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Wojewoda Lubelski Przemysław 
Czarnek spotkał się w czwartek 
14 kwietnia z mieszkańcami To-
maszowa Lubelskiego w spra-
wie wypłat z programu „Rodzina 
500+”. Po całej Lubelszczyźnie jeź-
dzi specjalny bus – tzw. mobilny 
punkt informacyjny. Przyjechali  
w nim pracownicy Wydziału Poli-
tyki Społecznej LUW w Lublinie, 
aby odpowiadać na pytania doty-
czących realizacji programu i wy-
płat świadczeń wychowawczych.
Przemysław Czarnek poinformo-
wał, że zostały już uruchomione 
pierwsze pieniądze na wypłaty pie-
niędzy z programu „Rodzina 500+”. 
W sumie jest to kwota 60 mln 771 
tys. zł na wypłatę świadczeń w woje-
wództwie lubelskim. Środki zgodnie 
z zapotrzebowaniem trafią do 186 
gmin. Bus zatrzymał się też na ryn-
ku miejskim, gdzie wojewoda spo-
tkał się z sołtysami poszczególnych 
gmin powiatu tomaszowskiego.
- Tomaszów Lubelski był jeśli nie 
pierwszy to na pewno w pierwszej 
trójce samorządów, które rozpoczę-
ły wypłatę już konkretnych świad-
czeń wychowawczych dla rodzin  
w naszym województwie. I to cieszy. 
Rozmawiałem z Wójtami z terenu 
Tomaszowszczyzny i nigdzie nie ma 
żadnego problemu. Różnie się to re-
alizuje, niektórzy to robią jako Urząd 
Gminy, niektórzy jako Ośrodek Pomo-
cy Społecznej ale nigdzie nie ma żad-
nych korków, przestojów, wątpliwo-
ści interpretacyjnych co do tego, czy 
świadczenie się należy. Krótko mó-
wiąc jest to ogromny sukces progra-
mu „Rodzina 500+” ale jest to przede 

wszystkim ogromny sukces ludzi,  
bo ci ludzie już mają pieniądze. Za-
stanawialiśmy się czy pieniądze będą 
przed Majówką, czy może po Ma-
jówce, a tu jeszcze nie mamy połowy 
kwietnia i w rocznicę Chrztu Polski,  
co jest bardzo wymowne, mamy pie-
niądze dla dzieci. I to bardzo ważne 
aby rodziny mogły się rozwijać dzięki 
tym pieniądzom, dzięki tym pienią-
dzom będą się rozwijać lokalne spo-
łeczności i wpłyną one dobrze na kon-
dycję gospodarczą tych miejscowości 
i regionów, do których te pieniądze 
trafią, czyli całego województwa lubel-
skiego. Wypada się tylko cieszyć i gra-
tulować samorządowcom wykonania 

wspaniałej roboty, bo pamiętajmy,  
że czasu na wdrożenie tego programu 
było bardzo mało. Ale nikt się tego nie 
przestraszył, wszyscy wykonali gigan-
tyczną robotę i to świetnie działa.
Jako pierwsi, pieniądze otrzyma-
li mieszkańcy Tomaszowa Lubel-
skiego i Świdnika. Zadowolenia  
z wprowadzenia programu nie krył 
burmistrz Tomaszowa Lubelskiego 
Wojciech Żukowski. 

- Jesteśmy bardzo zadowoleni nie 
tylko z samego programu, bo wiemy  
że społeczeństwo oczekiwało takiej 
pomocy ale też i ze sposobu jego wpro-
wadzenia. Zarówno system informa-
tyczny, jak i funkcjonowanie wszyst-
kich związanych z tym programem 
odpowiednich rozwiązań prawnych 
i technicznych sprawdziło się. Cieszę 
się, że Tomaszów Lubelski razem ze 
Świdnikiem były pierwszymi miasta-
mi, które w województwie lubelskim 
już wypłaciły pieniądze. To pokazuje, 
że system jest sprawny i kto pierwszy 
złożył wniosek, już może cieszyć się  
z tych pieniędzy na koncie. Uważam, 
że idzie to sprawnie i cieszę się, że 

wszyscy samorządowcy bez wzglę-
du na opcję polityczną potraktowali 
to zadanie jako ważne, bardzo sku-
teczne i pomocne dla mieszkańców, 
i tak je przeprowadzili. Naprawdę jest 
to bardzo dobrze i sprawnie przepro-
wadzone i w tym miejscu chciałbym 
podziękować tym służbom, które się 
tym zajęły. W przypadku Tomaszowa 
to Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej ale w niektórych gminach robią to 

Urzędy Gmin, więc różne są rozwiąza-
nia, ale każda bez względu jaka insty-
tucja robi to w sposób naprawdę bar-
dzo dobry i z tego trzeba się cieszyć.  
W całym województwie jest 320 
punktów, w których można składać 
wnioski. W samym Lublinie miesz-
kańcy mają do dyspozycji 38 takich 
miejsc. Adam Skorniewski, kie-
rownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tomaszowie Lubel-
skim wyjaśnił jak są wypłacane pie-
niądze na terenie miasta i ile osób 
już może z nich korzystać. 
- Realizujemy jako ośrodek szereg 
ustaw. W tym przypadku nie mieliśmy 
jakichkolwiek problemów. Po uzyska-
niu środków, na bieżąco wypłaciliśmy 
pierwszą transzę. W następnym tygo-
dniu była następna transza, i jeszcze 
prawdopodobnie w tym miesiącu bę-
dzie ostatnia transza. Później będzie-
my to porządkować w postaci jednej 
wypłaty miesięcznie. Staramy się w 
tym momencie zrealizować jak naj-
więcej wniosków aby realizacja była 
na bieżąco. Na dzień dzisiejszy mamy 
około 900 wniosków złożonych drogą 
tradycyjną jak również elektroniczną. 
W chwili obecnej wypłaciliśmy prze-

szło 100 rodzinom świadczenia różnej 
wysokości na kwotę ponad 60 tysię-
cy złotych. Staramy się weryfikować 
realizację programu na etapie przyj-
mowania wniosków. Chodzi o to aby 
zaoszczędzić nam pracy ale przede 
wszystkim aby zaoszczędzić czas i 
siły naszym mieszkańcom, żeby ich 
później nie wzywać. To co jest podno-
szone często w telewizji, w prasie co do 
późniejszych wypłat, zarzutów odno-
śnie sposobu realizacji tych środków, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ma pewne narzędzia, które może spo-
kojnie wykorzystać celem umiejętnego 
zabezpieczenia tych środków. Mamy 
wiedzę, informacje, możliwości, żeby 
w pewnych sytuacjach zareagować, 
aby te pieniądze nie poszły tzw. na 
marne. Każda forma wsparcia ze stro-
ny rządu, ze strony władz rządowych 
czy też samorządowych, ogólnie ad-
ministracji publicznej jest jak najbar-
dziej nam na rękę, gdyż mamy ciągle 
deficyt tych środków. Naszą rolą jest 
aby to umiejętnie rozdysponować, 
część jest uznaniowych, część jest 
ustawowo przekazywanych środków. 
Każda forma wsparcia, każdy nowy 
model tego wparcia jest jak najbardziej 
wskazany.
Program „Rodzina 500+” to nie-
opodatkowane 500 zł miesięcznie 
na każde drugie i kolejne dziecko, 
bez dodatkowych warunków. Wię-
cej informacji można otrzymać na 
stronie internetowej Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
www.mpips.gov.pl

Małgorzata Godzisz

Realizacja programu „Rodzina 500+”
w Tomaszowie Lubelskim
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Dobro mierzone w kilometrach

Złotówka do złotówki, a wszyst-
ko po to, by dobro niesione po-
trzebującym zmierzyć w kilo-
metrach. Wielu z uczestników 
tej akcji może cofnąć się do cza-
sów dzieciństwa i każdego dnia 
wrzucać do skarbonki lub innego 
pudełka cenne monety. 

Caritas Diecezji Zamojsko-Luba-
czowskiej wraz z innymi Caritas 
Diecezjalnymi podjęło ogólno-
polską próbę bicia Rekordu Guin-
nessa w ramach akcji „Kilometry 
Caritas”.
Celem kampanii jest zebranie jak 
największej ilości monet 1 złoto-
wych, układając z nich kilometry. 
Zadanie jest o tyle trudne, że na-
leży ułożyć je jedna obok drugiej,  
by potem można było je zmierzyć. 
W Diecezji Zamojsko-Lubaczow-
skiej akcję zainaugurowano w re-
jonie biłgorajskim 18 marca. Włą-
czyły się w nią Parafialne i Szkolne 
Koła Caritas, a także inne organi-
zacje i placówki. 

Finał akcji „Kilometry Caritas”  
w Diecezji Zamojsko-Lubaczow-
skiej jest zaplanowany na 29 maja. 
Końcowe liczenie uzbieranych 
złotówek odbędzie się na Rynku 
Miejskim w Lubaczowie. 
Rekord Guinnessa w układaniu 
ciągu monet jednonominałowych 
należy do austriackiej organizacji 
BG/BORG Kirchdorf, która 9 grud-
nia 2011 r. ułożyła ciąg o długości 
75.24 km składający się z 4.5 milio-
na jednocentówek euro. Aby pobić 
obecny Rekord Guinnessa, potrze-
ba ułożenia min. 75.25 km ciągu 
jednozłotowych monet – to ponad 
3 311 000 monet o nominale 1 zł.
Akcja ma charakter ogólnopolski, 
wspólnie z 10 innymi oddziałami 
Caritas, bijemy rekord Guinnessa, 
ustanawiamy rekord Polski i po-
magamy. Zebrane przez Caritas 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
środki przeznaczone zostaną na 
pomoc chorym dzieciom z jej te-
renu. Potrzeb jest wiele: opera-
cje, rehabilitacje, koszty leczenia, 

których nie refunduje Narodowy 
Fundusz Zdrowia.
Do akcji można przyłączyć się 
poprzez przelanie odpowiedniej 
kwoty na konto Caritas Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej.
1 metr odpowiada 44 zł, 10 metrów 
– 440 zł, 100 metrów – 4400 zł,  
a 1 km – 44000 zł. Podczas kam-

panii będą prowadzone zbiórki  
i kwesty. Monety zebrane indywi-
dualnie lub grupowo można skła-
dać w Parafialnych i Szkolnych 
Kołach Caritas, a także w siedzi-
bie organizacji w Zamościu, przy  
ul. Jana H. Zamoyskiego 1. 
Więcej informacji o akcji na stro-
nie: www.kilometry.caritas.pl. 

Możesz zostać darczyńcą dokonu-
jąc wpłaty na konto Caritas Diece-
zji Zamojsko-Lubaczowskiej:
61 1020 5356 0000 1802 0173 6941
Zmierz dobro razem z nami i po-
móż potrzebującym!

Małgorzata Godzisz 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
(przemówienie papieża Jana Pawła II do mieszkańców Tondo, dzielnicy slumsów. Manila, 18 lutego 1981 r.). 
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We wtorek, 5 kwietnia we Frampolu z dwu-
godzinną wizytą gościł Sekretarz Generalny Rady 
Europy Thorbjørn Jagland. Z urzędnikiem,  
na Ziemię Biłgorajską przybyła delegacja Rady 
Europy wraz z przedstawicielami Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. 

Odwiedziny Sekretarza General-
nego Rady Europy we Frampolu 
jest zwieńczeniem dwudniowej 
wizyty polityka w Polsce. Fram-
pol znalazł się na drodze unijnego 
dygnitarza w związku z inaugu-
racją projektu „Faro Narrative”, 
dotyczącego szeroko rozumianej 
ochrony dziedzictwa kulturo-
wego, pojednania i podkreśle-
nia bogactwa spuścizny żydow-
skiej kultury. Projekt ma związek  
z Konwencją ramową Rady Euro-
py w sprawie znaczenia dziedzic-
twa kulturowego dla społeczeń-
stwa, która została przyjęta w Faro 
w 2005 roku.
W programie wizyty Jaglanda we 
Frampolu przewidziane było spo-
tkanie z uczniami miejscowej szko-
ły oraz ceremonia przy cmentarzu 
żydowskim. „Głównymi zadaniami 
Rady Europy jest m. in. ochrona praw 

Sekretarz generalny Rady Europy we Frampolu

człowieka, stanie na straży demokracji 
i rządów prawa, a także promowanie 
świadomości europejskiej tożsamości 
opartej na wspólnych wartościach.  
W działaniach tych bardzo ważna jest 
kultura i historia. To z tych dziedzin 
musimy czerpać lekcje by nie dopu-
ścić w przyszłości do tego co wstrzą-
snęło światem w przeszłości” - mówił 
Thorbjørn Jagland.
O historii szkoły we Frampolu, lo-
sach frampolskich żydów i ich 
nekropolii oraz wychowaniu pa-
triotycznym w szkole mówiła pod-
czas spotkania Elżbieta Chmiel, 
dyrektor Samorządowego Zespołu 
Szkół: -Nasza młodzież wychowa-
na jest na tradycjach wolnościowych 
i niepodległościowych. Kształtuje-
my postawy otwartości, tolerancji 
i poszanowania praw człowieka, odpo-
wiedzialności i przywiązania do „Ma-
łej Ojczyzny”. Uczniowie angażują się  
w dialog międzypokoleniowy i eduka-
cje rówieśniczą. Bliski jest nam temat 
wartości lokalnego dziedzictwa kultu-
rowego, związanego także z obecno-
ścią Żydów we Frampolu” - podkre-
ślała.
„Działania podejmowane we Fram-
polu doskonale wpisują się w naszą 
politykę poszanowania przeszłych 
pokoleń dla poszanowania przyszłych 
pokoleń. Frampol to miasto, które po-

winno stać się przykładem do naśla-
dowania dla Europy” - zaznaczył na 
zakończenie Sekretarz Generalny 
Rady Europy.
Oprócz delegacji Rady Europy oraz 
przedstawicieli Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych oraz Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, Frampol odwiedzili również 
przedstawiciele organizacji poza-
rządowych, w tym Fundacji Ochro-
ny Dziedzictwa Żydowskiego, m.in. 
Michael Schudrich, naczelny rabin 
Polski, który w rozmowie podkreślił, 
że opieka nad wszystkimi cmenta-
rzami żydowskimi w Polsce jest bar-
dzo trudna: „Mamy w tej chwili ponad 
tysiąc cmentarzy żydowskich w Pol-
sce, nie jesteśmy w stanie opiekować 
się i dbać o wszystkie, stąd wspólnie 

ze stowarzyszeniami i samorządami 
chcemy realizować projekty, które po-
zwolą zachować tę spuściznę kulturo-
wą i chronić te miejsca. Bowiem, to nie 
płoty chronią cmentarze przez ruiną 
i niszczeniem ale ludzka życzliwość, 
pamięć i troska”
W październiku 2015 roku na te-
renie cmentarza żydowskiego we  

R E K L A M A

Frampolu odbyła się ceremonia jego 
reedykacji Teren cmentarza został 
także uporządkowany i ogrodzony. 
Prace wykonała Fundacja Ochro-
ny Dziedzictwa Żydowskiego przy 
wsparciu finansowym Europejskiej 
Inicjatywy Porządkowania Cmenta-
rzy Żydowskich. 

Joanna Ferens
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Artykuł sponsorowany

Inwestycja we własną elektrownię słoneczną
Coraz więcej osób z naszego regionu decyduje się na inwestycję we własną elektrownię słoneczną. Inwestorzy decydujący 
się na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych nigdy już nie będą martwili się o podwyżki cen energii elektrycznej, co więcej 
nadwyżki wyprodukowanej energii można odsprzedać do zakładu energetycznego. 

Na co należy zwrócić uwagę 
przy doborze takiego systemu 
dla domu jednorodzinnego? 
O tym opowiedział nam Mate-
usz Kowalczuk - ekspert z firmy 
GOLDSUN z Zamościa.
 - Najistotniejsze są dwa aspekty: 
jakość sprzętu oraz jakość wyko-
nania montażu. Zdarzają się sytu-
acje, kiedy firmy sprzedają klien-
tom chińskie panele przekonując,  
że jest to sprzęt porównywalnej 
jakości do tego europejskiego, albo  
co więcej nawet nie informują klien-
ta gdzie tak naprawdę moduły zo-
stały wyprodukowane.
Drugą sprawą jest kwestia mon-
tażu instalacji.
- Spotykaliśmy się z przypadkami 
w których instalacja zrobiona tro-
chę taniej, nie miała zamontowa-
nych zabezpieczeń. Bez nich PGE 
nie dokona odbioru instalacji i nie 
zamontuje licznika dwukierunko-
wego.
Odbiór instalacji, zbudowanej  
na sprzęcie wysokiej jakości  
i zgodnie ze sztuką, jest tylko 
formalnością. W regionie może-
my już śmiało mówić o prawdzi-
wym fotowoltaicznym „boomie”. 
Firma GOLDSUN montuje około 
20 instalacji każdego miesią-

ca. Najczęściej są to systemy o 
mocy od 3 kW do 10kW. Biorąc 
pod uwagę nasłonecznienie Za-
mojszczyzny, z instalacji o mocy 
3kW uzyskamy 3300 kWh (kilo-
watogodzin) w ciągu roku. Roz-
liczenie z zakładem energetycz-
nym odbywa się na zasadzie 
net-meeteringu (bilansowania). 
Oznacza to, że w momencie 
produkcji oddajemy energię do 
zakładu energetycznego za dar-
mo, a w momencie niedoboru  
tę oddaną energię pobieramy. 
Za nadwyżki energii w rozlicze-
niu półrocznym dostajemy do-
datkowe pieniądze. Inwestycja 
w system fotowoltaiczny zwraca 
się w ciągu 7-8 lat, a gwarancja  
na sprawność paneli to 25 lat, 
więc takie lokowanie pienię-
dzy ma jak najbardziej uzasad-
nienie ekonomiczne. Eksperci  
w dziedzinie Odnawialnych Źró-
deł Energii z firmy GOLDSUN 
chętnie doradzą w kwestii do-
boru odpowiedniej dla Państwa 
potrzeb instalacji. Ze specjalista-
mi można kontaktować się pod 
numerem telefonu 84/888 01 87 
lub bezpośrednio w siedzibie 
głównej firmy w Zamościu przy 
ulicy Namysłowskiego 8.



Doskonały smak naszych wypieków to rezultat 
poszanowania tradycji. Oferujemy pieczywo od 
lokalnych dostawców, wypiekane wg sprawdzo-
nych przepisów, bez konserwantów i polepszaczy,  
w ceramicznych piecach. W ofercie dostępne są rów-
nież pyszne, świeże ciasta na każdą okazję!

Pieczywo i ciasta

R E K L A M A
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XVII Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych  
i Młodzieżowych w Tarnogrodzie
W dniach 14-15 kwietnia w Tarnogrodzie odbył się XVII Powiatowy Przegląd Teatrów 
Dziecięcych i Młodzieżowych. Wystąpiło w nim dwadzieścia zespołów artystycznych,  
w których znajduje się łącznie około 300 młodych artystów. 

Dwudniowa impreza, której orga-
nizatorem był Tarnogrodzki Ośro-
dek Kultury, skierowana była do 
amatorskich teatrów i kabaretów 
dzieci i młodzieży do 16 roku życia.

- Celem przeglądu jest prezentacja do-
robku artystycznego, inspirowanie  
do poszukiwań nowych form pracy ar-
tystycznej oraz stwarzanie możliwości 
wymiany doświadczeń pedagogów, 
instruktorów, amatorów działalności 
kulturalnej i amatorskich zespołów 
teatralnych. Są to także eliminacje do 
Festiwalu Najciekawszych Widowisk, 
który w maju odbędzie się w Lublinie  

i jest organizowany przez Wojewódzki 
Ośrodek Kultury - informowała Rena-
ta Ćwik, dyrektor TOK w Tarnogro-
dzie. 
Głównym organizatorem całego 
przedsięwzięcia w województwie 
lubelskim był Wojewódzki Ośrodek 
Kultury w Lublinie. Impreza organi-
zowana była pod patronatem Mar-
szałka Województwa Lubelskiego. 
W tegorocznej edycji przeglądu, na 
deskach Tarnogrodzkiego Ośrodka 
Kultury wystąpiło 20 zespołów te-
atralnych, począwszy od przedszko-
laków, a na uczniach szkół ponad-
gimnazjalnych skończywszy.

XVII Powiatowy Przegląd Teatrów 
Dziecięcych i Młodzieżowych w 
Tarnogrodzie uroczyście otworzył 
burmistrz Eugeniusz Stróż. Włodarz 
Tarnogrodu przypomniał, że jego 
miasto jest stolicą teatrów wiejskich 
i sztuki obrzędowej, ale także miej-
scem rywalizowania i prezentacji 
sztuki aktorskiej teatru dziecięce-
go i młodzieżowego: „Dobrze jest, że 
ten teatr dziecięcy ma swoją siedzibę 
u nas w Tarnogrodzie. Jest nam nie-
zmiernie miło wszystkich gościć. Życzę 
wszystkim miłego pobytu i ogromnych 
wrażeń artystycznych”. Burmistrz 
Stróż, dziękował nauczycielom i ro-

dzicom za przygotowanie młodych 
artystów, a aktorom życzył udanych 
występów.
Prezezntację poszczególnych grup 
aktorów oceniała tzw. Rada Konsul-
tantów powołana przez organizato-
rów. W tym roku zasiedli w niej Hen-
ryk Kowalczyk, główny instruktor 
teatralny Wojewódzkiego Ośrodka 
Kultury w Lublinie, Maryla Olejko, 
kierownik artystyczny Biłgorajskie-
go Centrum Kultury oraz Andrzej 
Mazurek, aktor „Sceny Amatora” Bił-
gorajskiego Centrum Kultury. Jury 
brało w swej ocenie pod uwagę do-

bór właściwego repertuaru, uczest-
nictwo wykonawców we współtwo-
rzeniu widowiska oraz nowatorskie 
rozwiązania sceniczne i poszukiwa-
nia ciekawych środków artystyczne-
go wyrazu.
Jako organizatorzy cieszymy się, że 
już kolejną teatralną imprezę zorgani-
zowaliśmy w Tarnogrodzie i że jest tak 
duże zainteresowanie. Mamy nadzieję, 
że najbliższe lata będą poszerzać za-
sięg tego wydarzenia i teatr przyciągnie 
kolejne pokolenia dzieci i młodzieży – 
podsumowała Renata Ćwik. 

Joanna Ferens

R E K L A M A
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W tym roku po raz pierwszy ekspozycja była przygotowana na dwie hale wystawiennicze. Na większej hali zaprezentowano 
budownictwo tradycyjne i energooszczędne, a także targi obróbki drewna LUBDREW. Na mniejszej hali można było zobaczyć 
wyposażenie wnętrz, podłogi, parkiety oraz targi mieszkań i nieruchomości. 

Adam Głowacki, kierownik Targów 
Budowlanych LUBDOM powiedział 
Małgorzacie Godzisz, która była na 
miejscu, w co bogata była tegoroczna 
edycja: „Można powiedzieć, że w tym 
roku reprezentowana była każda bran-
ża potrzebna do inwestycji budowla-
nej, od fundamentów, poprzez ściany, 
dachy, stolarkę otworową aż po wy-
posażenie wnętrz. Motywem przewod-
nim tegorocznej edycji jest dom ener-
gooszczędny, pasywny, przyjazny dla 
ludzi i środowiska. Mamy kilkunastu 
wystawców oferujących tego rodzaju 

produkty. Są to pasywne okna, pasyw-
ne drzwi i energooszczędne materiały 
ścienne”. 
Ponad 200 wystawców z kraju i z 
zagranicy zaprezentowało swoje 
oferty. Wśród nich byli przedsta-
wiciele firmy Vikking, która pro-
dukuje m.in. okna pasywne. An-
drzej Kondraciuk wyjaśnił co je 
wyróżnia spośród innych okien:  
”W oknach Vikking nie ma okleiny, 
tylko słój drewna jest nacinany na pla-
stiku i malowany. Lakiery są porów-
nywalne z lakierami samochodowymi, 

czyli ich żywotność jest taka sama. 
W okleinach drewnopodobnych okna 
wewnątrz są tylko barwione w masie.  
W naszych oknach kolor wewnętrzny 
jest analogiczny do koloru zewnętrz-
nego”. 
Katarzyna Duman z firmy HO-
UFEK z Trzebini z główną siedzibą  

36. edycja Targów Budowlanych 
LUBDOM w Lublinie już za nami 

R E K L A M A

Fenomen aplikacji maturalnej z „Katolika”
W Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju ponad 
rok temu powstała specjalna aplikacja z testami maturalnymi stworzonymi przez 
nauczycieli „Katolika”. Jest ona efektem współpracy międzyprzedmiotowej, nadaje 
się również do samodzielnej pracy ucznia, gdyż rozwiązania zadań sprawdzane są 
przez urządzenie. Ponadto odpowiedzi mogą być przesyłane nauczycielowi, który ma 
możliwość monitorowania pracy ucznia.

W ubiegłym roku aplikacja cieszy-
ła się już dużą popularnością, gdyż  
w ciągu kilku tygodni od jej po-
wstania pobrało ją na swoje urzą-
dzenia typu smartfon czy tablet  
ok. 5 tys. uczniów w kraju. Obec-
nie korzysta z niej już ponad 20 tys. 
uczniów w całej Polsce, zaś jej ofer-
ta została poszerzona o kolejne za-
dania, arkusze i nowe przedmioty. 
O aplikacji i jej fenomenie opowiada 
jeden z jej twórców, nauczyciel języ-
ka angielskiego w KLO, Witold Pluta: 
”Z aplikacji mogą korzystać uczniowie 
z całego kraju. Interaktywne zadania 
maturalne przygotowują do egza-
minu w nowej formie obowiązującej  
od maja 2015 roku zarówno na pozio-

mie podstawowym jak i rozszerzonym. 
Po wykonaniu zadań uczeń automa-
tycznie otrzymuje wiadomość zwrotną 
ze zdobytą ilością punktów i przykła-
dowymi poprawnymi odpowiedzia-
mi. Obecna wersja posiada zadania  
z matematyki, wiedzy o społeczeństwie 
i języka angielskiego zarówno na pozio-
mie podstawowym jak i rozszerzonym. 
Mam nadzieję, że aplikacja będzie się 
dalej rozwijać o kolejne przedmioty  
i będzie pomocą dla coraz większej 
liczby uczniów w całej Polsce”. Zapy-
taliśmy również tegorocznych matu-
rzystów, co myślą na temat aplikacji. 
Swoimi spostrzeżeniami podzieliła 
się uczennica klasy trzeciej, Karolina 
Nizio: „Aplikacja maturalna stworzo-

na przez nauczycieli naszej szkoły to 
moim zdaniem genialna sprawa. Dzię-
ki niej mam zawsze pod ręką zadania 
z angielskiego czy matematyki i nawet 
w kolejce w sklepie, czy w autobusie 
mogę sobie zajrzeć i czegoś się nauczyć 
czy poćwiczyć umiejętności. Osobiście 
bardzo cieszę się z nowej aktualizacji  
i z poszerzenia oferty aplikacji o przed-
mioty takie jak chemia i biologia. Matu-
ra już praktycznie lada dzień, dlatego ta 
aplikacja jest fantastycznym udogod-
nieniem, gdyż nie muszę szukać testów 
w Internecie, bo mam je w telefonie na 
wyciągnięcie ręki”. 
Również Emilia Tracz ma bardzo 
podobne zdanie o tej formie pomocy 
dydaktycznych: „Fajnie, że powsta-

ło coś takiego jak ta aplikacja, gdyż 
naprawdę przed maturą przydaje się 
każde ułatwienie w postaci dodatko-
wych zadań. Najbardziej przydatne 
dla mnie okazały się arkusze maturalne  
z języka angielskiego, gdyż ten przed-
miot sprawia mi najwięcej trudności, 
a dzięki aplikacji mam możliwość ćwi-
czeń i poszerzania swojego zasobu 
słówek. U nas w Katoliku nauczyciele 
pomagają nam w przygotowaniu do 
matury i tak dając ogromną ilość przy-
kładowych zadań maturalnych, a apli-
kacja jest tylko dodatkiem do nich. Wy-
starczy po prostu chcieć do niej zajrzeć 
i się uczyć.
Z kolei Sebastian Rozmyślak pod-
kreśla, że jest to dla niego bardzo 

duże udogodnienie i motywacja  
do pracy: „Dla mnie najbardziej przy-
datnym elementem aplikacji są zde-
cydowanie testy z matematyki. Ma-
tematyka nie jest moją mocną stroną, 
dlatego możliwość robienia zadań  
w ten sposób jest bardzo motywu-
jąca do pracy, gdyż jest to zrobione 
ciekawie, przejrzyście i konkretnie.  
Do aplikacji mogę sobie zaglądać prak-
tycznie wszędzie, bez konieczności szu-
kania zadań do ćwiczeń gdzie indziej”. 

Aplikacja do pobrania na stronie: 
https://play.google.com/store/
apps/details?id=pl.plupixstudio.
testymaturalne

Joanna Ferens

w Czechach przedstawiła ofertę:  
„W Czechach jest zlokalizowana nasza 
produkcja maszyn do obróbki drewna. 
W ofercie znajdują się m.in. szczotkar-
ki, szlifierki, szlifierki krawędziowe, sze-
rokotaśmowe i długotaśmowe. 
Nie zabrakło również wykładów  
i pokazów, w tym przygotowanych 

przez dekarzy, czy parkieciarzy.  
Dla najmłodszych przygotowano 
wielki plac zabaw oraz warsztaty, 
gdzie każde dziecko mogło na chwilę 
zamienić się w prawdziwego budow-
niczego. 

Małgorzata Godzisz
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Małgorzata Godzisz: Darz bór! 
Na co dzień leśnicy uświadamiają 
społeczeństwu w jaki sposób lasy 
i drzewa podtrzymują równowa-
gę ekologiczną oraz chronią ludzi. 
Zatem jaką rolę odgrywają lasy  
dla każdego z nas?
Dr inż. Konrad Tomaszewski: Darz 
bór! Witam serdecznie. Lasy są zaso-
bem przyrodniczym, który to zasób 
w rękach leśnika sprawia, iż możemy 
mówić nie tylko o funkcjach produk-
cyjnych, czyli o wytwarzaniu surow-
ca drzewnego, jakże potrzebnego 
także dla łagodzenia koncentracji 
dwutlenku węgla. Musimy wszyscy 
zdawać sobie sprawę z faktu, że ten 
węgiel jest zachowywany nie tylko 
w żywej biomasie, ale ponadto we 
wszelkich produktach wytwarza-
nych z surowca drzewnego. Dzięki 
koncepcji trwale zrównoważonej go-
spodarki leśnej, las wykorzystywany 
jest w rękach leśnika do realizacji bar-
dzo wielu tzw. pozaprodukcyjnych 
funkcji lasu, które umownie dzieli-
my na funkcje społeczne i środowi-
skotwórcze. Skoncentrujmy uwagę  
na funkcjach społecznych. Wszyscy 
korzystamy z lasu, ze świadczeń ofe-
rowanych przez leśników, gdy idzie-
my do lasu wypocząć, zrelaksować 
się, zrehabilitować, ale również po-
zbierać grzyby, czy jagody. Przypo-
mnę, że niemała część społeczności 
z tego dobrodziejstwa, możliwości 
bezpłatnego korzystania z płodów 
runa leśnego korzysta poza reali-
zacją pozaprodukcyjnych funkcji 
lasu. Wiele gospodarstw domowych 
utrzymuje się wręcz z tego zbierac-
twa. Inne przykłady takich funkcji 
społecznych to kreowanie wartości 
gruntów położonych przy lasach. 
Udowodniono zależność między 
wartością tych gruntów, a bliskością 
położenia lasów. Możemy również 
mówić o błogosławionym wpływie 
lasów na jakość produkcji żywno-
ściowej, czy rolnej. To są te wszystkie 
działania o charakterze społecznym. 
Druga grupa działań związanych  
z realizacją pozaprodukcyjnych 
funkcji lasu to są działania leśników 
z użyciem lasów prowadzone dla 
wykonania funkcji środowiskotwór-
czych. Nie ulega najmniejszej wąt-
pliwości, że gdyby nagle zabrakło 
lasów na kuli ziemskiej, koncentracja 
dwutlenku węgla, tego gazu, który 
uważany jest powszechnie przez 
znakomitą większość naukowców 
za główny czynnik sprawczy ocie-
plania się klimatu, ta koncentracja 

Las był domem naszych przodków, przekazuje nam siłę potężną, moc zaklętą w drzewach, piękno natury, 
której jesteśmy częścią. Tak było i jest, ale czy będzie, kiedy nas zabraknie? O koncepcji zrównoważonego 
rozwoju na przykładzie polskich lasów, ich przyszłości i ochronie z Dyrektorem Generalnym Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” dr inż. Konradem Tomaszewskim rozmawia Małgorzata 
Godzisz.

Zrównoważony rozwój polskich lasów

by wzrosła niewyobrażalnie. Las jest  
też producentem tlenu i innych 
substancji, które przy korzystaniu 
z lasów w ramach pobytu w lesie 
sprawiają, że człowiek czuje się bar-
dziej wypoczęty wychodząc z tych 
zasobów leśnych. Las można rów-
nież traktować jako swoisty zbiornik 
wodny, regulator stosunków wod-
nych, jako swoista tama przed pory-
wistymi wiatrami. I to są te wszyst-
kie świadczenia środowiskotwórcze. 

W tej chwili my leśnicy prowadzimy 
prace na pograniczu prac nauko-
wych, które mają wykazać jak wiel-
ka jest ta wartość zasobów leśnych 
wynikająca z okoliczności, iż może  
to być takie narzędzie kształtowania  
i środowiska i narzędzie służące pew-
nemu oferowaniu świadczeń poby-
towych w lesie. Dlaczego my chcemy 
to wycenić? Bo nie tak dawno nie-
roztropni parlamentarzyści nałożyli 
na Państwowe Gospodarstwo Leśne 
„Lasy Państwowe” haracz, nie bacząc 
na to, że prawie 5 miliardów złotych 
rocznie to są właśnie te świadczenia 
pozaprodukcyjne. Haracz ten zna-
komicie zmniejszył pokrycie środ-
ków trwałych kapitałem własnym, 
czyli mówiąc językiem potocznym 

naruszył płynność finansową La-
sów Państwowych. Na szczęście  
nie doprowadził do unicestwienia 
tego podmiotu, który może stać się, 
dzięki przychylności społeczności 
polskiej, pewnym kołem zamacho-
wym ku rozwojowi terenów niezur-
banizowanych.
Haracz ten miał być przekazany na 
budowę i remonty dróg lokalnych. 
Jak faktycznie to wygląda? Gdzie te 
pieniądze są dysponowane?

To jest pytanie za 100 punktów.  
My leśnicy sporządziliśmy pełną 
inwentaryzację dróg, które miały 
być z tych pieniędzy wybudowane. 
Pan minister, także ja jako Dyrek-
tor Generalny Lasów Państwowych 
skierowaliśmy wystąpienie do Naj-
wyższej Izby Kontroli. To wystą-
pienie podobno zaskutkuje pew-
nymi pracami kontrolnymi, które 
mają odpowiedzieć na pytanie czy, 
gdzie i czy na pewno drogi te zosta-
ły wybudowane. Żeby była jasność,  
21 marca przybyłem na teren po-
wiatu biłgorajskiego między innymi  
po to, by powiedzieć w jaki sposób  
ta inicjatywa dróg lokalnych budo-
wanych z użyciem środków Fundu-
szu Leśnego powinna być od począt-

ku realizowana. Zaproponowałem 
pewne wspólne przedsięwzięcie, 
takie żeby rzeczywiście te drogi lo-
kalne mogły powstawać z udziałem 
środków Funduszu Leśnego i by po-
wstawanie tych dróg było również 
związane w jakiś sposób z gospo-
darką leśną. Tam gdzie wywożone 
drewno niszczy te drogi, oczywi-
ście leśnicy powinni partycypować  
w budowę tych dróg i tak wydawane 
środki Funduszu Leśnego na pewno 

byłyby środkami wydawanymi bar-
dziej efektywnie i z tym właściwie 
przybyłem dla projektu pilotażowego 
na Ziemię Biłgorajską.
A co gwarantuje dziś pełną ochronę 
lasów przed zmianą ich statusu?
Praktycznie rzecz biorąc wola poli-
tyczna, bo zawsze można zmienić 
ten status zamieniając Lasy Pań-
stwowe w spółkę prawa handlowego, 
doprowadzić do dezintegracji po-
ziomej czy pionowej statusu Lasów 
Państwowych. Możliwe są ścieżki 
naruszenia systemu funkcjonalnego 
Lasów Państwowych, czyli mówiąc 
bardziej naukowo, formy organiza-
cyjno-prawnej Lasów Państwowych 
i oby tak się nie stało. Rzeczywiście 
udało się w ustawie o lasach wykre-

ować taki system funkcjonalny La-
sów Państwowych, który sprawia,  
iż podmiot ten może być wzorem 
do naśladowania w Europie. Może 
być podmiotem istotnie przyczy-
niającym się do rozwoju terenów 
niezurbanizowanych, czemu służyć 
ma wizja rozwojowa wypracowana 
przez lata, a teraz intensywnie wdra-
żana od końcówki ubiegłego roku  
w Lasach Państwowych.
Trwa globalna dyskusja nad emi-
sją dwutlenku węgla. Polska,  
jak dobrze wiemy, jest liderem je-
śli chodzi o redukcję CO2. Przodu-
jemy również w produkcji tlenu. 
Podczas szczytu klimatycznego  
w Paryżu został zaprezentowany 
eksperymentalny program leśnych 
gospodarstw węglowych, którego 
jest pan autorem. Czego dotyczy 
ten program i w jaki sposób miałby 
on być realizowany?
Program ten nie jest zupełną nowo-
ścią. Już przed laty, w 2006 roku była 
praktycznie gotowa ustawa, która za-
wierała taki system obrotu jednost-
kami pochłoniętej emisji. Sprawa 
jest stosunkowo prosta. Dzięki wielu 
setkom lat doświadczeń, my leśnicy, 
wiemy jak prowadzić poszczególne 
drzewostany, żeby bez szkody dla 
różnorodności biologicznej, odkłada-
ły się w tych obszarach leśnych wy-
odrębnionych geograficznie zwięk-
szone ilości dwutlenku węgla. Ponad 
to, które i tak w przyrodzie zachodzi 
dzięki procesowi fotosyntezy. Mamy 
unikatowy system informatyczny, 
biuro urządzania lasu i geodezji le-
śnej, które gromadzi wiedzę o każ-
dym kawałeczku lasu. Mamy dosko-
nałych leśników oraz taki, a nie inny 
system funkcjonalny, który prak-
tycznie obejmuje lasy całego teryto-
rium kraju. Mamy idealne warunki, 
żeby taki eksperyment wdrożyć. Za-
czniemy wdrażać ten eksperyment  
od 2017 r., na razie na zasadach do-
browolnych zakupów przez podmio-
ty, które w imię tzw. społecznej odpo-
wiedzialności biznesu będą kupować 
owe jednostki pochłoniętej emisji, 
czyli kupować tak naprawdę tę zdol-
ność, która dzięki leśnikom będzie 
atrybutem drzewostanu. Na począt-
ku będzie to zdolność do zaspoka-
jania potrzeb podmiotów na pewne 
działania o charakterze promocyj-
nym. To nie jest nowość. W Wielkiej 
Brytanii taki system działa na zasa-
dzie dobrowolności, żeby mogli so-
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Pierwsze kroki Katolickiego Radia Zamość
18 lat temu ówczesny biskup Jan Śrutwa, powierzył obecnemu proboszczowi parafii konkatedralnej  
w Lubaczowie, ks. Dziekanowi Andrzejowi Stopyrze, tworzenie mediów diecezjalnych. O początkach 
naszej rozgłośni z ks. Dziekanem rozmawia nasza korespondentka z Lubaczowa Anna Głowacka.

Jak wyglądały początki powstania 
katolickiej rozgłośni w Zamościu?
Ilekroć myślę o Katolickim Radiu Za-
mość to moja pamięć jest wdzięczną 
pamięcią, przede wszystkim dzięki 
księdzu Janowi Śrutwie, który przed 
osiemnastu laty powierzył mi zada-
nie – tworzenie mediów diecezjal-
nych, szczególnie Katolickiego Radia 
Zamość. Nie było to zadanie łatwe, 
bo nie było przede wszystkim odpo-
wiedniego lokum dla siedziby radia, 
aczkolwiek już wcześniej były po-
dejmowane próby, żeby rozgłośnię 
religijno–społeczną w Zamościu uru-
chomić. Wcześnie  takie próby podej-
mował ks. Czesław Galek ze środowi-
skami w Zamościu, ale jeszcze wtedy 
się nie udało, bo nie dojrzały pewne 
sprawy. Ale właśnie przed osiem-
nastu laty, ksiądz biskup mówił,  
że trzeba, bo jest koncesja dla diecezji 
i w porozumieniu z Radiem Maryja, 
należy podjąć nadawanie programu 
z Zamościa. I tak rzeczywiście się 
stało. 

Kiedy więc został wyemitowany 
pierwszy sygnał z radia?
Pierwszy sygnał ze studia w Zamo-
ściu poszedł 24 marca 1998 roku.

Pamiętam jak dzisiaj – była to roz-
mowa z księdzem infułatem Fran-
ciszkiem Kraniukiem i księdzem 
Czesławem Galkiem. Technicznie 
byliśmy słabo przygotowani do tego 
wydarzenia, bo też nie było odpo-
wiednich nośników, urządzeń. Na-
dajnik umieszczony był na kominie 
ówczesnych Zakładów Mięsnych  

w Zamościu. Korzystaliśmy z na-
dajnika Radia Maryja. Nie mieliśmy 
jeszcze własnego, ale rok po roku 
udawało się doposażyć radio, two-

rzyć zespół ludzi, którzy wspierali 
mnie w tym dziele. Na początek 
tylko pół etatu było dla radia (reali-
zatora, dziennikarza), a wszyscy 
inni, a było nas ponad dwudziestu 
pięciu, pracowali społecznie. Każ-
dy poświęcał swój czas osobisty,  
aby właśnie dzieło mogło zafunkcjo-
nować. Pierwszym bardzo wielkim 

wyzwaniem dla radia, była wizyta 
Ojca Świętego w Zamościu 12 czerw-
ca 1999 roku. Wtedy radio przez cały 
dzień nadawało. Było takim nośni-
kiem, który miał przekazywać infor-
macje dla wszystkich pielgrzymów, 
którzy przybywają do Zamościa  
i wtedy właśnie radio nadawało 
cały czas, bez przerwy, bo wcze-
śniej, wchodziliśmy na na półtorej 
godziny, na dwie godziny, a przez 
pozostały czas retransmitowany był 
program Radia Maryja z Torunia.  
Po wizycie papieża w Zamościu, 
udało nam się uruchomić swój 
własny czas antenowy i właściwie  
od siódmej, czy od szóstej trzydzie-
ści rano i do godziny dwudziestej 
pierwszej, do apelu, nadawaliśmy  
z Zamościa. Natomiast nocą, emito-
wany był w dalszym ciągu program 
Radia Maryja. Później, w kolejnych 
latach udało się znowu zdobyć ko-
lejne programy do emisji i tak jak  
w tej chwili, radio zaczęło nadawać 
całą dobę.

Było to wielkie wyzwanie, ale udało 
się i dzięki temu możemy święto-
wać osiemnaste urodziny katolickiej 
rozgłośni z Zamościa.
Katolickie Radio Zamość osiągnęło 
zamierzony sukces. Jak z perspek-
tywy czasu ocenia ksiądz funkcjo-
nowanie katolickiej rozgłośni? 
Dobrze, że jest takie radio. Oczywi-
ście ono zawsze kosztuje, ale dzięki 
życzliwości diecezjan, udaje się to 
radio utrzymać. Gratuluję Księdzu 
Dyrektorowi, ks. Krystianowi Bor-
dzaniowi. Podziwiam go za jego za-
angażowanie, zapał i mam nadzieję, 
że będzie tylko lepiej i radio będzie 
bardzo ważnym podmiotem na tym 
rynku medialnym naszej diecezji. 
Niech Pan Bóg błogosławi. Szczęść 
Boże!

Anna Głowacka

bie oni powiedzieć, pokazać, stwier-
dzić w swoich folderach, że działają 
na rzecz poprawy klimatu i oto kupili 
taką, a nie inną ilość tego dodatkowo 
odłożonego węgla w lasach. Później 
ta zdolność, która będzie nabywa-
na, będzie nabywana przez pod-
mioty, które dzisiaj mają nałożone 
bardzo restrykcyjne limity emisyjne.  
My z trudem będziemy mogli wywią-
zać się z owych limitów emisyjnych 
nałożonych zarówno na Rzeczpo-
spolitą Polską, jak i na poszczególne 
podmioty emitujące dwutlenek wę-
gla i inne gazy cieplarniane. Jeżeli 
uda się doprowadzić do zaistnie-
nia takiego systemu od roku 2021,  
to będzie można powiedzieć,  
że zdołamy podołać tym wszystkim 
restrykcyjnym limitom, które doty-
kają czy dotykać będą naszej gospo-
darki narodowej ze względu na dąże-
nie społeczności międzynarodowej 
do dekoncentracji gazów cieplarnia-
nych w atmosferze ziemskiej.
A jakie działania rozwojowe są po-
dejmowane by zasoby leśne były 
naszą wspólną własnością?
Przede wszystkim potężny program, 
który zaczynamy wdrażać od 2017 r., 
a tak naprawdę już tego dokonujemy 
w pewnych pilotażowych przedsię-
wzięciach, czyli projekt powszechnej 
edukacji, turystyki leśnej oraz projekt 
związany z upamiętnieniem miejsc 
martyrologii narodu polskiego.  
To będzie projekt bardzo zintegro-

wany, czyli równocześnie będzie-
my pielęgnować historię utrwaloną  
w zasobach leśnych, w ramach pro-
gramu turystyki, będziemy stwarzać 
programy pobytowe, także w ramach 
klubowego korzystania z lasu, czyli 
wypoczynku wielodniowego. Two-
rzymy ubogacone instrumentarium 
informujące o naszej ofercie tury-
stycznej i w tym zakresie te działa-
nia będą sprawiać, że las będzie się 
stawał naszym dobrem wspólnym, 
naszym wspólnym domem. Oprócz 
tego działania, które mają służyć po-
prawie środowiska zewnętrznego, 
czyli wykorzystywanie lasów jako 
narzędzia do kształtowania śro-
dowiska również skutkować będą 
przeświadczeniem, mam nadzieję 
przez społeczeństwo, że las będzie 
postrzegany jako dobro wspólne. Las 
państwowy rzeczywiście jest choć 
nie nazwanym prawnie takim do-
brem będącym wspólnością mająt-
kową nas wszystkich, całego naszego 
społeczeństwa.
Lasy Państwowe wychodzą z pro-
pozycją współpracy z gminami po-
wiatu biłgorajskiego. Na czym ma 
ona polegać i na co ma się przekła-
dać w rzeczywistym stanie?
Nasza propozycja jest bardziej przy-
ziemna. Chcemy wspólnie z gmi-
nami powiatu biłgorajskiego spró-
bować zmodernizować sieć dróg 
lokalnych. To od sieci dróg lokalnych 
zależy wszystko, m.in. dostępność 

lasu dla społeczeństwa oraz możli-
wość komunikowania się za pomocą 
środków transportu. Tutaj duże są 
potrzeby w tym zakresie. Wychodzi-
my również z propozycją zagospo-
darowania biomasy drzewnej dla 
samowystarczalności energetycznej 
nie tylko dla potrzeb systemu ener-
getycznego tego makroskalowego, 
ale również dla potrzeb gospodarki 
zamkniętej w małej przestrzeni geo-
graficznej. Poza tym chcemy zapro-
ponować pewne przedsięwzięcia 
infrastrukturalne wychodzące poza 
samą sferę dróg, różnego rodzaju 
ścieżki edukacyjne, ścieżki rowero-
we, trasy piesze. Czyli projekt takie-
go wspólnego działania w zakresie 
wspomnianej już przeze mnie oferty 
turystycznej.
Polskie Lasy Państwowe są lide-
rem koncepcji zrównoważonego 
rozwoju. Co trzeba jeszcze zrobić, 
również tutaj na Lubelszczyźnie, 
na terenach Nadleśnictwa Biłgo-
raj, by nasze wspólne dobro jakim  
są lasy były przykładem i wzorem 
dla całej Europy?
To jest pytanie bardzo trudne, bo już 
niewiele trzeba zrobić. My leśnicy  
w Polsce przez ponad 100 lat, bo nie-
które nadleśnictwa mają już historię 
sięgającą 110 i więcej lat, zrobiliśmy 
już wszystko co do nas należało,  
aby gospodarka leśna była trwale 
zrównoważoną gospodarką leśną, 
równoważącą funkcje produkcyjne 

z funkcjami pozaprodukcyjnymi. 
Co trzeba zrobić? Przede wszystkim 
trzeba uświadomić społeczeństwu, 
że nieprawdą jest, że leśnicy chcą 
eksploatować Puszczę Białowieską. 
Najbardziej naturalnym ekosyste-
mem jest ekosystem ludzki. W tej 
chwili nie wyobrażam sobie, żeby 
ktoś powiedział „zostawiamy eko-
system ludzki samemu sobie i niech 
siły natury decydują o życiu osobni-
czym poszczególnych ludzi”. To jest 
niemożliwe. W tej chwili świat się 
rozwinął i tak jak mówi nawet Ojciec 
Święty w swej encyklice w trosce  
o wspólny dom, nie da się zasobów 
przyrodniczych pozostawić tak jak 
i ekosystemu ludzkiego samemu 
sobie. Jeżeli ktoś spostrzeże, że mu 
zaczyna zagrażać choroba nowo-
tworowa, to przecież nie odwołuje 
się do sił natury, tylko do pewnych 
sił chirurgicznych, czy innych dzia-
łań oferowanych przez medycynę.  
Tak samo te zakątki, podobno dzie-
wiczej Puszczy Białowieskiej, choć 
tutaj jest wiele wątpliwości, bo  
w niektórych rezerwatach znaj-
dujemy resztki zabudowań osad 
ludzkich. Przypuśćmy, że jest to ob-
szar dziewiczy, to jednak jest on za-
mknięty terytorialnie. Na ten obszar 
oddziaływują różne siły zewnętrzne 
i nie ulega wątpliwości, że przy takim 
oddziaływaniu sił zewnętrznych, 
np. opad związków alkaicznych, 
ocieplanie się klimatu, ekspansja 

osób – wszystko to sprawia, że bez 
ingerencji leśnika nie da się utrzymać 
różnorodności biologicznej. Nawet  
w tak dziewiczych obszarach jakimi 
są obszary Puszczy Białowieskiej. 
Profesor Szyszko zaproponował 
ostatnio eksperyment, żeby niemałą 
część tej Puszczy Białowieskiej zo-
stawić samej sobie, a w pozostałej 
prowadzić ochronę przyrody me-
todami gospodarki leśnej. Jestem 
przekonany, że jeżeli ten ekspery-
ment zostanie urzeczywistniony, to  
w przeciągu 5 lat okaże się kto miał 
rację. I nie mam wątpliwości, że rację 
mają leśnicy, którzy doskonale wie-
dzą jak trwale chronić przyrodę me-
todami gospodarki leśnej. I tego nam 
brakuje. Brakuje przekonania spo-
łeczności polskiej, a także między-
narodowej, że leśnicy błędu nie po-
pełniają, że las jest naszym dobrem 
wspólnym i jest w dobrych rękach. 
Nas wszystkich, nie tylko leśników.
Dlatego zwieńczeniem naszej roz-
mowy niech będą słowa Adama Lo-
reta, pierwszego Dyrektora Lasów 
Państwowych, który przypomina, 
że „lasy są własnością całego naro-
du. Tylko Państwo jako właściciel 
jest w stanie przez racjonalne go-
spodarowanie lasami, uwydatnić 
wszystkie ekonomiczne, przyrod-
nicze i kulturalne korzyści płynące 
z nich dla kraju”. Dziękuję Panu Dy-
rektorowi za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Darz bór.
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III Ogólnopolski Bieg 
wokół Twierdzy Zamość

Uroczystego otwarcia biegu dokonał 
prezydent Miasta Andrzej Wnuk. Głów-
nym celem wydarzenia było uczczenie 
obchodów Dnia Flagi, dlatego odbyło się 
uroczyste podniesienie flagi państwo-
wej Rzeczypospolitej Polskiej w asyście 
żołnierzy z 3 Zamojskiego Batalionu 
Zmechanizowanego. Po ceremoniale 
prezydent Zamościa wraz z przedstawi-
cielami władz wręczyli Zamościanom 
i turystom biało-czerwone chorągiewki. 
Impreza miała charakter historyczny 
ponieważ pierwszy Bieg wokół Twier-
dzy Zamość odbył się w 1927 roku. 
W biegu wzięli udział: dzieci, młodzież, 
dorośli, jak również nauczyciele oraz 
reprezentanci służb mundurowych. 
Uczniowie szkół podstawowych ry-
walizowali na dystansach 300 i 600 m,  
a gimnazjaliści na dystansie 800 m.  
Na linii startu w biegu głównym oraz 
marszu z kijkami nordic walking stanęło 
173. zawodników, którzy rywalizowali na 
dystansie 5 km. Trasa biegu prowadziła 
ulicami miasta wokół Twierdzy Zamość. 
Krzysztof Pszenniak, wiceprzewodni-
czący Powiatowego i Miejskiego Zrze-
szenia Ludowe Zespoły Sportowe w Za-
mościu, a jednocześnie pomysłodawca 
i sędzia biegu przyznał, że cieszy go fakt 
dużego zainteresowania biegiem: „Pogoda 
nam dopisała, wszyscy są zadowoleni. Wiel-
ka radość, że coś takiego w Zamościu robimy 
z metą na Rynku Wielkim. W biegach dzieci 
i młodzieży ze szkół podstawowych i gim-
nazjalnych wzięło udział ponad 400 osób. 
Punktualnie o godz. 13.00 w biegu głównym 
wystartowało 150 osób oraz 23 osoby w 
marszu z kijkami nordic walking. Zawodnicy 
przyjechali z całej Polski, od Szczecina przez 
Toruń, Białą Podlaskę, Lublin, Kraków, Rze-
szów, Warszawę po Ukrainę”.
Magdalena Iskrzycka, która na bieg przy-
jechała z Rzeszowa przyznała, że trasa 
odzwierciedliła walory naszego miasta: 
„Pierwszy raz jestem w Zamościu, piękne 
miasto. Super emocje i organizacja, każde-
mu polecam. Biegło się faktycznie wokół 
Twierdzy koło wody, przez park. Trasa jest 
naprawdę świetna”.
Urodzony w Zamościu Wojciech Pań-
czyk, który na majówkę przyjechał  
z Warszawy, stwierdził, że trasa biegu była 
widokowa: „Musiałem wziąć udział w tym 
biegu, bo ma piękną trasę. Gdyby nie walka  
z czasem warto byłoby wolnej biec i oglądać 
te mury. Trasa śliczna, trochę zróżnicowana 
terenowo: krawężniki, przebieganie z kostki 
na asfalt, czy szuter, ale dla mnie to nie miało 
znaczenia”.

Zdaniem Jana Ciosa, mieszkańca Zamo-
ścia trasa biegu była zróżnicowana, dla-
tego aby pokonać dystans należało odpo-
wiednio rozłożyć siły: „Na dystansie 5 km 
cały bieg trzeba ułożyć sobie w głowie. Bieg 
był nietypowy z uwagi na różnice terenu, 
bo było pod górkę i z górki. Ale jestem dum-
ny, bo w swojej kategorii wiekowej byłem 
piąty i pobiłem swój rekord z wynikiem 
00:23:24. Impreza świetna. Polecam zdro-
wy tryb życia”. 
Andrzej Brzozowski z Warszawy, któ-
ry reprezentował „Warszawskie Koło 
Zamościan” przyznał, że dzięki biegom 
Zamość z roku na rok zyskuje na popu-
larności: „Zamość to moje miasto rodzinne.  
W ubiegłym roku ukończyłem 12 maratonów.  
W zeszłym roku wystartowałem w stu ki-
lometrowym „Biegu Pokoju Pamięci Dzieci 
Zamojszczyzny” - kultowa impreza. Wie-
le lat się przymierzałem do tego biegu. Był 
upał, ale udało mi się ukończyć bieg, dlatego 
na pewno wezmę udział w XXX jubileuszo-
wym biegu, który przypada za rok. Biegam 
całe życie, jest to moja pasja. Z dzisiejszego 
wyniku w biegu jestem bardzo zadowolony.  
W mojej kategorii wiekowej udało mi się 
zająć drugie miejsce. Najlepszy wynik od 
dwóch, a nawet trzech lat. Widać Ziemia Za-
mojska mi służy. Ten bieg dedykuje Twier-
dzy naszej zamojskiej, żeby sławiła Zamość 
na całą Polskę, bo jest naprawdę piękna. 
Ponieważ jest to bieg ogólnopolski mam na-
dzieję, że w następnym roku i w kolejnych 
latach będzie coraz więcej biegaczy, którzy 
przyjadą z Polski. Chciałbym doczekać ty-
siąca startujących”. 
III Ogólnopolski Bieg Wokół Twierdzy 
Zamość uczcił obchody Dnia Flagi oraz 
święto Konstytucji 3 Maja. Frekwencja 

biegaczy, którzy przyjechali na majów-
kę z różnych zakątków Polski i Ukrainy 
pokazała, że walory Miasta Zamość i Za-
mojszczyzny rozsławiane są na cały kraj. 
Najszybszym uczniom za pierwsze trzy 
miejsca wręczono medale i nagrody rze-
czowe. Najlepsi biegacze w biegu głów-
nym kobiet i mężczyzn za miejsca I–VI 
otrzymali nagrody finansowe. Zwycięz-
cą biegu został Oleksandr Matviichuk  
z Ukrainy (00:14:36), który otrzymał oka-
zały puchar, medal oraz nagrodę pienięż-
ną w wysokości 1000 zł. Wszyscy pozo-
stali zawodnicy otrzymali pamiątkowe 
medale.
Głównym organizatorem biegu było 
Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS 
w Zamościu przy współpracy: Urzę-
du Miasta Zamość, KS „Agros” Zamość, 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, 
Zamojskiego Domu Kultury, Okręgowe-
go Kolegium Sędziów LA w Zamościu,  
UKS Azymut Siedliska, Gminy Zamość  
i sponsorów biegu. Patronat medialny 
nad wydarzeniem objęło Katolickie Radio 
Zamość. 
Wyniki biegu głównego:
I.    OLEKSANDR MATVIICHUK
       Ukraina (00:14:36)
II.   SERGII ORSENIUK Ukraina (00:14:38)
III. ARTUR KERN Hrubieszów (00:14:47)

Wyniki marszu z kijami Nordic Walking:
I.    PIOTR WETOSZKA 
       Biała Podlaska (00:31:27)
II.  MAREK DENCIKOWSKI 
       Konstantynów nad Bugiem 00:32:39
III. MAREK MANDZIUK 
        Biała Podlaska (00:33:21).

Mat. Małgorzata Kryk

W poniedziałek 2 maja br. Na Rynku Wielkim w Zamościu odbyła się  
III edycja Ogólnopolskiego Biegu Wokół Twierdzy Zamość. 
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Terapia komórkami macierzystymi  
to naturalne, bezpieczne i szybkie po-
budzanie wzrostu komórek w chorych 
lub kontuzjowanych obszarach ciała. 
Wyróżniamy terapię osoczem boga-
topłytkowym oraz terapię komórkami 
macierzystymi wyizolowanymi z tkanki 
tłuszczowej pacjenta. 
Terapia osoczem bogatopłytkowym sty-
muluje i przyspiesza regenerację tkanek 
oraz proces gojenia się leczonych urazów. 
Powoduje naturalne, bezpieczne i szyb-
kie pobudzanie wzrostu komórek w cho-
rych lub kontuzjowanych obszarach ciała.
 Osocze bogatopłytkowe to preparat 
krwiopochodny, otrzymywany z pobranej 
krwi obwodowej, zawiera liczne czynniki 
wzrostu, dzięki czemu stymuluje procesy 
regeneracyjne. Wysokie bezpieczeństwo 
wykorzystania osocza bogatopłytkowego 
gwarantuje jego 100% biokompatybilność 
i naturalność. W trakcie leczenia nie ma 
możliwości wystąpienia alergii lub jakiej-
kolwiek nietolerancji. Osocze bogatopłyt-
kowe uzyskuje się za pomocą specjalnych 
sterylnych zestawów. Zabieg składający 
się z kilku prostych etapów przeprowa-
dza lekarz specjalista. Proces uzyskania 
osocza bogatopłytkowego rozpoczyna się  
od pobrania 20 ml krwi, którą następnie 
odwirowuje się w celu oddzielenia jej 
poszczególnych frakcji. Ekstrakcję oso-
cza bogatopłytkowego uzyskuje się przy 

użyciu urządzenia medycznego potocz-
nie zwanego „wirówką”. Po uzyskaniu 
osocza bogatopłytkowego lekarz akty-
wuje je do natychmiastowego użycia. Za-
bieg trwa 15-20 minut, a efekty widać już  
po kilku dniach, chociaż czasami zaleca 
się zabieg powtórzyć.
 Terapie wykorzystujące osocze boga-
topłytkowe są uważane za najbardziej 
zaawansowane spośród tych związanych  
z gojeniem i regeneracją tkanek. Stosu-
je się je przede wszystkim w ortopedii: 
zmiany w obrębie ścięgien, więzadeł  
i mięśni, zapalenie powięzi podeszwo-
wej, zmiany chrząstek, biointegracja im-
plantów protetycznych, rekonstrukcja 
kostna (barki, ramiona, łokcie, nadgarstki, 
biodra, pachwiny, kolana, stopy, kostki  
i inne). Ponadto osocze stosuje się w le-
czeniu kontuzji stawów oraz chorób zwy-
rodnieniowych, reumatologii, leczeniu 
zrostu kości, gojeniu ran, redukcji bólu 
oraz w medycynie estetycznej.
Podobne zastosowanie ma terapia ko-
mórkami macierzystymi wyizolowanymi 
z tkanki tłuszczowej pacjenta. Komórki 
macierzyste pozyskiwane są z tkanki 
tłuszczowej pobranej z okolic brzucha, 
która stanowi najlepsze źródło pozyski-
wania dorosłych komórek macierzystych.
Pobrane komórki idealnie sprawdzają 
się w terapiach leczniczych i regene-
racyjnych. Tkanka tłuszczowa oprócz 

komórek macierzystych bogata jest  
w wiele niezbędnych do regeneracji czyn-
ników. Uzyskanie komórek macierzy-
stych rozpoczyna się od pobrania przez 
lekarza 20 ml tkanki tłuszczowej, pacjent 
znieczulony jest miejscowo. Następnie  

w wyniku odwirowania tkanki tłuszczo-
wej pozyskane są komórki macierzyste. 
Po odseparowaniu komórek macierzy-
stych lekarz ortopeda aplikuje je dostawo-

Terapia komórkami macierzystymi
wo lub w miejsca zmienione chorobowo. 
Zaletą komórek macierzystych jest duża 
ich dostępność, minimalnie inwazyj-
ny proces pobierania oraz żywotność  
i możliwość różnicowania się w wyspe-
cjalizowane typy komórek potomnych, 
niezależnie od wieku dawcy. Terapia ko-
mórkami macierzystymi to gwarancja 
wysokiego bezpieczeństwa, skuteczności 
a przede wszystkim satysfakcji pacjenta.
W Zamościu obie terapie stosowane są 
tylko w Centrum Diagnostyki i Rehabili-
tacji Funkcjonalnej STOPY, mieszczącej 
się przy ul. Św. Piątka 37.
Centrum posiada najnowocześniejszy 
Zakład Protetyki Ortopedycznej w którym 
pacjent może otrzymać protezę nawet  
w ciągu jednego dnia. Zapewnia kom-
pleksową obsługę od momentu amputa-
cji (opieka psychologiczna, rehabilitacja, 
pielęgnacja kikuta, przygotowanie kiku-
ta do oprotezowania), aż po ostateczne 
wykonanie protezy. Zapewniony jest 
również bezpłatny dowóz pacjenta do 
zakładu. W ośrodku można nabyć obu-
wie na stopę cukrzycową, RZS, haluksy, 
a także na indywidualne zamówienie 
wkładki ortopedyczne, wykonywane na 
podstawie badań komputerowych na od-
lewach gipsowych oraz wkładki sportowe 
do każdej dyscypliny sportu (wkładki te 
wykorzystują piłkarze ekstraklasy, skocz-
kowie narciarscy i inni). Ośrodek wypo-

CENTRUM DIAGNOSTYKI I REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ

Centrum Diagnostyki i Reha-
bilitacji Funkcjonalnej STOPY  
to nowoczesny ośrodek rehabi-
litacyjno-ortopedyczny ukierun-
kowany na leczenie oraz profi-
laktykę wad postawy, kręgosłupa, 
kończyn górnych i dolnych.

KONTAKT:
22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 37. 
tel. 84 677 2000,  kom. 508 249 622.

www.stopy-med.pl

Jesteśmy jedynym ośrodkiem w re-
gionie pracującym w tej koncepcji.

sażony jest w nowoczesną salę zabiego-
wo-operacyjną, w której wykonywane 
są zabiegi i operacje z dziedziny chirurgii 
naczyniowej (usuwanie żylaków metodą 
laserową), chirurgii ogólnej oraz ortopedii  
i traumatologii narządu ruchu, medycyny 
estetycznej oraz gabinet diagnostyczny, 
w którym wykonuje się m.in. precyzyjne 
komputerowe badanie stóp.




