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Wiadomości
z Powiatu Hrubieszowskiego

Sierpień – miesiąc zwycięstw 
pod sztandarem Maryi

R E K L A M A

Sierpień to miesiąc obfitujący 
w wiele wydarzeń życia ko-
ścielnego i narodowego w na-
szej Ojczyźnie. Między innymi 
wspominamy „Cud nad Wi-
słą” i Powstanie Warszawskie. 
W kalendarzu liturgicznym 
obchodzona jest uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Wierni udają się 
również na Jasną Górę w pie-
szych pielgrzymkach a także 
zachowują i modlą się o trzeź-
wość narodu. 
W poniedziałek 15 sierpnia przy-
pada Uroczystość Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny. 
Jest to również 102 rocznica 
zwycięskiej bitwy z bolszewi-
kami. Na pamiątkę tego wyda-
rzenia ustanowiono tego dnia 
święto Wojska Polskiego. Nazwa 
„Cud nad Wisłą” może wydawać 
się na wyrost, lecz należy pamię-
tać o tym, że była to jedna z naj-
większych i najważniejszych 
bitew Wojska Polskiego. Edgar 
Vincent D’Abergnon, brytyjski 
dyplomata a zarazem naocz-
ny świadek tamtych wydarzeń 
podkreślał, iż była ona tak samo 
przełomowa jak bitwy: pod Ma-
ratonem, Poitiers czy Waterloo. 
W 1931 r. pisał - Współczesna 
historia cywilizacji zna mało wy-
darzeń, posiadających znaczenie 
większe od bitwy pod Warszawą 
w roku 1920. Nie zna zaś ani jed-
nego, które by było mniej doce-
niane- Nie bez powodu również 
z tym wielkim zwycięstwem 

powiązane było orędownictwo 
Matki Bożej. Przełom bitwy nie 
tylko nastąpił w zwane w trady-
cji ludowej święto Matki Bożej 
Zielnej. Od 7 sierpnia na Jasnej 
Górze trwała pokutno-błagalna 
nowenna z prośba o ocalenie 
Ojczyzny. Modlono się także 
we wszystkich kościołach War-
szawy, gdzie przez 24 godziny 
wystawiony był Najświętszy 
Sakrament. Dnia 8 sierpnia na 
ulice w procesji z relikwiami 
bł. Andrzeja Boboli i bł. Włady-
sława z Gielniowa wyszło około 
stu tysięcy mieszkańców stolicy. 
Ostatniego dnia tej wielkiej no-
wenny polska armia przeszła do 
frontalnego ataku rozbijając wie-
lokrotnie liczniejsze siły wroga. 
Warto w tym miejscu zatrzy-
mać się nad genezą uroczy-
stości maryjnej przypadającej 
na dzień 15 sierpnia. Święto 
obchodzone już w V wieku 
ściśle związane jest z ogłosze-
niem dogmatu o Wniebowzię-
ciu Maryi 1 listopada 1950r. 
: „ [...] powagą Pana naszego Jezu-
sa Chrystusa, świętych Apostołów 
Piotra i Pawła i Naszą, ogłasza-
my, orzekamy i określamy jako 
dogmat objawiony przez Boga: 
że Niepokalana Matka Boga, Ma-
ryja zawsze Dziewica, po zakoń-
czeniu ziemskiego życia z duszą 
i ciałem została wzięta do chwa-
ły niebieskiej” (Breviariumfidei 
VI, 105) Przekonanie o tym że 
Maryja została wzięta do nie-
ba z duszą i ciałem było bardzo 

żywe w pierwotnym Koście-
le. W VI wieku cesarz Maurycy 
polecił, aby w całym jego pań-
stwie obchodzono 15 sierpnia 
osobne święto ku czci tej tajem-
nicy wiary. W Rzymie w VI w. 
papież Sergiusz ustanowił tego 
dnia uroczystą procesję. Papież 
Leon IV zaopatrzył ten obchód 

w wigilię i oktawę liturgiczną. 
Według tradycji Maryja ostatnie 
lata swojego życia spędziła w Je-
rozolimie. Św. Grzegorz z Tours 
zapisał: „Gdy wypełniwszy bieg 
życia ziemskiego, Najświętsza Ma-
ryja Panna miała zejść z tego świa-
ta, zebrali się w Jej domu wszy-
scy Apostołowie ze wszystkich 
krańców świata. Dowiedziawszy 
się o Jej niedalekim zejściu, czu-
wali razem z Nią. A oto Pan Je-
zus przyszedł z aniołami swymi 
i biorąc duszę Jej dał ją Michałowi 

Archaniołowi, i odszedł. Na-
tychmiast, lecz już po nadejściu 
brzasku dnia, Apostołowie wzięli 
ciało z łoża i umieścili je w grobie. 
Strzegli go czekając na przyjście 
Pana. I znowu stanął przy nich 
Pan, i rozkazał święte ciało na ob-
łoku przenieść do raju, gdzie połą-
czywszy się z duszą, teraz wraz 

z wybranymi zażywa radości dóbr 
wiecznych bez końca”. Apokry-
fy wspominają pewną ciekawą 
legendę wyjaśniającą zwyczaj 
błogosławienia tego dnia w ko-
ściołach ziół i kwiatów. Tradycja 
ta ma swoje źródło w podaniach 
mówiących, że apostołowie 
w grobie znaleźli zamiast ciała 
Maryi – kwiaty. Według wie-
rzeń ludowych pobłogosławione 
w tym dniu zioła otrzymywały 
moc leczniczą i dzięki pośred-
nictwu Maryi chroniły od chorób 

zaraz. Warto na koniec przyto-
czyć wymowny fragment modli-
twy poświęcenia ziół i kwiatów 
zawierający sedno tej uroczy-
stości ku czci Bożej Rodzicielki. 
„Prosimy Cię, pobłogosław przy-
niesione do Ciebie pierwociny zie-
leni tego roku, młode pędy zbóż, 
trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je 
od suszy, gradu, powodzi i wszel-
kiej szkody, aby wzrastały, rado-
wały oczy, przynosiły jak najob-
fitszy plon i mogły służyć zdrowiu 
ludzi i zwierząt. A gdy będziemy 
schodzić z tego świata, niech nas, 
niosących pełne naręcza dobrych 
czynów, przedstawi Tobie Naj-
świętsza Dziewica Wniebowzięta, 
najdoskonalszy owoc tej ziemi, 
abyśmy zasłużyli na przyjęcie do 
Twojego domu.” 
Niech ten szczególny miesiąc 
pozwoli nam się zatrzymać nad 
naszą tożsamością narodową 
a także ścisłym jej związkiem 
z katolicyzmem. A Maryja Wnie-
bowzięta niech prowadzi nas 
bezpiecznie po ścieżkach co-
dzienności. 

ks. Grzegorz Reszczyński

Wniebowzięcie Maryi (źródło: www.pixabay.com)
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Przeżyj przygodę w sercu leśnej głuszy!
Letnie miesiące to dobry czas, aby skorzystać z programu „Zanocuj w lesie”, który 
Lasy Państwowe przygotowały z myślą o miłośnikach bushcraftu, survivalu oraz 
wszystkich zainteresowanych wypoczynkiem na łonie natury.  
Inicjatywa została zapocząt-
kowana w 2019 roku w formie 
pilotażu – na obszarze przeszło 
40 nadleśnictw pełniących jed-
nocześnie rolę leśnych kom-
pleksów promocyjnych wyzna-
czono testowe powierzchnie 
z przeznaczeniem na leśne bi-
wakowanie i możliwością no-
cowania. Zainteresowanie taką 
formą aktywności przeszło naj-
śmielsze oczekiwania leśników, 
dlatego z początkiem maja 2021 
roku Lasy Państwowe postano-
wiły przekształcić wdrożeniowy 
projekt w stały program pozwa-
lający na realizację tej interesu-
jącej pasji bez obaw o narusze-
nie prawa. 

Ewolucja odpowiedzią na 
rosnące zainteresowanie

Porównując program Zano-
cuj w lesie w obecnym kształ-
cie z jego pilotażową wersją, 
na pierwszy plan wysuwa się 
najbardziej znacząca różni-
ca w postaci znacznie szer-
szego wachlarza powierzchni 

noclegowych zlokalizowanych 
na terenie nadleśnictw w całej 
Polsce. Na wszystkich chętnych 
do skorzystania z tego przed-
sięwzięcia czeka aktualnie 
przeszło 600 tysięcy hektarów 
terenów wyznaczonych w 425 
nadleśnictwach, w tym 25 jed-
nostkach Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Lubli-
nie. Są to nieoznakowane ob-
szary pozbawione infrastruk-
tury rekreacyjno-turystycznej, 
które znajdują się w sercu leśnej 
głuszy, z dala od głównych dróg 
i miejsc o zwiększonym natę-
żeniu ruchu. Najważniejsze in-
formacje na ich temat, włącznie 
z lokalizacją czy regulaminem 
korzystania, znajdziemy na 
mapie Banku Danych o Lasach, 
w aplikacji mBDL oraz na stro-
nach internetowych poszcze-
gólnych nadleśnictw. 

ABC leśnego biwakowicza
O czym należy pamiętać decy-
dując się na nocleg w leśnych 
ostępach? W jednym miejscu 

może nocować maksymalnie 
dziewięć osób, przez nie dłużej 
niż dwie noce z rzędu - wów-
czas nie ma konieczności doko-
nywania zgłoszenia do właści-
wej terytorialnie jednostki LP. 
Każdy kto będzie chciał noco-
wać na wyznaczonych obsza-
rach dłużej lub w co najmniej 
dziesięcioosobowej grupie musi 
zgłosić taki fakt drogą mailową 
do miejscowego nadleśnictwa 
i otrzymać akceptację w wia-
domości zwrotnej, którą należy 
traktować jako oficjalne wyra-
żenie zgody na pobyt. Stając oko 
w oko z dziką przyrodą w całej 
okazałości leśni biwakowicze 
powinni zachowywać się odpo-
wiedzialnie, z szacunkiem dla 
lasu i jego mieszkańców.  Zgod-
nie z zasadą Leave No Trace, 
która przyświeca programowi, 
wszyscy korzystający z tej formy 
wypoczynku są zobowiązani do 
pozostawiania zastanego ob-
szaru w stanie nienaruszonym. 
Najważniejsze zakazy dotyczą 
zbierania drewna, palenia ognia 

poza miejscami do tego wyzna-
czonymi oraz wjazdu do lasu 
pojazdem silnikowym (również 
kamperami), co wynika bezpo-
średnio z ustawy o lasach. Poza 
respektowaniem życia dzikich 
zwierząt, miłośnicy aktywnego 
wypoczynku w lesie, powinni 
również pamiętać o szacunku 
do pozostałych użytkowników, 

którzy z tych obszarów będą 
korzystali, czy to w tym samym 
czasie czy w przyszłości.
Więcej informacji o programie 
można znaleźć pod adresem 
https://zanocujwlesie.lasy.
gov.pl/

Paweł Kurzyna
Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Lublinie
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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, 
po raz kolejny zorganizowali-
śmy wielką akcję pod nazwą 
,Niespodzianka dla Mamy! Ini-
cjatywa ma na celu docenienie 
wszystkich Mam, które uro-
dziły w 2022 r., wybierając jako 
placówkę Powiatowy Szpital 
w Hrubieszowie!

Starosta Hrubieszowski
 - Aneta Karpiuk

Niespodzianka dla Mamy
(fot.: arch. Starostwa Powiatowego

w Hrubieszowie)

Starosta Hrubieszowski
– Aneta Karpiuk i Dyrektor SP ZOZ 

w Hrubieszowie
– Alicja Jarosińska 

(fot.: arch. Starostwa Powiatowego
w Hrubieszowie)

Każda Mama otrzymała perso-
nalizowane body z certyfikatem 
urodzenia, na którym wypisa-
ne jest imię, data urodzenia, 
długość oraz waga noworodka. 
Ponadto do każdego zestawu do-
łączyliśmy powitalny kocyk, pa-
miątkowy list gratulacyjny oraz 
drobne słodkości. 
Akcja ma na celu docenienie mło-
dych rodziców, którzy posiadają 
swój ośrodek życia w Powiecie 
Hrubieszowskim. Samo wyda-
rzenie było świetną okazją do roz-
mowy oraz tak dziś ważnej inte-
gracji z Mieszkańcami!

Warto dodać, że w Powiatowym 
Szpitalu w Hrubieszowie funk-
cjonuje tzw. dieta mamy, która 
zapewnia pożywne posiłki obfi-
tujące w niezbędne składniki od-
żywcze - tak potrzebne do zapew-
nienia sił i energii dla kobiet przed 
porodem.
To wspaniałe uczucie zobaczyć 
zadowolenie Mieszkańców, któ-
rzy obdarzyli zaufaniem Szpital 
Powiatowy w Hrubieszowie! Mo-
żemy zapewnić, że nie spoczywa-
my na laurach – i nadal będziemy 
podnosić jakość i standard obsłu-
gi - tak aby każdy pacjent mógł 
czuć się tutaj bezpiecznie i kom-
fortowo! 
Antoni, Oliwia, Wiktoria, Marty-
na, Daria, Piotr, Mieszko, Diana, 
Jakub, Kacper, Emilia, Kaja, Alek-
sander Artur, Laura, Maja, Karol, 
Filip, Ignacy, Jan, Michał, Fabian 
- to ich właśnie przywitaliśmy! 
Do zobaczenia na kolejnej turze 
- która odbędzie się już niedługo!

Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze!

W słoneczną niedzielę 10 lip-
ca 2022 r. w  Mirczu odbyły się 
Powiatowe Zawody Sportowo-
-Pożarnicze. Organizatorem za-
wodów był Zarząd Powiatowy 
ZOSP RP. Powiat Hrubieszowski 
reprezentowała Starosta Hru-
bieszowski Aneta Karpiuk jed-
nocześnie Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP 
w Hrubieszowie.

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

Starosta Hrubieszowski Aneta 
Karpiuk wyraziła ogromne uzna-
nie dla uczestników i życzyła po-
wodzenia wszystkim drużynom 
biorącym udział w zawodach, 
podkreślając iż zmagania te po-
winny opierać się na zabawie 
i zdrowej rywalizacji.
Zawody składały się z dwóch 
konkurencji, tj. sztafet z prze-
szkodami 7x50m oraz ćwiczeń 
bojowych. W zmaganiach udział 

Starosta Hrubieszowski
-  Aneta Karpiuk (fot.: arch. Starostwa 

Powiatowego w Hrubieszowie)

wzięło 19 drużyn z jednostek 
OSP z Powiatu Hrubieszowskie-
go.
Zawodnikom kibicowali za-
proszeni goście: Poseł na sejm 
Sławomir Zawiślak, Zastępca 
Lubelskiego Komendanta Wo-
jewódzkiego PSP st. bryg. Miro-
sław Bury, Marta Małyszek Wójt 
Gminy Mircze, Grzegorz Drewnik 
Wójt Gminy Dołhobyczów, Rad-
ni Powiatu oraz Gminy Mircze, 
przedstawiciele służb munduro-
wych oraz liczni kibice. Nagrody, 
dyplomy oraz puchary wręczyła 

Zawody Sportowo-Pożarnicze (fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

Starosta Hrubieszowski Aneta 
Karpiuk wraz z Komendantem 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Hrubieszowie oraz 
Wójtem Gminy Mircze Martą Ma-
łyszek.
Dodatkowo w tegorocznych za-
wodach udział wzięły dzieci 
grupy młodzieżowej z OSP Sta-
ra Wieś. Najmłodsi druhowie 
i druhny ćwiczyli pod okiem 

swoich opiekunów i był to start 
poza konkurencją. 
Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com oraz dziękujemy wszystkim 
drużynom za wzięcie udziału 
w rozgrywkach!

100-lecie miejscowości Zosin!

Dania 9 lipca 2022 roku odbyły się 
obchody jubileuszu 100-lecia 
miejscowości Zosin. Położenie 
geograficzne Zosina sprawia, że 
jest wyjątkową miejscowością na 
mapie naszego kraju. 

Uroczystości rozpoczęła msza 
święta. Następnie gospodarz 
miejscowości przywitał przy-
byłych gości. Powiat Hrubie-
szowski reprezentowali: Sta-
rosta Hrubieszowski – Aneta 
Karpiuk oraz Przewodniczący 
Rady Powiatu Józef Kuropatwa. 
Z okazji jubileuszu poświęcono 
przygotowaną na tę okazję tablicę 
100-lecia miejscowości Zosin.

Zawody Sportowo-Pożarnicze (fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

Przedstawiciele Powiatu oraz 
Wójt Gminy Horodło w tym wy-
jątkowym dla całej społeczności 
dniu, wręczyli upominki naj-
starszym mieszkańcom Zosina, 
gdyż to właśnie oni kształtują 
w młodych ludziach szlachetne 
postawy. Uczą ich miłości do 
Ojczyzny i poczucia lokalnego 
patriotyzmu. Za sprawą Ich pra-
cowitych rąk, mądrości i odważ-
nego serca mogliśmy obchodzić 
tę niezwykłą rocznicę.

Wręczenie dyplomów najstarszym 
mieszkańcom Zosina

(fot.: arch. Starostwa Powiatowego
w Hrubieszowie)

Prezenty oraz pamiątkowe dyplo-
my otrzymali również najmłodsi 
mieszkańcy miejscowości. Dzie-
ci niosą ze sobą nadzieję na ja-
śniejsze jutro i marzenia o naszej 
szczęśliwej przyszłości. W ich 
ręce powierzamy nasz los. Wie-
rzymy, że choć świat stoi przed 
nimi otworem to nigdy nie zapo-
mną o swoich korzeniach.

Wręczenie dyplomów najmłodszym 
mieszkańcom Zosina

(fot.: arch. Starostwa Powiatowego
w Hrubieszowie)

Następnie przystąpiono do czę-
ści artystycznej, w której wzię-
ły udział zespoły m. in. Kapela 
,,Sołtys i jego ferajna” z Bereżnicy, 
młodzieżowa grupa tańca ludo-
wego oraz zespół ,,Druga Mło-
dość” ze Strzyżowa. 
Życzymy jeszcze raz, aby Zosin 
pięknie się rozwijał oraz napeł-
niał dumą i radością wszystkich 
mieszkańców. Niech Wam się 
darzy, ziemia zawsze żyzną bę-
dzie, a dobre zdrowie i pogoda 
ducha nigdy Was nie opuszcza. 

Artykuł nadesłany
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Co warto zobaczyć w Nadleśnictwie 
Lubaczów?
Sezon wakacyjny trwa w najlepsze - słońce, piękna pogoda, długie dni, ciepłe wieczory. 
Wymarzony czas dla wszystkich miłośników przyrody, wszystkich odkrywców, 
amatorów a także tych bardziej zaawansowanych podróżników na zwiedzanie 
i  poznawanie wielu fascynujących zakątków. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa 
Lubaczów znajduję się dużo ciekawych obiektów pod względem przyrodniczym jak 
i kulturowym, pięknych, malowniczych i jakże tajemniczych miejsc.

W Leśnictwie Załuże znajduje 
się Rezerwat Przyrody Jedlina. 
Położony on jest na terenie miej-
scowości Nowe Sioło w gminie 
Cieszanów. Rezerwat został 
utworzony w 1995 roku, a celem 
jego ochrony jest zachowanie ze 
względów naukowych i dydak-
tycznych starodrzewia jodłowe-
go. Stosunkowo mała ingeren-
cja spowodowała, że zachowały 
się tu okazy jodeł o rozmiarach 
pomnikowych, sięgających pier-
śnicy nawet jeden metr. Na te-
renie Rezerwatu utworzona 
jest ścieżka przyrodnicza Jedli-
na, która cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem miejscowej 
ludności, a przede wszystkim 
okolicznych szkół. Na trasie zlo-
kalizowane są tablice edukacyj-
ne, z których możemy wyczytać 
wiele ciekawych informacji na 
temat życia w lesie i procesów 
zachodzących w nim. Podczas 
spaceru leśną ścieżką możemy 
podziwiać wiele gatunków ro-
ślin i krzewów, wsłuchując się 
w piękny śpiew ptaków. Miło-
śnikom przyrody, a także miło-
śnikom pieszych wycieczek na 
pewno to miejsce przypadnie 
do gustu.
Kolejnym bardzo ciekawym 
punktem wartym zobaczenia 
jest nieistniejąca wieś Stare 
Brusno niedaleko Leśnictwa 
Wielki Las. Pamiątką po niej 
jest pięknie zachowany cmen-
tarz z kamiennymi nagrobkami 

uchodzący za jeden z najlep-
szych przykładów kamieniar-
ki w południowo- wschodniej 
Polsce. Nazwa wsi pochodzi 
od dawnego słowa „brus”. czyli 
„piaskowiec”. Miejscem pozy-
skiwania surowca były zbocza 
góry Brusno położonej ok. 1 km 
na południe od Starego Brusna 
na terenie Leśnictwa Polanka. 
Zachowało się tu około 300 na-
grobków. Najstarsze pochodzą 
z początku XIX w. Krzyże re-
prezentują różne formy, od bar-
dzo prostych, prymitywnych 
po bogato zdobione. W maju 
2014 roku rozpoczęły się prace 
konserwatorskie zabytkowych 
nagrobków na cmentarzu. Jest 
to efekt porozumienia Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Ziemi Ho-
rynieckiej z Nadleśnictwem 
Lubaczów, którego głównym 
celem jest zachowanie i konser-
wacja nagrobków w najstarszej 
części cmentarza. Atmosfera 
oraz leśne otoczenie, na pew-
no sprawiają, że choć na chwilę 
możemy oderwać się od rzeczy-
wistości i „przenieść się” w kra-
inę zadumy, refleksji i spokoju.
Z kolei militarno - historyczną 
atrakcją terenów Nadleśnic-
twa Lubaczów są bunkry Linii 
Mołotowa, jest to zespół bun-
krów zbudowanych wzdłuż 
granicy niemiecko-sowieckiej, 
ustanowionej po rozbiorze Pol-
ski w 1939 roku. Bunkry te wy-
korzystywały naturalną rzeź-
bę terenu i były lokowane na 
wzniesieniach, zapewniających 
doskonałą widoczność na roz-
taczające się poniżej doliny. Dla 
miłośników historii jest to na 
pewno bardzo ciekawa atrakcja.
Bajecznym miejscem jest wo-
dospad znajdujący się na te-
renie Leśnictwa Polanka. Aby 
tam trafić należy kierować się  
z Polanki Horynieckiej w stro-
nę stadniny koni. Ponieważ do 
wodospadu i ruin nie ma drogi, 
musimy przejść przez łąkę. Wo-
dospad namierzymy też nasłu-
chując szumu spadającej wody. 
Schodząc w dół trzeba być 

bardzo ostrożnym, ponieważ 
zbocza są bardzo strome. Szcze-
gólne wrażenie robi w zimie, 
wystarczy około tygodnia siar-
czystych mrozów w okolicy -20 
stopni, by cały pokrył się lodem, 
tworząc malowniczy lodospad.
Z leśnictwa Polanka kierując się 
w stronę Nowin Horynieckich 
mijamy po drodze krzyż Alfreda 
Wittmanna. Kiedyś tworzono 
o nim bajki, jakoby był to samot-
ny grób lotnika, którego samo-
lot zestrzelono podczas bitwy.   
Tymczasem dla zainteresowa-
nych bardziej historycznymi 
aspektami tematu samotnego 
krzyża w lasach lubaczowskich 
polecam wgłębić się w historię 
i samodzielnie odkryć tajemni-
cę i dzieje owego krzyża.
Nieopodal Leśnictwa Dzie-
więcierz w sercu Południowo 
Roztoczańskiego Parku Kra-
jobrazowego we wsi Nowiny 
Horynieckie  otoczona gęstymi 
lasami bukowymi znajduje się  
kaplica Matki Boskiej. Jest to 
znane miejsce kultu religijne-
go, które powstało w miejscu 
objawienia Matki Boskiej trójce 
pastuszków 12 czerwca 1636r. 
Kapliczka położona jest w głę-
bokim wąwozie otoczonym 
gęstą buczyną. Warto zobaczyć 
również znajdujące się w pobli-
żu kaplicy dwie małe kapliczki: 
św. Antoniego Padewskiego 
i św. Franciszka oraz kamien-
na figura Matki Boskiej z 1943 r. 
Miejscowa ludność kultywu-
je tradycje i wierzy, że woda 
z wypływających ze zboczy 
wąwozu źródełek jest pomocna 
w różnych chorobach, a przede 
wszystkim chorobach oczu. 
Obecnie miejsce to jest licznie 
odwiedzane przez pielgrzy-
mów. Jest to miejsce w którym 
można odetchnąć i odpocząć, 
a na pewno warto tu przyjść by 
usiąść w spokoju i zastanowić 
się nad tym wszystkim co nas 
otacza.
W leśnictwie Dziewięcierz w od-
dziale 127a znajduje się Świąty-
nia Słońca. Badacze uważają, że 

kamienie o dziwnych kształtach 
mogły służyć jako miejsce sło-
wiańskiego kultu.
Przy lokalnej drodze do Niwek 
w tym samym Leśnictwie zoba-
czyć możemy Rezerwat Przyro-
dy „Sołokija”. Celem ochrony jest 
zachowanie ze względów na-
ukowych, dydaktycznych i krajo-
brazowych naturalnych skupisk 
jałowca pospolitego o zróżnico-
wanych, osobliwych formach.
Podążając do kolejnego Leśnic-
twa Werchrata ciekawą historię 
niesie ze sobą pomnik przyrody 
nieożywionej, okazałych roz-
miarów kamień, zwany „Dia-
belskim Kamieniem”. Legenda 
głosi, że z piekła został wysłany 
Diabeł, aby zniszczyć świątynię 
na Monasterzu niosąc w stronę 
świątyni potężny głaz. Zmęczył 
się i postanowił odpocząć. Obu-
dził go świt i pianie koguta, co 
zniweczyło jego plany. Diabeł 
już nigdy więcej nie powrócił 
by dokończyć dzieła, a głaz na-
zwany później „Diabelskim ka-
mieniem” został w miejscu jego 
odpoczynku.
Wśród lasów Leśnictwa Wer-
chrata na jednym ze wzgórz 
znajdują się tajemnicze ruiny 
klasztoru. Na obwodzie owal-
nego majdanu o długości około 
100 m i szerokości blisko 50 m 
zachowały się pozostałości 
murów obronnych wzniesio-
nych z kamienia. Z zabudowań 
klasztornych zostały okazałe 
murowane piwnice. Zachowała 
się także - dziś częściowo zasy-
pana - drążona w skale studnia. 

Na terenie monastyru znajduje 
się  cmentarz z I wojny świa-
towej z kamiennymi krzyżami 
nagrobnymi. Spoczywają na 
nim żołnierze wojsk niemiecko-
-austriackich i rosyjskich, któ-
rzy polegli w 1915 r. U podnóży 
klasztoru powstała wiata upa-
miętniająca pustelnię Święte-
go Brata Alberta. Istnieje także 
szlak im. Św. Brata Alberta, któ-
ry jest bardzo chętnie uczęsz-
czany przez turystów. Nie jest to 
jednak łatwa wędrówka i należy 
się do niej odpowiednio przy-
gotować, szczególnie kondycyj-
nie, ponieważ trasa jest napraw-
dę długa.
Wypoczynek, relaks w lesie 
to możliwość odpoczynku od 
hałasu i miejskiego zgiełku. 
W trosce o środowisko leśne, 
o mieszkańców lasu, a także dla 
zapewnienia bezpieczeństwa 
odwiedzającym go turystom 
pamiętajmy, że po terenach le-
śnych nie wolno poruszać się po-
jazdami silnikowymi. Dla zmo-
toryzowanych turystów czekają 
miejsca postoju pojazdów czy 
parkingi leśne zlokalizowane 
na obrzeżach kompleksów le-
śnych lub przy najciekawszych 
turystycznie miejscach. Moż-
na tu zostawić auto i udać się 
w dalszą wędrówkę pieszo lub 
rowerem. Odwiedzając polskie 
lasy, zachowujmy się tak, aby 
umożliwić korzystanie z nich 
przyszłym pokoleniom.

Magdalena Szczybyło

Wodospad w leśntwie Polanka (fot.: R. Banaś)

Świątynia słońca (fot.: R. Banaś)
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W Gminie Hrubieszów dużo się dzieje!

Absolutorium
Wójta Gminy Hrubieszów 

Tomasza Zająca
Wójt gminy Hrubieszów To-
masz Zając otrzymał absolu-
torium za wykonanie ubiegło-
rocznego budżetu. Podczas 
sesji w piątek 1 lipca za uchwałą 
w tej sprawie zagłosowali wszy-
scy radni, biorący udział w obra-
dach.- Pod względem inwestycyj-
nym to był dobry rok, ponieważ 
udało się pozyskać poważne 
środki z budżetu państwa, z któ-
rych będziemy korzystać także 
w kolejnych latach. Na przykład 
z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych i Programu Inwe-
stycji Strategicznych „Polski Ład” 
mamy łącznie ponad 10 milionów 
złotych - podsumowuje Wójt 
Gminy Hrubieszów Tomasz Za-
jąc. Plan dochodów na 2021 rok 
gmina wykonała w 101 procen-
tach, a wydatków - w 87 procen-
tach. Na inwestycje samorząd 
wydał 4 100 000 złotych, z któ-
rych najwięcej przeznaczył na 
zadania drogowe. Większość 
zadań była współfinansowana 
ze środków zewnętrznych. Ko-
rzystając z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg w ubiegłym 
roku Gmina Hrubieszów m.in. 
przebudowała drogę w Ślipczu, 
za którą zapłaciła 600 tysięcy 
złotych. Połowę tej kwoty sta-
nowiła dotacja z budżetu pań-
stwa. 340 tys. zł kosztowała 
przebudowa drogi w Cichobó-
rzu, a kolejne niecałe 220 tys. 
złotych samorząd przeznaczył 
na poprawienie trasy w Brodzi-
cy. Wszystkie koszty tych dwóch 
zadań samorząd sfinansował 
dotacją z RFIL. Dzięki wsparciu 
z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych gmina przebudowała 
również drogę w Kułakowicach 
Drugich. Koszt tych robót to 
280 tys. zł, w tym 100 tys. zł do-
finansowania z FOGR. Ponadto 
z własnych środków samorząd 
sfinansował budowę garażu 
dla OSP Stefankowice i budyn-
ku gospodarczego na potrze-
by Sołectwa Mieniany oraz 

Absolutorium Wójta Gminy Hrubieszów (fot.: Gmina Hrubieszów)

Wizualiacja Centrum Dziedzictwa Archeologicznego (fot.: Gmina Hrubieszów)

budowę placu zabaw przy świe-
tlicy wiejskiej w Cichobórzu. 
Podczas piątkowej sesji Rada 
Gminy Hrubieszów zadecydo-
wała również o wykorzystaniu 
części subwencji z budżetu pań-
stwa na inwestycje kanalizacyj-
ne. - Mamy na ten cel przyznane 
4 300 000 zł, które mieszkańcy 
będą mogli przeznaczyć na bu-
dowę przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Wnioskodawcy, 
którzy zdecydują się na taką in-
westycję, mogą liczyć na dotację 
do 90% kosztów, ale nie więcej 
niż 15 tysięcy złotych. W pierw-
szej transzy na ten rok będzie 
do wykorzystania 200 tys zł, 
o które będzie się można starać 
po uprawomocnieniu piątkowej 
uchwały. Liczymy, że będzie to 
możliwe w sierpniu - zapowia-
da wójt Tomasz Zając.  Radni 
zmienili także tegoroczny plan 
budownictwa drogowego, wpi-
sując do niego przebudowę tra-
sy Dziekanów - Świerszczów, na 
którą gmina ma przyznane pie-
niądze z „Polskiego Ładu”. Na in-
westycję o wartości kosztoryso-
wej prawie 3 milionów złotych 
z własnego budżetu samorząd 
może wydać niecałe 150 tysięcy 
złotych, a resztę stanowi dota-
cja. Inwestycja już została wpi-
sana do tegorocznego budżetu, 
przetarg na wykonanie robót 
ma być ogłoszony w tym mie-
siącu, a całe zadanie ma być zre-
alizowane w tym roku.

Centrum Dziedzictwa
Archeologicznego

i Kulturowego w Masłomęczu
Gmina Hrubieszów ogłosiła 
przetarg na budowę Centrum 
Dziedzictwa Archeologicznego 
i Kulturowego w Masłomęczu. 
Jedna z najważniejszych inwe-
stycji w ostatnich latach w więk-
szości zostanie sfinansowana 
ze środków Programu Inwesty-
cji Strategicznych „Polski Ład”. 
Masłomęcz od kilkudziesięciu 
lat jest uznawany za stolicę cy-
wilizacji gockiej, a od 2007 roku 
pełni rolę głównego ośrodka po-
pularyzacji dziedzictwa arche-
ologicznego w regionie. Nowe 
centrum ma wzmocnić te dzia-
łania i zwiększyć atrakcyjność, 
nie tylko samej Wioski Gotów, 
ale również gminy Hrubieszów. 
W Wiosce Gotów w Masłomę-
czu powstanie nowoczesny 
budynek w formie muzeum 
o innowacyjnej kubaturze, któ-
ry w 75% zostanie schowany 
pod ziemią, a fundamenty będą 
się znajdować na poziomie od-
kryć archeologicznych. Wewnątrz 
znajdzie się m.in. sala ekspozy-
cyjno-wystawowa, gdzie będzie 
prezentowana znaczna część 
eksponatów, świadczących  o hi-
storii Gotów na tym terenie. 
- Obiekt zostanie udostępniony na 
warsztaty, szkolenia i konferen-
cje, w tym sesje naukowe. Będzie 
dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i wyposażo-
ny w instalacje, wykorzystujące 
odnawialne źródła energii - zapo-
wiada Wójt Gminy Hrubieszów 
Tomasz Zając. Firmy, które chcą 
wybudować i wyposażyć nowe 
centrum mogły składać ofer-
ty do 6 lipca, a wszystkie prace 
mają być wykonane w ciągu 
26 miesięcy. Szacuje się, że re-
alizacja projektu pod nazwą 
„Centrum Dziedzictwa Arche-
ologicznego i Kulturowego - La-
boratorium Historiae Gothorum 
w Wiosce Gotów w Masłomę-
czu” może kosztować kilkana-
ście milionów złotych, ale Gmi-
na Hrubieszów przeznaczy na 

ten cel ze środków własnych 
około 1,5 miliona złotych. Resz-
tę będą stanowić środki, które 
samorząd pozyskał z „Polskiego 
Ładu”.

Klub Seniora
w Gminie Hrubieszów

W gminie Hrubieszów po-
wstanie pierwszy Klub Senio-
ra. Swoją siedzibę będzie mieć 
w budynku byłej szkoły w Kuła-
kowicach Trzecich, a pieniądze 
na jego utworzenie w większo-
ści będą pochodzić z budżetu 
państwa.- Z Ministerstwa Rodzi-
ny i Polityki Społecznej pozyskali-
śmy środki na remont i adaptację 
budynku byłej szkoły na potrze-
by seniorów oraz wyposażenie 
klubu. Obecnie przygotowujemy 
dokumentację do przetargu na 
wykonanie robót, które powin-
ny się zakończyć w tym roku. 
Rekrutację chętnych planujemy 
na początku 2023 - zapowiada 
kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Justyna Ko-
złowska. 
Klub będzie skupiać co naj-
mniej 15 mieszkańców gminy 
w wieku 60 lat i starszych, któ-
rzy w ramach spotkań będą mo-
gli wymieniać się doświadcze-
niami i aktywnie spędzać czas 
w swoim gronie. 
Z Programu Wieloletniego „Se-
nior+” na lata 2021 - 2025 samo-
rząd otrzyma na ten cel 200 ty-
sięcy złotych. Wkład własny 
gminy Hrubieszów to kolejne 
50 tysięcy złotych.

Konkurs
Odkrywamy smaki

-kredens żywności w Gminie
Hrubieszów rozstrzygnięty

Celem konkursu było upo-
wszechnienie wiedzy doty-
czącej przetwarzania tradycyj-
nych i zdrowych przetworów 
oraz naturalnie suszonych ziół 
i przypraw.
Komisja Konkursowa powołana 
Zarządzeniem Wójta dokonała 
oceny „produktów”, które zosta-
ły zgłoszone i zakwalifikowała 

je do przyznania nagród w kate-
gorii Tradycyjne i zdrowe prze-
twory. 
Laureatami w konkursie zosta-
li:
I miejsce Koło Gospodyń Wiej-
skich w Wolicy za produkt pn.: 
Kechup z cukinii.
II miejsce Zofia Jadczuk za pro-
dukt pn.: Konfitura z zielonych 
pomidorów.
III miejsce Koło Gospodyń 
Wiejskich „Czerwona Jarzębi-
na” z Moroczyna za produkt pn.: 
Buraczki na zimę.
Wyróżnienia w konkursie otrzy-
mały:
Danuta Hojda za produkt pn.: 
Ocet jabłkowy.
Agnieszka Hojda  za produkt 
pn.: Sos paprykowo-czosnkowy.
Koło Gospodyń Wiejskich w Mie-
nianach za produkt pn.: Dżem 
marchewkowo - pomarańczowy.
Natomiast nagrody pociesze-
nia otrzymały dwa produkty 
zgłoszone do konkursu Kiszona 
rzodkiewka Anny Mączki oraz 
Ogórki kiszone smak inny niż tra-
dycyjny Koła Gospodyń Wiej-
skich „Ale-Babki” z Husynnego.
Nagrody za udział w konkur-
sie zostały przekazane podczas 
uroczystości Dnia Samorządu 
Terytorialnego, który odbył się 
w niedzielę w Lasku Czumow-
skim.
Dziękujemy Paniom za udział 
w I edycji konkursu oraz 
wszystkie przekazane produkty 
przygotowane z ogromną pasją 
i sercem.

Nagrody Wójta
dla uzdolnionych uczniów

Nagrody Wójta dla uzdolnio-
nych uczniów!
W dniu 30 czerwca w Szkole 
Podstawowej im. ks. Stanisława 
Staszica w Czerniczynie zosta-
ły wręczone nagrody uczniom 
z terenu naszej Gminy za naj-
lepsze wyniki w nauce. 
Nagroda Wójta jest przyznawa-
na uzdolnionym uczniom, za 
ich szczególne osiągnięcia na-
ukowe, sportowe i artystyczne. 

Odkrywamy smaki - kredens żywności (fot.: Gmina Hrubieszów)
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Piknik z produktem polskim (fot.: Gmina Hrubieszów)

Nagrody Wójta dla uzdolnionych dzieci (fot.: Gmina Hrubieszów)

Przyznane nagrody trafiły do 90 
stypendystów za wyniki w na-
uce oraz 1 stypendium za osią-
gnięcia sportowe w łącznej wy-
sokości 27 700 zł.
Gratulujemy serdecznie wszyst-
kim nagrodzonym!

Piknik z produktem polskim
za nami

Podczas zorganizowanego wy-
darzenia rozstrzygnięty został 
konkurs kulinarny Kół Gospo-
dyń Wiejskich z powiatu hrubie-
szowskiego  - Bitwa Regionów 
2022. Konkurs organizowany 
jest przez Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi przy 
współpracy Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa, Agencji 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego oraz 
Gminy Hrubieszów. Koła Go-
spodyń Wiejskich z naszego te-
renu zostały laureatkami trzech 
pierwszych miejsc:
I Miejsce KGW Kosmów
II Miejsce KGW Masłomęcz
III Miejsce KGW „Europejki” ze 
Stefankowic
Wyróżnienia otrzymały: KGW 
Obrowiec, KGW „Dąbrowian-
ki” w Dąbrowie i KGW „Chabry” 
w Mienianach.
Był to pierwszy etap ogólno-
polskiego konkursu kulinar-
nego „Bitwa Regionów”. Panie 
przygotowują i prezentują tra-
dycyjne potrawy regionalne 
charakterystyczne dla regionu 

działania KGW. Komisja konkur-
sowa, w której skład wchodzi 
m.in. lokalny ekspert oceniają 
potrawy wcześniej zgłoszone 
w formularzu zgłoszeniowym 
i przyznają im odpowiednią 
punktację. W ten sposób Koła 
Gospodyń Wiejskich zajmują 
miejsca w rankingu wojewódz-
kim. Do półfinału przechodzi 
maksymalnie 10 zespołów z da-
nego województwa, które zdo-
były największą liczbę punktów.
Gmina Hrubieszów w czasie tej 
imprezy zorganizowała również 
drugi konkurs dla Pań z Kół Go-
spodyń Wiejskich pn.: „Waka-
cyjne Ciacho”, który cieszył się 
ogromną popularnością wśród 
startujących oraz widzów. Tu 
także komisja konkursowa 
przyznała trzy pierwsze miej-
sca:
I miejsce KGW Modryń Kolonia
II miejsce KGW „Kobylanki” 
z Kobła
III miejsce KGW Chochłów
Natomiast wyróżnienia otrzy-
mały KGW Obrowiec, KGW Mie-
niany oraz KGW Kułakowice 
Trzecie.
Dziękujemy Placówce Tereno-
wej KRUS w Hrubieszowie za 
organizację konkursu Bezpiecz-
na praca w gospodarstwie rol-
nym, który został przygotowany 
przy stoisku współorganizato-
ra. Dla wszystkich uczestników 
zorganizowano zabawę z ze-
społami muzycznymi, atrakcje 
dla najmłodszych, dmuchańce 

dla dzieci, watę cukrową, sto-
iska regionalne oraz strażacką 
grochówkę.

Obóz  szkoleniowo-
wypoczynkowy

dla członków MDP
z terenu Gminy Hrubieszów

W dniach 30.06.2022-09.07.2022 
czterdziestu pięciu członków 
Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych z terenu Gminy Hru-
bieszów wzięło udział w obozie 
szkoleniowo-wypoczynkowym 
w Białym Dunajcu.
Na program obozu składała się 
część szkoleniowa teoretyczna 
jak i praktyczna, oraz aktywny 
wypoczynek w polskich Ta-
trach. Obóz miał również na 
celu przygotowanie młodzie-
ży do działalności społecznej 
w szeregach OSP oraz populary-
zację służby PSP.
Zarówno zajęcia teoretyczne, 
jak i praktyczne odpowiadały 
przygotowaniu i możliwościom 
wszystkich uczestników obozu. 
Część szkoleniowa polegała na 
zapoznaniu młodzieży z zagro-
żeniami, jakie każdy z nas może 
spotkać w swoim otoczeniu, 
a także zagrożeniami wynika-
jącymi z rozwoju cywilizacji 
i postępu technicznego, takimi 
jak wypadki samochodowe czy 
wypadki w domu.
Oprócz przedstawienia podsta-
wowych aktów prawnych doty-
czących funkcjonowania MDP, 
OSP oraz PSP, tematami zajęć 
teoretycznych były także zasa-
dy ochrony przeciwpożarowej 
obejmujące przyczyny powsta-
wania pożarów i ich następ-
stwa. W tej części, druhowie 
także poznali podstawy pierw-
szej pomocy przedmedycznej, 
obejmujące pomoc w przypad-
kach utraty przytomności, ura-
zów czy też poparzeń o różnym 
stopniu.
Podczas zajęć wielokrotnie 
przywoływane były przykłady 
z akcji pożarniczych oraz ratow-
niczych KP PSP w Zakopanem, 
OSP Biały Dunajec oraz Podha-
lańskiej Grupy Poszukiwawczo-
-Ratowniczej.
Zajęcia praktyczne miały cha-
rakter ćwiczeniowy, podczas 
których druhowie mieli okazję 
doskonalić elementy pierwszej 
pomocy, takie jak resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa, a tak-
że będąca częścią sportu po-
żarniczego sztafeta pożarnicza 
wraz z rozwijaniem linii gaśni-
czych. Umiejętności te dosko-
nalone były również podczas 
wizyt w KP PSP w Zakopanem, 
oraz OSP Poronin, poza prezen-
tacją sprzętu ratowniczo-gaśni-
czego pomogli naszej młodzieży 
dodatkowo poszerzyć praktycz-
ną wiedzę pożarniczą oraz prze-
ćwiczyć użycie podstawowego 

sprzętu będącego na wyposa-
żeniu PSP oraz OSP. Ponadto, 
druhowie ćwiczyli czynności 
ratownicze z zakresu pierwszej 
pomocy z użyciem fantomów 
i resuscytatora AMBU. 
Zajęcia praktyczne na tere-
nie OSP Poronin przebiegały 
w trzech punktach nauczania, 
gdzie jeden z punktów miał 
zadanie wyszkolenie druhów 
z zakresu ratownictwa wysoko-
ściowego oraz termowizji w ra-
townictwie.
Młodzi druhowie mieli okazję 
uczestniczyć w V już Pikniku 
Strażackim organizowanym 
przez OSP Szaflary. Obozowi-
cze wystartowali w zawodach 
na strażackim torze przeszkód, 
gdzie do pokonania mieli m.in. 
trafienie i powalenie pachołków 
prądownicą statyczną, przejście 
przez tunele, ugaszenie „zarod-
ków ognisk”, przetransportowa-
nie drabiny ratowniczej, slalom 
z wężem w75, czy przerzuce-
nie worków z piaskiem z pkt 
A do pkt. B. W rezultacie nasi 
druhowie zakończyli rywaliza-
cję w pierwszej dziesiątce – na 
8 miejscu.
Nieodłącznym elementem za-
jęć były także ćwiczenia z za-
kresu musztry, doskonalone we 
wszystkich plutonach, czego 
efektem końcowym był uroczy-
sty przemarsz na plac apelowy 
przed wieńczącym obóz ape-
lem końcowym, po powrocie na 
terenie OSP Brodzica.
Poza zajęciami, członkowie 
obozu korzystali ze sprzyjają-
cej pogody przez niemal cały 
pobyt. Przez pierwsze dni obo-
zu, druhowie poznali uroki 
górskich krajobrazów podczas 
pieszych wędrówek po okolicy. 
Nie zabrakło również wycie-
czek w polskie góry, podczas 
których z pomocą przewodnika 
przemierzaliśmy szlaki Doliny 
Kościeliskiej, Wąwozu Kraków, 
Smoczej Jamy, będącą jedną 
z bardziej ekscytujących atrakcji 
turystycznych.
Młodzi druhowie mogli po-
dziwiać panoramę Tatr dzięki 
wycieczce na Gubałówkę po-
łączonej ze zjazdem wycią-
giem krzesełkowym Butorowy 
Wierch. Nie zabrakło też tra-
dycyjnego w górach zielonego 
kuligu rozpoczynającego się 

Uczestnicy obozu (fot.: Gmina Hrubieszów)

z rodzinnej miejscowości Ka-
mila Stocha – Ząb, kontynu-
owanego wzdłuż pogórza Guba-
łówki. Kulig zakończony został 
biesiadą z ogniskiem w góral-
skim szałasie. Podczas obozu 
młodzież z gminy Hrubieszów 
korzystała z atrakcji, jakie ofero-
wał ośrodek „Klimek” m.in. ba-
sen z jacuzzi, sala kominkowa 
czy świetlica w której odbywały 
się dyskoteki. Atrakcyjna okoli-
ca oferowała obiekty sportowe 
takie jak siłownia na świeżym 
powietrzu, boiska do gry w piłkę 
nożną i piłkę siatkową z których 
aktywnie korzystała młodzież.
Kadra obozu dbała o aktywny 
i kreatywny wypoczynek pod-
opiecznych. Dbając o rozwój 
fizyczny druhów, poza codzien-
ną zaprawą poranną organi-
zowane były rozgrywki futbo-
lowe oraz siatkowe. Ponadto, 
młodzież spędziła czas w Aqu-
aparku: Termy Chochołowskie 
w Chochołowie. Kreatywność 
druhów przejawiała się podczas 
zajęć plastycznych na plakaty 
na tematy pożarnictwa. 
Obóz został sfinansowany dzię-
ki dotacji:
Gminy Hrubieszów oraz Ko-
mendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej.
Organizatorem obozu była OSP 
w Brodzicy gm. Hrubieszów.

VIII Święto Strzelca Konnego
Obchody uroczystości rozpo-
częły się 9 lipca w kościele gar-
nizonowym pw. MBNP w Hru-
bieszowie, gdzie odprawiono 
mszę św. z ceremoniałem kawa-
leryjskim. Następnie odbył się 
Apel Pamięci na terenie 2 Hru-
bieszowskiego Pułku Rozpo-
znawczego.  Zgodnie z tradycją 
drugiego dnia obchodów w tym 
roku w Łotoszynach odbył się 
festyn patriotyczny pod hasłem 
„Kontynuacja dziedzictwa kawa-
lerii”. Uczestniczący w nim ka-
walerzyści rywalizowali konno 
w skokach przez przeszkody 
oraz we władaniu lancą i szablą. 
Pierwszą nagrodę w kawaleryj-
skim Memoriale im. mjr Micha-
ła Radzimińskiego, który był 
rozgrywany w ramach święta 
wywalczył st. wachm. KO Pa-
tryk Sagan ze Szwadronu Ziemi 
Hrubieszowskiej im. 2. Pułku 
Strzelców Konnych. 
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Oprócz pokazów kawalerzystów 
publiczność mogła obejrzeć 
nowoczesny sprzęt i uzbro-
jenie jednostek wojskowych 
2. Lubelskiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej oraz 18. „Że-
laznej” Dywizji Zmechanizo-
wanej, która zaprezentowała 
czołg Leopard z 1 Warszawskiej 
Brygady Pancernej oraz samo-
bieżny moździerz Rak i zestaw 
przeciwlotniczy Poprad z 21 
Brygady Strzelców Podhalań-
skich. Natomiast współgospo-
darze wydarzenia, zwiadowcy 
z 2 Hrubieszowskiego Pułku 

Rozpoznawczego, zaprezentowali 
pojazdy Humvee oraz najnow-
sze szybkie pojazdy rozpozna-
nia Żmija. Obejrzeć także moż-
na było historyczne pojazdy 
wojskowe z lat II wojny świato-
wej w barwach pułków kawale-
ryjskich Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie (m.in. ze słynnej 
1.Dywizji Pancernej gen. Stani-
sława Maczka).
Wydarzenie odbywało się pod 
Patronatem Narodowym Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzy-
skania Niepodległości.

Patronat Honorowy nad wyda-
rzeniem objęli również Marsza-
łek Województwa Lubelskiego 
Jarosław Stawiarski oraz Wójt 
Gminy Hrubieszów Tomasz Za-
jąc.
„Święto Strzelca Konnego” bie-
rze udział w Programie „Warto 
być Polakiem”, którego organi-
zatorem jest Samorząd Woje-
wództwa Lubelskiego.
Dziękujemy Fundacji Niepod-
ległości oraz 2 Hrubieszowskie-
mu Pułkowi Rozpoznawczemu 
im. mjr. Henryka Dobrzańskie-
go „Hubala”, który dziedziczy 
chlubne tradycje 2 Pułku Strzel-
ców Konnych oraz Szwadrono-
wi Ziemi Hrubieszowskiej im. 
2 Pułku Strzelców Konnych za 
wspaniałą współpracę przy or-
ganizacji Święta promującego 
chlubne tradycje polskiej kawa-
lerii oraz etos służby ojczyźnie.

Sołtys Roku 2021
13. lipca w gmachu Senatu RP 
odbyła się konferencja „25 lat 
odnowy wsi w Polsce” połączo-
na z rozstrzygnięciem konkursu 
„Sołtys Roku 2021” ogłoszonego 
przez redakcję „Gazety Sołec-
kiej” oraz Krajowe Stowarzysze-
nie Sołtysów przy współpracy 

Senatu RP. Do 20. edycji konkur-
su z terenu gminy Hrubieszów 
zgłoszono kandydaturę Pani 
Alicji Zawadzkiej sołtysa wsi 
Gródek. 
W związku ze zgłoszeniem Pani 
Alicja Zawadzka wraz z dzie-
więcioma innymi sołtysami 
z terenu całej Polski wyróżnio-
na została tytułem „Sołtys Roku 
2021”.
Oprócz tegorocznej zdobyw-
czyni tak prestiżowego tytułu 
w gali uczestniczyli wszyscy do-
tychczasowi laureaci konkursu 

z terenu Gminy Hrubieszów Jan 
Wlizło (rok 2009), Piotr Sendec-
ki (rok 2010), Roman Topor (rok 
2020), a także Wójt Gminy Hru-
bieszów Tomasz Zając. 
Przyznany tytuł będzie niewąt-
pliwie początkiem realizacji 
przez Panią Alicje Zawadzką 
nowych przedsięwzięć, mają-
cych na celu dalszy rozwój i in-
tegrację społeczności lokalnej 
sołectwa Gródek oraz całej Gmi-
ny Hrubieszów.

Artykuł nadesłany

Wręczenie nagród zwycięzcy kawaleryjskiego Memoriału
im. mjr. Michała Radzimińskiego (fot.: Gmina Hrubieszów)

Rozstrzygnięcie konkursu (fot.: Marta Marchlewska-Wilczak Kancelaria Senatu)

Lawendowo-Cibisowo z GOK-iem
Będąc na wakacjach w naszych wschodnich terenach warto jest wpaść z wizytą do 
Moniatycz 109, przycupnąć na chwilę i zauroczyć się już na zawsze w lawendowym 
miejscu Renaty Cibis. Owa posiadłość charakteryzuje się niezwykłym klimatem starej 
chałupy w lawendowym wydaniu, gdzie we współpracy z GOK-iem odbyły się trzy 
wydarzenia.

To już trzeci rok jak lawenda 
zdobi Moniatycze swoim fiole-
towym kwieciem. 3 lipca miał 
miejsce Piknik Lawendowy 
otwierający plantację lawen-
dy na nowy sezon. Na gości 
czekało zarówno moc atrak-
cji jaki i relaks wśród lawendy. 
Odwiedzili nas artyści z po-
wiatu. Na początku wystąpił 

zespół ,,STYL” z Dołhobyczowa 
następnie ,,Bużanki” i ,,Załoga 
KOSMOS” z Kosmowa. Wystąpi-
ły także Panie z KGW Moniaty-
cze śpiewające w zespole ,,Zu-
zanki’’, które również na swoim 
stoisku częstowały uczestni-
ków swoimi pysznymi, lawen-
dowymi wypiekami. Uwieńcze-
niem wszystkich widowisk był 

koncert Agaty Jarmusz z Mo-
niatycz. W międzyczasie można 
było ozdobić włosy warkoczy-
kami, pomalować paznokcie 
oczywiście w fioletowych bar-
wach. Animatorki z GOK-u ma-
lowały twarze i prowadziły za-
jęcia dla dzieci w cieniu drzew. 
U wszystkich był mile widziany 
fioletowy ubiór. Został również 
rozstrzygnięty konkurs na naj-
ciekawszy lawendowy strój. 
W tym dniu lawendowe pole 
odwiedzili goście: Baba z Bramy 
Kryłów -,,Mikołaj i Wilk. Malo-
wany Dom”, Andamada & KA-
JAKIBUG.PL oraz ,,Nadbużań-
ska cisza”- Domy Wakacyjne. 
10 lipca w lawendowej stodo-
le wystąpił Tomasz Brudnow-
ski na koncercie pod nazwą 
,,Z poezją na Ty w lawendo-
wej odsłonie”. ,,Bruno” grając 
na fortepianie śpiewał swoje 
autorskie piosenki. W duecie 
wokal śpiewała Agata Jarmusz, 

zaś gościnnie na fortepianie 
przygrywał Piotr Kewęcki. Był 
to koncert poezji śpiewanej, 

piosenki satyrycznej oraz ka-
baretowej. Ponownie odbył się 
konkurs na fioletowo-lawen-
dową kreację, w którym wyło-
nieni zostali trzej zwycięzcy. 

Lawendowa stodoła po raz ko-
lejny otworzyła swoje bramy 
na kulturę 17 lipca, kiedy Beata 
Styś- terapeutka dźwięku zagra-
ła koncert mis tybetańskich. Wi-
bracje płynące z gongów i mis 
powodują wyzwolenie napięć 
mięśniowych oraz wspomagają  

Uczestnicy konkursu na najbardziej lawendowy strój (fot.: GOK Wołajowice)

Załoga Kosmos podczas Lawendowego Pikniku (fot.: GOK Wołajowice)
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proces samo regeneracji organi-
zmu. Terapia dźwiękiem cieszy 
się coraz większym zaintereso-
waniem. Jest to muzyka bar-
dzo nastrojowa i relaksacyjna. 
Podczas występu uczestnicy 
zostali wprowadzeni w bło-
gie ukojenie ciała i zmysłów. 
Animatorki z GOK-u malowały 
twarze i tatuaże w fioletowych 
odcieniach. W tym dniu dużym 

zainteresowaniem cieszyło się 
również stoisko ,,Lawendo-
wych Słodkości’’.
W tym lawendowym miejscu 
zawsze jest promowane ży-
cie w stylu eko. Na wszystkich 
wydarzeniach, tak jak co dzień 
w sezonie lawendy można 
było nabyć lawendowe pro-
dukty, napić się lawendowej 
kawy, herbaty lub lemoniady, 

a przede wszystkim odpocząć 
w lawendzie napawając się jej 
zapachem.

Paulina Machometa
GOK Wołajowice

Zespół „Bużanki” podczas Lawendowego Pikniku (fot.: GOK Wołajowice)

Inicjatywy lokalnej w ramach 
projektu WSCHODNIA STRONA 
ANIMACJI – II edycja
W czerwcu i lipcu w dalszym ciągu odbywały się inicjatywy lokalne w Wolicy, 
Kozodawach, Łotoszynach oraz Kosmowie. 

Warsztaty kreatywne
W czerwcu w Świetlicy Wiej-
skiej w Wolicy, odbyły się warsz-
taty ozdabiania przedmiotów 
metodą sospeso oraz warsztaty 
z wykonywania kartek metodą 
scrapbookingu i kwiatków z fo-
amiranu. Sospeso to nic innego 
jak przestrzenny decoupage. 
Wbrew pozorom technika ta 
jest bardzo prosta. Umożli-
wia ozdabianie wszelkiego ro-
dzaju przedmiotów, poprzez 
podgrzewanie specjalnej folii, 

a następnie kształtowanie jej 
małymi dłutkami kulkowymi. 
Panie biorące udział w warsz-
tatach ozdabiały drewniane 
skrzynie oraz kuchenne deski. 
Wykonywanie kartek meto-
dą scrapbookingu to kolejny 
warsztat, który cieszył się du-
żym zainteresowaniem. Scra-
pbooking to metoda ozdabiania 
albumów, kartek czy pamięt-
ników. Panie biorące udział 
w warsztatach wykonywały 
tą metodą kartki okoliczno-
ściowe, które zostały również 

ozdobione kwiatami z foami-
ranu. Foamiran zaś, to cienka, 
aksamitna pianka, którą można 
formować pod wpływem tem-
peratury lub pod wpływem cie-
pła rąk. Wspomniane warsztaty 
prowadziła inicjatorka pomysłu 
Agnieszka Hojda z Wolicy. Spo-
tkania cieszyły się dużym za-
interesowaniem, panie biorące 
w nich udział wykazywały się 
jak zawsze kreatywnością i po-
mysłowością.

Dla tych co lubią styl 
Boho w modzie

Inicjatywa Marii Jezierskiej 
z Kozodaw polegała na szyciu 
ubrań w stylu Boho. Jest to styl 

odpowiedni na wiosenne i let-
nie miesiące, szczególnie dla 
tych, którzy preferują materia-
ły lekkie i zwiewne. Uczestni-
cy skończyli szyć swoje stroje, 
powstały oryginalne projekty, 
a efektem finalnym będzie zor-
ganizowany wkrótce pokaz 
mody.

Wieczory karaoke
Karaoke odbyło się 3 lipca pod-
czas 20-lecia miejscowości Ło-
toszyny. Pomysłodawczynią 
inicjatywy jest Zuzanna Solar-
ska z Mienian. Był to wieczór 
spędzony w miłym towarzy-
stwie, na śpiewaniu oraz oglą-
daniu występów artystycznych, 

podczas których niektórzy uczest-
nicy wystąpili w przebraniach. 
Uczestnicy wykonywali pio-
senki zarówno polskich wyko-
nawców jak i zagranicznych. 
Spotkania będę odbywały się 
cyklicznie do końca październi-
ka.

Warsztaty 
Świętojańskie - wycieczka

do Muzeum Wsi Radomskiej
26 czerwca odbyła się wyciecz-
ka do Muzeum Wsi Radomskiej. 
Wyjazd był inicjatywą lokalną 
Pani Agnieszki Kyć z Kosmowa 
- pod nazwą „Warsztaty Świę-
tojańskie”. Wycieczkę zorgani-
zowały Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Kosmowie we 
współpracy z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Hrubieszowie 
z siedzibą w Wołajowicach.
Uczestnicy wycieczki po dro-
dze do Radomia zwiedzili Za-
mek Lubelski oraz Stare Miasto 
w Lublinie. W Muzeum Wsi 
Radomskiej uczestniczyli w ob-
rzędzie sobótkowym. Sobótki 
to święto ognia i wody. Stałym 
elementem przy sobótkowym 
ognisku są tańce. Dziewczęta  
tworzą kręgi taneczne wokół 
ogniska śpiewając przy tym 

ludowe pieśni. W takim właśnie 
widowisku brali udział uczest-
nicy wycieczki. Na zakończenie 
tradycyjnie puszczano wianki 
na wodę, które zostały wcze-
śniej uplecione podczas zor-
ganizowanych przez Muzeum 
warsztatach wicia wianków. 
Inicjatywa lokalna „Warsztaty 
Świętojańskie” miała na celu za-
poznanie się uczestników z tra-
dycyjnymi obchodami Nocy 
Świętojańskiej, którą w przy-
szłym roku zorganizują Panie 
z KGW w Kosmowie.

Malwina Filańska-Marcych

Warsztaty z wykonwywania kartek
metodą scrapbookingu i kwiatków z foamiranu (fot.: GOK Wołajowice)

Warsztaty ozdabiania przedmiotów 
metodą sospeso 

(fot.: GOK Wołajowice)

Inicjatywa lokalna „Wieczory
Karaoke” (fot.: GOK Wołajowice)

Inicjatywa lokalna „Dla tych co lubią styl Boho w modzie” (fot.: GOK Wołajowice) Inicjatywa „Warsztaty Świętojańskie” (fot.: GOK Wołajowice)
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Wakacje z GOK Wołajowice
Wakacyjna oferta Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z siedzibą 
w Wołajowicach była bardzo urozmaicona. W lipcu odbywały się zajęcia plastyczne, 
muzyczne i rytmiczne, nie zabrakło również zajęć ruchowych na świeżym powietrzu 
oraz w lesie.

DZIEŃ OTWARTY w GOK od-
był się 4 lipca. Celem głównym 
spotkania było stworzenie dzie-
ciom i młodzieży możliwości 
aktywnego spędzenia czasu 
wolnego. Nasz GOK odwiedzi-
ły dzieci indywidualnie oraz 
grupowo ze świetlic wiejskich 
z naszej gminy. W tym dniu ani-
matorzy z naszego GOK przy-
gotowali wiele atrakcji. Odbył 
się mini turniej w ladder golfa, 

bardzo duże zainteresowanie 
wzbudził pokaz baniek mydla-
nych, które fruwały mieniąc się 
wszystkimi kolorami tęczy oraz 
kącik zabaw z dużymi klockami 
do budowania, przygotowany 
dla najmłodszych uczestni-
ków. Dzieci wraz z opiekunami 
udały się na spacer po okolicy, 
a na wiejskim boisku w Wo-
łajowicach odbyły się zawo-
dy w skokach w workach oraz 
w tunelach. W nagrodę wszyscy 
otrzymali lody i spędzili czas na 
miejscowym placu zabaw.
ZAJĘCIA Z SURVIVALU to 
spotkania z Partyzantami Lu-
belszczyzny, które na stałe wpi-
sały się już w nasz wakacyjny 
kalendarz. Zajęcia z survivalu 
odbywały się 7-8.07.2022 w „La-
sku Czumowskim” oraz w Bro-
dzicy. Partyzanci Lubelszczyzny 
to grupa zajmująca się organiza-
cją zajęć związanych ze sztuką 
przetrwania. W zajęciach wzięło 
udział 50 dzieci i młodzieży. 

Podczas survivalu uczestni-
cy zdobyli wiedzę teoretyczną 
oraz wiele praktycznych umie-
jętności. Poznali elementy to-
pografii z wykorzystaniem map, 
nawigacji (kompas), naturalne 
elementy przyrody pomoc-
ne przy określaniu kierunków 
świata, nauczyli się rozpalania 
ognia z użyciem krzesiwa oraz 
wiązania i wykorzystywania 
węzłów. Uczestnicy poznali 
również sposoby pozyskiwa-
nia wody oraz jej uzdatnianie 
do spożycia. Zdobyli wiedzę 
z budowania szałasu w lesie, 
poznali właściwości roślin ja-
dalnych rosnących w lasach i na 
łąkach.
Podczas tych dwóch wspólnie 
spędzonych dni, bez kompute-
rów i telefonów komórkowych, 
zawiązały się nowe znajomości 
i przyjaźnie. Był to fantastycz-
nie spędzony czas, na  obcowa-
niu z piękną przyrodą gminy 
Hrubieszów.

PLASTYCZNO-MUZYCZNE 
WARSZTATY SENSORYCZNE 
odbyły się w GOK w Wołajo-
wicach. Poprowadził je Wie-
sław Jędruszczak - Instruktor 
GOK – Stypendysta Ministra 
Kultury i Sztuki, laureat Fe-
stiwalu Famy 2003. Podczas 
warsztatów uczestnicy uczyli 
się projektowania, tworzenia 
rysunku perspektywicznego, 
układali kompozycję obrazu, 

poznawali czym jest plan ob-
razu oraz poznali sposoby wy-
kończenie pracy (rama). Stwo-
rzyli kompozycje z elementów 
naturalnych. Efektem finalnym 
była wystawa prac. Dodatkowo 
uczestnicy grali na instrumen-
tach perkusyjnych – bębnach. 

Malwina Filańska-Marcych
GOK Wołajowice

Wakacyjne zajęcia z survivalu w Brodzicy (fot.: GOK Wołajowice)

Muzyczno-plastyczne warsztaty
sensoryczne (fot.: GOK Wołajowice)

Wakacje w bibliotekach Gminy Hrubieszów
Lipiec to dla Bibliotek Gminy Hrubieszów czas wytężonej pracy i organizacji zajęć 
dla dzieci i młodzieży, które w ten sposób mogły wypełnić swój wolny czas twórczą 
i przyjemną zabawą.
Podczas letniej akcji bibliote-
ki przygotowały szereg działań 
pod hasłem: „Wakacje z biblio-
teką”. Dzieci ze Stefankowic 
miały możliwość skorzystania 
z różnorodnych zajęć. Z pew-
nością nie narzekały na nudę. 
W dniach 6-7 lipiec uczestniczy-
ły w grach i zabawach w biblio-
tece oraz odwiedziły Ochotniczą 
Straż Pożarną w Stefankowi-
cach. Z bliska mogły obejrzeć 
wóz strażacki i zapoznać się 
z pracą strażaka. 12 lipca od-
była się wycieczka do Parku 
Trampolin w Zamościu, gdzie 
spędziliśmy bardzo aktywnie 
2 godziny. Następny  dzień  to 
wizyta u Ducha BIELUCHA 
w kredowych podziemiach 
oraz w chełmskim Aqua Parku. 
Wakacje z biblioteką i świetlicą 
w Dziekanowie rozpoczęły się 
12 lipca. Pierwszego dnia odbyły 

się gry i zabawy na świeżym po-
wietrzu. Kolejny dzień to zajęcia 
plastyczne oraz integracyjne gry 
i zabawy na świetlicy. Akcja lato 
w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Moniatyczach trwała od 
11 do 13 lipca. To czas wypełnio-
ny grami i zabawami. Odbyły się 
również warsztaty z decoupage 
oraz warsztaty teatralne. Biblio-
teka w Czerniczynie rozpoczęła 
swoje wakacyjne zajęcia 12 lip-
ca, których motywem prze-
wodnim były kreatywne zajęcia 
plastyczne, takie jak tworzenie 
rysunku barwioną solą, filcowa-
nie wełny na sucho. Oczywiście 
nie zabrakło również gier i za-
baw, które sprawiły dzieciom 
wiele radości. Na zakończe-
nie Wakacji z biblioteką odbyła 
się impreza czytelnicza, inna 
niż wszystkie, zorganizowana 
pod hasłem Nocne szaleństwa 

w bibliotece. Taka noc miała 
miejsce z 14 na 15 lipca w Bi-
bliotece Publicznej w Monia-
tyczach, a wzięło w niej udział 
ok. 50 osób z bibliotek w Czer-
niczynie, Dziekanowie, Monia-
tyczach i Stefankowicach. Spo-
tkanie rozpoczęły wspólne gry 
i wesołe zabawy ruchowe na 
świeżym powietrzu. Następnie 
przyszedł czas na smaczną ko-
lację. Punktem kulminacyjnym 
imprezy było nocne czytanie 
w bibliotece. Czytano fragmen-
ty następujących książek: Mały 
książę, Wiersze dla dzieci, Maks 
i niespodzianki.

Bibliotekarki
Gminy Hrubieszów

Zabawy i animacje w Biblotece Publicznej w Dziekanowie (fot.: GOK Wołajowice)
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Aktywni dla Afryki!
„Misja-Afryka” to seria akcji dobroczynnych, wspierających ludność Afryki, o których już 
nie raz można było przeczytać w naszym miesięczniku. W tym numerze zachęcamy do 
włączenia się do trzeciej edycji akcji „Aktywni dla Afryki”. 

R E K L A M A

Misja - Afryka Skupia się przede 
wszystkim na pomocy dzie-
ciom w wieku szkolnym. To 
dzięki niej od stycznia 2020 
roku udało się, z pomocą osób 
o otwartym sercu, zrealizować 
wiele akcji i programów, m.in. 
wybudowano szkołę, stud-
nię i domek dla nauczyciela 
w Ambato, zebrano pieniądze 
na przybory szkolne i żywność 
dla uczniów z Kinni i Ambato, 
leki i środki medyczne dla dzie-
ci z  Kinni i Kinanduba. Tym 
razem zbierane są kilometry, 
które każdy z nas pokona w ra-
mach codziennych aktywności 
sportowych. Organizatorami są 
Katolicka Szkoła Podstawowa 
im. św. Ojca Pio w Zamościu 
i Parafia św. Brata Alberta w Za-
mościu. Akcja rozpoczęła się na 

początku wakacji, 25 czerwca 
i polega na tym, aby do koń-
ca sierpnia przemierzyć swoją 
ulubioną trasę lub podjąć się  
nowego wyzwania na rowerze, 
rolkach, wrotkach czy desko-
rolce. Można również pobiec, 
przejść pieszo, a nawet przepły-
nąć. Liczy się każda aktywność, 
w której do pokonana są kilo-
metry. Celem akcji jest przede 
wszystkim poczucie solidarno-
ści z krajami afrykańskimi - Ke-
nią i Madagaskarem, ale rów-
nież aktywne spędzanie czasu 
i łączność serc. Aby wziąć udział 
w akcji należy dołączyć do gru-
py w aplikacji Strava. Każdy po-
konany kilometr to jeden grosz 
przekazany na rzecz dzieci. 

Anna Janczyk
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Za nami VIII Piknik z Myślą o Misjonarzach 
w Grodzie Posadów
Rodzinny Sportowy Piknik z Myślą o Misjonarzach to już ósma odsłona wydarzenia 
zorganizowanego przez Dzieła Misyjne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz 
Stowarzyszenie Miłośników Grodu Posadów. Wydarzenie odbyło się 10 lipca 2022 roku 
w Grodzie Posadów.

Organizatorem pikniku jest 
ks. Andrzej Łuszcz, dyrektor 
Papieskich Dzieł Misyjnych 
w Diecezji Zamojsko - Luba-
czowskiej. Dla uczestników 
pikniku przygotowano licz-
ne atrakcje, a wśród nich była 
okazja do odwiedzenia zagro-
dy z alpakami oraz możliwość 
grillowania własnego prowian-
tu czy zawody wędkarskie. 

Wydarzenie zgromadziło rów-
nież znamienite osobistości 
jak Beata Mazurek, Europoseł 
do Parlamentu Europejskie-
go, Dariusz Kozłowski wójt 
Gminy Telatyn oraz ks. Grze-
gorz Hałasa, proboszcz w pa-
rafii pw. Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela w Rzeplinie. Jed-
nym z punktów wydarzenia 
było też spotkanie z Siostrami 

Franciszkankami Misjonarka-
mi Maryi. Jedna z sióstr po-
dzieliła się swoim doświadcze-
niem pracy misyjnej w Peru 
- Jeszcze za nim zostałam 
siostrą zakonną, wyjechałam 
jako osoba świecka w ramach 
wolontariatu. Na początku 
miałam okazję wyjechać do 
Jerozolimy, gdzie pomaga-
łam Siostrom Elżbietankom 
z Polski,  które prowadzą sie-
rociniec w samym centrum 
chrześcijaństwa, bo na Górze 
Oliwnej. Tam zapragnęłam, 
aby wyjechać na jeszcze dłu-
żej i  pojawiła się okazja, aby 
wyjechać na rok do Peru.
Patronat honorowy nad VIII 
Piknikiem z Myślą o Misjona-
rzach objął ks. bp Marian Rojek, 
pasterz diecezji zamojsko-luba-
czowskiej. Katolickie Radio Za-
mość sprawowało patronat me-
dialny nad tym wydarzeniem.

Justyna Przeszło

Zaproszeni goście (fot.: J. Przeszło)

Występy podczas pikniku (fot.: J. Przeszło)

Piknik w Grodzie Posadów (fot.: J. Przeszło)
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