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Czym jest Wielki Post?
Możemy przeczytać w inter-
necie na różnych także kato-
lickich stronach bądź wczaso-
pismach, że jest to 40-dniowy 
okres pokuty, przygotowa-
nie do świąt paschalnych, do 
Wielkanocy. 
Jest to czas pokuty i nawró-
cenia- metanoi (gr. radykalna 
odnowa życia). W odpowiedzi 
na to pytanie (kiedy już znamy 
taką książkową / katechizmo-
wą definicję) bardzo pomocne 
może okazać się pewne do-
określenie. A mianowicie czym 
dla mnie jest Wielki Post? Nie 
czym jest w ogóle, ale kon-
kretnie tu i teraz, w 2023 roku. 
Co dla mnie osobiście ozna-
cza ten termin? Czy nie jest to 
może tylko częściej powtarza-
ny ostatnio wyraz z uwagi na 
okres liturgiczny?
Wielki Post przez pewne ele-
menty liturgii może nam przy-
pominać nieco adwent. Uży-
wamy bowiem tego samego 
koloru fioletowego. Niedzielna 
Eucharystia pozbawiona jest 
radosnego hymnu „Chwała na 
wysokości” (aż do liturgii Wigilii 
Paschalnej). Jest to podobnie 
jak adwent także czas przygo-
towania na ważne wydarze-
nie. Chyba dla większości z nas 
święta Bożego Narodzenia 
bezkonkurencyjnie wiążą się 
(bardziej niż Wielkanoc) z cza-
sem spędzonym wśród rodzi-
ny i najbliższych, z dłuższą 
przerwą świąteczną młodzieży 
i dzieci uczącej się bądź stu-
diującej. Z czymś co określamy 
czasem mianem „magią świąt”. 

R E K L A M A

Jednak to Boże Narodzenie 
ustępuje poniekąd miejsca cze-
muś ważniejszemu.
Adwent, który przygotowu-
je nas do świętowania Na-
rodzenia Pańskiego i same 
święta narodzenia Chrystusa 
gdzieś w tle mają to, do czego 

obecnie się przygotowuje-
my czyli misterium krzyża, 
męki, śmierci, ale i zmar-
twychwstania naszego Pana 
i Zbawiciela. To co świętu-
jemy w okresie Narodzenia 

Pańskiego jest świętowane 
właśnie w kontekście zmar-
twychwstania bo jak mówi 
Święty Paweł - daremna by-
łaby nasza wiara gdyby nie 
było zmartwychwstania (por. 
1Kor 15,14). Zobaczmy, że 
w świecie nawet zlaicyzowany 

chrześcijańskie prawdy gdzieś 
się starają przedzierać przez 
różne przestrzenie naszego 
życia. Komercjalizacja zarów-
no Bożego Narodzenia jak 
i Wielkanocy wypiera pewne 

tradycje chrześcijańskie to jed-
nak ich echa wybrzemiwają 
i są one tak mocno zakorze-
nione, że choć nie zawsze je-
steśmy ich świadomi, to jed-
nak echa tego wybrzmiewają 
po dziś dzień. Świętowanie 
chociażby karnawału - czysto 

 (źródło: www.freepik.com)

teoretycznie po co ograniczać 
się tylko do karnawału jeżeli nie 
wchodzimy w głębię Wielkiego 
Postu, jeśli nie rezygnujemy 
z hucznych zabaw. Podobnie 
jak „tłusty czwartek” - pamiątka 

tego, że kiedyś przez pewien 
czas trzeba było z pewnych 
dań i składników posiłku zre-
zygnować. Wielki Post poprzez 
zaproszenie Kościoła do modli-
twy, postu i jałmużny jest cza-
sem, kiedy poprzez te oraz inne 
praktyki wchodzimy w tajem-
nice Jezusa, który „za nas cier-
piał rany”. Także nabożeństwa 
jak pochodzące z Polski gorzkie 
żale czy droga krzyżowa po-
magają nam w tym. Przy oka-
zji także różnych postanowień 
wielkopostnych warto zasta-
nowić się na ile chcę udowod-
nić w nich samemu sobie, że 
mogę bez czegoś wytrzymać, 
mogę coś zrobić, mogę coś 
dać więcej z siebie. Ile jest tego 
egoistycznego „ja” w podjętych 
wyrzeczeniach, a ile zwrócenia 
się i nawrócenia do Pana Boga. 
Jeżeli postanowienia wielko-
postne nie wpłyną na naszą 
zmianę w życiu duchowym czy 
postępowaniu wobec drugiego 
człowieka, a staną się jedynie 
sprawdzeniem naszej silnej 
woli to ich sens jest niewielki.

ks. Mateusz Wojda
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Lasy mają swoje historie
Leśnik z wieloma pasjami

Kazimierz Małyska jest leśni-
kiem w Nadleśnictwie Strzelce. 
Jego wielką pasją jest rzeźbiar-
stwo oraz poznawanie historii 
swojej małej Ojczyzny. Miłość 
do rzeźbiarstwa rozpoczęła się, 
gdy pan Kazimierz był jeszcze 
dzieckiem. Swoją pasję odkrył 
dzięki warsztatowi dziadka, 
który był stolarzem. To wła-
śnie w „majsterni” miał pierw-
szą styczność z narzędziami, 
m.in. z dłutem. Do rzeźbiar-
stwa Kazimierz Małyska wrócił 
po wielu latach, pracując już w 
nadleśnictwie. Swój wolny czas 
z wielką pasją poświęca na wy-
konywanie dzieł w drewnie, np. 
figurek świętych czy kapliczek. 
Dzieła te wykonuje dłutem, ale 
wysokie rzeźby wykonywane są 
piłą mechaniczną. 
Wspomnianym już, kolejnym 
konikiem Kazimierza Małyska 
jest historia regionu. Kolonia 
Kryłów to miejscowość, z której 
leśnik pochodzi i bardzo intere-
suje się okoliczną przeszłością. 
Pan Kazimierz historię swojej 
małej Ojczyzny poznaje nie tyl-
ko dzięki książkom, ale także 
dzięki rozmowom z miejsco-
wymi ludźmi, którzy pamię-
tają czasy II wojny światowej. 
– Młodzi ludzie powinni wiedzieć 
jak trudne to były czasy, jak bar-
dzo skomplikowane. Nie można 
ich oceniać przez pryzmat teraź-
niejszości. Nie wiadomo jakby-
śmy się zachowali, gdybyśmy się 
znaleźli w takiej sytuacji, czy żyli 
w tamtym okresie. – mówi pan 
Kazimierz, który jest również 
autorem książki, opowiadają-
cej historię powstania rodzin-
nej miejscowości. Pierwszym 
mieszkańcem był dziadek Kazi-
mierza Małyska. 
Leśnik łączy pasję historyczną 
z pasją rzeźbiarską. To bardzo 
ważne by kultywować pamięć 
o ludziach, o ich ciężkiej pracy, 
czego świadectwem jest wspo-
mniana książka oraz rzeźby i ta-
blice pamiątkowe. 

Drogi i dróżki leśne
Trakty komunikacyjne służą le-
śnikom do ich codziennej pracy. 
Są to drogi o różnym charakte-
rze i kategorii, dlatego tak waż-
ne jest dbanie o ich jak najlepszy 
stan. To nie tylko, jak mogło-
by się wydawać leśne ścieżki, 
ale też drogi gminne, powia-
towe a nawet wojewódzkie. 

W Nadleśnictwie Mircze, jak 
zaznaczył nadleśniczy Tade-
usz Marzec najważniejsze są 
drogi lokalne, ze względu na 
to, że to właśnie one prowa-
dzą do większości kompleksów 
leśnych. Niestety większość 
z nich nie jest nawet utwar-
dzonych, co sprawia problem 
w transporcie drewna. Leśni-
cy, a także jednostki, które 
współpracują z nadleśnictwa-
mi korzystają w różny sposób, 
z większym lub mniejszym 
natężeniem z danych dróg. 
Bez dobrych traktatów, które 
będą gwarantowały dojazd do 
określonych połaci zieleni pra-
ca leśników jest utrudniona, 
a w niektórych przypadkach 
nawet niemożliwa. Gospodarka 
leśna wymaga dojazdu do każ-
dego kompleksu. Ze względu 
na gabaryty pojazdu, z których 
korzysta się podczas wywózki 
drewna można to uczynić pod-
czas idealnych warunków pogo-
dowych (wysoki mróz) lub dzię-
ki stabilizowanej nawierzchni, 
która umożliwia bezawaryjny 
wywóz mas drewna. Należy 
podkreślić, że wewnętrzne dro-
gi leśne są traktowane jako dro-
gi wewnątrz zakładowe i mogą 
być finansowane jedynie z pie-
niędzy nadleśnictw. Zdarza 
się, że odcinki dróg stanowiące 
dojazd dla okolicznych upraw 
rolnych czy dojazd do posesji 
na podstawie porozumień mię-
dzy nadleśnictwem a zarządcą 
drogi są udostępnione do ruchu 
lokalnego. Informować o tym 
powinien znak na początku 
drogi. W Nadleśnictwie Mircze 

jest ok. 50 km pobudowanych 
dróg, niestety nie jest to satys-
fakcjonująca ilość. Budowa 1 km 
stanowi kwotę ok. 1 miliona zł. 
- Stosowane są różne nawierzch-
nie, w zależności od możliwości 
technicznych i nośności podło-
ża. Może zachodzić konieczność 
całkowitej wymiany gruntu, co 
wiąże się wysokimi kosztami. – 
mówi Krzysztof Krupa - zastęp-
ca nadleśniczego Nadleśnictwa 
Mircze. Dopóki nie powstanie 
rządowy program budowy we-
wnętrznych dróg, trasy leśne 
zakładowe nie będą istnieć, ze 
względu na to, że samorządów 
nie stać na budowanie takich 
dojazdów, które na naszych gle-
bach są bardzo uciążliwe. 

Kto opiekuje się leśnymi 
krzyżami i kapliczkami?

Leśnicy każdego dnia mają wie-
le obowiązków i zadań z bardzo 
różnorodnych dziedzin. Między 
innymi dbają o leśne krzyże 
i kapliczki, pielęgnują łąki śród-
leśne, a także prowadzą działa-
nia według Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 
Kapliczek leśnych jest wiele, 
a każda z nich ma swoją hi-
storię. W szczególności były 
one stawiane w Lasach Pań-
stwowych, choć występują też 
w  lasach prywatnych. Wielu 
pracowników Lasów Państwo-
wych, a także jeszcze Ordynacji 
Zamojskiej przyczyniło się do 
tego, aby szczególne miejsca 
upamiętniać. Stały się one nie 
tylko malowniczym elementem 
naszego krajobrazu, ale przede 
wszystkim leśnym śladem 

wiary katolickiej. Możemy na-
potkać kapliczki, które upamięt-
niają leśne boje, ale również ta-
kie, które są bezimienne. Jedną 
z takich kapliczek w rejonie 
wsi Margole odnalazł Andrzej 
Borowiec, nadleśniczy Nadle-
śnictwa Biłgoraj. Szacuje się, 
że została wykonana w okresie 
międzywojennym i choć autor 
nie podpisał się imieniem i na-
zwiskiem to zaznaczył, że był 
pracownikiem służby leśnej. 
Została ona odrestaurowana. 
Kapliczki są z jednej strony ro-
dzajem kultu religijnego o zna-
czeniu dziękczynnym, a z dru-
giej jest to martyrologią narodu 
polskiego. Kapliczki był często 
tworzone w celu upamiętnienia 
np. miejsca rozstrzelania przez 
okupantów niewinnych ludzi 
w czasie II Wojny Światowej.  
W lasach Nadleśnictwa Biłgoraj 
są również takie miejsca, gdzie 
ludzie o różnych wyznaniach 
stawiali krzyże. Te na rozsta-
ju dróg wiążą się z naszą kul-
turą, historią i wiarą katolicką. 
Andrzej Borowiec podkreśla, że 
miejsca, gdzie znajdują się ka-
pliczki i krzyże są szanowane 
przez wszystkich ludzi. Dbają 
o  nie nie tylko pracownicy nad-
leśnictwa, ale także  mieszkańcy 
pobliskich miejscowości. Warto 
w tych miejscach się zatrzymać 
i pozwolić sobie na chwilę re-
fleksji i zadumy. 

Współpraca
z Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Działalność nadleśnictwa w za-
kresie PROW oparta jest na 

porozumieniu Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych 
a Prezesem Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, na podstawie którego 
nadleśnictwa zobowiązane są 
do sprawowania opieki oraz 
tworzenia planów zalesienio-
wych. Najczęściej zalesiane są 
grunty uboższe oraz nieużytki 
niewykorzystywane rolniczo. 
Powierzchnia takiego grun-
tu musi wynosić min. 0,5 ha 
i przylegać do gruntu leśnego. 
W momencie, gdy właściciel 
takiego nieużytku zgłosi się do 
Lasów Państwowych wyko-
nywana jest wizja lokalna oraz 
plan zalesienia, który polega na 
ustaleniu, co na danym gruncie 
ma rosnąć i w jakim zmiesza-
niu. Tworzona jest tzw. „uprawa 
leśna”, która po pięciu latach jest 
poddawana ocenie. Dzięki wie-
dzy, jaką posiadają leśnicy wła-
ściciele nieużytków mogą liczyć 
na ich pomoc.
W lasach można spotkać 
również tereny, na których 
nie występują zadrzewienia. 
Są to łąki śródleśne i więk-
sze polany. Pozostawia się je 
w celu stworzenia bazy żero-
wej dla zwierzyny, spełniającej 
swą funkcję przede wszystkim 
w okresie wiosennym i letnim. 
Dzięki temu dzikie zwierzęta 
nie wychodzą na uprawy rolne 
i nie robią szkód wśród płodów 
rolnych, a także nie niszczą 
wspomnianych już upraw le-
śnych. Łąki raz w roku są wy-
kaszane. Wykonywane jest to 
w okresie, w którym nie ma 
lęgów ptasich. Równie ważne 
pośród leśnych ostępów są te-
reny podmokłe. Spełniają one 
rolę wodopoju dla zwierzyny, 
np. w miejscach pozbawionych 
strumyków w czasie suszy.
Leśnicy podejmują wiele dzia-
łań w celu bioróżnorodności la-
sów, a także, aby stworzyć zwie-
rzętom jak najlepsze warunki 
i sprawić, by zwierzyna nie wy-
chodziła na tereny rolnicze. 

Zachęcamy do wysłuchania 
audycji w Katolickim Radiu Za-
mość pt. „Leśne Radio” w każdą 
sobotę o godz. 10:15.
„Leśne Radio” to program, który 
powstaje we współpracy z Re-
gionalną Dyrekcją Lasów Pań-
stwowych w Lublinie.

Anna Janczyk

(źródło: www.pixabay.com)
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Co nowego w Powiecie Hrubieszowskim?

Konkurs Powiatowy
Starosty

Hrubieszowskiego 
Anety Karpiuk

„Jesień w Powiecie 
Hrubieszowskim

Edycja III” za nami!
W rozdaniu uczestniczyli: Sta-
rosta Hrubieszowski Aneta 
Karpiuk, Wicestarosta Marek 
Kata, Radni Rady Powiatu An-
drzej Barczuk i Jerzy Czerw.
Na konkurs wpłynęło aż 153 
wspaniałych prac!
Starosta Hrubieszowski Aneta 
Karpiuk dziękując za tak duże 
zaangażowanie, postanowiła — 
oprócz nagrodzenia laureatów 
— przyznać również dodatko-
we nagrody dla każdego uczest-
nika, doceniając tym samym 
wszystkie prace.
Przeprowadzony konkurs wspie-
rał rozwój umiejętności pla-
stycznych wśród dzieci i mło-
dzieży, a także rozwijał ich 
warsztat fotograficzny, ukazując 
sposób w jaki przedstawiony zo-
stał Powiat Hrubieszowski pod-
czas malowniczej jesieni.
Młodzi mieszkańcy naszego Po-
wiatu, serdecznie podziękowali 
Staroście za wspaniałe nagro-
dy — już teraz deklarując chęć 

Starosta Hrubieszowski
 - Aneta Karpiuk

udziału w kolejnych konkur-
sach!
Widok zadowolonej młodzieży 
daje nam ogromną satysfakcję 
oraz chęć do dalszego działania.
Jeszcze raz serdecznie wszyst-
kim gratulujemy.

Niespodzianka dla Mamy!
Z inicjatywy Starosty Hrubie-
szowskiego Anety Karpiuk oraz 
Dyrektora SP ZOZ w Hrubieszo-
wie Alicji Jarosińskiej, zorgani-
zowaliśmy wielką akcję, doce-
niając w niej wszystkie mamy, 
które urodziły w roku 2022 oraz 
2023. Warto podkreślić, że panie 
te wybierały jako placówkę Po-
wiatowy Szpital w Hrubieszo-
wie!
Każda mama otrzymała perso-
nalizowane body z „certyfikatem 

Rodzice z pociechami (fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

Rozstrzygnięcie konkursu jesiennego i powitanie najmłodszych mieszkańców 
Powiatu. 

urodzenia”, na którym podali-
śmy imię, datę urodzin, długość 
oraz wagę noworodka. Ponadto 
w każdym zestawie dołączyli-
śmy powitalny kocyk, pamiąt-
kowy list gratulacyjny oraz drob-
ne słodkości.
Akcja ma na celu docenienie 
młodych rodziców, którzy po-
siadają swój ośrodek życia w Po-
wiecie Hrubieszowskim. Samo 
wydarzenie było świetną okazją 
do rozmowy oraz tak dziś waż-
nej 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 - tak potrzebne do za-
pewnienia sił i energii dla kobiet 
przed porodem.

To wspaniałe uczucie zobaczyć 
zadowolenie mieszkańców, 
którzy obdarzyli zaufaniem 
Szpital Powiatowy w Hrubie-
szowie! Możemy zapewnić, że 
nie spoczywamy na laurach 
- a jakość i standard obsłu-
gi nadal będzie utrzymana na 

wysokim poziomie - tak aby 
każda rodząca tu kobieta mogła 
czuć się bezpiecznie i komfor-
towo! Witamy was serdecznie 
w naszym Powiecie! Do zoba-
czenia na kolejnej turze.

Witamy Aleksa - pierwsze 
dziecko urodzone w Powiecie 
Hrubieszowskim w 2023 roku! 
Aleks urodził się 02.01.2023 
o godz. 7:50, ważył 3200 gra-
mów i mierzył 52 cm. Dumni 
rodzice - Justyna i Bartłomiej 
otrzymali z tej okazji pamiąt-
kowe upominki z rąk Starosty 
Hrubieszowskiego Anety Kar-
piuk, Dyrektora SP ZOZ Alicji 
Jarosińskiej i Wicestarosty Mar-
ka Katy - pamiątkowy dyplom, 
personalizowane body, centrum 
multimedialne dla malucha, 

ubranka, kocyk, środki higie-
niczne. Starosta serdecznie po-
gratulowała młodym rodzicom, 
życząc aby ten czas przepełnio-
ny był domowym ciepłem, rado-
ścią i szczęściem. Gratulacje!

Artykuł nadesłany

Uczestnicy konkursu (fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

Upominki dla rodziców (fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

 Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk, Wicestarosta Marek Kata oraz Radni Rady Powiatu Andrzej Barczuk i Jerzy Czerw
(fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)
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Przejęcie kontroli przez UE nad gospodarką 
leśną w krajach członkowskich 
a „Europejski Zielony Ład”
Unia Europejska chce dokonać zmiany w sposobie zarządzania lasami i przejąć nad 
nimi kontrolę.
Zmiany miałby polegać na 
przeniesieniu leśnictwa i go-
spodarki leśnej z kompeten-
cji krajowych do kompetencji 
dzielonych z UE. Spróbujmy 
sobie odpowiedzieć na pyta-
nie, jaka jest przyczyna wpro-
wadzenia tych zmian, oraz ja-
kie będą ich konsekwencje?
W lutym br. opinię publiczną 
obiegła informacja o tym, że 
Komisja Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicz-
nego i Bezpieczeństwa Żyw-
ności (ENVI) w Parlamencie 
Europejskim chce dokonać 
zmiany w sposobie zarzą-
dzania lasami. Jak do tej pory 
(w myśl podpisanego w 2007r. 
Traktatu z Lizbony) leśnictwo 
oraz gospodarka leśna są dzie-
dzinami suwerennymi każde-
go kraju członkowskiego. Ko-
misja ENVI rozpoczęła proces 
opiniowania projektu zmiany 
unijnego prawa i przeniesie-
nia leśnictwa z kompetencji 
krajowych do kompetencji 
dzielonych z Unią Europej-
ską. Wiadomość ta wzbudzi-
ła wiele kontrowersji wśród 
polskich leśników, ponieważ 
w przypadku wdrożenia za-
mierzonych planów o tym, 
w jaki sposób będzie się za-
rządzać lasami w Polsce oraz 
innych krajach członkowskich 
będą decydowały instytucje 
UE. Aby zrozumieć przyczynę 
tego procesu, należy na chwilę 
powrócić do roku 2021, kiedy 
to kształtowała się koncepcja 
„Europejskiego Zielonego Ładu”, 
czyli planu, który ma na celu 
walkę ze zmianami klimatycz-
nymi oraz ochronę różnorod-
ności biologicznej. Ambitne 
plany tego projektu zakładają 
wprowadzenie do 2030r. ta-
kich zmian prawnych, aby UE 
jako pierwsza stała się neu-
tralna klimatycznie. Kluczową 
częścią tego projektu jest dy-
rektywa zwana „Strategią na 
rzecz bioróżnorodności do 2023”, 
która zakłada objęcie 30% po-
wierzchni lądowej UE ochro-
ną, w tym 10% powierzchni 
UE ma zostać objęte ochroną 
ścisłą. Na etapie procedowa-
nia tego projektu wskazano, 

że ochroną ścisłą w pierwszej 
kolejności mają zostać objęte 
m.in. lasy górskie oraz staro-
drzewy. Zabrakło jednak kon-
kretnego zdefiniowania, co 
według UE oznaczają pojęcia 
„ochrona ścisła” „lasy górskie” 
oraz „starodrzewy” W związ-
ku z tym nie wiedzieliśmy, 
czy „ochrona ścisła” oznaczać 
będzie całkowite zaniecha-
nie ingerencji człowieka, czy 
może w ramach tego pojęcia 
dopuszczone będzie ruch tu-
rystyczny, zbieranie grzybów 
oraz ekstensywne pozyskanie 
drewna. Nie wiedzieliśmy, czy 
„starodrzew” to las, który ma 
140 lat czy może już las w wie-
ku 90 lat itd. Gdyby okazało 
się, że ochrona ścisła miała-
by oznaczać całkowity zakaz 
wpływu człowieka, to musie-
libyśmy wyłączyć pod ochronę 
ścisłą w Polsce teren wielkości 
dwóch województw: mało-
polskiego i podkarpackiego! 
Na potrzeby wyliczenia eko-
nomicznych i społecznych 
skutków wprowadzenia tych 
zmian polscy leśnicy wyko-
nali analizy tego projektu. 
Wskazują one, że w najbardziej 
pesymistycznym (aczkolwiek 
bardzo prawdopodobnym sce-
nariuszu) doprowadzą one 
do ograniczenia pozyskania 
drewna w  lasach o 40%. Taki 
scenariusz będzie katastro-
fą dla przemysłu drzewnego 
w Polsce. Warto tutaj przypo-
mnieć, że Polska jest w czo-
łówce światowej w produkcji 
mebli, opakowań tekturowych 
oraz stolarki okiennej. Prze-
mysł drzewny generuje 3% 
polskiego PKB i zapewnia 

blisko 400 tys. miejsc pracy. 
Wprowadzenie tych projek-
tów oznaczałby również brak 
możliwości reagowania le-
śników na sytuacje klęskowe, 
które w lesie się pojawiają. 
Jako przykład niech posłuży 
Puszcza Białowieska, gdzie 
przez szkodliwe zapisy w do-
kumentach dotyczących ob-
szaru N2000 zablokowano 
wycinanie drzew zaatakowa-
nych przez kornika drukarza. 
Brak podjęcia działań dopro-
wadził do niekontrolowane-
go rozrostu populacji owada, 
zamarcie milionów świerków, 
degradację siedlisk przyrodni-
czych, niekontrolowany wzrost 
drewna martwego oraz za-
grożenie dla bezpieczeństwa 
publicznego. Pozostawienie 
takich ilości lasów będzie mia-
ło również skutek odwrotny 
względem zatrzymania emisji 
CO2. Musimy pamiętać o tym, 
że stare lasy, w których zamie-
rają drzewa, zamiast pochła-
niać ten związek, oddają go 
do atmosfery. Z chwilą, kiedy 
stary las jest ścinany, a na jego 
miejsce jest sadzona uprawa, 
powodujemy, że CO2 znajdują-
cy się w drewnie starego drze-
wa zostanie na dłuższy okres 
zdeponowany w postaci me-
bli, desek itd. Młode pokolenie 
lasu będzie natomiast pochła-
niać CO2 w procesie wzrostu. 
Bardzo istotne jest również to, 
że na etapie opiniowania tej 
strategii przekazywano infor-
macje, że każdy kraj będzie się 
musiał wywiązać z osiągnię-
cia tych progów (10% swojej 
powierzchni pod ochronę ści-
słą) indywidualnie. Niestety 

pomimo sprzeciwu leśników 
z Polski, Niemiec oraz innych 
krajów Europy strategia na 
rzecz osiągnięcia nowego „Zie-
lonego Ładu” została podpi-
sana pod koniec 2021 r. przez 
wszystkie kraje członkowskie!
Strategia została podpisana, 
czyli wszystkie kraje zgodziły 
się na wdrożenie jej na swoim 
terenie. Jednak okazało się, 
że jak do tej pory żaden kraj 
członkowski nie wdrożył jej 
w życie (jest problem, aby wy-
znaczyć na swoim terenie 10% 
powierzchni ścisłej). W zamy-
śle strategii powołanie tych 
10% miało być wykonane na 
zasadzie dobrowolności- czyli 
każdy kraj powinien to zrobić 
(skoro się do tego zobowiązał). 
Jednak z wielu przyczyn nikt 
nie chce tego zrobić na taką 
skalę. Dochodzą słuchy, że jakiś 
kraj może wygospodarować na 
ochronę ścisłą 2% lub 3% swo-
jej powierzchni, ale nie 10%! 
Przede wszystkim dlatego, że 
cały zamysł powołania ochro-
ny w tak szerokim rozmiarze 
jest oderwany od rzeczywisto-
ści. Kolejną istotną sprawą jest 
to, że w obecnym czasie in-
stytucje europejskie nie mają 
żadnych prawnych narzędzi, 
aby zmusić kraje członkowskie 
do wdrożenia ochrony według 
swoich planów.
Europejscy urzędnicy nie pod-
dają się jednak i cały czas chcą, 
aby ich ambitne założenia (10% 
ochrony ścisłej) zostały osią-
gnięte. Zrozumieli, że wdro-
żenie planów na zasadzie do-
browolności jest niemożliwe 
i aby je osiągnąć muszą uciec 
się do innych środków. Stąd 
właśnie wzięła się koncepcja, 
aby przejąć nadzór nad lasami 
w całej UE. Jeżeli takie zmiany 
weszłyby w życie, zacząłby się 
proces przejmowania kompe-
tencji w zarządzaniu lasami na 
coraz większą skalę, aż w koń-
cu jakimś dokumentem eu-
ropejscy urzędnicy zrobili to, 
co zamierzyli, nie pytając się 
o zgodę rządów poszczegól-
nych krajów. Istotną sprawą 
jest również to, że w ostatnim 
czasie zmieniła się koncepcja 

równomiernego wyznacza-
nia ochrony ścisłej (każdy kraj 
po 10% swojej powierzchni). 
Obecnie europejscy urzędni-
cy mówią, że podział tych po-
wierzchni może być nierów-
nomierny (jeden kraj 5%,a inny 
15%). Używają przy tym sfor-
mułowania, że powierzchnie 
te będą wyznaczane w ramach 
„przyrodniczych możliwości każ-
dego kraju”. Nie muszę chyba 
zbyt obrazowo opisywać, co 
stałoby się z krajami Europy 
Wschodniej, które mają mniej-
szą siłę przebicia w Unii Euro-
pejskiej od krajów zachodnich. 
Oczywiście największy ciężar 
tej strategii spadłby właśnie 
na nie, ponieważ mają więcej 
terenów niezagospodarowa-
nych gospodarczo i lepiej za-
chowane środowisko natural-
ne. Trzeba również pamiętać 
o tym, że plany te zakładają 
przejęcie kontroli nad całymi 
lasami, niezależnie od formy 
własności. W Polsce lasy to 
nie tylko Lasy Państwowe, ale 
również lasy prywatne, samo-
rządowe, wspólnot majątko-
wych. Wdrożenie europejskich 
planów oznaczałoby przejęcie 
kontroli również nad nimi.
Na szczęście powstaje koalicja 
państw, które deklarują zawe-
towanie tych planów. Polski 
Rząd oraz Lasy Państwowe 
razem z krajami skandynaw-
skimi, oraz krajami Europy 
Wschodniej, stanowczo sprze-
ciwiają się tym zmianom. Wy-
daję się również, że niektóre 
kraje Europy Zachodniej rów-
nież będą przeciwne. Finał tej 
sprawy jest jednak nieznany. 
Jedno co wiemy na pewno to 
to, że jeżeli ta próba się nie po-
wiedzie, to na pewno będą na-
stępne. Może będą się inaczej 
nazywać. Może będą mniej 
nagłaśniane, ale na pewno się 
pojawią i będą miały na celu 
jak największe ograniczenie 
suwerennego zarządzania la-
sami przez poszczególne kra-
je, na rzecz instytucji europej-
skich

Marceli Kot
Nadleśnictwo Narol

Drewno jest z lasu (fot: M. Kot)
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W Gminie Hrubieszów dużo się dzieje!

Rada Gminy Hrubieszów
w obronie

rolników i polskiej wsi
Obecnie mająca miejsce szcze-
gólnie trudna sytuacja w rol-
nictwie, stała się przedmiotem 
stanowiska podjętego przez Radę 
Gminy Hrubieszów w dniu 
30.01.2023r. Podczas sesji radni 
jednogłośnie przyjęli kierowany 
do przedstawicieli parlamentu 
europejskiego oraz krajowego, 
rządu i podmiotów działających 
na rzecz rolnictwa i polskiej wsi, 
apel w sprawie podjęcia pilnych 
działań dotyczących sytuacji 
w rolnictwie, związanych z nie-
kontrolowanym spadkiem cen 
płodów rolnych i zagrożeniem 
bezpieczeństwa żywnościowe-
go konsumentów. 
Radni wyrazili swoje daleko 
idące zaniepokojenie obecną 
sytuacją, związaną z niekontro-
lowanym napływem z Ukrainy 
na tereny przygraniczne ogrom-
nych ilości zbóż, głównie psze-
nicy i kukurydzy oraz rzepaku, 
dla których Polska miała być 
jedynie krajem tranzytowym, 

natomiast w chwili obecnej za-
legają one w lokalnych i regio-
nalnych magazynach, czy też 
punktach skupu. Uniemożliwia-
jąc tym samym zbyt polskich 
produktów. Brak możliwości 
sprzedaży przez polskich rolni-
ków ubiegłorocznych produk-
tów, dodatkowo w kontekście 
wysokich kosztów produkcji 
rolnej, powoduje zachwianie 
stabilności finansowej gospo-
darstw rolnych i obawy o ich 
przyszłość. Oprócz spadku opła-
calności produkcji rolnej, innym 
istotnym czynnikiem związa-
nym z importem pszenicy, rze-
paku czy kukurydzy na polski 
rynek, na jaki zwrócili uwagę 
radni Rady Gminy, są kwestie 
związane z ich wątpliwą, ja-
kością, co bardzo negatywnie 
wpływać może na bezpieczeń-
stwo żywnościowe wszystkich 
konsumentów. Import, a na-
stępnie wykorzystywanie takie-
go zboża do produkcji żywności, 
może spowodować zagrożenie 
dla zdrowia, ze względu na spe-
cyfikę działania szkodliwych  

ubstancji tzw. „zbożu tech-
nicznym”.Autorzy stanowiska 
podkreślili jednocześnie, że 
nie stanowi ono wyrazu kwe-
stionowania konieczności eks-
portu ukraińskiego zboża dla 
zapobieżenia ewentualnym 
tragediom humanitarnym w in-
nych dotkniętych głodem czę-
ściach świata, ale nie może to 
odbywać się kosztem polskich 
rolników, ich rodzin oraz kon-
sumentów. Jako alternatywę 
dla obecnej sytuacji wskazano 
potrzebę zintensyfikowania 
eksportu polskiego zboża, jako 
działania niezbędnego celem 
poprawy kondycji finansowej 
rolników, niejednokrotnie decy-
dującej o przetrwaniu wielu go-
spodarstw rolnych. 

Zarząd Gminny Związku 
OSP RP w Hrubieszowie

podsumował
kolejny rok działalności

31 stycznia w Urzędzie Gminy 
Hrubieszów odbyło się pierw-
sze w tym roku posiedzenie 
Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Hrubieszo-
wie z udziałem naczelników 
jednostek OSP z terenu gminy 
Hrubieszów. Podczas posie-
dzenia omówiono sprawozda-
nie z realizacji rocznego planu 
pracy zarządu w 2022 roku, in-
formację o realizacji środków 
finansowych zabezpieczonych 
na rok 2022 w części przezna-
czonej na ochronę przeciwpo-
żarową, harmonogram zebrań 
sprawozdawczych za 2022 rok. 
Spotkanie było też okazją do 
poruszenia spraw związanych 
z bieżącym działaniem jedno-
stek OSP i systemu ochrony 
przeciwpożarowej na terenie 
gminy Hrubieszów, a także 

podziękowania druhom Ochot-
niczych Straży Pożarnych za ich 
bezinteresowną służbę, działa-
nie, pomoc i zaangażowanie na 
rzecz bezpieczeństwa miesz-
kańców gminy oraz wzorową 
współpracę z władzami samo-
rządowymi oraz Komendą Po-
wiatową PSP w Hrubieszowie. 
Wiele miejsca poświęcono rów-
nież podsumowaniu udziału 
strażaków-ochotników w prze-
ciwdziałaniu skutkom pandemii 
oraz akcji pomocy uchodźcom 
z terenu Ukrainy. W posiedzeniu 
uczestniczył również Komen-
dant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Hrubieszowie 
– mł. bryg. Piotr Gronowicz.

Kolejne dofinansowania 
do budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
Również w 2023r. mieszkańcy 
gminy Hrubieszów mogą sko-
rzystać z dotacji na dofinanso-
wanie kosztów budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. 
Nabór wniosków o udzielenie 
dofinansowania ruszył 1 lutego, 
a budowa oczyszczalni powin-
na się zakończyć do 30 listopada 
tego roku. Podobnie jak miało 
to miejsce w roku poprzednim, 
o uzyskaniu dotacji decydować 
będzie kolejność złożenia wnio-
sku do Urzędu Gminy, spełnie-
nie wymogów przewidzianych 
regulaminem oraz złożenie 
wniosku o rozliczenie dotacji. 
Z dotacji skorzystać mogą oso-
by fizyczne zamieszkałe i po-
siadające nieruchomość objętą 
wnioskiem na terenie gminy 
Hrubieszów. Maksymalna kwo-
ta pomocy wynieść może do 
15.000 zł., lecz nie przekroczyć 
90% wartości inwestycji. Dofi-
nansowaniu ze środków dotacji 
nie podlegają koszty wykona-
nia dokumentacji oraz uzyska-
nia wymaganych decyzji i po-
zwoleń, eksploatacji i napraw 
oczyszczalni, a także wydatki 
poniesione przed dniem złoże-
nia wniosku o udzielenie dotacji 

celowej.    
W budżecie na 2023 rok na ten 
cel zaplanowano 500.000 zło-
tych. Pieniądze przeznaczone 
na dotacje pochodzą ze środków 
finansowych, które samorząd 
otrzymał w ramach subwencji 
na inwestycje wodno-kanaliza-
cyjne. 
Podobne działanie przeprowa-
dzono w 2022 roku, gdzie sa-
morząd gminny dofinansował 
budowę czterdziestu dwóch 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków, a łączna kwota udzie-
lonych dotacji wyniosła ponad 
600.000 złotych.

Przedstawiciel Gminy
Hrubieszów w Radzie

Zatrudnienia
Socjalnego przy MRiPS 

Gmina Hrubieszów ma swo-
ją przedstawicielkę w Radzie 
Zatrudnienia Socjalnego przy 
Ministerstwie Rodziny i Polity-
ki Społecznej. Jest nią Justyna 
Czernij-Jezierska, będąca jed-
nocześnie prezesem Centrum 
Integracji Społecznej w Mie-
nianach. Uroczyste wręczenie 
aktów powołania odbyło się na 
pierwszym posiedzeniu Rady 
w dniu 19 stycznia 2023 roku.
Rada Zatrudnienia Socjalnego 
jest organem opiniodawczo-do-
radczym i składa się z 15 osób 
reprezentujących podmioty za-
trudnienia socjalnego, woje-
wodów, organizacje społeczne 
i zawodowe. Członkowie rady 
pełnią swoje funkcje społecz-
nie, a ich kadencja trwa trzy 
lata. Dzięki członkostwu w mi-
nisterialnej radzie Justyna 
Czernij-Jezierska będzie mo-
gła dzielić się doświadczeniem 
z zakresu ekonomii społecznej, 
pracy w Centrum Integracji Spo-
łecznej w Mienianach, co być 
może pozwoli tworzyć podobne 
centra i Kluby Integracji Spo-
łecznej w całej Polsce.
CIS w Mienianach w gminie 
Hrubieszów, które powstało 

(fot: arch. Gminy Hrubieszów)

(fot: arch. Gminy Hrubieszów)

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Hrubieszowie (fot: arch. Gminy Hrubieszów) ciąg dalszy na str. 6
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prawie 10 lat temu na bazie by-
łego biurowca PGR, powołane 
zostało przez Stowarzyszenie 
„Przystań”, działające na rzecz 
osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym i zawodowym. 
Partnerem zarówno CIS jak i sto-
warzyszenia jest Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Hru-
bieszowie, a samorząd gminny 
oferuje im między innymi po-
moc administracyjną, prawną, 
lokalową czy doradczą oraz 
przekazuje środki finansowe na 
utrzymanie Centrum Integracji 
Społecznej w Mienianach. 
Centrum prowadzi m.in. dzia-
łalność gastronomiczną, z któ-
rej korzystają zarówno dzieci  
w szkołach z terenu powiatu 
i indywidualni mieszkańcy nie 
tylko z gminy Hrubieszów. CIS 
stale rozszerza swoją ofertę, 
dostosowując ją do potrzeb 
zmieniającego się rynku i pre-
dyspozycji klientów, przy okazji 
realizując program reintegracji 
społeczno-zawodowej, z której 
skorzystało dotąd kilkaset osób. 

Siatkarze wracają do gry
Siatkarze i kibice tej dyscypliny 
sportowej z gminy Hrubieszów 
mają powody do zadowolenia. 
Po kilkuletniej przerwie spowo-
dowanej pandemią, powróciły 
rozgrywki Amatorskiej Ligi Siat-
kówki Gminy Hrubieszów. Liga 
jest cyklem rozgrywek amator-
skimi zespołami z gminy Hru-
bieszów, składającymi się z co 

najmniej 6 w wieku minimum 
16 lat. Zmagania drużyn odby-
wają się raz w tygodniu w hali 
sportowej Szkoły Podstawowej 
w Ślipczu z siedzibą w Kozoda-
wach. Zgodnie z regulaminem 
w poszczególnych zespołach 
mogą występować mieszkańcy 
różnych miejscowości, a zmian 
w składach można dokonywać 
także w trakcie trwania sezonu. 
Tegoroczna inauguracyjna kolej-
ka spotkań w ramach ligi ruszyła 
10 lutego z udziałem dziewięciu 
drużyn: Dziekanów, „Juniorzy” 
Hrubieszów, Kułakowice, „Kuź-
nia Talentów” Stefankowice, Mo-
niatycze, „Mundurowi”, „Orlęta” 
Janki, OSP Czerniczyn I, OSP 
Czerniczyn II. 
O końcowej klasyfikacji decydu-
je liczba punktów zdobytych we 
wszystkich turniejach. Zwycięz-
ców kolejki wiosennej poznamy 
już w kwietniu.  Relacje z rozgry-
wek Amatorskiej Ligi Siatkówki 
Gminy Hrubieszów oraz inne 
informacje na temat zawodów 
można znaleźć na profilu AL-
SGH na Facebook’u. 

Ferie z Huraganem
Ferie z Huraganem rozpoczę-
ły się dnia 17.01.2023 roku, 
w przeciągu dwóch tygodni 
przeprowadziliśmy 60 jedno-
stek treningowych w postaci: 
zajęć piłkarskich, gimnastyki 
oraz rytmiki, a także serię 21 wy-
kładów obejmującą tematykę: 
profilaktyki zdrowego żywienia 

i uzależnień, teorii i praktyki 
udzielania pierwszej pomo-
cy, podstawowych elementów 
taktyki piłki nożnej. Za prowa-
dzenie zajęć podczas ferii od-
powiadało 9 trenerów na co 
dzień pracujących w naszym 
Klubie. Po każdym tygodniu 
zajęć rozegraliśmy wewnętrzne 
turnieje kontrolne, w których 
uczestniczyły wszystkie dzieci 
oraz najaktywniejsi rodzice co 
stanowiło bazę wiedzy dla szta-
bu trenerskiego w zakresie po-
dejmowania kolejnych decyzji 
w procesie szkoleniowym. Drugi 
tydzień zajęć zaczął się dodatko-
wym wydarzeniem dla naszych 
zawodników a także trenerów 
którzy otrzymali możliwość re-
prezentowania naszego Klubu 
w TVP 3 Lublin podczas au-
dycji programu „Między Wisłą 
a Bugiem”, gdzie opowiedzie-
liśmy trochę więcej o naszych 
działaniach, projektach, a także 
przyszłych planach.
Podsumowując był to bardzo 
pracowity czas dla całej społecz-
ności naszego klubu. W przy-
szłości planujemy rozszerzenie 
projektu oraz wdrożenie no-
wych. W sztabie trwają już kon-
sultacje na ten temat.
Serdeczne podziękowania kie-
rujemy w stronę Wójta Gmi-
na Hrubieszów Tomasza 
Zająca za stałe wsparcie w re-
alizacji naszych inicjatyw oraz 
Centrum Integracji Społecznej 
w Mienianach za przygotowanie 
posiłków dla naszych piłkarzy.

Nieodpłatna pomoc
psychologiczna i prawna

Celem działalności Punktu 
Konsultacyjnego jest zdiagno-
zowanie problemów klienta 
w zakresie wykluczenia spo-
łecznego, uzależnień, przemocy 
w rodzinie oraz zaplanowanie 
odpowiedniej ścieżki pomocy 
i udzielenia wsparcia.
Do zadań punktu konsultavyjne-
go należy w szczególności:
Prowadzenie działalności infor-
macyjnej i edukacyjnej w zakre-
sie wykluczenia społecznego,  
profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów uzależnień i przemocy 
w rodzinie.Rozpoczęcie rozgrywek Amatorskiej Ligi Siatkówki (fot: arch. Gminy Hrubieszów)

Zajęcia podczas Ferii z Huraganem (fot: arch. Gminy Hrubieszów)

• Udzielanie osobom i rodzi-
nom konsultacji oraz porad  
rofilaktycznych w sprawach do-
tyczących wykluczenia społecz-
nego, uzależnień i przemocy.
• Motywowanie osób współuza-
leżnionych do ewentualnego 
podjęcia psychoterapii w zakła-
dach lecznictwa odwykowego.
• Motywowanie osób uzależnio-
nych od alkoholu do podjęcia 
leczenia odwykowego oraz psy-
choterapii w zakładach lecznic-
twa odwykowego.
• Wstępna diagnoza sytuacji 
prawnej z uwzględnieniem po-
trzeb klientów.

• Udzielanie pomocy prawnej 
dla osób i rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, do-
tkniętych problemem uzależ-
nienia i przemocy w rodzinie.
• Udzielanie wsparcia osobom 
po zakończonym leczeniu od-
wykowym poprzez rozmowy 
podtrzymujące lub udział w gru-
pie zabezpieczenia abstynencji.
• Udzielenie stosownego wspar-
cia i informacji o możliwościach 
uzyskania pomocy.
• Gromadzenie aktualnych in-
formacji o miejscach pomocy 
oraz kompetencjach służb i in-
stytucji z terenu gminy, miasta, 
powiatu, zajmujących się syste-
mową pomocą dla rodziny.

• Współdziałanie z innymi 
podmiotami zajmującymi się 
rozwiązywaniem problemów 
wykluczenia społecznego, uza-
leżnień i przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie.
W ramach punktu konsulta-
cyjnego w 2022 roku udzielono 
wsparcia:
- prawnego 58 osobom, w ilości 
132 godzin oraz 
- psychologicznego 71 osobom, 
w ilości 90 godzin.
Punkt konsultacyjny przyjume 
interesantów w każdą środę 
w godzinach od 8:00 do 12:00.

Poradnictwo w ramach punk-
tu konsultacyjnego udzielane 
jest po wcześniejszym telefo-
nicznym umówieniu terminu. 
Zgłoszenia przyjmowane są od 
poniedziałku do piątku w godz.: 
od 7.00 do 15.00 - punkt konsul-
tacyjny tel. 84 618 32 47 
lub poprzez kontakt z pracow-
nikami socjalnymi Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Hrubieszowie tel. 84 696 58 57
Konsultacje udzielane są w sie-
dzibie Centrum Integracji Spo-
łecznej - Hrubieszów ul. Naruto-
wicza 27 (wejście od podwórza).

Artykuł nadesłany

Rada Zatrudnienia Socjalnego przy MRiPS (fot: arch. Gminy Hrubieszów)
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Aktywne ferie z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Hrubieszowie z siedzibą 
w Wołajowicach oraz Bibliotekami Gminy 
Hrubieszów

Ferie z GOK-iem
22 stycznia z okazji Dnia Babci 
i Dziadka Teatrzyk Kukiełkowy 
Jacy-Tacy wystąpił z przedsta-
wieniem pt. „Baśń o dwunastu 
miesiącach”. Uroczystość odbyła 
się w Świetlicy Wiejskiej w Ma-
słomęczu. Przedstawienie do-
starczyło wielu niesamowitych 
wrażeń oraz skłoniło do refleksji. 
Podczas ferii zimowych GOK 
przeprowadził również warsz-
taty z rękodzieła w Świetlicach 
Wiejskich w Teptiukowie oraz 
Metelinie. Uczestnicy wykonali 
łapacze snów, kolczyki i brelocz-
ki z włóczki,  drewniane zakładki 
do książki i plastry drewna ozdo-
bione metodą decoupage.

Ferie z biblioteką
Biblioteka Publiczna w Stefan-
kowicach rozpoczęła zajęcia dla 
dzieci 17 stycznia. W pierwszym 
dniu ferii bibliotekarka przepro-
wadziła gry i zabawy z nagro-
dami. Tego dnia powstały też 
przepiękne kartki wykonane 
metodą scrapbooking, które tra-
fiły do babć i dziadków w dniu 
ich święta. Kolejny dzień ferii 
z biblioteką uczestnicy spę-
dzili w Parku Trampolin „Fort 
Jump” w Zamościu.
16 stycznia Biblioteka Publiczna 
w Dziekanowie i Świetlica Wiej-
ska w Teptiukowie zorganizo-
wały warsztaty z wykonywania 
kartek metodą scrapbooking. 
Dzieci wykonały własnoręcznie 
upominki dla swoich ukocha-
nych dziadków, wykazując się 

Ferie zimowe są idealnym czasem do kreatywności i różnego rodzaju aktywności.  
Moc ciekawych atrakcji przygotował dla dzieci i młodzieży GOK oraz Biblioteki z Gminy 
Hrubieszów.

przy tym nie lada kreatywnością. 
W następnych dniach bibliote-
ka zorganizowała również czas 
na zabawę i gry integracyjne, jak 
również zajęcia plastyczne. Nie 
zabrakło też głośnego czytania 
ulubionych opowieści. W ra-
mach zajęć w trakcie ferii odbyła 
się również wycieczka do Parku 
Trampolin „Fort Jump”. 
W Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Moniatyczach ferie zimowe 
rozpoczęły się 16 stycznia i trwa-
ły trzy dni, w czasie których dzie-
ci miały okazję aktywnie uczest-
niczyć w grach i zabawach. Nie 
zabrakło również zadań pla-
stycznych, a także kulinarnych 
przeprowadzonych przez panie 

z KGW Moniatycze. Dzieci mogły 
się wykazać w przygotowaniu 
pizzy i ciasteczek na warsztatach 
kulinarnych. Uczestnicy wzięli 
również udział w warsztatach 
decoupage. W kolejnym dniu 
wykonały bransoletki, pierścion-
ki, naszyjniki i zawieszki do tele-
fonów. 
Biblioteka Publiczna w Kosmo-
wie w trakcie ferii zimowych 
zorganizowała warsztaty z wy-
konywania tortu papierowego 
jako podarunku dla dziadków 
i warsztaty ze zdobienia plastrów 
drewna metodą decoupage. Od-
były się także zajęcia z gry na 
bębnach, które były prowadzone 
przez instruktora Wiesława Ję-
druszczaka. 21 stycznia wspólnie 
z KGW Kosmów zorganizowała 
„Bal Karnawałowy” i tam prowa-
dziła animacje dla uczestników.
Biblioteka Publiczna w Czerni-
czynie w pierwszym tygodniu 
ferii organizowała zajęcia w oko-
licznych świetlicach wiejskich. 
W Masłomęczu pierwszego dnia 
odbyły się gry i zabawy rucho-
we. Dzieci chętnie i aktywnie 
brały udział w każdym zapropo-
nowanym działaniu. Następne-
go dnia  malowały farbkami do 
szkła na słoiczkach i butelkach. GBP Moniatycze. Dzieci po warsztatach z decoupage (fot.: GOK Wołajowice)

Biblioteka odwiedziła również 
Świetlicę Wiejską w Metelinie, 
gdzie przeprowadziła warsztaty 
z wykonywania okazjonalnych 
kartek metodą scrapbooking. 
Zostały one wręczone babciom 
i dziadkom w dniu ich święta. Od 
23 stycznia rozpoczęły ferie w bi-
bliotece wspólnie ze Świetlicą 
Wiejską i paniami z KGW Czer-
niczyn. Pierwszego dnia dzieci 
malowały na płótnie zimowe 
krajobrazy i lepiły z piankoliny 
zwierzęta. Nie zabrakło także 
zdrowego ruchu przy aktywnych 
grach i zabawach. Drugiego dnia 
bibliotekę odwiedziły dzieci ze 

Świetlicy Wiejskiej w Metelinie, 
gdzie wykonywały biżuterię 
z koralików.
19 stycznia biblioteki i świetlice 
zorganizowały wspólny wyjazd 
na teatrzyk kukiełkowy do Świe-
tlicy Wiejskiej w Kozodawach na 
przedstawienie pt. „Baśń o dwu-
nastu miesiącach”.
Poza zajęciami w Bibliotekach 
i świetlicach, bibliotekarki pro-
wadziły animacje na balach kar-
nawałowych w Obrowcu, Czerni-
czynie, Czumowie i Brodzicy.

GOK Wołajowice
Bibliotekarki

Gminy Hrubieszów

BP Kosmów. Młodzież po warsztatach z wykonywania papierowego tortu dla 
dziadków (fot.: GOK Wołajowice)

BP Czerniczyn. Dzieci i młodzież z Czerniczyna i Metelina po wspólnych
warsztatach z wykonywania biżuterii (fot.: GOK Wołajowice)

Ozdabianie przedmiotów metodą decoupage (fot.: GOK Wołajowice)
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Warsztaty walentynkowe z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Hrubieszowie 
z siedzibą w Wołajowicach oraz 
Bibliotekami Gminy Hrubieszów

Gminny Ośrodek Kultury w Hru-
bieszowie z siedzibą w Wołajo-
wicach przeprowadził warsz-
taty walentynkowe w Szkole 
Podstawowej w Husynnem 
oraz w Punkcie Przedszkolnym 
w Obrowcu. Dzieci wykonały 
walentynki metodą scrapbo-
okingu oraz ozdabiały serdusz-
ka.
Z okazji zbliżającego się świę-
ta zakochanych Bibliotekę Pu-
bliczną w Stefankowicach od-
wiedzili uczniowie z I i II klasy 
Szkoły Podstawowej im. 15 Puł-
ku Piechoty „Wilków” w Stefan-
kowicach. Dzieci dowiedziały 
się skąd wzięły się Walentynki, 
kto jest patronem Święta Za-
kochanych i od kiedy stały się 
popularne w naszym kraju. Naj-
młodsi znakomicie poradzili so-
bie z walentynkowym quizem, 
który polegał na dopasowaniu 

bohaterów książek, bajek i fil-
mów, którzy darzyli siebie uczu-
ciem. Następnie przyszła kolej 
na rebusy walentynkowe. Na 
zakończenie dzieci zrobiły swo-
je walentynki.
9 lutego Biblioteka Publiczna 
w Dziekanowie zorganizowała 
warsztaty z wykonywania kartki 
metodą scrapbookingu. Uczest-
nicy warsztatów mieli możli-
wość korzystania z szerokiej 
gamy różnorodnych materia-
łów, z których powstały piękne 
walentynki. 
W Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Moniatyczach Walentynki 
rozpoczęły się 11 lutego imprezą 
karnawałową zorganizowaną 
wspólnie ze Świetlicą Wiejską 
w Moniatyczach, sołectwem 
Moniatycze oraz Moniatycze 
Kolonia. Dzieci wzięły udział 
w konkursach, warsztatach 

z wykonania kartki walentyn-
kowej oraz grach i zabawach 
tanecznych. Na koniec każ-
dy uczestnik otrzymał balon 

Walentynki to święto zakochanych. W tym wyjątkowym dniu obdarowujemy  kartkami 
walentynkowymi swoje drugie połówki oraz osoby, które darzymy sympatią i miłością. 
Najpiękniejsze i najbardziej wyjątkowe „walentynki” to te, które zostały wykonane 
własnoręcznie. 

w kształcie serca oraz słod-
ki upominek. W poniedziałek 
13 lutego biblioteka zaprosiła 
dzieci ze Szkoły Podstawowej 

im. Papieża Jana Pawła II 
w Moniatyczach, by wspólnie 
świętować Walentynki. Pod-
czas lekcji bibliotecznej ucznio-
wie zapoznali się z obycza-
jami i tradycjami tego święta 
panującymi w innych krajach 
oraz wzięli udział w pogadance 
o sposobach wyrażania uczuć. 
Ostatnim zadaniem uczest-
ników zajęć było wykonanie 
kartki walentynkowej, a na pa-
miątkę wspólnie obchodzonego 
święta dzieci otrzymały balony 
w kształcie serc. 
Walentynkowe spotkania były 
pełne pozytywnych emocji, ak-
tywnego słuchania i wytężonej 
pracy.

GOK Wołajowice
Bibliotekarki

Gminy Hrubieszów

Walentynki obchodziliśmy wspólnie z Przedszkolakami z Punktu
Przedszkolnego w Obrowcu(fot.: GOK Wołajowice)

Z opłatkiem i kolędą
21 stycznia 2023 roku Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka w Szpikołosach 
zorganizowali „Opłatek integracyjny”. Oprawę artystyczną zapewniła Szkoła 
Podstawowa w Szpikołosach, zaś po podzieleniu się opłatkiem było wspólne 
kolędowanie. 
Spotkanie połączono ze wspo-
mnieniem X-lecia miejscowego 
Zespołu Śpiewaczego CZER-
WONE RÓŻE, działającego 
przy Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Hrubieszowie z siedzibą 
w Wołajowicach
Zespół powstał 15 października 
2012 roku, kierownikiem zespo-
łu jest Halina Najczuk a instruk-
torem Waldemar Kondraciuk.
Zespół nadaje oprawę artystycz-
ną imprezom organizowanym 

w swojej wsi a także uświetnia 
uroczystości gminne. Aktyw-
nie uczestniczy w konkursach 
i przeglądach artystycznych na 
terenie powiatu. A prezentują 
m.in. piosenki: religijne, patrio-
tyczne i biesiadne.

Jacek Fuchs
GOK Wołajowice

(fot.: J. Fuchs)
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Wędrujemy po Gminie Hrubieszów 
i okolicach

Rozpoczęcie budowy Centrum 
Dziedzictwa Archeologicznego 
i Kulturowego - Laboratorium 
Historiae Gothorum w Wiosce 
Gotów w Masłomęczu i zbliża-
jąca się wiosna skłoniły mnie do 
przypomnienia Państwu inne-
go – mniej ważnego aczkolwiek 
ciekawego - działania o tematy-
ce archeologicznej. Mowa o szla-
ku archeologicznym  – jednym 
z pierwszych moich działań 
w tym temacie – kiedy podją-
łem pracę w gminie Hrubieszów 
związaną z turystyką m.in. 
z promocją (powstały wówczas 
cztery propozycje krajoznaw-
cze: szlak staszicowski, szlak 
nadbużański oraz historyczny 
i omawiany szlak archeologicz-
ny). Pozwoli on, między innymi 
działaniami, na turystycznym 
bytowaniu z archeologią, pod-
czas gdy przez najbliższe dwa 
lata skansen Wioska Gotów bę-
dzie zamknięty dla zwiedza-
jących - czytaj stowarzyszenie 
Wioska Gotów. Będzie to także 
okazja do przypomnienia in-
nych propozycji a więc niezna-
kowanych tras a prowadzących 
przez ciekawe miejsca gminy 
i Ziemi Hrubieszowskiej. Będą 

one oczywiście uaktualnione 
nowymi atrakcjami i przebie-
giem trasy. Państwo natomiast 
będziecie mieli okazję zaplano-
wać sobie wędrówki na zbliżają-
cy się sezon turystyczny.

Szlak archeologiczny
Tytułem wstępu. Proszę nie my-
lić szlaku archeologicznego ze 
szlakiem gockim, którego nie 
jestem autorem a byłem jedynie 
konsultantem ze strony Urzędu 
Gminy i opracowałem graficz-
nie trasę tego szlaku. Nadmie-
nię również, że w 2008 miałem 
przyjemność poprowadzić gru-
pę mieszkańców Masłomęcza 
tym właśnie szlakiem. Był to 
rajd rowerowy.
Od tamtego czasu w Gródku pro-
wadzone są dalej prace arche-
ologiczne, głównie na Horody-
sku, natomiast w Masłomęczu 
powstał skansen Wioska Gotów, 
a teraz rozpoczyna się budowa 
nowoczesnego muzeum Cen-
trum Dziedzictwa Archeologicz-
nego i Kulturowego.
Są to miejscowości, które kie-
dyś posłużyły mi do opracowa-
nia propozycji szlaku archeolo-
gicznego.   
Obecnie w Ślipczu badane są 

kurhany, a Cichobórz zasłynął ze 
skarbu rzymskich denarów. To 
skłoniło mnie do zaktualizowa-
nia i rozbudowania starego szla-
ku archeologicznego co czynię 
poniżej.

Propozycja szlaku
archeologicznego

Hrubieszów (Dwór du Chate-
au - Muzeum im. ks. Stanisława 
Staszica ze stałymi ekspozycja-
mi archeologicznymi, placówka 
dostąpiła zaszczytu goszcząc 
wystawy archeologiczne: „Tro-
ja-sen Henryka Schliemanna” 
(2010) i „Srebrny koń – archeolo-
giczne skarby między Morzem 
Czarnym a Kaukazem“ (2011) 
oraz wystawę „Picasso. Dwie 
opowieści” (2018); cerkiew pra-
wosławna z 13-toma kopułami; 
Tatarska Góra) – Czerniczyn 
(wieś dawnego Towarzystwa 
Rolniczego Hrubieszowskie-
go, które w 1816 roku założył 
na ziemiach hrubieszowskich 
ks. Stanisław Staszic. Jest też 
tutaj dawna cerkiew grekokato-
licka, obecnie kościół rzymsko-
katolicki) – Masłomęcz („sto-
lica” hrubieszowskich Gotów 
i z powodów podanych wyżej do 
końca 2024 roku oglądany „zza 
płota” skansen Wioska Gotów, 
na terenie byłej osady gockiej) 
– Mieniany (kaplica grobowa 
rodziny de Magura Madan) – Ci-
chobórz (współczesny cmentarz 
rzymsko-katolicki; obok mogiła 
Żydów pomordowanych pod-
czas marszu śmierci w grudniu 
1939 roku przez Niemców. Da-
lej cmentarz z okresu I wojny 
światowej. Na pograniczu Ci-
chobórza i Kosmowa, w naro-
żu lasku, tuż przy drodze mają 
swoją kolonię czaple siwe. Miej-
sce to zwane jest „Czaplińcem”) 
– Kosmów (sięgacz - kopiec 

-pomnik z okresu zarazy mo-
rowej) – Ślipcze (Geograficzną 
atrakcyjność miejscowości za-
pewnia przełom Bugu. Prze-
bywając nad rzeką należy za-
chować wyjątkową ostrożność 
a szczególnie przy jego wyso-
kich skarpach. We wsi znajduje 
się cmentarzysko kurhanowe. 
W odległości kilkuset metrów od 
siebie zachowały się trzy kurha-
ny a największy zwany jest 
Mogiłą Chrobrego) – Czumów 
(eklektyczny pałac nad zakolem 
Bugu - ma tutaj swoją Izbę Pa-
mięci Wiktor Zin - architekt, ry-
sownik, wspaniały gawędziarz, 
autor „Piórkiem i węglem”; jest 
także bogata Izba Regionalna) 
– Gródek (nowy) (wieża wido-
kowa z panoramą na „Królew-
ski Kąt” - bagniste pogranicze 
gródecko-czumowskie. Jest to 
miejsce przeprawy przez Bug 
Bolesława Chrobrego, podczas 
wyprawy na Kijów w 1018 roku. 
To także miejsce przyrodnicze. 
Wysokie skarpy, na których stoi 
wieża porasta roślinność stepo-
wa. Widać stąd także most ko-
lejowy na Bugu – początek linii 

szerokotorowej LHS; wzgórze 
Horodysko - miejsce częstych 
prac wykopaliskowych). – Gró-
dek (stary) (to przede wszystkim 
wspomniane Horodysko, wielo-
kulturowa skarbnica położona 
nad Bugiem; wczesnośrednio-
wieczne grodzisko - ślady daw-
nych Grodów Czerwieńskich 
(taras widokowy) - nad Huczwą, 
nieopodal jej ujścia do Bugu; 
cmentarz prawosławny - miej-
sce pochówku matki chrzestnej 
Bolesława Prusa; stanowisko 
żołny; płaty roślinności stepo-
wej; wąwóz lessowy) – Hrubie-
szów Podgórze (odkryto tutaj 
ślady tzw. Wielkiego Domu Goc-
kiego) – Hrubieszów (Sanktu-
arium Matki Boskiej Sokalskiej; 
dom rodzinny Wiktora Zina; 
Hrubieszowskie Centrum Dzie-
dzictwa; Dwór du Chateau).
Uwaga, należy pamiętać aby 
pobyt w strefie nadgranicznej 
zgłosić odpowiedniej placówce 
straży granicznej.

Jacek Fuchs
przewodnik turystyczny

GOK Wołajowice 

Zakończenie karnawału 
w Moroczynie
W dniu 19 lutego 2023 roku 
w świetlicy w Moroczynie zor-
ganizowano zajęcia dla dzie-
ci na „Zakończenie karnawału” 
w godzinach od 14-18. W zaba-
wach wzięło udział 30 dzieci, 
którymi zajęły się dwie ani-
matorki, zapełniając rekwizy-
tami prawie połowę sali. Było 
gwarno wesoło, a dzieci chętnie 

pozowały do zdjęć w różnych 
przebraniach. Niespodzianką 
była „Piniata z cukierkami”. Był 
słodki poczęstunek, a po watę 
cukrową ustawiła się długa kolej-
ka. Rodzice oczekując na dzieci 
mogli porozmawiać przy kawie, 
herbacie i ciasteczkach. Plano-
wano też  przy udziale dzieci, za-
jęcia na  rok 2023 uwzględniające 

„Noc w wiosce strachów”. Kosz-
ty organizacji tego wydarzenia 
pokryto z budżetu  sołeckiego 
oraz Koła Gospodyń Wiejskich 
„Czerwona Jarzębina”. Sesję zdję-
ciowa opublikowano na facebo-
oku  Świetlica Wiejska w Moro-
czynie „Czerwona Jarzębina”.

Artykuł nadesłany Zakończenie Karnawału (fot.: arch. świetlicy w Moroczynie)

Mapa z trasą szlaku (fot.:arch.  J. Fuchs)

Rzymskie denary z Cichobórza - fragment wystawy (fot.: J. Fuchs)
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Klimacik
Chciałabym dzisiaj napisać coś bardzo ważnego. Coś, co dotknie ważnego tematu, 
a mianowicie - przyrody.      
Nie chcę pisać, by nie wycinać 
wielu drzew, by nie stosować 
pestycydów w rolnictwie, by nie 
palić rzeczy typu plastik, opony, 
by nie wyrzucać śmieci do lasu, 
by nie kupować jednorazowych 
“foliówek”, bo o tym wszyscy 
wiemy, że nie należy tego robić. 
Nie chcę napisać “nie rób tego”, 
ale… “zrób to”! Nawiążę do tego 
za moment. 
A teraz wyobraź sobie okolice 
Zamościa. A właściwie miejsce 
nieco na północ od tego miasta. 
Malutką wioskę położoną mię-
dzy lasami i polami, nieopodal 
rzeki. Mała wioseczka. Wyobraź 
sobie. Można kupić miód od kil-
ku pszczelarzy, można pojechać 
na przejażdżkę rowerową, by 
podziwiać krajobrazy. Jednym 
z tych krajobrazów był, oprócz 
pól i zbocz, śliczny lessowy wą-
wóz. Wyobraź sobie. Idziesz 
w lecie, lekko przycieniona do-
linka, ukryta wśród drobnych 
listków zielonych drzew. Rześ-
kie powietrze. Wyobraź sobie…
Pomyśl też o czymś innym. Po-
myśl o sadach. Soczyste jabłka, 
cień drzew… Pomyśl o ogro-
dach pełnych róż, dalii, fiołków… 
W powietrzu unosi się zapach 
kwiatów, śpiewają ptaki, latają 
motyle i pszczoły… 
Ludzie pragną takich klimatów. 
Pragną ochronić klimat. Pragną 

ochronić lasy, łąki, unikalne kra-
jobrazy. Jak to zrobić w prosty 
sposób?
Już od wielu lat mówi się, by ra-
tować planetę. By nie wyrzucać 
śmieci do lasów, by nie wycinać 
wielu drzew, by nie stosować 
pestycydów w rolnictwie, by nie 
palić rzeczy typu plastik, opony, 
by nie kupować jednorazowych 
“foliówek”, by nie… Ale… przecież 
na wiele rzeczy nie mamy wpły-
wu. Na przykład na to, czy nasz 
sąsiad nie zastosuje na swoim 
polu oprysków, które zaszko-
dzą środowisku… Jednak są 

takie sprawy, o których to my 
zadecydujemy. Są to propozy-
cje, czyli nie nakazują, a zachę-
cają, jak zadbać świat dookoła 
nas. Chciałabym kilka z nich 
przedstawić. 

Nawyki dla
sympatyków

ochrony przyrody
1. Jeśli masz taką możliwość, za-
łóż ogród bądź niewielki sad. To 
nie tylko forma ochrony środo-
wiska, ale też niebanalne hob-
by, które cieszy oko i pozwala 
oderwać się od trudów codzien-
ności. Jeżeli nie masz własnej 

działki, skorzystaj z ogródków 
działkowych. 
2. Jeżeli nie masz działki lub 
ogródka działkowego, możesz 
stworzyć ogródek we własnym 
domu. Aby to zrobić, możesz 
zastosować się do poniższych 
wskazówek:
- jeśli masz balkon, skorzystaj 
z tego - rośliny będą na nim 
świetnie wyglądać,
- pamiętaj o doborze roślin do 
pomieszczeń, których będą się 
znajdować. W łazience najle-
piej mieć te, którym nie zaszko-
dzi wilgoć, natomiast świeże 

zioła w ładnych skrzyneczkach 
na parapecie w kuchni uświet-
nią nie tylko wygląd pomiesz-
czenia, lecz także śniadanie. 
W sypialni lepiej natomiast 
nie stawiać zbyt wielu roślin - 
w nocy pobierają one tlen, więc 
nie rób w pokoju dżungli!
- Ostatnio szczególnie modnym 
trendem jest “urban jungle” - 
“miejska dżungla”. Możesz prze-
czytać o tym w internecie. 
3. Jeżeli masz taką możliwość, 
korzystaj z płóciennych, np. 
lnianych toreb na zakupy. 
4. W internecie dostępnych jest 
wiele przepisów na to, jak zro-
bić organiczne kosmetyki i inne 
preparaty, np. pastę do zębów. 
Możesz z nich skorzystać - nie 
tylko ochronisz środowisko, ale 
też swoje zdrowie. 
5. I na koniec wisienka na tor-
cie - możesz oszczędzać energię 
i przy okazji ozdobić np. balkon 
- lampy solarne pięknie prezen-
tują się o zmroku, więc też mo-
żesz je wykorzystać. 
Podsumowując, możesz zadbać 
o środowisko kreatywnie i mod-
nie. Wystarczy tylko trochę chę-
ci, by stworzyć swój „klimacik”!

Joanna Łęcka - klasa 7
Kółko dziennikarskie 
„Nawiasem mówiąc”

Katolicka Szkoła Podstawowa 
im. Św. Ojca Pio w Zamościu

(źródło: www.pixabay.com)

Paczka dla bliźniego
Spichlerz św. Brata Alberta znacząco wpisał się w mapę Zamościa. Funkcjonuje 
w tym mieście już ponad cztery lata, które jasno zweryfikowały osoby korzystające 
z dawnej jadłodzielni, a wolontariusze tego miejsca na co dzień zmagają się 
z różnymi problemami..     
Spichlerz św. Brata Alberta 
znajduje się przy ul. Dembow-
skiego 24 w Zamościu. Przed-
sionek dawnej kaplicy tymcza-
sowej parafii św. Brata Alberta 7 
grudnia 2019 roku na nowo zo-
stał otwarty, całkowicie zmie-
niając swoją funkcję. Chociaż 
przez cztery lata działalności 
w Spichlerzu św. Brata Alber-
ta organizowane były różne 
akcje to nadal jego podstawo-
wą funkcją jest foodsharing, 
czyli zapobieganie marnowa-
niu żywności. W Polsce rocz-
nie do kosza wyrzucamy 5 ton 
jedzenia. Jak możemy temu 

zapobiec? Przynosząc do Spi-
chlerza posiłek lub produkt, 
który nadaje się do spożycia, 
a z różnych przyczyn wyrzu-
cimy do kosza. Może to być 
porcja zupy czy drugiego dania 
z niedzielnego obiadu lub owo-
ce, które u nas się zepsują. War-
to zaznaczyć, że ze Spichlerza 
mogą korzystać wszyscy, bez 
względu na status społeczny 
czy zawartość portfela. Każdy 
z nas może przynieść coś do 
Spichlerza, ale także z niego 
wziąć, to czego w danym mo-
mencie brakuje lub na co ma 
ochotę. Główną zasadą tego 

miejsca jest  „Weź tyle i ci po-
trzeba, pamiętaj że inni też chcą 
skorzystać!” 
Ze względu na swoje problemy 
do Spichlerza zaczęły przycho-
dzić przede wszystkim osoby 
w kryzysie finansowym, bez-
robotne, a nawet bezdomne. 
Wiele z nich zaczęło uważać to 
miejsce za „swoje” przez co inne 
osoby przestały z niego korzy-
stać. Stało się to z różnych po-
wodów - niektórzy uważają, że 
im się zwyczajnie nie należy, 
inni po prostu boją się przyjść 
do tego miejsca. Koordynato-
rzy i wolontariusze, działający 

przy Spichlerzu chcąc się temu 
przeciwstawić zachęcając nas 
wszystkich do korzystania na 
co dzień z tego miejsca. Dzię-
ki szeregom przeprowadza-
nych akcji w tym miejscu chcą 
nauczyć osoby potrzebujące 
zmiany podejścia do innych, 
ale także do Spichlerza. Wielu 
z nich uważa, że ze względu na 
swój status społeczny często 
uważają, że pomoc ze strony 
innych po prostu się im należy.. 
Misją Spichlerza św. Brata Al-
berta stała się nauka dzielenia 
z innymi, a także umiejętność 
postawienia „ty” przed „ja”. 

Jest to bardzo trudne zadanie, 
ponieważ osoby korzystające 
ze Spichlerza wręcz walczą o je-
dzenie. Przez lata działalności 
tego miejsca można stwierdzić, 
że osoby te zwyczajnie boją się, 
że nie starczy produktów dla 
nich. Dla ludzi posługujących 
w Spichlerzu jest to niczym 
walka z wiatrakami. Codzien-
nie dostarczają jedzenie z po-
bliskich marketów, jednak są 
to przede wszystkim produkty 
o krótkiej dacie przydatności 
(najczęściej kończącej się tego 
samego lub następnego dnia). 
Niestety wielu potrzebujących 
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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. 2023 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 

bierze tej żywności za wie-
le. Wolontariusze wychodząc 
temu problemowi naprzeciw 
spotykają się jak najczęściej 
z potrzebującymi i tłumaczą 
im jak należy zachowywać się 
w takim miejscu, ale także za-
pewniają, że nie będą głodni 
w momencie, gdy nie wezmą 
całej torby jedzenia. Regularnie 
organizowane są dni otwarte 
Spichlerza, podczas których 
wolontariusze przez cały dzień 
pełnią posługę w dawnej ja-
dłodzielni. Dzielą się swoim 
doświadczeniem, rozmawiają 
z potrzebującymi, przygotowu-
ją ciepłe napoje oraz częstują 
przekąskami. Dzięki temu Spi-
chlerz stał się miejscem nie 
tylko dzielenia się żywnością, 
ale również miejscem spotkań 
i rozmów. Osoby potrzebujące 
przestały być dla wolontariu-
szy anonimowe, mogą liczyć na 
wsparcie nie tylko materialne, 
ale także duchowe. 

Paczka dla bliźniego
W okresie świątecznym oso-
by potrzebujące często czu-
ją rozgoryczenie. W telewizji 
i w radiu opublikowane są re-
klamy, którym hasłem prze-
wodnim są rodzinne i ciepłe 
święta, oczywiście z suto za-
stawionym stołem. Niestety 
nie wszyscy mogą na to sobie 
pozwolić. Wolontariusze Spi-

chlerza św. Brata Alberta, chcąc 
uszczęśliwić innych organizują 
akcję pn. „Paczka dla bliźnie-
go”. W dniach od 1 marca do 
8 kwietnia organizowana jest 
zbiórka:
- żywności długoterminowej, 
tj.: kasze, mąka, ryż , makaron, 
kawa, herbata, słodycze, olej, 
majonez, żywność w słoikach, 
puszkach, mleko UHT, słodycze
- produktów kosmetycznych,
- zabawek i artykułów szkol-
nych.  
Produkty można przynosić do 
kościoła św. Brata Alberta i zo-
stawić w oznaczonym koszu 
przy bocznym wejściu. Ważne, 
aby rzeczy przeznaczonych na 
„Paczkę dla bliźniego” nie pozo-
stawiać w Spichlerzu św. Brata 
Alberta. Dzięki wolontariu-
szom w akcję włączyło się wiele 
marketów, szkół i przedszkoli, 
tworząc miejsca zbiórki. Dzięki 
temu nie trzeba specjalnie je-
chać do kościoła św. Brata Al-
berta, aby wesprzeć akcję. Moż-
na to również zrobić poprzez 
wpłatę na konto: 
17 1500 1807 1218 0000 3340 
0000 - Parafia pw. św. Brata 
Alberta w Zamościu, z dopi-
skiem: Paczka dla bliźniego.
Koordynatorzy i wolontariu-
sze przez cztery lata działal-
ności Spichlerza św. Brata Al-
berta zweryfikowały osoby 

potrzebujące przez stworze-
nie listy ponad dwustu rodzin. 
Dzięki temu wiedzą co w kon-
kretnej paczce powinno się 
znajdować i czy dani ludzie na 
pewno jej potrzebują. 
Finał edycji wielkanocnej w tym 
roku przypada w Wielką Sobo-
tę. W tym dniu zorganizowany 
będzie „Dzień otwarty Spichle-
rza św. Brata Alberta”, oprócz 
paczek na potrzebujących będą 
czekały przekąski i ciepłe na-
poje. Dzięki temu osoby po-
trzebujące, stojąc w kolejce po 
paczkę będą miały możliwość 
poczęstowania się jedzeniem, 
ale przede wszystkim porozma-
wiania z drugą osobą. W dzisiej-
szych czasach zbyt wiele ludzi 
patrzy na drugiego człowieka 
z pogardą, czując się lepszym 
przede wszystkim przez posia-
danie wielu dóbr materialnych. 
Wyznacznikiem stał się stan 
konta. Wolontariusze swoją 
działalnością chcą pokazać, że 
każdy z nas jest równy, bez po-
działu na lepszych i gorszych. 
Jedynie co może nas określać to 
nasze zachowanie do drugiego 
człowieka. Cytując patrona tego 
miejsca, św. Brata Alberta - „Po-
winno się być jak chleb, który dla 
wszystkich leży na stole, którego 
każdy może kęs dla siebie ukroić 
i nakarmić się gdy jest głodny.”

Anna Janczyk




