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W Narolu, w dniach 12-15 
lipca, odbył się XIX Jarmark 
Galicyjski – Smaki Roztocza. 
Różnobarwny Jarmark prze-
prowadził uczestników przez 
ryneczek wyrobów tradycyj-
nych, kiermasz rękodzielni-
ków, liczne pokazy i konkursy, 
a także atrakcje dla najmłod-
szych. Podczas corocznych 
stałych punktów Jarmarku 
Galicyjskiego przeprowadzo-
no aż pięć konkursów kuli-
narnych, w których tematem 
przewodnim była dziczyzna.
XIX Jarmark Galicyjski rozpo-
czął w czwartek Teatr Amatorski 
FLORIANUM z Narola spekta-
klem „Co będzie?”. W wypełnio-
nej po brzegi dawnej cerkwi na 
Krupcu już po raz dziewiąty arty-
ści spotkali się z widzami na pre-
mierze swojego nowego spekta-
klu. 
W piątek, drugiego dnia Jarmar-
ku Galicyjskiego w Szkole Pod-
stawowej w Narolu odbyła się 
konferencja poświęcona skar-
bom polskich lasów. Wykładow-
cami na konferencji byli: dr inż. 
Nauk leśnych, Kazimierz Szabla - 
Nadleśniczy w stanie spoczynku  
w Nadleśnictwie Rudy Racibor-
skie, pełniący przez siedemna-
ście lat funkcję Dyrektora RDLP 
w Zielonej Górze i Katowicach, 
Izabella Byszewska - Prezes Pol-
skiej Izby Produktu Regionalne-
go i Lokalnego oraz Leszek Mazan 

- dziennikarz, publicysta, autor 
wielu książek, w tym o Galicji. 
Przed konferencją przeprowa-
dzono także konkurs pt. „Polskie 
smaki kniei”. Jury pod przewod-
nictwem Izabelli Byszewskiej 
oceniało potrawy przygotowane 

XIX Jarmark Galicyjski w Narolu 
pod znakiem dobrodziejstw lasu

R E K L A M A

fot. Narolskie Centrum Informacji

przez uczestników konkursu. 
Laureatem pierwszej nagrody 
został Zakład Przetwórstwa Mię-
snego „Kabanos” z Przecławia za 
przygotowanie kiełbasy z dzika. 
Drugie miejsce zdobył „Wyrób 
wędlin Bogusław Szymański”  
z Nowego Sioła za udziec z dzi-

ka, a na trzeciej lokacie znalazł 
się Zakład Mięsny z Górna „Smak 
Górno” za kiełbasiankę.
Trzeciego dnia odbyło się oficjal-
ne otwarcie XIX Jarmarku Gali-
cyjskiego w Narolu przez Jerzego 
Cyprysia, Stanisława Wosia, Gra-

żynę Zagrobelną oraz Janusza 
Skalskiego. 
Sobotnią atrakcją jarmarku był 
V Konkurs Kulinarny „Galicyj-
skie Smaki - Wczoraj, Dziś i Ju-
tro”. Jury pod przewodnictwem 
Krzysztofa Gawlika wybrało 
zwycięzcę, którym została ekipa 

Hotelu Blue Diamond z Trze-
bowniska, w składzie Grzegorz 
Adamarek i Dariusz Osika. Dru-
gie miejsce zajęła drużyna z Re-
stauracji Percheron z Krakowa, 
a trzecie reprezentacja Tawerny 
Marina z Tarnobrzega. 

Tytuł „Galicyjski Kucharz Roku 
2018” oraz Puchar Polskiej Aka-
demii Smaku przypadł w udzia-
le Maciejowi Undziakiewiczowi  
i Dominice Kurko z Zamku Du-
biecko.
W konkursie wzięło udział 9 dru-
żyn: z Poznania, Warszawy, Ka-

towic, Trzebowniska, Dubiecka, 
Ząbek, Krakowa, Rzeszowa i Tar-
nobrzega. Składnikami ocenia-
nych dań były polędwiczki z sar-
niny, grzyby kurki, jagody leśne 
czy miód wielokwiatowy, które 
promowały zdrową żywność po-
chodzącą z lasu, oraz markę han-
dlową „Dobre z lasu”.
Po raz pierwszy w Narolu odbył 
się Konkurs „Na Szlaku Kulinar-
nym Wschodniej Polski”, który 
obejmował województwo pod-
laskie, lubelskie i podkarpackie. 
Jury konkursowe pod kierownic-
twem Zofii Kochan, przyznało 
nagrody i wyróżnienia w dwóch 
kategoriach: za najlepszy pro-
dukt tradycyjny wschodniej 
Polski, oraz za najładniejsze sto-
isko. W kategorii najlepszy pro-
dukt tradycyjny, Jury przyznało 
pierwszą nagrodę Winnicy Stec-
kich z Jarosławia za wino Rose. 
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Spotkania z kulturą i tradycją łowiecką

Eucharystii przewodniczył ks. Ry-
szard Ostasz, proboszcz parafii  
pw. św. Anny w Tuczępach:
– Spójrzcie na nas na myśliwych jako 
na tych, którzy stoją na straży i się 
troszczą o zwierzynę. Nam napraw-
dę zależy na tym, żeby to cośmy za-
stali nie tylko takim samym zostawili, 
ale jeszcze bardziej rozwijali. Stąd ta 
troska o te miejsca, o ptactwo i zwie-
rzynę. Słowa wdzięczności kieruję 
w stronę leśników, którzy stanęli na 
straży piękna dziedzictwa narodu ja-
kim są lasy – podkreślił kapłan.
„Lubelskie Spotkania z Tradycją  
i Kulturą Łowiecką” wpisały się 
już na stałe w kalendarz wydarzeń 
województwa lubelskiego. Lucjan 
Bednarz, nadleśniczy Nadleśnic-
twa Zwierzyniec wskazał na har-
monię zachodzącą między leśni-
kiem, rolnikiem, a myśliwym: 
– Z perspektywy czasu i historii 
gospodarstwo rolne było zawsze 
uzupełniane poprzez lasy. Właści-
ciel miał trochę lasu i oczywiście ko-
rzystał z niego w sposób racjonalny 
dzięki temu dobru jakim jest drewno, 
czy pożytki w postaci runa leśnego,  
a także zwierzyna, która w tych la-
sach żyje. Jeżeli jest ona w sposób 
właściwy użytkowana to jej przyby-
wa i służy człowiekowi w jego egzy-
stencji. Na terenie Lasów Państwo-
wych i również „chłopskich” lasach 
nienależących do Skarbu Państwa, 
na roztoczańskich polach żyje bar-
dzo dużo zwierzyny. Użytkowana 
ona jest przez Koła Łowieckie we 
współpracy z myśliwymi i Lasami 
Państwowymi. Rolnicy to doskona-
le rozumieją. W przypadków szkód  
w uprawach sporne sprawy są roz-
wiązywane w dialogu między stro-
nami.
Jednym ze współorganizatorów 
wydarzenia była Regionalna Dy-
rekcja Lasów Państwowych w Lu-
blinie. Na miejscu był dyrektor pla-
cówki Jerzy Sądel: 
– Nasze łowiectwo jest w znakomi-
tej kondycji. Jestem zadowolony, że 
współpraca między leśnikami, myśli-
wymi i łowczymi okręgowymi jest tak 
znakomita. OHZ-ty, Ośrodki Hodow-
li Zwierzyny to jest nasza perełka na 
Lubelszczyźnie. W ciągu ostatniego 
okresu rentowność OHZ-tu wzrosła 
4,5-krotnie. Nienotowana w żadnej 
dyrekcji w Polsce.

Podczas oficjalnej części impre-
zy odbyła się ceremonia przyjęcia  
w poczet braci łowieckiej nowych 
członków, którzy złożyli ślubo-
wania myśliwskie. Wręczono od-
znaczenia i wyróżnienia. Wśród 
uhonorowanych znalazł się dyrek-
tor RDLP w Lublinie, Jerzy Sądel, 
który otrzymał odznakę honoro-
wą „Zasłużony dla województwa 
lubelskiego” nadawaną m.in. oso-
bom fizycznym, instytucjom pań-
stwowym, jednostkom samorzą-
du terytorialnego i organizacjom 

społecznym, które całokształtem 
swojej działalności znacząco przy-
czyniły się do gospodarczego, kul-
turalnego i społecznego rozwoju 
Lubelszczyzny.
Zdaniem Lucjana Grabarczu-
ka, prezesa Zarządu Okręgowe-
go Polskiego Związku Łowiectwa  
w Zamościu, trzeba pokazywać 
społeczeństwu czym zajmują się 
myśliwi: 
– Społeczeństwo powinno widzieć 
naszą pracę. To jest praca społeczna 
wielu ludzi zrzeszonych w Polskim 
Związku Łowieckim. To co widzimy 
w przyrodzie jest efektem wieloletniej 
pracy. Wychodzimy też naprzeciw 
społeczeństwu, jesteśmy tu, jesteśmy 
widoczni. Współpracujemy z miej-
scową ludnością. Każde koło w swo-

im środowisku. Mamy również spore 
obowiązki. Walczymy z problemem 
Afrykańskiego Pomoru Świń, czy 
ze szkodami łowieckimi. Z powodu 
obecności tego wirusa na terenie Za-
mojszczyzny zmagamy się z redukcją 
odstrzału dzików. Te wszystkie pro-
blemy musimy rozwiązywać. Przez 
cały rok prowadzone są różne prace, 
w tym zimą zabezpieczanie karmy 
dla zwierzyny łownej. To też jest 
prowadzenie gospodarki łowieckiej 
zgodnie z ustawą Prawo łowieckie. 
Nakłada ona na nas obowiązek po-

zyskiwania zwierzyny. To wszystko 
jest pod nadzorem Ministra Środowi-
ska, a bezpośrednio przez Generalną 
Dyrekcję Lasów Państwowych. 
Organizowane od dziesięciu lat Lu-
belskie Spotkania z Tradycją i Kul-
turą Łowiecką to doskonała okazja 
do promocji myślistwa i prezen-
tacji jego bogatych tradycji. O idei 
pielęgnowania kultury łowieckiej 
mówił w rozmowie dla Katolickie-
go Radia Zamość główny specjali-
sta SL ds. łowiectwa RDLP w Lubli-
nie, Andrzej Tyrawski: 
– Łowiectwo jest częścią gospodarki 
narodowej, która przynosi wiele ko-
rzyści naszemu państwu, a przede 
wszystkim jest elementarną i inte-
gralną częścią gospodarki leśnej, bo 
las nie może istnieć bez zwierzyny, 

Po raz dziesiąty odbyły się (19.08) Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą 
Łowiecką w Zwierzyńcu. Całość poprzedziła msza św. w Kościółku na 
wodzie. W świątyni znajdują się relikwie patrona leśników św. Jana 
Gwalberta.

Trofea myśliwskie (fot. Małgorzata Sobczuk)

Myśliwi na spotkaniu z tradycją łowiecką (fot. Małgorzata Sobczuk)

Stoisko Nadleśnictwa Zwierzyniec (fot. Małgorzata Sobczuk)

podobnie jak zwierzyna bez lasu.  
Z łowiectwem wiążą się pewnego 
rodzaju tradycje i zwyczaje, które są 
przekazywane z pokolenia na poko-
lenie. Historia tych tradycji w naszym 

kraju ma już kilkaset lat, dlatego trze-
ba o nią dbać i przekazywać ją kolej-
nym pokoleniom.
W programie imprezy nie mogło 
zabraknąć konkursu kulinarnego 
„Myśliwskie smaki Lubelszczyzny”, 
prezentacji psów myśliwskich czy 
pokazu sokolnictwa. W konkur-
sie na najładniejszą wystawę ło-
wiecką i stoisko promocyjne koła 
łowieckiego I miejsce otrzymało 
Koło Łowieckie nr 78 „Cietrzew” ze 
Szczebrzeszyna, II miejsce przypa-
dło WKŁ nr 110 „Orlik” z Hrubieszo-
wa i III miejsce przypadło KŁ nr 44 
„Roztocze” w Zamościu. 
Spotkanie uświetniły koncerty 
Myśliwskiej Orkiestry Dętej „Echo 
Kniei” oraz Chóru Myśliwskiego 
„Knieja”. Na zainteresowanych cze- 
kało stoisko promocyjno-eduka-
cyjne Lasów Państwowych przygo-
towane przez pracowników Nad-
leśnictwa Zwierzyniec, Biłgoraj  
i Józefów. Wydarzeniu towarzy-
szyły także występy zespołów ar-
tystycznych, zajęcia i konkursy dla 
dzieci oraz kiermasz i degustacja 
produktów z dziczyzny.

Małgorzata Sobczuk
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Drugie miejsce przypadło 
Agnieszce i Marcinowi Bielec 
(Produkty Mleczarskie S.C. z Au-
lakowszczyzny) za ser koryciń-
ski z ziołami, zaś trzecie miejsce 
otrzymała firma Vita Natura Eco 
Susz z Wandalina, za sos czere-
śniowy. W kategorii najładniej-
sze stoisko, zwyciężyło Koło Go-
spodyń Florianki z Narola.
Kolejny konkurs polegał na przy-
gotowaniu potrawy z udźca jele-
nia. Rywalizację podjęło osiem 
Kół Gospodyń Wiejskich z gmi-
ny Narol. Jury zadecydowało,  
że pierwsze miejsce zajmuje 
KGW z Kadłubisk, za przygoto-
wanie jelenia w grzybach, drugie 
miejsce przypadło KGW z Narola 
Wsi, za pulpety z jelenia w sosie 
grzybowym. Natomiast trzecie 
miejsce otrzymało KGW z Woli 

Wielkiej, za gulasz z jelenia z wa-
rzywami i leśnymi grzybami.
Na tegorocznym Jarmarku Ga-
licyjskim zorganizowano także 
konkurs dla Kół Łowieckich.  
Do konkursu przystąpiło 6 Kół 
Łowieckich. Ich zadaniem było 
przygotowanie 11 dań z dziczy-
zny. 
Komisja konkursowa przyznała 
pierwsze miejsce Kołu Łowiec-
kiemu „Knieja” z Narola, za schab 
z dzika przekładany grzybami, 
drugie miejsce zajęło Koło Ło-
wieckie „Roztocze nr 61” z Za-
mościa, za paszteciki z głowizną 
z dzika i polędwicą z jelenia”, 
a trzecie miejsce otrzymało Koło 
Łowieckie „Wilk” z Zamościa, za 
„Smalec z dzika Ostoja”.
Pod okiem Vladimira Ivana ze 
Słowacji, w wielkim kotle przy-

gotowany został galicyjski gu-
lasz, którego smak spróbować 
mógł każdy. Gościem specjalnym 
był Kevin Aiston, który wraz  
z Małgorzatą Stach z Mielca przy-
gotował dla gości racuchy ze 
śmietaną i borówkami. 
W sobotę narolski rynek zmienił 
się w rynek tradycyjnych produk-
tów, gdzie dominowały wyroby 
z dziczyzny, miody, przetwory 
oraz wiele innych produktów re-
gionalnych. 
Oprócz współczesnych wystaw-
ców i artystów, można było obej-
rzeć także twórców ludowych, 
którzy zaprezentowali swoje wy-
roby.
Na scenie nie zabrakło także so-
listów, zespołów folklorystycz-
nych, dziecięcych oraz chóru 

seniorów „Tanew”. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się także 
występy zespołów: „Uśmiech-
nięte Buziaki”, „Es-Floor”, „The 
Harpagans” i „Dzikie Jabłka”.
Na specjalne zaproszenie organi-
zatorów tegorocznego jarmarku 
wystąpił Zespół Pieśni i Tańca 
„Vagonar” z Popradu na Słowacji, 
zaś gwiazdą XIX Jarmarku Gali-
cyjskiego był zespół „De Mono” 
z Andrzejem Krzywym. Sobota 
zakończyła się dyskoteką, którą 
prowadził DJ Irvin.
Podczas Jarmarku Galicyjskiego 
nie zapomniano o zmaganiach 
sportowych. W piątek już po raz 
czwarty odbył się Turniej Oldbo-
jów Parkowa Cup 35+, do które-
go swoje uczestnictwo zgłosiło  
7 drużyn piłkarskich. 

W niedzielę rozegrano Turniej  
o Puchar Burmistrza, który wy-
grała drużyna MKS Roztocze 
Narol, drugie miejsce zajął LKS 
Leśnik Płazów, a trzecie LKS Roz-
tocze Ruda Różaniecka.
Zakończenie XIX Jarmarku Ga-
licyjskiego w Narolu odbyło się 
na stadionie sportowym, gdzie 
można było wypocząć w gro-
nie rodziny i znajomych. Nie 
zabrakło również wielu atrakcji 
i zabaw dla dzieci. Niedzielną za-
bawę zakończyła dyskoteka pod 
gwiazdami, którą poprowadził 
DJ Blaggo.
Już teraz zapraszamy na kolej-
ny jarmark, który odbędzie się 
tradycyjnie w drugim tygodniu 
lipca.

Materiał nadesłany
fot. Narolskie Centrum Informacji

fot. Narolskie Centrum Informacji fot. Narolskie Centrum Informacji
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Jesienny poradnik leśny

Często do lasu wybieramy się 
samochodem, tylko co dalej? Pa-
miętajmy, że do lasu nie możemy 
wjeżdżać samochodem. Drogi 
leśne są drogami wewnętrzny-
mi Lasów Państwowych i nie są 
drogami publicznymi. Najlepiej 
kierować się ogólną zasadą wjeż-
dżania samochodem do lasu tyl-
ko tam, gdzie wyraźnie pozwala-
ją na to znaki drogowe. Zgodnie  
z ustawą o lasach nie ma obo-
wiązku oznakowania znakami 
zakazu dróg, gdzie nie wolno 
wjeżdżać. Należy zatem stoso-
wać zasadę, że droga nieoznako-
wana nie jest dopuszczona do 
ruchu. Samochód należy zosta-
wić w punkcie wyznaczonym, 
na parkingu leśnym, nie należy 
zostawiać samochodu przy le-
śnych rogatkach. Las to miejsce 
pracy i muszą być one przejezd-
ne dla służb leśnych wykonują-
cych obowiązki służbowe. Gdy 
już bezpiecznie zaparkujemy, na 
dalszą wycieczkę wybierzmy się 
pieszo lub rowerem. Co najlepiej 
ze sobą zabrać? Bez względu na 
zaplanowany czas wyprawy na-
leży zabrać kilka podstawowych 
rzeczy. Bez wątpienia nałado-
wany telefon komórkowy, jeśli 
nie znamy terenu dobrze byłoby 
zaopatrzyć się w mapę (można 
skorzystać z serwisu Bank Da-
nych o Lasach www.bdl.lasy.gov.
pl). Przyda się również woda do 
picia w lekkiej butelce lub bido-
nie i coś do jedzenia, a zużyte 
opakowania zawsze zabierzcie 
ze sobą i nie wyrzucajcie śmieci 
w lesie. Często pojawia się py-
tanie, czy można zapalić w lesie 
ognisko. Można, ale tylko w stre-
fach do tego wyznaczonych. Na 
terenie Nadleśnictwa Oleszyce 
jest kilka takich miejsc: wiata „Na 
Sznurach” (leśnictwo Podlisze) 
gdzie oprócz paleniska mamy 
też wiatę i ławeczki, parking na 
Horaju (leśnictwo Podlisze), na 
ścieżce edukacyjno-przyrodni-
czej „Na Laszce” przy przystanku 
nr 1 oraz przy stawach - możemy 
tam spokojnie upiec kiełbaski  
i zrelaksować się wśród pięknych 
leśnych widoków. W miejscach 
wyznaczonych zwykle znajdu-
je się drewno przewidziane na 

ognisko. Szczególnie polecamy 
wycieczkę właśnie na ścieżkę 
edukacyjną (Leśnictwa Miłków 
i Czerniakowa Buda). Przebiega 
ona przez najpiękniejsze frag-
menty lasów, przez różne sie-

dliska leśne, od bardzo żyznego 
olsu po ubogi bór, a pagórkowaty 
teren naprawdę robi wrażenie. 
Ścieżka ma dwa warianty trasy, 
dłuższy i krótszy, możliwy jest 
również skrót. Na trasie może-
my spotkać wyjątkowe rośliny  
i grzyby (w tym chronione), mię-
dzy innymi rosiczkę okrągłolist-
ną, bagno zwyczajne, soplówkę 
bukową. Jesteśmy przy temacie 
grzybów i roślin runa, więc war-
to o tym chwilę opowiedzieć. 
Grzyby i owoce leśne możemy 
zbierać na własne potrzeby bez 
obaw, pod warunkiem, że jeste-
śmy pewni, co to za gatunek. 
Jeśli znajdziecie grzyby niejadal-
ne, zostawcie je w spokoju, nie 
niszczcie grzybni. Jest ona poży-
wieniem dla owadów, ślimaków 
i innych zwierząt. Poruszając się 
po lesie pamiętajmy, że jest to 
miejsce, gdzie możemy natknąć 
się na dzikie zwierzęta. W takiej 

sytuacji nie drażnijmy zwierząt, 
nie róbmy zdjęć, lepiej poczekać, 
aż zwierzę się oddali. Największą 
grozę budzi żmija zygzakowata. 
To prawda, może ona ukąsić, ale 
tylko w sytuacji, gdy czuje się za-

Zbliża się jesień, a to czas kiedy często wybieramy się do lasu, by skorzystać z dobro-
dziejstw, jakie serwuje nam natura. Ten rok jest wyjątkowo łaskawy jeśli chodzi o dary  
lasu, więc przewidujemy, że odwiedzających nasze lasy będzie równie sporo. Poza tym 
lasy Nadleśnictwa Oleszyce to doskonałe miejsce na wycieczki piesze, rowerowe, rodzin-
ne spotkania. Jak się do takich wycieczek przygotować? Co ze sobą zabrać? Gdzie zostawić 
samochód? Co zrobić, gdy ukąsi nas kleszcz? Na te i wiele innych pytań odpowiedź 
znajdziecie w poniższym poradniku.

grożona. Uważnie patrzmy, gdzie 
siadamy, ponieważ żmija lubi 
miejsca nasłonecznione. Niewąt-
pliwie bardzo ważne jest ubranie. 
Ukąszenie zwykle ma miejsce 
na wysokości naszych kostek, 
więc idealnie sprawdzą się wy-
sokie buty. A gdy już dojdzie do 
ukąszenia, co zdarza się rzadko, 
nie krzyczmy nie denerwujmy 
się, ponieważ to podnosi ciśnie-
nie krwi, co w tym przypadku 
jest niekorzystne. Należy unie-
ruchomić ukąszoną kończynę, 
aby spowolnić rozchodzenie się 
trucizny. Niektórzy radzą także 
założenie opaski uciskowej po-
nad miejscem ukąszenia, jednak 
nie jest to konieczne (taka opaska  
i tak nie może całkowicie ta-
mować dopływu krwi!). Bardzo 
ważne: nie wysysamy jadu i nie 
nacinamy miejsca ukąszenia – 
to tylko może zaszkodzić! Moż-
liwie szybko należy zgłosić się 

Soplówka bukowa, gatunek chroniony 
znajdujący się na Czerwonej liście 

roślin i grzybów Polski 

Borowik szlachetny 

do lekarza, który zapewne poda 
surowicę w postaci zastrzyku. 
Pamiętajmy, że choć ukąszenie 
przez żmiję bardzo rzadko koń-
czy się śmiercią, to jednak jego 
skutki są nieprzyjemne i należy 

jak najszybciej skontaktować się  
z lekarzem. Oprócz węży nie-
przyjemne są również mniej-
sze zwierzęta, które skutecznie 
uprzykrzają nam spacer w lesie. 
Są to kleszcze, na które równie 
łatwo natknąć się w sadzie, ogro-
dzie i w parku. Przede wszystkim 
powinniśmy zadbać o odpowied- 
ni strój: długie rękawy koszu-
li i spodni, skarpety i wysokie 
buty w dużej mierze ograniczą 
potencjalny atak kleszczy. War-
to też skorzystać z dostępnych 
na rynku środków odstraszają-
cych kleszcze. Po zakończonej 
wycieczce należy zdjąć ubranie  
i najlepiej od razu wziąć prysznic 
i obejrzeć swoje ciało. Kleszcze, 
zanim się wkłują, spacerują po 
naszej skórze szukając miejsc 
ukrwionych (załamania skóry, 
łokci, pachwiny i inne). Gdy 
mimo tych zabiegów kleszcz jed-
nak wgryzie się w naszą skórę, 

trzeba go jak najszybciej usunąć. 
Świetne są do tego celu kleszczo-
łapki (dostępne w aptece). 
Kleszcza nie smarujcie masłem, 
alkoholem ani innymi prepara-
tami! Powoduje to wstrzyknię-
cie jeszcze większej ilości śliny  
i jadu owada, co zwiększa ryzyko 
zakażenia przenoszonymi przez 
niego chorobami. Kleszcza usu-
wamy z ciała zdecydowanym 
ruchem, dezynfekujemy miej-
sce i obserwujemy je w kierunku 
zmian skórnych (rumień). Jeśli 
coś nas zaniepokoi, należy udać 
się do lekarza, w celu wyklucze-
nia np. boreliozy.
Wiele osób obawia się, że zgubi 
drogę i nie będą potrafili wrócić. 
Przede wszystkim nie należy 
wpadać w panikę. Las podzielo-
ny jest na oddziały tzw. liniami 
oddziałowymi, wyznaczającymi  
w ten sposób przeważnie pro-
stokąty. Każdy oddział ma swój 
numer, a na skrzyżowaniu są-
siadujących oddziałów znajdują 
się słupki oddziałowe na których 
umieszczono numer oddziału. 
Numer na słupku „patrzy” na 
oddział o tym numerze. Jeśli 
zgubicie się w lesie, poszukajcie 
słupka oddziałowego. Mając ze 
sobą wydruk mapy z numerami 
oddziałów lub mapę turystyczną 
Nadleśnictwa Oleszyce (można ją 
zdobyć przy okazji różnych pikni-
ków lub po prostu zgłoście się do 
nas do biura po taką mapę) łatwo 
odnaleźć właściwą drogę. Mamy 
jednak nadzieję, że do takich sy-
tuacji nie dojdzie. 
Część z Was zastanawia się, czy 
do lasu można zabrać psa. Oczy-
wiście, że można, ale koniecznie 
na smyczy. Nie spuszczajcie swo-
ich czworonożnych podopiecz-
nych, ponieważ las to miejsce 
życia przede wszystkim dzikich 
zwierząt, dla których nasz domo-
wy pies stanowi śmiertelne za-
grożenie. Uszanujcie to.
Mamy nadzieję, że ten poradnik 
przyda się Wam na nadchodzącą 
jesień i że jeszcze chętniej odwie-
dzicie nasze lasy. Zapraszamy!

Nina Hamułka
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Kościół oo. Franciszkanów na 
zamojskim Starym Mieście jest 
jedną z liczących się atrakcji tu-
rystycznych miasta. Rozmowy 
dotyczące odbudowy kościo-
ła zaczęły się już w 1993 roku.  
W ramach prac budowlano-
-konserwatorskich przewidzia-
no także dostosować i wyposa-
żyć podziemia obiektu na cele 
muzealne. Zaplanowane w pro- 
jekcie muzeum będzie jednost-
ką nowoczesną o zbiorach re-
alnych połączonych z multime-
dialnymi.
W dniu święta Narodzenia NMP,  
8 września 2018 minie rok od roz-
poczęcia rewitalizacji najwięk-
szego XVII-wiecznego baroko-
wego kościoła oo. Franciszkanów 
w Polsce. W tym dniu maryjnym, 
rok wcześniej Biskup Zamojsko-
-Lubaczowski ks. dr bp Marian 
Rojek pobłogosławił kościół i plac 
odbudowy. Wiedząc, że człowiek 
ochrzczony jest świątynią Boga, 
dziękujemy za dotychczasowe 
wspieranie tej materialnej odbu-
dowy świątyni. Będąc wdzięczni 
Bogu i ludziom za dotychczas 
kontynuowane prace, podejmu-
jemy prace także odnoszące się 
do wewnętrznej aranżacji kościo-
ła. Jest to kolejne duże wyzwanie 
do wykonania - nowy projekt do 
realizacji. W jego zakres wcho-
dzi m.in. budowa głównego oł-
tarza. Serdecznie dziękujemy za 
dary składane przez wielu w po- 
staci modlitwy i doczesnego cier- 

Rewitalizacja kościoła oo. Franciszkanów
Kościół Franciszkanów w literaturze historycznej i artystycznej uchodzi za jedną z najznamienitszych budowli 
Rzeczpospolitej. Za tym przemawiają artystyczne walory indywidualne budowli oraz za organiczne osadzenie  
w historycznej i architektonicznej panoramie idealnego miasta renesansowego. 

pienia łączonego z Krzyżem Zba- 
wiciela. Dobrodziejom francisz-
kańskiej świątyni ofiarujemy 
dobra duchowe płynące z Eu-
charystii przez ręce i serce Matki 
Bożej, św. Józefa i Świętych Za-
konu Franciszkańskiego. Eucha-
rystia za naszych Dobrodziejów 
duchownych i wiernych, a także 
Wykonawców jest sprawowana 
w każdy wtorek w kościele Ojców 
Redemptorystów o godz. 9.00  
i 15.30. Zapraszamy do odwie-
dzania naszej strony: www.dzie-
loodbudowy.pl, gdzie można na 
bieżąco być świadkiem histo-
rycznego dzieła.

Dnia 25 marca 2019 roku będzie-
my obchodzić jubileusz 25-lecia 
powrotu Franciszkanów do Za-
mościa po przeszło 200 latach. 
Jeszcze raz dziękujemy. 

Z modlitwą  
Franciszkanie i Sympatycy  

kościoła.

Katolickie Radio Zamość jest po-
wołane do służby. Służy przede 
wszystkim słuchaczom informa-
cjami, reportażami, modlitwą, ka-
techezą, audycjami, transmisjami 
i dobrym słowem, ale też pełni róż-
norakie funkcje promocyjne i edu-
kacyjne. Aby ta działalność mogła 
być jak najbardziej owocna chcie-
libyśmy zaprosić Was do wspie- 
rania naszej rozgłośni poprzez:

HONOROWY COMIESIĘCZNY
„ABONAMENT”

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

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

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

ks. Sylwester Zwolak
dyrektor i zespół Radia

Drodzy Przyjaciele!

Kościół oo. Franciszkanów w Zamościu
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Szanowni Państwo,
Jako poseł na Sejm RP Ziemi 
Biłgorajskiej bardzo aktywnie 
działam na rzecz polskiego rol-
nictwa. Jestem członkiem Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
i jestem w stałym kontakcie  
z Ministrem Rolnictwa. Znam 
problemy tego sektora naszej 
gospodarki, wiem czym jest 
praca na roli i ile trzeba wysił-
ku by płody rolne znalazły się 
na stole.
Ostatni czas, to bardzo trud-
na sytuacja plantatorów tyto-
niu. Powiat Biłgorajski, a mó-
wiąc szerzej Zamojszczyzna, to 
główne obszary uprawy tytoniu  
w Polsce. Szacuje się, że z tego 
terenu pochodzi nawet 70-80% 
uprawianego w naszym kra-
ju tytoniu. Jak widać to bardzo 
ważna gałąź rolnictwa, dająca 
zatrudnienie i utrzymanie wielu 
rodzinom. Niestety ostatni czas 
nie jest najlepszym dla tytonia-
rzy. Do tego dochodzą jeszcze 
kwestie związane z niewypłace-
niem pieniędzy za zdany tytoń. 
W styczniu 2018 r. rozpoczął się 
pierwszy krok, który może pro-

wadzić do zakończenia 70-let-
niej historii Fermentowni Tyto-
niu Krasnystaw. Wszystko przez 
wielomilionowe długi, sąd za-
decydował o likwidacji spółki. 
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód 
w Lublinie z siedzibą w Świdni-
ku wydał postanowienie o ogło-
szeniu upadłości FTK Sp. z o.o. 
z siedzibą w Krasnymstawie. 
Kwestia upadku spółki to także 
zła informacja dla plantatorów 
tytoniu z Powiatu Biłgorajskie-
go. Przypomnę, że obecnie wg. 
różnych szacunków nawet 80% 
polskiego tytoniu pochodzi  
z gmin na południu Powiatu Bił-
gorajskiego, w tym z Łukowej, 
Obszy, Potoka Górnego, Alek-
sandrowa czy Tarnogrodu, ale 
także z Biszczy i Józefowa.
Nie pozostawiłem tych rolników 
samych i zaoferowałem pomoc.
Dzięki współpracy i zaangażo-
waniu wielu osób, w tym plan-
tatorów tytoniu skupionych  
w Łukowsko-Obszański Okrę-
gowy Związek Plantatorów Ty-
toniu oraz samorządowców, w 
tym Wójta Gminy Obsza An-
drzeja Placka i sekretarza tej 

Gminy, Grzegorza Wróbla oraz 
licznym spotkaniom i zaanga-
żowaniom rolników, mogę już 
Państwa poinformować, że do 
konsultacji międzyresortowych 
trafiło rozporządzenie Rady Mi-
nistrów w sprawie szczegółowe-
go zakresu i sposobów realizacji 
niektórych zadań Agencji Roz-
woju i Modernizacji Rolnictwa. 
Przewiduje ono znaczną pomoc 
i ułatwienia m.in. dla producen-
tów tytoniu oraz porządkuje  
i precyzuje wiele przepisów. 
To rozwiązania, które wypra-
cowaliśmy wspólnie z rolnika-
mi. To także wielki ukłon rządu  
w stronę rolników i zrozumienie 
ich sytuacji i potrzeb. To wpro-
wadzenie prawa, które pozwala 
z optymizmem spojrzeć w przy-
szłość.
Jeśli chodzi o plantatorów tyto-
niu, to projekt rozporządzenia, 
które trafi do międzyresorto-
wych konsultacji przewiduje 
dwie podstawowe rzeczy, o któ-
re rolnicy walczyli. Środki za 
niezapłacone faktury i pomoc za 
gradobicia, które przeszły nad 
naszym Regionem latem 2017 r.

W pierwszym przypadku, tj. 
kwestii nieopłaconych faktur, 
pomoc dotyczyła będzie 80% 
ich wartości, niezależnie od to-
czących się postępowań praw-
nych wobec firm skupujących. 
To przede wszystkim zapew-
nienie płynności finansowej 
gospodarstwom, oddalenie wi-
zji bankructwa czy konieczno-
ści zaciągania kredytów. Wiem,  
że na pieniądze za dostarczony 
tytoń czeka bardzo wielu rolni-
ków i ich rodziny, a kwoty nie są 
bagatelne, bo liczone w dziesiąt-
kach i setkach tysięcy złotych. 
Łącznie chodzi o środki liczone 
w milionach.
W przypadku pomocy za grad-
obicia, to rozporządzenie daje 
możliwość ubiegania się o środ-
ki także z miesięcy wcześniej-
szych niż sierpień 2017r. Są one 
liczone w zależności od ponie-
sionych strat w przeliczeniu na 
1 ha. To także pomoc rządu dla 
rolników. Wierzę, że treść rozpo-
rządzenia nie zmieni się w cza-
sie konsultacji międzyresorto-
wych i wypracowane wspólnie 
rozwiązania wejdą w życie.

Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy wspólnie ze mną działali 
na rzecz tych zapisów, to jest na 
rzecz polskiego rolnictwa. Skła-
dam podziękowanie osobom 
indywidualnym, instytucjom  
i zrzeszeniom.
Korzystając z okazji, że kończą 
się żniwa, i wielu z Państwa 
uczestniczy w radosnym świę-
cie plonów. W czasie dożynek  
w sposób szczególny chylę 
przed Państwem głowę i dzię-
kuję za pracę i trud na roli i de-
klaruję, jestem do Państwa dys-
pozycji.

Piotr Olszówka
poseł na Sejm RP

Dobre wiadomości dla plantatorów tytoniu i osób, 
które poszkodowane zostały przez gradobicia
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We wrześniu rozpoczął się już 
rok szkolny. Z badań przepro-
wadzonych w tym roku wynika, 
że część rodziców pozostawia 
obowiązek kupna artykułów 
szkolnych na ostatnią chwilę  
i dopiero we wrześniu zadba  
o wyprawkę dla swoich po-
ciech. Wrzesień to także koniec 
lata i początek jesieni. Jest to 
czas wzmożonych prac porząd-
kowych jak i pielęgnacyjnych 
na działkach oraz w ogrodach. 
Przyszły wygląd naszych dzia-
łek i ogrodów zależy od czasu 
poświęconego na ich pielęgna-
cję. Od czasu jaki poświęcimy 
tym pracom, zależy wygląd na-
szych ogrodów w następnym 
roku.
Joanna Szewczuk - kierownik 
działu bazar w E.Leclerc Zamość-
.W E.Leclerc znajdziecie Państwo 
szeroki wybór licencjonowanych 
artykułów szkolnych w bardzo 
atrakcyjnych cenach. E. Leclerc 
na dziale bazar posiada jeszcze 
artykuły do pielęgnacji ogrodów 
i działek, takie jak: grabki, szpa-
dle, rękawiczki, motyczki, piła 
łańcuchowa, odkurzacz do liści, 
kora, nawozy, granulaty, donicz-
ki, podpory dla roślin, kwiaty do-
niczkowe, iglaki w doniczkach, 
nasiona, ziemia uniwersalna oraz 
wapno do bielenia drzew i wiele 
innych artykułów potrzebnych 
działkowiczom. Zapraszamy do 
zapoznania się z naszą szeroką 
ofertą. Serdecznie zapraszamy.
Pierwszy września już za nami, 
a Pan jest w trakcie kompleto-
wania wyprawki dla swojego 
dziecka?

Pielęgnacja ogrodów z E.Leclerc Zamość
Pan Rafał: Przyszedłem wła-
śnie tutaj do zamojskiego Lec-
lerca, ponieważ mają tu zawsze 
duży wybór wszystkich rzeczy. 
Teraz właśnie jestem na stoisku 
przy farbach plakatowych i chcę  
dziecku kupić plastelinę, długo-
pisy i zeszyty. W tym momencie 
zastanawiam się nad wyborem 
plecaka. Tutaj widzę bardzo duży 
wybór plecaków licencyjnych. 
Myślę, że coś z tego uda mi się 
wybrać.
Każda mama chce, by jej dziec-
ko miało wszystko, co jest nie-
zbędne do szkoły. Szuka Pani 
czegoś specjalnego?
Pani Monika: Szukam specjal-
nego kleju, a tutaj jest bardzo 
szeroki asortyment tych klejów. 
Jednocześnie wybieram rzeczy 
dobrej jakości i dobrej firmy, które  
w Leclercu zamojskim znala-
złam. Szukam również kredek 
pasteli, których moje dziecko 
bardzo dużo używa, zarówno  
w szkole jak i w domu. Właśnie 
kupię dwa komplety, ponieważ 
są w bardzo atrakcyjnej cenie  
i postanowiłam, że jedne będą 
użytkowane w szkole, a drugie 
zostawię do użytku domowego.
Jesteśmy na dziale z artykułami 
ogrodniczymi. Widzę w koszy-
ku podpory dla roślin i odku-
rzacz do liści?
Pan Edward: Tak. Podpory do 
roślin są mi niezbędne, ponieważ 
rośliny w tym roku bardzo wy-
soko mi urosły i muszę je czymś 
podeprzeć.
A odkurzacz do liści?
Pan Edward: Mam na działce 
dużo drzew liściastych i postano-

wiłem w tym roku nie grabić liści, 
tylko trochę pójść na łatwiznę  
i posprzątać odkurzaczem do li-
ści. Mój sąsiad właśnie kupił taki 
odkurzacz w E. Leclerc i jest z nie-
go bardzo zadowolony. Postano-
wiłem i ja spróbować.
U Pani widzę w wózku korę, 
iglaki i hortensję ogrodową?
Pan Magdalena: Chcę jeszcze 
w tym roku posadzić w swoim 
ogrodzie parę iglaków i hortensję. 
Bardzo podobają mi się te kwiaty. 
Korą zabezpieczę podłoże pod 
iglakami. Przyjadę jeszcze w dniu 
jutrzejszym, by dokupić parę 
doniczek z borówkami amery-
kańskimi, bo są w bardzo niskiej 
cenie, a mogę powiedzieć, że bar-
dzo lubię borówki amerykańskie. 
Robi Pani zakupy w dziale 
„kiermasz”. W koszyku widzę 
dużo różnych rzeczy. Deska do 
krojenia, garnek chyba do fry-
tek, worek na obuwie i wiele in-
nych rzeczy. 
Pani Agnieszka: Bardzo mi się 
podoba ten pomysł z kierma-
szem. Jest tu bardzo dużo rzeczy 
ciekawych i przydatnych do co-
dziennego życia, a do tego w bar-
dzo atrakcyjnych, niskich cenach. 
Tak jak Pan zauważył, kupiłam 
sporo tych artykułów. Mam jesz-
cze formę do muffinek, bo moje 
dzieci bardzo je lubą i zawsze ku-
powałam jednorazowe, ale teraz 
postanowiłam kupić te w Lec-
lerc’u, bo naprawdę są w bardzo 
dobrej cenie.
Ma Pani jeszcze w koszu piża-
mę damską i męską.
Pani Agnieszka: Tak. Ponieważ 
nadchodzą już zimniejsze noce,  
a my z mężem do spania nakła-
damy piżamy.
Pan to chyba przygotowuje się 
do remontu w domu? Pędzle, 

folia malarska, szczotka drucia-
na i wiele innych rzeczy.
Pan Andrzej: Postanowiłem tro-
chę odświeżyć mieszkanie. Kupi-
łem te artykuły, bo tutaj są w bar-
dzo dobrej cenie. No i jakościowo 
nie odbiegają od towarów, które 
są w innych sklepach, ale o dwa, 
trzy razy droższe.
To mówi Pan, że w zamojskim 
Leclerc’u jest taniej niż w in-
nych sklepach?
Pan Andrzej: Oczywiście. A wi-
dzi Pan, teraz otworzyli dział 
„kiermasz” i tutaj naprawdę są 
bardzo dobre artykuły i w bardzo 
dobrych cenach. Kupiłem jeszcze 
otwornicę do drewna, gdzie w in-
nym sklepie (nie powiem jakim) 
taka sama otwornica kosztuje 
dużo więcej.
A Pani co kupuje na tym dziale?
Pani Monika: Postanowiłam ku-
pić cztery pary ciapów damskich 
i męskich, koszulę nocną, płaszcz 
przeciwdeszczowy i wiadro z wy- 
ciskaczem. Bardzo lubię tutaj 
robić zakupy, bo towary w ofer-
cie Leclerc’a są w przystępnych 
cenach. Przyznam się, że jestem 
stałą klientką Leclerc’a zamoj-
skiego i robię zakupy tylko tutaj.

Pan postanowił zrobić zakupy 
takie większe, w ilościach hur-
towych?
Pan Witold: Tak. Robię zakupy 
dla siebie i dla swoich sąsiadów. 
Parę razy w miesiącu przychodzę 
tutaj z listą zakupów różnych ar-
tykułów. Mam sąsiadów w pode-
szłym wieku i jak robę zakupy dla 
siebie, to zbieram zapotrzebo-
wanie od innych. A chcę powie-
dzieć, że ja i moi sąsiedzi podzie-
lamy opinię na temat tego sklepu. 
Tutaj jest bardzo szeroki wybór 
różnych artykułów począwszy 
od bielizny codziennej poprzez 
artykuły: AGD, gospodarstwa do-
mowego, artykuły piśmiennicze, 
pieczywo, wędlinę i mięso, aż 
po artykuły samochodowe, do 
małych robót domowych. Mają 
tutaj bardzo dużo promocji. I tak 
ogólnie to dobrze, że jest u nas  
w Zamościu sklep E.Leclerc.
Tak jak Państwo widzą, Klienci 
w E.Leclerc Zamość mogą kupić 
wszystko począwszy od pie-
czywa, narzędzi ogrodniczych, 
kwiatów doniczkowych, igla-
ków, grabi, szpadli, artykułów 
gospodarstwa domowego, aż po 
artykuły szkolne.

R E K L A M A
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W tym roku miał on miejsce  
12 sierpnia i wzięły w nim 
udział jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnej z terenu Gmi-
ny Łukowa i okolic, a także licz- 
nie przybyli goście.
Uroczysta suma odpustowa, 
odprawiona w samo południe, 
sprawowana była w intencji 
parafian, a także za żyjących  
i zmarłych strażaków z Gminy 
Łukowa. Wielokrotnie przy-
woływano również postać św. 
Maksymiliana Kolbego, który 
należał do Zakonu Ojców Fran-

Odpust strażacki w Osuchach
Stało się już tradycją, iż co roku w okolicy wspomnienia św. Maksymi-
liana Kolbego, w kościele filialnym w Osuchach, należącym do parafii  
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łukowej odbywa się 
strażacki  odpust. 

ciszkanów z Niepokalanowa,  
a także był misjonarzem i zało-
życielem straży pożarnej zło- 
żonej z zakonników w Niepo-
kalanowie. Nie sposób nie przy-
pomnieć również, iż to właśnie 
on poszedł na śmierć za współ-
więźnia w Auschwitz, dzięki 
czemu stał się świętym mę-
czennikiem II wojny światowej. 
Ws zystkich zebranych w Osu-
chowskiej kaplicy powitał pro-
boszcz parafii WNMP w Łuko-
wej, ks. Waldemar Kostrubiec: 
- Gromadzimy się, aby dzięko-
wać Panu Bogu za opiekę, przez 
wstawiennictwo św. Maksymilia- 
na Kolbego, ale też chcemy Pana 
Boga prosić, aby dalej nam bło-
gosławił i otaczał swoją opieką 
wszystkich druhów strażaków. 
Wiemy dobrze, że św. Maksymi-
lian Kolbe jest jednym z patro-
nów strażaków, gdyż to właśnie 
on stworzył w Niepokalanowie 
pierwszą Ochotniczą Straż Po-
żarną złożoną z braci zakonnych. 
Prośmy zatem Pana Boga, by to 
święte spotkanie było sprawowa- 
ne na Jego chwałę, a na nasz po-
żytek.

Uroczystościom odpustowym 
przewodniczył i wygłosił od-
pustową homilię ks. Stanisław 
Zając, który zapewniał straża-
ków o swej modlitewnej pa-
mięci: 
- Polecam was bardzo mocno Bo-
żemu Miłosierdziu, abyście byli 
mądrzy i byście stawali się coraz 
lepsi, żebyście byli przyjaciółmi 
Jezusa przez to, że będziecie się 
wsłuchiwać w Niego i będzie-
cie stawali się do Niego podobni 
przez to, że posłuchacie co On 
do was mówi. Bądźcie na wzór 

Chrystusa posłuszni Panu Bogu. 
Kapłan podkreślał również rolę 
strażaków w społeczeństwie  
i ich gotowość do niesienia po-
mocy innym:
- Jaka jest rola strażaków? Oni 
mają przede wszystkim strzec 
dobra. Św. Maksymilian powie-
dział do współbraci: „Mamy tu-
taj dobro zgromadzone, które 
nie jest nasze, które otrzymali-
śmy od innych ludzi i trzeba go 
strzec i dlatego potrzebna nam 
jest straż pożarna”. I nie mylił się. 
Bo straż była wtedy potrzebna  
i jest potrzebna nam także dzisiaj. 
Strażaków spotykamy przy po-
żarach, różnego rodzaju nieszczę-
ściach, wypadkach drogowych, 
kataklizmach, gdyż oni są zawsze 
na posterunku, gotowi do niesie-
nia pomocy. Ale chciałbym zwró-
cić uwagę na jeszcze inny aspekt 
roli strażaków, gdyż jest to wiele 
grup ludzi rozsianych po całym 
kraju, którzy są bardzo charak-
terystyczni, bo mają swoją struk-
turę, drużynę i piękne zasady.  
Oni niejednokrotnie potrafili bro-
nić wartości i bronić ducha naro-
du” - wołał kaznodzieja. 

Działalność jednostek OSP 
działających na terenie Gminy 
Łukowa podsumował wójt Sta-
nisław Kozyra: 
- Tak na dobrą sprawę straża-
cy są przy każdym większym 
zdarzeniu losowym. To oni jako 
pierwsi zawsze udzielają pomocy 
poszkodowanym przy pożarach, 
wichurach, kataklizmach, powo-
dziach i wypadkach. Jest to for-
macja zorganizowana, doskonale 
przeszkolona, zawsze najbardziej 
doświadczona w tym niesieniu 
pomocy niż zwykli mieszkańcy. 
Postęp cywilizacyjny niesie za 
sobą wiele niebezpieczeństw, bo 
wypadków w ruchu drogowym 
czy pożarów jest coraz więcej. 
Ponadto susze sprawiają, że po-
wstają pożary lasów, łąk czy nie-
użytków rolnych i fakt jest taki, że 
po kilkadziesiąt razy nasze jed-
nostki wyjeżdżają do akcji ratow-
niczych. Trudno sobie wyobrazić, 
co by było, gdyby nie pomoc stra-
ży, jakie byłyby straty i rozwój po-
żarów. Nasza straż jest widoczna 
na każdym kroku. Środowisko 
lokalne jest im wdzięczne za pro-
fesjonalną pomoc, jaką otrzy-
mujemy od druhów strażaków. 
Strażacy, szczególnie ci z Osuch 
bardzo identyfikują się z tym śro-
dowiskiem i są niezwykle zaanga-
żowani we wszystko, co dzieje się 

na terenie całej naszej gminy. Są 
widoczni na każdej większej uro-
czystości, czy to religijnej, patrio-
tycznej, czy też gminnej.
W trakcie uroczystości zosta-
ła również poświęcona nowa 
figura św. Floriana, która zo-
stała umiejscowiona przed bu-
dynkiem tutejszej remizy OSP. 

Wydarzenie uświetniła lokalna 
strażacka orkiestra dęta. Uro-
czystości odpustowe zakoń-
czyła procesja eucharystyczna 
wokół kaplicy, podczas której 
strażacy wyśpiewali Bogu uro-
czyste „Te Deum”. 

Joanna Ferens

Nowa figura św. Floriana (fot. Joanna Ferens)

Lokalna strażacka orkiestra dęta (fot. Joanna Ferens)

Procesja eucharystyczna (fot. Joanna Ferens)





11

Rozrywka

www.radiozamosc.pl� Nr�9�[45]�Wrzesień�2018




