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Po raz 40. w Zamościu zagości teatr!!!
Już od 20 czerwca jubileuszowe
40. Zamojskie Lato Teatralne. Roz-
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pocznie się ono Arlekinadą Zamojską na Rynku Wielkim, a zakończy

12 lipca „Testamentem Szewczenki”.
To będą 3 tygodnie sztuki teatralnej.

Jak informuje Zamojski Dom Kultury na pewno wystąpią: Mądzik,

04

25 lat „kultury”
w Biłgoraju

05

Warsztaty Terapii
Zajęciowej w
Oleszycach otwarte
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07

Truskawkowa kuchnia

Zwierzyniec
– perła Roztocza
Ścibakówna, Klata i Zamachowski.
Nowością w tym roku jest udział
mieszkańców Zamościa w spektaklu „Romeo i Julia”. 22 czerwca
i 24 czerwca 2015 roku Zamojski
Dom Kultury organizuje na Rynku
Wielkim w Zamościu imprezy parateatralne pt. „BITWY RODÓW”.
Imprezy są wprowadzeniem do
spektaklu ROMEO i JULIA, który
odbędzie się 27 czerwca o godzinie
21.30. Pierwszego dnia odbędzie się
bitwa Karateków (ród Julii Capuletti)
z Rycerzami (ród Romea Montecchi).
W programie walka rodów, pokazy
walk poszczególnych rodów, pokazy broni, nauka walki dla amatorów,
parada dwóch rodów na znak pojednania.
Bitwie towarzyszyć będzie GRA
MIEJSKA dotycząca dzieł Szekspira,
w której rywalizować będą ze sobą kilkuosobowe drużyny, reprezentujące
wybrany przez siebie ród. Natomiast
24 czerwca od godz. 17:00 odbędzie
się bitwa rodów, w której zaprezentuje się Śpiew (ród Julii Capuletti) i Taniec (ród Romea Montecchi). A od
20:00 Motocykle (ród Julii Capuletti)
i Rowery (ród Romea Montecchi).
Podczas Zamojskiego Lata Teatralnego będzie można podziwiać fotografie Mirosława Chmiela, które
przedstawią początki tego przedsięwzięcia. Otwarcie odbędzie się 23
czerwca o godz. 16:00 w Zamojskim
Domu Kultury.
Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z programem 40. Lata Teatranego. Naprawdę warto!!!
Katarzyna Muszyńska
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Światowe Dni Młodzieży coraz bliżej!
Światowe Dni Młodzieży zbliżają się coraz większymi
krokami. Pomimo, że odbędą się one w Krakowie
dopiero w przyszłym roku, to już teraz wszystkie diecezje
aktywnie przygotowują się do tego niesamowitego dla
całej Polski czasu.
Dominika Derewlak
W całym kraju aktywnie działają
wolontariusze, pomagający w organizacji spotkania młodych z Ojcem św.
Może i Ty również do nich dołączysz?
Są to zazwyczaj młodzi, wyjątkowi
ludzie którzy swój czas oddają przygotowaniom, zbiórkom, wyjazdem.
Każdego 20-go dnia miesiąca ubierają koszulki i identyfikatory i ruszają
promować ŚDM do szkół lub innych
instytucji w swoich miastach, zachęcając przy tym innych do pomocy
i udziału. Jednym z głównych i niezwykle istotnym projektem, realizowanym w ramach ŚDM jest
„Bilet dla Brata”. Jest to akcja skierowana do osób, które nie mają wystarczających środków do zorganizowania wyjazdu do Krakowa. Jako
wolontariusze, organizujemy zbiórkę
do puszek na fundusze dla nich. Liczy
się każda złotówka, na pewno ktoś
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kto dzięki twojej pomocy będzie mógł
przybyć na spotkanie i nie wątpię,
że nie zapomni podziękować. Może
podczas ŚDM będzie się za ciebie modlił, a przecież to jeszcze piękniejsze
podziękowanie niż pieniądze.
Chcesz pomóc jeszcze bardziej?
Przyjmij pielgrzymów do swojego
domu! „Dni w Diecezjach” – 20-25
lipca to dni w których można przyjąć młodych pielgrzymów pod swój
dach. Nasi goście mają skromne potrzeby. Prosimy w ich imieniu jedynie o śniadanie, które da energię na
cały dzień marszu i modlitwy. Resztę
swojego czasu spędzają oni w swojej
grupie pielgrzymkowej. Wielu ludzi
martwi się o barierę językową, ale
również w tej kwestii wolontariusze
niosą pomoc. Będą oni odwiedzać
i sprawdzać czy wszystko jest w porządku. W razie trudności zawsze
można się do nich zwrócić. Utarł się
zwyczaj, iż ostatni dzień pielgrzymki, goście spędzają razem ze swymi

Fot. Maja Kubów

gospodarzami. Możemy im wtedy
pokazać swoje gospodarstwo, okolice. Możemy podzielić z nimi częścią
naszego życia. Z zasady przyjmuje
się dwie lub więcej osób. Ze względu
na komfort i bezpieczeństwo, i raźniej przecież w grupie.
Wydarzeniem które również
przygotowało nas duchowo do wizyty Ojca św. była peregrynacja symboli
ŚDM. Symbole krążą po diecezjach,
dając wszystkim wiernym możliwość
duchowego przygotowania się i modlitwy, przeżycia swoistych rekolekcji.
Bo przecież o to tu chodzi, że wiek,
kolor skóry czy narodowość przestają mieć znaczenie. Wszyscy jesteśmy
równi i wszyscy jesteśmy braćmi!
Ale nie tylko peregrynacja jest
czasem spotkania. organizowane są
również w różnych parafiach spotkania młodych z dekanatu. Wszyscy
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spotykają się na adoracji, śpiewach
i tańcach lub przy ognisku. Pogłębiamy wtedy przygotowanie duchowe,
oczekujemy wspólnie na ŚDM oraz
staramy się być jeszcze bliżej Boga.

W razie pytań lub niejasności zajrzyj
do Internetu lub zapytaj się wolontariuszy ze swojego dekanatu. Oni
o ŚDM wiedzą naprawdę dużo i chętnie pomogą!

Fot. Karolina Madejska
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25-lecie istnienia i działalności

Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju
się uczy i rozwija”. Również włodarz
naszego miasta, Burmistrz Janusz
Rosłan życzył dalszych sukcesów na
arenie regionalnej, ogólnopolskiej
i zagranicznej: – „W imieniu przewodniczącego Rady Miasta, Mariana
Klechy, Samorządu Miasta Biłgoraj
oraz własnym chcę podziękować
wszystkim Państwu za tysiące godzin wzruszeń, których dostarczacie od 25 lat mieszkańcom naszego
miasta. Gratuluję wam wszystkich
waszych sukcesów, życzę kolejnych
jubileuszy i działalności na coraz

Występ jednej z grup tanecznych

Na scenie letniej Biłgorajskiego Centrum Kultury odbył się jubileuszowy koncert z okazji 25 lecia
istnienia Młodzieżowego Domu
Kultury w Biłgoraju. Z tej okazji popłynęło wiele gratulacji i życzeń.
Swoją wdzięczność za wspólną pracę
i zaangażowanie dla wszystkich pracowników wyraziła Dyrektor MDK
Renata Socha: – „Z okazji 25 lat istnienia i działalności naszej placówki, życzę Państwu nadal, by ogromna pasja i zaangażowanie w kształtowanie
młodych osobowości pozostawała
na tym samym, wysokim poziomie.
By każdy, kto trafi do Młodzieżowego
Domu Kultury niezależnie od długo-

Fot. Joanna Ferens
R

E

K

L

A

M

A

ści spędzonego tu czasu, wychodził
wzbogacony o nowe doświadczenia,
przeżycia, umiejętności, które z pewnością zaowocują w przyszłym życiu.
Życzę Państwu bezpieczeństwa zawodowego, satysfakcji i dumy z pracy w naszym Domu Kultury”.Życzenia na ręce Pani Dyrektor złożył także
Starosta Marian Tokarski: – „Osiągnięcia Młodzieżowego Domu Kultury są zakrojone na ogromną skalę.
Ta placówka to ambasador Ziemi
Biłgorajskiej. Cieszymy się, że mimo
niżu demograficznego, który dotyka
wszystkie nasze placówki, w MDK-u zawsze są dzieci i młodzież, tutaj
zawsze tętni życie, tutaj młodzież

Pracownicy MDK

wyższym poziomie”. W koncercie
jubileuszowym zaprezentowały się
wszystkie grupy i zespoły taneczne
Młodzieżowego Domu Kultury, soliści oraz grupy teatralne. Gościnnie
wystąpiła również Ola Nizio, zwy-

ciężczyni programu „The Voice of
Poland”, która swoje pierwsze kroki
do kariery stawiała własnie w Biłgorajskim MDK-u.
Joanna Ferens

Gimnazjalisto, zostań krawcem!
i gwarancja zatrudnienia
po ukończeniu szkoły.
Zachęcamy wszystkich
gimnazjalistów do skorzystania
z tej oferty. Krawiec to zawód,
który niebawem może zniknąć,
jednak jesteśmy pewni, że firmy
krawieckie nadal będą szukać
osób, które „mają fach w ręku”.
Katarzyna Muszyńska

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu podpisał umowę
patronacką w zawodzie
‚krawiec’ oraz ‚technik
technologii odzieży’. Dzięki
temu porozumieniu uczniowie,
którzy będą kształcić się w tych
profesjach mają gwarancję
zatrudnienia w firmie Wiza
Wiesławy Załogi – powiedziała
Alicja Ciupa, dyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Zamościu. „Dzięki
podpisanemu porozumieniu
proces kształcenia będzie
się odbywał zgodnie
z potrzebami pracodawcy”.

Pracodawcy często skarżą się, że
brakuje wyspecjalizowanej kadry
w branży odzieżowej. Cały proces
edukacyjny zakończy się sukcesem
jeżeli absolwent szkoły znajdzie
pracę w swoim zawodzie. Klasy
patronackie dają taką możliwość.
Warto zaznaczyć, że uczniowie będą
uczyli się nie tylko teorii, ale także
poznają praktyczną naukę zawodu
u pracodawcy.
Główne zalety klasy patronackiej
to przede wszystkim praktyka
bezpośrednio u pracodawcy
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90-lecie OSP w Potoku Górnym

Joanna Ferens
W ubiegłą niedzielę, 31 maja, przy
Urzędzie Gminy w Potoku Górnym
odbyły się uroczystości rocznicowe
90-lecia powołania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły

się one uroczystą Eucharystią sprawowaną w intencji strażaków. Przewodniczył jej i wygłosił Słowo Boże
ks. proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Potoku Górnym, ks. Stanisław
Zarosa, który podkreślał, że posługa
strażaków jest wyrazem realizowa-

Otwarcie WTZ w Oleszycach

Alicja Magura
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” z siedzibą

w Lubaczowie, które założyła grupa rodziców w trosce o przyszłość
swoich niepełnosprawnych dzieci,
w końcu dopięło swego. Przy pomo-
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nia przykazania miłości w życiu swoim i całej społeczności:” – Stale jesteście druhowie strażacy w gotowości,
by z poświęceniem własnego życia
i zdrowia walczyć z żywiołami i realizując przykazanie miłości bliźniego
ratować jego życie i dobytek”.
Po Mszy świętej, po uroczystym wciągnięciu flagi państwowej na maszt
odbyła się dalsza część uroczystości.
Dokonano odznaczeń i wyróżnień
strażaków-ochotników z OSP Potok
Górny. Była to także okazja do przypomnienia poczynionych w ostatnich
latach inwestycji w jednostce oraz
czas, by wspomnieć tych, którzy pracują bezinteresownie na jej rzecz. „Odwaga i troska o drugiego człowieka od
zawsze cechowały strażaków. Od pokoleń postawa ta sie nie zmieniła. Podobnie jak przed laty, tak i teraz wasza
służba i oddanie budzą powszechny
szacunek. Wierni strażackim tradycjom podejmujecie działania zmie-

cy innych zaangażowanych osób,
udało się stworzyć miejsce, gdzie
niepełnosprawne dzieci z powiatu
lubaczowskiego będą miały możliwość zdobycia maksymalnej niezależności życiowej. 27 maja odbyło się
oficjalne otwarcie Warsztatu Terapii
Zajęciowej im. św. Józefa, mieszącego się w budynku Zespołu Szkół, przy
ul. Zielonej w Oleszycach. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w kościele
p.w. Narodzenia Najświętszej Marii
Panny w Oleszycach. Dalsza część
uroczystości miała miejsce w nowo
otwartym budynku i na sali sportowej Zespołu Szkół. „Dzisiaj jest oficjalne otwarcie warsztatu, ale my już
funkcjonujemy od 29 grudnia 2014
roku. Tak naprawdę od tego dnia
działamy już pełną parą w pełnym
składzie i tak jest po dzień dzisiejszy” – poinformowała Izabela Krzaczkowska-Szychter, kierownik WTZ.
W Warsztacie Terapii Zajęciowej
uczęszcza około 50 osób, które przez
pięć dni w tygodniu mają możliwość
skorzystania z dziecięciu sal terapeutycznych. Wśród nich jest m.in
pracownia teatralna, plastyczna,
kulinarna, plastyczno-ceramiczna,
rękodzielnicza, pracownia robótek
ręcznych i kontynuacji nauki, czy
pracownia obróbki drewna, krawiectwa i rękodzielnictwa ludowego.
Dostępne są również dwie sale rehabilitacyjne. Nie brakuje także opieki
psychologa, pedagoga specjalnego
oraz pielęgniarki. „Jestem pełen podziwu, że udało się znaleźć miejsce
gdzie można zagwarantować uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej
bardzo dobre warunki” - mówił Maciej Szymański, dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON. „Dla każdej
osoby niepełnosprawnej uczestnic-

rzające do zapewnienia właściwego
wizerunku strażaków, którzy służąc
pod sztandarem św. Floriana z godnością i honorem reprezentują ochotnicze straże. Dzięki takiej postawie
jesteście wzorem do naśladowania”
– mówił do strażaków Wójt Gminy
Potok Górny Edward Hacia.
Również Starosta Biłgorajski Marian
Tokarski przypomniał, iż działalność
strażaków na polu walki z żywiołami jest nieoceniona, jak również ich
wkład w w rozwój kultury i tradycji:
„Wiele umiejętności i poświęcenia
wymaga wasza służba, którą wyznacza wierność ideałom i tradycji
naszych ojców. W imieniu samorządu Powiatu Biłgorajskiego składam
wam drodzy strażacy najlepsze życzenia i podziękowania za wzorową służbę. Gratuluję wszystkim odznaczonym. Życzę każdemu z was,
by pełniona powinność przynosiła
satysfakcję i ludzką wdzięczność.
Niech święty Florian bezpiecznie
prowadzi was każdego dnia.
Powstanie jednostki OSP w Potoku
Górnym było odpowiedzią na częste

pożary trapiące ten rejon Ziemi Biłgorajskiej. Założycielem został ówczesny sekretarz Gminy Abamowicz,
naczelnikiem Czesław Świerzawski,
a skarbnikiem kierownik szkoły Jan
Sander. Szkoleniem adeptów sztuki pożarniczej zajmował się Mikołaj
Chrapko. Jak wspominają strażacy, pierwszym wyposażeniem były
hełmy i pasy bojowe, a gaszenie
pożarów odbywało się za pomocą
wiader, łopat i bosaków. Dzięki staraniu zarządu udało się zdobyć sikawkę ręczną do gaszenia, natomiast
pierwszym środkiem alarmowania
było bekadło i gong. Po otrzymaniu
sprzętu zmieniono tez formę ćwiczeń. W późniejszym czasie strażacy własnymi siłami zorganizowali
umundurowanie.

two w Warsztacie Terapii Zajęciowej
jest możliwością integrowania się
z lokalnym środowiskiem. Wyjście
z domu i obecność wśród ludzi, to
jest dla nich najważniejsze. Ponadto prowadzona terapia daje korzyści
w postaci rozwoju intelektualnego,
pozwala budować kreatywność oraz
wzmacnia kondycję ruchową” – dodała Izabela Krzaczkowska-Szychter,
kierownik WTZ.
Zadowolenia z otwarcia ośrodka nie
kryją sami zainteresowani i ich ro-

dziny: „Powstanie takiego miejsca, to
bardzo dobre rozwiązanie. Mój syn
jest po wypadku, został bez opieki.
Chwilami nie wie co się z nim dzieje.
Na początku, nie chciał uczestniczyć
w zajęciach, ale po rozmowach z terapeutami przekonał się do tego pomysłu”- zaznaczała pani Janina.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleszycach jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30
do 15:30.
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Truskawki – pierwsze smaki lata
Pierwsze truskawki najlepiej smakują bez żadnych dodatków. Kiedy jednak zaspokoimy już nasz apetyt na świeże owoce, możemy przygotować
z nimi przeróżne specjały.

Efektowne
desery...
Domowe wypieki (kruche tarty,
biszkopty, torty, serniki) z truskawkami są przepyszne. Owoce te są jednak
zbyt delikatne i zwykle nie pieczemy
ich. Układamy je już na gotowym cieście, po czym polewamy je galaretą
lub dekorujemy bitą śmietaną.
Z truskawek dobre są również musy
i galaretki. Zmiksowane zwykle łączymy z mlekiem, jogurtem czy bitą
śmietaną oraz żelatyną. Jeżeli przed
dodaniem do deseru owoce włożymy na około 30 minut do soku pomarańczowego lub białego wina nabiorą
subtelnego smaku. Truskawki komponują się z innymi owocami, np. bananami, pomarańczami. Można zatem dodawać je do słodkich sałatek.
Pamiętajmy, że truskawki szybko się
psują, dlatego ciasta i desery z nimi
powinno się jeść od razu. Tylko owoce „dokładnie zatopione” w galarecie,
dłużej zachowują świeżość.

Pyszne
przetwory...
Truskawki są świetne na różne przetwory. Przygotowując je warto pamiętać o kilku ważnych zasadach:
 Do dżemu na 1 kg owoców dodajemy 500 – 700 g cukru, a do
konfitury – 1 kg. Na galaretkę 1 litr
soku należy wymieszać z 500800 g cukru.
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 Jeżeli zwykły cukier zastąpimy
żelującym, owoców nie gotujemy
dłużej niż 5 minut.
 Truskawki zawierają mało pektyn, czyli naturalnych substancji
żelujących. Dlatego przygotowując galaretki, dobrze jest łączyć je
z innymi owocami, np.agrestem
lub czerwoną porzeczką.
 Tradycyjne przepisy będą ciekawsze, jeżeli do truskawek dodamy miód czy skórkę z pomarańczy lub cytryny.

Z zamrażarki...
Jeżeli chcemy, by truskawki nie
skleiły się, zamrażamy je najpierw
pojedynczo, rozłożone luźno na tacy.

Gdy stwardnieją, pakujemy je w woreczki i wkładamy do zamrażarki. Takie są świetne do dekorowania. Truskawki zmiksowane i zamrożone w
pojemniczkach na lód dodajemy do
musów, kompotów i sosów.

1 cukier waniliowy
400g mąki uniwersalnej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
kilka kropli ekstraktu waniliowego
400g truskawek,
odszypułkowanych, umytych

Placek

Kruszonka:
185g mąki
100g białego cukru
100g masła
1 cukier waniliowy

z truskawkami

i kruszonką
Składniki:
2 jajka
1 margaryna do pieczenia
2 żółtka
3/4 szklanki cukru

Sposób przyrządzenia:
Rozgrzej piekarnik do 175 stopni.
Utrzeć jajka z cukrem zwykłym
i waniliowym oraz z margaryną.
Dodawać stopniowo wymieszaną
mąkę uniwersalną z proszkiem do
pieczenia, dodać aromat waniliowy.
Odstawić.
Truskawki umyć, pokroić na
połówki. Formę o wymiarach
ok. 20×40 cm, wysmarować
margaryną i posypać bułką tartą lub
wyłożyć papierem do pieczenia.
Do kruszonki: margarynę
rozpuścić w rondelku.
Suche składnik połączyć, zalać
gorącą margaryną i dokładnie
wymieszać. Odstawić.
Do formy przełożyć ciasto.
Ułożyć pokrojone truskawki.
Posyp kruszonką i piecz
przez około 30- 40 minut.

Dżem
truskawkowy
Składniki:
3 kg świeżych truskawek,
umytych i odszypułkowanych
4 szklanki cukru
1/3 filiżanki soku z cytryny
1 łyżka masła
Sposób przyrządzenia:
W dużym rondlu lub garnku
doprowadzamy truskawki do
wrzenia na średnim ogniu, od
czasu do czasu mieszając. Dodać
cukier i sok z cytryny, wymieszać
i doprowadzić do wrzenia w ciągu
2 minut. Dodaj masło i doprowadź
do intensywnego wrzenia, często
mieszając i gotować przez 10 do

20 minut, okresowo dokonywać
pomiaru lepkości dżemu
truskawkowego nakładając
odrobinę mieszaniny na talerz
i przechylając go, gdyż już zgęstnieje
zdjąć z ognia i zdjąć pianę.
Napełnić słoiki, które zostały umyte,
opłukane, wysuszone i gotowane
w garnku z wodą przez 3 minuty.
Bezpiecznie zamocować pokrywy
i gotować słoiki z dżemem
truskawkowym w kadzi z wodą
(upewnij się, że słoiki są całkowicie
zanurzone) przez 15 minut.
Wyjąć słoiki i ostudzić w pozycji
pionowej. Przechowywać
w chłodnym miejscu, z dala od
światła na okres do jednego roku.

Makaron
z Truskawkami
Składniki:
1 całe opakowanie makaronu
(najlepiej muszelek lub świderków)
1 kg truskawek
4 łyżki gęstej śmietany
opakowanie twarogu
cukier (według uznania)
Sposób przyrządzenia:
Makaron ugotuj w wodzie
z dodatkiem soli, odcedź i przelew
zimną wodą, aby makaron nie uległ
sklejeniu. Truskawki umyj, obierz
z szypułek. Do truskawek dodaj
cukier (według uznania) i rozgnieć
za pomocą widelca lub tłuczka do
ziemniaków. Następnie należy
przygotować ser, do którego dodaj
śmietanę i wymieszaj. Mieszaninę
sera wymieszaj z rozgniecionymi
truskawkami. Wyłożyć na talerz
porcje makaronu i nałożyć
polewę serowo-truskawkową.

Rubrykę opracowała:
Katarzyna Muszyńska
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Artykuł sponsorowany

Perła Roztocza – Zwierzyniec
Stan zastany
na koniec lat 80-tych XX w.
Zwierzyniec z końca lat 80-tych XX w.
funkcjonował jako „osada” w potocznym rozumieniu administracyjnym
– zgodnie z prawem jako wieś z wybieranym sołtysem. Na stacji kolejowej witał napis „Zwierzyniec Wieś”.
Przemysł to Fabryka Mebli – zakład
Nr 5 wchodzący w skład Zamojskich
Fabryk Mebli z zatrudnieniem ok.
700 osób oraz Tartak i Browar. Handel
i tak zwane usługi monopolizowała
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska”. Usługi turystyczne to jedynie camping przy ul. Biłgorajskiej
i restauracje GS „SCh”. W centralnych
(głównych) obszarach historycznych
wszechobecne były metalowe ogrodzenia (park środowiskowy, staw kościelny). Przykład tych ogrodzeń widoczny jest jeszcze przy Zespole Szkól
Drzewnych i Ochrony Środowiska.
Tam gdzie dzisiaj mamy odtworzony
„Zwierzyńczyk” był teren zabagniony
i zakrzaczony, raczej niedostępny.
Pozytywne elementy tamtego czasu to szkoła podstawowa pękająca
w szwach od liczby uczniów (w rocznikach było ok 120 dzieci) – podobnie też

Szczęśliwym zbiegiem historycznych
wydarzeń 27 maja 1990 r. odbyły się
pierwsze wolne wybory samorządowe
i jednocześnie wprowadzono pakiet
ustaw regulujących funkcjonowanie
samorządu. Zasadniczo to właśnie te
zmiany spowodowały ogromne przeobrażenia społeczne, gospodarcze
i wizerunkowe Polski w tym i Zwierzyńca. Mamy to szczęście, że obchodząc lecie praw miejskich obchodzimy
też rocznicę samorządności.
Przewodniczącym Rady Miasta
i Gminy I-szej kadencji samorządu
był Jan Zdzisław Lotz, a burmistrzem
wybranym przez radę był Jan Skiba.
Czas zmian
Rozwój Zwierzyńca należy rozpatrywać w kontekście rozwoju całej
gminy. Proporcje ludności są następujące: Zwierzyniec z liczbą mieszkańców – 3,4 tys – cała gmina 7,5 tys.
Na terenie gminy od początku lat 90tych prowadzony był szeroki zakres
inwestycji związanych z wodociągowaniem wsi i telefonizacją oraz budową szkoły w Wywłoczce. Dla Zwierzyńca pierwszoplanową inwestycją
było doprowadzenie magistrali ga-

Wśród ważnych wydarzeń 1-szego dziesięciolecia samorządności
było ustanowienie herbu, sztandaru, flagi miejskiej. W 1991 r. wydana
została monografia Zwierzyńca autorstwa Haliny Matławskiej. Ponadto w połowie lat 90-tych rozpoczęła
się współpraca międzynarodowa
gminy. Bliskie kontakty gmina miała z samorządami z Niemiec, Anglii, Hiszpanii, Węgier i Macedonii.
Współpraca ta owocowała wymianą
młodzieży i dostrzeżona była przez
Komisję Europejską która przyznała
nam w 1999 r. w dowód uznania „Złotą Gwiazdę Partnerstwa”.
Kolejne dziesięciolecia to:
– rok 2000 – rozpoczynamy przygodę z kinem – w sierpniu odbyła się pierwsza Letnia Akademia
Filmowa i to filmowe wydarzenie
trwa do dziś,

Zalew Rudka

nowe przedszkole, liczne imprezy kulturalne organizowane na bazie domu
kultury w „starej szkole” – najbardziej
znane to Międzynarodowe Warsztaty
Jazzowe, plenery malarskie.
01.01.1990 – 04.03.1990 – 27.05.1990
„Nowy początek”
Myślenie o zmianie statusu miejscowości pojawiało się przez całe lata
80-te ale konkretne działania następują wiosną 1988 r. kiedy to Przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej był P. Alfred Hałasa.
Od 1 stycznia 1990 r. Zwierzyniec
uzyskał prawa miejskie – uroczyste
wręczenie dokumentów miało miejsce w Zwierzyńcu w dniu 4 marca
1990 r. na uroczystej sesji Gminnej
Rady Narodowej z udziałem licznie
zgromadzonych mieszkańców.

zowej wysokiego ciśnienia – inwestycja realizowana wspólnie z gminą
Krasnobród i Adamów – koszt 10
km odcinka Zwierzynieckiego przekraczał całoroczny budżet gminy.
W wyniku wielu starań cały koszt
pokryło Przedsiębiorstwo Gazownicze. Symboliczna świeczka zapłonęła przy muzeum przyrodniczym
w październiku 1995 r. W kolejnych
latach rozprowadzono sieć średniego
ciśnienia po Zwierzyńcu i 6 wsiach.
Muzeum przyrodnicze – Ośrodek
Edukacyjny RPN – oddano do użytku w czerwcu 1994 r. w czasie obchodów Ogólnopolskiego Święta Lasu.
Drugą ważną inwestycją samorządową była budowa zbiornika wodnego
w Rudce – oddanie do użytku miało
miejsce w czerwcu 1995 r.

– rok 2001 to m.in. pierwsze Zamojskie Dni Folkloru,
– rok 2003 – otwarto w budynku
Domu Dziecka Warsztat Terapii
Zajęciowej
– rok 2006 – 30.04 obchodziliśmy 100-lecie OSP Zwierzyniec
z udziałem Komendanta Głównego PSP – Straż Zwierzyniecka
otrzymała nowy wóz bojowy.
– rok 2008 oddanie nowej sali
gimnastycznej dla Zespołu Szkół
Drzewnych
– rok 2010 r. ma miejsce otwarcie
Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w parku środowiskowym.
– rok 2011 powstał „Orlik” – Zespół Obiektów Sportowych przy
ul. Armii Krajowej, dopełniając
obiekty sportowe w sąsiedztwie
szkoły

– rok 2013 obchodziliśmy 90-lecie
Klubu Sportowego „Sokół”.
W lipcu 2012 r. odbyło się uroczyste
otwarcie „Zwierzyńczyka” – inwestycja trwała przez dwa lata.
Październik 2012 r. – otwarcie nowej i bardzo oczekiwanej inwestycji
– Oczyszczalnia Ścieków. Jednocześnie trwała rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Tym samym zakończył się
wieloletni problem przykrych wyziewów z pseudo oczyszczalni.
W listopadzie 2013 r. zakończono
prace rewitalizacyjne „Zabytkowego
Centrum Zwierzyńca” (oczyszczony staw, odnowiony most i deptak).
Wcześniej prowadzono rewitalizację parku umiejscawiając tam m.in.
amfiteatr.
Nie byłoby takiego Zwierzyńca gdyby nie funkcjonował tu przemysł i in-

Możemy z satysfakcją powiedzieć,
że wykorzystaliśmy w pełni szanse
na przywrócenie przestrzeni w historycznej części Zwierzyńca do życia.
W dalszym ciągu istotne będzie to co
dalej z budynkami dawnego Zarządu
Ordynacji – obecnie szkoły i kilkoma
budynkami prywatnymi jak dawna
oberża dawny budynek mieszkalny urzędników ordynacji, budynek
wspólnoty mieszkaniowej.
Przez ostatnie 25 lat po zaistnieniu
zmian ustrojowych, po wprowadzeniu
realnej samorządności zmieniła się
cała Polska w tym i nasz Zwierzyniec.
Pisząc te słowa jestem przekonany, że
tempo zmian na lepsze naszego miasta było większe niż średnia krajowa,
chociaż ta jest praktycznie trudna do
wyznaczenia. Ostatnie ćwierćwiecze
z prawami miejskimi w ponad 400
letniej historii Zwierzyńca to okres ze
wszech miar korzystny a pełna ocena
możliwa będzie w szerszej perspektywie czasowej. Każdy z nas ma swoją
pamięć i ocenę tego co się wydarzyło
i co zmieniło nasze bytowanie. Każdy
mieszkaniec tu żyjący, szczególnie Ci
z Państwa, którzy pełnili funkcje radnych czy kierowali firmami ma swój
wpływ na to co nas otacza.
Przez rozwój osiągnięty w minionym
25-leciu stworzone zostały dobre
warunki na dalszy wspaniały rozwój
Zwierzyńca. Kolejne kroki stawiamy
już w VII kadencji Rady Miejskiej
działającej pod przewodnictwem
Pani Urszuli Kolman.

Zalew Rudka

Dziękuję wszystkim za te wspólne 25 lat.

stytucje takie jak Park Narodowy czy
Nadleśnictwo.

Jan Skiba – Burmistrz Zwierzyńca

Z wyrazami szacunku

Zwierzyńczyk
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Dla Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość

Katolickie Radio Zamość nadaje z Tarnawatki
W poniedziałek 1 czerwca br. Katolickie Radio Zamość opuściło dziewięćdziesięciometrową konstrukcję
w Feliksówce i przeniosło się na maszt
w Tarnawatce. Obie lokalizacje są
obecnie własnością firmy Emitel – ta
druga od zawsze, ta pierwsza od momentu przejęcia spółki INFO-TV-Operator. Częstotliwość 90,1 MHz i moc
ERP 10 kW według pozwolenia radio-

wego wydanego przez UKE pozostały
bez zmian. Zwiększyła się za to bezwzględna wysokość zawieszenia anten – z 388 metrów (328 m n.p.m. + 60
m n.p.t.) na 421 metrów (317 m n.p.m. +
104 m n.p.t.) i odległość od centrum Zamościa – z 12 do 24 kilometrów. Emisja
prowadzona jest z tego samego systemu antenowego, z którego nadają pozostałe stacje radiowe z tej lokalizacji.

Jak informują nasi Czytelnicy, zasięg
po zmianie lokalizacji się zwiększył.
Maszt w Tarnawatce wybudowany
został na potrzeby telewizji i sieci
UKF na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego
wieku.

źródło:radiopolska.pl

Drodzy Przyjaciele!
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. 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 poprzez Państwa zaangażowanie będziemy mogli jeszcze dynamiczniej rozwijać Katolickie Radio Zamość. Za każdą pomoc już dzisiaj serdecznie dziękujemy!
ks. Krystian Bordzań
dyrektor i zespół Radia

www.radiozamosc.pl
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Program Katolickiego Radia Zamość

Poniedziałek
00:00 Modlitwa na początek dnia
Ewangelia i rozważanie –
ks. Jarosław Przytuła
01:00 Koncert Życzeń
03:00 Muzyczny przekładaniec
05:30 Aktualności rolnicze
06:00 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Jarosław Przytuła
06:50 Patron dnia
07:00 Wiadomości
07:10 Kalendarium
07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
07:40 Przegląd prasy regionalnej
08:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
08:07 Piosenka tygodnia
08:20 Katecheza z zakresu teologii
fundamentalnej – ks.
Grzegorz Szubtarski
08:30 Alfabet Naszej Wiary
08:40 Gość Dnia
09:00 Wiadomości + Poranny
serwis sportowy
09:13 Informacje o dniu
09:15 Kropla Wieczności
09:20 Bankomat
09:25 Kalendarium
09:45 Konkurs
10:00 Wiadomości+Informacje
z przejść granicznych
10:15 Książka na antenie
10:35 Radio w ZOO
11:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
11:15 Roztoczański Park
Narodowy bez tajemnic
11:40 Wychowywać, ale jak
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości+Południowy
Serwis sportowy
12:15 To nam gra
12:35 Głos Ewangelii
12:50 Kuchnia radiowa
13:00 Wiadomości
13:15 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości+Popołudniowy
Serwis Sportowy
14:20 Zapowiedzi muzyczne
14:40 Dla przyjaciół Katolickiego
Radia Zamość
14:50 Katecheza z zakresu teologii
fundamentalnej – ks.
Grzegorz Szubtarski
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Jarosław Przytuła
15:30 Złota księga dobrodziejów radia
15:35 Kalendarium
15:40 Gość Dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:07 Piosenka tygodnia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
16:35 Co przyniósł dzień?
17:00 Zjednoczeni w Duchu
18:00 Transmisja Mszy św.
z Katedry Zamojskiej
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
20:00 Audycja samorządowa
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Magazyn Watykański
21:50 Katecheza z zakresu teologii
fundamentalnej – ks.
Grzegorz Szubtarski
22:00 Moja mała i duża Ojczyzna
23:00 Co przyniósł dzień?
23:30 Złością czy miłością
Wtorek
00:00 Modlitwa na początek dnia.
Ewangelia i rozważanie
– ks. Michał Maciołek
01:00 Roztoczański Park
Narodowy bez tajemnic
02:00 Zapowiedzi muzyczne
03:00 Zjednoczeni w Duchu
04:00 Moja mała i duża Ojczyzna
05:00 Dla przyjaciół Katolickiego
Radia Zamość
05:30 Aktualności rolnicze
06:00 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Michał Maciołek
06:50 Patron dnia
07:00 Wiadomości
07:10 Kalendarium
07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
07:40 Przegląd prasy regionalnej
08:00 Wiadomości+Radio z kierowcą

08:07 Piosenka tygodnia
08:20 Katecheza patriotyczna
– ks.Rudolf Karaś
08:30 Alfabet Naszej Wiary
08:40 Gość Dnia
09:00 Wiadomości+Poranny
Serwis Sportowy
09:13 Informacje dnia
09:15 Kropla Wieczności
09:25 Kalendarium
09:45 Konkurs
10:00 Wiadomości+Informacje
z przejść granicznych
10:15 Książka na antenie
10:40 Odczytujmy Wojtyłę
11:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
11:15 Tylko Jazz
11:40 Wychowywać, ale jak
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości+Południowy
Serwis sportowy
12:15 To nam gra
12:50 Kuchnia radiowa
13:00 Wiadomości
13:15 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości+Popołudniowy
Serwis sportowy
14:20 Filmowo Radiowo
14:40 Powiedz życiu TAK
14:50 Katecheza patriotyczna
– ks.Rudolf Karaś
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Michał Maciołek
15:30 Złota księga dobrodziejów radia
15:35 Kalendarium
15:40 Gość Dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:07 Piosenka tygodnia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
16:35 Co przyniósł dzień?
17:00 Ecclesia – Konsekrowani
18:00 Transmisja Mszy Św.
z Sanktuarium św.
Antoniego w Radecznicy
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
20:00 Fair Play
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Magazyn Watykański
21:50 Katecheza patriotyczna
– ks.Rudolf Karaś
22:00 Porozmawiajmy o... – ks.
Krzysztof Ślepokura
23:00 Co przyniósł dzień?
Środa
00:00 Modlitwa na początek dnia.
Ewangelia i rozważanie –
ks. Zygmunt Jagiełło
01:00 Tylko Jazz
02:00 Filmowo radiowo
03:00 Fair Play
04:00 Porozmawiajmy o...
– ks. Krzysztof Ślepokura
05:30 Aktualności rolnicze
06:00 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Zygmunt Jagiełło
06:50 Patron dnia
07:00 Wiadomości
07:10 Kalendarium
07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
07:40 Przegląd prasy regionalnej
08:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
08:07 Piosenka tygodnia
08:20 Katecheza dla młodzieży
– ks. Piotr Brodziak
08:30 Alfabet Naszej Wiary
08:40 Gość Dnia
09:00 Wiadomości + Poranny
serwis sportowy
09:13 Informacje o dniu
09:15 Kropla Wieczności
09:20 Bankomat
09:25 Kalendarium
09:45 Konkurs
10:00 Wiadomości+Informacje
z przejść granicznych
10:15 Książka na antenie
10:40 Wędrówki turystyczne
11:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
11:15 Nasze korzenie
11:40 Wychowywać, ale jak
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości+Południowy
serwis sportowy
12:15 Leśne Radio
12:50 Kuchnia radiowa

13:00 Wiadomości
13:15 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości+Popołudniowy
Serwis Sportowy
14:20 Książki w eterze
14:50 Katecheza dla młodzieży
– ks. Piotr Brodziak
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Zygmunt Jagiełło
15:30 Złota księga dobrodziejów radia
15:35 Kalendarium
15:40 Gość Dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:07 Piosenka tygodnia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
16:35 Co przyniósł dzień?
17:00 Transmisja Mszy Św.
z Sanktuarium Matki
Bożej Krasnobrodzkiej
18:00 Harcerskie czuwaj
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
20:00 A.M.D.G. Ad Maiorem Dei Gloriam
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Magazyn Watykański
21:50 Katecheza dla młodzieży
– ks. Piotr Brodziak
22:00 Nocna zmiana
23:00 Hip-hop z Jezusem
Czwartek
00:00 Modlitwa na początek dnia.
Ewangelia i rozważanie
– ks. Wiesław Galant
00:15 Co przyniósł dzień?
01:00 Nocna zmiana
02:00 Książki w eterze
03:00 A.M.D.G. Ad Maiorem Dei Gloriam
04:00 Harcerskie czuwaj
05:30 Aktualności rolnicze
06:00 Poranny pacierz i Godzinki o
Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Wiesław Galant
06:50 Patron dnia
07:00 Wiadomości
07:10 Transmisja Mszy św. z
Kaplicy św. Sebastiana w
Bazylice Watykańskiej
08:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
08:07 Piosenka tygodnia
08:20 Katecheza biblijna – ks.
Krystian Malec
08:30 Alfabet Naszej Wiary
08:40 Gość Dnia
09:00 Wiadomości + Poranny
serwis sportowy
09:13 Informacje o dniu
09:15 Kropla Wieczności
09:25 Kalendarium
09:45 Konkurs
10:00 Wiadomości+Informacje
z przejść granicznych
10:15 Książka na antenie
10:40 Roztoczański Informator
Kulturalny
11:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
11:15 Dobre słowo. Spotkanie z
ks. Markiem Bałwasem
11:40 Wychowywać, ale jak
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości+Południowy
Serwis sportowy
12:50 Kuchnia radiowa
13:00 Wiadomości
13:15 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości+Popołudniowy
Serwis sportowy
14:25 Wiadomości Światowych
Dni Młodzieży
14:50 Katecheza biblijna – ks.
Krystian Malec
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Wiesław Galant
15:30 Złota księga dobrodziejów radia
15:35 Kalendarium
15:40 Gość Dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:07 Piosenka tygodnia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
16:35 Co przyniósł dzień?
17:00 Transmisja Mszy św.
z Sanktuarium Matki
Bożej Szkaplerznej w
Tomaszowie Lubelskim
18:00 Zamojszczyzna mniej znana
– podróże dalekie i bliskie

19:00
19:30
19:40
20:00
21:00
21:30
21:50

Różaniec
Złota księga dobrodziejów radia
Radio dzieciom – Dobranocka
Misja specjalna
Apel Jasnogórski
Magazyn Watykański
Katecheza biblijna – ks.
Krystian Malec
22:00 Effatha
23:00 Co przyniósł dzień?

Piątek
00:00 Modlitwa na początek dnia.
Ewangelia i rozważanie – ks.
Mateusz Januszewski
01:00 Dobre słowo. Spotkanie z
ks. Markiem Bałwasem
02:00 Misja specjalna
03:00 Effatha
05:30 Aktualności rolnicze
06:00 Poranny pacierz i Godzinki o
Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Mateusz Januszewski
06:50 Patron dnia
07:00 Wiadomości
07:10 Kalendarium
07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
07:40 Przegląd prasy regionalnej
08:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
08:07 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza – ks. Rafał Muda
08:30 Alfabet Naszej Wiary
08:40 Gość Dnia
09:00 Wiadomości+Poranny
serwis sportowy
09:13 Informacje o dniu
09:15 Kropla Wieczności
09:20 Bankomat
09:25 Kalendarium
09:45 Konkurs
10:00 Wiadomości+Informacje
z przejść granicznych
10:15 Książka na antenie
10:40 „Niedziela” i „Gość Niedzielny”
na antenie KRZ
11:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
11:15 W kręgu sztuki
11:40 Wychowywać, ale jak
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości+Południowy
Serwis sportowy
12:30 Reportaż Głosu Ewangelii
12:50 Kuchnia radiowa
13:00 Wiadomości
13:15 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości+Popołudniowy
serwis sportowy
14:20 Zapowiedzi diecezjalne
14:40 Zapowiedzi sportowe
14:50 Katecheza – ks. Rafał Muda
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Mateusz Januszewski
15:30 Złota księga dobrodziejów radia
15:35 Kalendarium
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:07 Piosenka Tygodnia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
16:35 Co przyniósł dzień?
17:00 Kimże jest człowiek.
Caritas Polska i Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej
18:00 Transmisja Mszy Św. z
kościoła pw. św. Michała
Archanioła w Zamościu
18:45 Złota księga dobrodziejów radia
19:00 Różaniec
20:00 Siloe
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Magazyn Watykański
21:50 Katecheza – ks. Rafał Muda
21:55 Wiadomości Światowych
Dni Młodzieży
22:00 Światowe Dni Młodzieży
23:00 Co przyniósł dzień?
23:20 Labirynt moralny
Sobota
00:00 Modlitwa na początek dnia.
Ewangelia i rozważanie –
ks. Grzegorz Chabros
01:00 Siloe
02:15 Zapowiedzi diecezjalne
02:30 Zapowiedzi sportowe
04:30 Kimże jest człowiek.
Caritas Polska i Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej
05:30 Aktualności rolnicze
06:00 Poranny pacierz i Godzinki o
Niepokalanym Poczęciu NMP

06:35 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Grzegorz Chabros
07:10 Amerykańska Częstochowa
08:15 Kalendarium
08:20 Katecheza maryjna – ks.
Krzysztof Hawro
08:30 Patron dnia
08:35 Alfabet naszej wiary
09:00 Wiadomości
09:15 „Niedziela” i „Gość Niedzielny”
na antenie KRZ
10:00 Wiadomości
10:15 Leśne Radio
11:00 Wiadomości
11:15 Audycja samorządowa
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości
12:15 W duchu św. Dominika
13:00 Wiadomości
13:10 Skarby Zamojszczyzny –
podróże dalekie i bliskie
14:00 Wiadomości
14:10 W służbie ewangelizacji. Szkice
z historii Kościoła w Polsce XX
wieku – Bp Mariusz Leszczyński
14:30 Biuro Prasowe Jasnej Góry
14:50 Katecheza maryjna – ks.
Krzysztof Hawro
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Grzegorz Chabros
15:30 Złota księga dobrodziejów radia
15:35 Pasterski głos – Bp Marian Rojek
16:00 Wiadomości
16:07 Piosenka tygodnia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
16:35 Wiara i nauka
17:00 Muzyka Aniołów
17:15 Audycja ZSO im. Jana Pawła
II w Krasnobrodzie
18:00 Transmisja Mszy św. z
Konkatedry Lubaczowskiej
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
20:00 Roztoczańska Lista
Przebojów Ludowych
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Magazyn Watykański
21:50 Katecheza maryjna – ks.
Krzysztof Hawro
Niedziela

00:00 Modlitwa na początek dnia
00:15 Ewangelia i rozważanie –
ks. Piotr Pawlukiewicz
02:00 Amerykańska Częstochowa
06:00 Poranny pacierz i Godzinki o
Niepokalanym Poczęciu NMP
06:30 Roztoczańska Lista
Przebojów Ludowych
07:35 Patron dnia
07:40 Ewangelia Dnia i rozważanie
– ks. Piotr Pawlukiewicz
08:40 Katecheza – ks.
Grzegorz Chabros
09:00 Ecclesia – Konsekrowani
10:00 W duchu św. Dominika
11:30 Modlitwa w drodze
11:55 Anioł Pański
12:00 Transmisja Mszy św.
z Katedry Zamojskiej
13:15 Pasterski głos – Bp
Marian Rojek
13:35 Koncert Życzeń
14:50 Katecheza – ks.
Grzegorz Chabros
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia
Bożego
15:30 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Piotr Pawlukiewicz
15:40 Złota księga dobrodziejów radia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia
Watykańskiego
16:40 Niedziela Radiowa
18:00 W obronie życia człowieka
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
20:00 Muzyczny przekładaniec
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Diecezjalne Wiadomości
Światowych Dni Młodzieży
21:30 Magazyn Watykański
21:50 Katecheza – ks.
Grzegorz Chabros
22:00 Okruchy dnia, okruchy
tygodnia – ks. Jacek Rak
i ks. Grzegorz Chabros
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Zebrali ponad 7 tys. zł.!!!

W Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej już po raz czwarty odbyła
się Akcja Charytatywna na rzecz Małych Podopiecznych Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w
Rzeszowie. – Staramy się wpajać naszym uczniom, że okazywanie serca
innym, daje dużą przyjemność. Niesienie pomocy potrzebującym daje
siłę, poczucie spełnienia i wzmacnia
poczucie wartości – powiedział dyrektor ZSP w Baszni Dolnej mgr Bolesław Dydyk otwierając uroczystość.
W tym roku, organizatorzy wydarzenia zaprosili wszystkich zebranych
do spotkania z mieszkańcami Stumilowego Lasu, w których wcielili się
uczniowie tej szkoły. Barbara Dydyk
i Irena Kindrat , nauczycielki języka
polskiego w Zespole Szkół w Baszni,
przygotowujące część artystyczną
podkreślały, że choć temat przedR
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stawienia ulega zmianie, to idea
pozostaje ta sama: – Każdego roku
jest inny temat. Dziś byli przyjaciele
Kubusia Puchatka, w ubiegłym roku
byliśmy w Akademii wyobraźni. Za
każdym razem próbujemy przedstawić coś innego, w sposób zabawny
dla dzieci. O dzieciach i dla dzieci.
Staramy się, żeby było dużo piosenek
i elementów tańca, bo wyjeżdżając
na piknik do Rzeszowa zauważyłyśmy, że dzieci z Hospicjum oczekują
czegoś wesołego, kolorowego i pięknego.
Do akcji włączyli się również uczniowie innych szkół z powiatu lubaczowskiego, którzy tego dnia przeprowadzili zbiórkę pieniędzy wśród
swoich kolegów i koleżanek szkolnych. – Młodzież zawsze przyprawia mnie o takie wzruszenie i jest to
bardzo przyjemne, że młodzi ludzie

są wychowywani w duchu niesienia
pomocy potrzebującym. Myślę, że
kiedyś wyrosną na wrażliwych ludzi, dla których cierpienie innych nie
będzie obojętne – mówiła Janina Jaroń, prezes Fundacji Podkarpackiego
Hospicjum dla Dzieci.
Radości z przeprowadzonej akcji nie
krył także wójt Gminy Lubaczów,
Wiesław Kapel: – Jestem ogromnie
zaszczycony, że mogę być patronem
tego przedsięwzięcia. Wielkie ukłony
dla organizatorów i Pana dyrektora,
że podjęli się tak wielkiego dzieła,
które gromadzi rzeszę osób zainteresowanych pomocą.
W trakcie akcji udało się zebrać 7 tys.
820 zł na rzecz fundacji. Nie zabrakło
również darów w postaci przyborów
szkolnych, książek i zabawek.
Alicja Magura
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