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Warto robić postanowienia!
Każdy z nas, chociaż raz w swoim życiu postanowił coś zmienić. Dobrą okazją do tego jest
rozpoczynający się nowy rok.
Ta data przez wiele osób traktowana jest jak symboliczny
początek kolejnego rozdziału.
Noworoczne postanowienia dotyczą różnych sfer życiowych,
zarówno duchowych, jak i fizycznych. Niestety często mają
to do siebie, że znikają tak szybko jak się pojawiły.
Podczas tworzenia postanowień warto przede wszystkim
je przemyśleć, a następnie zapisać w miejscu, do którego często
będziemy zaglądać. Może to być
telefon, kalendarz czy zwykła
kartka przyczepiona na lodówkę.
Musimy wiedzieć co konkretnie
chcemy zmienić w swoim życiu i wyznaczyć realne cele na
dany rok. Często zarzucamy się
pomysłami, które donikąd nie
prowadzą. Będę bardziej cierpliwy, mniej leniwy, bardziej pracowity, nauczę się nowego języka,
będę czytał więcej książek, będę
biegać, chodzić na spacery czy
spędzać więcej czasu z bliskimi
- są to stwierdzenia, które tak naprawdę nie pomogą nam zmienić się nawet na niewielką skalę.
W każdym swoim postanowieniu musimy wyznaczyć sobie
konkretne cele na czym ma polegać nasza zmiana. Jeżeli chcemy
więcej czytać to nie powinniśmy
planować przeczytania stu stron
dziennie, ale zacząć od kilku.
Kiedy postanawiamy zadbać
o swoje zdrowie, poprzez uprawianie sportu nie możemy od
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razu założyć, że przebiegniemy
maraton lub przejedziemy sto
kilometrów na rowerze. W dzisiejszym świecie jest wiele aplikacji na telefon, a także portali
społecznościowych, które będą
nam pomocne w nauce systematyczności.
Przypomnienia
przychodzące na telefon często motywują nas do działania
i podjęcia się danej czynności.
Dlatego już w styczniu możemy
przemyśleć ile książek chcemy

zadań sprawi, że będą one łatwiejsze do zrobienia, a po ich
wykonaniu będziemy usatysfakcjonowani. Podczas zastanawiania się nad noworocznymi postanowieniami warto przyjrzeć się
swojej relacji z Panem Bogiem.
Być może to właśnie w tej sferze
potrzebujemy największych zmian
i zagłębienia się w relację z Jezusem. W pędzie codzienności
zdarza się zapomnieć o porannej czy wieczornej modlitwie.

do naszego życia. Podążając za
słowami z Ewangelii św. Mateusza - Ty zaś, gdy chcesz się
modlić, wejdź do swej izdebki,
zamknij drzwi i módl się do Ojca
twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu,
odda tobie. - warto podczas planowania całego dnia wyznaczyć
sobie czas, który poświęcimy na
modlitwę. Może to być modlitwa
różańcowa, litania, koronka do
Bożego Miłosierdzia. Nowy rok

źródło: pixabay.com

przeczytać w ciągu całego roku
lub ile kilometrów chcemy pokonać w ulubionej dyscyplinie sportowej. Wyznaczenie konkretnych

W sferze duchowej również warto wyznaczyć sobie konkretne
cele. Postanowienie - będę się
więcej modlić - nic nie wniesie

to również dobry moment na
rozpoczęcie czytania Pisma
Świętego. Roczny plan czy codzienna liturgia słowa to dobre

sposoby na zagłębienia się w to,
co mówi do nas sam Bóg. Także
w tym przypadku nie możemy
narzucić sobie czegoś, co wykracza ponad nasze siły. Szansą na
zagłębienie się w modlitwę jest
wylosowanie swojego patrona
na dany rok i postanowienie, że
codziennie będziemy wzywać
jego wstawiennictwa. Można to
zrobić przez strony internetowe,
które od razu pozwolą nam zapoznać się z życiorysem świętego.
Jeżeli nie sprawdzają się u nas
postanowienia całoroczne warto
wyznaczyć sobie cele na krótszy
okres czasu, np. na tydzień czy
miesiąc. Jednak w momencie,
gdy nie wypełnimy wyznaczonych sobie zadań, nie należy
się poddawać. Rok ma 365 dni,
a wśród nich jest aż 52 poniedziałki, które również często wyznaczamy jako początek nowego
stylu życia. Tak naprawdę nie jest
najważniejsze to, kiedy wprowadzimy zmiany i ile razy będziemy
próbowali je podejmować, ale
czy docelowo je wykonamy.
Anna Janczyk
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Życie wokół nas

Zabawa polszczyzną
Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie
organizuje zmagania językowe.
Miejska Biblioteka Publiczna organizuje „Konkurs dla zoomerów i boomerów”, który polega
na zmaganiach językowych. Do
wzięcia udziału zachęca Wanda
Mieliczek, bibliotekarz z Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie - Konkurs dla zoomerów
i boomerów został wymyślony,
ponieważ zawsze obserwujemy

plebiscyt wyboru młodzieżowego
słowa roku i naszym zdaniem jest
to ciekawa inicjatywa, pomagająca poznać i zrozumieć język młodzieżowy. Konkurs skierowany
jest do wszystkich, którzy mają co
najmniej 12 lat. Polega na tym, aby
napisać opowiadanie, wiersz lub
jakikolwiek inny tekst literacki,
w którym zainteresowani użyją

co najmniej cztery słowa, biorące
udział w plebiscycie na młodzieżowe słowo roku w 2021 r. Słów
zgłoszonych było dwadzieścia,
w swojej pracy trzeba użyć minimum czterech z nich. Prace należy składać osobiście lub
wysyłać drogą mailową na adres
podany na plakacie. Termin upływa 31 stycznia 2022 roku. Nagrodą są gry planszowe. Co ważne,
konkurs nie ma ograniczeń terytorialnych. Ogłoszenie wyników
nastąpi w Dzień Języka Ojczystego, przypadającego na 21 luty 2022
roku.
Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo
Roku organizowany jest od 2016
roku przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Celem plebiscytu jest
wyłonienie najbardziej popularnych słów należących do slangu
młodzieżowego.

źródło: pixabay.com

Anna Janczyk

Doktor Janusz Peter w 130. rocznicę urodzin
Muzeum Regionalne im. doktora Janusza Petera
w Tomaszowie Lubelskim zaprasza na wystawę.
Janusz Wincenty Peter urodził się
26 lipca 1981 w Skolem, zmarł 16
lutego 1963 roku w Tomaszowie
Lubelskim. Był lekarzem, regionalistą oraz publicystą, związanym z Tomaszowem Lubelskim,
w którym mieszkał trzydzieści
sześć lat.
Wystawa „Doktor Janusz Peter
– w 130. rocznicę urodzin” jest
wystawą czasową i została dofinansowana ze środków Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Wystawa przygotowana ze zbiorów własnych Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim oraz: Biblioteki Lekarskiej
im. Stanisława Konopki w Warszawie, Archiwum Państwowego w Zamościu, Samodzielnego
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Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,
Szkoły Podstawowej nr 3 im. dra
J. Petera w Tomaszowie Lubelskim, zbiorów prywatnych dr Karoliny Grodziskiej. Doktor Janusz
Peter jest nazwanym pierwszym
obywatelem miasta Tomaszowa
Lubelskiego ze względu na to,
że zapisał szczególną kartę w historii tego miasta. Dyrektor Muzeum Regionalnego Robert Czyż,
w rozmowie w Katolickim Radio
Zamość podkreślił, że doktor jest
postacią wybitną, wieloformatową oraz nietuzinkową. Janusz
Peter do Tomaszowa Lubelskiego
przyjechał w 1927 r, by objąć stanowisko dyrektora szpitala, którym kierował trzydzieści sześć lat,
w znacznym stopniu go rozbudowując. Doktor opublikował blisko

siedemdziesiąt prac z zakresu
medycyny. Janusz Peter był wyjątkowym lekarzem, ale również
pasjonatem społecznego działania, m.in. zajmował się gromadzeniem zbiorów z różnych dziedzin
- archeologicznych, numizmatycznych, historycznych, etnograficznych, które przekazał na
rzecz utworzonego przez siebie
muzeum. Jednym z dzieł Janusza
Petera jest monografia „Z dziejów
miasta kresowego”. Prowadził
działalność wydawniczą, ale był
również cenionym malarzem.
Wystawa prezentuje dorobek zawodowy Petera, a także jego życie
codzienne. Można ją oglądać do
do 28 lutego2022 r.
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Artykuł sponsorowany

Kończy się czas na wymianę źródła ciepła!
Rok 2022 rozpocznie długo już odwlekany proces wymiany przestarzałych kotłów,
które nie spełniają norm dotyczących emisji pyłu i innych niebezpiecznych
substancji. Dlatego też w całym kraju zostały wprowadzone uchwały antysmogowe
oraz ewidencje pieców, które zobowiązują mieszkańców do wymiany starych
pieców i kotłów.
węgla (CO2) w naszej atmosferze
odpowiadają budynki, a połowa
z nich to budynki mieszkalne.
Dlatego na właścicieli nieruchomości spadł nowy obowiązekwskazania z jakich źródeł ciepła
korzystają. Posiadacze pieca,
kominka, pompy ciepła, kozy,
kotła gazowego, a nawet kuchni węglowej są zobowiązani do
złożenia deklaracji dotyczącej
źródła ciepła i spalania paliw do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Zebrane
dane mają posłużyć do walki ze
smogiem, planowania wydatków
Obowiązkowy spis pieców trwa
oraz potrzebnych programów
już pół roku – pospieszmy się!
i dofinansowań. Niezłożenie deDnia 1 lipca 2021 została uru- klaracji będzie skutkowało manchomiona Centralna Ewiden- datem w wysokości 500 zł lub
cja Emisyjności Budynków, grzywną aż do 5000 zł. Deklarację
a co za tym idzie został nałożo- należy złożyć w ciągu 12 miesięny obowiązek wzięcia udziału cy. W przypadku nowo powstaw audycie potocznie nazywanym łych obiektów będzie to termin
„spisie pieców”. Deklarację moż- 14 dni od uruchomienia nowego
na składać przez Internet, bądź źródła ciepła. Opinie w temacie
we właściwym urzędzie gminy sankcji jak zawsze są podzielone.
lub miasta. Dane na tę chwilę nie Część obywateli po otrzymaniu
są optymistyczne, ponieważ je- tej informacji ma przed oczami
dynie około 16% mieszkańców widmo kar i mandatów, bardziej
naszego województwa dopełniło sceptyczni za przykład podają
obowiązku. Około 50% nie ma dawno wprowadzony już wymóg
świadomości istnienia takie- utylizacji eternitu, który po dziś
go obowiązku, a pozostała część dzień widnieje na wielu domach
uważa, że jest to kolejny wymóg czy budynkach gospodarczych.
który nie zostanie egzekwowany Nie można odmówić tu mocnego
argumentu, jednakże fakty są taprzez nasz rząd.
kie, że nasze służby wyposażone
Jak to wygląda w praktyce?
są już w sprzęt typu drony z ka				 merą termowizyjną. ZestawiaZa około 40% emisji dwutlenku jąc taką informację z ewidencją
Województwo lubelskie przyjęło taką uchwałę dnia 19 lutego 2021 roku i od tego momentu
ruszyła
kampania
informacyjna prowadzona na
terenie całego województwa.
Z początkiem tego roku tym
bardziej nabiera tempa, gdyż
przewiduje się spadki wysokości dofinansowań jakie można
uzyskać w programie „Czyste
Powietrze”, który wspiera wymianę dotychczasowych pieców
na rozwiązania ekologiczne.

źródeł ciepła, w której musimy
zgłosić „kopciucha” pojawiamy się
na liście do weryfikacji w pierwszej kolejności. Gdy wprowadzony
został obowiązek pozbywania się
azbestu z polskich domostw, nie
było tak nowoczesnych metod inwigilacji i kontroli.
Lubelska uchwała
antysmogowa
Ale czym jest właściwie tak intensywnie poruszany termin smogu
w naszym powietrzu? Smog to
efekt równoczesnego wystąpienia niekorzystnych warunków
pogodowych i dużego zanieczyszczenia powietrza. Czasem
współczynnik jest tak wysoki, że
„zawiesina” jest wręcz widoczna
w powietrzu. Kiedyś problem był
głównie nagłaśniany na terenach
Śląska czy Małopolski, jednak
krótkim czasie zaczął dotyczyć
całego kraju. Powinniśmy mieć
świadomość, że co roku w województwie lubelskim z jego powodu umiera przedwcześnie od
1 do 1,5 tysiąca osób. Dlatego walka ze smogiem nabiera tempa.
Stąd przyjęte przez każde województwo terminy, które ograniczą
emisję CO2 w danym regionie.
Termin graniczny na
wymianę pieca!
Rewolucja antysmogowa najwcześniej rozpoczęła się na Śląsku, a jej pierwszy etap właśnie

dobiegł końca. Właściciele najbardziej emisyjnych źródeł ciepła
musieli się ich pozbyć do końca
grudnia 2021 roku. A jak to wygląda w przypadku województwa
lubelskiego? Posiadacze wysokoemisyjnego kotła węglowego
muszą pamiętać, że na jego wymianę mają czas do dnia:
• 31 grudnia 2023 r. kotły bezklasowe oraz kotły klasy 1 i 2
• 31 grudnia 2026 r. kotły klasy 3
i4
• 31 grudnia 2029 r. kotły klasy 5
Co ważne, po 1 stycznia 2030 r. dopuszczalna będzie wyłącznie eksploatacja urządzeń spełniających
wymogi ekoprojektu.
Przypisaną klasę do swojego pieca
można sprawdzić w instrukcji obsługi producenta oraz na tabliczce
znamionowej, przytwierdzonej do
urządzenia. Niestety, jeśli kocioł
jest starszy niż 5 lat, istnieje duże
prawdopodobieństwo, że nie ma
przypisanej klasy.
Wymienić: jak i na co?
Wymiana „kopciucha” na źródło
ekologiczne wcale nie musi być
bolesna. Obecnie najlepsze i najczęściej rekomendowane rozwiązanie to pompa ciepła powietrze woda. Urządzenie pracujące
nieemisyjnie i pomimo zasilania
energią elektryczną oszczędniejsze od ogrzewania gazowego o nawet 30%. Nie możliwe? A jednak!
Odzyskiwane z powietrza ciepło
jest wykorzystywane do ogrzania

zarówno całego domu jak i ciepłej
wody użytkowej. Montaż takiego
osprzętu trwa dwa dni i nie wymaga dużych modyfikacji budynku.
Jeśli chodzi o możliwości finansowania wyżej wymienionego rozwiązania to w pierwszej kolejności
pojawia się wcześniej już wspomniany program „Czyste Powietrze”. Daje on możliwość otrzymania dofinansowania na wymianę
starego pieca na poziomie nawet
do 37 tys. zł. Tym samym skierowany jest do mniej zamożnych
obywateli. Drugim programem,
który tym razem dotyczy nowobudowanych domów jest program „Moje Ciepło” i rusza on
z początkiem roku.
Gdzie udać się po pomoc
?
Od września 2021 w galerii Twierdza w Zamościu funkcjonuje
punkt informacyjny, specjalizujący się w temacie dofinansowań
i wsparcia zielonej energii dla naszego regionu. To tam można dowiedzieć się szczegółów odnośnie
finansowania, umówić się na bezpłatny audyt energetyczny, a także
zasięgnąć porady odnośnie ogrzewania swojego domostwa. Punkt
prowadzony jest przez naszego
lokalnego partnera firmę TermoModernizacja Polska z siedzibą
w Chełmie.
Artykuł nadesłany
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Lasy na Kresach

Dokarmianie zwierząt w lesie
Las zimą to bardzo ciekawe miejsce. Tylko pozornie w lesie nic nie dzieje.
Wydawałoby się, że zapadł w twardy, zimowy sen. Otóż nic bardziej mylnego tętni życiem, a leśnicy mają ręce pełne pracy.
Choć otacza nas zimowe piękno,
to jednak jest to trudny czas dla
zwierząt mieszkających w lesie
i pracujących w nim ludzi. Wszędobylski śnieg oraz mróz szczypiący w nosy i uszy mocno daje
w kość. Dla zmarzlaków każde
wyjście z domu w mroźny dzień
to nie lada wyzwanie. Wolą napawać oczy urokami zimy zza
okien, z wnętrza ciepłych domów, gdzie w piecach i kominkach buzuje przyjemny ogień.
To dobra okazja, aby zastanowić
się jak mieszkańcy lasu radzą
sobie w przetrwaniu, tej najtrudniejszej dla nich pory roku. Gdy
zimie towarzyszą obfite opady
śniegu, rozpoczyna się niezwykle trudny czas dla fauny i flory. Roślinom łatwiej jest przezimować, gdyż gruba warstwa
białego puchu otula je, chroniąc
przed szkodliwym działaniem
mrozu. Cierpią przede wszystkim zwierzęta, zmuszone do
zmagania się z niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi,
takimi jak: wiatr, opady śniegu
oraz niska temperatura. Przy
grubej i mokrej pokrywie śniegowej, by dotrzeć do źródła pożywienia, zwierzęta muszą się
w istotny sposób namęczyć. Nie
zawsze i nie wszystkim udaje
się przetrwać ten okres. Zdarzają się sytuację, że padają z wycieńczenia bądź zamarznięcia.
Jednak prawa natury działają
swoim torem i jest to, tzw. selekcja naturalna, przeżywają
bowiem najsilniejsi. Spora część
zwierząt przeżywała i przeżywa
nadal zimę bez ludzkiej pomocy. Dokarmianie zwierzyny jest
korzystne dla ekosystemu tylko
w warunkach ekstremalnych.
Jeśli zdecydujemy się na pomoc
leśnym zwierzętom warto przestrzegać kilku ważnych zasad,

inaczej, mimo dobrych chęci,
możemy przysporzyć im więcej szkody niż pożytku. O czym
więc warto pamiętać?
Przede wszystkim zwierzęta
leśne można dokarmiać tylko
w porozumieniu z leśniczym
lub przedstawicielem koła łowieckiego. Osoby takie wskażą
miejsca, gdzie można wyłożyć
karmę. W pierwszej kolejności
należy zapytać, czy zachodzi potrzeba dokarmiania zwierzyny
leśnej. Jeżeli istnieje przesłanka
ku temu, by wyłożyć karmę lub
inne pożywienie, to doradzą
jakie będzie odpowiednie. Podanie niewłaściwego pokarmu
może spowodować u zwierząt
choroby, osłabienie organizmu,
a nawet śmierć. Nie wolno wywozić do lasu na własną rękę
dużej ilości, np. warzyw. Taki
nadmiar pożywienia zaczyna
się psuć, stwarzając realne zagrożenie dla zwierząt i biocenozy leśnej. Nie powinno się
doprowadzać do tego, aby pożywienie fermentowało czy pleśniało w miejscach dokarmiania
zwierząt. Nie wolno do paśników wkładać suchego chleba,
ponieważ pokarm ten bardzo
szybko się psuje i pleśnieje. Nie
traktujmy lasów i paśników jako
dobrego sposobu na pozbycie
się zepsutych owoców i warzyw
z naszych sadów, działek czy
piwnic. Dajmy zwierzętom tylko
pełnowartościowe produkty.
Przed podjęciem decyzji o dokarmianiu należy się zastanowić czy zima jest na tyle sroga i uniemożliwia żerowanie
zwierzyny samodzielnie. Niezmiernie ważne jest to, aby nie
zacząć dokarmiać zwierzyny
zbyt wcześnie i przy warunkach
kiedy są na tyle zdolne, aby samym móc zdobyć pożywienie.

Ptaki, na zdj. gil, korzystają podczas zimy z nasion chwastów(fot. Robert Banaś)

Właściwe dokarmianie zwierząt
leśnych to prawdziwa sztuka,
ponieważ z dostarczaniem pokarmu nie można przesadzać.
W dokarmianiu zwierząt niezwykle ważna jest regularność.
Należy to robić systematycznie
i w stałych miejscach. Zaniechanie lub dłuższe przerwy mogą
być bardzo niebezpieczne –
zwierzęta, przyzwyczajone do
tego, że pożywienie pojawia się
w określonym miejscu, nie będą
go szukać gdzie indziej.
Podczas panowania bardzo silnych mrozów i wysokich opadów śniegu, głównym pożywieniem dla dzikich zwierząt
umieszczanym w paśnikach jest
siano. Można dodatkowo donosić tam świeże owoce takie jak
jabłka, gruszki, jak również warzywa - ziemniaki, marchewki,
pasternak czy buraki. Dla dzikich
ptaków dodatkowo można wysypać mieszankę z ziaren zbóż,
słonecznika, kukurydzy, można także umieścić przy paśniku
słoninę. Nie można zapomnieć,
że bardzo ważnym składnikiem
w jadłospisie ssaków są mikro
i makroelementy znajdujące się
między innymi w lizawkach,
czy też drewnianych palach,
na których nasadzone są bryłki soli. Dzikie zwierzęta bardzo
chętnie liżą lizawki, ponieważ
dostarczają sobie w ten sposób
niezbędną porcję mikro i makroelementów. W zakresie polepszenia naturalnych warunków żerowych dla zwierzyny
bardzo ważne znaczenie mają
leśne zabiegi hodowlane. O zasobności żerowej drzewostanów decyduje dostosowanie
składu gatunkowego do siedliska, wprowadzanie na szeroką
skalę domieszek biocenotycznych, czyli drzew i krzewów,
np. głogów, bzów, czereśni, dzikiej jabłoni w celu umożliwienia
bytowania zwierząt. Gatunki
takie wprowadzane również
do ekotonów są smakowitym
i łatwo dostępnym kąskiem
dla zwierzyny. Podczas prac
związanych w pozyskaniem
drewna zostawiane są drzewa ekologiczne, takie jak, np.
jarzębina, czereśnia, które są
pożywieniem dla ptaków. Zwierzęta takie jak łoś, jeleń, żubr,
czyli parzystokopytne, ogryzają cienką korę żywych drzew,
a w fachowym języku zjawisko

to nazywa się spałowaniem. Jednym ze sposobów ograniczenia
spałowania jest wykładanie tzw.
drzew zgryzowych, czyli drzew
takich gatunków,(sosny, osiki, wierzby iwy, klony) których
kora, pąki i łyko stanowią cenne
uzupełnienie diety dużych roślinożerców, a także drobnych
zwierząt leśnych. Drzewa pochodzą z cięć prowadzonych
w tym czasie w lesie, a szczególnie ich nieobrobione wierzchołki dostarczają świeżej kory aż do
wiosny. Dzięki takim zabiegom
jest zwiększona baza żerowa dla
zwierzyny, przy jednoczesnym
zmniejszeniu presji na żywe
drzewka w młodnikach i drzewostanach. Zdarza się, że wyłożone gałęzie są często objedzone z kory „do czysta”.
Bardzo ważne są również zabiegi łowiecko-hodowlane, jak
uprawa poletek łowieckich, czyli obszarów obsianych lub obsadzonych roślinami stanowiącymi pokarm dla zwierzyny leśnej.
Na poletkach łowieckich najczęściej uprawia się takie rośliny
jak: łubin, kapustę, koniczynę,
groch, bobik, lucernę. Poletka
łowieckie mają na celu poprawę
dostępności składników pokarmowych dla zwierzyny, a przede
wszystkim ograniczenie szkód
łowieckich w uprawach rolniczych.
Warto zawsze się zastanowić,
czy dokarmianie w ogóle jest
potrzebne. Jak sama nazwa
wskazuje „dokarmianie” jest
częściową pomocą w trudnych
warunkach atmosferycznych.
Zwierzę nie może być całkowicie zwolnione z obowiązku
poszukiwania naturalnego pożywienia. Kiedy zbliża się zima,
wiele osób staje przed dylematem: dokarmiać zwierzęta czy

Lizawka (fot. Robert Banaś)

nie dokarmiać? Znajdzie się sporo argumentów zarówno za, jak
i przeciw takiej działalności.
Większość gatunków, które
żyją w Polsce jest na tyle dobrze przystosowanych do życia
w panujących tutaj warunkach
pogodowych, że z powodzeniem same wyszukują sobie jedzenie, nawet w mroźną zimę.
Oczywiście, znajdą się także
gatunki, którym takie poszukiwania sprawiają większą trudność i tym należałoby pomóc.
Pamiętajmy, że wszystko co
zrobimy dla leśnej zwierzyny
róbmy z rozsądkiem i uzasadnieniem swoich działań. Należy
pomagać mądrze i konsekwentnie, chroniąc przyrodę w całej jej
złożoności, w tym naturalne zachowania zwierząt.
Magdalena Szczybyło
Podleśniczy Leśnictwa
Wielki Las

Powalone drzewo jest źródłem pożywienia dla jeleniatowatych (fot. Robert Banaś)
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Wiadomości z powiatu hrubieszowskiego

Co nowego w Powiecie Hrubieszowskim?
II edycja konkursu dla dzieci i młodzieży z Powiatu Hrubieszowskiego. Witamy
najmłodszych mieszkańców naszego powiatu oraz otwieramy nowy most
w Werbkowicach!
Zuzanny – córki Jowity i Tomasza,
Mileny – córki Emilii i Mateusza.
Serdecznie gratulujemy świeżo
upieczonym rodzicom, życzymy dobrego zdrowia, wielu powodów do uśmiechu oraz dumy
z bycia rodzicem! W tych pięknych dniach cieszymy się ich
szczęściem!
Otwarcie mostu
w Werbkowicach

Uczestnicy konkursu wraz ze Starostą Hrubieszowskim Anetą Karpiuk (fot. archiwum Starostwa Powiatowego)

Powiat Hrubieszowski
Jesienią - Edycja II
Już po raz drugi zaprosiliśmy
dzieci i młodzież do konkursu fotograficzno-plastycznego,
w którym promowane były walory Powiatu Hrubieszowskiego
oraz aktywne spędzanie czasu
z rodziną. Pierwsza edycja miała miejsce w 2020 roku i cieszyła
się ogromnym zainteresowaniem. Druga edycja przyniosła
rekordową liczbę wspaniałych
prac – łącznie 112! Konkurs adresowany był do uczniów klas
I - VIII szkół podstawowych oraz
szkół średnich z terenu Powiatu
Hrubieszowskiego. W każdej
kategorii wiekowej zostały wyłonione I, II i III miejsca oraz
wyróżnienia. W mikołajkowej
atmosferze Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk wraz
z Członkami Komisji Konkursowej wręczyła nagrody dla
laureatów .
Ponadto Starosta dziękując za
tak duże zaangażowanie, postanowiła przyznać dodatkowe nagrody dla każdego uczestnika,
który przesłał swoja pracę. Przeprowadzony konkurs wspierał
rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
a także ich warsztat fotograficzny, ukazując sposób w jaki
przedstawiony został Powiat
Hrubieszowski podczas malowniczej jesieni.
Młodzi mieszkańcy naszego
Powiatu serdecznie podziękowali Staroście za wspaniałe nagrody, już teraz deklarując chęć
udziału w kolejnych edycjach!
Widok zadowolonej młodzieży
daje nam ogromną satysfakcję
oraz chęć do dalszego działania.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim oraz każdemu
z osobna!
Za każdym razem ,gdy na świat
przychodzi dziecko, świat jest
tworzony od nowa – J. Gaarder.

wyprawkę dla malucha! Ponadto Starosta postanowiła nagrodzić wszystkie młode mamy,
które urodziły dzieci na przełomie roku, przekazując na ręce

fot. arch. Starostwa Powiatowego
fot. arch. Starostwa Powiatowego

Witamy Michała! Pierwsze
dziecko urodzone w Powiecie Hrubieszowskim w 2022
roku! Michał przyszedł na świat
1 stycznia 2022 roku o godzinie
08:55.

świeżo upieczonych ojców
okolicznościowe dyplomy i wyprawki dla:
Laury – córki Małgorzaty i Kamila,
Szymona – syna Małgorzaty i Sylwestra,
Dominika – syna Irminy i Tomasza,
Oliwii – córki Angeliki i Daniela,

5 grudnia 2021 r. nastąpiło
otwarcie mostu w Werbkowicach – stanowiącego inwestycję Powiatu Hrubieszowskiego.
W wydarzeniu udział wziął
Wiceminister Sprawiedliwości
Marcin Romanowski, Starosta
Hrubieszowski Aneta Karpiuk,
Wicestarosta Hrubieszowski
Marek Kata, Członek Zarządu
Powiatu
Hrubieszowskiego
Andrzej Barczuk oraz zaproszeni goście i przybyli na miejsce mieszkańcy. Koszt inwestycji to około 2 miliony złotych
zł, z czego środki własne Powiatu stanowiły wartość około
1 100 000zł, przy uzyskaniu
dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury w kwocie około 900 tysięcy złotych.
Dzięki realizacji tej inwestycji
przez Powiat Hrubieszowski
przywrócona została nośność
konstrukcji do 30 ton, dzięki
której mieszkańcy mogą bezpiecznie i komfortowo korzystać z mostu przez kolejne lata.
Starosta Hrubieszowski doceniła udział ministra w wydarzeniu, składając serdeczne
podziękowania za zainteresowanie sprawami mieszkańców
małych miejscowości Powiatu

fot. arch. Starostwa Powiatowego

fot. arch. Starostwa Powiatowego

fot. arch. Starostwa Powiatowego

Hrubieszowskiego. Po uroczystym poświęceniu, nadszedł
czas na symboliczne przecięcie
wstęgi – stanowiące o tym, że
most został odebrany i przekazany do użytku.
Materiał nadesłany

fot. arch. Starostwa Powiatowego

Dumni rodzice odebrali z rąk
Starosty
Hrubieszowskiego
Anety Karpiuk okolicznościowy list gratulacyjny oraz

Przecięcie wstęgi na moście w Werbkowicach (fot. archiwum Starostwa Powiatowego)
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Życie wokół nas

Szczęście podaj dalej
Akcja organizowana jest przez Zamojski Dom Kultury
i potrwa do 31 stycznia 2022 roku.
Origami to sztuka składania papieru bez użycia nożyczek, kleju
czy jakichkolwiek ozdób. Mimo,
że pochodzi z Chin uważana jest
za tradycyjną sztukę japońską,
ponieważ to właśnie Japonia najbardziej wpłynęła na jej rozwój.
Akcja „Szczęście podaj dalej” jest
organizowana przez Zamojski
Dom Kultury i polega na złożeniu z papieru tysiąc żurawi, które zawisną na oddziale neonatologii Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawła II w Zamościu.
Zgodnie z japońską legendą przynosi to szczęście i dobrobyt. Małe
dzieci z Oddziału Neonatologii,
które od pierwszego dnia muszą
walczyć o zdrowie bardzo tego
szczęścia potrzebują! Pracowników Zamojskiego Domu Kultury
do stworzenia tej akcji zainspirowała prawdziwa historia. Sasaki
Sadako dwunastoletnia Japonka nie urodziła się w najlepszym
miejscu i czasie. Dziewczynka

przeżyła atak atomowy w 1945
roku, jednak w wyniku napromieniowania zachorowała na
białaczkę. Doskonale znała legendę głoszącą, że jeśli ktoś złoży tysiąc żurawi w intencji chorej
osoby lub własnego życzenia, to
chory wyzdrowieje a życzenie się
spełni. Sasaki pokładała wiarę, że
jeśli to zrobi – wyzdrowieje. Niestety, zmarła złożywszy jedynie
644 ptaki. Rodzina i przyjaciele
dokończyli jej dzieło. Została pochowana razem z tysiącem papierowych żurawi. Aby upamiętnić
hart jej ducha, wzniesiono pomnik w Parku Pokoju Hiroszimy.
Pracownicy Zamojskiego Domu
Kultury, aby zachęcić do wzięcia udziału w akcji zorganizowałi warsztaty, podczas których
można dowiedzieć się, a także
nauczyć sztuki origami. Zajęcia
prowadzone są w każdy poniedziałek w godzinach 16:00-18:00
i są przeznaczone dla wszystkich

chętnych, niezależnie od umiejętności i stopnia zaawansowania
w składaniu papieru.
Do akcji w szczególny sposób zaproszone są szkoły i przedszkola,
które mogą wykonać żurawie we
własnych placówkach lub wziąc
udział w warsztacie w Zamojskim
Domu Kultury.
Pracownicy Zamojskiego Domu
Kultury zachęcają do pomocy.
Złożenie jednego żurawia zajmuje ok. 5 minut, więc złożenie 1000
żurawi zajmie nam 5000 minut,
co daje ponad 83 godziny! Zamojski Dom Kultury nominował do
udziału w akcji Wydział Turystyki
i Promocji UM Zamość, Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu
i Szkołę Podstawową nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu.

Anna Janczyk

Zbiórka krwi w Majdanie Starym
W Szkole Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym w Gminie Księżpol odbyła
się (09.01) pierwsza w tym roku akcja poboru krwi. Była to jednocześnie jubileuszowa,
20. zbiórka krwi w tej miejscowości.
Podczas jubileuszowej 20 akcji
w Majdanie Starym krew oddało
niespełna siedemdziesiąt osób.
Organizatorami akcji byli Parafia pw. Apostołów Piotra i Pawła
w Majdanie Starym, Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, Biłgorajski
Oddział Polskiego Czerwonego
Krzyża oraz Szkoła Podstawowa
im. Zofii Krawieckiej w Majdanie
Starym. Podsumowania dotychczasowych akcji dokonał Edward
Kurzyna, kierownik biura PCK
R

E

K

L

A

M

A

w Biłgoraju i współorganizator
akcji poboru krwi w Majdanie Starym - Akcję zaczęto organizować
w 2017 roku. W Majdanie Starym
udają się te akcje. Są bardzo dobre
wyniki, ponieważ podczas tych
pięciu lat pobrano razem 535 litrów
krwi. Myślę, że to świadczy bardzo
dobrze o lokalnym społeczeństwie. Oddawanie krwi jest bardzo ważne, jednak przed podjęciem takiej
decyzji należy sprawdzić swój
stan zdrowia oraz zapoznać się
z kartą informacyjną na temat

oddawania krwi. Bycie Honorowym Dawcą Krwi to przede
wszystkim radość i duma z tego,
że przyczyniło się do uratowania życia innej osoby. Krew jest
potrzebna codziennie, ponieważ
jest bezcennym lekiem, którego
pomimo wielu prób i ogromnego
postępu w medycynie nie udało się wytworzyć poza ustrojem
człowieka.
Anna Janczyk

Oddwanie krwi (fot. J. Ferens)
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Dodatek Gminy Hrubieszów „Jedność”

XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Hrubieszowie
26 listopada 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Hrubieszowie z siedzibą
w Wołajowicach, spotkali się przedstawiciele ochotniczego ruchu pożarniczego z terenu
gminy Hrubieszów, aby podsumować ostatnie pięć lat działalności oddziału gminnego,
poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, a także nakreślić kierunki
dalszych działań oddziału na kolejne lata obejmujące okres 2021-2026. Podczas Zjazdu
wybrano również władze oddziału na nową kadencję.

Mandaty do głosowania(fot. archiwum Urzędu Gminy Hrubieszów)

W XII Zjeździe udział wzięli delegaci jednostek OSP z terenu
gminy Hrubieszów, członkowie
ustępującego zarządu i komisji
rewizyjnej Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Hrubieszowie,
oraz zaproszeni goście. Podsumowując mijającą kadencję, wiele
miejsca poświęcono omówieniu
trudności na jakie napotykają
w swojej codziennej służbie strażacy ochotnicy, niosący pomoc
poszkodowanym, warunków w jakim ruch strażacki obecnie funkcjonuje, stale zmieniających się
zadaniach i wyzwaniach stawianych przed jednostkami ochrony

przeciwpożarowej, wzrastających
wymaganiach i odpowiedzialności druhów ochotników, a także
potrzebie stałego podnoszenia
ich kwalifikacji przy jednoczesnym społecznym charakterze
działania. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat na terenie gminy
Hrubieszów miało miejsce łącznie 920 zdarzeń, wymagających
zaangażowania służb ratowniczych, z czego 190 pożarów
i 730 miejscowych zagrożeń,
w walce ze skutkami, których
uczestniczyli druhowie ochotnicy z terenu oddziału. Zwrócono
również uwagę na coraz większe

znaczenie działalności strażaków
ochotników oraz ich aktywności
w innych obszarach ważnych dla
rozwoju społecznego ich miejscowości. Zjazd stał się również okazją do podsumowania potencjału
osobowego i stanu wyposażenia
jednostek. Według danych ostatniej kampanii sprawozdawczej
w siedemnastu jednostkach OSP
skupionych pozostawało łącznie
565 osób, z czego 511 członków
zwyczajnych, 29-ciu honorowych,
25-ciu wspierających, w tym
59 kobiet. W siedmiu Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych
działało 60-ciu członków z czego
49 chłopców i 11 dziewcząt. Do
dyspozycji jednostek pozostaje 28 różnego rodzaju pojazdów
(w tym dwa ciężkie samochody
pożarnicze, dziesięć średnich samochodów pożarniczych, sześć
lekkich samochodów pożarniczych, dwa inne samochody
specjalne: podnośnik Star SH-18
i karetka pogotowia, dwa samochody ciężarowe, cztery samochody osobowe) oraz wiele innego specjalistycznego sprzętu.
Wszystkie jednostki posiadają
bazę lokalową, opartą o mienie
komunalne gminy Hrubieszów,
którą stanowią: 8 odrębnych
garaży z jednym lub dwoma

Prezydium zjazdu (fot. archiwum Urzędu Gminy Hrubieszów)

Głosowanie (fot. archiwum Urzędu Gminy Hrubieszów)

stanowiskami, 7 garaży stanowiących część innych obiektów
(najczęściej świetlic), 1 garaż
typu „blaszak”, 1 świetlica wiejska. W pięcioletnim okresie środki budżetu gminy Hrubieszów
przeznaczone na funkcjonowanie
ochrony przeciwpożarowej na
jej terenie wyniosły ok. 2,6 miliona złotych, kolejny ponad milion
złotych wpłynął w tym czasie do
jednostek z innych źródeł. Ważnym punktem Zjazdu był wybór
zarządu i komisji rewizyjnej oddziału na kadencję 2021-2026.
W skład zarządu oddziału weszło
dwadzieścia osób, w tym 7-mio
osobowe prezydium, na czele
którego stanął ponownie jako
prezes Tomasz Zając. W skład
komisji rewizyjnej natomiast
weszły trzy osoby. Pracami komisji w obecnej kadencji kierował będzie Wojciech Kutera jako
jej przewodniczący. Delegatami
na Zjazd Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Hrubieszowie
wybrani zostali: Sławomir Jaskorski, Piotr Sendecki oraz Tomasz
Zając, z czego dwaj ostatni wskazani zostali również jako przedstawiciele oddziału gminnego do
zarządu oddziału powiatowego.
Podczas Zjazdu nie zabrakło podziękowań dla przedstawicieli

wszystkich służb i instytucji, które współdziałają ze strażakami
ochotnikami wspomagając ich
w działaniach na rzecz zapewnienia szeroko rozumianego
bezpieczeństwa publicznego, ze
szczególnym
uwzględnieniem
znaczenia Państwowej Straży Pożarnej. Kierunki działań Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Hrubieszowie na rozpoczynającą się
kadencję nakreślone zostały natomiast w uchwale programowej. W
przyjętym dokumencie założono
stałą mobilizację i podnoszenie
samodyscypliny wewnątrz organizacyjnej oddziału oraz systematyczne umacnianie systemu
ochrony przeciwpożarowej na
terenie jego działania. Zwrócono
z jednej strony uwagę na potrzebę
stałego rozwoju ruchu w wymiarze społecznym oraz promocję
wizerunku strażaków, jako osób
szczególnie aktywnych i zaangażowanych w systematyczny
wzrost komfortu życia w swoich
miejscowościach, przy jednoczesnej profesjonalizacji podejmowanych działań ratowniczych, ma
miarę potrzeb cywilizacyjnych
i oczekiwań społeczeństwa.
Materiał nadesłany
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Nowy samochód pożarniczy w Gminie
Hrubieszów
W dniu 16 grudnia 2021 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania nowego
średniego samochodu pożarniczego jednostce OSP Teptiuków. Przybrała ona formę
uroczystego apelu z udziałem przedstawicieli duchowieństwa, administracji rządowej,
samorządowej, służb i inspekcji oraz ochotniczego ruchu pożarniczego.
Kluczyki oraz dowód rejestracyjny do nowego samochodu pożarniczego marki Volvo FLD3C
FL, GBA 4,2/16 trafiły do rąk
przedstawicieli OSP Teptiuków
w osobach druha Leszka Biziorka – prezesa jednostki oraz druha Henryka Jaskorskiego – kierowcy jednostki. Uroczystego
przekazania dokonali: st. bryg.
Szczepan Goławski - zastępca
Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej w Lublinie, w imieniu
Wiceprezesa Rady Ministrów
Pana Jacka Sasina - Pani Maryla
Symczuk – dyrektor Cukrowni
Werbkowice, mł. bryg. Piotr Gronowicz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Hrubieszowie, Pani Aneta
Dąbrowska – Przewodnicząca
Rady Gminy Hrubieszów oraz

Pan Tomasz Zając – Wójt Gminy
Hrubieszów, a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Hrubieszowie.
Bezpośrednio po przekazaniu
samochód poświecili ks. Prałat
ppłk. Andrzej Puzon, ks. Dariusz
Bajwoluk – Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu
hrubieszowskiego oraz ks. Marek
Kuśmierczyk – Proboszcz Parafii
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie. Samochód
posiada zabudowane nadwozie
pożarnicze, ratowniczo-gaśnicze
typu GBA do przewozu sześciu
strażaków, wyposażenie pożarnicze i specjalistyczny sprzęt
ratowniczy. Wartość zakupu
wyniosła 797 778,00 zł a środki
finansowe na ten cel pochodziły
z:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 389.406,40 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie – 5.484,60 zł,
- budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek

krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz MSWiA 154.000,00 zł,
- z budżetu Gminy Hrubieszów 248.887,00 zł.
Uroczystość stała się również okazją do podsumowania działalności
ochotniczego ruchu pożarniczego

na terenie gminy Hrubieszów
oraz jego potencjału osobowego,
jak też zasobów sprzętowych.
Materiał nadesłany

Uroczystość poświęcenia i przekazania nowego samochodu (fot. archiwum Urzędu Gminy Hrubieszów)

Cerkwie w Gminie Hrubieszów

Cerkiew w Szpikołosach (fot. J. Fuchs)

Cerkiew jest przestrzenią sakralną do sprawowania nabożeństw
w obrządku prawosławnym lub
greckokatolickim. Budowle te od
wieków zachwycały swoją architekturą. Świątynie projektowane na planie koła, prostokąta lub
krzyża, zazwyczaj były zwieńczane kopułą. Jest to charakterystyczny element architektury
cerkwi. Budowle, w zależności
od regionów były murowane lub
drewniane. Na terenie naszego

regionu możemy spotkać świątynie, których głównym budulcem
było drewno.
Na trasie prezentowanych przez
przewodnika turystycznego, na
facebooku GOK Wołajowice, cerkiewek Ziemi Hrubieszowskiej
są trzy świątynie gminy Hrubieszów. Znajdują się one w Szpikołosach, Czerniczynie i Jankach.
Drewniana cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia Pana Jezusa z 1801 roku w Szpikołosach,

od 1919 roku jest kościołem parafialnym pw. Przemienienia
Pańskiego. To najdalej na północ
wysunięta cerkiew jednokopułowa na Zamojszczyźnie. Obok stoi
dwukondygnacyjna dzwonnica
z 1850 roku.
Murowana cerkiew greckokatolicka p.w. Wszystkich Świętych
z 1870 roku w Czerniczynie, od
1949 r. jest kościołem rzymskokatolickim Parafii pw. Świętego
Jana Chrzciciela. XVIII-wieczne
rokokowe organy pochodzą z kościoła w Trzeszczanach.
Obie cerkwie podczas kasaty unii
zostały przekształcone na prawosławne.
Drewniany kościół rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Różańcowej
w Jankach - Parafia Moniatycze,
to cerkiew prawosławna pw. św.
Mikołaja z 1875 roku, ”przywędrowała” tutaj w 1986 roku z Zawalowa.
Jacek Fuchs
Gminny Ośrodek Kultury
w Wołajowicach
Anna Janczyk

Cerkiew w Czerniczynie (fot. J. Fuchs)

Cerkiew w Jankach (fot. J. Fuchs)

www.radiozamosc.pl

Nr 1 [85] Styczeń 2022

9

Dodatek Gminy Hrubieszów „Jedność”

Dzień Pluszowego Misia w Bibliotece
Publicznej w Stefankowicach
Miś na smutki i radości
Miś gdy coś Cię bardzo złości
Miś gdy czasem jest Ci źle,
Miś gdy gorzej czujesz się…

Dzieci w odwiedzinach w Bibliotece Publicznej w Stefankowicach(fot. G. Smaga)

No bo któż z nas nie kocha misi?
Pluszowy miś to zabawka, która towarzyszy dzieciom przez
długie lata zarówno w chwilach
radości, jak i smutku. To przyjaciel dzieci z całego świata, który
ma poand sto lat. Jest bohaterem
wielu książek, filmów, kreskówek i piosenek. Przekonały się o
tym dzieci z Punktu Przedszkolnego „Wilczęta”, które 26 listopada razem ze swoimi paniami
odwiedziły Bibliotekę Publiczną
w Stefankowicach. Mali uczestnicy spotkania poznali historię
pluszowego misia w obrazkach,
rozmawiali o książkach i bajkach,
których głównym bohaterem jest
właśnie miś. Można go także znaleźć w bibliotece na półce. Przedszkolaki z zaciekawieniem wysłuchały opowieści o przygodach
misi w lunaparku, nie zabrakło
również portretów misia wykoanych przez małych miłosników
pluszowego przyjaciela.
Grażyna Smaga
Biblioteka
Publiczna w Stefankowicach

Dzieci wykonujące misie w Bibliotece Publicznej w Stefankowicach(fot. G. Smaga)

Nie całkiem cicha noc

Organizatorzy wydarzenia „Nie całkiem cicha noc” (fot. GOK Wołajowice)

„Nie całkiem cicha noc” to wydarzenie kulturalne, które odbyło
się 5 grudnia 2021 roku, w Świetlicy wiejskiej w Kozodawach.
Organizatorami wydarzenia było
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Swoje Chwalimy” oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach. Uroczystość została objęta
Patronatem Wójta Gminy Hrubieszów. Pierwszym punktem
programu było rozstrzygnięcie
konkursu na „Makietę wioski bożonarodzeniowej”. Komisja Konkursowa postanowiła przyznać
nagrody:

- w kategorii praca indywidualna
dla Pani Magdaleny Bojarskiej,
- w kategorii praca zbiorowa dla
Pani Joanny Wiśniewskiej oraz
Aleksandry Wiśniewskiej.
Pan Wójt Tomasz Zając, Pani
Aleksandra Muzyczuk Dyrektor
GOK oraz Pani Bożena Grzegorzek
Prezes Stowarzyszenia „Swoje Chwalimy” wręczyli nagrody.
Następnie odbyło się przedstawienie pt. „Opowieść wigilijna”,
przygotowane przez Teatrzyk
Kukiełkowy „Jacy-Tacy” działający przy GOK. Było to ogromne
przedsięwzięcie
wymagające
stworzenia wielkiej dekoracji,

przygotowania wielu rekwizytów
i kostiumów. Kukiełki animowane podczas przedstawienia
zostały stworzone samodzielnie
przez członków teatrzyku. Własnoręcznie też uszyto stroje. Teatrzyk Kukiełkowy „Jacy-Tacy”
jest wielopokoleniowy, tworzą
go dzieci, młodzież, dorośli oraz
seniorzy. Widowisko teatralne
pt. „Opowieść wigilijna” odniosło ogromny sukces artystyczny i wywarło duże wrażenie na
wszystkich widzach. Po przedstawieniu przyszedł czas na odwiedziny Świętego Mikołaja, na
którego w szczególności czekały
dzieci. Mikołaj rozdał prezenty
dla wszystkich, a na koniec każdy
mógł zrobić sobie zdjęcie z niesamowitym gościem. Stowarzyszenie „Swoje Chwalimy” przygotowało również świąteczny
kiermasz, na którym można było
kupić oryginalny prezent pod
choinkę m.in.: ozdoby świąteczne, serwetki, bombki, drewniane
choinki i szopki, pierniczki.
Wydarzenie „Nie całkiem cicha
noc…” odniosło wielki sukces.
Przedstawienie pt. „Opowieść

Jarmark świąteczny (fot. GOK Wołajowice)

wigilijna” udowodniło, że można
pięknie wyrażać różne uczucia za
pomocą kukiełek. Teatr kukiełkowy dla dzieci jest znakomitą
propozycją na mapie kultury dostarczającą wielu artystycznych
przeżyć. Dlatego też „Jacy-Ta-

cy” planują odwiedzić ze swoim
spektaklem szkoły, przedszkola w gminie Hrubieszów oraz
wszystkich chętnych.
Malwina Filańska-Marcych
GOK Wołajowice

Fragmenty przedstawienia „Opowieść Wigilijna” (fot. GOK Wołajowice)
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Kredens żywności Gminy Hrubieszów
Pierogi z ziemniakami i cebulą „KRYZYSÓWKI” wpisane na Listę Produktów
Tradycyjnych.
Legenda głosi, że do naszego kraju pierogi „Kryzysówki” trafiły za
sprawą Jacka Odrowąża – zakonnika, który wracając z Rusi miał
przywieźć na nie przepis. Według
wcześniejszych zapisków pierogi przygotowywali jako pierwsi
Chińczycy. Z Rusi, czy też z Chin
pierogi trafiły do Polski, wpisały
się w naszą kuchnię i są w niej do
dziś. Jak Polska długa i szeroka
każdy region ma swoje pierogowe specjały.
Lubelszczyzna od niepamiętnych czasów słynęła z przygotowywania pierogów z różnymi
nadzieniami, a region hrubieszowski szczególnie słynie właśnie z pierogów. Jest to stałe
danie obiadowe w domach i we
wszelkich stoiskach tradycji kulinarnych.
Pierogi „Kryzysówki” kojarzą się
z ciężkimi czasami, kiedy nie było
czym wyżywić rodziny i trzeba
było korzystać z podstawowych
produktów jakie były w gospodarstwie: mąka, ziemniaki, cebula, jajka, mleko, ser, masło. Było
to danie znane na obszarach kresowych i od zamożności rodziny
zależało, czy omasta do niego
była w postaci smażonej słoniny
z cebulą, śmietany czy oleju z cebulą.
Członkinie Klubu Seniora „Srebrne Świerki” z Kułakowic Trzecich
tradycyjną metodą przygotowują
pierogi z ziemniakami i cebulą
zwane „Kryzysówkami”. Pierogi
te były gotowane przez gospodynie z ich terenów od bardzo
dawna. W niektórych częściach
Lubelszczyzny ziemie były słabe i nieurodzajne, więc sadzono na nich dużo ziemniaków,
a następnie przygotowywano na
ich bazie wiele smacznych potraw. I takie pożywne i smaczne były pierogi z ziemniakami
i cebulą. Przygotowywano je na
przednówku, w okresie niedoboru żywności oraz w dni postne
i wówczas okrasą była smażona
cebula na oleju roślinnym. Takie
pierogi lepiły nasze babcie i matki, a przepis przekazywano ustnie z pokolenia na pokolenie.
Podany przepis został sporządzony przez Weronikę Siatkę na
podstawie przekazu ustnego jej
babci i mamy. Produkt ten wpisuje się w dziedzictwo kulturowe
w aspekcie kulinarnym Wschodniej Polski.

Członkowie Klubu Seniora „Srebrne Świerki” z Kułakowic Trzecich (fot. W. Siatka)

Przepis na
pierogi „KRYZYSÓWKI”
Ciasto:
- 500 g mąki
- 1 żółtko
- 1 łyżka oleju
- 1 łyżeczka soli
- ok. 1 szklanka gorącej wody
Farsz:
- 2 kg ziemniaków
- 2 cebule
- 2-3 łyżki tłuszczu (może być
masło)
- sól i pieprz do smaku

zbita masa. Doprawić solą i pieprzem. Ciasto rozwałkować i wycinać szklanką krążki lub podzielić na części, wałkować wałeczki
i pokroić jak kopytka, a potem
rozciągać na placuszki. nakładać
farsz i zlepiać.
Gotowe pierogi gotować w osolonej wodzie przez około 3 minuty
od wypłynięcia na wierzch. Do

gotującej się wody można dodać
2-3 łyżki oleju, aby pierogi się nie
sklejały po ugotowaniu. Słoninę
pokroić i usmażyć z pokrojoną
w kostkę cebulą. Tak przygotowaną omastą polać pierogi.
W dniu 2 września 2021 roku
pierogi z ziemniakami i cebulą –
„Kryzysówki” zostały wpisane na
Listę Produktów Tradycyjnych

prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Weronika Siatka
Prezes Klubu Seniora
w Kułakowicach Trzecich

Do polania pierogów:
- słonina + cebula (może być
sama cebula + tłuszcz)
Przygotowanie:
Mąkę przesiać na stolnicę, dodać
sól, wymieszać. Usypać kopczyk,
zrobić dołek, wbić żółtko i wlać
olej. Wyrabiać ciasto stopniowo dolewając wodę. Dokładnie
wymiesić, przykryć ściereczką
i odstawić na 15 minut aby „odpoczęło”.
Ziemniaki obrać, umyć i zetrzeć na tarce jak na placki, odcisnąć nadmiar wody. Cebulę
pokroić w kostkę i zeszklić na
tłuszczu. Dodać do niej starte
ziemniaki. Smażyć, aż powstanie

Pierogi „KRYZYSÓWKI” (fot. W. Siatka)
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Z życia kościoła

O relacjach rodziców z dziećmi
6 stycznia 2022 roku w święto Objawienia Pańskiego w Lubaczowie odbyła się
konferencja pt. „O relacjach rodziców z dziećmi”.
Prelegentem konferencji był
ksiądz doktor Jerzy Smoleń
- psycholog, psychoonkolog,
wykładowca w Akademii Ignatianum w Krakowie, który na
codzień pracuje w poradni zdrowia psychicznego oraz prowadzi poradnictwo duszpasterskie
i psychologiczne. Podczas konferencji zgromadzeni wysłuchali zagadnień dotyczacych życia
rodzinnego. W czasie wykładu
zostało podkreślone, że najważniejsza w relacji między rodzinami i dziećmi jest miłość, ale także
obecność. Ks. Smoleń zaznaczył,
że - Smutne są te dzieci, które nie
mają odczucia, że komuś na nich
zależy. Jeśli w dzieciństwie człowiek nie czuje tej miłości, tego

że jest kochane i chciane, to to
naprawdę przekłada się na dorosłość. Można mieć trzydzieści
lub więcej lat i cały czas nadrzędnym problemem jest to, że mnie
nikt nie kocha i nikomu na mnie
nie zależy.- W swoim wykładzie
ksiądz Jerzy Smoleń opierał się
na wielu przykładach z jakimi
spotkał się podczas swojej pracy
z dziećmi i ich rodzicami, jako
terapueta. Jak sam przyznał,
ma nadzieję, że konferencja
w Lubaczowie przyniesie zmiany w życiu rodzinnym uczestników - Chciałbym, aby po dzisiejszym spotkaniu coś się zmieniło
w waszych relacjach z dziećmi,
żeby one jeszcze bardziej czuły
się chciane i kochane, żebyście

wrócili po tej konferencji do domu
i obdażyli ich taką czułością jak
nigdy przedtem, żeby się zapytały, gdzie byliście. Rodzice nic nie
tracą, gdy powiedzą do swojego
dziecka - przepraszam, że się pomyliłam. Może tylko zyskać szacunek, że się przyznali do błędu.
Konferencja „O relacjach rodziców z dziećmi” odbyła się w Parafii pw. św. Karola Boromeusza
w Lubaczowie.
Anna Janczyk

Ksiądz doktor Jerzy Smoleń (fot. ks. Ł. Kolasa)

Spotkania opłatkowe pielgrzymów
Okres Bożego Narodzenia to dobry czas do spotkań. Skorzystali z tego również pielgrzymi
Pieszej Pielgrzymki Zamojsko-Lubaczowskiej na Jasną Górę, którzy spotkali się by
podzielić się opłatkiem i wspólnie kolędować.

Grupa Hrubieszowska (fot. ks. G. Szlązak)

Chociaż Piesza Pielgrzymka Zamojsko-Lubaczowska na Jasną
Górę kojarzy się z latem i trwa
niecałe dwa tygodnie, jej pątnicy żyją tym wydarzeniem przez
cały rok. To właśnie wspólne
pielgrzymowanie łączy ze sobą
ludzi, a podczas pielgrzymki zawierane są często znajomości,

czy nawet przyjaźnie na całe
życie. W okresie Bożego Narodzenia odbyły się tzw. spotkania
opłatkowe poszczególnych grup
- ziemi hrubieszowskiej (2.01),
ziemi zamojskiej (8.01), ziemi
biłgorajskiej (15.01) i ziemi lubaczowskiej (23.01). Pątnicy wraz
z księżmi przewodnikami, jako

Grupa Zamojska (fot. A. Janczyk)

pielgrzymkowa rodzina spotykają się, by wspólnie cieszyć się
z przyjścia na świat Bożego Syna,
złożyć sobie życzenia, tak jak jest
to robione to w rodzinnych domach. To także dobra okazja by
podsumować owoce pielgrzymki, porozmawiać nad tym co wydarzyło się od jej zakończenia
oraz co zmieniła pielgrzymka
w życiu poszczególnych osób.
To przede wszystkim okazja by
w szczególny sposób podziękować Bogu za jego łaski i by dać

świadectwo wiary i miłości oraz
braterstwa. Podczas pielgrzymkowych spotkań opłatkowych
jest czas na kolędowanie, ale
przede wszystkim na rozmowę.
Wielu z pielgrzymów już odlicza
dni do 2 sierpnia. W tym roku odbędzie się jubileuszowa 40. Piesza Pielgrzymka Zamojsko Lubaczowska na Jasną Górę. Nie
ma jeszcze ostatecznej decyzji,
w jakiej formie się ona odbędzie.
Anna Janczyk

Grupa Hrubieszowska (fot. A. Janczyk)
R

E

K

L

A

M

A

Nr 1 [85] Styczeń 2022	

www.radiozamosc.pl

Program Katolickiego Radia Zamość
Poniedziałek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Muzyczny przekładaniec
03:00 Catechesi Tradendae/
Misyjne spotkania/
Inżynieria duchowości
05:10 Poranny pacierz i Godzinki
05:50 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:20 Radiowy Słownik Biblijny
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 Katecheza o rodzinie
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis
sportowy/ Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/ Serwis z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10		 Piosenka Tygodnia
11:00		 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:35		 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:45		 Radiowy Słownik Biblijny
11:50		 Boże Słowo
11:55		 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05		 Wiadomości/ Serwis
sportowy/Prognoza pogody
12:10		 Piosenka Tygodnia
12:30		 Wiadomości z życia Kościoła
12:40 Verbum Ecclesiae
12:50		 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
13:10		 Niedziela Radiowa (powtórka)
14:00 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
14:10		 Piosenka Tygodnia
14:20		 Projekt Pro-Life
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza o rodzinie
14:57		 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20		 Ewangelia dnia
15:25		 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa dnia
16:00 Co przyniósł dzień?
17:10		 Zjednoczeni w Duchu
18:00 Transmisja Mszy św.
z kościoła MBKP w Zamościu
19:00 Różaniec
19:30 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Misja specjalna
21:00 Apel Jasnogórski
21:20		 Katecheza o rodzinie
21:30		 Audycje samorządowe
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień?
23:45 Verbum Ecclesiae
23:55 Pasterski Głos
Wtorek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Zjednoczeni w Duchu
03:00 Misja specjalna
05:10 Poranny pacierz i Godzinki
05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:20 Radiowy Słownik Biblijny
06:25 Semper Fidelis
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/radio z
kierowcą/Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza biblijna
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/Serwis z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10		 Piosenka Tygodnia
11:00		 Wiadomości/Radio z
kierowcą/Prognoza pogody

11:35		
11:45
11:50		
11:55		
12:00
12:05		
12:10		
12:15		
12:30		
12:40
12:50		
13:00
13:10		
13:45		
14:00
14:10		
14:20
14:40
14:50
14:57
15:00
15:20		
15:25		
15:40
16:00
17:05		
17:10
17:40
18:00

Złota Księga Dobrodziejów Radia
Radiowy Słownik Biblijny
Boże Słowo
Pasterski Głos
Anioł Pański
Wiadomości/ Serwis
sportowy/Prognoza pogody
Piosenka Tygodnia
Książka na antenie
Wiadomości z życia Kościoła
Verbum Ecclesiae
Radiowa kuchnia
Wiadomości/ Prognoza pogody
Muzyka do obiadu
Pomagamy sprawiedliwie
Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
Piosenka Tygodnia
Książki na fali
Patron dnia
Katecheza biblijna
Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Ewangelia dnia
Złota Księga
Dobrodziejów Radia
Rozmowa Dnia
Co przyniósł dzień?
Lubelski Fundusz Europejski
W służbie życiu (1 wt)/Audycja
pielgrzymkowa (2 i 4 wt)/
Rodzina ponad wszystko (3 wt)
Kwadrans sejmowy (1 i 3 wt)
Transmisja Mszy św.
z zamojskiej katedry
Różaniec
Złota Księga Dobrodziejów Radia
Dobranocka
Nocna zmiana
Apel Jasnogórski
Katecheza biblijna
Music Box
Książka na antenie
Co przyniósł dzień?
Pomagamy sprawiedliwie
Verbum Ecclesiae
Pasterski Głos

19:00
19:30
19:50
20:00
21:00
21:20		
21:30		
22:40
23:00
23:35
23:45
23:55
Środa
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Nocna zmiana
03:00 Music Box
05:10 Poranny pacierz i Godzinki
05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:20 Radiowy Słownik Biblijny
06:25 Semper Fidelis
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/Radio z
kierowcą/Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o liturgii
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/ Serwis z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10		 Piosenka Tygodnia
11:00		 Wiadomości/Serwis
drogowy/Prognoza pogody
11:35		 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:45 Radiowy Słownik Biblijny
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości /Serwis
sportowy/Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:40 Verbum Ecclesiae
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 Felieton Fundacji „Pomoc
Kościołowi w Potrzebie”
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza o liturgii
14:57 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

15:20
15:25
15:40
16:00
17:10
17:35

Ewangelia dnia
Złota Księga Dobrodziejów Radia
Rozmowa Dnia
Co przyniósł dzień?
#Młodzi mają głos
Kwadrans o prawie z Ministrem
Romanowskim (2 i 4 śr)/
Vita Consecrata (3 śr)
18:00 Transmisja nowenny do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy
i Mszy św. z kościoła pw. Świętej
Bożej Opatrzności w Zamościu
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Lista Przebojów AMDG
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza o liturgii
21:30 Porozmawiajmy o.../(1 i 3 śr)
Pójdź za Mną! (2, 4, 5 śr)
23:00 Co przyniósł dzień?
23:35 Pomagamy sprawiedliwie
23:45 Verbum Ecclesiae
23:55 Pasterski Głos
Czwartek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 SKKM
03:00 Porozmawiajmy o.../
Pójdź za Mną!
05:10 Poranny pacierz i Godzinki
05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:20 Radiowy Słownik Biblijny
06:25 Semper Fidelis
06:45 Patron dnia
07:00 Wiadomości/ Prognoza pogody
07:10 Transmisja Mszy św. z Watykanu
08:00 Wiadomości/Radio z
kierowcą/Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o kapłaństwie
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
		 Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/Serwis z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10		 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:45 Radiowy Słownik Biblijny
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:40 Verbum Ecclesiae
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/ Prognoza pogody
13:10 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Zapowiedzi diecezjalne
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza o kapłanstwie
14:57 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Ewangelia dnia
15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień?
17:10 Zamojszczyzna mniej znana/
Podróże dalekie i bliskie
18:00 Transmisja Mszy św.
z kościoła pw. św. Brata Alberta
w Zamościu/
		 Transmisja Mszy św. kościoła
w Dąbrowicy (2 czw.m-ca)
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Świat jest ciekawy
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza o kapłaństwie
21:30 Króluj nam Chryste
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień?
23:45 Verbum Ecclesiae
23:55 Pasterski Głos
Piątek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia

00:20
00:30
01:00
03:00
05:10
05:50
06:00
06:10
06:15
06:20
06:25
06:30

Złota Księga Dobrodziejów Radia
Poradnik radiowy
Świat jest ciekawy
Króluj nam Chryste
Poranny pacierz i Godzinki
Złota Księga Dobrodziejów Radia
Wiadomości z życia Kościoła
Pasterski Głos
Ewangelia dnia
Radiowy Słownik Biblijny
Semper Fidelis
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/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o wierze
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/ Serwis
sportowy/Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/Serwis z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10		 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości/ Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:45 Radiowy Słownik Biblijny
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
12:40 Verbum Ecclesiae
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
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza o wierze
14:57 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Ewangelia dnia i rozważanie
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
19:00 Koronka do Przenajdroższej
Krwi Pana Jezusa
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 SILOE
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza o wierze
21:30 Kobiety na medal (1
pt)/ Wświecie PSONI (2
pt)/ Ludzie z pasją (3 pt)/
Exodus Młodych (4 pt)
23:00 Co przyniósł dzień?
23:55 Pasterski Głos
Sobota
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Siloe
03:00 Kobiety na medal (1 sob)/
W świecie PSONI (2 sob)/
Ludzie z pasją (3 sob)/
Exodus Młodych (4 sob)
05:10 Poranny pacierz i Godzinki
05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:20 Radiowy Słownik Biblijny
06:25 Semper Fidelis
06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. Narodzenia NMP
w Strzyżowie
07:10 Amerykańska Częstochowa
07:45 Patron dnia
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza maryjna
08:40 Telegram z Jasnej Góry
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		
11:35
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
13:00
13:10

Audycje samorządowe
Złota Księga Dobrodziejów Radia
Radiowy Słownik Biblijny
Boże Słowo
Pasterski Głos
Anioł Pański
Wiadomości/Prognoza pogody
Piosenka Tygodnia
W duchu św. Dominika
Wiadomości/Prognoza pogody
Audycje samorządowe/
Zamojszczyzna mniej znana/
Podróże dalekie i bliskie
14:00 Wiadomości/Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza maryjna
14:57 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Ewangelia dnia
15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Kwadrans akademicki
16:00 Wiadomości z życia Kościoła/
Prognoza pogody
16:10 Piosenka Tygodnia
16:15 Aktualności Radia
Watykańskiego
16:40 Kwadrans na słowo
17:10		 Szkoły z wartościami/
Apostoowie-znani i nieznani/
Młodzi o młodych i dla
młodych/KUL-owskie rozmowy
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 Katecheza maryjna
21:30 Muzyczne retrospekcje
		 - ks. Wojciech Iwanicki
22:40 Podzielmy się Słowem
23:55 Pasterski Głos
Niedziela
00:00 Bogurodzica
00:10 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
03:00 Muzyczne retrospekcje
05:10 Pacierz i Godzinki
05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:05 Pasterski Głos
06:10 Radiowy Słownik Biblijny
06:15 Księga (Radio Warszawa)
07:00 Transmisja Mszy Świętej
z sanktuarium Nawiedzenia
NMP w Krasnobrodzie
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o
fundamentach wiary
08:40 Patron dnia
09:00 Podzielmy się Słowem
10:00 W duchu św. Dominika
11:10 Rozmowa Tygodnia
11:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:45 Radiowy Słownik Biblijny
11:50 Pasterski Głos
11:55 Anioł Pański
12:00 Transmisja Mszy św.
13:30 Muzyczny przekładaniec
14:45 Patron dnia
14:50 Katecheza o
fundamentach wiary
14:57 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Koncert życzeń
16:45 Aktualności Radia
Watykańskiego
17:05 Niedziela Radiowa
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
20:00 Catechesi Tradendae / Z
powołanymi o powołanych/
Misyjne spotkania/
Inżynieria duchowości
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza o
fundamentach wiary
21:30 Okruchy Tygodnia
22:00 Reportaż Fundacji
„Głos Ewangelii”
23:55 Pasterski Głos

