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Nie zastąpi Ciebie nikt
Choć stwierdzenie, że Jan Paweł II był Polakiem wydaje
się oczywiste, to jednak setna rocznica jego urodzin każe
nam jeszcze bardziej pochylić się nad tym, co to oznacza. Święty, wywodzący się
z danego kraju mówi nie tylko
o tym, że ziemia ta potrafi zrodzić człowieka stojącego przy
Bogu, ale wskazuje przede
wszystkim drogę, którą jego
rodacy winni kroczyć.
Wielu z nas pamięta pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.
Większość z nas, potrafi przywołać najważniejsze wydarzenia z jego życia, a niekiedy podać nawet ich dokładną datę.
Wielokrotnie wspominamy jego
dzieciństwo w Wadowicach,
trudne dla niego czasy polityki
i początki seminarium, pamiętne konklawe, zamach na jego
życie, a nawet to, że po maturze
wraz z przyjaciółmi chodził na
kremówki. Jednak to nie świadczy o jego świętości. W setną
rocznicę urodzin Karola Wojtyły, zwykłego chłopca, który miał
stać się papieżem i świętym
człowiekiem warto zastanowić
się nad tym, kim tak naprawdę
był, co głosił. W myśl słów, które
powiedział 7 czerwca 1991 roku
w Kaliszu „Wy mi nie klaszczcie,
wy mnie słuchajcie”, przyjrzyjmy
się temu, co tak naprawdę głosił
święty Jan Paweł II.
Nie sposób przypomnieć wszystkich jego słów, poglądów czy
dokumentów, które były tak liczne. To spod jego ręki wyszło 14
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encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 13 konstytucji apostolskich,
45 listów apostolskich, 29 dokumentów, tysiące listów papieskich, a także kilka pozycji
książkowych. Są jednak treści,
które wybrzmiewały przy niemal
każdym spotkaniu z wiernymi.

Mowa tu choćby o szacunku do
życia, patriotyzmie, nauce społecznej czy chociażby prawach
człowieka.
My, którzy często nazywamy
siebie pokoleniem JP II powinniśmy pamiętać o słowach,
które głosił Święty, a u których

podłoża zawsze znajdowała się
Ewangelia. Niemal każdego roku
w Polsce podnoszona jest problematyka aborcji, a mianowicie
możliwości dokonywania jej jako zwykłego zabiegu. Nie dostrzega się w dzieciach nienarodzonych człowieka, który już

obdarzony duszą nieśmiertelną,
ma prawo do własnego życia.
Wśród tych, którzy kilkadziesiąt
lat temu wiwatowali na cześć
pielgrzymującego do Polski Jana
Pawła II stali także ci, którzy
dziś idą w pierwszym rzędzie w
czarnych marszach czy mówią o

tak zwanym „piekle kobiet”. Jan
Paweł II pisząc encyklikę Evangelium Vitae nigdy nie potępił
kobiet, które dokonały aborcji.
Wręcz przeciwnie, zawsze wyrażał się o nich jako o tych, które
Kościół winien przygarnąć do
siebie i pomóc, gdyż cierpie-

nie psychiczne i duchowe jest
w nich przygniatające. Sam akt
aborcji nazywał wprost zabójstwem. Dla niego poczęte dziecko miało niezbywalną godność
człowieka. Bez znaczenia, czy
było zdrowe czy chore, zawsze,
a może szczególnie w obliczu

choroby, domagało się opieki jako bezbronne, nie mogące
samo zabrać głosu.
„...można mówić w pewnym sensie o wojnie silnych przeciw bezsilnym: życie, które domaga się większej życzliwości, miłości i opieki,
jest uznawane za bezużyteczne
lub traktowane jako nieznośny
ciężar, a w konsekwencji odrzucane na różne sposoby. Człowiek,
który swoją chorobą, niepełnosprawnością lub — po prostu —
samą swoją obecnością zagraża dobrobytowi lub życiowym
przyzwyczajeniom osób bardziej
uprzywilejowanych, bywa postrzegany jako wróg, przed którym należy się bronić albo którego
należy wyeliminować. Powstaje
w ten sposób swoisty ‘spisek przeciw życiu’.” (EV 12).
Jan Paweł II jednocześnie przypomina, że kobietom oczekującym na narodzenie dziecka należy się odpowiednia
pomoc, gdyż wielokrotnie są
one pozostawione samym sobie
lub trwają w otoczeniu próbującym wywrzeć na nich nacisk
i namawiającym do aborcji.
CIĄG DALSZY NA STR. 2
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Felieton
CIĄG DALSZY ZE STR. 1

W Kaliszu Papież Polak ukazując niebezpieczeństwo aborcji
zwraca się wprost do swoich rodaków: „Wiele razy powtarzam
– i jestem tego pewny – że największym niebezpieczeństwem
zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno
zabić własne dziecko, cóż może
powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali?
Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest Ten, kto je stworzył. (...)Umiłowani Bracia i Siostry, bądźcie solidarni z życiem.
Wołanie to kieruję do wszystkich
moich rodaków bez względu na
przekonania religijne. Do wszystkich ludzi, nie wyłączając nikogo.
Z tego miejsca jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałem w październiku ubiegłego roku: naród,
który zabija własne dzieci, jest
narodem bez przyszłości. [Wierzcie, że nie było mi łatwo to powiedzieć. Nie było mi łatwo powiedzieć to z myślą o moim narodzie,
bo ja pragnę dla niego przyszłości,
wspaniałej przyszłości.]”.
Czy nam jako Polakom i naśladowcom świętego Papieża Polaka wolno w takim razie
wypowiedzieć się przeciwko
życiu? Nie odrzucił nigdy kobiet
i ich praw, jak wiele osób mogłoby przypuszczać. To właśnie
on w liście Mulieris Dignitatem
(O godności kobiety) podkreślał,
że należy jej się równość w traktowaniu i wszelki szacunek.
Tematem, obok którego nie
sposób przejść obojętnie jest
patriotyzm i podejście Jana
Pawła II do Polski, jako matki.

Tuż po wybraniu go na Stolicę
Piotrową powiedział: „jeszcze
przeżywamy wielki smutek z powodu śmierci naszego ukochanego papieża Jana Pawła I, a oto
najdostojniejsi kardynałowie już
powołali nowego Biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju... z dalekiego, lecz zawsze tak
bliskiego przez łączność w wierze
i tradycji chrześcijańskiej”.
Przez cały swój pontyfikat mówił o Polsce, tęsknił za nią i nieustannie pamiętał o niej w modlitwie.
Każdy z nas z pewnością pamięta te momenty, w których
pojawiając się w ojczyźnie klękał, by ucałować polską ziemię. To nie był zwykły, łzawy
gest. To było świadectwo jego
życia, miłości i troski. W roku
1983 na lotnisku w Okęciu powiedział: „Pocałunek złożony
na ziemi polskiej ma jednak dla
mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach
matki — albowiem Ojczyzna jest
naszą matką ziemską. Polska jest
matką szczególną. Niełatwe są jej
dzieje, zwłaszcza na przestrzeni
ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na
nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”.
Błagając Boga i wołając „Niech
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”, podkreślał,
czym jest ojczyzna jako dar od
Boga. Wielokrotnie opierał się
na kulturze i miłości, „która obejmuje dzieła rodaków i owoce ich
geniuszu” (Pamięć i tożsamość).
Cytując Norwida, Mickiewi-

cza, nawiązując do ks. Ignacego Skorupki czy też ks. Jerzego
Popiełuszki ukazywał wartość
ojczyzny jako tej, dla której
warto podejmować wyrzeczenia, a niekiedy nawet poświęcić życie. Ze łzami w oczach
wspominał miejsca swego dorastania i z radością wracał do
tych miejsc. Wiedział, ile krwi
i cierpień kosztowała wolność
Polski. To właśnie historia podnosiła wartość jego ojczyzny.
W roku 1983 na Jasnej Górze
Jan Paweł II powiedział: „Czuwam - to znaczy także: czuję się
odpowiedzialny za to wielkie,
wspólne dziedzictwo, któremu na
imię Polska. To imię nas wszystkich określa. (...) To, co kosztuje, właśnie stanowi wartość.
Nie można zaś być prawdziwie
wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości. Nie
pragnijmy takiej Polski, która by
nas nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim,
co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się
wzbogacić to dziedzictwo”.
To na nas, następnych pokoleniach spoczywa odpowiedzialność za to, co pozostawili nam nasi przodkowie. Nie
wolno nam w żaden sposób
zapomnieć o historii Polski,
jej poświęceniu, a nawet o jej
symbolach narodowych. Pojawia się wiele akcji, które pragną
wskrzesić duch patriotyzmu
w ojczyźnie.
Przykładem może być chociażby organizowany przez Urząd
Marszałkowski w Lublinie

program „Warto być Polakiem”
nawołujący do organizowania
konkursów, wydarzeń i innych
inicjatyw, sportowych czy publicystycznych nawołujących
do patriotyzmu, krzewieniu
miłości i dumy do polskiej
historii i jej dziedzictwa. Ze
względu na pandemię wiele
ważnych wydarzeń o charakterze patriotycznym zostało odwołanych lub przeniesionych
na inny termin. Marszałek Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Michał Mulawa zachęcają mieszkańców województwa
lubelskiego do wszelkiej aktywności w dziedzinie rozbudzania ducha narodu. Do akcji
wspieranej finansowo przez
Urząd Marszałkowski może
przyłączyć się każdy. Szczegóły
programu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego.
Rok 2020 jest szczególny dla
naszego kraju. To właśnie teraz obchodzimy 100 rocznicę
urodzin Jana Pawła II, oczekujemy beatyfikacji Sługi Bożego
kardynała Stefana Wyszyńskiego, pamiętamy o rocznicy Powstania Warszawskiego,
a także o rocznicy Lubelskiego
Lipca ‘80. Polsce należy się szacunek i pamięć, bo wiele kosztowała nas jej wolność.
Szacunek należy się nie tylko
Polsce, ale i każdemu Polakowi,
każdemu człowiekowi. Papież
nawiązując do Ewangelii oraz
Deklaracji Praw Człowieka podczas przemówienia w siedzibie

UNESCO (1980 r) powiedział:
„Trzeba tego człowieka po prostu
miłować dlatego, że jest człowiekiem - trzeba wymagać dla niego
miłości ze względu na szczególną
godność, jaką posiada”.
Nie ma mowy o tym, byśmy kochali silnych, zdrowych czy też
tych, których po prostu lubimy,
bo mają podobne poglądy do
naszych bądź odpowiada nam
ich status materialny. Jan Paweł II nie segregował ludzi na
lepszych i gorszych, pobożnych
i grzesznych – dla niego każdemu człowiekowi należał się
szacunek ze względu na godność, jaką nadał mu sam Bóg,
kształtując go w łonie matki.
W tym roku, ze względu na
pandemię nie będziemy mogli
świętować Zamojskiego Dnia
Papieskiego, jak to miało miejsce każdego roku. Do tej pory
w rocznicę pobytu Ojca Świętego w Zamościu wspólnie świętowaliśmy pamiętając o tym
Wielkim Polaku. Tym razem
będzie to niemożliwe. Jednak
poprzez realizację słów Papieża, możemy najlepiej oddać
cześć polskiemu świętemu.
Być może bez hucznego koncertu, ale z pewnością pozostanie żywy w naszych sercach.
Jedne z ostatnich słów Jana
Pawła II w Polsce w roku 2002
brzmiały: „Ojczyzno moja kochana, Polsko! Bóg Cię wywyższa
i wyszczególnia, ale umiej być
wdzięczna!”
Ewa Monastyrska

Drodzy Przyjaciele!
Katolickie Radio Zamość jest powołane do służby. Służy przede
wszystkim słuchaczom informacjami, reportażami, modlitwą, katechezą, audycjami, transmisjami
i dobrym słowem, ale też pełni różnorakie funkcje promocyjne i edukacyjne. Aby ta działalność mogła
być jak najbardziej owocna chcielibyśmy zaprosić Was do wspierania naszej rozgłośni poprzez:
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Lasy na Kresach

Bioróżnorodnie w lasach
Mówiąc o bioróżnorodności możemy stwierdzić, że jest to zróżnicowanie
wszystkich żywych organizmów występujących na ziemi - zarówno
tych lądowych, jak i wodnych. My w głównej mierze skupimy się na
różnorodności biologicznej występującej w lasach naszego regionu.
Dobrym przykładem wzbogacania bioróżnorodności w ekosystemach leśnych jest wprowadzanie podczas sadzenia lasu roślin
krzewiastych, których zadaniem
jest tworzenie stref przejściowych na granicy pole – las oraz
budowy niższych pięter lasu.
Dzięki takim działaniom znacznie poprawia się kondycja drzewostanów. Wprowadzane krzewy
dodatkowo powodują większą
penetrację podłoża przez systemy korzeniowe, zabezpieczając
las przed erozją, a opadające liście
z czasem zamieniające się w ściółkę, wzbogacają glebę w substancje pokarmowe. Dodatkowo poprawiają się właściwości fizyczne
i mechaniczne gleby; mają one
również pozytywny wpływ na
życie organizmów przyśpieszających rozkład materii organicznej.
Ponadto wprowadzanie gatunków biocenotycznych zapewnia
zwiększenie liczby nisz ekologicznych, pozytywnie wpływających
na bogactwo fauny drapieżców
i pasożytów pomagającym leśnikom w walce z groźnymi roślinożercami powodującymi znaczne
osłabienie lasu, a z czasem i ich
zamieranie. Dobrym przykładem
takiego działania jest wystąpienie
na terenie Nadleśnictwa Oleszyce w latach 90-tych gradacji borecznika, bardzo groźnego owada uszkadzającego drzewostany
sosnowe. Podczas kontroli jesiennych poszukiwań, ich występowanie znacznie przekraczało
dopuszczalne ilości. Wydawało
się konieczne zastosowanie zabiegów agrolotniczych z wykonaniem oprysków chemicznych.
Wiosną, gdy spodziewaliśmy się
masowego pojawienia szkodników, okazało się, że środowisko
leśne obroniło się same. 90% kokonów borecznika zimujących
w ściole zostało zniszczone przez
pożyteczne owady pasożytnicze
i grzyby. Nie trzeba było wykonywać drastycznych zabiegów zwalczających. Jest to przykład reakcji
środowiska leśnego na szkodnika
owadziego. Duży wpływ na takie
zachowanie się środowiska miały
występujące tam krzewy.
Na terenie Nadleśnictwa Oleszyce
od dłuższego czasu wprowadzamy gatunki krzewiaste do lasu,
ale także wzdłuż dróg, nie tylko leśnych ale i publicznych oraz szlaków i ścieżek turystycznych. Ma
to na celu poprawienie warunków

bezpieczeństwa, dodatkowo jest
to nie tylko miłe dla oka, ale również wzbogaca bazę pokarmową
dla występującej tam fauny.
W szkółce leśnej Kolonia produkujemy gatunki krzewiaste, które
wprowadzamy do znacznej części
lasów na terenie RDLP Krosno. Do
najczęściej hodowanych przez nas
sadzonek gatunków krzewiastych
należą:
Bez czarny (Sambucus nigra L.),
charakteryzujący się szybkim
wzrostem zwłaszcza na glebach
bogatych w próchnicę i wilgoć.
Należy do grupy gatunków cienioznośnych, świetnie nadaje się do

statecznej wilgotności. Źle wpływają na niego gleby nadmiernie
przesuszone jak i zbyt mocno
uwilgotnione. Jest to gatunek
cienioznośny, zatem należy go
wprowadzać pod osłoną drzewostanu.
Głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata), który najlepiej rośnie na
cięższych gliniastych podłożach.
Związany jest z lasami mieszanymi.
Głóg jednoszyjkowy (Crataegus
monogyna) gatunek bardziej
światłożądny, spotykany na
siedliskach borów mieszanych
w prześwietlonych miejscach.

Cis w doniczce gotowy do posadzenia w lesie (fot. Nadleśnictwo Oleszyce)

wprowadzania na żyznych siedliskach.
Bez koralowy (Sambucus racemosa L.), który w porównaniu z wyżej wymienionym bzem czarnym
ma mniejsze wymagania co do
żyzności i wilgotności gleb. Można go wprowadzać w siedliskach
żyznych, ale równie dobrze poradzi sobie na glebach siedlisk borowych. Bardzo często możemy go
spotkać w pełnym świetle na skrajach drzewostanu.
Cis pospolity (Taxus baccata L.),
do swojego swobodnego rozwoju potrzebuje gleb żyznych o do-

Kalina koralowa (Viburnum opulus
L.), występuje na żyznych siedliskach w lasach liściastych, dodatkowo dobrze znosi ocienienie.
Rokitnik pospolity (Hippophae
rhamnoides L.), charakteryzuje się
niewielkimi wymaganiami siedliskowymi. Dobrze rośnie na suchych i piaszczystych glebach.
Trzmielina zwyczajna (Euonymus
europaea L.), do swojego rozwoju
potrzebuje gleby żyzne i wilgotne.
Często spotykana w lasach liściastych jak i lasach mieszanych.
Oprócz wyżej wymienionych gatunków do ekosystemów leśnych

Kwitnący kwiatostan bzu czarnego (fot. Nadleśnictwo Oleszyce)

wprowadzane są również: Jabłoń,
Jarząb pospolity, Czereśnię ptasią, Berberys pospolity, Czeremchę zwyczajną, Dereń świdwę,
Jałowiec pospolity, Kruszynę pospolitą, Leszczynę pospolitą, Ligustr pospolity, Różę dziką, Śliwę
ałyczę, Szakłak pospolity, Śliwę
tarninę czy też Suchodrzew pospolity.
W przestrzeni ostatnich lat z roku na rok zwiększa się udział
wprowadzanych gatunków krzewiastych. Od roku 2017 do chwili
obecnej nasze lasy wzbogaciły się
o blisko 13 tys. szt. krzewów. Wśród
gatunków najczęściej wprowadzaliśmy bez czarny (2 560 szt.), jarząb
pospolity (4 910 szt.), kalina koralowa (1 380 szt.) i wiele innych.
Wszystkie z pewnością przyczyniły się do wzbogacenia środowiska
leśnego.
Dodatkowo na terenach leśnych
z dużym udziałem siedlisk borowych w celu poprawienia różnorodności biologicznej leśnicy
stosują ogniskowo-kompleksową
metodę ochrony lasu. Metoda ta
w głównej mierze opiera się na założeniu, że wprowadzanie domieszek liściastych do jednogatunkowych i jednowiekowych lasów
iglastych powoduje zwiększenie
różnorodności biologicznej. Poprawia odporność drzewostanów. Zatem należy wprowadzać
zarówno podszyty, czyli warstwę
krzewiastą jak i tworzyć remizy,
których zadaniem jest skoncentrowanie w danym miejscu dużej
ilości pożytecznych ssaków, ptaków, płazów oraz gadów, które
sprzymierzają się wraz z leśnikami do walki ze szkodliwymi
roślinożercami. Remizy są to powierzchnie zajmujące najczęściej
około 15 arów na każde 10–15 ha
lasu. Zakłada się je najczęściej
w drzewostanach iglastych w wieku około 50-70 lat. Na powierzchni remizy powinno się znaleźć
jak najwięcej gatunków krzewiastych, które poprzez opad liści
wzbogacają glebę w substancje
odżywcze i chroni ją przed erozją.

Oprócz sadzenia krzewów w lasach, od zarania dziejów nasi
dziadkowie przynosili je do własnych gospodarstw oraz przydomowych ogrodów. Sadzone były
również w parkach i ogrodach
właścicieli ziemskich. Swoją obecnością przyczyniały się do poprawienia chociażby bazy pokarmowej dla owadów zapylających
takich jak pszczoły, ale również
dla ptaków i drobnych ssaków.
Pozostałości porastających krzewów do dziś możemy spotkać
w parkach miejskich czy chociażby na śródpolnych miedzach.
Swoją obecnością cieszą oko okolicznej ludności i bardzo ładnie
kształtują wizualny krajobraz, jakże mocno przekształcony przez
nowoczesną gospodarkę rolną.
Pozostające w niektórych miejscach do dziś remizy śródpolne
składające się z drzew i krzewów
dają schronienie występującym
tam zwierzętom.
W dawnych czasach społeczność
ludzka wykorzystywała różne
części drzew krzewiastych jako
naturalne antidotum na wszelakie choroby. Przykładami takiego
zastosowania są między innymi:
bez czarny, który do dziś stosowany jest jako medykament zwalczający objawy przeziębienia oraz
bóle głowy. Ekstrakty z kory kaliny
koralowej stosowano na dolegliwości skurczowe, bólowe czy też
krwotoczne. Owoce kaliny mają
działanie moczopędne i wzmacniają mięsień sercowy. Z owoców
derenia wykonujemy pyszne dżemy i nalewki, owoce jałowca pospolitego świetnie nadają się do
wyrobów z dziczyzny. Natomiast
owoce dzikiej róży są niesamowitym źródłem witaminy C. W kilogramie owoców znajduje się jej
tyle, że wystarczyłoby na dzienne
zapotrzebowanie dla 150 osób.
Naprawdę warto wykorzystywać
i przede wszystkim sadzić rodzime krzewy.
Opracował: Paweł Dyś
Nadleśnictwo Oleszyce
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Felieton

Jak Zamość radzi sobie z epidemią
Mijają dwa miesiące, odkąd Polska toczy walkę z COVID- 19. W tym czasie
Miasto Zamość podjęło szereg działań, które mają zapobiegać zarażeniom
koronawirusem. Na razie udało się uniknąć fali gwałtownych zachorowań,
ale na ogłaszanie zwycięstwa jest za wcześnie.
Kiedy tylko pojawiły się informacje o zagrożeniu koronawirusem,
Prezydent Zamościa zdecydował
o zawieszeniu bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie
Miasta Zamość, aż do odwołania.
Decyzja była podyktowana troską
o zdrowie klientów urzędu i pracowników, a liczba osób odwiedzających urząd została ograniczona do koniecznego minimum.
Kontakt z wydziałami jest możliwy, ale tylko telefoniczny lub drogą
elektroniczną, korespondencja jest
przyjmowana w Biurze Obsługi
Interesanta (Rynek Wielki 13) na
parterze ratusza. Wyjątkiem jest
Urząd Stanu Cywilnego, który
prowadzi rejestrację urodzeń, zgonów, udziela ślubów.
Jeszcze w marcu wszystkie place
zabaw na terenie miasta, a także boiska, siłownie zewnętrzne, obiekty
sportowo-rekreacyjne w Zamościu
zostały zamknięte. Stało się tak ponieważ mimo apeli o pozostanie
w domach i zachowanie szczególnej ostrożności, wciąż zbyt wiele
osób korzystało z miejsc przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku.
Zakaz korzystania z placów zabaw

Komunalnej Sp. z o. o. czasowo
zamknęło Punkty Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych,
ale kiedy rząd zdecydował o łagodzeniu obostrzeń, PSZOKi na
nowo podjęły pracę. Płatne parkingi na Starym i Nowym Mieście nie
funkcjonowały do 4 maja. Zarząd
Dróg Grodzkich wyłączył również
przyciski wzbudzające zielone
światło na przejściach dla pieszych, by przechodnie nie dotykali
przycisków.

przedmaturalne powtórki online.
W wybrane dni poloniści, matematycy, biolodzy, historycy, angliści,
przygotowują maturzystów do egzaminu dojrzałości.
Od 6 kwietnia 2020 r. obowiązuje
Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość w sprawie obniżek czynszu
najmu lokali użytkowych. Przedsiębiorcy mogą liczyć na obniżki
w czynszu sięgające nawet 80 procent. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się

Kiedy szkoły zaczęły pracować zdalnie, dyrektorzy zamojskich szkół
wypożyczali komputery uczniom,
którzy nie mieli w domach od-

o zwolnienie z podatku od nieruchomości, z takiej formy pomocy
zapewne będą korzystać hotelarze,
restauratorzy, restauratorzy, branża
fryzjerska i kosmetyczna, czyli wszyscy ci, którzy ponieśli negatywne
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID. Mimo trudnej sytuacji
gospodarczej, Miasto nie będzie rezygnować z zaplanowanych inwestycji.
Aby ułatwić mieszkańcom dostęp
do środków ochrony osobistej,
Miasto kupiło cztery tzw. maseczkomaty, czyli urządzenia, gdzie są
sprzedawane maseczki ochronne,
rękawiczki i żele do dezynfekcji
rąk. Urządzenia ustawiono na terenie centrum przesiadkowego
(hub komunikacyjny) przy ul. Peowiaków 78, ul. Hetmana Jana
Zamoyskiego 6 (vis a vis SP nr 4),
przy przychodni na ul. Kilińskiego
i na ul. Nowy Rynek. W automacie
można kupić maseczki jednorazo-

Odbiór tabletów (fot. UM Zamość)

Dezyfekcja autobusów MZK (fot. UM Zamość)

nadal obwiązuje i jak można zauważyć, mieszkańcy go respektują.
Miejski Zakład Komunikacji Sp.
z o.o. znacząco ograniczył ilość
kursów autobusów i wprowadził
wakacyjny rozkład jazdy. Spółka
dokłada wszelkich starań, by korzystanie z jej usług było bezpieczne dla pasażerów i pracowników,
dlatego nie prowadzi sprzedaży
biletów u kierowców, a na trasy
wyjeżdżają tylko te pojazdy, które
mają wydzieloną przestrzeń dla
kierowcy. Autobusy są dezynfekowane dwa razy dziennie, odkażane są uchwyty, kasowniki i poręcze, pojazdy są też ozonowane,
a pracownicy zostali wyposażeni
w rękawiczki i maseczki ochronne. Przedsiębiorstwo Gospodarki

powiedniego sprzętu i nie mogli
uczestniczyć w lekcjach online. Miasto Zamość wystąpiło z wnioskiem
o dofinansowanie na zakup sprzętu
z programu „Zdalna szkoła” ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji
i otrzymało 99 800,00 zł na zakup
50 laptopów (wraz z programowaniem). Sprzęt już trafił do uczniów.
Do zamojskich szkół przekazano
również 56 tabletów z dostępem do
Internetu, które z myślą o wykluczonych cyfrowo uczniach, kupił
Samorząd Województwa Lubelskiego. Tablety w pierwszej kolejności
trafiły do uczniów ostatnich klas,
by jeszcze lepiej mogli przygotowywać się do egzaminów. To nie jedyna
forma pomocy uczniom. Nauczyciele zamojskich szkół prowadzą

Maseczkomat na terenie centrum przesiadkowego w Zamościu (fot. UM Zamość)

we (1,50 zł), maseczki wielorazowe
(3 zł), żel dezynfekujący (3 zł), zestaw - żel dezynfekujący, maseczka i rękawiczki (6 zł), a także rękawiczki (1,50 zł) w rozmiarach M
i L. Cały asortyment pochodzi od
lokalnych producentów i od firm
polskich. Miasto Zamość chce w ten
sposób wesprzeć zamojskich przedsiębiorców i przemysł krajowy. Maseczki jednorazowe pochodzą od
WUSI Zamość, maseczki wielokrotnego użytku od firmy Meble Polskie
Zamość, rękawiczki z GHC Hurtowni Stomatologicznej z Zamościa,
a żel antybakteryjny to również produkt polski (firma Madonis).
Nie udało się jednak uniknąć przypadków zakażenia koronawirusem. Przypadki zachorowań (tzw.
ogniska) pojawiły się w Zamościu
w jednej ze szkół i w Domach Pomocy Społecznej przy ul. Żdanow-

osób, m.in. Wojsko Obrony Terytorialnej, które od początku wspierało Miasto w podejmowanych
działaniach. Żołnierze dostarczają
posiłki, pomagają we wszystkich
działaniach związanych z DPSem
i czasem kwarantanny.
Do pracy stacjonarnej wracają miejskie przedszkola, Żłobek Miejski
i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Zamościu. Placówki
będą świadczyć tylko usługi opiekuńcze, a z ich pomocy w pierwszej
kolejności będą mogli korzystać rodzice pracujący. Stopniowe znoszenie nałożonych obostrzeń oznacza,
że lokalni przedsiębiorcy, jednostki
kultury i cała branża turystyczna
powoli i pod pewnymi rygorami,
będą wznawiać działalność. Zdaniem ekspertów, wielu z nas zrezygnuje z wyjazdów zagranicznych
i spędzi wakacyjny urlop w kraju.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żdanowskiej w Zamościu (fot. UM Zamość)

skiej i ul. Radzieckiej w Zamościu,
prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, ale wiele wskazuje na
to, że udało się opanować sytuację.
W pomoc zaangażowało się wiele

Niewykluczone, że spora liczba turystów wybierze właśnie Zamość
i Roztocze na miejsce letniego wypoczynku, na co liczą władze Zamościa
i cała lokalna branża turystyczna.
Materiał nadesłany

Sytuacja, w jakiej przyszło nam się znaleźć, jest dla nas
wszystkich ogromnym wyzwaniem. Mam na myśli zarówno
codzienne funkcjonowanie i ograniczenia jakim podlegamy,
jak również sytuację gospodarczą. Czas pokazał, że w obliczu
zagrożenia wszyscy potrafimy się jednoczyć i wspierać.
Mieszkańcy Zamościa i regionu szyli maseczki dla medyków,
restauracje dostarczały posiłki, różnego rodzaju pomoc
rzeczowa i finansowa płynęła do potrzebujących od firm
i osób prywatnych. Serdecznie dziękuję wszystkim za każdą
okazaną pomoc.
Andrzej Wnuk, Prezydent Zamościa
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„Pandemia koronawirusa nie zatrzyma inwestycji, które są konieczne
dla rozwoju naszego regionu” - wywiad z Michałem Mulawą,
wicemarszałkiem województwa lubelskiego z ziemi zamojskiej.
Panie wicemarszałku, rozmawiamy w wyjątkowych okolicznościach. Pandemia koronawirusa mocno wpłynęła
na codzienne życie milionów
Polaków, jak w tej rzeczywistości funkcjonuje Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego?
To prawda, sytuacja jest wyjątkowa i to nie tylko w skali
naszego kraju. Obostrzenia
i zalecenia sanitarne, do których wszyscy powinniśmy
się stosować nie ułatwiają codziennego
funkcjonowania,
ale dzięki nim możemy minimalizować
ryzyko
rozprzestrzeniania się wirusa
i zachowujemy ciągłość działania. Wyzwanie, z którym
przychodzi nam się mierzyć
sprawia, że trudnych i często
ponadstandardowych zadań
nie brakuje dlatego urząd marszałkowski musi pracować ze
zdwojoną siłą.
Pamiętajmy, że pandemia to
nie tylko kwestie zdrowotne.
Zdajemy sobie sprawę, że kryzys, z którym mierzy się cały
świat to również konkretne zagrożenie gospodarcze. Cały zarząd województwa z marszałkiem Jarosławem Stawiarskim
na czele pracuje i na bieżąco
reagujemy na pojawiające się
potrzeby.
Obecna sytuacja jest wyzwaniem dla wszystkich,
ale przede wszystkim dla
systemu ochrony zdrowia.
Czy szpitale w naszym województwie są przygotowane
na walkę z koronawirusem?
Bezpieczeństwo i zdrowie
mieszkańców naszego regionu to dla nas priorytet, dlatego
Samorząd Województwa Lubelskiego bardzo szybko zareagował na kryzysową sytuację. Przy poparciu wszystkich
radnych sejmiku województwa wdrażamy Lubelski Pakiet
Antykryzysowy przygotowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Kluczowym
elementem tego pakietu jest
wyposażenie szpitali i placówek leczniczych w niezbędny
sprzęt oraz środki ochrony osobistej dla personelu medycznego – na ten moment jest to
ponad 67 milionów złotych i ta
kwota cały czas rośnie. Co ważne, wspieramy nie tylko szpitale marszałkowskie, ale również
te powiatowe.

Jak wygląda to wsparcie dla
szpitali na Zamojszczyźnie?
Co udało się zakupić dzięki
środkom w ramach Lubelskiego Pakietu Antykryzysowego?
Przygotowując pakiet i reagując na pojawienie się pandemii koronawirusa przyjęliśmy
bardzo ważne założenie, o którym warto tutaj wspomnieć –
wsparcie kierujemy do całego
regionu. To może się wydawać
oczywiste, ale przecież nie zawsze tak było. Chociażby nasz
Szpital Papieski w Zamościu
przez wiele lat był niedofinansowany. Zmieniamy ten
trend, o czym niech świadczy
chociażby realizowany obecnie projekt termomodernizacji
o wartości 4,5 miliona złotych.
Dzięki zaangażowaniu wicepremiera Jacka Sasina udało

placówkach medycznych na
Zamojszczyźnie. Przekazaliśmy tysiące środków ochrony
osobistej, maseczek, kombinezonów, gogli do szpitali
w Tomaszowie Lubelskim,
Hrubieszowie, Szczebrzeszynie, Radecznicy oraz do Stacji
Pogotowia w Zamościu i szpitali w samym Zamościu.
Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II oprócz
środków ochrony osobistej
dla personelu medycznego
otrzymał także dodatkowe
środki finansowe na walkę
z COVID-19 w kwocie prawie 3 milionów złotych. To
istotne, bo sprzęt zakupiony
w ramach tego wsparcia pozostanie w Zamościu i będzie służył pacjentom także
wtedy, kiedy już uporamy się
z wirusem.

miejsc pracy w Black Red White S.A. i Meble Black Red White
sp. z o.o. przekazaliśmy ponad
28,5 mln zł. Pomoc trafiła również m.in. do zatrudniającej ponad 1700 pracowników firmy
Jobon ze Zwierzyńca, wsparcie
otrzymują także mniejsze przedsiębiorstwa, takie jak Zakład
Drzewny Kimex z Nadrzecza.
Staramy się pomagać wszystkim
przedsiębiorcom, którzy się do
nas zwracają. Przygotowaliśmy
ponad 159 milionów złotych na
dofinansowanie wynagrodzeń
dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorców. Do dyspozycji
w ramach Lubelskiego Pakietu Antykryzysowego są również środki w wysokości ponad
156 milionów złotych na pożyczki dla mikro przedsiębiorców. Jest również pula środków
z Funduszu Gwarantowanych

się również pozyskać ponad
2,5 miliona złotych z Ministerstwa Zdrowia na utworzenie
wzorcowego ośrodka kompleksowej opieki nad pacjentami
ze schorzeniami neurologicznymi. Rząd przekazał również
naszym jednostkom nowe ambulanse. Chciałbym panu premierowi w tym miejscu ogromnie podziękować za wsparcie,
które otrzymuje nasz region.
Również teraz, kiedy w dobie
epidemii ochrona zdrowia
wymaga szczególnego wsparcia pamiętamy o naszych

A co z przedsiębiorcami? Czy
samorząd województwa oferuje dla nich jakieś wsparcie?
Pandemia koronawirusa nie
oszczędza naszej lokalnej gospodarki. Nie oszczędza również ziemi zamojskiej. Mój rodzinny powiat biłgorajski także
doświadcza skutków kryzysu.
Jako samorząd województwa
wspieramy rządowe rozwiązania i uzupełniamy je własnymi.
Chcemy ratować każde miejsce
pracy i staramy się pomóc firmom zatrudniającym naszych
mieszkańców. Na ratowanie

Świadczeń Pracowniczych na
dofinansowanie do wynagrodzeń z tytułu przestoju czy obniżenia wymiaru pracy. Zachęcam wszystkich do korzystania
z tych instrumentów i walki
o każde miejsce pracy w tej
trudnej dla wszystkich sytuacji.
Dziś skupiamy się głównie
na rozmowach o pandemii,
ale wiemy, że było wiele planów związanych z wydatkowaniem środków unijnych,
m.in. na rewitalizację Starego
Miasta w Zamościu, czy te plany są wciąż aktualne?

Moim zdaniem, kluczowym
zadaniem Samorządu Województwa Lubelskiego w tym
trudnym okresie jest szczególna dbałość o sprawne i skuteczne kierowanie środków unijnych do gospodarki regionu.
Chciałbym wszystkich uspokoić, że pandemia koronawirusa nie zatrzyma inwestycji,
które są konieczne do tego, aby
nasze województwo się rozwijało. Ważne są wszystkie inwestycje z udziałem środków
z Unii Europejskiej – od budowy i przebudowy dróg, przez
rozwój infrastruktury sportowej, jak budowa nowoczesnej
krytej pływalni w Tomaszowie
Lubelskim, po takie projekty
jak rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu. O turystycznej atrakcyjności Zamościa nie
trzeba przekonywać nikogo,
kto choć raz był w tym mieście,
a turystyka to również gałąź
gospodarki, o którą należy się
troszczyć i w którą będziemy
inwestować. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął
uchwałę, na mocy której ponad 17,5 miliona złotych trafi
na projekt rewitalizacji Starego
Miasta w Zamościu. Mam nadzieję, że dzięki przeprowadzonym pracom Zamość stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny i dostępny dla turystów.
Z Zamościa jest blisko na moje
ukochane Roztocze, dla którego również przygotowujemy
konkretne propozycje. To jest
ta część naszego regionu, która
ze względu na swoje unikalne
warunki naturalne i przyrodnicze może stać się dziś alternatywą dla turystów, którzy
dotychczas wybierali inne destynacje dla swoich podróży.
CIĄG DALSZY NA STR. 9
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Po pandemii koronawirusa turyści będą szukać przestrzeni
i kontaktu z naturą, a Roztocze
i cała ziemia zamojska może
im to z całą pewnością zaoferować.
Skoro poruszył Pan temat
inwestycji drogowych warto zapytać, czy koronawirus
wstrzymał długo wyczekiwaną przebudowę drogi wojewódzkiej numer 835?
Jedyne co wstrzymywało inwestycje drogowe w regionie to nie
pandemia, a poprzednie władze regionu. Naszym celem jest
zrównoważony rozwój całego
województwa, a nie poszczególnych jego części. Zamojszczyzna
była bardzo zaniedbana przez
ostatnie lata, dlatego chcemy
te zaległości nadrobić. Prowadzimy inwestycje w miejscach,
które były przez dziesięciolecia
pomijane, np. na drogach 849
w okolicach Osuch, 863 w Potoku Górnym i Obszy, 848 w okolicach Sułowa i Szczebrzeszyna,
czy 850 i 852 w powiecie tomaszowskim.

W ciągu najbliższych miesięcy ruszy jedna z największych
inwestycji, warta ok. 150 milionów złotych przebudowa drogi
wojewódzkiej 835 od Biłgoraja,
przez Księżpol i Tarnogród do
granicy z województwem podkarpackim. To strategiczna inwestycja, ponieważ dzięki tym
pracom najbardziej obciążona
droga wojewódzka w regionie
stanie się najszybszym połączeniem województwa lubelskiego z autostradą A4. Zyskamy jednocześnie bezpieczną
alternatywę dla połączenia
S19 Lublin – Rzeszów. Dzięki
tej przebudowie mamy szansę
ożywić również gospodarczo
nasze województwo.
Oczywiście nasze plany na
tej inwestycji się nie kończą.
W naszym regionie wciąż niestety jest wiele miejsc, które
wymagają znacznych nakładów na rozbudowę sieci drogowej. Jako przykład mogę
podać chociażby drogę 844
wraz z obwodnicą Hrubieszowa, która dzięki staraniom

i zaangażowaniu pani starosty Maryli Symczuk znalazła
się w planie rozwoju sieci dróg
wojewódzkich. Chcielibyśmy,
aby ta inwestycja została zrealizowana w najbliższych latach.
Panie wicemarszałku, Samorząd Województwa Lubelskiego ogłosił przed weekendem majowym uruchomienie
programu „Warto być Polakiem” - proszę powiedzieć na
czym polega ta inicjatywa?
Program „Warto być Polakiem”
nieprzypadkowo ruszył w Święto Flagi Państwowej. W dobie
koronawirusa i kryzysu, w którym jeszcze bardziej potrzebujemy solidarności między
Polakami, chcemy wspierać organizację inicjatyw patriotycznych, szczególnie tych związanych z ważnymi rocznicami
przypadającymi na 2020 rok.
Inicjując naszą akcję odwołujemy się do słów Prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego, który mówił: „Warto być Polakiem; warto, by naród polski

i jego państwo – Rzeczpospolita – trwały w Europie”.
Chcemy pielęgnować polskość,
narodowe tradycje i wartości
patriotyczne. Chcemy pokazywać to, co najpiękniejsze w naszej historii. Również wspaniałe postacie, bez których naród
nie przetrwałby trudnych momentów w historii. W tym roku
przypadają wyjątkowe rocznice: 100. urodziny największego
Polaka Świętego Jana Pawła II,
100. rocznica „Cudu nad Wisłą”, kiedy polskie wojska pod
dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego powstrzymały
bolszewicką nawałnicę ratując tak naprawdę całą Europę.
W tym roku wspominamy również postać kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
Bez względu na przeciwności chcemy pokazywać ważne momenty naszej historii
i autorytety, które mogą być
drogowskazem i przykładem
dla młodego pokolenia. Bo
tak naprawdę to od nas zależy na jakich wartościach będą

opierać się nasze dzieci. To
nasze zadanie i odpowiedzialność. Uważamy po prostu,
że warto być Polakiem.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję i na koniec,
korzystając z okazji, chcę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom ochrony
zdrowia, którzy walczą na
pierwszej linii frontu z koronawirusem, ale również wszystkim mieszkańcom naszego województwa za odpowiedzialną
postawę, przestrzeganie zaleceń i angażowanie się w pomoc
innym. Budująca jest postawa
wspaniałych kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń, które pomagają lokalnej
społeczności szyjąc maseczki.
Jestem przekonany, że dzięki
ofiarnej pracy lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i odpowiedzialnej postawie nas wszystkich uda nam
się wygrać z koronawirusem.
Dużo zdrowia dla wszystkich
Państwa!
Materiał nadesłany

Fabrica Ecclesiae
Dobiegł końca remont zabytkowego budynku Infułatki przy Zamojskiej Katedrze. Projekt
realizowany był pod nazwą ,,Fabrica Ecclesiae - remont zabytkowego budynku Infułatki na
cele działalności kulturalno-edukacyjnej Zespołu Katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Zabytkowy budynek Infułatki
według projektu włoskiego architekta Bernardo Morando wybudowany został pod koniec XVI
wieku i przebudowany w I połowie kolejnego stulecia. Wchodzi
w skład Zespołu Katedralnego.
Od roku 1987 mieściło się w nim
Muzeum Sakralne Katedry Zamojskiej. Wśród eksponatów są
m.in. szaty, obiekty liturgiczne
i relikwiarze.
Projekt zakładał remont Infułatki oraz szeroko zaplanowane
prace konserwatorskie zabytków ruchomych i nieruchomych
związanych z katedrą i Infułatką.
Celem podjętych prac była możliwość stworzenia unikalnego muzeum – ośrodka prezentującego
zabytki zamojskiej kolegiaty oraz
historię jej powstania, rozwoju
wraz z Zamościem, jej wkładu
kulturowego w życie miejscowej

społeczności oraz przybliżającego
problemy bieżącej ochrony zabytkowej tkanki. Ważnym motywem
podjętych działań było także
przywrócenie historycznej bryły budynku Infułatki z dachem
mansardowym i lukarnami. Prace
remontowe wewnątrz budynku
miały na celu uczytelnienie pierwotnego układu wnętrz z fazy
najpełniejszego rozwoju obiektu
oraz konserwację wszystkich zachowanych elementów wystroju
architektonicznego. Przywrócono
również historyczny układ otworów okiennych i drzwiowych,
z uzupełnieniem elementów detali (opaski okienne i drzwiowe).
Obiekt będzie adaptowany na
cele działalności kulturalnej,
co pozwoli na udostępnienie całego obiektu zwiedzającym.
Łączny koszt projektu wyniósł
14 904 294,51 zł, dofinansowanie
z Funduszy Europejskich przekazane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach VIII osi priorytetowej
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
wyniosło 11 417 208,88 zł.
ks. Krzysztof Hawro
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