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Chyba każdy z nas zadawał sobie 
pytanie, czy Bóg mnie kocha? Czy 
On w ogóle istnieje i po co intere-
suje się moją osobą? Przestałam 
się nad tym zastanawiać, gdy 
mama opowiedziała mi historię 
swojego i mojego życia.
Byłam kolejnym dzieckiem mo-
ich rodziców. Moment, w któ-
rym moja mama dowiedziała się,  
że jest w ciąży był dla niej trudny, 
ponieważ mieli małe mieszka-
nie, a opieka nad moim rodzeń-
stwem uniemożliwiała powrót 
do pracy. Szybko spotkali się  
z wrogim nastawieniem ze stro-
ny społeczeństwa. Pierwszy le-
karz, do którego udała się moja 
mama zasugerował, że skoro  
to już kolejne dziecko, to naj-
lepszym rozwiązaniem będzie 
aborcja. Mama nie chciała nawet  
o tym słyszeć, lecz zrozumiała, 
jak trudno liczyć na otaczający 
świat. Byli i tacy, którzy drwili  
z rodziców, że nie znają anty-
koncepcji lub porównywali ich  
do zwierząt. Tylko najbliższa ro-
dzina była dla nich wsparciem. 
Okazało się, że najmniejszy prze-
jaw troski był dla nich cenny.
Tato mojej mamy zachorował  
i oczekiwał w szpitalu na diagno-
zę, która okazała się tą najtrud-
niejszą: nowotwór. Silny stres, 
któremu była poddana kobieta w 
trzecim miesiącu ciąży przyczy-
nił się do komplikacji. Mama do-
stała krwotoku, odeszły też wody, 
co było dowodem na zakończe-
nie ciąży na wczesnym jej eta-
pie. Lekarze, którzy przyjechali 
do niej karetką od razu stwier-

dzili poronienie i zawieźli mamę  
do szpitala, by usunąć najpraw-
dopodobniej martwe już dziecko. 
Nie potrafię powiedzieć, jak bardzo 
cierpiałam... Jak bardzo żałowałam 
każdej chwili zwątpienia, że nie po-
radzę sobie z kolejnym dzieckiem?...
Modliłam się tylko… tak napraw-
dę nie wiem o co? O niemożliwe.  

prowadzący wszedł do sali 
szpitalnej i powiedział, że nie 
umie wyjaśnić obecnej sytuacji, 
ale dziecko żyje, wód płodowych 
ani krwi nie ubyło. Dla moich 
rodziców był to oczywisty cud. 
Niepokoili się jednak, co będzie 
dalej z dzieckiem? Czy będzie 
zdrowe po tak traumatycznych 

na plecach w kształcie serca. Dziś 
pozostał po nim ciemnobrązo-
wy, blady punkt, który na za-
wsze będzie dla mnie dowodem 
na istnienie i miłość Boga. Nie 
jest to jednak moja wyjątkowa 
historia, lecz historia każdego z 
nas. Jestem o tym przekonana. 
Gdybyśmy wszyscy doświadczy-

To On widział Cię w łonie mamy 
i kształtował, byś stał się ideal-
nym, jakim jesteś teraz. Choćbyś 
czuł się niepotrzebny, spotykały 
Cię traumatyczne doświadcze-
nia, choćbyś ocierał się o śmierć, 
pamiętaj, że na Tobie wyciśnięte 
jest Jego Najświętsze Serce i tro-
skliwe Niepokalane Serce Jego 
Matki. Choćbyś myślał o sobie 
jak o największym grzeszni-
ku, człowieku bez perspektyw, 
najnędzniejszym z ludzi, pamię-
taj, że dla Nich jesteś cudem. 
Jesteś wybranym i ukochanym 
dzieckiem, na które On czeka  
z otwartymi ramionami. Jeśli 
jeszcze zastanawiasz się, czy 
ktoś Cię kocha pamiętaj, że nim 
wziąłeś pierwszy oddech, ktoś 
zakochał się w Tobie aż po krzyż 
i umieścił w Tobie swoje boskie 
Serce. Czy może Cię spotkać coś 
złego? To historia nie tylko Twoja, 
ale i tych, których kochasz i tych, 
za którymi nie przepadasz. Pa-
miętaj o tym, nim kogoś ocenisz. 
Żyj pełnią życia jako ukochane 
dziecko Boga. 
Niepokalane Serce Maryi, módl 
się za nami. Najświętsze Serce 
Jezusa, zmiłuj się nad nami.

Świadectwo nadesłane

Świadectwo o Sercu

źródło: elements.envato.com

Po prostu o to, by to tak naprawdę 
nigdy się nie wydarzyło – wspomi-
nała mama. 
Jej tata leżał w tym samym szpita-
lu kilka pięter wyżej, a ona czeka-
ła na pożegnanie się z dzieckiem. 
Lekarze zrobili ostatnie rutyno-
we badania i nie potrafili powie-
dzieć, co się wydarzyło. Lekarz  

doświadczeniach? Spóźnio-
na o tydzień urodziłam się  
w czerwcu, w miesiącu szczegól-
nie poświęconym Najświętsze-
mu Sercu Pana Jezusa, a dokład-
nie w uroczystość Niepokalanego 
Serca Matki Bożej. Byłam duża 
i silna, a jedyne, co było we mnie 
inne, to duże, wypukłe znamię 

li tego samego cudu, przestałby 
on nas zaskakiwać. Zdarzył się 
mnie, by każdy dostrzegł coś 
wyjątkowego w sobie: wybranie 
przez Boga. Choćby cały świat 
drwił z Ciebie i poniżał, uważał 
Cię za pomyłkę i chciał odrzucić, 
a nawet zabić, pamiętaj, że od 
poczęcia wymyślił Ciebie Bóg. 
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Serce dla Powstańców Warszawskich
Bohaterów zwykliśmy upamiętniać poprzez akademię i wiązanki kwiatów. Jest to ważna lekcja patriotyzmu, 
jednak wśród nas są nadal bohaterowie, którzy walczyli o wolną Polskę, a dziś potrzebują pomocy. Firma  
Fit My Day Catering Dietetyczny zaoferowała ośmiomiesięczną pomoc dla bohaterów Powstania Warszawskiego. 
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z dyrektorem generalnym firmy Pawłem Deruckim, który opowie  
o wzruszającej inicjatywie prosto z Tomaszowa Lubelskiego. 

Ewa Monastyrska: Proszę przy-
bliżyć nam historię pomocy Po-
wstańcom Warszawskim, jaka 
była Państwa udziałem.
Paweł Derucki: Wszystko zaczęło 
się od tego, że na swoim profilu 
społecznościowym Filip Chaj-
zer udostępnił informację, że jest 
potrzebna pomoc Powstańcom 
Warszawskim. Nigdy nie wzbra-
nialiśmy się przed pomocą innym, 
dlatego postanowiliśmy szybko 
zareagować. Zgłosiliśmy się jako 
pierwsi z konkretną informacją  
o pomocy. Zdecydowaliśmy się 
na zaoferowanie weekendowej 
pomocy, ponieważ w tym czasie  
od nikogo jej nie dostają. Zadekla-
rowaliśmy się przekazywać posiłki 
przez osiem miesięcy.  Powstań-
ców jest około 80. Wysyłamy  
co tydzień na weekend 20 posił-
ków i chcemy to tak zrobić, by 
przez te osiem miesięcy objąć po-
mocą wszystkich mieszkańców 
Domu. Posiłki bardzo smakują po-
wstańcom i są zadowoleni z takiej 
formy wsparcia. Posiłki trafiają 
bezpośrednio do Domu Wsparcia 
dla Powstańców Warszawskich w 
Warszawie. 
Jak to się udało w dobie pande-
mii, gdy liczymy każdy grosz? 
Myślę, że możliwe jest to, do cze-
go się dąży. Dla nas pomaganie 
innym jest droższe od pieniędzy. 
Wiemy, że dobro powraca i ani 
chwili nie zastanawialiśmy się 
nad tym, czy jest to opłacalne. Gdy 

My, Polacy, już niejednokrotnie 
udowodniliśmy, że potrafimy się 
w trudnych momentach zrzeszać. 
Mam nadzieję, że ten entuzjazm 
nie osłabnie i nadal w każdym  
z nas będzie chęć do niesienia po-
mocy. Z każdego momentu kry-
zysowego trzeba wyciągać jakieś 
pozytywy i myślę, że wspieranie 
drugiego człowieka jest takim ele-
mentem, który pozwala nam pa-
trzeć w przyszłość, że tak jednak 
zostanie.
Jak mieszkańcy Tomaszowa Lu-
belskiego zareagowali na infor-
mację, że w ich mieście dzieje się 
tak wiele dobra?
Jestem trochę towarem impor-
towym, bo przyjechałem z War-
szawy i zakochałem się w tym 
mieście i w tych ludziach, ponie-
waż pomoc jest w nich zupełnie 
naturalna. Gdy tylko wychodzimy  
z inicjatywą, w której ci ludzie 
mogą pomóc, to robią to bez waha-
nia. Czują się dzięki temu częścią 
nas. Pozytywnie naszą inicjatywę 
odebrali także sami pracownicy.  
Z reguły dokładanie pracy spotyka 
się z różnego rodzaju reakcjami. 
Tu nie było żadnego głosu sprze-
ciwu. Wszystkie ręce na pokład 
zostały położone. Bardzo im za to 
dziękuję.
Co Pan teraz czuje patrząc na Po-
wstańców Warszawskich?
Żałuję, że nie powstaliśmy wcze-
śniej i nie mogliśmy pomóc im też 
wcześniej. Będziemy pomagać nie 
tylko osiem miesięcy, ale dopóki 
będzie to możliwe. Uważam, że 
tym, co się ma i co się osiągnęło 
trzeba się dzielić. Jest to element 
człowieczeństwa, który powinien 
w każdym z nas być.
Pomimo, że to może przynieść 
straty?
Dla nas to nie są straty, to dobro, 
które dajemy.  Nie przeliczamy 
tego na pieniądze i tak bym to zo-
stawił. 
Dziękuję serdecznie za rozmowę 
i gratuluję podjęcia tej pięknej 
inicatywy. Dobro powraca.

Ewa Monastyrska

Powstańcy Warszawscy nie kryli radości i wzruszenia z okazanej pomocy (fot. DWPW Nowolipie 22)
tylko będziemy mogli pomagać, 
to bardzo chętnie to zrobimy. Po-
magać można na różne sposoby. 
Wspieramy fundację „Parasol Roz-
tocza”, a także lokalnych przedsię-
biorców, od których zakupujemy 
produkty. 

Jak powstańcy zareagowali na 
taką sytuację?
W pierwszym momencie, gdy 
otrzymałem telefon z podzięko-
waniami bardzo się wzruszyłem. 
Nie spodziewałem się aż tak po-
zytywnej reakcji. Uświadomiłem 
sobie, że pomagamy ludziom, 
których jest z każdym dniem 
coraz mniej. Okazywana przez 
nich wdzięczność przerosła na-
sze oczekiwania. W rozmowach 
z samymi powstańcami jak i z ich 
opiekunami można było odczuć, 
jak wiele to dla nich znaczy. To 
była ta najlepsza zapłata. Motywu-
je nas to do dalszej pomocy. 
Szczególna była także reakcja sa-
mego Filipa Chajzera na wieść, 
że „ludzie z Tomaszowa” spieszą 
z pomocą. 
Udało nam się poznać Filipa. 
Wiem, że gdy tylko może pomóc,  
pomaga. Szybko porozumieliśmy 

się i zaaprobował naszą pomoc. 
Dla nas był to sygnał, żeby działać, 
bo jak już wspomniałem, dobro 
zawsze powraca. 
Dobro ma to do siebie, że gdy się 
nim człowiek dzieli, to ono się 
mnoży. Tak było i w tym przy-
padku.
Tak. My przygotowujemy posiłki 
i pakujemy je, ale firma dowożąca 
posiłki „Goodspeed” także posta-
nowiła pomóc nieodpłatnie. Oczy-
wiście wsparciem są pracownicy 
Domu Wsparcia, Wojska Obrony 
Terytorialnej, którzy przekazują 
posiłki. Bardzo dużo osób zaan-
gażowało się w tę pomoc, co nas 
jeszcze bardziej cieszy. 
Pandemia nauczyła nas, że naj-
ważniejszy jest człowiek. Mam 
jednak wrażenie, że zbyt często 
mówimy o tym, co dzieje się złe-
go, a zapominamy o tym, ile do-
bra jest wokół nas. W akcji pomagało Wojsko Obrony Terytorialnej (fot. DWPW Nowolipie 22)
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Wszyscy tworzymy sztafetę pokoleń
„W stuleciach, które przeminęły są wielkie daty i wielkie pokolenia, oddzielone od 
siebie przestrzeniami czasu, epokami pozornie zaprzeczającymi wielkości próchniejącej  
w mogiłach. Zdawałoby się pozornie, że nie ma stałości ani ciągłości, jest tylko przypadek  
i każdy dzień jest nowy, bez wczoraj i bez jutra. Tak nie jest. Poprzez dzieje naszego narodu 
dąży niestrudzona, nieśmiertelna sztafeta pokoleń niosąc honor i wielkość narodu”.  
Te słowa wypowiedziane przez Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego odnoszą się również  
do sztafety, która od czterech wieków biegnąc buduje codzienność Tomaszowa Lubelskiego.

Rozwój miasta przerywany był woj-
nami, epidemiami oraz kataklizma-
mi klęsk i pożarów. Mieszkańcy, 
którzy stanowili jego siłę nie tylko 
odbudowywali jego zasobność, 
ale rozwijali i zagospodarowywa-
li nowe obszary urbanistyczne.  
To wszystko działo się w oparciu o do-
kument lokacyjny z 25 maja 1621 roku  
oraz dokumenty towarzyszące. Po-
łożenie miasta wpływało na jego 
rozwój, ale też generowało wie-
le problemów. Ich rozwiązaniem 
musieli zająć się sami mieszkańcy,  
ale nie dokonaliby dzieła budowania 
i trwania, gdyby nie mądre wsparcie 
Założyciela, później Ordynacji Za-
mojskiej. 
Gdybyśmy dokonali analizy naro-
dowościowej protoplastów miasta, 
to zauważymy, że jego podstawy 
tworzyli Polacy, Rusini i Żydzi. Przy 
czym w pierwszym okresie domino-
wali Polacy i Rusini. Dopiero od lat 
dwudziestych XVIII wieku znacznie 
wzrosła liczba Żydów, przekraczając 
nawet 50% mieszkańców. Powołano 
ośrodek życia religijnego dla wszyst-
kich wyznań. rzymsko-katolickiego, 
mojżeszowego i prawosławnego.
Czas rozbiorów Polski dotknął mia-
sto bardzo wcześnie, ponieważ To-
maszów znalazł się w zaborze au-
striackim już w 1772 roku. Na mocy 
dekretu z 1810 roku miasto stało się 
ośrodkiem powiatowym. Był to waż-
ny moment stabilizujący pozycję 
administracyjną miasta. Wypadki 
dziejowe po 1815 roku złączyły losy 
Tomaszowa z państwem rosyjskim. 
Podczas Powstania Listopadowe-
go w mieście formowano oddział 
lekkiej jazdy, „Złotej Chorągwi Wol-
ności” z mjr Innocentym Horodyń-
skim na czele oraz batalion Gwardii 
Ruchomej. To właśnie przez Toma-
szów przepływała pomoc płynąca 
z Galicji. Przez miasto przechodziły 
transporty broni, amunicji, prochu, 
koni, lekarstw, w których sprawny 
transport angażowali również się 
mieszkańcy. Szczególnie tragicz-
ne wydarzenia dotknęły miasto 
podczas Powstania Styczniowego. 
Pierwsze walki o miasto rozpoczę-
ły się w nocy z 30 na 31 stycznia  
1863 roku. Niepowodzenie tego ataku 
zostało okupione śmiercią dowódcy 
oddziału, leśniczego Ordynacji Za-
mojskiej Hugona Henryka Gramow-
skiego. Jego postać uwiecznił Artur 
Grottger w szczególnie wymownym  

obrazie „Duch”. Kilka dni później na 
mieszkańców Tomaszowa spadła 
kara za pomoc udzieloną powstań-
com. W historii 5 lutego 1863 roku 
został zapisany jako „krwawy dzień 
w Tomaszowie”, wtedy nazywanym 
Ordynackim. 24 ofiary śmiertelne  
to dowód nienawiści wojsk rosyj-
skich wobec mieszkańców, którzy 
zaangażowali się w działalność pa-
triotyczną. Społeczeństwo pogrążyło 
się w apatii politycznej, który obra-
zuje fragment raportu naczelnika 
powiatu. Trzeba jednak zauważyć, 
że nie angażowano się też w działa-
nia „wiernopoddańcze” wobec za-
borcy. Dowodem może być fiasko 
budowy kaplicy, a później pomnika 

Krechowieckich oraz 2 Pułk Ułanów 
im. Dwernickiego. W świadomości 
mieszkańców na wiele lat zapisała 
się wizyta Naczelnika Państwa Jó-
zefa Piłsudskiego w 1921 roku. Ude-
korował on Krzyżem Virtuti Militari 
dwa miejscowe pułki kawalerii. Spo-
tkał się również z młodzieżą gimna-
zjalną.
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. 
społeczeństwo przyjęło entuzja-
stycznie. Powołano administrację 
miejską i powiatową. Wysiłek odbu-
dowy zaowocował wieloma gmacha-
mi, które istnieją do dzisiaj. Powięk-
szono obszar miasta, a wysiłkiem 
mieszkańców i władz miasto roz-
budowywało się. Następował nadal 

miasta dokonywano rozstrzelań. 
Szacuje się, że w ich wyniku zginę-
ło 500 osób narodowości polskiej.  
W mieście bardzo szybko utworzono 
organizacje konspiracyjne. Powstała 
komórka Służby Zwycięstwu Polsce. 
Najliczniejszą organizacją był Zwią-
zek Walki Zbrojnej, potem Armia 
Krajowa. Mniej licznie zasilili miesz-
kańcy miasta oddziały BCH. Należy 
podkreślić, że na terenie Tomaszowa 
nie działały komunistyczne PPR, GL 
i AL. 
Okres po zakończeniu działań wo-
jennych to trudne czasy odbudowy 
zniszczeń materialnych i ludno-
ściowych. Miasto zamieszkiwało 
wtedy ok. 5000 tys. mieszkańców. 
Straty materialne sięgały 70% bu-
dynków. Szybko jednak odbudowa-
no podstawowe funkcje ośrodka. 
Uruchomiono handel i działalność 
rzemieślniczą. Odbywało się to wraz 
z wprowadzaniem ustroju komu-
nistycznego. Powołano aparat UB 
ze strasznym dziedzictwem kaźni 
„Smoczej Jamy”. Miasto rozwijało 
się jednak we wszystkich obszarach. 
Powstawały szkoły, budowano nowe 
mieszkania. Lata siedemdziesiąte 
i osiemdziesiąte XX wieku to czas 
umacniania ośrodka miejskiego. Po-
wstały nowe zakłady pracy oraz in-
stytucje kultury i sportu. Taki Toma-
szów zastały przemiany 1989 roku. 
Tomaszów Lubelski stał się zno-
wu ważnym ośrodkiem miejskim  
na mapie Lubelszczyzny. Aktywność 
mieszkańców rozwinęła handel, po-
wstały nowoczesne zakłady pracy. 
Co mogłaby zdziałać nawet najwięk-
sza zapobiegliwość władz, gdyby nie 
trafiała na aktywność mieszkańców? 
To dzięki podejmowanym wyzwa-
niom przez mieszkańców rozwinęła 
i nadal rozwija się przedsiębiorczość. 
Z całą pewnością będziemy też po-
trzebowali, tak jak w przeszłości, 
mądrej pomocy przyjaciół, którzy 
pomogą spełniać marzenia miesz-
kańców. Niech nam będzie wolno 
o tym mówić, świętując jubileusz 
powstania miasta, by dyskutując  
o przeszłości, patrzeć w przyszłość  
i mądrze ją programować. 
Pragniemy, by sztafeta pokoleń 
mieszkańców Tomaszowa biegła 
nadal i aby nasi następcy byli z nas 
dumni, tak jak my dzisiaj jesteśmy 
dumni z dokonań naszych przod-
ków.

Wojciech Żukowski

OKIEM BURMISTRZA
Jaki Tomaszów jest dziś? W ostat-
nim okresie miasto korzysta 
ze zmiany polityki władz pań-
stwowych i regionalnych. Wy-
budowano Krytą Pływalnię, a na 
ukończeniu jest budowa obwod-
nicy miasta. Zrewitalizowano park 
miejski, rynek. Powstało kilkadzie-
siąt mieszkań socjalnych. Powsta-
ła nowoczesna baza sportowa,  
z najlepszym w Polsce ośrodkiem 
szkolenia narciarstwa biegowego 
i wrotkarstwa. A naszą ambasa-
dorką jest Mistrzyni Świata Moni-
ka Skinder. Rada Miasta od lat jest 
przykładem zgodnego budowania 
przyszłości, a nie toczenia spo-
rów politycznych. Położenie przy 
granicy z Ukrainą oraz wieloletnie 
doświadczenie współpracy z sa-
morządami ukraińskimi zaowo-
cowało powierzeniem właśnie na-
szemu miastu stolicy powstałego 
Euroregionu Roztocze. Nie byłoby 
to możliwe bez przychylności Za-
rządu Województwa Lubelskiego z 
Panem Marszałkiem oraz Wojewo-
dy Lubelskiego. Możemy i chcemy 
pełnić rolę centralnego ośrodka 
Roztocza, koordynując działania  
prorozwojowe dla tego Regionu.
To nie znaczy, że nie pojawiły się 
zjawiska negatywne. Ogólnopol-
skie trendy migracyjne powodują, 
że młodzi mieszkańcy wyjeżdża-
jąc planują swoją przyszłość poza 
miejscem urodzenia. To wyzwa-
nie na następne lata. Pojawiły się 
instrumenty finansowe, programy 
regionalne, a także programy rzą-
dowe, które pozwolą nam zatrzy-
mać młodych ludzi w Tomaszo-
wie. Pewnym symbolem może być 
fakt, że w przededniu jubileuszu 
rozpoczęliśmy dyskusję o strategii 
rozwoju miasta i programie rewi-
talizacji. Bo tylko poprzez dyskusję 
z mieszkańcami oraz wraz z nimi 
można planować przyszłość.

Wojciech Żukowski

Kopia aktu lokacji miatsa (fot. Ewa Monastyrska)

cara Aleksandra II. Plan władz car-
skich zakładał wykonanie popiersia 
na rynku miasta. W zbiórce pienięż-
nej mieszkańcy miasta wykazali  
się całkowitą biernością, bojkotując 
pomysł. W efekcie popiersie powsta-
ło, ale mało okazałe i wystawione  
w sali budynku Zarządu Powiatu. 
Okres I Wojny Światowej to trudny 
czas dla mieszkańców. Jednak już 
wtedy wzrosła znacznie aktywność 
patriotyczna. W Tomaszowie po-
wstało biuro werbunkowe do Legio-
nów Piłsudskiego. Powstała również 
Polska Organizacja Wojskowa, która 
aktywnie brała udział w rozbrajaniu 
okupantów w 1918 roku. Tomaszo-
wianie zdecydowanie wystąpili rów-
nież w obronie odzyskanej niepod-
ległości. W bitwie pod Komarowem 
wzięły udział oddziały związane  
z Tomaszowem:. 1 Pułk Ułanów 

bardzo szybki wzrost liczby miesz-
kańców, co dla Lubelszczyzny było 
zjawiskiem nietypowym. Okres mię-
dzywojenny to intensywna budo-
wa ośrodka oświatowego. Powstało 
szkolnictwo podstawowe i średnie. 
Koniec lat trzydziestych przyniósł  
do Tomaszowa atmosferę zbliżającej 
się wojny. Mieszkańcy organizowali 
zbiórki pieniężne na uzbrojenie dla 
wojska. Tragizm II wojny światowej, 
w tym wojny obronnej 1939 roku, 
to nadal żywa karta naszej historii. 
Już 7 września nastąpiło bombar-
dowanie miasta, które przynio-
sło ogromne straty materialne, jak  
i w ludności. Później w dwóch bi-
twach miasto stało się areną dru-
giej co do wielkości bitwy kampa-
nii wrześniowej. W obozie zagłady  
w Bełżcu mordowano mieszkańców 
narodowości żydowskiej, na terenie 
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Program Zanocuj w Lesie  
w Nadleśnictwie Oleszyce

Jak się przygotować?

Zaplanowanie wycieczki jest 
jedną z ważniejszych rzeczy 
na naszej liście. Mapę obszaru 
do zanocowania można zna-
leźć na stronach nadleśnic-
twa, do którego się wybieracie, 
w zakładce Turystyka (adres: 
h t t p s : / / o l e s z y c e . k r o s n o .
lasy.gov.pl/program-zano-
cuj-w-lesie-). Znaleźć można  

Od 1 maja 2021 roku, niemal w każdym Nadleśnictwie w lasach 
zarządzanych przez Lasy Państwowe, na wyznaczonym 
obszarze można zanocować w lesie. Program Zanocuj w Lesie 
jest wypadkową pilotażowego programu Lasów Państwowych, 
który obejmował 46 obszarów i trwał od listopada 2019 roku 
do stycznia 2021 roku.

miejsc do tego przeznaczonych.  
Zachęcamy do odwiedzenia 
naszej szkółki leśnej w leśnic-
twie Kolonia, gdzie zapro-
jektowaliśmy ścieżkę przy- 
rodniczo-historyczną, o kilku 
wariantach pod względem dłu-
gości i informacji. Namawiamy 
do odwiedzenia Lasu Katyń-
skiego, czyli miejsca poświę-
conego zamordowanym po  
II wojnie leśnikom. Dla miło-
śników leśnej przygody pro-
ponujemy ścieżkę przyrod-
niczą „Na Laszce”, na terenie 
leśnictw Miłków i Czerniakowa 
Buda. Trasa biegnie w całości 
przez tereny leśne, przez różne 
typy siedlisk leśnych, a bardzo 
urokliwe zakamarki olsów na 
pewno przypadną wszystkim  
do gustu. Warto zajrzeć również  
na stronę www.czaswlas.pl, 
gdzie można znaleźć bazę tury-
styczną na terenie Lasów Pań-
stwowych w całej Polsce.
Ciekawostki na temat programu 
znajdują się na stronie interne-
towej Nadleśnictwa Oleszyce. 
Zapraszamy wszystkich ser-
decznie do aktywnego wypo-
czynku w lesie!

Nina Hamułka,  
Nadleśnictwo Oleszyce

pszczelarza. Można zobaczyć  
i powąchać rośliny miododajne. 
Jest tutaj cała garść informa-
cji na temat pszczół i projektu 
prowadzonego przez Lasy Pań-
stwowe i Nadleśnictwo Ole-
szyce, który ma na celu powrót 
pszczół do lasu, poprzez zakła-
danie pasiek w lasach.
Niezbędna będzie też apteczka. 
Należy zaopatrzyć się plastry  
z opatrunkiem, płyn do odkaża-
nia ran, preparat łagodzący uką-
szenia owadów. Przyda się też 
repelent odstraszający komary  
i kleszcze. Warto kupić w aptece 
kleszczołapki – małe przyrządy 
do usuwania kleszczy, które  
w łatwy sposób pomogą pozbyć 
się intruza.
Jeśli już wszystko jest gotowe, 
warto poinformować rodzinę  
i znajomych o planach. W razie 
problemów, łatwiej będzie po-
spieszyć z pomocą.
W Nadleśnictwie Oleszyce 
do zanocowania w lesie wy-
znaczyliśmy trzy obszary, 
ale teren całego Nadleśnic-
twa jest dostępny dla tury-
stów. Można tutaj zaplanować 
fantastyczne wycieczki pie-
sze, rowerowe, zakończone 
ogniskiem w jednym z kilku  Nocowanie w lesie może być doskonałą przygodą (fot. Magdalena Stępińska)

co w lesie jest bardzo częste.  
Konieczne jest też sprawdze-
nie, które miejsca objęte są za-
kazami wstępu do lasu (strona: 
https://zakazywstepu.bdl.
lasy.gov.pl/zakazy/).
Gdy miejsce zostanie już wy-
brane, warto zastanowić się 
na czym wycieczka będzie po-
legała, a opcji do wyboru jest 
dużo: aktywny wypoczynek 
(bieganie, nordic walking, jaz-

żeniem bagażu jest jedzenie  
i picie. Dobrze, jest zabrać  
ze sobą wysokoenergetyczne 
przekąski (banany, czekoladę, 
batony). Wodę najlepiej jest 
mieć w bidonie (butelce wie-
lorazowego użytku). Należy 
wziąć pod uwagę, to, że w lesie 
często nie ma dostępu do wody, 
więc na potrzeby higieniczne 
również trzeba zaopatrzyć się  
w wodę. W środku lasu nie znaj-
dzie się także kosza na śmieci, 
a wyznaczone obszary nie są 
oznakowane w terenie. Nie ma 
w nich również żadnych ławek 
czy infrastruktury turystycznej. 
Nie chcemy niepotrzebnie za-
nieczyszczać lasu, dlatego też 
śmieci należy spakować i za-
brać ze sobą. Kolejny element 
to odpowiedni strój. Wygodne 
terenowe buty za kostkę nie tyl-
ko pozwolą na długie spacery, 
ale pomogą zabezpieczyć ciało 
przed kleszczami. Zabierzcie 
ze sobą kurtkę przeciwdesz-
czową i jednocześnie chroniącą 
przed wiatrem oraz wygodny 
strój terenowy. Przyda się też 
nakrycie głowy i okulary prze-
ciwsłoneczne. Jeśli nocleg  
w lesie, to oczywiście hamak, 
płachta biwakowa, namiot, cie-
pły śpiwór, latarka i scyzoryk. 
Rozbijając swój mały biwak, na-
leży pamiętać, by nie rozgarniać 
ściółki i nie niszczyć drzew ani 
runa. Zapraszamy do lasu jed-
nocześnie prosząc, by zostawić 
po sobie jak najmniej śladów.  
Istotny jest również naładowa-
ny telefon komórkowy z dostę-
pem do Internetu i powerbank. 
W Nadleśnictwie Oleszyce,  
w wiacie turystycznej przy le-
śniczówce Zabiała jest moż-
liwość skorzystania z prądu. 
Dostępny jest tam również 
czajnik, by zrobić sobie ciepłą 
herbatę lub kawę – będąc tu-
taj warto zobaczyć nasz punkt 
edukacyjny: „Pszczoły wracają 
do lasu”. To bardzo przyjemna  
i pouczająca przygoda z pszczo-
łami w tle. Znajduje się tutaj 
ul, do którego można zajrzeć, 
a także mnóstwo przyborów 

da konna, zwiedzanie obiektów  
dziedzictwa kulturowego), 
obserwowanie przyrody (roz-
poznawanie roślin z aplikacją 
„Czyj to liść”, robienie zdjęć  
i oznaczanie #LasyPaństwo-
we, szukanie tropów zwierząt 
itp.). Dla osób ceniących sobie 
spokój polecamy kąpiele leśne, 
medytacje, wsłuchiwanie się  
w naturę, natomiast dla rodzin 
jest to świetne miejsce na te-
renowe gry i zabawy takie jak: 
wspólne rozpoznawanie gło-
sów ptaków, szukanie owadów, 
szkicowanie krajobrazów, pi-
sanie pamiętnika z wyprawy  
i wiele innych. Wybierając ro-
wery, należy zabrać ze sobą 
podstawowe narzędzia i klucze, 
pompkę, taśmę izolacyjną oraz 
zestaw naprawczy do opon. 
Teraz czas na spakowanie ple-
caka. Podstawowym wyposa-

tutaj aktualne informacje na 
temat programu w danym nad-
leśnictwie, mapę z obszarem, 
regulamin i formularz zgłosze-
nia noclegu. Jeśli jednak nocleg  
w lesie nie będzie dłuższy niż 
dwa dni i nie będzie w nim 
uczestniczyć więcej niż 9 osób, 
to nie jest wymagane zgła-
szanie tego do Nadleśnictwa.  
W pozostałych przypadkach 
pobyt trzeba zgłosić drogą ma-
ilową. Warto zapoznać się też ze 
stroną Banku Danych o Lasach  
i jej mobilną wersją. To apli-
kacja, dzięki której na dostęp-
nych mapach interaktywnych 
można uzyskać wiele przy-
datnych informacji z zakreu 
drzewostanów, ochrony przy-
rody czy zagospodarowania 
turystycznego. Warto wydru-
kować sobie mapę – może się 
przydać przy braku zasięgu, Ekwipunek turysty (fot. Magdalena Stępińska)
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Dbamy o rozwój i bezpieczeństwo 
Powiatu Hrubieszowskiego.

żywienia i usług gastronomicz-
nych, technik informatyk, mecha-
nik pojazdów samochodowych, 
pracownia spawalnicza, montażu 
instalacji sanitarnych, instalacji hy-
draulicznych. Ponadto powstaną 
nowe pracownie dla kierunku tech-
nik hotelarstwa oraz technik od-
nawialnych źródeł energii. Wspie-
ramy doskonalenie umiejętności 
nauczycieli kształcenia zawodowe-
go, a szkolne pracownie doposaża-
my w specjalistyczne urządzenia 
(wśród nich są m.in.: montażow-
nica z ramieniem pomocniczym, 
stół probierczy do alternatorów  
i rozruszników, ukosowarka do kra-
wędzi spawanych czy też przecinar-
ka plazmowa). Realizacja projektu 
wzmocni znaczenie kształcenia 
zawodowego i uatrakcyjni naszą 
ofertę edukacyjną, przyczyniając się  
do zwiększenia szans na rynku pra-
cy absolwentów Zespołu Szkół Nr 1  
w Hrubieszowie.
Przestrzeni działań w powiecie jest 
wiele. Każdy z nas ma prawo z po-
dejmowanymi przez władze po-
wiatu decyzjami się nie zgadzać, czy 
mieć inną wizję na realizację dzia-
łań. Każdy ma również prawo do 
konstruktywnej krytyki. Apelujemy 
jednak do Państwa o uczciwość w 
ocenie. Nikt, kto rzetelnie podejdzie 
do oceny działań powiatu, nie powi-
nien zarzucić braku dbałości o do-
bro mieszkańców. Warto, żeby każ-
dy z nas zadał sobie pytanie, czy ja 
sam robię coś dobrego dla lokalnej 
społeczności? Czy swoim komenta-
rzem pozostawionym w Internecie, 
niesprawiedliwą lub zbyt pochopną 
oceną, nie przyczyniam się do tego, 
że tego dobra wśród nas jest coraz 
mniej?

Artykuł nadesłany

To nie będzie artykuł chwytliwy  
i trzymający czytelnika w napięciu. 
To będzie tekst o wysiłku włożonym 
w dobro mieszkańców powiatu 
hrubieszowskiego. O wysiłku ludzi, 
którzy dokładają starań, by wszyst-
kim w naszej „małej ojczyźnie” żyło 
się coraz lepiej; o tych, którzy dążą  
do tego codzienną cichą pracą, po-
mimo trudności i ogromnej fali nie-
sprawiedliwych ocen, pomówień,  
a czasem nawet otwartej nienawiści. 
Ktoś zapyta, dlaczego artykuł spon-
sorowany? Bo dzisiaj chętniej pisze 
się o konfliktach, kłótniach i niepo-
kojach. Dobro gorzej się sprzedaje. 
Chcemy jednak, by mieszkańcy 
naszego powiatu mieli możliwość 
ocenić także te działania starostwa, 
o których nie przeczytają w innych 
wydaniach gazety. Nie chcemy być 
w tym działaniu nachalni, więc nie 
wydajemy ulotek i nie „podrzuca-
my” ich do Państwa domów. 
Wielu mieszkańców naszego po-
wiatu wie już z pewnością o ini-
cjatywie zbierania podpisów  
dla przeprowadzenia referendum 
w sprawie odwołania Rady Po-
wiatu przed upływem kadencji. 
Uzasadnienie tej inicjatywy oparte 
jest głównie na odczuciach pewnej 
grupy osób i subiektywnej ocenie 
działań starostwa. Zarzuca się nam 
brak szacunku dla mieszkańców  
i niezrozumienie obowiązku dbania 
o ich dobro. Jednak własny inte-
res i nieumiejętność dostrzeżenia  
w działaniu władz szerszego dobra 
oraz konkretnych działań podję-
tych na różnych obszarach w celu 
rozwoju naszego powiatu, wykazu-
ją osoby, które zmierzają do prze-
prowadzenia referendum. Warto 
dodać, że referendum to ogromny 
koszt, którym grupa inicjatywna 
chce obarczyć powiat. Pieniądze  
te z pewnością można byłoby spo-
żytkować na realne potrzeby miesz-
kańców, na przykład remont dróg 
powiatowych. 
Podstawą do zbierania podpisów 
wśród mieszkańców jest rozpo-
wszechnianie nieprawdziwych in-
formacji przez środowisko grupy 
inicjatywnej. Gdy nie dysponuje 
się konkretnymi argumentami, wy-
ciąga się górnolotne zarzuty typu  
„niegodne reprezentowanie”, 

zakup videokolonoskopu, videoga-
stroskopu, toru wizyjnego, pompy 
do kanału, myjni dezynfektora dla 
endoskopów, systemu archiwizacji 
badań, insuflatora, ssaka medycz-
nego, stołu do badań endoskopo-
wych oraz szafy endoskopowej na  
8 endoskopów.
Ochrona zdrowia i dbałość o służ-
bę zdrowia to jedno z najważ-
niejszych działań Powiatu. Warto  
w tym miejscu nadmienić, że tylko  
w 2020 roku Rada Powiatu w Hru-
bieszowie poręczyła kredyt na kwo-
tę blisko 8,5 mln zł, na modernizację 
i wyposażenie sześciu oddziałów 
SPZOZ w Hrubieszowie. Ponadto 
zakupiony został nowoczesny to-
mograf komputerowy przy wkła-
dzie Powiatu w kwocie 1 mln  
100 tys. zł oraz dotacji celowej 
z Funduszu Sprawiedliwo-
ści w wysokości 600 000 zł. Do-
datkowo pozyskano dotację na 
zakup ambulansu medycznego.  
Wierzymy, że przekazane dotacje 

Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk zaprasza czytelników 
Roztoczańskiego Głosu, do odkrywania Powiatu Hrubieszowskiego.

Aneta Karpiuk

Starosta Aneta Karpiuk i  Dyrektor PZD Andrzej Serafin (fot. arch. starostwa)

Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski, Starosta Hrubieszowski 
Aneta Karpi, Alicja Jarosińska oraz Marcin Zając. (fot. arch. starostwa)

(studenci medycyny) oraz 1.200 zł 
brutto (studenci pielęgniarstwa) na 
częściowe pokrycie kosztów stu-
diów. 
Inwestycje w nasz region doty-
czą także budowy i remontu dróg  
w powiecie hrubieszowskim. Tyl-
ko w 2020 roku dofinansowaliśmy 
remont ponad 28 km dróg, prze-
znaczając na to ponad 15 mln zł. 
Wybudowaliśmy ponad kilometr 
chodników za ponad 420 tys. zł. 
Mimo braku dotacji z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg Samo-
rządowych w tym roku również 
chcemy poprawiać stan naszych 
dróg. Realizujemy wszystkie po-
zostałe zaplanowane inwestycje. 
Na najbliższej sesji poddane pod 
głosowanie zostanie zwiększenie 
środków na remont dróg i chodni-
ków na wielu odcinkach. Chodzi tu  
m.in. o drogi: 1857L Raciborowice
-Uchanie, nr 3287L Uchanie-Werb-
kowice czy nr 3230L Skierbieszów
-Hrubieszów. Ponadto większe 
środki chcemy przeznaczyć na re-
mont dróg w miejscowościach Mo-
niatycze i Drogojówka oraz na 
odcinkach: Kopyłów-Poraj, Kopy-
łów-Matcze, Chłopiatyn-Setniki, 
Uśmierz-Sulimów, a także w miej-
scowości Kryłów-Kolonia. 
Powiat Hrubieszowski inwestuje 
także w młode pokolenie. Wspie-
ramy edukację uzdolnionej mło-
dzieży. Ponadto chcemy podno-
sić kwalifikacje i kompetencje 
zawodowe uczniów Technikum i 
Branżowej Szkoły w Zespole Szkół 
Nr 1 w Hrubieszowie, realizując 
projekt „Kuźnia szans w Hrubie-
szowie”, zwiększając tym samym 
szanse uczniów na rynku pracy. 
Doposażone zostaną pracownie  
zawodowe dla kierunku technik 

„ośmieszanie” itp. Nie godzimy 
się jednak na kłamstwo i ponow-
ne wprowadzanie mieszkańców  
w błąd, szerzeniem negatywnej 
retoryki na temat Szpitala Powia-
towego w Hrubieszowie. Chcemy 
jeszcze raz dobitnie podkreślić,  
że nigdy nie było i nie ma takich 
planów, by szpital miał być sprywa-
tyzowany lub sprzedany. Tego typu 
informacje są nieprawdziwe. Wie-
my, że trafiają one do Państwa do-
mów w formie ulotek. Swoją drogą 
warto się zastanowić, kto finansuje 
tego typu działania i komu zależy na 
podsycaniu atmosfery konfliktu?
Szpital w Hrubieszowie, mimo po-
ważnych trudności finansowych, 
funkcjonuje i nadal będzie działał. 
Nowa p.o. Dyrektora SP ZOZ, Ali-
cja Jarosińska doprowadziła do 
ustabilizowania sytuacji wśród 
personelu szpitala. Wierzymy,  
że zdecydowane działania pozwo-
lą na poprawę także jego sytuacji 
finansowej. Na najbliższej sesji 

Rady Powiatu poddamy pod gło-
sowanie przekazanie przez Zarząd 
Powiatu dotacji celowej na ratowa-
nie szpitala w wysokości 1,5 mln 
złotych. Pieniądze te doposażą  
i zmodernizują oddziały szpitala 
oraz zostaną przeznaczone na ada-
ptację pracowni endoskopowej.  
30 maja 2021 r., Wiceminister Spra-
wiedliwości Marcin Romanowski, 
w ramach dofinansowania z Fun-
duszu Sprawiedliwości, przekazał 
dla Szpitala w Hrubieszowie vo-
ucher w kwocie  538 920,00 zło-
tych. Dzięki niemu Szpital w Hru-
bieszowie będzie mógł zrealizować 

oraz kreatywność Szpitala w pozy-
skiwaniu dodatkowych środków, po-
zwolą na podnoszenie jakości usług 
i zapewnienie wszystkim mieszkań-
com dostępu do pomocy medycznej 
na najwyższym poziomie.
Wspieramy również odpowiednimi 
stypendiami studentów ostatnich 
lat kierunków medycznych, któ-
rzy chcieliby związać się z naszym 
szpitalem na dłużej. Wraz z końcem 
2020 r., podpisane zostały pierw-
sze umowy, dzięki którym studen-
ci będą otrzymywali w systemie 
miesięcznym pomoc finansową  
w wysokości 2.000 zł brutto  



R E K L A M A
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Tydzień Bibliotek w Bibliotekach 
Gminy Hrubieszów
„Znajdziesz mnie w bibliotece” - pod takim hasełm przebiegał 
tegoroczny Tydzień Bibliotek. W jaki sposób świętowano  
ten czas w Gminie Hrubieszów?

Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich od 2004 roku organi-
zuje w maju Tydzień Bibliotek, 
czyli ogólnopolską akcję pro-
mocji czytelnictwa i bibliotek. 
W początkowych latach było  
to święto ruchome, ale zawsze 
odbywające się w tygodniu, 
w którym przypadał 8 maja – 
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. 

Od kilku lat termin Progra-
mu jest stały – Tydzień Bi-
bliotek jest realizowany od 8  
do 15 maja. Program ma na celu 
podkreślanie roli czytania i bi-
bliotek w poprawie jakości ży-
cia, edukacji oraz zwiększenie 
prestiżu zawodu bibliotekarza  
i zainteresowania książką sze-
rokich kręgów społeczeństwa.

Tegoroczne hasło Tygodnia Bi-
bliotek brzmiało „Znajdziesz 
mnie w bibliotece”. Aby za-
chęcić dzieci do czytania i wy-
pożyczania książek, biblio-
tekarki Gminy Hrubieszów 
zaproponowały TEATR CIENI. 
Inscenizacje zostały opracowa-
ne na podstawie książki Teresy 
Podleś pt. „Bajki mojej babci”.  

„Papugowy konkurs” rozstrzygnięty 
Konkurs Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z siedzibą  
w Wołajowicach polegający na stworzeniu kolorowej papugi został 
rozstrzygnięty. Pasja pana Romana Kirsznika hodującego papugi, 
była dla młodych ludzi natchnieniem. 

W maju w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Hrubieszowie  
z/s w Wołajowicach rozstrzy-
gnięto konkurs internetowy, 
skierowany do dzieci, który 
polegał na stworzeniu pięknej, 
kolorowej papugi techniką do-
wolną. Zdjęcia wykonanych 
prac należało zamieszczać 
pod postem konkursowym  
na Facebooku fanpage GOK-u. 
Zadanie Komisji Konkurso-
wej nie było łatwe, ponieważ  
na konkurs wpłynęło wiele 
pięknych prac, jednak zwy-
cięzca mógł być tylko jeden. 
Finalistą konkursu został To-
masz Pytka z Masłomęcza. 
Nagrodą główną w konkursie 
była budka lęgowa dla ptaków 
oraz pięknie wydany album 

pt. „Ptaki Świata”. W związku 
z dużym zainteresowaniem 
naszym konkursem komisja 
postanowiła przyznać dwa 
wyróżnienia, które otrzyma-
ły: Urszula Kowalik z Tarnowa  

oraz Julia Pawłowska z Hru-
bieszowa. Dziękujemy wszyst-
kim dzieciom za udział w kon-
kursie

Malwina Filańska-Marcych

Każdego dnia od 10 do 14 maja 
na profilach facebookowych 
naszych bibliotek ukazywa-
ły się zekranizowane wiersze, 
przekazujące dzieciom pod-
stawowe wartości, w jakich 
powinny dorastać. Zaprezen-
towano pięć krótkich filmów: 
„Narada myszek”, „Baranek”, 
„Mucha i mrówka”, „Chytry lis i 
mądra kurka” oraz „Dwóch ludzi  
i niedźwiedź”, które cieszyły się 
dużą popularnością. 
Od powstania teatru cieni mi-
nęło ponad dwa tysiące lat,  

a okazuje się, że ta forma jest 
nadal bardzo atrakcyjna, szcze-
gólnie, gdy można ją samemu 
praktykować. Bibliotekarki 
mają więcej pomysłów na ak-
tywność w tej dziedzinie arty-
stycznej, zarówno online jak  
i w formie bezpośredniej. Za-
chęcamy do śledzenia naszych 
profili facebookowych i odwie-
dzania nas w bibliotekach.

Bibliotekarki 
Gminy Hrubieszów

Zwycięzka praca Tomasza Pytki (fot. nadesł.)

Praca Urszuli Kowalik (fot. nadesł.) Praca Julii Pawłowskiej (fot. nadesł.) 

Teatr cieni cieszył się dużą popularnością (fot. Iga Śnieg Wójcicka. Biblioteka Publiczna w Czerniczynie)

Kulisy teatru cieni (fot. Iga Śnieg Wójcicka)
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Co ciekawego słychać w Gminie?
Gmina Hrubieszów dzieli się aktualnościami i ciekawostkami z życia Gminy.

Obchody uroczystości 77. rocz-
nicy bitwy pod Monte Cassino

W dniu 16 maja 2021 roku w Czer-
niczynie odbyły się uroczyste 
obchody 77. rocznicy bitwy pod 
Monte Cassino zorganizowane 
przez Gminę Hrubieszów, Hru-
bieszowski Klub Kolekcjonera 
oraz proboszcza parafii pw. św. 
Jana Chrzciciela w Czerniczynie. 
W ramach uroczystości została 
odprawiona przez ks. probosz-
cza Andrzeja Dzido oraz ks. pra-
łata płk. Andrzeja Puzona msza 
święta w intencji bohaterów 
walk z 1944 roku. W trakcie mszy 
miało miejsce przekazanie przez  
ks. prałata Andrzeja Puzona urny 
z ziemią z miejsca bitwy pod 
Monte Cassino na ręce por. Grze-
gorza Kozika, wnuka uczestnika 
tamtejszych walk, strzelca Anto-
niego Łapy, oraz Wójta Gminy To-
masza Zająca. 
Po Mszy Świętej swoje wystąpie-
nia mieli wójt gminy Tomasz Za-
jąc, przewodnicząca Rady Gminy 
Aneta Dąbrowska oraz Mieczy-
sław Zapała reprezentujący Hru-
bieszowski Klub Kolekcjonera.  
Dalsze uroczystości odbyły się na 
miejscowym cmentarzu.
Czerniczyn nie przypadkowo wy-
brany został na miejsce obcho-
dów rocznicy tej jednej 

z najważniejszych bitew II woj-
ny światowej. To właśnie na 
cmentarzu w Czerniczynie spo-
czywa wspomniany strzelec 
Antoni Łapa - odznaczony Krzy-
żem Monte Cassino nr 26654 
oraz inny uczestnik tej bitwy -  
kpr. Leonard Buczek, odzna-
czony Krzyżem Monte Cassino  
nr 2869. Również tutaj powstanie 
obelisk, w którym spocznie urna 
z ziemią spod Monte Cassino.
W uroczystościach udział wzię-
ły również rodziny innych żoł-
nierzy z terenu powiatu hru-
bieszowskiego, którzy walczyli  
pod Monte Cassino.

Nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy 

dla Gminy Hrubieszów.

O Ochotniczych Strażach Pożar-
nych z terenu gminy Hrubieszów 
pisaliśmy już na łamach „Roz-
toczańskiego Głosu” przy oka-
zji prezentacji działających tam 
szczególnie aktywnych organiza-
cjach pozarządowych.
Do tematu wracamy jednak  
za sprawą jednostki OSP Tep-
tiuków, która już za niedługo 
poszczycić się będzie mogła no-
wym średnim samochodem ra-
towniczo-gaśniczym. Pozosta-

jąca od 1997 roku w krajowym  
systemie ratowniczo-gaśniczym 
jednostka jest jedną z 314 w Pol-
sce, do których w tym roku trafić 
mogą nowe pojazdy. Zakupy sa-
mochodów zostaną zrealizowa-
ne przez jednostki OSP przy dofi-
nansowaniu: Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej, Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji. 
W przypadku OSP Teptiuków 
kwotę wkładu własnego w wy-
sokości 250 tyś. zł pokryje Gmi-
na Hrubieszów. Wartość całego 
zadania wyniesie natomiast ok. 
800 tyś. zł. Nowy pojazd nie tyl-
ko podniesie sprawność bojową 
samej jednostki, ale niewątpli-
wie przyczyni się również do po-
prawy funkcjonowania systemu 
ochrony przeciwpożarowej Gmi-
ny Hrubieszów, a także będzie 
wsparciem dla Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej Państwowej 
Straży Pożarnej w Hrubieszowie. 

Modernizacja budynków 
szkół prowadzonych 

przez Gminę Hrubieszów.

Jak ważna jest edukacja niko-
go w Gminie Hrubieszów nie 
trzeba przekonywać. Właściwie 

funkcjonujący system edukacji,  
to między innymi odpowied-
nia baza i infrastruktura.  
I o nią właściwe obecnie za-
dbano. Gmina Hrubieszów, 
bowiem dzięki złożonemu  
we wrześniu 2020 roku do Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, wniosku pozyskała  
5.000.000,00 zł dofinansowania 
na termomodernizacje prowa-
dzonych przez nią sześciu szkół 
podstawowych. Obecnie wybra-
ne zostały firmy, które opracują 
projekt i kosztorys termomo-
dernizacji. Dokumenty mają być 
gotowe w ciągu kilku tygodni,  
a koszt ich wykonania sfinanso-
wany zostanie ze wspomnianego 
wyżej dofinansowania. Zakres 
projektowanych prac, wynika-
jący z przeprowadzonych audy-
tów energetycznych obejmie  
m.in.: wymienię okien i drzwi, 
docieplenie ścian zewnętrznych, 
wykonanie nowych elewacji,  
a także montaż ogniw fotowolta-
icznych.
Wartość całkowita inwestycji 
oszacowana została na kwotę 
5.340.000.000,00 zł, a jej reali-
zacja ma potrwać do listopada  
2022 roku. Rozpoczęcie nato-
miast pierwszych prac planuje 
się podczas najbliższych wakacji.

Gmina Hrubieszów

Mali finaliści konkursu „EKO-ludek” 
W czwartek 29 kwietnia Biblioteki Gminy Hrubieszów  
wypełniły się dziećmi, które przyszły odebrać nagrody zdobyte 
w konkursie na model „EKO-ludka”.
Współczesne dzieci mają dużą 
świadomość ekologiczną. Eko-
logia jest modna, a instytucje 

oświatowe i kultury uczą naj-
młodszych świadomości ekolo-
gicznej, wspierając tym samym 

rodziców w edukacji. Nasze 
Biblioteki Publiczne w Monia-
tyczach, Stefankowicach, Dzie-
kanowie, Czerniczynie oraz 
Kosmowie przeprowadziły 
konkurs na model „EKO-ludka”, 
który cieszył się dużym zainte-
resowaniem. Zadaniem dzieci 
było przygotowanie prac wyko-
nanych z surowców wtórnych, 
a następnie dostarczenie ich do 
wybranych Bibliotek Gminy Hru-
bieszów do 21 kwietnia 2021r. 
Uczestnicy wykazali się sporą 
kreatywnością i wyobraźnią. 
Komisja konkursowa przyzna-
ła cztery nagrody. Gratulujemy 
wszystkim finalistom i dziękuje-
my za wykonane modele!
Pracownicy Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Hrubieszowie  

Grób kaprala Leonarda Buczka (fot. Gmina Hrubieszów)

Zosia Szewczuk (fot. Biblioteki Gminy)

z/s w Wołajowicach  również 
wspierają lokalną faunę i florę. 
Na drzewach rosnących na po-
dwórku GOK-u zostały  umiesz-
czone karmniki dla ptaków 
oraz zawieszone budki lęgowe. 
Została zasiana łąka kwiatowa 
przed budynkiem oraz na po-

dwórzu. Planujemy postawienie 
budek dla owadów przy łąkach 
kwiatowych oraz rozstawie-
nie na terenie GOKu poideł dla 
pszczół i ptaków

Bibliotekarki Gminy Hru-
bieszów GOK w Hrubieszo-

wie z/s w Wołajowicach.Julia Bojarska (fot. Biblioteki Gminy)

Wojciech i Tomasz Pytka  
(fot. Biblioteki Gminy)

Aleksandra Wiśniewska
(fot. Biblioteki Gminy)
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Wzdłuż Bugu granicznego 
od Kosmowa do Husynnego
Zapraszamy na kolejną wędrówkę z przewodnikiem 
Jackiem Fuchsem szlakami pięknych i nieodkrytych 
ziem hrubieszowskich.
Gmina Hrubieszów przyciąga 
licznymi walorami przyrodni-
czo-kulturowymi. Zawdzięcza 
to m.in. swojemu położeniu nad 
Bugiem i Huczwą. Zabiorę Pań-
stwa tym razem na wycieczkę 
wzdłuż Bugu granicznego.
W Dolinie Bugu zobaczymy wiele 
ciekawych miejsc i osobliwości 
przyrodniczych. 
Tę rzekę, bogatą w ryby upodoba-
li sobie m.in. wędkarze i właśnie 
nad Bugiem organizują zawody 

ptaki. Liczne bocianie siedliska 
wyznaczyły swoisty szlak bocia-
nich gniazd. Nad Bugiem żerują 
również czaple siwe, które swoje 
państewko, liczną kolonię, zało-
żyły w pobliskim Cichobórzu.
Pozwólmy teraz aby poprowadził 
nas nurt granicznej rzeki Bug. 
Rzeka będąca granicą między 
Polską i Ukrainą, stanowią jedno-
cześnie wschodnią granicę Unii 
Europejskiej. Zobaczymy to, co 
piękne i wyjątkowe.

o panującej wówczas zarazie 
morowej oraz pozostałości par-
ku i ceglany budynek dawnego 
majątku, obecnie kaplica parafii 
Kryłów. Jest też cmentarz pra-
wosławny, położony nad samym 
Bugiem. 
W Ślipczu rzeka przebija się przez 
krawędź Wyżyny Zachodnio-
wołyńskiej, tworząc tutaj swój 
przełom. Jest to jeden z najpięk-
niejszych odcinków rzeki Bug. 
Warto również zwrócić uwagę 
na cmentarzysko kurhanowe.  
We wsi zachowały się trzy duże 
kopce. Jeden z nich zwany jest 
Mogiłą Chrobrego.
Po przejściu wzdłuż niedużego 
kompleksu leśnego docieramy 
do granicy między Ślipczem,  
a Czumowem, wyznacza ją mały 
lasek. To w nim co roku odbywa-
ją się obchody Dnia Samorządu 
Terytorialnego, w ramach które-
go organizowany jest Królewski 
Jarmark Nadbużański. Jednak 
na co dzień jest to leśna polana 
gdzie, wykorzystując istniejącą 
tutaj drewnianą infrastrukturę 
turystyczną, można m.in. od-
począć i zorganizować sobie np. 
posiłek, podczas nadbużańskiej 
wędrówki. 
Nad czumowskimi zakolami 
Bugu stoi eklektyczny pałac 
z XIX w. W obiekcie utworzo-
no ciekawą Izbę Regionalną  
i miejsce pamięci poświęcone 
prof. Wiktorowi Zinowi.
Pogranicze czumowsko-gródec-
kie to bagniste obniżenie poro-
śnięte kępami drzew i zarośli,  
od zachodu zamknięte wysokimi 
skarpami bogatymi w roślinność 
stepową. Należy tutaj dodać,  
że w Gródku, w celu ochrony 
roślinności ciepłolubnej, pro-
wadzony jest ekologiczny wy-
pas owiec. Żeby móc dokładniej 
zobaczyć osobliwości przyrod-
nicze i panoramę tego miejsca,  
na gródeckiej skarpie zbudowa-
no wieżę widokową wyposażoną 
w lunety.
Omawiane pogranicze to tak-
że miejsce historyczne. To tędy  
w 1018 roku przeprawiał się przez 
Bug Bolesław Chrobry, podczas 
wyprawy na Kijów. Dlatego te-
ren ten od wieków nazywany jest 
Królewskim Kątem.
W Gródku, obok mostu kole-
jowego nad Bugiem wznosi  

się Horodysko. Tak nazywane 
jest wielokulturowe wzniesie-
nie, ograniczone od północy 
wąwozem, będące m.in. miej-
scem neolitycznej osady kultu-
ry pucharów lejkowatych i naj-
większej w Europie nekropolii 
gockiej. Tu i w okolicy możemy 
zobaczyć żołnę, jednego z najbar-
dziej kolorowych ptaków, które 
zamieszkują tylko nieliczne tere-
ny naszego kraju. Do niedawna 
jedno z kilku tutejszych gniazd 
znajdowało się w skarpie cmen-
tarza prawosławnego. Na tym 
miejscu wiecznego spoczynku 
pochowano Joannę Grodecką, 
matkę chrzestną Bolesława Pru-
sa. Niestety nagrobek nie zacho-
wał się. Wracamy do rzeki, której 
nurt poprowadzi nas do miejsca 
szczególnego. To ujście Huczwy 
do Bugu. Piękne miejsce krajo-
brazowe i ciekawe dla wędkarzy. 

Teraz musimy „odbić” na lewo 
aby idąc wzdłuż Huczwy dotrzeć 
do średniowiecznego grodziska, 
miejsca jednego z większych Gro-
dów Czerwieńskich. Na wałach 
grodziska zbudowano platformę 
widokową, której towarzyszą za-
daszone stoły, a dotrzeć do nich 
można po drewnianych scho-
dach. Widać stąd m.in. dolinę 
Huczwy i Bugu oraz drewniany 
most na Huczwie, po przejściu 
którego dotrzemy do Teptiukowa 
i Husynnego, ostatnich miejsco-
wości gminy Hrubieszów, poło-
żonych nad Bugiem. Drogę przez 
Husynne wyróżnia wyjątkowo 
duże zasiedlenie bocianów.

Jacek Fuchs
przewodnik turystyczny

Gminny Ośrodek Kultury
w Wołajowicach

wędkarskie, a nawet ogólnopol-
skie. Dzika, a zarazem malowni-
cza, jedna z nielicznych europej-
skich rzek o nieuregulowanym 
korycie, przyciąga także kajaka-
rzy z całej Polski. Wypożyczalnie 
kajaków nie ograniczają się tylko 
do udostępnienia sprzętu, ale 
organizują chętnym spływy kaja-
kowe po Bugu. Całą dolinę zajęły 

Rozpoczniemy od Kosmo-
wa. Bug płynie tutaj częściowo 
wzdłuż niedużego lasku, czę-
ściowo wzdłuż wiejskich pól, 
z dala od szosy. Przez centrum 
wsi przepływa rzeka Bukowa, 
która w Kosmowie uchodzi  
do Bugu. Zachowane ślady hi-
storii to m.in.: przydrożny krzyż 
z 1848 roku, przypominający  

Czapla biała. Husynne (fot. Jacek Fuchs)

Ujście Huczwy do Bugu. Gródek (fot. Jacek Fuchs) Przełom Bugu. Ślipcze (fot. Jacek Fuchs)

Mapka (oprac. Jacek Fuchs)
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Lawendowa Cibisowa zaprasza do Lawendowego 
gospodarstwa w Moniatyczach, a GOK do udziału 
w konkursie „Lawendowe cudo”
Lawenda ma nie tylko właściwości lecznicze dla ludzi i odstraszające 
dla owadów, ale także ma bardzo pozytywny wpływ na naszą psychikę 
poprzez jej walory zapachowe. Fotografów i kobiety mami przede 
wszystkim swoją urodą. Gdzie można znaleźć urokliwe lawendowe 
gospodarstwo? Oczywiście w Gminie Hrubieszów.  

Lawendowe gospodarstwo 
znajduje się w Moniatyczach 
i prowadzi je Pani Renata. La-
wenda zachwyca swoją barwą  
i intensywnym zapachem, 
który zatrzymuje lato na dłu-
żej. W Gminie Hrubieszów jest  

lawendy lub lawendowego 
akcentu (np. koloru) - dekora-
cje domu, altany ogrodowej, 
biżuteria, wszelkie inne ozdo-
by i dekoracje, kosmetyki, pro-
dukty spożywcze, potrawy,  
itp. Aby wziąć udział w kon-

Lawendowe gospodarstwo (fot. Lawendowa Cibisowa)

to niezwykle inspirująca i go-
ścinna osoba. Chętnie opo-
wiada historię stworzenia tego 
wyjątkowego miejsca, które 
powstało z potrzeby serca,  
a wszystko to przy pysznej la-
wendowej herbacie lub kawie. 

od połowy czerwca do połowy 
lipca, kiedy lawenda zaczyna 
kwitnąć. Wstęp jest bezpłat-
ny, jednak warto kupić od pani 
Renaty lawendową herbatę, 
zapachowy woreczek, wyjąt-
kowy lampion czy ręcznie ro-
bioną, haftowaną oczywiście 
lawendową zakładkę do książki 
i wrzucić co nieco do skarbon-
ki. Zakupiona tu lawenda jest 
w 100% ekologiczna, ponieważ 
nie jest opryskiwana chemicz-
nymi nawozami ani środkami 
ochrony roślin.
Lawendowe gospodarstwo  
to doskonałe miejsce do zdjęć 
plenerowych i sesji fotogra-
ficznych. Znajduje się tu pole 
namiotowe, a dla odważniej-
szych znajdzie się posłanie  
w stodole z możliwością po-
rannej toalety pod studnią. 
Dodatkowo można skorzystać 
z przygotowanych przez wła-
ścicielkę lawendowych po-
siłków, zrelaksować się przy 
wieczornym ognisku oraz pod-
czas aromaterapii polegającej  
na moczeniu nóg w lawendzie.
Organizowane są tu zaję-
cia związane z rękodziełem, 
warsztaty z robienia lawen-
dowo-ziołowych lampionów 
oraz fusetki (ręcznie robiony 

lawendowy zapach do szafy). 
Do najnowszych atrakcji należy 
organizowanie imprez okolicz-
nościowych w lawendowym 
domu, który zadziwia swo-
im lawendowym wystrojem.  
W planach jest zorganizowanie 

Wnętrze lawendowej chaty (fot. Magdalena Bień GOK Wołajowice)

to pierwsza tego typu plantacja, 
która cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem. 
Lawendowe gospodarstwo 
Pani Renaty to niezwykłe miej-
sce, w którym czas na chwilę 
się zatrzymał, a przebywanie  
w nim pozwala na bliski kon-
takt z naturą. Pani Renata  

pleneru malarskiego oraz kon-
certów.
W kwietniu pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Hru-
bieszowie z/s w Wołajowi-
cach odwiedzili lawendowe 
gospodarstwo Pani Renaty.  
W związku z tym GOK zachę-
ca do udziału w konkursie „La-
wendowe cudo” skierowanym 
do wszystkich pełnoletnich 
rękodzielniczek i rękodzielni-
ków! Lawendowe rękodzieło, 
wykonane osobiście, powinno  
zawierać elementy związane  
z lawendą. Mogą to być przed-
mioty ozdobne wykonane wła-
snoręcznie z wykorzystaniem 

kursie, należy w komentarzu 
pod postem na FB fanpage 
Gminnego Ośrodka Kultury za-
mieścić fotografię swojej pracy 
wraz z opisem. Konkurs trwa  
do 4 czerwca.
Lawendowe gospodarstwo 
Pani Renaty można odwiedzać 
po wcześniejszym skontakto-
waniu się z właścicielką:
Renata Mirowska – Cibis
Moniatycze 109
22-500 Hrubieszów
Tel. 604470769
FB @Renatka Mirowska-Cibis
Instagram lawendowa_cibiso-
wa

Malwina Filańska-Marcych

Warto też spróbować niezwy-
kłego lawendowego sernika  
i zwyczajnie odprężyć się  
na łonie natury.
Do Pani Renaty i jej lawendo-
wego gospodarstwa można 
przyjeżdżać przez cały rok. Jed-
nak trzeba pamiętać, że pole  
z lawendą najlepiej odwiedzać 

Lawendowe poletko (fot. Lawendowa Cibisowa)

(graf. Malwina Filańska-Marcych)
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Z miłości do dziecka
Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej od dwóch lat pomaga 
w leczeniu Mateusza Feręca z Biłgoraja. Mateusz ma obecnie 
siedem lat, a za sobą już kilka operacji, w tym operację serca  
i przeszczep komórek macierzystych. Chłopiec jest przewlekle 
chory, urodził się z wrodzoną wadą serca: zespół Fallota, cierpi 
również na zespół porażenny nieokreślony i wodogłowie. 
Sytuacja materialna rodziny 
jest bardzo trudna, gdyż dziec-
ko jest wychowywane tylko 
przez ojca, który każdego dnia 
robi wszystko, aby zapewnić 
synowi jak najlepsze życie. 
Ojciec chłopca nie pracuje, a całe 
swoje życie podporządkował  
i poświęcił dla swojego syna. 
Ojciec Mateusza, Józef Feręc  
wyjaśnił, jak wygląda obecna 
sytuacja zdrowotna Mateusza:
– Mateuszek ma już siedem lat  
i jest z ciąży bliźniaczej. Jego 
brat, Maciej, urodził się zdrowy 
i świetnie sobie radzi, a Mateusz 
niestety „dostał” od losu wiele 
schorzeń, które uniemożliwiły mu  

Tata chłopca dodał, że w tym 
momencie najważniejsza jest  
kontynuacja leczenia i nieprze-
rwana rehabilitacja:
– Sam przeszczep komórek ma-
cierzystych nie wystarczy. Cały 
czas musi być kontynuacja tej 
rehabilitacji i ta rehabilitacja musi 
być bardzo konkretna, aby mógł 
dalej iść do przodu, aby mógł kie-
dyś wypowiedzieć pierwsze słowo 
czy zrobić swoje pierwsze, samo-
dzielne kroki. Samo nic się nie zro-
bi, musi być w tym dużo ciężkiej 
pracy, ale wiem, że idziemy dobrą 
drogą, cały czas widzę progres  
i to jest dla mnie najważniejsze. 
To trudna walka, ale nie podda-

tacji wszystko się udaje. Dla mnie 
to wielki cud dobroci ludzkich serc 
– dodał tata Mateusza. 
- Nasza pomoc tej rodzinie trwa  
od dwóch lat. Historia Mateusza 
jest bardzo poruszająca. Dla 
wszystkich, którzy mają w so-
bie choć odrobinę wrażliwości, 
ta walka ojca o zdrowie dziecka  
i zmaganie się z przeciwnościami 
losu jest niezwykle wzruszają-
ce i nie można przejść obok tego 
obojętnie. Początkowo Caritas 
organizował przy okazji odpu-
stów, festynów, dni strażaka 
czy dożynek różnorodne zbiór-
ki na rzecz chłopca. Jednakże 
pandemia mocno ograniczyła 
tego typu działania i stało się  
to niemożliwe. Dlatego też całą 
historię Mateusza przedstawiłem  
ks. biskupowi Marianowi Rojko-
wi i ks. ekonomowi Miłosławo-
wi Żurowi, którzy wyrazili zgo-
dę, aby przeprowadzić zbiórki  
do puszek we wszystkich para-
fiach Dekanatu Biłgoraj Północ 
i Dekanatu Biłgoraj Południe. 
W imieniu Mateusza i jego taty 
składam serdeczne Bóg zapłać 
wszystkim ludziom dobrej woli, 
którzy zechcą wesprzeć leczenie i 
rehabilitację Mateusza, włączą się  
w naszą pomoc tej rodzinie,  
bo razem możemy więcej zdziałać,  
a dobrze wiemy, że dobro powra-
ca ze zdwojoną siłą – zaznaczył 
ks. Marcin Jakubiak, dyrek-
tor Caritas Diecezji Zamojsko
-Lubaczowskiej.
– Jako wolontariusze staramy  
się w wolnym czasie pomagać 
Mateuszowi i jego tacie. Pan Jó-
zef jest bardzo opiekuńczym i em-
patycznym człowiekiem. Patrząc 
na te wszystkie działania, jakie 
podejmuje, aby pomóc swojemu 
dziecku muszę powiedzieć, że jest 
niezwykle oddany swojemu syn-
kowi i poświęca mu praktycznie 
każdą chwilę swojego życia. Tata 
chłopca nie myśli o sobie i wciąż 
szuka nowych form pomocy dla 
syna. Nie da się również ukryć, że 
pan Józef całe życie swoje i Mate-
usza zawierzył Panu Bogu i sam 
często powtarza, że bez wiary  
i Bożej Opatrzności nie poradził-
by sobie i wie, że nie zostanie 
nigdy sam. Jest to człowiek wiel-
kiej pokory, który również po-
maga innym niepełnosprawnym  

i wspiera ich. Jego postawa  
jest niezwykła i naprawdę godna 
naśladowania, gdyż z pewnością 
nie jest łatwo radzić sobie z takimi 
przeciwnościami losu – tłuma-
czyła jedna z wolontariuszek.
Józef Feręc za pośrednictwem 
Katolickiego Radia Zamość  
i „Głosu Roztoczańskiego” pra-
gnie podziękować wszyst-
kim ludziom dobrego serca za 
wszelką pomoc okazaną Mate-
uszowi:
– Cały czas widzę progres w zdro-
wiu Mateuszka i wiem, że rozwi-
ja się on coraz lepiej. Codziennie 
zaskakuje mnie czymś innym, 
często pojawia się w jego zacho-
waniu nagle coś, czego nie było 
wcześniej i jest powtarzalność ta-
kich zachowań. A to mnie nasta-
wia pozytywnie jeszcze bardziej  
i jestem bardzo szczęśliwy. Lu-
dzie, którzy znali go wcześniej  
i po jakimś czasie zobaczą go np. 
na ulicy, gdy wychodzimy na spa-
cer, to mówią, że widać wielkie 
skoki rozwojowe i często mówią, 
że to wręcz inne dziecko. Dlatego 
bardzo serdecznie i z całego serca 
dziękujemy tym wszystkim lu-
dziom dobrej woli, którzy nam już 
pomogli i wciąż pomagają, bo bez 
nich sami nic byśmy nie zrobili. 
Jestem niewymownie wdzięczny 
za każdą złotówkę, dobre słowo  

i choćby pytanie, jak się czuje  
Mateusz i co można dla nie-
go zrobić, to daje nam ogrom-
ną siłę do walki o każdy nowy 
dzień. Reakcja i pomoc ludzi 
jest ogromna, ale wciąż tego 
wsparcia potrzebujemy, bo re-
habilitacja nie może być prze-
rwana. Zrobię wszystko, aby 
Mateusz stanął kiedyś na nogi, 
to jest dla mnie priorytet, aby 
mógł sobie poradzić. Kochani 
darczyńcy! Pragnę serdecznie 
podziękować w imieniu swoim i 
Mateuszka za okazaną pomoc i 
życzliwość. Dzięki Wam wielo-
krotnie zrozumiałem, że nie moż-
na tracić nadziei na lepsze jutro  
i przekonałem się, że jest wielu lu-
dzi o wielkich sercach. – dzięko-
wał tata chłopca. 
Wszystkich, którzy zechcą wes-
przeć leczenie i rehabilitację 
Mateusza Feręca zachęcamy 
do wpłat na specjalne konto 
Caritas: 61 1020 5356 0000 
1802 0173 6941 z dopiskiem 
„Dla Mateusza z Biłgoraja”. 
Za wszystkie dary serca na ten 
cel serdecznie dziękujemy, 
gdyż jak podkreśla tata Mate-
usza: Nadzieja nie gaśnie nigdy, 
szczególnie gdy na szali jest 
zdrowie własnego dziecka.

Joanna Ferens

Pan Jacek z Mateuszem (fot. archiwum prywatne)

zwyczajny rozwój i zabrały szan-
sę na normalne, samodzielne 
życie. Ale po tych kilku latach  
i wielu niepowodzeniach w koń-
cu zaświeciło w naszym ży-
ciu słońce i widzę w jego zdro-
wiu bardzo dużą poprawę. Po 
przeszczepie komórek macierzy-
stych jest bardzo duży progres, 
zwiększyła się też komunikacja  
z nim i widzę, że po prostu coraz 
lepiej się rozwija. Dzięki pomocy 
wielu ludzi Mateusz codziennie 
walczy o każdy kolejny, nawet 
najmniejszy, krok do zdrowia. 
Fajnie sobie ćwiczy na rower-
ku czy w pionizatorze, jest co-
raz stabilniejszy, po przeszcze-
pie komórek macierzystych  
do przodu poszedł też rozwój in-
telektualny – tłumaczył Jó-
zef Feręc

jemy się, z Bożą pomocą i do-
brymi ludźmi na pewno nam się 
to uda. Niestety, taka konkretna 
rehabilitacja jest prywatna i nie 
podlega refundacji. Po przesz-
czepie komórek byliśmy już na 
niej pięć razy, ale sam wyjazd  
to jest ponad 750km, a dwuty-
godniowy pobyt to koszt prawie 
sześciu tysięcy złotych. Dla mnie 
to jest po prostu nieosiągalne, 
żyjemy z tego, co wypłaci Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ale mimo to nie poddajemy się, 
szukamy pomocy u dobrych lu-
dzi i w ich wielkich sercach. Dziś 
wiem, że możemy liczyć na wie-
le osób. Ludzie chcą pomagać, 
są do tej pomocy bardzo chętni  
i zawsze ilekroć zaplanujemy ja-
kiś wyjazd rehabilitacyjny, czy 
specjalistyczny sprzęt do rehabili-

Mateuszek dzięki pomocy robi ogromne postępy (fot. archiwum prywatne)
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 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 Anioł Pański
 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  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50  Boże Słowo
 11:55  Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 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 Książki na fali
 14:40 Patron dnia
 14:50 Katecheza biblijna
 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  Reportaż Głosu Ewangelii 

(1,3 wt.)/Audycja 
pielgrzymkowa (2,4 wt.)/

 17:40 Kwadrans sejmowy (1,3 wt.)
 17:58  Radiowy Słownik Biblijny
 18:00 Transmisja Mszy św.  

z zamojskiej katedry
 18:55  Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:35  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:50 Dobranocka
 20:00 Nocna zmiana
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:20  Katecheza biblijna
 21:30  Music Box 
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień?
 23:45  Verbum Ecclesiae
 23:55 Pasterski Głos
 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  Anioł Pański
 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  Ewangelia dnia
 15:25  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień?
 17:10  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 Anioł Pański
 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 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 00:30 Poradnik radiowy
 01:00 Świat jest ciekawy
 03:00 Króluj nam Chryste
 05:10 Poranny pacierz i Godzinki
 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. 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 Anioł Pański
 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  Boże Słowo
 11:55  Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05  Wiadomości/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:15  W duchu św. Dominika
 13:00  Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10  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. 
 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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stacji radiowych. O każdym z Was 
pamiętamy w codziennej modli-
twie, a także w audycji Złota Księ-
ga Dobrodziejów Radia. Dzięki 
Wam możemy nadal się rozwijać 
i dzielić tym, co wartościowe. Aby 
ta działalność mogła być jak naj-
bardziej owocna chcielibyśmy za-
prosić Was do wspierania naszej 
rozgłośni poprzez:

HONOROWY COMIESIĘCZNY
„ABONAMENT”

Ustaw stałe zlecenie przelewu:
KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
ul. Hetmana J. Zamoyskiego 1,
22-400 Zamość
nr konta: PKO BP o/Zamość 
15 1020 5356 0000 
1202 0005 1912
(z dopiskiem: daro-
wizna na KRZ)

FORMULARZ WPŁATY
1. Wypełnij brakujące pola
 (imię, nazwisko, adres, kwota)
2. Oderwij formularz
3. Wpłać wybraną kwotę w od-

dziale banku lub na poczcie
 

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

ks. Sylwester Zwolak
Dyrektor Katolickiego Radia Zamość

Drodzy Przyjaciele Katolickiego Radia Zamość!
Katolickie Radio Zamość jest po-
wołane do służby. Służy przede 
wszystkim słuchaczom informa-
cjami, reportażami, modlitwą, ka-
techezą, 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, wpro-
wadzać nowe, ciekawe audycje, 
angażować kapłanów naszej die-
cezji, samorządowców oraz ludzi 
świeckich do ścisłej współpracy, 
by działalność Rozgłośni zawsze 
przynosiła obfite owoce. Nie-
ustannie poprawiamy warunki 
techniczne, a także uzupełniamy 
studio radiowe, by jakość emisji 
była na najwyższym poziomie. 
Chcemy się z Wami dzielić tym, 
co ważne i być obecni w Waszych 
domach zarówno w chwilach 
trudnych, takich jak pandemia, 
jak i tych radosnych. Katolickie 
Radio Zamość wspierane jest 
przez Was zarówno przez mo-
dlitwę jak i poprzez dobrowolne 
wpłaty, dzięki czemu działalność 
Rozgłośni może być nadal pro-
wadzona niezależnie od innych 
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