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Idziemy w pokoju Chrystusa!

R E K L A M A

2 sierpnia 2022 roku już po 
raz 40 pielgrzymi wyruszą na 
wyjątkowe rekolekcje w dro-
dze na Jasną Górę. Ufam, że 
będzie to czas doświadczenia 
bliskiej obecności Pana Boga 
i Matki Bożej w Twoim życiu.
Ten rubinowy jubileusz zbie-
ga się również z 30. rocznicą 
powstania Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej. Obie te 
rocznice są wspaniałą okazją 
do wyrażenia wdzięczności za 
wszystkie osoby, które przez 
lata organizowały i współ-
tworzyły Pieszą Pielgrzymkę 
w naszej diecezji. Podczas dro-
gi chcemy wspominać i dzię-
kować w modlitwie za tych, 
którzy uczyli nas postawy 
pielgrzyma, dzielili się świa-
dectwem i inspirowali do wy-
ruszenia na pątniczy szlak. 
Po dwóch latach pielgrzymki 
w formie sztafetowej w okre-
sie pandemii, powracamy do 
tradycyjnego stylu pielgrzymo-
wania na Jasną Górę. Pójdzie-
my wszyscy razem, w pięciu 
grupach, niosąc w sercach in-
tencje własne oraz pielgrzy-
mów duchowych, wśród nich 
m.in. prośbę o pokój.
W tym roku podczas piel-
grzymki to właśnie pokój bę-
dzie motywem przewodnim 
naszych rozważań. Słowa 
Idziemy w pokoju Chrystusa  
obraliśmy za nasze pątnicze 
hasło. Chcemy w czasie tych 
rekolekcji w drodze przyjrzeć 
się jak bardzo potrzebujemy 
pokoju w naszych sercach, 

rodzinach, parafiach, w kra-
ju i na całym świecie. Chce-
my również dostrzec, że tylko 
w Chrystusie znajduje się jego 
prawdziwe źródło. Niech nam 
w tym dopomaga Najświęt-
sza Maryja Panna, którą czcimy 
jako Królową Pokoju.

Pielgrzymka rozpocznie się 
2 sierpnia o godz. 9:00 Mszą 
św. w Katedrze Zamojskiej pod 
przewodnictwem JE. ks. Bisku-
pa Mariusza Leszczyńskiego. 
Na Jasną Górę, do stóp Czarnej 
Madonny wprowadzi pątników 
JE. ks. Biskup Marian Rojek.

Na szlaku pątnicy będą szli 
w pięciu grupach. Grupę biłgo-
rajską poprowadzi ks. Mate-
usz Januszewski z parafii św. 
Marii Magdaleny w Biłgoraju. 
Przewodnikiem grupy hrubie-
szowskiej będzie ks. Michał 
Efner z parafii w Strzyżowie. 
Ks. Roman Karpowicz z parafii 
św. Karola Boromeusza będzie 
przewodnikiem grupy luba-
czowskiej. Z Tomaszowa Lu-
belskiego wyruszy grupa pod 
przewodnictwem ks. Marcina 
Serafina z parafii pw. św. Józe-
fa, a grupę zamojską poprowa-
dzi ks. Maciej Banach z parafii 
katedralnej. 
Zapisy na pielgrzymkę roz-
poczną się 25 lipca i będą od-
bywały się w poszczególnych 
miastach:
Zamość - parafia pw. św. Brata 
Alberta, ul. E. Dembowskie-
go 24,
Biłgoraj - Sanktuarium św. Ma-
rii Magdaleny, ul. Krzeszow-
ska 1,
Hrubieszów - parafia pw. św. 
Mikołaja, ul. 3-go Maja 5,
Lubaczów - parafia pw. św. Ka-
rola Boromeusza, ul. A. Mickie-
wicza 85,
Tomaszów Lubelski - parafia 
pw. św. Józefa, ul. I. Paderw-
skiego 13a. 
Już tradycyjnie osoby, które 
z różnych przyczyn nie mogą 
wyruszyć z nami na pielgrzy-
mi szlak mogą włączyć się 
w nasze rekolekcje w drodze 
poprzez pielgrzymowanie du-
chowe. Przez internet należy 

wypełnić Kartę Pielgrzyma Du-
chowego i zostawić intencję, 
która polecana będzie w mo-
dlitwie w trakcie pielgrzymki. 
Pomocą w duchowym piel-
grzymowaniu będzie z pew-
nością Studio Pielgrzymkowe 
w Katolickim Radiu Zamość. 
Wszystkie szczegóły doty-
czące pielgrzymki dostępne 
są na stronie internetowej 
www.pielgrzymka.info .
Życzę, by pielgrzymi trud, mo-
dlitwa, wnikanie w swoje ser-
ce i doświadczenie wspólno-
ty przyniosły błogosławione 
owoce. Niech Boże błogosła-
wieństwo i pokój towarzyszą 
każdego dnia. Bardzo serdecz-
nie zachęcam do udziału 
w tegorocznej jubileuszowej 
pielgrzymce duchowieństwo,  
osoby życia konsekrowanego 
i wiernych świeckich.

ks. Marek Mazurek
Dyrektor Pieszej

Pielgrzymki Zamojsko-
Lubaczowskiej na Jasną Górę
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Z myślą o lokalnej społeczności
W odpowiedzi na wzrost cen energii i materiałów grzewczych, Lasy Państwowe 
zachęcają konsumentów do nabywania opałowego drewna małowymiarowego 
w postaci drobnicy gałęzowej.  

Media opanowały w ostatnim 
czasie nagłówki o chruście, 
w który można zaopatrzyć się 
u polskich leśników. Wśród me-
dialnej wrzawy powstałej wo-
kół tego tematu pojawiało się 
wiele informacji niesprawdzo-
nych i nie znajdujących swoje-
go potwierdzenia w rzeczywi-
stości. Branżowa terminologia 
Lasów Państwowych definiuje 
chrust jako nieokrzesane gałę-
zie oraz całe drzewka o średnicy 
w dolnym końcu do 7 cm w korze 
oraz pędy krzewów, liście, bądź 
igliwie. Parametry tego typu po-
zostałości drzewnych oraz ich 
cechy jakościowe nie pozwala-
ją na zaklasyfikowanie do gru-
py sortymentów zaliczanych 
do drewna użytkowego, a co 
za tym idzie – dostępnych do 
sprzedaży przez indywidual-
nych nabywców. 

Sprawdzone rozwiązanie
Rozpoczęcie wojny za na-
szą wschodnią granicą oraz 

zawirowania na rynku ener-
gii wpłynęły na wzrost zapytań 
kierowanych do nadleśnictw 
z całej Polski w zakresie moż-
liwości pozyskiwania i na-
bywania w lokalnych lasach 
drewna opałowego niewielkich 
rozmiarów. - Priorytetowo na-
leżało zadbać by pierwszeństwo 
samopozyskiwania drewna mia-
ły społeczności lokalne – wskazał 
Edward Siarka, sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska. Leśnicy wyszli 
naprzeciw wszystkim klien-
tom indywidualnym dając im 
pierwszeństwo zakupu drewna 
opałowego (tj. surowca S4 oraz 
M2) w sprzedaży detalicznej 
oraz przypominając o możliwo-
ści nabycia surowca służącego 
do ogrzewania domostw na za-
sadzie tzw. samowyrobu. – To 
praktyka obowiązująca w La-
sach Państwowych od dziesię-
cioleci, która z uwagi na stabilne 
ceny drewna i stałe dostawy in-
nych surowców energetycznych, 

w ostatnich latach nie cieszyła 
się dużym zainteresowaniem – 
informuje Tomasz Świca, na-
czelnik Wydziału Gospodarki 
Drewnem RDLP w Lublinie. 

Powrót do korzeni
Zachęcanie do samowyrobu 
drewna w postaci drobnicy ga-
łęzowej to nie tylko powrót do 
tradycyjnego sposobu ogrzewa-
nia domów, lecz także najtań-
sza forma opału jaka jest obec-
nie dostępna na rynku. Drewno 
pozyskiwane tą metodą, może 
pochodzić tylko z pozostałości 
drzewnych po wykonanym za-
biegu pielęgnacyjnym lasu lub 
z drzew leżących, wyciętych 
przez uprawnionych pracow-
ników zakładu usług leśnych 
w ramach wyrębu. Dzięki temu 
nie musimy obawiać się, że zin-
tensyfikowanie tego rodzaju 
nabywania surowca przyczyni 
się do zwiększenia pozyskania 
drewna w Lasach Państwo-
wych. Każdy zainteresowany 

nabyciem drewna na zasadzie 
tzw. samowyrobu musi zostać 
dopuszczony do pracy przez 
miejscowego leśniczego lub 
podleśniczego, który wyznacza 
również miejsce i czas wykony-
wania prac oraz jest zobowią-
zany do zaewidencjonowania 
zebranych gałęzi przed sprze-
dażą. Rozpoczęcie prac może 

nastąpić dopiero po przepro-
wadzeniu instruktażu bhp, któ-
rego potwierdzenie stanowi do-
kument zezwolenia na nabycie 
surowca tą metodą podpisany 
przez zainteresowanego zaku-
pem. 

Paweł Kurzyna
Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Lublinie

Drewno opałowe małowymiarowe (fot.: M. Jarmuł)

Roztoczańska ListaPrzebojów
- podsumowanie!
Mieszkańcy Lipska k. Narola 26 czerwca spotkali 
się by wspólnie posłuchać występów Kół 
Gospodyń Wiejskich oraz zespołów, biorących 
udział w Festiwalu Pieśni Religijnej.  
26 czerwca w Parafii pw. św. 
Jana Chrzciciela w Lipsku od-
był się II Festiwal Pieśni Religij-
nej dla Kół Gospodyń Wiejskich 
i zespołów ludowych. Również 
miało miejsce rozstrzygnięcie 
Roztoczańskiej Listy Przebo-
jów, audycji emitowanej na 
antenie Katolickiego Radia Za-
mość w każdą sobotę, której 
prowadzącym jest ks. Krzysz-
tof Hawro. W festiwalu wziął 

udział Stanisław Grześko, sta-
rosta zamojski, który nie krył 
radości z tego, iż Festiwal Pie-
śni Religijnej dla Kół Gospodyń 
Wiejskich i zespołów ludowych 
właśnie odbywa się w Lipsku k. 
Zamościa. Gościem specjalnym 
festiwalu była 6-letnia Mary-
sia z Ukrainy, która mieszka 
z rodzicami w Lipsku Polesiu. 
Festiwal rozpoczął występ ze-
społu śpiewaczego Echo Lipska 

pieśnią Maryjo, bądź pozdrowio-
na. Organizatorem wydarzenia 
było Stowarzyszenie Krzewie-
nia Kultury Medialnej im. Jana 
Pawła II w Zamościu oraz Pa-
rafia pw. św. Jana Chrzciciela 
w Lipsku k. Zamościa. Wyda-
rzenie zostało współfinanso-
wane przez województwo lu-
belskie - Lubelskie smakuj życie.

Justyna Przeszło Gość specjalny festiwalu - Marysia z Ukrainy (fot.: J. Przeszło)
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Co nowego w Powiecie Hrubieszowskim?

Za nami powiatowe
obchody Dnia Sołtysa!

W słoneczną niedzielę 5 czerw-
ca spotkaliśmy się z naszymi 
Sołtysami z terenu Powiatu 
Hrubieszowskiego! Wydarze-
nie swoją obecnością zaszczycił  
Marcin Romanowski - Wice-
minister Sprawiedliwości.

Starosta Hrubieszowski
 - Aneta Karpiuk

Dzień Sołtysa (fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

Starosta Hrubieszowski Aneta 
Karpiuk podkreśliła jak waż-
ną osobą jest sołtys, do które-
go mieszkańcy zawsze mogą 
zwrócić się z prośbą o pomoc 
i dobrą radę, licząc tym samym 
na otwartość, doświadcze-
nie, czy też brak obojętności 
wobec  ich problemów. Chcąc 
podziękować sołtysom oraz 
docenić ich zasługi, zorganizo-
waliśm tę wyjątkową uroczy-
stość - Powiatowy Dzień Sołtysa. 
Każdy z przybyłych sołtysów 
otrzymał z rąk Pana Ministra, 

Dzień Sołtysa (fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

Starosty, Przewodniczącego 
Rady Józefa Kuropatwy oraz 
Członka Zarządu Andrzeja 
Barczuka pamiątkowy okolicz-
nościowy dyplom, praktyczną 
torbę naramienną z logo oraz 
słodki upominek! 
Uroczystość uświetniły wy-
stępy artystyczne zespołów: 
Ostrowiacy z Ostrówka oraz 
Staszicowiacy z Jarosławca - na 
ręce których Starosta Hrubie-
szowski Aneta Karpiuk wrę-
czyła okolicznościowe nagrody 
pieniężne - za ich wieloletnią 
działalność, kultywowanie lo-
kalnej tradycji oraz kreowanie 
tożsamości kulturowej Ziemi 
Hrubieszowskiej! 
Przy wspaniałym akompa-
niamencie zaproszeni goście 

mogli skosztować przygoto-
wany tradycyjny poczęstunek 
oraz deser! Jeszcze raz składa-
my wszystkim sołtysom najser-
deczniejsze życzenia zdrowia, 
wytrwałości, wielu sił i energii 
do dalszego działania oraz sa-
tysfakcji z wykonywanej pracy. 
Zadowolenie i uśmiech na Pań-
stwa twarzach, zwykły uścisk 
dłoni czy też rozmowa z Pań-
stwem – stanowi dla nas najlep-
sze podziękowanie i motywację 
do dalszej pracy.

Spotkanie z Hrubieszowską 
Młodzieżową Grupą Medialną!

Po dłuższej przerwie spowo-
dowanej pandemią – w końcu 
wracamy, z jeszcze większym 
zapałem, zaangażowaniem 
i chęcią do pracy z naszą mło-
dzieżą! 
2 czerwca Starosta Hrubie-
szowski Aneta Karpiuk oraz 
Koordynator Grupy Daniel 
Buchowiecki spotkali się z mło-
dzieżą ze szkół ponadpodsta-
wowych z terenu Powiatu Hru-
bieszowskiego.
Zadaniem Hrubieszowskiej Mło-
dzieżowej Grupy Medialnej bę-
dzie odbudowanie tych rela-
cji oraz stworzenie szansy na 
poznanie nowych osób spoza 
kręgu danej szkoły. Starosta 
Hrubieszowski Aneta Kar-
piuk wyraziła szczerą nadzie-
ję, że wznowienie tej - jakże 
innowacyjnej na terenie Po-
wiatu Hrubieszowskiego ini-
cjatywy, na nowo wzbudzi 
w młodzieży chęć zaintereso-
wania naszym regionem, po-
zwoli odkrywać swoje pasje 

Zespół Staszicowiacy (fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

Zespół Ostrowiacy (fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

i zainteresowania, a także zbu-
duje tożsamość kulturową na-
szej Małej Ojczyzny – tak aby 
służyła kolejnym pokoleniom.
W wyniku tej aktywności mło-
dzież będzie prężnie dzia-
łać w hrubieszowskich social 

Spotkanie grupy medialnej (fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

mediach, biorąc udział w warsz-
tatach radiowych, telewizyj-
nych, muzealniczych, panelach 
dyskusyjnych, wizytach w jed-
nostkach Powiatu Hrubieszow-
skiego, biorąc czynny udział 
w eventach organizowanych 

Spotkanie grupy medialnej (fot.: arch. 
Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

przez Powiat a także aktywizu-
jąc naszą młodzież – poprzez 
wspólne spotkania międzysz-
kolne, rajd rowerowy czy choć-
by odkrywanie nieznanych 
miejsc Ziemi Hrubieszowskiej.
W założeniu projekt, będzie 
umożliwiał kontakt młodych, 
pełnych energii i ambicji ludzi, 
nie ograniczając się jedynie do 

Spotkanie grupy medialnej (fot.: arch. 
Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

zamkniętej grupy, ale poszerza-
jąc swoją działalność do wszyst-
kich szkół. Już wkrótce ruszamy 
z kolejnym spotkaniem!

Dzień Dziecka!

Starosta Hrubieszowski Aneta 
Karpiuk z okazji Dnia Dziecka 
odwiedziła Powiatowy Zespół 
Placówek Szkolno - Wycho-
wawczych w Hrubieszowie. 
Starosta składając wszystkim 
podopiecznym najserdeczniej-
sze życzenia wręczyła słodkie 
podarunki, wyrażając tym sa-
mym swoją radość związaną 
z możliwością odwiedzenia 
placówki i spotkania z dziećmi, 
których uśmiechnięte twarze 
stanowiły najlepszą i najpięk-
niejsza formę podziękowania 
za prezent! Jeszcze raz życzymy 
Wszystkim Dzieciom dni peł-
nych beztroski, zabawy i szczę-
ścia. Zawsze spoglądajcie na 
świat z optymizmem i spełniaj-
cie swoje marzenia!
Dziękujemy za tak miłe przyję-
cie! Do zobaczenia!

Artykuł nadesłany
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Lasy a klimat?
Każdy z nas widzi skutki zmian klimatu. Jednym z najbardziej dotkliwych jego 
konsekwencji jest wzrost globalnej temperatury, a co za tym idzie, fale upałów, pożary, 
coraz częściej nawiedzające nas powodzie. Wykorzystanie drewna, jako natrualnego 
budulca pomaga nam walczyć ze skutkami zmian klimatu.

Jak las chroni nas przed
zmianami klimatycznymi?

W dużym uproszeniu las można 
traktować jako kołdrę, pokrywę 
nad glebą zachowującą wilgoć. 
Chroni nas też chociażby przed 
wiatrami, ale co najważniejsze 
- las to ogromny magazyn dwu-
tlenku węgla. On jako ten naj-
ważniejszy gaz cieplarniany od-
powiada za postępujące zmiany 
klimatu. Las jest pochłaniaczem 
i magazynierem. 
Szczególnie skuteczne są drze-
wostany średniowiekowe, które 
jeszcze dość szybko przyrastają 
na wysokość, odkładając obfity 
przyrost na grubość. Przekła-
da się na wysoki bardzo duży 
wzrost objętości drzew.
Taka 60-kilkuletnia sosna, czyli 
dość przeciętne drzewo w pol-
skich lasach, od początku swo-
jego życia pochłania i magazy-
nuje dwutlenek węgla, który my 
cały do atmosfery pompujemy.
Tylko na przekroju ostatnich 10 
lat można zauważyć jak warun-
ki się zmieniają: jest coraz cie-
plej, jest też więcej susz, opady 
są o zupełnie innej strukturze – 
nie są one ciągłe, nie nawadniają 
gleby. Mają charakter nawalny, a 
woda bardzo szybko spływa, co 
jest dla nas niekorzystne. War-
to dodać, że w tej chwili reten-
cjonowane jest ok. 6,5 % wód, 
a uważa się, że powinno to być 
ok. 20 %. Czyli w uproszczeniu 
na 100 litrów z opadów tylko 6,5 
zostaje u nas, a pozostałe sto-
sunkowo szybko dostają się do 
morza. 

Czy wszystkie drzewa 
są tak samo narażone na 

skutki zmian klimatu?

Nie, takie świerczyny są o wiele 
bardziej narażone niż np. buki. 
Wyniki to fizjologii tego gatun-
ku (świerki posiadają płaski 

system korzeniowy i lubią 
wysoką wilgotność). Zamierają 
drzewa i poprzez rozkład powo-
dowany przez grzyby i bakterie 
zaczynają uwalniać dwutle-
nek węgla. A w momencie gdy 
wcześniej, przed zamarciem ta-
kie drzewa zetniemy i zrobimy 
z nich meble czy chociażby dom 
to już będziemy potrafili zmaga-
zynować kilkadziesiąt ton CO2, 
czyli tyle ile emitujemy jeżdżąc 
przez kilkadziesiąt lat samocho-
dem osobowym. 

W jaki sposób możemy chronić 
las przed zmianami klimatu?

Jest to dość trudne, ale jed-
ną z metod jest przebudowa. 
Wyobraźmy sobie taką zwy-
kłą świerczynę czy sośninę. 
W przypadku jakichś nieko-
rzystnych zmian będziemy ob-
serwować zamieranie całego 
lasu, gdyż  mamy tylko jeden 
gatunek. A co w przypadku 
gdybyśmy mieli drzewostan 

złożony z dębu, buka i sosny? 
Zaczyna chorować sosna, ale 
zostaje nam dąb i buk. A z ko-
lei zaczyna chorować buk, ale 

zostaje nam kolejne dwa gatun-
ki. To ryzyko, że zostanie nam 
powierzchnia nieleśna jest sto-
sunkowo niskie. Na tym polega 
właśnie przebudowa – sadzimy 
te gatunki, które powinny tu ro-
snąc, są dostosowane do siedli-
ska, klimatu.

Jak walczyć z suszą?

Nadleśnictwo Jarosław jest jed-
nym z blisko 200 nadleśnictw 
– beneficjentów pierwszej edy-
cji projektu Zwiększanie moż-
liwości retencyjnych oraz prze-
ciwdziałanie powodzi i suszy 
w ekosystemach leśnych na 
terenach nizinnych, zwanego 
w skrócie małą retencją nizinną. 
W ostatnich dwóch latach wy-
budowaliśmy u nas dwa zbior-
niki.
Retencjonowanie wody w okre-
sach jej nadmiaru jest równie 
ważne jak jej zatrzymywanie 
w okresach suszy. Taką funkcję 
spełniają właśnie zbiorniki re-
tencyjnie, zastawki na ciekach 
wśród bagien i łąk, ale też natu-
ralne mokradła i obszary wod-
no-błotne. Te zadania realizo-
wane przez Lasy Państwowe są 
ważne jak nigdy wcześniej.

Paweł Fus
Nadleśnictwo Jarosław

Zbiornik retencyjny w leśnictwie Czerniawka (fot.: J. Zyga)

Bobry, mimo, że czasem wyrządzają szkody w gospodarce leśnej,
są nieocenionym narzędziem do retencji wody (fot.: J. Zyga)

Ze względu na płaski system korzeniowy świerki jako pierwsze ucierpiały
od zmian klimatu (fot.: J. Zyga)
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W Gminie Hrubieszów dużo się dzieje!

Dzień
Samorządu Terytorialnego

w Gminie Hrubieszów
za nami!

Po dwóch latach Dzień Samo-
rządu Terytorialnego powrócił 
do kalendarza wydarzeń kul-
turalnych Gminy Hrubieszów. 
Jest to wydarzenie cykliczne, 
organizowane co roku w Czu-
mowie, mające w swoim prze-
słaniu podkreślenie znacze-
nia odrodzonego w 1990 roku 
samorządu terytorialnego dla 
rozwoju demokracji lokalnej 
w Polsce i budowy społeczeń-
stwa obywatelskiego. 
12. czerwca Lasek Czumowski 
stał się miejscem, gdzie podob-
nie jak przed okresem pandemii 
spotkali się członkowie wspól-
noty samorządowej, tworzącej 
Gminę Hrubieszów. Sołectwa, 
koła gospodyń wiejskich, klu-
by seniora przygotowały swoje 
stoiska. Nie zabrakło też przed-
stawicieli jednostek ochotni-
czych straży pożarnych oraz 

stowarzyszeń, działających 
na rzecz rozwoju swoich miej-
scowości. Obecni byli także re-
prezentanci  administracji rzą-
dowej i samorządowej, służb 
mundurowych, podmiotów 
i instytucji na co dzień współ-
pracujących z Gminą Hrubie-
szów. Wśród nich znalazła się 
również delegacja z Ukrainy, 
reprezentująca władze miasta 
Włodzimierza.
Święto było okazją do odbioru 
z rąk Wójta Gminy Hrubieszów 
Tomasza Zająca i Przewodni-
czącej Rady Gminy Hrubieszów 
Anety Dąbrowskiej podzięko-
wań za współpracę z Gminą 
Hrubieszów, które odebrali soł-
tysi, przewodniczące KGW oraz 
kierownicy jednostek organiza-
cyjnych gminy, a także Centrum 
Integracji Społecznej w Mienia-
nach.
Podczas Dnia Samorządu Te-
rytorialnego ogłoszone zostały 
także wyniki rozstrzygniętego 
wcześniej konkursu kulinarne-
go Odkrywamy smaki - kredens 

żywności w Gminie Hrubieszów 
oraz wręczone uczestnikom 
nagrody, a także przyprowadzo-
ny został konkurs Wiedzy o Gmi-
nie Hrubieszów.
Wrażeń artystycznych uczest-
nikom święta dostarczyły ze-
społy: Załoga Kosmos i Bużanki 
z Kosmowa, To i Owo na Ludowo 
z Gródka, oraz przybyłe gościn-
nie z Ukrainy grupy Sekwencja 

z Włodzimierza oraz Ustyłużan-
ki z Uściługa. 
Dodatkowych atrakcji do-
starczały stoiska animacyjne 
Gminnego Ośrodka Kultury Wo-
łajowice oraz bibliotek, a naj-
młodszym dzieciom także plac 
zabaw i dmuchańce. Nad bez-
pieczeństwem uczestników 
czuwały OSP Brodzica i Ślip-
cze. Amatorzy dobrej kuchni 
natomiast mieli okazję zaopa-
trzyć się na stoisku handlowym 

Wójt Gminy Hrubieszów Tomasz Zając (fot.: Gmina Hrubieszów) 

Pamiątkowe statuetki (fot.: Gmina Hrubieszów)

Zespół Ustyłużanki (fot.: Gmina Hrubieszów)

Zespół Sekwencja (fot.: Gmina Hrubieszów)

Centrum Integracji Społecznej 
w Mienianach. 

Złota odznaka 
za opiekę nad zabytkami

dla Wójta Gminy Hrubieszów

Wójt Gminy Hrubieszów To-
masz Zając 27 maja 2022 roku 
podczas uroczystego wręczenia 
wyróżnień tegorocznej edycji 

konkursu Lubelskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Za-
bytków pn. Laur Konserwatorski 
2022 odebrał złotą odznaką Za 
opiekę na zabytkami. Wyróżnie-
nie przyznawane jest osobom 
zasłużonym w sprawowaniu 
ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami i stanowi formę 
promocji dobrych wzorców 
realizacji prac przy zabytkach 

Złota odznaka dla Wójta Gminy Hrubieszów (fot.: Gmina Hrubieszów)

i adaptacjach oraz docenienia 
dbałości o ich właściwe utrzy-
manie i zagospodarowanie. 
Odznakę przyznaną przez Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Wójt Gminy Hru-
bieszów odebrał z rąk wice-
ministra resortu dr Jarosława 
Sellina. Konkurs organizowany 
jest corocznie pod patronatem 
Generalnego Konserwatora Za-
bytków, Wojewody Lubelskiego 
i Marszałka Województwa Lu-
belskiego.

Plan budownictwa
drogowego na 2022 rok 

Gmina Hrubieszów zakończy-
ła pierwszy etap Planu budow-
nictwa drogowego na 2022 rok. 
Nowe odcinki dróg powstały 
w 11 miejscowościach. Nieco 
wcześniej niż pierwotnie pla-
nowano, kierowcy mogą korzy-
stać z wyremontowanych tras 
w Czortowicach, Kosmowie, 
Kułakowicach Drugich, Masło-
męczu, Moniatyczach Kolonii, 

Teptiukowie, Ślipczu, Dziekano-
wie, Moroczynie, Świerszczowie 
i Mienianach. Zakres robót był 
zróżnicowany. Na niektórych 
odcinkach wystarczyło poło-
żenie asfaltowej nakładki, na 
innych trzeba było wykonać 
podbudowę i położyć nową 
nawierzchnię. Łącznie drogow-
cy poprawili stan prawie 2 km 
dróg, co kosztowało niecałe 
600 tysięcy złotych. Wszystkie 
koszty gmina pokryła z własne-
go budżetu. Trwa opracowanie 
dokumentacji kolejnych zadań, 
które będą prowadzone na 10 
odcinkach dróg.

Remont drogi w m. Dziekanów (fot.: Gmina Hrubieszów)
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Nowe inwestycje
w Gminie Hrubieszów

Gmina Hrubieszów po raz kolej-
ny otrzymała środki z Rządowe-
go Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Tym 
razem to kwota niemal 10,5 mln 
złotych z przeznaczeniem na 
trzy inwestycje. 
Budowa szkolnej infrastruktu-
ry sportowej przy Szkole Pod-
stawowej w Moniatyczach.
W ramach zadania na istnieją-
cym obiekcie przyszkolnym zo-
stanie wybudowana infrastruk-
tura sportowa z odwodnieniem 
i oświetleniem terenu. W skład 
infrastruktury wejdzie: bież-
nia okrężna o długości 200 m,  
bieżnia prosta o długości 60 m, 
boisko wielofunkcyjne do gry 
w koszykówkę, siatkówkę, tenis 
ziemny i badminton,  boisko do 
piłki nożnej o nawierzchni tra-
wiastej wewnątrz bieżni, zosta-
nie również utwardzony teren, 
wybudowana wiata rowerowa 
oraz ogrodzenie o wysokości 
4 metrów.
Remont drogi gminnej nr DG 
111090L Dziekanów – Świersz-
czów.
W ramach inwestycji zaplano-
wano remont drogi o odcinku 
2,915 km poprzez odtworze-
nie zdegradowanej nawierzch-
ni asfaltowej. Ponadto, zakres 
inwestycji obejmuje: wyko-
nanie poboczy utwardzonych 
kruszywem, zjazdów indywi-
dualnych z kruszywa oraz od-
tworzenie istniejącego systemu 
odwodnienia. Droga zostanie 

Remont drogi w m. Mieniany (fot.: Gmina Hrubieszów)

oznakowana oznakowaniem pio-
nowym. Zostanie zachowana 
istniejąca szerokość drogi, tj. 
3,50 m.
Przebudowa (rozbudowa ist-
niejącego i budowa nowe-
go) mostu na rzece Huczwa 
w miejscowości Brodzica.
Inwestycja polegać będzie na 
rozbudowie drogi gminnej 
nr 111106L wraz z rozbiórką 
istniejącego mostu i budową 
w jego miejscu nowego obiektu 
mostowego, wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną na 
rzece Huczwa w miejscowości 
Brodzica.

Mundurowy Dzień Dziecka

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się 
cały świat - J. Korczak.
W niedzielę 5 czerwca gminny 
kompleks sportowy im. Tade-
usza Handziuka w Teptiukowie 
odwiedziło kilkaset dzieci, a to 
za sprawą gminnych zawodów 
sportowo - pożarniczych oraz 
Mundurowego Dnia Dziecka. 
Animacje, dmuchańce, wata 
cukrowa, popcorn, malowanie 
twarzy to wszystko i wiele wię-
cej zostało przygotowane dla 
naszych pociech.
Bohaterowie tego dnia mie-
li także możliwość obejrzenia 
z bliska sprzętu oraz wyposa-
żenia jednostek mundurowych 
działających na naszym terenie, 
tj. 2. Hrubieszowskiego Puł-
ku Rozpoznawczego im. mjr 
Henryka Dobrzańskiego „Hu-
bala”, Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 

w Hrubieszowie, Placówki Stra-
ży Granicznej w Hrubieszowie, 
Zakładu Karnego w Hrubie-
szowie, Komendy Powiatowej 
Policji w Hrubieszowie oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Teptiukowie, które wraz 
z Gminą Hrubieszów, Oddzia-
łem Gminnym Związku OSP RP 
w Hrubieszowie oraz Gminnym 
Klubem Sportowym „Huragan” 
Hrubieszów byli organizatora-
mi Dnia Dziecka w Teptiukowie.
Funkcjonariusze Państwowej 
Straży Pożarnej w Hrubieszo-
wie wraz z członkami Stowa-
rzyszenia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Brodzicy zorgani-
zowali pokaz ratownictwa tech-
nicznego i medycznego, który 

Gry i zabawy przygotowane dla dzieci (fot.: Gmina Hrubieszów)

Animacje przygotowane dla dzieci (fot.: Gmina Hrubieszów)

cieszył się ogromnym zaintere-
sowaniem.
Dodatkowymi atrakcjami tego 
dnia był mecz towarzyski ro-
zegrany pomiędzy drużynami 
82. Dywizji powietrznodesan-
towej z USA a hrubieszowski-
mi służbami mundurowymi, 

Drużyny, biorące udział w meczu towarzyskim (fot.: Gmina Hrubieszów)

zakończony z wynikiem 3:1 dla 
gości oraz turniej piłkarski grup 
dziecięcych, trenujących przy 
Gminnym Klubie Sportowym  
„Huragan” Hrubieszów. Mali za-
wodnicy ochoczo zaprezento-
wali swoje umiejętności, czym 
niewątpliwie zachęcili inne 
dzieci do dołączenia do ich grup 
piłkarskich.
Blok sportowy całej imprezy  
stał się okazją do złożenia po-
dziękowań sponsorom, którzy 
wsparli zarówno organizację sa-
mego turnieju piłkarskiego jak 
też działalność młodzieżowych 

grup piłkarskich. Wśród odbior-
ców podziękowań znaleźli się: 
- Krzysztof Krasnowski - Firma 
Dealer Hrubieszów, 
- Henryk Nowak – Przedsiębior-
stwo Produkcyjno –Handlowo - 
Usługowe w Metelinie oraz 
- Marcin Hojda – Przedsiębior-
stwo „HARS” w Wolicy. 
Za dotychczasową pracę dla 
Klubu szczególne podziękowa-
nia otrzymał również Mieczy-
sław Kostecki. Serdecznie dzię-
kujemy również: 
- Gminnemu Ośrodkowi Kultu-
ry w Hrubieszowie z/w Wołajo-
wicach,
- Gminnemu Zakładowi Usług 
Komunalnych w Świerszczo-
wie,

- Centrum Integracji Społecznej 
w Mienianach,
- Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Tepiukowie, 
- Sołectwu Teptiuków,
- Rodzicom dzieci z GKS 
Huragan tzw. Huragańczy-
ków oraz wszystkim, którzy 

przyczynili się do organizacji 
przedsięwzięcia, a także stwo-
rzenia niepowtarzalnego kli-
matu i atmosfery towarzyszą-
cej przebiegowi Mundurowego 
Dnia Dziecka w Teptiukowie.
Jeszcze raz serdecznie dzięku-
jemy!

Zawody
sportowo-pożarnicze

za nami

W niedzielę, 5 czerwca na gmin-
nym kompleksie sportowym 
im. Tadeusza Handziuka w Tep-
tiukowie, Zarząd Oddziału Miej-
sko-Gminnego Związku OSP RP 
w Hrubieszowie wraz z Komen-
dą Powiatową Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Hrubieszowie, 
Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Hrubieszowie z/s w Wołajo-
wicach oraz Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Teptiukowie zorga-
nizował gminno-miejskie za-
wody sportowo-pożarnicze. 
Na starcie stanęło 12 drużyn 
męskich, 2 drużyny kobiece 
oraz 5 męskich drużyn młodzie-
żowych, które wspierała licz-
nie zgromadzona publiczność, 
ochoczo kibicując najlepszym.
Strażacy sprawdzali swoje 
umiejętności w dwóch konku-
rencjach: sztafecie pożarniczej 
7x50 m z przeszkodami oraz 
ćwiczeniu bojowym. 
Aby wygrać zawody, trzeba było 
dać z siebie wszystko.
W kategorii Ochotnicze Straże 
Pożarne najlepszymi okazali 
się:
1- miejsce OSP Kobło
2-miejsce OSP Stefankowice
3- miejsce OSP Ubrodowice
W kategorii kobiety:
1- miejsce KDP Dziekanów
2- miejsce KDP Ślipcze
W kategorii Męskich Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych naj-
lepszymi byli:
1- miejsce MMDP Kobło
2- miejsce MMDP Stefankowice
3- miejsce MMDP Czerniczyn
Wszystkim uczestnikom ser-
decznie dziękujemy za przyby-
cie i udział w zawodach.

Artykuł nadesłany

Zawody sportowo-pożarnicze (fot.: Gmina Hrubieszów)
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Trwają inicjatywy lokalne w ramach 
„Wschodniej Strony ANIMACJI”- II edycji
Inicjatywy lokalne w ramach projektu „Wschodnia Strona Animacji” – II edycja 
ruszyły pełną parą w maju bieżącego roku. Organizatorem konkursu jest Gminny 
Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach, we współpracy 
z Wójtem Gminy Hrubieszów Tomaszem Zającem.

Dla tych co lubią styl BOHO 
w modzie to inicjatywa reali-
zowana przez Marię Jezierską 
z Kozodaw. W trakcie trzecie-
go spotkania, które odbyło się 
w czerwcu w Świetlicy Wiej-
skiej w Łotoszynach, uczestni-
cy dobrali materiały do swoich 
strojów. Pod czujnym okiem 
p. Marii uczyli się jak prawidło-
wo odrysować wykrój oraz po-
znali tajniki szycia, m.in. ważną 
rzeczą jest to, aby przy odwzo-
rowywaniu pamiętać, że każdy 
przedstawiony symbol jest waż-
ny, a jego znaczenie znajduje się 
w instrukcji wykroju. Wszystkie 
wykroje przygotowała p. Maria 
na podstawie wcześniej przy-
gotowanych projektów. Kolejne 
spotkanie to kolejna przygoda 
z krawiectwem, czyli fastry-
gowanie i to na co uczestnicy 
czekają najbardziej – szycie na 
maszynie. 

do serwowanych potraw oraz 
zapoznały się z podstawami 
carvingu rzeźbiąc w warzywach 
i owocach. Podczas warsztatów 
uczestniczki nauczyły się m.in. 
jak wykonać łabędzia i różę 

Warsztaty kreatywne rozpo-
częło spotkanie o tematyce De-
korowanie potraw z elementami 
Carvingu. Warsztaty poprowa-
dziła Agnieszka Mielniczuk 
– Instruktor z Chełma, która 
od wielu lat zajmuje się ukła-
daniem kompozycji z rzeźbio-
nych warzyw i owoców oraz 
prowadzi pokazy i szkolenia 
z carvingu. Spotkanie odby-
ło się 8 czerwca w Świetlicy 
Wiejskiej w Wolicy, a jego ini-
cjatorką była Agnieszka Hojda 
– wiceprzewodnicząca KGW 
w Wolicy. Dwadzieścia uczest-
niczek z gminy Hrubieszów po-
znało zasady doboru dekoracji 

z jabłka, dekoracje z pora i cytry-
ny, kwiaty z papryki, rzodkiewki 
oraz marchewki. Zdobyte umie-
jętności na pewno przydadzą 
się podczas organizowania uro-
czystości rodzinnych i nie tylko. 

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

Kolejne warsztaty kreatywne, 
które odbyły się 14 czerwca 
również w Wolicy, to Deko-
rowanie przedmiotów metodą 
DECOUPAGE, a poprowadziła 
je Agnieszka Hojda. Decoupage 
to metoda zdobnicza polegają-
ca na przyklejaniu specjalnie do 
tego przeznaczonych papierów 
lub serwetek na odpowiednio 
przygotowane powierzchnie. 
Efekt, jaki daje ta technika, ma 
przypominać wzory malowane 
pędzlem. Podczas warsztatów 
uczestniczki ozdabiały  drew-
nianą deskę kuchenną oraz 
przedmioty szklane, z których 
powstały lampiony i słoiki do 

przechowywania przypraw lub 
„skarbów”.
Inicjatywy lokalne realizowane 
w ramach projektu Wschod-
nia Strona ANIMACJI”-II edy-
cja, cieszą się wielkim zain-
teresowaniem. Nie brakuje 
chętnych do udziału w plano-
wanych warsztatach i przed-
sięwzięciach. Przed nami jesz-
cze wiele spotkań, wyjazdów 
i warsztatów, podczas których 
można zdobyć nowe umiejęt-
ności i spędzić czas w towarzy-
stwie kreatywnych osób.

Malwina Filańska-Marcych
GOK Wołajowice

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

Dekorowanie potraw z elementrami Carvingu (fot.: GOK Wołajowice)

Dekorowanie przedmiotów metodą DECOUPAGE (fot.: GOK Wołajowice)

Dekorowanie potraw z elementrami Carvingu (fot.: GOK Wołajowice) Dekorowanie przedmiotów metodą DECOUPAGE (fot.: GOK Wołajowice)
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Biblioteki Gminy Hrubieszów to nie tylko 
książki - inspirujemy, działamy i animujemy
Pojawiamy się z ofertą czytelniczą i animacyjną w różnych miejscach na terenie 
gminy Hrubieszów urozmaicając zabawy plenerowe. 

Nasze bibliotekarki 1 czerwca 
prowadziły animacje podczas 
Dnia Dziecka w Publicznej Szko-
le Podstawowej w Dąbrowie. 
Było bardzo kolorowo: zabawy 
z chustą animacyjną, wyścigi 
w tunelach, rzut do celu, bań-
ki mydlane, kręcenie balonów 
oraz malowanie twarzy. Sto-
isko animacyjne funkcjonowa-
ło również 5 czerwca podczas 
Mundurowego Dnia Dziecka 
w Teptiukowie. Na dzieci cze-
kało wiele atrakcji: układanie 
klocków XXL, bańki mydlane, 

kręcenie balonów, mini szczu-
dła – czyli to co dzieci lubią naj-
bardziej. Kolejne wydarzenie, 
podczas którego animacje cie-
szyły się ogromnym zaintere-
sowaniem to Dzień Samorządu 
Terytorialnego w Lasku Czu-
mowskim. Najmłodsze szkraby 
mogły tworzyć „monumental-
ne” budowle, a rodzice w tym 
czasie mogli odpocząć chwilę 
w cieniu na naszych leżakach, 
które okazały się strzałem w 10. 
Kolorowe bańki mydlane XXL 
dodatkowo uatrakcyjniły ten 

dzień najmłodszym. Niektórzy 
sprawdzali swoje możliwości 
na mini szczudłach i hula hop. 
Kiermasz używanych książek 
pod hasłem Zaczytana Gmina 
Hrubieszów również cieszył 
się dużym zainteresowaniem. 
W związku z tym, można śmia-
ło stwierdzić, że biblioteki to 
nie tylko książki, a dodatkowo 
inspirujemy, działamy i animu-
jemy!

Bibliotekarki
Gminy Hrubieszów

Dzień dziecka w Dąbrowie i prowadzone animacje (fot.: GOK Wołajowice)

Dzień dziecka w Dąbrowie i prowadzone animacje (fot.: GOK Wołajowice)

Gry i zabawy podczas Mundurowego Dnia Dziecka w Tieptiukowie (fot.: GOK Wołajowice)

Animacje podczas Dnia Samorządu Terytorialnego (fot.: GOK Wołajowice)

Dzień Samorządu Terytorialnego - stoisko z książkami (fot.: GOK Wołajowice)
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Pierwszym punktem była od-
prawa przed siedzibą organi-
zatora czyli Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wołajowicach. A póź-
niej w drogę. Jako że uczestni-
cząca szkoła ma za patrona pa-
pieża to na modlitwę, a gdzie? 
Do szpikołoskiego kościoła, 
a właściwie starej cerkiewki. 
Miejscowość należała dawniej 
do Towarzystwa Rolniczego 
Hrubieszowskiego. U wylotu 
miejscowości znaleźliśmy ka-
wałek historii na naszej dro-
dze. Dosłownie. To podlane 
„asfaltem” tory dawnej kolejki 
wąskotorowej, której licznie 
ślady występują jeszcze na Zie-
mi Hrubieszowskiej. Później 

na spotkanie z patronem rajdu, 
a więc Stanisławem Staszicem. 
„Spotkaliśmy się z nim” w Dzie-
kanowie, dokładnie przy jego 
popiersiu umieszczonym na 
pomniku powstałym w setną 

rocznicę zatwierdzenia przez 
cara ustawy TRH czyli w 1922 
roku. Tutaj nie modliliśmy się, 
bo i sam Staszic modlił się „tro-
chę” inaczej. Jego modlitwa to 
czynienie dobra, oczywiście 
nie zbierając pieniędzy od wier-
nych, a rozdając je im. W formie 
przekazanej im ziemi, budując 
im szkoły i inne obiekty funda-
cji, służące życiu w danej gro-
madzie. To oczywiście tylko 
część jego szlachetnej działalno-
ści, tej duchowej i materialnej. 
Jego działalność charytatywna 
w skali kraju była o wiele, wie-
le większa. Wdzięczni młodzi 
mieszkańcy gminy Hrubieszów 
zapalili symbolicznie znicze, 

Odprawa przed siedzibą organizatora (fot.: J. Fuchs)

a później parę słów o Staszicu 
i Towarzystwie Rolniczym Hru-
bieszowskim od przewodnika 
rajdu. I w końcu trochę szaleń-
stwa, a więc do Bajkowej Krainy 
Gotanii czyli do moroczyńskiej 

Wioski Strachów. Nazwa strasz-
na, ale czekało tutaj na dzieci 
wiele radości. Nawet opiekuna 
wciągnęło w wir młodzieńczych 
lat.  Wcześniej jednak zwiedzi-
liśmy park  podworski z tajem-
niczymi ruinami dworu Chrza-
nowskich.
Ale później dalej szukaliśmy 
staszicowskich śladów TRH 
i tak dotarliśmy na stary greko-
katolicki cmentarz, ponownie 
do Dziekanowa. Stoi tutaj ka-
plica dziedzicznych prezesów 
Towarzystwa Rolniczego Hru-
bieszowskiego. Nieco dalej, na 
placu przy wiejskiej świetlicy, 
a tak naprawdę na dawnym 
grekokatolickim cmentarzu stoi 
grobowiec I prezesa TRH Józefa 
Grotthusa i jego małżonki Tekli.
Żeby dzieci wytraciły się z po-
siadanych pieniędzy, zatrzy-
maliśmy się przy najbliższym 
sklepie, gdzie schładzali loda-
mi ogromny zapał, który ciągle 
jeszcze w nich tkwił. Później już 
ostatni etap czyli rekreacyjna 
przejażdżka przez Czortowice 
i powrót do Wołajowic. I choć 
niektóre dzieci zachowywały 
się jak „diabełki” to nie miało to 
związku z ostatnią miejscowo-
ścią Rajdu.
Oprawę przewodnicką i tury-
styczny poczęstunek ufundo-
wał GOK Wołajowice.
W rajdzie uczestniczyli ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. 
Papieża Jana Pawła II w Monia-
tyczach, jedynej z wszystkich 
zaproszonych szkół gminy Hru-
bieszów.

Jacek Fuchs
przewodnik turystyczny

Gminny Ośrodek Kultury
w Wołajowicach

Na moroczyńskiej siłowni (fot.: J. Fuchs)

Ostatnie kilometry rajdu (fot.: J. Fuchs)

Rajd rowerowy - trasę „wyznaczał” Staszic

W dawnej Szpikołowskiej cerkiewce (fot.: J. Fuchs)

Przejażdżka lasem to dodatkowa atrakcja (fot.: J. Fuchs)

Rajd rowerowy organizowany ”Śladami Stanisława Staszica i Towarzystwa 
Rolniczego Hrubieszowskiego”.

Dziekanów. Przed grobowcem Józefa Grotthusa - I prezesa Towarzystwa
Rolniczego Hrubieszowskiego (fot.: J. Fuchs)
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Turystyka aktywna
Turystyka aktywna zwana też kwalifikowaną lub specjalistyczną to przede wszystkim 
podróże, wycieczki, które wymagają od nas wyjątkowego przygotowania turystycznego, ale 
także kondycyjnego. Podczas tej aktywności zmienia się nasz tryb życia. Więcej przebywamy 
w ruchu i wkładamy w to więcej sił, wszystko po to by zaspokoić własne potrzeby poznawcze 
na płaszczyźnie przyrodniczej, kulturowej, a także społecznej. Turystyka aktywna staje się 
coraz bardziej popularna i zyskuje rzesze sympatyków. U podstaw jej wyboru leży coraz 
większa świadomość dbania o własne zdrowie zarówno to fizyczne jak i psychiczne. 
Wyróżniamy wiele rodzajów 
turystyki kwalifikowanej m.in. 
pieszą, rowerową, narciarską, 
wodną, jeździecką, motorową, 
wspinaczkową, tramping (po-
dróż grupowa podczas której 
uczestnicy dbają o wszystko 
co jest związane z wyprawą), 
treeking (przemieszczane się 
w trudnym, wymagającym te-
renie np. pustynnym, tropikal-
nym lub polarnym), speleolo-
giczną, przygodową i inne. Kilka 
z nich spróbujemy scharaktery-
zować.

Turystyka piesza

Wędrować można wszędzie 
zarówno po terenie nizinnym 
jak i górskim. To najpopular-
niejszy rodzaj turystyki aktyw-
nej. Pamiętać jednak należy by 
kierować się po wyznaczonych 
różnej długości szlakach, któ-
re poprowadzone są po naj-
ciekawszych i najatrakcyjniej-
szych miejscach. Podziwiać 
można zabytki architektury, 
piękno przyrody lub same wi-
doki. Dodatkowym plusem jest 
poznawanie kultury ludowej 
danego regionu jak i twórczość 
współczesnej. Na szlakach 
znajdziemy schroniska, stanice 
i przystanki. Szlaki są oczywi-
ście odpowiednio oznaczone. 

Jednym z rodzajów szlaków 
są ścieżki dydaktyczne, stwo-
rzone do celów edukacyjnych 
głównie dla młodzieży i dzieci. 
Kilka z nich znajdziemy na tere-
nie Roztoczańskiego Parku Na-
rodowego. Są to m.in. Ścieżka 
dydaktyczna na Bukową Górę 
(Zwierzyniec – Sochy), Ścieżka 
dydaktyczna do Wojdy (Szew-
nia – uroczysko Wojda) czy 
Ścieżka dydaktyczna do wzgó-
rza Polak (okolice Panasówki). 
Oczywiście są także inne ścież-
ki o charakterze poznawczym, 
krajobrazowym, patriotycznym 
czy dendrologicznym. Najwię-
cej szlaków pieszych znajduje 
się na terenach górskich połu-
dniowej Polski. Na Roztoczu 
szlaki wyznacza i dba o nie 
Polskie Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze. - Jako 
PTTK o/ Zamość organizujemy 
każdego roku od 12 do 14 rajdów 
pieszych po Roztoczu. Cieszą 
się one dużym zainteresowa-
niem głównie wśród dzieci i mło-
dzieży szkolnej choć nie brakuje 
też indywidualnych, starszych 
uczestników. W każdej z wypraw 
uczestniczy od 100 do 150 osób. 
Trasy mają długość do 10 kilome-
trów i prowadzą po ciekawych 
przyrodniczo i kulturowo miej-
scach. Na mecie organizujemy 
gry i zabawy dla najmłodszych 

z nagrodami. Tradycją jest ogni-
sko i pieczenie kiełbasek. Każde-
mu rajdowi towarzyszy znaczek 
rajdowy oraz specjalna naklejka 
którą można przykleić w Ksią-
żeczce rajdowej - informu-
je Edward Słoniewski prezes 
PTTK o/Zamość, przewodnik 
z 42- letnim stażem.

Turystka wodna

Do uprawiania tego rodzaju tu-
rystyki niezbędna jest sieć wód 
powierzchniowych. Składają się 

na nią rzeki, jeziora, stawy, ka-
nały i inne. Możemy wyróżnić 
turystykę kajakową, żeglar-
ską i podwodną (nurkowanie). 
Najpopularniejsza jest jednak 
kajakowa. Kajakiem można 
poruszać się po nizinach, w gó-
rach czy też na morzu a nawet 
na oceanie. W Polsce istnie-
je ponad 250 szlaków kajako-
wych. Żeglowanie odbywa się 
po jeziorach. Zapleczem tego 
rodzaju turystyki są mariny 
żeglarskie gdzie oferowane są 
noclegi, posiłki i zaplecze sani-
tarne. By uprawiać ten rodzaj 
turystyki potrzebne są upraw-
nienia żeglarza lub sternika. Do 
najważniejszych  szlaków że-
glarskich w Polsce należy Szlak 
Wielkich Jezior Mazurskich. 
Trzecim rodzajem turystyki 
wodnej jest – turystyka pod-
wodna czyli nurkowanie. Odby-
wa się w określonych miejscach 
z użyciem specjalistycznego 
sprzętu. W Polsce nurkuje się 
w jeziorach Mazur, na Pomorzu 
i u wybrzeży Bałtyku. Na Roz-
toczu spływy kajakowe organi-
zowane przez prywatne firmy 
odbywają się po rzece Wieprz, 
Tanew, Sopot, Por, Bukowa 
czy też Łada. Od przeszło 23 lat 
spływy kajakowe po małych 
i większych rzekach w Polsce 
jak i na Ukrainie organizuje 

Lesław Flaga - komandom mię-
dzynarodowych i ogólnopol-
skich spływów kajakowych, do 
niedawna v-ce prezes ds. Tury-
styki Lubelsko-Podkarpackiego 
Związku Kajakowego, nauczy-
ciel, przewodnik turystyczny, 
organizator turystyki kajakowej. 
- Pływamy m.in. Bugiem, Ratą, 
Sołokiją, Stochodem, Zbruczem, 
Dniestrem, Wieprzem, Huczwą 
i Tanwią. Posiadamy własne kaja-
ki jak i cały osprzęt m.in. kamizelki 
ratunkowe. Jak również wszystko 
do przygotowania obozowiska. 
Towarzyszy nam zawsze samo-
chód wiozący bagaże. Na spływy 
przyjeżdżają ludzie z najdalszych 
zakątków Polski. Mamy też gości 
zagranicznych z Holandii, Belgii, 
USA, Francji, Niemiec i innych. 
Lubię bardzo przedstawicieli śro-
dowiska akademickiego – mówi.
.

Turystyka rowerowa

Turystyka rowerowa skierowa-
na jest do tych którzy posiadają 
umiejętność jazdy na rowerze. 
Zwiedzanie odbywa się z wy-
sokości siodełka. Bagaż prze-
wożony jest w odpowiednich 
sakwach lub na przyczepkach. 
Oczywiście przejazd odbywa się 
po wyznaczonych trasach rowe-
rowych. Podróżując szlakiem 
rowerowym można zwiedzać Turystyka piesza (fot.: Ł. Kot)

Turystyka wodna (fot.: Ł. Kot)
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R E K L A M A

tak samo jak podczas uprawia-
nia turystyki pieszej. Podró-
żować można w zależności od 
posiadanego czasu. Jednak naj-
popularniejsze są wycieczki jed-
no dniowe z małym bagażem. 
Organizowane są też podróże 
na długie dystanse z bagażem 
zaspokajającym wszystkie po-
trzeby turysty zarówno nocle-
gowe jak i żywieniowe. Często 
w miejscowościach wypoczyn-
kowych i miastach znajdują się 
wypożyczalnie rowerów oraz 
miejsca ich serwisowania i na-
prawy. Na Roztoczu znajdziemy 
kilka ciekawych szlaków rowe-
rowych a są to m.in. Roztoczań-
ski Szlak Rowerowy o długości 
46,5 km długości prowadzący ze 
Zwierzyńca, przez Krasnobród, 
do Majdanu Sopockiego czy też 
Centralny Szlak Rowerowy Roz-
tocza ciągnący się on od Kraśni-
ka aż do Lwowa na Ukrainie.-  
Rower to jest świat – śpiewa Lech 
Janerka. To najpopularniejszy 

środek turystycznej lokomocji bu-
dujący tężyznę fizyczną i dający 
dobrą dawkę wysiłku o ile prze-
strzega się pewnych zasad. Jadąc 
rowerem można więcej zobaczyć 
w krótszym czasie dlatego też 
trasy rowerowe są odpowiednio 
dłuższe. Podstawą jest dobry ro-
wer, dobrze przygotowany. Ro-
werzysta musi też mieć kondycję 
do pokonywania poszczególnych 
odcinków. Ważne jest bezpie-
czeństwo, używanie świateł, ka-
mizelki, kasku, znajomość prze-
pisów ruchu drogowego. Jazda 
rowerem ma cieszyć. Jest to jedna 
z form poznania ludzi i świata. 
To przygoda. Już od ponad 30 lat 
jeżdżę po Kresach II Rzeczypo-
spolitej. Lubię Wołyń, Podole, Zie-
mię Lwowską. Na rowerze dotar-
łem także na Czarny Ląd. Byłem 
w Egipcie, Izraelu, Bułgarii, Alba-
nii, Grecji. Przemierzałem Pusty-
nię Arabską, Saharę Wschodnią, 
Pustynię Negev - opowiada Jan 
Wardach, podróżnik, cyklista, 

medalista mistrzostwa Świata 
i Europy Nordic Walking.

Turystyka konna

Nazywana też turystyką w sio-
dle. To rekreacyjna jazda kon-
na w ośrodkach jeździeckich  
i na terenach otwartych. Takie 
możliwości stwarzają stadniny, 
ośrodki i kluby jeździeckie oraz 
gospodarstwa agroturystyczne. 
Formami uprawiania turystyki 
konnej są spacery i wycieczki 
konne, wczasy w siodle, jazdy 
rekreacyjne oraz terenowe rajdy 
konne. Wyróżnia się turysty-
kę jeździecką nizinna i górską. 
Wyznaczane są konne szlaki 
turystyczne. Zaletą tego rodzaju 
turystyki jest działanie terapeu-
tyczne związane z obcowanie 
ze zwierzętami. Popularna jest 
hipoterapia jedna z form reha-
bilitacji osób niepełnospraw-
nych z problemami ruchowymi 
z wykorzystaniem koni i jazdy 
konno. Na Zamojszczyźnie naj-
popularniejszym jest Ułański 
Szlak Konny o długości 34 ki-
lometrów. Jego początek ma 
miejsce przy Stadninie Koni 
Małopolskich Chutor „Tarka” 
w Wólce Wieprzeckiej. Jest 
też Roztoczański Szlak Konny 
o długość 25 km. Trasa wiedzie 
z Wólki Wieprzeckiej do Sen-
derek. Znajdziemy także Szlak 
Konny ,,Stępa” o długość 42 km 
prowadzący trasą: Gorajec – 
Mokrelipie – Zaporze – Chłop-
ków – Gorajec oraz Szlak Kon-
ny Cwał o długości niespełna 
43 km prowadzący trasą: Janów 
Lubelski – Porytowe Wzgórze 
– Momoty Dolne – Gierłachy – 
Kruczek. - Jazda konno staje się 

coraz bardziej popularna choć 
większość osób korzysta z cza-
sowej nauki jazdy konnej i są to 
głównie dzieci i młodzież. W okre-
sie wakacyjnym przejeżdża do nas 
sporo turystów indywidulanych 
w różnym wieku. Na przejażdżki 
terenowe wybierają się ci którzy 
już są bardziej wprawieni i potra-
fiący samodzielnie jeździć konno 
ale także przygotować zwierzę 
do jazdy, osiodłać je. To zależy od 
indywidulanych predyspozycji. 
Takie rajdy, wycieczki, przejażdż-
ki organizujemy po okolicy. Poko-
nujemy leśne i polne ścieżki gdzie 
można podziwiać roztoczańskie 
pejzaże. Organizujemy też prze-
jażdżki zaprzęgiem. Jazda konna 
wpływa pozytywnie na nasze sa-
mopoczucie, poprawia naszą syl-
wetkę i relaksuje nas  - zachwala 
Agata Krupa instruktorka jazdy 
konnej ze Stadniny Koni Roza-
lia w Wólce Wieprzeckiej.

Bezpieczeństwo
w turystyce kwalifikowanej

Nie zapominajmy, że osoby 
uprawiające turystykę aktywną 
muszą szczególnie przygotować 
się do jej uprawiania. Ważny jest 
dobry stan zdrowia, kondycja fi-
zyczno-psychiczna, odporność 
na niedogodności i trudności, 
wiedza specjalistyczna, posia-
dane uprawnienia oraz sprzęt 
specjalistyczny np. wspinacz-
kowy. Warto też wykupić ubez-
pieczenie jeśli zakres czynności 
wykonywanych podczas reali-
zacji zamierzeń turystycznych 
jest niebezpieczny.
Źródła: Jerzy Gaj ,,Dzieje Turystyki 
w Polsce” (Warszawa 2008) oraz 
Władysław Gaworecki ..Turystyka” 
(Warszawa 2010), Tadeusz Chudo-
ba ,,Teoria i Metodyka Turystyki” 
(Warszawa 2008).

Łukasz Kot

Turystyka rowerowa (fot.: Ł. Kot)

Turystyka konna (fot.: Ł. Kot)
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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 


