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Pan kazał nam zmieniać ten świat 
i czynić go sobie poddanym. Zatem 
czynimy to… – powiedział dla Ka-
tolickiego Radia Zamość starosta 
powiatu Tomaszów Lubelski,  
Jan Kowalczyk.
Zmiana świata, o której wspomniał 
starosta, zaowocowała sukcesami 
na arenie ogólnopolskiej. Związek 

Powiatów Polskich po raz kolejny 
przeprowadził Ogólnopolski Ran-
king Gmin i Powiatów, podczas 
którego jury wytypowało powiat 
Tomaszów Lubelski jako trzeci  

w kategorii powiatów do 120 tys. 
mieszkańców. Aby otrzymać tak 
zaszczytne miejsce należało uzy-
skać odpowiednią liczbę punktów, 
m.in. w takich kategoriach jak dzia-
łania proinwestycyjne i prorozwo-
jowe, rozwiązania poprawiające 
jakość obsługi mieszkańca oraz 
funkcjonowania jednostki samo-

rządu terytorialnego, rozwój społe-
czeństwa obywatelskiego, wspie- 
ranie działań na rzecz gospodar-
ki rynkowej i wiele innych. Choć 
trzecie miejsce powiatu Tomaszów 

Lubelski wydaje się być miejscem 
zaszczytnym, jednak starosta po-
wiatu, Jan Kowalczyk nie do końca 
czuje się usatysfakcjonowany.
- Pierwszy raz swoją obecność w 
rankingu zaakcentowaliśmy w 2010 
roku dziesiątym miejscem. Następnie 
były to miejsca czwarte, dwukrotnie 
byliśmy na drugim miejscu, następ-

nie dwa razy na pierwszym miejscu, 
w 2016 roku na drugim miejscu a mi-
niony rok zakończyliśmy na trzecim 
miejscu. W moim przekonaniu moż-
na by to uznać jako porażkę. Jeste-
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śmy jednak na pudle i cieszymy się, 
bo wyróżnia nas to na terenie woje-
wództwa a zwłaszcza na terenie całej 
Polski. Daje nam to satysfakcję, bo 
oznacza, że zrobiliśmy coś dobrego, 
co służy ludziom. Określiłem kiedyś 
nasz powiat jako powiat agresywny 
inwestycyjnie. Jestem przekonany, 
że rok 2018 będzie jeszcze bogatszy – 

stwierdził starosta powiatu Toma-
szów Lubelski, Jan Kowalczyk.
Najważniejszą inwestycją w tym 
roku okazały się być drogi powia-
towe.

- Priorytetem naszych działań in-
westycyjnych są drogi. W roku 2017 
przebudowaliśmy 40 kilometrów  
dróg za łączną wartość 12 728 000 
złotych przy dofinansowaniu ze 
środków unijnych, budżetu państwa 
oraz tak zwanego funduszu leśnego 
i samorządów gminnych.  64% dofi-
nansowania pochodziło ze środków 
zewnętrznych. Na rok 2018 mamy 
już zaplanowane 50 kilometrów ko-
lejnych dróg – dodał starosta Jan 
Kowalczyk.
Ważnymi inwestycjami drogowy-
mi w tym roku będzie przebudowa 
drogi na odcinku Tomaszów Lu-
belski-Zielone, a także Tomaszów 
Lubelski-Ulchówek. Pierwsza in-
westycja obecnie po zakończonym 
przetargu czeka już na realizację. 
Starosta Jan Kowalczyk przyznał, 
że wszelkie inwestycje są zasłu-
gą dobrej współpracy z samorzą-

Wizualizacja nowego Zielonego Rynku w Tomaszowie Lubelskim
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Pomiar długości skrzydła orlika (fot. Krzysztof Krupa)

Królestwo ptaków w mireckich lasach
W audycji „Leśne Radio” dotarliśmy do Leśnictwa Telatyn. Znajdujemy 
się w kompleksie pod nazwą Sadek. Właśnie to miejsce obrały sobie 
ptaki objęte ścisłą ochroną na miejsce swojego bytowania.
Na terenie Nadleśnictwa Mircze 
rokrocznie odbywają się lęgi pta-
ków, w tym orlika krzykliwego.  
W tej chwili go nie ma, dlatego 
można w tym miejscu wykonać 
część zabiegów, m.in. usunąć 
drzewa, które są już stare i gdzie 
założona jest rębnia.
Do tej pory na terenie Nadleśnic-
twa Mircze, zaobserwowano 5 ga-
tunków ptaków (orlik krzykliwy, 
orlik grubodzioby, bocian czarny, 
kania ruda oraz bielik), dla których 
zgodnie z ustawą o ochronie przy-
rody należy tworzyć strefy ochrony 
wokół gniazd. Obecnie utworzone 
są 62 strefy ochrony ptaków, w tym 
56 stref orlika krzykliwego, 5 stref 
bociana czarnego oraz 1 strefa kani 
rudej.
Bielik choć widywany był na tere-
nie Leśnictwa Tuczapy, nie przy-
stąpił do lęgów. Populacja bociana 
czarnego w regionie od 2 lat jest 
niezadowalająca. W minionym se- 
zonie do lęgów przystąpiły 3 pary 
bocianów i podobnie jak w ubie-
głym roku żaden młody nie został 
odchowany. Jedyna znana para ka- 
ni rudej gnieżdżąca się na Lubel-
szczyźnie upodobała sobie lasy 
Leśnictwa Cichobórz. W sezonie 
lęgowym 2017 wykluły się aż 3 mło- 
de, niestety najsłabszy pisklak nie 
przeżył. 
Królem mireckich lasów pozostaje 
orlik krzykliwy. Ornitolodzy zaob-
serwowali, że 48 par tego gatunku 
przystąpiło do lęgów. Pomimo, że 
również u tego gatunku zauważo-
no spadek ilości wydawanego po-
tomstwa (w ostatnich latach tylko 
30% par składa po 2 jaja) tej jesieni 
z terenu Nadleśnictwa do Afryki 
odleciało aż 28 młodych orlików. 
Podsumowania sezonu lęgowego 
dokonali członkowie Lubelskiego 
Towarzystwa Ornitologicznego Ja-
nusz Wójciak oraz Sylwester Afty-
ka, realizujący projekt LIFE: „Ochro-
na rzadkich ptaków strefowych  
w wybranych obszarach Natura 
2000 na Lubelszczyźnie”.
O królestwie ptaków w mireckich 
lasach z emerytowanym leśniczym 
Leśnictwa Telatyn w Nadleśnic-
twie Mircze Bogdanem Margolem 
rozmawia Małgorzata Godzisz.
Małgorzata Godzisz: W jaki sposób 
wyznacza się na takiej powierzch-
ni konkretną strefę ochron- 
ną, wymierza się ją i zabezpiecza? 

Na takich powierzchniach nie 
wszystko da się zrobić. Jak to wy-
gląda na przykładzie kompleksu 
Sadek?
Bogdan Margol: Znajduje się tutaj 
strefa orlika. Niedaleko ma on swo-
je gniazdo. By można było przy-
stąpić do prac musimy mieć zgodę 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska w Lublinie na dokonanie 
cięć. Przy pozytywnym rozpatrze-
niu decyzji mamy okres, w którym 
możemy te prace wykonać do koń-
ca lutego. Jeżeli nie dostaniemy 
zgody nie możemy przystąpić do 
prac.

51 lat przepracowanych w Lasach 
Państwowych. Czas, który moż-
na podsumować, ale też przed-
stawić naszym czytelnikom, że 
to był czas spełniony, kiedy to 
Pan jako ten wybrany przebywał  
z drzewami, organizował prace 
leśne tak, aby nie przeszkadzać 
ptakom w gniazdowaniu, zwłasz-
cza tym podlegającym ochronie 
strefowej.
Orlik był odkąd pamiętam, ale nie 
występował w tak dużej ilości jak 
w tej chwili. Przykładowo teraz  

w Leśnictwie Telatyn na 1400 hek-
tarów mamy 23 strefy ochronne,  
a były lata, że było nawet więcej 
około 27. Różne są losy tych pta-
ków. Jedne giną, jeszcze inne od-
latują i nie wracają do nas. Ciężka 
to jest praca, bo po prostu nie moż-
na nam wejść w strefę ochrony 
w okresie lęgowym, gdy chcemy 
zrobić jakieś pielęgnacje czy usu-
nąć wywroty. Nie pozwalają na 
to przepisy. To jest karalne i my  
w tej chwili, zanim przystąpimy do 
jakiejś roboty w danym wydziele-
niu, musimy dokładnie sprawdzić 
i przypomnieć sobie czy tam nie 

ma strefy ochrony orlika. Jeśli wy-
stępuje orlik i wykona się prace 
bez zezwolenia to są i sankcje pie-
niężne i nawet zwolnienia z pracy. 
Trzeba nieraz pielęgnacje robić, 
bo na przykład mamy odrosty i sa-
dzonka jest zagrożona zginięciem. 
Można to zrobić, ale tylko jedynie 
narzędziami ręcznymi. Żadnych 
pił, żeby nie płoszyć tych ptaków.
Orlik krzykliwy jest królem mi-
reckich lasów. Jak to się stało, 
że zdobył ten tytuł, czym sobie 
zasłużył? Jak Pan poprzez swoje 

obserwacje orlika może przyznać 
rację, że faktycznie jest królem?  
Leśnictwo Telatyn jest jednym  
z największych skupisk orlika  
w całym kraju, a na pewno na Lu-
belszczyźnie. Są kompleksy, o ma- 
łej powierzchni gdzie występu-
ją 2-3 gniazda orlików. Dlatego 
ten ptak jest u nas królem. Bocian 
czarny był widywany na przelo-
tach, jednak nigdy nie znaleziono 
jego gniazda w Leśnictwie Telatyn.  
A orlik bez wątpienia, ze względu 
na swoją liczebność jest królem, 
panem i władcą.
Z pewnością miał Pan okazję do 
tego, żeby troszczyć się o te ptaki, 
chronić je na różne sposoby. Co 
to za spotkania, przygody z tymi 
ptakami? 
Osobom postronnym nie wskazuje 
się, gdzie są gniazda. Zdarzało się, 
że hodowcy gołębi przychodzili  
i zrzucali te gniazda. My o tym wie-
my, gdzie one są i obcym się tego 
nie mówi. Pod tym względem jest 
ta ochrona. Nie zamkniemy lasu, 
gdy ktoś chce iść na grzyby, czy 
inne owoce runa leśnego. Nato-
miast w przypadku pozyskania 
drewna, przejdzie burza, przewróci 
się drzewo w strefie orlika i my nie 
możemy ruszyć tego drzewa, żeby 
nie płoszyć ptaków. W 2017 roku 
przyjechali panowie z Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska z Lu-
blina i zaobrączkowaliśmy 3 młode 
orliki. To ciekawe zjawisko. Wcho-
dzą oni na drzewo, na którym znaj-
duje się gniazdo, wkładają młodego 
w siatkę i spuszczają na dół. Tam 
się go mierzy, waży, obrączkuje i z 
powrotem do gniazda. Przyjemne 
to jest być przy takim badaniu pta-
ka. Przed paru laty tutaj w moim 
leśnictwie orlik został zaobrączko-
wany. Później rozmawiałem z Ja- 
nuszem Wójciakiem, członkiem 
Lubelskiego Towarzystwa Ornito- 

logicznego, który dba o te ptaki  
i przekazał mi, że „nasz” orlik był 
widoczny na terenie Środkowej 
Afryki.
Chcąc podsumować ten czas 
pracy w lasach za co jest Pan 
wdzięczny lasom i ptakom, które 
tutaj były pod ręką? 
Trochę się przepracowało. 51 lat 
w lasach to dość długi okres. Lasy 
uczą pokory. Zdarza się, że gniaz-
da ptaków były zrzucane z drzew 
podczas wichury - człowiek też 
się nieraz przewraca, podnosi się 
i idzie dalej. Dużo się zmieniło 
w tym okresie, kiedyś wszędzie 
trzeba było chodzić piechotą. Dziś 
są wozy terenowe. Mamy więcej 
zrobionych dróg. Teren jest dość 
rozległy w Leśnictwie Telatyn. Od 
skrajnych kompleksów leśnych  
w prostej linii jest ok. 40 km. Po-
lubiłem tą pracę. Na inną bym się 
nie zamienił chociaż zleciało to 
jak z bicza strzelił. Może bym jesz-
cze popracował, ale zdrowie nie 
pozwala. Borelioza weszła w czło-
wieka, doskwiera kręgosłup, słabe 
nogi. Różnie to było przez ten okres 
czasu. Nieraz miałem dość, ale ja-
koś przeszło.
Z sentymentem będzie Pan wspo- 
minał te minione 50 lat?
Z pewnością. Trochę ludzi się po-
znało przez ten czas. Spotykaliśmy 
się z kolegami z innych nadle-
śnictw na szkoleniach. Każdy miał 
coś do powiedzenia. Był to dobry 
czas.

Więcej o ptakach strefowych wy-
stępujących w Nadleśnictwie Mir- 
cze mogą Państwo przeczytać  
w artykułach na stronie interneto-
wej: mircze.lublin.lasy.gov.pl
Z leśnym pozdrowieniem, Darz 
Bór!

Małgorzata Godzisz 
Monika Białobrzeska-Stańko

Bogdan Margol z pisklęciem orlika krzykliwego (fot. K. Krupa)
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dami, które chętnie partycypują  
w tego typu przedsięwzięciach. In-
frastruktura komunikacyjna należy 
do najważniejszych inwestycji po-
wiatu, w którym zakończono pro-
ces termomodernizacji obiektów 
użyteczności publicznej takich jak 
szkoły, jednostki organizacyjne po-
wiatu, a także dokonano rozwoju 
infrastruktury sportowej w szko-
łach. 
Na sport zwraca uwagę nie tylko 
powiat Tomaszów Lubelski, ale  
i władze miasta. W tym roku roz-
pocznie się budowa nowoczesne-
go basenu, który powstanie przy 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w To-
maszowie Lubelskim.
- Jest to bardzo dobra lokalizacja, 
ponieważ dzięki temu powstanie 
kompleks sportowy, moim zdaniem 
najlepszy w regionie. Będziemy mieli 
basen, halę, która zostanie poddana 
remontowi, hotelik na kilkadziesiąt 
miejsc, stołówkę, a już teraz mamy 
dwa tory wrotkarskie, trasy narciar-
stwa biegowego, boiska, korty teni-
sowe. Jestem przekonany, że takie 
rozwiązanie przyniesie wszystkim 
widoczne korzyści – stwierdził bur-
mistrz miasta Tomaszów Lubelski, 
Wojciech Żukowski. 
Inwestycja budowy basenu może 
kosztować nawet 18 milionów zło-
tych. Nie jest to jednak jedyna in-
westycja miasta. Także w tym roku 
rozpocznie się renowacja Zielone-

go Rynku, która będzie możliwa 
dzięki uzyskaniu dofinansowana 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.
- Cieszę się, że możemy zadbać o 
miejsce, które dla mieszkańców sta-
nowi podróż sentymentalną. Chcie-
libyśmy, żeby to miejsce nie było 
tylko miejscem handlu, ale także 
miejscem, gdzie mieszkańcy miasta 
i okolic będą mogli się spotkać i po-
rozmawiać. Będą tam między inny-
mi ławki, kupujący będą mieli moż-
liwość umycia owoców, powstaną 
ogrzewane stoiska wielosezonowe, 

pojawią się także sanitariaty i mo-
nitoring – dodał burmistrz miasta, 
Wojciech Żukowski, który zapew-
nił  jednocześnie, że pierwszeń-

stwo do sprzedaży na tym terenie 
będą miały osoby, które do tej pory 
handlowały na istniejącym już to-
maszowskim rynku. 
Na pytanie, jak można zdobyć 
środki zewnętrzne na tak poważne 
inwestycje, starosta powiatu Jan 
Kowalczyk odpowiedział: wystar-
czy chcieć. Tego samego zdania 
jest wójt gminy Tomaszów Lubel-
ski, Marzena Czubaj-Gancarz.
- W Ogólnopolskim Rankingu Gmin 
i Powiatów uzyskaliśmy 7 miejsce. 
Jest to sukces, ale nie tylko mój, ale  
i moich współpracowników. Pomaga 

mi KGW, OSP, Klub Seniora i Gmin-
ny Ośrodek Kultury. W tym roku 
budżet na inwestycje wyniesie około 
12 milionów. Mieliśmy gminę bardzo 

zadłużoną, ale zeszliśmy znacznie  
z zadłużenia i w marcu tego roku 
będziemy mieć już tylko 5 milionów 
100 tysięcy złotych. Piszemy projek-
ty, korzystamy z dofinansowania 
ze środków unijnych, korzystamy 
także z grantowych projektów. Ma-
rzę, by gmina prężnie się rozwijała  
i mam nadzieję, że kiedyś staniemy w 
tej czołowej trójce najlepszych gmin  
w Polsce – wyjaśniła Marzena Czu-
baj-Gancarz.
Jedną z inwestycji będzie reno-
wacja kapliczek na terenie gmi-
ny Tomaszów Lubelski. Dotacje 

uzyskane ze środków unijnych za 
pomocą Lokalnej Grupy Działania 
przyczynią się do odnowienia figu-
rek i krzyży liczących także blisko  

200 lat. Wójt gminy Tomaszów Lu-
belski przyznała, że jest to inwesty-
cja w historię i tradycję. 
- Moja babcia często mi powtarzała, 
że nas na świecie może zabraknąć, 
ale kapliczki po nas zostaną i będą 
mówić o tym, co ważne – spuento-
wała Marzena Czubaj-Gancarz.
Zarówno powiat jak i gmina To-
maszów Lubelski zostały uznane 
za dobrych gospodarzy miejsca  
w ogólnopolskim rankingu. Staro-
sta Jan Kowalczyk w wywiadzie 
dla Katolickiego Radia Zamość 
stwierdził, że warto wykorzysty-
wać krajowe jak i unijne środki by 
rozwiązać lokalne problemy. A jak 
to zrobić? Można powtórzyć za sta-
rostą: wystarczy chcieć. 

Ewa Monastyrska

Wizualizacja budynku basenu w Tomaszowie Lubelskim - mat. UM Tomaszów Lubelski

Starosta Jan Kowalczyk

Kwiaty na każdą okazję w E. Leclerc Zamość

Irys, kawa, prymula, tulipan, 
kaktus, gardenia także an-
turium, to tylko niektóre kwia-
ty i rośliny które można kupić  
w dziale z kwiatami w Leclerc  
w Zamościu, a do tego szereg ar-
tykułów dekoracyjnych: donicz-
ki, świeczki, osłonki, dzbanki  
i wiele wiele innych. Nie zapomi-
najmy także o kartkach na każdą 
okazję, a także kolorowych tor-
bach, do których można włożyć 
wspaniałe prezenty dla wybranej 
osoby. 
Łukasz Kot: Znajdujemy się  
w dziale z kwiatami. To takie wy-
jątkowe miejsce. 
Agnieszka Wardach – kierownik 
działu obsługi klienta: Tak, urze-
ka swoim wyglądem. Mamy bar- 
dzo szeroki wybór kwiatów. Od 
kwitnących tulipanów, żonkili, kro-

kusów po kwiaty zielone np. palmy 
hawajskie drzewka bonsai i różne-
go rodzaju bluszcze. Dostarczane 
są przez sprawdzonego dostawcę, 
dlatego bardzo długo utrzymują 
swój piękny wygląd. Wychodząc 
naprzeciw wymaganiom klientów 
mamy również w ofercie doniczki, 
osłonki artykuły dekoracyjne któ-
re znajdują się obok działu z kwia-
tami. Tutaj każdy znajdzie coś 
dla siebie i dzięki temu stworzy 
niepowtarzalny nastrój w swoim 
domu dzięki naszej pomocy.
Dzień Kobiet, imieniny, urodzi-
ny, Rocznica Ślubu, czy też jakiś 
jubileusz rodzinny powodują, że 
to stoisko cieszy się zaintereso-
waniem?
Agnieszka Wardach: Tak, oczywi-
ście. Bardzo dobrze się sprzedają. 
Słyszę często wśród klientów opi-

nie, że nasz dział z kwiatami jest 
bardzo dobrze zaopatrzony i dla-
tego chętnie go odwiedzają.
Widzę, że Pana coś szczególnie 
zainteresowało?
Pan Władysław: Tak. Patrzę na 
stroczyki, tylko, że jakoś tanio jest. 
Dobra cena?
Pan Władysław: Bardzo dobra. 
Właśnie mam iść po żonę. Może 
coś kupimy. 
To będzie prezent dla żony?
Pan Władysław: Na pewno by był, 
szczególnie, że niedrogo jest. Moż-
na by było kupić. 
Dużo radości dają takie kwiaty?
Pan Władysław: Na pewno. Kwia-
ty są ładne, zwłaszcza w zimie.
Tego nam brakuje zimą?
Pan Władysław: Tych kolorów.
Dużymi krokami zbliża się wio-
sna. Widzę, że jest Pan zainte-

resowany kwiatami. Czy to na 
jakąś specjalną okazję?
Pan Marek: Już niedługo Dzień 
Kobiet, więc rozglądam się tutaj 
za kwiatkami. Zawsze są świeże  
i wolę kwiaty doniczkowe niż cię-
te, bo dłużej wytrzymują i myślę, 
że osoby obdarowane bardziej są  
z nich zadowolone.
Kobiety kochają kwiaty.
Pan Marek: Kochają. Oczywiście 
do kwiatów należy także coś dołą-
czyć. Wiem, że tu w Leclerku jest 
dosyć duży wybór rzeczy, które 
można połączyć z kwiatami.
Czy już Pan myślał, jaki prezent 
dołączyć do kwiatów? Coś słod-
kiego, czy też coś takiego, co bli-
ska osoba szczególnie lubi?
Pan Marek: Jeśli kwiaty to  
i zdrowa żywność, dlatego zasta- 
nawiam się też nad zakupami  

w dziale zdrowej żywności. Tutaj 
jest dosyć duży wybór, więc spę-
dzę tu trochę czasu. Chodziłem po 
innych sklepach ale jednak Leclerc 
ma największy wybór towarów 
ze zdrową żywnością. Cenowo są 
atrakcyjne i dlatego zdecydowa-
łem się na zakupy tutaj w Lecler-
ku. Bo ceny, co by nie mówić, to 
mają chyba najlepsze w Zamościu.
Widzę, że jest Pan zainteresowa-
ny kwiatami?
Pan Stanisław: Tak, dla żony, któ-
ra bardzo je lubi, szczególnie tu-
lipany. Ale i storczyki są w dobrej 
cenie.
Często kupuje Pan kwiaty żonie? 
Pan Stanisław: Od czasu do czasu.  
Możliwe, że tego tulipana kupię, 
bo zakwitnie i będzie takim zwia-
stunem wiosny.

Łukasz Kot 

Jeśli ktoś z twoich bliskich obchodzi urodziny, imieniny, ważną rocznicę 
albo jubileusz, a może po prostu chcesz bliskiej osobie podziękować, 
to tylko w jeden niepowtarzalny sposób – kwiaty, kwiatki. Kwitnące  
rośliny w doniczkach spowodują jeszcze większą radość na twarzy 
obdarowanego. Kobiety je kochają, a dla mężczyzn jest to szansa 
by ”urosnąć” w oczach pań. Największy wybór roślin zielonych  
i kwitnących oferuje E. Leclerc w Zamościu.

A R T Y K U Ł S P O N S O R O W A N Y
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Każdy kto obserwuje życie społeczno–ekonomiczne naszego Regionu z pewnością słyszał  
o upadłości FT Krasnystaw. W styczniu 2018 roku rozpoczął się pierwszy krok, który może prowadzić 
do zakończenia 70-letniej historii Fermentowni Tytoniu Krasnystaw.  Wszystko przez wielomilionowe 
długi, sąd zadecydował o likwidacji spółki. 

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód 
w Lublinie z siedzibą w Świdniku 
wydał postanowienie o ogłoszeniu 
upadłości FTK Sp. z o.o. z siedzibą 
w Krasnymstawie. Kwestia upadku 
spółki to także zła informacja dla 
plantatorów tytoniu z Powiatu Bił-
gorajskiego. Przypomnę, że obec-
nie wg. różnych szacunków nawet 
80% polskiego tytoniu pochodzi  
z gmin na południu Powiatu Biłgo-
rajskiego, w tym z Łukowej, Obszy, 
Potoku Górnego, Aleksandrowa 
czy Tarnogrodu, ale także z Biszczy 
i Józefowa.
Plantatorzy oddali tytoń FT Kra-
snystaw. Niektórym zlikwidowana 
spółka zalega z wypłatą należności 
w kwotach idących w dziesiątki ty-
sięcy złotych. Tytoń oddawany był 
jeszcze w 2016 roku, a pieniędzy 
nie ma do dziś. By bronić interesy 
plantatorów zawiązał się Łukow-

sko-Obszański Okręgowy Związek 
Plantatorów Tytoniu, stawiając 
sobie za cel reprezentowanie rol-
ników wobec władz oraz firm kon-
traktujących, skupujących i prze-
twarzających tytoń. W tym także  
w staraniach o wypłacenie należ-
nych środków za tytoń oddany 
do Fermentowni Tytoniu w Kra-
snymstawie. W połowie lutego  
w Monitorze Sądowym ukazało się 
ogłoszenie o upadłości FT Krasny-
staw, a to oznacza, że rolnicy mają 
teraz 30 dni na zgłoszenie swoich 
roszczeń wraz z ustawowymi od-
setkami. Informacja ta musi być 
przekazana syndykowi na spe-
cjalnym formularzu dostępnym  
w Internecie i uzupełniona kopia-
mi faktur za dostarczony tytoń, 
których zgodność z oryginałem po-
świadczyć można bezpłatnie m. in. 
w Urzędzie Gminy Obsza. 

Rolnicy-plantatorzy tytoniu muszą 
także sami naliczyć odsetki, po-
cząwszy od dnia przekazania su-
rowca (tytoniu) do FT Krasnystaw 
do dnia 22 stycznia tego roku, tj. do 
dnia, gdy sąd ogłosił upadłość kra-
snostawskiej spółki.
Rozmawiałem z Wójtem Gminy 
Obsza i Sekretarzem tej gminy, 
wiem że władze samorządowe  
w Obszy pomogą rolnikom w uzu-
pełnieniu wniosku i naliczeniu od-
setek. Warto skorzystać z tej możli-
wości. Po porady zapraszam także 
do mojego biura poselskiego w Bił-
goraju, przy ul. Kościuszki 86 oraz 
do kontaktu bezpośrednio ze mną. 
Sprawy rolników nie są mi obce czy 
obojętne, jestem członkiem Sejmo-
wej Komisji Rolnictwa. Z rolnic-
twem się utożsamiam, problemy 
rolników znam, analizuję i szukam 
ich rozwiązań w Sejmie.

Nie obce mi są także sprawy plan-
tatorów tytoniu. Poruszałem je na 
komisji sejmowej, ale także na or-
ganizowanych w naszym Regionie 
spotkaniach. Z Łukowsko-Obszań-
skim Okręgowym Związkiem Plan-
tatorów Tytoniu już współpracuję, 
byłem współorganizatorem spo-
tkań w Ministerstwie Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, czy w Krajowym 
Ośrodku Wsparcia Rolniczego. 
Uczestniczę także w spotkaniach 
plantatorów, jak choćby w tym, 
które w połowie lutego odbyło się 
w Woli Obszańskiej. Na mój wnio-
sek spisano postulaty plantato-
rów, które zamierzam przedstawić 
Ministrowi Rolnictwa, a za jego 
pośrednictwem Ministrowi Finan-
sów. Uprawa tytoniu i jego sprze-
daż do pewnego etapu podlega pod 
Ministerstwo Rolnictwa, a następ-
nie pod Ministerstwo Finansów.

Szanowni Państwo, drodzy rolnicy!
Jeśli macie jakieś problemy, wąt-
pliwości bądź niejasności w inter-
pretacji przepisów czy w produkcji 
rolnej, moje biuro jest do Waszej 
dyspozycji. Nie czekajcie na ostat-
nią chwilę, sygnalizujcie, przedsta-
wiajcie problemy, razem szukajmy 
rozwiązania.
Plantatorzy tytoniu - którym  
z płatnościami za tytoń zalega FT 
Krasnystaw - nie traćcie czasu, 
składajcie wnioski do syndyka.  
W przypadku wątpliwości zapra-
szam do mojego biura, bądź do 
Urzędu Gminy Obsza.
Razem zmieniajmy polską wieś!

Poseł na Sejm RP
Piotr Olszówka

R E K L A M A

O problemach plantatorów tytoniu
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Nadleśnictwo Lubaczów
Nadleśnictwo Lubaczów za-
rządza lasami państwowymi  
o łącznej pow. 21 330,14 ha.
Południowo-wschodnia część 
Nadleśnictwa - obręb Lubaczów 
- to tereny płaskie z niewielki-
mi wzniesieniami w okolicach 
Nowej Grobli, Łukawca i Wiel-
kich Oczu. Są to głównie siedli-
ska lasów i borów mieszanych. 
Najciekawsze zbiorowiska leśne  
w tym obrębie znajdują się  
w uroczysku Moczary w leśnic-
twie Łukawiec. W pozostałej 
części dominują drzewostany 
sosnowe z domieszką dębu szy-
pułkowego, buka, brzozy bro-
dawkowatej i olszy czarnej oraz 
osiki, klonu, jaworu i świerku. 
Najbardziej malownicza część 
Nadleśnictwa położona jest na 
Roztoczu Wschodnim zwanym 
też Rawskim - obręb Horyniec 
- objęta granicami Południowo-
roztoczańskiego Parku Krajobra-
zowego. Jest to najwyższa część 
Roztocza w granicach Polski 
ze wzniesieniami Krągły Goraj  
(389 m n.p.m.) i Długi Goraj  
(391 m n.p.m.). Na tym terenie, 
pociętym stromymi wąwoza-
mi, znajdują się liczne źródła  
i cieki, dopływy Brusienki, Świd-
nicy, Sopotu i Raty. Najciekaw-
sze zbiorowiska leśne w tym 
obrębie to nawapienne buczyny  
w leśnictwach Werchrata, Po-
lanka i Dziewięcierz oraz drze-
wostany jodłowe na wschodniej 
granicy zasięgu występowania 
jodły w leśnictwie Załuże. Na 
ternie Horyńca-Zdroju powsta-
ły sanatoria prowadzące zabiegi  
z wykorzystaniem borowiny oraz 
wody siarczkowo-siarkowodoro-
wej w celu leczenia chorób narzą-
du ruchu, stanów pourazowych 
i pooperacyjnych, zwyrodnień 
stawów, zesztywniających zapa-
leń stawów kręgosłupa, rwy kul-
szowej, dyskopatii.
Ponad połowa drzewostanów 
Nadleśnictwa została uznana 
za lasy ochronne, w tym: wo-
dochronne 82%, wodochronne  
w strefie ujęć i źródeł wód 4%, cen-
ne fragmenty rodzimej przyrody 
3%, stanowiące strefy ochron- 
ne wokół uzdrowiska Horyniec-
-Zdrój 9% oraz położone w grani- 
cach administracyjnych miast  
2%. Teren Nadleśnictwa Luba-
czów został częściowo włączony 
do obszarów Natura 2000 i w jego 
zasięgu są: OSO Roztocze, SOO 
Uroczyska Roztocza, SOO Hory-
niec, SOO Łukawiec.
Najwięcej drzewostanów w Nad-
leśnictwie jest w wieku 40-80 lat 
stanowią blisko 46 % powierzchni 
drzewostanów 80-100 lat – 16 %, 
a drzewostany starsze niż 100 lat 

stanowią 18%. Najmniejszą ilość 
procentową, bo po 10% stanowią 
drzewostany do 20 lat i 20-40 lat.
Flora
Flora Nadleśnictwa jest florą 
przejściową, łączącą niżową ro-
ślinność Kotliny Sandomierskiej 
z wyżynną roślinnością Rozto-
cza i Wyżyny Lubelskiej. Główny 
element flory tworzą eutroficzne 
i mezotroficzne rośliny lasów li-
ściastych i mieszanych oraz tak-
sony oligotroficzne, związane 
głównie z siedliskami borowymi. 
Ponadto roślinność naczyniową 
wzbogacają gatunki łąkowe i pa-
stwiskowe, rozpowszechnione 
na gruntach nieleśnych. Obok 
nich można tu spotkać szereg 
gatunków rzadkich, objętych 
ochroną ścisłą lub częściową. 

W obrębie flory wyróżnić można 
szereg różnych elementów geo-
graficznych. Na terenie Nadle-
śnictwa Lubaczów najwyraźniej 
zaznacza się element środkowo-
europejski, skupiający głównie 
gatunki leśne. Należą tu m.in. 
pospolite gatunki drzewiaste, 
pełniące często dominującą rolę  
w drzewostanach Nadleśnictwa. 
Są to m.in.: buk zwyczajny, dąb 
szypułkowy, grab zwyczajny. 
Spośród roślin runa do pospolit-
szych gatunków tego elementu 
należą: kopytnik pospolity, zawi-
lec gajowy, ziarnopłon wiosenny 
i gajowiec żółty. Obok roślin środ-
kowoeuropejskich duży składnik 
flory stanowią rośliny borowe. 
Grupę tę reprezentują zarów-
no pospolite rośny np.: borów-

ka czarna, wietlica samicza jak 
również rzadkie gatunki: widłak 
jałowcowaty, objęty ochroną czę-
ściową, czy rosiczka okrągłolist-
na objęta ochronną ścisłą.
Bliskość Karpat we florze zazna-
cza się poprzez obecność roślin 
górskich. Grupę tą reprezentują: 
śnieżyczka przebiśnieg, czosnek 
niedźwiedzi, żywiec gruczoło-
waty, trybula lśniąca, ciemięży-
ca zielona, sałatnica leśna. Na 
szczególną uwagę zasługuje wy-
stępowanie czosnku siatkowa-
tego, który występuje głównie  
w Sudetach i Karpatach osiąga-
jąc w Polsce kres swego zasięgu.  
W Nadleśnictwie stanowisko 
czosnku siatkowatego występu-
je w rezerwacie Moczary w runie 
grądu subkontynentalnego. 

Na terenie Nadleśnictwa odnoto-
wano kilkadziesiąt gatunków ob-
jętych ścisłą lub częściową ochro-
ną. Do najciekawszych można 
zaliczyć: kłokoczkę południową, 
której owoce są symbolem Nad-
leśnictwa Lubaczów. Owoce 
tej rośliny były wykorzystywa-
ne najczęściej do wytwarzania  
różańca. Wytłaczano z niej rów-
nież olej stosowany do oświetle-
nia domostw. Inna ciekawa rośli-
na związana z pozostałościami 
po dawnych sadybach to lulecz-
nica kraińska. Wymienić należy 
jeszcze: kruszczyk siny, buław-
nik wielkokwiatowy, buławnik 
mieczolistny, kosaciec syberyj-
ski, mieczyk dachówkowaty, lilia 
złotogłów, goryczka wąskolist-
na, groszek wschodniokarpacki, 

kruszczyk szerokolistny, ciemię-
życa zielona, cebulica dwulistna, 
podkolan biały, podkolan zielo-
nawy i listera jajowata.
Fauna
Świat zwierzęcy Nadleśnictwa 
Lubaczów jest ciekawy. Na opi-
sanym obszarze występują nie-
mal wszystkie polskie duże ssaki: 
łoś, jeleń europejski, sarna, dzik, 
wilk, ryś, borsuk, lis, kuna, jenot  
i bóbr. Atrakcją są zwłaszcza duże 
drapieżniki – wilk i ryś będące 
pod ochroną gatunkową. Bardzo 
pospolitym zwierzęciem stał się 
bóbr europejski, mimo że jego hi-
storia na tym terenie jest bardzo 
krótka. Bobra introdukowano  
w dorzeczu Lubaczówki, Bru-
sienki i Szkła w latach 1990-1995. 
Ku zaskoczeniu inicjatorów 
akcji, gatunek szybko i gwał-
townie zwiększył swoją liczeb-
ność, zasiedlając wszystkie cieki  
w dorzeczu wspomnianych rzek. 
Trudno co prawda zaobserwo-

wać bobra, ponieważ prowadzi 
bardzo skryty tryb życia, jednak 
bardzo łatwo można zobaczyć 
ślady jego bytowania czyli tamy, 
ścięte lub nadgryzione drzewa, 
żeremia i nory. Ważną grupą 
zwierząt zasiedlających opisywa-
ne tereny są ptaki. Występują tu 
rzadkie gatunki np. bocian czar-
ny, orzeł bielik czy dudek. Teren 
zajmowany przez Nadleśnictwo 
zamieszkuje też wiele gatunków 
nietoperzy. Związane jest to z ist-
nieniem bunkrów na Linii Moło-
towa, w których te ssaki znajdują 
schronienie i które są miejscami 
ich zimowej hibernacji. Podczas 
inwentaryzacji nietoperzy, wyko-
nanej w 2007 r., w bunkrach Linii 
Mołotowa stwierdzono występo-
wanie następujących gatunków: 

mopek, gacek brunatny, gacek 
szary, nocek duży, nocek rudy  
i nocek łydkowłosy. Fauna bez-
kręgowców reprezentowana jest 
przez gatunki chronione i rzadkie 
motyle: czerwończyk nieparek, 
przeplatka aurinia, modraszek 
nausitous oraz modraszek tele-
jus.
Edukacja leśna
W zasięgu terytorialnym Nad-
leśnictwa Lubaczów zlokalizo-
wane są bardzo liczne i ciekawe 
obiekty pod względem przyrod-
niczym jak i kulturowym. W celu 
przybliżenia owych walorów 
udostępniono następujące szlaki 
edukacyjne: ścieżka przyrodni-
czo-dydaktyczna Horyniec - No- 
winy Horynieckie, ścieżka przy-
rodnicza „Jedlina”, ścieżka dy-
daktyczna ,,Za Niwą”. Na tere-
nie Nadleśnictwa znajdują się 
4 rezerwaty przyrody: Moczary, 
Kamienne, Jedlina i Sołokija. 
Nadleśnictwo Lubaczów posia-
da własne obiekty edukacyjne – 
sala edukacyjna w Nadleśnictwie 
oraz „Zielona Klasa” w leśnictwie 
Załuże i Sikorówce, gdzie organi-
zowane są spotkania z leśnikami, 
prezentacje i pogadanki dotyczą-
ce ochrony przyrody oraz szeroko 
pojętej wiedzy o lesie. Nadleśnic-
two aktywnie wspiera turystykę 
pieszą, rowerową i biegową na 
terenie lasów. Organizuje corocz-
nie wraz z partnerami ,,Bieg do 
źródeł”. Ciekawe miejsca do od-
wiedzenia na terenie Nadleśnic-
twa Lubaczów to: w Werchracie 
wzgórze Monastyr z miejscem 
upamiętniającym powstanie pu-
stelni św. Brata Alberta, w pobli-
żu której znajdują się ruiny klasz-
toru Bazylianów z XVII wieku.  
W miejscowości Polanka Hory-
niecka cerkwisko wraz cmen-
tarzem i kamieniarką Brusień-
ską, w Sieniawce cerwisko wraz  
z cmentarzem, grupa wychod-
ni wapiennych tzw. „Diabelski 
Kamień”, w Nowinach Hory-
nieckich Kamienie Kultu Słońca. 
Jako miejsca turystyki militarnej 
należy wymienić 3 cmentarze 
z I wojny światowej. Najwięk-
szy w Nowinach Horynieckich 
(gdzie pochowanych jest około 
1000 żołnierzy, którzy ponieśli 
śmierć przy obronie i zdobywa-
niu wzgórz tej miejscowości), 
w Nowej Grobli, oraz w wymie-
nionych wcześniej ruinach klasz-
toru Bazylianów. Grób Alfreda 
Wittmanna z Kempten, podpo-
rucznika 19. Bawarskiego Rezer-
wowego Pułku Piechoty z krzy-
żem z wapienia posiadającym 
napisy z wypukłymi literami. Dla 
wielbicieli historii polecić należy 
odwiedzenie sieci bunkrów linii 
Mołotowa wraz z fortyfikacjami 
ziemnymi, których budowę roz-
poczęto w 1940 roku.

Materiał nadesłany
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Co to jest i jak działa fotowoltaika?
Jaki jest system rozliczenia z zakładem energetycznym?

Zalet więc jest wiele. Przede 
wszystkim czerpiemy dar-
mowy prąd ze słońca. Gwa-
rancja jaką oferuje firma 
Goldsun to aż 25 lat, a sama 
instalacja jest bezobsługowa - 
nic nie trzeba wymieniać. Mi-
kroelektrownie PV do 40 kW 
nie wymagają specjalnego 
pozwolenia. Zakład energe-
tyczny ma obowiązek przy-
łączyć je do sieci, jeżeli moc 
zamontowanego zestawu nie 
przekracza mocy przyłącza 
elektrycznego. Samo przyłą-
czenie jest nieodpłatne. 
Ponadto w Ustawie o Podatku 
Rolnym wprowadzono 25% 
ulgę dla rolników z tytułu wy-
datków poniesionych na za-
kup i instalowanie urządzeń 
do wykorzystywania na cele 
produkcyjne odnawialnych 
źródeł energii, jeżeli wydatki 
te nie zostały sfinansowane w 
całości lub części z udziałem 
środków publicznych. Ulga 
inwestycyjna przyznawana 
jest po zakończeniu inwesty-
cji i polega na odliczeniu od 
należnego podatku rolnego  
w wysokości 25% udokumen-
towanych rachunkami nakła-
dów inwestycyjnych.
Zależnie od wielkości za-
montowanej instalacji ilość 
produkowanego prądu może 
być różna. Przykładowo: je-
żeli zamontujemy panele  
o mocy 1kW i skierujemy je 
na południe, wytworzą one  
w ciągu roku (biorąc pod 
uwagę położenia Polski) oko-
ło 900-1100 kWh energii elek-
trycznej. 
Koszty wahają się znacznie  
w zależności od ich rodzaju, 

jakości, marki i jakości in-
wertera. Jeśli przyszły użyt-
kownik nie posiada środków 
wystarczających na zakup 
instalacji, może skorzystać 
z pomocy finansowej w pro-
gramie Prosument. Koszt za-
kupu instalacji zwraca się po 
około 9-10 latach, jednak sko-
rzystanie z programu skraca 
ten czas do około 6 lat.
Panele fotowoltaiczne to 
idealna inwestycja dla osób, 
które chcą oszczędzać. Dzię-
ki dobraniu odpowiedniego 
zestawu instalacji, panele 
wyprodukują tyle energii, 
aby zaspokoić potrzeby użyt-
kowników, a rachunki za prąd 
zostaną obniżone niemal 
do zera. Konsument nie jest 
więc narażony na podwyżki 
cen za energię elektryczną  
i ma zapewnione bezpie-
czeństwo energetyczne oraz 
niezależność. Ponadto ko-
rzystając z taryf gwarantowa-
nych, użytkownik nie tylko 
oszczędza na rachunkach za 
energię, ale może również za-
robić, odsprzedając nadwyż-
ki energii do sieci po stałej 
stawce przez 15 lat. 

Firma Goldsun od lat zajmu-
je się instalowaniem syste-
mów fotowoltaicznych. Na 
koncie ma setki zainstalo-
wanych paneli i jeszcze wię-
cej zadowolonych klientów. 
Goldsun to firma, która gwa-
rantuje kompleksowe za-
jęcie się każdym klientem, 
pomagając mu w załatwie-
niu wszelkich formalności.

Mat. GOLDSUN

Fotowoltaika jest uznawana za najlepszy 
sposób pozyskiwania energii elektrycznej. 
Jest ona ekologiczna i samowystarczalna. 
Użytkownik jest w stanie sam wypro-
dukować darmowy prąd dla całej swojej 
rodziny. Może wydawać się to niemożliwe 
w dobie rosnących rachunków, jednak 
dzięki panelom fotowoltaicznym jest to 
bardzo proste. Działanie fotowoltaiki jest 
nieskomplikowane: panele zamieniają 
energię promieniowania słonecznego  
w energię elektryczną. Panele podłączone są 
do aktualnej instalacji elektrycznej budynku. 
Uzyskaną energię można wykorzystywać 
na bieżąco, magazynować lub sprzedawać. 



R E K L A M A

R E K L A M A



8

Dla Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość

Nr 3 [39] Marzec 2018  www.radiozamosc.pl

R E K L A M A





10

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Nr 3 [39] Marzec 2018  www.radiozamosc.pl

Stacje Opieki Caritas
Powstały by służyć drugiemu człowiekowi, temu najbardziej potrzebu-
jącemu, choremu. Na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej są trzy 
oddziały Stacji Opieki Caritas, w Hrubieszowie, Lubaczowie i Zamościu. 

Po raz pierwszy SOC pojawiły 
się w 1995 r. tuż po erygowa-
niu diecezjalnych Caritas. Były 
one przygotowane do posługi 
najbiedniejszym. Pomieszcze-
nia udostępniły wtedy parafie,  
a dokładnie łazienki, do któ-
rych mogli przyjść potrzebujący 
pozbawieni toalet, czy bieżącej 
wody.
Są to placówki, w których pracu-
ją wykwalifikowane pielęgniarki  
i położne. Zajmują się one wyko-
nywaniem bezpłatnych świadczeń 
opieki medycznej w ramach kon-
traktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Stacje zapewniają dostęp 
do świadczeń pielęgniarskich: lecz- 
niczych, pielęgnacyjnych, diagno-
stycznych, profilaktycznych za-
równo w domu u chorego jak i w 
gabinetach stacji. 
Stacje dysponują odpowiednim 
sprzętem medycznym i pielęgniar-
skim, z którego można skorzystać 
po wypełnieniu odpowiednich for- 
malności. Ze świadczeń mogą ko-
rzystać wszystkie osoby, które za-
deklarują się do Stacji Opieki jako 
świadczeniobiorcy usług pielę-
gniarskich.
W lutowym wydaniu audycji „Miło-
sierni to My” na antenie Katolickie-
go Radia Zamość, w trzeci wtorek 
miesiąca, 20 lutego wzięły udział 
następujące osoby: ks. Adam Sob-

czak - dyrektor Caritas Diecezji Za-
mojsko-Lubaczowskiej, Grażyna 
Mroczka - pielęgniarka, kierow-
niczka SOC w Lubaczowie,  Aneta 
Tryniecka - położna, Justyna Piluś 
- pielęgniarka, kierowniczka SOC  
w Hrubieszowie. Rozmawiała  
z nimi prowadząca program Mał-
gorzata Godzisz.
Małgorzata Godzisz: Czym jest 
Stacja Opieki Caritas?
Grażyna Mroczka: To taka przy-
chodnia jak każda inna w naszym 
mieście, tyle że działająca na za-
sadzie personelu średniego, czyli 
pielęgniarek i położnych bez obec-
ności lekarza. Świadczymy te same 
usługi, które świadczą pielęgniar-
ki w NZOZ-ach (Niepublicznych 
Zakładach Opieki Zdrowotnej) na 
terenie wszystkich miast. To naj-
zwyklejsza przychodnia, gdzie 
przychodzi się zrobić zastrzyk, 
zmierzyć ciśnienie, cukier, czy zba-
dać cholesterol. Reforma służby 
zdrowia w 1999 r. okroiła to nasze 
posługiwanie, ponieważ trzeba 
było przejść na kontrakty z NFZ, 
żeby móc pomagać chorym i mieć 
pieniądze na ich obsługę. Stacje są 
dostępne dla każdego, kto potrze-
buje pomocy. Są to nie tylko osoby, 
które się u nas zdeklarowały. Każ-
dy może przyjść, porozmawiać, za-
sięgnąć rady i otrzymać potrzebną 
pomoc.

ks. Adam Sobczak: Panie mają 
bardzo szeroką wiedzę i duże 
umiejętności praktyczne. Kiedy 
rozpocząłem pracę w Caritasie i za-
cząłem z nimi rozmawiać to okaza-
ło się, że świadczą nie tylko pomoc 
medyczną. Udzielane jest również 
wsparcie charytatywne. Polega 
ono na przykład na wożeniu darów 
do pacjentów czy do ludzi, którzy 
po prostu potrzebują owej pomocy. 
Takie działania dały zalążek roz-
budowanego wolontariatu, dzięki 
któremu później powstała organi-
zacja ogólnodiecezjalna. 
Justyna Piluś: Stacja Opieki Cari-
tas w Hrubieszowie prowadzi dzia-
łalność specjalistyczną. To opie-
ka długoterminowa domowa. To 
substytut opieki specjalistycznej 
dla pacjentów, którzy nie mogą być 
hospitalizowani na ten moment, 
więc ta opieka jest dla nich pro-
wadzona w domu. Zajmujemy się 
nimi kompleksowo. Oprócz świad-
czeń medycznych często są to 
świadczenia społeczne, socjalne, 
bytowe, duchowe, gdzie z posługą 
przychodzi ksiądz. Często włączają 
się osoby świeckie z wolontariatu, 
które pomagają. Niekiedy jest to 
opieka dwadzieścia cztery godziny 
na dobę. Osoby są samotne, leżące 
i potrzebują podstawowej opieki. 
Trzeba po prostu tym osobom po-
móc. Jesteśmy niejako ogranicze-

ni przez limity, jakie nam narzuca 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Do 
naszego biura przychodzi po po-
radę bardzo dużo ludzi. Korzystają 
z wypożyczalni, którą też mamy. 
Niekiedy edukujemy całe rodziny 
i sąsiadów. Na pielęgniarkę według 
limitu dziennie przypada sześć 
osób obłożnie chorych, siedem dni 
w tygodniu.
Aneta Tryniecka: W Lubaczowie 
Stacja Opieki Caritas działa również 
kompleksowo podobnie jak w Hru-
bieszowie, ale ma jeszcze rozwi-
nięty jeden organ medyczny, czyli 
podstawową opiekę zdrowotną, 
tzw. POZ, gdzie pracują pielęgniar-
ki środowiskowo-rodzinne. Pro-
wadzona jest opieka położnicza. 
Mamy też opiekę długoterminową, 
gdzie jeżdżą nasze pielęgniarki do 
pacjentów obłożnie chorych. Je-
steśmy największą Stacją Opieki 
Caritas w naszej diecezji, ponieważ 
są trzy pielęgniarki w opiece tej 
podstawowej,  położna i trzy pielę-
gniarki w opiece długoterminowej. 
To jest taki pakiet usług medycz-
nych: pielęgniarskich i położni-
czych, gdzie również edukujemy 
naszych pacjentów, czy wykonuje-

my zlecenia, które mają wskazane 
przez lekarzy. 
Zainteresowane osoby świadcze-
niami i wypożyczeniem sprzętu 
medycznego odsyłamy pod poniż-
sze adresy Stacji Opieki Caritas na 
terenie Diecezji Zamojsko-Luba-
czowskiej:
Stacja Opieki Caritas w Zamościu 
ul. H. Jana Zamoyskiego 1 
22-400 Zamość 
tel. 84 639 96 03
tel. kom: 606 673 423
caritas_zamosc@o2.pl

Stacja Opieki Caritas w Hrubie-
szowie 
ul. Dwernickiego 85 
22-500 Hrubieszów 
tel. 84 697 12 40 
tel. kom. 535 243 253 
caritas.hrubieszow@op.pl

Centrum Pielęgniarstwa Rodzin-
nego w Lubaczowie 
ul. Kościuszki 2a
37-600 Lubaczów
tel. 16 632 23 35
tel. kam. 601 250 488
położna tel. 505 414 232 
cprlubaczow@tlen.pl

Przedstawiciele Stacji Opieki Caritas w audycji Miłosierni to My

Nowe łóżka pielęgnacyjne
Dwa łóżka pielęgnacyjne dla cho-
rych otrzymał Caritas Diecezji Za-
mojsko-Lubaczowskiej. Przekazał 
je 13 lutego Marian Jagielski ze 
Wspólnoty Pomocy dla Chorych 
i Niepełnosprawnych w Polsce 
z Freiburga: - Otrzymaliśmy dla 
osiemnastu diecezji po dwa łóżka  
i wiadomo, że nie mogłem zapomnieć 
o Zamościu. Przyjechałem ponownie 
i przekazałem je na ręce ks. Adama 

Sobczaka. Mam nadzieję, że spełnią 
swoją rolę. 
Nowy sprzęt znacznie ułatwi ży-
cie osobom obłożnie chorym. Za 
podarowane łóżka podziękowała 
Magdalena Tijani ze Stacji Opie-
ki Caritas w Zamościu: - Cieszymy 
się, że otrzymaliśmy następne łóżka. 
Jeżeli są zainteresowane osoby wy-
pożyczeniem sprzętu medycznego 
to zapraszamy do biura diecezjalne-

go Caritasu, ul. Jana Zamoyskiego 1  
w Zamościu. 
Przed rokiem niemiecka orga-
nizacja przekazała nowe wózki 
inwalidzkie dla potrzebujących 
Caritasu. „Wspólnota” z Freiburga 
poprzez dostarczanie sprzętu re-
habilitacyjnego niosącego pomoc 
i ulgę w chorobie czy niepełno-
sprawności chce nadal pomagać 
potrzebującym w Polsce.

Podaruj nam 1% podatku!
Podaruj 1% Twojego podatku, 
przecież to nic Cię nie kosztuje, 
a pomoże dzieciom z najuboż-
szych rodzin. Zapełnisz „Torni-
ster Pełen Uśmiechów”. Podaru-
jesz dzieciom „Skrzydła”, by się 
rozwinęły. Wyślesz dzieci na ko-
lonie, na które nie stać ich rodzi-
ców. Pomożesz chorym, którym 
nie może finansować leczenia 
NFZ.

Myślisz, że Twój 1% 
to tak niewiele? 

Ważny jest 
każdy grosz. 

Od serca do serca.
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TRUSKAWIEC położony 90 km 
na południe od Lwowa na przed-
górzu Karpat, to jedno z najstar-
szych i najbardziej uznanych 
uzdrowisk w Europie, gdzie od 
ponad 100 lat funkcjonują licz-
ne zakłady lecznicze i obiekty 
sanatoryjne. Na światową uni-
kalność uzdrowiska składają się 
3 podstawowe czynniki: czyste 
powietrze tworzące swoisty mi-
kroklimat, unikalna woda lecz-
nicza „Naftusia” z licznych po-
kładów wód mineralnych oraz 
sól lecznicza „Barbara”. Naftusia 
to lekko zmineralizowana wo-
dorowęglanowa woda z ma-
gnezem i wapniem, z wysoką 
zawartością substancji organicz-
nych pochodzenia naftowego. 
Ma właściwości moczopędne, 
żółciopędne i przeciwzapalne. 
Regularne zażywanie powoduje 
wypłukiwanie małych kamieni 
z dróg moczowych i żółciowych, 
zapobiega tworzeniu kamieni, 

zmniejsza stany zapalne, nor-
malizuje metabolizm, odnawia 
komórki wątroby, usuwa tok-
syny oraz zwiększa aktywność 
układu pokarmowego, trzustki 
i gruczołów wydzielania we-
wnętrznego. W Truskawcu znaj-
dują się największe na świecie 
pokłady ozokerytu (wosku ziem-
nego) - naturalnego minerału 
izo-parafinowego, który zawiera 
liczne substancje czynne biolo-
gicznie wykorzystywane w pelo-
idoterapii. Ozokeryt stosowany 
do okładów miejscowych lub 
na całe ciało, to swoista odmia-
na borowiny. Działa przeciwza-
palnie, przeciwskurczowo oraz 
przeciwbólowo, poprawiając ho- 
modynamikę w zagrożonych  
i uszkodzonych organach. Działa 
uspokajająco na centralny układ 
nerwowy. 
DIAGNOSTYKA I LECZENIE
W uzdrowisku prowadzone są 
badania lekarskie i diagnostycz-

ne w 28 klinicznych i 14 bio- 
chemicznych laboratoriach: im-
munologicznym, klinikobakte- 
riologicznym, immunoenzyma-
tycznym, gabinetach funkcjo-
nalnej diagnostyki układu ser-
cowo-krążeniowego, endoskopii 
i oddziałach obrazowania me-
todą rezonansu magnetyczne-
go. Na bazie wody mineralnej i 
innych naturalnych czynników 
w uzdrowisku wykorzystuje się 
balneoterapię, ozokerytoterapię 
oraz leczenie fizjoterapeutycz-
ne. Specjaliści z wieloletnim 
doświadczeniem zapewniają 
odpowiednie programy leczni-
cze i rehabilitacyjne opracowane  
z uwzględnieniem naukowych 
standardów oraz najnowszej wie- 
dzy dotyczącej leczenia uzdro-
wiskowego. Oprócz programów 
profilaktyki skutecznie stosuje 
się tutaj programy leczenia cho-
rób współistniejących układu 
sercowo-krążeniowego, nerwo-

wego, narządów ruchu i układu 
moczowo-płciowego. Specjaliści 
pomogą w wyborze programu  
i zagwarantują skuteczne lecze-
nie oraz wygodny odpoczynek. 
Bardzo ważnym elementem 
kompleksowego leczenia jest 
żywienie dietetyczne, które jest 
dobierane wg. wskazań leka-
rza, a w razie potrzeby możliwa 
jest konsultacja z dietetykiem. 
RELAKS I URODA
Oprócz tradycyjnych metod le-
czenia w Truskawcu aktywnie 
rozwija się SPA, którego pod-
stawą jest uzdrawiająca siła 
borowiny i wód mineralnych.  
W Truskawcu funkcjonuje kilka-
naście różnorodnych ośrodków 
SPA, oferujących pełną gamę za-
biegów, m.in. zabiegi w łaźniach 
parowych (ponad 30 różnego ro-
dzaju saun i basenów z wodami 
mineralnymi Truskawca i Morza 
Martwego). W wielu obiektach 
znajdują się Centra Kosmetolo-

gii oferujące m.in. kompleksową 
pielęgnację ciała i twarzy, zabiegi 
kriologiczne, programy antysta-
rzeniowe, maski i inne. Na miej-
scu dostępne są niestandardowe 
zabiegi medyczne, min.: hiru-
doterapia (leczenie pijawkami), 
ozonoterapia, akupunktura oraz 
delfinoterapia.
DOJAZD
Najbardziej komfortowy dojazd 
oferuje Biuro Turystyczne QU-
AND, dowożący kuracjuszy bu-
sami lub autokarami pod drzwi 
obiektów sanatoryjnych i z po-
wrotem. Takie wyjazdy od wio-
sny będą organizowane w każdą 
niedzielę.
CENY turnusów 8-dniowych 
zaczynają się już od 790zł i za-
wierają zakwaterowanie, posił-
ki, konsultacje lekarskie oraz od  
3 do 5 zabiegów dziennie.
Więcej szczegółów na stronie 
www.truskawiec.info.

Materiał nadesłany
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