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2 sierpnia rozpocznie się 39. 
Piesza Pielgrzymka Zamojsko
-Lubaczowska na Jasną Górę. 
Przyświecać jej będzie hasło 
„Weź Maryję do siebie”. 
Z powodu trwającej pande-
mii koronawirusa w tym roku 
również pielgrzymka przybie-
rze formę sztafety. Oznacza to, 
że każdej z pięciu grup zostały 
wyznaczone dni pielgrzymo-
wania. Pątnicy autokarami do-
cierają na miejsce wyjścia, a po 
wieczornym Apelu Jasnogór-
skim wrócą do swoich domów 
na nocleg. Następnego dnia 
kolejna grupa rozpocznie swą 
wędrówkę od miejsca, gdzie 
zakończyła się ona poprzed-
niego dnia. W ten sposób każ-
da grupa podejmie trud piel-
grzymki przez kilka dni.
Warto rozważyć swój udział 
w pielgrzymce. Grupa Zie-
mi Zamojskiej (św. Toma-
sza) pielgrzymować będzie  
2, 5 i 12 sierpnia. Grupa Ziemi 
Hrubieszowskiej (św. Wojcie-
cha) – 3, 8 i 11 sierpnia. Grupa 
Ziemi Biłgorajskiej (bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki) - 4, 9 i 13 
sierpnia. Grupa Ziemi Toma-
szowskiej (św. Józefa) pielgrzy-
mować będzie przez pierwsze 
trzy dni własną trasą, a ponadto  
6 i 10 sierpnia. Grupa Ziemi 
Lubaczowskiej (św. Stani-
sława) przez pierwsze czte-
ry dni przejdzie własną trasą  

nić Kartę Pielgrzyma Ducho-
wego i zostawić intencję, która 
polecana będzie w modlitwie  
w trakcie pielgrzymki. Pomocą 
w duchowym pielgrzymowa-
niu będzie z pewnością Stu-
dio Pielgrzymkowe w Katolic-
kim Radiu Zamość, gdzie już  
od godziny 15.00 będzie można 
się wspólnie pomodlić, usły-
szeć konferencje ojca duchow-
nego pielgrzymki czy relacje  
z trasy. 
Wszystkie szczegóły dotyczą-
ce pielgrzymki dostępne są na 
stronie pielgrzymka.info. Za-
praszamy do wspólnego piel-
grzymowania.

Joanna Suszko

WYRUSZ W DROGĘ 
I „WEŹ MARYJĘ DO SIEBIE”

W numerze:
Dodatek  

Gminy Hrubieszów 
„JEDNOŚĆ”

R E K L A M A

Wiadomości  
z Powiatu Hrubieszowskiego

R E K L A M A

oraz włączy się w pielgrzymko-
wą sztafetę 7 sierpnia.
Jak podaje dyrektor Pieszej 
Pielgrzymki Zamojsko-Luba-
czowskiej na Jasną Górę,  
ks. Marek Mazurek, zapisy  
do grup przyjmują tylko księża 
przewodnicy. Grupę biłgoraj-
ską poprowadzi ks. Mateusz 
Januszewski z parafii św. Marii 
Magdaleny w Biłgoraju. Prze-
wodnikiem grupy hrubieszow-
skiej będzie ks. Michał Efner  
z parafii w Strzyżowie. Ks. Ra-
fał Łukiewicz będzie przewod-
nikiem grupy lubaczowskiej.  
Z Tomaszowa Lubelskiego wy-
ruszy grupa pod przewodnic-
twem ks. Łukasza Malca z pa-
rafii pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, a grupę zamojską 
poprowadzi ks. Maciej Banach 
z parafii katedralnej. Koszt 
udziału w tegorocznej piel-
grzymce wynosi 60 zł. Do tego 
należy doliczyć każdorazowy 
transport autokarem. Termin 
zapisów upływa 28 lipca.
Dojście pielgrzymów na Ja-
sną Górę zaplanowane jest na  
13 sierpnia (piątek) popołu-
dniu. Pielgrzymkę zakończy 
Msza święta i Apel Jasnogór-
ski.
Poza fizyczną obecnością na 
trasie, można również piel-
grzymować w grupie du-
chowej. W swoich parafiach,  
u przewodników grup lub 
przez internet należy wypeł-
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Na pomoc sąsiadom. Nie jesteście sami
W czasach, kiedy mówi się, że ludzie są zamknięci w swoich domach i niechętnie angażują  
się w życie społeczne, cała armia dobrych serc pomaga tym, którzy w sąsiednich domach przeżywają 
tragedie rodzinne. 
To była chwila nieuwagi. Podczas 
pracy w OSP Bełżec na Wiktora 
spadła gałąź, która uderzyła go 
w głowę, a on upadł na twarde, 
betonowe podłoże. Skończyło się 
to koszmarnie – wspominają ko-
ledzy Wiktora Dudzińskiego  
z gm. Bełżec, który uległ poważ-
nemu wypadkowi. 
Ciężka gałąź spadła na głowę 
mężczyzny, co spowodowało 
liczne obrażenia: złamanie twa-
rzoczaszki, kości nosa, a także 
obustronny wylew krwi do mó-
zgu. Strażak przez dwa miesią-
ce był w śpiączce. Po tym czasie 
odzyskał przytomność. Obec-
nie istnieje szansa, że mężczy-
zna wróci do zdrowia, jednak 
wymaga to kosztownej rehabi-
litacji. Żona pana Wiktora, Ma-
ria Dudzińska, mówi o mężu 
jako o dobrym człowieku, który 
całe swoje życie poświęcił służ-
bie innym ludziom. Jest wielką 
miłością nie tylko żony i dzieci, 
ale i wnuka, który nieustannie 
pyta, gdzie jest dziadzio.?Pan 
Wiktor na wspomnienie swo-
jego wnuka płacze. Najważ-
niejsze dla rodziny jest to, że 
mężczyzna jest przytomny,  
a jego życiu nie zagraża niebez-
pieczeństwo. Wciąż jednak po-
trzebne są pieniądze na rehabi-
litację pana Wiktora, bez której 
nie będzie w stanie uprawiać 
swoich ukochanych grządek, 
nie pomoże więcej nikomu jako 
strażak, a przede wszystkim nie 
weźmie na ręce stęsknionego 
wnuka.

którą wciąż należy zebrać jest 
wysoka. Wpłat można dokony-
wać na konto: Fundacja Parasol 
Roztocza ul. Zamojska 42A, 22-
600 Tomaszów Lubelski Konto 
bankowe Raiffeisen Bank: 16 
1750 1107 0000 0000 2793 6989 
z dopiskiem: ŁUKASZ KONOP-
KA. Zbiórki uruchomione są 
także na www.zrzutka.pl. Pani 
Agata, żona Łukasza Konop-
ki, nie potrafi bez łez wypo-
wiedzieć się o trudnej sytuacji  
w jakiej znalazła się cała rodzi-
na. Młode małżeństwo zostało 
postawione przed życiowym 
dramatem. Kilkumiesięczny 
malec zapewne chciałby mieć 
pełną rodzinę, a najstarsza cór-
ka państwa Konopków zapew-
niła: Jak będę duża, będę tak silna 
jak mój tata. 
Wiele osób deklaruje swoją po-
moc i realizuje ją. Okazuje się, 
że w dzisiejszych czasach nie 
brakuje tych, którzy kierują się 
dobrym sercem i wrażliwością. 
Wciąż jednak potrzeba pienię-
dzy, które mogą sprawić, że 
życie wspomnianych bohate-
rów stanie się łatwiejsze. Czy 
wystarczy dobra i wrażliwości, 
by rodziny znów mogły cie-
szyć się ze zdrowia wszystkich 
ich członków? Tego życzymy  
i wierzymy, że historie te staną 
się tylko złym wspomnieniem, 
które wymazało współczucie  
i solidarność innych ludzi.

Ewa Monastyrska

Wiktor Dudziński (fot. archiwum rodziny)
Społeczność strażacka, jak  
i mieszkańcy gminy Bełżec  
z wójtem Andrzejem Adam-
kiem na czele oraz władze 
powiatu tomaszowskiego or-
ganizują pikniki oraz zbiór-
ki pieniędzy na rehabilitację  
dla pana Wiktora. 11 lipca za-
planowany jest także Chary-
tatywny Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Marszałek Sejmu RP, 
który ma wesprzeć finansowo 
rodzinę i dać szansę na powrót 
do zdrowia chorego strażaka. 
Wiktora Dudzińskiego opieką 
objęła fundacja „Votum”, któ-
ra także zbiera fundusze na 
rehabilitację mężczyzny. Jeśli 

ktoś ma możliwość wsparcia 
pana Wiktora przez Fundację 
może wpłacić pieniądze na nr 
konta: 32 1500 1067 1210 6008 
3182 0000 z dopiskiem: Wiktor 
Dudziński. Pomoc taką można 
okazać także poprzez stronę 
www.siepomaga.pl wpisując  
w wyszukiwaniu Wiktor Du-
dziński. W akcję zaangażowała 
się również grupa wolontariu-
szy „Pomagaj z nami” działająca 
przy tomaszowskiej fundacji 
„Parasol Roztocza”. Grupa ta nie 
pierwszy raz angażuje się w po-
moc dla osób potrzebujących 
wsparcia. Niedawno prowadzi-
li akcję pomocową dla Łuka-
sza Konopki, także mieszkań-
ca powiatu tomaszowskiego. 
Niespełna 29-letni mężczyzna, 
oczekując na narodziny trze-
ciego dziecka dowiedział się, 
że cierpi na raka mózgu, gleja-
ka wielopostaciowego IV stop-
nia. Łukasz jest po operacji, a 
dalsze zabiegi to radioterapia i 
chemioterapia. Dla mężczyzny 
jest szansa na przedłużenie ży-
cia, która wiąże się z kosztow-
nym leczeniem nanothermami  
w Lublinie. Aby mógł być pod-
dany takiemu leczeniu potrze-
ba aż 190 tys. złotych. Dla rodzi-
ny z trójką małych dzieci, gdzie 

jedyną osobą pracującą był pan 
Łukasz, kwota ta jest nieosią-
galna. Żona mężczyzny oraz 
matka podkreślają, że odkłada-
ją każdą złotówkę na leczenie, 
jednak suma ta przewyższa ich 
możliwości. Szybko pomocą 
objęła ich wspomniana wyżej 
fundacja „Parasol Roztocza” 
oraz grupa „Pomagaj z nami”. 
Zorganizowano dla Łukasza 
Konopki charytatywne me-
cze piłki siatkowej, a pieniądze 
zbierano nawet podczas Rajdu 
im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego organizowanego w po-
wiecie tomaszowskim. Kwota, 

Grupa „Pomagaj z nami” (fot.archiwum „Pomagaj z nami”) Rodzina Łukasza Konopki (fot. Ewa Monastyrska)
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400 lat Tomaszowa Lubelskiego
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Wszyscy tworzymy sztafetę pokoleń
400-lecie Tomaszowa Lubelskiego to czas podsumowań i wspomnień. W ciągu ostatniego 
dziesięciolecia miasto przeżywa swój rozkwit. Modernizowane są drogi, powstają nowe 
obiekty sportowe, a każdy mieszkaniec miasta otrzymuje prawo do zgłaszania swoich 
pomysów odnoszących się do rozwoju Tomaszowa. O tym, w jaki sposób udało się tak wiele 
zmienić w Tomaszowie Lubelskim w rozmowie z Ewą Monastyrską powiedział burmistrz 
miasta, Wojciech Żukowski. 

Ewa Monastyrska: 400-lecie mia-
sta to dobra okazja do podsumo-
wań. 2 lipca Otrzymał Pan ab-
solutorium. Nie jest to pierwsze 
absolutorium, ale już dziesiąte.  
Co ono oznacza?
Wojciech Żukowski: Głosowanie 
nad votum zaufania, a potem udzie-
lenie lub nieudzielenie zgody na ab-
solutorium organowi wykonawcze-
mu jest to jedno z najważniejszych 
wydarzeń, bo jest to ocena pracy. Dla 
mnie miało to charakter osobisto-
jubileuszowy, bo rzeczywiście było 
to 10 absolutorium. Jest to moment 
refleksji i podsumowań. 
A dokładnie jakich refleksji?  
Gdy 8 grudnia 2010 roku składałem 
ślubowanie miałem pewne plany. 
Wszedłem do samorządu z zapowie-
dzią trzech ważnych inwestycji, na 
które oczekiwali mieszkańcy. Dwie 
z nich stanowiły marzenie, o których 
słyszałem od wielu lat, a mianowicie 
budowa krytej pływalni i budowa 
obwodnicy Tomaszowa Lubelskie-
go. Trzecim elementem była bu-
dowa Zakładu Zagospodarowania  
Odpadów. Z tych trzech głównych 
inwestycji udało się zrealizować 
dwie. Zakład Zagospodarowania Od-
padów, niestety do dzisiaj z przyczyn 
od nas niezależnych, nadal czeka na 
realizację. Dlaczego na poprzednie 
realizacje trzeba było czekać 10 lat? 
Ważnym elementem dla nas było 
zrealizowanie marzeń w oparciu 
o środki zewnętrzne. Powiedzia-
łem wówczas, że postaram się nie 
zmarnować żadnej szansy na po-
zyskiwanie środków i starałem się  
to konsekwentnie realizować. Wy-
magało to wielu zabiegów, ale udało 
się doprowadzić do finalnego efektu. 
Gdy obejmowałem funkcję burmi-
strza pewne poczynania związane  
z obwodnicą były już rozpoczęte. Nie 
było jednak woli politycznej i inwe-
stycja została wstrzymana. Trzeba 
było kilku lat udowadniania, że in-
westycja ta zapewni bezpieczeństwo 
miastu i jego mieszkańcom. Organi-
zowaliśmy protesty udowadniając, 
że jesteśmy wytrwali i dążymy do 
celu. Udało się. W roku 2017 decy-
zją nowego rządu została podpisa-
na umowa na budowę obwodnicy, 
która w tej chwili jest już wykonana. 
Obecnie czekamy już tylko na datę jej 
uruchomienia.
Drugim obiektem marzeń była kry-
ta pływalnia.

Otrzymywałem kartki i listy od dzie-
ci, które prosiły o krytą pływalnię. 
Ten duży obiekt wymagał koncepcji 
oraz źródeł finansowania. Nie chcie-
liśmy brać wielomilionowego kre-
dytu. Po zmianie rządu pojawiła się 
koncepcja zrównoważonego rozwo-
ju. Pojawiły się wówczas środki prze-
kazywane mniejszym ośrodkom, 
takim jak Tomaszów Lubelski. Waż-
nym momentem było przekonanie 
Ministra Sportu do budowy krytej 
pływalni. Jedną z pierwszych decyzji 
jakie podjął Marszałek Województwa 
Lubelskiego, Jarosław Stawiarski,  
to przekazanie ponad 18 mln zł.  
z RPO na budowę obiektu. Skorzy-
staliśmy także ze środków Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów, a także  

zrealizowane. Następny Program 
Rewitalizacji (2013-2020) obejmo-
wał krytą pływalnię, budownictwo 
socjalne, a także programy dla se-
niorów. W sumie programy wyniosły  
45 mln zł. Tomaszów na tym bardzo 
skorzystał. 
Przemianom uległa także Bibliote-
ka Miejska oraz Kino. 
To także dowód wykorzystania środ-
ków zewnętrznych. Nasze kino jest 
już kinem cyfrowym, z możliwością 
oglądania w systemie 3D. Nasze 
premiery wielokrotnie pokrywa-
ją się z premierami warszawskimi.  
Z kolei Miejska Biblioteka Publicz-
na to obok Tomaszowskiego Domu 
Kultury jest drugim miejscem kultu-
rotwórczym w mieście. Pozyskano 

mieszkające w tym budynku miały 
poczucie, że mogą stanąć na nogi  
i wiele w życiu osiągnąć.
Mieszkańcy cieszą się, że mogą 
wykazać się pomysłami w ramach 
Budżetu Obywatelskiego.
Idea Budżetu Obywatelskiego była 
moją obietnicą w wyborach w 2014r. 
Zauważyłem wśród mieszkańców 
malejące zainteresowanie inwe-
stycjami. Postanowiliśmy stworzyć 
budżet na którego realizację prze-
kazujemy każdego roku 200 000 zł. 
Powstały pracownie szkolne, inicja-
tywy kulturalne, place zabaw, zre-
alizowano wiele innych pomysłów, 
które zgłaszane były przez miesz-
kańców. 
Nie możemy zapomnieć o Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji, na którym 
odbywają się wydarzenia o randze 
międzynarodowej. 
Mówimy o tym Ośrodku jako o Spa-
le Roztocza, w którym będą przygo-
towywać się sportowcy. Poza krytą 
pływalnią mamy jeszcze halę spor-
tową, dwa tory wrotkarskie, boiska 
piłkarskie, korty tenisowe no i to,  
co jest naszym flagowym okrętem, -  
to trasy do narciarstwa biegowego. 
Te wszystkie obiekty powstały dla-
tego, że mamy mocne środowisko 
sportowe w Tomaszowie Lubel-
skim. OSiR będzie rozbudowywany 
właśnie dla nich. Korzystają z tych 
obiektów zarówno sportowcy, jak  
i amatorzy. Aktywny wypoczynek  
to także droga rozwoju miasta.
Czy miasto współpracuje także na 
płaszczyźnie powiatowej?
Jesteśmy stolicą powiatu i wszystko 
co robimy jest dla dobra wspólnego. 
Przekazaliśmy pomoc powiatowi 
w wysokości 700 tys. zł na budowę 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 
Uważam, że zachowaliśmy się jak 
trzeba. SOR służy teraz nam wszyst-
kim. Dwukrotnie tworzyliśmy izola-
torium, wsparliśmy Stowarzyszenie 
na Rzeczy Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną, pomagamy Stra-
ży Pożarnej, Granicznej, Policji. 
Miasto współpracuje także z są-
siednimi państwami, zwłaszcza  
z Ukrainą. Na czym polega ta 
współpraca, czym jest Euroregion 
i jakie plany będą realizowane  
w najbliższym czasie, o tym dowie-
dzą się Państwo w sierpniowym 
numerze Roztoczańskiego Głosu. 
Dziękuję za rozmowę.

Ewa Monastyrska

OKIEM BURMISTRZA
Tomaszów Lubelski w 400 roczni-
cę lokacji miasta wykorzystuje każ-
dą sposobność, by spędzić wraz z 
mieszkańcami radosny czas. Okres 
wakacyjny jest ku temu najlepszą 
okazją. 11 lipca w mieście odbędą 
się Dni Tomaszowa, podczas któ-
rych będzie możliwość wspólnej 
zabawy przy koncercie zespołu 
Enej oraz innych gwiazd. Prze-
widujemy tort, który rozdzielimy 
na 400 kawałków, a także, co jest 
ważne, zostanie umieszczony na 
terenie stadionu punkt szczepień. 
Każdy kto zechce będzie mógł 
skorzystać z możliwości zaszcze-
pienia się, dzięki czemu nasze 
spotkania będą jeszcze bezpiecz-
niejsze. W Tomaszowie, 27 lipca 
planujemy zorganizować Woje-
wódzkie Mistrzostwa LZS. Będą to 
liczne konkurencje, które sprawią, 
że miasto stanie się w tym czasie 
wojewódzką stolicą sportu. 
1 sierpnia,  jak co roku będziemy 
pamiętać o rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Tra-
dycją wieloletnią jest spotkanie w 
tomaszowskim amfiteatrze, gdzie 
będziemy wspólnie śpiewać pieśni 
powstańcze. W tym roku Polacy z 
Grzegorzewa, z Litwy, będą te pie-
śni wykonywać wraz z nami.
14 sierpnia zapraszamy na Mię-
dzynarodowy Festiwal Rowerów, 
który swoją metę będzie miał wła-
śnie w naszym mieście. Następne-
go dnia, 15 sierpnia, uhonorujemy 
Święto Wojska Polskiego poprzez 
Piknik Służb Mundurowych. Tego 
samego dnia odbędzie się Bieg 
Tropem Wilczym, który ze wzglę-
du na pandemię nie mógł odbyć 
się 1 marca. Po południu 15 sierpnia 
zapraszamy na tradycyjny Jarmark 
Ordynacki, podczas którego wystą-
pi Sylwia Grzeszczak. Wszystkie 
wydarzenia będą promowane na 
naszej stronie internetowej. 

Wojciech Żukowski

Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego (fot. E. Monastyrska)

Starostwa Powiatowego w Toma-
szowie Lubelskim. Marzenie to dzię-
ki temu zostało zrealizowane.
Dzięki temu w mieście wiele się 
zmieniło. 
Za urok miasta odpowiadają miesz-
kańcy, którzy bez wątpienia dbają  
o swoje domy i ogrody. Przystąpili-
śmy do programu Termomoderniza-
cji Budynków Użyteczności Publicz-
nej, którego wartość przekroczyła  
12 mln zł. Dzięki temu szkoły i przed-
szkola bardzo się zmieniły, także  
z zewnętrznego wyglądu. Kolejnym 
programem do którego dołączyli-
śmy były dwa Programy Rewitali-
zacji Miasta.  Pierwszy (2007-2013) 
obejmował rewitalizację Parku 
Miejskiego oraz rewitalizację Rynku 
Miasta. Dodatkowym elementem 
było wykonanie monitoringu miej-
skiego. Wszystkie te pomysły zostały  

dla biblioteki ponad milion złotych, 
dzięki czemu jest to jedna z najno-
wocześniejszych bibliotek w regio-
nie. 
Nie powiedzieliśmy jeszcze bliżej o 
budownictwie socjalnym.
Pierwsze tygodnie urzędowania 
pokazały jak ważna jest pomoc oso-
bom, które nie mogą sobie same po-
radzić z życiowymi trudnościami. 
Poprzez realizację kilku inwestycji 
udało się zwiększyć liczbę miesz-
kań socjalnych. Rozpoczęliśmy  
od dużego programu przystosowa-
nia budynku przy ulicy Zamojskiej. 
Powstało kilkanaście mieszkań, po-
tem powstało dodatkowych sześć. 
W ostatnim czasie trzy duże budynki 
przy ulicy Wyzwolenia i Rybickie-
go zostały odremontowane i służą 
także nowym rodzinom potrzebu-
jącym wsparcia. Chcemy, by osoby  
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Europejska strategia na rzecz 
bioróżnorodności do 2030 r. 
– szansa czy zagrożenie dla 
polskich lasów ?

Ambitne plany zakładają wpro-
wadzenie do 2030 r. takich zmian 
prawnych, aby UE jako pierwsza 
stała się neutralna klimatycznie. 
O tym, jaką funkcję w tej stra-
tegii mają pełnić lasy, dowiecie  
się Państwo, czytając niniejszy 
artykuł.
Na początek kilka słów o tym, ja-
kie są założenia niniejszej strate-
gii. Zakłada ona objęcie ochroną 
30% powierzchni lądowej UE,  
w tym 1/3 ma zostać objęta 
ochroną ścisłą. W planach nie ma 
jasno skonkretyzowanej informa-
cji, w jaki sposób będzie wygląda-
ło wyznaczanie terenów chronio-
nych i czy podział powierzchni  
w poszczególnych państwach bę-
dzie równomierny. Jako miejsca 
priorytetowe do objęcia ochroną 
Komisja Europejska wskazuje  
w pierwszej kolejności lasy gór-
skie, starodrzewy, torfowiska  
i bagna. Sama strategia mówi  
o objęciu ochroną 30% po-
wierzchni lądowej. Możliwości 
objęcia ochroną terenów innych 
niż lasy są bardzo ograniczone  
(z uwagi na formę własności). 
Dlatego niemal pewne jest, że ta 
ochrona w ogromnej większości 
skupi się na lasach. Polskie Lasy 
oraz lasy krajów wschodniej Eu-
ropy są dużo lepiej zachowane 
niż lasy na zachodzie. Miejmy na-
dzieje, że nie dojdzie do takiego 
scenariusza, że największy ciężar 
ochrony spadnie właśnie na nas  
i naszych sąsiadów z Karpat.
Najważniejszymi szczegółami, 
które nie zostały konkretnie spre-
cyzowane i budzą wiele kontro-
wersji (choć sama strategia się na 
nich opiera), jest pojęcie: „ochrony 
ścisłej” oraz definicja „starodrze-
wów”. Jeżeli założymy, że defini-
cja „ochrony ścisłej” będzie tożsa-
ma z tym, co obowiązuje w Polsce, 
to oznaczać ona będzie całkowite 
zaniechanie wpływu człowieka  
w środowisko, czyli „nic niero-
bienie”. Wyobraźmy sobie więc 
sytuację, kiedy właśnie taką for-
mą ochrony obejmiemy lasy  
o łącznej wielkości województwa 

Europejska strategia na rzecz bioróżnorodności do 2030 r. to jeden z elementów „Europejskiego 
Zielonego Ładu ”, czyli planu, który ma na celu walkę ze zmianami klimatycznymi  
oraz ochronę różnorodności biologicznej. 

przedsiębiorstwa (rodzinne tartaki 
przerabiające do 10 tys. m3 drew-
na w ciągu roku). Jednocześnie 
skupują one jedynie 27% drewna 
sprzedawanego w całych LP. Resz-
ta surowca trafia do wielkich mię-
dzynarodowych koncernów. Spo-
rządzone ekspertyzy wskazują, że 
aż 90% z tych małych firm odczuje 
negatywne skutki wprowadzenia 
strategii, a większość z nich może 
nawet upaść.
Skutki gospodarze wprowadze-
nia taki zmian będą ewidentnie 
negatywne. A co ze skutkami 
przyrodniczymi ? Wprowadzenie 
ochrony ścisłej w takim rozmia-
rze może doprowadzić do zamie-
rania drzewostanów na szeroką 
skalę. Tutaj jako przykład można 
podać Puszczę Białowieską, gdzie 
zabroniono leśnikom możliwo-
ści wycinania zaatakowanych 
przez kornika świerków. Takie 
postępowanie doprowadziło  
do niekontrolowanego roz-
rostu jego liczebności, cze-
go konsekwencją jest to, że 
stare drzewostany świerko-
we w Puszczy Białowieskiej 
całkowicie zamarły. Uprawy  
i młodniki pochłaniają więcej 
CO2 niż stare lasy. Ograniczenie 
pozyskania drewna spowoduje,  
że w ogólnym rozliczeniu emisja 
tego gazu wzrośnie, zamiast się ob-
niżać, ponieważ będziemy sadzić 
mniej lasów. Drewno podczas roz-
kładu oddaje CO2 – a takiego drew-
na w lasach objętych ścisłą ochroną 
będzie przecież bardzo dużo.
Polscy Leśnicy doceniają troskę 
KE o stan środowiska naturalnego 
oraz dążenie do jak najlepszego jej 
zachowania dla kolejnych poko-
leń. Nie są również przeciwnikami 
racjonalnych zmian w gospodarce 
leśnej. Jednak to, co proponuje KE 
w obecnym kształcie, jest nieja-
sne i niezrozumiałe. Nie możemy 
przecież doprowadzić do sytuacji, 
kiedy nasz przemysł drzewny 
upadnie, a rodzimą przyrodę bę-
dzie czekać wielka niewiadoma.

mgr inż.Marceli Kot
Nadleśnictwo Narol

Strategia w tej formie spowoduje deficyt drewna na rynku (fot. Marceli Kot)

strategii będzie można włączać 
takie obszary jak parki narodo-
we lub krajobrazowe (czyli te 
formy ochrony przyrody, które  
istnieją w Polsce, zanim weszli-
śmy w struktury UE).
Jedno wiemy na pewno, że KE 
jako najlepszy sposób na ochro-
nę i zachowanie przyrody, upa-
truje ochronę ścisłą. Czy to jest 
najwłaściwsze podejście? Pol-
scy leśnicy mówią, że racjonal-
nie prowadzona gospodarka 
leśna może z powodzeniem 
realizować postulaty ochrony 
przyrody, a równocześnie speł-
niać funkcje produkcyjne. Lasy 
Państwowe powstały w 1924r.  

podkarpackiego i małopolskie-
go (w przybliżeniu stanowią one 
10% pow. Polski). Tutaj trzeba pa-
miętać również o tym, że zakazy 
będą dotyczyć nie tylko gospo-
darki leśnej, ale również ruchu 
turystycznego (zakaz wejścia do 
lasu), możliwości zbierania grzy-
bów i jagód, gospodarki łowiec-
kiej oraz pozyskania drewna na 
opał. Na obecną chwilę nie wie-
my również, czy według KE „sta-
rodrzewem” będzie las, w którym 
rosną same 150- letnie drzewa, 
czy może tak nazywane będą lasy 
100-letnie (których w naszym 
kraju jest bardzo dużo) lub nawet 
lasy młodsze.

i na przestrzeni wielu lat użyt-
kowania gospodarczego lasów 
doprowadziły do stanu, że lasów  
w Polsce wciąż przybywa i są jed-
nymi z najlepiej zachowanych  
lasów w Europie (pomimo,  
że cały czas są lasami gospodar-
czymi). Nasz przykład pokazu-
je, że można pogodzić ze sobą 
te dwie, na pierwszy rzut oka, 
sprzeczne sprawy. Dlaczego więc 
nie skorzystać z naszych do-
świadczeń ?
Polski przemysł drzewny jest fila-
rem, naszej gospodarki i po burz-
liwych czasach przemian gospo-

darczych ostał się jako nieliczny 
przykład tego, że polskie firmy 
mogą i stanowią w nim czołówkę 
europejską i światową. Jesteśmy 
potentatem w produkcji mebli, 
stolarki okiennej oraz opakowań.  
Na zlecenie Lasów Państwowych 
zostały sporządzone analizy go-
spodarcze i ekonomiczne zało-
żeń nowej strategii, które mówią 
wprost, że jej wprowadzenie  
w obecnym kształcie spowoduje 
zapaść tej gałęzi przemysłu i upa-
dek wielu firm. Wprowadzenie 
ochrony ścisłej w planowanym 
rozmiarze (skupienie się przede 
wszystkim na lasach) spowoduje, 
że ochroną ścisłą może zostać ob-
jęte nawet 40% powierzchni LP. 
Taki scenariusz przełoży się na 
to, że pozyskanie drewna spadnie 
blisko o połowę (z około 40 mln m3 
drewna do 24 mln m3). Takie ogra-
niczenie będzie ciosem dla całego 
przemysłu drzewnego i rodzimej 
przyrody. Po pierwsze będzie  
za mało drewna na rynku i bę-
dzie ono o wiele droższe. Po 
drugie leśnicy będą zmuszeni 
do tego, aby w miejscach nie-
objętych ochroną w znacznym 
stopniu zintensyfikować pozy-
skanie drewna (tam, gdzie lasy 
do tej pory były wielofunkcyjne 
będą lasy stricte gospodarcze, 
gdzie ochrona walorów przyrod-
niczych zejdzie na boczny plan). 
Po trzecie odbiorcy drewna będą 
zmuszeni do kupowania drewna 
spoza UE (tam, gdzie gospodar-
ka leśna nie jest certyfikowana). 
To paradoksalnie doprowadzi  
do odwrotnego skutku: zamiast 
chronić lasy (w sensie global-
nym), w innych częściach świata 
będą one podlegały większej pre-
sji człowieka. Tartaki będą pono-
siły większe wydatki na transport 
drewna (po prostu trzeba będzie 
po nie dalej jeździć) powodując 
jednocześnie zwiększoną emisję 
spalin.
Cechą charakterystyczną pol-
skiego sektora drzewnego jest 
to, że 97% firm przerabiają-
cych drewno to małe lokalne  

Większość z Państwa wie dosko-
nale, że obecnie w Polsce mamy 
już wyznaczone obszary chro-
nione. Mamy parki narodowe, 
rezerwaty przyrody, parki krajo-
brazowe, obszary chronionego 
krajobrazu oraz obszary N 2000. 
Według założeń autorów nowa 
strategia ma być pewną konty-
nuacją sieci N 2000. Nie wiemy 
jednak, czy w swoim zamyśle 
uwzględnia ona już istniejące ob-
szary N 2000, czy może te 30% 
to mają być nowe obszary chro-
nione (w tym 1/3 ochrona ścisła). 
Nie wiemy również, czy do tej 
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Wielkie podsumowanie roku w powiecie 
hrubieszowskim

szeroko dostępnej służby zdrowia 
oraz krzewienia wśród młodych 
ludzi tożsamości kulturowej po-
wiązanej z Ziemią Hrubieszowską. 
Dzięki naszemu zaangażowaniu 
jak i całego społeczeństwa wizja ta-
kiej przyszłości może stać się naszą 
rzeczywistością. Jednym z kluczy 
do osiągnięcia takiego celu, pomi-
mo wielu trudności jakie stawiane 
są na naszej drodze, niech będą 
konsekwentne działania. Istotnym 
kierunkiem rozwoju powiatu hru-
bieszowskiego, będą dalsze działa-
nia na rzecz dobra najwyższej wagi: 
zdrowia i życia mieszkańców, inwe-
stycja w Szpital Powiatowy celem 
zapewnienia szerokiego dostępu do 
sprawnie działającej służby zdro-
wia, a także poprawa jakości infra-
struktury drogowej, otwartość na 
współpracę oraz pomoc w odbudo-
wie naturalnych więzi społecznych 
w popandemicznej rzeczywistości. 
Jednym z priorytetów stawianych 
sobie przez Zarząd Powiatu Hru-
bieszowskiego jest poprawa jakości 
infrastruktury drogowej, a przede 
wszystkim przebudowa strategicz-
nych z punktu widzenia powiatu, 
ciągów dróg, zwiększając jedno-
cześnie bezpieczeństwo i komfort 
podróżujących. Będziemy składać 
kolejne wnioski, ubiegając się tym 
samym o dofinansowanie dalszych 
inwestycji drogowych, jednocześnie 
licząc na zrozumienie i wsparcie 
rządzących. Stawiane przed nami 
zadania wykonujemy sumiennie  
i z pełnym zaangażowaniem, wie-
dząc że wszystko co robimy dotyczy 
powiatu hrubieszowskiego - Naszej 
Małej Ojczyzny. 

Materiał nadesłany 

W czerwcu 2021 roku minął rok od 
powołania nowego Zarządu Powia-
tu Hrubieszowskiego, na czele któ-
rego stanęła Starosta Hrubieszow-
ski Aneta Karpiuk. Streszczenie 
całego roku pracy na łamach gazety 
będzie trudnym zadaniem, jed-
nakże postaramy się przedstawić 
najistotniejsze informacje i wyda-
rzenia z życia powiatu hrubieszow-
skiego. Pomimo trudności zwią-
zanych z pandemią koronawirusa,  
za prymat obieraliśmy życie, zdro-
wie oraz rozwój mieszkańców Po-
wiatu Hrubieszowskiego - wierząc, 
że ta szlachetna idea stanowi naj-
wyższą wartość naszej pracy w sa-
morządzie.
Pod względem zrealizowanych za-
dań drogowo-mostowych, przełom 
roku 2020/2021 możemy uznać  
za udany. Dzięki naszym działaniom 
mieszkańcy powiatu jak i miasta 
Hrubieszowa zyskali nowoczesną 
infrastrukturę. W ramach powzię-
tych działań doszło do przebudo-
wy ulic oraz obiektów mostowych, 
remontu nawierzchni dróg i chod-
ników, powstały nowe przejścia dla 
pieszych a także oczyszczono przy-
drożne rowy drogowe. Wszystkie 
te inwestycje finansowane były za-
równo ze Środków z Funduszu Dróg 
samorządowych, Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych, Mini-
sterstwa Infrastruktury, a także ze 
środków własnych powiatu hrubie-
szowskiego. Aby znacząco popra-
wić komfort podróżowania naszych 
mieszkańców w planach na najbliż-
szą przyszłość mamy przebudowę 
drogi Skierbieszów-Hrubieszów.
Życie i zdrowie mieszkańców po-
wiatu hrubieszowskiego jest tema-
tem niezwykle ważnym, dlatego 
też Publiczny Zespół Opieki Zdro-
wotnej w Hrubieszowie, dzięki do-
tacjom celowym oraz wielkiemu 
wsparciu ze strony powiatu hrubie-
szowskiego, był i jest w stanie zaku-
pić nowoczesny sprzęt – tomograf 
komputerowy, tor wizyjny, pompę 
do kanału, wideokolonoskop, wi-
deogastroskop, myjnię na dezyn-
fekatora oraz szafę na endoskopy. 
Dzięki zaangażowaniu Starosty 
Hrubieszowskiego Anety Karpiuk, 
hrubieszowski Szpital znajdują-
cy się w dramatycznej sytuacji  

Karpiuk zainicjowała powstanie 
Hrubieszowskiej Młodzieżowej 
Grupy Medialnej, której celem jest 
zachęcenie młodych mieszkańców 
do odkrycia potencjału Ziemi Hru-
bieszowskiej, jej dorobku i bogac-
twa kulturowego. Edukacja stanowi 
najlepszą inwestycję, o czym świad-
czą nieprzeciętne wyniki w nauce  
na arenie ogólnopolskiej uczniów  
I LO oraz Zespołu Szkół Nr 3 w Hru-
bieszowie.
Oprócz inwestycji w zdrowie i bez-
pieczeństwo mieszkańców, infra-
strukturę oraz szkolnictwo, istot-
ną kwestią dla Zarządu Powiatu  
i Starosty Hrubieszowskiego, jest 
działanie na rzecz aktywizacji 
mieszkańców i promowania Po-
wiatu Hrubieszowskiego. Starosta 
Hrubieszowski bardzo często anga-
żuje się oraz obejmuje honorowym 
patronatem różnego rodzaju kon-
kursy, gdzie odbiorcami są dzieci  
i młodzież. 
W najbliższym czasie planujemy 
realizację zadań zwiększających 
dostęp dla osób niepełnospraw-
nych, modernizację wejścia do 
budynku Starostwa Powiatowe-
go w Hrubieszowie przy ul. Na-
rutowicza 34. Koszt zadania: 133 
864, 91 zł, dofinansowanie 
PFRON: 44 849, 55 zł. Przebudo-
wa istniejących klatek schodowych  
w Powiatowym Zespole Placówek 
Szkolno-Wychowawczych łącz-
ny koszt zadania: 300 485, 00 zł, 
w tym dofinansowanie PFRON  
w ramach zadania „Szkoła bez ba-
rier”: 50 051, 00 zł. Budowa dłu-
go wyczekiwanego parkingu przy 
budynku Starostwa Powiatowego 
przy ul. Narutowicza 34. Koszt re-
alizacji inwestycji: ok. 74 000, 00 zł.  
Oprócz wymienionych wcześniej 
strategicznych inwestycji drogo-
wych, takich jak przebudowa dro-
gi powiatowej Nr 3230L Skierbie-
szów-Hrubieszów od km 27+200 
do km 30+780. Planowany koszt:  
5 055 000, 00 zł oraz drogi powia-
towej Nr 3417L Drogojówka-Trzesz-
czany od km 0+995 do km 2+740, w 
miejscowości Drogojówka. Plano-
wany koszt: 726 436, 03zł, a tak-
że przebudowa mostu drogowego 
przez rzekę Huczwę w ciągu drogi 
powiatowej nr 3422L Bormańce
-Terbiniec-Werbkowice w miejsco-
wości Werbkowice w km 3+655,00. 
Planowany koszt: 1 876 500, 00 zł, 
w najbliższym czasie planujemy 
między innymi: przebudowę drogi 
powiatowej 3413L w miejscowości 

Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk zaprasza czytelników 
Roztoczańskiego Głosu, do odkrywania Powiatu Hrubieszowskiego.

Aneta Karpiuk

Otwarcie wyremontowanych oddziałów SP ZOZ Hrubieszów (fot. Starostwa) 

Wolica-Brodzica (planowany koszt 
552 000, 00 zł), nr 3407L na odcin-
ku Kopyłów-Matcze (planowany 
koszt 357 618, 00 zł), nr 3414L Mo-
niatycze-Nieledew w m. Moniaty-
cze (planowany koszt 369 560, 19 
zł.), przebudowa drogi powiatowej 
nr 3449L odc. Uśmierz -Sulimów 
(planowany koszt 408 084, 70 zł), 
przebudowa drogi powiatowej nr 
3449L odc. Chłopiatyn-Setniki (pla-
nowany koszt 398 343, 83 zł), prze-
budowa drogi powiatowej nr 3429L 
Kryłów-Adelina w m. Kol. Kryłów 
(planowany koszt 416 794, 09 zł), 
czy też budowa chodnika i ścieżki 
rowerowej w ciągu drogi powiato-
wej nr 3230L przy ul. Grabowieckiej 
w Hrubieszowie (koszt 204 340, 
44 zł). Dodatkowo planowane są 
przebudowy dróg powiatowych  
nr 3402L Staszic-Chyżowice (pla-
nowany koszt 100 000,00 zł), nr 
3404L na odcinku Kopyłów-Poraj 
(pl. koszt 201 257, 54 zł), nr 3409L 
w miejscowości Strzyżów (pl. koszt 
200 000, 00 zł), nr 3427L Sahryń
-Modryń w miejscowości Modryń 
Kolonia (pl. koszt 100 000,00 zł), 
nr 3430L na odcinku Dołhobyczów
-Małków (pl. koszt 100 000,00 zł), 
nr 3435L Miętkie -Kolonia -Mięt-
kie-Mircze w miejscowości Miętkie 
Kolonia (pl. koszt 200 000, 00 zł). 
Wiemy jak ważna dla mieszkańców 
jest budowa tzw. „kilometrówek” - 
dlatego też o wykonaniu tych zadań 
myślimy z wyprzedzeniem. Wyżej 
wymienione zadania to jeszcze nie 
koniec naszych planów związanych 
z poprawą infrastruktury powiatu 
hrubieszowskiego. 
Marzeniem nas wszystkich jest 
stworzenie obrazu powiatu ce-
chującego się wysokim poziomem 
bezpieczeństwa, szkolnictwa,  

finansowej, uzyskał wsparcie płyną-
ce z Ministerstwa Sprawiedliwości. 
W grudniu 2020 r. podpisane zostały 
umowy o przyznanie stypendium 
dla studentów kierunku lekarskiego 
i pielęgniarstwa. Wszyscy studenci 
zobowiązali się pracować w Samo-
dzielnym Zespole Opieki Zdrowot-
nej w Hrubieszowie co najmniej  
3 lata po zakończeniu studiów.
Starosta Hrubieszowski Aneta Kar-
piuk, stojąc na czele Zarządu, pod-
jęła liczne działania zmierzające  
w kierunku przełamania barier, nie-
sienia pomocy oraz wyrównywania 
szans. W ramach aktywizacji zawo-
dowej w 2020 r. Powiatowy Urząd 
Pracy w Hrubieszowie organizował 
staże dla osób niepełnosprawnych 
poszukujących pracy i niepozosta-
jących w zatrudnieniu.
W ramach przekazanych środków 
z budżetu powiatu hrubieszow-
skiego, zakupiony został pionizator 
Coco na potrzeby uczniów z Powia-
towego Zespołu Placówek Szkolno 
– Wychowawczych w Hrubieszo-
wie, który przekazała Starosta Hru-
bieszowski Aneta Karpiuk.
Wsparcie młodych mieszkań-
ców powiatu hrubieszowskiego 
jest jednym z priorytetów Staro-
sty. Promocja Zespołu Szkół Nr 4  
w Hrubieszowie pokazała nam 
jak wielu młodych, pełnych pasji  
i zaangażowania rolników planuje 
związać swoją przyszłość z ziemią 
hrubieszowską. Rolnictwo to jedna 
z najistotniejszych gałęzi gospo-
darki powiatu hrubieszowskiego, 
a sami rolnicy to ciężko pracujący, 
szlachetni ludzie, zasługujący na 
szacunek i uznanie społeczne. Sta-
rosta oraz Zarząd Powiatu wiedzą, 
jak istotna kwestią jest szkolnic-
two w tym zawodzie, stanowiącym 
istotny obszar systemu kształcenia.
Do świadomości młodych ludzi do-
tarło, że ukończenie szkoły zawo-
dowej przynosi duże korzyści oraz 
jest szansą na realizację własnych 
zamierzeń i planów. Dlatego też 
powiat hrubieszowski realizuje pro-
jekt „Kuźnia szans w Hrubieszowie”, 
który jest dofinansowany z Fundu-
szy Europejskich. Celem projektu 
jest podniesienie kwalifikacji i kom-
petencji zawodowych, a także zdo-
bycie doświadczenia zawodowego 
w czasie staży uczniowskich.
Należy zauważyć, że ostatni rok 
okazał się niezwykle trudny dla 
uczniów, którzy przez okres pan-
demii realizowani naukę zdalną. 
Starosta Hrubieszowski, Aneta 
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Dookoła Polski na rowerze dla dzieci 
chorujących na nowotwory
Dla dzieci można zrobić wiele. Dla chorych dzieci porusza się niebo i ziemię, by im pomóc  
i wesprzeć je w leczeniu. Są tacy, którzy po prostu wpłacają pieniądze na konto fundacji,  
ale są także i ludzie, którzy poświęcają swój czas, siłę i zdrowie. Ponad 60-letni Roman 
Ostrowski z Dębicy postanowił przejechać Polskę wzdłuż jej granicy zbierając pieniądze  
na leczenie chorych dzieci. W rozmowie z Ewą Monastyrską podzielił się swoimi wrażeniami 
17 czerwca na ostatnim już przystanku, jakim był Tomaszów Lubelski.
Ewa Monastyrska: Proszę 
przybliżyć nam akcję, która 
stała się Pana udziałem. Kiedy 
wyruszył Pan na ten niezwy-
kły rajd i po co?
Roman Ostrowski: Wybrałem 
się w dniu 1 czerwca, w Dzień 
Dziecka w podróż dookoła 
Polski. Wystartowałem spod 
Polskiego Radia Rzeszów i wy-
ruszyłem na zachód Polski, po-
tem nad morze, i dalej na War-
mię i Mazury. Teraz dojechałem 
do pięknego miasta Tomaszów 
Lubelski. Okrążam całą Polskę, 
zbierając w ten sposób pienią-
dze na leczenie chorych dzieci. 
W Klinice Przylądek Nadziei 
we Wrocławiu są dzieci z całej 
Polski chorujące na nowotwory. 
Swoją siłą mięśni chcę wycią-
gnąć jeszcze więcej, niż mógł-
bym to sobie wyobrazić. Dla 
mnie jest to Tour de Pologne 
Baby. Misją moją jest pomaga-
nie dzieciom chorym na nowo-
twór.
W jaki sposób zbierane były 
pieniądze?
Jest to oczywiście akcja „zło-
tówka za kilometr”. Sponsorzy 
wpłacają pieniądze za każdy 
przejechany kilometr mojej tra-
sy. Planowane jest, że przeja-
dę ostatecznie 2215 km. Każdy 
kilometr jest mnożony przez 
złotówkę. Te pieniądze, choćby 
najmniejsze są dla tych dzieci 
bezcenne. Zdarzyło się, że kilka 
osób chciało wręczyć pieniądze 
bezpośrednio mnie. Ja od razu 
przesyłałem je do Fundacji „Na 
Ratunek”, która wpłacała daną 
kwotę na fundusz ratunkowy. 
Muszę podziękować księdzu 
biskupowi z Ełku, który kola-
rzowi pomógł. Serdeczne Bóg 
zapłać za tę pomoc. 
Ile kilometrów dziennie po-
konywał Pan podczas trasy? 
Wystarczyły praktycznie dwa 
tygodnie, by przejechać całą 
Polskę. 
Można powiedzieć, że średnia 
odległość pokonywana dzien-
nie przeze mnie to 100 km. Cza-
sami było to 120 i 130 km. Dla 

mnie jednak nie jest to prze-
szkoda.
Dlaczego jest to dla Pana takie 
ważne?
Ja także przemęczyłem tę 
chorobę. Walczyłem z nowo-
tworem i wiem, czym jest ten 
potwór. Tym bardziej miałem 
motywację do dalszego dzia-
łania. Dla was kochane dzieci  
to robię, bo po prostu was ko-
cham. W przyszłym roku posta-
ram się także pojechać w tę samą 
podróż zbierając pieniądze na 
wasze leczenie. Jest to dla mnie 
oczywiście sprawa osobista,  
ale i sprawdzenie swojego orga-
nizmu. Bóg mi dał życie i chcę je 
poświęcić dla innych. Dla mnie  
jest to misja. 
Zapewne było wiele przygód, 
które czekały na Pana. Jakich 
ludzi Pan spotykał?
Spotykałem na trasie ludzi, 
którzy uśmiechali się, machali 
rękami, kierowcy życzliwie trą-
bili. Był także patrol policji, któ-
ry bezpiecznie przeprowadził 
mnie parę kilometrów przy ru-
chliwej autostradzie. Dużo jest 

pięknych wspomnień. Dla mnie 
było to ogromne wyzwanie i 
poznawanie ludzi, którzy mnie 
dopingowali. Jest to także mo-
tywacja na przyszłość. Chciał-
bym zarazić pasją pomagania 
innych kolarzy, którzy mogliby 
pojechać i zebrać pieniądze dla 
chorych dzieci.
Czy dobrze rozumiem, że na-
dal planuje Pan tego typu ak-
cje? To przecież bardzo mę-
cząca trasa.
Bułka z masłem, czy jak to  
w moim przypadku bywało, 
bułka z bananem to to nie była. 

Trzeba było wspomagać się 
witaminami, białkami, litrami 
wody. Obecnie marzę o powro-
cie do domu i odpoczynku. Dziś 
było bardzo gorąco, więc nie 
było to łatwe wyzwanie, jed-
nak wiem dla kogo to robię i po 
co. Mam też świadomość, że 
naprawdę warto. Życzę innym 
kolarzom determinacji i zachę-
cam do zaangażowania się. Ro-
biąc to,co lubimy, pomagamy.
Czy spotkał się Pan wcześniej 
z chorymi dziećmi, dla któ-
rych postanowił się Pan po-
święcić?

Tak. Nie ukrywam, że gdy przy-
jechałem do Wrocławia pod 
klinikę łezka zakręciła mi się 
w oku. Widziałem dzieci na ta-
rasie, zostałem przyjęty przez 
przedstawicieli kliniki, miałem 
możliwość porozmawiania z 
ordynatorem kliniki. Te małe 
dzieci pozdrawiały mnie, ma-
chały do mnie rączkami. Nie 
jestem w stanie powiedzieć, jak 
wielkie było to wzruszenie. 
W jaki sposób chce Pan nadal 
pomagać tym dzieciom?
Chcę poszukać już kolejnych 
sponsorów na następną akcję, 
ale jak i wspomniałem już chcę 
zaszczepić tę ideę w innych 
kolarzach. Prosiłbym wszyst-
kich o wsparcie, by uratować 
te dzieci. Chciałbym, by i one 
miały szansę na beztroskie ży-
cie. By żyły w przekonaniu, że 
nie są same i jest wielu ludzi, 
którzy będą nieśli im pomoc. 
Zrobię wszystko, by wpłynęło 
jak najwięcej środków na kon-
to fundacji. Chcę podziękować 
wszystkim sponsorom, dar-
czyńcom, którzy przyczynili się 
do mojej wyprawy. Poproszę o 
odruch serca. Ratujmy te dzieci!
Czy czuje Pan, że robi coś 
wielkiego?
Nie czuję się bohaterem. Je-
stem zwykłym człowiekiem, 
który postanowił zrobić coś dla 
innych. To zupełnie normalne, 
że pomagamy sobie nawzajem. 
Dziękuję serdecznie za roz-
mowę

Ewa Monastyrska

Roman Ostrowski (fot. Ewa Monastyrska)

Wjazd do Tomaszowa Lubelskiego (fot. Jarosław Antoszewski)
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Hodowla zwierząt egzotycznych 
- alpaki i owce walizerskie czarnonose
Gmina Hrubieszów zaprasza do zwiedzania najciekawszych atrakcji proponowanych nie tylko 
przez samorząd Gminy, ale i samych jej mieszkańców. Tym razem pokażemy, gdzie można znaleźć 
ciekawe zwierzęta jakimi są alpaki i owce walizerskie czarnonose. 
W miejscowości Brodzica 
można aktywnie spędzić wy-
poczynek na łonie natury  
w towarzystwie egzotycznych 
zwierząt. W gospodarstwie 
Państwa Milów, na miłośni-
ków zwierząt czekają prze-
sympatyczne alpaki – Lolek  

i Imbir oraz owce walizerskie 
czarnonose. To właśnie ta rasa 
owiec występuje w znanej 
bajce pt. „Baranek Shaun”, któ-
rą znają wszystkie dzieci.
W ofercie można znaleźć spa-
cer z alpakami po miejscowo-
ści położonej nad malowniczą 

rzeką Huczwą. Alpaki uwiel-
biają chłodzić się w wodzie, 
chętnie jedzą marchewki  
z ręki, mówi się o nich, że są 
„żywymi maskotkami”. Zaba-
wy z nimi oraz dotyk tych bar-
dzo puszystych zwierząt, ich 
przytulanie i głaskanie, sprzy-
jają rozluźnieniu, uspokoje-
niu oraz wyciszeniu. Oferta 
jest wzbogacona o sesje zdję-
ciowe z alpakami w plenerze 
oraz przy „Chatce Milówce”.
W gospodarstwie Państwa 
Agnieszki i Józefa jest rów-
nież możliwość przyjazdu 
większą grupą oraz zorganizo-
wania imprez okolicznościo-
wych dla dzieci z ogniskiem 
lub grillem, oczywiście w to-
warzystwie zwierząt.
Gminny Ośrodek Kultury za-
chęca wszystkie dzieci do 
udziału w „Alpakowym kon-
kursie”, który polega  na na-
pisaniu rymowanki lub wier-
szyka o alpakach (minimum 

MISJA WAKACJE – wakacje 
z GOK Wołajowice 
Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach 
zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na „Misję Wakacje” – czyli 
spędzenie lipca aktywnie, kreatywnie i na sportowo z GOK-iem.

Przygotowaliśmy wiele atrak-
cji, zabaw, animacji i konkur-
sów dla najmłodszych oraz 
dla młodzieży. „Misję Waka-
cje” rozpoczynamy festynem 
w Gminnym Ośrosku Kultu-
ry w Wołajowicach. W lipcu 
odbędą się również zajęcia  
z survivalu, prowadzone 
przez Partyzantów Lubel-
szczyzny. Podczas surviva-
lu uczestnicy nabędą m.in. 
umiejętności rozpalania 
ognia z użyciem krzesiwa, 
wiązania i wykorzystywa-
nia węzłów, rozpoznawania 
roślin jadalnych oraz nawi-
gacji. Zaplanowano również 
„Lawendowe warsztaty”  
w Moniatyczach u pani  

6 wersów). Szczegóły na face-
bookowym fanpage GOK Wo-
łajowice.
W celu umówienia spotka-
nia i poznania szczegółowej 
oferty należy skontaktować  
się z właścicielami:

Agnieszka i Józef Mil
Brodzica 13a
22-500 Hrubieszów
tel : 604 122 408

Malwina Filańska-Marcych

Owce walizerskie czarnonose (fot. Józef Mil)

Józef Mil, właściciel hodowli zwierząt egzotycznych (fot. Józef Mil)

Renaty, która prowadzi lawen-
dowe gospodarstwo. Podczas 
warsztatów dzieci wykonają 
zapachowe woreczki. Spo-
tkanie dopełni lawendowy 
poczęstunek, składający się  
z lawendowej herbaty i la-
wendowych ciastek. 
Dorośli też znajdą coś dla 
siebie. Przygotowaliśmy dla 
nich relaksacyjny koncert mis 
tybetańskich oraz kino plene-
rowe. 
Ostatni tydzień lipca to warsz-
taty kreatywne dla dzieci  
i młodzieży w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Woła-
jowicach – m.in. scrapbo-
oking, filcowanie na su-
cho, warsztaty ekologiczne. 

Terminy naszych propozycji 
są dostępne na plakacie oraz 
na FB i stronie internetowej 
GOK-u. Wszystkie szczegóły 
będą na bieżąco aktualizowa-
ne. Zachęcamy wszystkich do 
udziału w naszej „Misji Wa-
kacje” i do zapisywania się 
telefonicznie na zajęcia oraz 
warsztaty.
Kontakt: 
Gminny Ośrodek Kultury  
w Hrubieszowie z/s w Woła-
jowicach
Wołajowice 33
22-500 Hrubieszów
tel. 84 698 14 86

Malwina Filańska-Marcych
GOK Wołajowice



8

Dodatek Gminy Hrubieszów „Jedność”

Nr 7 [79] Lipiec 2021  www.radiozamosc.pl

Co ciekawego słychać w Gminie?
Gmina Hrubieszów dzieli się aktualnościami i ciekawostkami z życia Gminy.

Sportowy Dzień Dziecka – 
GKS Huragan Hrubieszów

W dniu 01.06.2021 r. miał miej-
sce turniej piłkarski zorganizo-
wany przez GKS Huragan Hru-
bieszów, w którym udział wzięli 
najmłodsi zawodnicy drużyn 
współzawodniczących z na-
szym klubem w rozgrywkach li-
gowych. Dzieci rozegrały mecze 
w systemie „każdy z każdym”. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
w ramach nagrody za uczest-
nictwo upominki od Wójta 
Gminy Hrubieszów, Tomasza 
Zająca oraz Prezesa Klubu, Sła-
womira Pańko. W wydarzeniu 
udział wzięły: TKS Tomasovia, 
GKS Andoria Mircze, GKS Po-
goń 96 Łaszczówka oraz dwie 
drużyny gospodarzy. 
Dziękujemy serdecznie wszyst-
kim klubom za wzięcie udziału 
w tym wydarzeniu. Liczymy 
na dalszą owocną współpracę,  
bo przecież „Łączy nas piłka”.

„Czyste Powietrze” 
w Gminie Hrubieszów.

Miło nam poinformować,  
że w dniu 02.06.2021r. Wójt 
Gminy Hrubieszów podpisał 
porozumienie z WFOŚiGW  
w Lublinie w sprawie rządowe-
go programu Czyste Powietrze. 
Celem programu jest popra-
wa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez wy-
mianę źródeł ciepła i popra-
wę efektywności energetycz-
nej budynków mieszkalnych  

jednorodzinnych. Program za-
kłada wymianę starych pieców 
i kotłów na paliwo stałe oraz 
termomodernizację budynków. 
Czynności te nie tylko przyczy-
nią się do poprawy jakości po-
wietrza, ale również domowego 
budżetu, poprzez oszczędności 
finansowe.
Program Priorytetowy „Czy-
ste Powietrze” umożliwia 
uzyskanie wsparcia finanso-
wego przez osoby fizyczne 
będące właścicielami/współ-
właścicielami budynku miesz-
kalnego lub wydzielonego  
w takim budynku lokalu miesz-
kalnego z wyodrębnioną księgą  

wieczystą. Na udział w pro-
gramie mają szansę oso-
by o ograniczonych docho-
dach. Osoby mające roczny 
dochód nieprzekraczający  
100 tys. zł mogą liczyć na do-
tację w łącznej wysokości do  
30 tys. zł (jest to tak zwany pod-
stawowy poziom dofinanso-
wania). Osobom, których prze-
ciętny miesięczny dochód na 
jednego członka ich gospodar-
stwa domowego nie przekra-
cza kwoty 1400zł netto w go-
spodarstwie wieloosobowym 
albo 1960zł netto w gospodar-
stwie jednoosobowym, przy-
sługuje podwyższony poziom 

dofinansowania – do 37 tys.zł. 
Przy podstawowym poziomie 
dofinansowania dopłatę wy-
noszącą do 30 tys. zł otrzymać 
można na demontaż źródła cie-
pła działającego na paliwo stałe 
(czyli tak zwanego kopciucha)  
i zakup oraz montaż pompy 
ciepła typu powietrze-woda 
albo gruntowej do celów ogrza-
nia domu lub do ogrzewania 
domu i podgrzewania wody 
użytkowej. Dodatkowo można 
wykonać następujące przedsię-
wzięcia:
1. demontaż oraz zakup  

i montaż nowej instalacji 
c.o. lub c.w.u., co dotyczy 
również kolektorów sło-
necznych;

2. zakup i montaż mikro in-
stalacji fotowoltaicznej;

3. zakup i montaż instalacji 
odzysku ciepła (rekupera-
tor i wentylacja mechanicz-
na);

4. zakup i montaż ocieplenia 
przegród budynku, stolar-
ki otworowej zewnętrznej 
(wraz z bramą garażową);

5. zakup dokumentacji tech-
nicznej: projekt, eksper-
tyzy, audyt energetyczny 
(ale ten tylko pod warun-
kiem wykonania ocieplenia 
przegród).

Niższą dopłatę, bo wynoszącą 
do 25 tys. zł, otrzymać można 
na demontaż nieefektywne-
go źródła ciepła działającego 
na paliwo stałe i zakup innego 
źródła ciepła niż wymienio-
ne wyżej (czyli może to być  

np. pompa ciepła powietrze
-powietrze).
Podwyższony poziom w pro-
gramie „Czyste Powietrze” wy-
nosi maksymalnie 32-37 tys. zł. 
Na taką kwotę można liczyć, je-
śli dokona się demontażu „kop-
ciucha” oraz zakupu i montażu 
innego źródła ciepła do ogrza-
nia domu i ogrzewania wody 
użytkowej i ewentualnie:
1. demontażu oraz zakupu  

i montażu nowej instalacji 
c.o. lub c.w.u., w tym ko-
lektorów słonecznych lub 
pompy ciepła wyłącznie do 
c.w.u.;

2. zakupu i montażu mikro 
instalacji fotowoltaicznej;

3. zakupu i montażu instalacji 
odzysku ciepła (rekupera-
tor i wentylacja mechanicz-
na);

4. zakupu i montażu ocie-
plenia przegród budynku, 
stolarki otworowej ze-
wnętrznej (wraz z bramą 
garażową);

5. zakupu dokumentacji tech-
nicznej.

W ramach współpracy do zadań 
gminy będzie należało urucho-
mienie punktu konsultacyj-
no-informacyjnego, w którym 
będą realizowane następujące 
działania:
1. udzielanie informacji o pro-

gramie osobom zaintereso-
wanym złożeniem wnio-
sku o dofinansowanie;

2. zagwarantowanie prze-
szkolonego przez WFOŚi-
GW pracownika, który 
udzieli informacji o progra-
mie oraz pomoże przy wy-
pełnianiu wniosku; 

3. identyfikowanie budyn-
ków, których właściciele 
mogliby być potencjalnymi 
wnioskodawcami;

4. wizyty u mieszkańców, po-
łączone z oceną obecnego 
źródła ciepła i potrzebą jego 
wymiany; 

5. rozsyłanie materiałów in-
formacyjnych do potencjal-
nych wnioskodawców;

6. przeprowadzenie anoni-
mowych ankiet z zakresu 
ochrony powietrza i progra-
mów pomocowych wśród 
mieszkańców;

7. pomoc przy rozliczaniu.
Osoby zaineresowane uzy-
skaniem informacji prosimy  
o wcześniejszy kontakt telefo-
niczny z Urzędem Gminy pod 
numerem 84 696 26 81 wew. 22 
w godzinach pracy urzędu.

Materiał nedasłany

Sportowy Dzień Dziecka (fot. Gm. Hrubieszów)

Grzegorz Grzywaczewski, Prezez WFOŚiGW w Lublinie i Tomasz Zając, wójt gminy Hrubieszów (fot. Gm. Hrubieszów)
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Zwiedzamy Gminę Hrubieszów.
Tym razem udajemy się na północ.
Zapraszamy na kolejną wędrówkę z przewodnikiem Jackiem Fuchsem szlakami 
pięknych i nieodkrytych ziem hrubieszowskich.
Zwiedzanie północnej części 
gminy proponuję zacząć od 
miasta a dokładniej od „Koszar”. 
Zobaczymy tutaj dawną cer-
kiew prawosławną, ob. kościół 
garnizonowy i kantynę, obecnie 
Browar Sulewski - hotel i restau-
racja. Stare koszary z obiekta-
mi towarzyszącymi, o których  

miejscu znalazły sobie dogodne 
warunki, a zobaczyć je można 
na zewnątrz i wewnątrz sta-
cji. Nie wolno zbliżać się i do-
tykać ogrodzenia, gdyż grozi  
to śmiercią lub kalectwem, a su-
sły można zobaczyć z bezpiecz-
nego miejsca, zjeżdżając oczy-
wiście z jezdni. Najlepiej udać się  

i św. Joachima, dzieła artystów 
szkoły lwowskiej. Przy miejsco-
wej świetlicy jest pierwszy na na-
szej trasie plac fitness. Dalej trasa 
prowadzi do Stefankowic. W par-
ku podworskim z XIX-wieczną 
kuźnią jest największe na Za-
mojszczyźnie stanowisko sosny 
czarnej oraz piękny buk purpu-
rowy. Na terenie parku jest kilka 
miejsc gdzie upamiętniono żoł-
nierzy polskich, walczących pod 
Stefankowicami podczas wojny 
polsko-bolszewickiej. Swoją ta-
bliczkę ma tutaj sanitariuszka 
Teresa Grodzińska, pośmiertnie 
odznaczona Krzyżem Virtuti 
Militari i Krzyżem Walecznych.  
W okolicach skrzyżowania z dro-
gą do Ubrodowic jest sprawno-
ściowy tor przeszkód ze zjazdem 
linowym. Jadąc dalej, w kierun-
ku Stefankowic-Kolonii, bo tam 
musimy „sięgnąć”, przy stefanko-
wieckiej szkole jest makieta Sta-
rych Stefankowic - mini skansen, 
którą koniecznie trzeba zobaczyć. 
W Stefankowicach-Kolonii, sie-
dzibie wioski tematycznej „Ein-
stein na łące” gospodarze propo-
nują grupom zorganizowanym 
warsztaty tematyczne z fizyki  
(po uprzednim kontakcie telefo-
nicznym), jest też tutaj kolejny 
fitness plac. Wracając do Stefan-
kowic, na znanym już skrzyżo-
waniu skręcamy do Ubrodowic 
i zatrzymujemy się przy kopcu
-mogile z okresu I wojny świa-
towej, usytuowanym przy tutej-
szej kaplicy. W Annopolu warto 
zjechać na chwilę w lewo, nad 
jeziorko, aby zobaczyć bociana 
czarnego, który bardzo często 
tutaj się pojawia. Przejeżdżamy 
przez Białoskóry i dojeżdżamy  

do Szpikołos, na teren Strze-
leckiego Parku Krajobrazo-
wego. Przy leśniczówce Go-
łębowiec skręcamy w lewo  
i po ponad 2 km docieramy do 
Trzech Krzyży. Jest to miejsce 
upamiętniające ocalenie oko-
licznej ludności, chroniącej się  
w tym miejscu podczas działań 
wojennych I wojny światowej. 
Teraz wracamy do leśniczówki, 
aby tym razem przejechać przez 
skrzyżowanie i udać się do szpi-
kołoskiego kościółka, dawnej 
cerkwi greckokatolickiej z 1801 r. 
Przejeżdżając przez centrum wsi 
kierujemy się do niewielkiego 
lasku, gdzie stoi historyczna ka-
pliczka z 1906 r. przypominają-
ca o carskich prześladowaniach 
tutejszych unitów. Dalej wita 
turystów Dziekanów. To siedzi-
ba Rady Gospodarczej Towarzy-
stwa Rolniczego Hrubieszow-
skiego, fundacji założonej przez 
ks. St. Staszica dla ratowania 
się wspólnie w nieszczęściach. 
Przy pomniku naszego dobro-
czyńcy, bo mówimy o darczyńcy  

6000 ha, zjeżdżamy do centrum 
wsi. Mijając po drodze dawną 
zarządcówkę i kuźnię TRH do-
jeżdżamy na plac przy świetlicy, 
gdzie zachował się grobowiec 
pierwszego prezesa TRH - Józefa 
Grotthusa i jego żony Tekli. Obok 
szkoły znajduje się następny plac 
fitness. Wyjeżdżając z centrum 
kierujemy się ponownie przed 
pomnik Staszica, aby stąd doje-
chać do Moroczyna. Są tutaj ru-
iny zespołu dworskiego z XIX w.; 
park podworski ze starym cmen-
tarzem prawosławnym i mogiłą 
podchorążego Stanisława Bąka  
z 1939 r.. We wsi, przy miejscowej 
świetlicy działa Wioska Strachów 
Bajkowa Kraina Gotanii. W tej 
wiosce tematycznej też czekają 
na turystów gospodarze, oferu-
jąc wiele atrakcji, które uzupełnia 
plac fitness i podwójny zjazd lino-
wy. Dojeżdżając do Teptiukowa 
kierujemy sie nadbużańskie łąki 
z oczkami wodnymi. Pokonując 
most na Huczwie, docieramy 
do Gródka. Na lewo góruje nad 
rzeką Huczwą wczesnośrednio-
wieczne grodzisko, wysokie wały 
dawnego „Wołynia”, jednego z 
Grodów Czerwieńskich. Po prze-
jechaniu fosy, dalej wiejską drogą 
na południe od grodziska, z doli-
ny Bugu wyjeżdżamy wąwozem, 
który kończy sie przy starym pra-
wosławnym cmentarzu. Okolicz-
ne wzgórze, zwane Horodysko,  
to miejsce częstych prac wyko-
paliskowych. Teraz wjedziemy 
do centrum wsi, gdzie na placu 
zabaw jakich wiele na terenie 
gminy Hrubieszów, zbudowa-
no zjazd linowy. Stąd wracamy  
do Hrubieszowa.

Jacek Fuchs
przewodnik turystyczny

GOK Wołajowice

Mapka (oprac. Jacek Fuchs)

wspomniałem, powstały ponad 
sto lat temu, a wybudowano je na 
polecenie cara Rosji. Skoro jeste-
śmy w tym miejscu nadmienię, 
że na ziemi hrubieszowskiej słu-
żyli: ppor. Władysław Broniewski, 
1918-1919 r., kpt. Charles de Gaul-
le, 1920 r., mjr Henryk Dobrzański 
(p. Hubal), 1934-36 r., ppor. Jan 
Dobraczyński, 1939 r., por. Woj-
ciech Jaruzelski, 1945-46 r.
Z Hrubieszowa wyjeżdżamy 
ulicą Żeromskiego i jedziemy  
do Moniatycz. Wcześniej jed-
nak, bo przy stacji energetycznej 
zobaczymy małe sprytne zwie-
rzątka, które przy spłoszeniu „za-
padają się” pod ziemię. Tak na-
prawdę chowają sie w norkach, 
swoich podziemnych domkach, 
które sięgają ok 1 m. głębokości. 
Te stepowe zwierzątka zamiesz-
kują tylko Zamojszczyznę i lot-
nisko Świdnik. I właśnie w tym  

do rezerwatu „Gliniska” w gmi-
nie Uchanie, gdzie w ostatnich 
latach dokonano ponownego na-
siedlenia lub na „Suśle Wzgórza”  
do Chochłowa w gminie Do-
łhobyczów. Ruszamy ponownie 
w trasę do wspomnianych Mo-
niatycz. Jednak zaraz po zjecha-
niu na drogę do wsi proponuję 
skręcić w prawo i skierować się 
pod numer 9. To tutaj znajduje 
się opisywane w ostatnim nume-
rze Roztoczańskiego Głosu La-
wendowe Gospodarstwo. Wraca-
my do trasy, z której zjechaliśmy,  
aby po przejechaniu ok. 300m za-
trzymać się przy cmentarzu. Za-
raz za pierwszym przęsłem ogro-
dzenia (otwieralnym) jest mogiła 
żołnierzy polskich poległych pod-
czas wojny bolszewickiej. Stąd 
udajemy się do drewnianego ko-
ściółka, gdzie możemy zobaczyć 
XVIII-wieczne rzeźby św. Anny Szpikokłosy. Dawna cerkiew greckokatolicka (fo. Jacek Fuchs)

Teptiuków. Nadbużańskie jeziorka (fot. Jacek Fuchs)
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Konkurs „Lawendowe cudo” rozstrzygnięty
W czerwcu został rozstrzygnięty konkurs „Lawendowe 
cudo”, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury 
w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach. 
Konkurs był skierowany  
do osób pełnoletnich i pole-
gał na wykonaniu rękodzieła, 
które miało zawierać elemen-
ty związane z lawendą. Mogły  
to być przedmioty ozdobne 
wykonane własnoręcznie  
z wykorzystaniem lawendy 

pod postem konkursowym, 
zamieszczonym na FB fan-
page’u Gminnego Ośrodka 
Kultury zamieścić fotografię 
swojej pracy wraz z opisem.
Przyznano dwie nagrody 
główne oraz dwa wyróżnie-
nia.
Nagrody główne otrzymały:
- Eliza Romańska, która wy-
konała zapachowe tablicz-
ki florenckie o niepowta-
rzalnym zapachu lawendy  
z grejpfrutem. Można je po-
wiesić w dowolnym miejscu 
w domu np. w szafie, w garde-
robie, w sypialni lub w swoim 
samochodzie. Wykonane zo-
stały z naturalnego wosku so-
jowego z dodatkiem olejków 
eterycznych: lawendowego  
i grapefruitowego oraz suszu 
kwiatów. Poza walorami za-
pachowymi mają właściwo-
ści, które odstraszają mole  
i komary. Pani Eliza wyko-
nała również ręcznie robio-
ne świece z wosku sojowego  
z olejkiem eterycznym lawen-
dowym. 
- Beata Skindzier wykonała 
serwetkę haftem łańcuszko-
wym na białej kanwie. Jest 
to serwetka do koszyczka na 
chleb.

Wyróżnienia:
- Dorota Pruszyńska, która 
wykonała na szydełku toreb-
kę w kolorze lawendowym.
- Pani Julita wykonała 
ręcznie malowane podu-
szeczki przedstawiające la-
wendowe pole, ręcznie malo-

Ciasteczka lawendowe (fot. Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów - Polskie Kwiaty)

Kredens żywności Gminy Hrubieszów
Zapraszamy do zapoznania się z przepisami Gminy Hrubieszów, które będą 
publikowane na łamach Roztoczańskiego Głosu co miesiąc. Tym razem przepis na  
ciasteczka lawendowe.

waną porcelanę, a także obrazy.  
Dziękujemy za udział w kon-
kursie i gratulujemy zwycięz-
com. 

Malwina Filańska-Marcych
GOK Wołajowice

lub lawendowego akcentu 
(np. koloru) - dekoracje domu, 
altany ogrodowej, biżuteria, 
wszelkie inne ozdoby i de-
koracje, kosmetyki, produk-
ty spożywcze, potrawy, itp. 
Aby wziąć udział w konkur-
sie należało w komentarzu  

Składniki:

• 140g zimnego masła
• 1 łyżka suszonych kwiat-

ków lawendy
• 65g cukru
• 1 łyżeczka startej skórki  

z cytryny
• 240g mąki pszennej
• 3 żółtka
• 1 filiżanka cukru pudru

Sposób wykonania:

Cukier wymieszać z lawendą.
Masło utrzeć mikserem  
ze skórką z cytryny i cukrem 
z lawendą na puszystą masę. 
Dalej miksując dodać po jed-
nym żółtku. Dodać mąkę  

i najlepiej ręcznie zagnieść 
jednolite ciasto. Ciasto  
owinąć w folię spożywczą 
i wstawić do lodówki na  
30 minut.
Schłodzone ciasto rozwał-
kować na posypanym mąką 
blacie i wykrawać ciastecz-
ka. Ciasteczka powinny mieć  
ok. 5 mm grubości. Obtaczać 
je w cukrze pudrze i układać 
na blasze wyłożonej papie-
rem do pieczenia.
Piec w nagrzanym piekarniku 
ok. 15 minut w temperaturze 
180°C.

Materiał nadesłany 
przez Stowarzyszenie 
Kobiet Gminy Hrubie-
szów - Polskie Kwiaty

Serwetka do koszyczka Beaty Skindzier (fot. Beata Skindzier)

Zapachowe tabliczki florenckie (fot. Eliza Romańska)
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R E K L A M A

Międzypokoleniowa solidarność w Gminie 
Tomaszów Lubelski
Czy dzisiejsze czasy zamykają seniorów w domach? 
Jak odnaleźć się w trudnej rzeczywistości? Czy osoby 
starsze są w stanie się jeszcze czegoś nauczyć? Gmina 
Tomaszów Lubelski znalazła rozwiązania na powyższe 
problemy.
Jednym z kierunków rozwo-
ju Gminy Tomaszów Lubel-
ski są programy aktywizujące  
środowisko seniorów. W tym 
celu w Wiejskim Domu Kul-
tury w Majdanie Górnym po-
wstał Klub Seniora, miejsce 

spodarstwa domowego jako 
wyposażenie klubu, w któ-
rym odbywają się spotkania 
seniorów.
Również w tym okresie 
rozpoczęto realizację pro-
jektu pn. „Aktywny Senior  

cja seniorów z terenu gminy 
Tomaszów Lubelski. Zaku-
piono środki dydaktyczne na 
zajęcia programowe: notebo-
oki, kamerę, projektor, ekran 
projektowy, stację ładującą, 
stoły, krzesła, artykuły biuro-

spotkań, w którym seniorzy 
mogą rozwijać swoje zain-
teresowania i pasje. Gmina 
wykonała remont pomiesz-
czeń klubu i zakupiła dodat-
kowe wyposażenie w ramach 
Programu Wieloletniego Se-
nior+ na lata 2015-2020 edy-
cja 2018r., w tym szafy, stoły, 
krzesła, warnik, komplet na-
czyń, garnki i artykuły go-

w Gminie Tomaszów Lubel-
ski” finansowanego środka-
mi europejskimi, na który 
wójt gminy Marzena Czubaj-
Gancarz pozyskała środki  
w kwocie 283 tysiący złotych 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego. Projekt ten jest 
realizowany już trzeci rok, 
zaś jego celem jest aktywiza-

we i przybory do malowania 
i wykonywania rękodzieła. 
Poczynione zakupy posłuży-
ły do realizacji bezpłatnych 
zajęć prozdrowotnych, in-
tegracyjnych i kulturalnych 
oraz nauki poruszania się  
w Internecie. Zajęcia odbywa-
ły się pod okiem wykwalifi-
kowanej kadry instruktorów.  
W ramach realizowanego  

projektu zaplanowano rów-
nież spotkania z lekarzami 
różnych specjalności oraz 
organizację czasu wolnego,  
w tym oglądanie spektakli te-
atralnych i sensów kinowych, 
warsztaty rękodzieła i arty-
styczne, spotkania integra-
cyjne oraz zajęcia na basenie. 
Powodzeniem wśród senio-
rów cieszyły się zajęcia spor-
towe poprawiające ich kondy-
cję zdrowotną – aerobik oraz  

zajęcia na basenie. Okazało się 
bowiem, że forma seniorom 
dopisuje i chętnie uczestni-
czą w zajęciach sportowych. 
Seniorzy to nasza odpowie-
dzialność i międzypokolenio-
wa solidarność, dlatego akty-
wizacja tego środowiska jest 
ważnym kierunkiem rozwoju 
Gminy Tomaszów Lubelski – 
mówi Marzena Czubaj-Gan-
carz wójt gminy.

Grzegorz Gałan

Wizyta w teatrze (fot. UG Tomaszów Lubelski)

Zajęcia z aerobiku (fot. UG Tomaszów Lubelski)

Zajęcia na basenie (fot. UG Tomaszów Lubelski)
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Po czterech latach prac bu-
dowlano-konserwatorskich 
dobiegła końca rewitaliza-
cja kościoła OO. Francisz-
kanów pw. Zwiastowania  

Najświętszej Maryi Pan-
nie w Zamościu. Kościół 
Franciszkanów w Zamo-
ściu, wzniesiony w latach 
1637-1685 był w XVII w.  

największą barokową świą-
tynią w Rzeczypospolitej. 
Jego monumentalna bryła  
i bogate wyposażenie przez 
lata budziły zachwyt i dumę 
mieszkańców Zamościa. 
Zniszczony i przebudowa-
ny przez zaborców przez 
niemal dwa stulecia użytko-
wany był jako obiekt dla ce-
lów świeckich. W roku 1992 
pierwszy Biskup Diecezji Za-
mojsko-Lubaczowskiej prof. 
Jan Śrutwa podjął starania  
o odzyskanie kościoła od Pań-
stwa Polskiego. Jego wysiłki 
zostały zakończone sukce-
sem. W roku 1994 francisz-
kanie powrócili do Zamościa 
i objęli opieką duszpasterską 
nad kościołem. Franciszka-
nie po 23 latach przygotowań, 

R E K L A M A

Franciszkanie zapraszają
Zbliża się długo wyczekiwany czas zakończenia rewitalizacji 
kościoa OO. Franciszkanów w Zamościu. Jak obecnie wygląda 
świątynia i kiedy zostanie poświęcona? Ojcowie Franciszkanie 
informują. 

latem w 2017 roku rozpoczęli 
rewitalizację świątyni i z Bożą 
pomocą ukończyli ją w czerw-
cu 2021 r. Kościół odzyskał 
swoją zabytkową architek-
toniczną bryłę. Został wy-
posażony m.in. w organy 
piszczałkowe. Ich montaż  
i strojenie wsparła fundacja 
PZU, której jesteśmy bardzo 
wdzięczni. 
Poświęcenie odbudowanej 
świątyni dokona się w Świę-
to Stygmatów św. Franciszka,  
17 września 2021 r. o godz. 
17.00. Serdecznie zapraszamy.

Franciszkanie zamojscy 

Świątynia po renowacji (fot. archiwum OO. Franciszkanów)

Wnętrze świątyni (fot. archiwum OO. Franciszkanów)
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U Matki Bożej Jagodnej 
Sanktuarium Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny  
w Krasnobrodzie to główne sanktuarium diecezji zamojsko-
lubaczowskiej. Każdego roku w dniach 1-2 lipca pielgrzymi  
z całej Polski przybywają do tego miejsca, by wspólnie świętować 
uroczystości odpustowe. Odpust Matki Bożej Jagodnej to nie 
tylko tradycja, ale i czas wielkich łask i walki duchowej.

Kustosz sanktuarium, ks. prał. Eugeniusz Derdziuk (fot. Ewa Monastyrska)

R E K L A M A

Każdego roku uroczystości 
odpustowe rozpoczynają się 1 
lipca uroczystą mszą świętą, 
drogą krzyżową oraz Apelem 
Maryjnym. Przewodniczył 
mu biskup diecezji zamojsko
-lubaczowskiej, Marian Rojek. 
Następnie wszyscy wierni  
w procesji różańcowej uda-
li się do Kaplicy Objawień  

na Wodzie, gdzie sprawowa-
na była uroczysta Pasterka. 
Zarówno podczas Pasterki jak 
i sumy odpustowej homilię 
wygłosił biskup pomocniczy 
archidiecezji częstochowskiej 
Andrzej Przybylski. Podkreślił, 
że życie każdego z nas powin-
no być przepełnione świadec-
twem wiary. 

Wierzyć w Boga, to przekładać 
swoją wiarę na życie. Ale od 
czego to życie zależy? Dzisiaj 
Matka Boża chce nam to podpo-
wiedzieć na przykładzie swoje-
go życia. Na przykładzie Słowa 
Bożego. Życie zależy od Ducha. 
Wszystko sprawia w nas Duch  
i dlatego Maryja kiedy dowie-
działa się, że pocznie się w Niej 

Jezus zapytała: „Jak to możliwe, 
żeby we mnie narodził się Syn 
Boży?”. Gdy anioł powiedział, 
że Duch Święty zstąpi na Nią, 
wówczas Ona odpowiedziała 
„Amen”. Jak coś jest sprawą Du-
cha Świętego, to to będzie dobre 
– podkreślił podczas homilii 
biskup Andrzej Przybylski.
Pozostałe homilie wygłosił 
ks. prof. Marian Zając (KUL) 
Uroczystości odpustowe zgro-
madziły tłumy wiernych. Dla-
czego?
Kto jest szczególnie ważny jak 
nie matka? Matka wychowuje, 
przyciąga, pozostaje w sercu. 
Dlatego wszyscy tu przycho-
dzimy. Wszyscy, którzy mamy 
prośby i podziękowania. Jest  
to szczególne centrum naszej 
diecezji, które ogniskuje w sobie 
kult maryjny. Jest to tajemnica 
dotycząca przede wszystkim 
łaski. Bóg poprzez Maryję roz-
dziela w hojności swoje dobra i 
my także łapiemy się Matki Bo-
żej, byśmy mieli udział w hojno-
ści Bożych darów – zaznaczył 
biskup diecezji zamojsko
-lubaczowskiej, Marian Ro-
jek. 

Przygotowania do odpustu 
nie dotyczyły wyłącznie spraw 
technicznych i wystroju świą-
tyni. Jak się okazało uroczy-
stości odpustowe przeszka-
dzają temu, który nie chce 
zbawienia człowieka. 
Była wielka walka duchowa 
przed samym odpustem. Po-
jawiały się osoby, nie powiem 
kto, które próbowały pomniej-
szyć to wydarzenie. Ja także 
otrzymywałem pogróżki wprost  
od złego, że nas zatopi i zaleje. 
Były tam oczywiście odpowied-
nie bluźnierstwa. Modliliśmy się 
z Matką Bożą, bo przecież jest 
większa i silniejsza. Prosiliśmy 
także św. Józefa, bo prognozy 
zaczęły zapowiadać burze. Oka-
zało się, że pogoda była wręcz 
idealna. Tyle osób przybyło  
do Matki, piękne słowa w homi-
liach… to niesamowite jak Mary-
ja wysłuchuje modlitw – wyznał 
ks. prał. Eugeniusz Derdziuk. 
Odpust Matki Bożej Jagodnej 
to czas łask i błogosławień-
stwa, których pragną pątnicy  
z całej Polski.

Ewa MonastyrskaBp Marian Rojek, bp Andrzej Przybylski, bp Mariusz Leszczyński (fot. Ewa Monastyrska)
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 Poniedziałek 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangeliarz (Radio Warszawa
  00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 05:10 Poranny pacierz i Godzinki
 05:50 Złota Księga
  Dobrodziejów Radia
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 06:23 Semper Fidelis
 06:25 DZIEŃ DOBRY
 06:30 Transmisja Mszy św.  

z Sanktuarium MB 
Szkaplerznej w Tomaszowie.

 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Patron dnia
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 08:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości/ 

Serwis sportowy/ 
Prognoza pogody

 09:15 WAKACJE W GMINIE
 10:00 Wiadomości/ Serwis z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10  Piosenka Tygodnia
 11:00  Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:40  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50  Boże Słowo
 11:55  Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05  Wiadomości/ Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:15  Książka na antenie
 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 Posługa egzorcysty
 14:40 Patron Dnia
 14:45 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 14:55  Dzienniczek św. siostry 

Faustyny Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20  Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 15:25  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień?
 17:00 WAKACJE W GMINIE
 17:58  Radiowy Słownik Biblijny
 18:00 Transmisja Mszy św.  

z kościoła MBKP w Zamościu 
 18:55  Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:30 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:50 Dobranocka
 20:00 Wakacyjny wieczór z KRZ
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:20  Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 21:30  Audycje samorządowe
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień?
 23:55 Pasterski Głos
 Wtorek 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 05:10 Poranny pacierz i Godzinki
 05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangeliarz (Raadio Warszawa)
 06:23 Semper Fidelis
 06:25 DZIEŃ DOBRY
 06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. św. Józefa w Tomaszowie.
 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Patron dnia
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 08:00 Wiadomości/Serwis 

drogowy/Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości/Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 09:15 WAKACJE W GMINIE
 10:00 Wiadomości/Serwis z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10  Piosenka Tygodnia
 11:00  Wiadomości/Radio z 

kierowcą/Prognoza pogody

 11:40  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50  Boże Słowo
 11:55  Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05  Wiadomości/ Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:15  Książka na antenie
 12:30  Wiadomości z życia Kościoła
 12:50  Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/ Prognoza pogody
 13:10  Muzyka do obiadu
 13:45  Żyjemy w państwie prawa
 14:00 Wiadomości/Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 14:10  Piosenka Tygodnia
 14:20 Książki na fali
 14:35  Patron dnia
 14:45 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 14:58 Dzienniczek św. siostry 

Faustyny Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20  Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 15:25  Złota Księga  

Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień?
 17:00 WAKACJE W GMINIE
 18:00 Transmisja Mszy św.  

z zamojskiej katedry
 18:55  Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:35  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:50 Dobranocka
 20:00 Wakacyjny wieczór z KRZ
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:20  Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 21:30  Music Box 
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień?
 23:35  Żyjemy w państwie prawa
 23:55 Pasterski Głos
 Środa 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 05:10 Poranny pacierz i Godzinki
 05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 06:25 DZIEŃ DOBRY
 06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. św. Jana Pawła II 
w Biłgoraju

 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Patron dnia
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 08:00 Wiadomości/Serwis 

drogowy/Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości/Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 09:15 WAKACJE W GMINIE
 10:00 Wiadomości/ Serwis z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10  Piosenka Tygodnia
 11:00  Wiadomości/Serwis 

drogowy/Prognoza pogody
 11:40  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50  Boże Słowo
 11:55  Pasterski Głos
 12:00  Anioł Pański
 12:05  Wiadomości /Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:15  Książka na antenie
 12:30  Wiadomości z życia Kościoła
 12:50  Radiowa kuchnia
 13:00  Wiadomości/  

Prognoza pogody
 13:10  Muzyka do obiadu
 13:45  Żyjemy w państwie prawa
 14:00  Wiadomości/ Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 14:10  Piosenka Tygodnia
 14:20  Duchowa Siłka (SALVE.NET) 
 14:35  Patron dnia
 14:45 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 14:58  Dzienniczek św. siostry 

Faustyny Kowalskiej
 15:00  Koronka do Bożego Miłosierdzia

 15:20  Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 15:25  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień?
 17:00  WAKACJE W GMINIE 
 18:00  Transmisja nowenny do Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy  
i Mszy św. z kościoła pw. Świętej 
Bożej Opatrzności w Zamościu

 18:55  Semper Fidelis
 19:00  Różaniec
 19:35  Złota Księga 
  Dobrodziejów Radia
 19:50  Dobranocka
 20:00 Wakacyjny wieczór z KRZ
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:20  Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 21:30  Ludzie z pasją (powtórka)
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień?
 23:35  Żyjemy w państwie prawa
 23:55 Pasterski Głos
 Czwartek 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 05:10 Poranny pacierz i Godzinki
 05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 06:23 Semper Fidelis
 06:25 DZIEŃ DOBRY
 06:50 Patron dnia
 07:00 Wiadomości/ Prognoza pogody
 07:10 Transmisja Mszy św. z Watykanu
 08:00 Wiadomości/serwis 

drogowy/Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
  Prognoza pogody
 09:15 WAKACJE W GMINIE
 10:00 Wiadomości/Serwis z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10  Piosenka Tygodnia
 11:00  Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:40  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50  Boże Słowo
 11:55  Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05  Wiadomości/Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:15  Książka na antenie
 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
 14:35  Patron dnia
 14:45 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 14:58  Dzienniczek św. siostry 

Faustyny Kowalskiej
 15:00  Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20  Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 15:25  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień?
 17:00  WAKACJE W GMINIE
 18:00  Transmisja Mszy św.  

z kościoła pw. św. Brata Alberta 
w Zamościu/

  Transmisja Mszy św. kościoła 
w Dąbrowicy (2 czw.m-ca)

 18:55  Semper Fidelis
 19:00  Różaniec
 19:35  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:50  Dobranocka
 20:00 Wakacyjny wieczór z KRZ
 21:00  Apel Jasnogórski
 21:30  Kobiety na medal (powtórka)
 22:40  Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień?
 23:55 Pasterski Głos
 Piątek                                                            
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangeliarz (Radio Warszawa)

  00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 05:10 Poranny pacierz i Godzinki
  05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 06:23 Semper Fidelis
 06:25  DZIEŃ DOBRY
 06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
 07:00 Wiadomości/ Prognoza pogody
 07:20 Patron dnia
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 08:00 Wiadomości/Serwis 

drogowy/Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości/ Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 09:15 WAKACJE W GMINIE
 10:00 Wiadomości/Serwis z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10  Piosenka Tygodnia
 11:00  Wiadomości/ Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:40  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50  Boże Słowo
 11:55  Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05  Wiadomości/Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:15  Książka na antenie
 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 sportowe
 14:35  Patron dnia
 14:45 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 14:58  Dzienniczek św. siostry 

Faustyny Kowalskiej
 15:00  Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20  Ewangeliarz (Raadio Warszawa)
 15:25  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa dnia
 16:00 Co przyniósł dzień?
 17:10  Lasy na Kresach 
 17:40  Leśny Flesz
 18:00  Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. św. Jana Chrzciciela  
w Lipsku  
k. Zamościa (1 pt.m-ca)/ 
z santuarium w Nabrożu

 18:55  Semper Fidelis
 19:00 Koronka do Przenajdroższej 

Krwi Pana Jezusa
 19:35  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:50  Dobranocka
 20:00 Wakacyjny wieczór z KRZ
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:20  Katechizm dla 

średniozaawansowanych 
 21:30  PÓJDŹ ZA MNĄ (powtórka)
 23:00  Co przyniósł dzień?
 23:55 Pasterski Głos
 Sobota                                                                
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 05:10 Poranny pacierz i Godzinki
 05:50  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 06:25 DZIEŃ DOBRY
 06:28  Semper Fidelis
 06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. Narodzenia NMP  
w Strzyżowie

 07:15  Amerykańska Częstochowa
 07:45 Patron dnia
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 08:40 Telegram z Jasnej Góry 

(Radio Jasna Góra)
 09:00 Wiadomości/ 
  Prognoza pogody
 09:15 Przegląd prasy katolickiej
 10:00 Wiadomości/ 
  Prognoza pogody
 10:10  Piosenka Tygodnia
 10:15  Leśne Radio
 11:00  Wiadomości/ 
  Prognoza pogody
 11:10   Audycje samorządowe 
 11:40  Złota Księga Dobrodziejów Radia

 11:50  Boże Słowo
 11:55  Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05  Wiadomości/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:15  Anio Stróż
 13:00  Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10  Muzyka do obiadu
 14:00  Wiadomości/Prognoza pogody
 14:10  Piosenka Tygodnia
 14:40  Patron dnia
 14:50 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 14:58 Dzienniczek św. siostry 

Faustyny Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20  Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 15:25  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Felieton Fundacji „Pomoc 

Kościołowi w Potrzebie”
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła/ 

Prognoza pogody
 16:10  Piosenka Tygodnia
 16:15  Aktualności Radia 

Watykańskiego
 16:40 Z wdzięczności za Polskę 

(Radio Warszawa)
 17:10  Wyszyński - ABC 

Społecznej Krucjaty Miłości 
(Radio Jasna Góra)

 18:00  Transmisja Mszy św.  
z sanktuarium MB Łaskawej 
 w Lubaczowie

 19:00  Różaniec
 19:35  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:50  Dobranocka
 20:00 Roztoczańska Lista 

Przebojów Ludowych
 21:00  Apel Jasnogórski
 21:20  Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 21:30  Muzyczne retrospekcje 
  - ks. Wojciech Iwanicki
 22:40  Wakacyjne rytmy w KRZ
 23:55 Pasterski Głos
 Niedziela                                                     
 00:00 Bogurodzica 
 00:05 Złota Księga 
  Dobrodziejów Radia
 00:15 Księga (Radio Warszawa)
 05:10 Pacierz i Godzinki 
 05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:55  Patron dnia
 07:00 Transmisja Mszy Świętej  

z sanktuarium Nawiedzenia 
NMP w Krasnobrodzie

 08:05  Semper Fidelis
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Zjednoczeni na świętej 

wieczerzy (katecheza niedzielna)
 08:40 Patron dnia
 09:00 Księga (Radio Warszawa)
 10:10  Piosenka Tygodnia
 10:15  Anio Stróż
 11:10  Rozmowa Tygodnia
 11:40  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50  Pasterski Głos
 11:55  Anioł Pański
 12:00 Transmisja Mszy św. z 

zamojskiej katedry 
 13:05 Semper Fidelis
 13:35  Muzyczny przekładaniec
 14:40 Patron dnia
 14:50 Zjednoczeni na świętej 

Wieczerzy
 14:58 Dzienniczek św. siostry 

Faustyny Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Wyszyński - ABC 

Społecznej Krucjaty Miłości 
(Radio Jasna Góra)

 16:10  Piosenka Tygodnia
 16:15  Aktualności Radia 

Watykańskiego
 16:40  Z wdzięczności za Polskę 

(Radio Warszawa)
 17:15   Rozmowa Tygodnia
 18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła  

pw. św. Michała Archanioła 
w Zamościu

 18:55  Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:35  Złota Księga
  Dobrodziejów Radia
 19:50 Dobranocka
 20:05 Świadectwa (SALVE.NET) 
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:20  Zjednoczeni na świętej 

Wieczerzy
 21:40  Wspomnienia (powtórka)
 22:00  Reportaż Fundacji 

Głos Ewangelii
 23:10  Wielcy Polacy Lubelszczyzny
 23:55  Pasterski Głos
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stacji radiowych. O każdym z Was 
pamiętamy w codziennej modli-
twie, a także w audycji Złota Księ-
ga Dobrodziejów Radia. Dzięki 
Wam możemy nadal się rozwijać 
i dzielić tym, co wartościowe. Aby 
ta działalność mogła być jak naj-
bardziej owocna chcielibyśmy za-
prosić Was do wspierania naszej 
rozgłośni poprzez:

HONOROWY COMIESIĘCZNY
„ABONAMENT”

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

FORMULARZ WPŁATY
1. Wypełnij brakujące pola
 (imię, nazwisko, adres, kwota)
2. Oderwij formularz
3. Wpłać wybraną kwotę w od-

dziale banku lub na poczcie
 

Wierzymy, że dzięki Państwa zaangażowaniu i pomocy będziemy mogli jeszcze dynamiczniej rozwijać 
Katolickie Radio Zamość oraz z Dobrą Nowiną docierać do wszystkich domów naszej Diecezji. Za każdą 
pomoc, modlitwę i dobre słowo już dzisiaj serdecznie dziękujemy!

ks. Sylwester Zwolak
Dyrektor Katolickiego Radia Zamość

Drodzy Przyjaciele Katolickiego Radia Zamość!
Katolickie Radio Zamość jest po-
wołane do służby. Służy przede 
wszystkim słuchaczom informa-
cjami, reportażami, modlitwą, ka-
techezą, audycjami, transmisjami 
i dobrym słowem, ale też pełni 
różnorakie funkcje promocyjne 
i edukacyjne. Nowy, 2021 rok, 
to czas wielkich wyzwań także 
dla naszej Rozgłośni. Planujemy 
poszerzać tematykę poruszaną 
na falach naszego Radia, wpro-
wadzać nowe, ciekawe audycje, 
angażować kapłanów naszej die-
cezji, samorządowców oraz ludzi 
świeckich do ścisłej współpracy, 
by działalność Rozgłośni zawsze 
przynosiła obfite owoce. Nie-
ustannie poprawiamy warunki 
techniczne, a także uzupełniamy 
studio radiowe, by jakość emisji 
była na najwyższym poziomie. 
Chcemy się z Wami dzielić tym, 
co ważne i być obecni w Waszych 
domach zarówno w chwilach 
trudnych, takich jak pandemia, 
jak i tych radosnych. Katolickie 
Radio Zamość wspierane jest 
przez Was zarówno przez mo-
dlitwę jak i poprzez dobrowolne 
wpłaty, dzięki czemu działalność 
Rozgłośni może być nadal pro-
wadzona niezależnie od innych 
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