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Poświęcenie pomnika św. Jana 
Pawła II w Tomaszowie 
Lubelskim
W dniu św. Szczepana, 
26 grudnia 2022r. na dziedziń-
cu Sanktuarium Matki Bożej 
Szkaplerznej w Tomaszowie 
Lubelskim został uroczyście 
poświęcony pomnik Papie-
ża Polaka. Tego uroczystego 
aktu dokonał ks. Prałat Cze-
sław Grzyb. 
Św. Jan Paweł II jest bardzo 
mocno związany z Tomaszo-
wem Lubelskim szczególnie 
poprzez postać jednego z naj-
ważniejszych polskich teolo-
gów, śp. ks. prof. Janusza Na-
górnego, który spoczywa na 
tzw. starym cmentarzu właśnie 
w tym mieście. Wybitny mo-
ralista był jednym z najbliż-
szych współpracowników Ojca 
Świętego w kwestiach teologii 
moralnej, a jego wiedza i do-
świadczenie naukowe zostały 
wykorzystane w zespole kon-
sultacyjnym, który pomagał pa-
pieżowi w tworzeniu encyklik, 
szczególnie „Veritatis Splendor”, 
czyli „Blask Prawdy”. Na począt-
ku jednego z najważniejszych 
dzieł św. Jana Pawła II czyta-
my: Ciemności błędu i grzechu ni-
gdy jednak nie zdołają do końca 
zgasić w człowieku światła Boga 
Stwórcy (Veritatis Splendor, nr 
1). Pomnik św. Jana Pawła II 
został ustawiony na dziedziń-
cu Sanktuarium Matki Bożej 

R E K L A M A

Szkaplerznej jako znak nadziei, 
ale także jako bardzo konkret-
na odpowiedź mieszkańców 
Tomaszowa na medialne ataki 

wymierzone w postać najwięk-
szego Polaka wszystkich cza-
sów. Ks. Prałat Czesław Grzyb 
w krótkim przemówieniu 
wygłoszonym przed poświę-
ceniem pomnika powiedział 

- Uczestniczymy w historycz-
nym wydarzeniu. Jest to nasza 
odpowiedź na te ostatnio nie-
ustające ataki na świętość Jana 

Pawła II. W Polsce już są profa-
nowane pomniki Jana Pawła II. 
My odpowiadamy konkretnie. 
Nie uczestniczymy w medialnej 
nagonce, ale wręcz przeciwnie, 
poprzez ten pomnik mówimy raz 

jeszcze, że dla nas św. Jan Paweł 
II to jest wielki święty, wielki ro-
dak. Jesteśmy dumni, że mamy 
takiego Polaka. (..) Będziemy 
prosili św. Jana Pawła II o błogo-
sławieństwo.-
Pod pomnikiem znajduje się 
bardzo konkretny, wyrazisty 
napis – „Totus Tuus” – „Cały 
Twój Maryjo”. Właśnie to ha-
sło pontyfikatu św. Jana Paw-
ła II wspaniale wybrzmiewa 
w Sanktuarium Matki Bożej 
Szkaplerznej, patronki rodzin. 
Św. Jan Paweł II był zakochany 
w Matce Bożej. Cały czas jej po-
wierzał losy świata i nieustan-
nie rozdawał różańce. Hasło 
życia „Totus Tuus” nie obej-
mowało tylko posługi następcy 
św. Piotra, ale obejmowało cały 
wymiar życia Karola Wojtyły 
jako kapłana, biskupa, Pola-
ka, człowieka. Obok pomnika 
znajduje się także tablica o hi-
storycznym znaczeniu, która 
informuje kto jest fundatorem 
– Mieszkańcy Tomaszowa Lu-
belskiego i okolic.
Ks. Prałat wyraził także swoją 
wdzięczność wobec wszyst-
kich fundatorów i osób, które 
przyczyniły się do tego, aby ten 
pomnik stanął. Po obrzędzie 
poświęcenia pomnika przemó-
wiły dzieci, które wyrecytowa-
ły radosny, modlitewny wiersz, 

którego adresatem był właśnie 
św. Jan Paweł II:
„Ojcze Święty! Przyjmij te 
kwiaty i czyste serca od dzieci. 
Tobie jest dobrze, bo jesteś już 
w niebie. 
Módl się za nas i dbaj z nieba. 
Niech wszystko u nas dalej cał-
kiem nieźle leci. 
A gdy będziemy już starsi, bę-
dziemy też czytać Twoje papie-
skie dzieła. 
A tymczasem – do dzieła!!!”. 
Następnie przemówili przed-
stawiciele młodzieży i doro-
słych. W podniosłych słowach 
zostały wyrażone wzniosłe, 
a zarazem prawdziwe uczucia 
i myśli. Uroczystość poświęce-
nia pomnika była także okazją 
do szczególnej modlitwy przez 
wstawiennictwo św. Jana Paw-
ła II i św. Szczepana. Te jedne 
z najważniejszych w dziejach 
Kościoła postacie, pokazują, że 
za wierność prawdziwe Ewan-
gelii warto płacić najwyższą 
cenę, jaką w niektórych przy-
padkach jest samo życie. 

ks. Grzegorz Bartko

Pomnik św. Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim (fot.: ks. G. Bartko)



2

Życie wokół nas

Nr 2 [98] Luty 2023  www.radiozamosc.pl

ADRES WYDAWCY I REDAKCJI:
Katolickie Radio Zamość
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
tel. 84 639 97 97, ww.radiozamosc.pl
BANK PKO BP 15 1020 5356 0000 1202 0005 1912

REDAKTOR NACZELNY:

Anna Janczyk 

redakcja@roztoczanskiglos.pl

tel. kom. 503840831

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Anna Janczyk

REKLAMA:

reklama@radiozamosc.pl

SKŁAD I ŁAMANIE:

redakcja@roztoczanskiglos.pl

DRUK:
Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
ul. Baczyńskiego 25 A, 41-203 Sosnowiec-Milowice
tel. +48 32 364 21 00, faks +48 32 364 21 03
e-mail: drukarnia.sos@pprint.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Warto pomagać!
Pan Jezus naucza, że warto pomagać innym, bo dobro wraca. Pomaganiem możemy 
uratować czyjeś życie!      
Każdy z nas może, a nawet po-
winien poświęcić wolną chwi-
lę na pomoc innym, „każdy ma 
coś, co może dać innym”. Papież 
Franciszek mówi - Jakże byłoby 
pięknie, gdyby każdy z nas mógł 
wieczorem powiedzieć: dzisiaj zro-
biłem gest miłości wobec drugiego 
człowieka.
Katolicka Szkoła Podstawowa 
im. św. Ojca Pio w Zamościu 
każdego roku organizuje oraz 
angażuje się w zbiórki, które 

niosą pomoc. Dzięki zaanga-
żowaniu, wielu z nas pomogło 
dzieciom w Afryce. Zbudowa-
no szkołę oraz studnię, bez któ-
rej trudno jest żyć. Wywołało 
to uśmiech na twarzach dzie-
ci, które tam mieszkają. Nasza 
szkoła również przyłączyła się 
do zbiórki nakrętek dla Hospi-
cjum Santa Galla. 
W styczniu tego roku szkoła 
zorganizowała zbiórkę darów 
dla dzieci z Kenii. Zbierano 

Pakowanie przyborów szkolnych i zabawek (fot.: E. Wolanin)

przybory szkolne: kredki, ołów-
ki, gumki do ścierania, długopi-
sy, a także małe misie, plastry 
opatrunkowe, koszulki, które 
w styczniu przekazano dla dzie-
ci z Kinna i Kinanduba w czasie 
wyjazdu misyjnego. Jak niewie-
le trzeba do radości i uśmiechu 
dziecka. Nasze Szkolne Koło 
Caritas wzięło udział w grudniu 
w jednym z marketów w ra-
mach akcji „TAK! Pomagam”. 
Zbierano żywność dla seniorów. 
Wolontariusze woleli poświęcić 
swój wolny czas na pomocy in-
nym. 
Kolejna pomoc została skiero-
wana dla bezdomnych zwie-
rzaków. W październiku zbiera-
liśmy karmę, zabawki i żwirek 
dla Adopcji Zamość. 
Każdy drobny gest może wy-
wołać radość i wzruszenie, więc 
Pomagajmy!

Iza Kowacz
 klasa 5

Kółko dziennikarskie 
„Nawiasem mówiąc”

Katolicka Szkoła Podstawowa 
im. Św. Ojca Pio w ZamościuZbiórka żywności w ramach akcji „TAK! Pomagam” (fot.: A. Flak)

Serca dla dzieci z Kenii  (fot.: E. Wolanin)

Najlepsi mali czytelnicy z Biłgoraja!
W Filii Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Biłgoraju dokonano rozstrzygnięcia konkursu „Najlepszy czytelnik 2022 roku”. 
Wzięły w nim udział dzieci do 15 roku życia zapisane do tejże biblioteki. Najlepsza 
dziesiątka przeczytała w ciągu roku niespełna trzy tysiące książek.    
Barbara Woźny, bibliotekarka 
przedstawiła wyniki - Prowadzi-
my ten konkurs od kilku lat, od-
kąd mamy elektroniczny system, 
w którym generują się sumy, kto 
ile wypożyczył książek. W tym 
roku najlepszy czytelnik prze-
czytał 487 książek – był to Ber-
nard Gnyp. Drugie miejsce zajęła 
Anna Zygmunt z sumą 413 ksią-
żek i trzeci – Nikodem Niemiec 
369 przeczytanych książek. To 
są książki dla małych dzieci, gdzie 
jest bardzo dużo kolorowych ilu-
stracji i mniej treści, także w ciągu 
godziny można przeczytać kilka 

książek. -     
Bibliotekarze dziękują małym 
czytelnikom i ich rodzicom za 
miłość do książek, zainteresowa-
nie dobrą lekturą, wyrabianie na-
wyku systematycznego czytania 
i aktywne uczestnictwo w życiu 
biblioteki. 
Barbara Woźny podkreśliła, że 
czytanie i miłość do książek za-
czyna się w domu rodzinnym. 
- Czytanie zaczyna się od rodzica, 
więc tutaj ślemy wielkie podzięko-
wania rodzicom, bo przyprowadza-
ją swoje dzieci. Dziecko samo może 
wybrać książkę którą chce. Często 

jest tak, że rodzic chce coś narzucić 
z góry co chciałby sam wypożyczyć, 
ale dzieci wolą jednak swoje własne 
wybory, dla dziecka ważne jest to 
co widzi okiem, a dopiero później 
treść.-.
Dzieci, które w 2022 roku prze-
czytały największą liczbę książek 
otrzymały od biblioteki drobne 
upominki oraz dyplomy, jednak 
jak podkreślają pracownicy biblio-
teki, dzieci czytają dla przyjemno-
ści i z wielkim zaangażowaniem, 
a nie dla nagród.

Joanna Ferens Książki dla dzieci w bibliotece (fot.: J.Ferens)
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Co nowego w Powiecie Hrubieszowskim?

Konkurs Starosty
Hrubieszowskiego 

Anety Karpiuk -
„Smaki PRL-u” rozstrzygnięty!

18 grudnia 2022 roku do Sali 
Konferencyjnej Starostwa Po-
wiatowego w Hrubieszowie 
przybyły Koła Gospodyń Wiej-
skich, Stowarzyszenia i Kluby 
Seniora, które wzięły udział 
w Powiatowym Konkursie, któ-
rego tematyką były dania z okre-
su PRL.

Starosta Hrubieszowski
 - Aneta Karpiuk

Konkurs „Smaki PRL-u” (fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

Konkurs to przede wszystkim 
dobra zabawa i tak dziś ważna 
integracja z mieszkańcami – 
Starosta Hrubieszowski Aneta 
Karpiuk, Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu w Hrubieszo-
wie Patryk Czerwonka, Czło-
nek Zarządu Powiatu Paweł 
Augustynek, Dyrektor SP ZOZ 

w Hrubieszowie Alicja Jarosiń-
ska oraz Komisja Konkursowa 
- przekazała dla reprezentantów 
wspaniałe nagrody oraz okolicz-
nościowe dyplomy gratulacyjne.
Organizatorem oraz pomysło-
dawcą konkursu była Starosta 
Hrubieszowski Aneta Karpiuk. 
Według naszych zamierzeń - na 
przełomie listopada i grudnia 
Komisja Konkursowa odwie-
dziła łącznie 28 Kół, Klubów 
i Stowarzyszeń, dokonując na 
kartach ocen weryfikacji przygo-
towanych produktów. 
Oceniane były kategorie:
- „PRL na słono” (przystawki, 
zupy, dania mięsne i bezmięsne, 
itp.)
- „PRL na słodko” (ciasta, desery, 
itp.) 
- „Nie tylko z saturatora” (na-
poje czasów PRL” (soki, napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe, 

lemoniady, koktajle, oranżady, 
itp.)
W każdym z tych miejsc, Ko-
misja Konkursowa zetknęła się 
z niesamowitą wręcz polską 
gościnnością, która stworzy-
ła niezapomnianą atmosferę 
domowego ciepła, a wszyst-
kim spotkaniom, towarzyszyła 

Nagrody w konkursie (fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

wspaniała możliwość poznania 
lokalnych tradycji, kultury oraz 
zwyczajów, a przede wszystkim 
odwiedzenia mieszkańców Po-
wiatu Hrubieszowskiego!
Starosta podkreśliła jak ważne 
jest wsparcie dla Kół Gospodyń 
Wiejskich, które pozwala na ak-
tywizację oraz budowanie toż-
samości kulturowej i przywią-
zania do ziemi naszych ojców 
Powiatu Hrubieszowskiego.
W konkursie udział wzięli: 
KGW Bokinia, KGW Drohiczany, 
KGW Hrebenne, KGW Hulcze, 
KGW Mieniany, KGW Podhorce 
„Odlotowe Agentki”, KGW Sta-
szic, KGW Trzeszczany Drugie 
„Zapolanki”, KGW Trzeszczany 
Pierwsze, KGW Horodło „Ja-
giellonki” KGW Konopne „We-
sołe Konopielki”, KGW Modryń 
Kolonia, KGW Mołodiatycze, 
KGW Moniatycze, Sołectwo Jan-
ki, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Teratyna, KGW Wilków „Orliki”, 
KGW Zosin, KGW Chochłów, 
KGW Drogojówka, KGW Janki, 
KGW Jarosławiec, Klub Senior+ 
„Nasza Jesień” Werbkowice, 
Klub Seniora „Platan” Nieledew, 
KGW Kosmów, KGW Liski „Tuli-
smanore”, Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi Obrowiec, KGW Wola 
Uchańska.
Dziękujemy państwu za wszyst-
kie tradycyjne przysmaki - przy-
gotowane z ogromną pasją, sta-
rannością i sercem, za Waszą 
gościnność oraz każde dobre 
słowo. Tego dnia swoim wy-
stępem zachwycił nas zespól 
„Kwinte-Sekcja Band”, który za-
prezentował repertuar klasycz-
nych kolęd i  pastorałek - wpro-
wadzając nastrój zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia. 
Zespół wspiera Powiat na wie-
lu wydarzeniach, dając nam 
wiele radości. To bardzo waż-
ne, aby tradycja, zwyczaje oraz 
unikalne, regionalne przepisy 
mogły przetrwać i jak najdłużej 
stanowić ostoję naszej Małej 

Konkurs „Smaki PRL-u” (fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

Ojczyzny, z myślą o przyszłych 
pokoleniach. Gratulujemy ser-
decznie wszystkim uczestni-
kom za udział i już dziś zapra-
szamy Państwa do kolejnej 
edycji!

Wręczenie nagród sportowych (fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

Nowy rok w Powiecie Hrubieszowskim - rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego 
i nagrody dla wybitnych sportowców. 

Nagrodziliśmy 
wybitnych sportowców 

Powiatu Hrubieszowskiego! 
30 grudnia 2022 r. wręczone zo-
stały okolicznościowe nagrody, 
przyznane za wybitne osiągnię-
cia sportowe.
Uroczystego wręczenia nagród 
dokonali – Wicestarosta Hru-
bieszowski Marek Kata, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Jó-
zef Kuropatwa oraz Członek 

Wicestarosta Hrubieszowski Marek Kata, Przewodniczący Rady Powiatu Józef 
Kuropatwa, Członek Zarządu Przewodniczący Komisji Paweł Augustynek,

Trener Antoni Czerniak (fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

Zarządu Przewodniczący Ko-
misji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Prawa i Administracji Paweł Au-
gustynek.
Decyzją Zarządu Powiatu 
w Hrubieszowie, zawodni-
cy wyróżnieni nagrodami za 
wybitne osiągnięcia sportowe 
w roku 2022 to:
-Natalia Bobrowska
-Julia Janiak
-Oliwia Dziewiczkiewicz
-Klaudia Szelestowska
-Ryszard Poznański
-Kacper Chmielewski
Przedstawiciele Powiatu ser-
decznie pogratulowali nagro-
dzonym zawodnikom wielkiej 
ambicji, pasji do sportu oraz 
determinacji na drodze do osią-
gnięcia sukcesu.

Wyrazy uznania oraz podzię-
kowania skierowano również 
w stronę trenera – Pana An-
toniego Czerniaka, pod które-
go okiem, zawodnicy rozwijali 
swoje umiejętności oraz wy-
tyczali nowe cele! Gratulujemy 
oraz życzymy kolejnych sukce-
sów w Nowym 2023 Roku! 

Artykuł nadesłany
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Drewno i jego właściwości opałowe
Drewno to jeden z najczęściej używanych materiałów opałowych, doskonale sprawdza 
się do palenia w kominkach, a także w piecach. Jest to prawdopodobnie najstarszy 
znany sposób na wytworzenie ciepła, który wykorzystywano już setki tysięcy lat przed 
naszą erą. Warto dowiedzieć się więcej o właściwościach tego surowca, ponieważ 
pomoże to w wyborze najlepszego rodzaju drewna na opał, a także poznacie kilka 
cennych wskazówek, które pomogą przygotować się do kolejnej zimy.

Przede wszystkim drewno jest 
to surowiec odnawialny – na 
miejsce wycinanych drzew 
sadzone są nowe. Produkcja 
drewna opałowego nie po-
chłania dużych ilości energii. 
Spalanie drewna nie zwięk-
sza ilości dwutlenku węgla 
w powietrzu. Jego zaletą jako 
paliwa jest także wielokrotnie 
mniejsza niż w węglu zawar-
tość siarki, która przedosta-
je się do atmosfery. Podczas 
spalania drewna nie powstaje 
duża ilość popiołu, a ponadto 
można go wykorzystać jako 
nawóz i rozsypać w ogrodzie. 
Pierwsze co nasuwa się na 
myśli, jest fakt gdzie kupić 
drewno na opał? Otóż jeśli 
pierwszym skojarzeniem po 
usłyszeniu takiego pytania jest 
las - jest to dobry trop. Wszyst-
kie jednostki w strukturze 
Lasów Państwowych prowa-
dzą sprzedaż drewna opało-
wego i użytkowego zarówno 
przedsiębiorcom, jak i oso-
bom prywatnym. Sprzedażą 
detaliczną zajmują się leśni-
czowie w swoich kancelariach 
w wyznaczone dni tygodnia. 
Istnieje również możliwość 
samodzielnego wyrobienia 
i zakupienia drobnicy opało-
wej w atrakcyjnych cenach, 
według lokalnie ustalonych za-
sad. Szczegółowe informacje 
można więc uzyskać w każdej 
leśniczówce do której się uda-
my. 
Pamiętajmy jednak, że zaku-
pione drewno nie nadaje się 
od razu na opalanie naszych 
domów. Zacznijmy od tego, że 
spalanie mokrego drewna jest 
nie tylko nieekonomiczne, ale 
także nieekologiczne. Drzewo 
świeżo ścięte – w zależno-
ści od gatunku – ma zawar-
tość wody na poziomie około 
50- 70%. Zbyt duża wilgotność 
przekłada się na niską wartość 
opałową. To dlatego, że w trak-
cie procesu spalania część 
energii zostaje wykorzystana 
do odparowania wody. Pierw-
szym niepokojącym sygnałem 
będzie nadmierna ilość sadzy 
oraz kłęby czarnego dymu 
wydobywające się z komina. 

Aby osiągnąć odpowiednią 
wilgotność drewna koniecz-
ne jest długie sezonowanie 
– średnio trwa ono dwa lata. 
Drewno nadaje się do palenia 
po osiągnięciu stanu wilgot-
ności drewna powietrznie su-
chego, czyli w granicach 20% 
lub mniej. Niektóre gatunki 
przesychają szybciej, inne na-
tomiast wolniej. Celem sezo-
nowania jest osiągnięcie przez 
drewno stanu, który umożli-
wia jego spalanie. Właściwe 
i staranne sezonowanie drew-
na to jedna z ważniejszych 
rzeczy, do jakich należy się 
przyłożyć przed rozpoczęciem 
sezonu grzewczego.
Dlatego też o zaopatrzeniu 
się w opał należy myśleć już 
minimum rok wcześniej. 
Drewno przesycha poprzez 
płaszczyznę przecięcia lub 
rozłupu. Dlatego jest bardzo 
wskazane, aby drewno zosta-
ło porąbane przed ułożeniem. 
Najłatwiej rąbie się drew-
no świeże i mokre, najlepiej 

więc zrobić to jak najszybciej. 
Bardzo ważny jest sposób 
składowania drewna. Opty-
malny sposób to ułożenie pod 
wiatą, czyli zadaszeniem bez 
ścian bocznych. Absolutnie 
złym rozwiązaniem jest wrzu-
cenie od razu drewna do szo-
py. Można ułożyć drewno pod 
gołym niebem, ale z góry po-
winno być przykryte plandeką. 
Miejsce składowania powinno 
być przewiewne, niezacienio-
ne, najlepiej nasłonecznione. 
Wskazane jest ułożenie drew-
na na legarach lub podkład-
kach w celu odcięcia drewna 
od ziemi i wilgoci. Pamiętajmy, 
że tylko odpowiednio wysu-
szone drewno gwarantuje, że 
zachowamy najlepsze właści-
wości opałowe tego materiału. 
Czym są więc wspomniane 
wcześniej właściwości opało-
we drewna? To nic innego jak 
kaloryczność drewna, która 
jest najważniejszą cechą de-
cydująca o jego wydajności. 
Wskazuje, ile energii można 

uzyskać podczas całkowitego 
spalania określonej jego masy.  
Na wartość opałową wpływa 
również gęstość drewna su-
chego. Dlatego też im twardsze 
drewno, tym większa jego ka-
loryczność.
Najcenniejsze drzewo na 
opał to grab, który spala się 
powoli i produkuje przy tym 
dużo energii. Pod tym wzglę-
dem doskonale wypadają też 
m.in. buk, dąb, jesion i aka-
cja, a w następnej kolejności 
brzoza, klon oraz wiąz.
Spalaniu twardych gatunków 
towarzyszy niewielki płomień, 
który jednak oddaje dużo cie-
pła i jednocześnie zapewnia 
dłuższy czas spalania. Iglaki, 
pomimo stosunkowo wysokiej 
kaloryczności zawierają żywi-
cę, przez co podczas palenia 
produkowana jest m.in. sadza, 
smoła oraz duże ilości dymu. 
Wadą tego rodzaju drewna 
jest także szybkie, gwałtowne 
spalanie, które dalekie jest od 
idealnego obrazu spokojnie 

żarzącego się paleniska.  
Mokre drewno nie tylko pod-
pala się trudniej, ale przede 
wszystkim ciepło, które jest 
wykorzystywane na zamianę 
jego wilgoci w parę - unosi się 
w górę komina, zamiast za-
pewniać ciepło wewnątrz na-
szego pomieszczenia. Dodat-
kowo nieprawidłowo suszone 
drewno może powodować 
tlenie się ognia, które może 
wpływać na nadmierne gro-
madzenie kreozotu w komi-
nie, co w krytycznych sytuacji 
potrafi doprowadzić nawet do 
jego pożaru. Przede wszystkim 
tylko prawidłowo wysuszone 
drewno zapewnia, że będzie-
my mogli na co dzień palić 
w piecu, dostarczając ciepło 
do pomieszczeń i zapewniając 
przytulną, domową atmosferę 
bez jakichkolwiek zmartwień 
o efektywność cieplną i stan 
naszego komina.

Magdalena Szczybyło
Podleśniczy

leśnictwa Wielki Las

(fot: R. Banaś)
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W Gminie Hrubieszów dużo się dzieje!

Budżet Gminy Hrubieszów
na 2023 rok uchwalony

Gmina Hrubieszów rozpocznie 
2023 rok z nowym budżetem, 
a wszystko za sprawą uchwały 
budżetowej, jaką podczas se-
sji zwołanej na 29 grudnia 2022 
roku podjęła Rada Gminy Hru-
bieszów. 
W przyszłorocznym budżecie 
zapisano prawie 53 miliony 
dochodów i wydatki na po-
ziomie około 65 milionów zło-
tych, z których około 20 milio-
nów (ponad 30 proc.) stanowić 
będą wydatki na inwestycje. 
Największą z nich będzie roz-
poczęta pod koniec 2022 roku 
budowa Centrum Dziedzictwa 
Archeologicznego i Kulturowe-
go w Masłomęczu. Na kontynu-
ację tego zadania o całkowitej 
wartości około 21,5 miliona zło-
tych – z czego prawie 13 milio-
nów 600 tysięcy złotych pocho-
dzić będzie z dofinansowania 

Programu Inwestycji Strategicz-
nych „Polski Ład” - gmina ma 
przewidziane w tegorocznym 
budżecie ok. 13 milionów zło-
tych. Kolejne 2,5 miliona złotych 
radni zabezpieczyli na budowę 
infrastruktury sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Mo-
niatyczach. W przypadku tego 
zadania dofinansowanie z wy-
mienionego wyżej programu 
wyniesie około 2 milionów 300 
tysięcy złotych. W przyszłorocz-
nym budżecie są jeszcze m.in. 
2 miliony 800 tysięcy złotych na 
budowę, przebudowę i remonty 
dróg gminnych oraz 500 tysięcy 
złotych na zakup koparko-ła-
dowarki dla Gminnego Zakładu 
Usług Komunalnych w Świersz-
czowie.Założony deficyt w wy-
sokości 12 milionów pokryty 
zostanie z takich źródeł jak: 
wolne środki (ok. 3,5 miliona), 
niewykorzystane środki pie-
niężne na rachunku bieżącym 

budżetu (ok. 4,5 miliona), kredyt 
(ok. 4 miliony). Poza kwotami 
zaplanowanymi w budżecie na 
inwestycje w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej na 2023 rok 
wpisano także środki w wy-
sokości 5 milionów 700 tysię-
cy złotych, na budowę mostu 
w Brodzicy, z czego 5 milionów 
300 tysięcy złotych stanowić bę-
dzie również dotacja z „Polskie-
go Ładu”. Z tego samego źródła 
planowane jest sfinansowanie 
w 2023 roku również kilku in-
nych inwestycji.

Do strażaków-ratowników
z Gminy Hrubieszów trafił

kolejny nowy sprzęt.
W dniu 29 grudnia 2022 roku 
w Urzędzie Gminy Hrubieszów 
odbyło się uroczyste przeka-
zanie sprzętu zakupionego 
dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu 
gminy Hrubieszów w ramach 

powierzonego zadania z Fundu-
szu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjar-
nej – Funduszu Sprawiedliwo-
ści.
Zadanie było realizowane w za-
kresie wsparcia i rozwoju syste-
mu instytucjonalnego pomocy 
osobom pokrzywdzonym prze-
stępstwem i świadkom oraz 
realizacji przez jednostki sek-
tora finansów publicznych za-
dań ustawowych, związanych 
z ochroną interesów osób po-
krzywdzonych przestępstwem 
i świadków oraz likwidacją skut-
ków pokrzywdzenia przestęp-
stwem.
W ramach jego realizacji za-
kupione zostało wyposażenie 
osobiste i ochronne strażaków, 
sprzęt łączności i wyposażenie 
medyczne, poprawiające sku-
teczność prowadzonych działań 
oraz samo bezpieczeństwo stra-
żaków-ratowników. 
Cały asortyment o wartości 
54.705,00 zł (z czego 49.235,50 zł 
to dofinansowanie z Funduszu 
Sprawiedliwości, a 5.470,50 zł 
środki własne gminy) trafił do 
jednostek OSP Kobło i Stefanko-
wice.
Pozyskany sprzęt wyróżniać 
będą logotypy Funduszu Spra-
wiedliwości oraz Ministerstwa 
Sprawiedliwości.
Rok 2022 nie jest pierwszym, 
w którym jednostki OSP z te-
renu gminy Hrubieszów sko-
rzystały ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości. To źródło do-
finansowywania zakupów wy-
posażenia dla OSP skutecznie 
wykorzystywano od 2018 roku. 
Od tego czasu z Funduszu Spra-
wiedliwości do czterech jedno-
stek z terenu gminy trafiło łącz-
nie ponad 135 tysięcy złotych, 
które wykorzystano na zakup 
sprzętu podnoszącego zarów-
no efektywność prowadzonych 
działań ratowniczych jak też 
bezpieczeństwo i komfort pracy 
strażaków-ochotników. 

Odbiór odpadów
komunalnych w 2023 roku

zapewniony!
W 2023 roku odpady komunalne 
od gospodarstw domowych z te-
renu gminy Hrubieszów, podob-
nie jak przed rokiem odbierać 
będzie ta sama firma. To wła-
śnie MIR-EKO Sp. z.o.o w Mir-
czu wyłoniona została spośród 
trzech oferentów, którzy wzięli 
udział w przetargu na wyko-
nywanie tych usług. Pomimo, 
że spółka z Mircza złożyła naj-
korzystniejszą ofertę, to nawet 
ona znacznie przekracza kwotę 
zaplanowaną na ten cel przez 

gminę Hrubieszów. W budżecie 
bowiem na odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów zaplanowa-
nych zostało około 970 tysięcy 
złotych, a wybrana propozycja 
przekroczyła 
1 milion 420 tysięcy. Dodać rów-
nież należy, że wykonawca wy-
łoniony został dopiero w dru-
gim przetargu. Zaproponowana 
w ofercie przez MIR-EKO kwota 
spowodowała konieczność pod-
niesienia z 12 złotych do 17 zło-
tych od osoby opłaty za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych pobieranych od 
mieszkańców gminy. Nowe 
stawki naliczane będą od lutego 
2023 roku a mieszkańcy nadal 
korzystać będą mogli z ulgi z ty-
tułu posiadania kompostowni-
ka.
Stały wzrost kosztów odbioru 
i zagospodarowania odpadów 
komunalnych to problem, któ-
ry dotyczy wielu gmin, w tym 
gminy Hrubieszów. Na ostatniej 
sesji odbytej w grudniu 2022 
roku Rada Gminy Hrubieszów 
w celu zbilansowania systemu 
gospodarki odpadami zmuszo-
na była przeznaczyć 150 tysięcy 
złotych ze środków własnych 
na pokrycie kosztów jego funk-
cjonowania. Na koniec 2022 
roku na podstawie 2670 złożo-
nych deklaracji systemem od-
bioru odpadów objętych było 
7514 mieszkańców, co stanowi 
ok 77% wszystkich zameldowa-
nych na terenie gminy. Odebra-
no natomiast ponad 1500 ton 
odpadów komunalnych.
W 2023 roku nie zmienią się 
natomiast zasady odbioru od-
padów będą takie jak w roku 
ubiegłym. Firma, która wygra-
ła przetarg odbierać je będzie 
z 37 miejscowości i Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych w Świerszczowie. 
W zabudowie jednorodzinnej 
odpady zmieszane i biodegrado-
walne będą odbierane od kwiet-
nia do października raz na dwa 
tygodnie, a od listopada do mar-
ca raz w miesiącu. Odbiór pozo-
stałych frakcji, w tym papieru, 
szkła, tworzyw sztucznych i po-
piołu, będzie się odbywać w lu-
tym, kwietniu, czerwcu, lipcu, 
sierpniu, październiku i w grud-
niu. W zabudowie wielorodzin-
nej odpady zmieszane i biode-
gradowalne będą odbierane od 
kwietnia do października raz na 
tydzień, a od listopada do marca 
raz na dwa tygodnie. Odbiór po-
zostałych frakcji będzie się od-
bywać raz w miesiącu.
Każde objęte odbiorem odpa-
dów komunalnych gospodar-
stwo domowe z terenu gminy 

(fot: arch. Gminy Hrubieszów)

Przekazanie wozu strażackiego (fot: arch. Gminy Hrubieszów)
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zaopatrzone zostało przez MIR-
-EKO sp. z. o. o. w szczegółowy 
harmonogram odbioru odpa-
dów. 
Mieszkańcy gminy mają rów-
nież możliwość dostarczania 
wytworzonych odpadów zbie-
ranych w sposób selektywny do 
Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (PSZOK) 
zlokalizowanego w Gminnym 
Zakładzie Usług Komunalnych 
w Hrubieszowie z/s w Świersz-
czowie. PSZOK nie przyjmuje 
odpadów zmieszanych, zanie-
czyszczonych innymi odpada-
mi oraz odpadów powstających 
w wyniku działalności gospo-
darczej.

Pomoc strażakom w Ukrainie
W związku z sytuacją humani-
tarną w jakiej znalazło się spo-
łeczeństwo ukraińskie w skutek 
agresji zbrojnej Federacji Ro-
syjskiej na terytorium Ukrainy, 
mieszkańcy Gminy Hrubieszów 
od pierwszych dni wojny bardzo 
skutecznie włączyli się w róż-
ne formy wsparcia obywateli 
Ukrainy. Podejmowane działa-
nia nie ograniczały się jedynie 
do pomocy uchodźcom, którzy 
znaleźli się na terytorium Polski, 
ale również ludności pozosta-
jącej na terenie okupowanego 
kraju. Nie bez odzewu pozosta-
wiane były, kierowane z kraju 
ogarniętego wojną apele o do-
posażenie w sprzęt, urządzenia 

czy medykamenty niezbędne 
podczas prowadzonych działań 
obronnych. 
Bardzo wymiernym działaniem 
ze strony gminy Hrubieszów 
stała się decyzja o przekazaniu 
w ramach sąsiedzkiej pomocy 
ukraińskim strażakom, pozosta-
jącego w dyspozycji OSP Stefan-
kowice samochodu pożarnicze-
go. 
W dniu 11 stycznia 2023 roku po 
długich ustaleniach samochód 
pożarniczy marki Star GBM 266, 
który zakończył swoje wielolet-
nie użytkowanie w Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Stefankowi-
cach i przekazany został do dal-
szej „służby” na rzecz Poromiw-
skiej Rady Wiejskiej.
Podpisanie umowy oraz prze-
kazanie dokumentacji pojazdu 
odbyło się w Urzędzie Gminy 
Hrubieszów, pomiędzy Wójtem 
Gminy Hrubieszów Tomaszem 
Zającem Przewodniczącym Po-
romiwskiej Rady Wiejskiej Poro-
miwskiej Wiejskiej Terytorialnej 
Gromady Olegiem Savchukiem. 
Jest to nie tylko cenna oddolna 
inicjatywa, ale przede wszyst-
kim kolejna okazja do udziele-
nia konkretnej pomocy Ukra-
inie, która dostarczyła wiele 
satysfakcji zarówno władzom 
gminy Hrubieszów jak też hru-
bieszowskim strażakom. Poza 
tym jest to nowe ciekawe do-
świadczenie wspólnoty samo-
rządowej gminy Hrubieszów, 

w obszarze współpracy między-
narodowej oraz budowy i roz-
woju partnerstw z jednostkami 
samorządowymi zza wschod-
niej granicy, które w przyszłości 
przynieść może wiele pozytyw-
nych i korzystnych przedsię-
wzięć. 

Sprzedaż węgla przez
Gminę Hrubieszów

w 2023 roku kontynuowana
Również w 2023 roku mieszkań-
cy będą mogli kupować od gmi-
ny Hrubieszów węgiel na prefe-
rencyjnych warunkach. Gmina 
widząc, bowiem znaczne zain-
teresowanie tą forma nabycia 
przez mieszkańców tego paliwa, 
jak też mając na uwadze nieza-
spokojone w tym zakresie po-
trzeby gospodarstw domowych, 
na początku roku ogłosiła konty-
nuację udziału w programie. 
Do końca 2022 roku mieszkańcy 
gminy Hrubieszów nabyli w ten 
właśnie sposób prawie 820 ton 
węgla z prawie 1100 ton tego 
surowca dostarczonego przez 
gminę ze składowiska Mal-Sped 
Biłgoraj, co zaspokoiło ok 75 % 
zgłoszonego do końca roku za-
potrzebowania.  
W rozpoczynającym się roku 
uprawnione gospodarstwa do-
mowe będą mogły nabywać wę-
giel na takich samych zasadach 
jak w roku poprzednim. Dotyczy 
to zarówno sytuacji, w których 
zakup węgla odbywać się będzie 

na podstawie jeszcze nie zreali-
zowanych wniosków złożonych 
do końca 2022 roku, jak też skła-
danych w roku bieżącym. 
Węgiel wykupić można w Urzę-
dzie Gminy Hrubieszów, zgła-
szając się tam z gotówką lub 
potwierdzeniem dokonania 
wpłaty na wyodrębnione w tym 
celu specjalne konto bankowe 
Nr 22 1240 6292 1111 0011 2084 
2866.  
Nie zmieniają się w stosunku 
do roku poprzedniego również 
zasady dystrybucji tego surow-
ca, która nadal prowadzona jest 
przez trzy punkty na terenie 
gminy Hrubieszów MAX-PLON 
Sp. z.o.o. ( punkt Kosmów 75),  
„Bożek Skład” Szymon Bożek 
Teptiuków 59, „ROLIKS” Bożena 
Franiak Szpikołosy 124. Należy 
jednak pamiętać, że podstawą 
wydania surowca jest przed-
stawienie faktury wystawionej 
przez gminę. O możliwości za-
kupu węgla oraz szczegółach 
z tym związanych, mieszkańcy 

informowani są telefonicznie 
przez pracownika Urzędu Gmi-
ny Hrubieszów w kolejności 
złożonych wniosków oraz w za-
leżności od dostępnego rodzaju 
węgla. 
Cena węgla niezależnie od asor-
tymentu wynosi 1900,01 złotych 
brutto za tonę. Cena nie obejmu-
je transportu ze składu do domu 
oraz ewentualnego workowania. 
Od 9 stycznia przyjmowane są 
wnioski na zakup preferencyj-
ny węgla w 2023 roku, podobnie 
jak wcześniej złożyć go można 
osobiście w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Hrubie-
szowie, ul. B. Prusa 8, piętro I, 
pok. nr 12, bądź za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej 
opatrzonym kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym albo pod-
pisem. Wnioski przyjmowane 
będą do 28 lutego 2023 roku. 
Składając wniosek pamiętać 
należy, że również w tym roku 
o kolejności zakupu węgla de-
cydować będzie kolejność jego 
złożenia. Ponadto w przy-
padku gospodarstw domo-
wych, które kwalifikowały się 

do zakupu węgla na zasadach 
preferencyjnych w okresie do 
31 grudnia 2022 roku a o to nie 
wnioskowały, przysługujący im 
za ten okres limit dolicza się do 
limitu 1,5 t na 2023 rok.

Nieodpłatna pomoc
prawna w gminie Hrubieszów
Od początku tego roku miesz-
kańcy gminy Hrubieszów mogą 
skorzystać z nieodpłatnej po-
mocy prawnej, jaką udziela Sto-
warzyszenie Inicjatyw Wschod-
nich w Hrubieszowie. Punkty 
zlokalizowane są w Hrubieszo-
wie (ul. Rynek 36) i w świetlicy 
wiejskiej mieszczącej się w Bro-
dzicy. Pomoc udzielana jest 
raz w tygodniu, cztery godziny 
w ustalony dzień.  Oferta skiero-
wana jest do wszystkich miesz-
kańców gminy Hrubieszów 
i powiatu hrubieszowskiego, 
którzy nie są w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej, w tym także dla: dzie-
ci, młodzieży i seniorów. Zakres 

świadczonego poradnictwa nie 
obejmuje, co prawda udziału 
w sprawach, ale odwiedzający 
punkt mogą liczyć na pomoc 
w przygotowaniu wniosku o ad-
wokata albo radcę prawnego 
z urzędu. Najprostszą formą 
kontaktu jest umówienie się te-
lefonicznie na konkretny dzień 
i godzinę, tel. +48 605 085 714. 
Punkt w Brodzicy prowadzony 
jest w ramach realizowanego 
przez Stowarzyszenie Inicjatyw 
Wschodnich w Hrubieszowie 
projektu pn.: „Sprawna organi-
zacja, sprawne działania”, który 
swoim zasięgiem obejmuje rów-
nież gminę Horodło, gdzie też 
funkcjonuje punkt poradnictwa, 
uruchomiony dla mieszkańców 
tej gminy. Ponadto w roku bie-
żącym planowany jest rodzinny 
Piknik poradniczy propagujący 
pomoc prawną w powiecie hru-
bieszowskim.
We wszystkich punktach, porad 
prawnych udzielają doświad-
czeni prawnicy: adwokat Mag-
dalena Kusik-Balicka i radca 
prawny Małgorzata Dąbek.

Artykuł nadesłanyPrzekazanie sprzętu (fot: arch. Gminy Hrubieszów)

Węgiel (fot: arch. Gminy Hrubieszów)

(fot: arch. Gminy Hrubieszów)
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Przedstawienie Teatrzyku Kukiełkowego 
Jacy-Tacy pt. „Baśń o dwunastu miesiącach”

Teatrzyk kukiełkowy „Jacy-Ta-
cy” powstał w październiku 2019 
roku przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Hrubieszowie z sie-
dzibą  w Wołajowicach. Była to 
inicjatywa dofinansowana ze 
środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu Dom 
Kultury + Inicjatywy lokalne 2019. 
W przedsięwzięcie zaangażowa-
ni są członkowie Stowarzyszenia 
Społeczno - Kulturalnego „Swoje 
Chwalimy” przy wsparciu naszego 
GOK-u.
Teatrzyk kukiełkowy został stwo-
rzony samodzielnie od podstaw, 
czyli od skonstruowania para-
wanu i tworzenia kukiełek po 
własnoręczne szycie strojów 
oraz umawianie kalendarza 
występów. Teatrzyk jest wielo-
pokoleniowy, tworzą go dzieci, 
młodzież, dorośli oraz seniorzy.
Jacy-Tacy zadebiutowali przed-
stawieniem pt. „O Krakowia-
ku i Krakowiance”, jednak to 

dzięki „Opowieści wigilijnej” od-
nieśli największy sukces i roz-
głos.
Najnowsze przedstawienie pt. 
„Baśń o dwunastu miesiącach” 
obejrzało już setki widzów, za-
równo tych małych jak i doro-
słych. Jest to opowieść o dziel-
nej sierotce Jagódce nękanej 
przez złą i chciwą macochę oraz 
jej córę. Dziewczynce pomagają 
Miesiące i jak to zwykle w baj-
kach bywa – wszystko kończy 
się szczęśliwie. Przedstawienie 
kukiełkowe urozmaicono o rolę 
postaci Pór Roku, które zostały 
zagrane na żywo. 
„Baśń o dwunastu miesiącach” 
cieszyła się dużym zaintereso-
waniem. Przedstawienie obej-
rzeli uczniowie ze Szkół Pod-
stawowych w Moniatyczach, 
Ślipczu z/s w Kozodawach, Na-
brożu, Mirczu oraz Uchaniach. 

Malwina Filańska-Marcych
GOK Wołajowice

Królowa Zima z gurpą dzieci (fot: GOK Wołajowice)

Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały przedstawienie (fot: GOK Wołajowice)

Przedstawienie wszystkim się podobało (fot: GOK Wołajowice)

Warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka
Święto Babci i Dziadka to dzień 
niezwykły, pełen uśmiechów, 
wzruszeń i radości. Z tej okazji 
w Szkole Podstawowej w Hu-
synnem odbyły się warsztaty 
dla dzieci, podczas których zo-
stały wykonane laurki metodą 
scrapbookingu. Jest to przede 
wszystkim metoda ozdabiania 
stron albumów fotograficznych 
i kartek okolicznościowych. 
Podstawowymi materiałami do 

ozdabiania są: kolorowy papier, 
nożyczki do wycinania profi-
lu, ćwieki, ozdobne nity, urzą-
dzenia do ich mocowania, klej, 
elementy wycięte na specjalnej 
maszynie. Uczniowie wykonali 
laurki, które wraz z najlepszymi 
życzeniami wręcza swoim Bab-
ciom i Dziadkom.

Malwina Filańska-Marcych
GOK Wołajowice

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Husynnem wykonują laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka (fot: GOK Wołajowice)Dzieci wykonują laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka (fot: GOK Wołajowice)
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Świąteczne warsztaty z szycia krasnali 
w bibliotekach
Święta Bożego Narodzenia to 
szczególny czas. Już od pierw-
szych dni grudnia w bibliote-
kach gminy Hrubieszów za-
gościła świąteczna atmosfera. 
Biblioteka Publiczna w Ste-
fankowicach i Dziekanowie 
wspólnie z sołtysami swoich 
wsi zaprosiła mieszkańców na 
świąteczne warsztaty szycia 
krasnali. Zajęcia poprowadziła 
Iwona Tatarek z Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Moniatyczach. 
Pod jej okiem powstało wiele 
pięknych prac. Warsztaty z szy-
cia krasnali odbyły się również 

w Czerniczynie, a przeprowa-
dziła je miejscowa bibliotekarka 
Iga Śnieg-Wójcicka. Świątecz-
ne krasnale są tak urocze i za-
bawne, że wywołują uśmiech 
na każdej twarzy. Idealnie na-
dają się do dekoracji, dlatego 
z pewnością zdobiły mieszkania 
w okresie Świąt Bożego Naro-
dzenia. Warsztaty były dosko-
nałą okazją do świetnej zabawy 
oraz niezwykłą lekcją kreatyw-
ności i zdolności manualnych.

Grażyna Smaga
Biblioteka Publiczna 

w Stefankowicach.
Krasnale wykonane podczas warsztatów (fot.: Biblioteka Publiczna w Stefankowicach)

XVII Przegląd Zespołów Śpiewaczych 
,,Kolędy i Pastorałki”

29 stycznia 2023 r. pod patro-
natem Wójta Gminy Hrubie-
szów Tomasza Zająca w Szkole 
Podstawowej im. Papieża Jana 
Pawła II w Moniatyczach od-
był się XVII Przegląd Zespołów 
Śpiewaczych ,,Kolędy i Pastorał-
ki”. Wzięło w nim udział: dwu-
dziestu solistów - dziewięciu 
w kategorii wiekowej 5-10 lat 
oraz”jedenastu w kategorii 11-17 
lat, cztery kluby seniora i trzy-
dzieści pięć zespołów. W sumie 
ponad 450 uczestników.
Komisja Konkursowa w skła-
dzie: Alicja Zawadzka, Mag-
dalena Stopa oraz Paulina Ba-
naszek, miała trudne zadanie 
z wyłonieniem zwycięzcy. Pani 
Alicja Zawadzka jest kierowni-
kiem zespołu ,,To i Owo na Lu-
dowo” z Gródka. Zespół powstał 
w 2006 roku i odnosi sukcesy 
w licznych konkursach. W swo-
im repertuarze posiadają mie-
dzy innymi piosenki rozrywko-
we i biesiadne. Magdalena Stopa 

jest wokalistką, kompozytorką, 
aranżerką, solistką w zespole 
,,Razem za Jezusem”, dyrygent-
ką w ,,Gospeople”, założyciel-
ką i członkinią zespołu ,,Boże 
Stopy” oraz projektu wokalno 
- instrumentalnego ,,Magdale-
na Stopa Capella”. Od 2003 roku 
wykłada Wokalistykę Jazzową 
na wydziale artystycznym Jazz 
i Muzyka Estradowa UMCS 
w Lublinie. Paulina Banaszek 
jest autorką piosenek, woka-
listką w zespole ,,Energy Girls”, 
który jest jedynym takim pol-
skim bandem w skład, którego 
wchodzą same kobiety.  Pierw-
szy utwór zespół wydał w 2018 
roku, a na swoim koncie ma już 
10 autorskich utworów. 
Po przesłuchaniu wszystkich 
uczestników Komisja Konkur-
sowa wyłoniła zwycięzców oraz 
przyznała wyróżnienia juror-
skie. Pojawiły się także nagrody 
specjalne od Dyrektor Cukrowni 
Werbkowice Maryli Symczuk. 

W kategorii Soliści oraz podka-
tegorii 5-10 lat przyznano:
I miejsce- Antonina Burcon
II miejsce- Rozalia Tabała
III miejsce- Sara Grodska 
Nagroda Specjalna Dyrektor Ma-
ryli Symczuk- Katarzyna Szym-
ko
W podkategorii 11-17 lat:
I miejsce- Jan Szwal
II miejsce- Emilia Tabała 
III miejsce- Martyna Hajduk
Wyróżnienie Jurorskie- Ewelina 
Walat
W kategorii Kluby Seniora:
I miejsce- Klub Złotego Wieku - 
Hrubieszowski Domu Kultury
Wyróżnienie – Biedronki - Klu-
bu Seniora ze Ślipcza
W kategorii Zespoły:
I miejsce - Na Granicy – Placów-
ka Straży Granicznej w Hrubie-
szowie
II miejsce ex aequo- Kapela Mi-
recka  (Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Mirczu) oraz Wojsławianie 
(Gminne Centrum Kultury Spor-
tu i Turystyki w Wojsławicach)
III miejsce ex aequo- Zespół 
Wokalny Echo (Gminny Ośrodek 
Kultury w Starym Zamościu) 
oraz Czerwona Jarzębina z Ro-
zięcina (Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Starym Zamościu)
Nagrody Specjalne Dyrektor 
Maryli Symczuk:
Młode Wilki 3 Gromada Zuchowa 
im. Marii Konopnickiej (Gminny 
Ośrodek Kultury w Uchaniach) 
oraz Niepokorni (Gminny Ośro-
dek Kultury w Trzeszczanach)

Wyróżnienia:
Staszicowska Zorza (Gminny 
Ośrodek Kultury w Uchaniach), 
Na Jeden Raz (Gminny Ośro-
dek Kultury w Hrubieszowie 
z siedzibą w Wołajowicach), 
Polanie (Gminny Ośrodek Kul-
tury w Hrubieszowie z siedzibą 
w Wołajowicach) oraz Arabe-
ska (Gminny Ośrodek Kultury 
w Mirczu)
Wyróżnienia Jurorskie:
Serenada (Centrum Kultural-
no-Konferencyjne w Dołhoby-
czowie), Pogranicze (Centrum 
K u l t u r a l n o - K o n f e r e n c y j n e 
w Dołhobyczowie), Załoga Ko-
smos (Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Hrubieszowie z siedzibą 
w Wołajowicach), Nadbużanie 
(Gminny Ośrodek Kultury w Ho-
rodle), Górzanki (Gminny Ośro-
dek Kultury w Werbkowicach), 
Kobylanki (Koło Gospodyń 
Wiejskich w Koble), Wrzos 

(Centrum Kulturalno - Konfe-
rencyjne w Dołhobyczowie), 
Zuzanki (Gminny Ośrodek Kul-
tury w Hrubieszowie z siedzibą 
w Wołajowicach) oraz Jagiellon-
ki (Gminny Ośrodek Kultury 
w Horodle).
Organizatorem XVII Przeglądu 
Zespołów Śpiewaczych ,,Ko-
lędy i Pastorałki” był Gminny 
Ośrodek Kultury w Hrubieszo-
wie z/s w Wołajowicach przy 
współpracy ze Szkołą Podsta-
wowa im. Papieża Jana Pawła II 
w Moniatyczach.
Dziękujemy wszystkim za udział 
w Przeglądzie, a zwycięzcom 
jeszcze raz serdecznie gratulu-
jemy. 
XVII Przegląd Zespołów Śpie-
waczych ,,Kolędy i Pastorałki” 
był pierwszym.

GOK Wołajowice

Zwycięzcy (fot: GOK Wołajowice)

Komisja konkursowa (fot: GOK Wołajowice)
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Biblioteka to nie tylko książki

Biblioteka w Kosmowie nie tyl-
ko wypożycza książki na miej-
scu, ale jest także biblioteką 
mobilną. Odwiedza przedszko-
la, aby już najmłodsi mogli za-
cząć swoją przygodę z książką. 
Na „Spotkaniu z bajką” czytamy, 
malujemy, rozmawiamy. Pro-
wadzone są kreatywne warsz-
taty dotyczące różnej tematyki 
np. „Święto Pieczonego Ziemnia-
ka”, „Kartka Świąteczna”. Bierze 
też udział w różnych nietypo-
wych świętach takich jak np. 
„Dzień postaci z Bajek”, podczas 

którego dzieci musiały dopaso-
wać bohatera do książki, było 
przy tym mnóstwo radości i za-
bawy. Za udział w zajęciach każ-
dy przedszkolak otrzymuje słod-
ki upominek w postaci cukierka 
lub lizaka. Najbardziej wytrwali 
i pracowici mogą otrzymać na-
grodę specjalną.

Małgorzata Samonek
Biblioteka Publiczna

w Kosmowie
Warsztaty z wykonywania kartki bożonarodzeniowej poprowadziła Małgorzata Samonek z BP w Kosmowie

(fot.: GOK Wołajowice)

Przedszkolaki wykonują kartkę świąteczną (fot.: GOK Wołajowice)

III Sąsiedzkie Kolędowanie w Kozodawach

7 stycznia 2023 roku w Świe-
tlicy Wiejskiej w Kozodawach, 
Stowarzyszenie Społeczno Kul-
turalne „Swoje Chwalimy” zor-
ganizowało wspólne śpiewanie 
kolęd. Jest to cykliczne wyda-
rzenie organizowane już trzeci 
rok z rzędu pod nazwą „Sąsiedz-
kie Kolędowanie”, ma charakter 
otwarty i każdy sąsiad z bliższej 
lub dalszej miejscowości jest 
zawsze mile widziany. W tym 

roku spotkanie urozmaicono 
o poczęstunek w postaci trady-
cyjnych, wigilijnych potraw. Był 
to piękny i magiczny wieczór, 
a świąteczna atmosfera sprawi-
ła, że wspólne śpiewanie stało 
się wyjątkowym, niezapomnia-
nym przeżyciem.

Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne

„Swoje Chwalimy”

(fot.: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Swoje Chwalimy”)

(fot.: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Swoje Chwalimy”)
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 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  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)/ 

Eko-żywioły (2 i 4 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




