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Początek listopada, kiedy ob-
chodzimy uroczystość Wszyst-
kich Świętych i Dzień Zadusz-
ny, kojarzy nam się zawsze ze 
śmiercią, smutkiem, tęsknotą 
za bliskimi i przemijaniem. Jest 
to jednak tylko pół prawdy, po-
nieważ chrześcijanie to ludzie 
mający radośnie oczekiwać na 
przyjście Królestwa Bożego,  
a więc m.in. swoją śmierć. Jak 
więc patrzeć na przemijanie  
i śmierć w sposób radosny? Od-
kryjemy to w poniższej refleksji.
Istnieje w nas pokusa, aby za 
wszystko złe, co doświadczamy ob-
winiać Boga. Gdy ktoś umiera, poja-
wiają się w nas myśli: Gdzie był Bóg? 
Dlaczego to się stało? Czy Bóg nie 
widzi, jak cierpimy? Jeśli nawet nie 
oskarżamy Boga o śmierć, to mó-
wiąc „Bóg tak chciał” sugerujemy 
podświadomie, że nie jest On wcale 
taki dobry, jak mówi. To wszystko 
to kłamstwa, które od samego po-
czątku świata wmawia nam Szatan 
- i trzeba przyznać - całkiem nieźle 
mu się udaje zafałszować w na-
szych sercach obraz Boga, który jest 
Miłością (por. 1 J 4, 8).
Przypomnijmy więc na początek jed-
ną z najważniejszych prawd chrze- 
ścijańskiej wiary: Bóg nie uczynił 
zła. Bóg nie chciał zła, nie chciał, aby-
śmy cierpieli, a naszą śmierć, czy- 
li przejście na wieki do Siebie za-
planował nieco inaczej. Autor Księ-
gi Mądrości pisze: Bo śmierci Bóg 
nie uczynił i nie cieszy się ze zguby 
żyjących (Mdr 1, 13) oraz dla nie-
śmiertelności Bóg stworzył człowie-
ka - uczynił go obrazem swej własnej 
wieczności. A śmierć weszła na świat 
przez zawiść diabła i doświadczają jej 

ci, którzy do niego należą (Mdr 2, 23-
24). Co to dla nas oznacza? Sprawcą 
śmierci i wszystkich pozostałych 
skutków grzechu jest szatan. Po-
przez grzech naszych prarodziców 
zostało nam zamknięte Niebo, do-
świadczamy bólu i cierpienia, bo-
imy się Boga i boimy się śmierci,  
a nade wszystko wcale nas do tego 
Nieba nie ciągnie. 
Tylko ten, kto dobrze zrozumie dra-
mat grzechu, będzie mógł napraw-

Śmierć – mój przyjaciel czy wróg?
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fot. Łukasz Kot

dę zachwycić się tym, co uczynił 
dla nas Jezus Chrystus pokonu-
jąc grzech i śmierć. On stał się ra-
tunkiem dla świata pogrążonego 
w grzechu, nienawiści i buncie. 
Ponieważ sprawiedliwości Bożej 
musiało stać się zadość (Zapłatą za 
grzech jest śmierć – Rz 6, 23), Jezus 
swoją śmiercią spłacił dług, uspra-
wiedliwił nas, uwolnił od skutków 
grzechu i otworzył Niebo. To jest 
naprawdę Dobra Nowina, ponie-
waż jeśli tylko żyjemy w łasce – 
Niebo czeka na nas, a w nim ko-
chający Ojciec, który nie może się 
doczekać na swoje ukochane dzieci 
(por. J 14, 1). 

Ks. Dominik Chmielewski pisał:
„Ty i ja jesteśmy dziećmi wieczności! 
Jeszcze przed stworzeniem świata 
Bóg, nasz Ojciec, wymarzył sobie Cie- 
bie, jako jedynego i absolutnie nie-
powtarzalnego! On stworzył Cię dla 
siebie, aby - właśnie takiego, jakim je-
steś - umiłować Cię od początku i ko- 
chać przez całą wieczność! Takiego 
jak Ty nigdy nie było i już nie będzie w 
całej historii wszechświata! On wyb- 
rał Cię jeszcze przed założeniem świa- 

ta, abyś był święty i nieskalany przed 
Jego obliczem, przeznaczył Cię z mi- 
łości dla siebie jako swojego umiłowa-
nego syna, córkę, doskonale podob-
nych do Niego, Króla Wszechświata, 
stworzonych na Jego obraz i podo-
bieństwo. Dlatego rodząc się w cza-
sie ziemskim, masz jeden najważ-
niejszy cel w życiu: przygotować 
się do wieczności z Bogiem, która 
będzie tak niesamowita, że ani oko 
nie widziało, ani ucho nie słyszało, 
ani Twoje serce nie zdoła pojąć, co 
Bóg przygotował dla tych, którzy 
Go miłują. W momencie śmierci wra-
casz do Boga, do Abba - najczulszego 
z Ojców, wracasz do wieczności, wra- 

casz do domu. Wieczność jest twoim 
domem, atmosferą, do której zostałeś 
stworzony! Nie zostałeś stworzony 
dla ziemi, ale dla nieba! Dlatego tak 
wielu z nas nie może odnaleźć się do 
końca w życiu na ziemi, szczególnie 
wtedy, gdy wchodzimy coraz głębiej 
w intymną relację z Bogiem. Dlacze-
go? Bo coraz mocniej dotykasz innej 
rzeczywistości. Zaczynasz rozumieć, 
że naprawdę nie jesteś z tego świa-
ta. Zaczynasz tęsknić za Bogiem, za 
Twoim domem w wieczności. Czas na 
ziemi jest ci dany jako czas, w którym 
najważniejszym celem jest poznanie 
miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego, 
zakochanie się w każdym z Nich z ca- 
łego serca, ze wszystkich sił i z całej 
duszy, aby w chwili śmierci być goto-
wym do zaślubin z Bogiem na wiecz-
ność i powrotu do domu Ojca. Czas na 
ziemi to czas narzeczeństwa ducho-
wego, czas do zaślubienia Boga! Isto-
tą naszego życia duchowego jest więc 
dążenie, aby jak najmocniej i najsku-
teczniej otwierać się na Bożą moc mi-
łości, która ma moc przemienić nasze 
życie i dać nam upragnione szczęście”.  
(Ks. Dominik Chmielewski, Jego 
miłość Cię uleczy, Zielonka 2018, 
s. 20-21).Te piękne słowa ks. Do-
minika niech rozpalą w nas zupeł-
nie inny obraz śmierci. Nie patrz-
my więc na nią jak na największą 
tragedię w życiu, lecz jako bramę 
do świata, w którym zostaniemy 
ogarnięci tak wielką miłością, że aż 
trudno to sobie wyobrazić. Aby jed-
nak dostać się tam, potrzebujemy 
rozkochać nasze serca w Bogu. Już 
dziś znajdź czas na modlitwę i spo-
tkaj się z Abba - Twoim ukochanym 
Tatusiem, który czeka na Ciebie. 

Ks. Piotr Spyra

Specjalna oferta zniczy i sztucz-
nych kwiatów w E.Leclerc Zamość 
już jest dostępna. E.Leclerc oferuje 
najprawdopodobniej największy  
w Zamościu wybór zniczy, kwiatów 
i akcesoriów w atrakcyjnych cenach. 
Znajdziemy tu szeroki wybór art. do 
pielęgnacji grobów: pasty, płyny do 
czyszczenia, ściereczki. W ofercie są 
także sztuczne artykuły do samo-
dzielnego przygotowania wiązanek, 
donice i flakony. Klienci od kilku lat 
doceniają starania pracowników  
o to, by wybór asortymentu był na-
prawdę duży, a ceny jak najniższe. 
Ceny zniczy, wkładów, kwiatów pod 
cmentarzami będą wyższe niż ceny 
w E.Leclerc. Pani Dorota, która przy-
jechała na zakupy do nas, mówi, 
że tu są najniższe ceny: - „Byłam  
w kilku miejscach i uważam, że opłaca 
się przyjechać do E.Leclerc, bo tu za 
wieńce i znicze zapłacimy najmniej,  
a wybór jest naprawdę ogromny”.
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Człowiek lasu – żywa skamielina

Małgorzata Sobczuk: Siedzimy 
w Arboretum na leśnej ławecz-
ce, podziwiamy piękno przyrody 
oraz świat roślin i zwierząt. Bę-
dzie to sentymentalna podróż do 
minionych czasów. Żywa skamie-
lina. Od tego określenia rozpo-
czynamy naszą rozmowę, ponie-
waż trzeba wyjaśnić ile udało się 
przez te lata wypracować z miło-
ści do lasów.
Henryk Rążewski: Żywa skamieli-
na to relikt przeszłości, który wciąż 
trwa. To miłe i żartobliwe określe-
nie podsumowujące życie czło-
wieka, który już czegoś dokonał, 
przeszedł przez życie i trwa. Czas 
by przyszedł ktoś młodszy do Nad-
leśnictwa w Janowie Lubelskim 
i prowadził je ku chwale polskich 
lasów i polskiej przyrody, aby sta-
wały się one coraz lepsze. Człowiek 
ma nie te siły, nie te zmysły, nie tę 
ostrość wzroku. Spotykamy się ze 
słuchaczami Katolickiego Radia 
Zamość wiele lat. Wydeptaliśmy 
wiele dróg i ścieżek. Wiele widzie-
liśmy, wiele naopowiadaliśmy. 
Przychodzi czas podsumowania,  
a w moim przypadku - podsumo-
wania całego zawodowego życia. 
To kawał czasu - 42 lata praktycznie 
w jednym miejscu. Lasy Janowskie 
przedeptane tam i z powrotem na 
różnych stanowiskach. Począwszy 
od adiunkta, przez wszystkie moż-
liwe pośrednie stanowiska jak le-
śniczy. Leśnictwo Jakuby i Momo-
ty znam doskonale. Kiedy zamknę 
oczy, widzę żywą mapę Lasów Ja-
nowskich. Nie jest to kartka papie-
ru, jak na ogół patrzymy na mapę. 
Są to: drzewostan, uprawa, związa-
ne z tym przygody, rzeczy czy zda-
rzenia... 
„Postarzałem się, ale to ja sadzi-
łem ten las...”. Sięgając pamięcią, 
jak wspomina Pan czas, kiedy 
tutaj przyszedł i zobaczył to, co 
zastał?
Kiedy przyszedłem do pracy w La- 
sach Janowskich, były to lasy do-
świadczalne Instytutu Badawcze-
go Leśnictwa. To zacna nazwa, 
zobowiązująca i poważna. Tak rze- 
czywiście było. Lata 70-te. W prze-
ciętnym nadleśnictwie podstawo- 
wym sprzętem był koń, para koni 
lub wiele koni, zwykła pilarka  
i ciągnik CE 360 albo CE 328, albo 
jeszcze inny podobny ciągnik. In-
nych maszyn nie było. W zasadzie 
to była cała mechanizacja. Do wy-

wozu drewna była jak każdy z le-
śników wie Praga V czy S. To samo-
chód - standard, dzisiaj już legenda. 
Co dalej? Nie było samochodów, 
jeździliśmy po lesie rowerami, póź-
niej motocyklami. Teraz: samo-
chód terenowy, telefon komórko-
wy… Wtedy, tam gdzie mieszkałem 
- w Jakubach, w Łążku - był tylko 
jeden telefon w leśniczówce. Te-
lefon na korbkę. Kiedy się nią po-
kręciło, klapka spadała na poczcie 
na centrali w Janowie i pani pytała  
z kim połączyć. Linia szła przez las 
18 kilometrów. Jeśli jakieś drzew-

ko się przewróciło, druciki spinały 
się i nie było telefonu. Takie były 
początki. Później całość się rozwi-
jała, rozwijał się przemysł, zmiany 
ustrojowe… Zmienił się ustrój - tak, 
że mogliśmy zachować Lasy Pań-
stwowe - co uważam za wielki suk-
ces. Jestem szczęśliwy, że zostawię 
mojemu zastępcy nie gorsze lasy 
niż zastałem.
Czym były Lasy Doświadczalne?
Był to czas, kiedy „zdobycze socjal-
ne” ludzi pracy były bardzo silne. 
Lasy doświadczalne jako organiza-
cja były dość niewydolne. Rano do-
woziło się pracowników do pracy. 
Jeśli temperatura spadała poniżej 
25 stopni lub były cały dzień opady 
deszczu, robotnicy nie pracowali. 
Przyznam szczerze, że robotnicy 

mało pracowali w tym lesie. Po-
nadto, jeśli robotnik nie uzyskał 
określonej kwoty zarobku (były to 
zarobki akordowe), wtedy mu się 
dopłacało. Można zauważyć jaka 
mogła być wydajność i koszty tych 
przedsięwzięć. Siłą rzeczy ta eko-
nomia była „księżycowa”. Musiało 
się to źle skończyć. Jak cały ustrój 
w Polsce, wszystko to zbankruto-
wało. Później pojawiła się ciekawa 
instytucja jak Partyzancki Park Pa-
mięci Narodowej (lata 80-te). Par-
tyzancki Park Pamięci Narodowej 
to instytucja pomiędzy parkiem 

narodowym, a nadleśnictwem. Po- 
zyskiwało się drewno, jednocze-
śnie tworzono wiele rezerwatów. 
W Lasach Janowskich miały miej-
sce różne przygody... Jednak dzisiaj 
z perspektywy czasu mogę powie-
dzieć, że jest to częścią życia każ-
dego leśnika. 
Na kartach pracy zawodowej 
Pana nadleśniczego są również 
ważne wydarzenia, które wpi-
sują się w historię nadleśnictwa 
Janów Lubelski. Targi EKO LAS. 
Były też ćwiczenia pożarnicze, 
w których uczestniczyliśmy. 
Ostatnie zdarzenia to odsłonięcie 
pomnika w 100. rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści, czy Ogólnopolskie Obchody 
Święta Lasu z udziałem Dyrekto-

Ponad 40 lat przepracował w służbie lasom. Henryk Rążewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski był gościem 
audycji „Leśne Radio”. Rozmowę przeprowadziła Małgorzata Sobczuk.

fot. Małgorzata Szkutnik

ra Generalnego Lasów Państwo-
wych Andrzeja Koniecznego. 
Wiele wydarzeń, które pokazują, 
że gdyby nie ludzie, nie udałoby 
się tego wszystkiego dokonać. Za 
co nadleśniczy Nadleśnictwa Ja-
nów Lubelski chciałby podzięko-
wać swoim pracownikom i tym, 
których spotyka na co dzień?
Przez okres mojej pracy w Janowie 
przewinęło się wielu pracowników. 
Są to ludzie bardzo zaangażowani. 
Ktoś z zewnątrz rozmawiający z ta-
kim leśnikiem zauważy, że każdy  
z nich jest na swój sposób zakręco-

ny. Traktuje las jako swoje miejsce 
pracy. Takie, któremu jest odda-
ny. Gotowy jest dla niego oddać 
wszystko. Pójdzie tam rano, pój-
dzie w nocy, pójdzie kiedy trze-
ba - kiedy las go potrzebuje. Cały 
czas o nim myśli. Kiedy spotyka 
się dwóch leśników, nie rozma-
wiają o niczym innym tylko o lesie. 
Tak już po prostu mamy. Las jest 
częścią tych ludzi. Oni tam żyją  
i cały dzień pracują. Chciałbym im 
za to serdecznie podziękować. Za 
zaangażowanie „bez reszty”. Leśni-
kiem albo jest się w stu procentach 
zaangażowanym albo się nim jest 
w zasadzie tylko z nazwy. Za to 
chciałem moim pracownikom po-
dziękować - że tacy właśnie są - nie 
patrzą na zegarek, pracują tyle, ile 

trzeba i tyle ile ten las potrzebuje. 
To jest cudowną rzeczą w naszym 
zawodzie. Za to chciałem podzię-
kować moim leśnikom, pracowni-
kom, współpracownikom. Wszyst-
kim - i w terenie i w biurze. 
Chciałem powiedzieć też kilka 
słów o Święcie Lasu. Miałem od-
chodzić na emeryturę w kwietniu 
2018 roku. Mój dyrektor Jerzy Są-
del powiedział, że mam zorgani-
zować Święto Lasu, a potem mogę 
pójść na emeryturę kiedy zechcę. 
Ucieszyłem się, że byłem jeszcze 
uczestnikiem i współorganizato-
rem takiego pięknego ogólnopol-
skiego święta. Mogłem pokończyć 
porozpoczynane dzieła i zostawić 
kolejne następcom. Opiszę w jed-
nym zdaniu pomnik, który tutaj 
powstał: to sylwetka orła z dwoma 
skrzydłami wykutymi w kamieniu 
z popiersiem leśnika. W środku jest 
wyrzeźbiony krzyż, symbolizują-
cy zmartwychwstałą Polskę. Lasy 
Janowskie były miejscem zbro-
czonym krwią nie tylko w czasie  
II wojny światowej, kiedy była bi-
twa na Porytowym Wzgórzu. Da-
wały one wszystkim schronienie. 
To duży obszar lasów, ok. 30 tys. 
hektarów albo jeszcze więcej. Zale-
ży jak liczy się ich granice. To jeden 
z największych kompleksów le-
śnych w Polsce. Cieszę się, że przy-
szło mi pracować w takim pięknym 
otoczeniu i w warunkach, które 
każdy mógłby sobie wymarzyć. 
Odchodzę wtedy, kiedy dokonałem 
wszystkiego… Chociaż leśnik nigdy 
tak nie powie, zawsze jeszcze zo-
stanie coś do zrobienia.
Z pewnością Pan nadleśniczy za-
pakował swój bagaż doświadcze-
niami, różnymi przygodami. Były 
te wesołe i te smutne. Do nich bę-
dzie Pan powracał przez lata. Na 
koniec naszej rozmowy jeszcze 
raz zaprośmy do Lasów Janow-
skich.
Zapraszam do Lasów Janowskich. 
Są to piękne lasy. Ja tu wytrzyma-
łem 42 lata, to Wy nie wytrzymacie 
jednego dnia? Na pewno nie bę-
dziecie żałować, że przyjechaliście. 
Odpoczniecie, wywieziecie stąd 
naładowane akumulatory. Ta ener-
gia będzie Wam służyła przez mie-
siące. Jeśli raz przyjedziecie, bę-
dziecie tu wracać! Jestem pewien.

Małgorzata Sobczuk



3

Wywiad

www.radiozamosc.pl� Nr�10�[46]�Październik�2018

Panie prezydencie, czy wy-
wiązał się Pan ze zobowiąza-
nia zaciągniętego u mieszkań-
ców przed czterema laty?
Z czystym sumieniem mogę po-
wiedzieć, że tak, bo zrobiłem co 
było w naszej mocy by zrealizo-
wać moją „Umowę dla Zamościa”. 
Żywię nadzieję, że tego samego 
zdania są Zamościanie.
A co uważa Pan za największy 
sukces? 
Jeśli mówimy o inwestycjach już 
zakończonych, to była to budowa 
łącznika Prosta – Namysłowskie-
go. Jak wynika z badań Zarządu 
Dróg Grodzkich, z tej ulicy korzy-
sta ponad 8200 pojazdów na dobę 
- 6700 samochodów osobowych 
i 900 rowerów. Co ważne, na tę 
drogę udało się pozyskać mini-
sterialne dofinansowanie w wy- 
sokości 2,5 mln zł. Nowa ulica 
to nie tylko jezdnia - powstało 
oświetlenie uliczne, sieć wodo-
ciągową, sieć kanalizacji sani-
tarnej, deszczowej, teleinforma-
tycznej dla światłowodu, dwie 
zatoki autobusowe oraz chodniki 
i ścieżki rowerowe - także przy 
sąsiedniej ulicy Bohaterów Mon-
te Cassino. Inwestycja upłynniła 
ruch w rejonie ulicy Przemysło-
wej, Kilińskiego i Prostej. Zada-
nie zostało sprawnie zrealizowa-
ne mimo protestów środowisk 
żydowskich (bezpodstawnych) 
oraz „prześwietlania” inwestycji 
przez prokuraturę.
Poza tym są przedsięwzięcia, 
które ruszą dopiero za kilka mie-
sięcy, a na które udało nam się 
pozyskać dofinansowanie z Unii 
Europejskiej. Mam tu na myśli 
remont tzw. obwodnicy zachod-
niej, która ze względu na wartość 
– blisko 100 mln zł – i zakres ro-
bót, będzie największą inwesty-
cją drogową w historii Zamościa. 
Osobiście niezwykle ważny jest 
dla mnie również remont Akade-
mii Zamojskiej o wartości ponad 
40 mln zł i wywalczone w sądzie 
dofinansowanie do rewitalizacji 
Rotundy Zamojskiej.
Sukcesem zakończył się zapro-
ponowany przeze mnie program 
budowy i przebudowy dróg. To 
70 ulic za 35 mln zł.
To tylko część tego, co udało się 
nam zrobić. Zbudowaliśmy m.in. 
ważne rondo przy ulicy Powiato-
wej, Starowiejskiej, Namysłow-
skiego i Wojska Polskiego, rondo 
przy Hrubieszowskiej/Gminnej, 
rondo przy Prostej/Wyszyńskie-
go, wyremontowaliśmy ronda 

„Umowę” zrealizowałem
Rozmowa z Andrzejem Wnukiem, obecnie urzędującym prezydentem 
Zamościa.

przy Hrubieszowskiej/Reja oraz 
Akademickiej/Piłsudskiego, 
przy Peowiaków w rejonie stare-
go cmentarza, trwa modernizacja 
ul. Peowiaków na odcinku od ul. 
Partyzantów. 
Wyremontowaliśmy dwa bardzo 
potrzebne mosty, przy ulicy Źró-
dlanej i Sienkiewicza, remontu 
doczekał się most na Drodze Mę-
czenników Rotundy.
Sukcesywnie modernizujemy sy- 
stem oświetlenia ulicznego wyko-
rzystując energooszczędne lam- 
py ledowe - głównie dzięki fun-
duszom unijnym, ale także ze 
środków własnych.
Tzw. opozycja zarzuca Panu, 
że nie obniżył Pan opłat za 
usługi komunalne…
W czasie mojej kadencji opłaty 
za wodę i ścieki w Zamościu nie 
wzrosły, co przy uwzględnieniu 
inflacji oznacza dla mieszkańców 
realne zmniejszenie wydatków. 
Oczywiście można powiedzieć, 
że to za mało, ale nasze ceny są 
w tej chwili najniższe w woje-
wództwie i jedne z najniższych  
w Polsce. Przy rosnących kosz-
tach energii, różnych krajowych 
podatków czy opłat, szans na 
znaczące obniżki po prostu nie 
ma.
Jeśli chodzi o MZK, udało nam 
się obniżyć ceny biletów okre-
sowych szkolnych - dla uczniów  
i studentów, wprowadziliśmy 
specjalny Bilet Seniora. Obniżyli-
śmy z 75 do 70 lat wiek uprawnia-
jący do bezpłatnych przejazdów. 
Cena podstawowych biletów 
MZK dla podróżujących w obrę-
bie miasta nie zmieniła się, a jej 
obniżka będzie możliwa po bu-
dowie stacji paliw MZK przy ulicy 
Legionów, z której zyski posłużą 
na dopłatę do drożejących prze-
wozów. Koszty powinna także 
obniżyć modernizacja taboru. 
Niebawem MZK wzbogaci się  
o 10 nowych, ekonomicznych au-
tobusów.
Stale przyglądamy się różnym 
kosztom w miejskich spółkach, 
racjonalizujemy zakupy i inne 
wydatki. Dlatego m.in. wyna-
grodzenia członków rad nadzor-
czych zostały obniżone od 30 do 
50 procent.
Aby Zamość się rozwijał, po-
trzeba tanich mieszkań. 
Zgadza się. Za poprzedniego 
prezydenta ostatnie mieszkania 
miasto wybudowało w 2013 roku 
przy ul. Grunwaldzkiej i było ich 
jedynie 12. My w mijającej ka-

dencji oddaliśmy 36 mieszkań  
w systemie TBS przy ulicy Chłod-
nej, zaś kolejne 40 to mieszkania 
socjalne przy ulicy Krasickiego  
i Lisa Kuli. Rozpoczęła się już bu-
dowa kolejnego budynku miesz-
kalnego TBS przy Chłodnej. Już 
w przyszłym roku inwestycja 
będzie gotowa. W nowym bloku 
zamieszkają 34 rodziny.
Zamość przystąpił ponadto do 
rządowego programu „Mieszka-
nie+”. Zaproponowaliśmy dwie 
działki przy ul. Parkowej, na któ-
rych staną trzy bloki, co łącznie 
daje 105 mieszkań. To przede 
wszystkim szansa dla rodzin 
wielodzietnych, o niskich zarob-
kach, nie mających własnego lo-
kum, ani komunalnego, ani pry-
watnego.
Jeśli zliczymy wszystkie te lo-
kale, okazuje się, że ich łączna 
liczba znacznie przekracza 100,  
a tyle obiecywałem mieszkań-
com 4 lata temu.
„Stworzenie kilkuset nowych 
miejsc pracy poprzez aktywne 
ściąganie inwestorów i uru-
chomienie Fundacji Rozwoju 
Lokalnego, wspierającej firmy 
tworzące miejsca pracy oraz 
zakładanie własnej działal-
ności” – to cytat z Pańskiej 
„Umowy dla Zamościa” sprzed 
4 lat.
Podczas mijającej kadencji uda-
ło się wielokrotnie zwiększyć 
ilość pieniędzy, jakie Powiatowy 
Urząd Pracy mógł przeznaczać 
na różne formy walki z bezro-
bociem. Rozpoczynaliśmy od 
14 mln zł, a w rekordowym roku 
2017 PUP Zamość wydał ponad 
35 mln zł na staże, wsparcie osób 
rozpoczynających własną dzia-
łalność czy na tworzenie miejsc 
dla nowych pracowników oraz 
inne formy wsparcia. Ogrom-
ne środki zaowocowały stałym 
zatrudnieniem dla prawie 2 tys. 
mieszkańców miasta, głównie  
w naszych lokalnych firmach. 
Szereg uwarunkowań sprawia,  
że między bajki można włożyć 
marzenia o gigantycznym zakła-
dzie, dającym kilkaset miejsc pra-
cy. Niemniej przychylny przed-
siębiorczości klimat sprawił, że 
kilka dużych firm ulokowało się 
w Zamościu, jak np. NU-MED 
Centrum Diagnostyki i Terapii 
Onkologicznej Zamość, które za-
trudnia ponad 100 osób. Na te-
renie podstrefy ekonomicznej 
powstał nowoczesny salon me-
blowy, zakład produkcyjny oraz 

magazyn logistyczny Mplaneta 
firmy MASKET Piotr Poznań-
ski, gdzie utworzono 30 miejsc 
pracy. Inna firma z tej branży – 
Meble Polskie, też zakupiła tam 
działkę o pow. 4 ha na której 
planuje wybudować zakład pro-
dukcyjno-magazynowy. Może w 
nim pracować nawet 200 osób.  
W podstrefie dobiega już końca 
budowa dwóch kolejnych zakła-
dów - przetwórni owocowo-wa-
rzywnej firmy BEANS Polska oraz 
firmy Nowak Technologie, pro-
dukującej różnego typu elemen-
ty pod elektronikę przemysłową. 
Stopa bezrobocia w mieście sys-
tematycznie spada. W ciągu 4 lat 
obniżyła się prawie o połowę  
– z 15% do ok. 8%, a liczba bezro-
botnych w Zamościu zmniejszyła 
się z 4,2 tys. osób do 2,6 tys.!
Znakomita koniunktura na rynku 
pracy i dobre efekty działalności 
PUP spowodowały, iż zrezygno-
waliśmy z założenia fundacji, 
tym bardziej, że nie było możli-
wości pozyskania na ten cel ze-
wnętrznych źródeł dofinansowa-
nia.
A co z najmłodszymi miesz-
kańcami miasta?
Miejski żłobek przeszedł grun-
towną modernizację – m.in. wy-
mieniono wszystkie instalacje, 
stolarkę, zamontowano windę. 
Placówka dzięki temu może 
przyjąć już nie 60, a 100 malu-

chów. Ponadto dzięki sporym 
dotacjom, jakie nasz samorząd 
przyznaje prywatnym przedsię-
biorcom na prowadzanie żłob-
ków i klubów malucha, w róż-
nych częściach miasta działa już 
8 takich placówek, dlatego nie ma 
już konieczności budowania no-
wego żłobka miejskiego. Podob-
nie wygląda sytuacja w miejskich 
przedszkolach, których ofertę co-
raz liczniej uzupełniają prywatne 
placówki.
Miasto utworzyło lub wyremon-
towało szereg nowych placów 
zabaw, a dla młodzieży przygoto-
wało Parkour Park przy „Elektry-
ku”. Zbudowaliśmy nowe boiska 
przy SP nr 2, SP nr 3, SOSW oraz 
Zespole Szkół nr 2 (ul. Sienkie-
wicza), powstaje boisko do piłki 
ręcznej, siatkówki oraz koszy-
kówki przy SP nr 10 na osiedlu 
Peowiaków. Trwa również gi-
gantyczna termomodernizacja 
zamojskich szkół i przedszkoli – 
również za pieniądze z UE.
A czego nie udało się Panu 
zrobić?
Przedłużenia ulicy Kamiennej 
w kierunku „Twierdzy”. Starania 
o wybudowanie tej ulicy wciąż 
trwają. Teren musimy pozyskać 
od wojska, a to proces żmudny  
i długotrwały. Nie składam jed-
nak broni, obietnica jest wciąż 
aktualna.
Dziękuję za rozmowę.
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Kornik ostrozębny - zagrożenie dla roztoczańskich lasów

Na początek kilka zdań na temat 
samego owada. Kornik ostrozęb-
ny (ips acuminatus) to gatunek 
chrząszcza o długości ok.  3 mm. 
Gołym okiem nie różni się bardzo 
od innych korników i trzeba posia-
dać szczegółową wiedzę, aby po 
wyglądzie odróżnić tego chrząsz-
cza od innych przedstawicieli tego 
taksonu. Jego cechą charaktery-
styczną jest to, że na pokrywach 
skrzydeł posiada 3 ząbki, które 
różnią się wielkością między sam-
cem i samicą. Dużo łatwiej ziden-
tyfikować tego szkodnika po drze-
wach, które zasiedla, ponieważ 
preferuje przede wszystkim sosnę 
zwyczajną, dużo rzadziej świerka  
i modrzewia. Ważną informacją 
jest to, że owad zasiedla partie 
drzew, które charakteryzują się 
cienką korowiną. W grę wchodzą 
więc górne partie strzał i korona 
starszych drzew oraz młodniki  
i drągowiny. W normalnych wa-
runkach kornik ostrozębny, po-
dobnie jak inne gatunki korników 

jest zwyczajnym elementem fau-
ny środowiska leśnego - eliminuje 
stare i zamierające drzewa. Pro-
blem pojawia się wtedy, gdy zaist-
nieją sprzyjające dla jego ekspan-
sji warunki, które na przestrzeni 
kilku ostatnich lat były związane  
z suszą. Niedobór wód opadowych 
spowodował osłabienie drze- 
wostanów, a to doprowadziło do 
wzrostu populacji owada. Na po-
czątku zasiedlane były drzewa 
najbardziej osłabione. Obecnie 
owad atakuje drzewa lekko osła-
bione lub nawet całkiem zdrowe. 
Zaatakowane sosny na początku 
przebarwiają swoje igliwie na ru-
do-zielony kolor, by po kilkunastu 
a nawet i kilku tygodniach całko-
wicie uschnąć. W lasach pojawiają 
się wtedy ogniska występowania 

tego owada w postaci tzw. „gniazd 
kornikowych”, czyli grup kilku lub 
kilkunastu sosen z przebarwio-
nym igliwiem.
Rójka czyli okres godowy korni-
ka ostrozębnego rozpoczyna się  
w połowie maja i trwa około mie-
siąca. Podczas rójki owady opusz-
czają miejsca zimowania (pod 
korą), odbywają loty i przemiesz-
czają się na inne drzewa. Wybór 
drzew do zasiedlenia jest rów-
nież bardzo ciekawy, ponieważ 
owady te komunikują się przez 
wydzielanie specjalnych feromo-
nów. W uproszczeniu dzieje się to 
tak: jeden owad napotka dogodne 
drzewo (np. osłabione) i wydziela 
feromon (substancję zapachową), 
który jest informacją dla innych 
korników, że w tym miejscu znaj-
duje się drzewo łatwe do zasiedle-
nia. Tak zwabiane osobniki przy-
latują, dołączają się do pierwszego 
i również wydzielają feromony, by 
zwabić jeszcze więcej owadów. Na 
początku cyklu rozrodczego sam-

ce wygryzają pod korą przestrzenie 
ok. 1 cm szerokości - tzw. „komory 
godowe” do których zwabiają sa-
mice (również za pomocą fero-
monów) i odbywają z nimi gody. 
Zapłodnione samice posuwają 
się dalej w głąb łyka i wygryzają 
tzw. „chodniki macierzyste” czyli 
podłużne tuneliki odchodzące od 
komory godowej. W tych tuneli-
kach co kilka lub kilkanaście mili-
metrów składają jajeczka. Długość 
chodników macierzystych wynosi 
przeciętnie kilkanaście centyme-
trów, a ich szerokość około 2 mili-
metry. Jeden samiec może zwabić 
kilka samic - świadczy o tym ilość 
chodników macierzystych, które 
odchodzą od komory godowej. 
Jak samica złoży wszystkie jaja, to 
wygryza się otworem wylotowym  

i opuszcza drzewo. Ze złożonych  
w chodniku macierzystym jaje-
czek wykluwają się larwy, które 
następnie wygryzają chodniki lar- 
walne w kierunku prostopadłym 
do chodnika macierzystego. Sam 
chodnik larwalny kończy się ko-
lebką poczwarkową, w której 
owad przechodzi przeobrażenie 

Słowo „kornik” większości czytającym skojarzy się z Puszczą Białowieską za sprawą 
szalejącego w niej kornika drukarza i tragicznych konsekwencji jego działalności. Nie 
wszyscy jednak wiedzą, że obecnie w naszych lasach również trwa bój z podobnym 
szkodnikiem - kornikiem ostrozębnym. Skala problemu z roku na rok staje się coraz 
większa, jednak w odróżnieniu od „Białowieskiego Matecznika” w narolskich lasach 
możemy z kornikiem walczyć sposobami gospodarczymi. 

w postać dorosłą. Po wykluciu 
cykl się powtarza i w większo-
ści przypadków nowe pokolenie 
owadów również odbywa rójkę 
w tym samym roku, w którym się 
urodziło. W sprzyjających warun-
kach pojawiają się również „ge-
neracje siostrzane” wtedy, kiedy 
samica wyda jeszcze jedno poko-
lenie owada w tym samym roku. 
Jeżeli weźmiemy pod uwagę,  
że jedna samica składa kilkadzie-
siąt jaj (najczęściej ok. 70) w cią-
gu jednego cyklu, a z tych kilku-
dziesięciu połowa to statystyczne 
samice, które również złożą kil-
kadziesiąt jaj, to uświadomimy so-
bie, jakie są możliwości rozrodcze 
tego owada.
Walka z kornikiem w lasach go-
spodarczych polega przede wszy- 
stkim na ciągłym monitorowaniu 
lasu i znajdywaniu drzew zasie-
dlonych, które jak najszybciej trze-
ba wyciąć i wywieść z lasu. Koro-
na i gałęzie takich drzew powinny 
być od razu zrąbkowane lub pa-
lone - po to, by jak najbardziej 
ograniczyć rozprzestrzenianie się 
owada. Niestety bardzo ciężko 
jest określić, kiedy drzewo zostało 
zaatakowane. Igliwie zaczyna się 
przebarwiać w widoczny sposób 
dopiero w zaawansowanych sta-
diach obumierania i często jest tak, 
że zanim zdążymy takie drzewo 
ściąć, to pewna ilość osobników 
zdąży opuścić miejsce rozwoju  
i przenieść się na kolejne drzewo. 
W ramach monitoringu wystę-
powania kornika ostrozębnego 
stosujemy sztuczne pułapki zwa-
biające owada za pomocą wspo-
mnianych wcześniej feromonów 
lub wykładamy wałki sosnowe, 
które są w odpowiednim momen-
cie wywożone z lasu i korowane. 
Niestety obecnie nie ma opraco-
wanych skutecznych chemicz-
nych metod walki z tym owadem. 
Na próżno szukać jego naturalnych 
wrogów - chociaż są (dzięcioły) to 
nie w takiej ilości, aby skutecznie 
go redukować. Ratunkiem nie są 

Gniazdo kornikowe - grupa drzew zasiedlonych przez kornika ostrozębnego (fot. M.Kot)

również srogie zimy, ponieważ 
owad ten potrafi przeżyć nawet 
podczas 30 stopniowych mrozów. 
Sytuacja wydaje się być „patowa”  
i tak naprawdę nie wiemy, co bę-
dzie w przyszłości i czy uda nam 
się zastopować jego ekspansję.

Znaczenie gospodarcze problemu 
jest bardzo duże. Z roku na rok 
ilość zasiedlonych drzew jest co-
raz większa. Jedynie w tym roku 
Nadleśnictwo Narol pozyskało 
ponad 8 tys. m3 drewna opano-
wanego przez kornika. W więk-
szości przypadków drzewa, które 
zostały wycięte z racji kornika, nie 
były planowane do wycięcia. Taka 
sytuacja nie pozwala nam go-
spodarować w normalny sposób  
i zaburza cały harmonogram pra-
cy w lesie. Kolejną bardzo ważną 
sprawą jest to, że owad ten jest 
wektorem grzybów powodujących 
siniznę drewna (przenosi na swo-
im ciele zarodniki). Sinizna jest 
wadą, która skutkuje obniżeniem 
jakości drewna, co przekłada się 
na możliwości jego wykorzysta-
nia, np. w przemyśle meblarskim. 
Kornik ostrozębny bardzo chętnie 
zasiedla nasienniki lub kępy sta-
rych drzew, które są pozostawia-
ne na zrębach, z myślą o obsiewie 

naturalnym oraz kształtowaniu 
różnorodności biologicznej lasów. 
Ponadto owad ten nie uznaje wy-
znaczonych przez nas granic i czę-
sto atakuje drzewa w rezerwatach 
przyrody, czy lasach prywatnych. 
W czasie masowego występowa-

Komora godowa oraz odchodzące od niej promieniście chodniki macierzyste (fot. M.Kot)

Wałki opanowane przez siniznę przeniesioną przez kornika ostrozębnego (fot. M.Kot)

Młodociana postać kornika ostrozębnego 
(fot. Jarosław Plata ZOL w Krakowie)

nia kornika ostrozębnego wszel-
kie pozostałości po wyrobionym 
drewnie (gałęzie i korona) są po-
tencjalnym miejscem jego rozro-
du, w związku z tym muszą być 
palone lub zrąbkowane. To z ko-
lei zwiększa pracochłonność oraz 
koszty pozyskania drewna. Kon-
sekwencji działalności tego szkod-
nika jest znacznie więcej, bo prze-
cież jak wytniemy las, to musimy 
na jego miejsce posadzić nowy. 
To wiąże się z przygotowaniem 
sadzonek, przygotowaniem gleby, 
samym sadzeniem, wykaszaniem 
chwastów na uprawach, itd.
Kornik ostrozębny jest obecnie 
najbardziej palącym problemem 
nie tylko w Nadleśnictwie Narol, 
ale również w innych nadleśnic-
twach w naszym regionie i całej 
Polsce. Miejmy nadzieję, że roz-
toczańskie sośniny nie podzielą 
losów białowieskich świerczyn. 

Marceli Kot
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Dogodne położenie kościoła  
w granicach najchętniej odwie-
dzanego przez przybywających 
do miasta turystów założenia 
staromiejskiego, stanowiące-
go Światowe Dziedzictwo wpi-
sane na listę UNESCO sprawi,  
że zasadnicza część spośród 
około 136 tys. turystów rocznie 
skieruje swoje kroki, aby podzi-
wiać największy XVII-wiecz-
ny kościół barokowy w Polsce  
(liczba turystów została ustalo-
na wg statystyk i przeprowadza-
nych badań przez kompetentną 
firmę).
Z uwagi na wielkość oraz położenie 
w zabytkowym centrum Zamo-
ścia poddany rewitalizacji kościół  
oo. Franciszkanów oprócz ogrom-
nego znaczenia jako przykład sa-
kralnej architektury barokowej, 
będzie również pełnił rolę miejsca 
organizacji dużych spotkań pa-
storalnych i kulturalnych „pod da-
chem”. Aspekt ten jest szczególnie 
istotny z punktu widzenia sezonu 
turystycznego. Zamość cieszy się 
wzmożonym ruchem turystycz-
nym, m.in. ze względu na biegnącą 
przez to miasto trasę do pięknego 
miasta, jakim jest nieodległy Lwów 
na Ukrainie.
Po zakończeniu realizacji Projektu 
(listopad 2019 r.) zasadnicza część 
działalności kulturalnej będzie 
odbywać się w wielkich podzie-
miach kościoła. Działalność ściśle 
pastoralna realizować się będzie  
w części zasadniczej odnowionego 
kościoła przez wspólnotowe spra-

Franciszkańskie podziemia
Odnowiony największy barokowy kościół franciszkanów z XVII w.  
w Polsce jako unikatowy zabytek, stanie się ważną sprawą pastoralno-
kulturalną w Zamościu i regionie.

wowanie Eucharystii i innych sa-
kramentów, nabożeństw, organiza-
cję koncertów muzyki kościelnej, 
katechez. Po odbudowie kościoła 
bogata oferta kulturalno-eduka-
cyjna, która przewidziana jest  
w podziemiach kościoła, przyczyni 
się do zaangażowania duchowego 
osób obojętnych czy nieprzychyl-
nie usposobionych do wiary rzym-
skokatolickiej. Infrastruktura obję-
ta projektem będzie udostępniana 
nieodpłatnie, w związku z tym dla 
wszystkich zainteresowanych zo-
stanie zapewniony dostęp do ofer-
ty kulturalnej, będącej wynikiem 
realizacji projektu. 
W ramach działań zaplanowano 
utworzenie kawiarenki w pod-
ziemiach kościoła, jako miejsca 
spotkań okazjonalnych i cyklicz-
nych, gdzie prezentowana będzie 
zróżnicowana oferta kulturalna. 
Gry interaktywne za pomocą in-
nowacyjnego środka przekazu: 
uczestnik będzie miał możliwość 
wzięcia udziału w grze, której edu-
kacyjny charakter doprowadza 
gracza do zdobycia określonego 
zasobu wiedzy historycznej oraz 
poznania uniwersalnych wartości 
duchowych i uświadomienia ich 
ponadczasowego charakteru. 
Lekcje tematyczne o św. Fran-
ciszku z Asyżu: warsztaty, spo-
tkania, konkursy na przykładzie  
św. Franciszka uczą o uniwersal-
nych i ponadczasowych warto-
ściach. Wskazują na poszanowa-
nie środowiska naturalnego, troski  
o zwierzęta i otoczenie. 

Warsztaty, odczyty, dyskusje 
organizowane przez Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Katedrę 
Socjologii Kultury: prezentowa-
ne treści wykładów, odczytów  
i forów dyskusyjnych uzmysłowią 
potrzebę uczestnictwa w kulturze 
poprzez osobiste zaangażowanie 
w tworzenie i przekształcanie prze-
strzeni społecznej. 
Wernisaże prac uczniowskich  
z Liceum plastycznego im. Ber-
narda Morando będą miały na celu 
budowanie świadomości kultural-
nej. Wernisaże konfrontują artystę 
ze społeczeństwem, uczą otwar-
cia na krytykę i inne odkrywanie 
przedstawionych treści.
Konkursy integracyjne Rady Ru-
chów i Stowarzyszeń Katolickich 
Diecezji Zamojsko-Lubaczow-
skiej: tu będzie możliwość skon-
frontowania wrażliwości arty-
stycznych osób o różnym stopniu 
niepełnosprawności z osobami 
pełnosprawnymi. 
Wystawy w zabytkowych pod-
ziemiach o charakterze eduka-
cyjnym: ukazujące bogatą historię 
i obyczajowość franciszkańską  
z jej uniwersalnym charakterem  
i zdolnością adaptacji wartości lo-
kalnych na tle dziejów miasta i re-
gionu. 
Wystawy prac uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Zamościu ukazujące piękno za-
bytków i obrazu sakralnego w od-
biorze osób z niepełnosprawnością 
sprzężoną. 
Koncerty organowe w zasadniczej 
części odnowionej przestrzeni ko-
ścioła we współpracy z orkiestrą  
i Zamojskim Towarzystwem Mu-
zycznym. Wykonanie utworów  
w odnowionym wnętrzu na no-
wych organach umożliwi doznanie 
wyjątkowych przeżyć muzycznych. 
Koncerty w wykonaniu parafial-
nych grup muzycznych m.in.: Ave 
Spes, Ad maiorem Dei Gloriam, 
pozwolą na uwolnienie potencjału 
twórczego wśród osób zaintere-
sowanych poezją śpiewaną i pisa-
niem tekstów muzycznych oraz 
kompozycją. Wprowadzenie do 
obiektu funkcji kulturalno-edu-
kacyjnej będzie uzupełnieniem 
funkcji sakralnej kościoła. Z uwagi 
na prace w kościele, jest on obecnie 
całkowicie zamknięty dla jakiej-
kolwiek działalności pastoralnej  

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 róż-
norakie funkcje promocyjne i edu-
kacyjne. Aby ta działalność mogła 
być jak najbardziej owocna chcie-
libyśmy zaprosić Was do wspie- 
rania naszej rozgłośni poprzez:

HONOROWY COMIESIĘCZNY
„ABONAMENT”

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

FORMULARZ WPŁATY
1. Wypełnij brakujące pola
 (imię, nazwisko, adres, kwota)
2. Oderwij formularz
3. Wpłać wybraną kwotę w oddzia-    
      le banku lub na poczcie

Wierzymy, że poprzez Państwa zaangażowanie będziemy mogli jeszcze 
dynamiczniej rozwijać Katolickie Radio Zamość. Za każdą pomoc już dzi-
siaj serdecznie dziękujemy!

ks. Sylwester Zwolak
dyrektor i zespół Radia

Drodzy Przyjaciele!

i kulturalnej. Liturgię z parafianami 
sprawujemy obecnie w sąsiednich 
świątyniach w Zamościu. Ponow-
ne otwarcie kościoła przewidziane 
jest na listopad 2019 r. 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
Zwiastowania Najświętszej Ma-
ryi Panny OO. Franciszkanów  
w Zamościu realizuje projekt pn. 
„Rewitalizacja największego XVII-
-wiecznego barokowego kościo-
ła oo. Franciszkanów w Polsce 
– Zamość” w oparciu o umowę  
nr POIS.08.01.00-00-1030/16-00  
w ramach „Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowi-
sko 2014-2020”, osi priorytetowej  
„8. Ochrona dziedzictwa kulturo-
wego i rozwój zasobów kultury”, 
działania „8.1. Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i rozwój zasobów kul-
tury”. Wartość całkowita projektu 
wynosi 23 862 180,01 PLN, w tym 
kwota dofinansowania unijnego 
wynosi 20 224 280,35 PLN.

Materiał nadesłany

Piwnice kościoła oo. Franciszkanów w Zamościu (fot. dzieloodbudowy.pl)
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Szanowni Państwo,
Jako Zjednoczona Prawica po-
dejmujemy działania zmierzają-
ce do wszechstronnego rozwoju 
naszej Ojczyzny. Wprowadzamy 
kolejne reformy i programy, któ-
re podnoszą poziom życia Pola-
ków.
Jednak obok programów społecz-
nych, rozwiązań dla rodzin, dzieci 
i seniorów, wiemy jak ważna jest 
gospodarka. Rozwój gospodarczy 
to wyższe wpływy do budżetu 
państwa, to więcej lepiej płatnych 
miejsc pracy, konkurencyjność, 
wspieranie innowacyjności, in-
westowanie przez firmy i wy-
chodzenie poza rynki Polski. To 
wszystko sprzyja wzrostowi PKB 
i rozwojowi przedsiębiorczości. 
Wiemy, że infrastruktura drogo-
wa, plan budowy centralnego 
portu lotniczego oraz łączenie au-
tostrad i dróg ekspresowych z dro-
gami wojewódzkimi, a te z kolei  
z drogami powiatowymi i gmin-
nymi, to pewien etap stawiania na 
rozwój gospodarczy.
Zdajemy sobie jednak sprawę,  
że to tylko pewien krok, same 
drogi i dogodne połączenia nie 

spowodują rozwoju przedsiębior-
czości. Stąd zaprezentowaliśmy 
jako większość sejmowa, ambit-
ny plan rządu premiera Mateusza 
Morawieckiego, tzw. „Piątka Mo-
rawieckiego” – pod którą „osobi-
ście się podpisuję”. Zakłada on:
1. Obniżkę od początku przyszłe-
go roku podatku CIT dla małych  
firm z 15 do 9%, czyli najniższego 
poziomu w UE.
2. Wprowadzenie tzw. małego 
ZUS-u. Według propozycji przed-
stawionej przez premiera Mora-
wieckiego, zakłada on nienali-
czanie składek proporcjonalnie 
do przychodów dla firm osiągają- 
cych miesięczne obroty do wy-
sokości 2,5 minimalnych pensji  
w Polsce. To znaczy, że im mniej-
szy zarobek, tym mniejsza byłaby 
kwota odprowadzana do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.
3. Wyprawkę 300 złotych na po-
czątku roku szkolnego dla każ-
dego ucznia rozpoczynającego 
naukę w szkole podstawowej  
i średniej. To wymierne wsparcie 
dla budżetów domowych, po- 
moc w zakupie przyborów szkol-
nych i podręczników, czy prze- 

znaczenie środków na rozwój 
dzieci i młodzieży. Każdy kto wy-
chowuje dzieci wie, ile środków  
to wymaga. Jest to konkretna, re-
alna, namacalna pomoc.
4. Nowy fundusz budowy dróg 
lokalnych o wartości – według 
zapewnień ministerialnych – na 
poziomie co najmniej 5 miliardów 
złotych. To oznacza nic innego,  
jak tylko tysiące kilometrów  
odnowionych dróg w polskich 
wsiach, małych miastach, gmi-
nach i w powiatach, w tym także 
w powiecie biłgorajskim, toma-
szowskim, hrubieszowskim czy 
zamojskim.
5. Program „Dostępność+”, czyli 
likwidacja barier dla osób nie-
pełnosprawnych. Na ten cel jako 
Zjednoczona Prawica, chcemy 
przeznaczyć ponad 20 mld zło-
tych w ciągu najbliższych 8 lat.
Ten plan więc zakłada zrealizowa-
nie ważnych programów społecz-
nych, gospodarczych, inwestycji 
lokalnych oraz działanie na rzecz 
seniorów i osób niepełnospraw-
nych. To jest więc stawianie na 
wszechstronny, wielotorowy roz-
wój Polski. 

Do tego Szanowni Państwo, do-
chodzi jeszcze konkretny program 
PiS dla Polaków. Zakłada on dzia-
łania wokół 5 istotnych z punktu 
widzenia każdej Polki i każdego 
Polaka tematów, tj. ciepły dom, 
dobra okolica, nowoczesna gmi-
na, dostęp do szybkiego internetu 
oraz budżet obywatelski tak, aby 
ludzie w samorządach mogli wię-
cej decydować o wydatkowaniu 
środków publicznych. Jako rzą-
dzący z budżetu państwa chcemy 
przeznaczyć 300 mln złotych by 
wspierać mniejsze gminy w bu-
dżetach obywatelskich. Pięć istot-
nych punktów Morawieckiego, 
które są dodatkowym paliwem, 
motorem na wybory samorządo-
we, by jak najlepsza, najbliższa 
była współpraca władz samorzą-
dowych z władzami centralnymi.
Szanowni Państwo! Pokazujemy, 
że się da, że jak rządzi się mą-
drze, gospodarnie, a środki loku-
je odpowiednio, można osiągnąć 
bardzo wiele. My inwestujemy  
w Polskę tak, by każdemu z nas 
żyło się lepiej, by każdy odczuł, 
że państwo o nim myśli, że ma 
udział w rozwoju Ojczyzny i jed-

nocześnie sam z tego rozwoju ko-
rzysta.
Szanowni Państwo!
Nie sposób nie wspomnieć przy 
okazji reform społeczno-gospo-
darczych przeprowadzanych przez 
nas w Polsce, o konieczności i wa-
dze reformy wymiaru sprawie-
dliwościowi. Mówiąc najprościej 
zależy nam na tym, by do sądów 
iść nie po wyrok, ale po sprawie-
dliwość. Zrobimy wszystko, by 
prawo było równe dla każdego. 
Polska ma być krajem takich sa-
mych możliwości i równych szans 
dla wszystkich, każdy musi w niej 
czuć się bezpieczny, potrzebny  
i mający wpływ na przyszłość. Je-
śli Państwo mają jakieś uwagi i su-
gestie co do prowadzonych przez 
nas działań, zachęcam do kontak-
tu z moim biurem poselskim lub 
ze mną osobiście.

Piotr Olszówka
poseł na Sejm RP

By Polska rozwijała się równomiernie  
i każdy mógł korzystać z tego rozwoju
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Festiwal Arts of Narol jest wy-
darzeniem, które w swym za-
łożeniu przeprowadzone było 
po raz pierwszy w Narolu.  
W swojej formule nawiązywa-
ło do słynnego sprzed kilku lat 
„Festiwalu Narol Arte”, prowa-
dzonego przez Fundację Pro 
Academia Narolense.
W ostatnich latach cały ciężar 
finansowo-organizacyjny spo-
czywał na włodarzach Gmi-
ny Narol i Gminnym Ośrodku 
Kultury w Narolu. Mimo tego 
działaniom przyświecał cel, 
by kontynuować trwałość po-
przedniego projektu. Tegorocz-
na, premierowa edycja zacho-
wała spójność przedsięwzięcia 
i pod nową nazwą „Festiwal 
ARTS OF NAROL” reaktywo-
wała wydarzenia, które od lat 
cieszyły się stałą publicznością 
i wielką popularnością w regio-
nie.
Tegoroczny Festiwal objęty zo-
stał honorowym patronatem 
przez Marszałka Województwa 
Podkarpackiego, a oficjalnym 
Partnerem wydarzenia było 
Województwo Podkarpackie.
Festiwal trwał trzy dni i było to 
wielkie muzyczne święto, które 
doskonale wpisało się w narol-
ską tradycję promowania kul-
tury i sztuki. Wydarzenie przy-
ciągnęło szeroką publiczność 
i było swoistą ucztą zarówno 
dla pasjonatów, entuzjastów 
jak i adeptów sztuki muzycz-
nej. Od 13 do 15 sierpnia odby-
wały się koncerty, dostarcza-
jąc uczestnikom moc wrażeń 
wynikających z obcowania ze 
sztuką, muzyką i kulturą na 
światowym poziomie. Pośród 
wielu miłośników muzyki, zna-
lazła się także spora grupa, któ-
ra uczestniczyła w trwających 
trzy dni warsztatach wokalnych 
muzyki gospel prowadzonych 
przez artystów Zespołu He-
aven Up: Rafała Czarnackiego  
i Paulinę Mazepę-Zastawną. 
Ponadto odbyły się jednodnio-
we warsztaty nauki gry na gi-
tarze i fortepianie, prowadzone 
przez prawdziwych mistrzów.

Za nami Arts of Narol
W dniach 13-15 sierpnia w Narolu odbył się po raz pierwszy Festiwal 
Arts of Narol, który w tym roku był zorganizowany w trzydniowej 
imprezie. W trakcie festiwalu odbyły się m.in. warsztaty prowadzone 
przez Rafała Czarnackiego i Paulinę Mazepę-Zastawną, koncert Adama 
Palmy i Krzesimira Dębskiego, recital akordeonowy Krzysztofa Polnika 
oraz wystawa zdjęć Marcina Materniaka. Honorowym patronatem 
tegorocznego festiwalu był Marszałek Województwa Podkarpackiego,  
a Partnerem wydarzenia było Województwo Podkarpackie.

Nauki gry na gitarze uczył Adam 
Palma – „Najlepszy gitarzysta 
akustyczny” w Polsce według 
plebiscytu Guitar Awards 2014, 
muzyk koncertujący z najlep-
szymi gitarzystami na świecie. 
Wykładowca na Uniwersytecie 
w Salford w Manchesterze w 
Wielkiej Brytanii, doktor sztuk 
muzycznych, gitarzysta, absol-
went Wydziału Jazzu i Muzyki 
Rozrywkowej w Katowicach.
Natomiast gry na fortepianie 
uczył Krzesimir Dębski – ab-
solwent poznańskiej Akademii 
Muzycznej, kompozytor mu-
zyki współczesnej, rozrywko-
wej, filmowej (m.in. „Ogniem  
i mieczem”), teatralnej, baleto-
wej, dyrygent, muzyk. Koncer-
tował od 1980 r. niemal w całej 
Europie oraz USA i Kanadzie. 
Jest laureatem I nagrody świa-
towego Konkursu Jazzowego 
w Hoeillart (Belgia). Wielokrot-
nie zdobywał tytuł Najlepszego 
Skrzypka, Kompozytora, Aran-
żera Roku w ankietach ma- 
gazynu Jazz Forum. W 1985 r. 
znalazł się na liście 10-ciu naj-
lepszych skrzypków jazzowych 
amerykańskiego pisma „Down 
Beat”. Jest autorem muzyki do 
ponad 50-ciu filmów fabular-
nych i telewizyjnych, krajowych 
i zagranicznych. Wszystkie 
warsztaty cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, uczestnicy 
z zachwytem wskazywali na 
fachowość, wyjątkową atmos-
ferę oraz efektywną współpracę  
z prowadzącymi zajęcia
Pierwszego wieczoru w Cen-
trum Wystawienniczo-Koncer-
-towym w Narolu miał miej-
sce mini recital akordeonowy  
w wykonaniu Krzysztofa Po-
lnika oraz wystawa zdjęć Mar-
cina Maternika. Koncert pana 
Krzysztofa, ucznia klasy IV Ogól-
nokształcącej - Szkoły Muzycz- 
nej II st. w Przemyślu wzbudził 
ogromny podziw publiczno-
ści. Skromny chłopak, laureat  
i zwycięzca wielu międzynaro-
dowych i ogólnopolskich kon- 
kursów oraz przesłuchań. Zdo-
bywca Grand Prix Międzynaro-

dowych Sanockich Spotkaniach 
Akordeonowych. W swoim re- 
pertuarze prezentował zróżni-
cowane formy muzyczne, od 
baroku, przez romantyzm, aż do 
muzyki współczesnej i awan-
gardowej. Młody akordeonista 
swoją prezentację rozpoczął od 
muzyki włoskiego, barokowego 
kompozytora, Domenico Scar-
lattiego - Sonata E dur K. 164., 
wspominając przy tym prof. 
Władysława Kłosiewicza, świa-
towej sławy klawesynistę, który 
na wiele lat związał się z Naro-
lem. Publiczność doceniła pro-
fesjonalizm młodego artysty  
i gromkimi oklaskami nagrodzi-
ła jego występ, zapraszając tak-
że do wykonania utworu na bis. 
Był nim utwór rosyjskiego kom-
pozytora Anatolyego Kusyako-
va zatytułowany „Images of the 
Passing Time, cz. 12 – Procesja”. 
Muzyk poinformował, że utwór 
składa się z 12 części, trwają-
cych łącznie 45 minut, po czym 
w żartobliwym tonie „uspokoił” 
słuchaczy, wykonując jedynie 
finalną części utworu trwającej 
ok. 4 minuty. Młody artysta za-
imponował wielkim talentem, 
pracowitością i obyciem sce-
nicznym, co wróży sukcesem.
Następnym punktem wieczoru 
było spotkanie z panem Mar-
cinem Materniakiem, wyjąt-
kowo skromnym człowiekiem, 
stałym bywalcem narolskich 
wydarzeń, kojarzonym jako 
miłośnik sztuki, widz, fotograf. 
Ta niepozorna charakterystyka 
kryje twórcę niezwykłej foto-
grafii. Człowieka, który jako je-
den z niewielu w Polsce, a być 
może w Europie, tworzy pra-
ce wykonane w technice gumy 
chromianowej. To technika wy- 
wodząca się z połowy XIX w., 
polegająca na uczuleniu pa-
pieru do akwareli roztworem  
z dwuchromianu potasu i gumy 
arabskiej połączonymi z barw-
nikiem. Zdjęcie powstaje dzięki 
kopiowaniu stykowemu nega- 
tywu na papier i naświetleniu 
do światła słonecznego lub 
lampą UV. Ten utalentowa-

ny artysta mieszka i tworzy  
w Lubaczowie, jego prace to  
w znacznej mierze portrety, 
akty oraz obiekty architekto-
niczne. Piękne kadry pana Mar-
cina można obejrzeć na wy-
stawie zatytułowanej „Obrazy 
światłem malowane” w Cen-
trum Koncertowo-Wystawien-
niczym w Narolu. 
Drugi wieczór obfitował w nie-
zwykłe doznania muzyczne, 
których dostarczył wyjątkowy 
Duet Artystów Muzyków: Adam 
Palma i Krzesimir Dębski. Mu-
zycy wielkiej sceny spotkali się 
w ubiegłym roku podczas Za-
duszek Jazzowych w Chicago  
i po wspólnym występie podję-
li decyzję o dalszej współpracy, 
która zaowocowała między in-
nymi wspólnym występem na 
Krakowskim Festiwalu Jazzo-
wym w ubiegłym miesiącu. Ta-
lenty improwizatorskie pozwa-
lają im przemieszczać się po 
wszystkich stylach i gatunkach 
muzycznych. Panowie, oprócz 
solowych utworów, zagrali 
w duecie kompozycje Astora 
Piaccoli, Chicka Corei, Dżian-
go Rainhardta, Stevie Wondera  
i kompozycje własne. Mistrzo-
wie w najlepsze bawili publicz-
ność, która nie kryła zachwytu 
zarówno wykonawcami jak  
i samym występem. Koncert 
przepełniony był anegdotami 
o Roztoczu, żartami i liczny-
mi wariacjami muzycznymi, 
co stanowiło odzwierciedle-
nie słów Adama Palmy, który 
stwierdził, że: „Muzyka to pięk-
ny język, w którym nie ma kłótni 
i jest pełna anegdot”. Muzycy nie 
mogli rozstać się z publiczno-
ścią i po gromkich oklaskach 
i owacji na stojąco wykonali  
3 utwory na bis: pierwszy utwór 
Stevie Wondera „Is she not 
wonderful?”, drugi, to anegdo-
ta – skecz muzyczny zatytuło-
wany „Gąsienica…”, a na koniec 
stworzyli mistrzowską impro-
wizację nadając jej tytuł „Narol 
Blues” - dedykując ją publicz-
ności. Koncert mistrzowskiego 
duetu przeszedł do historii na-

rolskich spotkań ze sztuką. Ar-
tyści cudownie bawili widzów, 
tworząc niezapomniane wido-
wisko, które nie tylko przekro-
czyło ramy czasowe, ale także 
wszelkie oczekiwania widowni. 
Ostatniego dnia festiwalu, na 
placu przed Ratuszem w Na-
rolu odbył się koncert grupy 
HEAVEN UP z uczestnikami 
trzydniowych warsztatów wo-
kalnych. Zespół powstał z ini-
cjatywy ks. Krzysztofa Flisa  
i Rafała Czarnackiego. Zrzesza 
on ludzi z różnych zakątków 
Polski. Grupę tworzą znakomi-
ci, profesjonalni instrumenta-
liści i wokaliści znani na sce-
nie chrześcijańskiej i nie tylko. 
Heaven Up na swoim koncie 
ma wspólne koncerty z Mie-
czysławem Szcześniakiem, Ka-
sią Wilk i Stanisławem Sojką, 
Moniką Kuszyńską oraz podjął 
stałą współpracę z saksofoni-
stą Michałem Kobojkiem - zna-
nym z takich formacji jak Varius 
Manx czy Krzysztof Ścierański 
Quartet. Na swoim koncie ma 
promocyjną płytę zatytułowa-
ną „Głowa do góry”, na której 
znalazło się 6 autorskich kom-
pozycji zespołu, zaprezento-
wanych publiczności w Narolu. 
Występ Zespołu HEVEN UP był 
ostatnią prezentacją I Edycji Fe-
stiwalu Arts of Narol. Publicz-
ność bawiła się na Narolskim 
Rynku do późnych godzin wie-
czornych, delektując się piękną 
muzyka gospel, chłonąc jej ra-
dość i moc.
Narol po raz kolejny obrał „kie-
runek na sztukę” i nie zbłądził. 
Nowa edycja festiwalu jest do-
skonałą kontynuacją działań 
artystycznych realizowanych 
tutaj przez lata.
Uśmiechnięci ludzie, wspólne 
śpiewy i muzykowanie oraz 
ze wszech stron płynąca po-
zytywna energia, potwierdziły 
obranie właściwego kierunku, 
a organizatorom dały „zielone 
światło” na planowanie II edycji 
Festiwalu ARTS OF NAROL.

Materiał nadesłany

fot. Tadeusz Wolanin
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Ruszył rządowy program „Czyste Powietrze”

Minister Środowiska RP Hen-
ryk Kowalczyk odwiedził wo-
jewództwo lubelskie. Podczas 
spotkań z przedstawicielami 
władz samorządowych zain-
augurował program rządowy 
„Czyste Powietrze” w woje-
wództwie lubelskim. 
W spotkaniach towarzyszył mu 
radny województwa lubelskie-
go z ziemi zamojskiej Michał 
Mulawa.
Minister Kowalczyk zaznaczył, 
że program Czyste Powietrze ma 
charakter kompleksowy, ma łą-
czyć wymianę źródeł ogrzewania 
na ekologiczne z termomoderni-
zacją budynków mieszkalnych:
- Beneficjentami będą osoby fi-
zyczne, które mają prawo własno-
ści lub są współwłaścicielami bu-
dynku. Budżet programu wynosi 
103 mld zł - powiedział minister 
Kowalczyk. 
Michał Mulawa, radny Sejmiku 
z ziemi zamojskiej podkreśla,  
że jest to pierwszy tego typu pro-
gram realizowany w tak szerokiej 
skali: 
- Celem programu jest oczywiście 
zmniejszenie emisji szkodliwych 
pyłów do atmosfery i poprawa ja-
kości powietrza ale także podnie-
sienie komfortu życia Polaków. To 
szansa na „CIEPŁY DOM” - zazna-
cza radny Mulawa. Maksymalne 
koszty kwalifikowane wyniosą 
53 tys. zł na jeden dom. 
- To kwota, która w przeciętnym 
domu wystarczy, aby przepro-
wadzić kompleksową termomo-
dernizację budynku - zaznacza 
Mulawa i dodaje, że realizacja 
tego programu w znaczący spo-
sób wpłynie także na zdrowie 
Polaków, gdyż według badań z 

Zachęcam do składania wniosków. To szansa dla mieszkańców ziemi 
zamojskiej na „CIEPŁY DOM” – zachęca Michał Mulawa radny sejmiku 
województwa z ziemi zamojskiej. 

powodu smogu i chorób wyni-
kających ze złej jakości powie-
trza, w Polsce umiera 45 tys. 
osób rocznie. Za emisje zanie-
czyszczeń do atmosfery, w tym 
pyłów zawieszonych oraz ben-
zoapirenu odpowiadają w po- 
nad 30% domy prywatne. 
Radny Mulawa wspólnie z eks-
pertami WFOŚ uczestniczy w 
spotkaniach z mieszkańcami 

niemal każdej gminy naszego re 
gionu: 
- Podczas tych spotkań szczegóło-
wo prezentujemy zasady progra-
mu, a także analizujemy wniosek  
i udzielamy wskazówek, jak należy 
prawidłowo go wypełnić. Szkole-
nia w gminach będą też okazją do  

zbierania Państwa opinii i suge-
stii, które wykorzystamy, żeby 
maksymalnie go udoskonalić i do-
stosować do oczekiwań Polaków 
- mówi Mulawa. 
Jak będzie wyglądała procedura 
składania wniosków do progra-
mu „Czyste Powietrze”? 
- Wnioski będą przyjmowały Woje-
wódzkie Fundusze Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. 

Ich rozpatrzenie i podpisanie umo-
wy będzie trwało nie więcej niż trzy 
miesiące. Beneficjenci będą mieli 
maksymalnie dwa lata na wyko-
nanie i rozliczenie inwestycji. Wy-
sokość dotacji będzie zależała od 
dochodów rodziny i może wynieść 
nawet do 90 proc. kosztów. Według 
szacunków program obejmie około 
3-4 mln domów jednorodzinnych.
- Zachęcam właścicieli domów jed-
norodzinnych z terenu Zamościa,  
a także powiatów zamojskiego, to-
maszowskiego, hrubieszowskiego 
oraz biłgorajskiego do ubiegania się 
o dofinansowanie na docieplenie 
budynków oraz wymiany pieców. 
To szansa na poprawę jakości ży-
cia oraz „CIEPŁY DOM”.

Informacje dotyczące Programu 
„Czyste Powietrze” można uzy-
skać pod nr infolinii WFOŚ:
• 81 531 79 05 
• 81 531 79 06 
• 81 531 79 11 
oraz pod adresem e-mail: 
czystepowietrze@wfos.lublin.pl

Wizyta Ministra Środowiska RP Henryka Kowalczyka w regionie lubelskim

Wojewódzka inauguracja programu „CZYSTE POWIETRZE”

Harmonogram spotkań znajduje 
się pod adresem: 
www.wfos.lublin.pl/spotka-
nia-szkoleniowe.html

Materiał nadesłany

Spotkanie z mieszkańcami gminy Tarnawatka w powiecie tomaszowskim Zdjęcie z rodziną

Michał Mulawa 
Absolwent politologii UMCS na 
specjalności samorząd teryto-
rialny i polityka lokalna. Ekspert 
w zakresie pozyskiwania fun-
duszy zewnętrznych i rozwoju 
regionalnego. 
W latach 2009-2010 współpra-
cował z Katolickim Uniwersy-
tetem Lubelskim Jana Pawła II 
i jego roztoczańskim Wydziałem 
Zamiejscowym w Tomaszowie 
Lubelskim. 
Posiada gospodarstwo rolne  
w Tarnogrodzie zajmujące się 
produkcją owoców miękkich. 
Od 2015 roku radny sejmiku 
województwa lubelskiego z zie-
mi zamojskiej, tomaszowskiej, 
hrubieszowskiej i biłgorajskiej.  
W sejmiku zabiega o środki euro-
pejskie na inwestycje na Zamoj-
szczyźnie m.in. remonty dróg na 
Roztoczu oraz inwestycje spor-
towe. W trakcie obecnej kadencji 
podejmował szereg interwencji 
na wniosek mieszkańców oraz 
samorządowców i instytucji z 
terenu Zamojszczyzny.
Prywatnie Szczęśliwy mąż i tata 
9-letniego Wiktorka i 6 letniej 
Ali. Pasjonat Roztocza.
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Już jest nowy kalendarz Katolickiego Radia Zamość na 2019 rok, do nabycia we wszystkich parafiach 
diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz w siedzibie naszej rozgłośni, przy ulicy Zamoyskiego 1.

Myślą przewodnią wydania jest osoba Ojca Świętego Jana Pawła II, który przed 20 laty złożył wizytę apostolską  
w Zamościu. To wydarzenie utrwalone na zdjęciach będzie można oglądać przez cały 2019 r. kupując nasz kalen-
darz. Cena za egzemplarz wynosi 6 zł. Kupując kalendarz wspieracie Państwo Katolickie Radio Zamość!

Nowy Kalendarz KRZ już w sprzedaży !!!

Nabór na działania inwestycyjne z BWI

Pomoc na rozpoczęcie pozarol-
niczej działalności gospodarczej 
na obszarach wiejskich pozwala 
na uzyskanie premii w kwocie 
100 tysięcy złotych. Nabór wnio-
sków rozpocznie się w połowie 
października. Kto może ubiegać 
się o wsparcie?
O wsparcie może ubiegać się 
rolnik, jego małżonek bądź do-
mownik rolnika, jeśli jest to oso-
ba podlegająca w pełnym zakre-
sie ubezpieczeniu społecznemu,  
w okresie co najmniej 12 miesięcy 
od dnia poprzedzającego złożenie 
wniosku o przyznanie premii. Rol-
nik lub małżonek rolnika zakwali-
fikowany do systemu dla małych 
gospodarstw, który trwale przeka-
zał swoje gospodarstwo innemu 
rolnikowi, także może otrzymać 
pomoc. Taka osoba może starać 
się o wsparcie o ile nie ustanowio-
no rozdzielności majątkowej.

O naborze wniosków dotyczących pomocy finansowej, warunkach 
jakie muszą spełniać beneficjenci, ocenie wniosków oraz zmianach 
w aktualnym naborze mówi Krzysztof Gałaszkiewicz, dyrektor 
Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa.

Kiedy upływa termin składania 
wniosków?
Wnioski można składać do 13 listo-
pada bieżącego roku.
Jakie wymogi muszą spełniać 
wnioskodawcy?
Osoba zamierzająca złożyć wnio-
sek o przyznanie pomocy nie mo- 
że być wspólnikiem w spółce wpi-
sanej do Krajowego Rejestru Są-
dowego. Uzyskanie premii unie-
możliwia też wpis do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej albo ewiden-
cji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego, obo-
wiązaną do prowadzenia odpo-
wiedniego typu szkół i placówek 
publicznych. Odnosi się to do okre-
su 24 miesięcy, liczonego od dnia 
złożenia do nas wniosku. Poza tym 
o wsparcie nie mogą ubiegać się 
osoby, które skorzystały już z po-
mocy w ramach: „Restrukturyza-

cji małych gospodarstw” objętych 
PROW 2014-2020, „Różnicowania 
w kierunku działalności nierolni-
czej” objętego PROW 2007-2013  
i „Premii dla młodych rolników”.
Czy pomoc mogą uzyskać jedy-
nie mieszkańcy małych miejsco-
wości?
Nie tylko. Wniosek może złożyć 
również rolnik lub małżonek rol-
nika pochodzący z gminy wiej-
skiej, miejskiej lub gminy wiejsko-
-miejskiej. Warunkiem jest liczba 
mieszkańców danej miejscowości 
nie przekraczająca 5 tysięcy osób. 
Na jakiego rodzaju działalność 
trzeba się zdecydować, aby 
otrzymać premię?
Firma założona dzięki wsparciu 
może zajmować się np.: prowa-
dzeniem obiektów turystycznych 
noclegowych, miejscami krótko- 
trwałego zakwaterowania, ale tak-
że sprzedażą detaliczną prowa-

dzoną w niewyspecjalizowanych 
sklepach z dominacją żywności, 
sprzedażą nierolniczych produk-
tów, rękodzielnictwem i rzemio-
słem. Może to być świadczące 
usługi opieki nad dziećmi przed-
siębiorstwo, jak żłobek, przedszko-
le, ale również przedsiębiorstwo 
zajmujące się opieką nad osobami 
starszymi czy niepełnosprawny-
mi. Może być to też działalność in-
formatyczna, weterynaryjna, usłu-
gi księgowe czy rachunkowe. 

Załącznik do Rozporządzenia Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z 25 lipca 2016r. (Dz.U z 2016r. poz. 
1196 z późn. zm.) przedstawia peł-
ną listę rodzajów działalności obję-
tych wsparciem w Lubelskim Od-
dziale Regionalnym. Największym 
zainteresowaniem dotychczas cie- 
szyły się działalności w obszarze 
usług handlowych, mechaniki po-
jazdowej, a także budowlanych.
Każdy złożony wniosek będzie 
poddany punktowej ocenie. Za 
co można zdobyć punkty?
Przykładowo 3 punkty otrzyma 
rolnik, posiadający kwalifikacje w 
dziedzinie podejmowanej działal-
ności pozarolniczej. Jeden punkt 
otrzyma rolnik, który miał nie 
więcej niż 40 lat w dniu złożenia 
wniosku. Projekty innowacyjne są 
również punktowane. Z kolei za 
utworzenie dodatkowych miejsc 
pracy w przeliczeniu na pełne eta-
ty średnioroczne, można otrzymać 
3 lub 4 punkty. Etat przewidziany 
dla beneficjenta nie jest brany pod 
uwagę.
Zaistniały pewne zmiany na to 
działanie w porównaniu do po-
przedniego naboru. Czego te 
zmiany dotyczą?
Na przykład skrócono z 24 do 12 
miesięcy poprzedzających dzień 
złożenia wniosku okres podlega-
nia rolnika ubezpieczeniu w KRUS. 
Oprócz tego z programu mogą sko-
rzystać małżonkowie rolników, 
którzy są beneficjentami poddzia-
łania „Płatności na rzecz rolników 
kwalifikujących się do systemu ma-
łych gospodarstw”. Nie ma znacze-
nia już wielkość ekonomiczna go-
spodarstwa. Obowiązkowy okres 
prowadzenia działalności skróco- 
no z 5 do 3 lat liczonych od wypła-
ty II raty wsparcia w stosunku do 
szkół i placówek publicznych. Dla 
tych podmiotów skrócono także 
czas przewidziany na zrealizowa-
nie biznesplanu z 3 na 2 lata od 
chwili wypłaty I raty pomocy.
Dziękuję za rozmowę.




