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Gminy Hrubieszów 
„JEDNOŚĆ”

Wiadomości
z Powiatu Hrubieszowskiego

Miłość Boga i miłość bliźniego 
łączą się w jedno
W najmniejszym człowieku 
spotykamy samego Jezusa, 
a w Jezusie spotykamy Boga.= 
Możemy przeczytać w Ency-
klice Deust Caritas Est, papieża 
Benedykta XVI, który swo-
im pontyfikatem pokazał jak 
ważna jest miłość do drugiego 
człowieka. 

Joseph Ratzinger urodził się 
16 kwietnia 1927 roku w Marktl, 
miejscowości położonej w Ba-
warii. Był najmłodszym dziec-
kiem policjanta i kucharki. 
Swoje najmłodsze lata spędził 
w Tittmoning, a w 1937 roku 
Państwo Ratzinger przeprowa-
dzili się do Traunstein. 
Benedykt XVI już jako dziec-
ko mówił, że chce zostać księ-
dzem. Chociaż jego plany i speł-
nienie marzenia o wstąpieniu 
do stanu duchownego oddalił 
wybuch II Wojny Światowej 
to po jej zakończeniu konty-
nuował naukę w seminarium. 
W 1951 roku wraz ze swoim bra-
tem, Georgiem został wyświę-
cony na kapłana. Ratzinger był 
autorem wielu publikacji. Na 
Soborze Watykańskim II wy-
kazał się postępowością, ceniąc 
sobie przy tym konserwatyzm.
Chociaż Joseph Ratzinger 
w chwili mianowania na bisku-
pa stolicy apostolskiej miał 78 
lat i był najstarszym wybranym 
papieżem od prawie 300 lat to 
stanął przed wieloma wyzwa-
niami, m.in. spadkiem liczby 
wiernych i powołań. Uznawał 
wyższość katolicyzmu nad in-
nymi religiami. Zależało mu 
na odnowieniu Kościoła w Eu-
ropie, przy czym cechował się 
pokorą. 
Benedykta XVI ceniono za 
umiejętność obiektywnego i bez-
interesownego dyskutowania 
o kontrowersyjnych sprawach.
Dla Polaków bardzo zna-
cząca była wizyta papieża 

w Auschwitz - Birkenau pod-
czas pielgrzymki do Polski 
w 2006 roku. W swoim przemó-
wieniu w Brzezince mówił - Je-
stem tu dziś , aby prosić o łaskę 
pojednania - aby prosić przede 
wszystkim Boga, bo tylko On 
może otworzyć i oczyścić ludzie 

źródło: pixabay.com

serca, ale również ludzi, którzy tu 
cierpieli - 
11 lutego 2013 roku poinformo-
wał, że z dniem 28 lutego prze-
chodzi na emeryturę. Dla wielu 
abdykacja była niespodziewa-
na, jednak papież podkreślał, 

że rezygnuje z powodu zdro-
wotnych. – Zrobiłem to w pełnej 
wolności, dla dobra Kościoła, po 
długiej modlitwie i rachunku su-
mienia przed Bogiem – powie-
dział podczas swojego ostat-
niego przemówienia na placu 
św. Piotra, gdzie zgromadziło 

się ponad 50 tys. wiernych. 
Jako emerytowany papież za-
mieszkał w klasztorze w Ogro-
dach Watykańskich. W swoim 
duchowym testamencie z dn. 
29 sierpnia 2006 roku papież 
Benedykt XVI napisał - Jezus 

Chrystus jest naprawdę drogą, 
prawdą i życiem - a Kościół, ze 
wszystkimi swoimi niedoskona-
łościami, jest naprawdę Jego cia-
łem.
Na koniec pokornie pro-
szę: módlcie się za mnie, aby 
Pan, mimo wszystkich moich 

grzechów i niedoskonałości, przy-
jął mnie do wiecznego mieszka-
nia. Do wszystkich powierzonych 
mi osób moje modlitwy płyną 
z całego serca, dzień po dniu.-                        
Joseph Ratzinger zmarł 31 
grudnia 2022 roku o godz. 9:34.

Pogrzeb odbył się 5 stycznia 
2023 roku, Zgodnie z wolą Be-
nedykta XVI został on pocho-
wany w Grotach Watykańskich.

Anna Janczyk
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Zimowe ferie przed nami!
Wielkimi krokami zbliżają się ferie, ale co one oznaczają?     
Otóż nazwa ta pochodzi od 
łacińskiego słowa „feriae” co 
oznacza okres wolny od pracy, 
nauki; wakacje zimowe. Gdy 
tylko usłyszymy ten wyraz, od 
razu kojarzy nam się ze zjeżdża-
niem na nartach czy sankach. 
Są jeszcze inne zabawy, jedne 
są bardziej popularne inne już 
trochę mniej. Do tych najpopu-
larniejszych należy m.in. lepie-
nie bałwana, bitwa na śnieżki 
i jazda na łyżwach. Co jeśli chce-
my spędzić czas w domu? Na to 
też jest sposób, możemy grać 
w gry planszowe np. kalambury 
lub chińczyk, czytać książki np. 
„Opowieść wigilijna” albo two-
rzyć jakieś rękodzieła. Oczywi-
ście niektórzy wykorzystują ten 
czas na rozwijanie swoich hob-
by. Teraz się zastanówmy, po co 
my to robimy? Otóż odpowiedź 
jest prosta, ludzie cały czas mają 
potrzebę rozwijania się, a dużo 
osób w wakacje nie ma czasu 
tego robić, więc robi to podczas 
ferii. Czy to zabawa na świeżym 
powietrzu czy w domu. Musimy 
przestrzegać zasad. Nie moż-
na wchodzić na zamarznięte 

jeziora czy stawy, pojawia się 
pytanie dlaczego. Otóż nigdy nie 
wiemy czy lód się pod nami nie 
załamie i czy nie wpadniemy do 
lodowatej wody, w której może-
my się utopić. Gdy zjeżdżamy 
na nartach czy sankach powin-
niśmy mieć sprawny sprzęt. Nie 
można zjeżdżać w pobliżu ulic, 
ponieważ taka sytuacja może 
spowodować potrącenie przez 
pojazdy które nie będą w stanie 
zahamować przez lód na dro-
dze. Pamiętajmy też, gdy bawi-
my się w bitwę na śnieżki, aby 
nie rzucać w głowę i twarz, zbi-
ty śnieg jest twardy, a uderze-
nie nim boli. Zabawa w domu 
także nie zwalnia nas z dbania 
o nasze bezpieczeństwo, dlate-
go również uważajmy, czasami 
nawet zwykłe potknięcie może 
nieść za sobą negatywne skutki.
Aby ferie były udane i przyjem-
ne, spędźmy je wesoło, ale roz-
sądnie. Miłego odpoczynku!

Dominika Naklicka - klasa 7
Kółko dziennikarskie
„Nawiasem mówiąc”

Katolicka Szkoła Podstawowa 
im. Św. Ojca Pio w Zamościu

Smartfon w rodzinie i w szkole
Pod takim tytułem 5 stycznia odbył się wykład, który wygłosiła dr hab. Monika 
Przybysz prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
w kościele parafialnym św. Brata Alberta w Zamościu.   
Prof. Monika Przybysz jest 
specjalistą od public relations, 
marketingu medialnego oraz 

medioznawcą, a jej wykład do-
tyczył social mediów i obec-
ności dzieci i młodzieży w tej 

Ferie (rys. Liliana Czarniecka, klasa 4, Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio w Zamościu)

przestrzeni. - Zwykle jako rodzice 
jesteśmy bardzo opiekuńczy, wo-
zimy dzieci do szkoły, wyposa-
żamy je w naszą opiekę i troskę. 
Dając dzieciom smartphone po-
rzucamy je na kilka godzin w ręce 
obcych ludzi.
Pomysłodawcą oraz organizato-
rem spotkania był. ks. Mariusz 
Skakuj, dyrektor Katolickiej 
Szkoły Podstawowej im. św. 
Ojca Pio w Zamościu. - Wykład 
jest adresowany głównie do ro-
dziców, bo od nich chcemy zacząć 
i zastanowić się co zrobić. Pierw-
sza część wykładu ma za zadanie 
pokazać jak poważną sprawą jest 
to co wydaje się rzeczą oczywistą 
i zupełnie niegroźną, czyli danie 
dziecku we wczesnym wieku tele-
fonu komórkowego.

Wykład „Smartfon w rodzinie 
i szkole” zapoczątkowuje cykl 
spotkań o tej tematyce w parafii 

św. Brata Alberta.  
 

Adrianna CzugałaProf. Monika Przybysz (fot.: A. Czugała)

Wykład „Smarfon w rodzinie i szkole” (fot.: A. Czugała)
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Konkurs Polskiego 
Rysunku Współczesnego
Rozpoczęty został nabór prac na Jubileuszową 
XI edycję Triennale Polskiego Rysunku    
Współczesnego Lubaczów 2023.
Ogólnopolski konkurs rysunku 
współczesnego od blisko trzech 
dekad przyciąga wielu profesjo-
nalnych artystów z całej Polski, 
zarówno tych o uznanym do-
robku, jak i tych, którzy rozpo-
czynają swoją artystyczną ka-
rierę.
Dzięki cyklicznej realizacji kon-
kursu, kolekcja rysunku współ-
czesnego w Muzeum Kresów 
w Lubaczowie, do której trafiają 
prace artystów nagrodzonych 
i wyróżnionych, umożliwia śle-
dzenie różnorodności zjawisk 
twórczych, postaw, wrażliwości, 
technik rysunkowych i tematów, 

„Niechaj prowadzi nas gwiazda”

Jak czytamy na oficjalnej stronie 
internetowej fundacji (www.or-
szak.org) Orszak Trzech Króli jest 
to przedstawienie Jasełek wy-
stawiane w przestrzeni publicz-
nej, na ulicach wiosek, miast 
i miasteczek w Polsce oraz za 
granicą. Pierwsze jasełka zostały 
zorganizowane w 2005 roku na 
szkolnej scenie. Uliczne jasełka 
zorganizowane przez fundację 
Orszak Trzech Króli odbyły się 
w 2009 roku i to one liczone są 
jako pierwsza edycja. Chociaż 
początkowo jasełka były przed-
stawiane jedynie w Warszawie 
to w kolejnych latach przyłącza-
ły się inne miasta i tak już w 2016 
roku Orszak Trzech Króli odbył 

a także zmian, które zachodzą 
w nich na przestrzeni kolejnych 
lat. Konkurs oraz podsumowu-
jąca go każdorazowo wystawa 
pokonkursowa są także okazją 
do spotkania wybitnych znaw-
ców rysunku i krytyków sztuki. 
Główne cele konkursu to popu-
laryzowanie rysunku, prezen-
tacja dorobku artystycznego 
twórców z całej Polski oraz przy-
bliżenie sztuki współczesnej 
w środowisku, które oddalone 
jest od większych ośrodków 
akademickich i twórczych.
Konkurs ma charakter otwarty 
i jest skierowany do artystów 

profesjonalnych, wyrażających 
swoją twórczość w technice ry-
sunku. Prace wraz z wymaga-
nymi załącznikami należy nad-
syłać na adres Muzeum Kresów 
w Lubaczowie do końca maja 
2023 roku. Zwycięzca poza na-
grodą pieniężną będzie miał 
również możliwość zrealizo-
wania własnej wystawy w Mu-
zeum Kresów w Lubaczowie 
podczas kolejnej edycji konkur-
su w 2026 roku.
Szczegółowe informacje na stro-
nie www.muzeumkresow.eu

ks. Mariusz Pastuszak

To hasło tegorocznej edycji Orszaku Trzech Króli, który został zorganizowany 
w klikuset miejscach na całym świecie, również w naszej diecezji.  

się w 420 miejscowościach, na 
3 kontynentach, w 16 krajach. To 
wydarzenie organizowane jest 
również na ulicach naszej die-
cezji. 
Biłgorajskie uroczystości or-
szakowe rozpoczęły się od 
mszy świętej w Sanktuarium 
św. Marii Magdaleny. Następ-
nie został uformowany Orszak 
symbolizujący trzy kontynenty 
- Europę, Azję i Afrykę, które re-
prezentowali Trzej Królowie. Na 
wszystkich uczestników czekały 
specjalne sceny. Pierwsza scena 
pt.: „Olśnienie Mędrców” została 
odegrana na placu kościelnym, 
można było zobaczyć także 
pałac Heroda, mieszkańców 

gospody oraz szałas pastusz-
ków. Finałowa scena, biłgoraj-
skie Betlejem, ze Świętą Ro-
dziną znajdowało się na scenie 
Biłgorajskiego Centrum Kultury 
i to właśnie tam Trzej Królowie 
złożyli przed Bożą Dzieciną. Or-
szak zakończyło rozstrzygnię-
cie konkursów na najładniej-
szą szopkę bożonarodzeniową 
i gwiazdę betlejemską oraz bło-
gosławieństwo, którego udzielił 
ks. dziekan Witold Batycki.
W Zamościu Orszak Trzech 
Króli zapoczątkowała msza 
święta w kościele pw. św. Mi-
chała Archanioła, podczas której 
homilię wygłosił ks. bp Marian 
Rojek - Trzej Królowie zapra-
szają nas do tego, abyśmy jako 
uczniowie Jezusa robili to co oni 
uczynili. A co oni takiego zrobili? 
Poszli za betlejemską gwiazdą, 
która ich przyprowadziła do no-
wonarodzonego Króla, leżące-
go w ubogim żłobie. To opisane 
w Ewangelii wydarzenie pokłonu 
mędrców ze Wschodu odnosi się 
nie tylko do historycznych, biblij-
nych faktów, ale ma swoje prze-
łożenie na osobistą historię życia 
każdego z nas. Rzeczywistość 
betlejemskiej gwiazdy i także czy-
ny Trzech Królów mogą zmienić 
moją własną postawę i podejście 

do największych wartości, gdyż 
nie dotyczą jedynie zewnętrznych 
okoliczności, jakie w Betlejem się 
dokonują, ale poruszają moją du-
szę, przemawiają do mojego serca 
i rozumu, a także woli oraz rzucają 
konkretne wyzwanie. Gdy mówi-
my o Bogu, a On jest mi osobiście 
bardzo bliski, jako człowiekowi, 
który w Niego wierzy, to to słowo 
dociera do mojej duszy i zostawia 
w sercu głęboką prawdę o miłości 
Bożego Syna.- Następnie Orszak 
Trzech Króli wyruszył w stro-
nę zamojskiego Starego Miasta. 

Pierwsza scena pt. „Bóg się ro-
dzi” została przedstawiona na 
placu przed budynkiem 3 Bata-
lionu Zmechanizowanego. Kró-
lewską kolędę wykonał Zespół 
Pieśni i Tańca Zamojszczyzna. 
Trzej Królowie złożyli pokłon 
Dzieciątku Jezus na Rynku 
Wielkim..
W naszej diecezji Orszak Trzech 
Króli odbył się również m.in. 
w Tomaszowie Lubelskim, Go-
raju, Krasnobrodzie i Lubaczo-
wie. 

Anna Janczyk

Scena oddania pokłonu na Rynku Wielkim w Zamościu (fot.:A. Czugała)

Trzej Królowie podczas Orszaku w Biłgoraju (fot.:J. Ferens)
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Łosie w polskich lasach
Łoś to obecnie największy przedstawiciel rodziny jeleniowatych na świecie. Może 
ważyć nawet ponad pół tony, choć liczba oscyluje zazwyczaj wokół 300-400 kg. Mamy 
wyraźny dymorfizm płciowy, czyli inaczej różnicę pomiędzy samicą a samcem. On, 
byk, posiada poroże, ona – klępa poroża nie posiada. Młode nazywamy cielakiem lub 
łoszakiem. Jako ciekawostkę podam, że młode nabierają 2 kg masy ciała dziennie. A ile 
ich chodzi po naszych lasach?  

Otóż coraz więcej, bo w roku 
2000 było ich 2000, natomiast 
teraz to już ponad 30 000. Po-
równując na przykład z sarną, 
której jest prawie milion, czy 
z jeleniem (blisko 300 000) to 
dość mało. Jeszcze z 10 lat temu 
na naszym terenie łoś był uni-
kalnym zwierzęciem. Czy po-
pulacja łosi rozmieszczona jest 
równomiernie w całym kraju? 
Nie. Ich, w cudzysłowie stolicą, 
jest Dolina Biebrzy. W tamtym 
rejonach jest go najwięcej. Moż-
na powiedzieć, że łoś zwiększa 
swój zasięg właśnie z północne-
go wschodu w kierunku połu-
dniowo-zachodnim. Generalnie 
na wschód od Wisły.

Jak wygląda łoś?
Wygląd łosia jest dość charakte-
rystyczny. Zawsze lubiłem mó-
wić, że wygląda w taki sposób, 
jakby każdą część tego zwierzę-
cia projektował kto inny. Głowa 
jak koń, długie białe nogi, garb 
jak u wielbłąda, do tego ten nie-
zgrabny sposób poruszania się. 
Zdecydowanie najbardziej cha-
rakterystyczną cechą łosia jest 
jego poroże. Tych wielkich łopat 

nie da się pomylić z żadnymi 
innymi. Wykształcają się one 
u samców w około piątym roku 
życiu, a niektóre nigdy. Samce 
z łopatami to łopatacze, a nie-
wykształcające łopat nazywane 
są badylarzami i jest to forma 
najpowszechniejsza u polskich 
łosi. Duże, dorodne łopaty mogą 
sięgać do 1,2 m długości przy 
rozpiętości 2 m i masie do 20 kg. 
Po ich wielkości i ilości rozgałę-
zień (często z małą dokładno-
ścią próbuje się określać wiek 
zwierzęcia). Nie jest to takie pro-
ste i nie warto opierać się na tej 
metodzie. Wiek łosia lepiej okre-
ślać na podstawie zestawu cech 
wyglądu zewnętrznego, a najdo-
kładniej wiek łosia można okre-
ślić na podstawie analizy starcia 
uzębienia. 

Łosie na przestrzeni lat
Łosi aktualnie jest naprawdę 
dużo. I nie wiadomo czy nie naj-
więcej w historii. Ale nie zawsze 
było tak dobrze. Był czas kiedy  
gatunek ten prawie u nas wygi-
nał, bowiem II wojnę przetrwał 
on jedynie w dolinie Biebrzy. Na 
szczęście łosie miały idealnie 

miejsce żeby powoli odbudowy-
wać swoją populacje. W niektó-
rych miejscach pomagano natu-
rze, introdukując te zwierzęta. 
Trzeba jednocześnie pamiętać, 
że łoś lubi wędrować. W trakcie 
jednej wędrówki może przemie-
rzyć ponad 200 km.  Sama jego 
ochrona wystarcza do tego aby 
zajmował on dogodne dla siebie 
tereny. Dziś jego populacja jest 
dobra a jego kondycja genetycz-
na coraz lepsza. 

Życie łosia
Poza sezonem godowym, sam-
ce łosia żerują samotnie, za to 
samice z młodymi łączą się 
w małe stada. Łoś nie jest zwie-
rzęciem bardzo terytorialnym, 
dlatego nie traci on sił na jego 
bronienie. Lubią za to się prze-
mieszczać - podczas zimowych 
migracji, przechodząc z północy 
na południe przemierzają nawet 
około 200 km. Łosie to nieste-
ty niezbyt zgrabni chodziarze. 
Poruszają się raczej powoli ale 
gdy jest zmuszony, potrafi biec 
kłusem z prędkością 30 km/h, 
a na krótkich dystansach aż do 
60 km/h. Jednakże zdecydo-
wanie woli pozostać przy swo-
im powolnym inochodzie, a już 
zdecydowanie nigdy nie sięga 
po galop. Potrafi być bardzo ci-
chy, pomimo swych rozmiarów, 
ale tylko gdy jest sucho. W tere-
nie mokrym chlapie, człapie i za-
sadniczo daje o sobie znać z bar-
dzo daleka. Mimo to świetnie 
radzi sobie w wodzie. Uwielbia 
spędzać czas w wodzie, szcze-
gólnie wtedy, jeśli temperatu-
ra skacze powyżej 10°C, kiedy 
to potrzebuje ochłody. Jest też 
świetnym nurkiem - może zejść 
6 metrów pod wodę! Dieta łosia 
jest całkowicie wegetariańska. 
Interesuje się roślinami zielo-
nymi, także tymi podwodnymi 
i błotnymi. Nie pogardzi liśćmi, 
pąkami, owocami krzewów czy 
gałązkami drzew. W zimie dietę 
uzupełnia igłami sosnowymi, 
a także korą drzew. Codziennie 
zjada od 25 do 50 kg jedzenia, 
dlatego jest to dla nich zadanie 
prawie na cały dzień. Łoś ma 
dobry słuch i węch, ale niezbyt 
dobry wzrok. 

 Łosiowe zaloty
Dzień łosia został ustanowiony 
na połowę września, jest to czas 
w którym odbywa się okres   go-
dowy zwanym bukowiskiem. 
W tym czasie łosie łączą się 
w pary, by wspólnie wydać mło-
de. Samce łosia są bardzo deli-
katnymi i wrażliwymi adorato-
rami. Nie są one głośne, jak ich 
kuzyni jelenie, a do zalotów słu-
żą im dość ciche dźwięki, przy-
pominające stękanie. Spokojnie 
zabiegają o względy samicy, 
która musi zaakceptować takie-
go zalotnika. Prócz samej ado-
racji samicy (łoszy), łosie także 
walczą między sobą o uwagę. 
Nie są to jednak bardzo krwawe 
i widowiskowe bitwy, lecz raczej 
pokaz siły i odwagi. Łosie raczej 
unikają fizycznych starć, nie są 
do nich stworzone. Pomimo 
przemyślanych zalotów, samce 
szybko opuszczają samicę, któ-
ra następnie sama wychowuje 
młode.

Miejskie wędrówki
Zdarzają są przypadki, gdy moż-
na zaobserwować łosia przecha-

dzającego się po mieście. Nie 
dziwne, gdyż ten wysoki ssak 
robi ogromne wrażenie. Jednak 
dlaczego wychodzą one w tere-
ny miejskie i co należy z takim 
łosiem zrobić? Łosie zdecydo-
wanie mieszczuchami nie są, 
a ekspansja terenów miejskich 
oraz fragmentacja siedlisk pozo-
stawiają im coraz mniej miejsca 
do życia. Ten właśnie  potęż-
ny ssak potrzebuje raczej dość 
dużo, bo 10-15 km2. Pamiętajmy 
więc, że jest to dzikie zwierzę  
o potężnej masie, które, gdy jest 
spłoszone, może nam wyrzą-
dzić krzywdę. W przypadku spo-
strzeżenia leśnego zbiega, poin-
formujmy odpowiednie służby 
takie jak: Policję, Straż Miejską 
lub miejscowe Nadleśnictwo. 
Służby te w odpowiedni sposób 
zajmą się łosiem i przewiozą 
go w bezpieczne miejsce, gdzie 
będzie mógł się rozkoszować 
lasem bez zagrożenia ze strony 
ludzi, samochodów czy psów.

Paweł Fus
Nadleśnictwo Jarosław

 (fot.: P. Wawrzyniak) (fot.:K. Siudak)

 (fot.:K. Siudak)  (fot.:K. Siudak)
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W Gminie Hrubieszów dużo się dzieje!
Zakup i dystybucja węgla 

w Gminie Hrubieszów
Gmina Hrubieszów niezwłocz-
nie po wejściu w życie ustawy 
o zakupie preferencyjnym pa-
liwa stałego dla gospodarstw 
domowych, zadeklarowała przy-
jęcie na siebie realizacji tego 
obowiązku na rzecz swoich 
mieszkańców, o czym poinfor-
mowała 5 listopada 2022 roku.
Pomimo szybkiej reakcji na po-
trzebę wykonania nowego za-
dania, ze względu nie zależnych 
od gminy do zawarcia umowy 
na zakup przez nią węgla doszło 
dopiero w ostatnim tygodniu 
listopada. 24. listopada gmina 
Hrubieszów reprezentowana 
przez wójta gminy podpisała 
umowę na zakup od PGE Pali-
wa sp. z.o.o. z siedzibą w Kra-
kowie węgla preferencyjnego, 
celem jego dalszej odsprzedaży 
na rzecz gospodarstw domo-
wych wraz z umową podpisane 
zostało zamówienie na pierw-
sze dostawy węgla. Punktem 
odbioru węgla dla gminy Hru-
bieszów została wyznaczo-
na baza terminalu węglowego 
Mel-Sped sp. z.o.o w Biłgoraju. 

Podpisanie umowy ze strony 
PGE Paliwa sp. z.o.o nastąpiło 28. 
listopada. Pierwszy odbiór przez 
gminę Hrubieszów węgla ze 
składu w Biłgoraju możliwy był 
od 7 grudnia, a sprzedaż miesz-
kańcom uruchomiona została 
8 grudnia. Do 15 grudnia na te-
ren gminy trafiło 525 ton węgla. 
O możliwości zakupu węgla oraz 
szczegółach z tym związanych, 
mieszkańcy są informowani 
telefonicznie przez pracow-
ników urzędu Gminy Hrubie-
szów oraz Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Hrubie-
szowie w kolejności złożonych 
wniosków oraz w zależności 
od dostępnego rodzaju węgla. 
Informacje w tym przedmiocie 
przekazane są systematycznie 
niezwłocznie po otrzymaniu 
przez gminę harmonogramu 

zawierającego możliwe terminy 
odbioru kolejnych transz węgla 
ze składu w Biłgoraju. Wpłaty 
z tytułu nabycia węgla przez 
uprawnionych mieszkańców 
przyjmowane są w urzędzie 
gminy, gdzie wydawana jest 
również dokumentacja upraw-
niająca do jego odbioru z punk-
tów sprzedaży. Na terenie gmi-
ny Hrubieszów funkcjonują 
trzy takie punktu, z którymi 
gmina podpisała umowę o ob-
sługę prowadzonej przez siebie 
sprzedaży. Są to „Bożek Skład” 
Szymon Bożek Teptiuków 59, 
MAX-PLON Sp. z.o.o., punt Ko-
smów 75, ROLIKS” Bożena Fra-
niak Szpikołosy 124. 
Wpłat dokonywać można rów-
nież bezpośrednio przelewem 
lub gotówką w banku na wyod-
rębnione konto, w obu jednak 
przypadkach należy zgłosi się 
do urzędu gminy z potwierdze-
niem dokonanej operacji, w celu 
odbioru faktury uprawniającej 
do wydania węgla w jednym 
z trzech wymienionych skła-
dów. Do obecnej chwili odebra-
no z bazy terminala węglowego 
Mel-Sped sp. z.o.o w Biłgoraju 

Nowa Rada Seniorów (fot.: Gmina Hrubieszów)

525 ton węgla (350t orzecha oraz 
175t groszku). Do 19. grudnia 
wpłat z tytułu zakupu węgla do-
konało 328 mieszkańców gminy. 
Do dnia 30 listopada 2022 roku 
do Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Hrubieszowie 
wpłynęło 1081 wniosków o za-
kup preferencyjnego paliwa 
stałego dla gospodarstw domo-
wych na okres do 31 grudnia 
2022 r. 
Od stycznia 2023 roku miesz-
kańcy gminy będą mieli moż-
liwość ponownego złożenia 
wniosków i ubiegania się o za-
kup węgla na warunkach prefe-
rencyjnych. 

Pierwsza sesja
nowej rady seniorów 

Gmina Rada Seniorów w Hru-
bieszowie drugiej kadencji 

rozpoczęła pracę. Sesję inaugu-
racyjną nowo wybrani radni – 
seniorzy wybrani na kadencję 
2022-2025, odbyli w poniedzia-
łek 14. listopada, a wiec w ter-
minie, który zbiegł się ze Świa-
towym Dniem Seniora. Podczas 
obrad radni odebrali dokumen-
ty potwierdzające wybór, a także 
gratulacje 
i życzenia. W imieniu władz 
gminy Hrubieszów wójt Tomasz 
Zając i sekretarz gminy Robert 
Palichleb życzyli nowym rad-
nym owocnej pracy oraz realiza-
cji ciekawych inicjatyw.  
Członkowie rady podjęli rów-
nież pierwsze decyzje, wybie-
rając jej prezydium. Przewodni-
czącą Gminnej Rady Seniorów 
w Hrubieszowie została Danuta 
Hojda, na funkcję wiceprzewod-
niczących wybrane zostały na-
tomiast Maria Olszak i Weronika 
Siatka. 
W Radzie Seniorów nowej ka-
dencji zasiada 15 osób. Piątka 
z nich: Danuta Buryła, Jadwiga 
Ferszt,  Zofia Litewczuk, Jani-
na Olszak i Gabriela Tomczak, 
to „debiutantki”, które mandat 
objęły po raz pierwszy.  Pozosta-
łych dziesięciu radnych : Danu-
ta Hojda, Elżbieta Kisielewicz, 
Zuzanna Kurzępa, Ryszard 
Maziarz, Maria Olszak, Wacła-
wa Pawłasek, Weronika Siatka, 
Alicja Wdowiak, Alfreda Weso-
łowska i Jan Wlizło, sprawuje go 
drugą kadencję. Rada jak widzać 
zdominowana jest przez kobie-
ty, których jest 13. Również to 
panie stanowią prezydium tego 
organu.
Rada seniorów jest organem 
doradczym dla władz gminy 
w sprawach osób starszych. 
Ma m.in.: opiniować projek-
ty uchwał i innych przepi-
sów dotyczących starszych Wręczenie wyróżnień (fot.: arch. UMCS)

mieszkańców, składać własne 
propozycje legislacyjne, zachę-
cać do integracji oraz wspierać 
inicjatywy służące umacnianiu 
więzi międzypokoleniowych. 
Rada ma również działać na 
rzecz przełamywania stereoty-
pów, budować pozytywny wize-
runek i autorytet seniorów oraz 
zapobiegać marginalizacji i wy-
kluczeniu społecznemu osób 
starszych. Kadencja rady potrwa 
trzy lata.

Wójtowie Gminy
Hrubieszów uhonorowani 

przez UMCS w Lublinie
Instytut Archeologii A+ Uniwer-
sytetu Marii Curie - Skłodowskiej 
w Lublinie przyznał medal Ami-
cis Universitatis Mariae Curie- 
Skłodowska dla Tomasza Zająca 
Wójta Gminy Hrubieszów oraz 
Jana Mołodeckiego Wójta Se-
niora za promowanie nauki oraz 
Uczelni w regionie, kraju i za 
granicą, jak również współpra-
cę przy organizacji wykopalisk, 
promocji ich wyników i działa-
nia na rzecz rozpowszechnia-
nia archeologii. Odznaczenie 

przyznawane jest zgodnie 
z uchwałą XIX-14.4./01 Senatu 
Akademickiego UMCS w Lu-
blinie z dnia 28 marca 2001r. 
w sprawie ustanowenia meda-
lu Amicis Universitatis Mariae 
Curie – Skłodowska, celem uho-
norowania osób lub instytucji 
szczególnie zasłużonych dla 
Uniwersytetu. Wniosek  o nada-
nie medalu, zawiera szczegóło-
wą charakterystykę działalności 
i osiągnieć kandydata do odzna-
czenia. Kapituła składająca się 
z przewodniczącego czyli Rekto-
ra uczelni oraz członków tj.: pro-
rektorów, dziekanów oraz trzech 
przedstawicieli Senatu opiniuje 
złożone wnioski. Samorządow-
cy z Gminy Hrubieszów zostali 
odznaczeni z inicjatywy prof. 
dra hab. Andrzeja Kokowskiego 
przez Senat Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  
Uroczystość wręczenia medali 
odbyła się 15 grudnia 2022 roku 
w auli uniwersyteckiej Wydziału 
Prawa i Administracji UMCS.

Artykuł nadesłany

Węgiel (źródło: www.pixabay.com)
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Wraz z początkiem jesieni do-
tarła do nas nowa partia ksią-
żek w ramach projektu „Mała 
Książka Wielki Człowiek”. To już 
kolejna edycja, w której biblio-
teki biorą czynny udział. Mała 
książka - wielki człowiek to 
oferta dla wszystkich przed-
szkolaków. Dzieci w wieku 3-6 
lat dostają na własność świetną 
książkę Wojciecha Widłaka „Kra-
snal w krzywej czapce” oraz Kartę 
Małego Czytelnika do zbierania 

Kolorowa jesień w Bibliotekach Gminy 
Hrubieszów
Jesień w Bibliotekach Gminy Hrubieszów pojawiła się w kilku odsłonach, było wesoło, 
kolorowo, czytelniczo i zabawowo. 

naklejek, których jest 10. Naj-
młodsi czytelnicy chętnie od-
wiedzają biblioteki, aby wypo-
życzyć książki i zbierać nalepki 
do swoich kart czytelniczych.
Tradycyjnie już w okresie je-
siennym Biblioteka i Świetlica 
Wiejska w Dziekanowie zorga-
nizowała Święto Pieczonego 
Ziemniaka dla miejscowych 
dzieci. Tegoroczne odbyło się 
6 października. Na rozpoczę-
cie imprezy dzieci wysłuchały 

„Krótkiej bajki o ziemniaku”, z któ-
rej dowiedziały się jak ziemniak 
trafił na nasze stoły. A także za-
bawnego opowiadania Hanny 
Łochockiej „Wróbelek Elemelek 
i kartofelek”. Następnie bra-
ły udział w różnych zabawach 
i konkurencjach z ziemniakiem 
w roli głównej. Jak na ziem-
niaczane święto przystało, nie 
mogło obyć się bez degustacji 
ziemniaczanych potraw. Na sto-
le zagościły  pieczone ziemniaki 

i kiełbaski z ogniska oraz frytki 
i talarki ziemniaczane przygoto-
wane przez panie z miejscowe-
go Koła Gospodyń Wiejskich.
Kolejne wydarzenie to Gmin-
ny Turniej Czytelniczy „Czytać 
każdy może”, organizatorem 
konkursu były Biblioteki Pu-
bliczne w Dziekanowie i w Ste-
fankowicach. Konkurs odbył 
się w dn. 26.10.2022r. w Świe-
tlicy Wiejskiej w Dziekanowie. 

Adresatami konkursu byli 
uczniowie kl. VI – VIII ze 
Szkól Podstawowych z terenu 
Gminy Hrubieszów. Zadaniem 
uczestników konkursu było roz-
wiązanie 5 różnorodnych zadań 
m.in. testu, krzyżówki, przygo-
towanych w oparciu o następu-
jące utwory literackie: „Felix, Net 
i Nika oraz Gang Niewidzialnych 
Ludzi” Rafał Kosik, „Mały Książę” 
Antoine de Saint-Exupéry oraz 
„Opowieść wigilijna”. 
Biblioteka w Dziekanowie 
była organizatorem elimina-
cji gminnych 26. Jesienne-
go Konkursu Recytatorskiego 
„Współczesność”, które zostały 
przeprowadzone 15 listopada 

2022r. w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Hrubieszowie z siedzibą 
w Wołajowicach. Do konkur-
su przystąpiło 20 recytatorów. 
Komisja konkursowa nomino-
wała do etapu powiatowego 
trzech recytatorów (Jan Hej-
na SP w Moniatyczach,  Lena 
Stefańska SP w Moniatyczach, 
Maja Malinowska SP Stefanko-
wicach), którzy godnie repre-
zentowali Gminę Hrubieszów. 

24 listopada Biblioteka zaprosiła 
swoje czytelniczki na spotkanie 
z marką Farmasi. Agnieszka So-
bolewska przybliżyła nam ko-
smetyki tej marki, panie miały 
także możliwość testowania 
produktów.     
Jesień w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Moniatyczach 
rozpoczęła się od konkursu 
plastycznego „Cztery pory roku 
kredką malowane – Jesień”. 
Konkurs trwał od 23 września do 
31 października, na który wpły-
nęło 66 prac. 
Z okazji „Światowego Dnia 
Zwierząt” 4 października od-
była się lekcja biblioteczna na 
temat dokarmiania ptaków 

Kartka świąteczna (fot.: BP Czerniczyn)

Święto ziemniaka (fot.: BP Dziekanów)

Lekcja biblioteczna (fot.: BP Moniatycze)
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zimą połączona z warsztatami 
technicznymi, na których dzieci 
wykonały karmniki dla ptaków. 
Kolejne wydarzenie to „Dzień 
Ziemniaka”, który został zor-
ganizowany wspólnie z Sołec-
twem Moniatycze i Moniatycze 
Kolonia, Kołem Gospodyń Wiej-
skich Moniatycze oraz Świetlicą 
Wiejską w Moniatyczach i odbył 
się 22 października. W bibliote-
ce zostały zorganizowane także 
jesienne warsztaty 7 listopa-
da z przedszkolem i klasą „0”, 
28 października z klasą „III” ze 
Szkoły Podstawowej im. Papieża 
Jana Pawła II w Moniatyczach, 
a 16 listopada dla wszystkich 
chętnych razem z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Wołajowi-
cach, Kołem Gospodyń Wiejskich 
Moniatycze oraz Świetlicą Wiej-
ską w Moniatyczach.  Nie zabra-
kło również spotkań dla pań. 
Razem ze Świetlicą Wiejską 
w Moniatyczach 3 listopada bi-
blioteka zorganizowała warsz-
taty pielęgnacji dłoni z nauką 
masażu, a także spotkanie 
z marką Farmasi, które odbyło 
się 10 listopada.
W międzyczasie w bibliote-
ce została zorganizowana 
zbiórka karmy oraz darów dla 
podopiecznych „Adopcje – Za-
mość”, która trwała od 3 paź-
dziernika do 30 listopada.
Mikołajki obchodzimy 6 grud-
nia, Biblioteka ze Świetlicą 
Wiejską w Moniatyczach świę-
towały już 3 grudnia. Były gry, 
zabawy, zajęcia plastyczne.
Jesień nie ominęła Biblioteki 
Publicznej w Stefankowicach. 
3 października zawitał tam 
jesienny pociąg na spotkanie 
z uczniami klasy „0” Szkoły 
Podstawowej. Dzieci dowie-
działy się o zjawiskach, jakie 
występują w przyrodzie o tej 
porze roku: że dzień staje się 
krótszy, jest chłodniej, czasami 
pada deszcz, a drzewa stroją 
się w kolorowe liście, że oprócz 
człowieka zapasy na zimę robią 
zwierzęta. Nie zabrakło również 

wierszy i książek o tematyce je-
siennej.
Kolejnym wydarzeniem było 
pasowanie na czytelnika. Uro-
czystość miała miejsce 17 paź-
dziernika w Bibliotece Pu-
blicznej w Stefankowicach. 
Bohaterką wydarzenia była 
Książka. Towarzyszy ona czło-
wiekowi od zarania dziejów. 
Jest z nami kiedy się uczymy, 
poszerza wiedzę i rozwija na-
szą wyobraźnie. Uczniowie 
klasy II Szkoły Podstawowej 
w Stefankowicach udowodnili, 
że znają litery, potrafią czytać 
oraz wiedzą jak trzeba obcho-
dzić się z książkami, aby słu-
żyły wszystkim ludziom. Dru-
goklasiści zostali pasowani na 
czytelników biblioteki, otrzyma-
li pamiątkowe Akty Pasowania 
oraz książeczki.
Jesień również była prze-
wodnim tematem spotkania 
z przedszkolakami z Punk-
tu Przedszkolnego „Wilczę-
ta”. To piękna pora roku obfi-
tująca w różnorodność barw 

i mnogość darów przyrody. Ko-
chamy jesień za barwne drzewa, 
które mienią się kolorami i wła-
śnie takie różnobarwne drzewo 
powstało w bibliotece dzięki na-
szym przedszkolakom.
Biblioteka w Stefankowicach 
była również współorgani-
zatorem Gminnego Turnieju 
Czytelniczego „Czytać każdy 
może”. 25 listopada swoje świę-
to obchodził Miś - przyjaciel 
dzieci z całego świata, bohater 
wielu książek, filmów, kreskó-
wek i piosenek Przekonały się 
o tym dzieci z Punktu Przed-
szkolnego „Wilczęta”, które 
25 listopada razem ze swoimi 
paniami odwiedziły Bibliotekę 
Publiczną w Stefankowicach. 
Mali uczestnicy spotkania po-
znali  historię pluszowego misia 
w obrazkach, na przygotowa-
nych ilustracjach rozpoznawały 
swoich ulubionych misiowych 
bohaterów. Rozmawialiśmy 
również o książkach i bajkach, 
których głównym bohaterem 
jest właśnie „Miś”, a można je 

znaleźć w bibliotece na pół-
ce. Były zagadki Misia Tadka. 
Wspólnie dzieci wykonały por-
tret Misia. Powstał najbardziej 
kolorowy miś na świecie „Miś 
Tęczowy”. Natomiast w  pierw-
szy grudniowy wieczór Biblio-
teka Publiczna w Stefankowi-
cach wspólnie z Sołtysem Wsi 
Stefankowice zorganizowała 
warsztaty szycia krasnali. Zaję-
cia poprowadziła Iwona Tatarek 
z Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Moniatyczach. Wszystkie kra-
snale wyszły przepięknie. Spra-
wiły dużo radości szyjącym pa-
niom i wprowadziły wszystkich 
w radosny klimat świąt!   
Tegoroczna Jesień w Bibliote-
ce Publicznej w Kosmowie to 
nie tylko codzienne wypoży-
czanie książek. To też współ-
organizacja imprez takich jak 
Andrzejki, czy niespodzianka 
na Dzień chłopaka - w ten dzień 
każdy chłopak lub mężczyzna 
odwiedzający bibliotekę otrzy-
mywał prezent niespodziankę. 
Okazjonalna promocja książki 
na portalu społecznościowym, 
czy tematyczne spotkania 
z przedszkolakami z pobliskie-
go przedszkola w Cichobórzu, 
takie jak „Dzień postaci z bajek”, 
„Pieczony ziemniak”, czy spotka-
nie z bajką z dzieciństwa babć 
i dziadków np. „Pyza na polskich 
dróżkach”.
W Bibliotece Publicznej 
w Czerniczynie jesienne 
działania rozpoczęły się od 
warsztatów zorganizowanych 
wspólnie z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Wołajowicach, 
Świetlicą Wiejską w Czerni-
czynie pod hasłem ”Jesienne 
igraszki z włóczką i młotkiem”. 
Na warsztatach uczestnicy mo-
gli wykonać łapacze snów, kol-
czyki i breloczki. Dla męskiego 
grona uczestników był kącik 

z narzędziami i materiałami 
z drewna do stworzenia karmni-
ków, które późną jesienią ozdo-
biły drzewa pod naszym budyn-
kiem.
Natomiast 30 września odbyły 
się warsztaty dekoracji jesien-
nych, zorganizowane wspólnie 
ze świetlicą, na których uczest-
nicy wykonali lampiony ze sło-
iczków i z drewna oraz stroiki.
Zorganizowano również dwa 
spotkania na temat kosme-
tyków. 19 października mieli-
śmy przyjemność gościć panią 
Agnieszkę z firmy Farmasi, 
która opowiedziała nam o pie-
lęgnacji każdego typu cery po-
lecając konkretny produkt. Była 
również możliwość testowa-
nia każdego kosmetyku. Kolej-
ne spotkanie odbyło się 17 li-
stopada z marką Oriflame. Na 
tych warsztatach uczestniczki 
poznały tajniki makijażu dzien-
nego i wieczorowego. 
Biblioteka również bierze 
udział w przygotowaniach te-
atrzyku kukiełkowego. Wraz 
ze Stowarzyszeniem Społecz-
no-Kulturalnym „Swoje Chwa-
limy” z Kozodaw i Gminnym 
Ośrodkiem Kultury z/s w Wo-
łajowicach przygotowywaliśmy 
kukiełki i dekoracje na premierę 
nowej bajki pt. „Baśń o dwuna-
stu miesiącach”, która odbyła się 
4 grudnia. Biblioteka również 
odwiedziła Świetlicę Wiejską 
w Metelinie i przeprowadziła 
tam warsztaty z wykonywania 
kartek świątecznych metodą 
scrapbookingu. 
Jesień to także okres nabycia 
nowości książkowych do biblio-
tek. Zakupiliśmy tej jesieni 445 
woluminów. Książki po wpisa-
niu do inwentarza i opracowa-
niu trafiły w ręce czytelników.

Bibliotekarki
Gminy Hrubieszów

Warszaty z szycia krasnali (fot.: BP Stefankowice)

Andrzejki (fot.: BP Kosmów)



8

Dodatek Gminy Hrubieszów „Jedność”

Nr 1 [97] Styczeń 2023  www.radiozamosc.pl

Listopadowe i grudniowe warsztaty 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach

16 listopada w Świetlicy Wiej-
skiej w Moniatyczch odbyły 
się ostanie już w tym roku Je-
sienne Warsztaty. Uczestnicy 
wykonali łapacze snów z ko-
lorowych włóczek o grubszym 
splocie i wstążek. Zrobili rów-
nież kolczyki z różnobarwnych 
włóczek. 6 grudnia odbyły się 
pierwsze Zimowe Warsztaty, 
na których były wykonywa-
ne kartki świąteczne, zostały 
ozdobione przedmioty (plastry 

drewna, deski drewniane, sło-
iki) i świece metodą decoupa-
ge. Gminny Ośrodek Kultury 
gościł w Świetlicach Wiejskich 
w Obrowcu, Ślipczu i Monia-
tyczch oraz w Szkole Podstawo-
wej im. Papieża Jana Pawła II 
w Moniatychach i Szkole Pod-
stawowej im. 15 Pułku Piechoty 
,,Wilków” w Stefankowicach.

 Paulina Machometa                            
GOK Wołajowice

Prace Uczestnikków Zimowych Warsztatów w Moniatyczach
(fot.: GOK Wołajowice)

Uczestnicy Zimowych Warsztatów w Obrowcu (fot.: GOK Wołajowice)

Uczestnicy Zimowych Warsztatów w Szkole Podstawowej
 w Stefankowicach (fot.: GOK Wołajowice) Uczestnicy Jesiennych Warsztatów w Moniatyczach (fot.: GOK Wołajowice)
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Wydarzenie kulturalne „NIE CAŁKIEM 
CICHA NOC…” oraz premiera przedstawienia 
„Baśń o dwunastu miesiącach”

Podczas wydarzenia odbyła się 
premiera przedstawienia pt. 
„Baśń o dwunastu miesiącach”, 
przygotowanego przez Teatrzyk 
Kukiełkowy „JACY - TACY” dzia-
łający przy GOK. Było to ogrom-
ne przedsięwzięcie wymagające 
stworzenia dekoracji, przygo-
towania wielu rekwizytów i ko-
stiumów. Kukiełki animowane 
podczas przedstawienia zostały 
wykonane samodzielnie przez 
członków teatrzyku, własno-
ręcznie też uszyto stroje. Te-
atrzyk Kukiełkowy „JACY-TACY” 
jest wielopokoleniowy, tworzą 
go dzieci, młodzież, dorośli oraz 
seniorzy. Widowisko teatralne 

pt. „Baśń o dwunastu miesiącach” 
odniosło ogromny sukces ar-
tystyczny i wywarło duże wra-
żenie na wszystkich widzach. 
Sceny przedstawiające Pory 
Roku były grane na żywo przez 
aktorów, a uczestnicy tworzą-
cy Teatrzyk Kukiełkowy „JACY 
- TACY” byli przebrani w stroje 
postaci z bajek. Uwieńczeniem 
przedstawienia było przybycie 
Królowej Zimy, z którą wszyscy 
chętnie robili sobie zdjęcia.
Po przedstawieniu przyszedł 
czas na odwiedziny niesamowi-
tego gościa - Świętego Mikołaja, 
na którego w szczególności 
czekały dzieci. Mikołaj rozdał 

prezenty i chętnie uczestniczył 
w sesji fotograficznej z dzieć-
mi i dorosłymi. Stowarzyszenie 
„Swoje Chwalimy” przygotowało 
również świąteczny kiermasz, 
na którym można było kupić 
m.in.: ozdoby świąteczne, ser-
wetki, bombki, drewniane cho-
inki i szopki, pierniczki.
Teatr kukiełkowy dostarcza wie-
lu artystycznych przeżyć. Dla-
tego też „JACY - TACY” planują 
odwiedzić ze swoim spektaklem 
szkoły, przedszkola, świetlice 
wiejskie, ośrodki kultury oraz 
wszystkich chętnych. 

Malwina Filańska-Marcych
GOK Wołajowice

Odwiedziny Świętego Mikołaja (fot.: GOK Wołajowice)

„Nie całkiem cicha noc” to wydarzenie kulturalne, które odbyło się 4 grudnia 2022 
roku, w Świetlicy Wiejskiej w Kozodawach. Organizatorami wydarzenia było 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Swoje Chwalimy” oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach. 

Uczestnicy tworzący Teatrzyk Kukiełkowy „Jacy - Tacy” oraz Aleksandra
Muzyczuk, Dyrektor GOK Wołajowice (fot.: GOK Wołajowice)

Zapowiedź przedstawienia „Baśń o dwunastu miesiącach”
(fot.: GOK Wołajowice)

Świąteczny Kiermasz przygotowany przez Stowarzyszenie
Społeczno - Kulturalne „Swoje Chwalimy” (fot.: GOK Wołajowice)

Uczestnicy tworzący Teatrzyk Kukiełkowy „Jacy - Tacy” (fot.: GOK Wołajowice)
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Program Katolickiego Radia Zamość

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

sportowy/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:20  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 Książki na fali
 14:40  Patron dnia
 14:50 Katecheza biblijna
 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   W służbie życiu (1 wt)/Audycja 

pielgrzymkowa (2 i 4 wt)/
Rodzina ponad wszystko (3 wt)

 17:35  Kwadrans sejmowy (1 i 3 wt)
 18:00 Transmisja Mszy św.  

z zamojskiej katedry
 19:00 Różaniec
 19:30 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:50 Dobranocka
 20:00 Nocna zmiana
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:20  Katecheza biblijna
 21:30  Króluj nam Chryste
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień?
 23:35  Pomagamy sprawiedliwie
 23:45  Verbum Ecclesiae
 23:55 Pasterski Głos
 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 Króluj nam Chryste
 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
 06:25 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/Radio
  z kierowcą/Prognoza pogody
 11:40  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50  Boże Słowo
 11:55  Pasterski Głos
 12:00  Anioł Pański
 12:05  Wiadomości /Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:30  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  Posługa egzorcysty
 14:40  Patron dnia
 14:50 Katecheza o liturgii
 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  Podwieczorek z Biblią
 18:00  Transmisja nowenny do Matki 

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

 19:00  Różaniec
 19:30  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)
 22:40  Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień?
 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 Poradnik Radiowy
 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
 06:25 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/Radio z kierowcą/ 

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

sportowy/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:20  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 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
 19:30  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:50  Dobranocka
 20:00 Świat jest ciekawy
 21:00  Apel Jasnogórski
 21:20  Katecheza o kapłaństwie
 21:30  Muzyczne retrospekcje
 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 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 00:30  Poradnik radiowy
 01:00  Świat jest ciekawy
 03:00  Muzyczne retrospekcje
 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. 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 duchowości
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości/ Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 09:40 Poradnik radiowy (dietetyka 

1 i 3 pt., strażacki 2 pt./ 
weterynaryjny 4pt.)

 10:00 Wiadomości/Serwis z przejść 
granicznych/Prognoza pogody

 10:10  Piosenka Tygodnia
 11:00  Wiadomości/ Serwis drogowy/ 

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

sportowy/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:15  Książka na antenie
 12:30  Wiadomości z życia Kościoła
 12:40  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 duchowieństwie
 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  Lasy na Kresach 
 17:40  Leśny Flesz
 18:00  Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. św. Jana Chrzciciela  
w Lipsku k. Zamościa (1 pt.)/ 
z santkuarium 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 duchowości 
 21:30   Ludzie z pasją/Exodus Młodych
 22:40 Książka na antenie
 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 Ludzie z pasją/ Exodus Młodych 
 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
 06:25  Semper Fidelis
 06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. Narodzenia NMP  
w Strzyżowie

 07:10  Amerykańska Częstochowa
 07:40 Patron dnia
 07:45 Felieton Fundacji Pomoc 

Kościołowi w Potrzebie
 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  Audycje samorządowe
 11:35  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50  Boże Słowo
 11:55  Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05  Wiadomości/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:15  W duchu św. Dominika
 13:00  Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10   Zamojszczyzna mniej znana/

Podróże dalekie i bliskie
 14:00  Wiadomości/Prognoza pogody
 14:10  Piosenka Tygodnia
 14:15  Kwadrans o prawie z ministrem 

Marcinem Romanowskim (1 
i 3 sb.)/ Audycja Katolickiego 
Liceum w Biłgoraju (4 sob.)

 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 (1 

sb.)/Młodzi o młodych 
i dla młodych (3sb)

 18:00  Transmisja Mszy św.  
z sanktuarium MB Łaskawej 
 w Lubaczowie/ z kościoła 
pw. Trójcy Przenajświętszej 
i Narodzenia NMP w 
Trzeszczanach (1 sb.)

 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  Music Box
 23:55 Pasterski Głos
 Niedziela                                                     
 00:00 Bogurodzica 
 00:10 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 03:00  Music Box
 05:10 Pacierz i Godzinki 
 05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:05  Pasterski Głos
 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 Podwieczorek z Biblią
 10:00  W duchu św. Dominika
 11:10  Rozmowa Tygodnia
 11:50  Pasterski Głos
 11:55  Anioł Pański
 12:00 Transmisja Mszy św. 
 13:15  Semper fidelis
 13:10  Katacheza niedzielna
 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 (1nd.) 

/ Jesteś wyjątkowa!(2nd.) 
/Misyjne spotkania/ 
Inżynieria duchowości 

 21:00 Apel Jasnogórski
 21:20  Katecheza 

o fundamentach wiary
 21:30  Okruchy Tygodnia
 22:40  Posługa Egzorcysty

 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/ Jesteś 

wyjątkowa/ Misyjne spotkania/
Inżynieria duchowości

 05:10 Poranny pacierz i Godzinki
 05:50 Złota Księga
  Dobrodziejów Radia
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia 
 06:25 Semper Fidelis
 06:28 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/ Radio z kierowcą/ 

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/Radio z kierowcą/ 

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
 12:20  Książka na antenie
 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
 06:25 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
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stacji radiowych. O każdym z Was 
pamiętamy w codziennej modli-
twie, a także w audycji Złota Księ-
ga Dobrodziejów Radia. Dzięki 
Wam możemy nadal się rozwijać 
i dzielić tym, co wartościowe. Aby 
ta działalność mogła być jak naj-
bardziej owocna chcielibyśmy za-
prosić Was do wspierania naszej 
rozgłośni poprzez:

HONOROWY COMIESIĘCZNY
„ABONAMENT”

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

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

dziale banku lub na poczcie
 

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

ks. Sylwester Zwolak
Dyrektor Katolickiego Radia Zamość

Drodzy Przyjaciele Katolickiego Radia Zamość!
Katolickie Radio Zamość jest po-
wołane do służby. Służy przede 
wszystkim słuchaczom informa-
cjami, reportażami, modlitwą, 
katechezą, audycjami, transmi-
sjami i dobrym słowem, ale też 
pełni różnorakie funkcje pro-
mocyjne i edukacyjne. 2023 rok, 
to czas wielkich wyzwań także 
dla naszej Rozgłośni. Planujemy 
poszerzać tematykę poruszaną 
na falach naszego Radia, wpro-
wadzać nowe, ciekawe audycje, 
angażować kapłanów naszej die-
cezji, samorządowców oraz ludzi 
świeckich do ścisłej współpracy, 
by działalność Rozgłośni zawsze 
przynosiła obfite owoce. Nie-
ustannie poprawiamy warunki 
techniczne, a także uzupełniamy 
studio radiowe, by jakość emisji 
była na najwyższym poziomie. 
Chcemy się z Wami dzielić tym, 
co ważne i być obecni w Waszych 
domach zarówno w chwilach 
trudnych, takich jak pandemia, 
jak i tych radosnych. Katolickie 
Radio Zamość wspierane jest 
przez Was zarówno przez mo-
dlitwę jak i poprzez dobrowolne 
wpłaty, dzięki czemu działalność 
Rozgłośni może być nadal pro-
wadzona niezależnie od innych 




