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Niech losy Państwa podzieląNiech losy Państwa podzielą

45. ZLT45. ZLT

Powiedzieć, że Jan Zamoyski 440 
lat temu zbudował od podstaw 
własne miasto (nasze miasto) to 

powiedzieć niewiele, a  jednak dużo. 
Zamość - Miasto Idealne - wzbudza za-
chwyt od blisko pół tysiąca lat. Inicja-
tor jego powstania Jan Sariusz Zamoy-
ski (Jan Zamojski) herbu Jelita urodził 
się 19 marca 1542 w  podzamojskiej 
Skokówce. Żywot doczesny zakończył 
w Zamościu 3 czerwca 1605 roku. 

Tolerancyjny i otwarty

Jan Zamoyski patrzył na religię raczej 
przez pryzmat polityki niż teologii. Jego 
ojciec i stryj byli kalwinistami. Sam prze-
szedł na katolicyzm dopiero na studiach 
w  Padwie. Pierwsze trzy żony były wy-
znania protestanckiego. Siostry też były 
kalwinistkami. Wielu wyznawców prote-
stantyzmu cieszyło się swobodą religijną 
w Ordynacji. W 1588 roku Zamoyski wy-

raził zgodę na osiedlanie się Żydów w ob-
rębie miasta. Był przychylnie nastawio-
ny do kościołów wschodnich, pozwolił 
osiedlać się w Zamościu Ormianom i Gre-
kom. Nie lubił ostentacyjnej pobożności, 
chciał by na jego nagrobku nie było żad-
nych symboli religijnych.

Biznesmen 

Zamoyski mówiąc współczesnym/
kolokwialnym językiem był bardzo boga-
ty. Pozostawił spadkobiercy 11 miast i po-
nad 200 wsi oraz jako dzierżawca dóbr 
królewskich 12 miast i  612 wsi. Roczny 
dochód szacowany był na 200 000 zło-
tych. Po założeniu w  1580 roku Zamo-
ścia, w  1589, by utrzymać pozycję rodu 
i  nie dopuścić do rozdrobnienia mająt-
ku, utworzył Ordynację Zamojską, która 
przetrwała do 1944 r. Zamoyski dobrze 
gospodarował pieniędzmi, rzemieślni-
kom oferował kredyty, sprowadzał kup-
ców, budował huty żelaza i  szkła oraz 
cegielnie. Ufundował w  1595 roku Aka-
demię Zamojską. Posiadał też własne 
wojsko.

Człowiek Renesansu

Nie czas to i  miejsce na wyliczanie 
wszystkich jego zasług, umiejętności 
i sukcesów. W wielkim skrócie można po-
wiedzieć, że Zamoyski to: polski szlach-
cic, magnat, sekretarz królewski, doradca 
polskich Królów. Kanclerz. Hetman Wiel-
ki Koronny. Rektor Akademii Padewskiej. 
Wybitny polityk, strateg. Senator. Staro-
sta. Dobry gospodarz. Humanista-mece-
nas, filolog i mówca.

Słowa i portrety 

W  zbiorach Książnicy Zamojskiej 
znajduje się wiele ksiąg i książek poświę-

conych założycielowi miasta. Jest wśród 
nich „Rada Sprawy Wojennej przez Jana 
Zamojskiego Kanclerza i  Hetmana Koron-
nego spisana”. Przedruk dosłowny wyda-
ny jako V tom Książnicy Literackiej Ko-
ła Miłośników Książki w Zamościu z oka-
zji święta pułkowego 9 Pułku Piechoty 
Legionów w dniu 29 lipca 1937 roku na-
kładem Zamojskiego Koła Związku Ofi-
cerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej 
przeznaczona wyłącznie dla Korpusu Ofi-
cerskiego 9 p. p. Leg i  3 p. a. l. Leg. sta-
cjonowanych w  Zamościu. Druk wyko-
nano w Drukarni Rady Powiatowej w Za-
mościu antykwą Półtawskiego w  25 eg-
zemplarzach imiennych na papierze czer-
panym i 200 egzemplarzach na papierze 
bezdrzewnym. 

Jest też dość rzadka pocztówka wy-
dawnictwa Salon Malarzy Polskich, któ-
re mieściło się przy ulicy Floriańskiej 17 
w  Krakowie. Firmę w  1885 roku założył 
Henryk Frist, który zajmował się działal-
nością wydawniczą, a ponadto handlem 
i  wyceną dzieł sztuki. Po śmierci Henry-
ka Frista właścicielami firmy „Salon Ma-
larzy Polskich” zostali jego spadkobiercy: 
Juliusz i  Józef Frist. Salon wydawał kar-
ty pocztowe z  reprodukcjami malarstwa 
polskiego oraz pocztówki o  charakterze 
patriotycznym. 

Oprócz tego Salon wydawał pocz-
tówki z widokami miast, górskimi pejza-
żami oraz pocztówki okolicznościowe. 

Ta z zamojskich zbiorów z popiersiem na 
awersie podpisana Hetman Jan Zamojski 
na rewersie posiada numer 66/68 i adno-
tację Kanclerz Wielki Koronny 1541-1604. 
W zbiorach Biblioteki Narodowej (polona.
pl) znajduje się pocztówka z tego samego 
wydawnictwa. Awers przedstawia portret 
z  podpisem Hetman Jan Zamojski Kanc-
lerz Wielki Koronny (1541-1604) [tu rów-
nież podano błędną datę urodzin i  zgo-
nu]. Na rewersie pocztówki widnieje nu-
mer 66/108. Wydana została w 1938 roku. 

Nie są to jedyne dostępne wyobraże-
nia Wielkiego Kanclerza. W Bibliotece Cy-
frowej Książnicy Zamojskiej można zna-
leźć między innymi pozycję Jan Zamoj-
ski jego życie i  działalność polityczna za-
rys biograficzny przez Witolda Nowodwor-
skiego z portretem J. Zamojskiego. Książka 
ukazała się nakładem Kazimierza Gren-
dyszyńskiego w  Petersburgu 1898 roku 
i  wyszła w  serii „Życiorysy sławnych Po-
laków” Nr 5. U Artura Śliwińskiego w Jan 
Zamoyski Kanclerz i Hetman Wielki Koron-
ny wydawnictwa Trzaska, Evert i Michal-
ski. Warszawa Marszałkowska 1947 rów-
nież znajdziemy rycinę Hetmana Jana Za-
moyskiego. W  wydanym w  Warszawie 
w  1904 roku tomie I  Archiwum Jana Za-
moyskiego obejmującym lata 1553-1579 

natrafimy na portret Kanclerza z 1600 ro-
ku „podług fotografii zdjętej przez firmę 
Fratelli Alinari z  portretu olejnego we Flo-
renckiej galeryi Degli Uffizi”.

Ideą Czerpaka Zamojskiego, (znaj-
dziecie go Państwo na stronie biblioteka-
zamosc.pl), w  ramach którego powstają 
prezentowane na łamach Nowego Kurie-
ra Zamojskiego materiały,  jest przybliża-
nie i popularyzacja zbiorów zgromadzo-
nych w Dziele Udostępniania w Czytelni 
Regionalnej  oraz zachęta do pogłębiania 
i uzupełniania swojej wiedzy na bazie di-
gitalizowanych zasobów.

Wszystkim zainteresowanym pole-
cam zasoby cyfrowe Książnicy Zamoj-
skiej. Na pogodę i niepogodę oraz na 
ten dziwny pandemiczno-pandemonicz-
ny czas. Zapraszam również na Kamien-
ną 20.  

Piotr Piela
Książnica Zamojska 

im. Stanisława Kostki Zamoyskiego 

Piąty spektakl 45. Zamojskiego 
Lata Teatralnego był inny. Mo-
że nie aż tak inny jak Siódmy 

anioł Herberta, on bowiem jest zu-
pełnie inny. Był inny niż poprzed-
nie cztery, ale też nie był inny dla-
tego że był piąty. Po dotychcza-
sowych poważnych, dostojnych 
i  trudnych tematach L’Estrada Te-
atru Na Walizkach z Wrocławia wy-
zwalała wśród widzów salwy śmie-
chu i  zobowiązywała do częstych 
braw.  

Środowe show (12 sierpnia) to 
taka codzienność uliczna, cyrkowa 
rozrywka nie bez życiowych mądro-
ści. Można patrzeć i nie widzieć, moż-
na słuchać i  nie słyszeć. Show must 
go on! Na naszych oczach dzieją się 
prawdziwe dramaty. My tymczasem 
zachwycamy się nadmuchiwanym 
balonikiem. Nasza przyszłość jest 
w naszych rękach, my jednak wolimy 
ciągnąć losy. Zwłaszcza jeśli każdy 
wygrywa. Wyszedłem z  widowiska 
z jednym zapisanym zdaniem. Niech 

losy Państwa podzielą. Nie ma sen-
su spierać się tutaj czy to zwykłe losy 
mają nas podzielić, nasze losy, czy lo-
sy Państwa... Istotniejsze jest w tym 
zawołaniu to, że podzielić nas może 
cokolwiek. Może nauczmy się dzielić 
sobą, zanim przyjdą tacy, którzy nas 
podzielą i  przydzielą nam nowe ro-
le. Taka gra. Taki los. Życie to jest nie-
zła sztuka. A 19 sierpnia Komedianci 
również pod schodami Ratusza! Wy-
bieram się…

Piotr Piela
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Z Majdanu na dołekZ Majdanu na dołek
Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych 

przy ul. Majdan w Zamościu zo-
stanie zlikwidowany. Uchwałę 

w tej sprawie radni podjęli na czerwco-
wej sesji. „Wytrzeźwiałka” zostanie za-
mknięta z końcem listopada 2020 r.

Nad uchwałą w  sprawie  likwida-
cji jednostki budżetowej Ośrodka dla 
Osób Nietrzeźwych w  Zamościu zamoj-
scy radni głosowali podczas sesji w dniu 
29 czerwca 2020 r. Za zamknięciem „wy-
trzeźwiałki” opowiedziało się 17  rad-
nych  (Błażewicz Piotr,  Ćwik Sławo-
mir, Fugiel Jolanta, Josik Franciszek, Kit-
ka Szczepan,  Klimczuk Agnieszka,  Ku-
dela Marek, Kupczyk Janusz, Lizut Tade-
usz, Małysz Piotr, Matwiejczuk Jan Woj-
ciech,  Nowakowski Wiesław,  Podgórski 
Grzegorz,  Sowa Krzysztof,  Stręciwilk- 
Gościcka Maria,  Wojtak Zdzisław,  Za-
wiślak Monika). 5 radnych  (Godzisz Ire-
neusz, Szpatuśko Andrzej, Walewander 
Marek,  Zagdański Dariusz,  Zwolak Ra-
fał) wstrzymało się od głosu. Jeden rad-
ny (Pawlik Adam) był nieobecny.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwa-
ły przygotowanym przez  Krzysztofa 
Rusztyna, dyrektora Wydziału Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miasta Zamość, 
z ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o  wychowaniu w  trzeźwości i  przeciw-
działaniu alkoholizmowi jednoznacznie 
wynika, że prowadzenie izb wytrzeź-
wień przez organy samorządu teryto-
rialnego ma charakter tylko i  wyłącz-
nie fakultatywny (nieobowiązkowy – 
przyp. red.). Zgodnie z tą ustawą osoby 
w stanie nietrzeźwości, które swoim za-
chowaniem dają powód do zgorszenia 
w  miejscu publicznym lub w  zakładzie 
pracy pracy, znajdują się w  okoliczno-
ściach zagrażających ich życiu lub zdro-
wiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu in-
nych osób, mogą zostać doprowadzone 
do izby wytrzeźwień lub placówki pod-

miotu leczniczego albo do miejsca za-
mieszkania lub pobytu. W razie braku iz-
by wytrzeźwień lub placówki podmiotu 
leczniczego osoby te, mogą być dopro-
wadzone do jednostki Policji.

Likwidacja  Ośrodka  dla Osób Nie-
trzeźwych ma przynieść Miastu oszczęd-
ności. Jednostka pracuje w systemie ca-
łodobowym, dysponuje 16 miejscami. 
Średnio dziennie w  ciągu ostatnich lat 
przebywało w  niej około 6 osób. Funk-
cjonowanie Ośrodka generuje wyso-
kie koszty. W 2015 r. wydatki wyniosły 1 
031 123 zł, natomiast w 2019 r. już 1 469 
711 zł. Średni koszt pobytu jednej oso-
by w 2015 r wynosił – 410 zł, natomiast 
w  2019 r. – 629 zł. Za pobyt w  Ośrodku 
pobierana jest oczywiście opłata. Jed-
nak wynosi ona 290 zł, a więc nie pokry-
wa nawet połowy kosztów. Na dodatek 
ściągalność należności jest bardzo ni-
ska. W 2015 r. wynosiła ona 22%, nato-
miast w 2019 r. już niecałe 19%. W związ-
ku tym w ostatnich latach systematycz-
nie rosły koszty budżetu miasta związa-
ne z prowadzeniem placówki. W 2015 r. 
koszt ten wynosił 545 797 zł, natomiast 
w  2019 r. już 1 048 411 zł (wydatki jed-
nostki pomniejszone o jej dochody i do-
tacje uzyskane z innych gmin).

-„Trudna sytuacja finansowa samo-
rządów gminnych, wywołana m.in. pan-
demią COVID – 19 zmusza je do poszu-
kiwania oszczędności, Miasto Zamość 
szukając oszczędności będzie skupiało 
się przede wszystkim na realizacji zadań 
obligatoryjnych. Prowadzenie Ośrodka 
dla Osób Nietrzeźwych zgodnie z  obo-
wiązującymi przepisami prawa takim 
zadaniem nie jest.” – podsumowuje tę 
decyzję Krzysztof Rusztyn.

Jak zapisano w  uchwale – ośrodek 
przestanie istnieć z  dniem 30 listopada 
2020 r.

Tradycyjnie każde-
go roku w  sierpniu 
Starostwo Powiato-

we w  Zamościu, docenia-
jąc trud rolników pod-
czas żniw, organizuje Do-
żynki Powiatowo – Gmin-
ne. Tegoroczne Powiato-
wo – Gminne Święto Plo-
nów odbędzie się 23 sierp-
nia (niedziela) na terenie 
obiektu sportowego przy 
Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Łabuniach.

Dożynki rozpoczną się 
o  godz. 10.00. W  progra-
mie: przemarsz korowodu 

na centralny plac dożyn-
kowy, uroczyste otwarcie 
wraz z  wręczeniem dyplo-
mów i honorowych odzna-
czeń państwowych „Zasłu-
żony dla Rolnictwa”, uro-
czysta Msza Święta Dzięk-
czynna, występy artystycz-
ne zespołów śpiewaczych 
z Gminy Łabunie. Na koniec 
zaplanowano rozstrzygnię-
cie konkursu wieńców 
dożynkowych.

Nowy Kurier Zamojski 
jest patronem medialnym 
Powiatowo - Gminnych 
w Łabuniach. 

Na zlecenie Miasta Zamość, zada-
niem zajmują się dwie firmy. Pra-
ce konserwatorskie, a  także robo-

ty w  branżach budowlano-konstrukcyj-
nej i  elektrycznej przeprowadza firma 
LUBREN z  Lublina. Druga – PAG Sp. z  o. 
o. z  siedzibą w  Lublinie, wykonuje robo-
ty budowlane w branżach teletechnicznej 
i elektroenergetycznej.

Do tej pory m.in. oczyszczono cegły z za-
brudzeń powierzchniowych, uzupełniono 
ubytki, przeprowadzono również laserunko-
we scalanie kolorystyczne.

– Każda z  cegieł ma inny odcień, in-
ne wypalenie, staramy się zachować orygi-
nalny charakter ceglanego wystroju – wyja-
śnia kierownik prac konserwatorskich Karol 
Nawrocki.

Projekt pn. „Rewitalizacja Rotundy Za-
mojskiej” zakłada m.in. remont oraz prace 
konserwatorskie i restauratorskie, konserwa-

cję elementów i detali mających wartość hi-
storyczną, rozbudowę ekspozycji muzealnej 
poprzez wyposażenie jej w nowe plansze in-
formacyjne, zdjęcia, filmy, prezentacje doty-
czące tragicznej historii tego miejsca. Z  my-
ślą o  osobach niepełnosprawnych, zaplano-
wano likwidację barier architektonicznych 
i  przygotowanie informacji w  alfabecie Bra-
ille’a  oraz wykonanie tyflograficznej mapy 
obiektu.

Całkowita wartość prac wynosi 8,2 mln 
zł. Miasto pozyskało dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w  ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 w wysokości 6,8 mln zł. Swój wkład 
merytoryczny i  finansowy w  realizację pro-
jektu mają: Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa im. Szymona Szymonowica w  Zamo-
ściu oraz Stowarzyszenie Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Zamość.

źródło: UM Zamość

Oficjalnie zakończyła się przebu-
dowa ulic Klonowicza i Jordana.

Inwestycje zostały zrealizowa-
ne w ramach Budżetu Obywatel-
skiego Miasta Zamość 2020 r. Była 

to kontynuacja prac rozpoczętych 
podczas poprzedniej edycji Budże-
tu Obywatelskiego.

Zamojski Magistrat przypomi-
na, że 24 sierpnia rozpoczyna się 

głosowanie internetowe ma pro-
jekty zgłoszone do Budżetu Oby-
watelskiego na rok 2021. Głosowa-
nie będzie odbywać się poprzez 
stronę internetową https://bu-
dzet24.pl/umzamoscbo/desktop

Budowa kompleksu składającego 
się z kilku asfaltowych torów ro-
werowych dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych pod nazwą „Pumptrack & 
Park” – to jeden z pomysłów zgłoszo-
nych do Budżetu Obywatelskiego Za-
mościa na 2021 rok w ramach projek-
tu ogólnomiejskiego.

Inwestycja, jeśli poprą ją mieszkań-
cy, miałaby powstać na terenach zielo-
nych pomiędzy ul. Lisa – Kuli a ul. Wiej-
ską. Teren przeznaczony pod tory ty-
pu pumptrack uzupełniłby inwestycję, 
która jest tam planowana. Na działce nr 
102/8 przewidywana jest budowa par-
ku. Tory asfaltowe znajdowałyby się na 
terenie planowanego parku. Łączyłyby 
się w zbiorowy obiekt rekreacyjny.

„Tory typu pumptrack składają się 
z  profilowanych pasm jezdnych na któ-
rych występują garby (muldy) oraz pro-
filowanych zakrętów (band) ułożonych 
w  sekwencje umożliwiające rozpędza-
nie się i utrzymywanie prędkości bez ko-
nieczności pedałowania. Serie muld 
wraz z  bandami tworzą zamkniętą pę-
tlę (lub kilka pętli), po których jazda mo-
że odbywać się w  różnych kierunkach. 
Do jazdy na rowerze, rolkach i deskorol-
ce. Pumptrack jest skierowany do wszyst-
kich grup wiekowych mieszkańców. Po-
łączenie parku i pumptracków to idealne 
rozwiązanie dla danego terenu.” – wyja-
śniają inicjatorzy projektu.

Ich zdaniem w  Zamościu braku-
je tego typu miejsca rekreacji. „W wie-
lu miastach w  ostatnim czasie powstało 
sporo takich obiektów. Cieszą się ogrom-
nym zainteresowaniem wśród miesz-
kańców. Tory typu pumptrack pozwala-
ją wyrabiać refleks, zmysł równowagi.” 
– podkreślają.

Więcej informacji na temat tego 
projektu znajdziecie na facebookowym 
fanpage’u: Pumptrack & Park Zamość 

Pumptrack Zamość asfaltowy tor ro-
werowy głosowanie.

Głosowanie internetowe w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Zamościa na 
2021 r. potrwa  od 24 sierpnia do 20 
września 2020r. Głosowania osiedlo-
we odbywać się będą od 21 września 
do 25 września (dokładne terminy zo-
staną podane na stronie Miasta oraz ta-
blicach ogłoszeń Zarządów Osiedli).



Trwają prace na RotundzieTrwają prace na Rotundzie

Profil Pumptrack & Park Zamość Pumptrack Zamość asfaltowy tor rowerowy głosowanie/ Facebook

Serce z KrasnobroduSerce z Krasnobrodu

W Krasnobrodzie została zakończona zbiórka 
na zakup metalowego pojemnika w kształ-
cie serca na nakrętki.

  Zebrano potrzebną kwotę w wysokości 2500 zł. 
Zrzutka dobiegła końca z pomocą wszystkich wpłaca-
jących osób oraz głównego sponsora Hotelu Ibis Sty-
les Tomaszów Lubelski oraz Pana Błażeja Barteckiego.



W  dniach 18-20 sierpnia 2020 
roku na terenie parafii Sank-
tuarium św. Stanisława Bi-

skupa w Górecku Kościelnym odbę-
dzie się 10. edycja Ogólnopolskie-
go Spotkania Młodzieży w  Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej Exodus 
Młodych.

Exodus Młodych jest projektem 
o  charakterze ewangelizacyjno-kultu-
ralnym pod patronatem J. E. Ks. Bpa 
Mariana Rojka, organizowanym przez 

Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Funda-
cję “Exodus Młodych”.

– Jest to spotkanie dla każdego, 
który czuje się młody, pragnie bliżej po-
znać Pana Boga i odnaleźć swoje miejsce 
w  Kościele. Te trzydniowe rekolekcje to 
również dobra okazja, by poznać wielu 
ciekawych ludzi i nawiązać trwałe przy-
jaźnie.  Celem naszego spotkania jest 
promocja pozytywnych wartości chrze-
ścijańskich oraz doświadczenie radosnej 

wspólnoty Kościoła. Uczestnicy przez 3 
dni biorą udział w nabożeństwach, kon-
certach, warsztatach, różnych formach 
rozrywki oraz spotkaniach z gośćmi, któ-
rzy dzielą się świadectwem wiary. – mó-
wi Katarzyna Szlonzak, rzecznik pra-
sowa 10. Exodusu Młodych.

Do tej pory w  Spotkaniach Mło-
dzieży uczestniczyło wielu znakomi-
tych mówców i  gości: o. Adama Szu-
staka OP, ks. Piotra Pawlukiewicza, ks. 
Dominika Chmielewskiego SDB, ks. 
Krzysztofa Kralkę, ks. Johna Bashobo-
rę, ks. Rafała Jarosiewicza, ks. Bogu-
sława Kowalskiego, Marcina Zieliń-
skiego, Małgorzatę Kożuchowską, Ja-
na Pospieszalskiego, Dominikę Figur-
ską i Michała Chorosińskiego oraz wie-
le zespołów chrześcijańskich.

W  tym roku gośćmi „Exodu-
su Młodych” będą m.in.: abp Grze-
gorz Ryś, ks. Michał Olszewski, ks. 
Tomasz Źwiernik,  Ida Nowakow-
ska-Herndon, Maja i  Krzysztof So-
wińscy, Siewcy Lednicy, zespół 
Razem za Jezusem, a  także  raper 
i ewangelizator Arkadio.

Tematem tegorocznego spotkania 
jest hasło: Wtajemniczeni.
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Kwota wsparcia jaką mogą otrzy-
mać rolnicy z działania „Inwestycje 
odtwarzające potencjał produk-

cji rolnej” w ramach PROW 2014-2020 
może wynieść do 300 tysięcy zł. Wnio-
skodawcami tego działania są rolnicy, 
którzy ponieśli w gospodarstwach stra-
ty spowodowane klęskami żywiołowy-
mi lub wystąpieniem afrykańskiego po-
moru świń (ASF). 

– Nabór wniosków, który prowa-
dzimy trwa do 31 sierpnia br. doty-
czy dwóch komponentów –  klęskowe-
go i  związanego z  ASF– mówi Krzysztof 
Szczepanik z  Biura Wsparcia Inwestycyj-
nego Lubelskiego Oddziału Regionalne-
go Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa. 

O pomoc finansową w  ramach tego 
działania mogą ubiegać się rolnicy, któ-
rzy ponieśli straty spowodowane przez 
co najmniej jedną z następujących klęsk 
żywiołowych: powódź, deszcz nawal-
ny, suszę, przymrozki wiosenne, ujem-
ne skutki przezimowania, obsunięcie się 
ziemi, lawinę, grad, huragan i  uderzenie 
pioruna. 

O wsparcie mogą też wystąpić ho-
dowcy trzody chlewnej z  obszarów ob-
jętych ograniczeniami związanymi z afry-
kańskim pomorem świń, którym powia-
towy lekarz weterynarii nakazał (w dro-
dze decyzji) zabicie świń lub zniszczenie 
zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Pomoc klęskowa

W obecnym naborze, w  przypad-
ku pomocy klęskowej, o  dotacje mogą 
się starać ci rolnicy, którzy ponieśli straty 
w gospodarstwach w roku, w którym jest 
składany wniosek (2020 r.) lub w 2019 al-

bo też w 2018 r. (czyli w co najmniej jed-
nym z  dwóch lat poprzednich). Wnio-
skodawcy, to osoby, u których wysokość 
start w  uprawach rolnych, zwierzętach 
gospodarskich czy rybach wynosi co naj-
mniej 30 procent średniej rocznej pro-
dukcji rolnej. Należy dodać, że poniesio-
ne straty muszą dotyczyć składnika go-
spodarstwa, którego odtworzenie wy-
maga poniesienia kosztów kwalifikują-
cych się do objęcia wsparciem. 

W przypadku pomocy klęskowej 
ważne jest też to, czy gospodarstwo rol-
ne było ubezpieczone czy też nie, ponie-
waż jeśli zniszczony składnik gospodar-
stwa był ubezpieczony, wtedy wysokość 
pomocy jest pomniejszona o  kwotę od-
szkodowania uzyskanego z  tytułu jego 
ubezpieczenia. 

Poza tym jeśli rolnik nie zawarł 
umowy obowiązkowego ubezpiecze-
nia upraw, a będzie ubiegał się o pomoc 
na odtworzenie plantacji chmielu, sa-
dów, plantacji krzewów owocowych ga-
tunków owocujących efektywnie dłużej 
niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na od-
tworzenie tego składnika pomniejsza się 
o połowę.

Z obszarów występowania ASF

W przypadku wystąpienia afrykań-
skiego pomoru świń o  pomoc mogą 
ubiegać się rolnicy, którym powiatowy le-
karz weterynarii nakazał zabicie świń lub 
zniszczenie ich zwłok w  celu zwalczania 
ASF, a w dniu wydania tej decyzji stano-
wiły one co najmniej 30 procent świń bę-
dących w posiadaniu tego gospodarza. 

W związku z informacją o nowych 
ogniskach ASF u  świń. Pracownicy Lu-
belskiego Oddziału Regionalnego ARiMR 

przyznają, że widoczne jest zwiększone 
zainteresowanie tą formą pomocy, któ-
ra dotyczy zarówno gospodarstwa gdzie 
były zakażone świnie jak też gospodarstw 
kontaktowych.  Coraz więcej osób kon-
taktuje się z nami dopytując o możliwość 
pomocy –  przyznaje Krzysztof Szczepa-
nik. Dotyczy to w szczególności o powia-
tów: zamojskiego, tomaszowskiego, hru-
bieszowskiego i lubartowskiego. 

Pomoc

Maksymalna kwota wsparcia, jaką 
może otrzymać rolnik wynosi 300 tysięcy 
zł, z tym że nie może przekroczyć ona po-
ziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych. 
Pomoc ma formę refundacji części ponie-

sionych kosztów.

W przypadku pomocy klęskowej wy-
sokość poniesionych strat, jakie powstały 
w gospodarstwie, określa komisja powo-
łana przez wojewodę. 

Zaś dotację na pokrycie strat spowo-
dowanych klęskami żywiołowymi można 
przeznaczyć na inwestycje odtwarzające 
zniszczone składniki gospodarstwa, np. 
na odtworzenie plantacji wieloletnich, 
sadów, odbudowę zniszczonych budyn-
ków czy też zakup nowych maszyn lub 
urządzeń rolniczych.

– W  przypadku pomocy związanej 
z  afrykańskim pomorem świń (ASF) go-
spodarstwa są zobowiązane odtworzyć 
potencjał produkcji, ale w innym kierun-
ku niż produkcja trzody chlewnej –  do-
daje Krzysztof Szczepanik. –  W  miejscu 
zlikwidowanego stada można stworzyć 
warunki do hodowli innych zwierząt go-
spodarskich i  przeznaczyć pieniądze np. 
na adaptację budynków pod inny rodzaj 
produkcji. Rolnik będzie mógł przezna-
czyć również środki finansowe na rozwój 
produkcji roślinnej w gospodarstwie. 

Warto zaznaczyć, iż kwota dotacji 
w danym naborze nie może przekroczyć 
wartości strat padłych lub też zabitych 
świń, które zostały oszacowane w proto-
kole rzeczoznawcy. To będzie też maksy-
malna kwota, którą rolnik może trzymać 
w ramach tego wniosku. 

Dokumenty

Do składanego wniosku, należy dołą-
czyć niezbędne dokumenty. 

W przypadku klęsk żywiołowych do-
tykających dane gospodarstwo wspo-

mniano już o protokole komisji powoła-
nej zarządzeniem wojewody określają-
cym charakter, rodzaj i wielkość szkód 
które wystąpiły w gospodarstwie. Cała 
dokumentacja ma określić zakres ponie-
sionych strat.

W odniesieniu natomiast do gospo-
darstw dotkniętych wystąpieniem cho-
roby ASF:

– Pierwszy z nich to kopia decyzji po-
wiatowego lekarza weterynarii nakazu-
jąca zabicie świń lub zniszczenie zwłok 
w celu zwalczania ASF – drugi zaś to ko-
pia protokołu, o  którym mowa w  prze-
pisach  Rozporządzenia Ministra Rolnic-
twa i  Rozwoju Wsi z  dnia 30 lipca 2009 
r. w  sprawie rzeczoznawców wyznaczo-
nych przez powiatowego lekarza wete-
rynarii do przeprowadzenia szacowania. 

Wnioski dotyczące odtworzenia po-
tencjału gospodarstwa można skła-
dać w  Lubelskim Oddziale Regionalnym 
ARiMR. Można to zrobić osobiście, drogą 
elektroniczną (za pośrednictwem plat-
formy epuap) lub rejestrowaną przesył-
ką pocztową.
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Są jeszcze pieniądze dla młodych
• Do 17 sierpnia został przedłużony 
nabór wniosków do działania 
„Premie dla młodych rolników”. 
Dlaczego warto skorzystać z tej 
pomocy? 

– O premię dla młodych rolników 
warto się starać z kilku powodów. 
Po pierwsze, jest to prawdopodobnie 
ostatni nabór wniosków w tej perspek-
tywie finansowej. Termin przyjmowa-
nia wniosków został wydłużony o dwa 
tygodnie, ze względu na COVID-19. 
Stało się tak, bo chcemy aby wszy-
scy rolnicy, który kwalifikują się do 
otrzymania premii, mają chęć i ochotę 
aby usprawnić, poprawić czy ulepszyć 
pracę w swoim gospodarstwie rolnym 
i poprawić jakości wytwarzanych pro-
duktów, czy też zwiększyć hodowlę, 
mogli z tej pomocy skorzystać. Ze 
względu na ograniczenia związane 
z epidemią koronawirusa Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa pracowała bez kontaktu z rol-
nikami. Nie wszyscy zdążyli złożyć 
dokumenty. O finansowe wsparcie 
warto się starać także z jeszcze jed-
nego powodu. Premia w wysokości 
150 tysięcy złotych jest bezzwrotna. 
Młody rolnik nie musi przeznaczać 
też własnych środków finansowych 
za inwestycje. 85 procent pieniędzy 
otrzymuje z Agencji już na starcie. 
Oczywiście musi je przeznaczyć na 
realizację założeń w swoim gospodar-
stwie, które wpisał w biznesplanie. 
• Kto może otrzymać premię? 

– Premię dla młodych rolników 
może otrzymać osoba, która w dniu 
złożenia wniosku ma nie więcej niż 
40 lat. Wnioskodawca musi posiadać 
też odpowiednie kwalifikacje zawodo-
we. Jeśli w dniu złożenia wniosku ich 
nie ma, to na ich uzupełnienie ma 3 
lata, licząc od dnia doręczenia decy-
zji o przyznaniu pomocy. Starający 
się o wsparcie rolnik musi posiadać 
gospodarstwo rolne o powierzchni mi-
nimum 1 ha. Nie może jednak prowa-
dzić działalności rolniczej dłużej niż 
2 lata. Na to kryterium chcę zwrócić 
szczególną uwagę, ponieważ niektó-
rzy rolnicy otrzymują odmowną decy-
zję z tego powodu, że już wcześniej byli 
zarejestrowani np. jako posiadacze 

zwierząt, co jest także prowadzeniem 
działalności rolniczej. Takie przypad-
ki dyskwalifikują wnioskodawcę. Ko-
lejne kryterium, które musi spełniać 
młody rolnik dotyczy wielkości eko-
nomicznej gospodarstwa rolnego. Ma 
się mieścić w przedziale od 13 tysięcy 
euro do 150 tysięcy euro. Oczywiście 
osoba ubiegająca się o premię musi 
przedstawić biznesplan dotyczący 
rozwoju gospodarstwa. 
• Na co można przeznaczyć 
pieniądze? 

– Możliwości jest wiele. Można np. 
powiększyć gospodarstwo rolne po-
przez zakup ziemi. Można kupić stado 
podstawowe, jeśli np. młody rolnik 
chce do produkcji roślinnej włączyć 
jeszcze produkcję zwierzęcą. Może 
też kupić nowe maszyny i urządzenia, 
które poprawiają efektywność i jakość 
pracy w gospodarstwie. Przygotowując 
biznesplan należy pamiętać, że mini-
mum 70 procent premii należy prze-
znaczyć na inwestycje w środki trwałe. 
• Jakie dokumenty należy 
przedłożyć? 

– Do składanego wniosku trzeba 
dołączyć przede wszystkim bizne-
splan, który rolnik jest zobowiązany 
zrealizować. Należy pamiętać też 
o dokumentach potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe. Jeśli wnio-
skodawca nie ma wymaganych kwali-
fikacji rolniczych, to jest zobowiązany 
je uzupełnić w ciągu 3 lat. Wniosko-
dawca musi też być ubezpieczony 
w KRUS-ie przynajmniej rok. Jest 
to bardzo ważne. Osoba która prze-
rwała rolnicze ubezpieczenie, np. za-
łożyła działalność gospodarczą przed 
upływem wymaganego jednego roku 
poniesie konsekwencje. Sankcje są 
różnoznaczne ze zwrotem wypłaconej 
przez Agencję premii. Zwracam na to 
szczególną uwagę, bo takie sytuacje 
niestety się zdarzają. 
• Gdzie należy złożyć wniosek? 

– Wniosek należy złożyć w oddziale 
regionalnym Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa, który 
mieście się w Elizówce. Można to zro-
bić zarówno osobiście, przesłać trady-
cyjną pocztą lub drogą elektroniczną. 
• Co może wykluczać młodego 
rolnika z tego działania? 

– Jedynym powodem, przez który 
wnioskodawca może zostać wyklu-
czony z tej pomocy jest wcześniejsze 
otrzymanie wsparcie z „młodego rol-
nika”. 
• W województwie lubelskim 
działanie adresowane do młodych 
rolników było dość popularne. Jakie 
było zainteresowanie 
w poprzednich naborach? 

– Po zwiększeniu kwoty pomocy 
ze 100 tysięcy do 150 tysięcy złotych 
popularność tego działania znacząco 
wzrosła. Dlatego też w tym ostatnim 
naborze mieliśmy ponad tysiąc wnio-
sków. Ta liczba pokazuje, że zaintere-
sowanie było rzeczywiście duże. Li-
czymy, że teraz będzie podobnie. 
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cji i Modernizacji Rolnictwa, który 
mieście się w Elizówce. Można to zro-
bić zarówno osobiście, przesłać trady-
cyjną pocztą lub drogą elektroniczną. 
• Co może wykluczać młodego 
rolnika z tego działania? 

– Jedynym powodem, przez który 
wnioskodawca może zostać wyklu-
czony z tej pomocy jest wcześniejsze 
otrzymanie wsparcie z „młodego rol-
nika”. 
• W województwie lubelskim 
działanie adresowane do młodych 
rolników było dość popularne. Jakie 
było zainteresowanie 
w poprzednich naborach? 

– Po zwiększeniu kwoty pomocy 
ze 100 tysięcy do 150 tysięcy złotych 
popularność tego działania znacząco 
wzrosła. Dlatego też w tym ostatnim 
naborze mieliśmy ponad tysiąc wnio-
sków. Ta liczba pokazuje, że zaintere-
sowanie było rzeczywiście duże. Li-
czymy, że teraz będzie podobnie. Chwała bohateromChwała bohaterom

Zwycięstwo w  Bitwie Warszawskiej 
zmieniło bieg historii. W  tym waż-
nym momencie Wojsko Polskie miało 

wsparcie w swoim sojuszniku, Ukraińskiej 
Armii Ludowej. Kiedy w sierpniu 1920 ro-
ku pod Warszawą, Zamościem i Lwowem 
ważyły się losy Polski i całej Europy, Ukra-
ina była jedynym państwem, które posta-
wiło całe swoje wojsko do wspólnej walki 
przeciwko Armii Czerwonej. 

14 sierpnia o godz. 18:00, w przeddzień 
stulecia bohaterskiego odparcia ataku bol-
szewików, Polacy i Ukraińcy spotkali się na 
kilkudziesięciu cmentarzach w  Polsce, aby 
uczcić pamięć ukraińskich żołnierzy – bo-
haterów Polski w walce o wolność. Zapalą 
razem Płomień Braterstwa.

Celem akcji jest uczczenie pamięci za-
pomnianych bohaterów. Wspólne spotka-
nie Polaków i Ukraińców sto lat po brater-
skich zmaganiach z wrogiem jest także oka-
zją do dialogu i odkrywania tych kart histo-
rii, które mogą być inspiracją i drogowska-
zem dla relacji dwóch narodów.

W  Polsce „Płomień Braterstwa zapło-
nął m.in. w  Lublinie, Warszawie, Katowi-
cach, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Kra-
kowie. Wskutek ubiegłorocznego sukcesu 
„Płomienia Braterstwa”, w stuletnią roczni-
cę Bitwy Warszawskiej, akcja odbywała się 
również w Ukrainie. Tamtejsi harcerze i pła-
stuni w tym samym czasie co w Polsce za-
palili znicze na mogiłach polskich żołnierzy.

W  Zamościu uroczysty apel odbył się 
przy Muzeum Barwy i  Oręża „Arsenał”. 

W Muzeum znajduje się tablica poświęcona  
obrońcom Zamościa z 1920 roku: kapitano-
wi Michałowi Bołtuciowi i  pułkownikowi 
Marko Bezruczko. Żołnierze z Pułku Strzel-
ców Kaniowskich i z 6. Ukraińskiej  Dywizji 
Strzelców, ramię w ramię, stoczyli bohater-
ski bój o Zamość.

A  bili się dzielnie, co potwierdza 
w swoich reportażach m. in. Adam Grzyma-
ła-Siedlecki:  „Dwa tysiące  naszych strzel-
ców i jedna bateria dział zastała w mieście 
400 bagnetów z VI dywizji ukraińskiej Bez-
ruczki, siła niewielka, ale żołnierz wytrawny 
i wprost znakomity„. 

Ten sam Grzymała-Siedlecki zacytował 
też słowa ppor. Sobczaka ze sztabu polskiej 
10 Dywizji Piechoty: „ukraińscy żołnierze bili 
się obok nas jakby to był jakiś konkurs popisu. 
Nie drgnęli ani razu, a artylerzyści ich okazali 
się pracownikami pierwszej klasy”. 

Wreszcie ówczesny przełożony Bez-
ruczki gen. Zygmunt Zieliński napisał na po-
żegnanie jego żołnierzom: „W czasie współ-
działania z  3 Armią 6 Ukraińska Dywizja po 
rycersku i z pełnym poświęceniem wypełniała 
swe żołnierskie obowiązki w walce przeciwko 
bolszewikom, tak w ofensywnej, jak i obron-
nej, i  zawsze wykonywała sławetnie swe za-
dania, a często z własnej inicjatywy zadając 
wrogowi ciężkie ciosy dobrze przemyślanymi 
rzetelnie wykonanymi wypadami”. 

Chwała Bohaterom!

6. Drużyna Wędrownicza im.  
J. Harczuk – Muszyńskiej „Rzarłacze”

I DZIEŃ (wtorek) 18.08.2020
10.00 Otwarcie rejestracji
14.00 ROZPOCZĘCIE i zawiązanie wspólnoty
14.30 KONFERENCJA – słowo wprowadzające 

– ks. Jarosław Kędra
15.00 KORONKA do Bożego Miłosierdzia
15.15 KONFERENCJA – ks. Abp Grzegorz Ryś
16.30 PRZYGOTOWANIE do Eucharystii
17.00 EUCHARYSTIA – ks. Abp Grzegorz Ryś
18.30 POSIŁEK
19.30 KONCERT – zespół Razem za Jezusem / 

NABOŻEŃSTWO – ks. Michał Olszewski 
21.00 Powrót do domów

II DZIEŃ (środa) 19.08.2020
9.00 Otwarcie rejestracji
9.45 Zawiązanie wspólnoty
10.00 KONFERENCJA i rachunek sumienia 

– ks. Michał Olszewski
10.30 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU – możliwość spowiedzi 
11.30 PRZYGOTOWANIE do Eucharystii

12.00 EUCHARYSTIA – o. Michał Olszewski
13.15 POSIŁEK

14.15 W RYTMIE MIŁOŚCI – ks. Jerzy Frankiewicz
15.00 MODLITWA POPOŁUDNIOWA– ks. Mateusz Kopa
16.00 ZAJĘCIA W GRUPACH
17.00 POSIŁEK
18.00 KONCERT – Arkadio
19.30 NABOŻEŃSTWO
21.00 Powrót do domów
III DZIEŃ (czwartek) 20.08.2020
9.00 Otwarcie rejestracji
9.45 Zawiązanie wspólnoty
10.00 ŚWIADECTWO – ks. Tomasz Źwiernik
11.30 PRZYGOTOWANIE do Eucharystii
12.00 EUCHARYSTIA – bp Marian Rojek, homilia 

– ks. Tomasz Źwiernik 13.30 POSIŁEK
14.30 ANIMACJA – ks. Jerzy Frankiewicz
15.00 KORONKA do Bożego Miłosierdzia
15.15 KONFERENCJA – Maja i Krzysztof Sowińscy
16.30 NIESZPORY – ks. Krzysztof Zgnilec
17.00 POSIŁEK
18.00 KONCERT – Koncert Siewcy Lednicy
20.00 NABOŻEŃSTWO POSŁANIA
22.00 Powrót do domów

Organizatorzy zaznaczają,  
że program może jeszcze ulec zmianie.

PROGRAM SPOTKANIA GÓRECKO KOŚCIELNE, 18-20 SIERPNIA 2020



Trwają przygotowania do ob-
chodów Bitwy pod Komarowem 
i  Święta Kawalerii Polskiej. Od-

będą się one w  dniach 29-30 sierp-
nia w  Wolicy Śniatyckiej. W  tym ro-
ku przypada wyjątkowa, bo to set-
na rocznica tej ostatniej i  jednocze-
śnie największej bitwy konnicy w XX-
-wiecznej Europie. W  związku z  tym 
oprawa obchodów również będzie 
szczególna. W wydarzeniu udział weź-
mie ponad 350 kawalerzystów i około 
100 pieszych rekonstruktorów.

Szczegóły dotyczące organizacji ob-
chodów 100. Rocznicy Bitwy pod Koma-
rowem oraz Święta Kawalerii Polskiej - 
Komarowska Potrzeba 2020, poznaliśmy 
podczas konferencji prasowej zorgani-
zowanej w czwartek (30.07). W spotkaniu 
z  dziennikarzami wzięli udział społecz-
ni organizatorzy uroczystości: Dowód-
ca Komarowskiej Potrzeby Tomasz Du-
dek – Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod 
Komarowem, Sławomir Zawiślak – Poseł 
na Sejm RP i Prezes Światowego Związku 
Żołnierzy AK Okręg Zamość, oraz przed-
stawiciele samorządu: Stanisław Grześko 
– Starosta Powiatu Zamojskiego, Witold 
Marucha – Wicestarosta Powiatu Zamoj-
skiego, społecznie Sekretarz ŚZŻAK O/Z, 
Janusz Brzozowski – Członek Zarządu Po-
wiatu Zamojskiego a  także członkowie 
ŚZŻAK O/Z  w  osobach por. Andrzej Ja-
roszyński – Wiceprezes ŚZŻAK O/Z, Kazi-
mierz Niedziela – Prezes Koła Rejonowe-
go ŚZŻAK O/Z Stary Zamość, członkowie 
ŚZŻAK O/Z  kpt. Józef Łaba, Franciszek 
Duda i Edward Karchut.

W  trakcie konferencji jej uczestnicy 
podali szczegóły dotyczące organizacji 
uroczystości, także program uroczysto-
ści, która jest upamiętnieniem wielkiego 
zwycięstwa kawalerii polskiej pod Koma-
rowem, ale także w tym roku – za zgodą 
Ministra Obrony Narodowej Pana Mariu-
sza Błaszczaka – jednocześnie centralny-
mi obchodami Święta Kawalerii Polskiej. 
Dotychczas oficjalne uroczystości zwią-
zane ze Świętem Kawalerii Polskiej by-
ły organizowane przed Grobem Niezna-
nego Żołnierza w  Warszawie. Ponadto, 
uroczystość upamiętniająca zwycięską 
Bitwę pod Komarowem decyzją władz 
RP, wpisana została do programu pań-
stwowych Obchodów 100. rocznicy Bi-
twy Warszawskiej, polskiego zwycięstwa 
w  wojnie polsko – bolszewickiej 1920 r., 
a  w  odpowiedzi na wniosek jej organi-
zatorów – organizacji pozarządowych 
została objęta Patronatem Narodowym 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy w  Stulecie Odzyskania Nie-
podległości, patronatami honorowymi 
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mo-
rawieckiego, Ministra Obrony Narodo-
wej Mariusza Błaszczaka, Wojewody Lu-

belskiego Lecha Sprawki oraz Marszał-
ka Województwa Lubelskiego Jarosława 
Stawiarskiego.

Uczestnicy konferencji przypomnie-
li, że podniesione przed trzydziestu laty 
przez stronę społeczną uroczystości upa-
miętniające zwycięską bitwę polskiej ka-
walerii w  walce z  Armią Konną Siemio-
na Budionnego w tym roku organizowa-
ne będą wraz z  Dowództwem Garnizo-
nu Warszawa, którego podległą jednost-
ką jest Pułk Reprezentacyjny Wojska Pol-
skiego. W trakcie konferencji organizato-
rzy uroczystości zwrócili uwagę na waż-
ny udział Wojska Polskiego – jako spad-
kobiercy tradycji wojskowych II Rzeczy-
pospolitej we wsparcie organizacji kil-
kudniowych obchodów. W  trakcie Świę-
ta Kawalerii Polskiej planowana jest m.in. 
defilada lądowo-powietrzna ze śmigłow-
cami, wozami bojowymi oraz czołgami. 
Będzie to jednak w dużej mierze zależało 
od warunków atmosferycznych.

W  scenariuszu zawarty jest rów-
nież pokaz wojskowy w  którym weź-
mie udział pluton szturmowo desanto-
wy z  25 Brygady Kawalerii Powietrznej, 
grupa dalekiego rozpoznania z 2 Hrubie-
szowskiego Pułku Rozpoznawczego oraz 
kompania zamojska 25 Batalionu Lekkiej 
Piechoty z  2 Lubelskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej.

Organizatorzy poinformowali rów-
nież o  wielkim  zaangażowaniu ze stro-
ny wszystkich środowisk kawalerii ochot-
niczej, które na mocy listów intencyj-
nych są partnerami wydarzenia. Do dnia, 

w którym odbywała się konferencja swój 
udział zadeklarowało ponad 300 kawale-
rzystów, a  planowana ilość uczestników 
rekonstrukcji bitwy 1920 roku to oko-
ło 350-400 kawalerzystów. Jest to naj-
większe wydarzenie promujące kawale-
rię w Polsce. Udział w tegorocznych ob-
chodach zadeklarowali również kawale-
rzyści z Niemiec i Węgier. W rekonstrukcji 
historycznej bitwy 1920 roku udział weź-
mie ponadto około 100 rekonstruktorów 
piechoty polskiej i bolszewickiej, oraz 30 
osób cywilnych.

Uczestnicy w swoich wypowiedziach 
podkreślili, jak duże znaczenie miała 
zwycięska Bitwa pod Komarowem dla 
ugruntowania niepodległości nowo od-
rodzonej Rzeczypospolitej oraz zatrzy-
mania marszu komunizmu z  celem opa-
nowania całej Europy. To zwycięskie star-
cie z  Armią Budionnego, pamiętnego 
1920 roku, przypominane od lat w boga-
tej oprawie, jest szczególną i ważną for-
mą przywołania pamięci tego wydarze-
nia, które ugruntowało obok Bitwy War-
szawskiej i kolejnych zwycięskich opera-
cji WP triumf na bolszewikami. Co więcej 
zostało ono obok Grunwaldu, Chocimia, 
Kirhlomu, Wiednia i  Somosierry uznane 
za jedną z sześciu najważniejszych bitew 
kawalerii polskiej.

Na konferencji zwrócono także uwa-
gę na zaangażowanie Powiatu Zamoj-
skiego, który rozumiejąc potrzeby przy-
gotowania dobrej komunikacji na czas 
uroczystości, ale także realizując zgła-
szaną przez mieszańców i organizatorów 
uroczystości potrzebę remontu infra-

struktury drogowej, wykonał nawierzch-
nię bitumiczną na istniejącej stabilizacji 
wraz z  ulepszonymi poboczami na od-
cinku ok. 1 km drogi   3272L Karp – Cze-
śniki -Wolica Śniatycka po stronie Gmi-
ny Komarów-Osada, stanowiącej dojazd 
do Pomnika Chwały Kawalerii i  Artylerii 
Konnej. Po stronie gminy Sitno prowa-
dzi prace nad wykonaniem stabilizacji 
wraz z odwodnieniem na odcinku o dłu-
gości 2,3 km w/w drogi (termin zakończe-
nia przewiduje się na dzień 15.08.2020 r), 
natomiast na odcinku Karp-Cześniki wy-
konano już remont drogi o  długości 1,8 
km z  odwodnieniem i  poboczem ulep-
szonym. Jest to niezwykle ważne nie tyl-
ko z powodu dojazdu do miejsca plano-
wanego Pomnika  Chwały Kawalerii i Ar-
tylerii Konnej czy tegorocznych uroczy-
stości, ale przede wszystkim poprawi 
komunikację dla społeczeństwa w  co-
dziennym użytkowaniu. Należy dodać, 
że Powiat Zamojski jest wśród podmio-
tów, które udzieliły finansowego wspar-
cia organizacji 100. rocznicy bitwy pod 
Komarowem.

Inicjatorzy przedsięwzięcia budo-
wy Pomnika Chwały Kawalerii i  Artylerii 
Konnej poinformowali, że pomimo go-
towego projektu i  posiadania zgody 
na budowę oraz części wykonanych od-
lewów nie udało się w  tym roku zakoń-
czyć tej ważnej dla pamięci narodowej 
inwestycji. Przyczyną jest trudna sytu-
acja związana z pandemią Covid-19 a co 
za tym idzie problem z pozyskaniem fun-
duszy. Przedstawiciele organizacji poza-
rządowych obecnych na konferencji, ja-
ko społeczni inicjatorzy budowy pomni-

ka poinformowali o rządowym poparciu 
ich inicjatywy, którego efektem jest aktu-
alne oczekiwanie na  podpisanie umowy 
przekazującej środki z  Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego na prace 
rzeźbiarskie i  odlewnicze. Przypomnia-
no, że w trakcie ubiegłorocznych uroczy-
stości rocznicowych Prezes Stowarzysze-
nia Bitwa pod Komarowem  – Tomasz Du-
dek w  towarzystwie m.in. wspierające-
go od początku budowę pomnika Posła 
Sławomira Zawiślaka – Prezesa ŚZŻAK O/
Zamość, oraz ówczesnego Wiceministra 
Obrony  Narodowej – Marka Łapińskie-
go, Wojewody Lubelskiego – Przemysła-
wa Czarnka, Starosty Zamojskiego – Sta-
nisława Grześko, dowódców Wojska Pol-
skiego dokonali uroczystego podpisania 
aktu   erekcyjnego oraz jego wmurowa-
nia do kamienia węgielnego pod budo-
wę ww. pomnika.

Na konferencji zwrócono uwagę na 
duże utrudnienia związane z  organiza-
cją imprezy ze względu na pandemię Co-
vid-19. Jednak dzięki zmniejszeniu od kli-
ku dni ograniczeń, które w  efekcie po-
zwalają na organizowanie imprez ple-
nerowych powyżej 150 osób organiza-
torzy podjęli się zorganizowania uro-
czystości   m.in. z zachowaniem społecz-
nego dystansu tj. 2 m oraz realizacji in-
nych, uzgodnionych także z  sanepidem 
wytycznych.

Organizatorzy uroczystości podzię-
kowali też wszystkim podmiotom, które 
wspierają realizację wyjątkowego przed-
sięwzięcia, w tym współfinansującym ob-
chody: Ministerstwu Obrony Narodowej, 
Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, Narodowemu Cen-
trum Kultury, Starostwu Powiatowemu 
w  Zamościu oraz sponsorom i  darczyń-
com, m. in. PKN ORLEN, Azoty Puławy.

Obchody 100. rocznicy bitwy pod 
Komarowem – Święto Kawalerii Pol-
skiej – Komarowska Potrzeba 2020 
odbędą się w  dniach 29-30 sierpnia 
br. w  Wolicy Śniatyckiej. W  sobotę, 29 
sierpnia w  Kościele Parafialnym pw. św. 
Trójcy w  Komarowie odbędzie się msza 
święta w  intencji Ojczyzny. Po niej na-
stąpi złożenie wiązanek na mogile pole-
głych kawalerzystów na cmentarzu w Ko-
marowie. Główne uroczystości zaplano-
wano na niedzielę, 30 sierpnia. O  godz 
12.00 w  Wolicy Śniatyckiej odbędzie się 
Kawaleryjski Apel Pamięci. W dalszej ko-
lejności zaplanowano: defiladę podod-
działów, pokazy wyszkolenia Szwadro-
nu Kawalerii WP, inscenizację epizodów 
Bitwy pod Komarowem oraz pokaz wy-
szkolenia współczesnych jednostek woj-
skowych dziedziczących tradycje kawa-
lerii II RP.

Przygotowania do jubileuszuPrzygotowania do jubileuszu

Duszpasterstwo Trzeźwości Diece-
zji Zamojsko – Lubaczowskiej już 
po raz 7. organizuje Pieszą Zamoj-

ską Pielgrzymkę Środowisk Trzeźwo-
ściowych z Zamościa do Krasnobrodu.

Pielgrzymka wyruszy w sobotę, 22 
sierpnia o godz. 7.00 z placu przed Kapli-
cą Szpitalną Szpitala Papieskiego w Za-
mościu. Celem wędrówki jest  Sanktu-
arium Maryjne w Krasnobrodzie.

Pieszo w intencjiPieszo w intencji Przegląd na RynkuPrzegląd na Rynku

Już po raz 15. na Rynku Wielkim w Zamo-
ściu odbędzie się Przegląd Muzyki Woj-
skowej i  Patriotycznej. Wydarzenie za-

planowano na piątek (21 sierpnia). Począ-
tek godz. 17.00 

W tegorocznych występach uczestniczyć 
będzie Orkiestra Reprezentacyjna Straży Gra-
nicznej z Nowego Sącza, Orkiestra Wojskowa 
z Dęblina, Biłgorajska Orkiestra Dęta im. Cze-

sława Nizio, Nieetatowa Orkiestra Wojskowa 
przeprowadzona przez Stowarzyszenie ‘’Je-
steśmy z Tobą- Bądź z Nami’’ w Zamościu. 

Organizatorem przeglądu jest Stowarzy-
szenie ‘’Jesteśmy z Tobą- Bądź z Nami’’ przy 
pomocy logistycznej Miasta Zamość. Współ-
organizatorami przeglądu jest 3. Zamojski 
batalion zmechanizowany, Zamojski Dom 
Kultury oraz Zarząd Osiedla Majdan.



 X Kołpaki KPL 4 sztuki do 
Fiata 126P nowe. Tel. 792 
512 363

 X Dwa koła 13 cali, cena 
110 zł za oba. Tel. 84 63 
865 45

 X Opona 16 cali do trakcji 
konnej cena 50 zł. Tel. 84 
63 865 45

 X Dwie felgi do żuka, cena 
50 zł za sztukę. Tel. 84 63 
865 45

 X Betoniarka czerwo-
na-200 l. Tel. 515 796 951

 X Urządzenie do załadun-
ku bel słomy lub siana. 
Tel. 515 796 951

 X Prasa kostka. Tel. 61 669 
62

 X Rozrzutnik obornika 1 
os. 2,5 t. Tel. 61 669 62

 X Rozstrząsacz karuzelo-
wy. Tel. 61 669 62

 X Przetrząsarka taśmowa. 
Tel. 61 669 62

 X Romet (Komar 3), rok 
1988, zarejestrowany, 
sprawny technicznie. Tel. 
660 358 211

 X Sprzedam motocykl Pa-
nomia 250, 1965 r., z pa-
pierami, jeden właści-
ciel. Tel. 660 358 211

 X Przyczepka lekka (sam), 
zarejestrowana, spraw-
na technicznie. Tel. 660 
358 211

 X Przyczepkę ciągniko-
wą tandem, niska na 16” 
3xmm. Tel. 503 358 470

 X Samochód Ford Fokus 
2008 r., przebieg 345 
000 km. Tel. 501 220 199

 X Sprzedam agregat ścier-
niskowy, 4 płużyce, 4 ta-
lerze oraz wał. Tel. 663 
242 226

 X Brony trójki, ciągniko-
we, cena 440 zł. Tel. 698 
833 604

 X Sprzedam Opielacz 3- 
rzędowy, przyczepa 
3,5 t, możliwa zamiana. 
Bale, deski, kantówki, 
silniki elektr. Tel. 84 681 
87 60

 X Beczka 600 l. zamon-
towana na wozie przy-
stosowanym do ciągni-

ka. Beczka 600 l. luzem. 
Urządzenie do załadun-
ku słomy, bel. Tel. 84 681 
87 60

 X Seicento 900 cm3, 2001 
r, kolor czerwony, stan 
bdb., hak, cena 1700 zł. 
Tel. 665 295 934

 X Sprzedam koparkę kon-
ną do ciągnika, c. 350 zł 
do uzg. Tel. 530 486

 X Wynajmę samochód do-
stawczy o większej ła-
downości do przewoże-
nia m.in.. złomu. Tel. 721 
519 896 (wieczorem)

 X Nowe części do Łady 
i Łady Samary: tło-
ki, dźwigienki, pompy 
wody, czujniki, łożyska 
blachy i inne. Tanio. Tel. 
516 898 477

 X Bagażnik na dach do Fia-
ta lub Łady. Tel. 516 898 
477

 X Motocykl suzuki 650 sv, 
prod. 2002, cena 6000. 
Tel. 500 582 289

 X Cyrkulatka przenośna 
1,5 KW, c. 200zł. Tel. 519 
106 797

 X Przyczepka samocho-
dowa - części (oś, felgi, 
opony/kpl.) Tel. 721 519 
896 (wieczorem)

 X Felga samochodowa 
15RT 60,4x100, 1 szt., c. 
60 zł. Tel. 519 106 797

 X Sprzedam Audi A 4 95r., 
1.6 benzyna, cena 2.400 
zł. Tel. 512 997 501

 X Koło zjazdowe Audi, 
składane, 5 otworów. 
Tel. 792 512 363

 X Sprzedam bagażnik na 
dach Fiata 125 lub Łady. 
Tel. 516 898 477

 X Sprzedam różne nowe 
części do Łady, Łady Sa-
mary. Tel. 516 898 477

 X Kombajn Class Corshr, 
spawarka tranzys, ma-
giel. Tel. 606 658 478

 X Ciągnik C360, rozsie-
wacz Kos, sieczkarnia do 
kukurydzy. Tel. 792 251 
459

 X Hak Golf II 3d, wąski zde-
rzak, 407 winter sport 3B 

225/50 R17 2x. Tel. 84 61 
86 358

 X Claas Dominator 76, pra-
sa duża bele 150/150, 
volger na pasy, prasa na 
kostki John Deere 31 30, 
Zetor 2222. Tel. 694 931 
193

 X Sprzedam kombajn In-
ternational 431, tanio. 
Tel. 692 796 377

 X Sprzedam opryskiwacz 
350 l. z mieszadłem, roz-
rzutnik do nawozu Kłos, 
zgrabiarka do siana 7 
rzędowa, kultywator 
grudziądzki 2,2 m, bro-
ny ciągnikowe 5m, tale-
rzówka 2x 10 talerzy + 
wałki, stan bdb. Tel. 501 
122 568

 X Sprzedam motocykl Iż 
1956 r. Tel. 514 509 091

 X UAZ 469B, benzyna, 
gaz, 2500 cm3, rok prod. 
1987. Tel. 602 375 751

 X Zamienię przyczepę 
bruns 3,5 t. na przyczep-
kę na wozie do ciągni-
ka, sprzęt rolniczy, becz-
ki/ wodę 600 l. Tel. 515 
796 951

 X Przyczepka samocho-
dowa “SAM”, mocna oś z 
Żuka, bez dokumentów, 
betoniarka 150 l, czer-
wona, stan bdb., słoma - 
bele. Tel. 515 796 951

 X Motocykl Panonia 250 
rok 1966, jeden właści-
ciel, z papierami, kom-
pletna. Tel. 660 358 211

 X Romet (komar 3) rok 
1988, zarejestrowany, 
sprawny technicznie. Tel. 
660 358 211

 X Przyczepa lekka sam., 
zarejestrowana, spraw-
na tech. Tel. 660 358 211

 X Zamienię przyczepę 
“BRUNS”, ład. 3,5 t, opo-
ny 20stki na przyczepkę 
na wozie przystosowa-
na do ciągnika. Tel. 515 
796 951

 X Sprzedam Mazda 323 
1.3 kat, stan dobry - 
opłacona. Tel. 694 468 
517

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU MOŻE BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ

TELEFON: 661 793 930

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

SPRZEDAM
 X Mieszkanie Zamość-osiedle 

Lege Artis 53,2 m2. Tel. 502 
147  886

 X Działka rolna 4 ha, 10 km od 
Zamościa. Tel. 786 012 542

 X Działka uzbrojona do zabu-
dowy 0,80 ha, Zubowice. 
Tel. 501 220 199

 X Siedlisko 30 arów +budy-
nek gospodarczy, Kol. Sita-
niec. Tel. 84 61-669-62

 X Działki budowlane 0,31 ha, 
0,2 ha. Domek 30m2 z dział-
ką 2 ary, ogrodzona, media. 
Przyczepka sam. mocna. 
Tel. 515 796 951

 X Sprzedam 1 ha łąki, Ho-
ryszów Polski. Tel. 84 62 732 
40

 X Działka budowlana 10,5 ar 
w Zamościu, ul. Partyzan-
tów (2-ga linia zabudowy). 
Tel. 602 802 212

 X Sprzedam działkę, Zamość, 
ul. Starowiejska. Tel. 914 831 
147

 X Sprzedam kawalerkę, Za-
mość. Tel. 782 256 537

 X Sprzedam siedlisko z bu-
dynkami 0,60 ha, siedlisko z 
budynkami 0,50 ha, ziemię 
orną 1,05 ha, ziemię orną 
0,75 ha, las 0,50 ha. Tel 84 
639 55 39

 X Działka bud. 16 ar, ul. Mo-
nopolowa w Zwierzyńcu, c. 
120 tys. Zł. Tel. 508 414 501

 X Działka budowlana 77 ha, 
Łabunie, ul. Lipowa, gaz, 
woda, prąd. Tel. 795 949 510

 X Pole o pow. 2,39 ha, Mini-
strowka, gm. Miączyn. Tel. 
797 457 512

 X Las 1 ha w Krasnobrodzie, 
atrakcyjne miejsce, różne 
drzewa. Tel. 574 235 637

 X Sprzedam działkę 26 arów, 
ul. Dzieci Zamojszczyzny. 
Tel. 514 509 091

 X Sprzedam działkę budowla-
ną 22 ary, ul Włościaska. Tel. 
514 509 091

 X Sprzedam pole orne – 82 
ary (III klasa bonit.) w Rozło-
pach, cena wolnorynkowa. 
Tel. 693 531 174

 X Sprzedam garaż na Szopin-
ku – Hrubieszowska. Tel. 
602 375 751

 X Dom + stodoła, działka 24 
ary, woda z ujęcia, prąd. Na 
Roztoczu. Tel 508 874 307

 X Domek 30 m² na ogrodzo-
nej działce, przył. Woda, ka-
nalizacja. Działki budowla-
ne 0,31 ha; 0,2 ha. Tel. 515 
796 951

 X Dziełka budowlana 0,31 ha. 
Tel. 515 796 951

 X Dom piętrowy na działce 
15-arowej, wykończony, do 
zamieszkania, Płoskie. Tel. 
607 934 520

 X Sprzedam mieszkanie 62 m 
na 2 piętrze bezczynszowe 
umeblowane na nowym 
osiedlu. Tel. 881 600 406

 X 1 ha, Horyszów Polski. Tel. 
84 62 732 40

 X Działka 22 ary Chomęciska 
Małe. Wszystkie media. Wy-
dane warunki zabudowy. 
60000 zł. Tel. 531362025

 X Dom, stodoła, obora, dział-
ka 1,68 ha. Anielpol 22, 22-
310 Krasiczyn. Tel. 511 797 
664

 X Garaż z kanałem, ul. 1- maja, 
18 m². Tel. 792 516 055

KUPIĘ
 X Kupię mieszkanie 3-4 poko-

jowe do remontu na os. Za-
moyskiego/Wyszyńskiego. 
Tel. 508 659 725 

 X Mieszkanie kupię do 50m2 
na Orzeszkowej lub Peowia-
ków może być do remontu. 
Tel. 668 897 228 

 X Kupię mieszkanie 3 pokojo-
we powyżej 60m2 w okoli-
cach Wyszyńskiego w Za-
mościu. Tel. 782 324 831

 X Kupię mieszkanie 3 pokojo-
we powyżej 60m2 w Zamo-
ściu w okolicach ul Wyszyń-
skiego. Tel. 782 324 831

WYNAJMĘ 
 X Wynajmę M3. Tel. 514 933 

974
 X Zamość. Do wynajmu ka-

walerka 33m2, Peowiaków, 
umeblowana. Tel. 84 627 
52 78

 X Do wynajmu stancja dla 
uczennic w Zamościu przy ul. 
Kilińskiego. Tel. 662 475 848

 X Do wynajmu domek z dział-
ką 30 ar. Centralne, woda, 
gaz. 16 km od Zamościa. Tel. 
501 014 692 

 X Wynajmę tanio zadba-
ną, umeblowaną kawaler-
kę 30m2, ul. Orzeszkowej 
(blok 4-pietrowy). Tel. 602 
802 212

ZAMIENIĘ
 X Zamienię mieszkanie 45m2 

piętro 1, ulica Orzeszkow-
ej, po remoncie na większe 
od 50-67m2 najlepiej po re-
moncie, tel 508 87 43 07

Zamość ul. Odrodzenia 7
tel. 84 627 85 85, 505 131 800

www.lokum-zamosc.pl
poczta@lokum-zamosc.pl

Agencja Nieruchomości

LOKUM

Poszukujemy
 mieszkań
 i domów 

na sprzedaż. 
Zapraszamy! 

Ogłoszenie w naszym 
biurze jest bezpłatne!

 X Mieszkanie  M3 Zamość ul. Peowia-
ków parter, cena 250 tys. zł.

 X Mieszkanie  M4 Zamość ul. Oboźna 
parter, cena 290 tys. zł.

 X Mieszkanie  M4 Zamość ul. Kilińskie-
go parter, cena 310 tys. zł.

 X Mieszkanie  M4 Zamość ul. Boh. 
Monte Cassino piętro 1/3, cena 290 
tys. zł.

 X Mieszkanie  M3 Zamość ul. Kilińskie-
go parter, cena 249 tys. zł.

 X Mieszkanie  M4 Zamość ul. Młyńska 
piętro 2/4, cena 395 tys. zł.

 X Zadbany dom w Krasnobrodzie, 

działka 0,10ha, cena 390 tys. zł.
 X Mieszkanie  M5 Zamość ul. Polna 

piętro 2/4, cena 350 tys. zł.
 X Nowy dom w Zamościu ul. Zagrodo-

wa, cena 420 tys. zł.
 X Mieszkanie M4 Zamość ul. Sikorskie-

go, parter, cena 290 tys. zł
 X Mieszkania bezczynszowe Zamość 

ul. Traugutta i ul. Heweliusza
 X Nowy dom w Krasnobrodzie działka 

0,07ha, cena 350 tys.zł.
 X Domy w stanie deweloperskim, Za-

mość ul. Zagrodowa i ul. Włościańska

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

NIERUCHOMOśCI



SPRZEDAM
• ANTYWINDYKACJA pomoc 

prawna dla osób zadłu-
żonych tel. 534 875 923

• Pilnie! Sprzedam działkę 
budowlaną 36 ar, Łabuńki 
Pierwsze, cena do uzgodnie-
nia, tel. 608 846 131

• Pilnie! Sprzedam działkę 
budowlaną 20 ar, Łabunie, ul. 
Górna, cena do uzgodnienia 
tel. 608 846 131

• Sprzedam działkę rekreacyjną 
w Zwierzyńcu w pobliżu rzeki 
Wieprz. Kontakt po 17. Tel. 733

• 852 208

• Działka Zamość, ul. Starowiejska. 
Tel. 914 831 147

• Pole, działki budowlane, łąka, 
las. Hutków, Gm. Krasnobród. 
Tel. 602 725 052

• Siedlisko 0,83 ha Polany. Tel. 
668 127 842

• Kawalerka III p., 29 m². Tel. 
609 510 301

• Zamość Osiedle Błonie sprze-
dam działkę 10- 15 arów. Tel. 
515 989 871

• Dom drewniany z budynkiem 
gospod., działka 0,25 ha, Stary 
Zamość. Tel.663 755 425

• Sprzedam M4 63 m², wc, 
łazienka, winda, piwnica, 
parking. M. Cassino 7. Tel. 
784 522 992

• Siedlisko na dwóch hektarach 
nieużytków „Las” koło Zamościa. 
Tel. 697 426 602

• 45 m², I piętro, Os. Planty. Tel. 
664 024 748

• Sprzedam działkę wypoczyn-
kową 0,4977 w Majdanie 
Sk ierbieszowsk im,  Gm. 
Skierbieszów, uzbrojona, 
ogrodzona, warunki bardzo 
dobre, cena do uzgodnienia. 
Tel. 84 61 122 05

• Sprzedam działkę budowlaną 
36 ar, Łabuńki Pierwsze, cena do 
uzgodnienia, tel. 608 846 131

• Sprzedam działkę budowlaną 
20 ar, Łabunie, ul. Górna, cena 
do uzgodnienia tel. 608 846 131

• Działka biznesowo - budow-
lana, atrakcyjna lokalizacja, 
na granicy Miasta Zamość, 
ul. Szczebrzeska. Tel. 793 061 
934  [RAMKA do nr 21]

• Działka budowlana, uzbrojona, 
0,42 ha w Łaszczowie. Tel. 534 
881 966

• Działka 8 ar, media, Zamość. 
Tel. 530 511 600

• Działka Zamość, ul. Starowiejska. 
Tel/ 914 831 147

• Mieszkanie w Zamościu, 
3 pokoje, 4 piętro. Tel. 722 
149 705

• Sprzedam M-4, 60 m kw., III 
p., lub zamienię na mniejsze, 
parter. Tel. 735 363 178

• Mieszkanie M4, 65,60 m KW, 
III p., ul. Kilińskiego 31, cena 
220 tys. zł. Tel. 694 544 406

• Sprzedam działkę wypoczyn-
kową 0,4977 w Majdanie 
Sk ierbieszowsk im,  Gm. 
Skierbieszów, uzbrojona, 
ogrodzona, warunki bardzo 
dobre, cena do uzgodnienia. 
Tel. 84 61 122 05

• Działaka rolno - budowlana 
31 arów, 10 km od Zamościa, 
przy szosie. Tel. 601 222 139

• Działka budowlana 6 arów, 
uzbrojona w Zamościu, przy 
ul. Dzieci Zamojszczyzny. Tel. 
511 391 965

• Siedlisko z budynkami 0,75 ha 
lasu w gminie Krasnobród, 1,5 
ha ziemi w gminie Tarnawatka 
Tel. 696 815 510

• 0,58 ha ziemi w Gminie 
Tarnawatka. Tel. 696 815 510

• Dom do zamieszkania i budynki 
gospodarcze na działce 45 ar, 
możliwość zabudowy. Płoskie 
24. Tel. 607 934 520

• Dom 300 m² na działce 14 - 
arowej z możliwością zabudowy. 
Płoskie 26 C. Tel. 607 934 520

• Działkę w Zamościu,  ul 
Starowiejska. Tel. 914 831 147

• Działka budowlana 900 m², 
os. Rataja, obok media. Tel. 
699 961 278

• Ogródek działkowy z altanką 
3 ary, dobra lokalizacja, sprze-
dam. Tel. 884 948 379

• Nowy domek letniskowy 
na ogrodzonej działce w 
Krasnobrodzie, 72 m². Tel. 
602 189 760

• Gospodarstwo rolne o pow. 6 ha 
fizycznych wraz z budynkami, 

Reklama w Gazecie od 10 zł netto
NIERUCHOMOśCI

Sprzedam duży dom 280 m² z okazałym ogrodem 90 arów, w bezpośredniej 
bliskości Jeziora Strzeszowskiego (woj. zachodniopomorskie 20 km do 

granicy niemieckiej) Tel. 513 470 381

• Działki budowlane w Adamowie, 
powierzchnie po 0,10h, cena 60 tys. 
zł za działkę

• Mieszkanie M4 56 m2, Zamość ul. 
Orzeszkowej cena 200 tys.zł

• Atrakcyjny i zadbany dom drewniany 
w Skokówce cena 330 tys. zł

• Mieszkanie M4 63 m2, Zamość ul. 
Brzozowa cena 223 tys.zł

• Mieszkanie M3 52 m2, Zamość ul. 
Bohaterów Monte Cassino cena 159 tys.zł

• Dom w trakcie budowy w Krasnobrodzie 
cena 250 tys. zł

• Nowy dom parterowy w Zamościu, stan 
deweloperski, cena 390 tys. zł

• Przestronny dom wolnostojący Góra 
Grabowiec, działka 0,12 ha, cena 
360 tys. zł.

• Atrakcyjny dom w Szczebrzeszynie, 
wysoki standard, cena: 580tys. zł

• Dom w zabudowie bliźniaczej, Zamość ul. 
Miodowa, osiedle Rataja,  cena: 335tys. zł 

• Działki budowlane w Zamościu na 
ul. Majdan, Myśliwskiej i Robotniczej

• Dom wolnostojący w Szystowicach 
(Gmina Grabowiec), działka 0,24 ha, 
cena 278 tys. zł.

Posiadacie państwo nieruchomość  na sprzedaż? 
Zapraszamy do współpracy na korzystnych warunkach.

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:
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DZIAŁKA 
BIZNESOWO - BUDOWLANA, 
ATRAKCYJNA LOKALIZACJA, 

NA GRANICY 
MIASTA ZAMOŚĆ, 

UL. SZCZEBRZESKA. 
TEL. 793 061 934

Sprzedam działkę wypoczynkową 
0,4977 w Majdanie Skierbieszowskim, 

gm. Skierbieszów, uzbrojona, 
ogrodzona, warunki bardzo dobre. 

Cena do uzgodnienia. 

Tel. 84 61 122 05

OKAZJA! 
Sprzedam działkę wypoczynkową 0,5 
hektara w Majdanie Skierbieszowskim, 
Gm. Skierbieszów, uzbrojona, ogro-

dzona, warunki bardzo dobre, 

cena do uzgodnienia.

Tel. 84 61 122 05 

 Wyjątkowa okazja!
 Wyjątkowa okazja!

REKLAMA 

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

 X Działka  budowlana 
ul. B. Prusa 8a cena 
150 tys. zł

 X Mieszkane, os. Za-
moyskiego, 62m2 
cena 320 000 zł

 X Mieszkanie, ulica Po-
lna, 69m2, cena 298 
000 zł

 X Siedlisko, Skoryszów, 
23 ar, 135 000 zł

 X Las, Krasnobród, 93 
ar, 125 000 zł

 X Dom Żuków 112m2 
na działce 5970 Cena 
370 tys. zł.

 X Gospodarstwo i ma-
gazyny Zawalów. 
Cena 1.83mln. zł.

 X Wynajem młyn Nie-
wirków, około 400m2

 X Połowa domu 
na sprzedaż 
89,23m2 306 tys. Zł

 X Las Zawalów 15a 12 
tys. zł

 X Łąka Koniuchy 30a 12 
tys. zł

 X Siedlisko 80m2 na 
działce 16a, Majdan-
-Sielec gm. Krynice. 
Cena 100 tys. zł

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

 X Szukam pracy jako sprzą-
taczka lub opiekunka do 
dzieci. Tel. 603 266 832

 X Pomoc w gospodarstwie 
rolnym, przy remoncie, w 
ogrodzie i innych. Tel. 574 
235 637

 X Szukam pracy. Kierowca kat. 
B z orzeczeniem o niepełno-
sprawności. Rencista, pasz-
port, dyspozycyjny. Tel. 726 
578 335

 X Zatrudnię samotną kobie-
tę, z wrażliwością na ład 
i porządek, do pomocy 

w pracach domowych w 
mieszkaniu. Tel. 793 061 934

 X Opieka nad starszą osobą 
(81lat) z zamieszkaniem i 
wyżywieniem od zaraz. Tel. 
603644786

 X Szukam pracy jako sprzą-
taczka. tel. 690414306

 X Szukam pracy opiekunka 
osób starszych, doświad-
czenie tel. 888 988 582 w Za-
mościu

 X Zatrudnię murarza, pracow-
nika ogólnobudowlanego, 
tel. 791527948

PRACA

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca
tel. 667 513 777

MASZ NAKAZ ZAPŁATY? A MOŻE NIESPŁACONE KREDYTY?  
POMOŻEMY, ZADZWOŃ 579 942 942,  

www.absolutio.pl. 

http://www.absolutio.pl/


SPRZEDAM
 X Glazura Biała 15x15cm 2 

GAT Opoczno 8m2. Tel. 
792 512 363

 X Wózek towarowy ręczny 
i do rowera, cena 450 zł. 
Tel. 84 63 865 45

 X Gilotyna ręczna do cięcia 
blachy, cena 200 zł. Tel. 84 
63 865 45

 X Prostownik radziecki 12V 
10A cena 200 zł. Tel. 84 63 
865 45

 X Lady sklepowe 120x80, 
regał z profilu 25x25, 
250x210x40 regał dru-
ciak na pieczywo. Tel. 515 
796 951

 X Sprzedam okno 
ALUPLAST 1900 x 1700 
FIX, stałe, dwuszybo-
we w okleinie złoty dąb 
za zewnątrz i białe we-
wnątrz, wymontowa-
ne ze względu na nie-
odpowiedni rozmiar.  
Nie posiada żadnych 
uszkodzeń, zadrapań, 
kompletne. Tel. 602 650 
385

 X Rower górski, koła 26”, 
szt. 2. Tel. 500 529 023

 X Rower damski, rama alu-
miniowa, koła 24”. Tel. 
500 529 023

 X Rower dziecięcy koła 21”, 
przerzutka. Tel. 500 529 
023

 X Rower dziecięcy do 10 
lat, Pelikan + 2 opony. Tel. 
792 512 363

 X Koła do Jubilata, przód 2 
szt., tył 1 szt. Tel. 792 512 
363 

 X Wersalka nowa 100 zł, ku-
chenka gazowa używana 

- 100 zł. Tel. 698 479 302
 X Dwa wałki do cyrkulat-

ki na dużą piłę. Tel. 660 
358 211

 X Kożuch męski w dobrym 
stanie. Tel. 660 358 211

 X Stare zegary i duże po-
roża oraz fotel do masa-
żu (kremowy). Tel. 660 
358 211

 X Konstrukcję do piły ta-
śmowej. Tel. 660 358 211

 X Ule warszawskie, zwykłe, 
5 – letnie. Tel. 660 358 211

 X Ule warszawskie, zwykłe, 
5 – letnie. Tel. 660 358 211

 X Sprzedam kpl. Kana-
pa narożna + 2 fotele, c. 
1000 zł. Tel. 660 103 325

 X Deski calówki sosnowe, 
suche, nie oszparowane. 
Tel. 530 046 491

 X Rowery górskie do jazdy, 
w bardzo dobrym stanie, 
cena 100 zł/szt. Do nego-
cjacji. Tel. 530 486 525

 X Wóz drewniany w do-
brym stanie, c. 750 zł do 
uzgodnienia. Tel. 530 486 
525

 X Pralka automat, 3 sztuki, 
cena 300 zł do uzgodnie-
nia. Tel. 530 486 525

 X Śrutownik na kamienie, 
mały, szatkownica elek-
tryczna na prąd. Tel. 536 
772 779

 X Chłodziarka do mleka 
500 l., deski topolowe. 
Tel. 501 014 692

 X Spawarkę elektryczna 
(fabryczna, nieużywana). 
Tel. 721 519 896 (wieczo-
rem)

 X Kinkiet mosiężny stylowy 
na dwie żarówki, 120zł. 
Tel. 516 898 477

 X Kompresor na siłę na 2 
butle, używany + prze-
dłużacz, 120zł. Tel. 516 
898 477

 X Drzwi wewnętrzne peł-
ne i oszklone, 2 szt, szer. 
74 cm, nie używane, 40zł/
szt. Tel. 516 898 477

 X Radioodtwarzacz samo-
chodowy Panasonic + 4 
głośniki, w tym 2 kolum-
ny, 100zł. Tel. 516 898 477

 X Brusy topolowe o wym. 
6m x 25cm x 6 cm – 20m3, 
cegłą pełna 2000szt, pu-
staki 150-200szt., belki, 
deski, drewno opałowe, 
topola w stanie okrągłym 
na pniu dużą. Tel. 84 639 
55 39

 X Kosa spalinowa, piła elek-
tryczna, silnik elektrycz-
ny duży, meble używane 
różne, telewizory czarno-
-białe, rowery. Tel. 84 639 
55 39

 X Okap kuchenny szer. 60 
cm, używane. Tel. 792 
512 363

 X Stary stół stolarski, warsz-
tatowy. Tel. 607 960762

 X Towotnice 2 szt. Ladę 
sklepową oszkloną z pół-
ką, 50 zł. Tel. 516 898 477

 X Spodnie skórzane ze skó-
ry naturalnej, nogawki 
z jednolitych kawałków 
skóry, czarne, rozm. 176 
x 80 cm. Tel. 516 898 477

 X Czyste kasety wideo, 50 
szt., 1zł/szt. Tel. 516 898 
477

 X Konstrukcja do pilarki 
(fabryczna), bez silnika i 
wałka. Tanio. Tel. 721 519 
896 (wieczorem)

 X Bracha trapezowa – ok. 

30m2, blacha moduło-
wa (50x70) - ok 60 szt. Tel. 
721 519 896 (wieczorem)

 X Rura stalowa, śr. 240 mm, 
dł. Ok 5 mb, jako osłono-
wa. Tel. 721 519 896 (wie-
czorem)

 X Rury ocynkowane, róż-
ne przekroje. Tel. 721 519 
896 (wieczorem)

 X Tanio, telewizor 29 cali, 
Sony. Tel. 791 385 008

 X Ul z pszczołami + ul z 
ramkami poszerzany 
warszawski, c. 500zł. Tel. 
530 576 436

 X Maszyna szafkowa do 
szycia z lat 60-tych, c. 150 
zł. Tel. 519 106 797

 X Beczki 200 l. z obręcza-
mi, 3 szt., czyste na pali-
wo, ocynkowane. Tel. 726 
578 335

 X Maszyna do produkcji 
trzonków z drewna wraz 
z silnikami elektrycznymi, 
kpl. Tel. 726 578 335

 X Chodzik niemowlęcy 
nowy, c. 50 zł. Tel. 519 106 
797

 X Rower BMX dziecięcy do 
10 lat. Tel. 519 106 797

 X Wasąg konny na wóz, c. 
200 zł. Tel. 519 106 797

 X Namiot niemiecki 4-oso-
bowy, c. 100 zł. Tel. 519 
106 797

 X Tanio telewizor Sony 29 
cali. Tel. 791 385 008

 X Vidaron – impregnat do 
drewna, 9 l. w oryginal-
nym opakowaniu po 
okazyjnej cenie. Tel. 84 
671 34 37

 X Sprzedam nowe spodnie 
skórzane ze skóry natu-
ralnej, czarny kolor, roz-

miar ok. 176/80, c. 120 zł. 
Tel. 516 898 477

 X Kinkiet mosiężny, stylo-
wy (dwie świece - żarów-
ki), 150 zł. Tel. 516 898 
477

 X Sprzedam kompresor na 
siłę, mały, na dwie butle, 
używany, tanio. Ściąga-
cze do łożysk, klucz na 
duże śruby. Tel. 516 898 
477

 X Konstrukcję do piły ta-
śmowej. Tel. 660 358 211

 X Kożuchy męskie w do-
brym stanie. Tel. 660 358 
211

 X Dwa wałki do cyrkulatki 
na dużą piłę (można zło-
żyć dwie). Tel. 660 358 
211

ZWIERZĘTA
 X Sprzedam kurczę-

ta odchowane, 12 ty-
godniowe, ogólnoużyt-
kowe. Tel. 501 220 199

 X Oddam trzy 6- tygod-
niowe kotki, biało- rude 
i biało - czarne. Tel. 501 
614 468

 X Sprzedam rodziny pszc-
zele z ulami lub bez 607 
413 029

 X Piękny czarny kot, ok. 2 
lata, porzucony, szuka 
domu. Tel. 507 921 302

 X Budę ocieplaną z przed-
sionkiem, dla dużego 
psa. Tel. 600 443 398

ZAMIENIĘ
 X Zamienię spawarkę 

230 V, 45 A na 
sprężarkę. Tel. 696 453 
135

 X Ponton na wiertarkę 
stołową lub tokarkę. 
Tel. 600 894 089

KUPIĘ
 X Odznaczenie PCK, krysz-

tałowe serce. Tel. 512 276 
720

 X Szable, bagnety, odzna-
czenia, monety, srebra. 
Tel. 512  276 720

 X Narożnik, cena 185 zł. Tel. 
579 077 696

 X Kupię dwa fotele, krze-
sła z podłokietnikami. Tel. 
609 510 301

 X Kupię szafę 2-lub 
3-drzwiową, komodę, ko-
lor jasny. Tel. 609 510 301

 X Kupię meble kuchenne. 
Tel. 609 510 301

 X Kupię kompresator 200 
l+, glebogryzarkę 100 
cm. Tel. 664 011 653

 X Kupie rynny dachowe z 
odzysku. Tel. 602 194 063

 X Drzwi wewnętrzne, pra-
we, 2 szt., proszę dzwo-
nić wieczorem. Tel. 721 
519 896

 X Kuferkową maszynkę do 
szycia. Tel. 501 565 019

 X Płyty winylowe. Tel. 607 
187 807

 X Rower do ćwiczeń w 
domu. Tel. 515 967 381

 X Namiot handlowy 2x3 
lub 3x3 m, może być 
uszkodzony. Tel. 721 086 
818

 X Domek dla dzieci drew-
niany, na działkę. Tel. 720 
742 461

 X Kupię tanio 30 kostek 
świeżego siana z dowo-
zem. Tel. 530 558 450

 X Kupię przęsła płotu z roz-
biórki. Tel. 608 738 826

INNE
 X Potrzebuję mebli ku-

chennych, używa-
nych. Za darmo lub za 
symboliczną opłatę. 
Tel. 84 538 95 22

Rozwiązanie krzyżówki 
wraz z wyciętym kuponem 

#34, prosimy wysłać na 
podany adres w terminie 
10 dni od daty wydania: 

Nowy Kurier Zamojski, 
skrytka pocztowa 206,  

22-400 Zamość,  

Atrakcyjną  nagrodę książkową za rozwiązanie 
krzyżówki #32 ufundowała „Księgarnia na Solnym”, 

mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. 
Upominek otrzyma 

Pan Jakub Piotrkowski. 
Gratulujemy, książkę można ode-

brać w Redakcji - Staszica 35.
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