, że uszkodze-
niu ulega cały obwód i długość 
strzałki, czego następstwem jest 

śmierć sadzonki. Żerowisko po-
krywa się białą żywicą, co jest 
reakcją obronną drzewka. 
Cykl życia szeliniaka sosnow-
ca przedstawia się następują-
co: imago czyli postać dorosła 
i w pełni dojrzała, w zależno-
ści od warunków pogodowych 
pojawia się już w kwietniu lub 
początkiem maja. W tym czasie 
chrząszcze przystępują do rójki 
i składania jaj. Szczytem kul-
minacyjnym  jest przełom lipca 
i sierpnia. Szeliniaki mogą żyć 
nawet do 3 lat, zatem w rójce 
udział biorą zarówno osobniki 
roczne, dwuletnie jak i trzylet-
nie. Jaja składane są w cienkich 
korzeniach w ilości od 50 do 100 
sztuk. Stadium jaja trwa od ty-
godnia do nawet miesiąca. Lar-
wy, które wylęgną się z jaj żerują 
w korzeniach drążąc w nich dłu-
gie chodniki larwalne. Część po-
pulacji zimuje w stadium larwy 
i lęgnie się następnej wiosny, 
natomiast druga część prze-
poczwarcza się jeszcze w tym 
samym roku. Po okresie zimo-
wym chrząszcze przeszukują 
tereny w poszukiwaniu świe-
żych zrębów, a na nich młodych 
drzewek, głównie sosnowych. 
To właśnie na tym etapie do-
chodzi do największych strat 
powodowanych przez opisy-
wany gatunek ryjkowca. Doro-
słe owady na zimowisko scho-
dzą do ściółki. Ciekawostką jest 
to, iż zdolne do lotu są tylko 

osobniki młode. Starsze nie 
mają tej zdolności i przemiesz-
czają się na żerowiska piechotą.
W celu ochrony upraw i młod-
ników zagrożonych przez sze-
liniaka sosnowca, wykonuje się 
szereg różnych czynności, ma-
jących wpływ na ograniczenie 
populacji tego owada. Do naj-
bardziej powszechnych metod 
należą między innymi, zakłada-
nie rowków chwytnych lub izo-
lacyjnych, wykładanie świeżych 
krążków sosnowych w celu 
zwabienia owadów, wykładanie 
płatów świeżej kory świerkowej 
lub sosnowej w celu skoncen-
trowania owadów w jednym 
miejscu, wykładanie wiązek 
świeżego chrustu iglastego, któ-
ry również wabi i znęca chrzą-
szcze. Stosować również mo-
żemy różnego rodzaju pułapki 
naziemne, w których umiesz-
czamy specjalne atraktory zapa-
chowe mające na celu zwabie-
nie owadów. W przypadku, gdy 
liczebność owadów jest bardzo 
duża, a powodowane uszko-
dzenia upraw przyczyniają się 
do zamierania całych płatów 
młodego pokolenia niezbęd-
ne jest wykonanie zabiegów 
ochronnych w postaci oprysku 
chemicznego, środkami owa-
dobójczymi o działaniu żołąd-
kowym. Oczywiście stosujemy 
środki ochrony roślin, które naj-
mniej oddziałują na środowiska 
i jednocześnie dopuszczone do 
stosowanie odpowiednimi nor-
mami.
Szeliniak sosnowiec tak jak 
i inne owady ma również wielu 
wrogów naturalnych. Są nimi 
gryzonie, drapieżne owady czy 
też ptaki. Aby zadbać o naszych 
naturalnych sprzymierzeńców, 
w miejscach dużego występo-
wania szkodliwych owadów na-
leży wywieszać  różne rodzaje 
budek lęgowych dla pożytecz-
nych ptaków i nietoperzy. W ra-
mach zabiegów profilaktycz-
nych zmniejszających masowy 
pojaw chrząszczy warto zwrócić 

uwagę na oczyszczanie zrębów 
z pozostałości poprzez mulczo-
wanie, frezowanie i korowanie 
świeżych pniaków sosnowych. 
Zręby sosnowe powinny być 
odnawiane minimum dwa lata 
po ich wycięciu. Zmniejsza to 
ryzyko występowania więk-
szych szkód na nowo powsta-
łych uprawach leśnych. Leśnicy 
dbają o urozmaicenie składu 
gatunkowego, aby rozproszyć 
ryzyko hodowlane. Główne 

atraktanty wabiące chrząszcze 
występują w gatunkach drzew 
iglastych, więc sadzonki liścia-
ste i biocenotyczne nie są na-
rażone na zgryzanie przez tego 
szkodnika. Szeliniak potrafi wy-
czuć substancje wabiące z odle-
głych miejsc i poprzez  migrację 
na nowe miejsca spowodować 
straty w młodym pokoleniu 
lasu.

Paweł Dyś
Nadleśnictwo Oleszyce

Oblicze szkodnika (fot.: J. Skoczylas)

Szeliniak z boku (fot.: J. Skoczylas)

Uszkodzenia młodej sosny (fot.: J. Skoczylas)
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Rozpoczęły się inicjatywy lokalne w ramach 
Wschodniej Strony Animacji II edycji

Wieczory karaoke to pierwsza 
inicjatywa rozpoczęta w ra-
mach projektu. Pomysłodaw-
czynią jest Zuzanna Solarska. 
Karaoke odbyło się 14 maja 
w świetlicy wiejskiej w Kozoda-
wach. Było to spotkanie otwarte 
dla wszystkich mieszkańców 
gminy Hrubieszów i cieszyło 
się zainteresowaniem. Był to 
wieczór spędzony w miłym to-
warzystwie, na śpiewaniu oraz 
oglądaniu występów artystycz-
nych, podczas których niektó-
rzy uczestnicy wystąpili w prze-
braniach. Wieczory karaoke 

odbywają się pod hasłem – Nie 
musisz mieć talentu wokalnego, 
wystarczy dobry humor! Spotka-
nia będą odbywały się cyklicz-
nie do końca października.
W maju rozpoczęła się również 
inicjatywa, której pomysło-
dawczynią jest Pani Marzanna 
Szymczuk. - Sznurkiem malo-
wane. Warsztaty z makramy, 
odbyły się dla dwóch grup - 18 
i 21 maja w Świetlicy wiejskiej 
w Metelinie, a poprowadził je 
instruktor z Centrum Szkoleń 
i Animacji w Chełmie. Makramę 
wykonuje się przez odpowiedni 

sposób wiązania, skręcania i na-
wijania sznurków o specjalnym 
splocie, otrzymując w efekcie 
wyrób mocny i trwały. Różno-
rodność wiązań daje wręcz nie-
ograniczone możliwości two-
rzenia najrozmaitszych wzorów 
i łączeń. Dla każdego uczestnika 
zostały zapewnione materiały 
i narzędzia niezbędne do wyko-
nania makramy. 
22 maja w Świetlicy wiejskiej 
w Łotoszynach, odbyło się spo-
tkanie organizacyjne w ramach 
inicjatywy lokalnej - Dla tych 
co lubią styl BOHO w modzie. 
Autorka pomysłu - Maria Je-
zierska zaproponowała warsz-
taty stylizacji i szycia ubrań. 
Styl BOHO jest dla tych, którzy 
nie boją się oryginalnych sty-
lizacji i są otwarci na modę. To 
doskonały styl na lato, bo tka-
niny, które preferuje są lekkie 

i przewiewne, a jego dowolność 
pozwala na indywidualizm 
i ciekawe kompozycje. Podczas 
warsztatów uczestnicy poznają 
podstawowe techniki krawiec-
kie, a nabyte umiejętności będą 
wystarczające do samodziel-
nego uszycia stroju. Nad cało-
ścią inicjatywy będzie czuwała 
Maria Jezierska, a wspierać ją 
będzie Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Hrubieszowie z siedzibą 
w Wołajowicach oraz Stowarzy-
szenie Społeczno - Kulturalne 
Swoje Chwalimy. Pani Maria jako 
zawodowa krawcowa będzie 
również konsultantką i ekspert-
ką w zakresie szycia i stylizacji. 
Podczas pierwszego spotkania 
w Łotoszynach omówiono styl 
boho w tym odzież, biżuterię 
i wszystkie dodatki. Ustalono 
wykroje oraz materiały jakie 
zostaną użyte do szycia ubrań. 
Pani Maria zebrała  miary od 
uczestników warsztatów. Na 

Wieczory karaoke (fot.: GOK Wołajowice) 

Wieczory karaoke (fot.: GOK Wołajowice) 

kolejnych warsztatach uczest-
nicy będą kroić, fastrygować, 
a następnie szyć na maszynie 
i dopracowywać swoje styliza-
cje. Podsumowaniem warszta-
tów będzie pokaz mody ubrań, 
które powstaną podczas inicja-
tywy. Warsztaty są bezpłatne, 
a przygotowany strój będzie 
własnością uczestnika.

GOK Wołajowice

Zdejmowanie miar z uczestników warsztatów (fot.: GOK Wołajowice) 

Warsztaty „Dla tych co lubią styl BOHO w modzie” (fot.: GOK Wołajowice) 

Sznurkiem malowane (fot.: GOK Wołajowice) 
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Laurka dla Mamy
Dzień Matki to święto, które ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i jest 
podziękowaniem za trud włożony w wychowanie. Właśnie to święto jest idealną 
okazją, by podarować swojej mamie wyjątkowy prezent.

Własnoręcznie zrobiona laur-
ka wyrazi jak bardzo kocha-
my nasze mamy oraz poka-
że naszą wdzięczność za ich 

opiekę i troskę. Propozycją Bi-
bliotek Gminy Hrubieszów 
były warsztaty dla dzieci z wy-
konywania kartek metodą 

scrapbooking. W każdej biblio-
tece lub świetlicy dzieci mogły 
wykonać upominek dla swojej 
mamy. Warsztaty odbywały się 
w dniach 16-24 maja. Gmin-
na Biblioteka w Moniatyczach 
przeprowadziła warsztaty dla 
4 grup wiekowych tj. dzieci 
przedszkolnych oraz klasy I,II 
oraz III ze Szkoły Podstawowej 
w Moniatyczach. Biblioteka Pu-
bliczna w Stefankowicach dla 
dzieci z Punktu Przedszkolne-
go” Wilczęta” i klasy II ze Szko-
ły Podstawowej w Stefanko-
wicach. Biblioteka Publiczna 
w Czerniczynie przeprowadziła 
warsztaty w Świetlicach Wiej-
skich Masłomęczu i Metelinie. 
Biblioteka Publiczna w Dzieka-
nowie we współpracy ze świetli-
cami wiejskimi przeprowadzi-
ła warsztaty dla miejscowych 
dzieci w Dziekanowie i Tep-
tiukowie. Biblioteka Publiczna 
w Kosmowie również przepro-
wadziła warsztaty dla swoich 
czytelników. Mamy nadzieję, 
że laurki wykonane samodziel-
nie przez dzieci na naszych 
warsztatach wywołają uśmiech 
na twarzy każdej mamy, po-
nieważ nie ma nic lepszego niż 
prezent od serca. Pamiętajmy 
o uroczystym obchodzeniu tego 
niezwykłego dnia, nieważ-
ne jest przecież, czy mamy 
lat 12 czy 50, zawsze jesteśmy 
i będziemy dziećmi, w oczach 
naszych mam, a najważniejsza 
jest pamięć.

Bibliotekarki
Gminy Hrubieszów

Biblioteka Publiczna w Czerniczynie przeprowadziła warsztaty w Świetlicy
wiejskiej w Masłomęczu (fot.: GOK Wołajowice)

Laurki wykonane przez dzieci (fot.: GOK Wołajowice)

Warszty w świetlicy wiejskiej w Teptiukowie przeprowadzone przez Bibliotekę 
Publiczną w Dziekanowie(fot.: GOK Wołajowice)

Warsztaty z wykonywania Laurki na Dzień Mamy w Bibliotece Publicznej
w Dziekanowie (fot.: GOK Wołajowice)

Warsztaty w Bibliotece Publicznej w Stefankowicach z kl II Szkoły Podstawowej 
w Stefankowicach(fot.: GOK Wołajowice)

Warsztaty w Gminnej Bibliotece Publicznej w Moniatyczach (fot.: GOK Wołajowice)
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Tydzień bibliotek w Gminie Hrubieszów
Tydzień Bibliotek to jedna z form promocji czytelnictwa oraz zbiorów 
bibliotecznych. W dniach 8 - 15 maja obchodziliśmy XIX edycję Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka - świat w jednym miejscu”. 

Ta ogólnopolska akcja zainau-
gurowana w 2004 roku przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich, ma na celu podkre-
ślenie roli czytania i bibliotek 
w poprawie jakości życia, edu-
kacji oraz zwiększenia prestiżu 
zawodu bibliotekarza i zaintere-
sowania książką szerokich krę-
gów społeczeństwa. 
W gminie Hrubieszów tydzień 
ten przebiegał bardzo inten-
sywnie. Rozpoczęliśmy go 
9 maja spotkaniami z dziećmi w 
Bibliotece Publicznej w Stefan-
kowicach. Natomiast 11 maja 
2022 roku w Świetlicy Wiej-
skiej w Moniatyczach odbyła 
się kolejna edycja Gminnego 
Turnieju Czytelniczego pt. 
Czytać każdy może, do której 
tym razem zostali zaprosze-
ni uczniowie klas IV-VI ze 
szkół podstawowych z tere-
nu gminy Hrubieszów. W tur-
nieju wzięli udział uczniowie 
ze szkół w Czerniczynie, Mo-
niatyczach i Stefankowicach. 
Uczestnicy konkursu pracowali 
w trzyosobowych drużynach 
rozwiązując pięć zadań, które 
treścią obejmowały znajomość 
przeczytanych lektur tj. Aka-
demia pana Kleksa J. Brzechwy, 
Hobbit J.R.R. Tolkiena oraz 

13 maja w Świetlicy wiejskiej 
w Moniatyczach odbyły się 
Eliminacje Gminne 41. Małe-
go Konkursu Recytatorskiego. 
Konkurs skierowany był do 
uczniów szkół podstawowych 
województwa lubelskiego i miał 
charakter wielostopniowych eli-
minacji. Organizator konkursu 
Wojewódzki Ośrodek Kultu-
ry w Lublinie zachęcał do się-
gania po teksty nowe, rzadko 
prezentowane, mówiące o tym 
co naprawdę bliskie młodym 
recytatorom. Do eliminacji 
gminnych przystąpiło 18 recy-
tatorów z 3 szkół podstawo-
wych gminy Hrubieszów: SP 
w Czerniczynie, Moniatyczach 
oraz Stefankowicach. Komi-
sja Konkursowa w składzie: 
Malwina Filańska-Marcych 
- animator kultury w GOK, 

W pustyni i w puszczy H. Sien-
kiewicza. Do zadań uczestni-
ków należało rozwiązanie testu, 
krzyżówki oraz wykreślanki, 
a także narysowanie portretu 
Pana Kleksa. Uczestnicy kon-
kursu wykazali się świetną 
znajomością lektur, po zaciętej 
rywalizacji pierwsze miejsce 
zajęła drużyna ze Szkoły Pod-
stawowej w Stefankowicach, 
drugie drużyna ze Szkoły Pod-
stawowej w Czerniczynie, na 
trzecim miejscu uplasowała się 
reprezentacja ze Szkoły Pod-
stawowej w Moniatyczach. 
Konkurs został przygotowa-
ny przez Biblioteki Publiczne 
w Dziekanowie i Stefankowi-
cach, działające w strukturach 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wołajowicach. Tego dnia roz-
strzygnęliśmy również konkurs 
na „Eko- drzewko” z odpadów 
– ogłoszony 22 kwietnia pod-
czas obchodów Dnia Ziemi. Pra-
ce wykonane na konkurs były 
oryginalne, kolorowe, bardzo 
kreatywne, dlatego wybór tych 
najładniejszych nie był łatwy.  
Po wnikliwej ocenie komisja 
przyznała następujące nagrody:
Aleksandra Lipka – biblioteka 
Moniatycze,

Julia Szewczuk – biblioteka Mo-
niatycze,
Nikola Bogucka- biblioteka Ste-
fankowice,
Zofia Szewczuk- biblioteka Ste-
fankowice,
Gabriela Samonek- biblioteka 
Kosmów,
Adam Łąkocy- biblioteka Ko-
smów.
12 maja odbyło się kolejne spo-
tkanie z czytelnikami  w Bi-
bliotece Publicznej w Stefan-
kowicach, które przebiegło pod 
hasłem: „Biblioteka-świat w jed-
nym miejscu - wystarczy wejść  
i można być tu, a zarazem wszę-
dzie”. Spotkanie miało uświa-
domić uczestnikom, że książka 
to cała wiedza o świecie w jed-
nym miejscu. Czytając możemy 
przenieść się razem z bohatera-
mi na bezludną wyspę albo wy-
ruszyć w Kosmos. Dodatkowo 
jest to miejsce do spotkań, gier 
i zabaw. 

Anna Pępko – bibliotekarz Bi-
blioteka Publiczna w Dziekano-
wie i Iga Śnieg-Wójcicka – bi-
bliotekarz Biblioteka Publiczna 
w Czerniczynie, po wysłucha-
niu wszystkich prezentacji po-
stanowiła przyznać następujące 
nagrody i wyróżnienia:

Uczestnicy Gminnego Turnieju Czytelniczego „Czytać każdy może”
(fot.: GOK Wołajowice)

Uczestnicy 41. Małego Konkursu Recytatorskiego (fot.: GOK Wołajowice)

Zwycięzcy 41. Małego Konkursu Recytatorskiego (fot.: GOK Wołajowice)

Kategoria I- klasy I- III
Tomasz Pytka – SP Czerniczyn
Amelia Bucoń – SP Czerniczyn
Sabina Średzińska- SP Monia-
tycze
Wyróżnienie – Dominik Wilkos 
– SP Czerniczyn
Kategoria II- klasy IV-VI
Lena Stefańska - SP Moniatycze

Spotkanie z czytelnikami w Bibliotece Publicznej w Stefankowicach
(fot.: GOK Wołajowice)

Karolina Berlicka - SP Stefanko-
wice
Wyróżnienie – Karol Zamościń-
ski- SP Moniatycze
Kategoria III- klasy VII-VIII 
Maja Malinowska- SP Stefanko-
wice
Milena Biber- SP Moniatycze
Do etapu powiatowego 41. Ma-
łego Konkursu Recytatorskiego 
Jury postanowiło zakwalifi-
kować: Tomasz Pytka, Bucoń 
Amelia, Sabina Średzińska, 
Lena Stefańska, Karolina Ber-
licka, Maja Malinowska, Milena 
Biber.
Przez cały czas trwania Tygo-
dnia Bibliotek w Świetlicy wiej-
skiej w Moniatyczach można 
było oglądać wystawę prac pla-
stycznych, które wzięły udział 
w konkursie „Cztery pory roku 
kredką malowane - wiosna”. 
Natomiast w bibliotece w Czer-
niczynie odbywał się kiermasz 
książki. Zakładkę do książki 
można było wykonać w biblio-
tece w Kosmowie. Na wszyst-
kich użytkowników odwie-
dzających nas w tym tygodniu 
czekały słodkie niespodzianki 
i kolorowe balony.

Bibliotekarki
Gminy Hrubieszów

Wystawa prac plastycznych (fot.: GOK Wołajowice)
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XIX Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej 
i Religijnej w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Mienianach
12 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mienianach odbył się 
XIX Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej i Religijnej pod patronatem Wójta Gminy 
Hrubieszów i Proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Czerniczynie.

Kredens żywności Gminy 
Hrubieszów
Zapraszamy do zapoznania się z przepisem na 
pasztet warzywny.

Składniki:

- 500 g fasoli białej
- marchewka
- cebula
- ew. kawałek selera
- 2-3 jajka
- 3-4 łyżki oliwy
- 1 łyżeczka pieprzu
- 1 łyżeczka gałki muszkatołowej
- 1/2 łyżeczki imbiru
- 1/2 łyżeczki majeranku

- 2 ząbki czosnku
- kilka oliwek
- troszkę suszonych pomidorów
- bułka tarta + masło do formy
Sposób wykonania:

Fasolę zalewamy wodą na całą 
noc. Rano odcedzamy, gotuje-
my do miękkości. Lekko soli-
my do smaku. Warzywa można 
też ugotować dzień wcześniej. 
Wszystkie wystudzone składniki 

mielimy lub też miksujemy 
w blenderze. Dodajemy jajka 
oraz przyprawy, mieszamy a na 
koniec dodajemy pokrojone 
w paseczki suszone pomidory 
oraz oliwki. Pieczemy ok 40 mi-
nut w temperaturze 170oC.

Stowarzyszenie Kobiet
Gminy Hrubieszów 

- Polskie Kwiaty

(fot.: Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów - Polskie Kwiaty)

Głównym celem konkursu było 
krzewienie kultury chrześci-
jańskiej oraz upowszechnianie 
piękna tematyki religijnej.
Konkurs przeznaczony był dla 
uczniów wszystkich szkół z te-
renu gminy. Komisja Konkurso-
wa wytypowała następujących 
zwycięzców:

I miejsce – Wiktoria Krupińska 
– Szkoła Podstawowa w Czerni-
czynie,
II miejsce – Milena Biber – 
Szkoła Podstawowa w Monia-
tyczach,
III miejsce – Agnieszka Pęk – 
Szkoła Podstawowa w Mienia-
nach,

Wyróżnienie – Katarzyna 
Woźniak – Szkoła Podstawowa 
w Czerniczynie,
Wyróżnienie – Klaudia Flis – 
Szkoła Podstawowa w Ślipczu.
Zwycięzcy i uczniowie wyróż-
nieni otrzymali nagrody rzeczo-
we, które ufundował Wójt Gmi-
ny Hrubieszów –  Tomasz Zając. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy z podziękowaniem za 
udział w konkursie.
Uczennica Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Mienia-
nach – Agnieszka Pęk, pięknie 
zaśpiewała dwie pieśni patrio-
tyczne na rozpoczęcie i zakoń-
czenie konkursu.

Dziękujemy za piękną recytację 
poezji patriotycznej i religijnej 
i życzymy dalszych sukcesów.

Szkoła
Podstawowa w Mienianach

Zwycięzcy XIX Gminnego Konkursu Poezji Patriotycznej i Religijnej
z Ks. Kan. Marianem Garmolem (fot.: SP w Mienianach)

Wszyscy uczestnicy konkursu (fot.: SP w Mienianach)
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Dzień Seniora odbył się 22 maja 
2022 w Moniatyczach. Podczas 
uroczystości zaproszeni goście 
życzyli Seniorom wszystkiego 
co najlepsze oraz wielu, wielu 
lat spokojnego życia. Na spo-
tkaniu, które prowadziła prze-
wodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich Danuta Buryła głos 
zabrali: Jan Mołodecki – wój-
t-Senior, Tomasz Zając – wójt 
Gminy Hrubieszów, Aneta Dą-
browska – przewodnicząca 
Rady Gminy Hrubieszów oraz 
Anna Wilkos - kierownik Biura 
Powiatowego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Hrubieszowie.

Dzień Seniora był również oka-
zją do nagrodzenia pracy orga-
nizatorów imprezy. Wójt Gminy 
i przewodnicząca Rady Gminy, 
doceniając wkład jaki wnio-
sły Rady Sołeckie Moniatycz 
i Moniatycz-Kolonii oraz Koło 

Gospodyń Wiejskich w Monia-
tyczach w organizację Święta 
Seniorów, wręczyli im nagrodę 
finansową, która pomoże w dal-
szej działalności. Wręczyli także 
upominki dla najstarszych Se-
niorów obecnych na spotkaniu. 
Panie z Gródka - już tradycyjnie 
- przyjechały z upominkami, 
aby wręczyć je wybranym Se-
niorom.
Część artystyczną wykonali 
uczniowie miejscowej szko-
ły podstawowej. Z monolo-
giem wystąpił Senior Jan Le-
śniowski. Oprawę muzyczną 
do wspólnej biesiady zapewnił 
miejscowy zespół śpiewaczy 

Zaproszeni goście i monolog Seniora (fot.: J. Fuchs)

„Zuzanki”, działający przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Wołajo-
wicach.

Jacek Fuchs
Gminny Ośrodek Kultury

w Wołajowicach

Koncert zespołu „Zuzanki” (fot.: J. Fuchs)

Zdjęcie na pamiątkę wspólnego spotkania (fot.: J. Fuchs)

Dzień Seniorów z Moniatycz i Moniatycz - 
Kolonii

Róża dla Seniora (fot.: J. Fuchs)

Część artystyczna (fot.: J. Fuchs)
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Ogłoszenie wyników (fot.: ks. Mariusz Pastuszak)

 I Powiatowy Przegląd Malarstwa 
Amatorskiego rozstrzygnięty
22 maja 2022 w Galerii II Piętro w Oleszycach ogłoszono wyniki I Powiatowego Przeglądu 
Malarstwa Amatorskiego. 
W konkursie ogłoszonym przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury w Oleszycach mógł wziąć 
udział każdy mieszkaniec po-
wiatu lubaczowskiego, który 
nie ma wykształcenia plastycz-
nego i nie jest członkiem sto-
warzyszenia artystycznego. Do 
konkursu zgłoszono 30 prac 

w technice malarstwa olejnego, 
akrylowego oraz akwareli. Jury 
konkursu w składzie: Tomasz 
Potuczko, Jerzy Plucha oraz 
Stanisław Sobczyk dokonało 
ciężkiego wyboru i nagrodzi-
ło ośmioro artystów. Pierwsza 
nagroda trafiła do mieszkanki 
Oleszyc, Magdaleny Jarmuż. 

Jak sama przyznaje, malar-
stwem zajęła się całkiem nie-
dawno:  - Całe życie lubiłam ma-
lować. Zazwyczaj narzędziem 
były kredki lub farby plakatowe. 
Gdy rok temu zaprowadziłam 
córkę na zajęcia malarskie, usły-
szałam, że takie zajęcia są rów-
nież dla dorosłych. Uznałam, że 
mam swoje prace i chce je poka-
zać szerszej publiczności -  
Zwyciężczyni została nagrodzo-
na za cykl obrazów o tematyce 
leśnej. O wyborze tematu prze-
sądziły emocje, jakimi obdarza 
nas obcowanie z naturą. - Dla 
mnie las to tak naprawdę strasz-
na tajemnica. W swoich obrazach 
chciałam pokazać głębie i zapyta-
nie co znajduje się dalej, co możemy 
zobaczyć i odkryć w lesie, który tak 
naprawdę daje nam również spo-
kój, którego w dzisiejszym czasie 
nam niesamowicie brakuje, dlatego 
chciałam spróbować to wyrazić na 
obrazach-

Drugą nagrodę otrzymała Pau-
lina Krzemieniecka z Lubaczo-
wa, a trzecią Andrzej Faszczowy 
z Horyńca-Zdroju. Wyróżnienia 
trafiły do Mieczysława Puka, 
Krystyny Kaczor, Anety Maze-
py, Katarzyny Mnich i Katarzy-
ny Hypiak.

Podsumowaniem konkursu jest 
wystawa zbiorowa dwunastu 
uczestników Przeglądu. Można ją 
obejrzeć w Galerii II Piętro w Ole-
szycach do 19 czerwca (br.) 

ks. Mariusz PastuszakMagdalena Jarmuż, laureatka Przeglądu (fot.: ks. Mariusz Pastuszak)

Występy taneczne (fot.: J. Ferens)

Trzydziestolecie Impulsu
W sali widowiskowej Biłgorajskiego Centrum Kultury odbył się (27.05) koncert jubileuszowy 
z okazji 30-lecia istnienia Klubu Tańca Towarzyskiego „Impuls” działającego przy 
Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju. 
Obecnie „Impuls” tworzy pięć 
grup tanecznych. Pary grupy tur-
niejowej reprezentują klub i MDK 
na wielu ogólnopolskich turnie-
jach tańca, a grupa pokazowa, 
startuje w konkursach i festiwa-
lach tanecznych. Instruktorem 

i choreografem Klubu Impuls od 
początku jest Urszula Demucha. 
W rozmowie tłumaczyła, jak wie-
le sukcesów, pracy i doświadczeń 
stało się udziałem członków Klu-
bu przez minione 30 lat - Jestem 
niesamowicie dumna. Wczoraj, 

będąc na próbie obejrzałam kro-
nikę filmową i kronikę, wykonaną 
z kronik stacjonarnych to byłam 
pod wrażeniem jak dużo tego jest. 
Ewolucja następuje od początku 
roku do końca roku, od jubileuszu 
do jubileuszu, od początku przyj-
ścia dziecka do zakończenia jego 
edukacji tutaj. Większość z na-
szych tancerzy doskonale sobie 
radzi w innych klubach tanecznych 
i dalej prowadzi swoją działalność 
taneczną, a nawet trenerską.- 
Podczas koncertu wystąpiły 
wszystkie kategorie wiekowe 
grup wchodzących w skład Klu-
bu „Impuls”. Był to również czas 
wspomnień, podsumowania mi-
nionych 30 lat działalności, a tak-
że okazja do życzeń i gratulacji, 
które popłynęły od przedstawi-
cieli samorządu i zaprzyjaźnio-
nych instytucji.

Joanna Ferens Występy taneczne (fot.: J. Ferens)
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Bądź mistrzem świata w dobroci i zmieniaj 
świat na lepszy!

R E K L A M A

Zamojskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną prosi o wsparcie kampanii „Kilometry Dobra”. Zebrane środki przeznaczone 
będą na adaptację budynku przy ul. Orlicz-Dreszera 10, który jest nadzieją na poprawę 
warunków edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością In-
telektualną Koło w Zamościu 
jest organizacją pozarządową, 
niedochodową i samopomo-
cową. Działa na rzecz osób 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną oraz ich rodzin i opie-
kunów prawnych. W ramach 
Stowarzyszenia prowadzony jest 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edu-
kacyjno-Wychowawczy, w któ-
rym dzieci i młodzież z niepeł-
nosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym, 

znacznym i głębokim realizu-
ją obowiązek szkolny. W tym 
ośrodku realizowane są także 
zajęcia Wczesnego Wspoma-
gania Rozwoju Dziecka, a oso-
by dorosłe mogą korzystać 
z Warsztatu Terapii Zajęciowej 
i Świetlicy Rewalidacyjno – 
Rehabilitacyjnej orz Mieszkań 
Treningowych. Stowarzyszenie 
wspiera 187 osób. 
PSONI Koło w Zamościu już 
po raz kolejny bierze udział 
kampanii Kilometry Dobra. 
Tegoroczny cel to zebranie 

środków finansowych na ada-
ptację i remont budynków 
Stowarzyszenia oraz dzia-
łań prowadzonych na rzecz 
dzieci i młodzieży z niepeł-
nosprawnością intelektualną. 
Obecna siedziba jest zbyt mała 
na potrzeby Stowarzyszenia, 
a budynek znajdujący się przy 
ul. Gen. G. Orlicz-Dreszera 10 
wymaga generalnego remontu 
i dostosowania go do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Pie-
niądze na rzecz PSONI Koło 
w Zamościu można wpłacać za 
pomocą strony internetowej: 
https://kilometrydobra.pl/
psoni-kolo-w-zamosciu/ 
Zbiórki organizowane są także 
w parafiach, szkołach i przed-
szkolach. W ramach kampanii 
odbywają się rajdy rowerowe 
oraz sportowe turnieje. Zachę-
camy do śledzenia strony in-
ternetowej PSONI Koło oraz 
mediów społecznościowych 
Stowarzyszenia.  

Anna Janczyk
Podopieczni Stowarzyszenia (źródło: www.psonizamosc.org.pl)
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stacji radiowych. O każdym z Was 
pamiętamy w codziennej modli-
twie, a także w audycji Złota Księ-
ga Dobrodziejów Radia. Dzięki 
Wam możemy nadal się rozwijać 
i dzielić tym, co wartościowe. Aby 
ta działalność mogła być jak naj-
bardziej owocna chcielibyśmy za-
prosić Was do wspierania naszej 
rozgłośni poprzez:

HONOROWY COMIESIĘCZNY
„ABONAMENT”

Ustaw stałe zlecenie przelewu:
KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
ul. Hetmana J. Zamoyskiego 1,
22-400 Zamość
nr konta: PKO BP o/Zamość 
15 1020 5356 0000 
1202 0005 1912
(z dopiskiem:
darowizna na KRZ)

FORMULARZ WPŁATY
1. Wypełnij brakujące pola
 (imię, nazwisko, adres, kwota)
2. Oderwij formularz
3. Wpłać wybraną kwotę w od-

dziale banku lub na poczcie
 

Wierzymy, że dzięki Państwa zaangażowaniu i pomocy będziemy mogli jeszcze dynamiczniej rozwijać 
Katolickie Radio Zamość oraz z Dobrą Nowiną docierać do wszystkich domów naszej Diecezji. Za każdą 
pomoc, modlitwę i dobre słowo już dzisiaj serdecznie dziękujemy!

ks. Sylwester Zwolak
Dyrektor Katolickiego Radia Zamość

Drodzy Przyjaciele Katolickiego Radia Zamość!
Katolickie Radio Zamość jest po-
wołane do służby. Służy przede 
wszystkim słuchaczom informa-
cjami, reportażami, modlitwą, 
katechezą, audycjami, transmi-
sjami i dobrym słowem, ale też 
pełni różnorakie funkcje pro-
mocyjne i edukacyjne. 2022 rok, 
to czas wielkich wyzwań także 
dla naszej Rozgłośni. Planujemy 
poszerzać tematykę poruszaną 
na falach naszego Radia, wpro-
wadzać nowe, ciekawe audycje, 
angażować kapłanów naszej die-
cezji, samorządowców oraz ludzi 
świeckich do ścisłej współpracy, 
by działalność Rozgłośni zawsze 
przynosiła obfite owoce. Nie-
ustannie poprawiamy warunki 
techniczne, a także uzupełniamy 
studio radiowe, by jakość emisji 
była na najwyższym poziomie. 
Chcemy się z Wami dzielić tym, 
co ważne i być obecni w Waszych 
domach zarówno w chwilach 
trudnych, takich jak pandemia, 
jak i tych radosnych. Katolickie 
Radio Zamość wspierane jest 
przez Was zarówno przez mo-
dlitwę jak i poprzez dobrowolne 
wpłaty, dzięki czemu działalność 
Rozgłośni może być nadal pro-
wadzona niezależnie od innych 


