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Majowe świętowanie
Miesiąc maj kojarzy nam się
nie tylko ze słoneczną pogodą,
ale także z wieloma świętami
zarówno patriotycznymi jak
i religijnymi. Bogactwo tego
miesiąca pozwala nam cieszyć
się nie tylko rozkwitającymi
kwiatami. Choć Święto Pracy
przypadające na dzień 1 maja
przywołuje na myśl trudne
czasy komunizmu, to w dzisiejszych czasach nabrało nowego znaczenia: szacunku do
pracy, której nadal w naszym
kraju brakuje oraz poszanowania pracownika, który często
emigruje poza granice Polski.
1 maj to także święto Józefa Rzemieślnika. Jest on szczególnym
patronem pracowników, pracodawców oraz osób poszukujących pracy. W roku Świętego
Józefa możemy otrzymać odpusty każdego dnia modląc się
w intencji swojego poświęcenia
dla pracy, a także osób pracy
bezrobotnych. Są tacy, którzy
narzekają na obowiązek pracy
każdego dnia, jednak dopiero,
gdy jej zabraknie zaczynamy
rozumieć, że była ona błogosławieństwem. Aby przynosiła
radość niezbędne jest wsparcie
i szacunek pracodawcy. Niestety ze względu na bezrobocie
wielu uważa, że wyzysk pracownika jest czymś naturalnym i dopuszczalnym. Jednak
już Jan Paweł II w encyklice
Laborem Exercens podkreślał,
że człowiek nie może być traktowany przedmiotowo, jako
narzędzie do wykonywania
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pracy, ponieważ uderza to
w godność samego człowieka
(LE 7). Dzień później, 2 maja,
świętujemy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który
został ustanowiony przez Sejm
w 2004 roku. Ma on za zadanie uzmysłowić Polakom ich
tożsamość narodową, dumę
z pochodzenia, a także podkreślić wartość flagi narodowej.

dziców. Uchwalenie Konstytucji 3 maja, jest zazwyczaj hucznie upamiętniane przez lokalne
samorządy i szkoły. Ten ważny
zarówno dla Polski, jak i Europy
dzień stanowił prawdziwą rewolucję i postęp. Tego samego
dnia Kościół Katolicki w Polsce
obchodzi święto NMP Królowej
Polski. Oficjalnie obchodzone
jest ono od 1923 roku i miało

rozpowszechniany był już
od 1717 roku, kiedy to nastąpiła koronacja cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Zawierzenie Polski opiece Maryi,
a nade wszystko samemu Bogu
wpisywało się w historię kraju
od początku jego założenia.
Nieustannie wznoszone prośby o ratunek dla Polski były
dowodem na to, że rodacy

Z niewiadomych przyczyn
wciąż wielu Polaków wstydzi
się wywiesić polską flagę przed
swoim domem. To, za co przodkowie przelewali swoją krew
zostawiając rodziny i dzieci,
dziś jest przedmiotem wstydu
zamiast chluby. Młode pokolenia tylko wtedy zrozumieją kim
są, gdy nauczą się tego od ich ro-

ono podkreślać obecność Matki Bożej w ważnych dla Polski
wydarzeniach takich jak obrona Jasnej Góry przed Szwedami
w 1655 r., ślubów króla Jana
Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej,
a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jednak kult Matki
Bożej, jako Królowej Polski

traktowali Maryję jako swoją
Królową, a Chrystus od zawsze
był im Królem. Od pewnego
czasu usilnie próbuje się rozdzielić uroczystości religijne
od patriotycznych, jednak jest
to swojego rodzaju podcinanie
własnych gałęzi. Nienaturalne
odrywanie wydarzeń historycznych od wiary w Boga
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stanowi w pewien sposób zakłamanie prawdy historycznej
i duchowości przodków. Maj
poświęcony jest Matce Bożej.
Poprzez wezwania litanii loretańskiej cała Polska zawierza
także dzisiejsze, niepokojące
czasy Jej matczynej opiece.
W tym roku w maju obchodzić będziemy także święto
Wniebowstąpienia (16 maj)
i Zesłania Ducha Świętego
(23 maj). W międzyczasie obchodzone jest Święto Strażaka
(4 maj), Dzień Godności Osoby
z Niepełnosprawnością Intelektualną (5 maj), Dzień Europy
(9 maj), Międzynarodowy Dzień
Rodziny (15 maj), Święto Straży
Granicznej (16 maj), Dzień Matki (26 maj), Dzień Samorządu
Terytorialnego (27 maj) i wiele
innych, a wokół nich unoszące się nad Polską wezwania:
Królowo wniebowzięta, Królowo różańca świętego, Królowo
rodzin, Królowo pokoju, Królowo Polski, Królowo świata…
módl się za nami. Zawierzenie
Bogu i Maryi nigdy nie stało
w sprzeczności z historią i patriotyzmem.
Ewa Monastyrska
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Życie wokół nas

Mieszkańcy DPS w Teodorówce
zaangażowani w projekt „Czas na młodzież”.
Od czerwca 2019 Caritas Polska, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Morena z Gdańska, realizowała ogólnopolski
projekt „Czas na Młodzież 2019” współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy,
Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji społecznych ludzi młodych, a w rezultacie zwiększenie ich szans
na rynku pracy. Projekt trwał 24
miesiące. W tym czasie wsparciem zostało objętych łącznie 1000
osób w wieku 15-29 lat, w tym
400 osób z niepełnosprawnościami. Aktualnie kończy się realizacja drugiego naboru uczestników,
w którym również uczestniczyła
młodzież z naszej Diecezji. Każdy
uczestnik projektu drugiego naboru został objęty wsparciem przez
10 miesięcy, podczas których brał
udział w warsztatach kompetencyjnych mających na celu podniesienie kompetencji społecznych
uczestników, przygotowanie ich
do wolontariatu oraz podniesienia
ich kompetencji zawodowych.
Wśród wielu projektów realizowanych na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej również
mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce zostali
włączeni do tego projektu od lipca
2020 roku. W trakcie 10 miesięcznej pracy udało się zrealizować
sześć tematycznych projektów,
które zostały napisane i przygotowane specjalnie dla uczestników z Teodorówki. Pierwszym
z nich był projekt zatytułowany:

Uczestnicy poznawali nowe formy sztuki (fot. arch. DPS w Teodorówce)

– kawiarenka”. Celem głównym
tego projektu było doskonalenie
umiejętności życia codziennego
takich jak zrobienie sobie drobnego posiłku, zrobienie herbaty czy
zaparzenie kawy. Uczestnicy projektu dzięki tym warsztatom mogli w pełni samodzielnie korzystać
ze stworzonej kawiarenki, gdzie
oprócz nabycia umiejętności życia
codziennego, mogli budować relacje z innymi mieszkańcami korzystającymi z kawiarenki. Trzecim z sześciu projektów był projekt
zatytułowany: „Warsztaty puringu
- radość tworzenia”. Celem głównym tego projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych, kształtowanie umiejętności wykonywania
obrazów metodą puringu, kształtowanie kreatywności i twórczego myślenia. Kolejny projekt nosił
tytuł: „Warsztaty tańca - taniec
łączy”. Głównym założeniem tego
zadania była aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością
poprzez podwyższenie umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz rozładowanie napięć, sprzyjanie radosnym
i spontanicznym uczuciom, rozbudowanie wrażliwości na muzykę
oraz wspomaganie kształtowania

wrażliwości słuchowej. Piąty projekt „Warsztaty twórczego spędzania czasu: „Wypalanie w drewnie
to nasza pasja” realizowany
był z myślą o tym, żeby młodzież nauczyła się bezpiecznego posługiwania się narzędziami
do wypalania w drewnie. Kolejne jego cele to: doskonalenie
zdolności manualnych poprzez
pracę z różnymi rodzajami drewna oraz nauka ciekawej formy
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„Zajęcia ruchowe w zespole boccia
to nasza pasja”. Celem głównym
tego projektu była aktywizacja
społeczna mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej, odkrywanie
w sobie nowych pasji poprzez
naukę gry w boccia, co wiązało
się z doskonaleniem umiejętności
manualnych. Drugim zadaniem
jakie było podjęte przez mieszkańców z Teodorówki był projekt zatytułowany: „Tworzenie pracowni
umiejętności życia codziennego

Aktywizacja społeczna (fot. arch. DPS w Teodorówce)
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ozdabiania drewna. Ostatnim
projektem, który był realizowany
w Domu Pomocy Społecznej w
Teodorówce był projekt zatytułowany: „Czytanie uczestniczące”, który zakładał zwiększenie
u uczestników częstotliwości inicjowania komunikacji i rozwijanie naprzemienności działań.
Oprócz tego w tym projekcie dążono do podniesienia motywacji
do nauki czytania, umożliwiając
tym samym doskonalenie funkcji komunikacyjnych – proszenia,
odmawiania, komentowania, zadawania pytań, a także naukę nowych pojęć, tworzenia złożonych
wypowiedzi.
W realizację wymienionych projektów było zaangażowanych
bardzo dużo ludzi młodych,
mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w Teodorówce. Dzięki
tym projektom młodzież ta rozwinęła swoje pasje, poznała nowe
oraz miała okazję i szansę zintegrować się między sobą. Uczestnictwo w poszczególnych warsztatach projektowych pozwoliło na
aktywizację społeczną oraz odkrycie w sobie różnych zdolności
manualnych i ruchowych.
Ks. Sylwester Zwolak

Nabywanie umiejętności życia codziennego (fot. arch. DPS w Teodorówce)
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400 lat Tomaszowa Lubelskiego

Wielki Jubileusz Tomaszowa
W tym roku mija 400 lat od nadania prawa miejskiego Tomaszowowi Lubelskiemu.
Z tej okazji miasto przygotowuje dla mieszkańców i przyjaciół liczne atrakcje, sesje,
spotkania. O jubileuszu z burmistrzem Tomaszowa, Wojciechem Żukowskim
rozmawiała Ewa Monastyrska.

OKIEM BURMISTRZA
W maju br. rozpoczniemy obchody 400-lecia nadania prawa miejskiego naszemu miastu. To ważne,
by pamiętać o swojej tożsamości
i o przodkach, którzy kiedyś zadbali
o to, aby Tomaszów Lubelski miał
warunki do rozwijania się. Od momentu nadania prawa miejskiego,
pomimo tragicznych doświadczeń historycznych, stale się podnosił i rozwijał. Świadomość posiadania prawa miejskiego zawsze
pozwalała wrócić do poprzedniej świetności, a nawet zrobić
krok dalej. Doceniając bogactwo
historyczne miasta, ofiarność
przodków, a także wyjątkowość
obecnych mieszkańców i ich poświęcenie dla tego miejsca, chcielibyśmy na łamach Roztoczańskiego Głosu przez najbliższe miesiące
pochylać się zarówno nad historią Tomaszowa Lubelskiego, jak
i czasami współczesnymi. Ten rok
daje nam szansę, by poznać przeszłość, a także zbudować wspólnie wizję lepszej przyszłość. Stałą
troską wszystkich burmistrzów,
w tym i moją jest to, by mieszkańcom Tomaszowa żyło się w
naszym mieście dobrze i by mogli
z dumą powiedzieć, że jest to ich
dom, którego nie opuszczą, do
którego będą nawet po wielu latach wracali. Z tej racji będziemy
obchodzić szereg różnego rodzaju uroczystości, podczas których
w dyskusji nakreślimy również
wizję przyszłości Tomaszowa Lubelskiego. Wierzę, że wspólnie
uda nam się ją stworzyć. W dniu
25 maja podczas uroczystej sesji
Rady Miasta będziemy odwoływać się do wydarzeń sprzed czterech wieków, jednak będzie to też
nasz wspólny krok w wyzwania
obecnego stulecia, aby sztafeta
pokoleń, która od czterech wieków płynie nad Sołokiją, płynęła
nadal dla tych, co przyjdą po nas.
Wojciech Żukowski

Ewa Monastyrska: Rok 2021 to
rok obchodów 400-lecia nadania
prawa miejskiego Tomaszowowi.
Mówimy o ważnym wydarzeniu
dla Tomaszowa Lubelskiego.
Wojciech Żukowski: To wyjątkowy
rok. Mamy nadzieję, że uda nam
się zrealizować jak najwięcej planów, choć niestety pandemia rzuca
cień na możliwości naszych działań. Chcemy, by rok 2021 zapisał się
w pamięci mieszkańców Tomaszowa jako rok szczególny, podczas którego w oparciu o przeszłość i dokonania naszych przodków będziemy
budowali wizję naszej przyszłości.
Niektóre działania będziemy musieli ograniczyć ze względu na pandemię. Chcemy, by o Tomaszowie jako
mieście rozwijającym się mówiła
cała Polska. Tu mieszkają ludzie,
którzy mogą być dumni ze swojego
pochodzenia.
Z czego mieszkańcy Tomaszowa
mogą być szczególnie dumni?
Tomaszów Lubelski ma piękną historię. Opiera się na ludziach, którzy przyjęli dar jakim było nadanie
prawa miejskiego. To był dar, który
w zaufaniu na dłonie mieszkańców
miasta złożyli mądrzy, rządzący
wówczas ludzie: ordynat Tomasz
Zamoyski i król Zygmunt III Waza.
Ukierunkowali w ten sposób rozwój
Tomaszowa Lubelskiego, wierząc,
że mieszkańcy będą z tego daru korzystali. Przez 400 lat kilkanaście
pokoleń prowadziło sztafetę historii tworząc codzienność. Borykali
się z problemami, jednak zawsze
przeważała troska o rozwój miasta.
Chcielibyśmy w tym czasie przypomnieć jego historię. Służyć temu
będą między innymi konferencje
i zaplanowane wydawnictwa przypominające o jubileuszu 400-lecia.
Tomaszów to miasto ludzi dumnych. Chcemy, by poprzez prezentację dzisiejszego dnia mogli cieszyś
się, że mieszkają w pięknej części
naszego kraju. Miasto coraz częściej
utożsamiane jest z miejscem, które
jest stolicą Roztocza. Chciałbym, by
było postrzegane właśnie w ten sposób. To ważne, byśmy budowali na
tym naszą przyszłość i nasz rozwój.
Historię miasta przybliżymy w
następnym numerze Roztoczańskiego Głosu. Przypomnijmy tylko
pokrótce kto i kiedy nadał prawo
miejskie Tomaszowowi?
W wielu źródłach zapewne znajdziemy informację, że miasto zawdzięcza swój rozwój hetmanowi Janowi
Zamoyskiemu i tak z pewnością

było. To on zlecił prace przygotowujące infrastrukturę miejską projektantowi. Najprawdopodobniej
był nim Bernardo Morando, który
projektował także Zamość. Jednak
realizatorem planów był jego następca, Tomasz Zamoyski. Doprowadził on do zmiany nazwy z Jelitowa na Tomaszów, a 25 maja 1621
r. przygotował i podpisał akt nadania prawa miejskiego. Ten dokument nie miałby znaczenia, gdyby
nie był zatwierdzony przez ówczesnego władcę, Zygmunta III Wazę.
Potwierdzenie aktu miało miejsce
7 października 1621 roku. Wszystkie
tragiczne wydarzenia uderzające
w Polskę nie omijały także Tomaszowa. Mówimy tu o wojnach kozackich, najeździe Chmielnickiego,
zniszczeniach wynikających z rokoszów, a także Potopie Szwedzkim.
Tomaszów był budowany z drewna,
więc często był palony. Koniec wieku XVIII zasłynął w Tomaszowie
z manufaktury. Niestety zabory
uniemożliwiły produkcję fajansu.
Pamiętamy piękną historię walki
o niepodległość, Złotą Chorągiew
Wolności, odbudowę Tomaszowa
w okresie XX-lecia międzywojennego. Wkrótce rozpoczęła się kampania wrześniowa, która na nowo
zniszczyła miasto. Tomaszów jednak nieustannie walczył o wolność i
udało mu się przetrwać najtrudniejsze karty polskiej historii.
Porozmawiajmy o dniu dzisiejszym. Jakie wydarzenia planowane są na jubileuszowy rok?
21 maja będziemy gościli przedstawicieli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. W tym roku
w Tomaszowie Lubelskim będziemy obchodzili święto Straży Granicznej. Jestem wdzięczny, że w ten
sposób uhonorowano nasze miasto
w tak ważnym dla nas roku. Zgod-

nie z planem 25 maja odbędzie się
uroczysta Sesja Rady Miasta. Wówczas chcielibyśmy nadać głównej
Sali Reprezentacyjnej miano imienia Tomasza Zamoyskiego. Prawdopodobnie podczas tej samej sesji
zostanie uchwalona nazwa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego jako
obwodnicy „400-lecia Nadania Prawa Miejskiego”. Planujemy przy okazji zorganizować sesję historyczną.
Zależy nam na tym, by były to dni
radości dla mieszkańców, dzieci
i odwiedzających nasze miasto. Jeśli uda nam się zorganizować Dni
Tomaszowa, to będzie to okazja do
uczestnictwa we wspaniałych koncertach. W tym samym czasie będą
prowadzone konkursy dla dzieci,
podczas których będą mogły zapoznać się z historią miasta. Chciałbym
zwrócić także uwagę na sesję, która
będzie poświęcona różnym aspektom bitew pod Tomaszowem Lubelskim w kontekście międzynarodowym. Jeśli sytuacja nam pozwoli,
to będzie to wydarzenie naukowe
o zasięgu nie tylko ogólnopolskim,
ale i międzynarodowym. Zamknięciem obchodów będą uroczystości
związane z potwierdzeniem przez
Zygmunta III Wazę aktu nadania
prawa miejskiego. Miało to miejsce
7 października. Będziemy chcieli
wówczas zaprezentować X numer
Rocznika Tomaszowskiego. Planowane są także wydarzenia sportowe, takie jak bieg sztafetowy na
400km. Udokumentowanie obchodów zadeklarowało Katolickie Radio
Zamość i Roztoczański Głos, z czego
się bardzo cieszę. Jestem przekonany, że efekty tej współpracy będą
ciekawe i pouczające.
My także cieszymy się, że możemy wziąć udział w tak ważnych wydarzeniach dla miasta.
Porozmawiajmy teraz bardziej

Rynek w Tomaszowie (fot. UM Tomaszów Lubelski)

osobiście. Jak Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego ocenia to miasto? Jacy mieszkają tu ludzie? Jakiego Tomaszowa nie zna świat?
Pan nie pochodzi z Roztocza, więc
bardzo ciekawi mnie Pana opinia.
To prawda, zamieszkałem w Tomaszowie Lubelskim 30 lat temu.
Po raz pierwszy przyjechałem tu
na rowerze. Od początku miejsce
to ujęło mnie swą gościnnością.
Pierwsze, co dostrzegłem, to była
wielokulturowość Tomaszowa: cerkiew, sanktuarium. Spotkałem się
z ogromną życzliwością mieszkańców miasta, którzy pomogli nam w poszukiwaniu noclegu. Gdy poznałem moją żonę
i planowaliśmy wspólne życie,
to właśnie Tomaszów wybraliśmy
na nasz dom. Także wówczas doświadczyłem niezwykłej życzliwości mieszkańców. Ujęło mnie
bogactwo historyczne, kulinarne,
a także duża aktywność związana
z przedsiębiorczością. Mieszkańcom wystarczy nie przeszkadzać
i ze wszystkim sobie poradzą.
Chciałbym, by Tomaszów przyjął
rolę ośrodka, który będzie koordynował działania związane z rozwojem
Roztocza. Chcemy, by Tomaszów
stał się stolicą Roztocza i temu służy
fakt, że w naszym mieście znajduje
się siedziba Euroregionu Roztocze.
Dbamy o wszystkich członków Euroregionu i zależy nam na rozwoju wszystkich samorządów. Tylko
wtedy możemy osiągnąć sukces.
To ważne, by Tomaszów nadal kojarzył się z życzliwością, oferował
szansę rozwoju i mam nadzieję,
że tak właśnie będzie.
Ma Pan jakieś marzenia lub plany
względem miasta?
Mam pewne plany, takie jak chociażby przywrócenie centralnego miejsca miastu, jakim jest rynek.
Chciałbym przedyskutować ten temat
z mieszkańcami. Powstają nowe osiedla mieszkaniowe, chcemy stworzyć
infrastrukturę sportową, kulturową.
Przed nami remont Tomaszowskiego Domu Kultury. Pragniemy,
by osoby, które postanowiły zamieszkać w Tomaszowie Lubelskim
mogły czuć się dobrze i bezpiecznie.
Czy Pan jest dumny z Tomaszowa?
Zdecydowanie. To jest moje miasto,
które pokochałem, i które jest mi
bardzo bliskie. Chciałbym, byśmy
mogli wspólnie z mieszkańcami
rozwijać je. Tomaszów już zawsze
pozostanie mi drogi.
Ewa Monastyrska
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Lasy na Kresach

W Lasach Państwowych rusza
akcja „Zanocuj w lesie”
Lasy są doskonałym miejscem na ucieczkę od cywilizacji. W dzisiejszych czasach coraz częściej
poszukujemy ciszy i spokoju w zakątkach leśnych ostępów, podziwiając piękno przyrody. A gdyby
tak móc „zamieszkać” w lesie? Czy jest to możliwe?
Osób chętnych do nocowania
na dziko w lesie stale przybywa, dlatego Lasy Państwowe
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym wprowadziły program dotyczący udostępniania obszarów leśnych
celem biwakowania rozproszonego pod nazwą „Zanocuj w lesie”. Program ten przeznaczony
jest dla miłośników bushcraftu
i survivalu. Jest to nietypowa
forma aktywności terenowej
nastawiona na przebywanie
w lesie, samowystarczalność
oraz minimalizm, która będzie
możliwa dla wszystkich chętnych już od 1 maja. Na terenie
430 Nadleśnictw w całej Polsce
zostały wyznaczone specjalne
obszary leśne, gdzie miłośnicy
nocowania w lesie będą mogli
w sposób legalny bez obaw
o naruszenie ustawy o lasach
uprawiać swoje hobby. Nadleśnictwo Lubaczów do programu
„Zanocuj w lesie” wytypowało
obszar trzech leśnictw: Werchrata, Polanka oraz Dziewięcierz
a dokładnie numery poszczególnych oddziałów: 103-108,
123-128, 144-152, 89-94, 100-102,
42,43, 59-71, 77-88, 96-99, 39-41,
56-58, 73-76. Wszystkie obszary
pojawiły się na mapie Banku Danych o Lasach (BDL) na stronie:
https://www.bdl.lasy.gov.pl/
portal/mapy. Wybierając się
na biwak w malownicze tereny
Nadleśnictwa Lubaczów, musimy pamiętać, że nasze lasy położone są w strefie nadgranicznej
i konieczne jest poinformowanie o tym fakcie Straży Granicznej. Zanim jednak oddasz się relaksowi na łonie natury pamiętaj
o kilku ważnych zasadach korzystania z udostępnionych
na ten cel terenów. Pierwszą
podstawową zasadą jest troska
o własne bezpieczeństwo, dlatego planując swój wypad
do lasu poinformuj najbliższych o miejscu, gdzie będziesz
przebywać. Zgłoszenia na pobyt grup większych niż 9 osób,
lub dłużej niż dwa dni należy
wysłać minimum 48h przed
planowanym pobytem. Możemy tego dokonać mailowo do
nadleśnictwa w którym chcemy spędzić wymarzoną eskapadę. Musi ono wyrazić zgodę

na taki nocleg w lesie. Zgłoszenie to powinno zawierać kilka
ważnych informacji, takich jak:
imię i nazwisko, telefon kontaktowy, liczbę osób oraz liczbę nocy jakie chcemy spędzić
w lesie, a przede wszystkim planowane miejsce biwakowania.
Adresy mailowe i telefoniczne
poszczególnych Nadleśnictw
łatwo znaleźć w Internecie.
Zapytaj o koordynatora programu, który z pewnością udzieli
ważnych i cennych informacji.
W Nadleśnictwie Lubaczów
można zasięgnąć informacji pod
numerem telefonu: 664779142.

na przykład ze względu na duże
zagrożenie pożarowe. Wszelkie
informacje umieszczane są na
stronach internetowych nadleśnictw. Przed rozbiciem namiotu należy sprawdzić zdrowotność okolicznych drzew
i czy na ich pniach nie znajdują się suche gałęzie, które przy
wiejącym wietrze nie oderwą
się od niego.
Przy wjazdach do lasu, na parkingach umieszczane są tablice
informacyjne, które przekazują
nam bardzo cenne wskazówki,
dlatego nie bądźmy wobec nich
obojętni. Wyjątkowym zna-

Chcąc sprawdzić, czy jesteś już
na terenie objętym programem
skorzystaj z darmowej aplikacji mBDL. Umożliwia ona bezpośredni dostęp do map lasów
na telefonach i tabletach. Zanim
wyruszymy do lasu sprawdźmy
czy nie został wprowadzony
zakaz wstępu. Stałym zakazem
wstępu objęte są uprawy leśne
do 4 metrów wysokości, powierzchnie doświadczalne oraz
drzewostany nasienne, ostoje
zwierząt, źródliska rzek i potoków, a także obszary zagrożone erozją. Warto być na bieżąco
i upewnić się, czy na danym terenie nie wprowadzono okresowego zakazu wstępu do lasu,

kiem zakazu wstępu jest znak
„Uwaga ścinka drzew”. Jest on
wieszany tylko na czas odbywania się prac leśnych związanych z wycinką drzew i zawiera
okres, na jaki będą one wykonywane, a w przypadku ich przedłużenia też zostaną dokonane
stosowne poprawki. Znak wstępu do lasu dotyczy także dróg
leśnych, na których jest ustawiony. Do tego znaku należy
bezwzględnie się zastosować,
gdyż nieuwaga turysty w takich
sytuacjach może doprowadzić
do niebezpiecznego wypadku.
Samochodem lub też innym pojazdem silnikowym - quadem
czy motocyklem możemy

poruszać się wyłącznie po drogach publicznych i drogach udostępnionych (przy wjeździe na
taką drogę znajdują się na znaku stosowne informacje). Bezpiecznie zaparkować możemy
tylko w miejscach oznaczonych
jako parking lub miejsce postojowe. Jeśli umiejętnie zaplanujesz sobie pobyt, to będą to
niezapomniane wspomnienia
na wiele lat. Ważnym jest, żeby
wcześniej sprawdzić prognozę pogody dla obszaru, który
planujemy wybrać sobie jako
miejsce do biwakowania. Jeśli prognozy są niekorzystne,

Las jest doskonałym miejscem do wypoczynku (fot. Robert Banaś)

będą występować silne wiatry
oraz burze, dla swojego bezpieczeństwa zrezygnuj z pobytu
w lesie. Pamiętajmy, że las to
nie tylko miejsce relaksu i wypoczynku, lecz przede wszystkim dom dla wszelkich żyjących
tam stworzeń. Najważniejsze
jest, byśmy zachowali to miejsce takim, jakie je zastaliśmy.
W wypadku rozbicia namiotu pamiętajmy, żeby robić to
na trwałej nawierzchni, bez
szkody dla runa leśnego. Rekomendowane
jest
użycie
własnego hamaka lub płachty
biwakowej. Starajmy się używać sprzętu i ubrań w jaskrawym kolorze oraz pozostawić

na noc zapalone widoczne
z daleka światło. Rozpalenie
ogniska dozwolone jest tylko
i wyłącznie w miejscach do tego
wyznaczonych przez Nadleśniczego. Na stronie internetowej
Nadleśnictw, w tym wypadku
Nadleśnictwa Lubaczów https://lubaczow.krosno.lasy.
gov.pl/gdzie-zapalic-ognisko
można znaleźć lokalizację stałych miejsc do palenia ognisk.
Należy bezwzględnie przestrzegać tego nakazu, gdyż samowolne rozpalanie ogniska w lesie
i jego pobliżu jest kategorycznie zabronione. Ogień może
wyrządzić bardzo wiele szkód,
dlatego miejmy świadomość
i zachowujmy się odpowiedzialnie używając go w lesie, bo każda iskra to niebezpieczeństwo
pożaru. Nie wyrzucajmy śmieci
do lasu! Wszelkie pozostałości
po biwakowaniu, resztki jedzenia, odpadki zabierzmy ze sobą.
Musimy pamiętać, że las śmieci
nie produkuje – to my, ludzie
je tam wyrzucamy. Zwierzęta
leśne są naturalnymi mieszkańcami lasów i niepokojone
mogą być niebezpieczne. Nie
powinniśmy ich głaskać, dotykać, przenosić, dokarmiać czy
zabierać do domu. Nie zachowujmy się głośno, nie imprezujmy, nie słuchajmy głośno muzyki. Biwakując i jednocześnie
odpoczywając na leśnym łonie
natury, nie zakłócajmy naturalnej harmonii. Pamiętajmy
o naładowanym telefonie komórkowym, który jest jedyną szybką formą komunikacji
w razie zagrożenia życia. Nocleg
w lesie to niesamowita przygoda. Wszystko, co robimy przebywając na leśnych terenach,
róbmy z rozwagą i miejmy świadomość dużej odpowiedzialności jaka spoczywa na nas samych; odpowiedzialności nie
tylko za siebie, ale i za las, który
musimy szanować. Nadleśnictwo Lubaczów zachęca więc do
wypróbowania takiej formy aktywności oraz wypoczynku na
łonie natury z odrobiną dreszczyku, jaki zapewni nam las
nocą.
Magdalena Szczybyło
Podleśniczy leśnictwa
Wielki Las
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Wiadomości z powiatu hrubieszowskiego

Hrubieszowski Szpital na straży ochrony życia
Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk zaprasza czytelników
Roztoczańskiego Głosu, do odkrywania Powiatu Hrubieszowskiego.

Aneta Karpiuk

Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
im. Świętej Jadwigi Królowej, to
powiatowa jednostka realizująca
szeroko rozumianą ochronę zdrowia społeczności lokalnej. Od wielu
dekad mieszkańcy Powiatu Hrubieszowskiego mają możliwość kompleksowego leczenia oraz opieki
zdrowotnej w hrubieszowskim szpitalu. Mieszkańcy Powiatu doceniają
wysoki poziom świadczonych usług,
dogodną lokalizację placówki – bez
konieczności leczenia w innych miastach, a także troskę oraz podejście
do pacjentów.
Historia szpitala
Szpital im. Świętej Jadwigi Królowej
został wybudowany w 1966 roku.
Ówczesny, niemal stuletni budynek,
nie spełniał potrzeb mieszkańców.
W dużej mierze dzięki staraniom
władz,
środowisk
medycznych
i społeczności, po latach trwającej
inwestycji, 23 kwietnia 1966 roku
nastąpiło uroczyste otwarcie szpitala. Nowoczesny budynek, posiadał
młodą kadrę medyków oraz innowacyjny sprzęt medyczny. Szpital liczył
łącznie 311 łóżek na siedmiu oddziałach, a na jego terenie znajdowały się
także poradnie specjalistyczne. Do lat
90 działało tu pomaturalne studium
pielęgniarskie, które później przekształcono w Medyczne Studium
Zawodowe, dla którego szpital był
ośrodkiem szkoleniowym.
W związku z licznymi nieprawdziwymi oraz atakującymi doniesieniami w mediach społecznościowych,
czy też plakatami i ulotkami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej Starosta Hrubieszowski Aneta
Karpiuk stojąc na czele Zarządu Powiatu w Hrubieszowie, stanowczo
dementuje jakikolwiek zamiar likwidacji, czy choćby prywatyzacji Szpitala
w Hrubieszowie. Ochrona życia
i zdrowia mieszkańców Powiatu
Hrubieszowskiego, objęta jest najwyższym priorytetem, szczególnie
teraz, w tak trudnym okresie pandemii.
Alicja Jarosińska
- nowy dyrektor szpitala
Obecnie obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Hrubieszowie pełni Pani Alicja
Jarosińska – posiadająca bogate
doświadczenie w dziedzinie zarządzania jednostkami medycznymi.
Pani Alicja jest absolwentką Śląskiej
Akademii Medycznej (obecnie Śląski

Uniwersytet Medyczny) oraz studiów podyplomowych: „Organizacja
i zarządzanie w ochronie zdrowia”
Wyższej Szkoły Biznesu – National
Louis University w Nowym Sączu,
„Audyt w finansach publicznych”
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, a także licznych kursów specjalistycznych, doskonalących umiejętności menadżerskie
w ochronie zdrowia. Duże doświadczenie zawodowe to znaczący atut

oraz szansę na szybki powrót do
zdrowia.
Nowy punkt szczepień
Realizacja Narodowego Programu
Szczepień przeciwko COVID-19
i przyrost w zakresie dostaw szczepionek spowodował, iż został uruchomiony kolejny punkt, w którym
będzie można przyjąć szczepionkę
na koronawirusa. Punkt szczepień
czynny od poniedziałku do piątku
będzie zlokalizowany w budynku

Starosta Aneta Karpiuk i p.o.Dyrektora Alicja Jarosińska (fot. arch. starostwa)

Dyrektor Alicji Jarosińskiej, która
swoją karierę zawodową rozpoczęła
w 1988 roku w Centrum Zdrowia
Dziecka w Warszawie-Międzylesiu.
W latach 2002 - 2006 zarządzała przychodnią lekarską w Nowym Sączu,
a także przychodnią lekarską przy
Szpitalu Powiatowym w Gorlicach
w Małopolsce. W 2009 roku pełniła
funkcję Dyrektora Szpitala Powiatowego w Krynicy-Zdroju. W latach
2011-2021 była Dyrektorem ds. pielęgniarstwa w Podhalańskim Szpitalu
Specjalistycznym im. Jana Pawła II
w Nowym Targu. Prywatnie jest
mężatką i matką dwóch dorosłych
synów. Uwielbia wędrówki górskie,
narciarstwo, jazdę konną, uprawianie roślin ogrodowych, a także… morsowanie.
Oddział covidowy
Pandemia to jedna z najtrudniejszych prób dla instytucji, które muszą udźwignąć ciężar spoczywający
na ich barkach. Nasz szpital posiada
oddział covidowy dla pacjentów,
których stan wymaga hospitalizacji, tlenoterapii i intensywnej opieki
medycznej. Na chwilę obecną, na
tym oddziale znajduje się 39 łóżek
zakaźnych, 5 respiratorów i 9 obserwacyjno-izolacyjnych. Organizacja
oraz sprawne działanie takiego oddziału, stanowi nie lada wyzwanie
dla całej jednostki, która pracuje na
pełnych obrotach, aby mieszkańcy
Powiatu Hrubieszowskiego, którzy najciężej przechodzą zakażenie
koronawirusem, mogli otrzymać
kompleksową, całodobową opiekę

Zespołu Szkół Nr 4 w Hrubieszowie. Naszym priorytetem jest zdynamizowanie procesu szczepień
mieszkańców regionu, aby poprzez
wspólne działanie przywrócić spokój i zapewnić poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej.
Rada Społeczna SP ZOZ
Rada Społeczna SP ZOZ jest organem
doradczym Dyrektora oraz inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego, którym jest Powiat
Hrubieszowski. W dniu 12.10.2020 r.,
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, odbyło
się posiedzenie członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego

W swoim pierwszym przemówieniu,
nowy Przewodniczący dziękując za
otrzymane zaufanie zadeklarował
chęć współpracy, pełnego zaangażowania oraz przede wszystkim słuchania głosu lokalnej społeczności.
Dieta Mamy
Hrubieszowski Szpital, jako jeden
z nielicznych w Polsce, bierze udział
w programie Narodowego Funduszu
Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia
„Dieta Mamy - Standard szpitalny żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym”. Program ten polega na
przygotowywaniu specjalnie zbilansowanych, pożywnych posiłków dla
pacjentek w ciąży oraz tuż po porodzie, które gwarantują dostarczenie
odpowiednich wartości odżywczych,
szczególnie potrzebnych w tak wymagającym dla organizmu okresie.
Nowoczesny Tomograf
Szpital Powiatowy w Hrubieszowie uruchomił nową, specjalistyczną pracownię tomografii komputerowej, wyposażoną w jeden
z najnowocześniejszych w regionie tomografów o wartości blisko
2,1 mln. złotych. Nowy tomograf
komputerowy pozwala na szybsze
i dokładniejsze badania ze zmniejszoną dawką promieniowania, co
wpływa na bezpieczeństwo oraz
komfort pacjentów. Nowy sprzęt
może być zastosowany w diagnostyce całego ciała: mózgu, klatki
piersiowej, jamy brzusznej, układu
kostno-szkieletowego czy nawet
analizy guzków płuc. Służy również
do wirtualnej kolonoskopii, a także
do innych badań angiograficznych.
Dotację celową z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 600 000 zł
na ten cel przekazało Ministerstwo
Sprawiedliwości, natomiast Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Starosta Aneta Karpiuk i Przewodniczący Marcin Zając (fot. arch. starostwa)

Zespołu Opieki Zdrowotnej. Starosta
Hrubieszowski Aneta Karpiuk, wręczyła akt nominowania Panu Marcinowi Zającowi, Radnemu Rady
Powiatu, który oficjalnie objął stanowisko Przewodniczącego Społecznej Rady SP ZOZ w Hrubieszowie.

przeznaczyło kwotę 1 100 000 zł.
Pozostała część zakupu została sfinansowana ze środków własnych
hrubieszowskiej placówki.
„Dajemy Szansę młodym lekarzom”
Za sprawą podjętych przez Radę
Powiatu w Hrubieszowie uchwał,

mających na celu odmłodzenie kadry medycznej, Szpital Powiatowy
im. św. Jadwigi Królowej w Hrubieszowie, jako pierwsza w województwie placówka, przyzna comiesięczne stypendia dla Studentów
medycyny, którzy zobowiążą się
w przyszłości do pracy w hrubieszowskim szpitalu. 3 grudnia 2020 r.
podpisano pierwszą umowę o przyznanie stypendium dla studentki kierunku lekarskiego oraz 7 umów dla
studentek pielęgniarstwa. Wszystkie
Panie zobowiązały się, że po zakończeniu studiów i uzyskaniu prawa
do wykonywania zawodu, będą pracować w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej
w Hrubieszowie przez okres co najmniej 3 lat oraz podejmą dalsze
kształcenie w kierunku wybranej
specjalizacji. Wyrażamy szczerą
nadzieję, że program stypendialny
przyczyni się do uzupełnienia braków kadrowych w Szpitalu Powiatowym oraz zachęci młodych ludzi
do związania swojej ścieżki zawodowej z naszym powiatem.
Tradycja powitania pierwszego
dziecka w nowym roku
W Szpitalu kultywowana jest także
tradycja, w której Starosta wita pierwsze dziecko urodzone w nowym
roku w Powiecie Hrubieszowskim.
1 stycznia 2021r., przywitaliśmy jako
pierwszą - Zuzannę, Jana, Michała,
Justynę, Wiktora, Lilianę oraz Szymona. Starosta Hrubieszowski Aneta
Karpiuk złożyła gratulacje wszystkim
młodym Mamom, u których termin
porodu przypadł na Nowy Rok,
przekazując tym samym listy okolicznościowe i wyprawki. Niezwykle
radującym jest fakt, iż Hrubieszowska placówka SP ZOZ wybierana jest
również przez ciężarne pacjentki
spoza Powiatu Hrubieszowskiego,
a nawet z zagranicy oraz przez panie, które po raz kolejny zdecydowały się na poród w Hrubieszowie. Starosta świeżo upieczonym rodzicom
życzyła wiele siły i energii w obliczu
nowych wyzwań, jakie niesie za sobą
rodzicielstwo.
Szpital Powiatowy w Hrubieszowie
to placówka z bogatą historią oraz
tradycją. To miejsce, w którym wielu z nas odzyskało zdrowie, a także
wiele rodzin rozpoczęło nowy rozdział własnego życia, witając swoich
potomków. Troska oraz szacunek
do każdego pacjenta to szlachetne
wartości przyświecające lekarzom,
pracownikom, a także władzy samorządowej stawiającej za prymat
ochronę i bezpieczeństwo zdrowia
i życia mieszkańców Powiatu Hrubieszowskiego.
Materiał nadesłany
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Życie wokół nas

Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii
Pandemia koronawirusa wywiera negatywny wpływ nie
tylko na gospodarkę. Przez niepewną sytuację w kraju
i na świecie, niepokojące statystyki oraz izolację cierpi
także ludzka psychika. Gdzie szukać wsparcia w tym
ciężkim dla wszystkich czasie? Z Martą Główką,
psychologiem z Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Zamościu rozmawiała Justyna Przeszło.
Justyna Przeszło: Już od ponad roku miliony Polaków,
w związku z pandemią wywołaną koronawirusem, pozostają w domach. Osoby, które źle to znoszą, mogą liczyć
na psychologiczne wsparcie,
chociażby w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Zamościu. Na samym początku proszę wyjaśnić, na czym polega
„interwencja kryzysowa”?
Marta Główka: Interwencja
kryzysowa dotyczy pomocy
osobom, które czują się przeciążone z powodu nagromadzenia

Nasz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu oferuje
bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną i psychiatryczną
dla wszystkich mieszkańców
miasta Zamość, bez względu
na wiek. Ośrodek znajduje się
przy ul. Kilińskiego 32, czynny
jest od poniedziałku do piątku w
godzinach 7.30-18.30. Można się
z nami skontaktować, dzwoniąc pod numer telefonu:
84 641 21 25. Posiadamy także
bezpłatny Telefon Zaufania:
800 101 402. Można również
skontaktować się z nami ma-

Miejsce spotkań (fot. OIK Zamość)

jakichś trudności. Obejmuje
osoby, które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub doświadczają silnych, negatywnych
emocji.
Kiedy zatem możemy mówić,
że dana osoba doświadczyła,
bądź jest w sytuacji kryzysowej?
Sytuacje kryzysowe mogą
dotyczyć wielu aspektów w
naszym życiu. Jest to tak naprawdę definicja subiektywna. Każda osoba w kontekście
swoich trudności w życiu może
stwierdzić, że to doświadczenie, które aktualnie przeżywa lub zdarzenie, które miało
miejsce jest sytuacją dla niego
trudną, a więc sytuacją kryzysową.
Głównie na rzecz jakich osób
jest świadczona interwencja
kryzysowa?

ilowo: info@oik.zamosc.pl. Pomoc, którą oferuje nasz ośrodek, jest nieodpłatna i może
z niej skorzystać każdy.
Wspomniała Pani, że w ofercie Ośrodka jest głównie interwencja kryzysowa, pomoc
prawna, porady psychiatryczne oraz wsparcie psychologiczne. Na czym dokładnie
polega pomoc psychologiczna
w praktyce?
Należy zaznaczyć, że każdego
z nas spotykają w życiu trudności. Zdarza się, że są momenty
w których ilość przytrafiających nam się niepowodzeń lub
problemów, może stać się tak
przygnębiająca, że nie jesteśmy
w stanie poradzić sobie z taką
sytuacją samodzielnie. Możemy odczuwać zwiększony
lęk, bezradność, przytłoczenie czy obniżenie nastroju.

W takich sytuacjach ważne jest
sięgnięcie po profesjonalną pomoc psychologiczną, ponieważ
w znacznym stopniu pomaga ona w zmianie naszego zachowania i sposobu myślenia.
Mamy możliwość uniknięcia
wielu trudnych sytuacji, kiedy
skorzystamy z profesjonalnego
wsparcia. Warto skontaktować
się z nami najpierw telefonicznie lub mailowo, aby ustalić wizytę. Często nie potrafimy wyobrazić sobie, na czym polega
rozmowa z psychologiem, przez
co boimy się poprosić o taką
pomoc. Spotkanie psychologa
z pacjentem wygląda w następujący sposób: siadamy naprzeciwko siebie i po prostu
rozmawiamy o trudnościach,
które dana osoba odczuwa.
Jeżeli u jakiejś osoby pojawia
się strach przed wizytą u psychologa, można dowiedzieć
się wcześniej, w jaki sposób to
spotkanie będzie przebiegało.
Dzięki takiej rozmowie, osoba
nabędzie niezbędnych informacji na temat takiego spotkania. Pamiętajmy o tym, że im
więcej posiadamy informacji,
tym poziom naszego lęku obniża się.
W jakim przedziale wiekowym pojawiają się u Państwa
najczęściej osoby poszukują-

Poczekalnia (fot. OIK Zamość)

ce wsparcia? Są to seniorzy,
czy może osoby młode?
Do naszego Ośrodka trafiają osoby w różnym wieku,
są to zarówno dzieci, jak i osoby starsze. Aktualnie w sytuacji związanej z pandemią
koronawirusa
obserwujemy
wzrost pacjentów w starszym
wieku, gdyż właśnie tym osobom bardziej doskwiera samotność. Seniorzy odczuwają
wyższy stopień lęku niż osoby
młodsze. Powodem tego jest
np. brak pracy. Wszystkie aktywności związane z relacjami
społecznymi, jak na przykład
spotykanie się ze znajomymi czy rodziną, zostaje przez
te osoby zminimalizowana,
a ich życie w większości toczy
się wyłącznie w domu. Dlatego Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu wychodzi
naprzeciw osobom, które borykają się z pandemiczną rzeczywistością.
W jaki sposób poradzić sobie
z problemami bez wychodzenia z domu? Wiele osób boi się
korzystać z pomocy ze względu na pandemię.
Jednym ze sposobów poradzenia sobie z lękiem przed wizytą
u psychologa jest skorzystanie z teleporady. Przypomnę,

że nasz Ośrodek prowadzi darmowy Telefon Zaufania. Dodatkowo można skontaktować się
z nami anonimowo. Do udzielenia pomocy psychologicznej
nie potrzebujemy informacji
takich jak imię i nazwisko czy
wiek. Bez żadnych obaw taka
rozmowa może toczyć się z zachowaniem zupełnej anonimowości.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Stale
towarzyszący
nam
strach przed zarażeniem, niepokój związany z przyszłością, pozostawanie w izolacji,
poczucie osamotnienia, pojawiające się kłopoty zawodowe
i finansowe, powodują narastanie w nas stresu. Strach i lęk
związany z epidemią, mogą
być przyczyną rozmaitych zaburzeń natury psychologicznej - objawów nerwicowych,
paniki, kłopotów ze snem,
depresji, uzależnień, problemów w związku, trudności
w radzeniu sobie z emocjami.
Naprzeciw temu wychodzą
m.in. psychologowie z Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Zamościu.
Justyna Przeszło

Przytulna atmosfera zachęca do wspólnych rozmów (fot. OIK Zamość)
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Pracownia Tkacka w Dąbrowie
Tkactwo w gminie Hrubieszów przed II wojną światową należało do powszechnych umiejętności. Zaczęło
ono zamierać wraz z rozwojem technologii. Dziś pasja tkactwa rodzi się na nowo i każdy może nauczyć
się tej sztuki.
Umiejętności tkackie kobiet wiejskich w czasach przedwojennych
były bardzo powszechne i należały do katalogu podstawowych jak
pieczenie chleba czy uprawa roli.
Zaradność kobiet pozwalała na
wytworzenie swoim sumptem
wszelkich potrzebnych rodzinie
przedmiotów, rzeczy, materiałów czy narzędzi. W zimowe dni
i wieczory kobiety wytwarzały na
krosnach ręczniki, chodniki, narzuty, kilimy. Z czasem zastępowano je produktami wytwarzanymi przemysłowo, a tradycyjne
krosna stały się jedynie eksponatem muzealnym. W Dąbrowie

jeden z warsztatów tkackich
przetrwał do czasów współczesnych dzięki pasjonatce tego
rzemiosła pani Wandzie Zubale.
Tutejsze Koło Gospodyń zainteresowało się tą profesją i postanowiło skorzystać z szansy jaką
dała Fundacja Wspomagania
Wsi, udzielając dotacji w konkursie „Bieda i Środowisko”. Grant
uzyskany z FWW pozwolił na
odtworzenie warsztatu tkackiego na wzór prawie stuletniego
prototypu zachowanego u pani
Wandy oraz przeprowadzenie
szkolenia z umiejętności tkackich
dla członkiń koła. Panie przez

Wejście do pracowni (fot. Jacek Fuchs GOK Wołajowice )

wiele lat wykonywały głównie
tzw. pasiaki, szmaciaki, wykorzystując jako materiał stare nieużyteczne tkaniny.
Prace były wystawiane w wielu konkursach oraz na targach
i kiermaszach uzyskując wyróżnienia. Pasja do tkactwa trwa
w Dąbrowie do dziś – umiejętności nabywa już kolejne pokolenie, warsztat został przeniesiony z prywatnego mieszkania
do przytulnego lokalu gdzie funkcjonuje Pracownia Tkacka. Pracownia gościła już kilkakrotnie
zorganizowane grupy i wycieczki,
demonstrując pracę na krosnach,
ale także prowadząc pokazy
i szkolenia z osnuwania warsztatu tkackiego. Jest to umiejętność unikatowa i często nawet
osoby wprawne w sztuce wyrobu tkanin posiłkują się zakupem
gotowej osnowy. Wieloletnia
współpraca pracowni z Dąbrowy z Pracownią Tkacką w Hrudzie na Podlasiu zaowocowała
nabywaniem nowych umiejętności i nawiązaniem kontaktów
z przedstawicielami tej branży,
z wielu regionów Polski. Mogliśmy gościć ich i przeprowadzić dla nich szkolenie podczas

Praca przy krośnie (fot. Jacek Fuchs GOK Wołajowice )

warsztatów pod nazwą „Przygoda z ciszą tkacką” realizowanych
w 2016 roku przez panią Magdalenę Sielicką i Hrubieszowski Dom
Kultury. Od tego czasu kilkakrotnie pojawiały się w pracowni grupy gości chętnych poznać tajniki
tkactwa, przy okazji kosztując
smakołyki przygotowane przez
panie z naszego Koła Gospodyń
Wiejskich „Dąbrowianki”.
Dzięki wsparciu Gminnego
Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach pracownia wzbogaciła się
o kolejne krosno – czteroniciel-

nicowe, które pozwoliło wejść
na kolejny poziom wtajemniczenia. W 2019 roku panie z pracowni realizowały projekt „Tkanie na
spontanie”, dzięki któremu pod
okiem doświadczonych tkaczek
z Podlasia nabyły nowe umiejętności. Cieszymy się, że udaje się
zachować ten unikalny kawałek
dziedzictwa kulturowego gminy
Hrubieszów. Mamy nadzieję na
dalszy rozwój Pracowni Tkackiej,
a zainteresowanych tym rodzajem sztuki ludowej zapraszamy
do odwiedzin.
Aneta Dąbrowska

Ptaszarnia w Szpikołosach – wyjątkowa pasja
pana Romana i konkurs GOK w Hrubieszowie
Pasja niektórych ludzi pobudza naszą wyobraźnię, by zrobić coś wyjątkowego. Zapraszamy do konkursu Gminnego
Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach.

Roman Kirsznik (fot. Jacek Fuchs)

Pan Roman Kirsznik mieszka w Szpikołosach i ma bardzo
ciekawą pasję, którą postanowił podzielić się z innymi. Od
2019 roku Pan Roman hoduje
niezwykłe ptaki. Kury i gołębie

są to klasyczne ptaki, które
można spotkać na wiejskich podwórkach, ale u Pana Romana
można zobaczyć również papugi
(m.in. faliste, nimfy), kanarki, zeberki oraz kurki ozdobne.
Właściciel tej niezwykłej hodowli
liczącej ponad 200 sztuk, od młodych lat interesuje się ptakami,
a teraz będąc na emeryturze ma
czas, żeby poświęcić się swojemu
hobby. Pan Roman dba, żeby papugi miały jak najlepsze warunki. Nie brakuje im ziarna, wody,
w zimie są dogrzewane piecykiem, a w przyszłości zostanie im
wybudowana duża wiata.
Właściciel hodowli chętnie przyjmuje gości, rodziny z dziećmi i opowiada historię „jak to
wszystko się zaczęło…”, którą

warto poznać osobiście, odwiedzając tak wspaniałego miłośnika
ptactwa i zwierząt.
W marcu pracownicy Gminnego
Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach gościli w ptaszarni u Pana Romana.
W związku z tym GOK zachęca
dzieci uczęszczające do szkół
podstawowych, do udziału
w konkursie internetowym, który polega na stworzeniu pięknej, kolorowej papugi. Technika
i sposób wykonania pracy jest
dowolny. Może to być wydzieranka lub wyklejanka, rysunek
wykonany kredkami lub farbami,
praca przestrzenna z klocków, gliny lub plasteliny. Wyobraźnia miłośników GOK-u, którzy zawsze
chętnie biorą udział w naszych

Papugi pana Romana (fot. Jacek Fuchs GOK Wołajowice )

konkursach nie zna granic. Zdjęcia wykonanych pracy należy
zamieszczać pod postem konkursowym do 4 maja. Szczegóły zostały opisane na Facebook

fanpage Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach.
Malwina Filańska-Marcych
GOK Wołajowice
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Inwazja Eko-ludków
Rozstrzygnięcie konkursu przeprowadzonego
przez Biblioteki Gminy Hrubieszów.
22 kwietnia obchodziliśmy
Światowy Dzień Ziemi. Jest to
największe ekologiczne święto,
obchodzone od 1970 r. na całym
świecie. W tym dniu obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Wszelkie działania podejmowane

w tym czasie mają przyczynić
się do zwiększenia świadomości wpływu, jaki wywieramy na środowisko i co można
z nim zrobić? Możemy posprzątać swój pokój albo wybrać się
do parku i wyzbierać leżące
tam śmieci albo, jak uczyniły

Praca Zosi Szewczuk lat 5 (fot. Biblioteka Stefankowice)

to Biblioteki Gminy Hrubieszów zorganizować konkurs
na model ”EKO-ludka” z odpadów. Konkurs adresowany był
do dzieci w wieku od 3 do 14 lat,
a jego celem było:
- propagowanie i zachęcanie do
podejmowania działań na rzecz
ochrony środowiska,
- edukacja i kształcenie wyobraźni,
- zachęcanie do myślenia na temat ponownego zastosowania
odpadów,
- doskonała zabawa rozwijająca
inwencje twórcze i zdolności
manualne dzieci.
Konkurs cieszył się bardzo
dużym
zainteresowaniem.
Uczestnicy wykazali się dużą
kreatywnością, przy tworzeniu
Eko- ludków użyto różnorodnych surowców wtórnych. Po
przeglądzie zgłoszonych prac
i burzliwych obradach komisja
postanowiła przyznać cztery
nagrody:
•
Aleksandra Wiśniewska biblioteka Stefankowice,
•
Zosia Szewczuk - biblioteka
Stefankowice,
•
Julia Bojarska - biblioteka
Czerniczyn,
•
Tomasz Pytka - biblioteka
Czerniczyn,

Zdjęcie grupowe „Eko-ludków” (fot. Biblioteki Gminy Hrubieszów)

i wyróżnić następujące prace:
•
Maja Kapłon – biblioteka
Dziekanów,
•
Lena Kula - biblioteka Czerniczyn,
•
Wojciech Strycharz - biblioteka Stefankowice,
•
Nikola Bogucka - biblioteka
Stefankowice,
•
Aleksandra Lipka – biblioteka Moniatycze,
•
Hanna Teterycz - biblioteka
Stefankowice,
•
Lena Stefańska – biblioteka
Stefankowice,
•
Jakub Karpiuk - biblioteka
Kosmów,
•
Mikołaj Karpiuk - biblioteka
Kosmów,

•

Aleksander Klejn - biblioteka Stefankowice,
•
Julia Szewczuk - biblioteka
Dziekanów,
•
Oliwia Lasota - biblioteka
Dziekanów,
•
Wojciech Pytka - biblioteka
Czerniczyn,
•
Jakub Sendecki – biblioteka Czerniczyn,
•
Lena Sendecka- biblioteka
Czerniczyn.
Gratulujemy wszystkim dzieciom i dziękujemy za udział
w konkursie.
Bibliotekarki
Gminy Hrubieszów

Kredens żywności Gminy Hrubieszów
Zapraszamy do zapoznania się z przepisami gminy Hrubieszów,
które będą publikowane na łamach Roztoczańskiego Głosu co
miesiąc. Tym razem przepis na solijankę kresową.
Składniki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 dkg wieprzowej łopatki,
10 dkg kiełbasy,
10 dkg wędzonki,
2 marchewki,
1 duża cebula,
4 ząbki czosnku,
1 pietruszka,
pół selera,
2 łyżki masła,
4 kiszone ogórki i szklanka
zalewy z ogórków kiszonych,
średni por (zielona część),
mały koncentrat pomidorowy,
po dwie łyżki oliwek czarnych, zielonych i kaparów,
ziele angielskie, liście laurowe, pieprz i sól,

•
•
•

cytryna,
koperek, natka pietruszki,
śmietana - kilka łyżek
do przybrania.
Sposób wykonania:

Do garnka wlać 2,5 l wody, włożyć
do niego surowe mięso, dodać
warzywa, liście laurowe i ziele
angielskie. Gotować około 3 godzin tak, by odchodziło od kości.
Następnie odcedzić. Mięso oddzielić od kości i pokroić w paski.
Wrzucić do wywaru i ustawić na
minimalnym ogniu. Cebulę podsmażyć z czosnkiem na maśle.
Dodać koncentrat i dalej smażyć po czym dolać do wywaru
z mięsem. Podsmażyć kiełbasę

i wędzonkę na patelni. Przełożyć
do zupy. Ogórki zetrzeć na grubej tarce. Podsmażyć na patelni,
na której smażyła się kiełbasa.
Odparować wodę, a następnie
dodać do zupy. Dolać zalewę
z ogórków kiszonych, dodać
oliwki oraz kapary. Dodać pieprz
i plasterki cytryny. Solijanka musi
być kwaśna i słona zarazem.
Taki smak można uzyskać dolewając więcej lub mniej zalewy
z ogórków. Solijankę podawać
z kleksem śmietany, posypaną
natką pietruszki lub koperkiem.
Świetnie smakuje z chlebem.
Materiał nadesłany przez
Stowarzyszenie Kobiet Gminy
Hrubieszów „Polskie Kwiaty”

Solijanka kresowa (fot. Stowarzyszenie „Polskie Kwiaty)
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Co warto zobaczyć w Gminie Hrubieszów?
Majówka to idealny czas na wiosenną wyprawę. Warto ten czas spędzić na łonie natury.
Idealnym miejscem do odpoczynku, spacerów oraz rowerowych wycieczek jest grodzisko
w Gródku. To tutaj znajdował się gród Wołyń, wchodzący niegdyś w skład Grodów
Czerwieńskich. Badania archeologiczne datują go już na
VIII wiek, chociaż latopisy
wspominają o nim dopiero
pod koniec X wieku. Wołynianie mieli tu jedno ze swoich
centrów plemiennych. Stąd
nazwa Wołyń rozprzestrzeniła się na część Rusi. Gród stał
na wzniesieniu otoczonym
wokół mokradłami. Stanowił
w ten sposób punkt strategiczny, który w owych czasach strzegł przeprawy przez
Bug. Należy tu wspomnieć,
że gród Wołyń leżał na szlaku z Kijowa do Małopolski.
Warownia ciągle zmieniała
swoją przynależność. Na przełomie X i XI wieku należała
do Rusi Kijowskiej - po zagarnięciu jej w 981 roku przez kijowskiego księcia Włodzimierza.
W 1018 roku zdobył ją Bolesław
Chrobry,
podczas

Czumów. Pałac nad Bugiem (fot. Jacek Fuchs GOK Wołajowice)

i narzędzi codziennego użytku
(noże, przęśliczki, osełki i żelazne grociki), znaleziono rzadko
spotykane enkolpiony (dwuczęściowe zawieszki w kształcie
krzyża z miejscem na relikwię).
Potężne grodzisko, nazywane

Gródek. Wieża widokowa (fot. Jacek Fuchs GOK Wołajowice)

zwycięskiej wyprawy na Kijów.
Po śmierci króla gród ponownie przejęli Rusini. Ostatnie
wzmianki o grodzie pochodzą
z połowy XIII wieku i mówią
o zniszczeniu go przez Mongołów. Niewykluczone jest
jednak, że władający wówczas
Grodami Czerwieńskimi książęta
halicko-włodzimierscy,
zniszczyli własne umocnienia
na rozkaz wodza tatarskiego.
Podczas prowadzonych tutaj
prac wykopaliskowych odkryto
bardzo ciekawe zabytki związane z wczesnośredniowieczem
(VI - XIII w.). Obok toczonych na kole, przeważnie zdobionych naczyń glinianych

przez miejscową ludność Zamczyskiem, położone jest nad
Huczwą, niedaleko jej ujścia
do Bugu. Na wysokich wałach
grodziska powstał przystanek
turystyczny, a dojść do niego
można po drewnianych schodach. Jest tam platforma widokowa oraz zadaszone stoły
piknikowe.
Taras widokowy na Królewski Kąt i okolice, z polową zabudową socjalną, to przystanek turystyczny zbudowany
na wysokich skarpach Gródka,
słynnych z licznej i różnorodnej
roślinności stepowej. Stoi tutaj
wieża widokowa. Możemy stąd
zobaczyć rozległą panoramę

Królewskiego Kąta. To piękne
łąki, z często falującymi trawami lub zalane wodami Bugu,
gdy ten wypuści je ze swego
koryta.
Bagniste pogranicze gródecko
-czumowskie, bo o nim piszemy, było świadkiem przeprawy
Bolesława Chrobrego przez Bug
podczas jego wyprawy na Kijów.
Widać stąd także Pałacyk
w Czumowie, most kolejowy
LHS-u na granicznej rzece Bug
oraz przygraniczną wioskę sąsiedniego państwa - Ukrainy.
Na terenie Gródka, w ostatnich
latach prowadzony jest ekologiczny wypas owiec.
Przez
Gródek
prowadzi
Nadbużański Szlak Rowerowy z Janowa Podlaskiego
do Hrubieszowa, znakowany
na czerwono.
Na terenie gminy Hrubieszów,
szlak prowadzi przez: Stefankowice-Kolonia (kopiec-mogiła z okresu I wojny światowej;
wioska tematyczna Einstein
na Łące) - Stefankowice (Makieta wsi Stare Stefankowice; park
podworski z XIX-wieczną kuźnią; stanowisko sosny czarnej)
- Ubrodowice (kopiec-mogiła
z okresu I wojny światowej) Białoskóry (Strzelecki Park Krajobrazowy; Trzy Krzyże - pomnik dziękczynny) - Szpikołosy
(mogiły z okresu I wojny światowej; drewniany kościółek dawna cerkiew greckokatolicka
z 1801 r.) - Dziekanów (pomnik
Stanisława Staszica; zarządcówka Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego i kuźnia TRH, obiekty prywatne;

grobowiec pierwszego prezesa
TRH - Józefa Grotthusa i jego
żony Tekli; kaplica grobowa
rodziny Grotthusów) - Moroczyn (ruiny zespołu dworskiego
z XIX w.; wioska tematyczna
Wioska Strachów - Bajkowa
Kraina Gotanii) - Teptiuków
(nadbużańskie oczka wodne) - Gródek (średniowieczne
grodzisko - kraniec ścieżki historyczno-przyrodniczej „Królewski Kąt”; tutaj i w okolicach
można wypatrzeć żołnę, jest to
miejsce częstych prac wykopaliskowych) - Hrubieszów.
Będąc na wieży widokowej w Gródku warto odwiedzić Pałacyk w Czumowie,
obiekt położony nad zakolem
Bugu, zaprojektowany przez
dwóch architektów włoskich,
wzniesiono dla Pohoreckich
w II poł. XIX wieku. Trzy stulecia wstecz istniała tu strażnica
nadbużańska - zameczek rycerski. To pozwoliło wykorzystać

pozostałości dawnej baszty
do uformowania obecnego pałacu. Na przestrzeni wielu lat pałacyk miał wielu użytkowników.
W czasie I wojny światowej
Austriacy założyli tutaj szpital polowy. Pożar wywołany
działaniami bojowymi pozostawił po sobie wiele zniszczeń. Na początku II wojny
światowej stacjonujący tu żołnierze radzieccy spalili wyposażenia wnętrz, zaś Niemcy
okupujący później obiekt, zakładając placówkę graniczną,
wycieli drzewa zasłaniające
widok na ówczesną granicę
z ZSRR. Po zakończeniu działań wojennych pałacyk zajęto na strażnicę WOP. Później
umieszczono w nim szkołę. Obecnie ma kilku właścicieli. W południowo-wschodniej części organizowane są
m.in. imprezy krajoznawczo - turystyczne. Dodajmy,
że w piwnicach pałacyku urządzono ciekawą Izbę Regionalną. Natomiast na piętrze
znajduje się miejsce pamięci
poświecone prof. Wiktorowi Zinowi.
Gródek i Czumów łączy ścieżka
edukacyjna, nazwana Ścieżką historyczno - przyrodniczą
„Królewski Kąt”. Trasę ścieżki
wyznacza siedem przystanków: przystanek 1 - Grodzisko
w Gródku, przystanek 2 - Murawy kserotermiczne; przystanek
3 - Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu; przystanek 4 - Błonia Nadbużańskie;
przystanek 5 - Żołna; przystanek 6 - Rzeka Bug; przystanek
7 - Pałacyk w Czumowie.
Jacek Fuchs
przewodnik turystyczny
GOK Wołajowice
Malwina Filańska-Marcych
GOK Wołajowice

Gródek. Panorama Królewskiego Kąta (fot. Jacek Fuchs GOK Wołajowice)
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Klub Seniora „Srebrne Świerki”
W maju Klub Seniora „Srebrne Świerki” świętuje swoją 12. rocznicę
powstania. Przez te wszystkie lata seniorzy rozwijali talenty podczas
warsztatów, dzielili się swoją wiedzą, tańczyli i korzystali z piękna
życia. Pandemia uniemożliwiła dalsze spotkania, jednak seniorzy z
niecierpliwością oczekują powrotu do Klubu.
Klub Seniora „Srebrne Świerki” powstał 7 maja 2009 roku,
a jego siedziba znajduje się
w Kułakowicach Trzecich. Przewodniczącą została wybrana
pani Weronika Siatka.
Początkowo klub liczył 17 osób.
Po rozpoczęciu działalności

i muzykę” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
w wysokości 1500 zł.
W 2012 roku część członków
klubu brała udział w projekcie
„Aktywni Seniorzy w Akcji”,
realizowanym przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze

uczestniczyli
w
warsztatach teatru wiejskiego oraz
brali udział w wycieczce
na Roztocze. Sami również
prowadzili wolontarystycznie
warsztaty, ucząc młodsze pokolenie różnych umiejętności
np. wykonywania kwiatów

Spektakl „Wróćmy do przeszłości – darcie pierza” (fot. GOK Wołajowice)

seniorzy założyli zespół śpiewaczy pod tą samą nazwą.
W grudniu 2009 roku członkowie klubu otrzymali grant na
realizację projektu „Aktywni
Seniorzy razem przez śpiew

Jutro” Lokalna Grupa Działania. W tym projekcie seniorzy
korzystali: z wizyty studyjnej
do Warszawy, z kursu obsługi
komputera, z zajęć z choreoterapii i zdrowego żywienia,

Spektakl „Wróćmy do przeszłości – darcie pierza” (fot. GOK Wołajowice)

i ozdób z papieru, robótek
na drutach.
Od 15 września 2013 roku seniorzy rozpoczęli realizację
projektu „Śladami tradycji”
w ramach ogólnopolskiego
projektu „Seniorzy w Akcji”,
realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych
„ę”, finansowane przez Polsko
-Amerykańską Fundację Wolności. Dzięki pozyskanej dotacji członkowie klubu mogli
przygotować i wystawić dwa
widowiska teatralne: „Wigilia z kolędnikami” i „Sobótki”,
do których seniorzy włączyli
trzynaścioro uczniów z miejscowej szkoły. W ramach dotacji odbył się również wyjazd
do teatru na spektakl połączony z warsztatami oraz wyjazd
na przegląd kapel i śpiewaków
do Kazimierza Dolnego.
Klub Seniora realizował również projekt prowadzony przez
Gminny Ośrodek Kultury

Jubileusz 10-lecia Klubu Seniora „Srebrne Świerki” (fot. GOK Wołajowice)

w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach „Wschodnia Strona Animacji” dofinansowano
ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury Inicjatywy
lokalne 2019. W ramach tego
projektu seniorzy przygotowali
spektakl „Wróćmy do przeszłości - darcie pierza”, który cieszył
się ogromnym zainteresowaniem. Seniorzy całe widowisko przygotowali sami. Zaczęli
od zbudowania scenariusza,
który powstał na podstawie
ich wspomnień z lat młodzieńczych. Własnymi rękoma przygotowali dekorację i część kostiumów.
Klub Seniora aktywnie uczestniczy w uroczystościach odbywających się na terenie naszej
gminy, są to m.in. dożynki,
przeglądy kolęd, piosenek ludowych, biesiadnych, pieśni żołnierskich i maryjnych.
„Srebrne Świerki” posiadają
na swoim koncie również występy na terenie województwa,
m.in. w Puławach, Stalowej
Woli, Lublinie i Dęblinie.
Jeszcze przed wybuchem pandemii, kiedy życie towarzyskie
miało zupełnie inny wymiar,

„Srebrne Świerki” brały udział
w spotkaniach integracyjnych
z uczestnikami Klubu Seniora „Sybaryci” w Janowie Lubelskim oraz „Biedronkami”
ze Ślipcza. Pandemia spowolniła działanie całego społeczeństwa, członkowie klubu obecnie nie spotykają się. Gminny
Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach jest
w stałym kontakcie z przewodniczącą klubu panią Weroniką
Siatką, która podczas rozmowy telefonicznej podsumowuje
historię „Srebrnych Świerków”
słowami: W czasie naszej działalności odeszło od nas na zawsze
7 osób oraz instruktor. Obecnie
klub liczy 8 osób. W ciągu tych
lat wystawiliśmy 5 widowisk obrzędowych, wiele scenek kabaretowych i recytacji, wykonaliśmy
wiele robótek ręcznych. Obecnie
jesteśmy na etapie przygotowań
do otwarcia Izby Pamięci i wystawy rękodzieła.
Weronika Siatka
Klub Seniora
„Srebrne Świerki”
Malwina Filańska-Marcych
GOK Wołajowice

Jubileusz 10-lecia Klubu Seniora „Srebrne Świerki” (fot. GOK Wołajowice)
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Ser „Haluni” i inne nowości OSM Krasnystaw
Gdy zamojska mleczarnia miała połączyć swoje siły z Okręgową
Spółdzielnią Mleczarską Krasnystaw pojawiły się wśród wielu
osób wątpliwości, czy Zamojski Zakład nie zostanie zamknięty.
Dziś w Zamościu pojawiają się nowe produkty takie jak ser
„Haluni”, który podbija polski rynek.
Jak każdy zakład, mleczarnia
w Zamościu posiada długą
i barwną historię. W tym przypadku zakład ukierunkowany
był na rozwój, do czego sukcesywnie dążył.
- Początki Spółdzielni zarejestrowane są na rok 1926. Inicjatorem był Stefan Bauer, który
był wówczas dyrektorem Szkoły
Rolniczej w Janowicach. Wraz
z adwokatem Tomaszem Czarnickim zachęcił kilku rolników
do założenia Spółdzielni. Motywacją było wykorzystanie
lokalnego mleka, a jednocześnie zabezpieczenie potrzeb
żywieniowych mieszkańców
Zamościa. Po dwóch latach
Spółdzielnia połączyła się z podobnym zakładem mieszczącym
się w Starym Zamościu. Od
1974 roku Spółdzielnia miała
swoją siedzibę przy ulicy Kilińskiego – przypomniał kierownik produkcji mleczarskiej
w Zamościu, Jacek Adamowicz.
Początki Spółdzielni były jednak bardzo skromne.
- Panowie zaczynali tylko od
dwóch urządzeń: wirówki i masielnicy. Z początku produkowane były tylko śmietana i masło –
dodał brygadzista proszkowni,
Marek Zwolan.
Rozwój Spółdzielni następował jednak w szybkim tempie.
Dzienny skup mleka przed
1974 rokiem, gdy mleczarnia znajdowała się jeszcze na
Rynku Solnym, wynosił około
16 tys. litrów. W skład mleczarni wchodziło zaledwie kilkunastu rolników. Pozostali nie
byli zrzeszeni. W szczytowym
okresie funkcjonowania zamojska mleczarnia w latach
’90 przerabiała 200 tys. litrów
mleka dziennie, a członków zakładu było około 500. Świadczy
to o dynamicznym rozwoju
firmy i wysokim zapotrzebowaniu na lokalne produkty
wysokiej jakości. Głównym
produktem kupowanym przez
mieszkańców były sery typu
holenderskiego – żółty Zamojski Ser, dla którego przygotowana była specjalna receptura. Produkowany był także ser
typu gouda, puławski, morski, warmiński, liliputy, ser
salami, a także wędzony ser
typu rolada ustrzycka oraz ser

topiony. Na rynku pojawiły
się także takie produkty jak:
twarogi, mleko spożywcze,
śmietana, smakowe maślanki
i kefiry.
Ważną datą w historii Zakładu
stało się przyłączenie do OSM
Krasnystaw.
- Zakładem produkcyjnym staliśmy się w 2004 roku po połączeniu ze Spółdzielnią Mleczarską
w Krasnymstawie. Dzięki temu
mogliśmy zjednoczyć siły i liczyć
się na rynku jako wielki producent – wyjaśnił kierownik Jacek
Adamowicz.
Ta decyzja pomimo obaw okazała się bardzo rozwijająca
i przyszłościowa.
- Doszło do reorganizacji, modernizacji, remontów i przeprofilowania zakładów, żeby nie produ-

OSM Krasnystaw pojawił się
w listopadzie 2020 roku.
- Jest to ser przeznaczony
ze wskazaniem na grillowanie.
Jest on bardzo smaczny. To
typowy produkt pojawiający
się we Włoszech, a także w Turcji.
Dziś oferujemy go także Państwu
w Polsce. W tej chwili nasze zdolności produkcyjne wynoszą około
100 ton sera na miesiąc. Jeszcze
rok temu mało kto znał tego typu
ser. Dziś możemy spokojnie powiedzieć, że ser sprzedaje się bardzo dobrze i jego sprzedaż wciąż
rośnie. Mamy nadzieję, że nasz
produkt będzie produkowany
na całą Polskę i będzie bardziej
rozpoznawalny niż ser Zamojski
– zaznaczył Jacek Adamowicz.
Sezon grillowy, który właśnie
się rozpoczyna jest idealną

Ser Haluni (fot. OSM Krasnystaw)

kować tych samych produktów
– dodał specjalista do spraw
technicznych, Waldemar Kowal.
Siedziba Zamojskiej Mleczarni pozostała w tym samym
miejscu i nadal produkuje
sztandarowy produkt jakim
jest ser żółty. Rozwój Spółdzielni sprawił, że na rynku
zaczęły pojawiać się także
nowe produkty. Przykładem
jest ser grillowo-sałatkowy
„Haluni”, który w produkcji

okazją do spróbowania sera
„Haluni”. Poza wyjątkowym
smakiem, produkt zawiera
także wiele wartości odżywczych, a co jest najważniejsze,
tworzony jest z lokalnego mleka, słynącego z doskonałej jakości. Jest on źródłem wielu
drogocennych witamin, minerałów oraz składników odżywczych. 100g dostarcza 313 kcal,
25 g tłuszczu, 2 g węglowodanów oraz 20 g pełnowartościowego białka. Jest źródłem ma-

Waldemar Kowal, Marek Zwolan, Jacek Adamowicz (fot. Łukasz Kot)

gnezu, potasu, białka oraz sodu.
Warto łączyć go z sałatkami
i warzywami, dzięki czemu
wartość produktu zostanie
wzbogacona o witaminę C
i błonnik.
- Ser Haluni jest bogaty między
innymi w witaminę B, A, D, K
i E. Wyśmienicie nadaje się do
sałatek. A wiem co mówię, bo jestem smakoszem sałatek i szczerze polecam go, jako zdrową
przekąskę – zachęcił do spróbowania produktu Marek Zwolan.
Ser podawany na zimno może
być wykorzystany między innymi na kanapki z szynką.
Często jest składnikiem potraw
makaronowych, choć nie brakuje także amatorów podawania go na słodko, oblanego miodem i posypanego sezamem.
Wszechstronne wykorzystanie
sera daje szansę na rozwój kulinarnej wyobraźni.
- Jest to ser półtwardy, który
topi się w wysokiej temperaturze. Można zatem jeść go zarówno na zimno, jak i smażyć, piec
czy też grillować. Wystarczy
odrobinę oliwy z oliwek bądź
masełka serwatkowego i pięknie przyrumienia się z obu stron.
Wystarczy dodać pomidorka i doznania smakowe są niesamowite
– dodał Waldemar Kowal.
Ser „Haluni” sprawił, że na rynku pojawił jeszcze jeden mleczny specjał.
- Masełko serwatkowe to także nowy produkt, który pojawił
się wraz z serkiem „Haluni”. Podczas produkcji tego sera powstaje
serwatka, w której zostają jednostki tłuszczu. Podczas odwirowywania go powstaje śmietanka.
Prezes Spółdzielni podjął decyzję, że z tej śmietanki będziemy
produkować masło serwatkowe.
Jest to identyczne masło jakie
znamy powszechnie, z tą różnicą,
że powstaje ono w wyniku odwirowania serwatki i jest znacznie
i dzięki temu łatwiej się smaruje

na pieczywie. Jest bardzo smaczne, a na dodatek tańsze - dopowiedział Jacek Adamowicz.
Produkcja tego typu sera stanowiła wyzwanie dla pracowników OSM Krasnystaw. Nieznany do końca w Polsce produkt
był wielką zagadką. Jednak ciekawość i chęć osiągnięcia celu
sprawiły, że jakość sera osiągnęła wysoki poziom.
- Technologia wyrobu niewiele
odbiega od tradycyjnej produkcji
w rejonie Morza Śródziemnego.
Wymaga zaangażowania wielu
osób, ich pracy ręcznej i poświęcenia. Dzięki produkcji sera „Haluni” zwiększyło się zatrudnienie
w Spółdzielni – przyznał Jacek
Adamowicz.
Zakład w Zamościu rozwija się,
a rosnąca produkcja przyczynia
się do nawiązania współpracy
z innymi, lokalnymi firmami.
Wyrób serka „Haluni” czyni
Spółdzielnię wyjątkową na skalę całego kraju.
- Gama produktów w Spółdzielni jest szeroka, dzięki czemu
nie musimy obawiać się o funkcjonowanie Zakładu. Ser żółty
produkowany jest przez wiele
firm, natomiast nasz najnowszy
produkt, jakim jest ser „Haluni”,
jest wyrabiany w Polsce przy
współpracy z partnerem Cypryjsko Tureckim GFB Dairy Products Sp z o.o. Mamy możliwość
zawojowania rynku podobnie jak
zwojowaliśmy go zsiadłym mlekiem, które także produkowany
był pierwotnie w Zamościu –
podsumował Jacek Adamowicz.
Bezsprzeczną zaletą Spółdzielni oraz nowego produktu jest
fakt, że wyrób dokonywany jest
lokalnie, przez lokalnych pracowników, przy wykorzystaniu
mleka od rolników pochodzących z Zamojszczyzny i okolic.
- Uruchamiajmy lokalny patriotyzm – zachęcił Marek Zwolan.
Joanna Suszko
Ewa Monastysrka

12

Nr 5 [77] Maj 2021	

www.radiozamosc.pl

Życie wokół nas

„Hipopotam” sfilmowany.
24 kwietnia w Roztoczańskim Parku Narodowym została
uwieczniona kadrami filmu historia zrzutowiska „Hipopotam”.
Jak przyznali inicjatorzy akcji, mało osób jest świadomych,
że na Roztoczu znajdowało się największe w Polsce zrzutowisko.
Nakręcenie filmu o zrzutowisku „Hipopotam” stanowi inicjatywę oddolną, której podjął się Jarosław Antoszewski
z Jednostki Strzeleckiej 2019
w
Tomaszowie
Lubelskim
oraz prof. historii wojskowości,
Andrzej Olejko. Pozostaje pytanie, co tak naprawdę wydarzyło
się niedaleko Górecka Starego we
Floriance?

- Rok 1944 przyniósł pierwszy
zrzut na zrzutowisku „Hipopotam” - największym bastionie zrzutowym jaki znajdował
się w skali całej Polski. Była
to operacja powietrzna lotnictwa
specjalnego
aliantów.
W tym miejscu nastąpiło 6 zrzutów,
z czego pierwszy zrzut był najważniejszy. Dziś dysponujemy
niebywałą techniką, by odnaleźć

W filmie brali udział rekonstruktorzy (fot. Ewa Monastyrska)
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zrzutowisko w ciemni nocy. Wówczas nawigator operował tylko
i wyłącznie suwakami logarytmicznymi, swoją wiedzą, oparciem
o gwiazdy i oparciem ze strony
Najwyższego. Każda maszyna na
pokładzie miała 10 zasobników
i 12 paczek. Pierwszy zrzut przyniósł na „Hipopotama” 30 zasobników i 36 paczek, to są prawie
3 tony materiału wojennego: broni,
amunicji, radiostacji, butów, materiałów wybuchowych, lekarstw
i wszystkiego tego, czego potrzebowało leśne wojsko - przypomniał
historię zrzutowiska prof. Andrzej Olejko.
Tę niezwykłą historię postanowiono sfilmować, uwiecznić,
a następnie za darmo przekazać
wszystkim
zainteresowanym,
by historia zrzutowiska stała się
bardziej znana.
- Na terenie Roztoczańskiego Parku
Narodowego kręcimy drugi dzień
zdjęć. Pierwszy dzień kręcony był

Ekipa filmowa podczas kręcenia zdjęć (fot. Ewa Monastyrska)

na lotnisku aeroklubu w Radawcu
i w gminie Zarszyn, skąd pochodził
organizator zrzutów, mjr Gryglewicz. Na Roztoczu kręcimy sceny
odbioru pierwszego zrzutu na zrzutowisku „Hipopotam”. Miejsce niezwykłe, choć bardzo zapomniane.
Chcemy upamiętnić to wydarzenie
za pomocą fabularyzowanego dokumentu. Naszą inicjatywę wsparła wójt gminy Zarszyn, Magdalena
Gajewska, która sfinansowała profesjonalną ekipę filmową. Pozostałe koszty ponieśliśmy sami. Budżet
był praktycznie zerowy – wyjaśnił
Jarosław Antoszewski.
W akcję zaangażowanych było
około 40 osób z różnych grup
rekonstrukcyjnych, którzy postanowili wziąć udział w filmie
bez żadnego wynagrodzenia, poświęcając swój czas i wysiłek.
Film kręcony był dokładnie tego
samego dnia, kilkadziesiąt lat
później. Dzięki zgodności cza-

su i miejsca, film odzwierciedli
realizm wydarzeń. W lipcu na terenie RPN, w miejscu zrzutowiska
zostanie umieszczona tablica informująca o historii zrzutowiska. Także
w tym czasie odbędzie się premiera
filmu. Zostanie on wyświetlony w
Roztoczańskim Parku Narodowym,
który współpracuje przy realizacji
filmu.
- Obszar dzisiejszego Parku, był
świadkiem wielu wydarzeń historycznych.
Przez
Floriankę
przechodziły zrzuty i były tu magazynowane. Roztoczański Park Narodowy realizuje przede wszystkim
swoje zadania statutowe, ustawowe,
takie jak ochrona zagrożonych gatunków. Zachowujemy jednak także
wartości kulturowe i historyczne, które
przywracają pamięć o ważnych wydarzeniach dla naszego kraju – powiedział dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego, Andrzej Wojtyło.
Ewa Monastyrska
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Życie Gminy Tomaszów Lubelski

Gmina Tomaszów Lubelski
i jej kulturowe dziedzictwo.
Gmina Tomaszów Lubelski dokłada wszelkich starań, by zadbać
o upamiętnienie dziejów, kultury i tradycji regionu.
Z inicjatywy Marzeny Czubaj-Gancarz, wójta Gminy Tomaszów Lubelski została wydana książka pt.
„Dzieje miejscowości Gminy Tomaszów Lubelski”. Autorami publikacji są: Ewa i Józef Niedźwiedź
oraz Marzena Czubaj – Gancarz.
Jest to zbiór historii miejscowości gminnych, opatrzony licznymi
zdjęciami zebranymi od mieszkańców gminy Tomaszów Lubelski,
sołtysów i radnych. W publikacji
przedstawiono rys historyczny
miejscowości gminy Tomaszów
Lubelski, najważniejsze wydarzenia i postacie osób kształtujących
ich dzieje. Książka opatrzona jest
licznymi przypisami, ilustracjami
i fotografiami dokumentującymi wydarzenia z minionych lat.
Powstała z myślą o zachowaniu
bogatego dziedzictwa kulturowego gminy Tomaszów Lubelski.
Wydanie książki sfinansowano
środkami europejskimi w ramach
projektu pn. „Dzieje miejscowości

gminy Tomaszów Lubelski” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”.
Wydano 2,2 tysiąca egzemplarzy
publikacji, które zostaną bezpłatnie udostępnione mieszkańcom.
Na stronach internetowych gminy
Tomaszów Lubelski udostępniono
również link do treści publikacji.
Nie jest to jedyna inicjatywa wójt

Marzeny Czubaj-Gancarz w zakresie promowania dziedzictwa
kulturowego gminy Tomaszów
Lubelski. W latach 2017-2018
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych dla Rozwoju Wsi Łaszczówka zrealizowało projekt pn.
„Renowacja kapliczek przydrożnych na terenie Gminy Tomaszów
Lubelski”. W ramach projektu

Kapliczka w Pasiekach (fot. M. Miecznik-Borkowska )

Autorzy książki (fot. UG Tomaszów Lub.)

wykonano renowacje i oznakowano 10 przydrożnych kapliczek
w miejscowościach: Pasieki, Ruda
Wołoska, Majdan Górny, Justynówka, Nowa Wieś, Rogóźno, Przeorsk i Podhorce. Zakres renowacji został indywidualnie dobrany
do danej kapliczki i obejmował piaskowanie, pomalowanie i zakonserwowanie obiektów sakralnych.
Przy wszystkich kapliczkach przydrożnych umieszczono metalowe
ogrodzenie z elementami ozdobnymi. Wokół kapliczek wykonano
nasadzenia krzewów i kwiatów
ozdobnych. Zamysłem renowacji
kapliczek było podtrzymanie i kultywowanie tradycji modlitewnych
spotkań majówkowych i różańcowych na terenie gminy – tak jak
dawniej bywało. Projekt dofinansowano środkami europejskimi
za pośrednictwem Lokalnej Grupy
Działania „Roztocze Tomaszowskie”. Obok renowacji kapliczek

wydano ilustrowaną publikację
pt. „Nasza tradycja – Figurki,
kapliczki i krzyże przydrożne
w Gminie Tomaszów Lubelski”,
zawierającą zdjęcia i opisy małej
architektury sakralnej na terenie
gminy.
Grzegorz Gałan

Klepacz (fot. M. Miecznik-Borkowska )
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Program Katolickiego Radia Zamość
Poniedziałek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
01:00 Muzyczny przekładaniec
03:00 Głosy Kniei/Z powołanymi o
powołanych/Misyjne spotkania/
Inżynieria duchowości
05:10 Poranny pacierz i Godzinki
05:50 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:25 Semper Fidelis
06:28 Radiowy Słownik Biblijny
06:30 Transmisja Mszy św.
z Sanktuarium MB
Szkaplerznej w Tomaszowie.
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o rodzinie
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/
Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/ Serwis z przejść
granicznych/Prognoza pogody
11:00		 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
11:40		 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:50		 Boże Słowo
11:55		 Pasterski Głos
12:00 Regina Coeli
12:05		 Wiadomości/ Serwis
sportowy/Prognoza pogody
12:10		 Piosenka Tygodnia
12:15		 Książka na antenie
12:30		 Wiadomości z życia Kościoła
12:35		 Semper Fidelis
12:40 Verbum Ecclesiae
12:50		 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
13:10		 Muzyka do obiadu/
Niedziela Radiowa
14:00 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
14:10		 Piosenka Tygodnia
14:20 Posługa egzorcysty
14:40 Patron Dnia
14:50 Katecheza o rodzinie
14:55		 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20		 Ewangelia dnia
15:25		 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień?
17:10		 Zjednoczeni w Duchu
17:58		 Radiowy Słownik Biblijny
18:00 Transmisja Mszy św.
z kościoła MBKP w Zamościu
18:55		 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:30 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Misja specjalna
21:00 Apel Jasnogórski
21:20		 Katecheza o rodzinie
21:30		 Audycje samorządowe
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień?
23:45 Verbum Ecclesiae
23:55 Pasterski Głos
Wtorek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Zjednoczeni w Duchu
03:00 Misja specjalna
05:10 Poranny pacierz i Godzinki
05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:25 Semper Fidelis
06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Józefa w Tomaszowie.
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości/Radio z
kierowcą/Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza biblijna
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/Serwis z przejść
granicznych/Prognoza pogody
11:00		 Wiadomości/Radio z
kierowcą/Prognoza pogody

11:40		
11:50		
11:55		
12:00
12:05		
12:10		
12:15		
12:30		
12:35		
12:40
12:50		
13:00
13:10		
14:00
14:10		
14:20
14:40
14:50
14:55		
15:00
15:20		
15:25		
15:40
16:00
17:10		
17:40
17:58		
18:00

Złota Księga Dobrodziejów Radia
Boże Słowo
Pasterski Głos
Regina Coeli
Wiadomości/ Serwis
sportowy/Prognoza pogody
Piosenka Tygodnia
Książka na antenie
Wiadomości z życia Kościoła
Semper Fidelis
Verbum Ecclesiae
Radiowa kuchnia
Wiadomości/ Prognoza pogody
Muzyka do obiadu
Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
Piosenka Tygodnia
Książki na fali
Patron dnia
Katecheza biblijna
Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Ewangelia dnia
Złota Księga
Dobrodziejów Radia
Rozmowa Dnia
Co przyniósł dzień?
Reportaż Głosu Ewangelii
(1,3 wt.)/Audycja
pielgrzymkowa (2,4 wt.)/
Kwadrans sejmowy (1,3 wt.)
Radiowy Słownik Biblijny
Transmisja Mszy św.
z zamojskiej katedry
Semper Fidelis
Różaniec
Złota Księga Dobrodziejów Radia
Dobranocka
Nocna zmiana
Apel Jasnogórski
Katecheza biblijna
Music Box
Książka na antenie
Co przyniósł dzień?
Verbum Ecclesiae
Pasterski Głos

18:55		
19:00
19:35		
19:50
20:00
21:00
21:20		
21:30		
22:40
23:00
23:45
23:55
Środa
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Nocna zmiana
03:00 Music Box
05:10 Poranny pacierz i Godzinki
05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:25 Semper Fidelis
06:28 Radiowy Słownik Biblijny
06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Jana Pawła II
w Biłgoraju
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości/Radio z
kierowcą/Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o życiu Jezusa
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/ Serwis z przejść
granicznych/Prognoza pogody
11:00		 Wiadomości/
Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
11:40		 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Regina Coeli
12:05 Wiadomości /Serwis
sportowy/Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:40 Verbum Ecclesiae
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/
Prognoza pogody
13:10 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/ Serwis
sportowy/Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Zdrowo i naturalnie
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza o życiu Jezusa
14:55 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

15:20
15:25
15:40
16:00
17:10

Ewangelia dnia
Złota Księga Dobrodziejów Radia
Rozmowa Dnia
Co przyniósł dzień?
Kobiety na medal/W świecie
PSONI/Ludzie z pasją/
Catechesi Tradendae
17:58 Radiowy Słownik Biblijny
18:00 Transmisja Mszy św.
z kościoła pw. Świętej Bożej
Opatrzności w Zamościu
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 AMDG
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza o życiu Jezusa
21:30 Porozmawiajmy o.../
Pójdź za Mną!
23:00 Co przyniósł dzień?
23:45 Verbum Ecclesiae
23:55 Pasterski Głos
Czwartek
00:00 Bogurodzica
00:02 Boże Słowo
00:05 Ewangelia dnia
00:10 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:20 SKKM
03:00 Porozmawiajmy o.../
Pójdź za Mną!
05:10 Poranny pacierz i Godzinki
05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:25 Semper Fidelis
06:50 Patron dnia
07:00 Wiadomości/ Prognoza pogody
07:08 Radiowy Słownik Biblijny
07:10 Transmisja Mszy św. z Bazyliki
św. Piotra w Watykanie
08:00 Wiadomości/Radio z
kierowcą/Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o kapłaństwie
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
		 Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/Serwis z
przejść granicznych/
		 Prognoza pogody
11:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Regina Coeli
12:05 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:10 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:40 Verbum Ecclesiae
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/ Prognoza pogody
13:10 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Zapowiedzi diecezjalne
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza o kapłaństwie
14:55 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Ewangelia dnia
15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień?
17:10 Zamojszczyzna mniej znana/
Podróże dalekie i bliskie
17:58 Radiowy Słownik Biblijny
18:00 Transmisja Mszy św.
z kościoła pw. św. Brata Alberta
w Zamościu/
		 Transmisja Mszy św. kościoła
w Dąbrowicy (2 czw.m-ca)
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Świat jest ciekawy
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza o kapłaństwie
21:30 Króluj nam Chryste
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień?
23:45 Verbum Ecclesiae
23:55 Pasterski Głos
Piątek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia

00:20
00:30
01:00
03:00
05:10
06:00
06:10
06:15
06:25
06:28
06:30

Złota Księga Dobrodziejów Radia
Poradnik radiowy
Świat jest ciekawy
Króluj nam Chryste
Poranny pacierz i Godzinki
Wiadomości z życia Kościoła
Pasterski Głos
Ewangelia dnia
Semper Fidelis
Radiowy Słownik Biblijny
Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
07:00 Wiadomości/ Prognoza pogody
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości/Radio z
kierowcą/Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o wierze
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/ Serwis
sportowy/Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/Serwis z przejść
granicznych/Prognoza pogody
11:00 Wiadomości/ Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Regina Coeli
12:05 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:40 Verbum Ecclesiae
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
13:10 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Zapowiedzi sportowe
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza o wierze
14:55 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Ewangelia dnia
15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa dnia
16:00 Co przyniósł dzień?
17:10 Lasy na Kresach
17:40 Leśny Flesz
17:58 Radiowy Słownik Biblijny
18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Jana Chrzciciela
w Lipsku
k. Zamościa (1 pt.m-ca)/
z santuarium w Nabrożu
18:55 Semper Fidelis
19:00 Koronka do Przenajdroższej
Krwi Pana Jezusa
20:00 Siloe
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza o wierze
21:30 Exodus młodych
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień?
23:45 Verbum Ecclesiae
23:55 Pasterski Głos
Sobota
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Siloe
03:00 Exodus Młodych
05:10 Pacierz i Godzinki
05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:25 Semper Fidelis
06:28 Radiowy Słownik Biblijny
06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. Narodzenia NMP
w Strzyżowie
07:15 Amerykańska Częstochowa
07:50 Patron dnia
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza maryjna
08:40 Biuro prasowe Jasnej Góry
09:00 Wiadomości/
		 Prognoza pogody
09:15 Przegląd prasy katolickiej
10:00 Wiadomości/
		 Prognoza pogody
10:15 Leśne Radio
11:00 Wiadomości/
		 Prognoza pogody
11:15 Audycje samorządowe
11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia

11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
13:00
13:10

Boże Słowo
Pasterski Głos
Regina Coeli
Wiadomości/Prognoza pogody
Piosenka Tygodnia
W duchu św. Dominika
Wiadomości/Prognoza pogody
Zamojszyzna mniej znana/
Podróże bliskie i dalekie
14:00 Wiadomości/Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza maryjna
14:58 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Ewangelia Dnia
15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Felieton Fundacji „Pomoc
Kościołowi w Potrzebie”
16:00 Wiadomości z życia Kościoła/
Prognoza pogody
16:10 Piosenka Tygodnia
16:15 Aktualności Radia
Watykańskiego
16:40 Kwadrans organowy
17:15		 Szkoły z wartościami/
Kwadrans akademicki/
Młodzi o młodych i dla młodych
18:00 Transmisja Mszy św.
z sanktuarium MB Łaskawej
w Lubaczowie
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Roztoczańska Lista
Przebojów Ludowych
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza maryjna
21:30 Muzyczne retrospekcje
		 - ks. Wojciech Iwanicki
23:55 Pasterski Głos
Niedziela
00:00 Bogurodzica
00:05 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
00:15 Księga
05:10 Pacierz i Godzinki
06:28 Radiowy Słownik Biblijny
06:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:50 Katecheza niedzielna
07:00 Transmisja Mszy Świętej
z sanktuarium Nawiedzenia
NMP w Krasnobrodzie
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza
o fundamentach wiary
08:40 Patron dnia
08:50 Semper Fidelis
09:00 Księga
10:10 Piosenka Tygodnia
10:15 W duchu św. Dominika
11:10 Rozmowa Tygodnia
11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:50 Pasterski Głos
11:55 Radiowy Słownik Biblijny
11:58 Regina Coeli
12:00 Transmisja Mszy św.
z zamojskiej katedry
13:05 Semper Fidelis
13:10 Katecheza niedzielna
13:30 Muzyczny przekładaniec
14:45 Patron dnia
14:50 Katecheza o
fundamentach wiary
14:58 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Koncert życzeń
16:10 Piosenka Tygodnia
16:45 Aktualności Radia
Watykańskiego
17:10 Niedziela Radiowa
17:58 Radiowy Słownik Biblijny
18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Michała Archanioła
w Zamościu
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Głosy Kniei/Z powołanymi o
powołanych/Misyjne spotkania/
Inżynieria duchowości
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza o
fundamentach wiary
21:30 Okruchy Tygodnia
22:40 Posługa egzorcysty
23:10 Reportaż Fundacji
Głos Ewangelii
23:55 Pasterski Głos
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Dla Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość

Drodzy Przyjaciele Katolickiego Radia Zamość!
Katolickie Radio Zamość jest powołane do służby. Służy przede
wszystkim słuchaczom informacjami, reportażami, modlitwą, katechezą, audycjami, transmisjami
i dobrym słowem, ale też pełni
różnorakie funkcje promocyjne
i edukacyjne. Nowy, 2021 rok,
to czas wielkich wyzwań także
dla naszej Rozgłośni. Planujemy
poszerzać tematykę poruszaną
na falach naszego Radia, wprowadzać nowe, ciekawe audycje,
angażować kapłanów naszej diecezji, samorządowców oraz ludzi
świeckich do ścisłej współpracy,
by działalność Rozgłośni zawsze
przynosiła obfite owoce. Nieustannie poprawiamy warunki
techniczne, a także uzupełniamy
studio radiowe, by jakość emisji
była na najwyższym poziomie.
Chcemy się z Wami dzielić tym,
co ważne i być obecni w Waszych
domach zarówno w chwilach
trudnych, takich jak pandemia,
jak i tych radosnych. Katolickie
Radio Zamość wspierane jest
przez Was zarówno przez modlitwę jak i poprzez dobrowolne
wpłaty, dzięki czemu działalność
Rozgłośni może być nadal prowadzona niezależnie od innych

stacji radiowych. O każdym z Was
pamiętamy w codziennej modlitwie, a także w audycji Złota Księga Dobrodziejów Radia. Dzięki
Wam możemy nadal się rozwijać
i dzielić tym, co wartościowe. Aby
ta działalność mogła być jak najbardziej owocna chcielibyśmy zaprosić Was do wspierania naszej
rozgłośni poprzez:
HONOROWY COMIESIĘCZNY
„ABONAMENT”
Ustaw stałe zlecenie przelewu:
KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
ul. Hetmana J. Zamoyskiego 1,
22-400 Zamość
nr konta: PKO BP o/Zamość
15 1020 5356 0000
1202 0005 1912
(z dopiskiem: darowizna na KRZ)
FORMULARZ WPŁATY
1. Wypełnij brakujące pola
(imię, nazwisko, adres, kwota)
2. Oderwij formularz
3. Wpłać wybraną kwotę w oddziale banku lub na poczcie

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