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Nasi Żołnierze Wyklęci
14 października w Bazylice Objawień Św. Antoniego w Radecznicy odbyły się uroczystości pogrzebowe żołnierzy niezłomnych:
płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar”
i kpt. Stanisława Biziora ps.
„Eam”.
Do tej pory ich szczątki znajdowały się w nieznanym nikomu
miejscu. Po ponad 60 latach zostały odnalezione i pochowane
w kryptach pod bazyliką w Radecznicy. Tego dnia wokół żołnierzy zgromadziły się tysiące osób. Nie zabrakło posłów,
wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, władz gminnych
i przedstawicieli władz państwowych. Podczas uroczystej liturgii
biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej Edward Frankowski
podkreślił jak wiele zasług można
przepisać Marianowi Pilarskiemu
i obecnemu przy nim Stanisławowi
Biziorowi:
- Marian Pilarski urodził się w roku
1902 w Pisarzowicach koło Krakowa
i już jako młody chłopiec wstąpił do legionów marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie w 1920 roku brał udział
w obronie Lwowa w wojnie polsko-bolszewickiej. Na polach tyszowieckich był ranny szablą bolszewicką.
Znalazła go rannego młoda dziewczyna, uleczyła go z ran, a później
została jego żoną. Przydzielono go
do 83 pułku piechoty, gdzie pełnił
funkcję dowódcy. Został członkiem
tzw. dwójki wywiadu wojskowego
w kampanii wrześniowej i walczyłw
Armii Polesie pod dowództwem gen.
Franciszka Kleeberga.
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W październiku 1939 roku w Bitwie
pod Kockiem wzięty do niewoli niemieckiej, zbiegł w czasie transportu
i przedostał się właśnie tutaj, na teren
Zamojszczyzny. Tu prowadził działalność konspiracyjną, a następnie

w Armii Krajowej pod pseudonimem
„Grom” był komendantem placówki
Armii Krajowej w Tyszowcach, następnie dowódcą w Inspektoracie
Zamojskim. Bronił ludność cywilną
przed Niemcami, także przed oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii
i brał udział w akcji „Burza”. Znisz-

czył bazę UPA pod dowództwem
Jachymka. W tym samym 1944 r. toczy ciężkie boje z Niemcami pod Dąbrową, a po wejściu Armii Czerwonej
był poszukiwany przez NKWD i UB.
W roku 1945 został oficerem wy-

wiadu obwodu zamojskiego WiN.
Przyczynił się do uwolnienia 301.
więźniów z więzienia zamojskiego,
w tym wielu żołnierzy Armii Krajowej. Pilarski utrzymywał ścisły kontakt z klasztorem oo. Bernardynów
w Radecznicy i jego gwardianem
Wacławem Płonką ps. „Czarny”, ka-

pelanem AK i WiN. Jesienią 1948 r.
zawiązuje drugi Inspektorat Zamojski Armii Krajowej.
Jak wspomina bp Frankowski za
walkę z komunizmem płk. Marian
Pilarski i kpt. Stanisław Bizior musieli zapłacić najwyższą cenę:
- Niestety 12 kwietnia 1950 r. Pilarski
został aresztowany. Aresztowano
także wielu innych. Byli maltretowani. Od 9 do 13 października 1951
r. na ławie oskarżonych oprócz Mariana Pilarskiego i Stanisława Biziora zasiadło jeszcze 9 innych. Wśród
nich gwardian Józef Płonka, kapelan
Armii Krajowej i WiN. Pilarski i Bizior zostali skazani na czterokrotną
karę śmierci, pozostali na długoletnie
więzienie. Kiedy prokurator komunistycznych władz zapytał Pilarskiego,
czy będzie wnosił prośbę o ułaskawienie do prezydenta Bieruta, odpowiedział „Polska o łaskę nie prosi”.
4 marca 1952 r. o 5:30 nad ranem,
65 lat temu oprawcy wykonali wyrok śmierci na Marianie Pilarskim
i Stanisławie Biziorze.
Szczątki bohaterów zostały odnalezione w Lublinie na cmentarzu
przy ul. Unickiej. Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej prof.
Krzysztof Szwagrzyk przyznał, że
poszukiwania obejmowały miesiące ciężkiej pracy:
- W całym kraju, w różnych miejscach
poszukujemy tych, których zamordowano w okresie komunizmu. To
jednak nie jest tak, że istnieje pewien
jeden szablon, który może być stosowany w różnych miastach i miejscowościach, i ten szablon daje nam
gwarancję, że szczątki się odnajdą.

Zawsze istnieje specyfika lokalna. To
zawsze jest tak, że zanim przyjeżdżamy gdziekolwiek i wbija się pierwszą
łopatę, najpierw towarzyszą temu
wielomiesięczne badania i kwerendy archiwalne w różnych źródłach.
W tym przypadku mamy do czynienia właśnie z taką pracą. To analiza
tych różnych źródeł daje nam pewną
wiedzę. A nawet wtedy dochodzimy
zawsze do tego momentu, kiedy mówimy, że zrobiliśmy już wszystko.
CIĄG DALSZY NA STR. 3
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Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Więcej Szkolnych Kół Caritas
Czym jest Szkolne Koło Caritas? Koło jest katolicką organizacją uczniowską,
która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną,
opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas.
Szkolne Koła Caritas mogą powstawać w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich. W ubiegłym roku
szkolnym powstało 17 SKC,
w bieżącym już 4, m.in. w Zamościu, Wożuczynie, Suchowoli.
Ta ostatnia placówka przygotowała się wyjątkowo. O tym powiedziała Małgorzacie Godzisz
Aneta Tryniecka, diecezjalny koordynator wolontariatu Caritas:
- Byłam w niesamowitej szkole,
która jest bardzo wrażliwa na naniesienie pomocy drugiemu człowiekowi, a jest to Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Suchowoli. Oficjalnie i uroczyście
zostało powołane do życia Szkolne
Koło Caritas. Byłam tam z ks. Adamem Sobczakiem, Dyrektorem Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej aby powołać uroczyście to
szkolne koło. Muszę powiedzieć, że
bardzo się wzruszyłam, ponieważ
pierwszy raz zdarzyło mi się od
3 lat, że powołanie Szkolnego Koła
Caritas było uroczystością nie tylko dla samych wolontariuszy, dla
grona pedagogicznego czy dyrekcji
szkoły, ale dla całej społeczności
uczniowskiej. Cała szkoła w Suchowoli była ubrana na galowo. Nie
sami wolontariusze, lecz cała szkoła,
a jest tam uczniów ponad 200
i muszę powiedzieć, że wzruszy-

łam się tym, że wszyscy powiedzieli
TAK, żeby pomagać. Wstąpiły tam
23 osoby do wolontariatu Caritas.
Było bardzo uroczyście za co dziękuję dyrekcji szkoły, proboszczowi
ks. Romanowi Palonce, który zainicjował powołanie Szkolnego Koła

- Całkiem niedawno otwieraliśmy
Szkolne Koło Caritas w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Otwierane
było również SKC w Wożuczynie
w Szkole Podstawowej im. ks Błażeja Nowostada. W każdej z tych

dzo często dzieci, które same może
dużo nie potrafią, ale kiedy ich się
poprowadzi, to działają więcej niż
dorośli. I to jest piękne, że pomimo
młodego wieku są wrażliwi, chcą
i mają taką szczerą otwartość serca
na pomaganie.

Uroczyste powołanie Szkolnego Koła Caritas w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Suchowoli

Caritas w Suchowoli w trakcie rekolekcji wielkopostnych.
Miejscowość po miejscowości,
szkoła po szkole chcą przystąpić
do Szkolnego Koła Caritas. Dodała Aneta Tryniecka:

szkół są nowi wolontariusze, młodzi ludzie, którzy chcą pomagać
i którym nie jest obojętna krzywda
ludzka. Wzruszam się na takich
uroczystościach, ponieważ to są
dzieci. To nie są dorośli, to są bar-

To nie koniec, bo Miłosierdzie
Boże i bezinteresowna pomoc
dalej się rozszerza. I tak w najbliższym czasie powstaną w naszej diecezji następne Szkolne
Koła Caritas:
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- Otwieramy też Koło Caritas
w Tomaszowie Lubelskim przy Tomaszowskim Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. To
ogromna radość również dla nas, że
osoby dorosłe bardzo często z dysfunkcjami, chcą pomagać zdrowym
i chorym osobom. Powstają również przy parafiach zespoły Caritas.
To jest ogromna radość. Bardzo się
cieszymy, ja w szczególności dlatego, że jest mi tak bardzo bliskie to,
że to młodzi ludzie chcą pomagać,
są wrażliwi za co dziękujemy im
z całego serca. Zachęcam wszystkich, którzy chcieliby wejść do naszej rodziny Caritas do wolontariatu, by chociaż trochę pomóc drugiej
osobie. Nieważne jak się nazywasz,
jakie masz pochodzenie, jaki jest
Twój status społeczny... Ważne, że
masz otwarte serce i chcesz pomagać.
W sumie Szkolnych Kół Caritas
w diecezji zamojsko-lubaczowskiej jest 60. Jak założyć SKC, co
jest potrzebne i jakie są procedury, można znaleźć na stronie
www.zamosc.caritas.pl w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA. Tam też znajduje
się formularz JAK ZAŁOŻYĆ
SZKOLNE KOŁO CARITAS.
Małgorzata Godzisz

11-letnia Jagoda Stasiewicz
z Biłgoraja 20 maja uległa poważnemu wypadkowi drogowemu i zapadła w śpiączkę.
W chwili obecnej dziewczynka
przebywa w Klinice „Budzik”
w Warszawie.
Terapia prowadzona w Warszawie przynosi rezultaty. Niestety
czeka ją długa i kosztowna rehabilitacja. Pomóżmy jej wspólnie by
wróciła do pełnej sprawności. Na
stronie www.zamosc.caritas.pl
w zakładce Jak pomóc znajduje się pełna informacja o stanie
zdrowia Jagody. Obok publikujemy numer konta Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, na
który każdy może wpłacać darowizny dla dziewczynki na jej dalszą rehabilitację.
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Typujemy pewne miejsce, ale nawet wówczas nie mamy pewności,
że to wytypowane przez nas miejsce
to jest to, które kryje szczątki ludzi.
Wtedy jest konieczność wykonania
prac ziemnych i dopiero te prace dają
nam, choć nie w każdym przypadku
sytuację jak dziś, kiedy odnajdujemy
szczątki naszych bohaterów. I tak
było w przypadku cmentarza przy
ul. Unickiej w Lublinie. To bardzo
ważne, także z tego punktu widzenia, że pozwala nam powiedzieć,
że metoda, którą stosujemy tutaj w
Lublinie jest już sprawdzona. Przynosi konkretne efekty i to daje nam
podstawy do tego, żeby uznać, że
stosowana na tym cmentarzu przy
Unickiej, przy następnych naszych
pracach, da podobne efekty. W miejscach, które miały być skazane na zapomnienie, a ślad po tych miejscach
miał być zatarty, ci ludzie mieli być
wymazani z naszej pamięci. A dzieje się na szczęście inaczej niż chcieli
prześladowcy. Odnajdujemy szczątki
bohaterów i tak jak dzisiaj godnie ich
chowamy. Sądzę, że każdy, kto jest
dziś na tej uroczystości w Radecznicy, ma świadomość, że spełniamy
swój obywatelski obowiązek, taki
chrześcijański obowiązek.

Tuż przed przeniesieniem trumien
do krypt znajdujących się pod bazyliką w Radecznicy szef Urzędu
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk powiedział, że choć na wolną Polskę polegli bohaterowie musieli czekać,
to jednak zwyciężyli:
- Stoimy na baczność i mówimy:
„Dziękujemy za wolną Polskę”. Wyklęła ich komuna, ale nigdy nie wyklął ich naród. Wydawało się w roku
1952, że taka postawa to klęska,
bo zamordowani bestialsko przez
komunistów znaleźli się w bezimiennej mogile i poszukiwani przez rodziny nie mieli miejsca, na którym można by nawet zapalić znicz, pomodlić
się i podziękować. Pozostawały po
nich ciche łzy kobiece i długie nocne Polaków rozmowy. Ale wreszcie
po latach odnieśli zwycięstwo. Wydobyci z jam grobowych są wśród
nas. I te trumny pana pułkownika
i pana kapitana wołają do nas „Służcie Rzeczypospolitej tak jak my, wybierajcie zawsze gniazdo na orlich
skałach”. Panie pułkowniku, panie
kapitanie - zwyciężyliście. Po ponad
pół wieku, ale zwyciężyliście. Polska
wolna składa wam hołd i ślubuje,
że tak jak wy, będziemy ją kochać,

służyć, a kiedy trzeba - oddać dla niej
wszystko.
Wojewoda Lubelski Przemysław
Czarnek przyznał, że dzień pochówku żołnierzy niezłomnych
jest dniem istotnym dla historii
Polski:

ich w sposób godny dla nich i im należny na ostateczny spoczynek. I to
tutaj w bazylice w Radecznicy, w której uzyskiwali schronienie wówczas
przed laty u oo. Bernardynów. To
naprawdę nie tylko symbol, ale niezwykle ważny moment historyczny.

- Dożyliśmy czasów w których ci,
którzy walczyli z władzą nieludzką
i w sposób nieludzki przez tą władzę
byli potraktowani, zostali odnalezieni
przez prof. Szwagrzyka i jego współpracowników z Instytutu Pamięci
Narodowej. Dzisiaj odprowadzamy

Przemysław Czarnek zapewnił, że
na kolejne szczątki bohaterów czeka miejsce w kryptach pod bazyliką
w Radecznicy u oo. Bernardynów:
- Taka jest idea tego pochówku
w krypcie pod bazyliką w Radecznicy, ponieważ rzeczywiście mogą tu
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znaleźć miejsce spoczynku szczątki również innych żołnierzy niezłomnych, których profesor wraz
ze współpracownikami poszukuje.
Rzeczywiście są na to szanse jak słyszymy w IPN-ie i ojcowie bernardyni
twierdzą, że jeszcze 6-7 trumien na
pewno w tej krypcie można pochować, bo będzie to krypta Pamięci Żołnierzy Niezłomnych.
Dzień pochówku płk. Mariana Pilarskiego i kpt. Stanisława Biziora
był dniem szczególnym, zwłaszcza
dla rodzin żołnierzy. Dariusz Figarski, wnuk płk. Mariana Pilarskiego:
- Mój ojciec Janusz Pilarski, czyli syn
„Jara”, szukał swojego ojca przez całe
dorosłe życie. Dla mnie zakończył
się pewien etap w historii rodziny
Pilarskich. Brakowało tego jednego
ogniwa i to ostatnie ogniwo zostało
odnalezione. Mamy tą świadomość,
że szczątki naszego dziadka są już
pochowane w godnym miejscu, na co
sobie zasłużył. Życzyłbym sobie, by
wszyscy nasi żołnierze, którzy zostali
„schowani” do jam grobowych, byli
odnalezieni i doczekali tego właśnie
momentu - godnego pochówku.
Chwała bohaterom!
Ewa Monastyrska
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Coraz więcej promocji w E.Leclerc Zamość

Y

Karta Dużej Rodziny, Karta Emeryta i Rencisty, nowe rabaty z Kartą Stałego Klienta oraz powitanie pracowników nowego
sądu specjalnym rabatem-promocją. To nowe oferty, o które nasza reporterka Joanna Mazurek pytała kierowników
E. Leclerc Zamość.
Joanna Mazurek: Dlaczego warto robić zakupy w E. Leclerc’u?
Dlaczego tu bardziej się opłaca,
niż gdzie indziej?
Sławomir Witkowski - Dział Spożywczy: Na pewno mamy najlepsze i najniższe ceny w mieście.
Niska cena nie oznacza niższego
poziomu jakości, wręcz przeciwnie. W naszym sklepie uzyskacie
Państwo najniższe ceny i najwyższą jakość. Odmieniliśmy nasz
sklep, aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających
klientów. Oferujemy pełną gamę
produktów, od standardowych
po najbardziej wyszukane i ekskluzywne. Zapewniamy komfort
i pewność zakupu wszystkich artykułów, by klient miał pełen wybór i wyszedł od nas w pełni zadowolony.
Czy są Państwo gotowi na dużą
liczbę kupujących? Co z kolejkami do kas?
Agnieszka Wardach: Linia kas
jest przygotowana do obsługi bardzo dużej ilości klientów. Posiadamy dobrze przeszkoloną kadrę,
która gwarantuje szybką obsługę
i niwelowanie kolejek.
Przed końcem roku kończy się
edycja Karty Stałego Klienta.

W jaki sposób klienci posiadający
tą kartę mogą z niej skorzystać?
Marek Zarębski: Tak jak Pani
wspomniała kończy się tegoroczna edycja Karty Stałego Klienta.
W związku z tym wydaliśmy
specjalny katalog z prezentami.
Klienci mogą wymienić swoje
zgromadzone punkty na karcie,
na prezenty umieszczone w katalogu. Jeżeli komuś nie odpowiada
prezent z katalogu, zawsze może
wymienić swoje punkty na bony,
za które może kupić dowolny wybrany przez siebie produkt.
A co jeszcze E. Leclerc oferuje dla
posiadaczy Karty Stałego Klienta?
Urszula Janczuk - Dział Produktów Świeżych: Na bilboardach
oferujemy produkty najbardziej
potrzebne: mięso, nabiał, wędliny,
w specjalnych cenach niedostępnych w żadnych innych sklepach.
Także nagradzamy bonami za
wartość dokonywanych zakupów
na Kartę Stałego Klienta.
Słyszałam, że przygotowujecie
specjalną ofertę dla emerytów
i rencistów?
Magdalena Sokołowska - Biuro
Obsługi Klienta: W listopadzie
wprowadziliśmy Kartę Emeryta

i Rencisty. Z karty tej mogą skorzystać wszystkie osoby, które
posiadają legitymację emeryta lub
rencisty. Wprowadzając takie karty chcemy, by zakupy dla naszych
emerytów i rencistów były jeszcze
tańsze. W naszym sklepie zaopatruje się bardzo dużo emerytów
i rencistów, gdyż wiedzą, że zakupy u nas są najtańsze. Jednocześnie mogą kupić wszystko, czego potrzebują. Wszyscy emeryci
i renciści posiadający legitymację
będą mogli skorzystać z 10% rabatu w każdy poniedziałek i czwartek.
Czy emeryt lub rencista może
zwrócić się do kogoś z Działu
Obsługi Klienta z prośbą o doprowadzenie go do regału z interesującym go produktem, bo nie
wie, gdzie to jest?
Anna
Przygon:
Oczywiście.
Z uwagi na to, że mamy zmienioną
implantację produktów, zawsze
służymy taką pomocą, a niejednokrotnie przynosimy towar dla
klienta. Nasi pracownicy służą
pomocą przy dokonywaniu zakupów. Zdajemy sobie sprawę, że
w nowej odsłonie sklepu, z uwagi na zmiany w ustawieniach
produktów, niektórym klientom

trudno się odnaleźć. Nasze Biuro
Obsługi Klienta zawsze służy pomocą.
A co z Kartą Dużej Rodziny? Czy
to prawda, że taka karta zostaje
akceptowana w E. Leclerc’u?
Joanna Szewczuk: Tak. Karta Dużej Rodziny to kolejna nasza akcja
promocyjna. Rodziny, które taką
kartę posiadają i które robią zakupy w naszym sklepie dostają 10%
rabat na zakupy. Posiadacze Karty
Dużej Rodziny mogą dokonywać
zakupów z rabatem każdego dnia.
Na zakończenie chciałabym zapytać, czy są plany odnośnie
pracowników nowo powstałego
sądu?
Artur Ostrowski: Tak. W listopadzie zostanie otwarty sąd, nasz
nowy sąsiad, którego serdecznie
witamy. W związku z tym wszyscy
pracownicy sądu robiący zakupy
w E. Leclerc’u w listopadzie otrzymują od nas 10% rabatu.
Jak takie osoby udokumentują,
że są pracownikami sądu?
Paweł Radomski: Pracownicy zatrudnieni w sądzie posiadają identyfikatory i na ich podstawie naliczymy rabat. To taki dobry gest
z naszej strony na powitanie nowego sąsiada.

Reasumując: Karta Dużej Rodziny, Karta Emeryta i Rencisty, Karta Stałego Klienta, pracownicy sądu. To dużo nowości
w zamojskim E. Leclerc’u. Czego
możemy się jeszcze spodziewać?
Damian Świdnik: W okresie
przedświątecznym przygotowujemy wiele niespodzianek, eventów,
kiermasz świąteczny. W naszym
Centrum Handlowym będzie się
dużo działo. Warto nas odwiedzić. Można tu mile spędzić czas,
w komfortowych warunkach zrobić najtańsze zakupy w mieście,
z gwarancją najwyższej jakości. Do
zobaczenia w naszym centrum.
Załoga E. Leclerc Zamość
Dziękuję Państwu za rozmowę.
Joanna Mazurek

4

Nr 11 [35] Listopad 2017	

www.radiozamosc.pl

Artykuł sponsorowany

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych
Coraz więcej osób zaczyna zdawać sobie
sprawę z tego, jak ważne są odnawialne
źródła energii. Zasoby naturalne kurczą się
w szybkim tempie, dlatego mnoży się ilość
montowanych pomp ciepła, kolektorów
słonecznych i systemów fotowoltaicznych.
Osoby zainteresowane mają teraz szanse
skorzystać z programu Prosument.
Program ten oferuje dofinansowanie w wysokości aż 30% od wartości inwestycji od
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Projekt jest realizowany
przez Bank Ochrony Środowiska.
To naprawdę opłacalna inwestycja. Będąc właścicielem małej
elektrowni zasilanej z odnawialnych źródeł energii, właściciel
staje się jednocześnie konsumentem i producentem energii.
Eksperci za najlepsze rozwiązanie uznają energetykę prosumencką. Daje to niezależność
energetyczną domu, zmniejsza
domowe rachunki za energię
elektryczną, czy ogrzewanie domu.
Bank Ochrony Środowiska na
podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wdraża nowy program Prosument, gdzie dobór rodzaju inwestycji jest elastyczny, co za
tym idzie, inwestycja w instalację grzewczą nie jest ograniczona wymogiem powiązania jej
z urządzeniami służącymi do
produkcji energii elektrycznej.
Zainteresowany sam może zdecydować co zainstaluje, ponadto, jeśli jest on zapracowany,
może upoważnić instalatora do
wypełnienia wymaganych dokumentów i złożenia wniosku
o kredyt. Oferta jest skierowana
zarówno do osób fizycznych,
jak i wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych. Osoby fizyczne powinny posiadać na
własność lub być współwłaścicielami budynku, posiadać spółdzielcze własnościowe prawo
do domu jednorodzinnego lub
użytkowanie wieczyste.
Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięć związanych z zakupem
oraz montażem małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii
elektrycznej lub ciepła, instalacji równolegle wykorzystującej
więcej niż jedno odnawialne
źródło energii elektrycznej lub
ciepła. Obejmuje to źródła ocieplane biomasą, pompy ciepła,

kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie
wiatrowe oraz mikrogenerację.
Posiadacze paneli fotowoltaicznych w domu jednorodzinnym
rozliczają różnicę między energią wyprodukowaną przez przydomową elektrownię słoneczną
a tą, która została pobrana z sieci
w momencie, w którym panel
nie produkował prądu. Nadwyżki wyprodukowane i oddane
do sieci przepadają dopiero po
roku. Przez ten czas posiadacze
paneli fotowoltaicznych mogą
je odebrać. Działa to w ten sposób, że moduły fotowoltaiczne
zmieniają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, a prąd stały z modułów

rozliczenia z zakładem energetycznym. Jeżeli chodzi o ilość
potrzebnych do zamontowania
paneli, przyjmuje się, że jeden
panel skierowany w stronę południową, posiadający moc 1 kWp
produkuje w ciągu godziny ok.
900-1100 kWh energii elektrycznej. Jeżeli rodzina w tym czasie
zużywa ok. 3000 kWh poleca
się instalację o mocy ok. 3 kWp.
Warunkiem dobrze dobranego
rozwiązania jest uprzednie określenie rocznego zużycia energii

że panele fotowoltaiczne dają
nie tylko niezależność energetyczną domu. Podczas pracy nie
emitują one żadnych szkodliwych związków, dwutlenku węgla, ani gazów cieplarnianych.
W przeciwieństwie do systemów
solarnych ogrzewania wody, panele fotowoltaiczne przetwarzają nie tylko promieniowanie
bezpośrednie, ale również odbite i rozproszone w pochmurny dzień. Należy tutaj dodać,
że użytkownicy rozwiązań ener-

jest przekazywany kablami solarnymi do falownika (jest to
urządzenie, które zmienia prąd
stały na prąd zmienny). Wtedy
prąd jest transportowany bezpośrednio do sieci energetycznej.
Zamontowany specjalny licznik
zlicza ile energii zostało zużyte.
To podstawa do późniejszego

elektrycznej. Informacje do tego
niezbędne znajdują się na rachunku od dostawcy energii.
Panele fotowoltaiczne stają się
coraz popularniejsze na naszym
rynku. Rosnąca popularność wynika z wielorakich korzyści płynących z ich posiadania. Przede
wszystkim należy podkreślić to,

gii odnawialnej nie są narażeni na duże wydatki związane
z konserwacją systemu, ponieważ dzięki wykorzystaniu technologii półprzewodnikowej oraz
braku elementów ruchomych
jest on na dobrą sprawę bezobsługowy.

Niepodważalnym plusem jest
również to, że w przypadku mikroinstalacji energia elektryczna
powstaje blisko konsumenta,
a co za tym idzie niwelowane
są straty związane z przesyłem
energii na duże odległości. Produkcja zachodzi w dzień, a o
tej porze jest największe zapotrzebowanie na energię. Zostaje
dzięki temu pokryte szczytowe
zapotrzebowanie na prąd, a to
ułatwia integrację fotowoltaiki
z systemem energetycznym,
a ponadto odciąża elektrownie
konwencjonalne.
BOŚ Bank oferuje niskoprocentową pożyczkę, 1% w skali roku,
na okres 15 lat, kredyt na 100%
kosztów kwalifikowanych. Koszt
kwalifikowany do instalacji fotowoltaicznej to 7000 zł za każdy
kW dla instalacji do 5 kW oraz
6000 zł za każdy kW dla instalacji powyżej 5 kW.
Firmą, która zajmuje się instalacją systemów odnawialnych źródeł energii jest Goldsun. Przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się
w rozwiązaniach z dziedziny
energii odnawialnej zarówno
dla klientów indywidualnych
jak i przedsiębiorców. Firma
ta, dzięki wysoce doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze
jest w stanie doradzić fachowo
w zakresie zarówno montażu jak
i pozyskiwania dofinansowania
oraz określenia jakie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze
w danym wypadku. Warto dodać, że firma oferuje długie
okresy gwarancji na podzespoły,
nawet 25 lat dla paneli fotowoltaicznych.
Mat. GOLDSUN
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Czas zadumy...

Co to właściwie znaczy „umierać”...?
2 listopada to czas, kiedy pochylamy się nad tajemnicą śmierci. Tego właśnie dnia modlimy się w intencji wszystkich
zmarłych, tych, którym nasza modlitwa jest niezbędna i konieczna do zbawienia, gdyż oni sami nie są w stanie już sobie
pomóc. W zamian za to, wstawiają się za nami u Boga i wypraszają nam potrzebne łaski.
Zastanawiamy się jednak także
nad tym, co będzie, kiedy skończy się nasza doczesna wędrówka tu na ziemi. Zastanawiamy
się również nad tym, gdzie są ci,
którzy już przekroczyli granicę
życia i śmierci. Zastanawiamy
się także, co to właściwie znaczy
„umierać”...?
Umieranie. Śmierć. Odejście na
zawsze. Niesamowicie trudny
temat. Myśl, od której najczęściej po prostu uciekamy jak
najdalej, żeby „nie zapeszyć, bo
się a nuż przyplącze”, bo człowiek boi się śmierci. Zwyczajnie,
po ludzku jej nie rozumie. Bo
śmierć kojarzy się z cierpieniem.
Z poczuciem ogromnej straty. Ze
łzami. Z tęsknotą. Z poczuciem,
że ktoś odszedł i nigdy go już nie
zobaczymy. Ale to tylko ludzkie
podejście do tematu, gdyż w
tym momencie na arenę wkracza Chrystus. I mówi: „Ja jestem
zmartwychwstaniem i życiem - kto
we mnie wierzy - choćby i umarł
– żyć będzie!” (J 11, 25). I wtedy
śmierć jakby zmienia swoje oblicze, łagodnieje, staje się bardziej
przystępna i zrozumiała. I choć
z ludzkiej perspektywy ból nie
znika, pojawia się na horyzoncie
nadzieja. Że życie nie kończy się
tu, na ziemi.
W dobrych zawodach wystąpiłem.
Bieg ukończyłem. Wiary ustrzegłem (2 Tm 4,7). Bo śmierć to
jedyna naprawdę pewna rzecz
w życiu człowieka. Gdy rodzi
się dziecko, nie wiadomo, ani
kim będzie, ani jaki będzie miało charakter, czy jak będzie wyglądać. Wiadomo natomiast, że
na pewno kiedyś jego życie się
skończy. Brzmi to bardzo brutalnie i wręcz drastycznie, ale taka
jest prawda i w tym zawiera się
niejako tajemnica człowieczego
życia… Każdy z nas ma jakieś doświadczenia związane ze śmiercią i z pewnością każdy jej kiedyś
doświadczył w ten czy inny sposób. Myślę jednakże, że zawsze
pozostaje refleksja nad tą wielką
tajemnicą śmierci…
Warto zastanowić się, szczególnie w tym refleksyjnym, listopadowym czasie, czy śmierć to
pojęcie jednoznaczne. Już Adam
Mickiewicz w IV części „Dziadów” pisał o trzech rodzajach
śmierci, wymieniając śmierć
ciała, taką „zwykłą” i „pospolitą”, ze starości; śmierć miłości,
która pojawia się, gdy rozłączają
się pod przymusem zakochani

w sobie ludzie i śmierć duchowa,
najstraszliwsza, wieczna, czyli
potępienie. Dla romantycznego
poety najgorszą z nich była ta
druga, jednakże dla chrześcijanina, to właśnie ta ostatnia powinna być przerażająca i skłaniająca
do naprawienia swojego życia
już tutaj, na ziemi.
Ciekawe spostrzeżenie na temat umierania i przechodzenia
ze śmierci do nowego życia ma
św. Augustyn. Mówi on, że Bóg
przygotowuje dla każdego z nas
trzy wielkie niespodzianki w
życiu przyszłym. „Pierwsza to

nas. Święty Paweł mówi, że
„Chrystus zmartwychwstał jako
pierwszy spośród tych, co pomarli.
Ponieważ bowiem przez człowieka
przyszła śmierć, przez człowieka
też dokona się zmartwychwstanie.
(…) Jako ostatni wróg, zostanie
pokonana śmierć” (1 Kor 15, 20n).
I choć śmierć to jedno słowo, to
wiele jest pojęć ją opisujących
i definiujących. Na pewno wielokrotnie słyszeliśmy takie pojęcia
jak „umrzeć dla życia”, „umierać
za życia”, ze starości, w młodości, za szybko, za wcześnie,
z powodu choroby czy własnego

więc, że „on ma gorzej” nic nie
przyniesie. Zdarza się natomiast
coraz częściej, że ludzie sami decydują o życiu i śmierci swojej
lub innych. Matka zabija własne
dziecko, bo jest ono tylko „niewygodnym przypadkiem”, dziecko pozwala na śmierć rodzica
„żeby się już nie męczył, bo tak
jest humanitarnie”. Pomyliły się
współczesnemu światu niektóre
pojęcia i trudno je będzie poskładać w jakąś logiczną całość.
W obliczu śmierci pojawia się
również pytanie „Dlaczego?”. Pytanie, na które trudno znaleźć po

ta, że spotkamy tam tych, którzy
według nas być w niebie nie powinni. Druga, że nie spotkamy tam
tych, którzy według nas w niebie
być powinni, a trzecia, największa, że sami się tam znaleźliśmy”.
Nieprzypadkowo aż dwukrotnie
pojawia się tu słowo „według
nas”… Człowiek zbyt łatwo wydaje osąd, czy ktoś trafi do nieba
czy piekła. Dopiero po śmierci okaże się, jak jest naprawdę.
Czy mieliśmy rację, czy wprost
przeciwnie – „wysłaliśmy” np.
do piekła człowieka, który WEDŁUG nas powinien absolutnie
się tam znaleźć, a my go tu nagle
w niebie zastajemy, o ile sami na
to niebo zasłużymy…
Początek listopada to dwa dni
głębokiej zadumy nad wiecznością. Nad sensem ludzkiego
życia. Najpierw wspominamy
Wszystkich Świętych - ludzi,
którzy już są w niebie, którzy zostali nagrodzeni za swoje piękne
życie… Za chwilę przywołujemy
wszystkich wiernych zmarłych
- ludzi, których znaliśmy, którzy
żyli razem z nami, gdzieś obok

wyboru. A może śmierć, o której
decydują inni, jak w przypadku
aborcji czy eutanazji?
Wszyscy święci, wspominani
1 listopada umierali z radością,
bo wiedzieli że umierają „dla życia”. Umierają, aby zyskać życie
wieczne, życie, które się nigdy
nie skończy, które będzie przepełnione radością i wiecznym
szczęściem. Ale niestety istnieją
ludzie, którzy umarli „za życia”.
Ludzie, którzy nie widzą w życiu
sensu, pogrążają się w całkowitej rozpaczy, dają się ponieść fali
użalania się nad sobą i nawet
nie próbują walczyć z przeciwnościami, które na nich spadają.
Zamykają się na wiarę, zamykają
się na Boga, na drugiego człowieka. Umierają już za życia,
tym samym niejako zamykając
sobie drogę do szczęścia wiecznego. Nie radzą sobie z własnym
pogmatwanym życiem i zdarza
się, że kończy się ono śmiercią
samobójczą. Nie można porównywać doświadczeń ludzkich,
jeśli chodzi o śmierć, bo każdego dotyka coś innego. Mówienie

ludzku odpowiedź, gdy jesteśmy
świadkami bolesnych sytuacji:
dlaczego umiera dziecko chorujące na raka; nastoletnia dziewczyna ginie w wypadku samochodowym, choć miała przed
sobą całe życie... Nie dowiemy
się też, dlaczego Bóg pozwala
na śmierć matki piątki dzieci,
zostawiając je z ojcem alkoholikiem i właściwie bez środków
do życia. Dlaczego odbiera sobie
życie młody chłopak, bo rzuciła
go dziewczyna? Dlaczego ojciec,
jedyny żywiciel rodziny, nagle
odchodzi do innego, podobno
lepszego świata. W każdej z tych
sytuacji tkwi gdzieś tajemnica
śmierci, której tutaj, na ziemi,
zwyczajnie i po prostu nie zrozumiemy. Naszym zadaniem
jest jednak otwierać codziennie
Słowo Boże, by ono rozjaśniło
te trudne sytuacje i kierować się
Nim w praktyce, by po szczęśliwym życiu trafić do Nieba.
Śmierć to jest ten moment w życiu każdego człowieka, z którym
każdy z nas będzie musiał zmierzyć się indywidualnie. Wiesław

Myśliwski w powieści „Kamień
na kamieniu” przytacza bardzo
ciekawą wypowiedź jednego
z bohaterów: „Czy ja wiem, księże proboszczu, czy człowiek może
pocieszyć drugiego człowieka. Bo
to tak, jakby ślepy ślepego chciał
przez las przeprowadzić. Jeden
nieszczęśliwy, drugi nieszczęśliwy, a las ciemny i nieznany. Jak
się musi żyć samemu za siebie, tak
i umrzeć, nikt nie umrze za nikogo”. I może właśnie dlatego, tak
bardzo przeraża nas prawda, że
w momencie śmierci będziemy
SAMI musieli ponieść odpowiedzialność za własne życie, ponieważ nikt za nas tego nie zrobi.
Wiara podpowiada nam jednak,
że w tej godzinie będzie z nami
Maryja, do której ufnie modlimy się, aby wspierała nas „teraz i w godzinie śmierci naszej”,
a także święty Józef – patron dobrej śmierci, nasi aniołowie stróżowie, nasi patroni, święci do
których modliliśmy się za życia.
Warto zatem już teraz wymadlać
sobie ich wstawiennictwo w tym
jakże ważnym momencie życia przejścia na drugi świat.
Jan Paweł II mówił, że jeśli ktoś
lub coś każe ci sądzić, że jesteś
już u kresu, nie wierz w to! Jeśli
znasz odwieczną Miłość, która
Cię stworzyła, to wiesz także,
że w Twoim wnętrzu mieszka
dusza nieśmiertelna. Różne są
w życiu „pory roku”. Jeśli czujesz
akurat, że zbliża się zima, chciałbym abyś wiedział, że nie jest to
pora ostatnia, bo ostatnią porą
Twego życia będzie wiosna: wiosna zmartwychwstania. Całość
twojego życia sięga nieskończenie dalej niż jego granice ziemskie: czeka cię niebo. Śmierć już
nie jest takim złem, skoro przychodzi po niej zmartwychwstanie.
Śmierć to temat właściwie niewyczerpany z bardzo prostej przyczyny - nie da się jej zrozumieć
do końca. Rozum człowieka ma
mocno ograniczone możliwości
i dlatego lepiej po prostu pochylić głowę i pokornie spróbować
pogodzić się z wolą Boga, który
zawsze ma jakiś plan i chce dla
nas jak najlepiej. A jeszcze lepiej
- pozwalać oświetlić te trudne
sytuacje Bożym światłem wiary
i samemu żyć tak, by być gotowym w każdej chwili spotkać się
z tą wielką i radosną tajemnicą –
życiem wiecznym w Bogu.
Joanna Ferens
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Nowa jakość Zamojskich Zakładów Zbożowych
Zamojskie Zakłady Zbożowe od blisko 100 lat działają na terenie Zamojszczyzny zajmując się
skupem zbóż i przetwórstwem, głównie pod produkcję mąki. Pod koniec września Zamojskie
Zakłady Zbożowe otrzymały prawo do używania znaku jakości Poznaj Dobrą Żywność.
O ofercie ZZZ i planach na przyszłość z prezesem zarządu Zamojskich Zakładów Zbożowych
Markiem Skomorowskim rozmawiała Joanna Mazurek.
Głównym celem Programu „Poznaj Dobrą Żywność” jest informowanie o wysokiej jakości
produktów żywnościowych.
Znak Poznaj Dobrą Żywność jest
przyznawany tylko wyrobom,
które spełniają kryteria, opracowane przez Kolegium Naukowe
ds. jakości produktów żywnościowych.
Joanna Mazurek: 25 września
br. z rąk Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela otrzymali Państwo znak
jakości Poznaj Dobrą Żywność.
Jaki ma to wpływ na oferowane produkty?
Marek Skoromowski: Staramy
się, żeby nasza mąka była produktem czystym i nie skażonym
naleciałościami chemicznymi.
Mąka typu zamojskiego jest znana nie tylko w naszym regionie.
Do jej produkcji wykorzystujemy wyłącznie surowce, które są
do kupienia na rynku lokalnym,

czyli od producentów rolnych
na terenie Zamojszczyzny. Pszenica w naszym regionie cechuje
się naprawdę bardzo dobrymi
parametrami, które pozwalają
nam produkować mąki tak wysokiej klasy. Dlatego postanowiliśmy starać się o wspomniany
znak jakości. Podejmując się by
ten znak uzyskać nie wiedzieliśmy, że aż tyle będziemy musieli
spełnić wymogów. Jednak po
półroczym sprawdzaniu jakości
naszych wyrobów przez niezależne laboratoria, weryfikacji linii produkcyjnej i wywiadu środowiskowego znakiem „Poznaj
Dobrą Żywność” możemy posługiwać się już dziś i przez kolejne
3 lata do ponownej weryfikacji.
Wspomniał Pan o Mące Zamojskiej. A jakie inne rodzaje mąki
oferują Zamojskie Zakłady Zbożowe?
W ofercie posiadamy mąki od
najdelikatniejszych typu 450 do

razowych typu 2200. Mąka delikatna typ 450 jest bardzo jasna
i służy do wypieku tortów i róż-

nego rodzaju ciast, pierogów
i naleśników. Typ 500 to mąka do
wypieków drożdżowych i ciast
o zwartej strukturze. Natomiast
mąka typ 550 najlepiej nadaje
się do cięższych wypieków jak
pączki, racuchy czy makarony.
Z kolei najlepszą mąką do wy-

pieków chleba to mąka typu 750.
Każda mąka jest dobra, ale dobranie odpowiedniego jej typu
gwarantuje najlepszy efekt.
Jakie plany na przyszłość mają
Zamojskie Zakłady Zbożowe?
Naszą dosyć zaawansowaną
inwestycją jest rozbudowa magazynów w Tuczapach. Przez tą
rozbudowę zwiększymy pojemność przechowalni skupowej
w magazynie o ok. 3000 ton.
Zmieniamy również strukturę
skupową, by więcej magazynować pszenicy. W bieżącym roku
po raz pierwszy wprowadziliśmy skup rzepaku na własne
potrzeby. Prowadzimy również
kontraktacje pszenicy i rzepaku.
Naszym marzeniem jest wykonanie modernizacji młyna, by
zwiększyć, przynajmniej dwukrotnie jego wydajność. Wstępne projekty mamy już zrobione.
Przy modernizacji młyna chcielibyśmy uruchomić produkcję

orkiszu, czyli mąki starszego
typu, tej starej odmiany pszenicy, wprowadzając oddzielną nitkę mąki orkiszowej. Mąka ta jest
bogatym źródłem błonnika i witamin z grupy B, a także żelaza,
manganu, miedzi i aminokwasu
o nazwie tryptofan. Oprócz tego
orkisz w porównaniu ze zwykłą
pszenicą zawiera większą ilość
białka. Produkty z mąki orkiszowej są gwarantem poprawienia
stanu zdrowia.
Myślę, że nam się to uda, jeżeli
nie w tym roku to w następnym.
Ponadto będzie to dodatkowe
wyzwanie i źródło dochodu dla
naszych rolników.
Joanna Mazurek
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Seniorzy poznali podstawy dziennikarstwa
Kolejne zajęcia w ramach projektu ”Senior z pasją!”. Tym razem ze ”Sztuki mówienia” poprowadził
redaktor Łukasz Kot. Spotkania obejmowały zajęcia dydaktyczne i ćwiczenia warsztatowe z
podstaw pracy dziennikarskiej.
Nie zabrakło informacji na temat komunikacji społecznej.
Mowa była także o tym, jak
otwierać się w rozmowie i jak ją
efektywnie i ciekawie prowadzić. Jak budować atmosferę
w trakcie jej trwania i jak aktywnie słuchać.
W dalszej części mówiono już
o samym warsztacie pracy
dziennikarskiej. O tym jak ważnym narzędziem w pracy redakcyjnej jest język i słowo.
Zastanawiano się nad tym, jak
budować wiarygodność. Nie zabrakło wizyty studyjnej, podczas
której zostały przedstawione
główne zasady dziennikarstwa
radiowego, prasowego, telewizyjnego i internetowego. Seniorzy poznali działalność mediów
publicznych, prywatnych i społecznościowych. Na koniec przeprowadzono zajęcia przed mikrofonami w studiu radiowym.
Łukasz Kot powiedział nam
o przeprowadzonych przez siebie zajęciach:

- Seniorzy są bardzo wdzięczną
grupą, z którą bardzo dobrze się
współpracuje. Są spragnieni rozmowy i wiedzy na temat pracy
dziennikarskiej. Niektórzy po zajęciach stwierdzali, iż odnaleźliby się
w takim zawodzie. Dla niektórych
było to marzenie życia by choć
w jakimś zakresie zakosztować
takiej profesji.

W zajęciach brali udział seniorzy,
którzy chcą angażować się w sprawy lokalne i współtworzyć program Katolickiego Radia Zamość.
Panią Halinę zaciekawiły informacje o samej pracy dziennikarza:
- To pasjonujące zajęcie. Bardzo rozwijające i ciekawe. Uwielbiam radio.
Zawsze go słucham.

Pani Urszula zaczyna dzień od
jego włączenia i nasze radio towarzyszy jej przez cały czas:
- Taka wiedza jaka została nam
przekazana podczas zajęć jest bardzo rozwijająca. Dowiedzieliśmy
się o wielu czynnikach, które mają
wpływ na powstawanie audycji
i funkcjonowanie rozgłośni radiowych i innych redakcji medialnych.
Pani Amelia była bardzo zadowolona z zajęć:
- Interesuje mnie technika i elektronika. Podczas zajęć zdobyłam bardzo
dużo dodatkowej wiedzy, o której nie
miałam wcześniej zielonego pojęcia.
Zainteresowała mnie technologia nowoczesnego sprzętu dziennikarskiego
m.in. mikrofony, zoomy reporterskie,
konsolety, nadajniki i inne. Byłam
również zachwycona zakresem i charakterem pracy dziennikarza, jego
kultury i osobowości. Dziennikarz
to nie tylko człowiek wykonujący to
zajęcie, ale także psycholog. Dziennikarz bez znajomości podstaw psychologii to słaby dziennikarz. Musi
wyczuć daną osobę, z którą będzie
przeprowadzał wywiad. Może mieć

świetną osobę do wywiadu, ale może
nie potrafić dotrzeć do niej, by się
otworzyła.
Pani Grażyna także jest zadowolona z kursu i sposobu przedstawienia tematów:
- Zdałam sobie sprawę, że praca
dziennikarza jest bardzo odpowiedzialna. Osoba wykonująca tą pracę
musi sobie zdawać sprawę, jak wiele
od niej zależy. Musi przecież ten materiał wyselekcjonować tak, by nie
skrzywdzić nikogo i też nie przejaskrawić. Dowiedziałam się jak wiele
narzędzi jest potrzebnych w pracy
dziennikarskiej, bez których realizacja audycji byłaby niemożliwa. By
być dobrym dziennikarzem trzeba
mieć talent, osobowość i duszę.
Pani Kazimiera także wiele skorzystała:
- Dowiedziałam się jakie są niezbędne
zasady w komunikacji międzyludzkiej. Jak ciekawie i wyczerpująco odpowiadać na pytania i jak je należycie
zadawać.
Mat. Redakcja KRZ
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Dla Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość

Kalendarz Katolickiego Radia Zamość może być piękną pamiątką lub dobrym prezentem.
Do nabycia w parafiach naszej diecezji, podczas Niedziel Radiowych, w siedzibie radia na ul. H.J. Zamoyskiego 1
lub pod numerem tel. 84 / 639 97 97. Cena 5 zł.
Kupując kalendarz radiowy wspierasz Katolickie Radio Zamość!
Jak co roku, tak i teraz pragniemy modlić się za naszych zmarłych,
polecając Bożemu Miłosierdziu ich zbawienie w wypominkach.
Różaniec Święty na antenie Katolickiego Radia Zamość o godz. 19.00

Ofiary złożone przy okazji modlitw, będą przeznaczone na rozbudowę i modernizację Katolickiego Radia Zamość.
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Program Katolickiego Radia Zamość
Poniedziałek
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. A. Zdunek
03:00 Muzyczny przekładaniec
05:20 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. A. Zdunek
06:25 Powitanie
06:30 Transmisja mszy św. z kościoła
pw. św. Michała Archanioła
w Zamościu
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Przegląd prasy
07:40 Katechizm na warsztat
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o miłości
- ks. M. Pastuszak
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:15 Bankomat
09:40 AgroKwadrans
10:00 Wiadomości/Informacje z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:15 Rozmowa Dnia
11:40 Słowo o słowie
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
12:50 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 muzyczne
14:40 Wychowywać ale jak
14:50 Katecheza o miłości
- ks. M. Pastuszak
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Bazyliki w Łagiewnikach
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. A. Zdunek
Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
17:00 Zjednoczeni w Duchu
18:00 Transmisja mszy św. z kościoła
pw. św. Brata Alberta
w Zamościu
19:00 Różaniec
19:40 Dobranocka
20:10 Audyje samorządowe
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:30 Co przyniósł dzień
21:50 Katecheza o miłości
- ks. M. Pastuszak
22:00 Moja mała i duża Ojczyzna
(1 i 3 pon.m)/
Na zdrowie (2 i 4 pon.m)
23:30 Katechizm na warsztat
23:45 AgroKwadrans
23:55 Pasterski Głos
Wtorek
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. D. Koper
03:00 Moja mała i duża Ojczyzna
Na zdrowie
05:20 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. D. Koper
06:25 Powitanie
06:30 Transmisja mszy św. z kościoła
pw. św. Józefa w Tomaszowie
Lubelskim
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Przegląd prasy
07:40 Katechizm na warsztat
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody

08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza misyjna- ks. A. Łuszcz
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:15 Sygnały Natury
09:40 Twoje prawa
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych/
Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:15 Rozmowa Dnia
11:40 Słowo o słowie
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
12:50 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 Powiedz życiu TAK
14:40 Wychowywać ale jak
14:50 Katecheza misyjna- ks. A. Łuszcz
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. D. Koper
Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
17:00 Transmisja mszy św. z Bazyliki
Objawień św. Antoniego
w Radecznicy
18:00 Ecclesia
19:00 Różaniec
19:40 Dobranocka
20:05 Fair play
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:25 Sygnały Natury
21:30 Co przyniósł dzień
21:50 Katecheza misyjna- ks. A. Łuszcz
22:00 Nocna zmiana
23:30 Katechizm na warsztat
23:55 Pasterski Głos
Środa
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. R. Plichta
01:00 Ecclesia
03:00 Fair play
05:20 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
06:00 Serwis z życia Kościoła
06:10		 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. W. Galant
06:25 Powitanie
06:30 Transmisja mszy św. z kościoła
pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Przegląd prasy
07:40 Katechizm na warsztat
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o rodzinie
- ks. M. Sawka
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:15 Bankomat
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych/
Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
10:15 Bankomat
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:15 Rozmowa Dnia
11:40 Słowo o słowie
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
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
13:10 Leśne Radio

14:00		 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Książki na fali
14:40 Wychowywać ale jak
14:50 Katecheza o rodzinie
- ks. M. Sawka
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Bazyliki w Łagiewnikach
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. W. Galant
Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
17:00 Transmisja mszy św.
z Sanktuarium Matki Bożej
w Krasnobrodzie
18:00 Audycja ZS im. Kustronia
w Lubaczowie / Katolickie
Stowarzyszenie Obrońców Życia
19:00 Różaniec z udziałem uczniów
szkoły katolickiej
19:40 Dobranocka
20:00 AMDG Lista przebojów
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:30 Co przyniósł dzień
21:50 Katecheza o rodzinie ks. M. Sawka
22:00 Misja specjalna
23:30 Katechizm na warsztat
23:55 Pasterski Głos
Czwartek
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. G. Chabros
01:00 AMDG
03:00 Misja specjalna
05:20 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. G. Chabros
06:25 Powitanie
06:40 Katechizm na warsztat
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:10 Transmisja mszy św. z kaplicy
św. Sebastiana w Watykanie
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o Kościele
- ks. M. Maciołek
08:40 Przegląd prasy
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:15 Felieton Fundacji
„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych/
Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:15 Rozmowa Dnia
11:40 Słowo o słowie
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
12:50 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 Wychowywać ale jak
14:50 Katecheza o Kościele
- ks. M. Maciołek
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
		 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. G. Chabros
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
16:57 Liturgiczne ABC
17:00		 Transmisja mszy św.
z sanktuarium Matki Bożej
Szkaplerznej w Tomaszowie
Lubelskim

19:00 Zamojszczyzna mniej znana.
Podróże dalekie i bliskie
19:00 Różaniec
19:40 Dobranocka
20:00 Króluj nam Chryste
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:30 Co przyniósł dzień
21:50 Katecheza o Kościele
- ks. M. Maciołek
22:00 Audycje muzyczne MUSIC BOX
23:30 Katechizm na warsztat
23:55 Pasterski Głos
Piątek
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. M. Mazurek
01:00 Króluj nam Chryste
03:00 Zamojszczyzna mniej znana
05:20 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. M. Mazurek
06:25 Powitanie
06:30 Transmisja mszy św. z kościoła
pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Przegląd prasy
07:40 Katechizm na warsztat
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza biblijna - ks. G. Bartko
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:15 Bankomat
10:00 Wiadomości/Informacje z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
10:40 Przegląd prasy katolickiej
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:15 Rozmowa Dnia
11:40 Słowo o słowie
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 AgroFlesz
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
13:15 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Zapowiedzi sportowe
14:40 Wychowywać ale jak
14:50 Katecheza biblijna - ks. G. Bartko
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Bazyliki w Łagiewnikach
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. M. Mazurek
Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
18:00 Transmisja mszy św. z kościoła
pw. św. Michała Archanioła
w Zamościu
19:00 Koronka do Przenajdroższej
Krwi Pana Jezusa
20:00 Siloe
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:25 AgroFlesz
21:30 Co przyniósł dzień
21:50 Katecheza biblijna - ks. G. Bartko
22:00 Misje nie z tej ziemi
23:30 Katechizm na warsztat
23:55 Pasterski Głos
Sobota
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. S. Korona
05:20 Pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:00 Serwis z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. S. Korona
07:10 Amerykańska Częstochowa
08:15 Powitanie

08:20 Katecheza ewangelizacyjna
- ks. P. Spyra
09:00 Wiadomości/Prognoza pogody
09:15 Przegląd prasy katolickiej
10:00 Wiadomości/Prognoza pogody
10:15 Leśne Radio
11:00 Wiadomości/Prognoza pogody
11:10 Audycje samorządowe
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Prognoza pogody
12:15 W duchu św. Dominika
13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
13:10 Zamojszczyzna mniej znana.
Podróże dalekie i bliskie
14:00 Wiadomości/Prognoza pogody
14:15 Audycja o sanktuariach w diecezji
14:40 Biuro prasowe Jasnej Góry
14:50 Katecheza ewangelizacyjna
- ks. P. Spyra
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Bazyliki w Łagiewnikach
15:20 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. S. Korona
15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Felieton Fundacji
„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
16:00 Wiadomości z życia Kościoła/
Prognoza pogody
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
16:40 Reportaż Fundacji „Głos Ewangelii”
17:15 Szkoły z wartościami
18:00 Transmisja mszy św. z kościoła
pw. Karola Boromeusza
w Lubaczowie
19:00 Różaniec
Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:40 Dobranocka
20:00 Roztoczańska Lista
Przebojów Ludowych
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:30 Wiadomości z życia Kościoła/
21:50 Katecheza ewangelizacyjna ks. P. Spyra
22:00 Zbierz myśli
23:55 Pasterski Głos
Niedziela
00:00 Bogurodzica / Księga
01:00 Szkoły z wartościami
03:00 Leśne Radio
05:20 Pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:00 Roztoczańska Lista Przebojów
Ludowych
06:55 Pasterski Głos
07:00 Księga
08:40 Katecheza niedzielna
-ks. K. Giera
09:00 Ecclesia
10:10 Piosenka Tygodnia
10:15 W duchu św. Dominika
11:15 Rozmowa Tygodnia
11:40 Felieton Fundacji
„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
11:50 Pasterski Głos
11:55 Anioł Pański
12:00 Transmisja mszy św.
14:00 Muzyczny przekładaniec
14:50 Katecheza niedzielna - ks. K. Giera
14:47 Dzienniczek św. s. Faustyny
Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:30 Koncert życzeń
16:45 Aktualności Radia Watykańskiego
17:00 Niedziela Radiowa
18:00 Sanktuaria w diecezji
19:00 Różaniec
19:40 Dobranocka
20:00 WSD/Z Bogiem przez świat/
Inżynieria duchowości
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:50 Katecheza niedzielna - ks. K. Giera
22:00 Okruchy tygodnia
23:55 Pasterski Głos
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