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„Park Przemysłowy Lubaczów - Brama
na Wschód” - Konferencja Gospodarcza
Gmina Miejska Lubaczów prowadzi aktywną politykę przyciągania inwestorów czego
efektem jest stworzenie Parku
Przemysłowego
Lubaczów.
Obszar ten zlokalizowany jest
w północno-wschodniej części miasta przy ul. Technicznej
i zajmuje teren około 24 ha,
uzbrojony w niezbędną infrastrukturę z przeznaczeniem
pod przemysł oraz usługi.
W grudniu 2016 roku ów obszar inwestycyjny typu „greenfield” został włączony do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Euro-Park Mielec, w której
obowiązuje maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy publicznej, tj.: 50% dla
dużych przedsiębiorstw, 60%
dla średnich przedsiębiorstw
oraz 70% dla małych przedsiębiorstw.
2 marca 2017 r. w Miejskim
Domu Kultury w Lubaczowie
odbyła się konferencja gospodarcza
„Park
Przemysłowy
Lubaczów - Brama na Wschód”,
która zgromadziła grono gości i
ekspertów w dziedzinie zarządzania działalnością inwestycyjną, pracujących na terenie
województwa podkarpackiego,
kraju oraz sąsiadów z Ukrainy. Konferencja składała się
z dwóch sesji, po zakończeniu
których zainteresowani mogli
odbyć wizytę studyjną w Parku Przemysłowym Lubaczów.
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Burmistrz Lubaczowa Krzysztof Szpyt

Przed rozpoczęciem konferencji zaprezentowano pokaz
laserów. Moderatorem podczas spotkania była Krystyna
Olesińska z biura prasowego Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu. Wśród prelegentów znajdowali się m.in.:
Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, który mówił
o „Planach rozwoju gospodarczego Polski, wspieraniu biznesu,
zadaniach
Polskiego
Funduszu Rozwoju”, Krzysztof
Ślęzak, Dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu, szef Specjalnej

Strefy Ekonomicznej Euro-Park
Mielec, którego wystąpienie
dotyczyło „Uwarunkowań procesu inwestycyjnego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz
wykorzystaniu przysługujących
inwestorom ulg”, Ihor Nykołyn,
Dyrektor Stowarzyszenia Parków Przemysłowych Ukrainy,
który podczas wystąpienia zaprezentował „Perspektywy rozwoju sieci parków przemysłowych na Ukrainie oraz kwestii
inwestowania na Ukrainie”.
Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz w rozmowie z Katolickim
Radiem Zamość podkreśliła

walory regionu gospodarczego,
w którym znajduje się miasto
Lubaczów:
- Zdajemy sobie wszyscy sprawę
z tego, że ten teren jest strategiczny
nie tylko z punktu widzenia Podkarpacia, nie tylko województwa
ale też, przede wszystkim Polski.
Jesteśmy województwem przygranicznym, Lubaczów znajduje się w
powiecie przygranicznym. W kontekście współpracy transgranicznej szalenie ważne jest, aby teren
ten się rozwijał. Poza tym ogromne
bogactwo tego terenu: złoża siarki,
Kresowa Osada, bogactwo kulturowe, które dzisiaj staje się marką

i takim towarem eksportowym
Lubaczowa, województwa ale też
Polski warto wydobyć, warto w to
inwestować i warto pomóc temu
regionowi.
Władysław Ortyl, Marszałek
Województwa
Podkarpackiego podkreślił, że Lubaczów jest
miejscem, które posiada potencjał inwestycyjny:
- Lubaczów to miejsce do którego powinien trafić inwestor,
tym bardziej, że jego położenie jest bardzo ciekawe geograficznie i gospodarczo. Bliskość
Ukrainy, przejścia Budomierz
i Hruszów, no i wreszcie ważne
inwestycje, które chcemy jako Samorząd Województwa Podkarpackiego tu ulokować. Obwodnice
Lubaczowa, Cieszanowa, Oleszyc,
to są te rzeczy, które będą poprawiały jakość tkanki infrastruktury,
CIĄG DALSZY NA STR. 3
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Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Rodziny Polskie Rodzinom Syryjskim
Dołącz do akcji Rodzina Rodzinie i wesprzyj rodziny
poszkodowane w wyniku działań wojennych w Syrii.

JAK MOŻESZ POMÓC?
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Dołącz do zbiórki dla rodziny

Zostań patronem rodziny

Wykonaj gest solidarności

Wypełnij deklarację pomocy finansowej dla konkretnej potrzebującej
rodziny na okres 6 miesięcy. Sam
wybierz kwotę, jaką chcesz wesprzeć tę rodzinę, a którą co miesiąc
będziesz wpłacać na wskazane konto. Nie martw się, jeśli potrzeby rodziny przerastają Twoje możliwości
– na pomoc dla konkretnej rodziny
składają się deklaracje od kilku darczyńców. Możesz też złożyć deklarację jako rodzina, parafia, diecezja,
wspólnota, firma.

Zadeklaruj pomoc konkretnej rodzinie w całej potrzebnej jej wysokości
i w ten sposób zostań jej finansowym patronem.
Będziesz wspierać tę rodzinę przez
6 miesięcy poprzez comiesięczne
wpłaty na jej rzecz.
Taka deklaracja wsparcia może pochodzić od osoby fizycznej, rodziny,
stowarzyszenia, firmy, parafii, diecezji.

Dokonaj
jednorazowej
wpłaty
w dowolnej wysokości. Nie musisz
podejmować długofalowego zobowiązania, żeby włączyć się w pomoc
dla potrzebujących rodzin. Twoja
wpłata zostanie przeznaczona na
uzupełnienie brakujących środków
dla rodzin lub objęcie pomocą kolejnych poszkodowanych.
Wpłaty możesz dokonać poprzez
stronę internetową:
rodzinarodzinie.caritas.pl/
wspieram/

KOMU POMAGAMY?
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Syryjczycy w Aleppo

Uchodźcy z Syrii w Libanie

Ubodzy Libańczycy

Na terenie Libanu znajduje się
1,5 miliona uchodźców z Syrii.
500 tysięcy z nich to dzieci, z których połowa pozbawiona jest dostępu do edukacji.
Żyją oni przede wszystkim w nieformalnych obozowiskach albo
w opuszczonych domach.
Coraz trudniej jest pomagać, gdyż
fundusze się kończą, a zmęczenie
i znużenie społeczeństwa libańskiego narasta.
Liban powoli nie wytrzymuje
już 5-letniego obciążenia wojną
i taką liczbą uchodźców.
Liban jest bardzo drogim krajem,
więc kiedy oszczędności się kończą, uchodźcy żyją zdani na opiekę Caritas czy innych organizacji
pomocowych.

Napływ uchodźców do Libanu
spowodował zubożenie prawie
50% społeczeństwa libańskiego,
które przyjęło największą liczbę
uchodźców w stosunku do liczby
mieszkańców i powierzchni kraju. Ponad 500 tys. Libańczyków
z 4 mln obywateli żyje w skrajnej
nędzy.
W Libanie nie istnieje żaden system pomocy społecznej, a opieka
zdrowotna jest płatna. W społeczeństwie narastają konflikty. Stopa bezrobocia w Libanie wynosi
25% (w Europie 9,6%). Niektórzy
biedni Libańczycy proszą, by zakwalifikować ich jako Syryjczyków, bo wtedy dostaną pomoc.
Czują się zapomniani przez świat.
Liban jest bardzo drogim krajem,
ponad 150% droższym niż Polska.
Minimalne utrzymanie rodziny
kosztuje 1000 USD. Znaczącym
kosztem biednych rodzin jest
opłata za szkołę, która również jest
płatna. Obecnie ten właśnie koszt
staje się bardzo ważny, bo dobra
edukacja zapewnia pracę, a przez
to trwanie rodziny.
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80% Syryjczyków żyje w ubóstwie, co trzecie gospodarstwo
domowe jest zadłużone. Pomocy
humanitarnej potrzebuje ponad 13
milionów ludzi, w tym 6 milionów
dzieci z 18 mln obecnych mieszkańców Syrii.
Wskutek wojny ponad 4,8 miliona osób uciekło z kraju, a liczba
uchodźców wewnętrznych w Syrii
szacowana jest na co najmniej 6,5
miliona. Rodzinom brakuje pieniędzy, by zaspokoić podstawowe
potrzeby – zapłacenie za wynajem
jakiegokolwiek schronienia po
ucieczce z własnego domu i za dostęp do prądu w postaci jednej żarówki i skorzystania z pralki kosztuje prawie połowę tego, co udaje
im się zarobić. Im dłużej trwa wojna i państwo jest dewastowane,
tym bardziej drożeją wszystkie
usługi. W skrajnie trudnej sytuacji
znajdują się mieszkańcy miasta
Aleppo, którzy poza ubóstwem
i niepewnością, zmagają się ze
skutkami trwających działań wojennych w postaci ciągłych ostrzałów rujnujących miasto i powodujących straty w ludziach.
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SYTUACJA W SYRII
Wojna w Syrii toczy się od ponad pięciu lat. Nie ma pełnych statystyk dotyczących liczby ofiar śmiertelnych
tego brutalnego konfliktu – według
różnych szacunków jest to między
250 000 a 500 000 osób. Pomocy
humanitarnej potrzebuje ponad
13 milionów ludzi, w tym 6 milionów
dzieci. Przed wojną w Syrii mieszkały około 23 miliony osób. Wskutek
wojny połowa syryjskiej populacji
zmuszona została do opuszczenia
swoich domów – ponad 4,8 miliona osób uciekło z kraju, a liczba
uchodźców wewnętrznych w Syrii szacowana jest na co najmniej
6,5 miliona. 4,5 miliona osób żyje
w obszarach dotkniętych bezpośrednio działaniami wojennymi,
do których bardzo trudno dotrzeć
z pomocą. 80% Syryjczyków żyje
w ubóstwie, co trzecie gospodarstwo domowe jest zadłużone, a szacowana długość życia od wybuchu
konfliktu spadła o 20 lat. Potrzeby
pomocy humanitarnej w samej Syrii
szacowane są na ponad 3 miliardy
dolarów w roku 2016.

Prawie 70% populacji nie ma dostępu do odpowiedniej jakości wody
pitnej, a w niektórych miejscach,
takich jak oblężone Aleppo, zasoby wód gruntowych są na wyczerpaniu. Za dostęp do wody trzeba
płacić duże kwoty, a możliwości
zarobkowe są minimalne. Ponad
2 miliony ludzi nie ma odpowiedniego schronienia, a 1,7 miliona
uchodźców mieszka w obozach lub
ośrodkach zbiorowych. 11 milionów
ludzi wymaga opieki medycznej. Co
3 osoba nie ma zaspokojonych podstawowych potrzeb żywieniowych,
a prawie 9 milionów osób potrzebuje
wsparcia żywnościowego z powodu
braków w dostępności produktów i
niezrównoważonej diety. Niedożywienie stwarza szczególne zagrożenie dla dzieci – ok. 90 000 dzieci
poniżej 5 roku życia jest skrajnie
niedożywionych, a w strefie ryzyka
są ponad 3 miliony dzieci, kobiet
w ciąży i karmiących. Co 4 dziecko
jest narażone na ryzyko zaburzeń
zdrowia psychicznego. 2 miliony
dzieci nie chodzą do szkoły.
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Wywiad

„Park Przemysłowy Lubaczów - Brama na Wschód”
- relacja z konferencji
CIĄG DALSZY ZE STR. 1

która tutaj ma miejsce. Cieszymy
się bardzo, że jest też duże zaangażowanie Stowarzyszenia Gmin
Powiatu Lubaczowskiego.
Krzysztof Szpyt, Burmistrz Miasta Lubaczów wyjaśnił znaczenie tematu konferencji „Brama
na Wschód”:

i małych przedsiębiorstw Ukraińskich, które już szukają miejsca na
trenie Unii Europejskiej, ale też niedaleko swojego kraju. Lubaczów
spełnia te wymagania pod względem położenia.
Patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa

R

- Ukierunkowaliśmy konferencję
pod nazwą „Brama na Wschód”,
ponieważ temat ten pojawił się
przy działaniach promocyjnych
oraz w myśleniu, jeśli chodzi o nasz
potencjał. To jest miejsce, gdzie
styka się biznes po dwóch stronach

Podkarpackiego,
Wojewoda
Podkarpacki, Polska Agencja
Inwestycji i Handlu „Invest In
Poland”, Polsko- Ukraińska Izba
Gospodarcza, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Rzeszowska
Agencja Rozwoju Regionalnego.

granicy. Jest tutaj zainteresowanie
przedsiębiorców, którzy myślą
o rynku wschodnim, chcąc jednak
zostać na rynku unijnym oraz prawie unijnym, a jednocześnie widzimy też zainteresowanie średnich

Patronatu medialnego udzielili:
Katolickie Radio Zamość, Polskie Radio Rzeszów, TVP3 Rzeszów, Życie Podkarpackie oraz
elubaczow.com.
Anna Głowacka
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„Wieczne jest to, co mówi o Bogu...”
O wartości przeszłości, bogactwie kryjącym się w spuściźnie ojców, a także najnowszym projekcie
o zagadkowym tytule „TU”, z muzykiem sceny chrześcijańskiej, Mateszuszem MATE.O Otrembą
rozmawiała Anna Niderla.
Anna Niderla: Jest pan muzykiem, gitarzystą, kompozytorem. Na Pana koncie jest wiele
projektów muzycznych, ale ten
ostatni - płyta „Pieśni naszych
ojców” jest wyjątkowy, inny od
poprzednich. Co stanowi zawartość tej płyty?
Mate.o: Rzeczywiście to inna
płyta od tych, które nagrywałem
wcześniej, bo nie jest to autorski album. Sięgnąłem do bogatej
i wspaniałej tradycji kościoła, na
przestrzeni wieków, również kontynentów, ale na pewno tradycji
kościoła różnych narodów i różnych konfesji. Najstarszy tekst,
który śpiewamy Te Deum Laudamus pochodzi z czwartego wieku, ale z muzyką napisaną znacznie później i śpiewaną do dzisiaj
przez górali z Trójwsi Beskidzkiej. Album ten powstał, najpierw
w moim sercu, około 6 lat temu.
Jako człowiek piszący aktywnie
i tworzący piosenki pomyślałem, że bardzo bylibyśmy biedni, gdybyśmy nie sięgali po to, co
w tradycji jest żywe. A żywe w tradycji jest to, co jest wieczne, zaś
wieczne jest to, co mówi o Bogu.
I to jest piękne, że patrząc na tradycję widzimy Boże działanie,
które po prostu się materializowało w twórczości przeróżnych
artystów, poetów, kompozytorów.
I ja po taką malutką kropelkę sięgnąłem, wybierając kilkanaście
pieśni i zapraszając do nagrania
tego albumu kilkunastu wspania-

łych instrumentalistów oraz Mirka Stępnia jako współproducenta
tego albumu i autora większości
aranżacji. Powstało coś, co dla
mnie jest również niezwykłe. To
fuzja wrażliwości różnych muzyków wokół tradycyjnych, pięknych
melodii i bardzo głębokich, ważnych tekstów.
Co stanowi największą wartość
tego albumu dla Pana jako muzyka?
Dla mnie odkrywanie starych pieśni było wielką przygodą. Z jednej
strony było to przypominanie sobie tego, co pamiętam z dzieciństwa, co śpiewali moi dziadkowie
i rodzice, co śpiewaliśmy razem.
To był zachwyt nad pięknem
współistnienia tej formy muzycznej, razem z formą tekstową. To
było coś niecodziennego. Dzisiaj
zdarza się to bardzo rzadko, by autorzy zadali sobie tyle trudu, mieli
taki warsztat i taką determinację,
by tak głęboko i w sposób tak znaczący wyrażać myśl muzyczną
i tekstową. Dlatego nie tylko dla
mnie, ale i dla wszystkich muzyków, to było doświadczenie piękne muzycznie, ale też duchowo.
Te pieśni to współistnienie głębokich duchowych tekstów i bardzo
pięknie napisanej muzyki.
Trzeba mieć sporo odwagi, by
wziąć na warsztat teksty i muzykę, które powstały wiele wieków
temu i odczytywać je na nowo.
Jak się pracuje nad takimi utworami?

Myślę, że trzeba mieć odwagę,
żeby wyruszyć w taką osobistą podróż, bo kiedy się raz w nią wyruszy to później już samemu inaczej
się tworzy. Ktoś kiedyś powiedział,
że nie studiujemy architektury katedr po to, żeby dzisiaj takie same
budować, ale żebyśmy z mądrością, wiedzą i głęboką świadomością wiedzieli jak budować dzisiaj.
Czyli nie wracamy do tego, co było,
aby robić to samo, ale żeby wyciągnąć wnioski dla siebie. I dla mnie
to była piękna przygoda muzyczna. Razem z autorami aranżacji,
Mirkiem Stępniem i Pawłem „Bzimem” Zareckim, mieliśmy możliwość, nie uroniając nic z piękna
melodii i akcentów muzycznych,
które są w połączeniu tekstu
i melodii, harmonizować te pieśni,
utrzymując ich piękno, lekkość,
majestatyczność. Chcieliśmy, zachowując charakter tych pieśni,
zagrać je współcześnie. Na tym
albumie grają jazzmeni, rockmeni,
muzycy folkowi, śpiewają chóry...
Jest to fuzja wielu różnych stylistyk muzycznych, więc dla mnie
ta odwaga była związana najpierw
z tym poszukiwaniem. Trzeba
mieć odwagę, żeby poszukiwać
i nie zadowolić się tym, co jest tu
i teraz. Te wszystkie pieśni są dla
mnie piękne – i ta, którą zaczynamy, irlandzka pieśń z VI wieku
On moim Panem, ale i ta z XX wieku
więzienna pieśń Dietricha Bonhoeffera, napisana przez niego kilka
tygodni przed śmiercią. Każda

z pieśni z tej płyty jest dla mnie
bardzo ważna. Jedna z nich odróżnia się tym, że tekst jest stary, bo to
jest pieśń Jana Kochanowskiego
Czego chcesz od nas Panie, do której
miałem ogromną przyjemność napisać współczesną muzykę.
Spojrzenie na przeszłość, na
spuściznę przodków, ojców, nawet na rodziców z wdzięcznością
i zachwytem wymaga dojrzałości.
Dla mnie jak i myślę dla każdego
z nas spojrzenie w przeszłość
może mieć wiele różnych „głębokości”, bo patrząc w przeszłość
bardzo często zaczynamy cierpieć. Zaczyna nas boleć to wysłowione i niewysłowione cierpienie
- dysfunkcje, zranienia, jakiś ból
w rodzinie, małżeństwie dziadków, pradziadków. Myślę, że odczuwamy to bardziej lub mniej
świadomie, że czegoś nam brakuje, że czegoś nam nie dostaje.
I to sięganie w przeszłość często
dla wielu moich znajomych łączy
się z bólem. I to dobrze. Dla osoby
wierzącej w Boga to dobrze, bo to
jest konfrontujące. Wówczas człowiek wie, z czego może zacząć się
oczyszczać i czym napełniać, jak
może przebaczać, jak może przyjąć przebaczenie, jak może przyjąć
napełnienie prawdą, prawdą przez
duże „P”, w miejsce właśnie tych
zmurszałych dziedzin życia. Dla
mnie ta wycieczka w przeszłość
to dziękowanie, bo mam za co
dziękować i to nie tylko w kontek-

ście mojej najbliższej rodziny, ale
w kontekście dziedzictwa ojców
wiary, czyli ludzi, którzy mieli
żywą wiarę w Boga. I to osobiste
doświadczenie Boga potrafili przenieść na doświadczenie wspólnoty przez to, że tworzyli sztukę.
Tworzyli i pisali pieśni, które były
dla całych pokoleń ogromnym bogactwem i treścią modlitwy osobistej i wspólnotowej. Dla mnie ta
podróż jest związana z potrzebą
pogłębienia samego siebie, nauczenia się czerpania pewnych inspiracji, wyciągania wniosków dla
swojego osobistego życia. Również dla mnie jako muzyka jest
to bardzo motywujące i chociaż
wcześniej myślałem o tym, nie byłem na tyle dojrzały, by świadomie
ruszyć w tę podróż. Chciałem też
moim synom pokazać jak bogate
i wielkie jest nasze, również ich,
to duchowe dziedzictwo. I tę płytę nagrywałem również z myślą
o nich.
Na okładce jest zdjęcie ojca z synami. To nie przypadek...
To nie jest przypadek. To był nasz
wspaniały wyjazd rodzinny, urodzinowy mojej żony. Autorką tej
fotografii okładkowej jest Natalia [Niemen – przyp. red.], moja
żona. Ja stoję tam razem z moimi
synami i patrzymy przed siebie w
przyszłość - z nadzieją, z wdzięcznością, z zachwytem nad Bogiem.
Pana muzyka i śpiewanie od samego początku nie były sztuką
dla sztuki, śpiewaniem dla sa-

Drodzy Przyjaciele!
Katolickie Radio Zamość jest powołane do służby. Służy przede wszystkim
słuchaczom informacjami, reportażami, modlitwą, katechezą, audycjami, transmisjami i dobrym słowem,
ale też pełni różnorakie funkcje promocyjne i edukacyjne. Aby ta działalność mogła być jak najbardziej owocna chcielibyśmy zaprosić 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 oddziale
banku lub na poczcie

Wierzymy, że poprzez Państwa zaangażowanie będziemy mogli jeszcze dynamiczniej rozwijać Katolickie Radio Zamość. Za każdą pomoc już dzisiaj serdecznie dziękujemy!
ks. Krystian Bordzań
dyrektor i zespół Radia
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Wywiad

mego śpiewania. To zawsze było
uzewnętrznienie relacji z Panem
Bogiem.
Sztuka jest zawsze na temat.
W moim przypadku jest tak, że
są dla mnie tematy ważniejsze
i mniej ważne. One zawsze są
przedstawiane w jakimś konkretnym kontekście i istnieje szansa, że wtedy ta sztuka jest również dobra. Moje doświadczenie
wiary, które emanuje na różne
dziedziny mojego życia, na moje
małżeństwo, rodzicielstwo, ojcostwo, staram się opisywać w mojej
twórczości. Czasami ta twórczość
jest bardziej konfesyjna, wychwalająca Boga, a czasami jest bardziej
autorska, opisująca różne rzeczywistości mojego życia. Ale wszystko ma wspólny fundament. To jest
pisanie z perspektywy człowieka,
który wierzy Bogu.
Nad czym pracuje Pan obecnie?
Obecnie pracuję nad bardzo fascynującym mnie projektem. Po
nagraniu płyty „Pieśni naszych
ojców” przyszedł czas na tworzenie, na pisanie „tu i teraz”. Od roku
pracuję z grupą moich przyjaciół
w projekcie, który nazwaliśmy
Matte.o TU, a TU to skrót od „totalnego uwielbienia”. To jest pierwszy album, który nagrałem wiele
lat temu, a TU dlatego, że w tym
projekcie wszystko co piszemy,
co tworzymy, chcemy, żeby było
o Nim. O tym, jaki jest Bóg, Jego

charakter, jaka jest Jego natura,
Jego plan. Jest to muzyka uwielbienia. I już na dniach wchodzimy
do studia, żeby nagrywać album.
Przez całą wiosnę będzie trwał ten
proces twórczy, nagraniowy, no
i mamy nadzieję, że późną wiosną,
może w maju, ukaże się album.
Czekamy zatem na tę płytę. Jest
Pan prywatnie mężem Natalii
Niemen. Dwoje muzyków pod
jednym dachem - jak to wpływa
na twórczość?
Na twórczość wpływa bardzo dobrze, bo wiele się uczymy od siebie. Na pewno wiele uczę się od
Natki, dlatego że rozmawiamy o
tym, co robimy, rozmawiamy dużo
o naszym warsztacie muzycznym,
więc wiele korzystam od Natalki.
Ona jest świetną wokalistką i też
całkiem niezłym pedagogiem, bardzo wymagającym ode mnie, więc
muszę się sprężać. W sensie muzycznym to jest bardzo twórcze,
w sensie zawodowym jest to trudniejsze. Musimy bardzo uważnie
pracować, żeby kogoś nie zabrakło
w domu, by budować dom i rodzinę. To jest dla nas priorytet, a
szczególnie dla mojej żony. Ona to
bardzo mocno podkreśla. Nie ma
dla niej nic ważniejszego niż dom,
który tworzy razem ze mną. Później są inne rzeczy, czyli śpiewanie,
muzykowanie, plastyczenie, itd.
No właśnie, jest Pan jeszcze fotografem...

Tak, z wykształcenia nie jestem
muzykiem, muzykowałem sobie
od kiedy pamiętam i tak się zdarzyło, że ta pasja stała się moim
zajęciem na co dzień, zawodowo.
Ale z wykształcenia jestem fotografem. Świadomość komunikacji wizualnej towarzyszy mi przy
projektach moich okładek, także
we współpracy z innymi artysta-

mi, dla których też fotografuję.
W zanadrzu tworzę swój autorski zestaw. Powolutku od paru lat
buduję zestaw do przedstawienia
w formie wystawy.
Czyli niedługo możemy oczekiwać wernisażu?
Jak Bóg pozwoli to z wielką chęcią.
W takim razie z niecierpliwością
czekamy na płytę „Totalne uwiel-

bienie”, a może wkrótce będzie
nam również dane oglądać wystawę fotografii Mate.O. Dziękuję
serdecznie za rozmowę.
Dziękuję za rozmowę i pozdrawiam słuchaczy Katolickiego
Radia Zamość oraz czytelników
„Roztoczańskiego Głosu”.
Anna Niderla
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Dotacje do OZE na Lubelszczyźnie
Nastąpiło rozstrzygnięcie długo oczekiwanego konkursu, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie dla gmin,
które złożyły wnioski na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców. Wnioski opiewały na prawie miliard
złotych. Już na początku jasnym było, że nie wszystkie gminy wsparcie otrzymają.
Dofinansowanie dostało 108
gmin i to w nich będą realizowane inwestycje w kolektory
słoneczne do ogrzewania ciepłej
wody użytkowej, pompy ciepła i
instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej oraz
kotły na ekologiczne paliwa np.
biomasę.
Wsparciem objęto zarówno inwestycje ogromne, jak np. w gminie
Zamość, ponad 1000 kolektorów
słonecznych, jak i mniejsze jak np.
w gminie Biszcza, gdzie dofinansowano około 100 instalacji solarnych, 100 fotowoltaicznych oraz
100 kotłów na biomasę.
Czym są instalacje OZE i jakie korzyści przynoszą? Odnawialne
źródła energii to takie, których
wykorzystywanie nie wiąże się
z ich długotrwałym niedoborem,
ponieważ odnawiają się w stosunkowo szybkim tempie. Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy
m.in. promieniowanie słoneczne,
wiatr, opady, pływy i fale morskie
oraz geotermię. W Polsce odnawialne źródła energii zaspokajają około 5% zapotrzebowania na
energię. Ma się to jednak zmienić
do 2020 roku, ponieważ wytyczne
Unii Europejskiej dla Polski zobowiązują nasz kraj do podwyższenia tego wskaźnika do 20%.
Promieniowanie słoneczne jest
najobfitszym źródłem energii odnawialnej i jednocześnie najbardziej rozproszonym. Do niedawna
korzystanie z energii promieniowania słonecznego było mało opłacalne, ponieważ koszt założenia
takiej instalacji był bardzo wysoki.
Obecnie dzięki upowszechnieniu się paneli fotowoltaicznych,
wykorzystanie energii promieniowania słonecznego jest coraz
popularniejsze. Nowoczesne instalacje OZE mogą korzystać nie tylko
z pełnego nasłonecznienia, ale
również z promieniowania rozproszonego. Dzięki temu panele
słoneczne wytwarzają prąd w pochmurne i deszczowe dni, a nawet
podczas opadów śniegu. Promieniowanie słoneczne może być
również wykorzystywane przez
kolektory słoneczne, służące do
ogrzewania wody użytkowej.
W instalacjach można stosować
połączenie paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.
Kolejnym rozwiązaniem OZE jest
biomasa. Biomasa to ulegające
biodegradacji produkty, odpady,
pozostałości z produkcji rolnej,
leśnej i powiązanych gałęzi prze-

mysłu, w tym akwakultury i rybołówstwa. Do biomasy zaliczane
są także biogazy i ulegająca degradacji frakcja odpadów przemysłowych i komunalnych. Spalanie
biomasy jest dużo korzystniejsze
niż spalanie paliw kopalnych, ponieważ zawartość szkodliwych
pierwiastków jest w biomasie

panel o mocy 1kWp, który będzie
skierowany na południe, wytworzy około 900-1100 kWh energii
elektrycznej w ciągu roku. Typowa
rodzina zużywa około 2500 - 3500
kWh rocznie. Założenie 3 paneli
powoduje to, że praktycznie cała
energia elektryczna, z której korzysta, będzie pochodziła z insta-

elektrycznej, nie jest narażony na
zmieniające się stawki za przesył energii, ceny prądu, a także za
inne składowe wchodzące w skład
ostatecznej ceny, jaka widnieje na
rachunku.
Równie istotnym elementem jak
montaż jest zaprojektowanie takiej instalacji. Liderem rynku pro-

dużo niższa niż w przeciętnym
węglu. Biomasę spala się w specjalnie do tego przeznaczonych
kotłach i uzyskuje dzięki temu
energię cieplną. Do spalania biogazu służą instalacje mikrobiogazowni. Biogaz użyty do produkcji
energii elektrycznej i cieplnej pochodzi z rozkładu biomasy.

lacji fotowoltaicznej. Nadwyżki
energii można odsprzedać do zakładu energetycznego, który ma
obowiązek ją odkupić.
Kolejną korzyścią jest świadomość dbania o środowisko, które nas otacza. Fotowoltaika jest
bezpieczna dla środowiska, nie
generuje zanieczyszczeń powie-

jektów OZE na Lubelszczyźnie jest
firma GOLDSUN z Zamościa, która projektowała już instalacje m.in.
w gminach Biszcza i Zamość.
W gminie Zamość zaprojektowano tylko kolektory słoneczne do
ciepłej wody użytkowej. Zasada
działania kolektora jest bardzo
prosta. Promienie słoneczne pa-

Najbardziej opłacalną z instalacji
OZE jest instalacja fotowoltaiczna. Korzystanie z fotowoltaiki
przynosi konsumentowi mnóstwo korzyści. Najważniejszą jest
oszczędność kosztów związanych
z rachunkami za energię elektryczną. W zależności od wielkości
instalacji, produkuje ona określoną ilość prądu. Można założyć, że

trza, nie zużywa wody. Żywotność
paneli fotowoltaicznych dochodzi
do 30 lat, są one również biodegradowalne więc nie ma problemu
z ich składowaniem, po zakończeniu użytku.
Korzystanie z fotowoltaiki zapewnia również niezależność
energetyczną. Konsument nie jest
uzależniony od dostawcy energii

dając na kolektor nagrzewają płyn,
który znajduje się w jego wnętrzu. Ciepło z kolektora musi być
gdzieś przekazane i zgromadzone. Zazwyczaj miejscem magazynowania ciepła z kolektorów jest
duży zbiornik z wodą. Kolektor
znajdujący się na dachu i zbiornik
wody w piwnicy są połączone za
pomocą rurek. W rurach tych krą-

Instalacja fotowoltaiczna

Kolektor słoneczny

ży specjalny płyn. Ogrzany przez
kolektor płyn przepływa rurami
do zasobnika, gdzie podnosi jego
temperaturę. Są dwa typy kolektorów: płaskie oraz rurowe. Różnią się budową, ale oba działają
w podobny sposób, zamieniając
energię słońca na ciepło do ogrzania wody.
W gminie Zamość firma GOLDSUN
zaprojektowała kolektory płaskie, gdyż są one wydajniejsze dla
klienta indywidualnego. Kolektory płaskie (solary) są najbardziej
popularnym rodzajem kolektorów
na świecie i powszechnie montowanym z uwagi na wysoką wydajność, trwałość, a także niską cenę.
Znaczącą kwestią jest szybszy
zwrot z inwestycji w zestaw solarny z kolektorami słonecznymi płaskimi, w porównaniu do takiego
samego zestawu na kolektorach
rurowo-próżniowych. Wynika to z
faktu, że kolektory płaskie odznaczają się wyraźnie wyższą wydajnością w okresie ciepłym tj. wiosną, latem i wczesną jesienią.
W gminie Biszcza natomiast firma
GOLDSUN zaprojektowała płaskie
kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne o mocy 3kw oraz kotły na biomasę, w tym przypadku
na pellet. Piece na pellet są ekologicznym sposobem ogrzewania
domu. Jako ciekawostkę warto
wspomnieć fakt, że z tony pelletu
pozostaje tylko 2 kg popiołu.
W niedługim czasie wszystkie
gminy, które otrzymają dofinansowanie, rozpoczną procedury
przetargowe w celu wyłonienia
wykonawcy instalacji. Przy zachowaniu odpowiedniego tempa
prac, wszystkie instalacje będą
zamontowane jeszcze w tym roku.
W całym województwie lubelskim
dotacje pozwolą na zamontowanie instalacji służącym mieszkańcom przez wiele lat. Beneficjent
końcowy, czyli mieszkaniec gminy, która otrzymała dofinansowanie, zapłaci jedynie 15% wartości
inwestycji oraz podatek VAT. Dla
przykładu: w gminie Zamość będzie to około 2500 złotych za zestaw kolektora słonecznego dla
dużej rodziny.
Warto też zwrócić uwagę na to,
że w żadnym innym województwie nie ma tak dużych środków
przeznaczonych na dofinasowanie odnawialnych źródeł energii.
W województwie podkarpackim
jest to jedynie 1/5 kwoty z województwa lubelskiego. Instalacja
OZE na Lubelszczyźnie będzie
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miała też ogromny wpływ na ekologie regionu. Firma GOLDSUN
przy pracach projektowych zwraca szczególną uwagę na to, aby
projektować rozwiązania produkowane w Polsce.
Działanie systemu fotowoltaicznego jest stosunkowo proste.
Ogniwa fotowoltaiczne zawarte w
panelach słonecznych pod wpływem energii słonecznej podlegają
tzw. efektowi fotowoltaicznemu,
w wyniku którego powstaje prąd
stały. Za pomocą inwertera (falownika) zostaje on przekształcony
na prąd zmienny o parametrach
elektrycznych odpowiadających
sieci publicznej. Prąd z inwertera
ma nieznacznie większą częstotliwość co powoduje „wypychanie” prądu z sieci i wykorzystanie w pierwszej kolejności prądu
z instalacji PV. Nadmiar prądu,
którego w danej chwili nie wykorzystujemy jest „odsprzedawany”
poprzez licznik dwukierunkowy.
Jeżeli wykorzystujemy więcej
prądu niż produkujemy, niedobór
jest „dobierany” z sieci publicznej. Po montażu instalacji Zakład
Energetyczny bezpłatnie zakłada
inwestorowi licznik dwukierunkowy. Licznik dwukierunkowy zlicza
energię elektryczną wyprodukowaną w instalacji PV oraz pobraną z sieci. Przy rozliczeniu energii
elektrycznej netto (net metering)
różnica pomiędzy energią elektryczną zużytą i wprowadzoną do
sieci, będzie rozliczana w okresie
półrocznym. Nie jest potrzebna
zmiana instalacji elektrycznej.
System PV wpinamy do już istniejącej instalacji, najczęściej w
skrzynkę rozdzielczą. Funkcjonalność sieci elektrycznej jest zachowana, z tą różnicą, że posiadamy
dodatkową mikroinstalację do
produkcji prądu. W zależności od
inwertera (jednofazowy, trójfazowy) zasilamy jedną bądź trzy fazy.
Inwerter jest najważniejszym elementem systemu fotowoltaicznego i to od jego jakości i prawidłowego funkcjonowania zależy cały
system. Podobnie jak w przypadku kotła na biomasę, nie są produkowane siarczyny oraz trujące
gazy. Użytkowanie pieca na biomasę cechuję wysoka opłacalność
i wygoda. Kocioł na pellety jest
urządzeniem w zestawie z zasobnikiem, który pozwala na bezobsługową pracę, nawet do tygodnia
jeśli pojemność wynosi powyżej
400l. To zautomatyzowany proces
spalania biomasy, pozwalający
zwiększyć komfort użytkowania,
niż jest to w przypadku innych pieców na paliwo stałe. Palnik pieca
na pelety z nieruchomym rusztem
może być palnikiem retortowym,
pracującym na podobnej zasadzie
jak przy kotłach na ekogroszek,
węgiel lub piecach zsypowych.
W piecach tych od góry wsypywane jest paliwo z automatycz-

nego podajnika ślimakowego lub
pneumatycznego. Przez wlot na
ruszcie dostarczane jest powietrze
z nawiewu, dzięki umieszczonemu wentylatorowi przy palniku.
Wentylator wspomaga przepływ
i wydmuch spalin do komina oraz
poprawia ich dopalenie w komorze spalania. Uzyskanym w ten
sposób ciepłem, można podgrzać
wodę w wymienniku ciepła pieca.
Palniki kotłów c.o. na pellet wyposażone są w grzałki elektryczne,
służące do automatycznego rozpalania paliwa. Piece te nie wymagają rozpalania ręcznego, gdyż
za dotknięciem jednego przycisku włączają się grzałki, które następnie rozpalają paliwo w piecu.
Dodatkowo załącza się wentylator oraz podajnik paliwa, które
rozpoczynają pracę pieca w pełni
zautomatyzowanym systemie. W
kotłach bardziej zautomatyzowanych dodatkowo montowane są
palniki retortowe antynagarowe,
z trzema końcówkami na różne
produkty biomasy (pestki, zboża,
czy węgla). Nagar to osad tworzący się w kotle, zwłaszcza przy
stosowaniu paliwa gorszej jakości,
który jest bardzo niepożądany. Paliwo w kotłach na pelety jest łatwopalne, dlatego dla bezpieczeństwa
przed pożarem zasobnika, montuje się czujnik temperatury wraz
z zaworem wodnym do zagaszania płomieni przy zbyt wysokiej
temperaturze. Innym rozwiązaniem na uniknięcie pożaru zasobnika są specjalne śluzy zabezpieczające, montowane w podajniku
przy palniku retortowym, czy zsypowym. W przypadku kolektora
słonecznego największą korzyścią
z jego zainstalowania jest wygoda i oszczędności wynikające ze
zmiany sposobu podgrzewania
ciepłej wody użytkowej na ekologiczny. Ceny wszystkich standardowych źródeł energii rosną
i będą rosły. Energii słonecznej
wręcz przeciwnie. Im więcej urządzeń będzie produkowanych, tym
będą tańsze. Korzyści ekologiczne
są ogromne. Do tego powinniśmy
dodać korzyści pewnej niezależności energetycznej. Przy produkcji ciepła kolektory słoneczne nie
emitują szkodliwych związków,
nie powodują powiększania dziury ozonowej, nie zanieczyszczają
środowiska.
Z badań i danych zebranych na
terenie Polski wynika, że kolektory słoneczne mogą nagrzać ciepłą wodę już od kwietnia, aż do
września. Przeanalizujmy, jak to
wygląda finansowo na przykładzie 4-osobowej rodziny w domu
o powierzchni 200m2, dość dobrze zaizolowanym. Średnio taka
rodzina bez kolektorów słonecznych płaci około 300-400 zł miesięcznie na potrzeby ciepłej wody.
Korzystając z gazu płynnego lub
oleju opałowego płaci od 250 do

Rozstrzygnięcie naboru wniosków

350 zł, a korzystając z gazu ziemnego od 200 do 300 zł. Zakresy te
wynikają z różnego zużycia wody
na osobę: od 50 l/osobę/dobę do
150 l/osobę/dobę. Od kwietnia
do września pomimo świecącego
słońca, czasami pojawią się chmury. Możemy śmiało przyjąć, że
w owym czasie kolektory słoneczne będą dla nas pracowały przez
4 pełne miesiące. I tak w zależności od posiadanego medium,
dzięki naszym kolektorom słonecznym, możemy zaoszczędzić
nawet do 1600 zł rocznie za samą

tylko ciepłą wodę. Dla systemu
słonecznego
wspomagającego
centralne ogrzewanie, możemy zaoszczędzić dodatkowo do
1000 zł rocznie.
Zamontowanie kolektorów słonecznych daje największe rezultaty przy współpracy z niskotemperaturowymi
systemami
grzewczymi. Im niższe temperatury pracy systemu ogrzewania
podłogowego czy grzejnikowego,
tym więcej energii możemy pozyskać ze słońca. Biorąc pod uwagę
cenę około 2500 złotych po dofi-

nansowaniu, korzyści widać gołym okiem. Mieszkańcy gmin na
Lubelszczyźnie czekają na realizację inwestycji z niecierpliwością.
Pozostaje tylko trzymać kciuki
i mieć nadzieję, że w przypadku
instalacji zaprojektowanych przez
firmę GOLDSUN z Zamościa, wykonawca, który zostanie wyłoniony
w drodze przetargu, będzie trzymał się projektu i że instalacje OZE
będą służyły mieszkańcom przez
długie lata.
Mat. GOLDSUN

Piec na biomasę
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Sport i Muzyka

40-lecie KS Agros Zamość
W Klubie Batalionowym w Zamościu 23 lutego odbył się jubileusz
40-lecia działalności KS Agros Zamość. W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele władz samorządowych, działacze sportowi oraz byli
i czynni trenerzy i sportowcy.

Wyróżnieniami odznaczono znakomitych zawodników, którzy
w ostatnich 10 latach osiągnęli zaszczytne miejsca, reprezentując
nasz klub na arenie krajowej i zagranicznej. Nie obyło się także bez
wyróżnień, podziękowań, życzeń
i gratulacji. Liczne odznaczenia
wręczono osobom, które przyczyniły się do rozwoju sekcji w KS
Agros Zamość: lekkiej atletyce,
łucznictwie, kolarstwie, zapasach,
sumo i podnoszeniu ciężarów.
Najwięcej odznaczeń otrzymał gospodarz jubileuszu, prezes Agrosu
Zamość Konrad Firek, któremu
wręczono m.in. medal od Prezydenta Miasta Zamościa Andrzeja Wnuka „Zasłużony dla Miasta Zamość”.
Przyznał on, że wyróżnienia są
zwieńczeniem wieloletniej pracy:
- Generalnie nie lubię odznaczeń,
bardzo rzadko przyjmuję jakieś wyróżnienia. Nie zabiegam o to, ale cieszę się, jeżeli inni widząc moją pracę,
zechcieli mnie w jakiś sposób docenić
i wyróżnić. Dziękuję tym wszystkim,
którzy przyznali mi nagrody i wyróżnienia. Odbieram to jako dowód
wdzięczności i uznania dla klubu,
który reprezentuję.
Jedną z osób wyróżnionych był
Janusz Kawałko, odbierający medal 40-lecia. Przez wiele lat reprezentował barwy Agrosu w lekkiej
atletyce. Jako działacz sportowy
serdecznie podziękował za propagowanie sportu wszystkim przybyłym na uroczystość gościom:
- Medal ten chciałbym dedykować
wszystkim sportowcom, z którymi
zaczynałem, tworząc sekcję lekkiej
atletyki, którzy zostali w sporcie
i tworzą sport w KS Agros. Chciałbym
podkreślić, że klub Agros jest rozpo-

znawalną marką nie tylko w kraju,
ale także w Europie i na świecie.
W Zamościu i regionie mamy wiele
klubów sportowych, gdzie zawodnicy mogą trenować różnorakie
dyscypliny, m.in.: piłkę nożną, pływanie, karate czy inne sztuki walki.
Zdaniem Konrada Firka KS Agros
Zamość ma liczne grono zawodników ze względu na ogólnorozwojowe sekcje:
- Nasi trenerzy próbują dotrzeć do
bardzo młodych ludzi. Zachęcamy
i pokazujemy im, że sport jest czymś
przyjemnym. Jako klub pomagamy w zdobywaniu coraz lepszych
wyników i osiągnięć. Każdy sam
indywidualnie powinien planować
swoją karierę sportową, jeżeli do takiej przyszłości dąży. Ci wszyscy,
którzy już wejdą w ten codzienny
trening, później układają sobie życie, aby mieć czas na trening, starty,
ale i odpoczynek. Myślę, że wszyscy
zawodnicy, którzy chcą trenować
i robią to solidnie, mogą to robić bez
uszczerbku dla innych zainteresowań czy obowiązków.
Wśród grona naszych zawodników
mamy reprezentantów, którzy na
krajowych i ogólnoświatowych mistrzostwach znajdują się w czołówce najlepszych. Jednym z nich jest
Paweł Fajdek, dwukrotny złoty
medalista MŚ w rzucicie młotem.
Znakomitą zawodniczką KS Argos Zamość jest także Agnieszka
Kuczmaszewska, reprezentantka
sekcji podnoszenia ciężarów, która
już po raz drugi w karierze zdobyła
tytuł „Najlepszej zawodniczki 2016
roku”. Trenerzy KS Argos Zamość
starają się tak przygotować swoich
zawodników, aby mogli osiągać
sukcesy. Treningi sportowe pozy-

tywnie wpływają nie tylko na psychikę, ale również kondycję fizyczną, kształtując cechy motoryczne
m.in.: zwinność, szybkość, wytrzymałość czy siłę. Konrad Firek dodał, że wszystkie sekcje cieszą się
dużym zainteresowaniem:
- Przez 40 lat istnienia klubu wszystkie sekcje mają swoich zawodników.
Wielkim zainteresowaniem cieszyły
się te sekcje, w których osiągnięcia
innych sportowców były na wysokim poziomie. Na początku w sekcji
łuczniczej dominowały zawodniczki,
później mężczyźni, a dzisiaj znów
kobiety. Kto wie co będzie jutro? Jeżeli chodzi o osiągnięcia sportowe,
to 6 sekcji, które mamy nawzajem
się uzupełniają. Od lat ugruntowaną
pozycję ma lekkoatletyka. Bardzo
dynamicznie rozwija się sekcja podnoszenia ciężarów. Myślę, że ciężarowcy będą powiększać dorobek
medalowy na arenach krajowych, ale
mam nadzieję, że już niebawem i na
arenach międzynarodowych. Mamy
zapasy i sumo, czyli sporty, które
nawzajem się uzupełniają. Na etapie rozwoju jest również kolarstwo
i myślę, że wcześniej czy później będą
zawodnicy odnoszący sukcesy na
arenach krajowych.
Kolejny jubileusz, 50-lecia Klubu Sportowego Agros Zamość za
10 lat. Składamy serdeczne gratulacje za dotychczasową działalność,
upowszechnianie i promowanie
sportu. Życzymy wszystkim sportowcom dużo zdrowia, zapału do
treningów oraz wielkich sukcesów, a zarządowi i członkom Klubu
Agros Zamość dużo radości z osiągnięć zawodników.
Małgorzata Kryk

www.radiozamosc.pl
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Program Katolickiego Radia Zamość
Poniedziałek
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. W. Galant
01:00 MMS/ Z powołanymi
o powołanych/ Z Bogiem przez
świat/Inżynieria duchowości
03:00 Muzyczny przekładaniec
05:20 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. W. Galant
06:25 Powitanie
06:27 Liturgiczne ABC
06:30 Transmisja mszy św. z kościoła
pw. św. Brata Alberta
w Zamościu
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Przegląd prasy
07:40 Katechizm na warsztat
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza społeczna - ks. J. Rak
08:40 Porzekadło
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:15 Bankomat
09:40 Boży Rolnik
10:00 Wiadomości/Informacje z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
10:40 Działamy dla regionu
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:15 Rozmowa Dnia
11:40 Słowo o słowie
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
12:50 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 muzyczne
14:40 Wychowywać ale jak
14:50 Katecheza społeczna - ks. J. Rak
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Bazyliki w Łagiewnikach
15:20 Straszne rekolekcje o. A. Szustaka
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. W. Galant
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
17:10 Zjednoczeni w Duchu
17:57 Liturgiczne ABC
18:00 Transmisja mszy św.
z katedry zamojskiej
19:00 Różaniec
19:45 Dobranocka
20:00 Audycje samorządowe
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Co przyniósł dzień
21:50 Katecheza społeczna - ks. J. Rak
22:00 Moja mała i duża Ojczyzna
(1 i 3 pon.m)/
Misja Specjalna (2 i 4 pon.m)
23:00 Magazyn watykański
23:25 Straszne rekolekcje o. A. Szustaka
23:30 Katechizm na warsztat
23:55 Pasterski Głos
Wtorek
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. G. Chabros
01:00 Zjednoczeni w Duchu
03:00 Misja specjalna
05:20 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. G. Chabros
06:25 Powitanie
06:27 Liturgiczne ABC
06:30 Transmisja mszy św. z kościoła
pw. św. Józefa w Tomaszowie
Lubelskim
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Przegląd prasy
07:40 Katechizm na warsztat
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza misyjna- ks. A. Łuszcz
08:40 Porzekadło
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:40 Twoje prawa
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych/
Prognoza pogody

10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:15 Rozmowa Dnia
11:40 Słowo o słowie
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
12:50 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 Powiedz życiu TAK
14:40 Wychowywać ale jak
14:50 Katecheza misyjna- ks. A. Łuszcz
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
		 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:20 Straszne rekolekcje o. A. Szustaka
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie ks. G. Chabros
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
17:00 Ecclesia
17:57 Liturgiczne ABC
18:00 Transmisja mszy św. z Bazyliki
Objawień św. Antoniego
w Radecznicy
19:00 Różaniec
19:45 Dobranocka
20:00 Fair play
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Co przyniósł dzień
21:50 Katecheza misyjna- ks. A. Łuszcz
22:00 Nocna zmiana
23:00 Magazyn watykański
23:25 Straszne rekolekcje o. A. Szustaka
23:30 Katechizm na warsztat
23:55 Pasterski Głos
Środa
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. R. Plichta
01:00 Ecclesia
03:00 Fair play
05:20 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. R. Plichta
06:25 Powitanie
06:27 Liturgiczne ABC
06:30 Transmisja mszy św. z kościoła
pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Przegląd prasy
07:40 Katechizm na warsztat
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o rodzinie
- ks. M. Sawka
08:40 Porzekadło
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:15 Bankomat
09:40 W zdrowym ciele
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych/
Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
10:40 Zdarzyło się na Zamojszczyźnie
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:15 Rozmowa Dnia
11:40 Słowo o słowie
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
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
13:10 Leśne Radio
14:00		 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Książki na fali
14:40 Wychowywać ale jak
14:50 Katecheza o rodzinie
- ks. M. Sawka

14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Bazyliki w Łagiewnikach
		 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:20 Straszne rekolekcje o. A. Szustaka
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. R. Plichta
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
17:10 Młodzi o młodych dla młodych
(1 śr.m.)/KSM (2 śr.m.)/ Audycja
Katolickiego Stowarzyszenia
Obrony Życia (3 śr.m.)/
Legion Maryi (4 śr.m.)
17:57 Liturgiczne ABC
18:00 Transmisja mszy św.
z Sanktuarium Matki Bożej
w Krasnobrodzie
19:00 Różaniec
19:45 Dobranocka
20:00 A.M.D.G.
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Co przyniósł dzień
21:50 Katecheza o rodzinie ks. M. Sawka
22:00 Effatha
23:00 Magazyn watykański
23:25 Straszne rekolekcje o. A. Szustaka
23:30 Katechizm na warsztat
23:55 Pasterski Głos
Czwartek
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. K. Portka
01:00 A.M.D.G.
03:00 Effatha
05:20 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. K. Portka
06:25 Powitanie
06:40 Katechizm na warsztat
06:45 Przegląd prasy
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:05 Liturgiczne ABC
07:10 Transmisja mszy św. z kaplicy
św. Sebastiana w Watykanie
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o Kościele
- ks. M. Maciołek
08:40 Porzekadło
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:40 Świat Oczami Kobiety
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych/
Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
10:40 Felieton fundacji
„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:15 Rozmowa Dnia
11:40 Słowo o słowie
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
12:50 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 Wychowywać ale jak
14:50 Katecheza o Kościele
- ks. M. Maciołek
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Straszne rekolekcje o. A. Szustaka
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. K. Portka
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
16:57 Liturgiczne ABC
17:00		 Transmisja mszy św.
z Sanktuarium Matki Bożej
Szkaplerznej w Tomaszowie Lub.
18:00 Zamojszczyzna mniej znana.
Podróże dalekie i bliskie

19:00
19:45
20:00
21:00
21:30
21:50

Różaniec
Dobranocka
Króluj nam Chryste
Apel Jasnogórski
Co przyniósł dzień
Katecheza o Kościele
- ks. M. Maciołek
22:00 Porozmawiajmy o...
23:00 Magazyn watykański
23:25 Straszne rekolekcje o. A. Szustaka
23:30 Katechizm na warsztat
23:55 Pasterski Głos
Piątek
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. R. Cur
01:00 Króluj nam Chryste
03:00 Porozmawiajmy o...
05:20 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. R. Cur
06:25 Powitanie
06:27 Liturgiczne ABC
06:30 Transmisja mszy św. z kościoła
pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Przegląd prasy
07:40 Katechizm na warsztat
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza biblijna - ks. G. Bartko
08:40 Porzekadło
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:15 Bankomat
09:40 Mamy o mamach
10:00 Wiadomości/Informacje z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
10:40 Przegląd prasy katolickiej
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:15 Rozmowa Dnia
11:40 Słowo o słowie
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
12:50 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 Wychowywać ale jak
14:50 Katecheza biblijna - ks. G. Bartko
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Bazyliki w Łagiewnikach
15:20 Straszne rekolekcje o. A. Szustaka
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. R. Cur
15:30 Transmisja Drogi Krzyżowej
z katedry zamojskiej
16:15 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
17:57 Liturgiczne ABC
18:00 Transmisja mszy św.
z kościoła pw. św. Michała
Archanioła w Zamościu
19:00 Koronka do Przenajdroższej
Krwi Pana Jezusa
20:00 Siloe
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Co przyniósł dzień
21:50 Katecheza biblijna - ks. G. Bartko
22:00 Okruchy Tygodnia
23:00 Magazyn watykański
23:25 Straszne rekolekcje o. A. Szustaka
23:30 Katechizm na warsztat
23:55 Pasterski Głos
Sobota
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Z. Jagiełło
01:00 Nocna zmiana
03:00 Siloe
05:20 Pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos

06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Z. Jagiełło
08:15 Powitanie
08:20 Katecheza maryjna - ks. K. Giera
09:00 Wiadomości/Prognoza pogody
09:15 Przegląd prasy katolickiej
10:00 Wiadomości/Prognoza pogody
10:15 Leśne Radio
11:00 Wiadomości/Prognoza pogody
11:15 Audycje samorządowe
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Prognoza pogody
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
14:40 Biuro prasowe Jasnej Góry
14:50 Katecheza maryjna - ks. K. Giera
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Bazyliki w Łagiewnikach
15:20 Straszne rekolekcje o. A. Szustaka
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie ks. Z. Jagiełło
15:40 Felieton Fundacji
„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
16:00 Wiadomości z życia Kościoła/
Prognoza pogody
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
16:45 Reportaż Fundacji „Głos Ewangelii”
17:15 Szkoły z wartościami
17:57 Liturgiczne ABC
18:00 Transmisja mszy św.
z konkatedry lubaczowskiej
19:00 Różaniec
		 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:45 Dobranocka
20:00 Roztoczańska Lista Przebojów
Ludowych
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Wiadomości z życia Kościoła/
Prognoza pogody
21:50 Katecheza maryjna - ks. K. Giera
22:00 Wiara i nauka
23:00 Magazyn watykański
23:25 Straszne rekolekcje o. A. Szustaka
23:55 Pasterski Głos
Niedziela
00:00 Bogurodzica
		 Księga
01:00 Szkoły z wartościami
03:00 Leśne Radio
05:20 Pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:00 Roztoczańska Lista Przebojów
Ludowych
06:55 Pasterski Głos
07:00 Księga
07:50 Salon dziennikarski
08:40 Katecheza o życiu
duchowym - ks. P. Głowik
09:00 Ecclesia
10:00 W duchu św. Dominika
11:15 Rozmowa Tygodnia
11:40 Felieton Fundacji
„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
11:50 Liturgiczne ABC
11:55 Anioł Pański
12:00 Transmisja mszy św.
z katedry zamojskiej
13:15 Pasterski Głos
14:00 Muzyczny przekładaniec
14:47 Katecheza o życiu duchowym
- ks. P. Głowik
14:50 Dzienniczek św. s. Faustyny
Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Bazyliki w Łagiewnikach
		 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:30 Koncert życzeń
16:45 Aktualności Radia Watykańskiego
17:00 Niedziela Radiowa
19:00 Różaniec
19:45 Dobranocka
20:00 MMS (1 nd.m)/Z powołanymi
o powołanych (2 nd.m.)/
Z Bogiem przez świat (3 nd.m.)
Inżynieria duchowości (4 nd.m.)
21:00 Apel Jasnogórski
21:50 Katecheza o życiu duchowym
- ks. P. Głowik
22:00 Okruchy tygodnia
23:00 Magazyn watykański
23:55 Pasterski Głos

