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Przy wielu rodzinnych świętach 
życzymy sobie zdrowia, „bo zdro-
wie jest najważniejsze”. Cenią je 
sobie zwłaszcza ci, którzy je utra-
cili i muszą płacić wielką cenę  
za wizyty u lekarzy i lekarstwa, 
a niektórzy wyjeżdżają nawet do 
sanatorium, by je podreperować. 
Co by było, gdybyśmy z taką samą 
troską popatrzyli na nasze zdro-
wie duchowe?  
Wielki Post jest szczególną okazją 
ku temu, by zastanowić się nad 
stanem naszego życia. Całego ży-
cia. Od wielu wieków mówi się,  
że człowiek to istota, która składa 
się z ciała, psychiki i duszy. W za-
leżności więc od tego, która z części 
naszego człowieczeństwa choru-
je, udajemy się do odpowiedniego 
specjalisty: do lekarza rodzinnego 
(w przypadku ciała), do psycholo-
ga (gdy chodzi o naszą psychikę)  
i do księdza (kiedy choruje dusza). 
Człowiek to nie tylko ciało! Tak 
wielu dziś o tym zapomina, sku-
piając się tylko na tym, co docze-
sne i cielesne. Wiele razy mówił  
o tym nasz wielki rodak – Jan Pa-
weł II, wykrzykując wręcz zagu-
bionym ludziom naszych czasów,  
że człowiek sam siebie nie może 
zrozumieć bez Chrystusa. 
Nie mamy zazwyczaj większych 
problemów, by zauważyć, kie-
dy choruje nasze ciało. Gdy bie-
rze nas przeziębienie, czujemy to  
w kościach. Nieco gorzej jest z cho-
robami ukrytymi, które można 
zdiagnozować przez specjalistycz-
ne badania. O jak szczęśliwi są ci, 
u których wcześnie wykryto nowo-
twory i inne choroby, dzięki czemu 
można je było w porę wyleczyć. 

Przekonała się o tym kilka lat temu 
moja mama, gdy podczas rutyno-
wego zdjęcia RTG klatki piersiowej 

wykryto u niej komórki nowotwo-
rowe. Dzięki Bogu, szybko została 
wykonana operacja i lekarze urato-
wali jej życie. 

REKOLEKCJE
Piszę to wszystko, by uzmysłowić, 
jak wspaniałym błogosławień-

stwem jest czas Wielkiego Postu, 
ponieważ dobrze wykorzystany, 
może uratować nam życie i to ży-
cie wieczne. Jest to najpierw czas, 

Wielki Post - czas uzdrowienia serca

CIĄG DALSZY NA STR. 3

w którym każdy powinien udać się 
na „duchowy przegląd”, czyli reko-
lekcje, aby w świetle Słowa Bożego 

Bóg pomógł zdiagnozować stan 
naszego serca. Zauważmy, że już 
tu będzie toczyć się ogromna wal-
ka duchowa, aby nie pójść. Szatan, 

używając różnych argumentów bę-
dzie wmawiał wielu osobom, że ich 
życie jest dobre, że nie mają grze-
chów, a same rekolekcje to strata 
czasu. Tymczasem dobre rekolek-
cje rzucają dużo światła na nasze 
życie i dzięki temu widzimy więcej. 
To tak, jakby do ciemnego pokoju 
wnieść światło. Nagle widać prze-
szkody, o które można się potknąć 
i dużo brudu do posprzątania. 
Poznacie prawdę, a Prawda was 
wyzwoli - mówi Jezus w Janowej 
Ewangelii. Gdy tej prawdy nie zna-
my, możemy potknąć się i zranić.
Pierwszy etap naszej duchowej ku-
racji to zatem dobra diagnoza. Nie 
bójmy się tego! Jest w nas wiele 
lęku przed tym, aby zobaczyć swo-
je wnętrze. Boimy się, co możemy 
tam znaleźć. Czy jednak naprawdę 
lepiej jest żyć w nieświadomości  
i cierpieć z powodu grzechu?
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Ogłoszenie wyników VIII submisji drewna cennego (fot. Małgorzata Godzisz)

Cenne drewno Lubelszczyzny
Raz do roku w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie 
odbywa się na składnicy drewna w Nadleśnictwie Krasnystaw 
submisja drewna cennego „Lubelska Jesień”. W 2017 r. szczęśliwy „los” 
z Nadleśnictwa Lubartów ze sprzedaży dębu uzyskał najwyższą cenę, 
bo aż 4310 zł za m3. W sumie podczas ósmej edycji zyski z submisji 
przekroczyły półtora miliona złotych. Surowiec drzewny stanowił 
ponad 715 m3 drewna okleinowego i tartacznego o ponadprzeciętnych 
cechach użytkowych.

To kolejny sukces lubelskiej dy-
rekcji. Podczas ostatniej submi-
sji drewna cennego odnotowano 
nieco niższe ceny niż w poprzed-
nich edycjach. Było mniej surow-
ca i był też cieńszy. Został tylko 
dąb czerwony, który jest mniej 
popularny w Polsce. Jednak zda-
niem organizatorów, istotnym 
wymiarem „Lubelskiej Jesieni” 
jest możliwość umocnienia wize-
runku poprzez promocję drewna 
z naszych lubelskich lasów. 

Szczęśliwy los z Lubartowa
Najwyższą cenę, aż 4310 zł za m3, 
uzyskano ze sprzedaży dębu po-
chodzącego z lasów Nadleśnictwa 
Lubartów. Wartość całej kłody się-
gnęła niemal 14 tys. zł. Najwyższą 
cenę, 1354 zł za 1 m3 dębu czer-
wonego uzyskał los pochodzą-
cy z Nadleśnictwa Krasnystaw,  
1206 zł zaś – za 1 m3 jesionu, który 
na submisję przeznaczyło Nadle-
śnictwo Mircze. Średnia cena ogó-
łem sprzedanego drewna wynio-
sła 2336,67 zł za 1 m3. Surowca nie 
zakupiły 3 spośród 16 podmiotów 
dopuszczonych do składania ofert. 
Te sztuki zostały sprzedane na licy-
tacji w systemie e-drewno.pl. 
Sztuką jest wybrać drewno, któ-
re będzie miało ponadprzeciętne 
cechy użytkowe. Szczęśliwy los, 
który otrzymuje dobrą cenę i cie-
szy oko charakteryzuje się przede 
wszystkim specjalnym prze-
znaczeniem. To nie jest drewno,  
z którego ktoś zrobi sobie schody, 
balustrady, czy inne elementy bu-
dowlane do domu, czy na działkę. 
Cenne drewno idzie na wyspecja-
lizowane okleiny lub inne galan-
terie. Jak w życiu człowieka, trze-
ba mieć trochę szczęścia, trochę 
ładnego kształtu, zbieżności słoi,  
w tym ścisłe i centralne, czyli bar-
dziej regularne, o odpowiedniej 
długości i grubości. 
ABC drewna cennego
Nadleśnictwo planując drzewosta-
ny do pielęgnowania ustala, w któ-
rych konkretnie drzewostanach 
występują odpowiednie drzewa 
mające cechy drewna tzw. submi-

syjnego. Charakteryzuje się ono 
odpowiednią średnicą i układem 
wad w nich występujących. Na-
stępnie brakarze mając takie infor-
macje jadą na miejsce i weryfikują 
poszczególne drzewa, bo nie każ-
de drzewo nadaje się na tego typu 
sprzedaż. 
- Wybieramy je. Dalej są one zosta-
wiane do jesieni przy kolejnych wej-
ściach pielęgnacyjnych. Na pniu te 

drzewa stoją do września-paździer-
nika. Później są ścinane i przygo-
towywane na submisję - wyjaśnia 
Adam Bronikowski, starszy spe-
cjalista Służby Leśnej ds. nadzoru 
gospodarki drewnem w RDLP Lu-
blin.
Przygotowanie drewna cennego 
odbywa się na samym początku 
po ścięciu. Odpowiednio trzeba 
przyciąć końce o ustalonej długo-
ści. To wszystko zależy od rodzaju 
występowania wad, które dana 
sztuka posiada. Nie każda sztuka 
się nadaje. Szczególnie taka, która 
posiada dużo wad drewna. Podsta-
wową cechą, którą charakteryzuje 
się drewno submisyjne to jest jego 
średnica. Na przykład przy drewnie 
dębowym najmniejszą średnicą 
będzie 45 cm w wierzchołku. Przy 
cieńszym materiale jest mniejsza 
wydajność. Leśnicy chcą pokazać 
to drewno, które mają najlepsze  
w lesie. Wtedy osiąga ono odpo-
wiednią cenę, którą przy normal-

nej sprzedaży by nie miało. Przy-
datność poszczególnych sztuk kłód 
oceniają sami producenci, dlatego 
że są różne zakłady drzewne o róż-
nym profilu produkcji: jedni produ-
kują okleinę, inni chcą mieć dobrej 
jakości deskę. 
Na placu submisyjnym
Prace zaczynają się od momen-
tu przywiezienia drewna na plac. 
Drewno jest najpierw „rozładowy-

wane” po roboczemu. Gdy jest już 
cały surowiec na placu, wtedy jest 
manipulowany w ten sposób, że 
sortymentami albo sztukami ukła-
dany jest odpowiednio w każdym 
miejscu. Na jednej stronie są ka-
wałki o krótszej długości, na drugiej 
stronie są te dłuższe. Leśnicy stara-
ją się, żeby grubością nie odbiegały 
za bardzo od siebie. Gdy jest jedna 
sztuka o dużych gabarytach i masie 
to, żeby ta następna była podobna.
Manipulacja drewnem, mani-
pulacja surowca drzewnego – w 
leśnictwie oznacza to tyle, że ma-
nipulacja tego surowca na submisji 
odbywa się już w lesie, to ścięcie 
określonej sztuki drzewa, a następ-
nie określenie jego wymiarów. 
Poszczególne losy są równo wyło-
żone i odpowiednio przedstawio-
ne, żeby klient, który zechce zoba-
czyć konkretną sztukę widział to, 
co najlepsze. 
- Poszczególne sztuki są rozkłada-
ne na legarach, robione są między 

nimi dość spore odstępy, żeby każ-
dy kupujący miał swobodny dostęp 
do każdej sztuki i by z każdej strony 
mógł ją obejrzeć i wybrać tą, która 
akurat jemu będzie potrzebna, czyli 
np. jeżeli przyjeżdża klient, który zaj-
muje się okleiną to szuka tych warto-
ściowych cech, które akurat pasują 
jemu. Jeżeli przyjeżdża klient, który 
zajmuje się typowo tartacznictwem 
i później przecieraniem tego drewna 
to szuka sztuk, które nie są okleiną,  
a tym samym będą miały trochę tańszą 
cenę, ale akurat dla niego będą odpo-
wiednie - informuje Dorota Antyga, 

podleśniczy w Leśnictwie Borek  
w Nadleśnictwie Krasnystaw.
Cenne drewno wyeksponowane 
na submisji jest odpowiednio za-
bezpieczane przed czynnikami at-
mosferycznymi. Pierwszym dzia-
łaniem jest wbijanie klamer, które 
ochraniają to drewno przed pęka-
niem. Różne siły naprężenia dzia-
łają w tym drewnie i nie zawsze ta-
kie klamry zdają egzamin. Jeżeli są 
duże naprężenia to czasami bywa 
tak, że te klamry rozrywa, chociaż 
mają bardzo dużą wytrzymałość. 
Leśnicy starają się w taki sposób 
zabezpieczyć ten surowiec, żeby 
nadal był cenny.
Po ogłoszeniu wyników kolejnym 
etapem jest odbiór cennego drew-
na. Pierwszym zabiegiem jest to,  
że klient, który nabędzie drewno na 
submisji musi wpłacić pieniądze 
odnośnie każdej sztuki do określo-
nego nadleśnictwa, czyli jeżeli ku-
pił 10 sztuk drewna i te 10 sztuk jest 
z różnych nadleśnictw to do każde-

go nadleśnictwa musi wpłacić pie-
niądze, które uzyskała dana sztuka. 
Następnie po uzyskaniu informacji 
z każdego nadleśnictwa, że takie 
środki wpłynęły, kierowcy dzwonią 
do Nadleśnictwa Krasnystaw czy 
mogą odebrać danego dnia drewno 
i czy nie ma kolejki. Pierwsza pod-
stawowa sprawa to jest zapłata za 
surowiec. Później wszelkie sprawy 
związane z wywozem są ustalane 
albo z kierowcami albo bezpośred-
nio z właścicielami firm, którzy 
mają swój własny transport.
Promocja lasów Lubelszczyzny 
Submisja drewna cennego „Lu-
belska Jesień” to wydarzenie, któ-
re od 8 lat promuje lubelskie lasy  
i pokazuje, że na ścianie wschod-
niej można kupić surowiec, który 
jest wyjątkowy. Przy okazji klien-
ci widzą co dzieje się dookoła i że 
Lubelszczyzna pięknieje z roku na 
rok. 
- To również zauważenie wielopoko-
leniowej pracy leśników. Gdyby nie 
oni to dzisiaj byśmy nie mogli oglą-
dać tego drewna na submisji. Sztuki 
prezentowane na aukcji mają ponad  
200 lat. Ktoś powie, że samo rośnie. 
Tak, samo rośnie, tylko leśnik jest od 
tego, żeby to pielęgnował. Wielu za-
rzuca, że za dużo drzew się wycina. 
Posłużę się tutaj przykładem z rolnic-
twa. Kiedy rolnik na wiosnę zasieje, 
później przez kilka miesięcy hołu-
bi czy zboże, czy sadzi ziemniaki. 
Przychodzi czas żniw. Jeżeli tego nie 
zbierze, to wytykany jest palcem na 
wsi, że jest fatalnym gospodarzem.  
W układzie lasów jest bardzo po-
dobnie tylko w przestrzeni czasowej 
jest to rozłożone. Przy sośnie można 
powiedzieć, że dziadek sadzi, ojciec 
hołubi, a wnuk zbiera efekty. Przy dę-
bie jest już więcej pokoleń. To nie jest 
jedno pokolenie. Każde drzewo, tak 
jak każdy człowiek ma okres swo-
jej żywotności. Do pewnego czasu 
rośnie, jest piękny, po pewnym cza-
sie zaczyna się starzeć. Z drzewami 
jest identycznie. Tylko kwestia cza-
su. Lepiej uzyskać efekt i dać go do 
wykorzystania niż poczekać, żeby 
to zmarło i rozpadło się - tłumaczy 
Grzegorz Lenart, zastępca dyrek-
tora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Lublinie 

Małgorzata Godzisz

Szczęśliwy los z Lubartowa (fot. Małgorzata Godzisz)
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Czy może zobaczyć problem, 
uzdrowić go i żyć w zdrowiu  
i szczęściu? Dobra diagnoza po-
każe, że przyczyną wielu naszych 
cierpień i problemów w życiu jest 
właśnie grzech, czyli niepoukłada-
ne życie z Bogiem. 

SPOWIEDŹ
Po diagnozie przychodzi czas na 
leczenie. Zazwyczaj lekarze dają 
nam rozmaite lekarstwa, a nieraz 
każą chodzić na długotrwałą re-
habilitację, bo wiedzą, że trzeba 
czasu, aby przywrócić do pełni 
sprawności np. złamaną nogę. Ile 
wspaniałych lekarstw daje nam 
Kościół w czasie Wielkiego Postu! 
Najpierw uniwersalne lekarstwo 
na wszystko – sakrament pokuty 
i pojednania. Wielu z nas boi się 
tego sakramentu, podobnie, jak 
niektóre dzieci zastrzyku. Prawda 
jest taka, że lekarstwo nie musi być 
smaczne. Ważne, aby było skutecz-
ne. Oczywiście dobrze jest, kiedy 
uda się pogodzić jedno i drugie, ale 
to skuteczność, a nie emocje jest 
wyznacznikiem dobrego leku. Nie 
utożsamiajmy efektów spowiedzi 
z uczuciami. Bywa, że to strach lub 
wstyd przed księdzem paraliżu-
je nas przed skorzystaniem z tego 
sakramentu. „Jak ja mam się spo-
wiadać, skoro znowu te same grze-
chy? Co ksiądz o mnie pomyśli?  
Jak będzie na mnie patrzył teraz?”. 

To standardowe pytania, jakie ro-
dzą się w naszej głowie. Pamię-
tajmy, że spowiadamy się przed 
samym Bogiem, a ksiądz jest jak-
by studnią bez dna. Cokolwiek do 
niej się wrzuci, już tam zostaje i nie 
wraca. 
Wielką radością dla każdego księ-
dza jest to, gdy widzi, że ktoś chce 
wrócić do Boga i oddać Mu swoje 
grzechy. Tym bardziej cieszy się 
z tego Bóg, bo przecież sam po-
wiedział, że większa radość jest  
w Niebie z jednego grzesznika, któ-
ry się nawraca, niż z dziewięćdzie-
sięciu dziewięciu sprawiedliwych 
(Łk 15, 7). Za każdym razem, gdy 
oddajemy Bogu grzechy, On je za-
pomina, nie chce do nich wracać, 
zamyka ten rozdział w naszym 
życiu i wszystko czyni nowe. Wiel-
kim smutkiem dla każdego księ-
dza jest natomiast fakt, gdy ktoś 
spowiada się bezmyślnie, albo co 
gorsza, nie widzi swoich grzechów. 
To są te trudne i delikatne sytuacje, 
gdy nieraz trzeba wejść w bardziej 
szczegółową rozmowę i uzmysło-
wić penitentowi, że spotkała go 
jedna z najgorszych duchowych 
chorób. Choruje jego sumienie  
i dlatego nie jest w stanie zobaczyć 
brudu, jaki nosi w sobie. Wymaga 
to wielkiej cierpliwości i pokory, za-
równo ze strony spowiednika, jak 
i spowiadającego. Dlatego włóżmy 
trud w dobry rachunek sumienia. 

Istnieje wiele metod rachunku su-
mienia. Jedną z najprostszych jest 
próba spojrzenia na swoje życie  
w oparciu o nasze trzy podstawo-
we relacje: z Bogiem, z drugim czło-
wiekiem i ze sobą samym. Można 
zatem uporządkować swoje życie 
w tych trzech kategoriach i zoba-
czyć:
- Jak układała się w ostatnim cza-
sie relacja z Bogiem? Czy był On dla 
mnie kimś ważnym? Czy miałem 
czas na modlitwę, na spotykanie 
się z Nim w Eucharystii, sakramen-
tach i Słowie Bożym? Czy Bóg był 
na pierwszym miejscu? 
- Jaki byłem dla moich najbliż-
szych, kolegów, rodziny? Czy by-
łem uczciwy? Co myślałem i mówi-
łem o innych? Jak dbałem o relacje 
rodzinne, czy miałem czas dla swo-
ich bliskich?
- Czy dbałem o siebie, o swój roz-
wój, o swoje ciało, zdrowie? Czy nie 
mam uzależnień? Czy nie marno-
wałem swojego czasu przed tele-
wizorem, komputerem, telefonem, 
na plotkach?
To tylko przykład tego, jak możemy 
krytycznie spojrzeć na swoje życie. 
Warto zawsze prosić o Ducha Świę-
tego, który jest duchem prawdy  
i ma moc przekonać nas o grzechu i 
o tym, co jest dobre, a co złe. Pisał o 
tym pięknie nasz wielki rodak, św. 
Jan Paweł II: „Duch Święty przeko-
nywa o grzechu - to znaczy daje po-

znać człowiekowi jego zło, a rów-
nocześnie skierowuje do dobra” 
(Dominum et Vivificantem 42). 

DUCHOWE WITAMINKI
Oprócz sakramentu pokuty i po-
jednania Kościół daje nam całą 
garść „duchowych witaminek”, aby 
wspomóc proces leczenia naszej 
duszy: Droga Krzyżowa, Gorzkie 
Żale, wielkopostne postanowie-
nia. Ludzka natura, zraniona przez 
grzech pierworodny taka jest, że 
dużo łatwiej przychodzi nam robie-
nie złych niż dobrych rzeczy. Z tego 
powodu potrzebujemy nieraz dłu-
giego czasu, by powrócić do Boga  
i wyrobić w sobie dobre nawyki. Im 
dalej ktoś żył od Boga, tym potrze-
buje dłuższego i intensywniejsze-
go czasu rekonwalescencji. 40 dni 
to idealny czas, wyznaczony przez 
Boga, aby powrócić do zdrowia  
i nauczyć się, jak z Nim żyć na co 
dzień. To „duchowe sanatorium”, 
która ma przywrócić nam wolność 
i radość życia. Im bardziej człowiek 
jest wolny, tym bardziej umie cie-
szyć się z tego co ma. Nieraz jest 
tak, że rządzą nami rozmaite na-
wyki i boleśnie przekonujemy się, 
że nie umiemy bez nich żyć. Ma być 
zupełnie odwrotnie: to my mamy 
panować nad swoim ciałem, po-
pędami, a nie one nad nami. Temu 
ma właśnie służyć wielkopostny 
czas uzdrowienia serc. 

R E K L A M A

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA
Jedną z najgorszych duchowych 
chorób jest choroba zwana „jutro”, 
albo „wczoraj”. Ile to pięknych po-
stanowień już mieliśmy, których 
nie wcieliliśmy w życie. Wiara 
działa wtedy, kiedy ją stosujemy 
praktycznie. Nie działa, gdy jej nie 
stosujemy. Jeśli więc Wielki Post 
ma być skuteczny, trzeba leczenie 
zacząć od dziś. Siostra Faustyna 
wiele razy pisała, że Bóg na każdą 
chwilę daje konkretną łaskę. Na ko-
lejną chwilę da kolejną łaskę. Nie 
możemy ich marnować, ani odkła-
dać czasu nawrócenia na później. 
Zacznijmy nawrócenie już dziś, tu  
i teraz, a wtedy będzie ono skutecz-
ne w 100 %.

ks. dr. Piotr Spyra 
Dyrektor 

Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji
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W styczniu br. odbyło się spotkanie samorządowców Lubelszczyzny. Miało ono miejsce w Biłgoraju 
i było poświęcone środkom jakie rząd Zjednoczonej Prawicy przekaże w 2018 roku na inwestycje  
na drogach gminnych i powiatowych. Czuję się w obowiązku by zaznajomić Państwa z tym tematem.

Działania rządu, w tym zapisy w bu-
dżecie państwa, nie są wymysłem czy 
fanaberią Prezesa Rady Ministrów, 
Ministrów czy większości sejmowej, 
ale są przejawem odpowiedzialności 
i dbałości o finanse państwa, kondy-
cję budżetu i zabezpieczenie potrzeb 
jakie stoją przed państwem. Jestem 
w stanie zrozumieć rozczarowanie 
niektórych samorządów, że złożone 
przez nich projekty nie otrzymają do-
finansowania w roku 2018 i zapew-
niałem, że kontaktowałem się w tej 
sprawie z Kancelarią Prezesa Rady 
Ministrów. Niestety przynajmniej 
na chwilę obecną środki na drogi 
lokalne w 2018 roku to kwota, taka 
jaka przeznaczona została na ten cel  
w roku 2017, czyli 800 mln zł.
Jestem zwolennikiem dialogu i roz-
mów. Zapewniam, rząd Zjednoczo-
nej Prawicy słucha Polaków i zna 
potrzeby, nie tylko wielkich aglome-
racji miejskich, ale także mniejszych 
miejscowości i gmin. Znane są nam, 
jako partii rządzącej, zapóźnienia 
m.in. w infrastrukturze drogowej, 
których przez 8 lat rządów nie uda-
ło się zlikwidować koalicji PO-PSL. 

Program Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej zo-
stał przyjęty Uchwałą Nr 154/2015 
Rady Ministrów z września 2015 
roku i jest kontynuacją dwóch edy-
cji Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych ustano-
wionych przez Radę Ministrów w 
październiku 2008 oraz wrześniu 2011r.  
W temacie środków na drogi lokal-
ne, kontaktowałem się z Kancelarią 
Prezesa Rady Ministrów, niestety, na 
ten moment nie mamy możliwości 
zwiększyć środki na drogi lokalne. 
Pozostaje kwota 800 mln zł na całą 
Polskę. Jednakże, oprócz tej kwoty, 
w dyspozycji Ministra Rozwoju po-
zostaje suma 300-400 mln zł rezer-
wy, która może być przeznaczona 
na potrzeby społeczności lokalnych,  
w tym na drogi. Dlatego podkreślam, 
że oprócz 800 mln zł na drogi gminne 
i powiatowe, rząd PiS ma inne formy 
wsparcia.
Rząd Zjednoczonej Prawicy konse-
kwentnie realizuje swe założenia. 
Powstaną trzy odcinki drogi ekspre-
sowej S19 o łącznej długości około 
33 km, jako fragment międzynarodo-

wej trasy Via Carpatia. Jesienią 2017r. 
podpisano trzy umowy z wykonaw-
cami. Podpisane umowy, w trybie 
„projektuj i buduj”, dotyczą łącznie  
33 km trasy, od Kraśnika do węzła 
Lasy Janowskie w pobliżu granicy 
Województw Lubelskiego i Podkar-
packiego. Dodam, że nasze działanie 
dla Via Carpatia wygląda tak: 200 ki-
lometrów drogi, 6,4 mld zł, a ostatni 
odcinek S19 w 2024 roku.
Inwestujemy w Polskę Wschodnią. 
Polska Wschodnia 2014-2020 z bu-
dżetem ponad 2 mld euro z UE jest 
programem dedykowanym pięciu 
Regionom, w tym Lubelskiemu. To 
specjalny program przeznaczony na 
wyrównywanie szans rozwojowych 
tych Regionów. Do końca 2017r., wy-
datkowano już około 50% środków 
zaplanowanych na lata 2014-2020 
na duże projekty drogowe i trans-
portowe. Jest nasza odpowiedź na 
potrzeby mieszkańców Regionu  
i tych, którzy korzystają z przejść 
granicznych, tj. budowa Obwodni-
cy Tomaszowa Lubelskiego. Koszt 
to ponad 290 mln zł oraz w dalszej 
perspektywie prace na odcinku dro-
gi S17 Piaski-Hrebenne. Rząd Prawa 
i Sprawiedliwości także poprzez re-
alizację wielkich inwestycji drogo-
wych na terenie Województwa Lu-
belskiego, konsekwentnie realizuje 
politykę zrównoważonego rozwoju 
kraju. Poza dużymi środkami finan-

sowymi przeznaczanymi na inwe-
stycje drogowe z budżetu państwa, 
strona rządowa wspiera również 
działania, których efektem jest m.in. 
pozyskanie środków unijnych na 
wykonanie inwestycji drogowych na 
terenie Polski Wschodniej. Dobrym 
przykładem jest podpisanie umowy 
uruchomiającej fundusze na budowę 
obwodnicy Zamościa, która zostanie 
wykonana ze środków Programu In-
frastruktura i Środowisko 2014-2020. 
To przyniesie blisko 82 mln zł ze-
wnętrznego dofinansowania na po-
prawę infrastruktury drogowej Mia-
sta Zamościa.
Przebudowany ma być odcinek mię-
dzy Frampolem i Gorajcem. Łącznie 
chodzi o 7 km drogi krajowej Nr 74, 
prowadzący w kierunku przejścia gra- 
nicznego w Zosinie. Do końca 2017 
roku Województwo Lubelskie po-
zyskało ponad 1,16 mld zł dotacji  
z Programu Polska Wschodnia. Środ-
ki te pozwolą na zrealizowanie aż 
117 projektów zarówno infrastruktu-
ralnych, jak i skierowanych do firm. 
W województwie zostanie również 
przebudowanych ok. 28 km dróg. 
Rozbudowana zostanie również dro-
ga wojewódzka Nr 835 na odcinku od 
granicy Miasta Lublin do m. Piotr-
ków. Budowa i przebudowa doty-
czyć będzie także DW835 w Lublinie,  
a realizacja projektów w obrębie tego 
samego ciągu drogowego doprowa-

dzi do powstania nowego dogodne-
go połączenia drogi wojewódzkiej 
Nr 835 z siecią dróg ekspresowych. 
W tym ostatnim przypadku umowy 
podpisano w 2017r., a ich wartość to 
około 330 mln zł, w tym ponad 200 
mln zł to dofinansowania z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Planowane zakończe-
nie inwestycji to sierpień/wrzesień 
2019r. Łącznie w Programie Polska 
Wschodnia dofinansowanych z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego zostanie 28 inwestycji 
drogowych, o wartości ponad 2 mld 
zł.
W 2017r. wprowadziliśmy także „Pa-
kiet dla średnich miast” w ramach 
„Strategii na rzecz Odpowiedzialne-
go Rozwoju” - ukierunkowany na 
wyrównanie szans rozwojowych 
wszystkich obszarów. Dotyczy on 
miast powyżej 20 tys. mieszkańców 
oraz miast powyżej 15 tys. mieszkań-
ców będących stolicami powiatów  
(z wyłączeniem miast wojewódz-
kich). W tej chwili jest to 255 miej-
scowości w całej Polsce. Mamy 
konkretny Program Samorządowy 
na kadencję 2018-2022 dla Lubelsz-
czyzny. Zdiagnozowaliśmy bolączki  
i przygotowaliśmy konkretne roz-
wiązania do realizacji.

Poseł na Sejm RP
Piotr Olszówka

R E K L A M A

Inwestycje w infrastrukturę drogową 
oraz program samorządowy PiS dla 
Województwa Lubelskiego
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RDLP w Krośnie przyjazna pracownikom 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie została laureatem konkursu „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom”. 26 lutego br. wyróżnienie z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odbierze 
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Pani Grażyna Zagrobelna,  
z którą rozmawia Alicja Magura.

Nadawanie tytułu Pracodaw-
ca Przyjazny Pracownikom to 
inicjatywa Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” z 2008 roku. 
Pierwszą edycję konkursu pa-
tronatem honorowym objął Pre-
zydent Rzeczpospolitej Polskiej 
Lech Kaczyński i od tej pory od-
bywa się on stale pod patrona-
tem urzędującego prezydenta. 
Celem konkursu jest promowa-
nie pracodawców, którzy wyróż-
niają się w stosowaniu dobrych 
praktyk w zakresie przestrze-
gania przepisów prawa pracy,  
w szczególności przez stabil-
ność zatrudnienia, przestrze-
ganie zasad BHP oraz prawa do 
zrzeszania się w związki zawo-
dowe. Podczas dziewiątej edycji 
wyróżnionych zostało 27 firm 
z całej Polski, z czego tylko 2  
z Podkarpacia. Wśród nich zna-
lazła się Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Krośnie.

Alicja Magura: Witam Panią bar-
dzo serdecznie. Darz bór! 
Grażyna Zagrobelna: Witam. 
Darz bór! 
Jaki stosunek między pracow-
nikiem a pracodawcą powinien 
być zachowany, żeby ta współ-
praca dobrze się układała? 
Przede wszystkim każdy praco-
dawca musi wiedzieć, że nie za-
trudnia niewolnika tylko wolnego 
człowieka. Tym, którzy w to nie 
chcą wierzyć przypominam, że 
na początku XX wieku Rzeczpo-
spolita Polska przystąpiła do Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy, 
podpisując Deklarację Filadelfij-
ską, tym samym nasz kraj przyjął 
pierwszą zasadę: praca nie jest to-
warem. To jest bardzo ważne, by 
zrozumieć istotę jakiegokolwiek 
stosunku pracy jako relacji pomię-
dzy pracodawcą a pracownikiem. 
Pracodawca zleca dany zakres 
działań, zaś pracownik zobowią-
zuje się, że będzie go wykonywał, 
za co dostanie uczciwe wynagro-
dzenie. Każdy pracownik musi 
mieć jasno sprecyzowany zakres 
obowiązków. Musi wiedzieć, że 
za dobre będzie wynagradzany,  
a za złe karany. Powinien też mieć 
pewność, że dostaje szansę; jeże-
li będzie się rozwijał, wychodził 
z inicjatywami, to będzie dobrze 
nagradzany. W leśnym zawodzie 
pracownicy muszą utożsamiać 
się ze swoją profesją, z jej misją 
społeczną. Wtedy praca ma sens 

i daje pożyteczne owoce. Ważne 
jest też, żeby okres próbny trwał 
tylko przez czas niezbędny do 
stwierdzenia przydatności pra-
cownika. On jest oczywiście ko-
nieczny dla obu stron. Bo przecież 
zatrudniony też może uznać, że 
to nie dla niego praca. Przykłado-
wo, nie wyobrażam sobie leśnika, 
który się boi komarów i ucieka na 
widok żmii, czy gubi się w lesie 
tracąc orientację. Tę przydatność 
do zawodu musimy w tym okre-
sie sprawdzić. 
W naszym przypadku ważne jest, 
że posiadamy ponadzakładowy 
układ zbiorowy pracy, gdyż regu-
luje on wiele kwestii nieujętych 
w kodeksie pracy. Staramy się, by 
pracownik wiedział, na co może 
liczyć, na ile ta forma zatrudnie-
nia jest trwała i za co może być 
nagradzany. Ważne też, by pro-
wadzić ciągły dialog na linii pra-
cownik-pracodawca. Nie może 
być tak, że pracownik staje się 
niewolnikiem, zwłaszcza w na-
szym zawodzie, w naszej misji, 
bo wówczas przestaje być sku-
teczny. I to chyba są te najważ-
niejsze warunki.
Czy pochodzi pani z rodziny le-
śników? 
Tak. Mój ojciec był leśniczym,  
ja natomiast na studiach po-
znałam męża, który też jest le-
śnikiem. Jeden z moich synów 
również skończył leśnictwo, w tej 
chwili kończy doktorat z nauk le-
śnych i też poznał swoją żonę na 
studiach leśnych, więc mam jesz-
cze synową, która jest leśnikiem. 
Są to już takie dosyć rozległe ko-
rzenie. Każdy z nas coś wyniósł 
ze swego dzieciństwa i na pewno 
doskonale rozumie zarówno lu-
dzi lasu, jak też las i zachodzące 
tam procesy życiowe. Poza tym 
mamy świadomość ciągłości suk-
cesów i osiągnięć naszych po-
przedników w zakresie hodowa-
nia lasu. To wcale nie jest proste, 
bo żeby las utrzymać w dobrym 
stanie i użytkować jednocześnie, 
trzeba go poznać dogłębnie i czuć, 
a nawet wręcz rozumieć i umieć 
czytać ze zrozumieniem, jak wiel-
ką, żywą księgę. Mogę głośno po-
wiedzieć, że kocham las i jestem  
z tego dumna.
Katolickie Radio Zamość reali-
zuje cykl audycji „Lasy na Kre-
sach”, by opowiedzieć radiosłu-
chaczom co się dzieje w lesie i jak 
wygląda praca leśników. Wra-

cając do tematu relacji pracow-
nik-pracodawca. Obecnie więk- 
szość pracowników Lasów Pań-
stwowych ma umowę na czas 
nieokreślony. Ale dawniej tak 
nie było?
W czasach PRL-u o wielu spra-
wach pracowniczych decydo-
wały komitety PZPR, zarówno 
w zakładach pracy, gminach, po-
wiatach, województwach czy na 
szczeblu centralnym. Jeśli jakiś 
leśnik podpadł tej partyjnej wła-
dzy, był eliminowany. Jak się to-
warzyszowi niepartyjny leśniczy 
nie spodobał, to zmieniało się go 
na innego oddanego partii. Od-
woływało się taką osobę, podając  
w uzasadnieniu, np. brak zaufa-
nia. Przypomnę, że o tym, kto 
może być nadleśniczym decydo-
wał sekretarz wojewódzki PZPR, 
o zastępcy nadleśniczego - sekre-
tarz powiatowy, a o mianowaniu 
leśniczych decydowały władze 
gminne. Muszę jednak podkre-
ślić, że wielu leśników, mimo bra-
ku przynależności do partii, wier-
nie służyło polskim lasom, nie 
mając perspektyw na awans i za 
najniższe wówczas wynagrodze-
nie. Takie to były czasy, ale warto 
o tym pamiętać. 
Powołanie na stanowisko to jest 
dla pracownika najgorsza forma 
zatrudniania. Obecnie na 26 000 
leśników zarządzających w sumie 
1/3 powierzchni Polski, ponoszą-
cych ogromną odpowiedzialność 
materialną za stan tych lasów, 
tylko dyrektorzy i nadleśniczowie 
są powoływani. Ale w tamtych 
czasach leśniczy również był po-
woływany. 
Pracowała Pani w nadleśnictwie 
w rodzinnych Oleszycach, kiedy 
29 stycznia 2017 r. po raz drugi 
objęła Pani stanowisko Dyrek-
tora RDLP w Krośnie, zastępu-
jąc odchodzącego na emeryturę 
dyrektora Bogusława Famiel-
ca. Pierwszy raz pełniła Pani 
tę funkcję w latach 1998-2001, 
będąc pierwszą kobietą na tym 
stanowisku w Polsce. Czy miała 
Pani obawy o to, jak będzie po-
strzegana przez środowisko?
Oleszyce nie są moim rodzinnym 
miastem - jestem poznanianką. 
W Oleszycach praktycznie roz-
poczęłam pracę zawodową. Nie 
miałam tego rodzaju obaw, bo  
w tym „świecie męskim” już 15 lat 
pracowałam, a wcześniej żyłam 
w nim jako dziecko leśniczego. 

Nigdy nie potrzebowałam pod-
kreślania faktu, że jestem kobietą. 
Nie żądałam w stosunku do siebie 
jakichś nadzwyczajnych przywi-
lejów, ale też starałam się być za-
wsze samodzielna, bez potrzeby 
wsparcia. Każdy z nas musi na to 
zapracować.
Wracając do konkursu „Pra-
codawca Przyjazny Pracowni-
kom”. To pracownicy zgłosili Pa-
nią do tego plebiscytu. To miłe 
podsumowanie swojej pracy?
Myślę, że to jest chyba najważ-
niejsze wyróżnienie, jakie otrzy-
małam. A przecież dostawałam 
medale: Pro Patria, Pro Memoria 
czy Krzyż Zasługi. Często ludzie 
zastanawiają się, czy można 
być dobrym dyrektorem, jeżeli 
się było dobrym związkowcem? 
Można, bo jednemu i drugie-
mu chodzi o to samo. Dobry 
związkowiec nie będzie żądał 
nadmiernych przywilejów dla 
pracowników kosztem firmy. 
Dobry dyrektor tak samo. Muszę 
być nieskromna i pochwalić się,  
że jestem współautorką ustawy 
o lasach, która została uchwa-
lona w 1991 r. i weszła w życie 
w roku 1992. Formułę działania 
Lasów Państwowych zaczerp-
nęliśmy z okresu międzywojen-
nego, kiedy pierwszy dyrektor 
Lasów Państwowych, Adam Lo-
ret, opracował formułę działania 
tej organizacji, która świetnie się 
sprawdziła. Zaadaptowaliśmy z 
niej wewnętrzne mechanizmy 
finansowe, które pozwalają wy-
równywać niedobory w jednych 
jednostkach, kosztem drugich,  
a wszystkie jednostki 10% przy-
chodów składają na jeden fun-
dusz leśny. Z tych pieniędzy wdra- 
żamy działania rozwojowe i wy-
równujemy niedobory w nadle-
śnictwach, które nie są w stanie,  
z różnych powodów, same na 
siebie zapracować. Pomagamy 
również innym: samorządom, 
parkom narodowym oraz tym,  
z którymi współpracujemy. Two-
rząc ustawę byłam młodą dziew-
czyną, niektóre rzeczy mi się nie 
podobały, ale umiałam słuchać. 
Potem trzeba było ustawę wdro-
żyć. Wielu ludzi nie wierzyło 
wówczas, że Lasy Państwowe 
można tak zrekonstruować, że 
będą one w stanie same się utrzy-
mać i jeszcze dokładać do naro-
dowej skarbonki. Minęło 27 lat  
i to doskonale działa, co uważam 

również za swój osobisty sukces 
zawodowy.
Była pani inicjatorką powołania 
Fundacji Pomocy Leśnikom, 
która wspiera leśników w trud-
nych sytuacjach. Skąd pomysł 
na utworzenie takiej fundacji?
Uczestniczyłam w przeżywaniu 
dwóch przykrych przypadków. 
W pierwszym bardzo zasłużona 
dla Lasów osoba zachorowała na 
białaczkę, leczenie było drogie. 
Chcieliśmy jej pomóc ze środków 
Lasów Państwowych, ale okazało 
się, że nie ma takich prawnych 
możliwości. Drugi przypadek to 
leśniczy w leśnictwie Radawa 
z Nadleśnictwa Jarosław, który 
próbował walczyć z mafią zajmu-
jącą się kradzieżą drewna. Wal-
czył skutecznie, więc najpierw 
niszczono mu samochód, później 
spalono nowy dom drewniany  
i człowiek w wieku 50 lat został 
bez niczego. Wtedy ogłosiliśmy 
zbiórkę na rzecz tego leśnicze-
go. Akurat były obchody 20-le-
cia RDLP w Krośnie. Po jakimś 
czasie poszkodowany leśniczy 
przyjechał do mnie, podziękował 
za wsparcie, ale ponieważ otrzy-
mał też inną pomoc - postanowił 
wykorzystać tylko część zebra-
nych pieniędzy i zaproponował, 
aby pozostałe środki zachować 
dla kolejnej potrzebującej osoby. 
Wówczas wpadłam na pomysł 
zawiązania Fundacji. Napisałam 
szkielet statutu i po prawie pół 
roku bojów, udało nam się ją za-
rejestrować. Fundacja działa od 
2000 roku, a całość pieniędzy, 
które otrzymuje od darczyńców, 
przekazuje na rzecz leśników, 
emerytów i ich rodzin, znajdu-
jących się w życiowej potrzebie. 
Dzięki Fundacji możemy poma-
gać, ale też poznać rozmiar nie-
szczęść, dotykających ludzi w le-
śnych rodzinach. 
Dziękując za rozmowę zachę-
cam do słuchania audycji „Lasy 
na Kresach” w każdy piątek  
o godz. 17:10, które poświęco-
ne są działalności nadleśnictw 
Lubaczów, Narol i Oleszyce, 
wchodzących w skład Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Krośnie.
Dziękuję. Darz bór!

Alicja Magura
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Zostań producentem własnej energii elektrycznej!

W Polsce promieniowanie sło-
neczne to ok. 1000 kWh/m2  
w ciągu roku! Działanie instala-
cji polega na produkcji energii  
w ciągu dnia - od świtu aż do 
zmierzchu. Oznacza to, że insta-
lacja o mocy 1 kWh, rocznie po-
trafi dostarczyć około 1000 kWh 
energii elektrycznej. Aktualnie 
mamy do czynienia z udoskona-
laniem technologii i znaczącym 
spadkiem kosztów instalacji 
ogniw fotowoltaicznych. Dzię-
ki temu stały się one ogólnodo-
stępne. Jeżeli chodzi o schemat 
działania instalacji fotowolta-
icznych, polega on na tym, że 
panele zawarte w systemie, pod 
wpływem energii słonecznej 
wytwarzają prąd stały. Dzięki za-
montowanemu falownikowi zo-
staje on przekształcony w prąd 
zmienny o parametrach, które 
odpowiadają sieci publicznej. 
Zainstalowany inwerter sprawia, 
że prąd wyprodukowany samo-
dzielnie jest wykorzystywany 
w pierwszej kolejności, przed 
prądem z sieci. Jeżeli wytwo-
rzymy nadmiar własnej energii, 
odsprzedajemy go poprzez licz-
nik dwukierunkowy do Zakładu 
Energetycznego. Jeżeli zaś ma 
miejsce sytuacja odwrotna i wy-
korzystujemy więcej prądu niż 
wyprodukowaliśmy w danym 
momencie, niedobór jest pobie-
rany z sieci publicznej. 

Jeżeli chodzi o przyłączenie na-
szej instalacji do sieci, jest to 
uregulowane w art.7 ustawy Pra-
wo energetyczne (Dz. U. z 2012r.  
Nr 1059 z późn. Zm.) Zgodnie  
z wymienioną ustawą mikroin-
stalacją jest obiekt o zainstalo-
wanej łącznej mocy elektrycznej 
nie większej niż 40kW, przyłą-
czonej do sieci elektroenerge-
tycznej o napięciu znamiono-
wym niższym niż 110kV. Aby 
przyłączyć instalację, należy 
zgłosić chęć jej przyłączenia w 
przypadku gdy moc zainstalo-
wana w mikroinstalacji nie jest 
większa niż moc przyłączeniowa 
obiektu i jeśli jest on przyłączony 
do sieci jako odbiorca końcowy. 
Można również złożyć wniosek 
o przyłączenie do PGE Dystry-
bucja S.A. W takim wypadku  
moc zainstalowana mikroinsta-
lacji może być większa od mocy 
przyłączeniowej jego obiektu lub 
w przypadku gdy budynek nie 
jest przyłączony do sieci. Przyłą-
czenie jest nieodpłatne. Ponadto 
nie trzeba mieć pozwolenia na 
montaż, wystarczy zgłosić insta-
lację po wykonanym montażu. 
1 lipca 2016 roku wprowadzo-
na została nowelizacja ustawy  
o Odnawialnych Źródłach Ener-
gii. Najważniejszą zmianą jest 
usunięcie systemu taryf gwaran-
towanych i systemu bilansowa-
nia z uwzględnieniem sprzedaży 

nadwyżek za 100% ceny hurto-
wej URE, czyli systemu dotych-
czas obowiązującemu. 
W zamian za to został wprowa-
dzony system upustów. Pole-
ga on na oddawaniu nadwyżek 
energii do sieci PGE za darmo, 
aby następnie odebrać ten prąd 
w momentach niedoboru pro-
dukcji energii przez instalację.
W ustawie o Podatku Rolnym 
wprowadzono 25% ulgi dla rolni-
ków z tytułu wydatków poniesio-
nych na zakup i zainstalowanie 
urządzeń do wykorzystywania 
w celach produkcyjnych odna-
wialnych źródeł energii - jeżeli 

wydatki te nie zostały sfinan-
sowane w całości lub w części  
z udziałem środków publicz-
nych. Ulga inwestycyjna przy-
znawana jest po zakończeniu 
inwestycji i polega na odliczeniu 
od należnego podatku rolnego 
w wysokości 25% udokumento-
wanych rachunkami nakładów 
inwestycyjnych. 
Instalacje fotowoltaiczne niosą 
ze sobą wiele zalet. Między in-
nymi ogromną zaletą jest szyb-
kość instalacji. Doświadczonej 
ekipie zajmuje to do dwóch dni. 
Ponadto inwestycja w systemy 
fotowoltaiczne przynosi po pew-

nym czasie korzyści finansowe  
i zwiększa bezpieczeństwo ener-
getyczne, które nie jest zapew-
nione, ze względu na zły stan 
systemu elektroenergetycznego.  
Kolejną zaletą jest bezobsłu-
gowość. Prawidłowo zainsta-
lowane panele nie wymagają 
praktycznie żadnych nakładów 
pracy podczas eksploatacji i są  
w stanie pracować przez wiele 
lat. Panele wykorzystują wszech-
obecne promieniowanie sło-
neczne, więc dostęp do nich jest 
nieograniczony. Ogromną zaletą 
instalacji fotowoltaicznych jest 
właśnie wykorzystywanie pro-
mieniowania słonecznego, co 
nie ma żadnego negatywnego 
oddziaływania na faunę i florę. 
Jest to technologia bezemisyjna, 
więc eksploatacja nie powoduje 
powstawania szkodliwych sub-
stancji.
Firma Goldsun od lat zajmuje się 
instalacją systemów fotowolta-
icznych. Mamy na koncie setki 
zainstalowanych paneli i setki 
zadowolonych klientów. Gold-
sun kompleksowo zajmie się 
każdym klientem, pomagając 
mu w załatwieniu niezbędnych 
formalności. 
W tej chwili wprowadziliśmy 
specjalną ofertę dla osób chcą-
cych zostać producentami wła-
snej energii: 
Osoba, która zadzwoni do na-
szego biura i powoła się na 
„Roztoczański Głos”, otrzyma 
5% upustu na zakup instalacji 
fotowoltaicznej. Ilość udzielo-
nych upustów jest ograniczo-
na, więc zachęcamy do kontak-
tu w najbliższym terminie. 

Mat. GOLDSUN

Czego potrzeba by stać się producentem własnej, darmowej energii elektrycznej? Wystarczy zamontować moduły 
fotowoltaiczne i podłączyć je do falownika zmieniającego prąd stały na zmienny. Takie urządzenie sprawia, że każdy 
posiadacz domu może cieszyć się darmowym, ekologicznym i niewyczerpalnym źródłem energii prosto ze słońca!
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Dla Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość
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Ofiary złożone przy okazji modlitw, będą przeznaczone na rozbudowę i modernizację Katolickiego Radia Zamość.
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TRUSKAWIEC położony 90 km 
na południe od Lwowa na przed-
górzu Karpat, to jedno z najstar-
szych i najbardziej uznanych 
uzdrowisk w Europie, gdzie od 
ponad 100 lat funkcjonują licz-
ne zakłady lecznicze i obiekty 
sanatoryjne. Na światową uni-
kalność uzdrowiska składają się 
3 podstawowe czynniki: czyste 
powietrze tworzące swoisty mi-
kroklimat, unikalna woda lecz-
nicza „Naftusia” z licznych po-
kładów wód mineralnych oraz 
sól lecznicza „Barbara”. Naftusia 
to lekko zmineralizowana wo-
dorowęglanowa woda z ma-
gnezem i wapniem, z wysoką 
zawartością substancji organicz-
nych pochodzenia naftowego. 
Ma właściwości moczopędne, 
żółciopędne i przeciwzapalne. 
Regularne zażywanie powoduje 
wypłukiwanie małych kamieni 
z dróg moczowych i żółciowych, 
zapobiega tworzeniu kamieni, 

zmniejsza stany zapalne, nor-
malizuje metabolizm, odnawia 
komórki wątroby, usuwa tok-
syny oraz zwiększa aktywność 
układu pokarmowego, trzustki 
i gruczołów wydzielania we-
wnętrznego. W Truskawcu znaj-
dują się największe na świecie 
pokłady ozokerytu (wosku ziem-
nego) - naturalnego minerału 
izo-parafinowego, który zawiera 
liczne substancje czynne biolo-
gicznie wykorzystywane w pelo-
idoterapii. Ozokeryt stosowany 
do okładów miejscowych lub 
na całe ciało, to swoista odmia-
na borowiny. Działa przeciwza-
palnie, przeciwskurczowo oraz 
przeciwbólowo, poprawiając ho- 
modynamikę w zagrożonych  
i uszkodzonych organach. Działa 
uspokajająco na centralny układ 
nerwowy. 
DIAGNOSTYKA I LECZENIE
W uzdrowisku prowadzone są 
badania lekarskie i diagnostycz-

ne w 28 klinicznych i 14 bio- 
chemicznych laboratoriach: im-
munologicznym, klinikobakte- 
riologicznym, immunoenzyma-
tycznym, gabinetach funkcjo-
nalnej diagnostyki układu ser-
cowo-krążeniowego, endoskopii 
i oddziałach obrazowania me-
todą rezonansu magnetyczne-
go. Na bazie wody mineralnej i 
innych naturalnych czynników 
w uzdrowisku wykorzystuje się 
balneoterapię, ozokerytoterapię 
oraz leczenie fizjoterapeutycz-
ne. Specjaliści z wieloletnim 
doświadczeniem zapewniają 
odpowiednie programy leczni-
cze i rehabilitacyjne opracowane  
z uwzględnieniem naukowych 
standardów oraz najnowszej wie- 
dzy dotyczącej leczenia uzdro-
wiskowego. Oprócz programów 
profilaktyki skutecznie stosuje 
się tutaj programy leczenia cho-
rób współistniejących układu 
sercowo-krążeniowego, nerwo-

wego, narządów ruchu i układu 
moczowo-płciowego. Specjaliści 
pomogą w wyborze programu  
i zagwarantują skuteczne lecze-
nie oraz wygodny odpoczynek. 
Bardzo ważnym elementem 
kompleksowego leczenia jest 
żywienie dietetyczne, które jest 
dobierane wg. wskazań leka-
rza, a w razie potrzeby możliwa 
jest konsultacja z dietetykiem. 
RELAKS I URODA
Oprócz tradycyjnych metod le-
czenia w Truskawcu aktywnie 
rozwija się SPA, którego pod-
stawą jest uzdrawiająca siła 
borowiny i wód mineralnych.  
W Truskawcu funkcjonuje kilka-
naście różnorodnych ośrodków 
SPA, oferujących pełną gamę za-
biegów, m.in. zabiegi w łaźniach 
parowych (ponad 30 różnego ro-
dzaju saun i basenów z wodami 
mineralnymi Truskawca i Morza 
Martwego). W wielu obiektach 
znajdują się Centra Kosmetolo-

gii oferujące m.in. kompleksową 
pielęgnację ciała i twarzy, zabiegi 
kriologiczne, programy antysta-
rzeniowe, maski i inne. Na miej-
scu dostępne są niestandardowe 
zabiegi medyczne, min.: hiru-
doterapia (leczenie pijawkami), 
ozonoterapia, akupunktura oraz 
delfinoterapia.
DOJAZD
Najbardziej komfortowy dojazd 
oferuje Biuro Turystyczne QU-
AND, dowożący kuracjuszy bu-
sami lub autokarami pod drzwi 
obiektów sanatoryjnych i z po-
wrotem. Takie wyjazdy od wio-
sny będą organizowane w każdą 
niedzielę.
CENY turnusów 8-dniowych 
zaczynają się już od 790zł i za-
wierają zakwaterowanie, posił-
ki, konsultacje lekarskie oraz od  
3 do 5 zabiegów dziennie.
Więcej szczegółów na stronie 
www.truskawiec.info.

Materiał nadesłany
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