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Narodowe Czytanie 2022
3 września w całej Polsce 
czytano „Ballady i Romanse” 
Adama Mickiewicza. Ogólno-
polska akcja została zainicjo-
wana przez parę prezydencką 
w 2012 roku. Wybór tomiku 
poezji polskiego wieszcza nie 
był przypadkowy, ponieważ 
właśnie w tym roku przypada 
dwusetna rocznica ich pierw-
szej publikacji. 
– Dwieście lat temu w Wilnie zo-
stały wydane Ballady i romanse 
Adama Mickiewicza – zbiór po-
ezji, który zapoczątkował w Pol-
sce romantyzm. Młodzieńcze, 
a jednocześnie bardzo dojrzałe 
wiersze okazały się przełomowe 
i dzisiaj trudno wyobrazić sobie 
bez nich dalsze dzieje naszej lite-
ratury. (…) Romantyzm to istota 
polskości i fundament nowocze-
snej tożsamości naszego naro-
du. To epoka zmagań z zaborcą, 
utrwalona w biografii Adama 
Mickiewicza oraz tych wszyst-
kich polskich patriotów, uczest-
ników tajnych stowarzyszeń 

powstań, działaczy emigracyj-
nych i spiskowców, którzy na 
różne sposoby, w kraju i na ob-
czyźnie, czynem i słowem toczyli 
bój o suwerenną Rzeczpospolitą  
– pisał w liście Prezydent RP 
Andrzej Duda .
Akcja ma na celu propagowanie 
znajomości literatury narodo-
wej, aby nie była obecna tylko 
w kanonie lektur szkolnych, 
ale także w codziennym życiu 
społecznym Polaków. Podczas 
„Narodowego Czytania” frag-
menty dzieł odczytywane są 
publicznie, także w środkach 
masowego przekazu. Pomysło-
dawczynią jest Agnieszka Ce-
leda - dyrektor Biura Kultura. 
Pierwszą edycję akcji, podczas 
której był czytany „Pan Tade-
usz”, zainicjował Prezydent RP 
Bronisław Komorowski..
W naszym regionie „Balla-
dy i Romanse” były czytane 
m.in. w Biłgoraju, Goraju, To-
maszowie Lubelskim i Zamo-
ściu. -Jestem przekonany, że po 

dzisiejszym spotkaniu wielu z nas 
sięgnie po tę lekturę i zastanowi 
się nad tym, co jest tam zawarte 
- mówił poseł RP Tomasz Zie-
liński, reprezentujący Ministra 
Edukacji i Nauki prof. Przemy-
sława Czarnka, podczas czyta-
nia w Zamościu. W Biłgoraju 
„Narodowe czytanie” przygoto-
wali seniorzy z Zespołu Teatral-
nego „Inspiracje” działającego 
przy biłgorajskim Uniwersyte-
cie Trzeciego Wieku. Do „Naro-
dowego Czytania” w Tomaszo-
wie Lubelskim przyłączył się 
wicemarszałek Województwa 
Lubelskiego, Michał Mulawa. 
Natomiast w Goraju treść „Bal-
lad i Romansów” przedstawia-
li członkowie Klubu Seniora 
w Goraju „Życie zaczyna się 
po...” oraz Stowarzyszenie Ko-
biet Goraja - Kobieta Aktywna.
W 2023 roku zostanie wspólnie 
przeczytana powieść pozytywi-
styczna Elizy Orzeszkowej pt. 
„Nad Niemnem”.

Anna JanczykNarodowe Czytanie w Biłgoraju (fot.: J. Ferens) Narodowe Czytanie w Tomaszowie Lubelskim (fot.: E. Monastyrska)

Narodowe Czytanie w Goraju (fot. nadesłane)

Narodowe Czytanie w Zamoścu (fot.: A. Czugała)
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Najlepsze dopiero przed nami
Końcówka lata oraz początek jesieni to czas szczególnie wyczekiwany przez 
amatorów grzybobrania uznawanego żartobliwie za jeden z naszych sportów 
narodowych. Każdego roku, właśnie w tym okresie, cała rzesza pasjonatów tej 
formy aktywnego wypoczynku na łonie natury może pochwalić się największymi 
zbiorami. 

Europa może nam 
pozazdrościć

Polska to istny raj dla grzybiarzy 
– w naszych lasach znajdziemy 
całą gamę jadalnych gatunków 
grzybów, a z uwagi na fakt, iż 
większością terenów leśnych za-
rządzają Lasy Państwowe, mo-
żemy bez żadnych ograniczeń 
korzystać z wielu dobrodziejstw 
jakie nam oferują, włącznie ze 
zbiorem darów runa leśnego. 
- W Polsce na grzyby może wybrać 
się każdy i zebrać na własny uży-
tek ile tylko będzie chciał, co nie 
jest już takie oczywiste w innych 
państwach europejskich – in-
formuje Marek Dziaduszyński, 
Inspektor Straży Leśnej RDLP 
w Lublinie. W większości nie-
mieckich landów dopuszczal-
ne jest zebranie maksymalnie 
do 2 kg grzybów, aby wyruszyć 
na grzyby we Włoszech trzeba 
posiadać specjalną licencję, we 
Francji jest to dozwolone do-
piero po uiszczeniu stosownej 

opłaty, zaś w Belgii czy Holan-
dii zabronione jest wynoszenie 
z lasu jakichkolwiek owoców 
leśnych i za złamanie tego zaka-
zu można zapłacić wysoką karę 
grzywny. – Na szczęście nasze 
prawo nie przewiduje w tym za-
kresie żadnych ograniczeń, poza 
tymi, które wynikają bezpośred-
nio z ustawy o lasach i wiążą się 
m.in. z zakazem wjazdu do lasu 
pojazdem silnikowym, zakazem 
zaśmiecania leśnych ostępów czy 
też celowego niszczenia grzybni 
w poszukiwaniu najładniejszych 
okazów – dodaje Dziaduszyński.

To takie proste
Niezależnie od tego czy ktoś 
jest grzybiarzem z kilkudziesię-
cioletnim stażem czy dopiero 
rozpoczyna swoją przygodę z tą 
formą aktywności, należy pa-
miętać o stosowaniu się do kilku 
bardzo prostych zasad. Pierw-
sza, najważniejsza jest taka, 
aby zbierać wyłącznie te grzyby, 
co do których jesteśmy w stu 

procentach pewni, że są jadal-
ne. Nie należy rozpoznawać 
niepewnych gatunków po sma-
ku, bo teza, że wszystkie trują-
ce gatunki mają zawsze gorz-
ki posmak jest mitem. W tym 
miejscu warto zaznaczyć, aby 
sięgać wyłącznie po w pełni 
wykształcone, dojrzałe okazy, 
które posiadają cechy pozwa-
lające na ich bezproblemową 
identyfikację. Aby nie uszkodzić 
grzybni, grzyby powinno się 
wykręcać lub delikatnie wyci-
nać, nie zapominając o tym by 
nie niszczyć gatunków, których 
nie zbieramy – są one źródłem 
pokarmu dla leśnej zwierzyny. 
Stanowczo odradzamy umiesz-
czanie grzybów w foliowych re-
klamówkach – zdecydowanie 
najlepszą opcją jest zbieranie ich 
do koszyka. Mając na względzie 
spokój wszystkich mieszkań-
ców lasu, nie można zapomi-
nać o zachowaniu ciszy pośród 
leśnych ostępów, a w trosce 

o ich czystość – zalecamy zabie-
ranie wszystkich śmieci ze sobą 
i pozostawienie lasu w takim 
stanie w jakim chcielibyśmy go 
zastać ponownie. Dobrą opcją, 
zwłaszcza dla mniej doświad-
czonych amatorów grzybobra-
nia, jest skorzystanie z atlasu do 
rozpoznawania grzybów – te są 
obecnie dostępne także w wersji 
online, podobnie jak aplikacja 
mapowa mBDL (mobilny Bank 

Danych o Lasach), która może 
stanowić nieocenioną pomoc 
w sytuacji zagubienia się w lesie. 
Życzymy samych udanych wy-
praw w poszukiwaniu grzybów, 
czego najlepszym odzwiercie-
dleniem będą kosze wypełnione 
po same brzegi. Do zobaczenia 
na leśnych ścieżkach!

Paweł Kurzyna
Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Lublinie

Grzyb (fot.: I. Bełz-Kawka, Nadleśnictwo Zwierzyniec)

Skup się na „Centrum”!
Wystawa fotograficzna utalentowanej Zamościanki Ady Gałan pozwala nam 
skupić się na „Centrum”, pokazując różne miejsca i różne historie. 
Autorką wystawy jest Ada Ga-
łan, maturzystka I Społecznego 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Unii Europejskiej w Zamościu. 
Pierwszy własny aparat kupiła 
w wieku 9 lat - wtedy zaczęła 
swoją przygodę z fotografią. Bę-
dąc w liceum, zaczęła uczęsz-
czać na zajęcia do Młodzieżowej 
Pracowni Fotografii „Negatyw” 
przy Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. Zamoyskiego w Zamościu. 
Od tamtej pory jej artystyczny 
rozwój nabrał rozpędu. Wiele in-
spiracji czerpie z podróży. Dzięki 
fotografowaniu utrwala pięk-
ne chwile, miejsca i ciekawych 
ludzi. Na swoich fotografiach 

dokumentuje relacje między-
ludzkie, pełne niezwykłych i za-
skakujących historii. Interesuje 
się psychologią i właśnie z tym 
kierunkiem wiąże swoją przy-
szłość.
„Centrum” to zbór fotografii 
przedstawiający różne miejsca 
i różne historie., który możemy 
obejrzeć w do 30 września br. 
w Galerii „Stylowy” przy ul. Od-
rodzenia 9 w Zamościu. Autorka 
konsekwentnie zmusza odbior-
cę do skupienia uwagi na cen-
trum kadru. Kwestionuje tym 
samym rygor kompozycyjny 
i świadomie nadaje szczególny 
sens fotograficznym obrazom. 

Sfotografowane przedmioty, 
zwierzęta i zjawiska przyrody 
uzyskują inne, ważniejsze zna-
czenie. Fotograf mniej uwagi 
poświęca człowiekowi, przed-
stawiając go na zdjęciach w me-
taforyczny sposób.
„Centrum” jest drugą, indywidu-
alną wystawą Ady Gałan. Pierw-
sza wystawa pt. „Santo Domin-
go” inaugurowała działalność 
Galerii „Pozytyw” Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Zamościu.

Artykuł nadesłany

(fot.: arch. prywatne Ady Gałan)
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Co nowego w Powiecie Hrubieszowskim?

Święto Wojska Polskiego
15 sierpnia 2022 r. w Hrubie-
szowie, odbyły się uroczystości 
upamiętniające rocznicę Bitwy 
Warszawskiej połączone z ob-
chodami Święta Wojska Polskie-
go. W kościele garnizonowym 
pw. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Hrubieszowie, od-
prawiona została uroczysta 
Msza Święta w intencji obroń-
ców Ojczyzny podczas wojny 
polsko - bolszewickiej oraz Żoł-
nierzy Wojska Polskiego w dniu 
ich święta. Następnie na placu 
przy pomniku 8. Bydgoskiego 
Pułku Piechoty, podniesiona 
została Flaga Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz odśpiewany 
Hymn Polski. Po odczytaniu li-
stu Ministra Obrony Narodowej, 
Dowódca 2. Pułku Rozpoznaw-
czego im. mjr. Henryka Dobrzań-
skiego „Hubala” w Hrubieszowie 
- płk Jakub Garbowski wraz ze 
Starostą Hrubieszowskim Anetą 
Karpiuk wręczyli okolicznościo-
we akty mianowania, odznacze-
nia i wyróżnienia. Następnie od-
czytany został apel pamięci oraz 
wykonana salwa honorowa. 
Delegacja Powiatu Hrubieszow-
skiego, reprezentowana przez 
Starostę Hrubieszowskiego Ane-
tę Karpiuk, Wicestarostę Marka 
Katę, Członka Zarządu Powiatu 
Marcina Zająca oraz Radnego 
Rady Powiatu w Hrubieszowie 
Jerzego Czerwa, złożyła kwiaty, 
oddając cześć pamięci poległym 
bohaterom. Uroczystość zakoń-
czył koncert solistki z zespołu 
„Hubal”.

Starosta Hrubieszowski
 - Aneta Karpiuk

Święto Wojska Polskiego fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

XXI Powiatowy Przegląd 
Piosenki Żołnierskiej 

i Partyzanckiej 
Uchanie 2022 za nami!

Starosta Hrubieszowski Aneta 
Karpiuk wraz z Wójtem Gminy 
Uchanie Leszkiem Czerwonką, 
otwierając wydarzenie życzyli 
wszystkim zespołom, solistom 
oraz duetom udanej prezenta-
cji, a przybyłym na wydarzenie 
mieszkańcom wspaniałej zaba-
wy! Po przesłuchaniu prezen-
tacji 15 zespołów śpiewaczych, 
3 solistów i 1 duetu, Komisja 
Konkursowa w składzie: Paweł 
Kłosiński - Dyrektor Wydzia-
łu Organizacji, Kultury Sportu 
i Promocji Starostwa Powiato-
wego w Hrubieszowie, członek 
kapeli „Horodlacy” z Horodła, 
Michał Kołtun - wodzirej, kon-
feransjer, gitarzysta i członek ze-
społu muzycznego „Riders” oraz 
Paweł Bobel - gitarzysta w ze-
spole „Orion”, Kapeli „Kwintesek-
cja Band” i zespole „Kwadrans”, 
dokonała następującej oceny 
i postanowiła przyznać:
W kategorii zespół śpiewaczy 
z kapelą:
I miejsce „Kapela Mirecka”,
II miejsce „Ostrowiacy” z Ostrów-
ka,
III miejsce „Lotos” z Werbkowic.
W kategorii zespół śpiewaczy 
z podkładem muzycznym lub 
instrumentem:
I miejsce „Na Granicy”,
II miejsce „Zorza” z Uchań,
III miejsce „Na Jeden Raz”. 
W kategorii solista:
I miejsce Weronika Kruk,
II miejsce Martyna Hajduk,
III miejsce Dorota Kruk.
W kategorii duet:
I miejsce Duet wokalny działają-
cy przy GOK Werbkowice Eweli-
na i Wiktoria.
Szczególne wyróżnienie Staro-
sty Powiatu Hrubieszowskiego 
– Anety Karpiuk da Zespołu 
„Echo” z Trzeszczan.

XXI Powiatowy Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej Uchanie 2022
(fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

Szczególne wyróżnienie Wójta 
Gminy Uchanie – Leszka Czer-
wonki dla Zespołu „Stokrotki” 
z Nieledwi.
To właśnie dziś - bardzo istot-
na jest aktywizacja mieszkań-
ców oraz budowanie natural-
nych więzi społecznych. Wasz 
szczery uśmiech i radość jest dla 
nas największym podziękowa-
niem! Seniorzy dali się porwać 
wspaniałej muzyce - niczym 
nie ustępując młodym, tańcząc 
i wspólnie biesiadując przy re-
pertuarze Zespołu „Niepokorni” 
z Trzeszczan, Zespołu Orion oraz 
występu Pani Reginy Iwan z Ho-
rodła!
Pragniemy serdecznie pogratu-
lować wszystkim zespołom, so-
listom oraz duetom, które wzię-
ły udział w przeglądzie oraz już 
dziś zapraszamy Państwa za rok 
– mamy nadzieję, że spotkamy 
się w jeszcze większym gronie!

Niespodzianka dla Mamy!
Z inicjatywy Starosty Hrubie-
szowskiego Anety Karpiuk 
oraz Dyrektora SP ZOZ w Hru-
bieszowie Alicji Jarosińskiej, 
po raz kolejny zorganizowaliśmy 
wielką akcję, w której docenia-
my wszystkie mamy, które uro-
dziły w 2022r., wybierając jako 
placówkę Powiatowy Szpital 
w Hrubieszowie!
Starosta Hrubieszowski Aneta 
Karpiuk wraz z lek. med. Pa-
nem Jarosławem Cybulskim 
nagrodzili wszystkie mamy, które 
wyraziły zgodę na udział w akcji 

XXI Powiatowy Przegląd Piosenki 
Żołnierskiej i Partyzanckiej

Uchanie 2022 (fot.: arch. Starostwa
Powiatowego w Hrubieszowie)

oraz przybyły na miejsce wrę-
czenia wyprawek. 
Każda mama otrzymała perso-
nalizowane body z certyfikatem 
urodzenia, na którym umieścili-
śmy imię, datę urodzin, długość 
oraz wagę noworodka. Ponadto 
do każdego zestawu dołączyli-
śmy powitalny kocyk, pamiątko-
wy list gratulacyjny oraz drobne 
słodkości. 
Akcja ma na celu docenienie 
młodych rodziców, którzy po-
siadają swój ośrodek życia w Po-
wiecie Hrubieszowskim. Samo 
wydarzenie było świetną oka-
zją do rozmowy oraz integracji 
z mieszkańcami! 
Warto dodać, że w Powiatowym 
Szpitalu w Hrubieszowie funk-
cjonuje tzw. „dieta mamy”, która 
zapewnia pożywne posiłki ob-
fitujące w niezbędne składniki 
odżywcze - potrzebne do za-
pewnienia sił i energii kobietom 
przed porodem. To wspaniałe 
uczucie zobaczyć zadowolenie 
Mieszkańców, którzy obdarzyli 
zaufaniem Szpital Powiatowy 
w Hrubieszowie! Możemy za-
pewnić, że jakość i standard ob-
sługi nadal będzie utrzymany na 
wysokim poziomie - tak aby każ-
da rodząca tu Mama mogła czuć 
się bezpiecznie i komfortowo!
Nela Aniela, Aleksander, An-
tonina, Klaudia, Antoni, Pola, 
Tomasz, Oliwier, Brajan, Beata, 
Franciszek, Adrian, Agata, Jan, 
Wojciech, Gabriel, Oskar, Lila, 
Weronika, Emilia, Pola, Alan, 
Marcelina Maja, Zofia, Wanda, 
Adam, Aleksandra, Jan, Nina, 

Franciszek, Zuzanna, Szymon, 
Amelia, Wojciech, Laura - to ich 
właśnie przywitaliśmy! 
Dziękujemy drogie Mamy za 
Wasz trud i poświęcenie. Jeste-
śmy niezmiernie szczęśliwi, że 
Powiat Hrubieszowski zyskuje 
nowych mieszkańców!
Kolejne spotkanie odbędzie się 
już niedługo!

Otwarte Dni Lasu
31 lipca 2022 r. odbyły się Otwar-
te Dni Lasu, stanowiące po-
łączenie festynu rodzinnego 
z walorem edukacyjnym - doty-
czącym wiedzy o lesie.
Powiat Hrubieszowski repre-
zentowała Starosta Hrubieszow-
ski Aneta Karpiuk, która wraz 
z Wiceministrem Sprawiedliwo-
ści Marcinem Romanowskim, 
Zygmuntem Byrą - Dyrektorem 
Regionalnej Dyrekcji LP, Nadle-
śniczym Nadleśnictwa Strzelce 
Krzysztofem Gronek oraz przed-
stawicielami z ramienia Nadle-
śnictwa, Lasów Państwowych 
i Urzędów, serdecznie powitali 
zaproszonych gości oraz nieza-
stąpione Koła Gospodyń Wiej-
skich! 
Wspaniały pokaz historyczny 
przygotowało Towarzystwo Sza-
bli i Miecza - które przeniosło nas 
do wieku XVI i XVII prezentując 
historyczną broń, niegdyś używa-
ną w myślistwie - na terenach la-
sów. Podczas wydarzenia można 
było skosztować lokalnych sma-
kołyków oraz potraw z dziczyzny. 
Przygotowano również konkursy 
wiedzy związane z tematyką la-
sów. 
Serdecznie dziękujemy za tak 
dużą frekwencję oraz zaintere-
sowanie tematem lasów. Lasy są 
„fabryką tlenu”, chronią nas przed 
szkodliwym wpływem przemysłu, 
osłaniają glebę i wody są ostoją dla 
tysięcy gatunków roślin i zwierząt. 
Chrońmy „zielone płuca” naszego 
regionu! 

Artykuł nadesłany

Otwarte Dni Lasu (fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)
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Uprawa leśna oraz młodnik to te las
Dla większości las kojarzy się z miejscem, gdzie 
rosną stare i wysokie drzewa. Właśnie taki las jest 
najbardziej przez wszystkich lubiany, ponieważ 
najchętniej zbieramy w nim grzyby, chodzimy 
na spacery i odpoczywamy. Dużo gorzej pod tym 
względem wypadają uprawy i młodniki. Często są 
one przegęszczone, bardzo nasłonecznione oraz 

Leśnicy w swojej pracy bardzo 
często spotykają się z zarzutem, 
że w głównej mierze zajmują 
się jedynie wycinaniem starych 
lasów. Wiele razy słyszane jest 
stwierdzenie, że jakiś las rósł 
przez wiele lat, ktoś bardzo lubił 
chodzić do niego na grzyby, aż 
tu nagle przyszedł leśniczy i go 
po prostu „wyciął”. Oczywiście 
największy nacisk skoncentro-
wany jest na tym, że owa osoba 
przyzwyczaiła się do tego lasu 
i miała do niego wielki senty-
ment, a leśniczy poprzez „wy-
cinkę” pozbawił go możliwości 
chodzenia na grzyby. Ponadto 
zawsze w takiej sytuacji poda-
wany jest argument, że rosły 
w tym lesie stare drzewa no, 
a przecież ścięcie starego drze-
wa jest ogólnie uważane za coś 
złego (tak naprawdę nie wia-
domo dlaczego). Bardzo często 
w tych dyskusjach używany 
jest termin „wycinki lasu”, któ-
ry skoncentrowany jest jedynie 
na samym fakcie ścięcia drzew. 
O  tym, co dzieje się później (to, 
że w miejsce tego dojrzałego 
lasu leśnicy posadzą młody) nie 
ma żadnej wzmianki. Przedsta-
wia się tę sytuację w ten sposób, 
że leśnicy wycinają las, sprzeda-
ją drewno, a potem już nic z mim 
nie robią. Nie- w Lasach Pań-
stwowych nie ma takiej możli-
wości, ponieważ każda taka po-
wierzchnia zostaje odnowiona, 
przez posadzenie lub obsiew 
naturalny. Mało kto o tym wie, 
ale średnio na jedno pozyskane 
na zrębie drzewo, leśnicy sadzą 
około 15-20 młodych drzewek! 
Według obowiązujących w la-
sach wszystkich form własności 
zasad (w lasach państwowych 
i prywatnych) odnowienie zrę-
bu musi nastąpić w okresie 5 lat 
od jego wykonania. W przypad-
ku Lasów Państwowych najczę-
ściej dzieje się to już po 2 latach. 
Takie postępowania nazywane 
jest zrównoważoną gospodarką 
leśną, która gwarantuje to, że 

nie zmienia się forma zago-
spodarowania terenu – w tym 
miejscu zawsze będzie grunt 
leśny. Zmienia się jedynie faza 
rozwojowa lasu (był starod-
rzew, a na jego miejsce powstała 
uprawa). Wiele osób zapomina 
również o bardzo ważnym fak-
cie- las cały czas się zmienia. 
Starodrzew kiedyś był uprawą 
i młodnikiem. Gdy pozostawi-
my go działaniom siły przyrody, 
to w końcu zacznie zamierać, 
rozpadnie się (pod wpływem 
działalności owadów, grzybów 
i bakterii) i proces wymiany po-
koleniowej nastąpi samoczyn-
nie. To, co robią leśnicy (po-
zyskanie drewna i posadzenie 
młodego pokolenia) jest w pew-
nym sensie naśladowaniem sił 
natury, które wynika z tego, że 
potrzebujemy drewna. Gdyby 
ludzkość potrafiła obejść się bez 
drewna, to nie musielibyśmy 
tego robić. Las mógłby rosnąć 
sobie po swojemu. Rozpadać 
się i odnawiać samoistnie. Taki 
scenariusz jest jednak fikcją, 
ponieważ zapotrzebowanie na 
drewno jest cały czas bardzo 
duże. Jest to równoznaczne, 
z tym że cały czas będziemy 
potrzebowali zrównoważonej 
gospodarki leśnej opartej na 

użytkowaniu lasu i jego odna-
wianiu. Musimy również wie-
dzieć o tym, że użytkowanie 
rębne lasu jest ściśle związane 
z wiekiem rębności drzew (wiek, 
który według obowiązujących 
zasad umożliwia wykonanie 
zrębu i posadzenie młodego 
lasu). Jest on różny dla poszcze-
gólnych gatunków, jednak śred-
nio w Lasach Państwowych 
wynosi 100 lat. W lasach innych 
własności (lasy gminne lub pry-
watne) jest on najczęściej niższy 
o 20 lat. W tym przypadku pra-
wodawstwo faworyzuje moż-
liwość szybszego użytkowania 
lasów przez innych właścicieli 
niż Lasy Państwowe, o czym 
również w dyskusji publicznej 
nic się nie mówi.
Największy problem pojawia się 
wtedy, kiedy w danym nadle-
śnictwie jest duży udział lasów, 
które osiągnęły wiek rębności. 
Taki stan będzie oznaczał, że 
w tych miejscach pojawi się 
dużo zrębów, co z wiadomych 
przyczyn będzie rodziło wiele 
kontrowersji. Niestety więk-
szość z oponentów w takim 
postępowaniu będzie widziała 
jedynie wycięty las. O tym, że 
za dwa lata będzie w tym miej-
scu rosła uprawa leśna, mało 

kto zdąży pomyśleć. A prze-
cież uprawa leśna to też las, 
który jest nam bardzo potrzeb-
ny. Z niej bowiem w przyszło-
ści wyrośnie starodrzew. Skąd 
bierze się ta leśna dyskrymina-
cja? Przecież nikomu z nas nie 
przyszłoby pomyśleć, że doro-
sły człowiek jest ważniejszy od 
dziecka. W normalnym dobrze 
funkcjonującym społeczeństwie 
muszą żyć ludzie w różnym wie-
ku. Podobnie jest z lasem. Jeżeli 
chcemy zadbać o to, aby w na-
szych lasach były starodrzewy 
to musimy te lasy w odpowiedni 
i sukcesywny sposób użytko-
wać. W przeciwnym razie do-
prowadzimy do katastrofy eko-
logicznej i gospodarczej. Wiele 
osób twierdzi, że stare lasy są 
wartościowsze przyrodniczo, 
ponieważ żyje w nich więcej 
organizmów żywych. Jednak 
trzeba mieć na uwadze to, że las 
dojrzały i uprawa to miejsca dia-
metralnie się od siebie różniące. 
Jest wiele gatunków zwierząt 
lub roślin, które występują tylko 
w jednym z nich. Takim dobrym 
przykładem jest modliszka zwy-
czajna, owad podlegający ści-
słej ochronie, który występuje 
na terenach otwartych (naj-
częściej właśnie w uprawach), 

a w dojrzałych drzewostanach 
nie ma go w ogóle. Biorąc pod 
uwagę powyższe, musimy jasno 
stwierdzić, że z punktu widze-
nia różnorodności biologiczne 
powinniśmy mieć różne lasy, 
w których żyją różne organizmy. 
Skoncentrowanie się na po-
siadaniu jak największej ilości 
dojrzałych lasów, skutkowałoby 
znacznym uszczupleniem ilości 
gatunków, które żyją w upra-
wach i młodnikach.
Kolejną bardzo ważną sprawą 
(w dobie walki z ociepleniem 
klimatu) jest pochłanianie CO2. 
Związek ten jest pokarmem dla 
drzew, ponieważ podczas foto-
syntezy budują z niego swoje 
tkanki (drewno) i uwalniają do 
atmosfery tlen. Z racji tego, że 
młode lasy intensywnie przyra-
stają, to pochłaniają jego więk-
sze ilości niż lasy dojrzałe. Stare 
lasy nie dość, że słabiej przyra-
stają, to jeszcze oddają duże 
ilości CO2 w procesie rozpadu 
drewna (rozkładające się drew-
no uwalnia CO2 do atmosfery) co 
powoduje, że w bilansie obiegu 
tego związku wypadają znacz-
nie gorzej.
Zadaniem zrównoważonej go-
spodarki leśnej jest gospodaro-
wanie lasami w taki sposób, aby 
zapewnić jak największą rów-
nowagę między ich trwałością, 
ochroną przyrody, produkcją 
drewna oraz potrzebami spo-
łecznymi. Niezwykle ważnym 
oraz koniecznym elementem 
tego złożonego procesu jest do-
brze przeprowadzona wymiana 
pokoleniowa lasu. Dzięki temu 
mamy starodrzewy, uprawy 
oraz młodniki. Taki sposób go-
spodarowania realizowany jest 
na terenie Lasów Państwowych 
od wielu dziesięcioleci i jest to 
sprawdzona metoda na zdrowy 
oraz różnorodny las.

Marceli Kot
Nadleśnictwo Narol

Odnowienie naturalne zrąb z pozostawieniem nasienników (fot.: M. Kot)

rosną w nich pokrzywy i jeżyny, które kolą i skutecznie uprzykrzają poruszanie się po 
terenie. Czy możemy zatem powiedzieć, że młody las jest gorszy od tego dojrzałego?
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W Gminie Hrubieszów dużo się dzieje!

Dotacje na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Gmina Hrubieszów uruchomiła 
środki na dofinansowanie bu-
dowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Z dotacji skorzy-
stać mogą mieszkańcy gminy, 
a wysokość dofinansowania 
może sięgać nawet 90 procent 
kosztów inwestycji, jednak nie 
może ona przekroczyć 15 tysię-
cy złotych. Pieniędzy z dotacji 
nie można będzie wykorzystać 
na pokrycie kosztów wykona-
nia dokumentacji, uzyskania 
niezbędnych decyzji i pozwoleń 
administracyjnych, eksploata-
cji i napraw, ani innych wydat-
ków poniesionych przed zło-
żeniem wniosku o udzielenie 
dotacji. Nabór wniosków ruszył 
1 sierpnia, a o przyznaniu dotacji 
oprócz kolejności złożenia do-
kumentów, decydowało będzie 
spełnienie przez wnioskodawcę 
warunków określonych w regu-
laminie przyznawania dotacji 
oraz limit środków zabezpie-
czonych w budżecie na ten cel. 
W przypadku zawarcia umowy 
o przyznanie dotacji warunkiem 
wypłaty pomocy jest zakoń-
czenie budowa przydomowej 
oczyszczalni ścieków do 30 li-
stopada tego roku, oraz złożenie 
wniosku o rozliczenie dotacji.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków (fot.: Gmina Hrubieszów)

Prace drogowe
w Gminie Hrubieszów

Kierowcy mogą już korzystać 
z nowych odcinków dróg, które 
zostały wyremontowane w sze-
ściu miejscowościach na ternie 
gminy Hrubieszów. Pierwotnie 
prace miały się zakończyć koń-
cem sierpnia, ale wszystkie od-
cinki udało się wykonać i odebrać 
wcześniej. Drogowcy poprawili 
nawierzchnię o łącznej długości 
ponad 1700 metrów. Prace pro-
wadzili w Moniatyczach, Ma-
słomęczu, Wolicy, Moroczynie, 
Cichobórzu i Łotoszynach. Za-
kres robót na wszystkich odcin-
kach był podobny i obejmował 
wykonanie nowej podbudowy 
oraz nawierzchni asfaltowej. 
Prace kosztowały ponad 680 
tysięcy złotych i w całości po-
chodziły ze środków własnych 
gminy. 
Kolejnych prawie 600 tysięcy 
złotych pochodzących również 
ze środków samorząd wydał 
wiosną na 11 podobnych zadań, 
zrealizowanych w ramach Pla-
nu budownictwa drogowego na 
2022 rok. Pod koniec maja bo-
wiem drogowcy poprawili stan 
nawierzchni prawie dwóch kilo-
metrów dróg gminnych w Czor-
towicach, Kosmowie, Kułako-
wicach Drugich, Masłomęczu, 

Moniatyczach Kolonii, Tep-
tiukowie, Ślipczu, Dziekanowie, 
Moroczynie, Świerszczowie 
i Mienianach. 

Festiwal Dziedzictwa
Kresów - Basznia 2022

Jak co roku panie z Kół Gospo-
dyń Wiejskich z terenu gminy 
Hrubieszów wzięły udział w or-
ganizowanym w Baszni Dolnej 
(powiat lubartowski) Festiwalu 
Dziedzictwa Kresów. Tegorocz-
ny udział w tym mającym już 
swoją tradycję przedsięwzię-
ciu, okazał się niezwykle uda-
ny dla członkiń Koła Gospodyń 
Wiejskich „Europejki” ze Ste-
fankowic, których zgłoszone do 
konkursu pn.: „Kresowe Jadło” 
danie zajęło pierwsze miejsce. 
Wygrodzonym daniem była 
hrubieszowska zupa jabłkowa 
wpisana jednocześnie na Listę 
Produktów Tradycyjnych Woje-
wództwa Lubelskiego. Podczas 
Festiwalu gmina Hrubieszów 
reprezentowana była również 
przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Ubrodowicach.

Mieszkanka Gminy
Hrubieszów laureatką

ogólnopolskiego konkursu

Weronika Siatka, mieszkanka 
gminy Hrubieszów znalazła 
się w gronie laureatów 1. edy-
cji Konkursu „Razem Dla Se-
niorów” organizowanego pod 
honorowym patronatem mał-
żonki Prezydenta RP Agaty Kor-
nhauser-Dudy. Konkurs ma na 
celu promowanie i nagradzanie 
najcenniejszych inicjatyw re-
alizowa-nych na rzecz senio-
rów przez osoby prywatne i in-
stytucje na szczeblu lokalnym 
i ogólnopolskim. Pani Weronika, 
która na co dzień jest członkinią 
Gminnej Rady Seniorów w Hru-
bieszowie oraz Klubu Seniora 
„Srebrne Świerki” w Kułakowi-
cach Trzecich, przyznaną decy-
zją kapituły konkursu w katego-
rii „Seniorzy Seniorom” nagrodę, 
odebrała podczas uroczystej gali 
zorganizowanej w Pałacu Prezy-
denckim w Warszawie.

Biesada
Archeologiczna
w Masłomęczu

Biesiady Archeologiczne w Wio-
sce Gotów w Masłomęczu mają 
już prawie 20-letnią tradycję. 
Ta, która odbyła się w niedzielę 
31  ipca, została zorganizowa-
na bowiem po raz osiemnasty 
przez Masłomęckie Stowarzy-
szenie Wioska Gotów i Gmi-
nę Hrubieszów. Z tej okazji do 
skansenu w Masłomęczu już od 
piątku zjeżdżały się nawet kil-
kudziesięcioosobowe grupy re-
konstrukcyjne m.in. z Krakowa, 
Wrocławia, Gdańska czy Lubli-
na. Wprawdzie jeszcze rankiem 
w dniu biesiady padał deszcz, 
w trakcie jej trwania pogoda była 
bardzo sprzyjająca zarówno dla 
organizatorów jak i odwiedza-
jących i umożliwiła realizację 
wszystkie punkty programu. 
- Szacujemy, że z naszej propo-
zycji mogło skorzystać nawet kil-
ka tysięcy ludzi - podsumowuje 
Prezes Masłomęckiego Stowa-
rzyszenia Wioska Gotów Anna 
Chyrchała.
Przez kilka godzin w Wiosce 
Gotów były czynne pracownie 
dawnych rzemieślników, stano-
wiska edukacyjne, tor łuczniczy, 
targ i gocka karczma. Przez całe 
popołudnie odbywały się rów-
nież walki gladiatorów i pokazy 
uzbrojenia.
O oprawę muzyczną wyda-
rzenia zadbał zespół muzyki 

Koło Gospodyń Wiejskich Europejki ze Stefankowic (fot.: Gmina Hrubieszów)

Weronika Siatka 
(fot.: Gmina Hrubieszów)

dawnej „Viatores”, a całość za-
kończył „bursztynowy fire-
show”.
Zdaniem wójta gminy Hrubie-
szów Tomasza Zająca sukces 
tegorocznej biesiady wiązał się 
m.in. ze znacznie większą niż w 
poprzednich latach liczbą człon-
ków grup rekonstrukcyjnych. 
- Według naszych szacunków 
mogło ich być nawet około 300, 
czyli prawie dwukrotnie więcej 
niż zwykle. Najbardziej widowi-
skowe były potyczki barbarzyń-
ców z legionami rzymskimi, ale 
dużo się działo także na licznych 
stoiskach i w namiotach rze-
mieślniczych - dodaje wójt To-
masz Zając. 
Tegoroczna biesiada miała mię-
dzynarodowy charakter, a wśród 
gości byli przedstawiciele ukra-
ińskiego Włodzimierza Wołyń-
skiego, z którym Gmina Hrubie-
szów realizuje wspólny projekt 
„Gocka ścieżka - podróż do prze-
szłości”, współfinansowany ze 
środków Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska - Biało-
ruś - Ukraina.
Aktualnie gmina Hrubieszów 
przygotowuje się do budowy na 
terenie Wioski Gotów Centrum 
Dziedzictwa Archeologicznego 
i Kulturowego, co spowoduje 
wyłączenie z użytkowania przez 
najbliższe lata praktycznie całe-
go obiektu, a tym samym brak 
możliwości organizacji biesiady. 

Artykuł nadesłany

Biesiada Archeologiczna w Masłomęczu (fot.: Gmina Hrubieszów)Cichobórz i Łotoszyny (fot.: Gmina Hrubieszów)
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Dożynki wiejskie w Moroczynie
Zgodnie z planem dożynki odbyły się w dniu 14.08.2022 roku, choć wcześniejsze opady 
deszczu nie wróżyły nic dobrego. Korowód dożynkowy, którego bezpieczeństwa 
pilnował radiowóz policyjny przeszedł ok .500 m. od centrum wsi na plac koło świetlicy. 
Wieniec dożynkowy niosła młodzież w asyście dzieci, które miały kwiaty i snopeczki 
zboża przystrojone kolorowymi wstążkami, nad którymi czuwała przewodnicząca KGW 
Józefa Czajka. W dalszej kolejności szły członkinie KGW, sołtys i mieszkańcy. Na placu 
przy świetlicy, który został udekorowany między innymi snopami zboża i kwiatami 
czekali zaproszeni goście, mieszkańcy Moroczyna i okolicznych miejscowości. 

Wieniec został uroczyście prze-
kazany sołtysowi Romanowi 
Topor przez przewodniczącą 
Józefę Czajka, w imieniu człon-
kiń KGW. Następnie starostowie 
dożynek, którymi byli Monika 
Czubińska i Piotr Chomik oprócz 
życzeń przekazali świeżo upie-
czony chleb. Takie dożynki od-
były się już po raz piąty w Moro-
czynie i miały uroczysty i bardzo 
ważny charakter. Przekazanie 
gospodarzowi wsi wieńca jest 
symbolem jedności i zgodno-
ści mieszkańców. Jest również 
symbolem podziękowania za 
ciężką pracę rolników i wdzięcz-
nością za zebrane plony. Pro-
gram przewidywał następnie 
ośpiewanie wieńca, w reper-
tuarze były dawne pieści ludo-
we. Wieniec został ustawiony 

w widocznym miejscu, aby każ-
dy mógł podziwiać dwa duże 
złączone serca zakończone 
krzyżykiem, z hostią w środku 

i warkoczami z owsa umoco-
wanymi do podstawy, którą 
wypełniło zboże i owoce czer-
wonej jarzębiny. Od momentu 
przekazania, gospodarz sołec-
twa będzie odpowiedzialny za 
to, aby wieniec został poświę-
cony, a jednocześnie, aby re-
prezentacja Moroczyna dotarła 
na odbywające się w tym cza-
sie dożynki, parafialne, gmin-
ne i diecezjalne. Po głównych 
obrzędach były występy trzech 
zespołów, w tym miejscowego 
„Czerwona Jarzębina”, „To i owo 
na ludowo” z Gródka i Kapeli 
Mireckiej. W czasie trwania uro-
czystości można było między 

innymi zjeść kiełbaski, gro-
chówkę, ciasto i wypić kompot. 
W dalszej kolejności pierogi, 
zapiekankę, leczo i udka. Były 
tańce i dmuchańce oraz dwa 
konkursy: „Na najsmaczniejszą 
szarlotkę”, gdzie nagrody ufun-
dował Gminny Ośrodek Kultu-
ry z siedzibą w Wołajowicach 
i „Zasiedlamy wioskę strachów”, 
w którym nagrody ufundował 
radny Rady Gminy Hrubie-
szów Henryk Herda. Uroczy-
stość dożynkową zakończyła 
zabawa na trawie. Szacuje się, 
że z zaproszenia skorzystało 
łącznie ok. 200 osób. Organiza-
torzy czyli Sołtys, Rada Sołec-
ka i Koło Gospodyń Wiejskich 
w Moroczynie składają serdecz-
ne podziękowania wszystkim 

zaangażowanym w przygoto-
wanie dożynek, a także spon-
sorom w osobach: Elżbiety i Je-
rzego Pasieków, Henryka Herdy, 
Lucyny Lebiedowicz i Stanisła-
wa Gietka. Wykazali się Państwo 
dużym wsparciem dla pracow-
ników Gminnego Ośrodka Kul-
tury z siedzibą w Wołajowicach, 
dla sołectwa Szpikołosy i Stowa-
rzyszenia Kobiet Gminy Hrubie-
szów-Polskie kwiaty z siedzi-
bą w Wołajowicach. W sposób 
szczególny dziękują za czynny 
udział dla dzieci i młodzieży.
Nie sposób pominąć infor-
macji jak powstawał wieniec 
w Moroczynie. Pierwsze prace 

przy wieńcu to bardzo wcze-
śnie ścięte zboże i powiązanie 
w małe snopeczki przez zastęp-
cę sołtysa Piotra Chomika, który 
użyczył u siebie pomieszcze-
nie na wykonywanie wszelkich 
prac. Następnie członkinie KGW 
oczyszczały snopki, aby zbo-
że nie pociemniało, usuwając 
źdźbła i niewykształcone kłosy 
pszenicy, pszenżyta, jęczmie-
nia i owsa. W dalszej kolejności 
to zrobienie konstrukcji wieńca, 
którą już tradycyjnie wykonuje 
Konstanty Czajka, według pro-
jektu (w tym roku) przewodni-
czącej KGW. Kolejna czynność 
to uwicie i przystrojenie, które 
należało do członkiń KGW i wie-
niec gotowy. Za te prace, które 

przecież są rękodziełem kul-
turowym i kontynuowaniem 
tradycji ludowej, wszyscy są 
zgodni, że należą się bez wyjąt-
ku słowa uznania i podziękowa-
nia.  Należy też wspomnieć, że 
od kilku lat wieniec dożynkowy 
z Moroczyna zostaje oddany do 
muzeum diecezjalnego w Kra-
snobrodzie. Moroczyn już dziś 
zaprasza do swojego stoiska na 
Dożynkach Gminnych w Jan-
kach, które odbędą się w dniu 
28.08.2022 r, gdzie będzie pro-
mowany projekt realizowany 
przez KGW z Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich pod nazwą: 
„Stoisko wystawienniczo-pro-
mocyjne”.

Artykuł nadesłany

Korowód dożynkowy (fot.: J.Fuchs)

 Przekazanie chleba przez starostów dożynkowych (fot.: J.Fuchs)

Prezentacja wieńca dożynkowego 
(fot.: J.Fuchs)

 Zaproszeni goście (fot.: J.Fuchs)

Konkurs na stracha (fot.: J.Fuchs)
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Akcja lato!
W 2022 roku Akcja lato to nie tylko festyny, pikniki czy masowe imprezy. To też każdy 
zwykły dzień pracy biblioteki. 
Tegoroczna Akcja w Bibliotece 
Publicznej w Kosmowie odby-
wała się pod hasłem „Wakacje 
z Biblioteką na Piątkę”. W wy-
brane dni można było stworzyć 
kartkę metodą scrapbookingu, 
na dzieci czekały również gry, 
zabawy i konkursy. Odbył się 
kiermasz książki używanej i wy-
stawa prac konkursowych. Do 
dyspozycji był również sprzęt, 
który znajduje się w świetli-
cy i kącik zabaw dla najmłod-
szych. 29.07.2022r. biblioteka 

w ramach Akcji Lato zorgani-
zowała Mini Piknik dla dzieci 
i młodzieży. Na wszystkich cze-
kało wiele atrakcji, a najmłod-
si mogli pobawić się klockami 
XXL, pomalować twarz, robić 
bańki mydlane i otrzymać ba-
lonowe zwierzątko. Atrakcją 
dla młodzieży było nie tylko 
przeciąganie liny, ale też kara-
oke, chętni próbowali swoich sił 
przy mikrofonie. Każdy uczest-
nik mógł spróbować swoje 
umiejętności w kręceniu waty 

cukrowej. Całą imprezę uświet-
nił występ „Załogi Kosmos” 
oraz prezentacja Jacka Fuchsa 
z GOK Wołajowice ”Sławni Po-
lacy na ziemi Hrubieszowskiej”, 
na którą przybyli nie tylko mło-
dzież i dzieci, ale i dorośli. Każdy 
chciał spróbować sił w konkur-
sach przygotowanych w ramach 
prezentacji. Tegoroczna Akcja 
Lato cieszyła się dużym zainte-
resowaniem.

Biblioteka
Publiczna w Kosmowie  Zabawa klockami XXL (fot.: Biblioteka Publiczna w Kosmowie)

Oko w oko z dinozaurami 
Dnia 20 lipca 2022 r. w ramach „Wakacji z Biblioteką i Świetlicą” w Dziekanowie odbyła 
się wycieczka do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. 
Jest to pierwszy w Polsce, otwar-
ty w 2004 roku, tematyczny park 
poświęcony dinozaurom. Loka-
lizacja, w jakiej powstał, nie jest 
przypadkowa – to właśnie tu 
dokonano odkryć tropów dino-
zaurów, co też było inspiracją do 
stworzenia pierwszego tego ro-
dzaju miejsca w kraju. Kompleks 
w ciekawy i angażujący sposób 
ukazuje historię dinozaurów za-
mieszkujących miliony lat temu 
okolice Bałtowa. Nasz pobyt 
w Bałtowie rozpoczęliśmy od 
wędrówki po Jura Parku gdzie 
oglądaliśmy modele dinozau-
rów i innych prehistorycznych 
stworzeń, wszystkie naturalnej 
wielkości. W Muzeum Jurajskim 
obejrzeliśmy różnego rodzaju 
skamieniałości. Były to kości 
dinozaurów, szczątki morskich 
gadów zęby rekinów, koralow-
ce i głowonogi. Emocjonującym 

School Bus (fot.: Biblioteka Publiczna w Dziekanowie)

punktem wycieczki było Oce-
anarium. Dzięki nowoczesnej 
technologii dowiedzieliśmy się, 
jak wyglądało podwodne ży-
cie miliony lat temu. Spotkanie 
„oko w oko” z rekinem zmroziło 
krew w żyłach, niemniej emo-
cji dostarczył nam film o di-
nozaurach w technologii 5D. 
Duże zainteresowanie wzbu-
dziło zwiedzanie Bałtowskiego 
Zwierzyńca. Najpierw zobaczy-
liśmy ciekawe gatunki ptactwa 
i drobnych ssaków, znajdują-
cych się w klatkach. W drugiej 
części Zwierzyńca odbyliśmy 
przejażdżkę amerykańskim au-
tobusem (school busem) po-
między zwierzętami współcze-
śnie żyjącymi (m.in.: strusie, 
lamy, wielbłądy, dziki, konie, 
jelenie i wiele innych gatunków) 
rozmieszczonymi na  40 hek-
tarowym terenie – tzw. Safari. 

Kolejny punkt programu wy-
cieczki to Park Miniatur - Polska 
w Miniaturze gdzie podziwiać 
można modele zamków i pała-
ców w skali 1:25. Odwiedziliśmy 
także magiczne miejsce zwane 
Sabatówką. Co wspólnego mają 
dinozaury z wiedźmami? Od-
powiedzi na to pytanie szukali-
śmy w wiosce czarownic, jak się 
okazało bardzo sympatycznych. 
Pobyt w Rodzinnym Parku Roz-
rywki, przejażdżki mini rollerco-
asterem, karuzele i inne atrakcje 
to zakończenie naszej wyciecz-
ki. Wycieczka była współfinan-
sowana z funduszu sołeckiego 
wsi Dziekanów.

Anna Pępko
Biblioteka

Publiczna w Dziekanowie

Uczestnicy wycieczki (fot.: Biblioteka Publiczna w Dziekanowie) Polska w Miniaturze  (fot.: Biblioteka Publiczna w Dziekanowie)
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Warsztaty w sierpniu z GOK-iem
5 sierpnia w lawendowej stodole u Renaty Mirowskiej-Cibis odbyły się Lawendowe 
Warsztaty. Uczestnikami były zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. 
Zajęcia rozpoczęły się od robie-
nia smużek, służących między 
innymi do aromaterapii, de-
zynfekcji czy odganiania owa-
dów. Smużki były wykonane 
z suchych łodyg lawendy. Na-
stępnie z uzyskanych ziaren 
zostały zrobione pachnące wo-
reczki, które również mają wiele 

Uczestnicy warsztatów lawendowych (fot.: GOK Wołajowice)

zastosowań, między innymi za-
wieszka do szafy czy pachnidło 
na dobry sen. Uczestnicy warsz-
tatów z animatorką z GOK-u wy-
konali kartki metodą scrapbo-
okingu oraz zakładki do książek 
metodą decoupage. Wszystko 
jak zawsze w fioletowych bar-
wach z motywem lawendy. Na 

koniec animatorka prezento-
wała wykonanie fusetek, czyli 
pachnących zawieszek zrobio-
nych ze świeżej lawendy oplą-
tanej wstążką. To było ostatnie 
wydarzenie przed ścięciem la-
wendy, którą pożegnaliśmy do 
przyszłego roku. 
8 sierpnia w Świetlicy wiejskiej 
w Metelinie odbyły się warsz-
taty muzyczno-plastyczne, któ-
re poprowadził Instruktor GOK 
- Stypendysta Ministra Kultury 
i Sztuki, laureat Festiwalu Famy 
Wiesław Jędruszczak. Dzieci 
i młodzież na zajęciach wspól-
nie tworzyli kompozycję pla-
styczną na kartonach. Wykorzy-
stywali do tego różnego rodzaju 
tworzywa. W międzyczasie na 
świeżym powietrzu uczyły się 
gry na bębnach

Paulina Machometa
GOK Wołajowice Uczestnicy warsztatów plastyczno-muzycznych (fot.: GOK Wołajowice)

Uczestnicy warsztatów lawendowych (fot.: GOK Wołajowice)

Co za dzień!
Na WESOŁO i na MOKRO, z KIEŁBASKĄ i na SŁODKO, na GÓRZE i na DOLE, KOŃMI 
i SAMOCHODEM.
Tak bawili się mieszkańcy Mo-
niatycz na Pikniku Rodzinnym. 
Każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie, i mali i duzi.
Liczne konkursy, w których bra-
ły udział dzieci i dorośli, bawiły 
i rozkręcały nawet tych, którzy 
przybyli tutaj z niepewnością 
dobrej zabawy.

Prezes OSP Moniatycze Zbigniew Urbaniak, sołtys Moniatycz Konrad Wójcik, 
przewodnicząca KGW Danuta Buryła, wójt gminy Hrubieszów Tomasz Zając

i Rysio (fot.: J.Fuchs)

Dmuchańce jak zawsze oble-
gane. To już chyba obowiązek, 
aby dziecko wyszło z imprezy 
„pomalowane”, dlatego stoisko 
z malowaniem twarzy miało 
swoją kolejkę.
Jazda samochodem strażac-
kim i dla odmiany jazda brycz-
ką zaliczane były przez wielu 

uczestników. Udostępniony wy-
sięgnik pozwalał na oglądanie 
wioski „z lotu ptaka”.  
Plac ubarwiał Rysiek w swojej 
pięknej skórze, a że ciągle coś 
rozdawał, więc otaczały go dzie-
ci. Rozdawali też inni. Energii 
dostarczały kiełbaski z grilla 
i wszechobecne słodycze.
Z podziękowaniami za tak do-
brą robotę przyjechali: wójt gmi-
ny Hrubieszów Tomasz Zając, 
starosta hrubieszowski Aneta 
Karpiuk oraz kierownik Biura 
Powiatowego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Hrubieszowie Anna Wil-
kos.
Piknik, który odbył się 16 lipca 
2022 roku zorganizowali: Sołec-
two Moniatycze i Moniatycze-
-Kolonia, Koło Gospodyń Wiej-
skich, Ochotnicza Straż Pożarna 
i Gminna Biblioteka Publiczna w 
Moniatyczach.

Jacek Fuchs
przewodnik turystyczny

Gminny Ośrodek Kultury
w Wołajowicach 

Kto silniejszy (fot.: J. Fuchs)

Kiełbaski dla każdego (fot.: J. Fuchs)
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Seniorzy na szlaku
Wycieczka krajoznawcza po Ziemi Hrubieszowskiej zorganizowana 26 lipca br. 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach dla Klubu Seniora „Srebrne Świerki” 
z Kułakowic Trzecich. Kierunek południe - szlakiem cerkwi.
Na rozgrzewkę - Ślipcze i tuba 
akustyczna.
Kryłów: wisząca kładka, neogo-
tycka brama pałacowa z dom-
kiem odźwiernego.
Kryłów-Kolonia: figura św. Mi-
kołaja z kamiennym wilkiem 
nad źródełkiem słynącym daw-
niej jako cudowne.

Sprawdzamy działanie przyrodniczej tuby w Ślipczu nad Bugiem(fot.: J.Fuchs)

I NA POŁUDNIE
Dołhobyczów: zespół pałacowy 
z I poł. XIX w. projektu Antonio 
Corazziego, neogotycki kościół 
z 1914 r. z kopią wieży Kościoła 
Mariackiego w Krakowie”, mu-
rowana cerkiew prawosławna 
w stylu rosyjsko-bizantyjskim.

Dłużniów: drewniana cerkiew 
grekokatolicka z 1882 r., jedna 
z najwyższych w Polsce, obec-
nie kościół rzymskokatolicki.
Myców: drewniana cerkiew gre-
kokatolicka z 1865 r., obecnie 
kościół rzymskokatolicki. sece-
syjna kaplica grobowa rodziny 
Hulimków z 1900 r.
Chłopiatyn: drewniana cerkiew 
grekokatolicka z 1863 r., obecnie 
kościół rzymskokatolicki. wieża 
widokowa, grill.
Liski Waręskie: drewniana cer-
kiew grekokatolicka z 1872r., 
obecnie kościół rzymskokato-
licki.
POWRÓT do DOMU przez AME-
RYKĘ (gm. Mircze)

Jacek Fuchs
przewodnik turystyczny

Gminny Ośrodek Kultury
w Wołajowicach 

Odrestaurowana cerkiew prawosławna w Dołhobyczowie(fot.: J. Fuchs)

U Świętego Mikołaja w Kryłowie-Kolonii (fot.: J. Fuchs)

 Opuszczona cerkiew w Wyżłowie (fot.: J. Fuchs)

 „Zwiedzamy” kaplicę Hulimków w Mycowie (fot.: J. Fuchs) Przed dawną cerkwią w Chłopiatynie (fot.: J. Fuchs)
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Bezpieczna droga do szkoły
1 września rozpoczął się rok szkolny. Po wakacyjnej przerwie dzieci i młodzież 
wracają do szkolnych ławek. Uczniowie bywają jeszcze rozkojarzeni i zapominają 
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Dlatego też policjanci obejmują 
wzmożonym nadzorem drogi w rejonach szkół.
W ramach akcji “Bezpieczna 
droga do szkoły” w początko-
wym okresie nauki będą czuwali 
tam nad bezpieczeństwem i po-
rządkiem w ruchu drogowym. 
Policjanci przypominają o za-
sadach prawidłowego porusza-
nia się po drogach. Szczególną 
uwagę zwracają na kierujących 
i ich nieprawidłowe zachowania 
stwarzające zagrożenie w ruchu 
drogowym. Bacznie obserwują 
także znajdujące się w pobliżu 
placówek oświatowych przej-
ścia dla pieszych. Zareagują 
na wszelkie nieprawidłowości 
i brak ostrożności. Mundurowi 
zwracają uwagę, czy pojazdy 
zatrzymujące się przy szkołach 
nie powodują zagrożenia bez-
pieczeństwa lub nie utrudniają 
ruchu. W rejonach placówek 
oświatowych obecne są pa-
trole ruchu drogowego, dziel-
nicowi oraz funkcjonariusze 

prewencji. Wszystko po to, aby 
każde dziecko bezpiecznie do-
tarło do szkoły. W celu poprawy 
bezpieczeństwa mundurowi 
z zamojskiej jednostki Policji 
zadbali także o stan oznako-
wania dróg i urządzeń ostrze-
gawczo-zabezpieczających. 
Pamiętajmy, że bezpieczeń-
stwo dzieci to nie tylko ich za-
chowanie w rejonach placówek 
oświatowych, to również nasze 
własne nawyki jako uczestni-
ków ruchu drogowego. Rodzice 
są dla swoich pociech najwięk-
szym autorytetem i to właśnie 
zachowania mamy i taty dzieci 
będą naśladowały. Dlatego też 
z dużą rozwagą przemieszczaj-
my się w rejonach szkół i przed-
szkoli. Nie wychodźmy z domu 
na ostatnią chwilę, aby dowieźć 
naszych podopiecznych. Wy-
jedźmy odpowiednio wcze-
śniej, tym samym unikniemy 

nerwowej atmosfery na drodze, 
a w rejonach szkół nie będą 
tworzyć się zatory. Pośpiech 
i brak koncentracji jest przyczy-
ną wielu niebezpiecznych zda-
rzeń drogowych.
Apelujemy o rozsądek i bez-
pieczne zachowania! Wszyscy 
dołóżmy starań, aby nowy rok 
szkolny był jak najbezpieczniej-
szy. 
Odwożąc dzieci i młodzież do 
szkoły pamiętaj o:
- korzystaniu z pasów bezpie-
czeństwa oraz przewożeniu 
najmłodszych w fotelikach bez-
pieczeństwa lub innych urzą-
dzeniach przytrzymujących;
- zatrzymaniu swojego pojazdu 
w miejscu dozwolonym, aby 
nie ograniczać widoczności in-
nym kierującym oraz pieszym, 
którzy przechodzą przez jezd-
nię;

- zachowaniu bezpieczeństwa 
podczas wysiadania dziecka 
z samochodu.
Zamojscy policjanci życzą 
wszystkim dzieciom „Bezpiecz-
nej drogi do szkoły” i równie 

bezpiecznych powrotów do 
domu oraz samych bardzo do-
brych wyników w nauce.

Małgorzata Kryk 

Spotkanie z książką w Tarnogordzie
       29 sierpnia 2022 roku w tarnogrodzkiej bibliotece odbyło się spotkanie z Gabrielą 
Figurą – dziennikarką, animatorką kultury, koordynatorką projektów, trenerką, 
miłośniczką książek w ramach projektu „Profilaktyki uzależnień”.
Czytanie książek rozwija, także 
inspiruje. Spotkanie w biblio-
tece z młodzieżą było szansą 
na pokazanie im, że w książ-
kach można znaleźć o wiele 
ciekawsze historie i przeżycia 
niż w telefonie, czy w kompute-
rze. Podczas spotkania Gabriela 

Figura opowiedziała co czytała 
w dzieciństwie i też o tym dla-
czego jej zdaniem literatura jest 
ważna i może nie jednokrotnie 
być pomocna w życiu.
- Jestem przekonana, że czytanie 
książek wzbogaca nasz świat. Im 
wcześniej zaczniemy tę przygodę 

tym lepiej. Często przeczytane hi-
storie pomagają nam lepiej zrozu-
mieć i przeżyć nasze doświadcze-
nia, nazwać co czujemy, co jest 
dla nas ważne. To bardzo waż-
na rola książek, tak jak i teatru, 
czy filmu. Możemy w nich jak 
w lustrze zobaczyć swoje emo-
cje i tym samym lepiej je poznać. 
Poza tym czytanie zawsze wzbo-
gaca, rozwija wyobraźnię. Bardzo 
cieszę się, że mogłam spotkać się 
z młodzieżą w pięknej w bibliote-
ce w Tarnogrodzie i wysłuchać ich 
opowieści o tym co czytają i dla-
czego sięgają po książki. Bardzo 
dziękuję za to spotkanie – powie-
działa Gabriela Figura.
Spotkanie odbyło się dzięki 
Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
przy Urzędzie Miejskim w Tar-
nogrodzie.

Artykuł nadesłany
Uczestnicy spotkania (fot. arch. własne biblioteki w Tarnogordzie)

Spotkanie w bibliotece (fot. arch. własne biblioteki w Tarnogordzie)

Spotkanie w bibliotece (fot. arch. własne biblioteki w Tarnogordzie)
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R E K L A M A

Eliminacje Podkaprackie
II Międzynarodowego Festiwalu Pieśni 
Legionowej
1 września w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie odbyły się Eliminacje 
Podkarpackie II Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej..

Festiwal jest konkurs wokal-
nym, przeznaczonym dla so-
listów powyżej 16 roku ży-
cia  - zarówno amatorów jak 
i profesjonalistów z kraju 
i z zagranicy. Uczestnicy swo-
im śpiewem kultywują tradycję 
pieśni Legionów Polskich. Po-
mysłodawcą, a zarazem dyrek-
torem Międzynarodowego Fe-
stiwalu Pieśni Legionowej jest 
Wojciech Bardowski. Pomysł 
zrodził się w 2017 roku, począt-
kowo konkurs miał formułę 

ogólnopolską. Od zeszłego roku 
otrzymał on rangę międzynaro-
dową. Do Eliminacji Podkarpac-
kich, które odbyły się w Luba-
czowie napłynęło 26 zgłoszeń, 
jednak komisja konkursowa 
wyłoniła ośmioro solistów, któ-
rzy mogli zaprezentować się na 
żywo.  Podczas konkursu na po-
dium stanęli:
I miejsce - Dawid Wojnarowicz 
z Jasła 
II miejsce ex aequo - Gabriela 
Tomaka z Trzebowniska

Aleksandra Wajda z Przeworska
Wyróżnienie - Michalina Grzy-
bowska z Głogowa
Wybór zaprezentowanych 
utworów nie był przypadko-
wy, co podkreśla laureat Dawid 
Wojnarowicz - Na konkursie pre-
zentowałem „Świat cały śpi spo-
kojnie” oraz „O mój rozmarynie”. 
Wybrałem te pieśni, ze względu 
na to, że są bliskie mojemu sercu. 
Moje plany na przyszłość to dal-
szy rozwój pasji i hobby jakim są 
śpiewanie i gra na saksofonie. Po 
maturze planuje pójść na studia 
muzyczne -
Organizatorami Eliminacji Pod-
karpackich byli: Burmistrz Mia-
sta Lubaczowa, Krzysztof Szpyt, 
Dyrektor Miejskiego Domu Kul-
tury w Lubaczowie, Andrzej 
Kindrat i Impresariat Artystycz-
ny Wojciecha Bardowskiego. 
Zwycięzcy Eliminacji otrzymali 
upominki i nagrody finanso-
we. Finał Międzynarodowego 
Festiwalu Pieśni Legionowej 
zaplanowano w dniach 16-17 
września w Pruszkowie

Anna Janczyk

Laureaci Eliminacji Podkarpackich (fot.: ks. M. Pastuszak)
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Laureaci Eliminacji Podkarpackich (fot.: ks. M. Pastuszak)
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stacji radiowych. O każdym z Was 
pamiętamy w codziennej modli-
twie, a także w audycji Złota Księ-
ga Dobrodziejów Radia. Dzięki 
Wam możemy nadal się rozwijać 
i dzielić tym, co wartościowe. Aby 
ta działalność mogła być jak naj-
bardziej owocna chcielibyśmy za-
prosić Was do wspierania naszej 
rozgłośni poprzez:

HONOROWY COMIESIĘCZNY
„ABONAMENT”

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

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

dziale banku lub na poczcie
 

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

ks. Sylwester Zwolak
Dyrektor Katolickiego Radia Zamość

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


