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Kobieta Gospodarna Wyjątkowa
- półfinały i uroczysty finał
W poprzednim numerze Roztoczańskiego Głosu Przedstawiliśmy Państwu dwa konkursy
półfinałowe organizowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego „Kobieta
Gospodarna Wyjątkowa”. Tym
razem poza kolejnymi półfinałami chcemy zaprezentować
zwycięskie Koła Gospodyń Lubelszczyzny, które wykazały się
talentem kulinarnym, artystycznym, a także niezwykłym zaangażowaniem na rzecz lokalnej
społeczności. Uczestnicy konkursu w tym roku rywalizowali
w trzech kategoriach: „ciasto jak
dawniej” na najlepszy tradycyjny wypiek cukierniczy, „ziołowe
skarby kulinarne” oraz „serweta
inspirowana tradycją” na najpiękniejszy wyrób rękodzielniczy. Gala została objęta Patronatem Honorowym Małżonki
Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.
Celem konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa było propagowanie sztuki ludowej, jako
istotnego elementu wzmacniającego poczucie tożsamości
regionalnej mieszkańców oraz
promocja dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny w kontekście kulinarnym. Czy udało się
zrealizować ten cel? Podsumowując cały konkurs, opinie jury
oraz głosy samych gospodyń
można powiedzieć, że efekty
konkursu przeszły oczekiwania
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organizatorów. W konkursie
wzięło udział aż 308 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Lubelszczyzny.
Aby dojść do finału konkursu Koła Gospodyń Wiejskich

swoje produkty i dzieła artystyczne zaprezentowały Koła
Gospodyń Wiejskich z powiatów bialskiego, łukowskiego,
parczewskiego i radzyńskiego. Zainteresowanie konkur-

ludowej i kulinarnej - powiedział
podczas III półfinału konkursu
Członek Zarządu Województwa
Lubelskiego, Zdzisław Szwed.
Stoły w Porosiukach wypełnione były piernikami z marchwi o

Finał Konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjtkowa (fot. Justyna Przeszło)

musiały zmierzyć się z silną
konkurencją innych kół podczas
półfinałów realizowanych w Depułtyczach, Zamościu, Porosiukach i Lublinie. O Depułtyczach
i Zamościu pisaliśmy w poprzednim numerze Roztoczańskiego Głosu. 13 sierpnia w Porosiukach (gm. Biała Podlaska)

sem rośnie z edycji na edycję.
- Z każdym rokiem przybywa nam
Kół Gospodyń Wiejskich, które
chcą wziąć udział w konkursie,
co bardzo nas cieszy. Dziękuję
w imieniu całego Zarządu Województwa Lubelskiego, za wszystko, co robicie. Za podtrzymywanie
kultury wiejskiej, tradycji, sztuki

ponad 100-letniej tradycji, koronkowymi serwetami, nalewkami między innymi z lubczyku,
czeburiekami, saszetkami wegetariańskimi, ciastami tradycyjnymi w kształcie jeża, sernikami,
szarlotkami, chlebem z pokrzywą, schabem z dzika w ziołach,
parowańcami z serem i miętą,

kaszakami z miodem, serami
i tortami ziołowymi, chłodnikami, pierożkami chłopskimi z podagrycznikami i innymi lokalnymi smakołykami.
Gospodynie podkreśliły, że
przepisy babć sprzed lat często
opierały się na podstawowych
surowcach, które znajdowały się
w każdym gospodarstwie. Były
to zazwyczaj ziemniaki, cebula,
grzyby, mięso, pokrzywa oraz
różnego rodzaju zioła. Związane
to było najczęściej z ubóstwem.
Dziś potrawy te traktuje się
z nutką sentymentu, jako podróż
w czasy dzieciństwa. Dla wielu
Kół Gospodyń Wiejskich najważniejszą wartością jest kultywowanie tradycji.
CIĄG DALSZY NA STR. 2
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- Jeśli nic nie będziemy robić,
to kultura będzie powoli zamierała.
Spotykamy się, by podtrzymywać
wspólnie tradycje. Starsze panie
przekazały nam koło i chcemy dalej je reprezentować, przedstawiając kulinaria, wystawy, przetwory,
ciasta. W ramach naszej działalności funkcjonuje także zespół śpiewaczy „tęcza”. Chcemy zachęcić
młode pokolenie do przyłączenia
się do nas. Pragniemy przekazać
im przepisy, tradycje naszych
mam i babć - zaznaczyły przedstawicielki z KGW z Dąbrowicy
Dużej.
Z kultywowaniem tradycji
i dzieleniem się swoimi talentami wiążą się często niezwykłe
i wzruszające historie.
- Kiedyś zorganizowano konkurs
w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Wzięłam
w nim udział z serwetami. Był
to taki „samodział”: od zasiania lnu
poprzez przędzenie nici. Serweta
została wyróżniona i wybrana na
prezent, który pielgrzymi do Watykanu mieli przekazać Janowi
Pawłowi II. Byłam wniebowzięta.
Oglądałam w telewizji program,
w którym prezentowano między
innymi prywatny pokoik Jana
Pawła II. Stał tam stolik, na nim
moja serweta, krzyżyk i dwie świece. Obok siedział Papież. To było
niezwykłe wzruszenie – wspominała Janina Litwiniuk z KGW
w Dąbrowicy Dużej.
Konkurs „Kobieta Gospodarna
Wyjątkowa” to nie tylko możliwość wygrania cennych nagród
finansowych, ale nade wszystko
szansa na integrację, a także rozwój swoich talentów.
- Jesteśmy już drugi raz na tym
konkursie. Jest bardzo fajnie.
Możemy zdobyć nowe doświadczenie, coś podpatrzeć, zobaczyć
co
koleżanki
przygotowują.

Półfinały konkursu w Porosiukach (fot. Łukasz Kot)

To także niezwykła integracja
z innymi paniami z Kół Gospodyń
Wiejskich. Jeśli konkurs będzie
kontynuowany w przyszłym roku,
to z pewnością tu wrócimy – zapewniły przedstawicielki KGW
w Toczyskach (pow. łukowski)
Zwycięzcy z półfinałów mieli zapewnione uczestnictwo w finale
Pierwsze miejsca w konkursie
Kobieta Gospodarna Wyjątkowa z dnia 13 sierpnia
Kategoria „Ciasto jak dawniej”:
KGW w Turowie (pow. radzyński), KGW Przewłoka (parczewski), KGW Dąbrowica Duża
(pow. bialski), KGW Wojcieszków (pow. łukowski).
Kategoria „Serweta inspirowana tradycją”: KGW w Turowie
(pow. radzyński), KGW Wólczanka (pow. parczewski), KGW
Sycyna (pow. bialski), KGiGW
w Kownatkach (pow. łukowski).
Kategoria: „Ziołowe skarby kulinarne”: KGW Bezwolanki (pow.
radzyński), KGW Przewłoka
(pow. parczewski), KGW Wólka
Zabłocka Kolonia (pow. bialski),

KGW z Dąbrowicy Dużej ze zwycięzkim piernikiem (fot. Łukasz Kot)
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KGW w Toczyskach (pow. łukowski).
Nie był to jednak koniec półfinałów, które odbyły się w ramach konkursu. 21 i 22 sierpnia
w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbył się
IV półfinał konkursu, w którym
zmierzyły się ze sobą Koła Gospodyń Wiejskich z powiatów:
łęczyńskiego, kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, świdnickiego, opolskiego, puławskiego i ryckiego.
Jury miało także i tym razem
trudne zadanie. Poza wytypowaniem najsmaczniejszych potraw postawiony był także jeszcze jeden cel.
- Chcemy poznać sekrety prezentowanych tu dań i liczymy,
że panie zechcą kiedyś wpisać
dania na Listę Produktów Tradycyjnych. Wiemy, że te produkty
są najwyższej jakości, pieczołowicie przygotowane. Jest to ogromny potencjał związany z naszym
regionem – podkreślił podczas
IV półfinału Rafał Serej z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
W stolicy województwa królowały takie dania jak: ciasto
drożdżowe marchwiowo-makowe, pazibroda, ciasto z maku,
chleb rwany z czosnkiem i ziołami, kaszaki, szczawianka, pierś
z kaczki, sernik zakrzewski, soki
z mięty i natki pietruszki, rabarbarotka, pierogi na dwa rogi
z miętą, medaliony wieprzowe w ziołach, syrop z mniszka,
serowe kulki i inne wspaniałości nawiązujące do tradycji Lubelszczyzny. Stoły wystrojone
były konkursowymi serwetami,
a nawet szydełkowymi ozdobami choinkowymi. Jak podkreślili członkowie jury, wybranie

pierwszego miejsca w kategorii
„serweta”, było niezwykle trudne, ponieważ ściegi związane
z Lubelszczyzną same w sobie
są urzekające. Gospodynie nie
tylko gotują i wyszywają serwetki. Koła Gospodyń Wiejskich bardzo często odpowiada za rozwój
społeczny i kulturalny małych
miejscowości.
- Robimy piękne wieńce dożynkowe, pączki na tłusty czwartek, zajęcia rozwijające dla dzieci, pikniki
rodzinne dla mieszkańców naszej
wsi. Angażujemy się w różne działania na rzecz naszej miejscowości. Dzięki temu możemy wyjść
z domów i integrować się – wyjaśniły przedstawicielki KGW
z Wólki Rokickiej.
Podczas konkursu organizatorzy wielokrotnie podkreślali,
jaką wartością dla polskiej wsi są
Koła Gospodyń Wiejskich.
Pierwsze miejsca w konkursie
„Kobieta Gospodarna Wyjątkowa” z dnia 21-22 sierpnia
Kategoria „Serweta inspirowana tradycją”: KGW Łańcuchów
(pow. łęczyński) KGW Moniaki
(pow. kraśnicki), KGW w Mętowie (pow. lubelski), KGW Kolechowice (pow. lubartowski),
KGW w Janowicach (pow. świdnicki), Stowarzyszenie Kobiet
w Wandalinie (pow. opolski),
Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (pow. rycki), Zespół Śpiewaczy „Czołnowianki”
(pow. puławski)
Kategoria: „Ziołowe skarby kulinarne”: Stowarzyszenie KGW
w Stoczku (pow. łęczyński), KGW
w Rudniku II (pow. kraśnicki),
KGW Osmoliczanki (pow. lubelski), KGW Magnolia w Serocku (pow. lubartowski), KGW
w Brzezicach (pow. świdnicki),

KGW Wałowianki (pow. opolski),
KGW w Sobieszynie (pow. rycki),
KGW Zagrody Razem (pow. puławski)
Kategoria „Ciasto jak dawniej”:
KGW Jaszczów (pow. łęczyński), KGW w Łychowie Szlacheckim (pow. kraśnicki), KGW Żabia Wola (pow. lubelski), KGW
w Luszawie (pow. lubartowski),
KGW Rybczewice (pow. świdnicki), KGW w Kraczewicach (pow.
opolski), KGW Niedźwiadki
(pow. opolski), KGW Hutowianki
w Hucie (pow. puławski).
4 września w amfiteatrze Kumowa Dolina w Chełmie odbyła
się Gala Finałowa konkursu,
na którą czekały wszystkie Koła
Gospodyń Wiejskich. Uroczystość charakteryzował nie tylko
duch konkurencji, ale i docenienie gospodyń na poziomie wojewódzkim.
- Jesteśmy wspólnotą Kół Gospodyń Wiejskich. Wraz z Panem Premierem Jackiem Sasinem identyfikujemy się z tą Polską, która jest
tutaj. Z autentyczną Polską, która
wie, jak gotować, smacznie przygotować potrawy, które od wielu
wieków są na polskich stołach,
jak się bawić, co śpiewać, jak nie
wstydzić się swojej wielowiekowej
kultury? Dziękuję paniom z KGW
za to, że jesteście wśród nas
i wzbogacacie całą sferę kulturalną polskiej wsi, małych miasteczek, a tak naprawdę całej naszej
ojczyzny – podkreślił podczas
przemówienia Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław
Stawiarski.
To właśnie na polskiej wsi,
wśród polskich gospodyń tętni
życie i chęć zaangażowania swoich sił w dobro wspólne.
- To lokalna Polska zachowuje najwięcej z naszej polskiej
CIĄG DALSZY NA STR. 3

Motywem przewodnim w tym roku były lubelskie zioła (fot. Łukasz Kot)
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kultury, tradycji… Zachowuje także to, co dla nas, Polaków było
zawsze tak charakterystyczne,
czyli społeczną aktywność, chęć
do działania razem na rzecz całej
społeczności, ku wspólnemu dobru. Szanowni Państwo, wszyscy
jesteście zwycięzcami – zaznaczył
w przemówieniu Wicepremier
Jacek Sasin.
W tym roku Pierwsza Dama,
Agata Kornhauser-Duda, która
objęła wydarzenie Patronatem
Honorowym nie mogła przybyć
na spotkanie. Przekazała jednak
serdeczne pozdrowienia za pomocą filmu.
- Dziękuję organizatorom, dzięki
którym przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa lubelskiego mogą przedstawić tradycyjne wypieki, potrawy
i rękodzieło. To doskonała okazja,
by podzielić się swoją pasją, zaprezentować efekty wspólnej pracy,
poznać się wzajemnie i nawiązać
nowe kontakty. To właśnie z Kół
Gospodyń Wiejskich wywodzą się
liderki wiejskich społeczności. Cieszę się, że kobiety coraz częściej
zostają sołtysami, radnymi, wójtami czy burmistrzami, a także
z tego, że coraz liczniej w działalność KGW włączają się także
panowie - zaznaczyła Małżonka
Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.
Podczas finału konkursu na
stołach królowały dania, które
pojawiły się wcześniej w czterech półfinałach, a wśród nich
między innymi: rogale dzieleckie z gm. Radecznica, niezwykła serweta z Żurawlowa czy
też gryczak janowski z Potoku
Wielkiego. Panie prezentowały także swoje wielobarwne
stroje nawiązujące do tradycji i
kultury regionu. Część potraw
charakteryzowała się nie tylko

Finałowe dania kusiły nie tylko smakiem i zapachem, ale i wyglądem (fot. Justyna Przeszło)

wieloletnią, ale nawet wiekową
tradycją.
- Na terenie gminy Terespol skupiły się trzy kultury: polska żydowska i tatarska. Z tego też powodu
dziś odtwarzamy z wywiadów
etnograficznych najstarsze receptury. Dziś w konkursie zostały
zakwalifikowane nasze sakiewki
z receptury odtworzonej z wywiadu etnograficznego. Była to potrawa ludzi ubogich, ponieważ farsz
składa się z ziemniaków, grzybów
suszonych, cebulki i ziół. Zawijany
jest w liść kapusty, który wcześniej
maczany był w soku z ogórków
kiszonych. Następnie formowany
był w sakiewkę i związywany liściem pora – wyjaśniła Gawryluk
Joanna z KGW w Łobaczewie
Małym.
Potrawy kusiły nie tylko smakiem i zapachem, ale i wyglądem.

Jury stanęło przed bardzo trudnym wyzwaniem (fot. Łukasz Kot)

- Bardzo trudno jest dokonać
oceny na tak wysokim poziomie,
dlatego rozłożyliśmy etapy konkursu na półfinały, które kończą
się dzisiejszym finałem. Było nam
bardzo trudno wybrać tych najlepszych. Jeśli chodzi o żywność,
to mogliśmy te produkty jeść oczami, bo są one wspaniale przyozdobione ziołami z Lubelszczyzny.
Wśród ziół przeważała mięta, kminek, rozmaryn, dużo było także
sporo sosów z ziołami. Zaskoczyły
nas ciasta z ziołami. Jeśli chodzi
o ciasta, to najbardziej przypadły
mi do gustu te z użyciem maku
z Lubelszczyzny - strwierdził
Krzysztof Antoń z Departamentu Rolnictwa i Żywości Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
To właśnie w Chełmie nadszedł
czas, by podsumować cały tegoroczny konkurs.
- Ta edycja była wyjątkowa. Są
to kobiety zaangażowane społecznie, pełne pasji, oddane rodzinie
i tradycji. To kobiety, które wnoszą
największy wkład w kultywowanie
tradycji. Dzięki nim lubelskie wsie
tętnią życiem, a ich produkty i rękodzieło rozsławiane są w różnych
regionach Lubelszczyzny. Poziom
tej edycji był niezwykle wysoki.
Panie sięgnęły po naprawdę stare
przepisy. Cieszy nas fakt, że kanon
potraw nie zmienia się już od lat.
Mamy piękne wieloletnie tradycje, przepisy po które warto sięgać
także dziś – podkreśliła Dyrektor Departamentu Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Ewa Szałachwiej.
Po co angażować się w życie Kół
Gospodyń Wiejskich?
- Każdy jest zamknięty w swoim
domu, chcielibyśmy promować
spotkania, wspólne działania,
wracać do korzeni i nade wszystko
razem spędzać czas – wyjaśniły
przedstawicielki KGW z Potoku
Wielkiego.
Pierwsze miejsca w Finale
Konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”:
Kategoria „Serweta inspirowana tradycją”. Nagroda specjalna:
serweta z motywem róży - KGW
gospodarne Dominiczanki (pow.
Włodawski), bieżnik serwetowy - Stowarzyszenie Twórców
Ludowych pow. krasnostawski,

1 miejsce: serweta frywolitkowa
- KGW Kaznów (pow. Lubartowski)
Kategoria „Ciasto jak dawniej”:
Nagroda specjalna: Metrowiec
- KGW Horodysko (powiat chełmski), Ciasto Tort z chleba razowego - KGW w Żabiej Woli (powiat Lubelski), 1 miejsce: Ciasto
z bitą śmietaną „9 tafli” – KGW
w Dereźni Solskiej (powiat biłgorajski)
Kategoria „Ziołowe skarby kulinarne”. Nagroda specjalna:
Ryba z ziołami – KGW Na Dolince w Kumowie Majorackim
(powiat chełmski), Zupa ziołowo szczawiowa z kluseczkami
z ziołowych naleśników – KGW
Wereszczynianki (powiat włodawski), 1 miejsce: kaczka faszerowana z kaszą w warzywach
– KGW Wilków „Orliki” (powiat
hrubieszowski).
Organizatorzy zauważyli, że coraz częściej do grona Kół Gospodyń Wiejskich dołączają osoby
młode, a niekiedy nawet dzieci.
Wiąże się to z pragnieniem spędzenia czasu w gronie rodzinnym, potrzebą realizowania się,
poszukiwania innej rzeczywistości niż tylko wirtualna, a nade
wszystko z powrotem do tego,
co naturalne i tradycyjne. Wierzymy, że nie był to ostatni konkurs organizowany przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Lubelskiego „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa” i już w przyszłym
roku gospodynie ponownie
będą mogły zaprezentować swój
kunszt kulinarny i artystyczny.
Katolickie Radio Zamość oraz
Roztoczański Głos dziękują za
możliwość współpracy przy promocji konkursu „Kobieta Gospodarna Wykątkowa”.
Ewa Monastyrska i redaktorzy
Katolickiego Radia Zamość

KGW posiadają przepisy spisane przez swoje babcie (fot. Łukasz Kot)
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Historia pewnego krzyża
W tym miesięcu pragnę Miłym Czytelnikom przybliżyć historię pewnego krzyża.
Dlaczego chcę o nim napisać?
Zlokalizowany jest on na granicy leśnictwa, w którym obecnie
pracuje, a dokładnie Leśnictwa
Wielki Las i Leśnictwa Załuże.
Stoi na skrzyżowaniu dróg relacji Nowe Sioło – Podemszczyzna oraz Tymce – Chotylub.
Przejeżdżam obok niego kilka,
a nawet kilkanaście razy dziennie. W praktyce zawodowej pełni on funkcję „lokalizacyjną”.
Przewoźnicy odbierający drewno często słyszą: „Spotkajmy
się na Kogucie”. Zaczęłam
dociekać historii związanej
z owym krzyżem i znalazłam
dwie legendy na ten temat, które pragnę opisać.
Właściciel Nowego Sioła, Jan
Gnoiński nie po raz pierwszy
w swoim życiu udał się samotnie na polowanie. Po codziennych kłopotach i rozterkach
z gospodarką, młynem, tartakiem, gorzelnią, browarem,
lubił oderwać się od problemów i samemotnie wędrować
po lesie, podziwiając piękno przyrody. Z dubeltówką
w ręku czekał aż na cel podejdzie sarenka, koziołek, bażant
lub inna zwierzyna, na którą
mógł zapolować. Tego dnia
także wybrał się z dworu na
Nowym Siole w las zwany Wielkim, rozciągający się pomiędzy
jego miejscowością, a wsiami
Załuże, Tymce, Basznia Dolna,
Podemszczyzna, Chotylub.
Las znał niemal doskonale, bywał w nim nie raz. Przechadzał
się po nim wzdłuż i wszerz,
ale to co się mu przydarzyło
i o czym będzie tu mowa, temu
sam nie mógł się nadziwić. Był
to listopadowy dzień, wyjątkowo ponury. Dni są wtedy
coraz krótsze, a zmrok zapada dość szybko. Tym razem
nic nie udało mu się upolować
i ów zmrok zastał go w samym
środku leśnego kompleksu.
Myśliwy postanowił już wracać do domu. Zdawało mu się,
że idzie we właściwym kierunku. Jednak wokół niego był ciągle las. Zawrócił więc i poszedł
w inną stronę, jednak nie mógł
wydostać się nawet na najmniejszą polanę. Mijał dorodne
sosny szumiące swymi konarami, wysmukłe świerki i piękne
jodły, ale nie mógł znaleźć drogi
do domu. Zmęczony wędrówką
po leśnych bezdrożach mówił
sam do siebie: „Teraz to już naprawdę nie wiem, w którą stronę mam ruszyć, aby wreszcie

Krzyż na rozstaju dróg „u koguta” (fot. Robert Banaś)

wyjść z tych leśnych zarośli”.
Zapadła już ciemna, listopadowa noc, a w lesie szczególnie
mroczna. Do tego zaczął mżyć
gęsty kapuśniaczek, co pogarszało sytuację Jana Gnoińskiego. Nie poddając się brnął przed
siebie, w całkowitych ciemnościach potykając się o każdą
nierówność terenu: o pniaki
po ściętych drzewach, o porzucone na ziemię gałęzie, o wystające z ziemi kamienie. Zmęczony, zmarznięty przystanął
i modlił się do Świętego Huberta patrona myśliwych i łowców,
aby dopomógł mu i pozwolił
bezpiecznie wrócić do domu.
„Ratuj mnie Święty Judo Tadeuszu, patronie beznadziejnych
przypadków.” - krzyczał na kolanach. Niestety noc była coraz
ciemniejsza i zimniejsza. Zbliżała się północ, a Gnoiński omal
nie padał na ziemię ze zmęczenia. Był cały mokry od ciągle
padającego deszczu i wymarznięty od listopadowego chłodu.
W przemoczonym ubraniu
i przesiąkniętych wodą butach zdawał sobie sprawę,
że zatrzymanie się w tej sytuacji na dłużej w bezruchu
może oznaczać jego koniec.
Wszelkie próby odnalezienia
drogi do domu zawodziły i tracił już nadzieję. Błądząc po lesie przeklinał to na swój los,
to znowu modlił się i prosił
wszystkich świętych o ratunek.
Gdy już poddał się i postanowił nie iść dalej przez gąszcz

wielkiego lasu przebiło się jak
cudna melodia pianie koguta,
które okazało się wybawieniem
i drogowskazem do domu. Na
szczęście dla niego kogut piał co
chwilę, niczym latarnia morska
dla statku, tym był jego głos dla
błądzącego myśliwego. Wskazywał mu właściwą drogę do
wyjścia z lasu. Ostatkiem sił podążał w kierunku wybawienia.
Po chwili las zrzedniał i Gnoiński zobaczył zarysy budynków.
W swojej wędrówce po ciemnym lesie znalazł się w Hrymakach, przysiółku Chotylubia,
a więc daleko od Nowego Sioła.
Ocalony z nieszczęścia, przyrzekł, że w podzięce Najwyższemu ufunduje krzyż. Postawił zatem w lesie wyniosły
krzyż, a na nim oprócz wizerunku Ukrzyżowanego Chrystusa znalazł się także wizerunek
koguta. Krzyż ten nieprzerwanie jest pielęgnowany. Gdy
w 1948 roku krzyż drewniany
przegnił i przewrócił się postawiono go powtórnie, a w latach
80-tych postawiono tuż obok
żelazny krzyż z blaszanym kogutem.
Druga legenda, choć troszkę
mniej znana, mówi o przejeżdżającym tą drogą kupcu, który
został napadnięty i zamordowany przez dwóch mieszkańców pobliskiej wsi. Kilka dni
później w jasną księżycową
noc jednego z zabójców zbudził piejący kogut. Żonę zdziwiło, że mąż słuchając piania

koguta zaczął się głośno i panicznie śmiać. Zaniepokojona
zachowaniem męża prosiła
o wyjaśnienie całego zachowania. Nagabywany mąż wyznał,
że kilka dni temu kiedy w nocy
piał kogut zamordował kupca. Żona wyjawiła tę tajemnicę
sąsiadce, a ta z kolei wskazała
sprawcę zabójstwa policji.
Tyle o tym krzyżu mówią podania, a kto jest ciekawy i chciałby
dociec, ile w tym prawdy, a ile
fantazji, zapewne musi zabrać
się do wertowania starych ksiąg,
podań i zapisków kronikarskich.
A wszystkich ciekawskich pragnących na żywo zobaczyć
owy Krzyż z Kogutem zapraszam w piękne malownicze tereny Nadleśnictwa Lubaczów.
A co jeśli kiedyś znajdziecie
się w podobnej sytuacji jak pan

Gnoiński, nie znając terenu,
zbłąkani w lesie? Pierwszym
odruchem większości z nas będzie pewnie sięgnięcie po telefon. Jeśli szczęśliwie mamy
zasięg to możemy skorzystać
z aplikacji Lasów Państwowych mBDL, która umożliwia
bezpośredni dostęp do map
lasów. Jednak jeśli ta forma
nas zawiedzie nie wpadajmy w panikę, zachowajmy
spokój. Spokojnie podążajmy
w jednym wybranym kierunku,
a prędzej czy później natrafimy
na bezdrzewny pas lub drogę
wyznaczającą linie oddziałową.
Las podzielony jest na specjalne sektory tzw. oddziały leśne.
Każdy oddział ma swój numer umieszczony na słupkach
granicznych znajdujących się
w narożnikach oddziałów w południowo zachodnim rogu. Gdy
odnajdziesz taki słupek odczytaj numery. Możesz zadzwonić
do nadleśnictwa z prośbą o pomoc – dzięki danym ze słupka
leśnicy nie będą mieli problemu z ustaleniem Twojej lokalizacji. Jeśli zgubicie się w takim terenie gdzie nie będziecie
w stanie wezwać pomocy, warto odnaleźć linię energetyczną,
gazociąg lub potok, bowiem
idąc wzdłuż nich (np. z prądem
w dół strumienia) prędzej czy
później dojdziecie do zamieszkałych terenów.
Drodzy Czytelnicy życzę Wam
wspaniałych przygód, udanych
leśnych wycieczek, dociekania
tego co nieznane i obyście nie
znaleźli się w sytuacji jak pan
Gnoiński, błądząc po tajemniczych zakątkach lasu.
Magdalena Szczybło

Kogut umieszczony na krzyżu (fot. Robert Banaś)
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Wiadomości z powiatu hrubieszowskiego

Co nowego w powiecie hrubieszowskim?
Infrastruktura powiatu i dożynki.
Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk zaprasza czytelników
Roztoczańskiego Głosu, do odkrywania Powiatu Hrubieszowskiego.

Aneta Karpiuk

Powiat Hrubieszowski podpisał umowę na przebudowę drogi
powiatowej w miejscowości
Trzeszczany Pierwsze – Nieledew.
W dniu 26 lipca 2021 roku, podpisana została umowa na realizację
zadania pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3230L Skierbieszów-Hrubieszów Gmina Trzeszczany od km 27+200 do km 30+780
o długości 3,58 km”.
W dniu podpisania umowy, wykonawcę reprezentował Marcin
Basak, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu,
które to przedsiębiorstwo złożyło
najkorzystniejszą ofertę w kwocie
4 256 790,19 zł.

• zatoki autobusowe, chodniki
i miejsca postojowe zyskają
nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.
Zasadniczym celem stawianym
przez władze powiatu jest powstanie spójnej sieci infrastruktury
drogowej na szczeblu lokalnym,
aby użytkownicy dróg powiatowych mogli poruszać się wygodnie,
a przede wszystkim bezpiecznie.
Przewidywany termin zakończenia
prac związanych z przebudową 20 grudnia 2021 roku.
Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk, podkreśla jak ważną kwestią w jej działaniach, jak
i w działaniach Zarządu Powiatu
Hrubieszowskiego, są remonty
oraz przebudowy dróg dla mieszkańców naszego powiatu. Poprawa infrastruktury drogowej
w oczywisty sposób przyczyni
się do polepszenia bezpieczeństwa i komfortu podróżowania

Podpisanie umowy na przebudowę drogi (fot. arch. Starostwa)

Koszt robót drogowych wraz
z nadzorem inwestorskim opiewający na kwotę 4 265 400,19 zł
zostanie w całości sfinansowany z pozyskanego przez Powiat
Hrubieszowski
dofinansowania
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przebudowany zostanie odcinek o długości
3,58 km. Prace rozpoczną się
w najbliższym czasie, a kompleksowy zakres inwestycji obejmuje
m.in.:
• wykonanie nowej nawierzchni
drogi wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi,
• uzupełnienie i wymianę na nowe
istniejącego oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń
zabezpieczających w postaci balustrad i barier,

dla mieszkańców, a dobry stan dróg
pozwoli ożywić lokalną gospodarkę
oraz zachęcić do odkrywania walorów turystycznych ziemi hrubieszowskiej. Podczas naszej kadencji,
chcielibyśmy stworzyć obraz powiatu cechującego się wysokim poziomem bezpieczeństwa i dobrym
stanem lokalnych dróg. Jednym
z kluczy do osiągnięcia takiego celu
niech będą konsekwentne działania, pomimo wielu trudności jakie
stawiane są na naszej drodze. Priorytetem wyznaczonym sobie przez
Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego
jest poprawa jakości infrastruktury drogowej, a przede wszystkim
przebudowa strategicznych z punktu widzenia Powiatu, ciągów dróg,
zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo i komfort podróżujących.

Będziemy składać kolejne wnioski,
ubiegając się tym samym o dofinansowanie dalszych inwestycji
drogowych, jednocześnie licząc
na zrozumienie i wsparcie rządzących. Stawiane przed nami zadania
wykonujemy sumiennie i z pełnym zaangażowaniem, wiedząc,
że wszystko co robimy dotyczy
powiatu hrubieszowskiego - naszej
Małej Ojczyzny.

damy na spracowane ręce rolników
z ziemi hrubieszowskiej. Starosta
zapewniła, że rozumie potrzeby
mieszkańców polskiej wsi i nie są
jej one obce, a w swoich działaniach
zamierza wspierać ciężka pracę rolników z powiatu hrubieszowskiego
oraz dbać o to, aby ich praca była

2 miejsce – Gmina Horodło (KGW
Horodło),
3 miejsce – Gmina Uchanie (KGW
Uchanie),
Nagrody Powiatu za przygotowanie
stoiska Dożynkowego:
- Klub Seniora „Platan” Nieledew
- KGW Janki – Horodło.

Dożynki Powiatowo-Gminne
w Jarosławcu
W niedzielę 05.09.2021 roku odbyły
się Dożynki Powiatowo-Gminne
w Jarosławcu. Powiatowe Dożynki rozpoczął przemarsz barwnego
korowodu wieńcowego, na czele
ze Starostami Dożynek Patrycją
Daruk z Kotyryny oraz Norbertem Zającem z Drohiczan, którzy
na miejsce przyjechali tradycyjną
bryczką z zaprzęgiem konnym.
Starosta Hrubieszowski Aneta
Karpiuk otwierając wydarzenie serdecznie powitała przybyłych gości,
a także wszystkich zebranych w Jarosławcu, dziękując dobremu Bogu
za plony ziemi oraz prosząc o dalsze błogosławieństwo dla swych
rodzin, domostw i gospodarstw.
Starosta Hrubieszowski Aneta
Karpiuk w swoim przemówieniu
podkreśliła, że dożynki to jeden
z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika, będący radością, odpoczynkiem i weselem po ciężkiej
pracy. Bieżący rok również dla rolników okazał się niezwykle trudny.
Zmienna, kapryśna, często bardzo niebezpieczna aura, obfitująca
w ulewy, burze i nawałnice, miała
istotny wpływ na tegoroczne zbiory.
Tym bardziej cieszą nas tak okazałe
plony, za które podziękowania skła-

Aneta Karpiuk (fot. arch. Starostwa)

Starosta A. Karpiuk, Wójt Gm. Uchanie L. Czerwonka(fot. arch. Starostwa)

zawsze doceniona i szanowana.
Na zakończenie Starosta podziękowała w imieniu społeczności
powiatu hrubieszowskiego za całoroczny trud, dzięki któremu mamy
naszą polską żywność. Wójt Gminy
Uchanie Leszek Czerwonka, podziękował za pracę, której efekty
widzimy w postaci tegorocznych
plonów. Wypieczony, tradycyjny
chleb to symbol i owoc pracy, ale też
trudu jaki spoczywa na rękach Polskich Rolników. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski
serdecznie podziękował staroście,
wójtowi oraz wszystkim przybyłym gościom za szlachetną ideę
kontynuowania wspaniałej tradycji dożynek, stanowiących nasze
dziedzictwo kulturowe, jak również
wyraz wdzięczności dla Rolników.
Posłowie na Sejm RP Sławomir
Zawiślak oraz Krzysztof Grabczuk
Grabczuk podziękowali za zaproszenie na święto rolników powiatu
hrubieszowskiego. Polową mszę
św. celebrował ks. Dariusz Bajwoluk, który uroczyście poświęcił dożynkowe wieńce oraz tradycyjne
dary w postaci chleba, będącego
owocem tegorocznych żniw.
W konkursie Powiatu na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” wyłoniono nastpujcych laureatów:
1 miejsce – Gmina Mircze (sołectwo
Wiszniów),

W dalszej części wydarzenia wystąpiły zespoły ludowe oraz śpiewacze:
1. Członek Klubu Seniora „Platan”
z Nieledwi utwory pod tytułem
„Szumią łany zboża” oraz „Czerwony pas”
2. Monolog „Lodzi małomównej” autorstwa Pana Kazimierza Dejera z Gminy Horodło
3. Dieta cud autorstwa Pana Kazimierza Dejera z Gminy Horodło
4. Skecz muzyczny „Babuszki”
z GOK Uchanie
5. Zespół Ludowy „Staszicowiacy”
z Jarosławca
6. Zespół wokalny „Zorza” z Uchań
7. Zespół „Nadburzanie” z Horodła
8. Zespół „Ostrowiacy” z Ostrówka
9. Zespół „Druga młodość” ze Strzyżowa
10. Zespół „Arabeska” z Mircza
11. Zespół „Jagiellonki” z Horodła
12. Wokalistka Regina Iwan
z Gminy Horodło
13. Zespół „Orion” z Uchań
Gwiazdą wieczoru była Formacja
MALIBU, autorzy hitu „Milenka”,
którzy zgromadzili przed sceną
prawdziwe tłumy.
Dziękujemy wszystkim osobom,
które były częścią tego wspaniałego
wydarzenia, swoistego święta polskich rolników, stanowiącego wyraz
wdzięczności za ich ciężka oraz tak
potrzebną pracę.
Materiał nadesłany
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400 lat Tomaszowa Lubelskiego

Bitwy pod Tomaszowem
Aby zrozumieć znaczenie bitew pod Tomaszowem Lubelskim we wrześniu 1939 r. należy
spojrzeć na to wydarzenie z pewnej perspektywy, z punku widzenia żołnierzy biorących
w niej udział, dowódców i strategów pochylających się w sztabach nad mapami.

OKIEM BURMISTRZA
Pomimo upływu 82 lat wciąż
pamiętamy ofiarę krwi i życia
żołnierzy Września 1939 roku.
W ten sposób dajemy wyraz
naszej pamięci o ich bohaterskiej walce. Dajemy też wyraz
naszej głębokiej wdzięczności,
bo przecież mimo przegranej, ta
i wszystkie inne bitwy września
nie były daremne. Nie pozwoliły
one ani Francji, ani Anglii pójść
na kompromis z Hitlerem i wycofać się jesienią 1939 roku z wojny
kosztem Polski – choć silne były
we Francji opinie – „nie będziemy
umierać za Gdańsk”. Nie pozwoliły
na to toczące się w Polsce wielkie
bitwy, w tym właśnie bitwy pod
Tomaszowem Lubelskim. Jednak polityka ustępstw państw zachodnich sprawiła, że zakończenie wojny, rozpoczętej 1 września
1939 roku, a wieńczonej kapitulacją Rzeszy Niemieckiej 8 maja
roku 1945, Polsce i Polakom nie
przyniosło upragnionej i zasłużonej ponad wszystko wolności.
Znalezienie się w orbicie wpływów Związku Sowieckiego, budowanie siłą „najlepszego z ustrojów” pod wodzą „jedynie słusznej”
partii komunistycznej sprawiło,
że Polacy musieli nadal toczyć
walkę o swą wolność, o podmiotowość i suwerenność swego
państwa. Toczyli ją przez ponad
40 lat , od roku 1944 do roku 1989,
rozszerzając z ogromnym trudem
pola wolności. Słupami milowymi
tej drogi były czerwiec i październik 1956 roku, lata 1968 i 1970, rok
1976, lata 1978 i 1979 z wyborem
i pierwszą wizytą Jana Pawła II –
papieża Polaka, lata 1980 – 1981
narodziny i „wybuch” „Solidarności” i wreszcie okres stanu wojennego, istnienie solidarnościowego
podziemia, śmierć męczeńska
ks. Jerzego Popiełuszki oraz podtrzymujące ducha narodu wizyty
Ojca Świętego. Przykład żołnierzy
Września 1939 był i nadal jest często
niedościgłym wzorem i przykładem.

Polska 20 lat wcześniej odzyskała
niepodległość. Z mozołem zszywano kraj z trzech, jakże odmiennych
części. Niebywały wysiłek całego
narodu podnosił Polskę z ruiny, w
tym czasie również Wojsko Polskie
przezwyciężało piętrzące się trudności. Starano się unowocześnić
armię, lecz ciągle brakowało na ten
cel wystarczających środków. Dopiero w późnych latach 30-tych XX
w udało się sformować dwie brygady pancerno-motorowe wyposażone w nowoczesny jak na tamte

przeciwnatarcia na siły niemieckie.
Te plany pokrzyżowały wydarzenia niweczące przedwojenne
założenia taktyczne opracowane
w sztabach. Wystąpienie Słowacji jako sprzymierzeńca Niemiec
umożliwiło
wojskom
Wehrmachtu
przeprowadzenie
natarcia z południa odcinającego
nasze armie od zaplecza, a wkroczenie wojsk sowieckich w dniu
17 września 1939 r. dopełniło obrazu beznadziejnego położenia
w jakim znalazło się Państwo

Rekonstruktorzy z całej Polski biorą udział w wydarzeniu (fot. E. Monastyrska)

czasy sprzęt. To nie były już tylko
konie i wozy, ale samochody Fiat,
ciężarówki polskiej produkcji, czołgi rozpoznawcze TK, czołgi lekkie
7 TP, samochody pancerne, które
były już może lekko przestarzałej
konstrukcji, ale w rękach polskich
żołnierzy dokonujące heroicznych
wręcz czynów. I tak wyposażona
jedna z dwóch istniejących brygad pancerno-motorowych dotarła
w drugiej połowie września
pod Tomaszów Lubelski. Działając w składzie połączonych armii
Kraków i Lublin pod dowództwem
gen. Tadeusza Piskora był niezwykle cenną jednostką, którą Piskor
postanowił uratować przed zniszczeniem przez Niemców. Zadanie
to było niezwykle trudne, walcząc
w okrążeniu doskwierały ciągłe
braki w dostawie paliwa tak życiodajnego dla jednostek zmotoryzowanych. Po 18 dniach walki brakowało też amunicji, leków, środków
opatrunkowych, jedzenia, a także
wody. Województwo lubelskie
w 1939 r. w tym okresie będące centrum II Rzeczypospolitej Polskiej
jako jedyne województwo, którego granice nie stykały się z granicą państwa było tylko przystankiem na drodze na przedmoście
rumuńskie, gdzie według planów
operacyjnych miało nastąpić przegrupowanie wojsk, uzupełnienie
stanów i zorganizowanie silnego

Polskie. Wielkie związki taktyczne znalazły się w tragicznym położeniu. Na domiar złego Wódz
Naczelny
Edward
Rydz-Śmigły wraz z całym rządem opuścił naród uciekając z Polski do
Rumunii, pozostawiając walczących jeszcze żołnierzy bez
scentralizowanego dowodzenia
koordynującego działania poszczególnych Armii. Próbujące
się przebić w kierunku Lwowa jeszcze silne i duże ugrupowania zostały
pozostawione same sobie.W tej sytuacji generał Tadeusz Piskor opracował plan dotarcia do najbliższego
większego miasta na swojej trasie
wiodącej do Lwowa, by tam zdobyć brakujące paliwo i zaopatrzenie. Droga była niezwykle trudna
z powodu braku utwardzonych
dróg, które umożliwiłyby sprawne
przemieszczanie się dużych jednostek w tym zmotoryzowanych.
Pozostały leśne dukty i piaszczyste drogi, w których grzęzły samochody i czołgi. Rozkazy wydane
na początku bitwy przewidywały
koncentryczne uderzenie na Tomaszów Lubelski. Główną siłą przebijającą stanowić miały pojazdy
pancerne Warszawskiej Brygady
Pancerno-Motorowej
wspierane
pułkami piechoty z kierunku Krasnobrodu przez Pasieki, Szarowolę
i Rogóźno. Osłoną skrzydeł ataku
miały się zająć jednostki kawalerii

i piechoty. Zadanie to zostało wykonane w dniu 18 września. Silne
uderzenie na wieś Pasieki spowodowało wyrwę w liniach niemieckich, a pędzące czołgi dotarły
aż do ul. Lwowskiej, biegnącej przez
środek Tomaszowa Lubelskiego.
Sukces ten nie został utrzymany ponieważ Niemcy znajdujący
się w Tomaszowie wezwali stacjonującą w Rawie Ruskiej 2 Dywizję
Pancerną, która przybyła z odsieczą
w sile 80 czołgów.
Z powodu niedziałającej łączności
i braku koordynacji działań 6 Dywizja Piechoty która w tym czasie
zdobyła Narol skierowała się dalej
na wschód w kierunku Werchraty
zamiast w stronę Bełżca, co spowodowało odsłonięcie prawej flanki.
Zabrakło „tarczy” która uchroniłaby
jednostki stojące w Tomaszowie.
Atak 2 Dywizji Pancernej Wehrmachtu był zbyt silny aby wyczerpane i osłabione intensywną walką
oddziały generała Piskora mogły
się im przeciwstawić. Do żołnierzy dotarł rozkaz aby się wycofać
na pozycje wyjściowe. W kolejnych
dniach pojęto jeszcze dwie próby
ataku na miasto lecz z braku zaopatrzenia siły Polskie szybko topniały.
20 września 1939 r. gen. Tadeusz
Piskor podjął słuszną decyzję o zaprzestaniu walk, aby nie marnować
polskiej krwi na dalszą, już bezcelową walkę. Postawione rozkazy i założenia taktyczne były wyjątkowo
celne i gdyby udało się je wszystkie wprowadzić w życie zdobycie

wzdłuż rzeki Tanwi (w kierunku
Narola) na swojej drodze napotkała niemieckie oddziały. Pod miejscowością Młynki doszło do boju,
w którym Niemcy zostali rozgromieni i wycofali się do Narola. Wiadomość o nadchodzącej dużej ilości
Wojska Polskiego spowodowała,
że Niemcy nie stawiając większego
oporu opuścili miasteczko.
W miejsce wycofujących się żołnierzy Wehrmachtu do Narola wkroczyli żołnierze Dywizji dowodzonej przez gen. Bernarda Monda. Po
jednodniowym odpoczynku, podjęto decyzję o ruszeniu w dalszą
drogę w kierunku Lwowa. Historia
zwycięskiej bitwy o Narol jest kanwą scenariusza XIII rekonstrukcji
Bitew pod Tomaszowem Lubelskim która odbędzie się jak co roku
w trzecią niedzielę, 19 września
2021 r. Po raz kolejny na łąkach
Stadniny Koni pod Lasem w Dąbrowie Tomaszowskiej ponad 250 rekonstruktorów, wspieranych przez
20 historycznych pojazdów, przedstawi wydarzenia historyczne które miały miejsce 82 lata temu. Jak
co roku autorem scenariusza jest
Jarosław Antoszewski który pisząc scenariusz opiera się o relacje
świadków, literaturę i opracowania
historyków. Niezwykłego kolorytu tomaszowskiej rekonstrukcji
dodaje komentarz w wykonaniu
prof. Andrzeja Olejko, który malując obrazy słowem uzupełni odgrywane przez rekonstruktorów
sceny. Scenografia zaplanowana

Realizm oddany jest podczas każdej rekonstrukcji (fot. E. Monastyrska)

Tomaszowa Lubelskiego stałoby
się faktem, lecz zbrakło „żołnierskiego szczęścia”. Część jednostek
nie zrezygnowała z dalszych prób
wyrwania się z matni i mniejszymi
lub większymi grupami przebijali
się na „własną rękę”.
Jedną z większych związków taktycznych działających w ramach
Armii Kraków była 6 Dywizja Piechoty, która w drodze z Suśca

w najdrobniejszych szczegółach
tworzona przez Tomaszowski Dom
Kultury pod kierunkiem scenografa Jerzego Wawrzyńskiego, jak
co roku przenosi widza w czasie.
Rekonstrukcja Bitew pod Tomaszowem Lubelskim jest największą
w Polsce rekonstrukcją historyczną
przedstawiającą walki we wrześniu
1939 r.
Jarosław Antoszewski
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Wakacje z kulturą i sztuką
Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z /s w Wołajowicach dba o rozwój kreatywności wśród młodych
mieszkańców Gminy, a także troszczy się o dostarczanie wrażeń kulturowych. Jak minęły wakacje w GOK?
Koncert mis tybetańskich
18 lipca w Moniatyczach przy
współpracy Gminnego Ośrodka
Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach oraz Renaty Mirowskiej Cibis, odbył się
koncert mis tybetańskich. Podczas koncertu zagrała terapeutka
dźwięku - Beata Styś.
Terapia
dźwiękiem
poszerza grono wielbicieli. Misy
i gongi emitują wibracje, które
wędrują przez całe ciało, docierając do układu nerwowego, odstresowują i działają jak
lekarstwo na dzisiejsze czasy.
Terapię muzyką płynącą z mis

i gongów można nazwać kąpielą
w dźwiękach, ponieważ ich moc
pozwala wczuć się w swój organizm, od czubka głowy po końcówki palców u stóp.
Koncert odbył się w lawendowej
stodole i wprowadził uczestników w głęboki relaks. To było
niezapomniane i wyjątkowe
przeżycie.
Na zakończenie odbył się konkurs na najciekawsze przebranie.
Tym razem doceniono kreatywność i postanowiono nagrodzić
panie, które przyszły na koncert we własnoręcznie uplecionych wiankach z polnych kwiatów. Nagrodę w postaci kosza

Koncert mis tybetańskich (fot. GOK Wołajowice)

z lawendowymi upominkami
przygotowała Lawendowa Renata, zaś kolejną ufundował Wójt
Gminy Hrubieszów Tomasz Zając.
Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie. Wasza obecność
świadczy o tym, że w naszej
gminie jest wielu miłośników tak
oryginalnych dźwięków. Mamy
nadzieję, że koncert mis tybetańskich wpisze się na stałe w kalendarz naszych działań kulturalnych.
Wakacyjne warsztaty
kreatywne
W ostatnim tygodniu lipca
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach odbyły się warsztaty
kreatywne. Zajęcia trwały przez
trzy dni i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci
i młodzieży.
W pierwszym dniu dzieci poznały metodę scrapbookingu.
Dzięki niej wykonały piękne
kartki z pozdrowieniami z wakacji oraz pudełeczka na skarby. Miały możliwość zapoznania się z działaniem maszyny

tnąco-wytłaczającej, wybrania
sobie wzoru, samodzielnego wycięcia go i przyklejenia na pudełeczko lub kartkę. Nie zabrakło
też czasu na zabawy z chustą
animacyjną oraz trochę ruchu
na świeżym powietrzu (placu zabaw i siłowni zewnętrznej, które
znajdują przy GOK-u).
W drugim dniu odbyły się warsztaty ekologiczne, które rozpoczęły się spacerem po okolicy. Dzieci
zebrały kłosy zbóż, kamyczki, gałązki i patyczki, które następnie
wykorzystały podczas wykonywania pracy plastycznej. Pięknie
wykonane kompozycje na plastrze drewna będą służyły jako

dekoracja pokoju, ale mogą być
również wspaniałym pomysłem
na prezent.
Dzień trzeci to warsztaty kreatywne.
Dzieci
wykonały
z kamieni stojaki biedronki, na
których można przymocować
zdjęcie z wakacji lub widokówkę.
Każdy wykonał również swojego
„gniotka”, a ciekawostką było malowanie solą. Na koniec odbył się
konkurs na spostrzegawczość.
Nagrody w konkursie ufundował
Wójt Gminy Hrubieszów Tomasz
Zając.
Malwina Filańska-Marcych
GOK Wołajowice

Dzieci biorące udział w zajęciach (fot. GOK Wołajowice)

Eklektyczny pałac w Czumowie
Czumowski pałac to taka otwarta księga. Księga wiedzy o ludziach,
zabytkach, historii, przyrodzie, a to za sprawą urządzenia izb jak
i całej posesji i położenia samego obiektu
Zbudowany jest na lekkim wyniesieniu, nad zakolem Bugu,
rzeki będącej granicą z Ukrainą
i jednocześnie wschodnią granicą Unii Europejskiej. Pałac pochodzi z drugiej połowy
XIX wieku, a zaprojektowali go
architekci włoscy dla rodziny
Pohoreckich.
Jeden z obecnych właścicieli
założył tutaj Ośrodek Kultury
Regionalnej „Królewski Kąt”.
Pięknie i reprezentacyjnie urządzony jest parter i choć nie są
to meble oryginalne to przypominają nastrój dawnego okresu.
Meble oryginalne spalili radzieccy żołnierze, kiedy wkroczyli
do
pałacu
we
wrześniu
1939 roku. Do głównej sali
przylega dawna kaplica, dzisiaj pomieszczenie stanowi
stylowe uzupełnienie dawnej

rezydencji. Pałac ukierunkowany jest na „godzinę 11”, ze względu na optymalne nasłonecznienia wszystkich pomieszczeń.
Natomiast
od
północnego
-wschodu jest duża sala wykorzystywana m.in. na konferencje, wystawy lub wesela.
W piwnicach gospodarz urządził Izbę Regionalną. Malowidła, którymi przyozdobił ściany pokazują światowej sławy
osobistości, które wzbogaciły
kulturowo, historycznie i materialnie ziemię hrubieszowską.
Jest tutaj m.in.: wizerunek Bolesława Chrobrego oraz portrety:
W. Zina, St. Du Chateau, J. Gurby, A. Kokowskiego, St. Staszica.
Ścienne ilustracje przypominają
o wielu wydarzeniach na tym
terenie: bitwie nad Bugiem,
jaką stoczył Bolesław Chrobry

w 1018 roku, podczas wyprawy
na Kijów; stworzeniu Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego, przez ks. Stanisława
Staszica czy odkryciach archeologicznych w gminie Hrubieszów. Są też obrazy ukazujące
ważne obiekty krajoznawcze
tego terenu. Wnętrza pomieszczeń wypełniają dawne sprzęty
gospodarstwa domowego oraz
inne związane z życiem na tym
terenie.Ma tutaj swoją Izbę Pamięci Wiktor Zin - architekt, rysownik, wspaniały gawędziarz,
autor „Piórkiem i węglem”. Z
przyległego tarasu rozciąga się
panorama na Dolinę Bugu, a także Królewski Kąt, bagniste pogranicze gródecko-czumowskie
i skarpy, na których umiejscowiono przystanek turystyczny
z wieżą widokową. Znajduje tu

Pałac w Czumowie (fot. Jacek Fuchs)

się także muzealna ekspozycja
plenerowa. Prezentuje głównie
maszyny rolnicze, kilka z nich
pochodzi z dawnej hrubieszowskiej fabryki maszyn rolniczych.
U podnóża skarpy, na której stoi
pałac znajduje się kraniec ścieżki
historyczno-przyrodniczej
„Królewski Kąt”. Można zatem

zwiedzić pałac, zorganizować
imprezę, przenocować, a nawet
wziąć ślub.
Jacek Fuchs
przewodnik turystyczny
Gminny Ośrodek Kultury
w Wołajowicach
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Dożynki Gminno-Parafialne w Brodzicy
Dożynki Gminno-Parafialne w gminie odbyły się 29 sierpnia 2021 roku w Brodzicy. Ich organizatorami
byli Wójt i Rada Gminy Hrubieszów, Proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Hrubieszowie, Gminny Ośrodek
Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach oraz Sołectwo Brodzica.
Święto Plonów otworzyli Wójt
Gminy Hrubieszów Tomasz Zając
i Przewodnicząca Rady Gminy
Aneta Dąbrowska, a uroczystą
Mszę Świętą dziękczynną odprawił ks. Wiesław Oleszek, proboszcz
Parafii Świętego Mikołaja w Hrubieszowie, a zarazem Dziekan
Dekanatu Hrubieszów Południe.
Starostami tegorocznych dożynek
byli Agata Rodziewicz oraz Krzysztof Panasiewicz, oboje zamieszkali
i prowadzący gospodarstwa rolne w Brodzicy. Pomimo mało

sprzyjającej aury mieszkańcy
gminy Hrubieszów nie zawiedli frekwencją. Jedną z głównych
atrakcji dożynek był udział sołectw oraz klubów seniora z terenu gminy, które przygotowały 34
stoiska wystawiennicze, oraz 33
wieńce dożynkowe, które wzięły
udział w corocznym konkursie na
„Najładniejszy wieniec dożynkowy”. Wśród wieńców zgłoszonych
do konkursu znalazł się również
wieniec wykonany przez Roztoczański Związek Rolników Kółek

Wręczenie nagród i podziękowań za przygotowanie wieńców (fot. J. Fuchs)

i Organizacji Rolniczych w Tomaszowie Lubelskim. Najwyżej ocenionymi zostały wieńce wykonane
przez sołectwa Czerniczyn (I miejsce), Husynne (II miejsce), Nowosiółki (III miejsce), wieńce wykonane przez sołectwo Janki i Brodzica
uzyskały natomiast wyróżnienia.
Nie zawiodły również podmioty
i instytucje na co dzień współpracujące z mieszkańcami i rolnikami
z gminy Hrubieszów. Swoje stanowiska przygotowały podmioty
ekonomii społecznej z terenu gminy Hrubieszów, KRUS, Powiatowy
Zespół Doradztwa Rolniczego, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, rolnicy indywidualni
wystawiający sprzęt rolniczy i materiał siewny, a także prezentujący
prowadzone przetwórstwo rolno-spożywcze. Uczestnicy mogli
też odwiedzić stoisko promocyjne
Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej oraz Przedsiębiorstwa S.E.P.
sp. z.o.o, którzy sponsorowali tegoroczne święto plonów.
Dożynki stanowiły również okazję
do złożenia podziękowań i gratu-

Poświęcenie wieńców dożynkowych (fot. J. Fuchs)

lacji Panu Romanowi Topor – sołtysowi Sołectwa Moroczyn, który
znalazł się w gronie dziesięciu laureatów w ogólnopolskim konkursie
„Sołtys Roku 2020”. Organizatorzy
zapewnili również wiele doznań
artystycznych za sprawą oprawy
artystycznej, na którą składały się
występy zespołów działających
przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach: ”To i Owo na Ludowo”
z Gródka, „Czerwona Jarzębina”
z Moroczyna, „Na Jeden Raz”

z Mienian. Wystąpiła również Kapela Mirecka oraz Zespół Klub Seniora „Nasz Czas” z Hrubieszowa.
Gwiazdami wieczoru były natomiast zespoły: „Energy Girls”, „Kwestia 07”, „Królowa Disco” oraz „Bruno”.
Podczas dożynek działał również
mobilny punkt szczepień przeciwko COVID-19 oraz punkt spisowy
w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
Urząd Gminy Hrubieszów

Sołtys na medal
Z satysfakcją informujemy, że wieloletni Sołtys Sołectwa
Moroczyn Pan Roman Topor jako jeden z dziesięciu
w Polsce znalazł się w zaszczytnym gronie laureatów
w dziewiętnastej edycji konkursu „Sołtys Roku” i otrzymał
tytuł Sołtysa Roku 2020.
Pan Roman Topor jest obecnie najdłużej pełniącym funkcję sołtysa
w Gminie Hrubieszów i trzecim
pod względem stażu sołtysem
w blisko pięćdziesięcioletnim
okresie jej funkcjonowania (Gminę Hrubieszów powołano z dniem
1 stycznia 1973 roku Uchwałą
Nr
XXI/92/72
Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Lublinie z dnia
5 grudnia 1971 roku). Podczas Swojej wieloletniej działalności angażuje się w pełni w stały rozwój
miejscowości Moroczyn, ze szczególnym uwzględnieniem wszechstronnego rozwoju społecznego,
kulturowego oraz ekonomicznego
jej mieszkańców, prowadzącego
do podnoszenia poziomu i komfortu ich życia oraz dostępu
do osiągnięć cywilizacyjnych. Służyć temu mają inicjowane przez
niego działania z zakresie ciągłej

poprawy stanu infrastruktury publicznej. W ramach tych działań
przeprowadzono
telefonizację
i zwodociągowano miejscowość
w 100%, rozpoczęto też gazyfikację, stałej poprawie ulega również
stan dróg i stosowane rozwiązania
komunikacyjne (na terenie miejscowości zbudowano pierwsze
i jak do tej pory jedyne rondo na
drodze gminnej). Z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej przy wsparciu
środków budżetu gminy Hrubieszów (w tym funduszu sołeckiego)
dokonano generalnego remontu
i wyposażenia świetlicy oraz rekultywacji jej terenu, czyniąc ją bardzo
atrakcyjnym miejscem spędzania
przez mieszkańców wolnego czasu i aktywizacji wokół wspólnych
przedsięwzięć, służących dalszemu rozwojowi sołectwa. Dzięki temu przez wiele lat była ona

bezkonkurencyjna w konkursie
na najładniejszą świetlicę wiejską w gminie Hrubieszów pn. „Tu
lubię być”. Działania aktywizacyjno-integracyjne oraz wieloletnia
współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na terenie
miejscowości Moroczyn (Kółko
Rolnicze, KGW, zespół wokalno
-teatralny) pozwoliły na pozyskanie w ostatnim piętnastoleciu na
rzecz sołectwa ze źródeł zewnętrznych (środki unijne oraz krajowe
w ramach programów i konkursów) ponad 550 tys. złotych na
rozwój miejscowości Moroczyn,
co stanowi niewątpliwie ewenement na skalę nie tylko gminy i powiatu, ale może też województwa.
Dzięki współpracy Sołtysa, Rady
Sołeckiej i organizacji pozarządowych miejscowa świetlica wiejska stała się centrum aktywności

Roman Topor odbiera podziękowania od Wójta Gminy (fot. UG Hrubieszów)

lokalnej mieszkańców, centrum
wioski tematycznej i miejscem
gdzie przyjmowani są turyści, a
rodziny z dziećmi z sąsiednich
miejscowości i miasta spędzają
wolny czas. Wsparcie działań podejmowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w prowadzeniu wioski tematycznej (m.in. oferowanie
przejażdżki wozem cygańskim po
terenie miejscowości), skutkuje
wspaniałą promocją wsi, a także
całej Gminy Hrubieszów. Od początku jej istnienia, czyli od 2012
roku z oferty wioski tematycznej
skorzystało około 6 tys. turystów.
W sołectwie Moroczyn działa

także Zespół Wokalno-Teatralny
„Czerwona Jarzębina”, który dzięki wsparciu organizacyjnemu i
finansowemu z funduszu sołeckiego, może zachwycać pięknymi
strojami i promować miejscowość
na scenach nie tylko gminy czy
powiatu, ale również całego województwa.
Szanowny Panie Romanie, dziękujemy za wieloletnią współprace oraz wyrażamy przekonanie,
że dalej będziemy realizowali kolejne przedsięwzięcia mające na celu
rozwój i integracje społeczności lokalnej Gminy Hrubieszów.
Urząd Gminy Hrubieszów
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Co ciekawego w Gminie Hrubieszów?
Gmina Hrubieszów nie odpoczywała ani w czasie wakacji, ani w czasie pandemii.
Podjętych zostało wiele działań, by mieszkańcom żyło się lepiej.
Zapraszamy do zapoznania się
z rezultatami pierwszego w tym
roku etapu prac w zakresie drogownictwa na terenie Gminy
Hrubieszów w miejscowościach:
Ślipcze, Cichobórz, Kułakowice
Pierwsze, Czumów, Moniatycze, Białoskóry i Stefankowice
– Kolonia. Łącznie w tym etapie aktualnie przebudowanych
lub wyremontowanych zostało
4 518 m dróg w ramach planu
budownictwa drogowego na
2021 r. W ramach poniższych
inwestycji wydatkowane zostało 1 494 072,05 zł z czego
851 144,01 zł dofinansowane zostało ze środków zewnętrznych.
Poniżej przedstawiamy Państwu
szczegółowy opis oraz zakres
wykonanych prac w poszczególnych miejscowościach.
Kułakowice Drugie: przebudowa drogi gminnej nr 111081L.
Zakres prac objął wyrównanie
istniejącej
podbudowy
(zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po
zagęszczeniu do 10 cm. Skroplenie nawierzchni asfaltem
oraz ułożenie dwóch warstw
z
mieszanek
mineralno-bitumicznych, warstwy wiążącej
o grubości do 4 cm po zagęszczeniu oraz warstwy ścieralnej
o grubości 3 cm po zagęszczeniu.
Długość 1300 m, szerokość 3 m
oraz 5 m na mijance. Koszt inwestycji wyniósł 282 875,40 zł z czego 100 000,00 zł pochodziło ze
środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego, którego
dysponentem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.
Ślipcze: przebudowa drogi gminnej nr 111102L. Zakres prac objął
poszerzenie istniejącej podbudowy oraz wyrównanie tłuczniem sortowanym o grubości
do 10 cm po zagęszczeniu, ułożeniu dwóch warstw z mieszanki
mineralno-bitumicznej o łącznej
grubości 8 cm po zagęszczeniu,
utwardzenie poboczy i zjazdów
do posesji oraz oznakowanie
pionowe. Długość 950 m, szerokość 5,5 m, koszt inwestycji
wyniósł 628 089,50 zł z czego
314 045,50 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 314 044,00 zł
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Cichobórz: przebudowa drogi wewnętrznej - działki nr 374
i 375 – zakres prac objął poszerzenie istniejącej podbudowy
oraz wyrównanie tłuczniem

Przebudowana droga w Cichobórzu (fot. UG.Hrubieszów)

sortowanym o grubości do
10 cm po zagęszczeniu, ułożeniu dwóch warstw z mieszanki
mineralno-bitumicznej o łącznej grubości 8 cm po zagęszczeniu, utwardzenie poboczy
i zjazdów do posesji. Długość
998 m, szerokość 3,5m oraz 5 m
na mijankach, koszt inwestycji:
338 568,08 zł cała kwota sfinansowana została z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Białoskóry : Remont drogi gminnej nr: 111156L. Zakres prac objął odsłonięcie krawędzi jezdni, oczyszczenie i skroplenie
nawierzchni emulsją asfaltową,
wykonanie warstwy wiążącej
z masy bitumicznej o grubości 4 cm po zagęszczeniu oraz
warstwy ścieralnej o grubości
3 cm po zagęszczeniu. Długość
500 m, szerokość 3 m, koszt inwestycji 82 287,00 zł Inwestycja sfinansowana z funduszy
sołeckich oraz budżetu gminy.
Moniatycze: remont drogi gminnej nr: 111085L. Zakres prac objął
odsłonięcie krawędzi jezdni, wykonanie podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
o grubości 10 cm po zwałowaniu,
wykonanie warstwy wiążącej
z masy bitumicznej o grubości
4 cm po zagęszczeniu oraz warstwy ścieralnej o grubości 3 cm
po zagęszczeniu. Długość 260 m,
szerokość 3,5 m, koszt inwestycji
65 282,25 zł. Inwestycja sfinansowana została z funduszy sołeckich oraz budżetu gminy.
Czumów: Remont drogi gminnej
wewnętrznej. Zakres prac objął odsłonięcie krawędzi jezdni,

wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm
po zwałowaniu, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm
po zagęszczeniu. Długość 305 m,
szerokość 3,5 m, koszt inwestycji
63 964,61 zł. Inwestycja sfinansowana została z funduszy sołeckich oraz budżetu gminy.
Stefankowice Kolonia: remont
drogi gminnej nr: 111153.1L.
Zakres prac objął odsłonięcie
krawędzi jezdni, oczyszczenie
i skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 6 cm
po zagęszczeniu. Długość 205m,
szerokość 3 m, koszt inwestycji
33 005,21 zł. Inwestycja sfinansowana została z funduszy sołeckich oraz budżetu gminy.
Profilaktyka zdrowotna
w Gminie Hrubieszów.
Dnia 18 sierpnia na terenie Gminy
Hrubieszów odbyły się bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku boreliozy. Realizacja powyższego przedsięwzięcia była
możliwa dzięki współpracy nawiązanej pomiędzy Wójtem Gminy Hrubieszów oraz Dowódcą 2.
Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka
Dobrzańskiego Hubala w ramach
projektu „Profilaktyka boreliozy w województwie lubelskim”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest
zmniejszenie ryzyka zachorowania na boreliozę oraz zwiększenie skuteczności wykrywania zakażeń borrelia burgdorferi. Jest
to możliwe poprzez zwiększenie
wiedzy i świadomości na temat
zagrożeń zdrowotnych związanych z chorobami odkleszczowymi oraz wykonanie badań
diagnostycznych w kierunku
boreliozy. Wzmocnienie działań
profilaktycznych, poprzez ukierunkowaną edukację oraz wzrost
ilości wykonywanych badań
diagnostycznych w celu wczesnego wykrycia choroby zwiększającego skuteczność leczenia
w konsekwencji przyczyni się
do wydłużenia aktywności zawodowej uczestników projektu,
w szczególności w grupie ryzyka (rolnicy, leśnicy i myśliwi).
Na bezpłatne badania w kierunku boreliozy zorganizowanych
w miejscowości Brodzica zgłosiło się 40 mieszkańców Gminy Hrubieszów. Dodatkowo
w sierpniu na terenie Gminy
Hrubieszów przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach stacjonował szczepieniobus, w którym
każdy z mieszkańców naszej
gminy mógł skorzystać z możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19 z czego skorzystało
20 mieszkańców Gminy Hrubieszów.
Piłkarskie wakacje
z Huraganem
GKS
Huragan
Hrubieszów
przy współpracy z Gminą Hrubieszów, myśląc o młodych
mieszkańcach naszego terenu,
zorganizowali cykl otwartych
treningów piłki nożnej. Trenerzy odwiedzili pięć miejscowości

naszej Gminy: Czerniczyn, Brodzica, Stefankowice, Husynne
oraz Mieniany gdzie na gminnych obiektach sportowych
spotykali się z dziećmi, które
mogły zobaczyć jak wyglądają
profesjonalne treningi piłkarskie
prowadzone przez licencjonowanych trenerów UEFA. Zajęcia prowadzone były zarówno
dla dziewcząt jak i chłopców
w przedziale wiekowym od
6 do 13 lat. Finałem cyklu spotkań w ramach „Piłkarskich Wakacji z Huraganem” był piknik
piłkarski, zorganizowany w dniu
21.08.2021r. w Teptiukowie,
w którym udział wzięły trzy
najmłodsze grupy z Huraganu
oraz adepci, którzy brali udział
w treningach, a także liczna grupa rodziców. W trakcie trwania
pikniku rozegrano turniej, w którym wzięło udział pięć zespołów
akademii GKS Huraganu Hrubieszów, zespół adeptów, zespół rodziców oraz zespół trenerów.
Wszystkie mecze rozegrane zostały na bardzo wysokim poziomie. Widać było bardzo duże
zaangażowanie zarówno wśród
zawodników jak i rodziców. Najwięcej emocji przyniosło spotkanie pomiędzy drużyną akademii,
a zespołem rodziców, w którym
bardzo aktywnie udział brały
mamy naszych młodych piłkarzy. Każda z drużyn biorących
udział w Turnieju otrzymała pamiątkowy Puchar od Wójta Gminy Hrubieszów.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i liczymy na jeszcze większe
zainteresowanie naszej społeczności przy kolejnych przedsięwzięciach realizowanych wspólnie z GKS Huragan Hrubieszów.
Urząd Gminy Hrubieszów

Dzieci i rodzice aktywnie spędzające czas z Huraganem(fot. UG.Hrubieszów)
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Seniorzy na wakacjach
Czerwiec i lipiec to miesiące, które aktywni seniorzy z Gminy
Hrubieszów będą wspominać jeszcze przez długi czas.
Spotkanie integracyjne
oraz lawendowe warsztaty
z uczestnikami Klubu Seniora
„Srebrne Świerki”
Na początku czerwca animatorzy GOK Wołajowice spotkali
się z uczestnikami Klubu Seniora „Srebrne Świerki” z Kułakowic Trzecich. Było to pierwsze
spotkanie z seniorami od czasu
ogłoszenia pandemii. Po okresie
izolacji miło było spędzić czas
razem, oczywiście z zachowaniem procedur bezpieczeństwa
związanego ze stanem epidemicznym. Wizyta w Klubie Seniora miała na celu integrację
zespołu po czasie izolacji. W tym
procesie pomogła zabawa „Koło
komunikacji”, która uczy działania zespołowego oraz integruje

zespół. 30 czerwca, ta sama wyjątkowo aktywna grupa seniorów
z Kułakowic Trzecich, gościła
na „Lawendowych warsztatach”
u Renaty Mirowskiej-Cybis w Moniatyczach. Na początku spotkania seniorzy obejrzeli lawendowe
gospodarstwo, wnętrze domu
oraz obejście. Następnie odbyły
się warsztaty, które miały miejsce
w specjalnie przygotowanej do
tego stodole. Podczas pierwszej
części warsztatów, które poprowadziła pani Renata, seniorzy
wykonali zapachowe lawendowe
woreczki oraz smużki. W przerwie każdy mógł spróbować lawendowej herbaty oraz kawy.
Drugą część warsztatów poprowadzili animatorzy GOK. Razem
z seniorami wykonali lawendowe kartki metodą scrapbookingu

Z wizytą w Lawendowym Gospodarstwie (fot. GOK Wołajowice)

oraz lawendowe widoczki, które
każdy może powiesić w swoim
domu. Na zakończenie pani Renata przygotowała lawendowy
poczęstunek. Takie spotkania
służą zacieśnianiu więzi, wymiany poglądów oraz pomysłów.
Podczas pierwszego spotkania
narodził się pomysł wspólnej wycieczki, na którą seniorzy wyjadą
już wkrótce z animatorami GOK.
Wycieczka
Klubu
Seniora
„Srebrne Świerki” do Krasnobrodu i Zagrody Guciów
20 lipca Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą
w Wołajowicach zorganizował
wycieczkę do Krasnobrodu dla
Klubu Seniora „Srebrne Świerki”
z Kułakowic Trzecich. Wycieczka została współfinansowana
przez Wójta Gminy Hrubieszów
Tomasza Zająca. Pierwszym
punktem wycieczki była Kaplica „na wodzie”, pod którą biją
źródła, a wypływająca woda posiada cudowne, uzdrawiające
właściwości. Można było tam
spędzić czas na zadumie wśród
pięknych kwiatów i krzewów,
wokół których wije się dróżka
z umieszczonymi tam stacjami
różańcowymi. Każdy mógł napełnić butelkę cudowną wodą.

Seniorzy przy Kaplicy na Wodzie w Krasnobrodzie (fot. GOK Wołajowice)

Kolejnym punktem wycieczki był
Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie, który od ponad 300 lat jest
znanym ośrodkiem Kultu Maryjnego. Na dziedzińcu klasztoru
znajduje się ptaszarnia prezentująca interesujące okazy egzotycznych ptaków. Można tu oglądać
m.in. pawie, kuropatwy, różne
gatunki bażantów i gołębi. Przy
Sanktuarium Maryjnym znajduje
się również Muzeum Wieńców
Dożynkowych, w którym można podziwiać ręcznie wykonane
wieńce dożynkowe z całego regionu. W podwórzu przyklasztornym można zwiedzać Krasnobrodzkie Muzeum Parafialne,
w którym znajduje się Muzeum
Wsi Krasnobrodzkiej. Gromadzi
ono nieużyteczny już dziś sprzęt
gospodarczy i domowy oraz
narzędzia pracy wiejskich rzemieślników. Na piętrze budynku można podziwiać eksponaty
biologiczne oraz skamieniałości
roślin i zwierząt żyjących miliony
lat temu. W budynku znajduje się
również ekspozycja garncarstwa

krasnobrodzkiego. Następnie
uczestnicy wycieczki zwiedzili
kamieniołom oraz wieżę widokową, z której widać panoramę miasta. Na naszej trasie znalazł się
również spacer po leśnej ścieżce
do Kaplicy Świętego Rocha. Na
zakończenie pobytu w Krasnobrodzie seniorzy po raz pierwszy pojechali nad zalew, który
znajduje się na rzece Wieprz.
Kolejnym punktem wycieczki
była Zagroda Guciów. Odbyły się
tutaj warsztaty garncarskie, podczas których każdy, pod okiem
instruktora miał możliwość ulepienia samodzielnie pracy z gliny
na kole garncarskim. Wykonane
garnki uczestnicy mogli zabrać
ze sobą w postaci pamiątki. Będą
one zdobiły Izbę Regionalną,
którą seniorzy prowadzą w Kułakowicach Trzecich. Wycieczka
trwała cały dzień, a pogoda sprzyjała do samego końca. Uczestnicy
Klubu Seniora „Srebrne Świerki”
to bardzo aktywna grupa i już
snują plany na kolejny wyjazd.
Malwina Filańska-Marcych
GOK Wołajowice

Kredens żywności Gminy Hrubieszów
Zbliżająca się jesień to dobry czas, by
skorzystać z dobrodziejstw natury, zwłaszcza
z cukinii, w którą obfituje nasz region.
Zapraszamy do zapoznania się z przepisami
Gminy Hrubieszów, które będą publikowane
na łamach Roztoczańskiego Głosu. Tym razem
przepis na zupę - krem z cukinii.
Składniki:
•
•
•
•
•

40 dag cukini
1 cebula
1 ząbek czosnek
0,5 l bulionu
sól, pieprz,
Sposób wykonania:

Cukinię umyj, pokrój w drobne paski, a cebulę w kostkę.
Na rozgrzanej oliwie usmaż
cebulę,
następnie
dodaj

roztarty czosnek, wymieszaj i dodaj cukinię, dodaj sól
i pieprz do smaku. Smaż na
dużym ogniu ok. 10 min.,
od czasu do czasu mieszając. Następnie całość przełóż
do gotującego się bulionu, gotuj ok. 20 min.
Zupę zmiksuj blenderem,
aż uzyskasz jednolity krem.
Materiał nadesłany
przez Stowarzyszenie
Kobiet Gminy Hrubieszów - Polskie Kwiaty

Zupa krem z cukinii (fot. Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów - Polskie Kwiaty)
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Życie wokół nas

„Tatowisko” - czas dla taty i dziecka
W czasach, gdy mówi się, że ojcostwo, jako rola rodzicielska, staje się zbyteczna, pojawiają się
tatusiowie, którzy postanawiają spędzać ze swoimi pociechami jak najwięcej czasu. Zasada jest
jedna: dobra zabawa z tatą. Czym jest „Tatowisko”? O spotkaniach wakacyjnych w rozmowie
z Ewą Monastyrską powiedział Sebastian Cybulski.
Ewa Monastyrska: Co to jest „Tatowisko” i od kiedy funkcjonuje
ta forma? Jak pojawił się ten pomysł?
Sebastian Cybulski: Tatowisko
to kilkudniowe wakacyjne obozy, w których uczestniczą ojcowie
i dzieci. Organizujemy je już od
5 lat. Nazwa tego wydarzenia
ma podkreślać, że chodzi w nich
o kształtowanie w nas, uczestnikach tych spotkań, postawy bycia
świadomym ojcem. Tatowisko
to magiczne chwile, które pozwalają nam stworzyć jeszcze silniejsze
więzi z dziećmi. Chcemy cieszyć
się każdą chwilą spędzoną wspólnie z naszymi dziećmi. Dzieciństwo to bardzo krótki czas w życiu, więc wykorzystujemy go jak
najintensywniej, będąc z naszymi
dziećmi. Skąd pomysł? Z potrzeby naszej i naszych dzieci, by było
w naszym życiu „coś”, jakieś wydarzenie, które podkreślać będzie
tę niesamowitą więź między nami,
co stanie się naszą tradycją, odbywającą się co roku, podkreślającą jednoczośnie jak jesteśmy dla
siebie ważni. Istotne jest także to,
że moje życie zawodowe związane jest z pracą z dziećmi w ośrodku opiekuńczo – wychowawczym.
Od wielu lat pracuję z dziećmi
jako wychowawca/rodzic zastępczy. Moim podopiecznym ojca
nigdy tak naprawdę nie zastąpię,
ale staram się być jak najlepszym
wychowawcą, przyjacielem, a praca ta jeszcze bardziej utwierdza
mnie w tym, że rodzina, bliskość
matki i ojca w życiu dziecka jest
najważniejsza. To filar ich przyszłego szczęśliwego i świadomego
życia.
Kto bierze w nich udział w Tatowisku?
W Tatowisku uczestniczą oczywiście ojcowie z dziećmi. Z różnych części Polski. Mam w tym
czasie nie ma z nami. Czas na
R

E

K

L

A

M

A

Tatowisku jest tylko nasz: ojca
i dzieci. Wiek dziecka nie ma znaczenia. Są z nami dzieci 2-letnie,
ale także nastolatki. Ważne by ojciec i dzieci chciały przyjechać
i wspólnie ze wszystkimi celebrować ten czas, który jest dla nas.
Spotykamy się na Roztoczu, możemy cieszyć się bliskością wspaniałej przyrody, która jest dla nas
na wyciągnięcie ręki. Pierwszy
nasz obóz odbył się w Hutkach,
drugi w Suścu, a trzy ostatnie
w nie tak odległym Krasnobrodzie.
Zatrzymujemy się w domkach

mężczyzny, który jest obok, jako
doradca, przyjaciel, kogoś na kogo
może liczyć. Ojciec to pierwszy
mężczyzna w życiu córki, który buduje jej poczucie własnej wartości
i jej samoocenę. Uświadamiamy
sobie to wszystko spędzając czas
z naszymi dziećmi.
Jak reagują dzieci na możliwość
spędzenia czasu z tatą?
Dzieci które już były na Tatowisku,
zaczynają pakowanie walizek i plecaków już pół roku przed obozem
twierdząc, że nie mogą się doczekać kiedy pojadą na Tatowisko.

bo spotykamy się razem już od kilku lat.
W dzisiejszych czasach świadomy i aktywny tata jest chyba niemodny albo przynajmniej rzadko
spotykany. Co Pan o tym myśli?
Wy robicie coś innego…
Nie zastanawiałem się też nigdy
nad tym, czy to, co robimy jest
modne czy nie. Wiem natomiast,
że ja i moimi przyjaciele, jak również ojcowie którzy dołączają
do nas robimy to, co czujemy i czego potrzebują nasze dzieci. Dla nas
bycie ojcem to powód do radości

Uczestnikom Tatowiska zawsze dopisują dobre nastroje (fot. Sebstian Cybulski)

letniskowych wśród przyrody
i świetnie się bawimy. Kolejną rzeczą bardzo ważną jest przeżycie
przygody z tatą. Jak napisał John
Eldredge w książce którą bardzo
polecam „Dzikie serce”: synowie
chcą zdobywać, ryzykować, walczyć… Chłopcy bardzo często słyszą
tylko: nie bądź agresywny, nie hałasuj, nie rób bałaganu, nie wariuj.
Natomiast córki potrzebują wzoru

Bawią się z nami świetnie. Można
wysunąć takie wnioski na podstawie tego, jak entuzjastycznie reagują na zajęcia, które razem organizujemy: warsztaty robienia gofrów,
warsztaty plastyczne, konkursy
czy wycieczki rowerowe. Świetnie
się razem bawimy. Poza tym nawiązują przyjacielskie relacje z innymi
dziećmi na naszym wyjeżdzie. Co
roku chcą wracać na Tatowisko,

i dumy. Poza tym od czerwca
tego roku Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej rozpoczęło
realizację ogólnopolskiej kampanii „Ojcostwo to przygoda życia”,
więc nie tylko my promujemy
taką postawę w naszym społeczeństwie.
Jak wyglądają takie wakacje
z dziećmi. Jaki jest przewidywany program?

Program tych kilkudniowych spotkań jest tak zorganizowany, by
od rana do wieczora dzieci i ojcowie byli aktywni. Nie ma mowy
o siedzeniu przed telewizorem,
komputerem czy ze smartfonem
w ręku. Dzień zawsze zaczynamy
od porannej gimnastyki. Ćwiczą razem ojcowie i dzieci. Razem jemy
śniadanie, jedziemy rowerami na
wycieczkę. Dzieci zawsze pierwszego dnia dostają wyprawkę,
w której znajdują się materiały rysunkowe, ponieważ zawsze organizujemy na Tatowisku konkursy
plastyczne. Zawsze coś się dzieje.
Wieczorami są wyprawy z latarkami, rozpalamy ognisko, pieczemy
kiełbaski i cieszymy się wspólną
ciszą, którą przynosi noc. Nawet
takie milczenie razem jest pięknym przeżyciem. Na obozie każdy
tata jest za coś odpowiedzialny.
Przygotowujemy wcześniej podział zadań, więc przez cały pobyt
każdy aktywnie pomaga i wspiera
w realizacji programu który mamy
przygotowany.
Dlaczego według Pana obecność
ojca w rodzinie, świadoma obecność, jest tak ważna?
Bez poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i miłości dziecko nie będzie
pewnym siebie, zdrowym emocjonalnie i szanującym innych dorosłym człowiekiem. To są filary jego
przyszłego życia. Dać mu je może
człowiek, który ma świadomość
tego, jaką misją i odpowiedzialnością jest kształtowanie osobowości
młodego człowieka, który kiedyś
będzie dorosły. I może to być nie
tylko matka, czy ojciec, ale każdy
dorosły człowiek, pod opieką którego znajduje się dziecko: dziadek,
babcia, starsze rodzeństwo, ciotka,
wujek czy nauczyciel. Ojciec przy
tym jest dla dziecka wzorem mężczyzny, wzorem cech męskich,
jakie poszukiwać będzie dziecko
CIĄG DALSZY NA STR. 12
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Życie wokół nas

w dorosłym życiu. Dla nas mężczyzn, ojców ważne jest przy tym
to, by nie wstydzić się okazywania uczuć dziecku, by pokazywać
innym, że mężczyzna, może być
wrażliwym i silnym jednocześnie.
Współczesny świat próbuje małymi krokami usunąć ojców z życia
rodzinnego. Ojcowie, jeśli już muszą być w rodzinie, służą ewentualnie do zarabiania pieniędzy.
Czy tak rzeczywiście jest?
Tak. To o czym Pani wspomina ma
miejsce. Jednak chcę podkreślić,
że trudno tak po prostu oceniać
postępowanie innych ludzi oraz
ich relacje rodzinne. Te sprawy
są często bardziej skomplikowane
niż się nam wydaje. Ja koncentruje się na tym, by być świadomym
ojcem i to jest dla mnie najważniejsze. Oczywiście musimy zapewnić
byt naszym dzieciom, troszczyć
się o ich potrzeby, ale w tym wszystkim trzeba pamiętać, że dziecko czeka każdego dnia na chwilę
z nami, nie na nasze prezenty,
ale na naszą uwagę, kiedy odłożymy wszystkie sprawy na bok i swój
czas oddamy dziecku.
Jak ten czas wykorzystują Panów
żony i co one na to?
Kiedy wyjeżdżamy nasze żony
mają czas dla siebie. Planują sobie

ten czas na odpoczynek, spotkania z przyjaciółmi czy odwiedziny
bliskich. Myślę, że nie mają nic
przeciwko naszym wyjazdom, skoro pozwalają nam na to już od kilku lat (śmiech…). Podczas naszego
wyjazdu mają zawsze możliwość
do codziennej rozmowy telefonicznej z dzieckiem. Myślę, że są dumne z tego, że ich mężowie chcą być
świadomymi ojcami (śmiech…).
Czy w dzieciach widać jakąś różnicę w zachowaniu? Zbliżyły się
do swoich tatusiów? Stały się odważniejsze? Może subtelnie odcięły pępowinę od mamy i domu?
Tak. Taki jest cel naszych obozów.
Chcemy, by dzieci wiedziały, że tata
to przyjaciel, który słucha, kocha
i pociesza tak samo jak mama. Nie
zastąpimy mam w wielu aspektach
wychowania, tak jak mamy nie
zastąpią ojców, ale dla wielu dzieci ten czas naprawdę buduje silne
więzi i wzmacnia wspólne relacje.
Odcięcie „pępowiny” dla niektórych dzieci jest trudne i to rozstanie
przeżywają bardzo, a co niektóre nawet zapominają o telefonie
do mamy, bo nie mają na to czasu.
Czy planujecie kontynuować Tatowisko w następnych latach?
Tak. Dopóki dzieci chcą to będziemy kontynuować nasze wyjazdy.

Dzieci i ojców biorących udział
w Tatowisku jest coraz więcej i to
bardzo cieszy! Chcemy powiększać
liczbę uczestników, tworzyć coś,
co daje i dzieciom i nam dużo satysfakcji. Te wspólne doświadczenia kiedyś będą wspaniałą historią,
która mam nadzieję będzie inspiracją dla innych. Chcemy utworzyć
w tym roku stowarzyszenie, które
będzie łączyło nas ojców do tego by
realizować wspólne cele związane
ze świadomym ojcostwem. Szukamy ludzi którzy by chcieli wesprzeć
nasze działania, sponsorów którzy
mogliby nas wesprzeć finansowo
byśmy realizowali więcej spotkań
nie tylko raz w roku. Chcielibyśmy
pozyskać środki na realizację innych projektów, które mamy w planach związanych z promowaniem
świadomego ojcostwa.
Czy ktokolwiek może dołączyć
do grupy? Jeśli tak to kiedy, jak
i w jaki sposób?
Absolutnie tak! Z uwagi na skromny budżet nie mamy dużych możliwości, ale jestem pełen nadziei, że
nasze Tatowisko rozwinie skrzydła
i będą realizowane dla każdego
kto będzie chciał pobyć ze swoimi dziećmi w tym czasie razem
z nami. Projekt TATOWISKO jak
również stowarzyszanie, które

niebawem powstanie będą udostępniane i ogłaszane w mediach
społecznościowych, można również pisać do nas na adres mailowy: tatowisko2022@gmail.com.
Jak wyglądało Tatowisko w tym
roku?
W tym roku spotkaliśmy się
w dniach 26-29 sierpnia w Krasnobrodzie. To bardzo klimatyczne
miejsce ze świetną bazą do wspólnych zabaw, położone blisko lasu,
łąk i stadniny koni, więc dzieci
mogły trenować kolejny raz swoje umiejętności jeździeckie. Mimo
pochmurnej i deszczowej pogody
dużo jeździliśmy na rowerach, organizowaliśmy zawody sportowe,
poranne ćwiczenia, warsztaty plastyczno-sensoryczne, czy robienie

farb z jogurtów. Tegoroczny konkurs plastyczny polegał na wykonaniu przez każde dziecko własnego portretu. To były wspaniałe
prace. Wieczorami organizowaliśmy wyprawy z latarkami, wspólne ogniska czy oglądanie bajek
w wieczornym kinie na świeżym
powietrzu. Każdy wyjazd jest wyjątkowy, każdy z uczestników wnosi coś nowego, z każdym rokiem
rodzą się nowe pomysły. Tatowisko
tworzą ludzie, to wspólne działania powodują, że te wyjazdy są tak
wyjątkowe, a pozytywne emocje
i wzruszenia towarzyszą później
we wspomnieniach.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Ewa Monastyrska

Dzieci rozwijają swoje talenty (fot. Sebstian Cybulski)

Serduszko Stasia umiera. Możemy pomóc.
Maleńkie serduszko Stasia powoli umiera. Jedynym ratunkiem jest operacja w USA! O wadzie serca dowiedzieliśmy
się jeszcze w ciąży, mimo wielu badań serca Stasia jeszcze w łonie matki do końca nie było wiadomo, w jakim
stanie będzie Synek po porodzie. Strach i niepewność towarzyszyły nam do samego rozwiązania.
Po porodzie okazało się, że nasz
mały Wojownik ma się całkiem
dobrze. Ostatecznie zdiagnozowano szereg wad serca m.in. skorygowane przełożenie wielkich
tętnic, ubytek w przegrodzie międzykomorowej, niedomykalnośc
2 stopnia zastawki trójdzielnej
(która u Stasia pełni inną funkcję
niż w zdrowym sercu) oraz anomalię Ebsteina. Następnego dnia
po porodzie został przetransportowany do USD w Krakowie. Spędził tam 2 tygodnie jedynie na obserwacji. Wada wydawała się być
poważna, ale nic nie wskazywało
na to, że jego stan miałby się w najbliższym czasie pogorszyć, a my
mieliśmy mieć czas na ustalenie
dalszego planu działania i regularne kontrole. Chcieliśmy cieszyć się
rodzicielstwem i patrzeć jak Staś
się rozwija.
Żyliśmy nadzieją, że będzie dobrze
i stabilnie, nikt nas nie przygotował
na to co miało się za chwilę wydarzyć. Nasze szczęście trwało jednak
tylko kilka tygodni. Niestety już
podczas drugiego echo serca okazało się, że nasza wada bardzo się
pogłębiła, nie mogliśmy uwierzyć
w to, co słyszymy od lekarzy – na-

Staś potrzebuje naszej pomocy (fot. Archiwum rodzinne)

sza wada jest skrajnie ciężka i nikt
w Polsce nie podejmie się operacji.
Rozpoczęlismy rozpaczliwe poszukiwanie specjalistów, którzy zechcą
pomóc. To, co lekarze zobaczyli
w echo serca chwilę później zaczęło mieć odzwierciedlenie w samopoczuciu synka. Jego stan zaczął
się stopniowo pogarszać. Stawał
się coraz bardziej apatyczny, sen-

ny, niechętny do zabawy, przestał
jeść i przybierać na masie. Trafiliśmy znów do szpitala w Krakowie.
Tam stan Stasia był już na tyle zły,
że musieliśmy się zdecydować na
założenie sondy, by go dokarmić
i dostarczać odpowiednią ilość
kalorii. Jego serduszko potrzebuje znacznie więcej energii niż serca dzieci w Jego wieku. Doustnie

przyjmowanie pokarmu stanowi
dla niego ogromny wysiłek, a każde
karmienie to dla nas ogromny stres.
Staś ma też mocno przyspieszony
oddech, nadal bardzo mało siły, nie
jest tak aktywny i uśmiechnięty
jak Jego 8 tygodniowi rówieśnicy.
Przeraża nas fakt, że nasze maleńkie Dziecko dopiero się urodziło,
a jego serce jest już tak niewydolne,

że wymaga ciągłego wlewu leków
wspomagających układ krążenia.
Nie chcemy pozwolić, aby nasz
Synek powoli odchodził z powodu
ciężkiej niewydolności serca, profesor del Nido z Bostonu zgodził się
podjąć operacji i dać naszemu Synkowi szansę, jednak czasu mamy
niewiele! Operacja musi być wykonana szybko, bo stan Stasia mimo
podawanych leków jest coraz poważniejszy. Błagamy o pomoc, błagamy o szanse dla naszego synka,
błagamy o ulgę w Jego cierpieniu
i szansę na normalne życie!
Operacja jest jednak bardzo kosztowna. Aby wyjechać do Stanów
i poddać Stasia leczeniu potrzebne
jest ponad 900 tys. zł. Liczy się każda złotówka. Leczenie można wesprzeć poprzez wpłatę pieniędzy na
stronie: www.siepomaga.pl/sercestasia. Dla Stasia to jedyna szansa.
Nie jest nam wstyd prosić o pomoc, bo wiemy, że dla każdego jego
uśmiechu warto poruszyć niebo
i ziemię. Sami jednak niewiele możemy zrobić, dlatego prosimy o pomoc wszystkich, którzy wiedzą, jak
życie jest cenne i ile szczęścia
Rodzice Stasia
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Życie Gminy Tomaszów Lubelski

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek
Ochotnicze Straże Pożarne dbają o bezpieczeństwo mieszkańców danego regionu. Często
poświęcają nie tylko swój prywatny czas, ale i zdrowie. Aby móc rzetelnie wykonywać swoje
obowiązki potrzebują profesjonalnego sprzętu, który ułatwi im pracę oraz sprawi, że będzie
ona znacznie skuteczniejsza. Na pomoc OSP wyruszyła Gmina Tomaszów Lubelski.
Gmina Tomaszów Lubelski
posiada 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
w tym 2 jednostki w Majdanie Górnym i Podhorcach
włączone do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Strażacy ochotnicy
uczestniczą w wielu akcjach
pożarniczych, w tym wyjeżdżają do pożarów i podtopień, reagują na zagrożenia
wspomagając działania Państwowej Straży Pożarnej.

Od wyposażenia ochotniczych straży pożarnych zależy poziom bezpieczeństwa
mieszkańców, jak też samych strażaków ochotników.
Dlatego, też władze Gminy
Tomaszów Lubelski starają
się poprawić komfort pracy ochotników, zaopatrując
jednostki OSP w niezbędny
sprzęt pożarniczy wysokiej
klasy. Wójt Gminy Marzena
Czubaj – Gancarz nawiązała
współpracę z Wiceministrem

Przekazanie auta dla OSP (fot. UG Tomaszów Lubelski)
R

E

K

L

A

M

A

Sprawiedliwości Marcinem
Romanowskim w ramach
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu
Sprawiedliwości, dzięki któremu pozyskuje środki finansowe na zakup sprzętu
i wyposażenia. Współpraca w ramach funduszu trwa
już trzy lata, w wyniku której
gmina pozyskała na rozwój
bazy sprzętowej niebagatelną kwotę 410 tysięcy złotych.
Ze środków ministerialnych
Wójt Gminy Marzena Czubaj-Gancarz zakupiła dwa
lekkie wozy bojowe będące
na wyposażeniu OSP Rogóźno-Kolonia i OSP Rabinówka
wraz ze sprzętem do usuwania lokalnych podtopień
oraz niezbędne wyposażenie
strażackie: mundury, buty
bojowe, defibrylatory, lizaki
świetlne, nożyce hydrauliczne, motopompy i agregaty
prądotwórcze. Nowe wyposażenie trafiło do wszystkich
jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy.
Ze środków budżetowych
gminy Tomaszów Lubelski
i Regionalnego Programu

Operacyjnego
Województwa Lubelskiego remontowane są również obiekty
remiz strażackich w Rudzie
Wołoskiej, Jezierni, Przeorsku, Rabinówce, Rogóźnie
-Kolonii i Typinie. W 2021
r. gmina Tomaszów Lubelski przeznaczyła na ten cel
kwotę 2,7 miliona złotych.
W 2020 r. została oddana
do użytku remizo-świetlica
w Szarowoli finansowana
środkami Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich i gminy
Tomaszów Lubelski, której
koszt zamknął się kwotą ponad 1,6 miliona złotych.
Dbałość o warunki pracy strażaków ochotników i bezpieczeństwo mieszkańców naszej
gminy jest priorytetem mojej
działalności – podkreśliła Marzena Czubaj-Gancarz Wójt
Gminy Tomaszów Lubelski.
Grzegorz Gałan

Remizo-świetlica w Szarowoli (fot. UG Tomaszów Lubelski)
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Program Katolickiego Radia Zamość
Poniedziałek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Muzyczny przekładaniec
03:00 Catechesi Tradendae/
Misyjne spotkania/
Inżynieria duchowości
05:10 Poranny pacierz i Godzinki
05:50 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:20 Radiowy Słownik Biblijny
06:25 DZIEŃ DOBRY
06:30 Transmisja Mszy św.
z Sanktuarium MB
Szkaplerznej w Tomaszowie.
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katechizm o rodzinie
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis
sportowy/ Prognoza pogody
09:40 Rozmowa dnia
10:00 Wiadomości/ Serwis z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10		 Piosenka Tygodnia
11:00		 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:35		 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:45		 Radiowy Słownik Biblijny
11:50		 Boże Słowo
11:55		 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05		 Wiadomości/ Serwis
sportowy/Prognoza pogody
12:10		 Piosenka Tygodnia
12:15		 Książka na antenie
12:30		 Wiadomości z życia Kościoła
12:40 Verbum Ecclesiae
12:50		 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
13:10		 Niedziela Radiowa (powtórka)
14:00 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
14:10		 Piosenka Tygodnia
14:40 Patron Dnia
14:45 Katecheza o rodzina
14:57		 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20		 Ewangelia dnia
15:25		 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa dnia
16:00 Co przyniósł dzień?
17:10Zjednoczeni w Duchu
18:00 Transmisja Mszy św.
z kościoła MBKP w Zamościu
19:00 Różaniec
19:30 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Misja specjalna
21:00 Apel Jasnogórski
21:20		 Katecheza o rodzinie
21:30		 Audycje samorządowe
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień?
23:45 Verbum Ecclesiae
23:55 Pasterski Głos
Wtorek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Zjednoczeni w Duchu
03:00 Misja specjalna
05:10 Poranny pacierz i Godzinki
05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:20 Radiowy Słownik Biblijny
06:25 Semper Fidelis
06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Józefa w Tomaszowie.
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości/radio z
kierowcą/Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza biblijna
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/Serwis z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10		 Piosenka Tygodnia
11:00		 Wiadomości/Radio z
kierowcą/Prognoza pogody

11:35		
11:45
11:50		
11:55		
12:00
12:05		

Złota Księga Dobrodziejów Radia
Radiowy Słownik Biblijny
Boże Słowo
Pasterski Głos
Anioł Pański
Wiadomości/ Serwis
sportowy/Prognoza pogody
12:10		 Piosenka Tygodnia
12:15		 Książka na antenie
12:30		 Wiadomości z życia Kościoła
12:40 Verbum Ecclesiae
12:50		 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/ Prognoza pogody
13:10		 Muzyka do obiadu
13:45		 Żyjemy w państwie prawa
14:00 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
14:10		 Piosenka Tygodnia
14:20 Książki na fali
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza biblijna
14:57 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20		 Ewangeliarz (Radio Warszawa)
15:25		 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień?
17:10 W służbie życiu (1 wt)/Audycja
pielgrzymkowa (2 i 4 wt)/
Audycja pro-life (3wt)
17:40 Kwadrans sejmowy (1 i 3 wt)
18:00 Transmisja Mszy św.
z zamojskiej katedry
19:00 Różaniec
19:30 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Nocna zmiana
21:00 Apel Jasnogórski
21:20		 Katecheza biblijna
21:30		 Music Box
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień?
23:45 Verbum Ecclesiae
23:55 Pasterski Głos
Środa
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Nocna zmiana
03:00 Music Box
05:10 Poranny pacierz i Godzinki
05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:20 Radiowy Słownik Biblijny
06:25 Semper Fidelis
06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Jana Pawła II
w Biłgoraju
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości/Radio z
kierowcą/Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o liturgii
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/ Serwis z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10		 Piosenka Tygodnia
11:00		 Wiadomości/Serwis
drogowy/Prognoza pogody
11:35		 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:45 Radiowy Słownik Biblijny
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości /Serwis
sportowy/Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:40 Verbum Ecclesiae
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/
Prognoza pogody
13:10 Roztoczański Ekopatrol
13:35		 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/ Serwis
sportowy/Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza o liturgii
14:57 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

15:20
15:25
15:40
16:00
17:35

Ewangelia dnia
Złota Księga Dobrodziejów Radia
Rozmowa Dnia
Co przyniósł dzień?
Przy kawie o prawie (2 i 4 śr)/
Audycja o zgromadzeniach
zakonnych (3 śr)
18:00 Transmisja nowenny do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy
i Mszy św. z kościoła pw. Świętej
Bożej Opatrzności w Zamościu
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Ad Maiorem Dei Gloriam
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza o liturgii
21:30 Porozmawiajmy o.../
Pójdź za Mną!
23:00 Co przyniósł dzień?
23:35 Żyjemy w państwie prawa
23:45 Verbum Ecclesiae
23:55 Pasterski Głos
Czwartek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
03:00 Porozmawiajmy o.../
Pójdź za Mną!
05:10 Poranny pacierz i Godzinki
05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:20 Radiowy Słownik Biblijny
06:25 Semper Fidelis
06:45 Patron dnia
07:00 Wiadomości/ Prognoza pogody
07:10 Transmisja Mszy św. z Watykanu
08:00 Wiadomości/Radio z
kierowcą/Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o kapłaństwie
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
		 Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/Serwis z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10		 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:45 Radiowy Słownik Biblijny
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:40 Verbum Ecclesiae
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/ Prognoza pogody
13:10 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Zapowiedzi diecezjalne
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza o kapłanstwie
14:57 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Ewangelia dnia
15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień?
17:10 Zamojszczyzna mniej znana/
Podróże dalekie i bliskie
18:00 Transmisja Mszy św.
z kościoła pw. św. Brata Alberta
w Zamościu/
		 Transmisja Mszy św. kościoła
w Dąbrowicy (2 czw.m-ca)
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Świat jest ciekawy
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza o kapłaństwie
21:30 Króluj nam Chryste
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień?
23:45 Verbum Ecclesiae
23:55 Pasterski Głos
Piątek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia

00:20
00:30
01:00
03:00
05:10
05:50
06:00
06:10
06:15
06:20
06:25
06:30

Złota Księga Dobrodziejów Radia
Poradnik radiowy
Świat jest ciekawy
Króluj nam Chryste
Poranny pacierz i Godzinki
Złota Księga Dobrodziejów Radia
Wiadomości z życia Kościoła
Pasterski Głos
Ewangelia dnia
Radiowy Słownik Biblijny
Semper Fidelis
Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
07:00 Wiadomości/ Prognoza pogody
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości/Radio z
kierowcą/Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o wierze
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/ Serwis
sportowy/Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/Serwis z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10		 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości/ Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:45 Radiowy Słownik Biblijny
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:40 Verbum Ecclesiae
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
13:10 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Zapowiedzi sportowe
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza o wierze
14:57 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Ewangelia dnia i rozważanie
15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa dnia
16:00 Co przyniósł dzień?
17:10 Lasy na Kresach
17:40 Leśny Flesz
18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Jana Chrzciciela
w Lipsku
k. Zamościa (1 pt.m-ca)/
z santuarium w Nabrożu
19:00 Koronka do Przenajdroższej
Krwi Pana Jezusa
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Wakacyjny wieczór z KRZ
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katechizm dla
średniozaawansowanych
21:30 PÓJDŹ ZA MNĄ (powtórka)
23:00 Co przyniósł dzień?
23:55 Pasterski Głos
Sobota
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Siloe
05:10 Poranny pacierz i Godzinki
05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:20 Radiowy Słownik Biblijny
06:25 Semper Fidelis
06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. Narodzenia NMP
w Strzyżowie
07:10 Amerykańska Częstochowa
07:45 Patron dnia
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza maryjna
08:40 Telegram z Jasnej Góry
09:00 Wiadomości/
		 Prognoza pogody
09:15 Przegląd prasy katolickiej
09:40 Roztoczański Ekopatrol
10:00 Wiadomości/
		 Prognoza pogody
10:10		 Piosenka Tygodnia
10:15 Leśne Radio
11:00 Wiadomości/
		 Prognoza pogody
11:10 Audycje samorządowe
11:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia

11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
13:00
13:10

Radiowy Słownik Biblijny
Boże Słowo
Pasterski Głos
Anioł Pański
Wiadomości/Prognoza pogody
Piosenka Tygodnia
W duchu św. Dominika
Wiadomości/Prognoza pogody
Audycje samorządowe/
Zamojszczyzna mniej znana/
Podróże dalekie i bliskie
14:00 Wiadomości/Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza maryjna
14:57 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Ewangelia dnia
15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Felieton Fundacji „Pomoc
Kościołowi w Potrzebie”
16:00 Wiadomości z życia Kościoła/
Prognoza pogody
16:10 Piosenka Tygodnia
16:15 Aktualności Radia
Watykańskiego
17:10		 Szkoły z wartościami/
Apostoowie-znani i nieznani/
Młodzi o młodych i dla
młodych/KUL-owskie rozmowy
18:00 Transmisja Mszy św.
z sanktuarium MB Łaskawej
w Lubaczowie
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:10 Roztoczańska Lista Przebojów
Ludowych/Tradycje Roztocza
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza maryjna
21:30 Muzyczne retrospekcje
		 - ks. Wojciech Iwanicki
22:40 Podzielmy się Słowem
23:55 Pasterski Głos
Niedziela
00:00 Bogurodzica
00:10 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
03:00 Muzyczne retrospekcje
05:10 Pacierz i Godzinki
05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:05 Pasterski Głos
06:10 Radiowy Słownik Biblijny
06:15 Księga (Radio Warszawa)
06:50 Katecheza niedzielna
07:00 Transmisja Mszy Świętej
z sanktuarium Nawiedzenia
NMP w Krasnobrodzie
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o
fundamentach wiary
08:40 Patron dnia
09:00 Podzielmy się Słowem
10:00 W duchu św. Dominika
11:10 Rozmowa Tygodnia
11:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:45 Radiowy Słownik Biblijny
11:50 Pasterski Głos
11:55 Anioł Pański
12:00 Transmisja Mszy św.
13:10 Katecheza niedzielna
13:30 Muzyczny przekładaniec
14:45 Patron dnia
14:50 Katecheza o
fundamentach wiary
14:57 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Koncert życzeń
16:45 Aktualności Radia
Watykańskiego
17:05 Niedziela Radiowa
18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Michała Archanioła
w Zamościu
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Catechesi Tradendae / Z
powołanymi o powołaniach
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza o
fundamentach wiary
21:30 Okruchy Tygodnia
22:00 Reportaż Fundacji
„Głos Ewangelii”
23:55 Pasterski Głos
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Dla Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość

Drodzy Przyjaciele Katolickiego Radia Zamość!
Katolickie Radio Zamość jest powołane do służby. Służy przede
wszystkim słuchaczom informacjami, reportażami, modlitwą, katechezą, audycjami, transmisjami
i dobrym słowem, ale też pełni
różnorakie funkcje promocyjne
i edukacyjne. Nowy, 2021 rok,
to czas wielkich wyzwań także
dla naszej Rozgłośni. Planujemy
poszerzać tematykę poruszaną
na falach naszego Radia, wprowadzać nowe, ciekawe audycje,
angażować kapłanów naszej diecezji, samorządowców oraz ludzi
świeckich do ścisłej współpracy,
by działalność Rozgłośni zawsze
przynosiła obfite owoce. Nieustannie 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 modlitwę jak i poprzez dobrowolne
wpłaty, dzięki czemu działalność
Rozgłośni może być nadal prowadzona niezależnie od innych

stacji radiowych. O każdym z Was
pamiętamy w codziennej modlitwie, a także w audycji Złota Księga Dobrodziejów Radia. Dzięki
Wam możemy nadal się rozwijać
i dzielić tym, co wartościowe. Aby
ta działalność mogła być jak najbardziej owocna chcielibyśmy zaprosić 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 oddziale 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
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