
Rozkład Dni
PIĄTEK:
16:30 Check-in
18:00  Kolacja
19:30 Nabożeństwo - Oficjalne rozpoczęcie zjazdu 

SOBOTA:
8:00 Poranny czas modlitwy
9:00 Śniadanie
10:00 Poranny wykład
12:00 Lunch
CZAS WOLNY
 13:30 - jazda na kucyku
 14:00 - 16:30 - jezioro Erie, staw Mvima, basen,  
             jazda wagonem  i farma zwierząt 
            (dostępne w wyżej określonym
             czasie)
 - kolarstwo górskie, łucznictwo,  
   i jazda konna szlakiem (zapisy dla chętnych)

17:30 Obiad 
19:00 Wieczorne nabożeństwo
21:00 Glow in the Dark Rock Wall (zapisy dla chętnych)
 Nature Center z płazami i jaszczurkami

NIEDZIELA:
8:00 Poranny czas modlitwy
9:00 Śniadanie
10:00 Nabożeństwo
12:30 Lunch
CZAS WOLNY
 13:30 - jazda na kucyku
 14:00 - 16:30 -  jezioro Erie, staw Mvima, basen,  
             jazda wagonem  i farma zwierząt 
            (dostępne w wyżej określonym
             czasie)
 - Rock Wall w terenie, rifle range i jazda konna 
 szlakiem (zapisy dla chętnych)

17:30 Obiad 
19:00 Wieczorne nabożeństwo
21:30 Ognisko z kiełbaskami
 • rozmowy i społeczność

PONIEDZIAŁEK:
9:00 Śniadanie i pożegnanie

Atrakcje
Jest zaplanowane mnóstwo atrakcji na wolny czas, 
a więc prosimy korzystać! Na niektóre zajęcia jest 
potrzeba zapisu, a reszta zajęć będzie dostępna  

w określonych godzinach.

JEZIORO ERIE
pływanie kajakiem
paddleboarding na stojąco
jet ski
plaża/pływanie

STAW MVIMA
pływanie kanadyjkami
wędkowanie (catch & release)
huśtawka linowa do wody

JAZDA KONNA SZLAKIEM
koszt $25 za osobę 
30 - 45 minut
 (od 10 lat)

JAZDA NA KUCYKU NA UWIĘZI
dla dzieci

JAZDA WAGONEM
do pobliskiego sklepu 
ze słodyczami

KOLARSTWO GÓRSKIE
instruktor i tor jazdy 
rowery są dostępne na miejscu

ŁUCZNICTWO
instruktor i tarcze

STRZELNICA
instruktor do karabinów 
i wiatrówek

SKAŁKI
W ŚRODKU - Glow in the Dark 
W TERENIE - rock wall 

CENTRUM PRZYRODY
oglądanie/dotykanie płazów 
i jaszczurek z instruktorem

FARMA ZWIERZĄT
oglądanie/dotykanie
kozy, kury, świnki, indyki, 
kaczki i króliki

SZLAKI I KŁADKA 
do spacerowania

PLAC ZABAW DLA DZIECI

Kościół Nowa Nadzieja 
w Cleveland, OH zaprasza na

Zjazd Polonii 
Chrześcijańskiej

3 - 6 Września, 2021
- Labor Day Weekend -

Camp Fitch YMCA
12600 Abels Rd., North Springfield, PA

* Check - in (Rejestracja) jest obowiązkowa. Podczas 
rejestracji każde prawo jazdy osoby dorosłej będzie 
zeskanowana przez National Sex Offender Registry, taki 
jest wymóg. (tylko dla kontroli)



Usługujący Opcje Noclegów
Serdecznie dziękujemy Wam wszystkim, za cierpliwość  
w oczekiwaniu na informacje związane ze Zjazdem Polonii 
Chrześcijańskiej w okresie Labor Day (ZPC21). Jesteśmy 
podekscytowani ogłosić, że zjazd będzie mógł się odbyć 
w oryginalnie planowanym ośrodku, Camp Fitch, PA, bez 
żadnych ograniczeń związanych z COVID19. Niestety, w związ-
ku z panującą sytuacją polityczną na świecie nie jesteśmy 
jeszcze w stanie powiedzieć na 100% kto ostatecznie będzie 
mówcą, ale mamy wielką nadzieję, że pastor Mirosław Kozieł  
z Polski będzie w stanie dotrzeć na nasz zjazd.

Główny Mówca: 
Pastor Mirosław Kozieł

Nawróciłem się w 1997 roku na zapleczu 
sklepu, który prowadziłem razem z żoną. 
Byłem życiowym bankrutem uzależni-
onym od alkoholu i narkotyków. Będąc 
ekstremalnie wyczerpanym i stojąc na 
krawędzi życia i śmierci zawołałem do 
Jezusa, aby mi pomógł i zmienił moje ży-
cie. W ciągu jednej chwili Jezus dokonał 
tego, czego ja sam nie byłem w stanie 
zrobić od lat - uwolnił mnie od niszczącej siły nałogu. Wtedy 
narodziłem się na nowo i rozpocząłem drogę z Jezusem.  
   W moim sercu od razu pojawiło się potężne pragnienie 
służenia Bogu i dzielenia się Ewangelią z innymi ludźmi. Swo-
ją służbę rozpocząłem w zborze w Dąbrowie Górniczej w 2002 
roku, gdzie zajmowałem się ewangelizacją oraz pracą wśród 
ludzi uzależnionych i społecznie wykluczonych. Jedno i dru-
gie jest wciąż bliskie mojemu sercu i stanowi część mojej służ-
by do dzisiaj. W 2011 roku wraz z rodziną zostaliśmy powołani 
do zboru Społeczność Chrześcijańska Katowice, gdzie przez 
pierwsze dwa lata służyłem jako pastor pomocniczy a od 
2013 roku do chwili obecnej służę jako pastor przełożony. Do-
datkowo od kilku lat współpracuję z Ośrodkiem dla ludzi uza-
leżnionych Nowa Nadzieja w Janowicach Wielkich, gdzie jako 
wolontariusz prowadzę wykłady i konsultacje z rezydentami 
Ośrodka. Moją wielką pasją jest dzielenie się Słowem Bożym, 
motywowanie ludzi do wiary w Jezusa i widzieć Kościół 
który podąża za Jezusem. Mam wspaniałą żonę Anię, córkę 
Dominikę i syna Szymona. 

BUNGALOW 
Nowo wybudowane, wolno stojące domki

2 sypialnie w każdym domku 8 miesjsc w sypialni
 łazienka przy każdej sypialni (toaleta i zlew)
bez prądu. Okna bez szyb, są szczelne rolety.
Prysznice są do użytku w pobliskim budynku.

LODGE
Większe budynki noclegowe, 2 sypialnie w każdym 

budynku (wieloosobowe pokoje). W budynku są  
wieloosobowe damskie i męskie łazienki z prysznicami.

Pokój gościnny ogólnie dostępny.
prąd/klimatyzacja

MOTEL
8 pokoi - 2 i 3 osobowe z pełnymi łazienkami

Pokój gościnny ogólnie dostępny.
prąd/klimatyzacja

Pokoje przewidziane dla osób starszych i liderów 
lub z problemami zdrowotnymi.

NOCLEGI POZA OBOZEM
Ze względu na zasady ośrodka Fitch, 

wszyscy uczestnicy noclegujący na miejscu czy poza 
ośrodkiem są zobowiązani do takich samych płatności. 

Nocleg poza obozem jest traktowany jako 
dodatkowy koszt.

OŚRODEK EBEN-EZER
9040 Seib Road, Girard, PA

Dojazd - 25 minut

GREEN ROOF INN
8790 Meadville Rd, Girard, PA

thegreenroofinn.com
Dojazd - 16 minut

Rezerwacje we własnym zakresie

Wszystkie Koszty są przedstawione   
w wykresie na formie rezerwacyjnej

REZERWACJA I OPŁATY

Rezerwacje będą przyjmowane do 2 Sierpnia,  
spóźnione rezerwacje będą przyjmowane  

do 22 Sierpnia z naliczeniem $50.
Po tym terminie rezerwacja jest zamknięta 
ze względu na wymóg właścicieli ośrodka.

Prosimy czek wypisać na:  
Polish Family Retreat 

- Prosimy nie przysyłać gotówki -

Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go z pełną 
opłatą, wtedy rezerwacja będzie przyjęta. 
Prosimy o podanie adresu emailowego, do potwierdzenia 
rezerwacji i przysyłania informacji w związku z obozem.

  
Jest też możliwość rezerwacji i opłaty ON-LINE:

www.nowanadziejacle.org
Kliknij na link: Zjazd Chrześcijan

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz: 
Asia Dymek (216) 450-6555

infozpc20@gmail.com

Informacje

PODCZAS TRWANIA OBOZU BĘDĄ ZBIERANE 
KOLEKTY NA POKRYCIE KOSZTÓW ZJAZDU

Grupy dla Dzieci:
Podczas usług Słowem Bożym dzieci będą miały swoje 
zajęcia z nauczycielami w osobnych pomieszczeniach.


