
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

POWIATY:	 ZAMOJSKI,	KRASNOSTAWSKI,	HRUBIESZOWSKI,	BIŁGORAJSKI,	TOMASZOWSKI,	LUBACZOWSKI,	NIŻAŃSKI

Maj 2015
Nr 5 [5] 

kolportaż:

Dekanaty Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej

nakład: 12 000 egz.

ISSN 2392-2060

R E K L A M A

Tegoroczne obchody pobytu św. 
Jana Pawła II w Zamościu po-
łączone będą z I Diecezjalnym 

Dniem Osób z Niepełnosprawnością 
pod hasłem „Ku świętości z Janem Pał-
wem II”. Rozpoczną się one Eucharystią 
o godz. 10:00 w Katedrze Zamojskiej. 
Następnie na Rynku Wielkim od godz. 
11:00 wspólne śpiewanie dla Ojca Świę-
tego, czyli występy dzieci i młodzieży 
z przedszkoli, ośrodków i Warszatów 
Terapii Zajeciowej z całej diecezji.

Druga część uroczystości będzie odby-
wała się już po połudnu. O godz. 16:00 
na Rynku Wielkim koncert „Świętymi 
bądźcie” w wykonaniu uczniów Gimna-
zjum nr 3 im. Jana Pawła II w Zamościu. 
O godz. 17:00 występ zespołu Ruah 
Elohim z Lubaczowa. Następnie na 
scenie pojawi się zespół Tibi Fidelis 
z Wielączy. 
O godz. 19:30 początek wręczania na-
gród Katolickiego Radia Zamość „Sem-
per Fidelis”. A o 20:00 zapraszamy na 

Wielki Koncert Papieski „Myśleć Ser-
cem – Papieskie Inspiracje” w wykona-
niu Katarzyny Thomas (sopran), Piotra 
Szafrańca (fortepian) i Dariusza Jaku-
bowskiego (recytacje).
Rok temu podczas Zamojskich Dni Pa-
pieskich na Rynku Wielkim było wielu 
mieszkańców miasta i regionu. Roz-
poczęliśmy od akcji „Profilaktyka a Ty” 
organizowanej przez Komendę Miejską 
Policji w Zamościu i Zespół Szkół Nr 5. 
Podczas akcji dzieci prezentowały jak 
można spędzać wolny czas bez używek. 
O godz. 13:00 na Rynku Wielkim Zespół 
Szkół nr 3 w Zamościu złożył hołd Wiel-
kiemu Św. Janowi Pawłowi II. Dzieci 
i młodzież wykonała koncert „Jan Paweł 
II – droga do świętości”. Scenariusz opra-
cowała Ewa Malicka, nauczycielka języ-
ka polskiego w Gimnazjum Nr 3. Naj-
ważniejszym wydarzeniem tego dnia 
był „Wielki Koncert Papieski”, na którym 
wystąpił zespół Anielsi z Lubaczowa 
i Ryszard Rynkowski z Zespołem. Ka-
tolickie Radio Zamość rozdało nagrody 
„Semper Fidelis” – czyli „Zawsze wierny”. 
Jednym z laureatów został ks. Wiesław 
Mokrzycki, dyrektor Międzynarodo-
wych Dni Filmu Religijnego Sacrofilm. 
KRZ nagrodziło także Regionalną Dy-
rekcję Lasów Państwowych w Lublinie 
za wieloletnią współpracę. Inni nagro-
dzeni to: Roztoczański Park Narodowy, 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Końskowoli Oddział w Sitnie, Caritas 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Unia 
Szefów Zamojszczyzny oraz PSS Spo-
łem Zamość. Katolickie Radio Zamość 
rozdało także dyplomy – Przyjaciel Ra-
dia. Dostał ją Zespół Szkół Katolickich 
im. św. Ojca Pio w Zamościu. Przyjacie-
lem Katolickiego Radia Zamość została 
także Magdalena Repeć, która jeszcze 
do niedawna prowadziła Koncert Ży-
czeń. Pozostałymi Przyjaciółmi Radia 
zostali: ks. Sylwester Zwolak i ks. Dariusz 
Babiak, Waldemar Czerwiński, Anna Li-
twin oraz Roman Rak.
Podczas Zamojskiego Dnia Papieskie-
go wspominamy wizytę Jana Pawła 
II w Zamościu. Dzisiaj można powie-
dzieć, że były to historyczne trzy go-

dziny z papieżem. Kiedy pod koniec 
1997 roku Episkopat Polski ogłosił listę 
miast, które wkrótce miał odwiedzić 
Jan Paweł II, Zamościa na niej nie było. 
A jednak 12 czerwca 1999 r. Ojciec Świę-
ty stanął na zamojskiej ziemi. – Zapra-
szamy Waszą Świątobliwość do Zamo-
ścia – napomykał przy każdej okazji ks. 
bp Jan Śrutwa, ówczesny ordynariusz 
diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Pa-
dała zwykle dobroduszna odpowiedź: 
„Jeśli Bóg pozwoli...”. A papież, jak się 
potem szczęśliwie okazało dla Zamo-
ścia, miał pamięć znakomitą. I pod-
czas zatwierdzania programu swojej 
pielgrzymki do Polski, zerknął na listę 
miast i zapytał: – A Zamość?
To były historyczne trzy godziny. 200 
tys. – tylu wiernych z regionu i całej 
Polski czekało od samego rana w Za-
mościu na swojego papieża. To była VII 
pielgrzymka Ojca Świętego do Polski. 
Odbywała się od 5 do 17 czerwca 1999 r. 
pod hasłem „Bóg jest Miłością”.
Papież modlił się w katedrze, przeje-
chał przez renesansowy Rynek, spotkał 
się z władzami miasta, poświęcił szpital 
swego imienia. Przy kościele Matki Bo-
żej Królowej Polski, odbyła się liturgia 
słowa. Papież zwrócił się do rolników, 
podkreślając godność ich zawodu, ape-
lował o odpowiedzialność za środowi-
sko naturalne. W Zamościu powiedział 
słowa chyba najdobitniej wyrażające 
jego tęsknotę za krajem: „Tu z wyjątko-
wą mocą przemawia błękit nieba, zie-
leń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tutaj 
śpiew ptaków brzmi szczególnie znajo-
mo, po polsku”.

Katarzyna Muszyńska
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Co roku Zamość obchodzi uroczyście rocznicę pobytu Ojca Świętego 
Jana Pawła II w tym mieście 12 czerwca 1999 roku. Podobnie jak 
w latach ubiegłych Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. 
Jana Pawła II w Zamościu we współpracy z władzami Zamościa oraz 
Katolickim Radiem Zamość chcąc by ta rocznica była szczególnym 
dziękczynieniem organizuje ZAMOJSKI DZIEŃ PAPIESKI.
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W ostatnim czasie Rząd RP opracował i skierował 
do  Sejmu  projekt  ustawy  „o  leczeniu  niepłodności”, 
którego  celem  jest  legalizacja  procedury  „in  vitro” 
w  naszym  kraju. W  sytuacji,  gdy  ogromna większość 
mediów publicznych i komercyjnych bezkrytycznie ten 
projekt popiera i przemilcza głosy etyków, naukowców 
i  lekarzy wyrażających  jednoznaczny  sprzeciw wobec 
tego  projektu,  czujemy  się  w  obowiązku  przywołać 
i przypomnieć najważniejsze fakty na ten temat.

Życie każdego człowieka rozpoczyna się w chwili 
jego poczęcia i od tego momentu powinno być bez-
względnie chronione, a godność tej nowej istoty ludz-
kiej szanowana.

Rządowy projekt ustawy ogranicza się do zalegali-
zowania procedury „in vitro”, która nie jest procedurą 
leczniczą. „In vitro” nie leczy niepłodności: żadna ko-
bieta, żaden mężczyzna, żadna para ludzka nie zosta-
ła wyleczona z niepłodności tą metodą. Tak więc  już 
sama  nazwa  rządowego  projektu wprowadza w  błąd 
opinię publiczną, powielając medyczne kłamstwo.

„In vitro” jest jedynie techniką sztucznego wytwa-
rzania ludzi, co gwałci zarówno godność pary ludzkiej, 
jak i poczętego dziecka. „In vitro” stanowi wielkie za-
grożenie życia i zdrowia poczynanych tą metodą dzie-
ci, nie jest też obojętne dla zdrowia matek.

Ze statystyk światowych placówek „in vitro” wy-
nika,  że  tylko kilku procentom poczętych  tą metodą 
dzieciom dane jest się urodzić. Oznacza to, że staty-
stycznie ceną urodzenia jednego żywego dziecka jest 
śmierć średnio 10 innych dzieci, jego rodzeństwa. 
Związane  jest  to  z  tym,  że  w  trakcie  procedury  „in 
vitro”, kilkakrotnie dokonuje się selekcji  ludzi na ko-
lejnych etapach ich życia zarodkowego i płodowego. 
Spośród kilku – kilkunastu powołanych do życia istot 
ludzkich wybiera się 2-4 i przenosi do macicy. Reszta 
zarodków ludzkich obumiera lub jest mrożona; na ca-
łym świecie i w Polsce miliony zamrożonych ludzkich 
embrionów czeka na powolną śmierć! Kolejnej selek-
cji  dokonuje  się  po  ewentualnym  zagnieżdżeniu  się 
więcej niż jednego zarodka w macicy – wtedy 1 lub 2 
zostają przy życiu, a pozostałe są zabijane. W proce-
durę „in vitro” nierozłącznie wpisana jest procedura 
śmierci.

Według danych brytyjskiego Departamentu 
Zdrowia z 3 milionów 800 tysięcy poczętych „in vitro” 
dzieci w latach 1992-2006 urodziło się żywych tylko 
122 tysiące dzieci, czyli tylko 3,21 procenta poczętych 
tą metodą istot ludzkich…

Innym powodem, dla którego nie można się zgo-
dzić na „in vitro”,  jest fakt, że wszystkie dzieci poczę-
te tą metodą należą do grupy podwyższonego ryzyka, 
jeśli chodzi o śmiertelność około-  i poporodową oraz 

zapadalność  na  różne  choroby, 
szczególnie  wrodzone  i  genetycz-
nie  uwarunkowane.  I  tak,  w  po-
równaniu do dzieci poczętych na-
turalnie,  wśród  dzieci  poczętych  
„in vitro”, stwierdzono:
n  4 razy więcej martwych urodzeń,
n  2  razy  wyższą  śmiertelność  no-
worodków,

n  istotne  zwiększenie  liczby  wad 
wrodzonych i nowotworów np.:
–  2-4  razy  częstszy  rozszczep 
wargi i podniebienia,

–  4-5  razy  częstsze  zarośnięcie 
przełyku,

–  1,5 raza częstsze porażenie 
mózgowe,

n  2-3  razy  częstsze  hospitalizacje 
i różnego typu zabiegi operacyj-
ne do 3. roku życia dziecka.
Eksperci wskazują też na nega-

tywne skutki zdrowotne i moralne 
dla rodziców, zwłaszcza matek. Do 
najczęściej wskazywanych należą:
n  zwiększone  ryzyko  zachorowa-
nia na raka jajnika i sutka,

n  możliwość  wystąpienia  zespołu  hiperstymulacji  
jajników.
U obojga potencjalnych rodziców może wytworzyć 

się przekonanie, że dla osiągnięcia własnego celu wol-
no zgodzić się na zabicie swoich dzieci i narażać je na 
szkody zdrowotne.

W grudniu ubiegłego roku Sejm RP jednomyślnie 
przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2015 – Rokiem Jana 
Pawła  II.  Uzasadnione  jest  więc  przypomnienie  Jego 
nauczania odnośnie sztucznej prokreacji.

W encyklice „Evangelium vitae” w rozdziale „Ak-
tualne zagrożenia życia ludzkiego” nasz wielki Rodak 
wymienia, obok przerywania ciąży, „Także różne 
techniki sztucznej reprodukcji, które wydają się służyć 
życiu i często są stosowane z tą intencją, w rzeczywi-
stości stwarzają możliwość nowych zamachów na ży-
cie. Są one nie do przyjęcia z punktu widzenia moral-
nego, ponieważ oddzielają prokreację od prawdziwie 
ludzkiego kontekstu aktu małżeńskiego, a ponadto 
stosujący te techniki do dziś notują wysoki procent 
niepowodzeń: dotyczy to nie tyle samego momentu 
zapłodnienia, ile następnej fazy rozwoju embrionu wy-
stawionego na ryzyko rychłej śmierci. Ponadto w wielu 
przypadkach wytwarza się większą liczbę embrionów, 

niż to jest konieczne dla przenie-
sienia któregoś z nich do łona 
matki, a następnie te tak zwa-
ne „embriony nadliczbowe” są 
zabijane lub wykorzystywane 
w badaniach naukowych, które 
mają rzekomo służyć postępowi 
nauki i medycyny, a w rzeczy-
wistości redukują życie ludzkie 
jedynie do roli „materiału biolo-
gicznego”, którym można swo-
bodnie dysponować” (EV n. 14).

Należy też podkreślić, że 
procedura „in vitro” narusza 
zapisy polskiej Konstytucji i Ko-
deksu Karnego. Konstytucja za-
pewnia:

Art.  30.  Przyrodzona  i  nie-
zbywalna  godność  człowieka 
stanowi  źródło wolności  i  praw 
człowieka  i obywatela.  Jest ona 
nienaruszalna, a jej poszanowa-
nie  i ochrona  jest obowiązkiem 
władz publicznych.

Art. 38. Rzeczpospolita Pol-
ska zapewnia każdemu człowie-
kowi prawną ochronę życia.

Art.  40.  Nikt  nie  może  być 
poddany  torturom  ani  okrutnemu,  nieludzkiemu  lub 
poniżającemu traktowaniu i karaniu. (...)

W  rządowym  projekcie  nawet  nie  wspomina  się 
o nowoczesnej, etycznej, szanującej życie i godność po-
czętych dzieci i ich rodziców metodzie pomocy bezdziet-
nym małżonkom, jaką jest naprotechnologia. Naprotech-
nologia  diagnozuje  i  leczy  bezpłodną  parę  małżeńską, 
nie wykazując żadnych skutków ubocznych i wątpliwości 
etycznych. Jest też wielokrotnie tańsza w stosowaniu niż 
procedura „in vitro”. Dlatego powinniśmy dążyć do wy-
eliminowania antyludzkiej, szkodliwej zdrowotnie i głę-
boko nieetycznej metody, jaką jest „in vitro”, a promo-
wać i finansować naprotechnologię.

 dr med. Wanda Terlecka – prezes Katolickiego Stowarzyszenia 
Lekarzy Polskich; dr Paweł Wosicki – prezes Polskiej Federacji 
Ruchów Obrony Życia; dr inż. Antoni Zięba – prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Procedura „in vitro” to procedura śmierci i kalectwa!
Umiera ponad 90 procent poczętych tą metodą dzieci!

Zapraszamy do regularnego korzystania z serwisu internetowego: www.pro-life.pl

Prosimy o wysyłanie listów, e-maili, faksów i telefonowanie do posłów ze swoich okręgów, aby zablokowali rządowy projekt ustawy o „in vitro”,  
a wspierali naprotechnologię – etyczną, efektywną i tańszą formę pomocy niepłodnym małżeństwom. Więcej o procedurze „in vitro”  

na stronach internetowych: www.pro-life.pl i www.naprotechnologia.pl.
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Kodeks Karny w art. 157a mówi:
§ 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka po-

czętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2.
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Wybierz swoją przyszłość z „Katolikiem”

 Joanna Ferens 

Popularny „Katolik” należy do 
Rady Szkół Katolickich i współpracu-
je ze wszystkimi szkołami katolicki-
mi i skupionymi w rodzinie szkół Jan 
Pawła II. Stwarza to dogodne moż-
liwości do wymiany doświadczeń, 
spotykania się młodzieży, poznawa-
nia nowych regionów kraju. Nauczy-
ciele i młodzież podejmują różne 
działania służące integracji czy też 
prezentowaniu i rozwijaniu zaintere-
sowań oraz pomocy potrzebującym. 
Właśnie za aktywność w poczyna-
niach charytatywnych (m.in. Dzie-
ło Nowego Tysiąclecia, Szlachetna 
Paczka) przyznano „Katolikowi” tytuł 
„Szkoły Solidarnej”. 

Patronat naukowo-wychowaw-
czy nad szkołą sprawuje Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, co umożliwia 
młodzieży uczestnictwo w zaję-
ciach edukacyjnych na tej uczelni, 
poznanie jej funkcjonowania, ko-
rzystanie z przebogatych zbiorów 
bibliotecznych itp. bogata oferta 
zajęć dodatkowych w szkole służy 
szeroko rozumianemu rozwojowi. 
Największą popularnością wśród 
uczniów cieszą się zajęcia reporter-
sko-dziennikarskie, filmowe, multi-
medialne, teatralne, informatyczne 
oraz przygotowujące do egzaminu 
maturalnego. Uczestnicy zajęć filmo-
wych zdobywali nagrody za przygo-
towane filmy w skali ogólnopolskiej. 
Filmy te można oglądać na szkolnym 
kanale YouTube. Na zajęciach mul-
timedialnych przygotowano m. in. 
specjalną aplikację o nazwie „Matura 
Flashcards” służącą do zapamięty-

wania słownictwa z obszarów ma-
turalnych. W szkole obok tradycyjnej 
biblioteki jest też biblioteka cyfrowa, 
gdzie skanując kod QR można czytać 
daną pozycję książkową na swoim 
urządzeniu (telefon, tablet, iPad). 
Młodzież ma możliwość doskonale-
nia języków obcych poprzez kontakt 
z obcokrajowcami w ramach progra-
mu Comenius oraz na warsztatach 
ze studentami z Chin, Maroko, In-
donezji, Brazylii, Iranu oraz Filipin. 
W pierwszym miesiącu nauki pierw-
szoklasiści wyjeżdżają na obóz inte-
gracyjny.

W szkole funkcjonuje bardzo bo-
gaty system stypendiów naukowych 
i socjalnych. Najlepsi uczniowie roz-
poczynający naukę w otrzymują sty-
pendium na pierwszy semestr. Jeżeli 
średnią utrzymują po klasyfikacji 
śródrocznej, jest ono przedłużane 
na następny okres nauki. Ponadto 
dla tych kandydatów i znajdujących 
w trudnej sytuacji materialnej istnie-
je możliwość zwrotu kosztów dojaz-
du lub zakwaterowania w internacie. 

Na rok szkolny 2015/2016 propo-
nujemy gimnazjalistom dwie klasy 
pierwsze z zestawem przedmiotów 
rozszerzonych umożliwiających po 
maturze studia z zakresu m. in. nauk 
społecznych, prawnych, przyrodni-
czych, ekonomicznych, menadżer-
skich, administracji, dziennikarstwa, 
geografii, filologii, większości spe-
cjalności politechnicznych. 

Klasa I o profilu reporterskim pro-
ponuje przyszłym uczniom naukę 
języka polskiego, wiedzy o społeczeń-
stwie i geografii lub biologii w zakre-
sie rozszerzonym oraz naukę języka 

angielskiego oraz do wyboru języka 
niemieckiego, rosyjskiego lub hisz-
pańskiego. Ponadto uczniowie tej kla-
sy uczestniczą w zajęciach filmowych 
i multimedialnych. Samodzielnie 
pod opieką nauczyciela realizują fil-
my. Współpracują także z Katolickim 
Radiem Zamość, na którego antenie 
mają swoją audycję. Piszą artykuły 
do prasy lokalnej. W ramach przed-
miotów uzupełniających realizowane 
są zajęcia z podstaw dziennikarstwa 
oraz historii i społeczeństwa. 

Z kolei w klasie o profilu ekono-
miczno-przyrodniczym uczniowie, 
którzy zdecydują się podjąć naukę 
w Katolickim Liceum będą zdobywać 
swoją wiedzę w zakresie rozszerzo-
nym z języka angielskiego, matema-
tyki i geografii lub biologii a ponadto 
szkoła da im możliwość nauki języka 
niemieckiego, rosyjskiego lub hisz-
pańskiego. Ponadto uczniowie tej 
klasy uczestniczą w zajęciach z dzie-

dziny informatyki, w trakcie których 
mogą się nauczyć podstaw języków 
programowania i stworzyć własną 
aplikację czy też grę na smartfona 
lub tablet. W ramach zajęć przy-
rodniczych organizowane są lekcje 
w terenie. Przedmioty uzupełniają-
ce realizowane w tej klasie to zajęcia 

z historii i społeczeństwa oraz Busi-
ness English. 

Dlatego jeżeli zależy Ci, Drogi 
Gimnazjalisto, na nauce w szkole 
bezpiecznej, solidarnej, rodzinnej 
i przede wszystkim zapewniającej 
naukę i wiedzę na najwyższym po-
ziomie – to jest to szkoła dla Ciebie!

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża 
Jana Pawła II w Biłgoraju to najmłodsza szkoła 
ponadgimnazjalna w powiecie biłgorajskim. Istnieje od 
1 września 1999 r. Jest to szkoła publiczna i bezpłatna. 
Szkoła jest świetnie wyposażona w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne i techniczne środki nauczania, zaś 
kameralne warunki sprawiają, że panuje w niej rodzinna 
atmosfera, a uczniowie są w pełni bezpieczni, czego 
potwierdzeniem jest certyfikat „Bezpiecznej Szkoły”.
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R E K L A M A

Sienkiewicz
w Biłgoraju

„ZAWSZE NIECH BĘDZIE...”

 Joanna Ferens 

Dzięki współpracy biłgorajskiego 
Muzeum z Ośrodkiem Dziejów 
w Mielniku nad Bugiem, 
w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej 
została otwarta wyjątkowa 
wystawa, na której można oglądać 
rekwizyty z ekranizacji dzieł 
Henryka Sienkiewicza m. in. 
z Ogniem i Mieczem, Potopu, czy 
Pana Wołodyjowskiego, a także 
uzbrojenie husarii i namiot 
wodza kozackiego. Rekwizyty 
filmowe zostały wypożyczone 
z Ośrodka Dziejów Ziemi 
Mielnickiej – Muzeum w Mielniku, 
gdzie zostały przekazane przez 
Studio Filmowe ZODIAK – Jerzy 
Hoffman Film Production. 
Wystawę można oglądać do 
końca czerwca 2015 roku.

Jak wyjaśnia Dorota Skakuj, 
dyrektor Muzeum Ziemi 
Biłgorajskiej, rekwizyty trafiły do 
szerszego grona odbiorców dzięki 
staraniom Jerzego Hoffmana, 
polskiego reżysera i scenarzysty 
filmowego. Wystawa powinna 
zaciekawić nie tylko miłośników 
Trylogii i jej filmowej adaptacji, ale 
także tych, którzy chcą zobaczyć 
warsztat kostiumowy polskiej 
kinematografii, 

czy przybliżyć sobie stroje 
i uzbrojenie używane m. in. 
w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. 
Ekspozycja została zorganizowana 
w 110. rocznicę przyznania 
Nagrody Nobla za całokształt 
twórczości Henrykowi 
Sienkiewiczowi w dziedzinie 
literatury. To pierwsza tego typu 
wystawa na Ziemi Biłgorajskiej.

Możemy zobaczyć dwadzieścia 
manekinów w kopiach
pięknych strojów z XVII 
wieku – m.in.: Jeremiego 
Wiśniowieckiego i jego żony 
Gryzeldy, polskiej szlachty,
wojska (piechota łanowa), 
żołnierzy szwedzkich, Tatarów 
i Kozaków. Wystawę wzbogaca 
wiele innych rekwizytów 
wykorzystanych podczas 
ekranizacji powieści.

15 maja w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no- Wychowawczym w Zamościu 
odbył się XIV Wojewódzki Konkurs 
Twórczości ,, Zawsze niech będzie...”. 
Wzięło w nim udział 509 osób z 63 
placówek. Wszyscy uczestnicy pra-
cowali pod kierunkiem 94 nauczy-
cieli. Każdego roku zainteresowanie 
konkursem jest bardzo duże zarów-
no w części plastycznej, muzycznej 
jak i w literackiej. Łącznie w 14 edy-
cjach tego przedsięwzięcia rywalizo-
wało 6842 uczestników z wojewódz-
twa lubelskiego. Celem konkursu jest 
integrowanie osób z niepełnospraw-
nością z tymi, którzy są sprawni fi-
zycznie i umysłowo. – Zależy nam 
by dzieci bez względu na swój stan 
zdrowia wypowiadały się o swoich 
marzeniach, aby nie było żadnego 
podziału, ponieważ każdy marzy tak 
samo i każdy ma do tego prawo.- po-
wiedziała Barbara Grądkowska, dy-

rektor ośrodka. Nazwa przedsięwzię-
cia ,,Zawsze niech będzie…” nie jest 

przypadkowa. Ewa Kasprzyk, pomy-
słodawczyni, zwykle wypowiada się, 
że ten tytuł miał umożliwić dzieciom 
i młodzieży przekazanie swoich 
myśli, doświadczeń oraz marzeń. 
Każdy może to zrobić w formie mu-
zycznej, plastycznej lub literackiej. 
Konkurs jest objęty honorowym pa-
tronatem Prezydenta Miasta Zamość 
i od wielu lat wpisany jest w kalen-
darz imprez kulturalnych, sporto-
wych i turystycznych miasta Zamość 

jako jedna ze stałych form działal-
ności. Warto też wspomnieć, że to 
wydarzenie jest organizowane od 
2002 r. i od tego czasu jest nieustan-
nie wspierane przez Stowarzyszenie 

na Rzecz Integracji z Dziećmi i Mło-
dzieżą Niepełnosprawną ,,Wszyscy 
razem” w Zamościu. Zachęcamy do 
odwiedzenia strony ośrodka www.
soswzamosc.internetdsl.pl na któ-
rej będą umieszczone wyniki kon-
kursu.

http://www.soswzamosc.internetdsl.pl
http://www.soswzamosc.internetdsl.pl
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Artykuł sponsorowany

Akademia Przedsiębiorcy
pomoże w pozyskaniu dotacji unijnych
Bank Zachodni WBK S.A. wspiera klientów w pozyskiwaniu funduszy 
unijnych. Organizuje cykl 50 bezpłatnych warsztatów dla przedsiębiorców 
poświęcony nowej perspektywie unijnej 2014-2020 r. W Zamościu, 
kolejna VII edycja Akademii Przedsiębiorcy, odbędzie się 17 czerwca, 
a poprowadzą ją renomowane firmy doradcze.

Akademia Przedsiębiorcy to ogólno-
polski program bezpłatnych warszta-
tów dla przedsiębiorców. W tym roku 
odbywa się po raz siódmy, tym razem 
pod hasłem „Jak wyprzedzić konku-
rencję w wyścigu po dotacje unijne”. 
Warsztaty są w całości poświęcone 
dotacjom unijnym dla przedsiębior-
ców, dostępnym w latach 2014-2020. 
Organizatorami Akademii Przedsię-
biorcy są Bank Zachodni WBK S.A. 
oraz Fundusz Poręczeń Kredyto-
wych POLFUND S.A. 

Podczas spotkań uczestnicy 
otrzymają praktyczną wiedzę do-
tyczącą środków unijnych. Dowie-
dzą się, które branże mogą liczyć na 
wsparcie, jakie zmiany zaszły w za-
sadach przyznawania finansowania 
w nowej perspektywie 2014-2020 
i jak się do nich przygotować. Usłyszą, 
gdzie zwrócić się o pomoc w przygo-
towaniu wniosku oraz co zrobić, by 
został on dobrze oceniony. Będą też 
mogli zainspirować się przykładami 
projektów firm, które już wykorzysta-
ły środki z Unii Europejskiej.

– W nowej perspektywie unijnej na 
rozwój przedsiębiorczości przezna-
czono 17 mld euro. To duża szansa 
dla sektora MŚP. Przez Akademię 
Przedsiębiorcy chcemy wesprzeć 
firmy w pozyskiwaniu tych środ-
ków. Planujemy dotrzeć zwłaszcza 

do tych przedsiębiorców, którzy nie 
korzystali z dotacji unijnych w po-
przedniej perspektywie, np. z po-
wodu skomplikowanych procedur 
aplikacyjnych, i przedstawić im te-
matykę unijną w przystępnej for-
mie – mówi Dawid Galus, menedżer 

ds. integracji europejskiej w Banku 
Zachodnim WBK S.A.

Celem warsztatów jest zainspi-
rowanie przedsiębiorców dobrymi 
praktykami i przykładami wykorzy-
stania funduszy europejskich oraz 
wyjaśnienie niezrozumiałych prze-
pisów. Podczas spotkań uczestni-
cy otrzymają też wskazówki, w jaki 
sposób uniknąć najczęściej popeł-
nianych błędów przy wypełnianiu 
wniosków o dotacje unijne.

Warsztaty poprowadzą eksper-
ci z firm doradczych wyspecjalizo-
wanych w pozyskiwaniu funduszy 
europejskich i doradztwie w tym 
zakresie. Spotkania w czerwcu po-
prowadzą Tomasz J. Hoffmann oraz 
Magdalena Mróz z PNO CEE.

Akademia Przedsiębiorcy w Za-
mościu już 17 czerwca w Artis Cen-
trum Konferencyjnym. Adres: Sita-
niec 1, 22-400 Zamość.

TERMINY NAJBLIŻSZYCH WARSZTATÓW:

8 czerwca 2015 r. Ełk

9 czerwca 2015 r. Suwałki

10 czerwca 2015 r. Olsztyn

11 czerwca 2015 r. Białystok

15 czerwca 2015 r. Radom

16 czerwca 2015 r. Rzeszów

17 czerwca 2015 r. Zamość

18 czerwca 2015 r. Ostrowiec Świętokrzyski

22 czerwca 2015 r. Ostrołęka

23 czerwca 2015 r. Siedlce

24 czerwca 2015 r. Lublin

25 czerwca 2015 r. Przemyśl

Dawid Galus, menedżer ds. integracji europejskiej w Banku Zachodnim WBK S.A.

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swój udział na stronie

www.akademia-przedsiebiorcy.pl
Tam znajdują wszystkie szczegóły dotyczące poszczególnych konferencji.

Dla jakich firm nowa perspektywa 
jest największą szansą?
Tomasz J. Hoffmann, prezes PNO Consultants
Bardzo duże możliwości otwierają się przed przedsiębiorstwami pro-
dukcyjnymi i usługowymi, które strategicznie opierają rozwój o inno-
wacje, niezależnie czy wypracowywane we własnym zapleczu b+r, we 
współpracy z naukowcami, czy w oparciu o zakup rozwiązania. W szcze-
gólności dotyczy to firm, które mają skuteczny pomysł na „rozpychanie 
się” na rynku ze swoją ofertą. Przedsiębiorstwa myślące proekologicznie, 
gotowe inwestować w podnoszenie efektywności energetycznej i two-
rzące rozwiązania z dbałością o zasoby naturalne także zostaną docenio-
ne w nowej perspektywie.

Jaka jest najważniejsza różnica w porównaniu 
z poprzednią perspektywą unijną?
Tomasz J. Hoffmann, prezes PNO Consultants
Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw będą miały uprzywi-
lejowany (a czasem wręcz wyłączny) dostęp do funduszy unijnych, a pie-
niądze te w zdecydowanie większym wymiarze będą dysponowane na 
poziomie regionu – w ich gestii będzie 40 procent Funduszy Unijnych.

O czym warto pamiętać 
starając się o fundusze unijne?
Magdalena Mróz, Branch Manager PNO Consultants
Należy podejść do zagadnienia jak do procesu – przede wszystkim reko-
mendujemy opracowanie lub zweryfikowanie strategii rozwoju przed-
siębiorstw a i wybranie potencjalnych projektów w obszarach:
• Inwestycje
• Prace B+R
• Inne potrzeby
Opracowanie takiego dokumentu pozwoli na precyzyjne ustalenie moż-
liwości, jakie stwarzają poszczególne programy. Oczywiście należy mieć 
na uwadze odpowiednio wcześniejsze uruchomienie takich działań, aby 
proces ten nie był obarczony presją czasu. Aplikujmy o dofinansowa-
nie rozwiązań, których realizacji jesteśmy pewni, nie naobiecujmy dla 
uzyskania wyższej oceny projektu. Przede wszystkim rekomendujemy 
wcześniejsze skonsultowanie planowanego przedsięwzięcia z eksper-
tem – nie tylko usprawni to nasz proces analizy, ale również wskaże po-
tencjalne ryzyka związane z uzyskaniem dofinansowania.
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Kuchnia radiowa

Składniki:
1 pęczek szczawiu 
2 marchewki 
1 pietruszka 
1marchewka 
1/2 wiązki koperku 
4 jajka ugotowane na twardo 
1/3 śmietany 
2 łyżki mąki 
3 liście laurowe 
6 ziela angielskiego 
10 ziarenek pieprzu 
2 łyżki vegety 
sól.

Sposób przyrządzenia::
Obrane warzywa wkładamy do 
garnka 24 cm zalewamy do pół wodą 
dodajemy vegetę, ziele angielskie, 
liść laurowy sól. Gotujemy na małym 
ogniu aż warzywa będą. Do wywaru 
dodajemy opłukany i pokrojony 
szczaw gotujemy razem z wywarem 
5 minut. Śmietanę rozrabiamy 
z mąką najlepiej mikserem 
hartujmy ciepła zupą wlewamy 
do wywaru. Mieszamy nalewamy 
na talerz .dajemy pokrojone 
w ćwiartki jajko oraz posypujemy 
pokrojonym koperkiem.

Składniki (na garnek ok. 3 l):
części kurczaka lub indyka 
z kością (korpus, skrzydełka, 
szyjki, ok. 0,7 kg)
dwie marchewki
pietruszka
kawałek selera
duży kawałek pora
cebula
2 kulki ziela angielskiego, 
dwa listki laurowe
łyżka masła (najlepiej klarowanego 
ale niekoniecznie)
dwa pęczki koperku
sól, biały pieprz
cztery łyżki śmietany 
wymieszanej z łyżeczką mąki

Sposób przyrządzenia::
Mięso zalać zimną wodą 
i zagotować. Dodać przyprawy. 

Składniki na 3-4 porcje:
500g botwinki z buraczkami 
2 litry wody 
2 marchewki 
2 korzenie pietruszki 
mały kawałek selera  
1 cebula lub por  
2 łyżeczki soku z cytryny 
przyprawy: sól, pieprz, liść 
laurowy, ziele angielskie, 
pietruszka lub koperek

Ewentualnie:
śmietana 200 ml.

Sposób przyrządzenia::
Zupę z botwinki można przygotować 
na bulionie drobiowym lub 
warzywnym, według upodobań.
Początkowo myjemy botwinkę: 
kilka razy ją płuczemy bo na liściach 
i łodygach jest pełno ziemi, a nie 
chcemy jej w zupie. Jeśli botwinka 
wygląda na umytą, to najlepiej 
przemyć każdy liść po kolei tak 
by mieć pewność, że jest czysta. 
Podczas jej moczenia/płukania 
można przygotować bulion. Do 
wody wrzucamy marchewkę, 

Składniki:
300 g świeżego szpinaku „baby” 
4 ząbki czosnku 
1 średnia cebula 
100 g topionego serka 
śmietankowego 
olej 
masło 
100 ml śmietanki 30% 
sól i pieprz 
1 l bulionu drobiowego 
100 g słonecznika 
3 kromki chleba 
zioła prowansalskie 
oliwa 
1 średni ziemniak

Sposób przyrządzenia:
Ziemniaka obierz i pokrój 
w drobną kostkę. 
Do garnka wlej bulion i postaw 
na palniku i włącz go na 
średnią moc. Do garnka włóż 
pokrojonego ziemniaka. 
Cebulę obierz i posiekaj 
w drobna kostkę. 
Szpinak opłucz i dokładnie 
odsącz z nadmiaru wody. Z liści 
powycinaj końcówki łodyżek. 
Czosnek obierz z łupin. 

Zupa 
szczawiowa

Zupa 
koperkowa

Zupa 
z botwinki

Zupa 
szpinakowa

Rubrykę opracowała:
Katarzyna Muszyńska

Zielone zupy
Nie dość, że wszędzie jest zielono, to jeszcze jest znacznie cieplej.
Stragany z warzywami mienią się pełnią barw, a drzewa eksplodują wręcz zielenią.
Nic dziwnego, że wraz ze zmianami w przyrodzie nasz organizm żąda zupełnie innej 
diety. Chcemy jeść lżej i prościej. 
Na taką okazję najlepsze są wiosenne zupy. Polecamy szczególnie zupę z botwinki oraz 
szczawiową – koniecznie z jajkiem na twardo. Nieco bardziej oryginalne propozycje to 
zupa szpinakowa. Na bardziej upalne dni idealna będzie zupa koperkowa.

R E K L A M A

Na patelni rozgrzej masło z odrobiną 
oliwy i mocno zeszklij cebulę. 
Następnie do cebuli dodaj 
liście szpinaku i całość duś 
4 minuty, a następnie dodaj 
przeciśnięty przez praskę 
czosnek. Całość gotuj 2 minuty. 
Serek topiony rozdrobnij 
na mniejsze kawałki. 
Serek topiony i zawartość patelni 
przeżuć do garnka z bulionem 
i gotuj 10 minut. Po tym czasie 
zdejmij garnek z palnika. 
Następnie całość zmiksuj 
blenderem. 
Wlej śmietankę i dopraw całość solą 
z pieprzem. Postaw z powrotem 
na palniku i gotuj przez 3 minuty 
i zdejmij całość z palnika. 
Chleb pokrój w grubsze 
paski, a następnie podsmaż 
je na rozgrzanej oliwie 
doprawiając ziołami i solą. 
Osobną patelnię postaw palniku 
i rozgrzej bez użycia tłuszczu. 
Następnie wsyp słonecznik i praż 
do momentu aż się przyrumieni. 
Gotową zupę podawaj 
z grzankami i słonecznikiem.

pietruszkę, por, liść laurowy 
i ziele angielskie- doprowadzam 
do wrzenia i gotuję aż warzywa 
zmiękną (15minut). Można 
wyciągnąć jarzyny i po ich 
ostudzeniu drobno pokroić 
i dodać do zupy, dzięki temu 
zupa zyska na jakości.
Następnie należy posiekać 
botwinkę, buraczki obrać, zetrzeć 
na tarce i wrzucić do gotującego 
się bulionu na 15 minut. 
Jest również wersja druga- 
szybsza: warzywa kroimy lub 
trzemy na tarce i wraz z posiekaną 
botwinką wrzucamy do gotującej 
się wody na 15-20 minut, aż 
wszystko będzie miękkie.
Następnie należy zmniejszyć 
ogień i dodać śmietanę. Najlepiej 
zahartować ją wcześniej 
w oddzielnym kubku, dodając do 
niej odrobinę gorącej zupy. Można 
również pominąć ten krok, jeśli 
ktoś nie lubi śmietany, bądź ma 
problem z nietolerancję laktozy.
Dodajemy przypraw i cieszymy się 
pyszną, wiosenną zupą z botwinki.

Gotować na małym ogniu ok. 
50 minut. Cebulę w łupince 
opalić nad płomieniem gazu lub 
przekroić i poprzypalać na suchej 
patelni. Wrzucić obrane warzywa 
i gotować aż i warzywa i mięso 
będą całkowicie miękkie. Koperek 
posiekać. Na patelni rozgrzać masło 
i dodać zieleninę, zostawiając ok. 
1/4 pęczka. Przytrzymać na ogniu 
mieszając dwie - trzy minuty. Dodać 
wszystko do zupy, zagotować. 
Śmietanę wymieszaną z mąką 
rozprowadzić w kilku łyżkach 
wywaru, wlać do garnka, wymieszać, 
nie dopuścić do zagotowania. 
Wsypać resztę koperku i gotowe.
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Program Katolickiego Radia Zamość

 Poniedziałek 
 00:00 Modlitwa na początek dnia 

Ewangelia i rozważanie – 
ks. Jarosław Przytuła

 01:00 Koncert Życzeń
 03:00 Muzyczny przekładaniec
 05:30 Aktualności rolnicze
 06:00 Poranny pacierz i Godzinki 

o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:35 Ewangelia dnia i rozważanie 

– ks. Jarosław Przytuła
 06:50 Patron dnia
 07:00 Wiadomości
 07:10 Kalendarium
 07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
 07:40 Przegląd prasy regionalnej
 08:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
 08:07 Piosenka tygodnia
 08:20 Katecheza z zakresu teologii 

fundamentalnej – ks. 
Grzegorz Szubtarski

 08:30 Alfabet Naszej Wiary
 08:40 Gość Dnia
 09:00 Wiadomości + Poranny 

serwis sportowy
 09:13 Informacje o dniu
 09:15 Kropla Wieczności
 09:20 Bankomat
 09:25 Kalendarium
 09:45 Konkurs
 10:00 Wiadomości+Informacje 

z przejść granicznych
 10:15 Książka na antenie
 10:35 Radio w ZOO
 11:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
 11:15 Roztoczański Park 

Narodowy bez tajemnic
 11:40 Wychowywać, ale jak
 11:55 Z wiarą szukam
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości+Południowy 

Serwis sportowy
 12:15 To nam gra
 12:35 Głos Ewangelii
 12:50 Kuchnia radiowa
 13:00 Wiadomości
 13:15 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości+Popołudniowy 

Serwis Sportowy
 14:20 Zapowiedzi muzyczne
 14:40 Dla przyjaciół Katolickiego 

Radia Zamość
 14:50 Katecheza z zakresu teologii 

fundamentalnej – ks. 
Grzegorz Szubtarski

 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie 

– ks. Jarosław Przytuła
 15:30 Złota księga dobrodziejów radia
 15:35 Kalendarium
 15:40 Gość Dnia
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła
 16:07 Piosenka tygodnia
 16:10 Patron dnia
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:35 Co przyniósł dzień?
 17:00 Zjednoczeni w Duchu
 18:00 Transmisja Mszy św. 

z Katedry Zamojskiej
 19:00 Różaniec
 19:30 Złota księga dobrodziejów radia
 19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
 20:00 Audycja samorządowa
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Magazyn Watykański
 21:50 Katecheza z zakresu teologii 

fundamentalnej – ks. 
Grzegorz Szubtarski

 22:00 Moja mała i duża Ojczyzna
 23:00 Co przyniósł dzień?
 23:30 Złością czy miłością

 Wtorek 
 00:00 Modlitwa na początek dnia. 

Ewangelia i rozważanie 
– ks. Michał Maciołek

 01:00 Roztoczański Park 
Narodowy bez tajemnic

 02:00 Zapowiedzi muzyczne
 03:00 Zjednoczeni w Duchu
 04:00 Moja mała i duża Ojczyzna
 05:00 Dla przyjaciół Katolickiego 

Radia Zamość
 05:30 Aktualności rolnicze
 06:00 Poranny pacierz i Godzinki 

o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:35 Ewangelia dnia i rozważanie 

– ks. Michał Maciołek
 06:50 Patron dnia
 07:00 Wiadomości
 07:10 Kalendarium
 07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
 07:40 Przegląd prasy regionalnej
 08:00 Wiadomości+Radio z kierowcą 

 08:07 Piosenka tygodnia
 08:20 Katecheza patriotyczna 

– ks.Rudolf Karaś
 08:30 Alfabet Naszej Wiary
 08:40 Gość Dnia
 09:00 Wiadomości+Poranny 

Serwis Sportowy
 09:13 Informacje dnia
 09:15 Kropla Wieczności
 09:25 Kalendarium
 09:45 Konkurs
 10:00 Wiadomości+Informacje 

z przejść granicznych
 10:15 Książka na antenie
 10:40 Odczytujmy Wojtyłę
 11:00 Wiadomości+Radio z kierowcą 
 11:15 Tylko Jazz
 11:40 Wychowywać, ale jak
 11:55 Z wiarą szukam
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości+Południowy 

Serwis sportowy
 12:15 To nam gra
 12:50 Kuchnia radiowa
 13:00 Wiadomości
 13:15 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości+Popołudniowy 

Serwis sportowy
 14:20 Filmowo Radiowo
 14:40 Powiedz życiu TAK
 14:50 Katecheza patriotyczna 

– ks.Rudolf Karaś
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie 

– ks. Michał Maciołek
 15:30 Złota księga dobrodziejów radia
 15:35 Kalendarium
 15:40 Gość Dnia
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła
 16:07 Piosenka tygodnia
 16:10 Patron dnia 
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:35 Co przyniósł dzień?
 17:00 Ecclesia – Konsekrowani
 18:00 Transmisja Mszy Św. 

z Sanktuarium św. 
Antoniego w Radecznicy

 19:00 Różaniec
 19:30 Złota księga dobrodziejów radia
 19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
 20:00 Fair Play
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Magazyn Watykański
 21:50 Katecheza patriotyczna 

– ks.Rudolf Karaś
 22:00 Porozmawiajmy o... – ks. 

Krzysztof Ślepokura
 23:00 Co przyniósł dzień?

 Środa 
 00:00 Modlitwa na początek dnia. 

Ewangelia i rozważanie – 
ks. Zygmunt Jagiełło

 01:00 Tylko Jazz
 02:00 Filmowo radiowo 
 03:00 Fair Play
 04:00 Porozmawiajmy o... – ks. 

Krzysztof Ślepokura
 05:30 Aktualności rolnicze
 06:00 Poranny pacierz i Godzinki 

o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:35 Ewangelia dnia i rozważanie 

– ks. Zygmunt Jagiełło
 06:50 Patron dnia
 07:00 Wiadomości
 07:10 Kalendarium
 07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
 07:40 Przegląd prasy regionalnej
 08:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
 08:07 Piosenka tygodnia
 08:20 Katecheza dla młodzieży 

– ks. Piotr Brodziak
 08:30 Alfabet Naszej Wiary
 08:40 Gość Dnia
 09:00 Wiadomości + Poranny 

serwis sportowy
 09:13 Informacje o dniu
 09:15 Kropla Wieczności
 09:20 Bankomat
 09:25 Kalendarium
 09:45 Konkurs
 10:00 Wiadomości+Informacje 

z przejść granicznych
 10:15 Książka na antenie
 10:40 Wędrówki turystyczne
 11:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
 11:15 Nasze korzenie
 11:40 Wychowywać, ale jak
 11:55 Z wiarą szukam
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości+Południowy 

serwis sportowy
 12:15 Leśne Radio
 12:50 Kuchnia radiowa

 13:00 Wiadomości
 13:15 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości+Popołudniowy 

Serwis Sportowy
 14:20 Książki w eterze
 14:50 Katecheza dla młodzieży 

– ks. Piotr Brodziak
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie 

– ks. Zygmunt Jagiełło
 15:30 Złota księga dobrodziejów radia
 15:35 Kalendarium
 15:40 Gość Dnia
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła
 16:07 Piosenka tygodnia
 16:10 Patron dnia
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:35 Co przyniósł dzień?
 17:00 Transmisja Mszy Św. 

z Sanktuarium Matki 
Bożej Krasnobrodzkiej

 18:00 Harcerskie czuwaj
 19:00 Różaniec
 19:30 Złota księga dobrodziejów radia
 19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
 20:00 A.M.D.G. Ad Maiorem Dei Gloriam
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Magazyn Watykański
 21:50 Katecheza dla młodzieży 

– ks. Piotr Brodziak
 22:00 Nocna zmiana
 23:00 Hip-hop z Jezusem

 Czwartek 
 00:00 Modlitwa na początek dnia. 

Ewangelia i rozważanie 
– ks. Wiesław Galant

 00:15 Co przyniósł dzień?
 01:00 Nocna zmiana
 02:00 Książki w eterze 
 03:00 A.M.D.G. Ad Maiorem Dei Gloriam
 04:00 Harcerskie czuwaj
 05:30 Aktualności rolnicze
 06:00 Poranny pacierz i Godzinki o 

Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:35 Ewangelia dnia i rozważanie 

– ks. Wiesław Galant
 06:50 Patron dnia
 07:00 Wiadomości
 07:10 Transmisja Mszy św. z 

Kaplicy św. Sebastiana w 
Bazylice Watykańskiej

 08:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
 08:07 Piosenka tygodnia
 08:20 Katecheza biblijna – ks. 

Krystian Malec
 08:30 Alfabet Naszej Wiary
 08:40 Gość Dnia
 09:00 Wiadomości + Poranny 

serwis sportowy
 09:13 Informacje o dniu
 09:15 Kropla Wieczności
 09:25 Kalendarium
 09:45 Konkurs
 10:00 Wiadomości+Informacje 

z przejść granicznych
 10:15 Książka na antenie
 10:40 Roztoczański Informator 

Kulturalny
 11:00 Wiadomości+Radio z kierowcą 
 11:15 Dobre słowo. Spotkanie z 

ks. Markiem Bałwasem
 11:40 Wychowywać, ale jak
 11:55 Z wiarą szukam
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości+Południowy 

Serwis sportowy
 12:50 Kuchnia radiowa
 13:00 Wiadomości
 13:15 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości+Popołudniowy 

Serwis sportowy
 14:25 Wiadomości Światowych 

Dni Młodzieży
 14:50 Katecheza biblijna – ks. 

Krystian Malec
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie 

– ks. Wiesław Galant
 15:30 Złota księga dobrodziejów radia
 15:35 Kalendarium
 15:40 Gość Dnia
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła
 16:07 Piosenka tygodnia
 16:10 Patron dnia 
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:35 Co przyniósł dzień?
 17:00 Transmisja Mszy św. 

z Sanktuarium Matki 
Bożej Szkaplerznej w 
Tomaszowie Lubelskim

 18:00 Zamojszczyzna mniej znana 
– podróże dalekie i bliskie

 19:00 Różaniec
 19:30 Złota księga dobrodziejów radia
 19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
 20:00 Misja specjalna
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Magazyn Watykański
 21:50 Katecheza biblijna – ks. 

Krystian Malec
 22:00 Effatha
 23:00 Co przyniósł dzień?

 Piątek 
 00:00 Modlitwa na początek dnia. 

Ewangelia i rozważanie – ks. 
Mateusz Januszewski

 01:00 Dobre słowo. Spotkanie z 
ks. Markiem Bałwasem

 02:00 Misja specjalna
 03:00 Effatha
 05:30 Aktualności rolnicze
 06:00 Poranny pacierz i Godzinki o 

Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:35 Ewangelia dnia i rozważanie 

– ks. Mateusz Januszewski
 06:50 Patron dnia
 07:00 Wiadomości
 07:10 Kalendarium
 07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
 07:40 Przegląd prasy regionalnej
 08:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
 08:07 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza – ks. Rafał Muda
 08:30 Alfabet Naszej Wiary
 08:40 Gość Dnia
 09:00 Wiadomości+Poranny 

serwis sportowy
 09:13 Informacje o dniu
 09:15 Kropla Wieczności
 09:20 Bankomat
 09:25 Kalendarium
 09:45 Konkurs
 10:00 Wiadomości+Informacje 

z przejść granicznych
 10:15 Książka na antenie
 10:40 „Niedziela” i „Gość Niedzielny” 

na antenie KRZ
 11:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
 11:15 W kręgu sztuki
 11:40 Wychowywać, ale jak
 11:55 Z wiarą szukam
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości+Południowy 

Serwis sportowy
 12:30 Reportaż Głosu Ewangelii
 12:50 Kuchnia radiowa
 13:00 Wiadomości
 13:15 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości+Popołudniowy 

serwis sportowy
 14:20 Zapowiedzi diecezjalne
 14:40 Zapowiedzi sportowe
 14:50 Katecheza – ks. Rafał Muda
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny 
 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie 

– ks. Mateusz Januszewski
 15:30 Złota księga dobrodziejów radia
 15:35 Kalendarium
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła
 16:07 Piosenka Tygodnia
 16:10 Patron dnia
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:35 Co przyniósł dzień?
 17:00 Kimże jest człowiek. 

Caritas Polska i Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej

 18:00 Transmisja Mszy Św. z 
kościoła pw. św. Michała 
Archanioła w Zamościu

 18:45 Złota księga dobrodziejów radia
 19:00 Różaniec
 20:00 Siloe
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Magazyn Watykański
 21:50 Katecheza – ks. Rafał Muda
 21:55 Wiadomości Światowych 

Dni Młodzieży
 22:00 Światowe Dni Młodzieży
 23:00 Co przyniósł dzień?
 23:20 Labirynt moralny

 Sobota 
 00:00 Modlitwa na początek dnia. 

Ewangelia i rozważanie – 
ks. Grzegorz Chabros

 01:00 Siloe 
 02:15 Zapowiedzi diecezjalne
 02:30 Zapowiedzi sportowe
 04:30 Kimże jest człowiek. 

Caritas Polska i Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej

 05:30 Aktualności rolnicze
 06:00 Poranny pacierz i Godzinki o 

Niepokalanym Poczęciu NMP

 06:35 Ewangelia dnia i rozważanie 
– ks. Grzegorz Chabros

 07:10 Amerykańska Częstochowa
 08:15 Kalendarium
 08:20 Katecheza maryjna – ks. 

Krzysztof Hawro
 08:30 Patron dnia
 08:35 Alfabet naszej wiary
 09:00 Wiadomości
 09:15 „Niedziela” i „Gość Niedzielny” 

na antenie KRZ
 10:00 Wiadomości
 10:15 Leśne Radio
 11:00 Wiadomości
 11:15 Audycja samorządowa
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości
 12:15 W duchu św. Dominika
 13:00 Wiadomości
 13:10 Skarby Zamojszczyzny – 

podróże dalekie i bliskie
 14:00 Wiadomości
 14:10 W służbie ewangelizacji. Szkice 

z historii Kościoła w Polsce XX 
wieku – Bp Mariusz Leszczyński

 14:30 Biuro Prasowe Jasnej Góry
 14:50 Katecheza maryjna – ks. 

Krzysztof Hawro
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie 

– ks. Grzegorz Chabros
 15:30 Złota księga dobrodziejów radia
 15:35 Pasterski głos – Bp Marian Rojek
 16:00 Wiadomości
 16:07 Piosenka tygodnia
 16:10 Patron dnia
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:35 Wiara i nauka
 17:00 Muzyka Aniołów
 17:15 Audycja ZSO im. Jana Pawła 

II w Krasnobrodzie
 18:00 Transmisja Mszy św. z 

Konkatedry Lubaczowskiej
 19:00 Różaniec
 19:30 Złota księga dobrodziejów radia
 19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
 20:00 Roztoczańska Lista 

Przebojów Ludowych
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Magazyn Watykański
 21:50 Katecheza maryjna – ks. 

Krzysztof Hawro

 Niedziela 
 00:00 Modlitwa na początek dnia
 00:15 Ewangelia i rozważanie – 

ks. Piotr Pawlukiewicz
 02:00 Amerykańska Częstochowa
 06:00 Poranny pacierz i Godzinki o 

Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:30 Roztoczańska Lista 

Przebojów Ludowych
 07:35 Patron dnia
 07:40 Ewangelia Dnia i rozważanie 

– ks. Piotr Pawlukiewicz
 08:40 Katecheza – ks. 

Grzegorz Chabros
 09:00 Ecclesia – Konsekrowani
 10:00 W duchu św. Dominika
 11:30 Modlitwa w drodze
 11:55 Anioł Pański
 12:00 Transmisja Mszy św. z 

Katedry Zamojskiej
 13:15 Pasterski głos – Bp 

Marian Rojek
 13:35 Koncert Życzeń
 14:50 Katecheza – ks. 

Grzegorz Chabros
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia 

Bożego
 15:30 Ewangelia dnia i rozważanie 

– ks. Piotr Pawlukiewicz
 15:40 Złota księga dobrodziejów radia
 16:10 Patron dnia
 16:15 Aktualności Radia 

Watykańskiego
 16:40 Niedziela Radiowa
 18:00 W obronie życia człowieka
 19:00 Różaniec
 19:30 Złota księga dobrodziejów radia
 19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
 20:00 Muzyczny przekładaniec
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:20 Diecezjalne Wiadomości 

Światowych Dni Młodzieży
 21:30 Magazyn Watykański
 21:50 Katecheza – ks. 

Grzegorz Chabros
 22:00 Okruchy dnia, okruchy 

tygodnia – ks. Jacek Rak 
i ks. Grzegorz Chabros
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Dla Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość

Katolickie Radio Zamość jest powoła-
ne do służby. Służy przede wszystkim 
słuchaczom informacjami, reportaża-
mi, modlitwą, katechezą, audycjami, 
transmisjami i dobrym słowem, ale 
też pełni różnorakie funkcje promo-
cyjne i edukacyjne. Aby ta działalność 
mogła być jak najbardziej owocna 
chcielibyśmy zaprosić Was do wspie-
rania naszej rozgłośni poprzez:
HONOROWY COMIESIĘCZNY

„ABONAMENT”
Ustaw stałe zlecenie przelewu:

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

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

banku lub na poczcie

Wierzymy, że poprzez Państwa zaangażowanie będziemy mogli jeszcze dyna-
miczniej rozwijać Katolickie Radio Zamość. Za każdą pomoc już dzisiaj serdecz-
nie dziękujemy!

ks. Krystian Bordzań
dyrektor i zespół Radia

Drodzy Przyjaciele!

www.exodusmlodych.pl

POWIEDZ 

Adam Szustak Op | ks. John Bashobora 

TGD | ks. Krzysztof Kralka SAC 

 Anti Babilon System | Anielsi

TAK! 
spotkanie mlodziezy w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

1-4 lipca 2015
zamosc

, ,

.

Okazją do tego będzie VI Exodus Młodych – spotkanie 
młodzieży w diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

O 
 
d 1 do 4 lipca tym razem w Zamościu młodzi z różnych stron 

Polski będą odkrywali w jaki sposób można powiedzieć TAK Jezusowi. 
Spotkają się z Bogiem i doświadczą Jego miłości w drugim uczestniku. 
Z pewnością nie zabraknie gości specjalnych, a wśród nich:
o. Adam Szustak, ks. John Bashobora, ks. Krzysztof Kralka, 
Trzecia Godzina Dnia, Anti Babylon System i Anielsi. 

Nasze TAK 
będzie składało się z dwóch części:
1) Uwierzenie w sercu, że Bóg wie lepiej i ma lepszy 

plan na moje życie, niż moje pomysły

2) Wyznanie ustami a potem czynem, że chcę iść za JEZUSEM. 

Pamiętaj:
 „jeżeli w sercu swoim uwierzysz i ustami swoimi wyznasz,
że JEZUS JEST PANEM – osiągniesz zbawienie”
(Rz 10,10). Wykorzystaj to zaproszenie,
zarejestruj się na

www.exodusmlodych.pl
i razem z nami Powiedz Bogu TAK!

Małgorzata Godzisz
rzecznik prasowy Exodusu Młodych

Powiedz TAK!
A wygrasz nie tylko życie wieczne, ale i radość z tego,
że jest przy Tobie Jezus Chrystus.

http://radiozamosc.pl/upload/archive/druk-dowodu-wplaty.pdf
http://radiozamosc.pl/upload/archive/druk-dowodu-wplaty.pdf
http://www.exodusmlodych.pl/
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Artykuł sponsorowany

Inwazja chrabąszczy
Chrabąszcze są zmorą polskich lasów. Tam, gdzie mają korzystne warunki do żeru jest ich więcej. Sieją spustoszenie również 
w lasach Nadleśnictwa Tomaszów, stąd wizyta w tym miejscu Katolickiego Radia Zamość w ramach audycji „Leśne Radio”.
Te z pozoru niegroźne owady pojawiające się w okresie majowym mogą czynić duże szkody w drzewostanach, a szczególnie 
pędraki, czyli larwy chrabąszcza. Lokalne szkodniki naszej flory leśnej w tym roku są wyjątkowo groźne z racji ich rójki.

Od jaja do dorosłej postaci

Dorosłe osobniki wychodzą z ziemi 
wiosną i przystępują do objadania 
liści różnych drzew, w tym młodych 
drzewek. Okres żeru, zwany rójko-
wym, trwa ok. 6 tygodni. Zapłod-
nione samice zakopują się w ziemi 
na głębokość ok. 20 cm i składają po 

10-30 jaj w kilku złożach. Rozwój jaj 
przy dogodnych warunkach trwa ok. 
6 tygodni. Wylęgające się drobne pę-
draki żyją początkowo w warstwie 
próchnicznej i odżywiają rozkłada-
jącymi się częściami roślin. W dru-
gim roku pędraki żerują pojedyn-
czo na korzeniach roślin. W końcu 
czerwca lub w lipcu, po pierwszym 
linieniu, zwiększa się wyraźnie ich 
apetyt, ale najbardziej żarłoczne są 
w trzecim roku rozwoju, zwłaszcza 
wiosną, w maju i czerwcu. Czwarty 
rok jest rokiem przepoczwarcze-
nia. Pędraki żerują wtedy krótko, 
następnie wchodzą do głębszych 
warstw gleby, sporządzają tam „ko-
lebkę glebową” i przepoczwarczają 
się. Już w sierpniu z poczwarki wy-
chodzi dorosły chrząszcz, który po-
zostaje w kolebce aż do wiosny.
Rozwój pokolenia chrabąszcza ma-
jowego jest długi. W Polsce trwa 
najczęściej 4 lata. Nasilenie „rójek” 
chrabąszczy występuje co 4 lata, 
ale każdego roku roją się chrabąsz-
cze z różnych „roczników”. Dorosłe 
chrabąszcze obgryzając młode liście 
drzew mogą przy licznym wystę-
powaniu doprowadzić do gołożeru. 

Na drzewach pozbawionych wiosną 
liści rozwijają się pączki śpiące, ale 
wskutek ogólnego osłabienia drzewa 
źle rosną i zimują. Szczególnie nie-
bezpieczne dla roślin jest żerowanie 
ukrytych w glebie pędraków. Skutki 
ich żerowania są różne: nieprawidło-
wy rozwój, a nawet obumarcie sa-
dzonek drzew. 

Nalot z nieba

Chrabąszczowate silnie trzebią to-
maszowskie drzewostany. Ukryty 
tryb życia larw chrabąszczy utrud-
nia skuteczną walkę z nimi. By 
przeciwdziałać i chronić lasy zosta-
ły podjęte działania mające na celu 
zniszczenie tych szkodników. Na 
terenie Nadleśnictwa Tomaszów 
został przeprowadzony zabieg ra-

towniczy drzewostanów wysokich 
z użyciem sprzętu agrolotnicze-
go oraz naziemnego przy pomocy 
środka MOSPILAN 20 SP przy uży-
ciu adiuwantu IKAR 95 EC w celu 
ograniczenia populacji chrabąszcza 
majowego (Melolontha melolon-
tha) i kasztanowca (Melolontha 
hippocastani). Oprysk tym prepa-
ratem odbył się w trzeci weekend 
maja. 
Zabieg przeprowadzony został 
na terenie Leśnictw: Bełżec, Beł-
żec Szkółka, Lubycza Królewska, 
Potoki, Skrzypny Ostrów, Ulów, 
Siedliska, Święcie, OHZ Pańków, 
Tomaszów, wchodzących w skład 
Nadleśnictwa Tomaszów. Planowa-
na powierzchnia zabiegu agrolot-
niczego to 5291,07 ha i naziemnego 
128,12 ha.
Podczas tych działań Sławomir 
Burcon, podleśniczy Leśnictwa 
Siedliska monitorował dwa leśnic-
twa: Potoki i Siedliska. – W pierw-
szej fazie monitorowanie polegało 
na robieniu powierzchni kołowych 
i sprawdzaniu dziurek wylotowych, 
kiedy chrabąszcze wylatują. Później 
zajmowaliśmy się krojeniem dzie-
sięciu samic z próby zebranych stu 
chrabąszczy. Określaliśmy płeć i ga-
tunek. Monitorowaliśmy rozwój jaj, 
żeby oprysk wykonać w momencie 
kiedy jaja są już rozwinięte, a samice 
jeszcze nie złożyły jaj w glebie. Póź-
niej obserwowaliśmy nasilenie rój-
ki pięć godzin po zachodzie słońca 
i określaliśmy ją w trzech stopniach 
nasilenia – wyjaśnił przebieg prac 
Sławomir Burcon. 

To nie koniec

W rozmowie ze Stanisławem Stani-
bułą, zastępcą Nadleśniczego Nadle-
śnictwa Tomaszów dowiedziałam się 
jak możemy lokalnie niszczyć te owa-
dy. – Podstawowym zwalczaniem 

pędraka jest przeorywanie gleby, wy-
dobywanie larw chrabąszcza, czyli 
pędraków na wierzch, które w sposób 
naturalny giną albo od przesuszenia 
albo od ptaków i innych owadów – 
podkreślił Stanisław Stanibuła.
Głównym zadaniem zwalczania 
pędraków jest wyprowadzenie 
upraw leśnych. W zeszłym roku 
pracownicy Nadleśnictwa Toma-
szów uznali za przepadłe ok. 20 
hektarów upraw leśnych. Skala 
mówi sama za siebie – zauważa 
Adam Bronikowski, specjalista 
Służby Leśnej ds. Hodowli Lasu. 
Jakie będą wymierne efekty z prze-
prowadzonego zabiegu okaże się 
dopiero za 2-3 lata, dlatego, że cykl 
rozwojowy chrabąszczy jest 4-, 
czasami 5-letni. 
Po 14 dniach od wykonania zabiegu 
agrolotniczego i naziemnego będzie 
możliwy zbiór runa leśnego. Z uwa-
gi na ratownicze działania od 8 maja 
obowiązuje zakaz wstępu do lasu do 
odwołania.

Larwa chrabąszcza fot. Nadleśnictwo Tomaszów

Zabieg agrolotniczy fot. Nadl. Tomaszów

Chrabąszcze po zabiegu agrolotniczym fot. Nadl. Tomaszów
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10 maja odbył się IV Roztoczań-
ski Międzynarodowy Maraton Ja-
worów-Lubaczów, któremu rangi 
nadaje jego transgraniczny charakter. 
To jedyny bieg maratoński, w trakcie 
którego przekracza się zewnętrzną 
granicę Unii Europejskiej, przez przej-
ście graniczne Budomierz-Hruczew. 
W ubiegłorocznej edycji zawodnicy 
startowali z lubaczowskiego rynku 
i kończyli bieg w Jaworowie. Zgodnie 
z tradycją, w tym roku maraton roz-
począł się w powiecie jaworowskim 
i zakończył w Lubaczowie. Na starcie 
pojawili się przedstawiciele władz 
z powiatu lubaczowskiego, na czele 
z Wicestarostą Wiesławem Hukiem, 
który zrelacjonował to co działo się po 
stronie ukraińskiej: „Kilka minut po 
godz. 9.00 czasu polskiego, nastąpił 
start maratonu. Wystartowało prawie 
170 osób. Zainteresowanie marato-
nem jest ogromne i to co wszyscy 
podkreślali, z roku na rok przybywa 
zawodników. Przed startem do ma-
ratonu odegrano hymn obu państw 
oraz hymn Unii Europejskiej”. 

Iwan Karpa, przewodniczący Re-
jonowej Rady w Jaworowie i współor-
ganizator wydarzenia potwierdził fakt 
większego zainteresowania biegiem, 
również ze strony ukraińskiej. Wśród 
maratończyków znaleźli się zawod-
nicy m. in ze Lwowa, Jaworowa, Do-
niecka, Odessy, Kijowa, czy innych 
miast oddalonych od powiatu jawo-
rowskiego.

Pierwsi na mecie pojawili się za-
wodnicy z Ukrainy. Najlepszy okazał 
się Eduard Hapak, który zakończył 
bieg z czasem 02:37:55. Jako szósty, 
na lubaczowskim rynku pojawił się 
lubaczowianin, Stanisław Ważny 
z czasem 02:47:14, dla którego ma-
raton to wyjątkowe wydarzenie: „To 
bardzo integrujące wydarzenie, zbli-
żające dwa narody. Mieszkamy blisko 
siebie, ale są to dwa zupełnie inne 

światy. Tutaj bardziej Europa, tam 
trochę czas się zatrzymał, ale mimo 
wszystko bardzo przyjemnie biega 
się po stronie ukraińskiej. Pod tym 
względem ten bieg jest wyjątkowy 
i jedyny chyba w swoim rodzaju. Już 
cztery lata się spotykamy, więc za-
wiązało się też kilka znajomości”. O tej 
wyjątkowości i wspaniałej atmosferze 
również opowiadała Diana Walczak 
z Rzeszowa, która po raz pierwszy 
wzięła udział w tym maratonie:„Trasa 
była przepiękna, zarówno po stronie 
ukraińskiej jak i polskiej. Niesamowi-
ty doping, po stronie ukraińskiej aż łza 
się w oku kręciła. Wspaniali, przemili 
ludzie, którzy śpiewali, wręczali kwia-
ty. Po stronie polskiej też było pięknie. 
To cudowna impreza”.

Tego dnia lubaczowski rynek za-
mienił się w miejsce, gdzie królował 
sport i dobra zabawa. To właśnie tam, 
w oczekiwaniu na pierwszych za-
wodników, mieszkańcy miasta mogli 
uczestniczyć w różnych imprezach 
towarzyszących. Ogromnym zainte-
resowaniem cieszył się Bieg Inglota, 
podczas którego swoich sił mogły 
spróbować osoby w różnych katego-
riach wiekowych. „Mieliśmy przygo-
towanych 160 medali, które zostały 
rozdane już na początku. Było ponad 
200 uczestników, więc Lubaczów się 
rozwija, biega i to widać na tej impre-
zie”- mówił Jan Argasiński, nauczyciel 
wychowania fizycznego w Publicz-
nym Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie, 
które było jednym z organizatorów 
tego biegu.

W niedzielne popołudnie miesz-
kańcy miasta mieli okazję poznać lau-
reatów XIV Plebiscytu na Najlepszego 
Sportowca i Trenera Ziemi Lubaczow-
skiej w 2014 roku. Najlepszą trenerką 
okazała się Alicja Pałczyńska. Najlep-
szym sportowcem został Mateusz 
Kubiszyn, który w tym dniu, nie mógł 
być w Lubaczowie. Nagrodę odebrała 

mama, która nie kryła zadowolenia 
z syna: „To dla nas zaszczyt. Jesteśmy 
bardzo dumni z Mateusza, za jego 
osiągnięcia, za jego pracę. Mateusz 
zawsze był bardzo żywym dzieckiem. 
Udzielał się sportowo od najmłod-
szych lat i pierwsze sukcesy pojawiły 
się bardzo szybko”.

Liczną publiczność przyciągnął 
również I Turniej Koszykówki im. 
prof. Leszka Gorczycy, który również 
był jedną z imprez towarzyszących, 
odbywającego się już od 4 lat, Rozto-
czańskiego Międzynarodowego Ma-
ratonu Jaworów-Lubaczów. 9 maja 
w hali sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 2 ponownie na parkiecie pojawiły 
się zawodniczki, które trenując pod 
okiem znanego pedagoga, odnosiły 
największe sukcesy. Ideą turnieju było 
przypomnienie sylwetki prof. Leszka 
Gorczycy, jednego z najlepszych tre-
nerów ziemi lubaczowskiej oraz po-
pularyzacja koszykówki. Zawodniczki 
prof. Leszka Gorczycy w rozegranych 
meczach, pokazały prawdziwa klasę 
i udowodniły, że mimo upływu lat, 
koszykarskie umiejętności pozostały. 
Niespodzianką sobotniego turnieju 
był freestyle koszykarski w wykona-
niu Pawła Kidonia.

W trakcie imprezy nie zabra-
kło również różnych akcji charyta-
tywnych (loterie fantowe, aukcje, 
licytacje), a uzyskany dochód został 
przeznaczony na pomoc w leczeniu 
Martyny Dziadury i Eli Woszczak. 
Gwiazda wieczoru był Mr. Pollack.

Alicja Magura

Maraton polsko-ukraiński

Grę planszową Polak Mały 
otrzymuje Gabrysia Kania 
z Suchowoli, lat 6.
Odbiór nagrody w Biurze 
Promocji i Reklamy Katolickiego 
Radia Zamość, ul. Zamoyskiego 
1, 22-400 Zamość.

Poniżej praca wykonana 
przez Gabrysię.

U W A G A ! ! !
Rozwiązanie konkursu
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