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Wielki Post

R E K L A M A

Czym jest, dlaczego tyle twa 
i jaki jest jego właściwy sens? 
Często o Wielkim Poście mówi 
się, że to czas nawrócenia. 
Czym jest chrześcijańska me-
tanoia? Nawrócenie (gr. Me-
tanoja) jest zmianą myślenia, 
radykalnym odnowieniem 
życia, ukierunkowaniem na-
szego serca i rozumu na Boga, 
a także na Jego Słowo, skiero-
wane bezpośrednio do nas. Po-
czątek Wielkiego Postu to czas 
podejmowania różnorodnych 
postanowień. W zależności od 
motywacji, często nie różnią 
się one od postanowień nowo-
rocznych czy tych związanych 
z poprawą sylwetki, ze względu 
na zbliżającą się wiosnę. Moty-
wacja do podjęcia postanowień 
wielkopostnych powinna wy-
nikać z autentycznego pragnie-
nia pracy nad sobą i wzrastania 
w wierze, pochodzić z samego 
serca. Warto zobaczyć, że Wiel-
ki Post przeżywany bez odro-
biny wiary i świadomości nie 
ma większego sensu, ponieważ 
celem wymienionych wyżej 
działań jest towarzyszenie Je-
zusowi na pustyni oraz przy-
bliżenie się do Niego. Arcybi-
skup Fulton J. Sheen w książce 
„Siedem grzechów głównych” 
bardzo celnie wyjaśnia chrze-
ścijańską koncepcję postu: 
- W świetle tego dwojako rozu-
mianego głodu oraz pragnienia 
duszy i ciała jasne staje się roz-
różnienie między dietą a postem. 
Kościół pości; świat stosuje dietę. 
Materialnie nie ma żadnej różni-
cy, gdyż można stracić dziesięć 

kilo w jeden czy drugi sposób. 
Lecz różnica kryje się w intencji. 
Chrześcijanin pości nie dla ciała, 
lecz dla duszy; poganin pości nie 
dla duszy, lecz dla ciała. Chrze-
ścijanin nie pości dlatego, że ciało 
jest nikczemne, ale by uczynić je 

bardziej uległym wobec duszy, 
niczym narzędzie w rękach wy-
kwalifikowanego robotnika. To 
sprowadza nas do podstawowe-
go problemu życia. Czy dusza jest 
narzędziem w rękach ciała, czy 
ciało jest narzędziem w rękach 
duszy? Czy dusza powinna czy-
nić to, czego chce ciało, czy ciało 
powinno czynić to, czego chce 
dusza? Każde z nich ma swoje 

źródło: www.pixabay.com

pragnienia i każde jest bez-
względne w chęci nasycenia 
swych potrzeb. Gdy zadowa-
lamy jedno, nie zadowalamy 
drugiego – i vice versa. Jedno 
i drugie nie mogą razem zasia-
dać do uczty życia. - Wielki Post  

zaczyna się w Środę Popielco-
wą (Popielec, zwany był kiedyś 
„głową - początkiem- postu”), 
a kończy w Wielki Czwartek, 
przed rozpoczęciem Mszy Wie-
czerzy Pańskiej. Od niej bo-
wiem liczy się już czas Święte-
go Triduum Paschalnego. Czas 
zadumy i refleksji Wielkiego 
Postu widoczny jest również 
w liturgii Mszy Świętej, z której 

rezygnujemy ze śpiewania ra-
dosnego „Alleluja” i „Chwała na 
wysokości Bogu”, a kolorem szat 
staje się fiolet. Czterdziestod-
niowy okres przygotowania do 
Wielkanocy to szczególny czas, 
którego głównym celem jest 

właśnie Pascha (Wielkanoc), 
a drogą do niej, jaką prowadzi 
nas Wielki Post – czas paschal-
nej pokuty. Symbolika 40 dni 
także jest wymowna. Właśnie 
tyle trwał potop, mający na celu 
oczyścić świat z grzechu i nieść 
odrodzenie życia, czterdzieści 
dni Mojżesz przebywał na Sy-
naju, oczekując na przekazanie 
Tory. Analogicznie do liczby dni 

czterdzieści lat trwała wędrów-
ka Izraelitów do ziemi Bożych 
obietnic oraz czterdzieści dni 
wędrował Eliasz do Bożej góry 
Horeb na spotkanie z Panem. 
Tyle samo czasu dawał na na-
wrócenie prorok Jonasz grzesz-
nym mieszkańcom Niniwy. 
Czterdzieści dni również trwał 
pobyt Jezusa na pustyni, gdzie 
pościł, odpierając pokusy dia-
bła. Historie biblijne pokazują 
nam, że w każdym z nas może 
dokonać się zmiana. Dzięki 
niewielkim rzeczom, które po-
stanowimy wykonywać w cza-
sie Wielkiego Postu i będziemy 
traktować je jako ćwiczenia du-
chowe o charakterze pokutnym 
możemy zmienić swoje życie. 
Owoce postanowień wielko-
postnych możemy dostrzec 
w późniejszym czasie. 
A czym będzie dla mnie tego-
roczne przygotowanie do naj-
ważniejszej uroczystości jaką 
dla chrześcijanina jest Wielka-
noc?

ks. Mateusz Wojda
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By lasów było więcej
Lasy Państwowe zainicjowały ogólnopolską 
akcję skupu gruntów pod nowe tereny leśne. 
Nadleśnictwa czekają na ofer-
ty sprzedaży od właścicieli 
obszarów, na których może 
powstać las. To pokłosie Za-
rządzenia nr 79 Dyrektora Ge-
neralnego Lasów Państwowych 
z 30 grudnia 2021 roku regulu-
jącego zasady powiększania za-
sobów leśnych w tym zakresie. 
Z początkiem roku przestrzeń 
publiczną obiegają komunikaty 
o chęci zakupu lasów lub grun-
tów przeznaczonych do zalesie-
nia. Można na nie natrafić m.in. 
na stronach internetowych nad-
leśnictw, profilach facebooko-
wych poszczególnych jednostek, 
w lokalnej prasie oraz na porta-
lach z wiadomościami z danego 
regionu. 
–Lasy Państwowe od niemal stu 
lat zarządzają najcenniejszym de-
pozytem polskiej przyrody. Dzięki 
wysiłkom kolejnych pokoleń braci 
leśnej lesistość Polski, która po za-
kończeniu II wojny światowej wy-
nosiła niespełna 21% wzrosła do 
blisko 30%, co odpowiada obecnie 
powierzchni 9,2 mln ha. Krok po 
kroku dążymy do systematyczne-
go zwiększania powierzchni na-
szych lasów, do czego obliguje nas 

m.in. Krajowy Program Zwięk-
szania Lesistości zakładający, że 
w 2050 roku będzie ona wynosi-
ła aż 33% – wyjaśnia dyrektor 
RDLP w Lublinie, Zygmunt Byra. 
Z informacji Wydziału Zarządza-
nia Zasobami Leśnymi lubelskiej 
dyrekcji LP wynika, że odkąd 
ruszyła kampania związana ze 
skupem gruntów pod nowe lasy 
znacząco wzrosło zainteresowa-
nie tym tematem na naszym te-
renie. Wpłynęło przeszło 40 ofert 
sprzedaży, z których kilkanaście 
zostało na wstępnym etapie roz-
patrzonych pozytywnie. W 2021 
roku nasze nadleśnictwa nabyły 
na zasadach określonych w art. 
37 ustawy o lasach ponad 33 ha, 
ale już teraz można założyć, że 
w bieżącym roku powierzchnia 
ta będzie dużo większa. To samo 
tyczy się skupu gruntów z tytu-
łu prawa pierwokupu – przez 
cały miniony rok nadleśnictwa 
RDLP w Lublinie poszerzyły na 
tej zasadzie swój areał o prze-
szło 28 ha powierzchni, nato-
miast już na początku 2022 roku 
– o ponad 22 ha. Dużym plusem, 
w przypadku lubelskiej dyrek-
cji LP zwiększającym szansę na 

pozyskiwanie nowych terenów 
jest jej położenie. Na Lubelsz-
czyźnie jest wielu właścicieli 
prywatnych posiadających ob-
szary, które mogą zostać prze-
znaczone do zalesienia, a w za-
sięgu działania RDLP w Lublinie 
znajduje się przeszło 250 tys. ha 
lasów prywatnych. 

Najważniejsze zasady
O czym trzeba pamiętać bio-
rąc pod uwagę możliwości 
skupu gruntów? W pierwszej 
kolejności należy ustalić w za-
sięgu administracyjnym, które-
go z nadleśnictw jest położona 
nieruchomość. Dopiero wtedy 
można wystąpić z ofertą do wła-
ściwej jednostki. Oferowane do 
sprzedaży grunty: powinny być 
własnością lub współwłasnością 
sprzedającego (co bardzo istotne 
– w przypadku współwłasności 
ofertę muszą złożyć wspólnie 
wszyscy współwłaściciele), mieć 
założoną księgę wieczystą oraz 
uregulowany stan prawny. Las 
proponowany do sprzedaży- we-
dług ewidencji gruntów i budyn-
ków musi być oznaczony jako 
grunt leśny – Ls. W przypadku 

chęci zbycia gruntów nieleśnych 
(np. użytki rolne, nieużytki) na-
leży przedstawić dokumenty po-
twierdzające ich przeznaczenie 
do zalesienia tj. wypis z miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy lub de-
cyzję o warunkach zabudowy. 
Ponadto, taka nieruchomość nie 
może być obciążona na rzecz 
osób trzecich, nie może być 
przedmiotem sporów granicz-
nych, a ich granica w terenie po-
winna być uprzednio ustalona .

Pierwszeństwo dla sąsiadów
Rodzaj gruntów i warunki do-
tyczące ich zakupu określa pre-
cyzyjnie art. 37 ustawy o lasach 
stanowiący, że Lasy Państwowe 
mogą nabyć „lasy, grunty prze-
znaczone do zalesienia lub inne 
grunty lub nieruchomości, jeżeli 
jest to uzasadnione potrzeba-
mi gospodarki leśnej i nie naru-
sza interesu Skarbu Państwa”. 
Pierwszorzędną wartość mają 
grunty bezpośrednio przylega-
jące do obszaru zarządzanego 
przez Lasy Państwowe, a tak-
że takie, na których jest możli-
we zniesienie współwłasności 

lub regulacji przebiegu granicy 
polno-leśnej. Ma to również 
bezpośredni związek z enkla-
wami innej własności, które 
w przypadku naszej dyrekcji są 
usytuowane nawet wewnątrz 
terenu zarządzanego przez nad-
leśnictwa. Jednostki LP będą 
dokonywały zakupu nowych 
obszarów z własnych funduszy 
bądź, w przypadku ich braku, 
skorzystają ze środków fundu-
szu leśnego. Na wycenę gruntu 
przewidzianego do sprzedaży 
wpływa wiele czynników, m.in. 
położenie i kształt działki, zaś 
w przypadku istniejącego już 
lasu – gatunki drzew, które go 
porastają, wiek drzewostanu 
czy jego stan sanitarny. Należy 
jednak pamiętać, że w obliczu 
obowiązującego prawa nabycie 
lasu i gruntu przeznaczonego 
do zalesienia może nastąpić po 
uzyskaniu pisemnej zgody Dy-
rektora Generalnego Lasów Pań-
stwowych, a cena zakupu nie 
może być wyższa od wartości 
określonej przez rzeczoznawcę 
majątkowego.

Paweł Kurzyna
RDLP w Lublinie 

Go for organic - postaw na produkty 
ekologiczne
Jest to hasło spotkania z przedstawicielami jednego z gospodarstw ekologicznych 
z Tarnogrodu, które odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Ks. Jana 
Twardowskiego w Biłgoraju. 
„Go for organic – postaw na 
produkty ekologiczne” to pi-
lotażowy program edukacyj-
ny dla najmłodszych uczniów 
szkół podstawowych na rzecz 
rozwoju nowego modelu kon-
sumpcji żywności w oparciu 
o produkty lokalne i ekolo-
giczne. Agnieszka Momot, 
nauczyciel Szkoły Podstawo-
wej nr 5 im. ks. Jana Twar-
dowskiego w Biłgoraju podke-
śliła, że grono pedagogiczne 
chce przekazać uczniom, jak 

ważne jest zdrowe odżywia-
nie. Dzieci naukę o tym za-
gadnieniu wynoszą ze szkoły 
oraz z domów W ramach wy-
darzenia dzieci miały okazję 
zobaczyć prezentację mul-
timedialną na temat zdro-
wych produktów ekologicz-
nych i obejrzeć specjalny film 
dla dzieci wyprodukowany 
przez Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Ponadto 
dla każdego młodego uczest-
nika przygotowano drobne 

upominki. Program jest finan-
sowany z europejskiego pro-
jektu DiverImpacts, a realizo-
wany przez Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa 
– Państwowy Instytut Ba-
dawczy w Puławach. Swo-
im zasięgiem program objął 
szkoły województwa lubel-
skiego w formie stacjonarnej 
(w wybranych szkołach) oraz 
w formie on-line.

Joanna Ferens Spotkanie z uczniami SP nr 5 w Biłgoraju (fot. J. Ferens)
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Marcowe święta w kalendarzu
8 marca - Dzień Kobiet

Pragniemy złożyć życzenia 
wszystkim Paniom, a w szcze-
gólności Mieszkankom Powiatu 
Hrubieszowskiego - dużo zdro-
wia, pomyślności, pogody du-
cha oraz radości na co dzień, tak 
aby każda chwila Waszego życia 
była pełna sukcesów i powo-
dów do dumy. Życzymy aby pa-
miętano i doceniano Wasz nie-
ustający trud, codzienną pracę, 
poświęcenie i troskę o innych. 
8 marca kojarzy nam się z Wa-
szą miłością, ciepłem, delikatno-
ścią, a jednocześnie siłą i odwa-
gą z jaką pokonujecie wyzwania 
dnia codziennego.
Drogie Panie! To dzięki Wam 
świat staje się lepszy i piękniej-
szy, a słowa „rodzina”, „dom” 
i „miłość” nabierają znaczenia. 

Kobiety aktywnie uczestniczą 
w życiu lokalnej społeczności 
Powiatu Hrubieszowskiego bę-
dąc zrzeszone m.in. w Kołach 
Gospodyń Wiejskich czy Ze-
społach Śpiewaczych. W tym 
szczególnym dniu życzymy 
wszystkim Paniom spełnienia 
najskrytszych marzeń, abyście 
zawsze czuły się potrzebne 
oraz doceniane. Niech radość 
i uśmiech towarzyszą Wam każ-
dego dnia, a uczucia przyjaźni 
i miłości dają poczucie spełnie-
nia i satysfakcji zarówno w życiu 
rodzinnym jak i zawodowym.

11 marca- Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa pragnie-
my złożyć najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, optymi-
zmu, pomyślności i zadowole-

nia z wykonywanych obowiąz-
ków, wszystkim Sołtysom 
oraz członkom rad sołeckich, 
a w szczególności Gospoda-
rzom Sołectw Powiatu Hrubie-
szowskiego. Dziękujemy Wam 
za waszą pracę, zaangażowa-
nie i aktywną postawę na rzecz 
wspólnoty lokalnej. Niech Wa-
sza praca będzie owocna i służy 
wszystkim mieszkańcom przez 
długie lata. Sołtys to osoba, która 
pełni niezwykle ważną funkcję 
w społeczeństwie, jest pierw-
szą osobą, do której mieszkańcy 
kierują swoje troski. W naszym 
Powiecie istnieje 176 sołectw, 
których przedstawiciele to lu-
dzie wielu talentów, którym 
możemy zaufać i powierzyć 
wspólne losy. Ci cenieni gospo-
darze swych miejscowości akty-
wizują społeczność lokalną oraz 

zachęcają do uczestniczenia 
w życiu wspólnoty. W dużej 
mierze dzięki Sołtysom - ich 
gospodarności, zaangażowa-
niu możemy zauważyć rozwój 
polskiej wsi, gdzie aktywnie 

działają Koła Gospodyń Wiej-
skich, świetlice, Ochotnicze 
Straże Pożarne czy Kluby Senio-
ra.

Artykuł nadesłany

Życzenia składają Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk oraz Przewodniczący 
Rady Powiatu w Hrubieszowie Józef Kuropatwa(fot.arch. Starostwa Powiatowego)

Spotkanie z młodymi rolnikami z Powiatu 
Hrubieszowskiego
Absolwenci Zespołu Szkół Nr 4 w Hrubieszowie rozwijają swoją pasję do rolnictwa 
na terenie naszego powiatu. 
Turkołówka to niesamowita 
miejscowość Powiatu Hrubie-
szowskiego, w której swoją pasję 
do rolnictwa rozwija absolwent 
Zespołu Szkół nr 4 w Hrubieszo-
wie – Kamil Kania. 
Od najmłodszych lat wykazy-
wał zainteresowanie rolnic-
twem, początkowo pomagając 

swojemu tacie w najdrobniej-
szych pracach, gromadząc 
w ten sposób doświadczenie, 
które z roku na rok pozwalało 
na podniesienie jego umiejęt-
ności. Oczywistym wyborem 
Kamila, była od lat ciesząca się 
wielkim zaufaniem szkoła rol-
nicza w Hrubieszowie. To tam, 

w 2012 roku, na dobre związał 
swoją przyszłą karierę zawodo-
wą z rolnictwem. Szkolne lata 
wspomina z uśmiechem, jako 
dobrze spożytkowany czas – 
zarówno nauki praktycznej, 
jak i niezbędnej teorii. Dzięki 
dobrze zdanym egzaminom za-
wodowym, Kamil dostał się na 
studia inżynierskie na Uniwer-
sytecie Przyrodniczym w Lu-
blinie, na kierunku rolnictwo. 
Obecnie, nadal kontynuuje na-
ukę na studiach magisterskich 
– chcąc cały czas poszerzać 
swoją wiedzę – wierząc, że sta-
nowić ona będzie jego inwesty-
cję na przyszłość. Dziś Kamil 
razem z tatą prowadzi własne 
gospodarstwo rolne zajmujące 
się głównie produkcją rośliną 
– uprawą zbóż, rzepaku, a tak-
że buraków cukrowych. Kamil 
ponadto realizuje się w pracy 
zawodowej, która również zwią-
zana jest z branżą rolniczą.
Przemysław Kutera to absol-
went Technikum Agrobiznesu 
w Zespole Szkół Nr 4 w Hru-
bieszowie i Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie, który 
od 2015 roku prowadzi własną 
działalność gospodarczą dzia-
łającą w zakresie sprzedaży 
części, regulacji, serwisu oraz 

atestacji opryskiwaczy polo-
wych, sadowniczych, kolejo-
wych, szklarniowych oraz za-
prawiarek do nasion. Ponadto 
jego firma wykonuje usługę 
uzbrajania w nawigację i sys-
temy komputerowe, a także 
przeprowadza szkolenia dla 
rolników. Jako ambitny przed-
siębiorca zamierza w niedale-
kiej przyszłości otworzyć nowy 
oddział firmy i zatrudnić w nim 

absolwentów hrubieszowskiego 
technikum Agrobiznesu – je-
dynej w Powiecie Hrubieszow-
skim Szkoły Rolniczej. Starosta 
Hrubieszowski Aneta Karpiuk 
kierując słowa uznania dla dzia-
łalności Przemysława Kutera, 
życzyła mu wielu sukcesów oraz 
dalszego rozwoju własnej marki 
z Powiatu Hrubieszowskiego!

Artykuł nadesłany

Przemysław Kutera (fot.arch. Starostwa Powiatowego)

Kamil Kania (fot.arch. Starostwa Powiatowego)
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„Nowa Strategia Leśna UE 2030” - jaka 
przyszłość czeka nasze lasy?
Ochrona lasu to bardzo obszerny dział, zajmujący się przede wszystkim 
działaniami. „Nowa Strategia Leśna UE 2030” to dokument, który 
został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 16 lipca 2021 r. 
Strategia jest jednym z elemen-
tów „Nowego Zielonego Ładu” 
- projektu dotyczącego wielu 
dziedzin działalności UE, który 
ma doprowadzić do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 
2050r. Jaka przyszłość czeka na-
sze lasy w świetle zapisów tej 
strategii? Chyba nie trzeba niko-
mu tłumaczyć jak ważną rolę 
w kształtowaniu różnorodności 
biologicznej, jakości naszego ży-
cia oraz asymilacji CO2 pełnią 
lasy? Drzewa pochłaniają CO2 
i produkują tlen. Lasy są środo-
wiskiem życia wielu cennych or-
ganizmów oraz miejscem, gdzie 
spędzamy wolny czas. Zatrzy-
mują hałas, zanieczyszczenia 
oraz są naturalnym rezerwu-
arem wody. Musimy pamiętać 
również o tym, że obok wielu 
funkcji przyrodniczych, lasy peł-
nią również bardzo ważną funk-
cję gospodarczą - dają prace lu-
dziom oraz są miejscem, skąd 
bierze się drewno. Drewno, czyli 
najbardziej „ekologiczny” suro-
wiec, bez którego żaden czło-
wiek nie może się obejść. W kon-
tekście tych dwóch funkcji 
Polska jest przykładem dla całej 
Europy, ponieważ nasze lasy 
odznaczają się dużo wyższą 
wartością przyrodniczą niż lasy 
naszych zachodnich sąsiadów, 
a przemysł drzewny jest jednym 
z najlepiej rozwiniętym na świe-
cie. Lasy Państwowe na prze-
strzeni swojej, niemal 100-let-
niej działalności wypracowały 
model wielofunkcyjnej gospo-
darki leśnej, której główną zasa-
dą jest to, że las oprócz funkcji 
przyrodniczych spełnia również 
funkcje gospodarcze. Stąd nie 
ma w Lasach Państwowych 

sztywnego podziału na lasy 
przeznaczone jedynie do pro-
dukcji drewna i ochrony przyro-
dy. Przez odpowiednio dobrane 
metody nowoczesnej gospodar-
ki leśnej udało się pogodzić 
te dwie, na pierwszy rzut oka. 
sprzeczne funkcje. Najważniej-
szymi założeniami Nowej Stra-
tegii Leśnej UE 2030 jest obję-
cie 30% powierzchni lądowej 
Unii Europejskiej ochroną, 
w tym 10% powierzchni ma 
podlegać ochronie ścisłej. 
W dokumencie nie ma jednak 
jasno sprecyzowanej definicji 
ochrony ścisłej. Jak na razie nie 
wiemy jak intensywne będą 
obowiązujące w niej zakazy. 
Gdyby ta definicja była tożsama 
z definicji funkcjonującą w Pol-
ce, oznaczałaby całkowite za-
niechanie ingerencji człowieka 
na 10% powierzchni naszego 
kraju, czyli 31 tysięcy km2. Dla 
zobrazowania skali można so-
bie wyobrazić, że w tym przy-
padku musielibyśmy wprowa-
dzić ochronę ścisłą na terenie 
odpowiadającym powierzchni 
dwóch średnich województw!  
W dokumencie są zawarte wy-
tyczne, że najbardziej pożąda-
nymi terenami do wprowadze-
nia ochrony ścisłej są lasy 
górskie, lasy o charakterze natu-
ralnym oraz starodrzewy. Nie-
stety KE, podobnie jak w przy-
padku ochrony ścisłej, nie 
sprecyzowała definicji tych po-
jęć. Stąd nie wiadomo czy we-
dług strategii starodrzew to las, 
który ma 150 lat, czy może już 
las 80-letni. Na potrzeby prze-
analizowania skutków wprowa-
dzenia tych zmian, Lasy Pań-
stwowe przeprowadziły szereg 

analiz, które w swych najgor-
szych, aczkolwiek bardzo praw-
dopodobnych scenariuszach 
wskazują, że ochroną ścisłą 
może zostać objęte nawet 40%   
ich powierzchni. Z tego wzglę-
du, że na ich terenie, jako pod-
miotu państwowego będzie 
można najprościej wprowadzić 
ochronę ścisłą. Żaden właściciel 
lasów prywatnych nie będzie 
zainteresowany wprowadze-
niem ścisłej ochrony na swoim 
terenie, bo po prostu straci moż-
liwość pozyskiwania z nich 
drewna. Ochrona lasów z oczy-
wistych względów większości 
ludziom kojarzy się z czymś do-
brym. W sumie nie ma się co 
dziwić, każdy z nas przecież 
chce jak najlepiej dla naszej 
przyrody. Zastanówmy się jed-
nak, czy wprowadzenie ochrony 
ścisłej na tak ogromnym obsza-
rze jest pomysłem racjonalnym? 
I czy w ogóle jest nam to do cze-
goś potrzebne ? Na pewno nie 
jest to pomysł racjonalny. Przede 
wszystkim z tego względu, że 
postępując w ten sposób, spara-
liżujemy nasz przemysł drzew-
ny, który jako nieliczny przykład 
naszej gospodarki, osiągnął po-
ziom światowy. Niestety, burzli-
we przemiany po upadku ko-
munizmu doprowadziły do 
tego, że jedynie w tej dziedzinie 
(produkcja mebli, opakowań 
i stolarki okiennej) liczymy się 
na świecie. W pozostałych 
aspektach, mimo sukcesów 
i ciągłych prób, wciąż pozostaje-
my daleko w tyle. Wprowadze-
nie ochrony na taką skalę może 
spowodować deficyt drewna na 
rynku wynoszący nawet 50%. 
Chyba nie trzeba nikomu tłuma-
czyć, co stanie się z polskimi fir-
mami, gdy zabraknie dla nich 
drewna. Niestety wiele z nich, 
zwłaszcza tych mniejszych, bę-
dzie miała kłopoty z zakupem 
surowca. To przełoży się na ich 
możliwości produkcyjne, stan 
zatrudnienia oraz osiągane do-
chody. Smutną i bardzo prawdo-
podobną konsekwencją tych 
działań będzie to, że wiele z nich 
po prostu upadnie. Ten zmiany 
będą miały negatywny wpływ 
również na ludzi spoza branży 
drzewiarskiej. W sposób lawino-
wy wzrosną ceny papieru, mebli 

oraz budownictwa, czyli tego, 
co dotyczy właściwie każdego 
z nas. Konsekwencje przyrodni-
cze takich posunięć będą rów-
nież negatywne. Wprowadzenie 
ochrony ścisłej w takim rozmia-
rze może doprowadzić do za-
mierania drzewostanów na 
szeroką skalę. Tutaj jako przy-
kład można podać Puszczę Bia-
łowieską, gdzie przez zakazanie 
leśnikom wycinania świerków 
zaatakowanych przez kornika  
doprowadzono do tego, że za-
marły tysiące hektarów świerko-
wych borów. Zablokowanie 
pozyskania drewna w lasach ob-
jętych ochroną (których może 
być nawet 40% powierzchni 
w skali LP) doprowadzi do 
drastycznej intensyfikacji pozy-
skania drewna w lasach nieobję-
tych ochroną (bo przecież skądś 
trzeba będzie wziąć drewno). 
W takich miejscach nie będzie 
już mowy o wielofunkcyjnej go-
spodarce leśnej. Najważniejsze 
będzie wyprodukowanie jak 
największej ilości drewna w jak 
najkrótszym czasie. Poza tym 
musimy zdać sobie sprawę, że 
ochrona ścisła oznacza również 
znaczne utrudnienia w korzy-
staniu z pozaprodukcyjnych 
funkcji lasu. Po lasach objętych 
ochroną ścisłą można się poru-
szać jedynie po wyznaczonych 
trasach, a zbieranie owoców 
runa leśnego jest zabronione. 
Proszę wyobrazić sobie obraz 
polskich lasów, do których nie 
będziemy mogli udać się na je-
sienne grzybobranie, zbieranie 
jagód lub pieszą wycieczkę? Na 
potrzeby poinformowania opi-
nii publicznej o trwających pra-
cach nad nową strategią, 
KE przeprowadziła konsultacje 
społeczne w tej sprawie. Kon-
sultacje te polegały na wypełnie-
niu internetowej ankiety. Nie-
stety w przestrzeni medialnej 
nie było żadnych informacji na 
ten temat. Leśnicy jako pierwsi 
zaalarmowali opinię publiczną 
o pracach nad tą strategią, drze-
wiarze, samorządowcy, środo-
wiska naukowe niedowierzali 
proponowanym zmianom. 
- Ogromna większość opinii na 
ten temat miała krytyczny cha-
rakter, który był skoncentrowa-
ny na odrzuceniu pomysłu 

ochrony ścisłej. Fala krytyki wy-
lała się również na to, że sprawa 
była procedowana w komplet-
nej ciszy, bez informowania za-
interesowanych stron. Konsul-
tacje społeczne KE w tej sprawie 
trwały do połowy kwietnia 
2021r. Wszystkie kraje człon-
kowskie wzięły w nich udział. 
Jednak ogromnym zaskocze-
niem była ilość wniesionych 
uwag. W ogólnym rozrachunku 
do KE wpłynęło 19 117 ankiet, 
z czego aż 16 803 z Polski (88 % 
wszystkich ankiet). Drudzy byli 
Niemcy z 447 ankietami, trzeci 
Austriacy z 222 ankietami. Pozo-
stałe kraje zajmowały dalsze 
miejsca. Z tych danych jasno 
wynika, że informacja o nowej 
strategii leśnej została z niewia-
domych przyczyn przemilczana 
w całej UE. Jedynie Polacy sta-
nęli na wysokości zadania i wy-
razili opinię na jej temat (w du-
żej mierze dzięki leśnikom, 
którzy nagłośnili tą sprawę). 
Niestety konsultacje, mimo że 
w tak mocny sposób skrytyko-
wane przez Polskę nie odniosły 
pożądanego dla nas rezultatu. 
Projekt został przyjęty w pier-
wotnej formie i zamiarze objęcia 
ochroną ścisłą 10 % powierzchni 
UE. W treści przyjętego doku-
mentu zabrakło również jasnych 
definicji „ochrony ścisłej”, „staro-
drzewu” i „lasu o charakterze na-
turalnym”. Te kluczowe dla nas 
informacje miały zostać dopra-
cowane do końca 2021 r. Obec-
nie mamy marzec 2022r, prace 
KE wciąż trwają, a definicji 
wciąż nie ma! Podpisując strate-
gię, kraje wspólnoty zgodziły się 
na jej wdrożenie, nie znając jej 
podstawowych założeń. To tak 
jakby każdy z nas podpisał umo-
wę o pracę, zanim dowiedział 
się, co będzie robił i jakie będzie 
wynagrodzenie- działanie po-
zbawione logiki i zdrowego roz-
sądku. Niestety w kontekście 
trwających zmian, przyszłość 
naszych lasów i przemysłu 
drzewnego wciąż pozostaje jed-
ną wielką niewiadomą!

Marceli Kot
Nadleśnictwo Narol

Lasy, oprócz funkcji przyrodniczych, pełnią bardzo ważną rolę gospodarczą
(fot.: M.Kot)
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Co nowego w Gminie Hrubieszów?
Remont budynku Izby Regionalnej, dofinansowanie na zakup laptopa, „Opieka 
wytchnieniowa” i pomoc osobom niepełnosprawnym. 

Remont budynku
Izby Regionalnej w Jankach

Gmina Hrubieszów rozliczyła 
realizację projektu i otrzyma-
ła zwrot dofinansowania na 
przedsięwzięcie pt. „Remont 
budynku Izby Regionalnej 
w Jankach”. W lutym 2021r. Gmi-
na Hrubieszów zawarła z Woje-
wództwem Lubelskim umowę 
o przyznaniu pomocy w ramach 
działania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” 
z wyłączeniem projektów gran-
towych oraz operacji w zakresie 
podejmowania działalności go-
spodarczej objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Był to efekt 
złożonego w sierpniu 2020r.
wniosku o przyznanie pomocy 
do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego za 
pośrednictwem Stowarzysze-
nia Hrubieszowskiego „Lepsze 
Jutro” Lokalna Grupa Działania. 
W wyniku realizacji tego zada-
nia, wykonany został remont 
pokrycia dachu i wzmocnie-
nie uszkodzonych elementów 
drewnianych oraz uzupełnie-
nie ubytków w budynku Izby 
Regionalnej w Jankach, w celu 
udostępnienia go mieszkańcom 
miejscowości i zwiększenia ja-
kości świadczonych usług. Po-
nadto, wymieniono okno i drzwi 
w ścianach szczytowych, w tyn-
kach zewnętrznych zostały uzu-
pełnione ubytki, a ściany poma-
lowano. Wymieniono obróbki 
blacharskie i rynny. Wykonano 
również instalację odgromową. 
Gmina Hrubieszów w wyniku 

złożonego w październiku 2021r. 
wniosku o płatność, otrzymała 
zwrot dofinansowania w wy-
sokości 38 178,00 zł z Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Lubelskiego. Ostateczna 
wartość inwestycji wyniosła: 
60 000,00 zł.

Wniosek Gminy Hrubie-
szów na zakup laptopów

dla dzieci z rodzin
pegeerowskich

został zaakceptowany

Wniosek umożliwi Gminie za-
kup 53 laptopów dla dzieci, któ-
rych opiekunowie zgłosili taką 
potrzebę w określonym termi-
nie. Całkowita wartość przy-
znanego grantu to 132 500,00 zł. 
Wartość zakupu jednego lap-
topa wyniesie maksymalnie 
2 500,00 zł, a nie 3 500,00 zł, jak 
wcześniej zapowiadali organi-
zatorzy konkursu. Ograniczenie 
kwotowe, wprowadzone przez 
Centrum Projektów Polska Cy-
frowa wynika zapewne z bardzo 
dużej liczby złożonych wnio-
sków. Wszystkie zainteresowa-
ne osoby prosimy o cierpliwość. 
Wniosek Gminy Hrubieszów 
został zaakceptowany, jednak-
że czekamy na sformalizowanie 
współpracy w postaci zawarcia 
umowy grantowej oraz na prze-
lanie środków na konto Gminy. 
Ponadto, ogłoszone zostanie 
postępowanie przetargowe na 
zakup sprzętu.  Grant został 
przyznany Gminie w ramach 
konkursu grantowego Cyfrowa 
Gmina - Wsparcie dzieci z ro-
dzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowej odporności na zagro-
żenia, realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014-2020. 

Program 
„Opieka wytchnieniowa”

- edycja 2022

Jest to kontynuacją programu, 
który Gmina po raz pierwszy za-
częła realizować w maju 2021r. 
przy współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Hrubieszowie. Na realiza-
cję Programu w 2022r., Gminie 
Hrubieszów przyznano środki 
z Funduszu Solidarnościowe-
go w wysokości: 6 8544,00 zł. 
Gmina Hrubieszów zakłada re-
alizację zadania poprzez skiero-
wanie asystentów/opiekunów 
do siedmiu uczestników progra-
mu. Głównym celem programu 
jest wsparcie członków rodzin 
lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad oso-
bami ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności oraz orze-
czeniami równoznacznymi. Za-
daniem naszym będzie czaso-
we odciążenie siedmiu rodzin 
od codziennych obowiązków 
związanych ze sprawowaniem 
opieki, zapewniając czas na od-
poczynek i regeneracje. Głów-
nym celem programu jest 
wsparcie członków rodzin lub 
opiekunów sprawujących bez-
pośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stop-
niu niepełnosprawności, albo
b) orzeczenie traktowane na 
równi z orzeczeniem o znacz-
nym stopniu niepełnosprawno-
ści. 

Pomoc ta realizowana jest po-
przez możliwość uzyskania 
doraźnej, czasowej pomocy 
w formie usługi opieki wy-
tchnieniowej oraz odciążenie 
członków rodzin lub opiekunów 
osób niepełnosprawnych po-
przez zapewnienie im wsparcia 
w wykonywanych dotychczas 
obowiązkach lub zapewnie-
nie zastępstwa, dzięki któremu 
opiekunowie zyskają czas dla 
siebie. Program będzie reali-
zowany w formie świadczenia 
usług opieki wytchnieniowej 
w ramach pobytu dziennego 
w miejscu zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej.

Program
„Asystent osobisty

osoby niepełnosprawnej”
-edycja 2022

Jest to kontynuacja edycji pro-
gramu z 2019-2020, 2021. De-
dykowany jest dzieciom do 
16 roku życia z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, łącznie 
ze wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną możli-
wością samodzielnej egzysten-
cji oraz konieczności stałego  
współudziału na co dzień opie-
kuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji 
oraz osobom niepełnospraw-
nym posiadającym orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnospraw-
ności, wydane na podstawie 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych albo 
orzeczenia równoważne do 
wyżej wymienionych. Celem 
programu jest m.in. poprawa 
funkcjonowania w życiu spo-
łecznym osób z niepełnospraw-
nościami, ograniczanie skutków 

niepełnosprawności, stymula-
cję do podejmowania wszelkie-
go rodzaju aktywności przez 
osoby niepełnosprawne, prze-
ciwdziałanie dyskryminacji ze 
względu na niepełnosprawność 
oraz wykluczeniu społeczne-
mu osób niepełnosprawnych. 
Gmina Hrubieszów zakłada re-
alizację zadania do 31 grudnia 
2022r., poprzez skierowanie 
10 asystentów do 21 uczestni-
ków programu. Celem głównym 
będzie wprowadzenie usługi 
asystenta jako formy ogólno-
dostępnego wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych posiadają-
cych orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności, a także dziecka 
z orzeczeniem o niepełno-
sprawności. Naszym zadaniem 
będzie zapewnienie możliwo-
ści skorzystania przez osoby 
niepełnosprawne z pomocy 
asystenta przy wykonywaniu 
codziennych czynności i funk-
cjonowaniu w życiu społecz-
nym oraz ograniczenie skut-
ków niepełnosprawności oraz 
stymulowanie osób niepełno-
sprawnych do podejmowania 
aktywności i umożliwienie re-
alizowania prawa do niezależ-
nego życia. Miesięcznie zakła-
damy wykonanie świadczenia 
po 30 godzin usługi asystenckiej 
u czterech uczestników progra-
mu o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności oraz jedne-
go dziecka z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności oraz świad-
czenie po 60 godzin miesięcznie 
u 16 uczestników o znacznym 
stopniu niepełnosprawności. 
Na realizację programu Gmina 
Hrubieszów otrzymała środki 
z Funduszu Solidarnościowego 
w wysokości: 563 346,00 zł. 

Artykuł nadesłany
Budynek Izby Regionalnej w Jankach (fot.: Urząd Gminy w Hrubieszów)

(fot.: Urząd Gminy w Hrubieszów)
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Warsztaty walentynkowe i miłosne 
rymowanki
Walentynki to święto zakochanych. W tym wyjątkowym dniu obdarowujemy  
kartkami walentynkowymi swoje drugie połówki oraz osoby, które darzymy 
sympatią. Najpiękniejsze i najbardziej wyjątkowe „walentynki” to te, które zostały 
wykonane własnoręcznie. Równie dobrym sposobem na wyznanie miłości są 
wiersze czy rymowanki.

Gminny Ośrodek Kultury 
w Hrubieszowie z siedzibą 
w Wołajowicach przeprowa-
dził warsztaty stacjonarnie oraz 
przygotował znane już w naszej 
gminie Warsztaty na wynos. 
Przygotowaliśmy do wyboru 
dwa wzory kartek, które nale-
żało wykonać metodą scrapbo-
okingu. Uczestnicy warsztatów 
na wynos mogli wykonać kart-
ki walentynkowe na podstawie 
filmów instruktażowych za-
mieszczonych na naszym fan-
page’u na Facebooku. Ponad sto 

pakietów z gotowymi elemen-
tami zostało dostarczonych 
do naszych uczestników oraz 
do szkół i przedszkoli z tere-
nu gminy Hrubieszów, które 
zgłosiły chęć udziału w warsz-
tatach.
Zajęcia stacjonarne odbyły się 
w świetlicach wiejskich w Bro-
dzicy, Masłomęczu, Metelinie 
oraz w gminnych bibliotekach. 
Nie zabrakło też gier i zabaw wa-
lentynkowych, podczas których 
dzieci mogły dać upust swojej 
wyobraźni i kreatywności.

Z okazji Święta Zakochanych 
GOK przeprowadził zabawę wa-
lentynkową pod nazwą Najpięk-
niejsza rymowanka o MIŁOŚCI. 
Zabawa odbyła się w Internecie, 
na Facebooku Ośrodka. Nale-
żało napisać swoją rymowankę 
o miłości o długości minimum 
sześć wersów, w komentarzu 
pod postem z naszą zabawą.
A oto trzy wyróżnione Najpięk-
niejsze rymowanki o MIŁOŚCI:
Coś dziwnego się ze mną zda-
rzyło,
Bez ostrzeżenia me serce moc-
niej zabiło.
Spojrzałam po raz pierwszy 
w Twoje oczy
I w mej pamięci jest już tylko 
Twój uśmiech uroczy.
Budzę się, zasypiam myśląc tyl-
ko o Tobie.
Dłużej życia bez Ciebie nie wy-
obrażam sobie.
Bo kochać - to siebie oddawać
Mimo przeciwności wszelkich 
w tym się nie poddawać,
Być zawsze blisko swej prawdzi-
wej miłości,
Wspierać ją, dzielić z nią smutki 
i radości;
Być troskliwym, prawdziwym 
i szczerym,
Być po prostu jej przyjacielem.
Pani Monika

Fiku miku
Mam serce w koszyku
Malutkie czerwone
Uśmiechnięte i rozpromienione
Wyciąga swą rączkę
Do mamy i tata
By kochać ich przez długie lata
Przemysław, 7 lat

Na górze róże na dole fiołki
Całują się dwa koziołki
Które są jak dwa aniołki
Są jak te żywiołki
Odlecą balonem z ambonki
By znaleźć miłości kolorki
Lena, 10 lat

Dziękujemy za udział w naszej 
zabawie i gratulujemy kreatyw-
ności!

Malwina Filańska-Marcych
GOK Wołajowice 

Dzieci w Bibliotece Publicznej w Dziekanowie (fot.:GOK Wołajowice)

Dzieci w świetlicy wiejskiej w Brodzicy (fot.:GOK Wołajowice)

Gry i zabawy w świetlicy wiejskiej w Masłomęczu (fot.:GOK Wołajowice)

Gry i zabawy w świetlicy wiejskiej w Masłomęczu (fot.:GOK Wołajowice)
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Wschodnia strona animacji
Zapraszamy mieszkańców Gminy Hrubieszów do udziału w  projekcie „Wschodnia 
Strona ANIMACJI - II edycja”. Projekt jest realizowany we współpracy z Wójtem 
Gminy Hrubieszów Tomaszem Zającem.
Celem projektu jest wzrost ak-
tywności społecznej wśród 
mieszkańców Gminy Hrubie-
szów w zakresie uczestnictwa 
w życiu społeczno – kultural-
nym i realizacji oddolnych ini-
cjatyw lokalnych. W ramach 
programu poszukujemy nie-
standardowych i autorskich po-
mysłów na inicjatywy kultural-
ne.
21.lutego br. ruszył konkurs na 
inicjatywy lokalne. Konkurs 
skierowany jest do miesz-
kańców gminy Hrubieszów 
powyżej 15 roku życia. W ra-
mach konkursu poszukujemy 
niestandardowych i atrakcyj-
nych pomysłów na inicjatywy 
kulturalne, z których będą mo-
gli skorzystać mieszkańcy na-
szej gminy. W konkursie pla-
nowane jest wyłonienie od 
3 do 5 wybranych inicjatyw 
społecznych, które zostaną 
zrealizowane w terminie od 
1 maja do 31 października 2022 
roku. Łączna pula środków 
finansowych przeznaczona 
na wszystkie inicjatywy wy-
nosi 15 tysięcy zł. Warunkiem 
uczestnictwa w konkursie jest 
złożenie wypełnionego formu-
larza wniosku osobiście, pocz-
tą tradycyjną lub pocztą elek-
troniczną do 01.04.2022 roku, 
do godz. 15:00 do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Hrubieszo-
wie z siedzibą w Wołajowicach 
- Wołajowice 33, 22-500 Hrubie-
szów, marcych_m@gok-wolajo-
wice.pl).
Regulamin oraz formularz 
wniosku do pobrania, znajdują 
się na stronie internetowej GOK 
www.gminahrubieszow.pl/gok
Jak to było podczas I edycji 
Wschodniej Strony ANIMACJI 
w 2019 roku?
W 2019 roku projekt był dofinan-
sowany z Programu Narodo-
wego Centrum Kultury – Dom 
Kultury + Inicjatywy lokalne 
2019. Podczas pierwszej edycji 
konkursu wpłynęło aż czterna-
ście inicjatyw, jednak regulamin 
zakładał realizację maksymalnie 
siedmiu. Wybór inicjatyw od-
był się na zasadzie partycypacji. 
W związku z tym 18 lipca 2019r 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
odbyło się spotkanie wszystkich 
pomysłodawców, którzy zdecy-
dowali o realizacji siedmiu ini-
cjatyw. Działania konkursowe 
były realizowane od 24 sierpnia 
do 31 października 2019 roku na 

terenie Gminy Hrubieszów. Ini-
cjatywy konkursowe wybrane 
i realizowane w 2019 roku:

Teatr kukiełkowy – w ramach 
inicjatywy w Kozodawach, od-
były się warsztaty dla miesz-
kańców gminy Hrubieszów 
z tworzenia lalek wykorzysty-
wanych w teatrze kukiełkowym, 
przygotowania scenografii oraz 
samego przedstawienia. Dzięki 
temu przedsięwzięciu powstał 
Teatrzyk Kukiełkowy „Jacy-Ta-
cy”, który działa przy Gminnym 
Ośrodku Kultury. Teatrzyk wciąż 
się rozwija przygotowując nowe 
przedstawienia.

Tkanie na spontanie. Wczoraj, 
dziś i jutro – były to trzydnio-
we warsztaty dla grupy tkackiej, 
które pozwoliły uczestnikom 
na poznanie nowych technik 
tkackich, naukę osnuwania kro-
sna czteronicielnicowego oraz 
naukę nowych wzorów. Efekty 
warsztatów można było podzi-
wiać 29 sierpnia 2019 roku pod-
czas  Dnia Otwartego w Pracow-
ni Tkackiej w Dąbrowie.

Bo ja tańczyć chcę – były to 
warsztaty taneczne (od tańca 
użytkowego – po tańce stan-
dardowe) prowadzone w Mie-
nianach przez profesjonalnego 
instruktora. Cykl warsztatów za-
kończył się balem, podczas któ-
rego uczestnicy zaprezentowali 
poznane układy taneczne.

Międzypokoleniowe potyczki 
teatralne – warsztaty teatral-
ne odbyły się w Kosmowie. 
Uczestnicy sami przygotowa-
li kostiumy oraz scenografię, 
a warsztaty teatralne poprowa-
dził instruktor. Efektem final-
nym było przedstawienie dla 
mieszkańców gminy pt. „Kró-
lewna Śnieżka i siedmiu kra-
snoludków”, które cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem.

Słowem i nutą – spotkania ze 
sztuką – w ramach inicjatywy 
odbyły się spotkania tematycz-
ne, podczas których, uczest-
nicy przy dźwiękach gitary 
czytali min. wiersze lokalnych 
poetów. W ramach inicjatywy 
mieszkańcy gminy Hrubieszów 
obejrzeli spektakl pt. “Wie-
czór Trzech Króli” w Teatrze 
im. Juliusza Osterwy oraz “Od 
Opola do San Remo w Teatrze 

Muzycznym w Lublinie.   
 
Cykl warsztatów kreatywno 
– kulturalnych – miał miejsce 
w Masłomęczu. Uczestnicy brali 
udział w zajęciach z szydełko-
wania, malarstwa, tworzenia 
mydełek i świec. Efektem final-
nym była wystawa wykonanych 
przedmiotów. 

Wrócimy do przeszłości – dar-
cie pierza – było to widowisko 
teatralne przygotowane przez 

Klub Seniora „Srebrne Świerki” 
z Kułakowic Trzecich. Widowi-
sko dawnego obrzędu darcia 
pierza zostało przedstawione 
mieszkańcom gminy Hrubie-
szów i cieszyło się dużym zain-
teresowaniem.

Wszelkie pytania dotyczące 
„Wschodniej strony Animacji-
-II edycji” należy kierować do 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Hrubieszowie z siedzibą 
w Wołajowicach, 

Wołajowice 33, 22-500 Hrubie-
szów,
tel. 84 698 14 86
e-mail: marcych_m@gok-wola-
jowice.pl 
Osoba odpowiedzialnia: Malwi-
na Filańska-Marcych .
 

Gminny Ośrodek
Kultury

Wołajowice
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Czytać każdy może
Pod takim hasłem w dniu 9 lutego 2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach odbył się Gminny Turniej Czytelniczy, 
skierowany do uczniów kl. I-III szkól podstawowych z terenu gminy Hrubieszów.

Celem konkursu było rozbudze-
nie pasji czytelniczych dzieci, 
doskonalenie umiejętności ko-
jarzenia i sprawnego udzielania 
odpowiedzi oraz umiejętności 
współdziałania i rywalizacji 
w grupie. W konkursowych 
zmaganiach udział wzięło 5 
trzyosobowych drużyn z pięciu 
szkół w Czerniczynie, Husyn-
nem, Moniatyczach, Stefan-
kowicach i Ślipczu. Uczestnicy 
konkursu musieli wykazać się 
znajomością treści przeczyta-
nych lektur: „Oto jest Kasia” Miry 
Jaworczakowej, „O psie, który 
jeździł koleją” oraz wybranych 
wierszy Juliana Tuwima i Jana 
Brzechwy. Uczestnicy mieli do 
rozwiązania pięć różnorodnych 
zadań, z którymi poradzili sobie 
znakomicie.
Dla wszystkich uczestników 
turniej był okazją do rywalizacji 
oraz dobrej zabawy. Najlepszą 
znajomością lektur wykazała się 
drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Moniatyczach. Drugie miej-
sce zajęła Szkoła Podstawowa 
w Czerniczynie, trzecie miejsce 

przypadło Szkole Podstawowej 
w Stefankowicach.
Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy!
Organizatorem konkursu były 
Biblioteki Publiczne w Dzieka-
nowie i w Stefankowicach dzia-
łające w strukturach Gminnego 

Ośrodka Kultury w Hrubieszo-
wie z siedzibą  w Wołajowicach.

Grażyna Smaga 
Anna Pępko

Bibliotekarki
Gminy Hrubieszów

Uczestnicy turnieju (fot.:GOK Wołajowice)

Drużyna SP w Husynnem (fot.:GOK Wołajowice)

Komisja Konkursowa dokonuje oceny wykonania zadania (fot.:GOK Wołajowice)

Kredens żywności Gminy Hrubieszów
W poprzednich numerach pre-
zentowaliśmy przepisy na: 
Pierogi z ziemniakami i cebu-
lą – „Kryzysówki” wykonywa-
ne przez Klub Seniora „Srebrne 
Świerki” z Kułakowic Trzecich 
oraz „Zupę jabłkową hrubie-
szowską” wykonywaną przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Ste-
fankowicach. Kolejnym regio-
nalnym produktem, który trafił 
na  Listę Produktów Tradycyj-
nych Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi jest „Masłomęcki 
chleb na zakwasie” wykonywa-
ny przez Koło Gospodyń Wiej-
skich w Masłomęczu.
Przepis na „Masłomęcki chleb 
na zakwasie”
Składniki:
Mąka żytnia – 70dkg
Mąka pszenna - 50dkg
Zakwas żytni – 2/3 łyżki
Len – 1 szklanka
Otręby żytnie – 1 szklanka
Otręby pszenne – 1 szklanka
Ziarna słonecznika – 1 szklanka
Woda – 5 szklanek
Sól – 3 łyżeczki
Cukier – 4 łyżeczki  

Wykonanie:
Etap I – wykonanie zakwasu:
Mąkę żytnią (100g) połączyć 
z letnią wodą (100ml), wlać do 
szklanego słoika, dokładnie 
wymieszać. Naczynie przykryć 
lnianą ściereczką i odstawić na 
12 godzin w ciepłe miejsce. Po 
tym czasie zamieszać drewnia-
ną łyżką i ponownie odstawić 
w ciepłe miejsce na 12 godzin. 
Następnie dodać 50g mąki żyt-
niej i 50ml letniej wody. Zamie-
szać drewnianą łyżką i odstawić 
w ciepłe miejsce na 24 godziny. 
Po tym czasie rozpoczyna się 
fermentacja zakwasu, doda-
jemy 50g mąki żytniej i 50ml 
letniej wody. Mieszamy, przy-
krywamy ściereczką i odstawia-
my w ciepłe miejsce na kolejne 
12 godzin. Następnie miesza-
my, przykrywamy i odstawiamy 
w ciepłe miejsce na 12 godzin. 
Dodajemy 50g mąki żytniej 
i 50ml letniej wody, mieszamy 
dokładnie, przykrywamy ście-
reczką i odstawiamy w ciepłe 
miejsce na 12 godzin. Po tym 
czasie zakwas jest gotowy. Na 

jego powierzchni znajdują się 
pęcherzyki powietrza, a kon-
systencja jest gęsta. Ten zakwas 
nadaje się do pieczenia chleba.
Etap II – Przygotowanie skład-
ników niezbędnych do piecze-
nia chleba:
Zakwas żytni, mąka żytnia, 
mąka pszenna, otręby żytnie, 
otręby pszenne, len, ziarna sło-
necznika, mak, woda, sól, cu-
kier.
Etap III – Wyrobienie ciasta:
Zakwas należy połączyć z letnią 
wodą i dodać resztę składników. 
Ciasto dokładnie wyrobić ręcz-
nie w drewnianej dzieże, aby 
„sapało”. Odstawić w ciepłe miej-
sce na około 2 godziny, przykryć 
lnianą ściereczką. Odebrać por-
cję ciasta (2-3 łyżki) na zakwas 
do kolejnego wypieku.
Etap IV – Ponowne wyrobie-
nie ciasta:
Ciasto podwoi swoją objętość, 
wówczas należy ponownie 
je wyrobić i od razu formo-
wać bochenki chleba. Forem-
ki na pieczywo (keksówki 30-
35cm), posmarować tłuszczem 

i posypać otrębami, wyłożyć na 
dnie porcję ciasta i posypać ma-
kiem, otrębami, po czym lekko 
uklepać i pozostawić w blasz-
kach do ponownego wyrośnię-
cia na 12 godzin.
Etap V – Przygotowanie pie-
karnika:
Piekarnik do wypieku chleba 
rozgrzać do temperatury 170°C 
- 180°C i włożyć ciasto chlebowe 

do upieczenia. Piec na złoty ko-
lor około 60 minut.
Etap VI – Wyjąć chleb. Ułożyć 
na lnianych ściereczkach i rów-
nież go przykryć, aby swobod-
nie odparował. 

Koło Gospodyń
Wiejskich w Masłomęczu

GOK Wołajowice

fot.:Koło Gospodyń Wiejskich w Masłomęczu
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Obszary chronione na terenie gminy 
Hrubieszów - Strzelecki Park Krajobrazowy

W Strzeleckim Parku Krajobra-
zowym można zobaczyć las 
mieszany z dużą częścią starod-
rzewia. Na każdym kroku spoty-
kamy piękne pomniki przyrody. 
W Szpikołosach występują wie-
lowiekowe dęby, a w rez. Liski 
możemy zobaczyć m.in. sosnę 
matczańską. Wspomniane lasy, 
to ostoja dzikiej zwierzyny.  
Dziki, sarny i jelenie należą tu do 
głównych przedstawicieli świa-
ta zwierząt. Dogodne warunki 
bytowania znalazł tutaj rów-
nież orlik. Ciekawostką świa-
ta roślin jest obuwik pospolity 
i lilia złotogłów. Miejsca pamięci 

narodowej wyznaczają pomni-
ki, leśne mogiły czy odnowione 
ostatnio Trzy Krzyże, wysta-
wione w podzięce za szczęśliwe 
schronienie w tym miejscu pod-
czas I wojny światowej miesz-
kańców okolicznych wiosek. 
Na terenie Parku i jego otuliny, 
kompleksie położonym nad Bu-
giem, granicą Unii Europejskiej 
jest wiele obiektów zabytko-
wych. Od południowej strony, 
a więc przy północnej stronie 
Gminy Hrubieszów zobaczymy 
murowaną cerkiew w Teraty-
nie, drewnianą w Szpikołosach, 
ob. kościoły i wielokulturowe 

dziedzictwo Horodła. W daw-
nym miasteczku jest podo-
minikański kościół, cerkiew 
greckokatolicka, kamienne lwy 
- pozostałość po wystroju pała-
cu w Wieniawce, a może i horo-
delskiego zamku. Po zamku za-
chowały się także ziemne wały, 
zwane Jagiellońskimi. W tym 
nadbużańskim grodzie miało 
miejsce wiele wydarzeń histo-
rycznych m.in. Unia Horodel-
ska, którą przypomina usypany 
nieco później kopiec. Wśród 
zachowanych parków podwor-
skich należy wymienić Stefan-
kowice, gdzie jest największe 
na Zamojszczyźnie stanowisko 
sosny czarnej.
Na terenie Strzeleckiego Par-
ku Krajobrazowego powstały 
ścieżki edukacyjne a wytraw-
nych turystów prowadzą szlaki 
turystyczne: Nadbużański i Ko-
ściuszkowski oraz Nadbużań-
skim Szlak Rowerowy.  

Jacek Fuchs
Gminny Ośrodek Kultury

w Wołajowicach

Bocian czarny (fot.: J. Fuchs)

Trzy krzyże (fot.: J. Fuchs)

Konwalie majowe (fot.: J. Fuchs)

Trasa turystyczna, naznaczona miłością
Zbliża się wiosna, warto wyruszyć w teren. To propozycja nie tylko dla zakochanych.

To z miłości.
To z miłości do dzieci kobie-
ty dosiadały kamiennego wil-
ka w Kryłowie-Kolonii, aby po 
kąpieli w sadzawce zasilanej 
cudownym źródełkiem zajść 
w ciążę.

To z miłości do Peredsławy, sio-
stry Jarosława Mądrego, księcia 
Rusi Bolesław Chrobry porwał 
ją podczas wyprawy na Kijów, 
a wracając do ojczyzny przez 

Gródek, m.in. z 9 siostrami księ-
cia, uwolnił gród z rąk Rusinów. 
To z miłości do żony Włady-
sław Jagiełło odrzucił zarzuty 
księcia Witolda, jakoby królowa 
go zdradzała, a w sprawie tego 
oskarżenia spotkał się z królem 
w Horodle.

To z miłości do Zofii Tenczyń-
skiej, spadkobierczyni Kryłowa, 
Stanisław Ostroróg porwał ją 
i poślubił bez zgody rodziny.

To z miłości pomiędzy krewny-
mi powstał neogotycki kościół 
w Dołhobyczowie, wystawiony 
jako wotum dziękczynne Świe-
żawskich dla Stolicy Apostol-
skiej za zgodę na ślub pomiędzy 
bliskimi członkami rodziny.

To z miłości do Konstancji Gład-
kowskiej Fryderyk Chopin mu-
siał szybko wracać z Poturzyna, 
gdzie przebywał w odwiedzi-
nach u swojego serdecznego 
kolegi.

To z miłości do tyszowianki żoł-
nierz szwedzki zdradził jej plany 
zamachu Szwedów na konfede-
ratów, w ramach którego, mieli 
wysadzić kościół w powietrze za 
pomocą prochu umieszczonego 
w wielkich świecach.

Jacek Fuchs
Gminny Ośrodek Kultury

w WołajowicachGrodzisko grodu Wołyń w Gródku (fot.: J.Fuchs) Kościół w Dołhobyczowie. Owoc miłości pokrewnych osób (fot.: J.Fuchs)

Kilkumetrowe świece w Tyszowcach (fot.: J.Fuchs)
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Pomoc sąsiadom zza wschodniej granicy
24 lutego br. wojska rosyjskie wkroczyły na terytorium Ukrainy. W tych trudnych chwilach 
Polacy m.in. organizują zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, pozwalających na przetrwanie 
uchodźcom zza wschodniej granicy naszego kraju.

Wczesne godzinny poranne 
24 lutego 2022 roku dla na-
szych wschodnich sąsiadów 
były pełne grozy. To właśnie 
w tym czasie Rosja zaatako-
wała mieszkańców Ukrainy. 
Wielu z nich postanowiło zo-
stawić dorobek swojego życia 
i uciec w bezpieczne miejsce. 
Azylem dla nich stał się zachód, 
m.in. Polska. Wiele tysięcy osób 
przekroczyło granicę, trafiając 
bezpośrednio do naszego regio-
nu i to naszym zadaniem jest 
niesienie im pomocy. W całym 
kraju organizowane są zbiórki 
żywności, chemii, leków, ko-
ców, pościeli i ubrań. W miej-
scowościach przygranicznych 
funkcjonują punkty recepcyj-
ne, służące pomocą przede 
wszystkim uchodźcom, którzy 
nie mają w Polsce znajomych 
lub rodziny. Polacy swoją po-
stawą pokazują, że potrafią się 
zjednoczyć i pomóc osobom, 
które znajdują się w potrzebie. 
Chętni dołączają do wolonta-
riatu na rzecz niesienia pomo-
cy ludziom dotkniętym wojną. 
Pomoc ta jest potrzebna przez 
całą dobę, włączają się do niej 
samorządy, osoby medialne, 
Kościół, ale także ludzie dobrej 
woli, którzy organizują zbiórki 
w swoich zakładach pracy, szko-
łach czy wśród znajomych. Idea 
jaka przyświeca temu przed-
sięwzięciu jest bardzo piękna, 
jednak należy pamiętać, że 
nie ma ona na celu pozbycia 
się starych ubrań z szafy czy 

przeterminowanych produk-
tów z lodówki. Do punktów tra-
fiają często rzeczy, które nie na-
dają się do dalszego użycia. np. 
zepsute zabawki, brudne i  po-
darte ręczniki lub pościel. Na tę 
chwilę nieprzydatna jest rów-
nież odzież przeznaczona na 
sezon letni. Dlatego zachęcamy, 
aby przed oddaniem przedmio-
tu zadzwonić do punktu recep-
cyjnego lub ośrodka, w którym 
przebywają uchodźcy, aby do-
wiedzieć się co tak naprawdę 
przyda się osobom, które ucie-
kły z wojennych terenów.

Brakuje wolontariuszy

W wielu punktach recepcyj-
nych, a także w miejscach 
schronienia brakuje wolonta-
riuszy. Pomimo tego, że cały 
czas zgłaszają się osoby chętne 
do niesienia pomocy, pracy jest 
bardzo dużo, ponieważ do Pol-
ski przyjeżdżają kolejni obywa-
tele Ukrainy. Punkty pomocy 
uchodźcom działają w syste-
mie całodobowym. Takie miej-
sce jest m.in. w Tomaszowie 
Lubelskim, gdzie punkt recep-
cyjny zlokalizowany jest w po-
mieszczeniach Ośrodka Sportu 
i Rekreacji i prowadzi rejestrację 
przybyłych, zapewnia posiłki, 
zakwaterowanie, odpoczynek, 
a w razie potrzeby opiekę me-
dyczną. Kierownictwo punktu 
recepcyjnego tomaszowskie-
go OSiR-u liczy na zgłoszenia 
wolontariuszy, w tym także 

operujących językiem ukraiń-
skim i angielskim. Takich osób 
brakuje również w punktach 
recepcyjnych w Zamościu (przy 
Krytej Pływalni) oraz Biłgoraju.  

Logistyka

Chociaż pomoc niesiona przez 
Polaków jest bardzo cenna 
warto zaznaczyć, że często jest 
zbyt chaotyczna. Ludzie, chcąc 
dzielić się z innymi dobrem 
zapominają o zaplanowaniu 
w jaki sposób mogą to uczynić. 
W Internecie często pojawia-
ją się mylne informację, które 
budzą w obywatelach naszego 

kraju zarówno strach, jak i nagły 
zryw do szybkiego ratunku nie-
winnej osoby. Oczywiście jest 
to piękne, jednak bez logistycz-
nego podejścia do sytuacji nie-
sie zamęt. W wiadomościach, 
na stronach internetowych 
czy portalach społecznościo-
wych w ostatnim czasie zosta-
ły opublikowane informacje 
oraz zdjęcia jak wyglądają te-
reny przygraniczne. Znajduje 
się tam bardzo dużo worków 
z ubraniami, rzeczy dla dzieci 
np. zabawek, wózków, foteli-
ków samochodowych, które 
ze względu na złe warunki po-
godowe niszczeją. Również 
można tam zobaczyć leki czy 
opatrunki, które bardziej przy-
dałyby się w punktach medycz-
nych lub za wschodnią granicą. 
Polacy, równie chętnie oferują 
pomoc w postaci transportu 
do miejscowości oddalonych 
kilkadziesiąt, a nawet kilkaset 
kilometrów. Jednak należy pa-
miętać, że mieszkańcy Ukra-
iny uciekli z terenów wojen-
nych, gdzie często pozostawili 
nie tylko swoje rzeczy, ale także 
swoje rodziny. Wiele osób, któ-
re teraz przebywają na terenach 
przygranicznych to kobiety 
z małymi dziećmi, których mę-
żowie, bracia i ojcowie walczą 
o wolność dla swojej ojczyzny. 
Nie mają pewności czy kiedy-
kolwiek ich jeszcze zobaczą, 
a chęć powrotu do kraju, gdzie 
do niedawna prowadziły 
normalne życie jest bardzo 

duża. Trzeba pamiętać, że Pol-
ska jest dla nich obcym krajem, 
w którym inni posługują się 
nieznanym dla nich językiem. 
Osoby te bardzo często boją się 
wsiąść z nieznajomym czło-
wiekiem do samochodu, nie 
wiedząc, gdzie ich zawiezie. 
W ciągu jednego dnia do oby-
wateli Ukrainy potrafi podejść 
kilkadziesiąt Polaków z ofertą 
pomocy. Strach, który zrodził 
się w nich za sprawą wojny 
jest tak duży, że nie potrafią 
zaufać drugiej osobie. Dlatego 
bardzo ważna jest współpraca 
z zorganizowanymi punktami 
recepcyjnymi. Dzwoniąc do ta-
kich miejsc dowiemy się cze-
go w danej chwili brakuje na 
granicy, możemy również za-
oferować w postaci transportu 
uchodźców wojennych. Osoby 
posługujące w takich punktach 
wzbudzają wśród tych ludzi 
większe zaufanie.
Zryw Polaków do niesienia 
pomocy naszym wschodnim 
sąsiadom jest bardzo piękny, 
jednak pojawiają się również 
ludzie, którzy potrafią to wy-
korzystać, najczęściej poprzez 
zbiórki pieniędzy w Internecie. 
Wpłacając pieniądze należy 
upewnić się czy dana zbiórka 
jest zidentyfikowana, a pienią-
dze z niej na pewno zostaną 
przekazane na rzecz pomocy 
dla Ukrainy. 

Anna Janczyk

(źródło: www.pixabay.com)

Zamojski punkt recepcyjny przy Krytej Pływalni (fot. Łukasz Kot)
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Wolontariat w Książnicy Zamojskiej
Wolontariat to sposób na pomaganie innym, ale także możliwość rozwoju osobistego 
czy szansa na zawarcie dłuższych przyjaźni. Książnica Zamojska zachęca wszystkich do 
zostania ich wolontariuszem. 
Nie możemy pomóc każdemu, 
ale każdy może pomóc komuś- 
podążając za tym przesłaniem, 
w 2018r. w Książnicy Zamoj-
skiej w Zamościu został powo-
łany Klub Wolontariatu. Samo 
słowo wolontariat, według de-
finicji Centrum Wolontariatu 
w Polsce, to dobrowolna, bez-
płatna, świadoma działalność 
na rzecz innych, wykraczająca 
poza związki rodzinno - kole-
żeńsko - przyjacielskie. Każdy 
może zostać wolontariuszem, 
bez względu na płeć, rasę, na-
rodowość, wyznanie, prze-
konania polityczne, wiek czy 
stan zdrowia. Takie działania 
dla społeczeństwa dają szan-
sę wykorzystania własnych 
predyspozycji i doświadczeń 
w nowych dziedzinach oraz 
możliwość zawarcia dłuższych 

przyjaźni. Biblioteka ofer-
tę wolontariatu skierowała 
do młodzieży w wieku 14 lat 
i więcej oraz osób starszych 
należących do działającej 
w murach naszej instytucji 
Grupy Senioralnej. W ubie-
głych latach wolontariusze 
Książnicy Zamojskiej chętnie 
uczestniczyli w życiu biblio-
teki biorąc udział w czytelni-
czych akcjach oraz angażując 
się w obsługę wydarzeń edu-
kacyjno - kulturalnych. W ra-
mach wolontariatu młodzież 
podczas wakacji pomagała 
bibliotekarzom w prowadzeniu 
zajęć w Bibliotece dla Dzieci 
i Młodzieży oraz Filiach Bi-
bliotecznych. Wolontariusze 
aktywnie uczestniczyli w or-
ganizowanych przez Książnicę 
Zamojską przedsięwzięciach: 

spektaklu teatralnym Romeo 
i Julia, Kiermaszu Książki Uży-
wanej, Letniej Czytelni Książki 
i Prasy, głośnym czytaniu lite-
ratury włoskiej - Pod włoskim 
niebem: Sycylia, Toskania, Rzym, 
spotkaniach: Katyń- zachować 
w pamięci oraz Wczoraj, dziś i ju-
tro Zamościa. Młodzież z Klubu 
Wolontariatu również służyła 
pomocą w czasie wydarzeń 
kulturalnych takich jak: Wę-
drująca Estrada, Noc Bibliotek, 
Narodowe Czytanie oraz pod-
czas odbywających się w Za-
mościu Targów Edukacyjnych. 
Pasjonaci książek i dyskusji 
na ich temat, spotykali się na 
Rozmowach o książce i nie tylko 
prowadzonej przez pracow-
ników Książnicy Zamojskiej. 
Również Grupa Senioralna an-
gażowała się w życie biblioteki 
biorąc udział w jej działalności 
m.in. spotkaniach w ramach 
akcji Czytanie łączy pokolenia, 
w czasie których seniorzy czy-
tali bajki i wiersze dzieciom 
z zamojskich przedszkoli, włą-
czali się w zabawy ruchowe 
i prace plastyczne, jednocze-
śnie tworząc wzajemne, pełne 
ciepła relacje międzypokole-
niowe. Biblioteka dla Dzieci 
i Młodzieży jako inicjator wielu 
akcji promujących czytelnic-
two zaprosiła osoby starsze 
jako wolontariuszy do udziału 

w cyklu edukacyjnych spotkań 
Rodzinna Rewia Kreatywności. 
Swoją obecność aktywni senio-
rzy zaznaczyli również podczas 
III Ogólnopolskiego Czytania 
Jeżycjady, Małgorzaty Musie-
rowicz. Osoby należące do Klu-
bu Wolontariatu uczestniczyły 
w różnych projektach prowa-
dzonych przez bibliotekę, w jej 
życiu i pracy, w organizacji wy-
staw, spotkań, happeningów, 
imprez kulturalnych. Ich dzia-
łalność przyczyniła się do pro-
mowania idei wolontariatu oraz 
biblioteki jako miejsca otwarte-
go i przyjaznego dla wszystkich. 
Wolontariuszem może zostać 
każdy, kto dysponuje wolnym 
czasem, jest osobą otwartą, 

życzliwą, punktualną i odpo-
wiedzialną. Ma chęć do pracy, 
czuje potrzebę podzielenia się 
swoimi pasjami, pragnie zrobić 
coś dla lokalnej społeczności 
i jest otwarty na nowe wyzwa-
nia. Działalność wolontariu-
szy Książnicy Zamojskiej zo-
stała zawieszona ze względu 
na pandemię i związane z nią 
obostrzenia. Mamy jednak ci-
chą nadzieję, że ten trudny czas 
wkrótce minie i będziemy mo-
gli wznowić aktywność biblio-
tecznego Klubu Wolontariatu. 

Magdalena Prędkiewicz
Książnica Zamojska

 im. Stanisława 
Kostki Zamoyskiego

w Zamościu

(fot. archiwum Książnicy Zamojskiej)

(fot. archiwum Książnicy Zamojskiej)

Dom w ogrodach marzeń
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju Filii Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży 
odbyło się (25.02) spotkanie autorskie mające na celu promocję książki i zaprezentowanie 
jej szerszemu gronu odbiorców.
Biłgorajanka, Krystyna Zofia 
Kamieniak wydała powieść 
obyczajową pt. „Dom w ogro-
dach marzeń”. Powieść – jak 
można przeczytać w opisie od 
wydawcy – ukazuje życie eme-
rytowanej nauczycielki Luizy 
Swenson, która zaniepokojona 
wizją samotnej starości posta-
nawia sprzedać swój domek 
w mieście i przeprowadzić się 
do pensjonatu dla kobiet, gdzie 
życie płynie spokojnym, usta-
lanym przez codzienne rytuały 
rytmem, aż do dnia, w którym 

Luiza łamie nałożone zakazy 
i wchodzi do miejsca, w którym 
czas spłata jej figla. Co przy-
niesie Luizie ta nieoczekiwana 
metamorfoza: spektakularną 
katastrofę czy szansę na dru-
gie, piękniejsze życie? Oprócz 
ciekawej fabuły na uwagę za-
sługuje przekaz, jak ważny jest 
szacunek do drugiego czło-
wieka, a przede wszystkim do 
osób starszych. Autorka pod-
czas spotkania podkreślała, że 
od tych ludzi można się wie-
le nauczyć. W powieści „Dom 

w ogrodach marzeń” nie brakuje 
opisów malowniczej przyrody, 
a język powieści wystylizowany 
na drugą połowę XIX wieku, co 
z pewnością nie było łatwym 
zadaniem. Zachęcamy do lek-
tury powieści, którą można 
kupić w księgarniach interne-
towych. Książka ukazała się 
drukiem m. in. dzięki wsparciu 
powiatu biłgorajskiego, Biłgo-
rajskiej Agencji Rozwoju Re-
gionalnego i Fundacji Fundusz 
Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Joanna Ferens  Spotkanie z autorką książki - Krystyną Zofią Kamieniak (fot. Joanna Ferens)
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