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Składanie sylwestrowych życzeń 
było w minionym roku szcze-
gólnie trudne. Jednego byliśmy 
pewni, że nade wszystko pra-
gniemy życzyć sobie zdrowia. 
Wielokrotnie padały także ży-
czenia spokoju i normalności, 
czego ostatnio niezwykle nam 
brakuje. Być może nie było stroj-
nych sukien, wystrzałowych fa-
jerwerków i spotkań w gronie 
najbliższych, ale za to mieliśmy 
dużo czasu na przemyślenia.  
Zaczęliśmy tęsknić za tym, co 
jeszcze rok temu wydawało się 
nam czymś zupełnie natural-
nym. Któż z nas doceniał wów-
czas swobodne wyjście do skle-
pu o każdej porze, otwarte place 
zabaw dla dzieci, podanie ręki 
drugiemu człowiekowi bez lęku 
o utratę zdrowia? Miniony rok 
nauczył nas, że nic, co posia-
damy, nie jest na stałe. Nie jest 
oczywistym obecność drugiego 
człowieka ani zwyczajne pójście 
do pracy. Wszystko wokół stało 
się inne i nienaturalne. Pozo-
staje tylko pytanie, czy wraca-
jąc do normalności będziemy 
potrafili docenić wszystko to, 
co do tej pory uważaliśmy za 
należne nam? Jednak nowy rok 
wydaje się dawać nowe szanse 
i nadzieje. Życzymy Państwu 
i sobie także, by ten rok nie był 
gorszy, ale budził w nas wiarę, 
że wszystko, co będzie działo się  
w naszym życiu ma swój cel  
i sens. Obyśmy potrafili zadbać  
o to, na co mamy wpływ, czyli  
na naszą sprawność fizyczną, 
kontakt z innymi ludźmi, speł-
nianie marzeń i rozwój osobi-
sty. Postanowienia noworoczne 
muszą być realne do wykonania, 
ale przecież najwięcej zależy od 
nas samych. Nikt nie zabroni 
nam uśmiechać się do drugie-
go człowieka, czytać książki, 
poświęcać więcej czasu sobie, 
rodzinie, dbać o rozwój ducho-
wy, a nade wszystko marzyć.  
W tym roku planowanie wyda-
je się szczególnie ważne, także  

z punktu widzenia psycholo-
gicznego. Marzenia, które poja-
wiają się podczas snucia planów 
sprawiają, że człowiek patrzy na 
życie w kontekście przyszłości, 
co wyzwala w organizmie endor-
finy, czyli hormony szczęścia. 
W ręce dzieci oddaliśmy snucie 
marzeń, uważając fantazje za 
infantylne. Jednak jak przyznają 
psychologowie to właśnie nasze 

w trudnych sytuacjach. Często 
nasze marzenia dotyczą rela-
cji międzyludzkich oraz drogi 
do rozwoju, czyli tego, czego 
w obecnych czasach brakuje 
nam najbardziej. Okazuje się, 
że zbawienny wpływ marzeń 
może przyczynić się do napra-
wy świata, ponieważ dzięki nim 
nastawiamy się pozytywnie do 
otaczającej nas rzeczywistości,  

często popadamy w myślenie 
skrajnie realistyczne i malkon-
tenckie. Nie pozwalamy sobie 
na wyobrażenie chwil rado-
snych, spełnionych i przepełnio-
nych szczęściem. Stajemy się 
„smutnymi dorosłymi”, którzy 
zapominają, co to znaczy cie-
szyć się ze wszystkich wspania-
łości świata jak dziecko. Okazuje 
się, że marzenia Polaków nie 

W świat naszych fantazji wkra-
czają także pragnienia o wła-
snym domu oraz o podróżach. 
Dla aż 91% badanych bardzo 
ważne w poczuciu szczęścia  
były dobre relacje międzyludz-
kie. Marzenia o bliskości nie 
zawsze dotyczą szczęśliwej mi-
łości, bo jak się okazuje, wielu 
Polaków uznało swoje życie 
społeczne za zadowalające,  
a miłosne za spełnione. Trze-
ba jednak podkreślić, że obec-
ność drugiego człowieka ma 
dla nas ogromne znaczenie  
i relacje międzyludzkie należą 
do tej dziedziny, o którą trosz-
czyć trzeba się w sposób szcze-
gólny. Czy zatem warto marzyć? 
Marzenia zmieniają nie tylko 
nas, ale i nasze otoczenie. Po-
zytywne postrzeganie świata, 
pełne pasji, planów i motywacji 
do działania może sprawić, że 
nawet otaczająca nas pandemia 
przestanie być przytłaczającym 
problemem, a stanie się wyzwa-
niem do pokonania. Żeby jed-
nak marzenia miały sens trzeba 
zacząć działać i dołożyć wszel-
kich starań, by miały one szansę 
się zrealizować. Można powie-
dzieć, że w wielu przypadkach 
nasze szczęście leży w naszych 
dłoniach. Obyśmy potrafili tylko 
poznać, co jest naszym prawdzi-
wym szczęściem. Warto marzyć 
i warto innym pomóc w spełnia-
niu ich marzeń. Wówczas świat 
rzeczywiście zmienia się na lep-
sze. Marzenia są do spełnienia.  
I tego życzymy w rozpoczynają-
cym się roku.

Ewa Monastyrska

Spełnienia marzeń

źródło: freepik.com

plany i przyjemne wyobraże-
nia mogą całkowicie odmienić 
naszą rzeczywistość. Wywołują 
one pozytywne odczucia, łago-
dzą stres, dodają sił i odwagi do 
spełniania planów i zamierzeń. 
Jeszcze w XX wieku uważano, 
że marzenia mogą doprowadzić 
do nerwicy lub schizofrenii. Dziś 
psychologowie jednoznacznie 
podkreślają, że „bujanie w ob-
łokach” pozwala oderwać się 
od rzeczywistości, problemów  
i umożliwia odpoczynek zarów-
no umysłu jak i ciała. Marzenia 
wyrywają nas z rutyny, ale tak-
że, co ciekawe, pozwalają nam 
pobudzić wyobraźnię, która uła-
twia poszukiwanie rozwiązań 

a nasz wypoczęty umysł poszu-
kuje dobrych rozwiązań. Można 
zatem wywnioskować, że naj-
lepszym postanowieniem na 
rozpoczynający się 2021 rok jest 
powrót do marzeń. Oczywiście 
marzenie o wysportowanej syl-
wetce nie sprawi, że staniemy się 
szczupli, a planowanie długich  
i serdecznych rozmów nie za-
stąpi ich urzeczywistnienia, jed-
nak nasze pragnienia wywołane 
w sercach dodają motywacji do 
ich zrealizowania. Warto jednak 
pamiętać, że marzenia muszą 
być realne, ponieważ w prze-
ciwnym razie ich niespełnienie 
może wywołać w nas jedynie  
frustrację. My, dorośli, bardzo 

należą do zbyt wygórowanych. 
Badania wskazują, że około  
6 % rodaków nie marzy w ogóle, 
a 4% z nas marzy tylko o tym, by 
nie było gorzej. Aż 22% badanych 
marzy o dobrej pracy. ARC Ry-
nek i Opinia w 2008 roku zbadało 
pragnienia Polaków. Większość 
z nich marzy o dobrach mate-
rialnych, a także o zapewnieniu 
dziecku edukacji na wysokim 
poziomie. W 2018 roku raport 
Indicatora – Centrum Badań 
Marketingowych przedstawił 
wyniki przeprowadzonych ba-
dań, które wskazują, że Polacy 
marzą najczęściej o zdrowiu  
i dobrym samopoczuciu, a na 
drugim miejscu o pieniądzach. 
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Anioły są wśród nas
Oddolne inicjatywy coraz częściej otrzymują poparcie społeczeństwa 
i przyczyniają się do wielkich zmian. Tak może być i tym razem, jeśli 
pomysł uda się zrealizować. Maria Kwiecień, mieszkająca obecnie w Anglii, 
postanowiła przy wsparciu rodziny i przyjaciół stworzyć album o dzieciach 
z Zespołem Downa, i rozdać go wszystkim szpitalom w Polsce. Dlaczego?

O zespole Downa mówi się coraz 
więcej, jednak nadal w wielu przy-
padkach tematyka ta pozostaje 
tabu. Rodzice oczekujący na dziecko  
z wadą genetyczną nie wiedzą co 
czeka ich w przyszłości. Wciąż rzad-
ko otrzymują odpowiednie wsparcie 
psychologiczne, pozostając sam na 
sam ze swoimi obawami. Niestety 
personel szpitali także nie zawsze 
wie, jak podjąć rozmowę na temat 
zespołu Downa i unikając kontaktu  
z rodzicami przyczynia się do jeszcze 
większego poczucia osamotnienia. 
Widząc ten problem Maria Kwiecień 
postanowiła stworzyć album „Anioły 
są wśród nas” - o dzieciach z zespo-
łem Downa. Przedstawione w nich 
zdjęcia dzieci pozwolą ujrzeć ich 
prawdziwe oblicze, którym jest czło-
wieczeństwo, a nie tylko zespół wad. 
- Projekt „Anioły są wśród nas” to 
piękny album ze zdjęciami dzieci  
z zespołem Downa, ich rodzin, ale nie 
tylko. Będą tam również niesamowi-
te historie tych rodzin, a także infor-
macje, gdzie można szukać pomocy 
i wsparcia. W albumie są 32 aniołki, 
naszych bohaterowie. Anioły kojarzą 
nam się  z opiekuńczością, czułością,  
a dzieci z zespołem Downa właśnie 
takie są: opiekuńcze, czułe, prawdo-
mówne z ogromnymi pokładami mi-
łości. Pomysł na album powstał ponad 
rok temu, kiedy urodziła się nasza ko-
chana Wiktoria, u której zdiagnozowa-
no zespół Downa. Otrzymaliśmy wte-
dy ogromne wsparcie od przyjaciół. 
Dostaliśmy także książeczkę, w której 
prezentowane były zdjęcia dzieci z ze-
społem Downa. Pomyślałam wtedy:  
a gdyby taki album trafił do szpitali, 
do rodziców, którzy oczekują na na-
rodziny dziecka z wadą genetyczną 
lub którym takie dziecko się urodziło… 
Po roku postanowiłam zrealizować 
ten pomysł - powiedziała pomysło-
dawczyni albumu, Maria Kwiecień. 
Album ma na celu dotrzeć do ro-
dziców, którym właśnie urodzi-
ło się dziecko z zespołem Downa 
lub oczekują tych narodzin. Mają 
oni otrzymać informację, że tych 
„aniołków” jest naprawdę dużo, 
a rodzice nie są osamotnieni. 
- Chcemy pomóc przejść rodzicom 

przez ten trudny początek i zapewnić, 
że będziemy także wsparciem, gdy 
pojawią się jakiekolwiek problemy.  
Jesteśmy na Facebooku, a także 
mamy specjalnie przygotowaną ku 
temu stronę. To jest nasz główny cel. 
Drugim jest wzbudzenie większej em-
patii u lekarzy i pracowników szpitala, 
którzy mają pierwszy kontakt z rodzi-
cami. Pragniemy, aby podeszli do nas 
jak do normalnych pacjentów i by ni-
gdy nie zwracali się do dzieci „dziecko 
z Downem”. To może dla niektórych 
jest niewielka różnica, ale dla rodziców 
ma to bardzo duże znaczenie – dodała 
Maria Kwiecień.
Album ma także dotrzeć do naj-
bliższego otoczenia rodziny, by 
pomóc oswoić się z tematyką zespo-
łu Downa oraz ułatwić zrozumienie 

album może przynieść wiele korzyści. 
- Ten album jest wyjątkowy i bar-
dzo potrzebny zwłaszcza w cza-
sie pandemii. Dzieci nadal się rodzą  
i rodziny nadal potrzebują wsparcia. 
Myślimy, że zespół Downa to głównie 
upośledzenie umysłowe. W gruncie 
rzeczy dziecko z zespołem Downa 
jest inne jak każde dziecko. Może 
mieć współistniejące choroby, ale nie 
wszystkie. Bardzo ważne jest to, by 
podejść do tematu z optymizmem i ko-
chać dziecko, bo to jest nasze dziecko 
– przyznała mama Stasia, Joanna 
Skiba.
Wsparcie rodziców dzieci z ze-
społem Downa jest kluczowe  
w godzeniu się z zaistniałą sytuacją 
oraz w pozytywnym postrzega-
niu swojego dziecka. Okazuje się, 

przechodzić przez trudne chwile. 
- Początek nie był łatwy, ponieważ 
nie miałam wsparcia psychologicz-
nego. Nie wszyscy wiedzą, że matki  
oczekujące na narodziny dziecka mogą 
prosić o taką pomoc. Kiedy oswoiłam się  
z tą myślą pojawiła się wielka miłość  
i oczekiwałam narodzin. Gdy krzyczał, 
nie był pod respiratorem tylko po pro-
stu płakał, byłam przeszczęśliwa. Nie 
bałam się tego, co powiedzą ludzie, bo 
po prostu pokochałam swoje dziecko 
i nic nie było dla mnie ważne. Mam 
ogromne wsparcie w mężu, który jest 

gorszy, wyśmiewany czy odsunię-
ty. Czasami niewielkie znaki mogą 
sprawić, że człowiek poczuje się 
szczęśliwy, akceptowany i kochany.
- To co mówią inni może być krzyw-
dzące i chciałabym zmieniać tę rze-
czywistość poprzez rozmowę z nimi. 
Ważną rolę odgrywa tu edukacja. Nie 
odbieram tego źle, gdy dzieci mówią na 
innych „ty Downie”, ponieważ nikt tym 
dzieciom nie powiedział, co jest złe,  
a co dobre. Jednak, gdy lekarz o dziec-
ku z zespołem Downa mówi, że jest to 
„downiątko”, to jest to bardzo przy-
kre. Zazwyczaj interweniuję w takiej 
sytuacji. Nasze dzieci to nie ufoludki. 
To normalne dzieci i chcielibyśmy, by 
traktowano je tak, jak wszystkie dzieci.  
To nie jest choroba, nie można się tym 
zarazić. Poznając dzieci z zespołem 
Downa można poznać prawdziwe 
piękno. Nasz Staś jest wspaniały. Jest 
radosny, choć nie śmieje się do wszyst-
kich, bardzo kocha swojego brata. Nie 
ma u nas złych dni, cieszymy się każ-
dym dniem. Cieszę się, że Staś żyje, bo 
jest po dwóch operacjach serca. Te-
raz rozwija się, chodzi i my jesteśmy 
szczęśliwi z tego powodu, że go mamy 
– puentuje Joanna Skiba.
Czy zdjęcia w albumie mogą zmie-
nić podejście personelu medycz-
nego i społeczeństwa do dzieci  
z zespołem Downa? Osoby zaan-
gażowane w tworzenie albumu są  
o tym przekonane, bo same wie-
dzą, jakimi skarbami są dla nich ich 
dzieci. Nie są gorsze, choć są inne  
i chciałyby także czuć się wyjąt-
kowo. Na wyprodukowanie al-
bumów dla ponad 500 szpitali 
potrzeba około 100 tys. zł. O taką 
kwotę starają się twórcy albumu 
na stronie www.zrzutka.pl, gdzie 
można wpłacać dowolną kwotę 
na zbiórkę „Anioły są wśród nas”. 
Miejmy nadzieję, że wiele osób 
otrzyma dzięki niemu wsparcie  
i zrozumienie.

Ewa Monastyrska 

jego specyfiki. W Polsce znajduje się 
ponad 500 szpitali i wydanie albumu  
w takiej ilości jest bardzo kosztow-
ne. Na portalu zrzutka.pl została  
zorganizowana zbiórka pieniędzy, 
która może pomóc w realizacji pro-
jektu „Anioły są wśród nas”.
Wśród Aniołków jest także nie-
spełna dwuletni Staś z Roztocza.  
Jego rodzice z radością dołączy-
li do projektu, by towarzyszyć  
kolejnym rodzinom, nie tylko  
w pierwszych chwilach. Według nich 

że problemem nie staje się wada 
genetyczna, ale brak ludzi, którzy 
zechcieliby pomóc i wskazać kie-
runek. Wielu ludzi próbuje dowie-
dzieć się, czego może się spodzie-
wać po narodzinach dziecka i czuje, 
że ich świat runął. Album „Anioły 
są wśród nas” będzie zawierał linki 
do stron internetowych, odnośniki 
i adresy do osób i środowisk, które 
chcą wesprzeć całe rodziny z dziec-
kiem z zespołem Downa. Bez od-
powiedniej pomocy rodzice mogą 

zakochany w Stasiu. Teraz sama pro-
wadzę rozmowy z rodzicami dzieci 
z zespołem Downa, by ich wesprzeć  
i by wiedzieli, że nie są sami. To bar-
dzo ważne – dodała Joanna Skiba. 
Zespół Downa jest wadą genetyczną. 
Nie jest zatem zawiniona przez któ-
regokolwiek rodziców i nikt nas nie 
ma wpływu na to, czy u konkretne-
go dziecka pojawi się trisomia 21. 
Mamy jednak wpływ na to, jak będą 
czuli się rodzice oraz dzieci z zespo-
łem Downa. Nikt nie chce czuć się 

Wiktoria Kwiecień (fot. Mateusz Kwiecień)

Iga Piotrowska (fot. Joanna WIetrzyńska)

Działalność Redakcji Roztoczańskiego Głosu finansowana jest  
ze Środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 przez 
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Postanawiam zdrowie już dziś
„I obyśmy wszyscy byli zdrowi” – to najczęstsze życzenia pojawiające się zarówno podczas świąt 
Bożego Narodzenia, jak i w Nowy Rok. Czas pandemii tym bardziej ukazał nam, jak ważne jest dbanie 
o zdrowie i kondycję. W jaki sposób możemy zadbać o siebie, by żyć długo i szczęśliwie?

tym niezwykle ważny jest trening 
siłowy, który powinniśmy odbyć 
przynajmniej dwa razy w tygodniu. 
Jest to 10 ćwiczeń po 10 powtórzeń 
dla różnych grup mięśniowych. Tre-
ning powinien trwać co najmniej  
20-30 minut, powinien rozpoczy-
nać się od rozgrzewki, zawierać 
trening aerobowy, siłowy i kończyć 
ćwiczeniami wyciszającymi. Ide-
ałem byłoby, aby taka porcja ru-
chu towarzyszyła nam codziennie, 
minimum dla zachowania zdrowia 
to 3-4 treningi w tygodniu – zazna-
czył dr Rafał Sapuła.
Ważne, by rozpocząć naszą przy-
godę z aktywnym trybem życia 
od ćwiczeń, które będą prowa-
dziły do lekkiego zmęczenia. 
Jest to znak ich efektywności. 
Aby aktywność fizyczna przy-
nosiła efekty i nie była dla nas 
szkodliwa, musi być prowadzo-
na regularnie. Podczas ćwiczeń 
warto badać tętno, by nie osiągać 
maksymalnych wysiłków. Mo-
tywacją do aktywności fizycz-
nej może być uprawianie sportu 
wraz z rodziną. Wówczas nie tyl-
ko poprawia się nasza kondycja,  
ale także zacieśniają się więzi 
społeczne. Aktywność fizyczna 
może zmniejszyć ryzyko przed-
wczesnego zgonu nawet o 30%, 
co już samo w sobie powinno 
być dla nas motywacją do pod-
jęcia ćwiczeń. Nasze zdrowie  
i przyszłość zależy w dużej mie-
rze od nas samych. Warto pod-
jąć w nowym roku wyzwanie, 
które przyniesie nam wymierne 
korzyści, a mianowicie długie  
i szczęśliwe życie w gronie naj-
bliższych.

Ewa Monastyrska

Współczesny świat podąża za 
dietami i zdrowym odżywianiem. 
Niestety nie zawsze wiemy, jakie 
produkty są dla nas najlepsze. Czy 
są potrawy, warzywa lub owoce, 
które mogą pomóc nam w utrzy-
maniu zdrowia na wiele lat?
- Myślą przewodnią aktual-
nej piramidy żywieniowej jest 
ograniczenie w diecie soli, cukru  
i tłuszczu, a zwiększenie spożycia 
warzyw i owoców oraz codziennej 
dawki ruchu. Według najnowszych 
zaleceń Instytutu Żywności i Ży-
wienia u podstawy nowej piramidy 
żywieniowej nie ma żadnej grupy 
produktów spożywczych, jest za 
to aktywność fizyczna połączona  
z regularnym picem dużej ilości 
wody – zaznaczył dr nauk. med. 
Rafał Sapuła.
Okazuje się, że dieta dla kobiet 
różni się od diety przeznaczo-
nej dla mężczyzn. Mężczyzna  
w wieku około 30 lat przy prawi-
dłowej masie ciała potrzebuje oko-
ło 2600 kcal, podczas gdy kobieta  
w tym samym wieku powinna 
otrzymywać około 2000 kcal na 
dobę. Przewyższenie dostarczo-
nych kalorii względem ich spala-
nia może przyczynić się do otyło-
ści i do otłuszczania się narządów 
wewnętrznych, co skutkuje po-
ważnymi zaburzeniami, takimi 
jak podwyższony poziom chole-
sterolu i cukrzyca. 
- Aby pozbyć się zbędnej tkanki 
tłuszczowej w obrębie brzucha wy-
starczy zmniejszyć kaloryczność 
posiłków o około 500 do 1000 kcal 
na dobę w stosunku do zapotrzebo-
wania – dodał dr Rafał Sapuła.
Mężczyźni rzadziej niż kobiety 
dostrzegają problem zwiększonej 
ilości tkanki tłuszczowej, która 
powiększa się wraz z wiekiem, 
szczególnie po 50 roku życia. Po-
móc może dieta niskotłuszczowa, 
która jednocześnie ochroni nasze 
zdrowie. Podstawą diety powin-
ny być warzywa i owoce. Mimo 
wszystko coraz częściej sięgamy 
po produkty przetworzone, słone, 
chipsy, a także napoje alkoholowe 
cechujące się wysoką kaloryczno-
ścią. Pomocą w diecie okazuje się 
duszone mięso drobiowe, bez pa-
nierki, sałaty, surówki, a także pi-
cie wody niegazowanej. Dla kobiet 
dieta wpływa na pozytywne pa-
trzenie na siebie, jednak nie może 
być ona zbyt restrykcyjna, ponie-
waż stanie się ona szkodliwa dla 
zdrowia, a nawet i życia. Dieta ko-
biet powinna być bogata w wapń  

i żelazo. Sama dieta to jednak zbyt 
mało. Niezbędny w utrzymaniu 
formy jest także ruch i aktywny 
tryb życia. 
- Musimy pamiętać, że styl życia 
odpowiada za około 50%-60% na-
szego statusu zdrowotnego. Jest 
to najważniejszy element naszego 
zdrowia. Musimy sobie uzmysło-
wić, że przeciętny Polak w wolnym 
czasie wybiera zajęcia związane  
z brakiem aktywności fizycznej,  
np. oglądanie telewizji. 40% mło-
dzieży w wieku 11-15 lat spędza 
przed telewizorem lub komputerem 
minimum 4 godziny dziennie, nato-
miast zadowalający z punktu wi-
dzenia zdrowia poziom aktywności 
fizycznej cechuje jedynie 70% dzieci 
6-7 letnich, 20% młodzieży w wieku 
11-15 lat i tylko 10% dorosłych. To 
są zatrważające dane – podkreślił  
dr Rafał Sapuła.
Przeciętny Polak spędza na upra-
wianiu sportu zaledwie 2 min. 
dziennie, a na oglądanie telewi-
zji przeznacza on około 4 godzin. 
Dane te są niepokojące z punk-
tu widzenia naszego zdrowia  
i sprawności fizycznej. Wielu Po-
laków pracuje zdalnie lub przed 
komputerem co sprawia, że ilość 
aktywności fizycznej wciąż spa-
da. Jak informują lekarze, ruch 
wpływa pozytywnie na wszystkie 
nasze układy, zwłaszcza na układ 
sercowy i oddechowy. Dzięki ak-
tywności fizycznej zmniejszamy 
ryzyko wystąpienia nadciśnienia 

tętniczego, poprawiamy funkcjo-
nowanie naszego serca i pozwa-
lamy mu odpocząć. Uprawianie 
sportu wpływa na obniżenie 
niebezpieczeństwa pojawienia 
się miażdżycy, obniżenie ilości 
tkanki tłuszczowej w organi-
zmie, przeciwdziała tworzeniu 
się zakrzepów, a także pozytyw-
nie wpływa na układ mięśniowy. 
Aktywność fizyczna poprawia 
funkcjonowanie układu odde-
chowego, powiększa się wentyla-
cja płucna, objętość oddechowa, 
zwiększa się ilość hemoglobiny 
we krwi. Należy pamiętać o pozy-
tywnym wpływie sportu na sen, 
samopoczucie, a także na po-
strzeganie samych siebie. Ruch 
podnosi również odporność orga-
nizmu, co w dobie pandemii jest 
szczególnie istotne. 
- Aktywność fizyczna poprawia sa-
mopoczucie, ponieważ wzrasta stę-
żenie hormonów szczęścia. Docho-
dzi do przestrojenia naszego układu 
wegetatywnego. Żyjemy szybko  
i w stałym stresie a więc przewagę 
ma układ walki i ucieczki, czyli tak 
zwany układ współczulny. Dzięki 
włączeniu do naszego codziennego 
życia aktywności fizycznej nastę-
puje przestrojenie tych układów  
i przewagę ma układ przywspół-
czulny, który oszczędza nasze serce 
– wyjaśnił dr Rafał Sapuła. 
Niesprzyjająca pogoda nie musi 
przyczyniać się do ograniczenia 
aktywności fizycznej. Wystarczy 

już 30 minut ruchu, marszobie-
gu, a nawet spaceru, by poprawić 
stan swojego zdrowia. Lekarze 
zachęcają także, by z własnego 
domu uczynić małą siłownię, w 
której każdego dnia będziemy 
mogli poświęcić kilkadziesiąt 
minut na zbawienną dla naszego 
zdrowia aktywność fizyczną. 
- Nawet najzdrowsza dieta nie 
przyniesie efektu przy prowadzeniu 
siedzącego, leniwego trybu życia. 
Podstawą aktywności fizycznej  
z kolei powinien być trening aerobo-
wy czyli trening wytrzymałościowy 
np. marszobieg, spacer, pływanie, 
nordic walking, który angażowałby 
rytmicznie duże grupy mięśni. Poza 

źródło: elements.envato.com

źródło: pixabay.com
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Las jako źródło naturalnych 
hormonów szczęścia

Przyroda, leśna głusza nie 
tylko relaksuje, odpręża, wy-
cisza ale ma również korzyst-
ny wpływ na nasze zdrowie 
fizyczne jak i psychiczne. 
Pobyt na łonie natury, spacer 
wśród drzew, wdychanie od-
żywczego powietrza i poczu-
cie niezwykłej leśnej atmos-

Dla jednych las to ogólnie pojęta gospodarka leśna, dla innych 
jest terenem do uprawiania turystyki lub rekreacji. Faktem 
jest to, że lasy przede wszystkim zapewniają dostawy tlenu  
w przyrodzie, łagodzą skutki efektu cieplarnianego, są również 
swoistym filtrem przechwytującym zanieczyszczenia 
pyłowe i gazowe z powietrza, ale dla wielu staje się miejscem 
terapeutycznym, miejscem ratunku dla zniszczonego zdrowia 
i zdruzgotanej psychiki. Przebywając w lesie odnosimy wiele 
korzyści zdrowotnych. Nie ma wątpliwości – las nas leczy!  
I to na wiele sposobów.

te wszystkie walory warto 
wpisać spacer po lesie jako 
stały element swojego pla-
nu tygodnia. Oczywiście, 
ktoś powie, że las to siedli-
sko kleszczy, komarów, pa-
jąków. To fakt. Można się 
jednak przed nimi zabezpie-
czyć, odpowiednio ubierając 
się (jasne ubrania, spodnie 
wpuszczone w skarpetki, 
osłonięta szyja i ramiona) 
oraz używając preparatów 
przeciwkleszczowych. Za-
tem, należy zanurzyć się  
w lesie, wolno spacerując 
wdychając głęboko aromat 
drzew, otworzyć umysł na 
działanie przyrody i oddać się  
w pełni leśnej cudownej roz-
luźniającej atmosferze.

Magdalena Szczybyło  
Podleśniczy Leśnictwa  

Wielki Las

re na świeżym powietrzu le-
piej się rozwijają, poprawia 
się ich sprawność fizyczna 
oraz rozwijają zdolności mo-
toryczne. Na łonie przyrody 
maluchy szybciej się uczą  
i zapamiętują szczegóły. Sta-
ją się bardziej spostrzegaw-
cze. Nie wspominając już  
o wspaniałej stronie rodzin-
nych spacerów po lesie -  
o budowaniu i utrwalaniu 
więzi rodzinnych. 
Na terenie Nadleśnictwa 
Lubaczów zlokalizowane są 
bardzo liczne i ciekawe obiek-
ty pod względem przyrod-
niczym, jak i kulturowym, w 
tym ścieżki przyrodnicze dla 
dorosłych, dzieci i młodzie-
ży. Zapraszamy wszystkich 
miłośników przyrody oraz 
amatorów leśnych przygód 
do przemierzania szlaków tu-
rystycznych, odpoczynku i re-
generacji. Biorąc pod uwagę  

ny, czyli hormonu szczęścia 
jak się go czasem określa. 
Serotonina ma wpływ na 
nasz nastrój i wytwarzana 
jest przez nasz mózg oraz 
jelita. Pobyt w lesie i wdy-
chanie leśnego, pachnącego 
powietrza ma więc działa-
nie antydepresyjne. Spacer  

eteryczne wydzielane przez 
drzewa leczniczo wpływają 
na nasz organizm, na przy-
kład brzoza łagodzi stany 
depresyjne, dąb poprawia 
krążenie, a kasztanowiec po-
prawia samopoczucie. Las 
to różnorodność zapachów, 
dźwięków, kolorów, obra-

(fot. Robert Banaś)

fery obniża poziom stresu,  
a także mobilizuje nasz układ 
odpornościowy do pracy. Ko-
rzyści płynące z pobytu w le-
sie są nie do przecenienia.  
Jaki fenomen zatem kryje  
w sobie las? Po wkroczeniu 
na leśną ścieżkę zmniejsza 
się w nas poziom agresji, 
złości, frustracji a my czuje-
my się szczęśliwsi. Las nas 
leczy, leśna cisza upaja, wy-
obraźnia pozwala zapomnieć  
o codziennych problemach 
i troskach. Pobyt w lesie po-
budza produkcje serotoni-

po lesie bukowym wspiera 
układ odpornościowy, a po-
byt w lesie iglastym pomaga 
także w pracy układu odde-
chowego. O tym, że drzewa 
wpływają zbawiennie na 
nasz organizm, wiedzieli już 
starożytni. Z ich uzdrawiają-
cej mocy korzystała też medy-
cyna ludowa, dzieląc drzewa 
na dobre i złe. Do pierwszych 
zaliczano lipę, brzozę, kaszta-
nowiec, dąb, jarzębinę i czar-
ny bez. Topolę, osikę i olchę 
uznano za „wampiry”, które  
pozbawiają nas energii. Olejki 

zów, materii żywej i nieoży-
wionej. Te wszystkie czyn-
niki tworzą „atmosferę lasu”, 
którą uważa się w całości  
i w poszczególnych częściach 
jako formę terapii. Las ofe-
ruje leczenie, wpływając na 
nasze ciało i duszę. Space-
ry po lesie pomagają rów-
nież w zmniejszeniu bólu, 
chodzi tu miedzy innymi  
o mechanizm przekierowa-
nia uwagi na otoczenie i za-
interesowanie przyrodą. Las 
to znakomity „wychowawca”,  
w szczególności dzieci, któ- (fot. Robert Banaś)

(fot. Robert Banaś)
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R E K L A M A

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 i zespół Radia

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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Nie sposób spotkać się ze wszystki-
mi miejscowościami naszej diece-
zji, jednak już kilku przedstawicieli 
samorządów lokalnych dało do 
zrozumienia, że pomimo wszystko 
rok 2021 budzi nadzieję. 
Miniony rok był dla powiatu za-
mojskiego czasem intensywnej 
pracy. Miedzy innymi poprawio-
no stan techniczny dróg powia-
towych o łącznej długości ponad 
74 km, wyremontowano dach na 
budynku głównym Zespołu Szkół 
Drzewnych i Ochrony Środowi-
ska w Zwierzyńcu, przebudowa-
no pomieszczenia dwóch pięter  
w DPS w Krasnobrodzie, wyko-
nano remont części pomieszczeń 
Sanatorium w Krasnobrodzie. 
Nowy rok przyniesie zmiany nie 
tylko w powiecie, ale i w samym  
urzędzie. Obecnie trwają pra-
ce budowlane w budynku Sta-
rostwa Powiatowego mające na 
celu polepszenie obsługi intere-
santa. Planowane zakończenie 
robót przewidziane jest na począt-
ku nowego roku. Jak zapewniają 
władze powiatu podejmowane 
są kolejne działania celem pozy-
skania środków zewnętrznych na 
dofinansowanie zadań powiato-
wych, które pozwolą na kontynu-
owanie założonych zamierzeń. 
Wystąpiono o dofinansowanie na 
przebudowę dróg o łącznej dłu-
gości ok. 45,5 km, w tym 20,5 km 
z Funduszu Dróg Samorządowych 
(Uście–Źrebce–Michalów, Sucho-
wola–Majdan Ruszowski, Tarzy-
miechy–Stary Zamość) oraz 25 km 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (Zwierzyniec–Józefów 
Roztoczański, Łabuńki–Zubowi-
ce). Powiat Zamojski złożył rów-
nież wniosek o uzyskanie środ-
ków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 na rozbudowę Sanatorium 

Jaki będzie ten 2021 rok? Zaplanujmy
Choć rok 2020 przeszedł już do historii, a nowy rok ze względu na pandemię przynosi wiele niewiadomych, to powiaty, miasta oraz gminy 

naszych terenów nie przestają planować i szukać nowych inwestycji. Niemal wszyscy podkreślają, że po ubiegłym roku trudno poszukiwać 

rewolucyjnych rozwiązań i angażować się w milionowe wydatki. Jak się jednak okazuje 2021 rok może przynieść wiele pozytywnych zmian. 

Rehabilitacyjnego w Krasnobrodzie 
polegającą na powiększeniu bazy 
hotelowej i zabiegowej z wyposa-
żeniem w specjalistyczny sprzęt 
rehabilitacyjny. Aplikowano także 
o środki na przebudowę pomiesz-
czeń DPS w Majdanie Wielkim  
z dostosowaniem do wymogów 
przeciwpożarowych. Ponadto pla-
nowana jest kontynuacja remontu 
ZDiOŚ w Zwierzyńcu poprzez ter-
momodernizację budynku głów-
nego i internatu. 
Miasto Zamość w tym trudnym 
czasie także nie zwalnia tempa in-
westycji, jednak musiało „zacisnąć 
pasa”, jeśli chodzi o wydatki bieżą-
ce. Zatrudnienie w Urzędzie Miasta 
zostało ograniczone o 10 procent, 
wstrzymane zostały jakiekolwiek 
podwyżki czy premie, ograni-
czone zostały wydatki na prasę,  

media. Jednak podejmowane 
mimo wszystko inwestycje mogą 
przyczynić się do poprawy tej sy-
tuacji.
- Uważamy, ze inwestycje są ko-
łem zamachowym gospodarki, w 
związku z tym w 2020 r. wydaliśmy 
prawie 100 mln zł na inwestycje, zaś  
w 2021 roku planujemy podwoić te 
kwotę. Większość tych pieniędzy to 
dofinansowanie unijne czy z budże-
tu państwa – zaznaczył Prezydent 
Miasta Zamość, Andrzej Wnuk.
Wśród najważniejszych wydat-
ków miasta znajdą się kontynuacje 
podjętych już inwestycji, takich 
jak generalny remont Akademii 
Zamojskiej. Rozpocznie się tak-
że przebudowa DK nr 74 czyli 
ulic 1 maja, Dzieci Zamojszczyzny  
i Szczebrzeskiej. Zakończone zo-
staną prace na Placu Stefanidesa, 
Placu Wolności i ul. Łukasińskiego,  
a nowe rozpoczną się na podwór-
kach przy Zamenhofa, Nadszań-
cu 6 (ekonomik) czy przy parku 
(skatepark). Wymianie nadal będą 
podlegać latarnie uliczne na LED, 
natomiast ulice Piłsudskiego, Alta-
nowa i Szczebrzeska przy ZOO zo-
staną objęte budową i remontem. 
16 drobnych inwestycji i 17 ogól-
nomiejska została wybrana przez 
mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego.
- W 2021 roku będziemy się cieszyć 
z przebudowanego ZOO i obejrzymy 
zrewitalizowaną Rotundę – dodał 
Andrzej Wnuk.

Podobnie powiat tomaszowski 
poszukuje nowych rozwiązań na 
2021 rok, które usprawnią przede 
wszystkim infrastrukturę. Dzięki 
utworzeniu Funduszu Dróg Sa-
morządowych, który ma na celu 
między innymi poprawę bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 
i parametrów technicznych lo-
kalnych sieci drogowych, a tak-
że poprawę oraz zwiększenie 
atrakcyjności i dostępności tere-
nów inwestycyjnych na terenie 
powiatu tomaszowskiego, jakość 
dróg dynamicznie się poprawia. 
Najważniejsze zadania inwesty-
cje zgłoszone do dofinansowania  
z Funduszu Dróg Samorządowych 
na rok 2021 w Powiecie Tomaszow-
skim to przebudowy dróg:
• Tartak Tarnawatka – Wieprzów, 
Przewale – Podhorce o długości 

10,5 km o wartości 10 mln zł,  
• przebudowa skrzyżowania ulic 
Żwirki i Wigury, Ordynackiej i Alei 
Sportowej na rondo w Tomaszo-
wie Lubelskim z początkiem trasy 
rowerowej Siwa Dolina – Susiec  
o wartości 2,5 mln zł, 
• budowa drogi powiatowej Maziły 
– Podlesina łączącej województwo 
lubelskie z podkarpackim jedno-
cześnie odcinkiem trasy rowerowej 
Green Velo o dł. 1 km, o wartości in-
westycji 1,7 mln zł, 
• droga Józefówka – Pawłów-
ka o długości 1 km o wartości  
ok. 625 tys zł. 
W ramach Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych na lata 
2021-2022 zaplanowano przebu-
dowę drogi Jurów – Chodywańce 
– Machnów Stary o długości 7 km 
z rozbudową mostu w Jurowie 
o łącznej wartości ok. 10 mln zł.  
W ramach drugiego naboru Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych złożono wniosek na prze-
budowę drogi Podhorce – Nowa 
Wieś o dł. 1480 m; wartość zadania 
wyniesie 2,2 mln zł. Zaplanowano 
także remont drogi Wierszczyca – 
Jarczów o długości 3,1 km o war-
tości 4,5 mln zł, Na terenie gmin 
Łaszczów i Ulhówek zaplanowa-
no przebudowę drogi od skrzyżo-
wania z drogą powiatową 3516L  
w Ratyczowie do skrzyżowania  
z drogą powiatową nr 3521L o dłu-
gości 2, 435 km. Rozpoczęcie inwe-
stycji planowane jest w maju 2021 
roku a zakończenie w listopadzie  
2022 roku.
Uwaga mieszkańców Roztocza 
skupia się na Tomaszowie Lu-
belskim, który w tym roku bę-
dzie świętował 400-lecie nadania 
praw miejskich. Obchody rocz-
nicowe zależne będą od sytuacji  

CIĄG DALSZY NA STR. 7

źródło: freepik.com

Rynek w Tomaszowie Lubelskim (fot. UM Tomaszów Lubelski)Rynek w Zamościu (źródło: pixabay.com)
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epidemicznej. Mimo wszystko 
świętowanie nie przeminie bez 
echa. Wszystkie plany są opraco-
wywane, analizowane i dosto-
sowywane do bieżącej sytuacji.  
Po zakończeniu dużej inwestycji, 
jaką było wybudowanie i oddanie 
do użytku krytej pływalni w Toma-
szowie, miasto podejmuje kolejne 
wyzwania na 2021 rok. Co będzie 
w nich ujęte i o jakich pieniądzach 
mówimy? 
- Wykonamy ponad 360 instalacji 
fotowoltaicznych w domach prywat-
nych za 4 mln zł (dofinansowanie  
z RPO), zakończymy budowę trzecie-
go budynku socjalnego (17 mieszkań) 
za 3,2 mln zł. Ponadto wykonamy 
instalacje fotowoltaiczne na budyn-
kach samorządowych za 1,1 mln zł. 
Spodziewane oszczędności z tego ty-
tułu to ok. 250 tys. zł rocznie.  Wyre-
montowane zostaną tory wrotkarskie 
oraz zostanie wprowadzone nawad-
nianie tras narciarskich za 1,5 mln 
zł. Wybudujemy wspólnie ze Staro-
stwem rondo przy ul. Żwirki i Wigury. 
Wybudujemy także ulicę Armii Krajo-
wej za ok. 800 tys. a także przepro-
wadzimy modernizacje oświetlenia 
za 350 tys. zł. Złożyliśmy wniosek na 
odwiert badawczy na geotermię na 
15 mln zł. Jeśli wyniki badań zakoń-
czą się pozytywnymi dla nas infor-
macjami, wówczas będziemy mogli 
podjąć bardzo przyszłościowe plany. 
Modernizacji podlegać będzie tak-
że kaplica cmentarza komunalnego  
oraz samego cmentarza, gdzie po-
wstanie  kolumbarium. Choć nie jest 
to nasza inwestycja, jednak z ra-
dością oczekujemy na oddanie ob-
wodnicy, która pozytywnie wpłynie 
na transport i komunikację nie tylko  
w regionie – powiedział burmistrz 
Tomaszowa Lubelskiego, Woj-
ciech Żukowski. 
Na wielkie zmiany może także li-
czyć Hrubieszów. W 2021 roku 
miasto będzie kontynuować bu-
dowę krytej pływalni oraz prze-
budowę budynku dawnego Syn-
dykatu Rolniczego przy ul. 3 Maja, 
który zostanie zaadaptowany na 
potrzeby Hrubieszowskiego Cen-
trum Dziedzictwa (HCD). Kolejną 
inwestycją będzie budowa miej-
sca rekreacji przy ul. Ciesielczuka 
z boiskiem do siatkówki, altanką, 
grillem i placem zabaw dla dzieci. 

Planowane jest również rozpo-
częcie budowy sali gimnastycz-
nej przy Szkole Podstawowej Nr 1  
z dofinansowaniem z Minister-
stwa Sportu w kwocie 1 938 300 zł, 
które pokryje 50% planowanych 
kosztów inwestycji. W budżecie 
miasta na 2021 rok zabezpieczono 
również środki na opracowanie do-
kumentacji projektowo-technicz-
nej na budowę samorządowego 
żłobka oraz cmentarza komunal-
nego. Jak informują władze miasta,  
we wrześniu 2021 r. powinny za-
kończyć się prace remontowe 
wspólnego budynku, w którym 
mieści się siedziba Urzędu Mia-
sta i Starostwa Powiatowego.  
W ramach tego zadania przewi-
dziano m.in. wymianę dachu i ter-
momodernizację budynku, mon-
taż instalacji fotowoltaicznych, 
energooszczędnego oświetlenia  
oraz dostosowanie budynku do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.  
Z nowych inwestycji warto rów-
nież wymienić budowę drogi we-
wnętrznej – „boczna ul. Żerom-
skiego” wraz z chodnikiem oraz 
miejscami parkingowymi. Jest to 
bezpośrednia droga dojazdowa 
do budowanej pływalni. Kolejne 
miejsca parkingowe w bezpośred-
nim sąsiedztwie basenu powstaną  
w ramach przebudowy części ulicy 
Żeromskiego w ciągu drogi woje-
wódzkiej 844 Chełm–Hrubieszów– 
Witków–Dołhobyczów–granica 
państwa. Projekt realizowany bę-
dzie w partnerstwie z Wojewódz-
twem Lubelskim. Szacowany koszt 
obu inwestycji to 2 mln 200 tys. 
złotych. W 2021 roku planowana 
jest także rozbudowa miejskiego 
monitoringu. Docelowo w mieście 
ma być zamontowanych blisko  
80 kamer. Z uwagi na znaczące 
koszty całego systemu, monitoring 
wprowadzany będzie systema-
tycznie, począwszy od miejsc naj-
bardziej newralgicznych, w których 
dochodzi do największej liczby 
destrukcyjnych zdarzeń. W przy-
szłym roku planowany jest montaż 
ok. 30 kamer.
Obfity rok zapowiada się tak-
że w gminie Hrubieszów, któ-
ra w pierwszej kolejności, pla-
nuje realizację inwestycji już 
rozpoczętych lub tych, na które  

Hrubieszów i prace z ich remonta-
mi i przebudową prowadzone są 
także z własnych środków. W bu-
dżecie na przyszły rok, na inwesty-
cje w drogi gminne zaplanowano 
ponad 2,2 mln zł. Obecnie opraco-
wywana jest dokumentacja pro-
jektowa na przebudowę ok. 1,4 km 
drogi Czerniczyn-Kozodawy.
Kolejnym projektem, na ocenę któ-
rego oczekuje gmina, jest „Remont 
dachu budynku Izby Regionalnej 
w Jankach. Całkowita wartość tego 
zadania jest szacowana 70.191,68 
zł, a oczekiwane dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich wynosi 44.662,00 zł
W gminie Hrubieszów planów jest 
oczywiście o wiele więcej: montaż 
instalacji fotowoltaicznych i pa-
neli solarnych w gospodarstwach 
naszych mieszkańców, a także 
budowa Centrum Dziedzictwa 
Archeologicznego i Kulturowe-
go w Masłomęczu, ale realizacja 
tego typu projektów uzależniona 
jest od pozyskania zewnętrznego  

w ostatnim czasie otrzymała ze-
wnętrzne wsparcie. Największe 
dofinansowanie gmina pozyskała 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (RFIL). Jest to łącznie 
kwota 5.860.700,00 zł. 5 mln zł z tej 
kwoty ma zostać przeznaczone na 
termomodernizację 6 szkół gmin-
nych w Czerniczynie, Husynnem, 
Kozodawach, Mienianach, Monia-
tyczach i Stefankowicach. Inwesty-
cja planowana jest na dwa lata i roz-
pocznie się na początku przyszłego 
roku od opracowania niezbędnej 
dokumentacji techniczno-prawnej. 
- W najbliższym czasie zamierzamy 
także rozpocząć realizację projektu 
pt. „Gocki Szlak: wspólna rekonstruk-
cja historyczna i wirtualna podróż 
w przeszłość”. Jest to projekt, który 
otrzymał dofinansowanie w ramach 
Programu Współpracy Transgranicz-
nej Polska-Białoruś-Ukraina i będzie 
realizowany wspólnie z Miastem 
Włodzimierz Wołyński na Ukrainie. 
Działania zaplanowane do realizacji 
w ramach projektu na terenie gminy 
Hrubieszów przewidują dalszy roz-
wój Wioski Gotów w Masłomęczu. 
Będzie to polegać na stworzeniu 
interaktywnych i multimedialnych 
produktów, w tym modeli 3D, a także 
zorganizowanie festiwalu w Wiosce 
Gotów. Podobne działania realizowa-
ne będą w muzeum we Włodzimierzu 
Wołyńskim, które zostanie wyposa-
żone w nowoczesne produkty, pre-
zentujące kulturę Gotów, w tym tych 
z Masłomęcza. Całkowita wartość 
projektu wynosi 65 tys. euro (około 
275 tys. zł). Z tego, prawie 90% stano-
wi dofinansowanie z UE, a szacowa-
ny wkład własny gminy Hrubieszów 
to jedynie ok. 8 tys. zł. Chcielibyśmy 
również zakończyć działania zwią-
zane z realizacją innego projektu z 
Programu Współpracy Transgra-
nicznej Polska-Białoruś-Ukraina pt.: 
„Łączy nas Bug – utworzenie dwóch 
transgranicznych kajakowych szla-
ków turystycznych”. Jest to projekt, 
którego liderem jest gmina Drohiczyn,  
a gmina Hrubieszów jest jednym z jej 
partnerów. W wyniku jego realiza-
cji ma powstać oznakowanie szlaku 
kajakowego na rzece Bug – wyjaśnił  
w imieniu wójta gminy Hrubie-
szów Tomasza Zająca pracownik 
UG Piotr Tarasiuk. 
Planowane inwestycje w 2021 roku 
zależne będą także od przyzna-
nych środków. Gmina Hrubieszów 
oczekuje na ocenę kilku wniosków 
o dofinansowanie i realizacja tych 
inwestycji uzależniona będzie od 
przyznania środków finansowych. 
Dwa wnioski podlegają ocenie w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządo-
wych i dotyczą: „Przebudowa drogi 
gminnej nr 111102L w miejscowości 
Ślipcze” (planowana wartość cał-
kowita: 1.273.681,00 zł) i „Remont 
drogi gminnej nr 111096L w miej-
scowości Metelin” (planowana 
wartość całkowita: 834.044,75 zł).  
Jak przyznają władze gminy drogi 
są jednym z priorytetów dla gminy 

w miejscowościach Opaka (Żuki) 
i Dąbków (Osiedle) wraz z roz-
budową stacji uzdatniania wody  
w Szczutkowie. W drugim półroczu 
rozpocznie się także moderniza-
cja i przebudowa Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Mokrzycy. Ważnym 
przedsięwzięciem inwestycyjnym 
będzie poprawa jakości dróg gmin-
nych polegająca na przebudowie 
nawierzchni lub jej utwardze-
niu. Samorząd stara się ulepszać 
stan dróg niemal we wszystkich 
miejscowościach. W Młodowie i 
Krowicy Samej przy szkołach po-
wstaną boiska sportowe. Gmina 
złożyła także wiele wniosków o 
dofinansowanie, które są w trak-
cie rozpatrywania. Jest to m.in. 
modernizacja Szkoły w Młodowie, 
rozbudowa Gminnego Żłobka w 
Dąbkowie, oświetlenie uliczne dro-
gi wojewódzkiej w Lisich Jamach 
i Młodowie. W sferze kultury na 
swój pełny wymiar czasowy i pro-
gramowy czeka Festiwal Dziedzic-
twa Kresów. W 2021 roku samorząd  

Rynek w Lubaczowie (fot. Wikipedia)

dofinansowania i w związku z tym 
pozostaje na razie na poziomie za-
mierzeń.
Co nowy rok przyniesie gminie 
Lubaczów? Jak zapewniają władze 
tej gminy rok 2021 będzie czasem 
wzmożonej aktywności inwesty-
cyjnej. Realnego kształtu nabierze 
muzeum kolejnictwa powstające 
w dawnej stacji Basznia, obserwa-
torium astronomiczne w wieży ci-
śnień w Tymcach oraz lokalna izba 
pamięci w obiekcie starej plebanii 
przy kościele rzymskokatolickim  
w pw. św. Andrzeja Boboli w Baszni 
Dolnej.  W tym wiekowym budyn-
ku znajdą się materiały poświęco-
ne historii  miejscowości i jej okolic 
oraz księdzu kardynałowi Maria-
nowi Jaworskiemu, pełniącemu  
w latach 1950 - 1951 funkcję wika-
riusza w tutejszej parafii, a także 
księdzu Tadeuszowi Lewander-
skiemu – pierwszemu probosz-
czowi parafii. Całe przedsięwzięcie 
stanowi drugi etap rewitalizacji.
Także w obszarze infrastruktury 
wodociągowej i kanalizacyjnej roz-
poczęły się i będą kontynuowane 
prace przy budowie sieci sanitarnej 

ma nadzieję zrealizować to wy-
darzenie w co najmniej takim za-
kresie, jak przed pandemią, dając 
mieszkańcom powiatu i turystom 
możliwość odpoczynku, zabawy, 
spotkań. 
- Wierzę, że to będzie lepszy rok. Cze-
ka nas czas wytężonej pracy, lecz  
są to działania, które służą rozwojowi 
Gminy Lubaczów i poprawie jakości 
życia mieszkańców, co jest najlepszą 
nagrodą za nasz wysiłek - podsumo-
wał wójt gminy Lubaczów Wiesław 
Kapel. 
W wielu pozostałych samorządach 
także planowane są inwestycje, 
uroczystości i ważne wydarzenia. 
Pozostaje nam wierzyć, że tym 
razem pandemia oraz związane 
z nią obostrzenia nie zatrzymają 
naszych planów i zarówno pla-
ny samorządowe, jak i marzenia 
nas wszystkich nareszcie uda się 
spełnić. Możemy być przekonani,  
że ten rok, który właśnie rozpo-
czynamy przyniesie wiele zmian.  
Wierzymy, że na lepsze.

Ewa Monastyrska

Hrubieszów (fot. UM Hrubieszów)
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Nowa płyta zespołu Lumen
Zespół Lumen wykonuje muzykę religijną i jest jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych zespołów muzyki chrześcijańskiej w Polsce. O najnowszej 
płycie „Matko, która nas znasz”, tajnikach jej powstawania oraz o twórczości 
grupy ze Zbigniewem i Marzeną Małkowiczami, kompozytorami  
i liderami zespołu Lumen, rozmawiała Anna Niderla-Kudach.

Anna Niderla-Kudach: Pomimo 
pandemii zespół Lumen nie próż-
nował, a efektem jest kolejna płyta 
poświęcona kompozycjom ku czci 
Matki Bożej.
Zbigniew Małkowicz: Ludzie są 
dość zasmuceni w ostatnich czasach 
i jak zwykle w takich kryzysowych 
sytuacjach sięgnęliśmy do Matki 
Bożej, do skarbca pięknej pieśni re-
ligijnej. Pięć wcześniejszych płyt to 
nasze kompozycje, natomiast ta pły-
ta to w większości znane pieśni ma-
ryjne, które opracowaliśmy w spo-
sób współczesny. Poprzez te piękne 
melodie i słowa chcieliśmy dać lu-
dziom nieco nadziei. Ze względu 
na pandemię mogliśmy wykonać 
utwory głównie siłami rodzinnymi. 
Wokalistkami zatem są Marzena  
i Ola Małkowicz, która pierwsze 
pieśni śpiewała oczekując narodzin 
dziecka, a następne już po porodzie. 
Mamy dwóch wnuczków i utwór 
„Jak paciorki różańca” rozpoczyna 
nasz 5,5 roczny wnuczek.
Zatrzymajmy się na utworach za-
czerpniętych z tradycji Kościo-
ła, takich jak: „Z dawna Polski 
Tyś Królową”, „Zawitaj Królowo  

Różańca”, „Matko, która nas znasz” 
– te znane pieśni zyskały nowy 
blask. Kto odpowiada za aranża-
cje?
Marzena Małkowicz: Wiadomo, 
Zbyszek Małkowicz.
Zbigniew Małkowicz: Warto dodać, 
że jest takie pismo „Rosemaria”, któ-
re zajmuje się głównie szerzeniem 
kultu Matki Bożej Pompejańskiej. 
Od tego pisma padła iskra i pomysł, 
by stworzyć płytę. A potem, cóż… 
to, co mi w duszy gra przelałem na 
papier. Najpierw wybraliśmy pieśni, 
następnie samotnie jechałem na na-
szą działeczkę i zastanawiałem się 
w jaką „sukienkę” daną pieśń ubrać. 
Jest dużo łączników takich jak in-
strumenty, skrzypce, flet, fortepian… 
Trudno się o tym mówi, po prostu 
szukałem tego, co czułem, że powin-
no być. 
Zazwyczaj dzieła artystów są dużej 
mierze odzwierciedleniem tego, co 
mają oni w sercu i duszy. Czy Pań-
stwa łączność z Matką Bożą jest 
bliska? 
Marzena Małkowicz: Musi być bli-
ska, by coś takiego powstało. Nie 
mamy żadnego innego oparcia,  

jak tylko nasza wiara, a Matka Boża 
ma dla nas, katolików, kluczowe za-
danie. Zostaliśmy zbawieni przez 
Jezusa, Maryja odegrała niezwykła 
rolę w historii zbawienia. Ona była 
pierwsza, która powiedziała „Tak”  
w imieniu całej ludzkości.
Zbigniew Małkowicz: To, co po-
wiem jest bardzo osobiste. Wspo-
mniałem wcześniej o nowennie 
pompejańskiej. Marzenka już wiele 
razy odmawiała tę nowennę. Od 
miesięcy także u mnie każdego dnia 
te 200 Zdrowaś Mario jest, bo każ-
dy z nas nosi jakieś sprawy w swo-
im sercu. Żyjemy tym i Matka Boża 
kojarzy nam się z kimś dobrym, 
wysłuchującym naszych próśb,  
a muzyka ma to do siebie, że dociera 
tam, gdzie słowo nie zawsze może 
dotrzeć.
Tytuł płyty to jedna z najbardziej 
znanych pieśni, a mianowicie 
„Matko, która nas znasz”. Dlaczego 
właśnie ta?
Zbigniew Małkowicz: Ta pieśń 
może być bliska chyba każdej kato-
lickiej duszy. Jeszcze na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim mieliśmy 
zespół przed wielu laty i tam także 
zaaranżowałem ten utwór. Śpiewał 
wówczas znany z zespołu VOX Da-
rek Tokarzewski, a także Urszula 
Kasprzyk. Pieśń ta jest litanią, więc 
stanowi piękną modlitwę. 
Marzena Małkowicz: Śpiewam 
główne wezwania, co jest dla mnie 
także bardzo ważne. W Lublinie 
miałam swoją scholę przy kościele 
św. Pawła i tam także bardzo często 
śpiewaliśmy ten utwór. Wtedy była 
to stosunkowo nowa pieśń.
Na płycie znajdują się także utwo-
ry Państwa autorstwa. Co to za pie-
śni?

Zbigniew Małkowicz: „Hymn Naj-
świętszej Maryi Panny” nawiązuje 
właśnie do nowenny pompejańskiej. 
Kolejna pieśń „Wszystko postawi-
łem na Maryję”, to jedna z naszych 
najnowszych kompozycji. 7 czerwca 
miała być beatyfikacja Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego i na tę 
okoliczność powstawała pieśń. Be-
atyfikacja została przełożona, jed-
nak utwór już powstał. Tu, po raz 
pierwszy jako kompozytorka debiu-
towała Marzenka. Wszystkie zwrotki 
są jej autorstwa, refreny moje, nato-
miast teksty zawdzięczamy pani 
Irenie Małasiewicz, która współpra-
cuje z nami już od kilku lat. Cieszę 
się, że ta płyta w pierwszej kolejno-
ści ujrzy światło dzienne właśnie  
w Katolickim Radiu Zamość, bo to 
miasto jest nam szczególnie bliskie. 
Marzena Małkowicz: Zbigniew po-
chodzi z Zamościa a ja z Miączyna, 
dlatego te tereny są dla nas szczegól-
nie ważne.
Na kiedy planowana jest premiera 
płyty?
Zbigniew Małkowicz: Niebawem. 
Płyta jest już w wytwórni. 
Tworzą Państwo zespół rodzinny, 
co ma swoje plusy i minusy. Z jed-
nej strony jest to ogromne wspar-
cie, ale zapewne pojawiają się  
i trudności.
Zbigniew Małkowicz: Jest to stu-
dyjna płyta więc szczególnych trud-
ności nie było, aczkolwiek pojawił  

się także jeden gość, pani Julia 
Stolpe. Nasz syn Michał, który jest 
naszym perkusistą, dołączył także 
do chórków. Męski głos dodaje siły 
utworom. 
Praca rodzinna daje wsparcie. 
Pan, jako kompozytor i twórca, ma  
w członkach swojej rodziny pierw-
szych słuchaczy, a także krytyków.
Zbigniew Małkowicz: Słuchając 
różnej muzyki miałem wrażenie,  
że już wszystko zostało napisane 
i nawet się za to nie brałem. Gdy 
jednak zacząłem stawiać pierwsze 
kroki, to właśnie żona i dzieci byli 
moimi pierwszymi krytykami. Mia-
łem doskonały punkt odniesienia. 
Bywało i tak, że dana kompozycja 
nie podobała się żonie, ale dzieciom 
bardzo przypadła do gustu. To wiel-
ka pomoc, ale bywają i trudności, 
które trzeba pokonać. 
Marzena Małkowicz: Wydaje mi się, 
że wręcz łatwiej współpracuje się  
z osobami obcymi, które zwykle wy-
kazują więcej dyplomacji. Rodziną, 
prosto w oczy powie, co się nie po-
doba.
Nad czym obecnie Państwo pracu-
ją?
Zbigniew Małkowicz: Ponieważ 
obecnie rozpoczął się rok święte-
go Józefa, dlatego pracujemy nad 
utworem „GPS świętego Józefa”.
Dziękuję serdecznie za rozmowę

oprac. Ewa Monastyrska

R E K L A M A

Zbigniew i Marzena Małkowiczowie (fot. A. Niderla-Kudach)

Projekt okładki płyty „Matko, która nas znasz” zespołu Lumen
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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
 06:30 Transmisja Mszy św.  

z Sanktuarium Matki Bożej 
Szkaplerznej w Tomaszowie 
Lubelskim

 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
 12:30  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 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
 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
 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  
Lubelskim

 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

 15:20  Ewangelia dnia
 15:25  Złota Księga  

Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień?
 17:10  Kobiety na medal/Ludzie z 

pasją/Catechesi Tradendae 
 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
 07:10 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
 12:30  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 
 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
 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
 06:30 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
 12:30  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 
 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
 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
 06:30 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 
 06:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 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  Anioł Pański
 12:00 Transmisja Mszy św.  

z zamojskiej katedry 
 13:05 Semper Fidelis
 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
 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

 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
 12:30  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/

Audycja pielgrzymkowa
 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 
 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
 06:30 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
 12:30  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
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