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Dekanaty Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej

„Drift Trike” - czyli szybka
jazda!

POWIATY: ZAMOJSKI, KRASNOSTAWSKI, HRUBIESZOWSKI, BIŁGORAJSKI, TOMASZOWSKI, LUBACZOWSKI, NIŻAŃSKI

Światowe Dni Młodzieży w Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej „Exodus”
Od momentu kiedy papież Franciszek na zakończenie Światowych
Dni Młodzieży w Brazylii ogłosił, że kolejne międzynarodowe
spotkanie młodych odbędzie się
w Krakowie, a potem wzywał ich
do robienia pozytywnego rabanu,
w Polsce rozpoczęło się ogromne
poruszenie, związane z przygotowaniem ŚDM w naszym kraju.
Także w naszej diecezji od początku 2014 r. poczyniliśmy odpowiednie przygotowania: formacyjne,
logistyczne, medialne, czy te związane ze zorganizowaniem grupy
wolontariuszy. Teraz przychodzi
czas zbioru owoców tych działań.
Światowe Dni Młodzieży są wydarzeniem religijnym, świętem ludzi
młodych, a zarazem świętem Kościoła w Polsce. Wydarzenia centralne odbędą się od 25 do 31 lipca w Krakowie. Zanim jednak udamy się na
spotkania z Ojcem świętym, przeżywać będziemy tzw. „Dni w Diecezji”.
Będzie to czas między 20 a 25 lipca,
w którym na terenie naszej diecezji
gościć będą pielgrzymi z zagranicy.
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska
stanie się dla nich przystankiem
przed spotkaniem z papieżem i wieloma tysiącami młodych z całego
świata. „Dni w Diecezji” odbędą się
w pięciu rejonach: biłgorajskim, hrubieszowskim, lubaczowskim, tomaszowskim i zamojskim. W każdym
z tych rejonów zakwaterowanych
zostanie prawie 400 pielgrzymów
z czterech krajów. W rejonie biłgorajskim będziemy gościć 150 pielgrzymów z Litwy, w rejonie hrubieszowskim 20 młodych osób z Ukrainy,
R

E

K

L

A

M

R

A

w Tomaszowie Lubelskim przebywać będzie 40 osób również
z Ukrainy, w rejonie lubaczowskim
40-osobowa grupa młodzieży z Łotwy, a w Zamościu 127 pielgrzymów
z Ukrainy i Austrii. Będzie to okazja
do wzajemnego poznania się ludzi
młodych oraz szansa na zaprezentowanie naszej religijności, kultury
i piękna naszych terenów. Zadaniem
Diecezjalnego Centrum Światowych
Dni Młodzieży jest zagospodarowanie dla nich tego czasu tak, aby
pobyt u nas byłdla nich atrakcyjny
i ubogacający.
Ramowy plan wydarzeń we wszystkich rejonach przedstawia się następująco:
20.07. Dzień przyjazdu pielgrzymów.
21.07. Dzień turystyki roztoczańskiej. Żyjemy w miejscu, którego
pięknem należy się dzielić i zachwycać nim innych. Będzie to okazja,
by wspólnie zwiedzać okoliczne tereny, ciekawe miejsca czy podziwiać
zabytki.
22.07. Dzień kultury i sportu.
W zdrowym ciele, zdrowy duch
– mówi przysłowie. W jego myśl
kształtować będziemy swoje wnętrze poprzez międzynarodową rywalizację sportową. Będzie dużo
konkurencji, konkursów i zabaw, ale
zechcemy także zaprezentować nasze regionalne rzemiosła czy stroje.
23.07. Dzień wspólnoty. Ogromną wartością ludzi wierzących, jest
trwanie we wspólnocie, dlatego organizujemy międzynarodowe spotkanie młodzieży na Rynku Wielkim
w Zamościu i zamojskich Błoniach.
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Uczestniczyć w nim będą pielgrzymi i nasza młodzież ze wszystkich
rejonów. Będziemy się wspólnie
modlić, ale nie zabraknie też czasu
na poznanie piękna miasta i jego historii. Ponadto zabawy integracyjne
i posiłek przygotowany przez panie
z Kół Gospodyń Wiejskich. Wieczorem natomiast o godz. 20:00 wystąpią na scenie ambasadorzy ŚDM,
Paweł i Łukasz Golec z zespołem
Golec uOrkiestra. Koncert ten będzie
centralnym punktem obchodów
„Dni w Diecezji”, na który przyjść
może każdy. Wstęp jest wolny.
24.07. Dzień dla rodzin. Wiele rodzin zadeklarowało chęć przyjęcia
do swojego domu pielgrzymów
z zagranicy. Niedziela będzie okazją
do tego, by mogli się lepiej poznać,
spędzić razem czas, zjeść wspólny
obiad, pójść na spacer itp. To wy-

miana doświadczeń i okazja do zawiązania przyjaźni na długie lata.
Część pielgrzymów w niedzielny
wieczór będzie uczestniczyła także
w festiwalu „Soli Deo” w Biłgoraju.
25.07. Dzień wyjazdu do Krakowa.
Czas rozstania z pewnością nadejdzie bardzo szybko. W poszczególnych rejonach po mszy św. nastąpią
oficjalne pożegnania, pamiątkowe
zdjęcia i wyjazd młodzieży z zagranicy na wydarzenia centralne do
Krakowa.
Przypominamy, że ŚDM jest wydarzeniem przede wszystkim religijnym, zatem w centrum wszystkich
kulturalnych i turystycznych wydarzeń będzie codzienna msza św.,
oraz wieczorne czuwania. Szczegółowy plan tego, co będzie działo się
w poszczególnych rejonach można
znaleźć na stronie internetowej:

W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim, którzy włączają się
w organizację ŚDM w diecezji: księżom rejonowym, wolontariuszom
ŚDM, sponsorom, partnerom wydarzenia, którym jest m.in. Katolickie Radio Zamość oraz paniom
zrzeszonym w Kołach Gospodyń
Wiejskich za okazaną pomoc. Nade
wszystko dziękujemy rodzinom,
które gotowe są przyjąć pod swój
dach pielgrzymów z zagranicy na
czas „Dni w Diecezji”.
Każda diecezja w Polsce na czas
przygotowań i samych „Dni w Diecezji” przybrała pewną biblijną nazwę.
Nasza nazwa to „Exodus”. Stało się
tak nie bez powodu. Doskonale wiemy przecież, że od kilku lat mamy
takie wydarzenie jak „Exodus Młodych”. W tym roku obędzie się jego
VII edycja, choć w nieco zmienionej formie. Chcemy, by „Exodus
Młodych” wpisał się w Światowe
Dni Młodzieży, dlatego zapraszamy
młodzież do tego, by wzięła udział
„Dniach w Diecezji”. Szczególnie zachęcamy do uczestnictwa w dniu
wspólnoty 23 lipca w Zamościu.
Niech diecezjalne obchody ŚDM staną się prawdziwym świętem młodych ludzi zamojsko-lubaczowskiego Kościoła, którzy poprzez swoją
postawę, radość i zaangażowanie
dadzą świadectwo swojej wiary,
a zarazem ubogacać się będą wiarą
ludzi młodych z innych krajów.
Joanna Suszko
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Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Trwa zbiórka pieniędzy
dla wolontariuszy Caritas
130 wolontariuszy Caritas w tym ok. 70 z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej chce uczestniczyć w Światowych
Dniach Młodzieży w Krakowie. Pragną spotkać się z papieżem Franciszkiem, ale nie są w stanie sami pokryć
kosztów wyjazdu na ŚDM.
Stróże poranka. Tak określa się
uczestników Światowych Dni
Młodzieży. ŚDM to spotkania
z papieżem, skupiające młodzież z całego świata, która chce
wspólnie spędzić czas i modlić
się. Spotkania te zainicjował
papież św. Jan Paweł II w 1985
roku.
- Nie bójcie się przyjąć tego zaproszenia i wziąć udział w spotkaniu
- takie słowa skierowali polscy biskupi do ludzi młodych. W komunikacie biskupi proszą też rodziców i duszpasterzy, aby pomogli
młodzieży, wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży. ŚDM
w Krakowie rozpoczną się 26 lipca
i potrwają pięć dni. Wcześniej na
terenie całego kraju zaplanowano
Dni w Diecezjach (20-25 lipca).
Dla wielu wolontariuszy, jedyną
możliwością spotkania z papieżem są Światowe Dni Młodzieży.
Wydarzenie to pozwoli im doładować duchowe akumulatory, by
dalej nieść potrzebującym Dobrą
Nowinę.
Jak będzie przebiegał program
z udziałem młodych wyjaśnia
Aneta Tryniecka, diecezjalny koordynator wolontariatu Caritas.
-Jedziemy z wolontariuszami z całej
diecezji. Mamy punkty wyjazdowe
z Biłgoraja, Zamościa i Lubaczo-
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z nas powinien być darem dla drugiego.
- Jak wiadomo dary przychodzą
same. I nie oczekuje się nic w zamian, czyli wiadomo jak się pomaga, daje się ludziom to co się ma
i nie oczekuje się niczego w zamian.
Tak to już jest, żeby po prostu dawać ludziom to, co mamy w sobie,
to co mamy w domu, żeby dzielić
się tym co mamy, żeby to nie było
tak, że my czegoś pożałujemy bo np.
mamy tego mało. Jak mamy mało,
to chociaż podzielmy się na pół, żeby
nie było tak, że wszystko dla siebie.
By po prostu każdy miał coś z czegoś, żeby każdy był z tego zadowolony.
A w jaki sposób czytelnicy „Roztoczańskiego Głosu” mogą pomóc
wolontariuszom, którzy na co
dzień innym pomagają bezinteresownie? Wystarczy wejść na
stronę www.pomagam.caritas.pl
i przekazać darowiznę na naszych
wolontariuszy. A jeżeli ktoś nie korzysta z Internetu, może to zrobić
w siedzibie Caritasu na ul. H. Jana
Zamoyskiego 1 w Zamościu. Zwracamy się do Państwa z prośbą
również o wsparcie modlitewne
tego wyjazdu. Zbiórka pieniędzy
potrwa do 15 lipca br.
Małgorzata Godzisz
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Z regionu

Super awiacja nadciąga!
Ruszyły wakacje i ruszają imprezy. Coraz bliżej do Air Show Gmina Zamość 2016. To już 16 lipca na naszym
zamojskim niebie zaprezentują się podniebni akrobaci. Wystąpią kultowe gwiazdy na ziemi i w powietrzu.
Wydarzenie organizowane jest z okazji 40-lecia Aeroklubu Ziemi Zamojskiej.
Na pokazach zaprezentują się m.in.:
Grupa Akrobacyjna Żelazny, Zespół
Akrobacyjny Biało-Czerwone Iskry,
Artur Kielak – mistrz Polski w akrobacji samolotowej, Formacja 3AT-3
i wiele innych załóg lotniczych, które
stworzą dla widzów niezapomniane
i pełne emocji widowisko na niebie.
Nie zabraknie także szybowców
i skoczków spadochronowych. Imprezę otwiera pokaz Fregat w wykonaniu Polskiego Stowarzyszenia
Motoszybowcowego z Poznania.
Na niebie zobaczymy także latające
historyczne statki powietrzne.
Autentyczny samolot, nie replika,
pamiętający czasy II wojny światowej to Tiger Moth z 1939 roku.
Czasy wiatru w otwartych kabinach
i lotników w skórzanych kombinezonach. Samolot został przekazany
Królewskim Siłom Powietrznym
jeszcze w czasie Bitwy o Anglię. Jest
to unikatowy, historyczny samolot bazujący w Polsce. Dwa kolejne

latające zabytki to: samolot DHC-1
Chipmunk i samolot obserwacyjny
Taylorcraft Auster Mk IV. Właścicielem tych statków jest pilot Jacek Mainka. Kolejnym punktem programu
jest koncert. Wieczorem około godz.
20.30, na zakończenie podniebnych
atrakcji wystąpi legendarna grupa
muzyczna Varius Manx & Kasia
Stankiewicz, zwycięzcy tegorocznych Premier Festiwalu w Opolu
oraz laureaci nagród specjalnych.
Pokazom lotniczym Air Show Gmina Zamość 2016 patronuje Wójt
Gminy Zamość, Ryszard Gliwiński.
Sponsorem głównym wydarzenia
jest Perła-Browary Lubelskie S.A.
Pozostali sponsorzy to: Hilltech, Zakłady Zbożowo-Młynarskie w Werbkowicach oraz Magna Mundi.
Start: godz.: 10.00, miejsce: lotnisko
Mokre, k. Zamościa. Zapraszamy!
Joanna Giruć
Rzecznik prasowy AZZ

fot. Arch. AZZ

Skandynawia w Zamościu
Firmy i samorządowcy z Lubelszczyzny rozmawiali
w Zamościu o nowoczesnych technologiach oczyszczania ścieków i ochrony wód. Swoimi doświadczeniami dzielili się z nimi znani z dbałości o ekologię
Finowie i Szwedzi.
- By nasze dzieci mogły korzystać
z czystej wody i świeżego powietrza,
musimy zadbać o to już dziś. To nie
żaden slogan. Wszak życie pokazuje,
że z problemami wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, także z problemami ścieków, boryka się cała Europa. To również problem Lubelszczyzny, jednego
z najczystszych regionów w Polsce
i Unii Europejskiej. Zatem, żeby ochronić, to co mamy cenne – a czego zazdroszczą nam inne regiony – musimy
zadbać o środowisko. I nie ma od tego
odwrotu. Więc chcemy korzystać z doświadczeń sprawdzonych. A Finowie
i Szwedzi są w tym najlepsi – podkreślał Arkadiusz Bratkowski, Członek
Zarządu Województwa Lubelskiego.
To on wraz z Grupą KMS zorganizował, 29 czerwca, w hotelu Koronny w Zamościu Międzynarodową
Konferencję „Nowoczesne technologie
oczyszczania ścieków i ochrona wód
na przykładzie doświadczeń Skandynawii. Wykorzystanie systemów
IN DRÄN i LPS”. Uczestniczący w
konferencji samorządowcy mogli za-

poznać się z technologiami stosowanymi na terenie Skandynawii.
- Proponujemy rozwiązania, zarówno
dla gmin, które mają problemy ze skanalizowaniem swoich mieszkańców,
jak i właścicieli domków jednorodzinnych, pensjonatów czy gospodarstw
wiejskich. Nasze technologie nie wymagają dużych powierzchni, pozwalają na skuteczną redukcję bakterii. Istotne jest też to, że nie pobierają prądu,
więc nie są energochłonne. W Szwecji
są powszechnie stosowane – tłumaczył Johan Hedin z FANN VA-Teknik
AB. Skandynawskie przydomowe
oczyszczalnie ścieków wykorzystują tzw. moduł biologiczny IN-DRÄN.
Dzięki temu system jest bezpieczny,
ekologiczny i przede wszystkim ekonomiczny.
- Są to oczyszczalnie biologiczne pasywne. Nie posiadają żadnych urzą-

fot. Grupa KMS

dzeń mechanicznych, są bezobsługowe,
nie wymagają opieki, ani konserwacji.
I mają aż 10-letnią gwarancję. A ze
względu na zastosowaną technologię
ich utrzymanie jest proste i bezobsługowe – wyliczał zalety Karol Sienkiewicz z FANN Polska, dyrektor
sprzedaży na Europę. O systemach
kanalizacji niskociśnieniowych opowiadał Torbjörn Jansson z fińskiej
firmy SKT.
- System kanalizacji ciśnieniowej doskonale sprawdza się przy rozproszonych domostwach. I, co ważne, jest

zdecydowanie tańszy od typowej kanalizacji grawitacyjnej – mówił Fin.
O polityce ekologicznej Lubelszczyzny, otwartej na technologie skandynawskie opowiadali Arkadiusz
Bratkowski oraz Sławomir Struski,
Dyrektor Departamentu Rolnictwa
i Środowiska Lubelskiego Urzędu
Marszałkowskiego. Możliwości pozyskania środków na inwestycje
ekologiczne zaprezentował Wojciech
Piekarczyk, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki w Lublinie. Pieniądze

z WFOŚiGW mogą być wsparciem dla
tych inwestycji. Koszt przydomowej
oczyszczalni, opartej na skandynawskich rozwiązaniach, sięga kilkunastu tysięcy złotych. Jednak bardzo
szybko się zwraca – bo w trakcie
użytkowania generuje niewielkie
koszty. Warto dodać, że skandynawskie technologie spełniają wszystkie
wymogi funduszy unijnych, które
będą niebawem do dyspozycji w naszym województwie.
mat. Grupa KMS
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Wywiad

Moje Westerplatte
12 czerwca br. zespół New Life’m gościł w Zamościu w trakcie obchodów
Zamojskiego Dnia Papieskiego. Z członkami zespołu rozmawiała Anna
Niderla.
Zespół New Life’m powstał w 1992
roku. Tworzą go ludzie, dla których muzyka jest nie tylko pasją,
ale również częścią życia i narzędziem ewangelizacji. Pierwszym
wokalistą zespołu był Mieczysław
Szcześniak, potem w New Life’m
śpiewały: Ewa Uryga, Natalia Niemen i Barbara Włodarska. Obecny
skład zespołu tworzą: Agnieszka
Musiał – śpiew, Joachim Mencel –
pianino, instrumenty klawiszowe,
Marcin Pospieszalski – gitara basowa, Robert Cudzich – gitara elektryczna.
Anna Niderla: Wytłumaczcie proszę, co oznacza nazwa zespołu New
Life’m?
Joachim Mencel: New Life’m to
jest po prostu „nowe życie” – to drogowskaz, kierunek, w którym chcemy iść. Tak określamy stronę, w którą
chcemy prowadzić nasze życie, chcemy żyć na nowo.
AN: W maju zespół wydał nową
płytę „Moje Westerplatte” - skąd
taka nazwa?
Agnieszka Musiał: Powód jest bardzo prosty. Piosenki są nauczaniami Jana Pawła II w pigułce. Każdy
z utworów zawiera treści innego nauczania Jana Pawła II, które kierował
do młodych ludzi. Utożsamiamy się
z tymi słowami, które Ojciec św. kierował do nas i stąd właśnie ten tytuł.
AN: Czym kierowaliście się, wybierając materiał do płyty?
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Robert Cudzich: Ja osobiście dostałem płytę z przemówieniami Jana
Pawła II do młodych, z różnych okresów, słuchałem tego i byłem znowu
pod wrażeniem charyzmy, wielkości, wiary naszego kochanego Jana
Pawła II. I słyszę: „Jesteście piękni, gdy
słuchacie Słowa Bożego, gdy przyjmujecie Eucharystię” - jakie to jest piękne!
I to jest właśnie leitmotiv jednego
z tekstów. Czy choćby Eliasz, gdzie
papież mówi: „Może czujesz się tak,
jak prorok Eliasz? - zmęczony, wypalony, może idziesz pustynią? Może nie
chce Ci się żyć? Spójrz, oto Bóg daje ci
Siebie – wino i chleb – samego Siebie.
Wstań!” - I tak dalej. I tą metodą Beatka Mencel, żona Joachima napisała właśnie parę tekstów, również ja,
Piotr Jankowski napisał bardzo piękny tekst.
Piotr Jankowski: Jako ekumeniczna część zespołu myślę, że warto
dostrzec też uniwersalny przekaz
papieża Jana Pawła II, nie tylko jako
przywódcy Kościoła, ale też jako
wielkiego Polaka, rodaka, który naprawdę wyrażał prorocze myśli, inspirowane prosto od Boga. Mieliśmy
to szczęście, że mieliśmy człowieka,
który mógł do nas powiedzieć rzeczy bardzo głębokie i rzeczywiście
bardzo wyprzedzające czasy. Te wizyty odbywały się w czasch przełomu, gdy cała Europa się zmieniała,
a my mieliśmy kogoś, kto mógł nam
powiedzieć, na co mamy uważać

- i to dzisiaj, z perspektywy czasu
szczególnie widać, jak to były ważne słowa. Gdy powróci się do tych
nauczań, to są to naprawdę bardzo
cenne rzeczy przekazywane nam
i chcieliśmy się do tego odnieść,
żeby jeszcze raz się temu przyjrzeć.
Okazuje, że to dzisiaj jest tak samo
aktualne, jak wtedy, a może nawet
i bardziej. Mnie poruszyło bardzo
przemówienie papieża w Drohiczynie zatytułowane: „Wierzyć w Chrystusa znaczy pragnąć jedności”. Temat
jedności – nie tylko w odniesieniu
do Kościoła, ale również narodu
- my Polacy bardzo potrzebujemy
jedności dzisiaj. Te słowa biją jak
dzwon i dobrze jeśli poruszają serca!
Robert Cudzich: Wreszcie nie sposób mówić o nauczaniach Jana
Pawła II i nie przypomnieć tego wezwania, jakże mocnego, do Ducha
Świętego, „Niech zstąpi Duch Twój!”.
To wezwanie też zawiera się w napisanej przez Beatkę Mencel pieśni.
Agnieszka Musiał: Są to teksty
streszczające słowa Ojca św., które
kierował do nas. Są bardzo uniwersalne i tak naprawdę każdy z nas
może odnaleźć się w każdym z tych
utworów.
AN: W jakich brzmieniach muzycznych porusza się ta płyta?
Joachim Mencel: Napisaliśmy te
piosenki w stylu naszego zespołu.
A cóż to jest za styl muzyczny? Mianowicie, my gramy muzykę gospel,

może w polskim wydaniu, niemniej
jednak gospel. Co prawda jest to ujęcie szersze i pojawia się tutaj nuta
rockowa, ale również występują elementy ballad, elementy refleksyjne,
kilka nut jazzowych również by się
tutaj znalazło, szczególnie właśnie
w tych balladowych utworach. Taki
jest nasz styl. Myślę, że gramy już tak
długo, że jest on trochę (mam taką
nadzieję), rozpoznawalny. Bo w zasadzie zawsze nam o to chodziło. Ja
rzeczywiście spotkałem się z takim
określeniem: „a bo to takie New Life’owe piosenki”. I wszyscy wiedzą,
że to są takie piosenki, które z jednej
strony są melodyjne, z drugiej strony
może nie są zbyt łatwe do zagrania.
AN: Czym dla Was, nie tylko jako
muzyków, ale przede wszystkim
ludzi wierzących, jest ta płyta?
Piotr Jankowski: Każda płyta jest
szczególna, powstaje w jakimś konkretnym czasie naszego życia. Tym
razem jest to najbardziej osobista
płyta. Tak naprawdę chcieliśmy zagrać tak, jak czujemy. To jest też bardzo zespołowa płyta, dużo się tutaj
angażowaliśmy jako zespół; ten element zespołu jako wspólnoty jest
tutaj mocno zaznaczony, a jak już

powiedziałem – człowiek dojrzewa, rośnie całe życie, patrzy wstecz
i ma pewną perspektywę. Większego znaczenia nabierają słowa, które
są głębokie i opisują to, co dzieje się
w naszym osobistym życiu, w życiu
naszych znajomych, bliskich, rodzin,
w życiu nas jako Polaków, rodaków,
w życiu nas jako Europejczyków.
Może ta płyta jest lekko filozoficzna,
ale już trochę przeżyliśmy i jesteśmy
bardziej poważni, niektórzy z nas są
dziadkami i pojawia się pewna życiowa refleksja - w tej płycie tę refleksję
słychać.
Agnieszka Musiał: Urodziłam się
jak już Jan Paweł II był papieżem
i przyznam szczerze, że jego nauczania były dla mnie zawsze dosyć
trudne. Jan Paweł II był filozofem,
więc jego nauczania często traktowały o rzeczach bardzo ważnych
i takich, które dotykają każdego człowieka, ale ja jako młoda dziewczyna
nie do końca je rozumiałam. Poprzez
to, że teraz mogę śpiewać te teksty
i one są troszeczkę przekształcone,
jeszcze bardziej doceniam ogromne
dziedzictwo, które nam zostawił.
AN: Dziękuję za rozmowę.
NLM: Dziękujemy.
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Relacja

Lwów - relacja z pielgrzymki
14 maja 2016 roku odbyła się kolejna pielgrzymka zorganizowana przez Duszpasterstwo
Pielgrzymkowe Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej „ICHTIS”. Tym razem udaliśmy się do
Lwowa, gdzie po raz kolejny mogliśmy odczuć obecność naszych przodków i spojrzeć na
życie codzienne obecnych pokoleń Polaków mieszkających w tym przepięknym mieście.
Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od
mszy św. sprawowanej w katedrze
lwowskiej, gdzie król Jan Kazimierz
1 IV 1656 r. złożył religijno-patriotyczne ślubowanie, proklamując Matkę
Bożą Królową Korony Polskiej. Było
nam dane uczestniczyć w Eucharystii, podczas której modliły się
również dzieci pierwszokomunijne obchodzące swój Biały Tydzień.
Niesamowitym przeżyciem było
doświadczyć przeplatania się języka
polskiego i ukraińskiego podczas homilii skierowanej do dzieci. Świadczy
to o codziennym przenikaniu się obu
społeczności – polskiej i ukraińskiej.
W Kościele nie ma podziałów, Kościół jest JEDEN, jak jedno są BÓG
OJCIEC, SYN BOŻY I DUCH ŚWIĘTY.
Następnie nasze kroki skierowaliśmy na Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich, gdzie pochowanych
jest wielu sławnych Polaków, m.in.:

Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska, Franciszek Stefczyk czy św. Zygmunt Gorazdowski. Ogromną część
tej pięknej lwowskiej nekropolii zajmuje Cmentarz Orląt Lwowskich,
gdzie znajdują się mogiły uczestników obrony Lwowa i Małopolski Wschodniej, poległych w latach
1918–1920 lub zmarłych w latach
późniejszych. Spośród pochowanych
tam prawie 3 000 żołnierzy, większość to Orlęta Lwowskie, czyli młodzież szkół średnich i wyższych oraz
inteligencja.
Kolejnym etapem podczas zwiedzania, był Rynek Główny oraz świątynie znajdujące się na trasie naszego
spaceru. Mogliśmy podziwiać m.in.:
Katedrę Ormiańską, dawny kościół
Zakonu Jezuitów – obecnie świątynia grekokatolicka, kościół Bernardynów, kościół Dominikanów
oraz katedrę Św. Jura. Spacerując

malowniczymi uliczkami miasta,
dotarliśmy do przepięknej Opery
Lwowskiej, która jest chyba najbardziej rozpoznawalnym budynkiem
znajdującym się w samym centrum
Lwowa. Tutaj zakończyła się nasza
podróż po tym pięknym mieście.
Wyjeżdżając w drogę powrotną
do Polski, ukazała się nam tęcza.
Po potopie Bóg mówi do Noego:
„A ten jest znak przymierza, który Ja
zawieram z wami (...) łuk mój kładę
na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną i ziemią” (Rdz 9, 13).
Tęcza mówi o wspaniałości stworzenia, o wielkości Stwórcy. Chciejmy więc poznawać wspaniałe dzieła
Pana, pielgrzymując i jednocześnie
podziwiając to co zostało nam dane
od Niego.
Ewa z Zamościa
uczestniczka pielgrzymki
R
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Potencjał rozwoju branży fotowoltaicznej
na Lubelszczyźnie
Potencjał rozwoju branży fotowoltaicznej w naszym regionie rośnie
z dnia na dzień. Powiększa się grono osób, które już zainwestowały
w elektrownie słoneczne oraz takich, które poważnie myślą o takiej
inwestycji.
Niekwestionowanym
liderem
w naszym regionie jest firma
GOLDSUN, która wybudowała
i oddała do użytku najwięcej takich systemów. Firma GOLDSUN
jest jedynym w województwie
lubelskim autoryzowanym dystrybutorem polskich paneli fotowoltaicznych produkowanych
w Szczecinie przez firmę SELFA
GE S.A.
SELFA powstała w 1932 i zaczynała swoją działalność od produkcji grzałek elektrycznych. Marka
oraz ogromne doświadczenie

w branży grzejnictwa elektrycznego pozwoliło na poszerzenie
działalności firmy o produkcje
modułów fotowoltaicznych. Obecnie firma SELFA jest liderem rynku PV w Polsce, a produkowane
przez nich moduły efektywnie
przyczyniają się do zwiększania
udziału produkcji zielonej energii
niemal w całej Europie.
Najistotniejszych w doborze instalacji jest kilka czynników: jakość sprzętu, jakość wykonania
oraz gwarancja na urządzenia
i wykonanie. Panele fotowoltaicz-

ne SELFA są objęte 25-letnią gwarancją na sprawność, a biorąc pod
uwagę, że instalacja zwraca się
w około 7-8 lat mamy pewność,
że inwestycja we własną elektrownię fotowoltaiczną to trafiona decyzja.
Dla klientów, którzy nie dysponują gotówką firma GOLDSUN
oferuje specjalny eko-kredyt, który jest oprocentowany jedynie
na 4,2% w skali roku. Rata kredytu
niemal równa się z ratą za energię
elektryczną, więc trzeba przyznać,
że lepiej spłacać własną instalację

niż do końca życia płacić za prąd,
który drożeje nawet dwa razy
do roku.
W ostatnim czasie Firmy SELFA
i GOLDSUN zacieśniły spółpracę
w celu przeprowadzenia programu
grupowego zakupu instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców
gmin na terenie województwa lu-

belskiego. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego gminy dostały możliwość starania się
o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych dla swoich mieszkańców. Wiele gmin zrezygnowało ze składania wniosków na
fotowoltaikę ze względu na niskie
punktowanie takich wniosków
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Technologia produkcji modułów fotowoltaicznych

w porównaniu do kolektorów słonecznych czy kotłów na biomasę
oraz przez liczne ograniczenia,
które wymuszał projekt na mieszkańcach gmin.
Instalacja nie może zasilać budynków gospodarczych co wymuszało założenie dodatkowego licznika
energii i płacenie kolejnych opłat
abonamentowych oraz dystrybucyjnych. Często instalacje musiały być budowane w systemie
zamkniętym co oznacza, że energię wyprodukowaną przez naszą
elektrownię musimy zużywać na
bieżąco, a nadprodukcja po prostu
przepadała, co w zasadzie prowa-

i zasilać darmową energią swoje
gospodarstwo domowe, rolne czy
własną firmę i korzystać z możliwości odsprzedaży i bilansowania
energii elektrycznej w systemie
otwartym. W myśl nowej ustawy
możemy bilansować już nie tylko
samą energię elektryczną ale tak-

że część opłat dystrybucyjnych
w proporcjach 1 : 0,7.
Niedługo zaczną się zapisy do
projektu, więc prosimy wszystkie
zainteresowane osoby o śledzenie pojawiających się informacji.
Szczegółowe informację można
uzyskać w siedzibie głównej fir-

my GOLDSUN przy ulicy Namysłowskiego 8 lub pod numerem
tel. 84 888-01-87 oraz w oddziale
mieszczącym się w Biłgoraju przy
ul. Plac Wolności 13 (I piętro),
tel. 84 888-01-97.
Mat. GOLDSUN

dziło do tego, że nasza instalacja
pomimo wsparcia przez gminę
zwracałaby się około 15 lat.
Na szczęście jest możliwość zakupu instalacji w inwestycji grupowej. Na czym polega zakup grupowy nikomu nie trzeba tłumaczyć.
Przy większej ilości inwestorów
zarówno producent paneli, czyli SELFA oraz firma wykonawcza
czyli GOLDSUN, są w stanie zaproponować atrakcyjne ceny. Elektrownie budowane za własne fundusze lub ze wsparciem kredytów
nie niosą za sobą żadnych ograniczeń. Inwestor może budować takie systemy w dowolnym miejscu

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

energię promieniowania słonecznego zamieniają na energią elektryczną

KABLE

specjalnymi kablami solarnymi prąd stały z modułów przekazywany jest do falownika

FALOWNIK

jest urządzeniem, które zmienia prąd stały z modułów na prąd zmienny oraz przekazuje
go bezpośrednio do sieci energetycznej

ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE

dla bezpieczeństwa całego układu niezbędne są zabezpieczenia przed i za falownikiem; energia
przekazana do sieci energetycznej jest zliczana przez specjalny dwukierunkowy licznik, dzięki
czemu zakład energetyczny wie ile energii zużyłeś, a ile wyprodukowałeś i na tej podstawie będzie
mógł się z Tobą rozliczyć
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Dla Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość

„Błogosławieni miłosierni” (Mt 5,7)
Zaproszenie Dyrektora Pieszej Pielgrzymki Zamojsko-Lubaczowskiej na Jasną Górę.
Uczniowie Chrystusa i szukający
Jego miłości!
„Co mam czynić, aby osiągnąć życie
wieczne?”(Łk 10,25) Z różnymi sprawami ludzie przychodzili do Jezusa. Przynosili ciężar swojego życia,
często połamanego przez grzech,
przynosili swoje słabości i choroby
– z nadzieją uleczenia.
Drodzy siostry i bracia. Młody człowiek z dzisiejszej Ewangelii przyszedł z podstawowym pytaniem
o swoją szczęśliwą przyszłość,
nie tylko tu na ziemi, ale o szczęście
wieczne. Młodzieniec nie zawiódł
się. Otrzymał odpowiedź od Tego,
który przyszedł na ziemię właśnie
po to, by „Owce miały życie i miały je
w obfitości”(J 10,10). Pytanie młodzieńca odżywa w sercu każdego
z nas, a Jezus daje nam odpowiedź
jednoznaczną - widzieć w drugim
człowieku bliźniego i być miłosiernym. Pytanie Jezusa jest nadal aktualne: „Któryż… okazał się, według
twego zdania, bliźnim…?” „Ten, który mu okazał miłosierdzie”… „Idź, i ty
czyń podobnie”(Łk 10,36n). Realizując
to wezwanie, już po raz 34. idziemy do naszej Matki na Jasnej Górze
w diecezjalnej pielgrzymce, niosąc
ze sobą intencje, prośby, dziękczynienia i przebłagania, swoje osobiste,
wspólnotowe i wszystkie, powierzone nam przez innych.
W tym roku wyruszamy, by podjąć
wskazówkę Jezusa „Błogosławieni
miłosierni”(Mt 5,7). Na pielgrzymim
szlaku każdy jest bratem i siostrą,
tak się do siebie zwracamy, widząc
w obliczu każdego pielgrzyma swojego bliźniego. Każdemu bliźniemu
chcemy świadczyć czyny miłosierdzia. Takie chcemy mieć serca,
by w Roku Miłosierdzia, który ogłosił
Ojciec Święty Franciszek odpowiedzieć na jego apel, w którym zachęca
nas, byśmy ze szczególną żarliwością
pełnili wobec innych ludzi, uczynki
miłosierne co do ciała i co do duszy
(Misericordiae Vultus 15).
W ten sposób pozostajemy też wierni
wezwaniu naszego Rodaka, św. Jana
Pawła II, rozwijając „Wyobraźnię miłosierdzia”, która musi znajdować
każdego dnia bardzo konkretną treść
w postaci naszych czynów miłosier-

dzia: wobec głodnych, których nakarmimy; spragnionych, którym podamy kubek wody; nagich, których
przyodziejemy; przybyszów, których
przyjmiemy pod własny dach; więźniów, których będziemy pocieszać;
chorych, których nawiedzimy; zmarłych, których ciała z szacunkiem
pogrzebiemy; wątpiących, którym
damy dobrą radę; nie posiadających właściwych umiejętności, których pouczymy; ludzi grzeszących,
których z odwagą, a równocześnie
z miłością upomnimy; strapionych,
których pocieszymy; krzywdzących
nas, których z cierpliwością będziemy znosić; winnych, którym z serca
przebaczymy, a urazy chętnie darujemy; wszystkich żyjących i zmarłych, o których będziemy pamiętali
w naszych codziennych modlitwach.
Pielgrzymka jest okazją do wypełniania tych przypomnianych zadań
chrześcijańskiej miłości podczas wędrówki do naszej Królowej Miłosierdzia.
Dzisiejszy świat, narzucając nam
bardzo szybkie tempo podejmowania decyzji i zajęcia stanowiska wobec dotyczących nas zdarzeń, często
pod pozorem czynienia dobra powoduje, że nasze zdanie nie jest w pełni
przemyślane i właściwe. Umyka nam
nasze podstawowe zadanie chrześcijanina, żyć miłością Chrystusa, miłością, która daje świadectwo, że jesteśmy Jego prawdziwymi uczniami.
Byśmy byli ludźmi, którzy żyją obietnicą prawdziwego szczęścia, którą
Bóg przez Jezusa Chrystusa urzeczywistnił wśród nas, z całą odpowiedzialnością, podejmujemy pątniczy
trud, kroczymy przy Chrystusie trzymając się Jego krzyża, żyjąc Ewangelią we wspólnocie Kościoła. Chcemy
dać stosowne świadectwo: kim jesteśmy i do kogo należy nasze serce!
W tym wszystkim Maryja jest nam
Matką, której opieka i orędownictwo
pomaga nam odnaleźć drogę do miłości Boga.
Piesze pielgrzymowanie stwarza
warunki, by dostrzec drugiego człowieka, piękno w mądrości Bożego
stworzenia uwiecznione w przyrodzie, która nas otacza i w trudzie
codziennego zmagania się ze sobą,

by poznać Bożą miłość, która pomimo naszych słabości cielesnych
i duchowych jest dana każdemu z
nas. Chrześcijaństwo potrzebuje
świadków na wzór najwyższej miłości Jezusa, wbrew temu, co krzyczy
świat, że liczy się tylko zysk i dotarcie na szczyt sławy. Chrześcijanin
ma dożyć do szczytu, do wyżyn, ale
wyżyn doskonałości w czynieniu do-

Uczymy się go od spotkanych ludzi,
którzy otwierają nam serca, przyjmując nas, utrudzonych drogą pielgrzymów pod swój dach i dzieląc się
z nami tym, co mają na stole.
W przeżywanym Roku Miłosierdzia
mamy łaskę doświadczyć tak wielu
darów duchowych: 1050. rocznicy
chrztu naszej Ojczyzny, Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie z papie-

bra, świadcząc o miłosierdziu Boga
wobec każdego człowieka. Kroczenie
w pielgrzymce w atmosferze radości
i uwielbienia Boga śpiewem, stwarza
też okazję do tego, by tego wszystkiego co mówi Jezus doświadczyć. Jako pątnicy w każdej chwili
możemy świadczyć miłosierdzie
wobec brata i siostry dzieląc się tym
co mamy, pomagając sobie wzajemnie na różne sposoby. Pielgrzymka staje się też szkołą miłosierdzia.

żem Franciszkiem. Za te wszystkie wydarzenia pragniemy złożyć
dziękczynienie Bogu, biorąc udział
w Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymce
na Jasną Górę, by przejść przez Bramę Miłosierdzia i powiedzieć Czarnej Madonnie „Jestem, pamiętam,
czuwam” przy Twoim Synu. Każdego dnia pielgrzymowania, podczas
drogi, nasze modlitwy powierzać
będziemy kroczącemu z nami Jezusowi adorowanemu w Najświęt-

szym Sakramencie. Nie wszyscy
będą mogli wyruszyć na pielgrzymi szlak. Obowiązki, słabe zdrowie
i jeszcze wiele innych rzeczy może
wpłynąć na decyzję o pozostaniu
w domu. Jednak wspólnota pielgrzymia nie ogranicza się jedynie
do tych, którzy fizycznie uczestniczą
w trudzie drogi. Wszystkich tych, którzy nie będą mogli wyruszyć na Jasną Górę zachęcamy do duchowego
uczestnictwa. Pomocą w duchowym
przeżyciu pielgrzymki będzie studio
pielgrzymkowe Katolickiego Radia
Zamość, na antenie którego będą
relacje pielgrzymkowe, transmisje
wybranych nabożeństw, konferencje
i rozważania z trasy pielgrzymki.
Organizatorzy, którym Kościół naszej diecezji złożył troskę o przygotowanie XXXIV Pieszej Pielgrzymki
Zamojsko-Lubaczowskiej na Jasną
Górę, zapraszają do wspólnego wędrowania. Z radością i wdzięcznością
przyjmiemy każdy pielgrzymi trud.
Maryja czeka na Ciebie w swoim
sanktuarium na Jasnej Górze, droga
do Niej jest już wytyczona, czeka tylko, byś postawił na niej swój pierwszy krok.
Informacje na temat pielgrzymki
znajdziecie u swoich księży proboszczów i na stronie internetowej pielgrzymki: www.pielgrzymka.info.
1 sierpnia 2016 r. o godz. 20.00,
w Katedrze Zamojskiej odbędzie
się pierwszy apel przed pielgrzymką. Tam też, we wtorek 2 sierpnia
o godz. 9.00 Mszą św. uroczyście rozpoczniemy tegoroczną pielgrzymkę.
Tego dnia swoje pielgrzymowanie
rozpoczną pątnicy z Tomaszowa Lubelskiego i Lubaczowa, by wspólnie
14 sierpnia stanąć przed obliczem naszej Ukochanej Matki na Jasnej Górze.
Za wszelkie wsparcie modlitwą, dary
duchowe i różnorakie dowody życzliwości jesteśmy bardzo wdzięczni. Zapraszając do licznego udziału
w XXXIV Pieszej Pielgrzymce serdecznie prosimy wszystkich o modlitwę, by to dzieło przyniosło obfite
owoce dla naszych rodzin, wspólnot,
parafii, naszej diecezji.
ks. Michał Moń
Dyrektor PP Zamojsko-Lubaczowkiej
na Jasną Górę
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Wywiad

Podreperuj zdrowie latem
Rozpoczęły się wakacje. Jednak wiele osób ma problemy ze zdrowiem, głównie z poruszaniem się i w związku z tym nie planuje
wakacyjnych wyjazdów, wolny czas przeznaczając na podreperowanie zdrowia. Ze Zbigniewem Majczakiem, właścicielem
Centrum Diagnostykii i Rehabilitacji STOPY rozmawia Łukasz Kot.
Ł.K: Dziś będziemy rozmawiać
o sprawach medycznych, bardzo
ważnych dla wielu osób które mają
problemy ze zdrowiem. Na początek chciałbym zapytać, co przyświecało Panu do założenia Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji
STOPY? Co jest głównym zadaniem
tej placówki?
Z.M: Zawsze myślałem o otwarciu
takiego ośrodka, który profesjonalnie zajmowałby się kończynami i był
ukierunkowany na ortopedię. Ponad
20 lat miałem do czynienia z obuwiem i ze stopami i doszedłem do
wniosku, że na naszym rynku brakuje ośrodka, który by tak bardzo
holistycznie i kompleksowo traktował sprawy kończyn i ortopedii.
Przez wiele lat miałem do czynienia
z ludźmi, którzy mieli bardzo chore,
zdeformowane stopy, którzy cierpią na różnego rodzaju dolegliwości
bólowe związane z deformacją stóp,
z deformacją kończyn i postanowiłem stworzyć taki ośrodek, który byłby ukierunkowany na pomoc takim
osobom.
Co wchodzi w skład przychodni?
Jakie są poszczególne działy i czym
się one zajmują?
W skład przychodni wchodzą gabinety lekarskie oraz bardzo nowoczesny i profesjonalny zakład protetyki
ortopedycznej. Zajmujemy się profesjonalnym badaniem stóp i wykonywaniem wkładek ortopedycznych,
wkładek dla stopy cukrzycowej, reumatoidalnej i wkładek sportowych
dla różnych dyscyplin sportu. Posiadamy nowoczesny gabinet podologiczny, w którym zajmujemy się profesjonalnie schorzeniami stóp, ich
chorobami i deformacjami. W ośrodku zajmujemy się także rehabilitacją. Mamy gabinety rehabilitacyjne,
w których praca rehabilitantów ukierunkowana jest na terapię manualną,
pracę na taśmach mięśniowo-powięziowych, w celu przywrócenia funkcjonalności pacjenta.
Osoby o jakich schorzeniach mogą
korzystać z Państwa porad?
Z naszej przychodni mogą korzystać
wszyscy pacjenci z dolegliwościami
bólowymi kręgosłupa, stóp, kończyn,
dotknięci chorobami cukrzycy i niedokrwienia naczyń obwodowych.
Proszę powiedzieć naszym czytelnikom, tak bardziej szczegółowo,
czym zajmują się poszczególne gabinety? Na czym polegają zabiegi
i co znajduje się w Państwa ofercie?
W przypadku rehabilitacji funkcjonalnej naszym głównym zadaniem jest praca nad przywróceniem

równowagi mięśniowej, dlatego iż
większość problemów i dolegliwości bólowych kręgosłupa i stóp oraz
deformacji stóp wynika z zaburzeń
równowagi mięśniowej. Tym zajmują się rehabilitanci w naszych gabinetach zabiegowych. Poprzez masaż,
terapię manualną i rozciąganie taśm
mięśniowo-powięziowych przywracają równowagę mięśniową. W przypadku amputacji pacjenci po zabiegu
amputacji przez długi okres przed zaoprotezowaniem bardzo często mają
duże przykurcze. Zadaniem naszych
rehabilitantów jest likwidacja wspomnianych przykurczy.
Centrum posiada najnowocześniejszy zakład protetyki ortopedycznej. Pacjenci nie muszą już jeździć
do odległych miast w celu wykonania protez. Mogą to wszystko na
miejscu uczynić w Zamościu.
Tak. Mamy jeden z najnowocześniejszych zakładów protetyki ortopedycznej wyposażony w najnowsze maszyny i urządzenia, dzięki
którym wykonujemy najnowocześniejsze protezy kończyn i protezy
modularne. W zasadzie jesteśmy
w stanie wykonać każdą protezę na
każdym odcinku amputacji, czyli
protezę po amputacji stopy, protezę podudzia, uda oraz wyłuszczenie w stawie biodrowym. Oprócz
protez wykonujemy ortezy, aparaty, łuski, tutory oraz gorsety ortopedyczne. Protetykę prowadzimy
w oparciu o kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia, więc protezy
są dofinansowane przez NFZ. Pacjenci mogą też skorzystać z dofinansowania przez ośrodki pomocy,
np. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie czy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Ośrodki te funkcjonują z Państwowego Funduszu
Osób Niepełnosprawnych. Ponadto
osoby po amputacji mogą starać się
o sfinansowanie protezy poprzez
różnego rodzaju fundacje. Nasz
ośrodek współpracuje z Fundacją
Jaśka Meli „Poza Horyzonty”. Oczywiście przy przyjmowaniu wniosku na wykonanie protezy udzielamy wszelkiego wsparcia i pomocy
w załatwieniu dofinansowania na
wykonanie protezy. Zarówno przed
jak i po oprotezowaniu prowadzimy
rehabilitację i naukę chodzenia, czyli
przed oprotezowaniem prowadzimy
rehabilitację kikuta, jego bandażowanie, przygotowanie do oprotezowania, natomiast po oprotezowaniu jest
to rehabilitacja i nauka chodzenia
w protezie. Nasza pomoc polega też
na tym, że dojeżdżamy do pacjen-

ta na pobranie miary, a jeśli ktoś ma
problem z dotarciem możemy również pacjenta przywieźć do naszego
ośrodka na różnego rodzaju przymiarki i dopasowanie protezy.
Posiadacie Państwo gabinet podologiczny. Jakie zabiegi są w nim
wykonywane?
Dużo osób nie wie, co to jest podologia. To nauka o stopach (podos-stopa,
logos-nauka). W gabinecie podologicznym zajmujemy się bardzo profesjonalnie stopą. Podologia to nie
jest tylko kosmetyka paznokci i stóp.
Owszem dziedzina ta zajmuje się
wrastającymi paznokciami, ale też są
to klamry ortonyksyjne, grzybica paznokci, owrzodzenia, modzele, odciski oraz stopy cukrzycowe, a więc
różnego rodzaju owrzodzenia wynikające z cukrzycy.
Posiadacie Państwo gabinet diagnostyczny, który spełnia najwyższe standardy europejskie
i pozwala na przeprowadzenie precyzyjnych badań komputerowych
stóp. To wszystko pomaga w diagnozie i docelowo w zaprojektowaniu i wykonaniu wkładek ortopedycznych.
Mamy najnowocześniejszy gabinet
diagnostyczny, w którym diagnozujemy dolegliwości bólowe stóp
i ich deformacje. Oferujemy buty
zdrowotne, ortopedyczne, obuwie
na stopę cukrzycową i na stopę z haluksami. Zaopatrujemy - szczególnie
pacjentki, w buty dla stóp o różnym
zniekształceniu i różnej deformacji,
a w szczególności stopy z haluksami. W gabinecie stosujemy badania
podoskopowe na podoskopie oraz
na platformie do badania nacisku
na podeszwowej stronie stopy. Badania te mają na celu zdiagnozowanie, jak duże naciski występują
na poszczególne fragmenty stopy,
a następnie przy wykonywaniu
wkładek staramy się miejsca najbar-

dziej obciążone za pomocą wkładek
odciążyć. Przy pomocy skanera skanujemy obraz stóp do komputera,
w którym za pomocą specjalistycznego oprogramowania możemy dokonać obróbki badania, które ułatwia
nam odpowiednie zaprojektowanie
i wykonanie wkładek.
W Centrum dysponujecie Państwo salą zabiegowo-operacyjną, w której są wykonywane zabiegi i różnego rodzaju operacje.
Obecnie w naszej sali operacyjnej
wykonujemy operacje żylaków laserowo, metodą radiofrequensy.
Ponadto wykonujemy operacje liposukcji, czyli odsysania tłuszczu.
W naszym ośrodku oprócz likwidacji różnego rodzaju konsekwencji
chorób, czyli oprotezowania osób
po amputacji, kładziemy bardzo
duży nacisk na profilaktykę. Przeprowadzamy badania chirurgii naczyniowej, badania na miażdżycę tętnic
obwodowych, badania przesiewowe
w celu wcześniejszego zdiagnozowania problemu z zatorowością tętnic
obwodowych, aby nie doprowadzić
do amputacji.
Poza wymienionymi wcześniej
działaniami zajmują się Państwo
także medycyną estetyczną.
Medycynę estetyczną w naszym
ośrodku traktujemy jako dodatek,
jednak otyłość w dzisiejszych czasach jest bardzo dużym problemem.
W naszym ośrodku można wykonać
pewne korekcje estetyczne w zakresie nadwagi, wyglądu twarzy i szyi.
Jak nasi czytelnicy, pacjenci mogą
do Państwa trafić? Czy trzeba mieć
skierowanie czy można zarejestrować się telefonicznie czy też osobiście do specjalisty?
Aby dostać się do naszej przychodni
nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy zarejestrować się telefonicznie
bądź osobiście na wizytę. Na naszej
stronie www.stopy-med.pl moż-

na znaleźć wszelkie informacje na
nasz temat, łącznie z numerami telefonów. Na zakończenie chciałbym
wspomnieć o nowościach w naszym
ośrodku. Od kilku miesięcy stosujemy komórki macierzyste w ortopedii. Jest to nowość w medycynie.
Pozyskujemy komórki macierzyste
z krwi, tzw. PRP, osocze bogatopłytkowe, które wstrzykujemy dostawowo.
Wstrzyknięcie tych komórek macierzystych wykonują lekarze ortopedzi.
Przesiewowe badanie miażdżycy
tętnic obwodowych wykonujemy za
pomocą aparatu ABI. Badanie to tzw.
„kostka-ramię” jest tanie, aczkolwiek
bardzo ważne i niedoceniane przez
osoby mające problemy naczyniowe. Badanie w jednoznaczny sposób
wyklucza lub potwierdza problemy
z zatorowością tętnic obwodowych,
co w konsekwencji grozi amputacją kończyn. Chciałbym nadmienić,
że w naszej przychodni mamy psychologa. Osoby po amputacji przechodzą bardzo dużą traumę. W związku
z tym wskazane jest, aby wspomniani pacjenci byli objęci opieką
psychologiczną. Taka opieka psychologiczna w naszej przychodni
jest bezpłatna. Ponadto w naszym
ośrodku wykonujemy badania lekarskie i psychotesty dla kierowców
oraz kandydatów na kierowców zawodowych, operatorów wszelkiego
rodzaju maszyn i urządzeń budowlanych oraz badania dla osób pracujących na wysokościach. Natomiast dla
osób starszych i dzieci organizujemy
comiesięczne grupowe ćwiczenia
rehabilitacyjne pod okiem wykwalifikowanego rehabilitanta. Zachęcam
osoby zainteresowane do korzystania z tych ćwiczeń.
Bardzo dziękuję Panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jesteśmy jedynym ośrodkiem w regionie pracującym w tej koncepcji.

Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Funkcjonalnej STOPY
to nowoczesny ośrodek rehabilitacyjno-ortopedyczny ukierunkowany na leczenie oraz profilaktykę wad postawy, kręgosłupa,
kończyn górnych i dolnych.
KONTAKT:
22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 37.
tel. 84 677 2000, kom. 508 249 622.

www.stopy-med.pl
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Sport i Muzyka

Drift Trike - czyli szybka jazda!
Trajka to pojazd składający się z trzech kół: jednym dużym z przodu
i dwoma mniejszymi z tyłu. Najkorzystniejsze warunki do tego typu jazdy
to długie, gładkie nawierzchnie asfaltowe. Drift Trike to zjazdy połączone
z elementami driftu, czyli ślizganiem się po asfalcie.
W Polsce Drift Trike jest nowym
sportem, jednak na świecie cieszy
się ogromną popularnością. Z drift
trikerami Przemysławem Kamińskim i Krzysztofem Pastuszakiem
rozmawia Małgorzata Kryk
Skąd wzięło się zainteresowanie
tym niesamowitym sportem?
K.P: Sport uformował się w Nowej
Zelandii i Australii, a przez nas został
podejrzany. Postanowiłem skonstruować taki rower do driftu. Nasza ekipa składa się z trzech osób, a Zamość
reprezentuję ja i Przemysław Kamiński, ale jeździmy również z Michałem
Kozłowskim, który mieszka w Świdniku. Jako członkowie Dizzy Star
razem trenujemy i szlifujemy swoje
umiejętności.
Pojazdy, którymi się poruszacie są
to tzw. trajki. Jak skonstruowany
jest taki pojazd?
K.P: Konstrukcja trajki ma wygiętą
ramę, do której dołączona jest tylna
oś, z kołami gokartowymi. Przód wykonany jest z BMX-a, na którym są
pegi albo przedni napęd. Jest to nisko
osadzony pojazd, a do sterowania
nim podobnie jak w rowerze służy
kierownica. Dodatkowo aby utrzymać maszynę w drifcie na tylnych
kołach założone są nakładki PCV.
Na czym polega technika jazdy?
K.P: Jazda polega na tym, aby się
rozpędzić, zainicjować skręt ruchem
kierownicy i kontrolować jazdę.
Dzięki nakładkom na tylnych kołach
maszyna sama ustawia się do driftu,
który należy kontrolować. Wyróżniamy jazdę szybką w dół i jazdę miejską
tzw. street - pedałowanie dla relaksu.
Gdzie i jakimi trasami jeździcie najczęściej?
P.K: Przy dobrej pogodzie odwiedzamy skateparki. Tam wymyślamy
nowe tricki, którymi możemy pochwalić się na międzynarodowym
forum. To jest młody sport i każdy
niuans jest ważny.
K.P: Istnieją strony internetowe, które są poświęcone tylko trickom. Jest
duże parcie na to, żeby się rozwijać
i ku temu służą właśnie skateparki.
Często jeździmy w Bieszczady, a w
tym sezonie jeździliśmy w Beskidzie
Żywieckim. Są tam trasy nawierzchniowo płaskie, z których mało korzystają inne pojazdy.
P.K: Pod Zamościem mamy dwie trasy treningowe. Jest tam cicho, spokojnie i możemy się zrelaksować.
Jakie są najczęściej używane przez
Was tricki?
K.P: 360, czyli obrót wokół własnej
osi o 360 stopni. Takich obrotów

można robić pięć pod rząd, ale można także obracać się w dwie różne
strony, robiąc tzw. fejki.
P.K: Można też obracać się jeszcze inaczej, robiąc kombosy, czyli
wiele tricków pod rząd np. zacząć
od 360, później wejść sobie na willi, czyli jazdę na dwóch kółkach, po
czym znowu na 360 w drugą stronę,
na drugie willi i bokiem pociągnąć
tzw. 90., czyli jazda pod kątem 90
stopni. Jest naprawdę dużo możliwości.
Jakie prędkości osiągacie?
P.K: Trajki osiągają od 20 do 90 km/h
w zależności od nawierzchni i nachylenia terenu.
Jak hamować podczas jazdy?
K.P: Można stosować różnego rodzaju hamulce: rowerowe, tarcze hydrauliczne, czy mechaniczne zaciski.
Można też przykleić sobie ogumienie
samochodowe na podeszwy bitów.
Również jazda bokiem wyhamowuje
prędkość i ułatwia kontrolę podczas
zjazdu.
Co robicie by jazda była bezpieczna?
K.P: Przede wszystkim jeździmy
w kaskach fullface, mamy protekcję na barki, buzer, czyli ochraniacz
klatki piersiowej i pleców. Jeździmy
również w kombinezonach motocyklowych i rękawicach. Dodatkowo
mamy oznakowane pojazdy. Poza
protekcją trzeba ćwiczyć technikę
i opanowanie emocji.
P.K: Przed urazami można się uchronić trenując, co pozwala określić
umiejętności w stosunku do zjazdu.
Nie wolno zbytnio się rozpędzać.
Czy w Polsce są zawody, gdzie możecie spotykać się z innymi drift trikerami?
P.K: Formalnych zawodów nie ma,
ale sama grupa rośnie w siłę. Zawiązaliśmy stowarzyszenie Polish
Drift Trike Association, mające na

celu organizowanie bezpiecznych
zawodów dla ludzi, którzy są zainteresowani tym sportem. W Polsce
jest około 30 rajderów, a za granicą
na każde miasto przypada taka ilość.
Sport ten jest niesamowicie popularny w Niemczech, Szwajcarii i Francji.
P.K: Jesteśmy w stałym kontakcie
z innymi kolegami, spotykamy się 2,
3 razy w roku w Polsce. Razem popularyzujemy ten sport. Jeździmy
w specjalistycznym sprzęcie sportowym zabezpieczającym nasze ciało
przed ewentualnym upadkiem.
Czy ten sport wymaga dużych nakładów finansowych?
P.K: Jak każdy sport. Im dalej się
wchodzi, tym więcej pochłania środków. Można zainwestować w drogie
części np. mostek rowerowy może
kosztować 500 zł, a napęd 1000 zł.
Nie ma granicy górnej, ale podstawowa trajka to koszt 1000 -1200 zł.
Czym zachęcilibyście inne osoby
do jazdy na tarjce?
K.P: Jest to jazda freestylowa, czyli
każdy może wykreować swój styl jazdy poprzez różne obroty i ćwiczenia.
Wygląda to efektownie i daje niesamowitą przyjemność.
P.K: Taka jazda wymaga od nas skupienia, precyzji i planowania swoich
ruchów, co jest rozwijające. Drift Trike to sport, który pobudza do ruchu
poszczególne partie mięśni ciała:
nogi, korpus, obręcz barkową, dłonie.
Czy drift trikerem może byc każdy?
P.K: Oczywiście. Nie ma określonej
wagi, wzrostu czy płci. Trzeba spróbować, a jeśli jazda komuś się spodoba należy ją kontynuować. Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.dizzystar.pl i Facebooka.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
K.P: Dziękujemy i zachęcamy do
uprawiania tego fascynującego sportu.
Małgorzata Kryk
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