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W dniach 2-14 sierpnia 2015 r. 
wyruszy na rekolekcyjny szlak 
XXXIII Piesza Pielgrzymka Za-
mojsko-Lubaczowska na Jasną 
Górę. Tym, którzy przeżyli już tę 
szczególną formę pielgrzymowa-
nia, zachęta w zasadzie nie jest 
potrzebna, bo mają świadomość 
owocności tego wydarzenia. A jak 
zachęcić tych, którzy dotąd nie 
pielgrzymowali, skoro trudno opo-
wiedzieć o dobrodziejstwach tak 
przeżywanego czasu jedenasto 
bądź trzynastodniowego rozmo-
dlenia? Warto zajrzeć na stronę in-
ternetową Pieszej Pielgrzymki, by 
obejrzeć zdjęcia i filmy, zapoznać 
się z regulaminem, programem 
i informacjami praktycznymi, 
a jeszcze lepiej – warto osobiście 
spotkać się i popytać tych, którzy 
byli na jasnogórskim szlaku, szczę-
śliwie wrócili i mają co wspominać 
nawet po latach. Ta forma podpo-
wiedzi powinna sprowokować do 
postawienia sobie pytania: dlacze-
go miałbym nie doświadczyć tej 
przygody osobiście?

Fenomen zamojsko-lubaczowskich 
rekolekcji w drodze można streścić 
tak: na trasie pielgrzymki modli się 
cały człowiek – nie tylko jego usta, 
serce i umysł, ale także oczy, uszy, 
nogi, ręce; modlitwa ta wpisuje się 
w piękne, polskie krajobrazy; to do-
świadczenie wspólnoty, czasem 
i samotności; to oderwanie od trosk 
dnia codziennego; to bycie ze sobą, 
ucieszenie się innymi i zachwycenie 
Bogiem; nigdzie nie ma takiego kli-
matu jak na pielgrzymce; niezależnie 
od daty urodzin czy pełnionej funk-
cji, pielgrzymi zwracają się do siebie 

siostro i bracie; pątnicy, w mijanych 
miejscowościach na trasie, podej-
mowani są z niegasnącą, polską go-
ścinnością; zagoniony i wiecznie 
zmęczony człowiek podczas drogi do 
duchowej Stolicy naszej Ojczyzny ma 
nareszcie czas dla siebie, dla swego 
ducha; pielgrzymka okazuje się nie-
zwykłym antidotum na gnuśny tryb 
życia, stresy, marazm duchowy a na-
wet samotność...
– czy to jeszcze za mało, by podjąć 
decyzję na „TAK”?
Owoce pielgrzymowania są nie-
zwykłe, choć najczęściej nie da się 

ich zważyć, zmierzyć, pokazać na 
zdjęciach czy filmach, a nawet opo-
wiedzieć po powrocie. Piesza Piel-
grzymka Zamojsko-Lubaczowska 
wędrowała ze stolicy Roztocza na 
Jasną Górę Zwycięstwa w okresie 
wielkich przemian politycznych 
w Ojczyźnie, w latach pasterskiej 
posługi świętego Jana Pawła II, wiel-
kich wydarzeń religijnych – znajdu-
jąc pomoc i błogosławieństwo Boże 
we wszystkich problemach społecz-
nych i osobistych. Każda pielgrzym-
ka miała swój temat wiodący, który 
pozwalał ludziom formować sumie-
nia i pogłębiać świadomość religijną. 
Tak będzie i podczas tegorocznej 
drogi, gdy podjęte zostanie do roz-
ważenia hasło:

„BŁOGOSŁAWIENI 
CZYSTEGO SERCA!”

W imieniu Dyrektora Pielgrzymki 
ks. Michała Monia, księży – prze-
wodników grup oraz wszystkich 
organizatorów tego wydarzenia 
– zapraszamy: wybierz się razem 
z nami! Mogli jedni, mogli drudzy – 
możesz i Ty! Po co?
 dla umocnienia własnej wiary 

i wyznania jej przed ludźmi;
 dla oczyszczenia własnego serca 

w nurtach modlitwy i sakramen-
tów świętych;

 dla odnalezienia żywego i rado-
snego kontaktu z Bogiem;

 dla poznania nowych ludzi...
Wybierz się razem z nami i zachęć 
innych!

www.pielgrzymka.info

Zachęta do pielgrzymowania
dla tych, co jeszcze nie byli...
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Z regionu

„Magiczny świat bajki,
baśni i legendy...”

„Ku świętości z Janem Pawłem II”

 A. Pogudz 

17 czerwca 2015 r. odbyło się pod-
sumowanie regionalnego projektu 
organizowanego przez Bibliotekę 
Pedagogiczną w Zamościu oraz gru-
pę nieformalną Animatorzy Zmiany 
„Magiczny świat bajki, baśni i legen-
dy...”. W trakcie finału miało miej-
sce wręczenie nagród laureatom 
konkursu plastycznego Kamishibai 
skierowanego do uczniów klas 4-6 
szkół podstawowych i gimnazjów.

Głównym założeniem projektu 
było propagowanie twórczości arty-
stycznej młodych ludzi i populary-
zacja czytelnictwa.

Na podsumowaniu gościliśmy 
uczestników konkursu wraz z na-
uczycielami oraz zaproszonych go-
ści. Swoją obecnością zaszczyciły nas 
p. Aneta Najda - Kierownik Filii Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w Zamościu, p. Małgo-
rzata Bzówka – Dyrektor Wydziału 
Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta 
Zamość, p. Magdalena Dołgan – Za-
stępca Prezydenta Miasta Zamość.

Uroczystość rozpoczęła Pani 
Dorota Mach – Dyrektor Biblioteki 
Pedagogicznej w Zamościu, która po 
przywitaniu gości wprowadziła ich 
w tematykę Kamishibai.

Kamishibai (jap. kami – papier, 
shibai – sztuka) oznacza teatr ob-
razkowy lub teatr ilustracji. Jest to 
technika opowiadania (czytania), 
wywodząca się z Japonii, w której 
wykorzystuje się kartonowe plansze 
z obrazkami i tekstem oraz drewnia-
ną skrzynkę. Z ich pomocą przedsta-
wiane są kolejne fragmenty historii, 
bajki lub opowiadania. Kamishibai, 
jako alternatywna metoda pracy 
z dziećmi, może być wykorzystywa-
na w różnych miejscach: w domu, 
w bibliotekach, szkołach, przed-
szkolach czy placówkach wychowa-
nia pozaszkolnego – zarówno w po-
mieszczeniach, jak i w plenerze.

Podczas finału odbyło się wręcze-
nie nagród uczestnikom konkursu 
plastycznego Kamishibai „Magiczny 
świat bajki, baśni i legendy...”, i po-
dziękowań nauczycielom za przygo-
towanie uczniów do konkursu.

Rozstrzygnięcia konkursu doko-
nało Jury w składzie: Dorota Mach 

– Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej 
w Zamościu – Przewodnicząca Jury, 
Jadwiga Tor – Inspektor Wydzia-
łu Oświaty Urzędu Miasta Zamość, 
Grażyna Miller – konsultant i dorad-
ca metodyczny Lubelskiego Samo-
rządowego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, Agnieszka Szykuła-Ży-
gawska – redaktor naczelna Zamoj-
skiego Kwartalnika Kulturalnego, 
Dorota Jasek nauczyciel rysunku 
i malarstwa Liceum Plastycznego 
w Zamościu.

Wyniki konkursu:
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – „Słowik” - Klaudia Stepa-
niuk
II miejsce – „Trzy świnki” – Wiktoria 
Walaś, Weronika Kopczyńska, Jago-
da Steć
III miejsce – „Legenda o Piekiełku” – 
Katarzyna Baran, Zuzanna Iwanicka, 
Katarzyna Wolanin
III miejsce – „Dzban z mlekiem” – 
Zuzanna Bosak

Wyróżnienia:
„Gabryś” – Michalina Dziduch, Ju-
styna Ćwik, Lucyna Bienia
„Księżniczka na ziarnku grochu” – 
Aleksandra Żak
W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce – „Legenda o Białej Górze” 
– Angelika Poszelężna, Iza Dumicz
I miejsce – „Księżniczka na ziarnku 
grochu” – Anna Myszkowiak

Nagrody specjalne:
Nagroda specjalna Dyrektora Biblio-
teki Pani Doroty Mach dla Paolo Ma-
rino za pracę „Szczeniaczek Dino”.
Nagroda specjalna organizatora 
konkursu Animatorzy Zmiany dla 
Izabeli Lipian za pracę „Dwa kotki” 
oraz dla Łucji Karwowskiej za prace 
„Złota czapeczka”.

Finał zakończył się prezentacją na-
grodzonych prac konkursowych 
oraz słodkim poczęstunkiem.

12 czerwca dla Zamościa i całej 
naszej Diecezji Zamojsko-Luba-
czowskiej to bardzo ważna data. 
W tym dniu 16 lat temu gościliśmy 
św. Jana Pawła II i każdego roku na 
pamiątkę tego wydarzenia obcho-
dzimy Zamojski Dzień Papieski.

W tym roku po raz pierwszy 
w ramach Dni Papieskich obcho-
dziliśmy I Diecezjalny Dzień Osób 
z Niepełnosprawnością pod hasłem 
„Ku świętości z Janem Pawłem II”. 
Dla wszystkich ludzi a szczegól-
nie dla osób z niepełnosprawno-
ścią nasz Papież jest wielkim wzo-
rem i przykładem na nasze czasy 
jak można zmierzać do świętości 
z krzyżem choroby czy niepełno-
sprawności.

Uroczyste świętowanie rozpo-
częliśmy Mszą św. w Zamojskiej Ka-

tedrze, której przewodniczył ks. Syl-
wester Zwolak – Dyrektor Wydziału 
Duszpasterstwa Ogólnego. Homilię 
wygłosił ks. Mieczysław Grabowski, 
proboszcz z Jezierni zaangażowany 
w duszpasterstwie osób niepełno-
sprawnych. O godz. 11.00 udaliśmy 
się na Rynek Starego Miasta by tam 
wspólnym śpiewem wychwalać Boga 
za Ojca Świętego. W tym roku oprawę 
muzyczną przygotowały ośrodki pra-
cujące z dziećmi i młodzieżą z niepeł-
nosprawnością z miasta Zamościa.

Uroczystość ta zgromadziła pra-
wie 1000 osób – uczestników, ro-
dziców, opiekunów, wychowawców 
nauczycieli, wolontariuszy i studen-
tów Studium Medycznego, uczniów 
szkól i przedszkoli z oddziałami in-
tegracyjnym, WTZ i innych ośrod-
ków z całej naszej diecezji. Tak 
wielka liczba uczestników świadczy 
o potrzebie organizowania takich 
integracyjnych spotkań.

Słowa wdzięczności kieruję do 
wszystkich uczestników a w szcze-
gólności do Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom Krok za Krokiem w Zamo-
ściu, którzy cały sercem zaangażo-
wali się w organizacje tego wydarze-
nia. Mam nadzieje, że ponownie za 
rok, spotkamy się w tak licznym gro-
nie by obdarowywać się wzajemnie 
miłością i radością.

Zapraszam do odwiedzenia strony: 
www.dsz.zamojskolubaczowska.
pl i zakładkę: Duszpasterstwo Osób 
Niepełnosprawnych, gdzie znajdzie-
my wiele informacji na temat działal-
ności duszpasterstwa.

Ks. Czesław Koraszyński
Diecezjalny Duszpasterz Osób 

Niepełnosprawnych

R E K L A M A

http://www.dsz.zamojskolubaczowska.pl/
http://www.dsz.zamojskolubaczowska.pl/
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Artykuł sponsorowany

Zyskaj bezpłatne wykształcenie opiekuna medycznego w Centrum 
Szkół Akademickich Student i rozpocznij pracę jako opiekun osób 
starszych w Polsce, w Niemczech lub w Anglii z Promedica24

Praca opiekuna osób starszych zapewnia wysokie 
zarobki, jest również zajęciem perspektywicznym.

O firmie PROMEDICA24
Promedica24 została założona 
w 2004 roku w Warszawie. Firma 
jest liderem na rynku europejskim 
w świadczeniu usług opieki domowej 
dla osób starszych. Na dzień dzisiej-
szy posiada 37 oddziałów w miastach 
na terenie całej Polski, jest członkiem 
Sekcji Agencji Zatrudnienia, Sekcji 
Agencji Opieki (SAO), a także człon-
kiem Polsko-Niemieckiej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej. Ponadto ma 
certyfikat jakości ISO 9001:2008 i cer-
tyfikat Firma Godna Polecenia.
Firma współpracuje z lokalnymi 
urzędami pracy oraz instytucjami 
rynku pracy i edukacji w całej Pol-
sce, dając szanse na współpracę 
osobom, które nie mają pracy lub 
napotykają trudności w powrocie do 
aktywności zawodowej.
Jeśli chcesz się przekonać, czy ta pra-
ca jest dla Ciebie i lubisz opiekować 
się innymi, a jednocześnie chcesz 

pracować dla zaufanego pracodawcy, 
zapraszamy do naszego biura w Lu-
blinie przy ul. Dolna 3 Maja 8/6.
Dla kogo jest ta praca?
Aby zostać opiekunem osób star-
szych, nie jest konieczne posiadanie 
profesjonalnego przygotowania me-
rytorycznego, można powołać się 
jedynie na doświadczenie w opiece 
nad osobą starszą lub schorowaną 
w rodzinie. W przypadku wyjazdów 
do pracy w Niemczech potrzebna jest 
znajomość języka niemieckiego na 
poziomie przynajmniej podstawo-
wym, a w Wielkiej Brytanii niezbęd-
ny jest język angielski na poziomie 
komunikatywnym. Jednak nawet 
osoby niepewne swoich umiejętno-
ści językowych mogą je podszkolić 
dzięki wsparciu Promedica24.
Na czym polega praca opiekuna?
Opiekun osób starszych pomaga 
w wykonywaniu codziennych czyn-
ności, takich jak zakupy, sprzątanie, 
gotowanie, pranie itd. Zostaje także 
towarzyszem seniora, spędzając 
z nim czas oraz motywując go do 
podejmowania różnych działań. 

W tym zawodzie niezwykle ważne 
jest dopasowanie się do różnych 
potrzeb i cech osobowości oraz cha-
rakteru podopiecznych. Dlatego też 
uważamy, że pozyskanie wykształ-
cenia w zawodzie opiekun medycz-
nego znacznie ułatwia pracę i przy-
bliża problemy związane z opieką.
Praca opiekuna osób starszych nie jest 
zajęciem łatwym, ale na pewno dobrze 
płatnym. Co ważne – jest w pełni legal-
na i w przeciwieństwie do tzw. pracy na 
czarno – bezpieczna. Dodatkowo umowa 
z rzetelną firmą, taką jak Promedica24, 
zapewnia również opłacony ZUS oraz pa-
kiet dodatkowych ubezpieczeń – tłumaczy 
Specjalista ds. Rekrutacji Anna Stróżek.
Promedica24 dba o to, żeby Opieku-
nowie posiadali wykształcenie ade-
kwatne do wykonywanej pracy, stąd 
współpraca firmy z nowo powstałą 
Szkołą Policealną – Centrum Szkół 
Akademickich Student w Zamościu.
O Szkole
Każdego roku szkoła prowadzi nabór 
letni do 15 marca oraz nabór zimowy 
do 15 października. Edukacja zakoń-
czona zostaje egzaminem zawodo-
wym potwierdzającym kwalifikacje, 
a dyplom ukończenia szkoły wy-
dawany jest w języku polskim, nie-
mieckim lub angielskim. Uznawany 

jest przez wszystkich pracodawców 
w krajach Unii Europejskiej.
Nauka odbywa się w systemie za-
ocznym. Dodatkowym atutem jest 
bezpłatna nauka języka niemiec-
kiego przygotowana pod nadzo-
rem merytorycznym pracodawcy. 
Naszym słuchaczom dostarczamy 
materiały do nauki języka oraz przy-
gotowujemy do rozmowy kwalifika-
cyjnej w języku niemieckim.
Zatrudniamy profesjonalną kadrę 
pedagogiczną z dużym doświadcze-
niem w opiece nad chorym, co przy-
czyni się bezpośrednio do wysokiej 
jakości kształcenia. Jedyni w Zamo-
ściu mamy tak wiele do zaoferowania. 
Wykształcenie i pracę na dogodnych 
warunkach. Ze względu na potrzeby 
europejskiego rynku pracy od wrze-
śnia poszerzamy ofertę kształcenia 
o nowe kierunki: masażysta,  tera-
peuta zajęciowy, higienista stomato-
logiczna, oraz technik dentystyczny.
Jak informuje dyrektor Szkoły Poli-
cealnej Centrum Szkół Akademickich 
Student mgr Elżbieta Jędruszczak 
zainteresowanie szkołą jest bardzo 
duże. Dzisiaj osoby wybierające się 
do pracy poza granice naszego kraju 
mają świadomość, iż wymagania pra-
codawców państw Unii Europejskiej 

wzrosły. Potrzebna jest wykwalifiko-
wana kadra ze znajomością języka, 
a to wszystko oferujemy nieodpłatnie 
w naszej szkole. Zatrudniamy profe-
sjonalną kadrę pedagogiczną z du-
żym doświadczeniem w opiece nad 
chorym, co przyczynia się bezpośred-
nio do wysokiej jakości kształcenia.
Program kształcenia na kierunku 
opiekun medyczny dostosowany jest 
całkowicie do potrzeb pracodawcy. 
Nasi słuchacze uczą się takich czyn-
ności, jak: zabiegi pielęgnacyjno-hi-
gieniczne, cewnikowanie, wymiana 
worka stomijnego, psychologia pracy 
z osobą chorą i niesamodzielną.
Słuchaczem w szkole CSA Student 
może zostać każda osoba posiadają-
ca wykształcenie średnie (matura nie 
jest wymagana), przyjmujemy osoby 
w bardzo różnym wieku, ponieważ 
liczą się chęci i zaangażowanie. Słu-
chacze uczą się pilnie, ponieważ mają 
realny cel, którym jest zdobycie pracy 
opiekuna osób starszych – wyjaśnia 
dyr. Szkoły Elżbieta Jędruszczak. 
Wszystkie osoby, które chciałyby 
rozpocząć naukę w CSA Student 
oraz dowiedzieć się więcej o pracy 
Opiekuna osób starszych w Prome-
dica24, serdecznie zapraszamy do 
kontaktu. Czekamy na Was!

Nowych słuchaczy atrakcyjną 
ofertą zachęca Centrum Szkół 
Akademickich „ Student”. Do wy-
boru mają aż osiem atrakcyjnych 
kierunków medycznych m.in. 
opiekun medyczny, technik ma-
sażysta, terapeuta zajęciowy, hi-
gienistka stomatologiczna, tech-
nik dentystyczny, opiekun osoby 
starszej, asystent osoby niepeł-
nosprawnej oraz opiekunka śro-
dowiskowa. Oferta szkoły jest cie-
kawa i na pewno każdy znajdzie 
w niej kierunek dla siebie.
Centrum Szkół Akademickich „Stu-
dent” posiada uprawnienia szkoły 
publicznej. Po jej ukończeniu ab-
solwenci otrzymują państwowe 
świadectwo ukończenia szkoły 
i dyplom EUROPASS po zdaniu eg-

studia licencjackie, magisterskie 
oraz podyplomowe. Kształcenie 
odbywa się w systemie studiów 
niestacjonarnych wspomaganych 
technikami kształcenia na odle-
głość w oparciu o warsztaty z wy-
sokiej klasy specjalistami - prakty-
kami odbywające się w Zamościu. 
System ten umożliwia podjęcie 
studiów na warszawskich uczel-
niach bez konieczności uciążli-
wych dojazdów na wykłady czy 
odrywania się od obowiązków 
służbowych i rodzinnych. Zapew-
niamy ciągły dostęp do specjalnie 
przygotowanych materiałów dy-
daktycznych co sprawia, że edu-
kacja staje się skuteczna, przyja-
zna i nowoczesna.
Rekrutacja w szkole już trwa a ilość 
miejsc jest ograniczona – zapisać 
można się korzystając z formu-
larza znajdującego się na stronie 
internetowej szkoły oraz osobiście 
w sekretariacie szkoły mieszczą-
cym się przy ul. Partyzantów 59/1 
w Zamościu lub pod numerem te-
lefonicznym 602 146 329.
Po wgląd do szerszej oferty zapra-
szamy na naszą stronę csastudent.
edu.pl, studiujwzamosciu.pl lub 
profil na Facebooku; Centrum 
Szkół Akademickich Student.

zaminu zawodowego przed Okręgo-
wą Komisją Egzaminacyjną. 
Uczniem Centrum Szkół Akademic-
kich „ Student” może zostać absolut-
nie każdy, bez względu na wiek. 
Wśród osób, które wybierają szkoły po-
licealne są zarówno osoby młode, które 
właśnie skończyły szkołę, jak i starsze, 
które już pracują i chcą poszerzyć swo-
je kwalifikacje lub uzyskać nowe. Tym 
osobom proponujemy naukę w trybie 
zaocznym, aby mogły pogodzić pracę 
z nauką - wyjaśnia Elżbieta Jędrusz-
czak Dyrektor Centrum Szkół Aka-
demickich  oraz  dyrektor  filii  Stu-
diów Podyplomowych w Zamościu. 
- Swoją ofertę kierujemy również do 
osób bezrobotnych, które chcą pod-
wyższyć kwalifikacje zawodowe po-
szukiwane na rynku pracy.

Co zrobić by zapisać się do szkoły? 
– Wystarczy przyjść do sekretariatu 
szkoły złożyć świadectwo ukończe-
nia szkoły średniej, zaświadczenie od 
lekarza o braku przeciwwskazań do 
wykonywania zawodu, dwie fotogra-
fie: do legitymacji oraz przedstawić 
dowód osobisty – wylicza Wioleta 
Szczepanek - sekretarz CSA Student.
Prowadzimy szkoły policealne prze-
znaczone dla absolwentów szkół 
średnich. Nie trzeba mieć zdanej 
matury – wystarczy świadectwo 
ukończenia szkoły. Jeśli jednak nie 
posiadasz wykształcenia średniego 
w naszej ofercie również znajdzie się 
możliwość jego uzyskania. Kształce-
nie w Liceum  Ogólnokształcącym 
odbywa się w oparciu o programy 
umieszczone w szkolnym zestawie 
programów nauczania. Do szkoły 
przyjmowani są absolwenci gimna-

zjum, ośmioletniej szkoły podsta-
wowej oraz zasadniczej szkoły za-
wodowej. Liceum ogólnokształcące 
dla dorosłych to ważny krok w stronę 
wykształcenia cenionego na rynku 
pracy. Zapewniamy także kursy przy-
gotowujące do matury z matematyki 
oraz języka obcego – BEZPŁATNIE.
Zawody medyczne i dentystyczne 
od wielu lat plasują się w ścisłej czo-
łówce najpopularniejszych zawo-
dów na świecie. Nie można się jed-
nak dziwić, że młodzi ludzie swoją 
przyszłość zawodową wiążą z per-
spektywicznym sektorem medycz-
nym, który zapewnia zarówno pre-
stiż społeczny, jak i wysokie zarobki. 
W obliczu olbrzymiego postępu 
wszystkich dyscyplin medycznych 
polska stomatologia w ostatnich cza-
sach zmieniła swoje oblicze i stoi dziś 
na wysokim, światowym poziomie. 
Typowy obraz "dentysty - sadysty" 
zmienił się nieodwracalnie, a rynek 
usług stomatologicznych jest barwny 
i co raz częściej kojarzony z estetyką, 
tak też wychodzimy naprzeciw ocze-
kiwaniom rynku otwierając, jako 
jedyni w Zamościu kierunki – tech-
nika  dentystycznego  i  higienistka 
stomatologicznej. 
Ze względu na potrzeby rynku pro-
wadzimy również rekrutację na 

Medyczne Szkoły Policealne
– alternatywą na lepszą przyszłość

Zamojskie szkoły medyczne czekają na chętnych 
i na bieżąco przyjmują zgłoszenia aż do wyczerpania 
limitów miejsc. Nauka w nich ma wiele zalet: 
w większości z tych placówek nauka jest bezpłatna 
i trwa maksymalnie 2,5 roku. Dzięki temu w krótkim 
czasie można zdobyć kwalifikacje i praktyczny zawód.
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Połączyła ich historia... Otwarcie obiektów 
lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Nr 4 w Zamościu

21 czerwca, przy leśniczówce w Bro-
dziakach odbył się piknik organizacji 
pozarządowych pod hasłem „Łączy 
nas historia”, zorganizowany przez 
Gminę Biłgoraj, Ochotniczą Straż Po-
żarną w Brodziakach oraz Fundację 
Aktywności Obywatelskiej. Była to 
również okazja do podsumowania 
projektu „Współpracujemy profesjo-
nalnie!” realizowanego przez Fun-
dację Aktywności Obywatelskiej we 
współpracy z Gminą Biłgoraj, a współ-
finansowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. „Celem pro-
jektu jest poszerzenie zakresu współpra-
cy i wzrost profesjonalizacji współpra-
cy pomiędzy administracją publiczną 
a środowiskiem pozarządowym Gminy 
Biłgoraj, Frampol, Zwierzyniec i Luby-
cza Królewska” – informuje prezes 
Fundacji FAO, Monika Dominik.
Główne zadania projektu to wdroże-
nie samooceny metodą Lokalnego 
Indeksu Jakości Współpracy i upo-
wszechnianie jej wyników, opra-
cowanie i wdrożenie standardów 
współpracy samorządu i organizacji 
pozarządowych, a także upowszech-
nienie standardów współpracy, do 
czego zalicza się właśnie organizacja 
pikniku dla przedstawicieli NGO pod-
sumowującego działania projektowe.
Podczas pikniku można było zo-
baczyć „wieczornicę partyzancką” 
przygotowaną przez Grupę Rekon-
strukcji Historycznej „WIR”, obóz 
partyzancki i ćwiczenia musztry, 

wystawę zabytkowych sprzętów, 
starej fotografii, a także prezentacje 
organizacji pozarządowych. Ponad-
to odbyły się różnorodne konkursy 
i animacje dla dzieci. Z koncertem 
pieśni partyzanckich, przy ognisku, 
wystąpił Zespół Śpiewaczy „Więź” 
z Soli, a także była okazja posłuchać 
opowieści naocznych świadków 
walk partyzanckich z czasów II woj-
ny światowej. 
„W ramach projektu uczyliśmy sie 

współpracować na polu „Samorząd – 
organizacje pozarządowe”. Organizacje 
te mają piękne działania, każda z nich 
działa w wyspecjalizowanej przez sie-
bie dziedzinie np. w sporcie czy tak jak 
tutaj, w Brodziakach – wydarzenia hi-
storyczne. Dlatego dzisiaj staramy się 
pokazać społeczności dawne wydarze-
nia znane z kart historii, a rozgrywające 
się właśnie na naszych terenach” – wy-
jaśniał w rozmowie Wójt Gminy Bił-
goraj, Wiesław Różyński.

Joanna Ferens

19 czerwca w Zespole Szkół Nr 4 
przy ul. Jana Zamoyskiego 4 w Za-
mościu odbyło się uroczyste od-
danie do użytku nowych obiektów 
lekkoatletycznych. Przedszkolaki 
jak również uczniowie szkoły pod-
stawowej i gimnazjum będą mogli 
korzystać z nowo powstałych lekko-
atletycznych obiektów.
Do dyspozycji uczniów, nauczycieli 
wychowania fizycznego oraz miesz-
kańców Zamościa, którzy lubią bie-
gać jest czterotorowa bieżnia o dłu-
gości 200 m, oraz dwie bieżnie proste 
o długości 60 m i 100 m. Ponadto 
powstała zeskocznia o wymiarach 
2,75 x 9,0 m oraz skocznia do skoku 
w dal o długości rozbiegu 45. metrów. 
Wszystkie wykonano z nawierzchni 
syntetycznej typu „poliuretan”.
W uroczystości poświęcenia i prze-
cięcia wstęgi obecni byli m.in: An-
drzej Wnuk, Prezydent Miasta 
Zamościa, Andrzej Zastąpiło, I Za-
stępca Prezydenta Miasta, Małgo-
rzata Bzówka, Dyrektor Wydziału 
Kultury i Sportu, Agnieszka Kowal, 
Dyrektor Wydziału Oświaty, a także 
Ks. Kan. Tadeusz Czuk, Proboszcz 
Parafii Matki Bożej Królowej Polski 
w Zamościu oraz Ks. Prałat Janusz 
Romańczuk, Rezydent Parafii Matki 
Bożej Królowej Polski.
W uroczystości sportowej uczestni-
czyli także dyrektorzy zamojskich 
szkół, nauczyciele i uczniowie klas 
sportowych, którzy wzięli udział 
w rywalizacjach biegowych.
Jolanta Goryczka, dyrektor Zespołu 
Szkół Nr 4 w Zamościu poinformo-
wała, że budowa bieżni i urządzeń 
lekkoatletycznych rozpoczęła się 
pod koniec września ubiegłego roku 
i zakończyła 20 maja bieżącego roku.
- Sam czas budowy obiektów lekkoatle-
tycznych nie był długi ponieważ prace 
rozpoczęły się w jesieni, a w listopadzie 
ub.r przystąpiono do natryskiwania 
ostatniej warstwy nawierzchni. W za-
kończeniu prac przeszkodziły warunki 
atmosferyczne, jednak jak pogoda się 
poprawiła przystąpiono do prac koń-
czących zadanie – wyznaczania i ma-
lowania oznaczeń poziomych.
Jolanta Goryczka dodała, że kom-
pleks sportowy jaki posiada szkoła 
jest jedynym obiektem w Zamo-
ściu, który znajduje się przy Zespole 
Szkół. 
– W tej chwili jesteśmy jedyną szko-
łą w Zamościu, która posiada bieżnię 

i skocznię ze sztuczną nawierzchnią 
dlatego na tych obiektach będą orga-
nizowane międzyszkolne zawody lek-
koatletyczne.
Marek Kudela, Przewodniczący Komi-
sji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
w Zamościu, a jednocześnie nauczy-
ciel wychowania fizycznego w ZS Nr 4 
w Zamościu jest zdania że takie obiek-
ty lekkoatletyczne powinny znajdo-
wać się przy każdej zamojskiej szkole.  
– Na pewno warunki biegowe podczas 
lekcji wychowania fizycznego zdecydo-
wanie nam się poprawią. Nowe obiekty 
przyszkolne zachęcą dzieci i młodzież do 
uprawiania sportu. Już widać jak dzieci 
chętnie przychodzą korzystać z bieżni. 
Pracuję w tej szkole prawie 25 lat i przez 
ostanie dni miło mi było obserwować 
jak małe „kajtki” z przedszkola przycho-
dzą z paniami zobaczyć i pobiegać na 
bieżni. Uważam, że jest to inwestycja 
bardzo trafiona. Jako Przewodniczący 
Oświaty i Sportu będę zgłaszał wnioski 
w mieście, aby takie bieżnie powstawały 
w każdej jednostce oświatowej.
Jolanta Kunicka, nauczycielka wycho-
wania fizycznego w ZS Nr 4 i trenerka 
programu „Kids Athletics” poinfor-

mowała, że dzięki nowym obiektom 
dzieci z klas sportowych będą mogły 
rozwijać umiejętności lekkoatle-
tyczne.
– W szkole podstawowej funkcjonują 
klasy sportowe. Od klasy pierwszej do 
szóstej mamy bardzo
dużo dzieci, które chętne są do biega-
nia i wykonywania ćwiczeń lekkoatle-
tycznych. Nasza szkoła uczestniczy 
także w programie „Lekkoatletyka dla 
każdego” podczas, którego realizujemy 
zadania ukierunkowane w poszcze-
gólnych technikach lekkoatletycznych 
oraz ćwiczeniach wprowadzających 
do nauki biegów, rzutów i skoków. 
Dzięki nowym obiektom sportowym 
dzieci będą mogły poszerzać swoje 
umiejętności sprawnościowe.
Z okazji otwarcia nowej bieżni 
uczniowie klas sportowych wzięli 
udział w biegach na dystansach: 250 
m (klasy II), 2x100 m (klasy V), szta-
feta 4x100 m (gimnazjaliści).
Po zakończonych rywalizacjach 
biegowych uczniowie zostali nagro-
dzeni dyplomami i medalami, które 
osobiście wręczył prezydent miasta 
Zamościa.
Koszt budowy obiektów sportowych 
to prawie 480 tys. złotych brutto. Na 
inwestycje uzyskano dofinanso-
wanie w wysokości 150 tyś. złotych 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej.

Małgorzata Kryk
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BWA
Tradycyjnie już BWA rusza z plene-
rami dla młodzieży na zamojskiej 
starówce pod hasłem „Miasto w mo-
jej wyobraźni-wakacyjne plenery na 
zamojskiej starówce”.
Zadanie realizowane jest w ramach 
środków Miejskiego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania proble-
mów alkoholowych. W plenerach 
będzie brała udział młodzież zamoj-
skich szkół jak i studenci Uniwersy-
tetu III Wieku. www.bwazamosc.pl 

ZDK
WĘDRUJĄCA ESTRADA: 
Osiedle J. Rataja /parking przy Re-
wii Park/, 28 lipca, godz. 15.00-21.00
Osiedle Św. Piątka /tereny rekre-
acyjne nad Łabuńką/, 30 lipca, 
godz. 15.00-21.00
Osiedle Partyzantów /Ogródek Jorda-
nowski/, 4 sierpnia, godz. 15.00-21.00
Osiedle Zamczysko /tereny rekre-
acyjne za świetlicą/, 6 sierpnia, 
godz. 15.00-21.00 
Wakacyjny projekt edukacyjno-ar-
tystycznym łączący wychowanie 
przez sztukę ze wspólną rodzinną 
zabawą na zamojskich osiedlach. 
W programie: spektakl oraz insce-
nizowane zabawy teatralne w wy-
konaniu zawodowego teatru „Pod 
Orzełkiem” z Białegostoku, warsz-
taty plastyczne, cyrkowe i bębniar-
skie, kącik ekologiczno-artystyczny, 
gry planszowe, blok zabaw inte-
gracyjnych oraz namiot rozmaito-
ści a w nim min: profesjonalne ma-
lowanie twarzy, monidło – stojak 
reklamowy z otworem na głowę, 
z „zamojską” grafiką i napisem „Po-
zdrowienia z Zamościa”. Imprezę 
zakończy koncert młodzieżowego 
zespołu muzycznego.

STACJA
KREATYWNA – CZWARTA,
lipiec – sierpień
Zapraszamy młodzież do udziału 
projekcie „SOS dla Młodzieżowych 
Inicjatyw – punkt wsparcia mło-
dzieżowych grup nieformalnych”.
Celem programu jest pomoc młodym, 
kreatywnym animatorom kultury, 
projektującym i realizującym przed-
sięwzięcia kulturalne na terenie Za-
mościa. Młodzież mająca ciekawe 
pomysły na spędzanie wolnego cza-
su, chcąca rozwijać swoje zaintere-
sowania i pasje może w ramach pro-
gramu starać się o dofinansowanie 
swoich działań. Zgłoszone projekty 

kulturalne /m.in. koncerty, spektakle, 
pokazy, happeningi, wystawy, warsz-
taty artystyczne/ otrzymają wsparcie 
finansowe, merytoryczne i organiza-
cyjne. Wystarczy mieć dobry pomysł 
i przyjść do ZDK do 30 lipca br.
Dotychczas zgłoszony został jeden 
projekt tj. „Wtorki z grami bitew-
nymi” – cykliczne spotkania dla 
młodzieży promujące aktywne spę-
dzanie czasu „przy grach bez prą-
du”; wtorki od 7 lipca do 28 sierpnia 
w Zamojskim Domu Kultury. 

XIV
MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL ZESPOŁÓW 
FOLKLORYSTYCZNYCH 
„EUROFOLK” – ZAMOŚĆ 2015, 
14-19 lipca 2015r., Rynek Wielki
W programie festiwalu: korowód ulica-
mi Zamościa, koncerty zespołów folk-
lorystycznych z Brazylii, Chorowacji, 
Egiptu, Francji, Hiszpanii, Tajlandii, 
Turcji i ZpiT „Zamojszczyzna”, zabawy 
folkowe oraz kiermasz sztuki ludowej.
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ludowego Zespołu Pięsni i Tańca „Za-
mojszczyzna” i Zamojski Dom Kultury.
Przedsięwzięcia 1 – 4 dofinansowa-
ne ze środków Miasta Zamość
Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczy-
zna”, lipiec – sierpień
Członkowie zespołu (ok. 200 osób) 
jak co roku spędzać będą aktywnie 
czas na warsztatach artystycznych, 
koncertach, wyjazdach:
28.06 – 7.07 – warsztaty artystyczne 
w Krasnobrodzie wspólnie z Zespo-
łem Muzyki Dawnej /ok. 150 osób/
8 – 12.07 – warsztaty artystyczne 
w Zamojskim Domu Kultury /ok. 
200 osób/
13 – 20.07 – Festiwal „Eurofolk” – wo-
lontariat, koncerty /ok. 200 osób/
10 – 15.08 – warsztaty w ZDK /grupa 
II/
12-17.07 – warsztaty w ZDK /grupa I/
15.08 - 3. Zamojski Festiwal Filmo-
wy „Spotkania z historiá” – koncert
16 – 21.08 – Festiwal Folklorystyczny 
na Węgrzech – Debreczyn /gr. II i III/
18 – 24.08 - Festiwal Folklorystycz-
ny w Rumunii – Cluj Napoca /gr. I/
31.08 – Festyn Spółdzielni Mieszka-
niowej im. W. Łukasińskiego – koncert
Spotkania/ warsztaty grup działa-
jących w ZDK:
Teatr Ognia Utopia – zapraszamy 
młodzież na otwarte zajęcia; lipiec 
w każdą środę, godz. 17.00.
Zamojski Klub Fantastyki – 
„Czwartki na planszy” przeznaczone 
dla dzieci i młodzież lubiących grać 

Wakacje w Zamościu
Wielu rodziców pewnie zastanawia się jak ich pociechy mogą spędzić wakacje. Część wyjedzie na kolonie, obozy, czy do rodziny, albo po prostu 
spędzi je na wycieczce z rodzicami. Jednak 2 miesiące to dość sporo czasu i nie każdemu uda się na cały ten czas zaplanować dzieciom wypoczynek. 
Propozycja spędzenia wakacji w Zamościu jest nie tylko dla tych co w ogóle nigdzie nie wyjadą, ale także dla tych co nie lubią się nudzić.
Zachęcam do zapoznania się z ofertą!

w gry planszowe/karciane; lipiec – 
sierpień w każdy czwartek, godziny 
popołudniowe.

CKF
STYLOWY:
Dziecięce Poranki Filmowe dla naj-
młodszych
Od 20 czerwca Centrum Kultury Fil-
mowej „Stylowy” rozpoczyna cykl 
wydarzeń dla najmłodszych. Dzie-
cięce Poranki Filmowe to możliwość 
zobaczenia ulubionych bohaterów 
na dużym ekranie. W każdy sobotni 
i niedzielny poranek o godz. 12.00 
zapraszamy naszych najmłodszych 
widzów na projekcje bajek. 
Przez czerwiec – lipiec będą grane 
trzy tytuły: Tree Fu Tom, Przygo-
dy Słoniczki Elli oraz Donopociąg. 
W każdy weekend nowe odcinki.
Cena biletu 9 zł. Czas trwania ok. 60 
minut. 
Tree Fu Tom to seria dla naj-
młodszych widzów opowiadają-
ca o chłopcu imieniem Tom, jego 
kompanie Twigsie oraz paczce ich 
najlepszych przyjaciół. Bohaterowie 
mieszkają w niezwykłej krainie Tre-
eropolis, pełnej magii, niespodzia-
nek oraz niezwykłych zdarzeń. 
Przygody Słoniczki Elli to kanadyj-
ska seria dla przedszkolaków two-
rzona na podstawie książek dwójki 
autorów: Carmela D’ Amico oraz 
Steven D’ Amico. Ella, pogodna sło-
niczka, uwielbia wesołą zabawę. 
Każdego dnia razem z przyjaciółmi 
odkrywa zakamarki Wyspy Słoni. 
Akcja serialu Dinopociąg toczy się 
w prehistorycznym świecie. Boha-
terowie odbywają podróż po świecie 
pełnym dżungli, bagien, oceanów, 
aktywnych wulkanów, który obfitu-
je w dinozaury oraz inne żywe stwo-
rzenia. Za pomocą Dinopociągu, di-
nozaury odbywają podróże w czasie 
i przestrzeni.
Bajkowe Lato 2015 dla dzieci
Centrum Kultury Filmowej „Stylo-
wy” zaprasza w każdy wtorek o go-
dzinie 10.30 na cykl spotkań pt. 
”Bajkowe lato”. W programie znajdą 
się projekcje premierowych filmów 
animowanych w formacie 2D oraz 
zabawy, konkursy i warsztaty pro-
wadzone przez animatorów kultury. 
Program spotkań to: o godzinie 10.30 
wprowadzenie do filmu, 10.35 projek-
cja filmu, po projekcji filmowej warsz-
taty, zabawy i konkursy z nagrodami.
Na pierwsze „bajkowe” spotkanie za-
praszamy 30 czerwca. Cena biletu: 12 zł

KSIĄŻNICA ZAMOJSKA
Z KSIĄŻKĄ ZWIEDZAMY ŚWIAT – 
wakacje w bibliotece 2015
W lipcu i sierpniu Książnica Zamoj-
ska im. Stanisława Kostki Zamoy-
skiego w Zamościu zaprasza dzieci 
i młodzież w wieku szkolnym do 
udziału w zajęciach bibliotecznych 
– Z książką zwiedzamy świat.
Uczestnikom zajęć proponujemy 
głośne czytanie książek, zabawy 
integracyjne i ruchowe, zajęcia 
plastyczne, warsztaty Kamishibai, 
inscenizacje. Dzięki wybranym 
książkom dzieci będą poznawać 
różne kraje świata, ich historię, 
kulturę, zabytki. Sięgniemy, m.in. 
po książki Alfreda Szklarskiego 
o przygodach Tomka Wilmow-
skiego, Czesława Centkiewicza 
opowiadające o mieszkańcach 
Grenlandii, Astrid Lindgren po-
ruszające problemy dzieci miesz-
kających w Szwecji, przygodo-
wo-podróżnicze książki Łukasza 
Wierzbickiego – „Machiną przez 
Chiny” i „Afrykę Kazika” oraz zbio-
ry baśni z różnych stron świata.
Wielką atrakcją będą spotkania z re-
gionalnymi twórcami – bajkopisa-
rzem Jarosławem Siekiem i poetą Zbi-
gniewem Dmitrocą, dzięki któremu 
dzieci przeniosą się w świat rymów.
Na uczestników czekają atrakcyjne 
nagrody rzeczowe oraz słodki po-
częstunek.

Zajęcia, począwszy od 2 lipca, od-
bywać się będą w każdy wtorek 
i czwartek w godzinach 10.00-12.00. 
Więcej informacji o programie do-
stępnych jest w bibliotekach i na
www.biblioteka.zamosc.pl

 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
ul. Kamienna 20, tel. 84 627 11 
54, wew. 29

– Filia nr 1, ul. Wyszyńskiego 51 A, 
tel. 84 639 87 19

– Filia nr 2, ul. Wiejska 17,
 tel. 84 627 28 56
– Filia nr 3, ul. Brzozowa 26 A,
 tel. 84 639 42 94
– Filia nr 4, ul. Peowiaków 68 A,
 tel. 84 639 36 17
– Filia nr 6, ul. Prusa 2,
 tel. 84 639 67 99.
 
Zajęcia realizowane są w ramach 
projektu Uzależnieni od czytania 
i dofinansowane przez Miasto Za-
mość z Miejskiego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.

Program filmowy:
30.06 godz. 10.30 – „Minionki”
07.07 godz.10.30 – „W głowie się nie 
mieści”
14.07 godz. 10.30 – „Minionki”
21.07 godz.10.30 – „Ups. Arka odpły-
nęła”
28.07 godz. 10.30 – „Koko Smoko”
04.08 godz. 10.30 – „Koko Smoko”
11.08 godz. 10.30 – „Mały książe”
18.08 godz. 10.30 - „ Mały książe”
25.08 godz. 10.30 – „Bystry Bill”.
 Stylowy dla młodzieży:
ESPORTS IN CINEMA na żywo na 
wielkim ekranie
Nowy cykl transmisji do kin na ca-
łym świecie
Ckf „Stylowy” w Zamościu oraz Cika-
nek film/nazywowkinach.pl podjął 
się dystrybucji nowego cyklu transmi-
sji: eSports n Cinema. Zatem oprócz 
spektakli teatralnych, koncertów 
i wystaw pojawia się w ofercie... sport 
elektroniczny. Jesteśmy podekscy-
towani tą nowością repertuarową 
i pewni, że widzowie-gracze oraz wi-
dzowie-kibice przyjdą tłumnie do kin 
na ligowe rozgrywki, tym bardziej że 
będą nas aktywnie wspierać przy pro-
mocji tego cyklu organizatorzy tur-
niejów, którzy mają kontakt z ponad 
PÓŁ MILIONEM AKTYWNYCH użyt-
kowników ESL w samej tylko Polsce! 
Warto też wspomnieć, że w ostatnim 
corocznym zlocie (Katowice) wzięło 
udział ponad 70.000 graczy. O trans-
misjach do kin będzie również ak-
tywnie informować branżowy serwis 
internetowo-telewizyjny Twitch TV.
HARMONOGRAM TRANSMISJI 
WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO:
28.07.2015 | wtorek | 20:00 | plano-
wany czas trwania: 150 minut | LIVE 
z Kolonii
ALL WORK ALL PLAY: The Pursuit 
of eSports Glory
(Wszystko gra. Pasja i chwała sportu 
elektronicznego)
Na transmisję składać się będzie 
90-minutowy dokument o sporcie 
elektronicznym oraz między innymi 
panel dyskusyjny, w którym weź-
mie udział Michał „Carmac” Blicharz 
(ZNÓW SILNA POLSKA REPRE-
ZENTACJA! KWIECIEŃ, BECZAŁA, 
CARMAC...), dyrektor zarządzający 
Pro Gaming w Turtle Entertainment. 
Plus parę niespodzianek | Transmisja 
odbędzie się ze studia ESL w Kolonii.
23.08.2015 | niedziela | 19:00 | plano-
wany czas trwania: 180 minut | LIVE 
z Kolonii
Counter-Strike
Cena biletu: 25 zł / 20 zł bilet ulgowy

http://www.bwazamosc.pl
http://www.biblioteka.zamosc.pl
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Dla Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość

Katolickie Radio Zamość jest powoła-
ne do służby. Służy przede wszystkim 
słuchaczom informacjami, reporta-
żami, modlitwą, katechezą, audycja-
mi, transmisjami i dobrym słowem, 
ale też pełni różnorakie funkcje pro-
mocyjne i edukacyjne. Aby ta działal-
ność mogła być jak najbardziej owoc-
na 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 dy-
namiczniej rozwijać Katolickie Radio Zamość. Za każdą pomoc już dzisiaj ser-
decznie dziękujemy!

ks. Krystian Bordzań
dyrektor i zespół Radia

Drodzy Przyjaciele!

http://radiozamosc.pl/upload/archive/druk-dowodu-wplaty.pdf
http://radiozamosc.pl/upload/archive/druk-dowodu-wplaty.pdf
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Wakacyjny Program Katolickiego Radia Zamość – SŁONECZNY ETER

 Poniedziałek 
 06:00 Poranny pacierz i Godzinki 

o Niepokalanym 
Poczęciu NMP

 06:35 Modlitwa w drodze
 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 Cudze chwalicie swego nie 

znacie – ks. Krzysztof Hawro
 08:30 Alfabet Naszej Wiary
 08:40 Gość Dnia
 09:00 Wiadomości
 09:10 Informacje o dniu
 09:13 Piosenki Rickiego Kinga
 09:15 Kropla wieczności
 09:20 Bankomat
 09:40 Konkurs
 10:00 Wiadomości+Informacje 

z przejść granicznych
 10:13 Kącik muzyki wyjątkowej
 10:15 Wakacje z książką
 10:40 STUDIO SŁONECZNEGO 

ETERU
 11:00 Wiadomości
 11:15 STUDIO SŁONECZNEGO 

ETERU 
 11:55 Nauczanie Ojca Świętego 

Jana Pawła II 
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości
 12:30 Audycja Głosu Ewangelii 

– Ewangelia Marka
 12:50 Kuchnia radiowa
 13:00 Wiadomości
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Sport/Pogoda
 14:20 Zapowiedzi muzyczne
 14:50 Cudze chwalicie, swego nie 

znacie – ks. Krzysztof Hawro
 14:57 Dzienniczek 

św. s. Faustyny Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego 

Miłosierdzia
 15:25 Modlitwa w drodze
 15:35 Kalendarium
 15:40 Gość Dnia/Poradnik medyczny
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła
 16:10 Patron Dnia
 16:15 Aktualności Radia 

Watykańskiego
 16:35 Co przyniósł dzień
 17:10 Wszystkie strony świata
 18:00 Msza św. z zamojskiej katedry
 19:00 Różaniec
 19:40 Dobranocka
 20:00 Audycje samorządowe
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Magazyn Watykański
 21:50 Cudze chwalicie swego nie 

znacie – ks. Krzysztof Hawro
 22:00 Historia Polski oczami 

Jana Pawła II
 23:00 Co przyniósł dzień

 Wtorek 
 06:00 Poranny pacierz i Godzinki 

o Niepokalanym 
Poczęciu NMP

 06:35 Modlitwa w drodze
 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 Cudze chwalicie swego nie 

znacie – ks. Krzysztof Hawro
 08:30 Alfabet Naszej Wiary
 08:40 Gość Dnia
 09:00 Wiadomości
 09:10 Informacje o dniu
 09:13 Piosenki Rickiego Kinga
 09:15 Kropla wieczności
 09:40 Konkurs
 10:00 Wiadomości+Informacje 

z przejść granicznych

 10:13 Kącik muzyki wyjątkowej
 10:15 Wakacje z książką
 10:40 STUDIO SŁONECZNEGO 

ETERU
 11:00 Wiadomości
 11:15 STUDIO SŁONECZNEGO 

ETERU
 11:55 Nauczanie Ojca Świętego 

Jana Pawła II 
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości
 12:25 Wakacyjny Klub 

Dobrej Piosenki
 12:50 Kuchnia radiowa
 13:00 Wiadomości
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Sport/Pogoda
 14:20 Filmowo radiowo
 14:40 Powiedz życiu TAK 

– dr inż. Antoni Zięba
 14:50 Cudze chwalicie, swego nie 

znacie – ks. Krzysztof Hawro
 14:57 Dzienniczek 

św. s. Faustyny Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego 

Miłosierdzia
 15:25 Modlitwa w drodze
 15:35 Kalendarium
 15:40 Gość Dnia/Poradnik medyczny
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła
 16:10 Patron Dnia
 16:15 Aktualności Radia 

Watykańskiego
 16:35 Co przyniósł dzień
 17:10 Ecclesia – Konsekrowani
 18:00 Msza św. z zamojskiej katedry
 19:00 Różaniec
 19:40 Dobranocka
 20:00 Muzyczny wehikuł czasu
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Magazyn Watykański
 21:50 Cudze chwalicie swego nie 

znacie – ks. Krzysztof Hawro
 22:00 Porozmawiajmy o...
 23:00 Co przyniósł dzień

 Środa 
 06:00 Poranny pacierz i Godzinki 

o Niepokalanym 
Poczęciu NMP

 06:35 Modlitwa w drodze
 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 Cudze chwalicie swego nie 

znacie – ks. Krzysztof Hawro
 08:30 Alfabet Naszej Wiary
 08:40 Gość Dnia
 09:00 Wiadomości
 09:10 Informacje o dniu
 09:13 Piosenki Rickiego Kinga
 09:15 Kropla wieczności
 09:20 Bankomat
 09:40 Konkurs
 10:00 Wiadomości+Informacje 

z przejść granicznych
 10:13 Kącik muzyki wyjątkowej
 10:15 Wakacje z książką
 10:40 STUDIO SŁONECZNEGO 

ETERU
 11:00 Wiadomości
 11:15 STUDIO SŁONECZNEGO 

ETERU
 11:55 Nauczanie Ojca Świętego 

Jana Pawła II 
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości
 12:25 Wakacyjny Klub 

Dobrej Piosenki 
 12:50 Kuchnia radiowa
 13:00 Wiadomości
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Sport/Pogoda
 14:20 Książki w eterze
 14:50 Cudze chwalicie, swego nie 

znacie – ks. Krzysztof Hawro
 14:57 Dzienniczek 

św. s. Faustyny Kowalskiej

 15:00 Koronka do Bożego 
Miłosierdzia

 15:25 Modlitwa w drodze
 15:35 Kalendarium
 15:40 Gość Dnia/Poradnik medyczny
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła
 16:10 Patron Dnia
 16:15 Aktualności Radia 

Watykańskiego
 16:35 Co przyniósł dzień
 17:10 Wszystkie strony świata
 18:00 Msza św. z krasnobrodzkiego 

sanktuarium
 19:00 Różaniec
 19:40 Dobranocka
 20:00 Audycja muzyczna 

Państwa Badachów
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Magazyn Watykański
 21:50 Cudze chwalicie swego nie 

znacie – ks. Krzysztof Hawro
 22:00 Hip-hop z Jezusem
 23:00 Co przyniósł dzień

 Czwartek 
 06:00 Poranny pacierz i Godzinki 

o Niepokalanym 
Poczęciu NMP

 06:35 Modlitwa w drodze
 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 Cudze chwalicie swego nie 

znacie – ks. Krzysztof Hawro
 08:30 Alfabet Naszej Wiary
 08:40 Gość Dnia
 09:00 Wiadomości
 09:10 Informacje o dniu
 09:13 Piosenki Rickiego Kinga
 09:15 Kropla wieczności
 09:40 Konkurs
 10:00 Wiadomości+Informacje 

z przejść granicznych
 10:13 Kącik muzyki wyjątkowej
 10:15 Wakacje z książką
 10:40 STUDIO SŁONECZNEGO 

ETERU
 11:00 Wiadomości
 11:15 STUDIO SŁONECZNEGO 

ETERU
 11:55 Nauczanie Ojca Świętego 

Jana Pawła II 
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości
 12:25 Wakacyjny Klub 

Dobrej Piosenki 
 12:50 Kuchnia radiowa
 13:00 Wiadomości
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Sport/Pogoda
 14:25 Wiadomości ŚDM
 14:50 Cudze chwalicie, swego nie 

znacie – ks. Krzysztof Hawro
 14:57 Dzienniczek 

św. s. Faustyny Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego 

Miłosierdzia
 15:25 Modlitwa w drodze
 15:35 Kalendarium
 15:40 Gość Dnia/Poradnik medyczny
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła
 16:10 Patron Dnia
 16:15 Aktualności Radia 

Watykańskiego
 16:35 Co przyniósł dzień
 17:00 Msza św. z tomaszowskiego 

sanktuarium
 18:00 Zamojszczyzna mniej znana 

– podróże dalekie i bliskie
 19:00 Różaniec
 19:40 Dobranocka
 20:00 Muzyczny wehikuł czasu
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Magazyn Watykański
 21:50 Cudze chwalicie swego nie 

znacie – ks. Krzysztof Hawro
 22:00 Effatha
 23:00 Co przyniósł dzień

 Piątek 
 06:00 Poranny pacierz i Godzinki 

o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:35 Modlitwa w drodze
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 Cudze chwalicie swego nie 

znacie – ks. Krzysztof Hawro
 08:30 Alfabet Naszej Wiary
 08:40 Gość Dnia
 09:00 Wiadomości
 09:10 Informacje o dniu
 09:13 Piosenki Rickiego Kinga
 09:15 Kropla wieczności
 09:20 Bankomat
 09:40 Konkurs
 10:00 Wiadomości+Informacje 

z przejść granicznych
 10:13 Kącik muzyki wyjątkowej
 10:15 Wakacje z książką
 10:40 Przegląd Tygodnika 

Katolickiego "Niedziela"
 11:00 Wiadomości
 11:15 STUDIO SŁONECZNEGO 

ETERU 
 11:55 Nauczanie Ojca Świętego 

Jana Pawła II 
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości
 12:30 Reportaż Głosu Ewangelii
 12:50 Kuchnia radiowa
 13:00 Wiadomości
 13:00 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Sport/Pogoda
 14:25 Zapowiedzi diecezjalne
 14:40 Zapowiedzi sportowe
 14:50 Cudze chwalicie, swego nie 

znacie – ks. Krzysztof Hawro
 14:57 Dzienniczek 

św. s. Faustyny Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego 

Miłosierdzia
 15:25 Modlitwa w drodze
 15:35 Kalendarium
 15:40 Gość Dnia/Poradnik medyczny
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła
 16:10 Patron Dnia
 16:15 Aktualności Radia 

Watykańskiego
 16:35 Co przyniósł dzień
 17:10 Wszystkie strony świata
 18:00 Msza św. z par. św. Michała 

Archanioła w Zamościu
 19:00 Różaniec
 19:40 Dobranocka
 20:00 Finansowy poradnik po 

domowym budżecie/
Audycje profilaktyczne

 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Magazyn Watykański
 21:50 Cudze chwalicie swego nie 

znacie – ks. Krzysztof Hawro
 21:55 Wiadomości ŚDM
 22:00 Światowe Dni Młodzieży
 23:00 Co przyniósł dzień

 Sobota 
 00:00 Modlitwa na początek 

dnia, Bogurodzica
 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
 06:30 Modlitwa w drodze
 07:10 Amerykańska Częstochowa

 08:15 Kalendarium
 08:20 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
 12:10 Audycja Państwa Badachów
 13:00 Wiadomości
 13:10 Zamojszczyzna mniej znana 

– podróże dalekie i bliskie
 14:00 Wiadomości
 14:10 Muzyczny wehikuł czasu
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia 

Bożego
 15:25 Złota księga 

dobrodziejów radia
 15:30 Pasterski głos 

– bp Marian Rojek
 16:07 Piosenka tygodnia
 16:10 Patron dnia
 16:15 Aktualności Radia 

Watykańskiego
 16:35 Wiara i nauka
 17:00 Muzyka aniołów
 17:15 Leśne radio
 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 – 
ks. Krystian Bordzań

 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Magazyn Watykański
 21:50 Książka na antenie
 22:00 Wiara i nauka

 Niedziela 
 00:00 Modlitwa na początek 

dnia, Bogurodzica
 02:00 Amerykańska Częstochowa
 06:00 Poranny pacierz i Godzinki 

o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:30 Roztoczańska Lista 

Przebojów Ludowych
 07:55 Patron dnia
 08:00 Księga
 09:00 Ecclesia – Ku Piątej Ewangelii
 10:00 Leśne radio
 11:00 Muzyczny wehikuł czasu
 11:35 Modlitwa w drodze
 11:55 Anioł Pański
 12:00 Msza z zamojskiej katedry
 13:15 Pasterski Głos 

– Bp Marian Rojek
 13:35 Koncert Życzeń
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia 

Bożego
 15:25 Złota księga 

dobrodziejów radia
 16:10 Patron dnia
 16:15 Aktualności Radia 

Watykańskiego
 16:40 Niedziela radiowa
 18:00 W obronie życia człowieka/

Audycja Frondy
 19:00 Różaniec
 19:30 Złota Księga 

dobrodziejów radia
 19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
 20:00 Muzyczny przekładaniec
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Magazyn Watykański
 22:00 Audycja Państwa Badachów
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Artykuł sponsorowany

Przycumuj do Nielisza!!!

Przed nami nowy sezon tury-
styczny nad zbiornikiem wodnym 
w Gminie Nielisz. Turystyczna perłą 
gminy i chlubą mieszkańców jest wy-
budowana infrastruktura turystycz-
na przy zbiorniku wodnym „Nielisz”. 
Akwen wodny ma powierzchnię oko-
ło 1000 ha z czego ponad 12 ha terenu 
gruntu oraz powierzchni wód zostało 
zagospodarowane pod infrastrukturę 
turystyczno – rekreacyjną. Do dyspo-
zycji wczasowiczów oddana została 
0,3 ha plaża wraz z 0,50 ha kąpieli-
skiem. Nad bezpieczeństwem tury-
stów w sezonie letnim czuwać będzie 
Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogo-
towie Ratunkowe w Zamościu. Świe-
że powietrze, zapach lasów, szum fal, 

zachód słońca oglądany ze stylowe-
go drewnianego mola wysuniętego 
w głąb wody na pewno uatrakcyjni 
pobyt turystom odpoczywającym 
w tym nieliskim zakątku. W pobliżu 
plaży znajduje się 3 drewniane al-
tanki pełniące role deszczochronów. 
Nieopodal usytuowane są budynki 
socjalno-sanitarne posiadające prze-
bieralnie, kabiny z natryskami oraz 
toalety. Entuzjaści sportów wod-
nych mają możliwość wypożyczenia 
sprzętu, np. rowerków wodnych, itp. 
Dla łodzi i innego sprzętu pływające-
go udostępniana jest przystań wodna 
wraz ze slipem i wyciągarką. Dla mi-
łośników wodnych zawodów spor-
towych na zagospodarowanym tere-

nie jest dostępny pełnowymiarowy, 
sześciostanowiskowy tor wioślarski 
o długości ok. 2 km. Plaża, kąpielisko 
oraz cała towarzysząca infrastruktura 
jest ogólnodostępna z uwagi na lo-
kalizację przy ciągach komunikacyj-
nych drogi gminnej jak i powiatowej. 
Przy kąpielisku działa wypożyczalnia 
sprzętu wodnego oraz baza gastro-
nomiczna. Cała inwestycja została 
oficjalnie otwarta pod koniec czerw-
ca 2014 roku. Każdy kto odwiedzi to 
atrakcyjne miejsce mile spędzi swój 
czas a w przyszłości na pewno nie raz 
będzie chciał do niego powrócić.

Miłośnicy przejażdżek rowero-
wych znajdą tutaj też coś dla siebie. 
Przez Gminę Nielisz wytyczono dwa 
turystyczne szlaki rowerowe: Szlak 
zielony – „Nad Wieprzem” oraz ozna-
kowany na niebiesko „Nad Zalewem”. 
Szlak zielony prowadzi z Nielisza do 
Stawu Noakowskiego o długości 17 
km. Na trasie można zobaczyć: pa-
łac w Ruskich Piaskach, tajemnicze 
Jezioro Sodoma, pałac w Ujazdowie. 
Można też podziwiać piękną dolinę 
Wieprza. Szlak niebieski prowadzi 
wokół zalewu w Nieliszu i ma dłu-
gość 25 km. Prowadzi przez tamę na 
zalewie nieliskim, Kulików, Michalów 

(można zobaczyć w pobliżu park i pa-
łac – dawną rezydencję Zamoyskich 
w Klemensowie) – Deszkowice Lipny 
(figura MB ufundowana przez Maury-
cego Zamoyskiego z okazji ślubu z Ma-
rią Sapieżanką w dniu 18.07.1906 r.) 
– Leśniczówka Nowiny (szkółka le-
śna) – Nielisz (kościół p.w. św. Woj-
ciecha, budynek dawnej gminy. Po-
czątek i koniec szlaku przy Urzędzie 
Gminy w Nieliszu. 

Wśród ciekawych miejsc god-
nych odwiedzenia w naszej gminie 
należą dwa kompleksy dworskie 

usytuowane na przeciwległych krań-
cach doliny rzeki Wieprz, zespół pa-
łacowy w Ruskich Piaskach oraz pa-
łacyk wraz z zabytkowym parkiem 
w Ujazdowie. Ponadto nie należy po-
minąć w ofercie turystycznej XVIII-
-wiecznego kościoła pw. Św. Wojcie-
cha w Nieliszu.

Dla powiększającej się corocz-
nie liczbie turystów odwiedzających 
Gminę Nielisz przygotowana jest 
baza noclegowa. Prywatni właści-
ciele oferują kwatery agroturystycz-
ne wraz z różnymi atrakcjami, np. 
wypożyczalnią sprzętów wodnych, 
rowerów, kajaków itp. Na terenie 
Gminy działa również Hotel & Re-
sort Marina. Oprócz miejsc noclego-
wych, sali bankietowej, restauracyj-
nej i konferencyjnej w swojej ofercie 
oferuje liczne atrakcje na świeżym 
powietrzu, np. spływy kajakowe.

Dążąc do wyzwalania i zaspoka-
jania potrzeb kulturalnych lokalnej 
społeczności, Gminny Ośrodek Kul-
tury wraz z Gminą Nielisz organizują 
różnego rodzaju warsztaty, pokazy, 
wystawy, koncerty, spektakle, kon-

kursy oraz imprezy kulturalno – roz-
rywkowe skierowane do odbiorców 
w różnym wieku. Do największych 
przedsięwzięć należą dwie coroczne 
artystyczne imprezy masowe: sobót-
ka, organizowana pod koniec czerwca 
oraz Ogólnopolskie Święto Kwiatu Ty-
toniu „Tytoniaki”, które odbywają się 
w połowie lipca. Tegoroczne obchody 
święta Tytoniu odbędą się na plaży 
przy gminnym kąpielisku. Sceneria 
otoczenia na pewno wzbogaci i umili 
imprezę oraz pozytywnie wpłynie na 
popularyzację tak pięknego miejsca.
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