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Jak czerpać to z dobrego źródłaJak czerpać to z dobrego źródła

Chu… tam albo Lament spod RatuszaChu… tam albo Lament spod Ratusza

45. ZLT45. ZLT

Zamojski Kwartalnik Kulturalny 
jest bardzo cennym źródłem wie-
dzy o  historii i  szeroko rozumianej 
kulturze Zamościa i Zamojszczyzny. 
Dzięki współpracy z  wydawcą Za-
mojskim Domem Kultury wszystkie 
numery ZKK dostępne są w  wersji 
elektronicznej w  ramach Bibliote-
ki Cyfrowej Książnicy Zamojskiej.

Pierwszy numer Kwartalnika 
pojawił się w  lipcu 1984 roku. Wy-
dawcą był Wojewódzki Dom Kultu-
ry. Okładkę do pierwszych nume-
rów zaprojektował Włodzimierz 
Filipski. 

Teksty do historycznego nume-
ru popełnili: Mirosław Bogiel, Mar-
ta Brzuskowska, Tadeusz Twardow-
ski i  Elżbieta Saturska. W  nume-
rze drugim ZKK podano skład Ko-
legium Redakcyjnego: Mirosław 
Bogiel (redaktor naczelny), Ma-
rian Maj (redaktor techniczny), Sta-
nisław Pasieczny (współpraca gra-
ficzna), Anna Prystupa (sekretarz 

redakcji), Bogdan Szyszka, Marian 
Zacharczuk. 

Ojcem znaku gra-
ficznego zamieszcza-
nego (od 1987 roku) na 
okładce pisma jest Sta-
nisław Pasieczny.

Od 2010 roku ZKK 
ukazuje się większym 
formacie. Wtedy też 
zmieniono winietę pi-
sma. Autorem nowej 
szaty graficznej winiety jest Dariusz 
Łukasik. 

Na przestrzeni lat na łamach cza-
sopisma debiutowało wiele osób. 
Kwartalnik skupia wokół siebie lu-
dzi sprawnie poruszających się po-
między słowem i obrazem w ramach 
sztuki, kultury i historii regionu. 

Obecnie Społeczne Kolegium 
Redakcyjne tworzą: Elżbieta Gnyp, 
Piotr Kondraciuk, Piotr Linek, Eli-
za Leszczyńska-Pieniak, Łukasz Kot, 
Małgorzata Mazur, Danuta R. Kawał-
ko. Redaktorem naczelnym od 2008 

roku jest Agnieszka Szykuła-Żygaw-
ska.  Ostatni dostępny numer 4(141) 

ukazał się w 2019 roku w 
nakładzie 200 egzempla-
rzy. Skład i łamanie pro-
wadzi Liliana Iwańczyk. 
Okładkę zaprojektował 
Łukasz Zawiślak. Za ko-
rektę odpowiada Anna 
Rudy. 

W roku 2020 zapo-
wiedziano dwa nume-

ry łączone: numer 1-2/2020 miał się 
ukazać na przełomie maja/czerw-
ca. (W związku z wprowadzeniem 
stanu epidemii wydanie numeru 
1-2/2020 Zamojskiego Kwartal-
nika Kulturalnego przesunięto na 
wrzesień br.). Numer 3-4/2020 za-
planowany jest na przełomie listo-
pada/grudnia 2020 r. 

Tekst: Piotr Piela
Skany: Leszek Wygachiewicz 

Książnica Zamojska 
im. St. K. Zamoyskiego

Zamojskie Lato Teatralne nabiera rozpędu. 
W dzień trzeci, tygodnia trzeciego, 29 lip-
ca wysłuchałem „Lamentu na Placu Kon-

stytucji”. Ściśle rzecz ujmując miało to miejsce 
na płycie Rynku Wielkiego, a precyzyjniej przed 
Ratuszem. 

Trzy kobiety: wnuczka/córka, matka/córka 
oraz babcia/matka. Trzy historie. Trzy opowieści. 
Trzy zadziwienia  światem. Monologi wg Lamen-
tu Krzysztofa Bizio wygłosiły: Ania - Małgorzata 
Zawadzka, Justyna – Maria Seweryn i Zofia – Bar-
bara Wrzesińska. Adaptacja i opieka artystyczna – 
Krystyna Janda. Premiera miała miejsce 21 czerw-
ca 2007 roku. Trzynaście LAT oczekiwania, ale nie 
lamentuję. 

Lamentowanie nikomu ani niczemu nie służy. 
Można się skarżyć, użalać. Można dąsać. Nie zmie-
nia to faktu, że bardzo dużo (jeśli nie wszystko) za-
leży od nas. Mamy (każde pokolenie ma) inne war-
tości, inne priorytety.  Jak mówić, żeby nas słucha-
no? Jak słuchać, żeby do nas mówiono? Czy jesz-
cze wystarczy szczerość? 

Ania potrzebuje dżinsów – i zrobi wszystko, 
by je mieć. Nawet poplami bluzkę. Justyna szuka 
pracy, ale o pracę łatwo nie jest. Życie to nie aksa-
mit. Zdradza ją mąż – ponoć. Zofia chciałaby wy-
grać w totolotka. Pomóc innym. Ma swój system. 
Zna nawet liczby, tylko nie wie, kiedy zagrać. 

Po spektaklu wręczono Buławę Hetmańską, 
czyli nagrodę publiczności 44. Zamojskiego La-
ta Teatralnego. Odebrała ją w imieniu Krystyny 
Jandy córka Maria Seweryn. Wyróżnienie dla Te-
atru Polonia, dla „Zapisków z wygnania” to znak, 
że wymazywanie niechlubnych historii jest nie-
skuteczne i przynosi odwrotny skutek. To cieszy. 
Niepokoi natomiast fakt, że fala niechęci wobec 
innych przybiera na sile. Oby pewne daty, pewne 
wydarzenia (bez wskazywania konkretnych przy-
kładów) nie chciały się powtórzyć. Lepiej już po-
tknąć się PESEL niż o honor. Lepiej zostać zdradzo-
nym, niż być zdrajcą. A najlepiej jest być sobą... 

Piotr Piela



Wysokie notyWysokie noty

Pniemy sięPniemy się

Powiatowe święto plonówPowiatowe święto plonów

Troska ponad tradycjąTroska ponad tradycją

Czynne dłużejCzynne dłużej

Zostań pogranicznikiemZostań pogranicznikiem

W  Nadbużańskim Oddziale Straży 
Granicznej w  Chełmie ruszył na-
bór kandydatów do służby przy-

gotowawczej. W  tym roku formacja pla-
nuje przyjąć do służby 100 funkcjonariu-
szy. Dokumenty od kandydatów przyj-
mowane są tylko w  siedzibie oddziału 
w Chełmie.

-  Dokumenty od kandydatów przyjmo-
wane będą po wcześniejszym wyznaczeniu 
terminu i konkretnej godziny do ich złożenia. 
Zapisy kandydatów zainteresowanych złoże-
niem dokumentów odbywać się będą od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod 
nr tel. 82-568 50 92 lub 797 337 619.  - infor-
muje Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy 
NOSG w Chełmie.

Istnieje  możliwość umówienia terminu 
złożenia wymaganych dokumentów za po-

średnictwem poczty elektronicznej (w tre-
ści e-maila należy podać imię i  nazwisko 
tylko jednego kandydata oraz nr telefo-
nu): nabor.nadbuzanski@strazgraniczna.pl.

Dokumenty przyjmowane są w  ko-
mendzie Nadbużańskiego Oddziału SG 
w Chełmie przy ul. Trubakowskiej 2, od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30

Szczegółowe informacje znajdziecie 
na stronie: www.nadbuzanski.strazgranicz-
na.pl  

W  ostatnio prowadzonym naborze 
w  2019 roku, do służby w  NOSG zostało 
przyjętych 72 funkcjonariuszy.

źródło: NOSG



Tradycyjnie każdego ro-
ku w sierpniu Starostwo 
Powiatowe w Zamościu, 
doceniając trud rolni-
ków podczas żniw, or-
ganizuje Dożynki. Wia-
domo już, że tegorocz-
ne Powiatowo - Gmin-
ne Święto Plonów od-
będzie się 23 sierpnia 

(niedziela) na obiekcie 
sportowym przy ul. Par-
kowej w Łabuniach.

Nowy Kurier Zamoj-
ski będzie patronem 
medialnym wydarzenia.

O szczegółowym 
programie dożynek po-
informujemy wkrótce.

Konkursy zamiast festynu – to idea 
zastąpienia w Gminie Zamość tra-
dycyjnych obchodów gminnego 

Święta Plonów, wymuszona przez pan-
demię koronawirusa. W trosce o zdro-
wie i  bezpieczeństwo mieszkańców 
już kilka miesięcy temu zapadła decy-
zja o  rezygnacji z  tradycyjnej formu-
ły Dożynek Gminy Zamość w 2020 ro-
ku na rzecz innych form. Zamiast tra-
dycyjnych obchodów powstała kon-
cepcja aż 4 konkursów dożynkowych, 
angażujących zarówno Sołectwa, jak 
i mieszkańców Gminy.

Formuła tegorocznych konkursów 
dożynkowych umożliwia bezpieczniej-

szy udział Sołectw i  mieszkańców, da-
jąc wszystkim chętnym możliwość zdo-
bycia nagród finansowych.

Oto nazwy gminnych konkursów 
dożynkowych – każdy może tu zna-
leźć coś dla siebie:

• Konkurs Sołectw Gminy Za-
mość na trzy „Najpiękniejsze 
Wieńce Dożynkowe 2020”,

• Plebiscyt na „Najpiękniejszy 
Wieniec Dożynkowy Gminy 
Zamość 2020”,

• Plebiscyt na „Najpiękniejszą 
Dożynkową Prezentację So-
łectwa Gminy Zamość 2020”,

• Konkurs fotograficzny miesz-
kańców Gminy Zamość, pt.: 
„Żniwa, plony i zbiory”.

Organizacją i  obsługą wszystkich 
konkursów zajmuje się Gminny Ośro-
dek Kultury Gminy Zamość.

– Zachęcamy gorąco Sołectwa 
i mieszkańców do wyrobu wieńców i so-
łeckich stoisk w  świetlicach lub innych 
miejscach, jeśli w  danym Sołectwie nie 

ma świetlicy. Efekty tej aktywności bę-
dą uwiecznione na zdjęciach, które zo-
staną wykorzystane do przeprowa-
dzenia konkursów. Bazą do realiza-
cji wszystkich czterech konkursów bę-
dzie internet i  gminna strona interne-
towa www.gminazamosc.pl. W  trzech 
na czterech konkursach werdykt zale-
ży od głosowania internautów. Wieńce 
i stoiska pokazane będą nie tylko w in-
ternecie, ale też w  Biuletynie Samo-
rządu Gminy Zamość. Pula nagród jest 
uzależniona po części od ilości Sołectw, 
które zgłoszą się do dwóch z czterech 
konkursów i może przekroczyć 10 tysię-
cy złotych. Warto więc poświęcić nieco 
czasu na lekturę regulaminu zbiorcze-
go. Zachęcamy i zapraszamy. – mówi 
Jarosław Kalbarczyk, Dyrektor GOK 
Gminy Zamość z/s w Wysokiem.

Zasady poszczególnych konkur-
sów ujęto w zbiorczym regulaminie, 
który jest dostępny do pobrania na 
stronie: www.gminazamosc.pl.

Źródło: UG Zamość

Wiceminister zdrowia Walde-
mar Kraska zapowiedział w 
poniedziałek (27.07) na an-

tenie Programu Trzeciego Polskiego 
Radia,  że decyzja o powrocie dzieci 
do szkół zapadnie tuż przed 1 wrze-
śnia i będzie uzależniona od sytuacji 
epidemiologicznej pod koniec sierp-
nia. Resort edukacji poinformował 
natomiast, że we współpracy z GIS 
przygotowuje wytyczne epidemio-
logiczne dla szkół. Mają obowiązy-
wać od 1 września dla szkół pracują-
cych w systemie stacjonarnym.

„Czy dzieci wrócą do szkół, myślę, 
że będzie podjęta decyzja na tydzień, 
dwa przed rozpoczęciem roku szkol-
nego. Trudno mi w tej chwili powie-
dzieć, czy młodzież wróci do szkół. 
Chciałbym, żeby tak się stało, ale czy 
tak będzie, zobaczymy” – mówił wice-

szef Ministerstwa Zdrowia, Waldemar 
Kraska.

Resort edukacji poinformował na-
tomiast, że  we współpracy z GIS przy-
gotowuje wytyczne epidemiologicz-
ne dla szkół. Mają obowiązywać od 1 
września dla szkół pracujących w syste-
mie stacjonarnym.

„Zgodnie z wcześniejszymi zapo-
wiedziami premiera i ministra edukacji 
narodowej przygotowujemy się do nor-
malnej, stacjonarnej pracy szkół i placó-
wek oświatowych od września. Stworzy-
my również przepisy, które zagwarantu-
ją bezpieczeństwo uczniów po powrocie 
do szkół. Gdyby pojawiło się ognisko epi-
demii czy realne zagrożenie dla zdrowia, 
czy życia uczniów oraz nauczycieli, dy-
rektor szkoły, po uzyskaniu zgody powia-
towego inspektora sanitarnego, będzie 
mógł szybko zareagować. W tej chwili 
pracujemy nad odpowiednimi regulacja-

mi prawnymi w tym zakresie” – czytamy 
w wydanym przez Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej komunikacie.

„Wszyscy zgodzimy się z tym, że na-
wet najlepsze i najnowocześniejsze tech-
nologie nie zastąpią bezpośredniego 
kontaktu i nie stworzą przestrzeni do na-
wiązywania relacji oraz budowania wię-
zi, które powstają w szkolnych murach” – 
podkreśla resort edukacji.

W ogólnopolskim rankingu finanso-
wym powiatów ziemskich za 2019 
rok opracowanym przez Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Krakowie, na 314 
sklasyfikowanych jednostek samo-
rządu terytorialnego, Powiat Zamoj-
ski zajął I  miejsce w  województwie 
lubelskim i X miejsce w Polsce.

Ocenie podlegało 7 najważniej-
szych wskaźników ekonomicznych: 

udział dochodów własnych w  docho-
dach ogółem, relacja nadwyżki ope-
racyjnej do dochodów ogółem, udział 
wydatków inwestycyjnych w  wydat-
kach ogółem, obciążenie wydatków 
bieżących wydatkami na wynagro-
dzenia i  pochodne od wynagrodzeń, 
udział środków europejskich w  wy-
datkach ogółem – bez poręczeń, rela-
cja zobowiązań do dochodów ogółem, 

udział podatku dochodowego od osób 
fizycznych w dochodach bieżących.

Wskaźniki te zostały wyliczone dla 
każdej jednostki samorządu terytorial-
nego objętej badaniem.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Zamościu



Pismo Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota”, jak co roku opublikowało 
ranking najzamożniejszych polskich sa-
morządów: miast województw, powia-
tów i  gmin. Zestawienie dotyczy roku 
2019. Zamość uplasował się na miejscu 
11 w kategorii miast na prawach powia-
tu. W stosunku do roku wcześniejszego, 
awansował więc o  3 oczka. Co więcej, 
jak wynika z rankingu - Zamość jest naj-
bogatszym miastem w  województwie 
lubelskim. 

Jak obliczyli autorzy zestawienia – do-
chód na jednego mieszkańca Zamościa wy-
nosi 5151,86 zł. To najwyższy dochód per 
capita, czyli na osobę wśród wszystkich 
miast w woj. lubelskim w 2019 r.

Lublin w  kategorii miast wojewódz-
kich zajął 13 pozycję z dochodem na miesz-
kańca w  wysokości 5080,66 zł na osobę. 
Biała Podlaska w  zestawieniu miast na 
prawach powiatu uplasowała się na 33 po-
zycji z dochodem 4452 zł, tuż za nią - na 34. 
miejscu, jest Chełm z wynikiem 4431 zł na 
mieszkańca.

Metoda obliczania wskaźnika użyte-
go w rankingu nie zmienia się od lat. Pomi-
nięte zostały wpływy z  dotacji celowych. 
Zwłaszcza w  okresie intensywnego korzy-
stania z  funduszy unijnych dotacje mają 
chwilowy, ale silny wpływ na wielkość do-

chodów. Wpływ wielkiej dotacji inwesty-
cyjnej potrafi wywindować samorząd bar-
dzo wysoko w  rankingu. Jest to jednak 
awans chwilowy (incydentalny) i niemający 
związku z  trwałym wzrostem zamożności 
budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnie-
nie tylko dochodów własnych i otrzymywa-
nych subwencji lepiej oddaje hasło nasze-
go rankingu („zamożność”).

– Tak jak w  ubiegłych latach wpływa-
jące do budżetu dochody zostały skorygo-
wane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęli-
śmy składki przekazywane przez samorządy 
w związku z subwencją równoważącą (regio-
nalną w przypadku województw) – tak zwa-
ny w środowiskach samorządowych podatek 
janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebra-
nych dochodów dodaliśmy skutki zmniejsze-
nia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokal-
nych (chodzi o  to, aby porównywać faktycz-
ną zamożność, a nie skutki podejmowanych 
w gminach decyzji odnoszących się do polity-
ki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącz-
nie do samorządów gminnych, bo powiaty 
i  województwa nie podejmują żadnych de-
cyzji odnoszących się do podatków. Skory-
gowane w ten sposób dochody podzieliliśmy 
przez liczbę ludności każdej jednostki samo-
rządowej – tłumaczą prof. Paweł Swianie-
wicz i dr Julita Łukomska, autorzy rankingu.

Cały ranking można pobrać ze stro-
ny: www.wspolnota.org.pl

W  związku ze wzmożonym ruchem 
turystycznym, od soboty 25 lipca 
2020 r. w Muzeum Zamojskim w Za-
mościu oraz Muzeum Fortyfikacji 
i Broni Arsenał Oddział Muzeum Za-
mojskiego zostały wydłużone go-
dziny otwarcia.

Muzea można zwiedzać od wtor-
ku do niedzieli w godz. 10:00 – 17:00. 

Pokaz multimedialny „Historia miasta 
i twierdzy Zamość” w Muzeum Forty-
fikacji i Broni Arsenał odbywa się co go-
dzinę od 10:00 do 16:00.

Instytucja przypomina jednocze-
śnie o obowiązujących w Muzeach za-
sadach bezpieczeństwa w  związku 
z pandemią COVID-19.

W oczekiwaniu na decyzjęW oczekiwaniu na decyzję



Hrubieszów mówi komarom NIEHrubieszów mówi komarom NIE

Są jeszcze pieniądze dla młodychSą jeszcze pieniądze dla młodych
Rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem Lubelskiego Oddziału Regionalnego  Rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem Lubelskiego Oddziału Regionalnego  

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaAgencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Władze Hrubieszowa stanęły do wal-
ki z  komarami. Te w  ostatnich tygo-
dniach  szczególnie  dawały się we 

znaki mieszkańcom. W środę, 22 lipca 2020 r. 
przeprowadzono akcję odkomarzania miasta. 

 Opryski rozprowadzono tam, gdzie 
uciążliwych owadów jest najwięcej, a więc: nad 
rzeką Huczwą, w rejonie kanału Ulga, na terenie 
Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji, 
a także na placach zabaw, terenach parkowych, 
przy przedszkolach i ciągach pieszych.

Akcję przeprowadziła Miejska Służba Dro-
gowa w  Hrubieszowie, która otrzymała spe-
cjalistyczny sprzęt zakupiony ze środków wła-
snych Gminy Miejskiej Hrubieszów. Koordyna-
torem akcji było Miejskie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego.

Władze Hrubieszowa przypominają, że 
dla zwiększenia skuteczności walki z  komara-
mi, potrzebne jest włączenie się do akcji wszyst-
kich mieszkańców – właściciele posesji prywat-
nych, ogrodów działkowych oraz zarządców 
nieruchomości, którzy powinni rozważyć decy-

zję o przeprowadzeniu oprysków we własnym 
zakresie. Efekt działań prowadzonych w  Hru-
bieszowie może być trudny do osiągnięcia, jeśli 
gminy ościenne równolegle nie podejmą walki 
z komarami.

Akcje zwalczania komarów za pomocą 
oprysków przeprowadzano w ubiegłych latach 
także w Zamościu. W tym roku jednak zamoj-
ski ratusz poinformował, że nie planuje prze-
prowadzania zabiegów odkomarzania. Swoją 
decyzję magistrat tłumaczył troską o ekologię, 
oszczędnościami oraz niską skutecznością tego 
typu zabiegów, spowodowaną uodpornieniem 
się owadów na środki chemiczne.

Wraz z nastaniem lipca człon-
kowie Turystyki z  Pasją 
zwarli szeregi i  rozpoczęli 

realizowanie zaplanowanych na wa-
kacje atrakcji. Mimo obostrzeń zwią-
zanych z  pandemią koronawirusa 
COVID-19 udało nam się dostosować 
ofertę do panujących przepisów. 

Już w  połowie czerwca otworzyli-
śmy odświeżoną wystawę kostiumów 
historycznych „Modny Zamość” 440 
lat zamojskiej mody. Z okazji rocznicy 
lokacji miasta tworząc wystawę w bie-
żącym roku staraliśmy się położyć na-
cisk na historię nam najbliższą. Dzięki 
hojności Zamościan mogliśmy wyeks-
ponować na wystawie suknie ślubne, 
ubranka do chrztu czy mundur kom-
batancki. Ciekawostką wystawy jest też 
najstarszy eksponat czyli oryginalna 
góra od sukni z lat 1890-1900. Wystawę 
można zwiedzać od wtorku do niedzie-
li w godzinach 15 i 16 razem z przewod-
nikiem lub indywidualnie. O 17, również 
od wtorku do niedzieli można przespa-
cerować się do Parku Miejskiego i  od-
wiedzić tam Kojec w którym już od kil-
ku lat jest eksponowana makieta Za-
mościa a nasi przewodnicy opowiadają 
ciekawostki związane z miastem.

W  każdy czwartek wakacji dzięki 
wsparciu Urzędu Miasta Zamość zapra-
szamy na Czwartki z Morandem, bez-
płatne zwiedzania Zamościa szlakiem 
architektury miasta z  okazji 440-le-
cia lokacji. Zwiedzanie rozpoczyna się 
o  godzinie 11.00 przy schodach Ratu-
sza, oprowadza przewodnik w  stroju 
historycznym.

W  piątki, soboty i  niedziele wraz 
z  Biurem Turystycznym QUAND za-
praszamy na lekkie, łatwe i przyjemne 
Zwiedzaj z  nami Zamość czyli zwie-
dzanie z przewodnikiem w stroju histo-
rycznym najważniejszych obiektów na 
starym mieście. Zbiórka uczestników 
na Rynku Wielkim przy restauracji Or-
miańskie Piwnice o godz. 11.30 i 15.00. 
Koszt uczestnictwa 18 zł od osoby.

Natomiast w piątki i soboty o 18.30 
zapraszamy do Kazamaty Wschod-
niej Bastionu II (najłatwiej dostać się tu 
przez Rynek Wodny, Furtę Wodną i po 
prawej stronie jest wejście do kazama-

ty) zapraszamy na Legendy Dawnego 
Zamościa dwie inscenizację inspirowa-
ne XVII wieczną historią oblężeń mia-
sta. W  piątki zobaczyć można Legendę 
Stołu Szwedzkiego a w soboty Przekaza-
nie Okupu Chmielnickiemu. Wstęp na in-
scenizacje wolny.

Jeśli ktoś lubi dreszczyk emocji to 
w  piątki i  soboty zapraszamy na Noc-
ne Zwiedzanie Zamościa. Nocą miasto 
zwiedza się zupełnie inaczej a  i  mamy 
dla Państwa przygotowane dodatko-
we atrakcje, jak na przykład degustacja 

przepysznych zamojskich cebularzy 
od Piekarni Grela, której wypieków 
można spróbować nie tylko na naszym 
zwiedzaniu ale także zakupić chociaż-
by w Cebularzu Zamojskim przy Ryn-
ku Wielkim na ulicy Staszica 19. Zbiórka 
uczestników zwiedzania o  godz. 21.00 
przy kotwicy na Rynku Solnym, koszt 
uczestnictwa 30 zł od osoby, opro-
wadza jak zawsze u  nas przewodnik 
w stroju historycznym.

Serdecznie zapraszamy
Dominika Lipska – Turystyka z Pasją

Bieg ChrząszczaBieg Chrząszcza

8 sierpnia 2020 roku w Szcze-
brzeszynie odbędzie się 
II Bieg Chrząszcza. Trasy 

o długości 42 i 16 km wiodą przez 
najpiękniejsze Roztoczańskie kra-
jobrazy: słynne wąwozy lessowe, 
malownicze polne drogi i lasy.

Jak informują organizatorzy - 
druga edycja biegu cieszy się bar-

dzo dużym zainteresowaniem za-
wodników z  całej Polski, m.in War-
szawy, Krakowa, Rzeszowa, So-
snowca, Starego Sącza czy Puław.

Ze względu na stan epidemicz-
ny liczba uczestników została ogra-
niczona do 150 osób, tegoroczne 
zapisy zakończyły się w  rekordo-
wym tempie kilkunastu godzin.

Lato z PasjąLato z Pasją
czyli wakacje ze Stowarzyszeniem Turystyka z Pasją...czyli wakacje ze Stowarzyszeniem Turystyka z Pasją...

„Premie dla młodych rolników”, to 
kolejne działanie PROW 2014-2020, 
gdzie wydłużony został termin nabo-
ru, Czy warto skorzystać z tej premii? 

– Tak nabór na to działanie został wy-
dłużony do 17 sierpnia, ze względu na 
COVID-19, chcemy, aby wszyscy rolnicy, 
który są zainteresowani i kwalifikują się 
do otrzymania premii oraz chcą uspraw-
nić, czy też polepszyć pracę w swoim go-
spodarstwie rolnym i  poprawić jakości 
wytwarzanych produktów, mam tu na 
myśli również zwiększenie hodowli, mo-
gli z  tej pomocy skorzystać. Ze względu 
na ograniczenia związane z epidemią ko-
ronawirusa pracowaliśmy bez kontak-
tu z  rolnikami i nie wszyscy zdążyli zło-
żyć dokumenty. Teraz jest jeszcze oka-
zja, o  finansowe wsparcie warto się sta-
rać także z jeszcze jednego powodu. Pre-
mia w wysokości 150 tysięcy złotych jest 
bezzwrotna. Młody rolnik nie musi prze-
znaczać też własnych środków finanso-
wych za inwestycje. Chciałbym dodać, 
że 85 procent pieniędzy rolnik otrzymu-
je z  Agencji już na starcie. Oczywiście 
musi je przeznaczyć na realizację zało-
żeń w  swoim gospodarstwie, które wpi-
sał w biznesplanie. 

Kto może otrzymać premię? 

– Premię dla młodych rolników mo-
że otrzymać osoba, która w dniu złożenia 
wniosku ma nie więcej niż 40 lat. Wnio-
skodawca musi posiadać też odpowied-
nie kwalifikacje zawodowe. Jeśli w  dniu 
złożenia wniosku ich nie ma, to musi je 

uzupełnić i ma na to 3 lata, licząc od dnia 
doręczenia decyzji o  przyznaniu pomo-
cy. Starający się o  wsparcie rolnik mu-
si posiadać gospodarstwo rolne o  po-
wierzchni minimum 1 ha. Nie może jed-
nak prowadzić działalności rolniczej dłu-
żej niż 2 lata. Na to kryterium chcę zwró-
cić szczególną uwagę, ponieważ niektó-
rzy rolnicy otrzymują odmowną decyzję 
z tego powodu, że już wcześniej byli zare-
jestrowani np.  jako posiadacze zwierząt, 
co jest także prowadzeniem działalności 
rolniczej. Takie przypadki dyskwalifikują 

wnioskodawcę. Kolejne kryterium, które 
musi spełniać młody rolnik dotyczy wiel-
kości ekonomicznej gospodarstwa rolne-
go. Ma się mieścić w przedziale od 13 ty-
sięcy euro do 150 tysięcy euro. Oczywi-
ście osoba ubiegająca się o  premię mu-
si przedstawić biznesplan dotyczący roz-
woju gospodarstwa. 

Na co można przeznaczyć pieniądze? 

– Możliwości jest wiele. Można np. 
powiększyć gospodarstwo rolne poprzez 
zakup ziemi. Można kupić stado podsta-
wowe, jeśli np. młody rolnik chce do pro-
dukcji roślinnej włączyć jeszcze produk-
cję zwierzęcą. Może też kupić nowe ma-
szyny i  urządzenia, które poprawiają 
efektywność i  jakość pracy w  gospodar-
stwie. Przygotowując biznesplan należy 
pamiętać, że minimum 70 procent premii 
należy przeznaczyć na inwestycje w środ-
ki trwałe. 

Jakie dokumenty należy przedłożyć? 

– Do składanego wniosku trzeba do-
łączyć przede wszystkim biznesplan, któ-
ry rolnik jest zobowiązany zrealizować. 
Należy pamiętać też o dokumentach po-
twierdzających kwalifikacje zawodowe. 
Jeśli wnioskodawca nie ma wymaganych 
kwalifikacji rolniczych, to jest zobowią-
zany je uzupełnić w ciągu 3 lat. Wniosko-
dawca musi też być ubezpieczony w KRU-
S-ie przynajmniej rok. Jest to bardzo waż-
ne. Osoba która przerwała rolnicze ubez-
pieczenie, np. założyła działalność go-
spodarczą przed upływem wymagane-

go jednego roku poniesie konsekwencje. 
Sankcje są różnoznaczne ze zwrotem wy-
płaconej przez Agencję premii. Zwracam 
na to szczególną uwagę, bo takie sytu-
acje niestety się zdarzają. 

Gdzie należy złożyć wniosek? 

– Wniosek należy złożyć w  oddzia-
le regionalnym Agencji Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa, który mieście 
się w Elizówce. Można to zrobić zarówno 
osobiście, przesłać tradycyjną pocztą lub 
drogą elektroniczną. 

Zachęcam Państwa do skorzysta-
nia z tego rodzaju wsparcia, w związku 
z zwiększeniem  kwoty pomocy ze 100 
tysięcy do 150 tysięcy złotych  popu-
larność tego działania znacząco wzro-

sła. W ubiegłorocznym  naborze mieli-
śmy ponad tysiąc wniosków. Ta liczba 
pokazuje, że zainteresowanie jest rze-
czywiście duże. Liczymy, że w tym ro-
ku będzie podobnie. 
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Rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

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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• 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 
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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. 



Nauka historii nie zawsze 
musi wiązać się z przesiady-
waniem nad książkami, czy 

zapamiętywaniem ważnych dat. 
Formalna edukacja historyczna 
jest bardzo ważna, ale może być 
uzupełniana również o  metody 
związane z edukacją pozaformal-
ną. Jedną z  atrakcyjnych metod 
zapoznawania się z  historią jest 
„Lekcja żywej historii”. 

Lekcja żywej historii to spo-
tkanie z seniorem, świadkiem waż-
nych wydarzeń historycznych, któ-
re miały wpływ na jego życie – opi-
suje Andrzej Smyk, prezes stowa-
rzyszenia HEureka Generator.  Isto-
tą spotkania nie jest nauka o waż-
nych wydarzeniach historycznych 
w ogólnym znaczeniu, a skupienie 
się na losach jednostki w ciekawej, 
niejednokrotnie tragicznej sytu-
acji z historii świata – dodaje.

Zamojskie stowarzyszenie 
HEureka Generator stosuje w swo-
ich działaniach tę metodę od 2017 
roku, a pierwsze inicjatywy na niej 
oparte sięgają jeszcze roku 2015 
kiedy to obecni członkowie orga-
nizacji współpracowali z  Zamoj-
skim Centrum Wolontariatu.

Zgromadzone przez lata wyni-
ki lekcji w postaci publikacji zawie-
rających historię życia partyzan-
tów, Dzieci Zamojszczyzny, żołnie-
rzy, Sybiraków, Wołyniaków, więź-
niów obozów koncentracyjnych, 
więźniów politycznych reżimu 
komunistycznego doczekały się 
w tym roku strony internetowej.

LEKCJEZYWEJHISTORII.PL - 
to strona stworzona przez Heu-
rekę w  ramach programu „Kultu-
ra w  sieci” Narodowego Centrum 
Kultury. Odwiedzając stronę do-
wiedzieć się można czym są lekcje 
żywej historii, poznać ich lokalny 
i  międzynarodowy wymiar, obej-

rzeć zapisy wideo 5 nowych lekcji 
z: Panią Barbarą Szleszyńską-Ma-
lec (temat: Zesłania na Sybir), Pa-
nią Janiną Kalinowską (temat: Rzeź 
wołyńska), Panem Tomaszem Ko-
walczykiem (temat: Wojna ocza-
mi zamojskiego dziecka), Stanisła-
wa Rybińska (temat: sanitariuszka 
oddziału partyzanckiego), Sabina 
Kędziera (temat: losy rodziny par-
tyzanckiej i  akcje partyzanckie na 
Zamojszczyźnie). Ze strony moż-
na również ściągnąć elektronicz-
ne wersje publikacji z  poprzed-
nich inicjatyw opartych na meto-
dzie oraz zapoznać się z  wynika-
mi wszystkich projektów między-
narodowych stowarzyszenia HEu-
reka Generator, które przyczyni-
ły się popularyzowania historii 
Zamojszczyzny.

Tworzyliśmy stronę interneto-
wą, z myślą o tym, aby lekcje żywej 
historii dotarły do jak największej 
liczby osób. Chcieliśmy, aby w  ła-
twy i przystępny sposób mogły się 
one zapoznać z historiami życia za-
mojskich seniorów – mówi Karoli-
na Szczepanik, członkini zarządu 
HEureki. 

Istotne dla nas było to, aby po-
kazać odbiorcom, że historia to nie 
tylko daty i  nazwiska w  podręcz-
nikach, ale przede wszystkim wy-
darzenia, których świadkami by-
ły osoby wciąż żyjące wokół nas 
– dodaje.

Zawartość strony dostępna 
jest w  polskiej i  angielskiej wer-
sji językowej. Ogrom pracy włożo-
ny w  przygotowanie dwujęzycz-
nej wersji strony pozwoli dotrzeć 
z  historiami zamojskich seniorów 
za granicę. Już rozpoczęły się dzia-
łania promocyjne, które HEureka 
prowadzi ze swoimi partnerami 
z całej Europy.

[materiał nadesłany]

Lekcja żywej historiiLekcja żywej historii

Czytelnia na Festiwalu, Festiwal przy CzytelniCzytelnia na Festiwalu, Festiwal przy Czytelni
Letnia Czytelnia Książnicy Zamoj-

skiej to wydarzenie na całe wa-
kacje. Festiwal Stolica Języka Pol-

skiego zagląda do Zamościa tylko na 
jeden dzień. Drugi rok z rzędu oba wy-
darzenia stykają się ze sobą. Oba wszak 
poświęcone są książce i czytaniu.

2 sierpnia nad wszystkimi góro-
wało palące słońce. Ludzi jak na lekar-
stwo. Dobrze, że na Rynku Wodnym są 
drzewa. Był cień. Były spotkania, rozmo-
wy, kawa… wszystko to, co kojarzy się 
ze Stolicą Języka Polskiego. Słuchaczy i 
czytelników przybywało wraz z obniża-
jącym swe wysokie loty słońcem. Z cza-
sem za festiwalowymi barierkami przy-
stawało całkiem sporo osób, nie każdy 
jak się okazuje, życzy sobie zostawiać 
dane. Woli postać, byle się nie zapisywać 
nigdzie. Nie było Zagadkowej niedzieli – 
a pytał ten i ów… ma być 9 sierpnia.

Zaczęło się od spotkania z Graży-
ną Lutosławską, dziennikarką i pisarką, 
związaną z Radiem Lublin. Autorka pro-
mowała książkę Bajki od rzeczy wydaną 
w 2018 roku przez Teatr NN oraz ubie-
głoroczne Jatymy wesołe i rzewne, nie-
które o miłości. Przy gościnnym namiocie 
Książnicy ustawiła się do autorki kolejka 
czytelników-sympatyków. 

W rozmowie Prezydenta Zamościa 
Andrzeja Wnuka, Starosty Zamojskie-
go Stanisława Grześki i Ojca Festiwalu 
Piotra Dudy poruszono temat festiwa-
lowych planów, do zrealizowania w ko-
lejnych latach… Jeśli są plany i chęci, to 
środki również się znajdą - tak na margi-
nesie wtrącę, że warto by zadbać o ten 
Zamojski Dzień. Uczynić go bardziej za-
mojskim przez promocję zamojskich 
wydarzeń literackich i tutejszych auto-
rów – mamy czym i kim się pochwalić! 
Tak uważam nie tylko ja. Takie głosy po-
jawiały się przy naszym bibliotecznym 

namiocie i nie były to tylko nasze głosy. 
Mówili też o tym goście. 

Kolejnym autorem, który odwie-
dził namiot Książnicy był Marcel Woź-
niak. Biografia Leopolda Tyrmanda. Mo-
ja śmierć będzie taka, jak może życie wy-
przedała się na pniu. Tyrmand, jak się 
okazuje wciąż budzi kontrowersje i znaj-
duje czytelników. Jaki wpływ ma na to 
Rok Tyrmanda? Jakiś na pewno. Od 11 
do 13 września warto się wybrać do Sta-
lowej Woli na Festiwal Tyrmanda. Na za-
mojskim dniu festiwalowym, było cał-
kiem dużo Lublina. Książka Na pogra-
niczu narodów i kultur – 40 lat Akcentu. 
Rozmowa w męskim gronie panów Bo-
gusława Wróblewskiego, Łukasza Janic-
kiego, prof. Piotra Biłosa i Andrzeja Ja-
roszyńskiego miała liczną grupę słucha-
czy. Podobnie jak spotkanie z Jarosła-
wem Gajewskim i Józefem Fertem czyli 
Teatr Poezji – Norwid. Norwid wszak to 
literacko patron VI edycji Festiwalu.

Namiot Letniej Czytelni odwiedzi-
ło ponad 300 osób. Dużym zaintereso-
waniem cieszył kiermasz książki używa-
nej. Pozyskaliśmy również do biblioteki 
książki naznaczone ręką festiwalowych 
autorów. Z adnotacją „dla Czytelników 
Książnicy Zamojskiej”. Różnorodny to 
był dzień. Było literacko, teatralnie, ka-
meralnie i muzycznie. A od poniedziałku 
już tylko Szczebrzeszyńsko… 

Fest Festiwal – choć apetyty rosną 
w miarę jedzenia… i chciałoby się wię-
cej, inaczej, precyzyjniej. W tym roku 
plany pokrzyżował zapewne koronawi-
rus…póki co trwają... i wirus, i festiwal, 
i Letnia Czytelnia, do której serdecznie 
zapraszam.

Piotr Piela 
Książnica Zamojska 

im. Stanisława Kostki Zamoyskiego 



SPRZEDAM
 X Działki budowlane 0,31 
ha, 0,2 ha. Domek 30m2 z 
działką 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, Za-
mość, 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, zie-
mię 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 budow-
laną 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

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 Pe-
owiaków może być do re-
montu. 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 poko-
jowe powyżej 60m2 w Za-
mościu w okolicach ul Wy-
szyńskiego. Tel. 782 324 
831

 X Kupię mieszkanie w Za-
mościu. Jeden lub dwa 
pokoje. tel. 516 877 739

 X Kupię pole w Gminie Za-
mość. Tel. 602 463 784

 X Kupię domek wraz z dział-
ką do zamieszkania w Za-
mościu lub okolicy, cena 
do 80 tys., ewentualnie 
mieszkanie. Tel. 739 409 
674

 X Kupię siedlisko, działkę, 
pole na Roztoczu. Tel. 601 
206 529

 X Mieszkanie w okolicach 
ul. Orzeszkowej w Zamo-
ściu (do 40 m²). Tel. 501 
055 957

 X Sprzedam pole 0,78 ha 
i łąkę 0,65 ha w Wycho-
dach. tel. 784 646 234

WYNAJMĘ 
 X Do wynajmu domek z 
działką 30 ar. Centralne, 
woda, gaz. 16 km od Zamo-
ścia. Tel. 501 014 692 

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

 X Kawalerka umeblowana - 3 

piętro, 31 mkw. Zamość, ul. 
Kiepury - obok ZUS, tel. 600 
265 531 (po 15:30)

 X Stancja dla uczennic. Tel. 
510 518 559

 X Do wynajęcia 1 pokój + 
kuchnia + łazienka, 30m2. 
Stancja lub dla osoby sa-
motnej. Tel. 533 939 3030

 X Mieszkanie po remon-
cie z nowym sprzętem 
agd 50m na I piętrze. Cena 
1100zł+opłaty. Tel 695 069 
461

 X Wynajmę odremontowa-
ne mieszkanie z energo-
oszczędnym sprzętem, 
zmywarka, pralka itd. Tel. 

695 069 461
 X Wynajmę mieszkanie w Za-
mościu. Tel. 665 225 697

 X Lokal na warsztat samocho-
dowy lub handlowy, Łabu-
nie. Tel. 662 275 813

 X Stancja dla uczennic. Tel. 
508 573 993

 X Wynajmę 1 pokój w spokoj-

nej i pięknej okolicy Zamo-
ścia. Tel. 666 627 303

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  M4 Zamość ul. Oboźna 
parter, cena 290 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  M3 Zamość ul. Zamoy-
skiego Zakole piętro 2/4, cena 240 
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 Zawadzie, działka 
0,14ha, cena 385 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. Włościańska i ul. Zagrodowa

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:
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REKLAMA 

KUPIĘ MIESZKANIE  
W ZAMOŚCIU

 MOŻE BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ

TELEFON: 661 793 930

TORTY 
- WIĘCEJ 

INFORMACJI 
POD NR TEL. 
697 317 790

Wydawca:  
Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski

www.kurierzamojski.pl

Adres do korespondencji:

Nowy Kurier Zamojski

skrytka pocztowa 206 
22-400 Zamość 

redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy:  
Tomasz Krywionek

ul. Staszica 35

reklama@kurierzamojski.pl

 730 210 777

Druk:  ZPR Media SA,  
ul. Jubilerska 10,  

04-190 Warszawa

Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do publikowania danych osobowych laureatów konkursów i krzyżówek. 

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!
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 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

 X Dom wolnostojący, 
Skokówka, pow. 115 
m, na działce 1061 
metrów. Cena 370 
000

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

 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

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

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

www.absolutio.pl. 

http://www.absolutio.pl/


Rozwiązanie krzyżówki 
wraz z wyciętym kuponem 

#32, 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 rozwią-

zanie krzyżówki ufun-
dowała „Księgarnia na 
Solnym”, mieszcząca 
się przy ulicy Solnej 3 

w Zamościu.  

Upominek otrzyma 
Pan  

Jerzy Gornowski  
Gratulujemy, książkę 

można odebrać w Re-
dakcji - Staszica 35.
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 X Szukam dziewczyny lat 
20-40 do związku z Za-
moscia, tylko poważne 
oferty. Tel. 504 929 281

 X Wdowa 60+ szuka Pana 
wolnego stanu 65-70 lat 
z Zamościa. Tel. 794 711 
156

 X Nawiążę kontakt z oso-
bami lubiącymi muzy-
kę i piosenki Eleni w celu 
utworzenia zespołu do 
kontynuowania jej stylu 
i muzyki. Tel. 726 496 091

 X Dziewczyna po 40 po-
zna chłopca uczciwego, 
kulturalnego, który lubi 
muzykę, taniec, wartości 
chrześcijaskie, cel - stały 
związek. Tel. 726 496 091

 X Szukam atrakcyjnej Pani 
na wakacyjny wyjazd nad 
Bałtyk i Kaszuby, wiek do 
53 lat. Tel. 797 457 512

 X Komandos z 6-tej bryga-
dy powietrzno – desan-
towej (służyłem w czer-
wonych beretach), lat 52, 
zwiąże się na stałe z ko-
bietą, która mieszka na 
wsi, z dala od cywilizacji. 
Tel. 507 530 822. Jędrzej.

 X Kawaler lat 51, poszuku-
je dziewczyny do lat 55, 
może być wdowa, Tel. 
695 968 316

 X 62 letnia z nadwagą po-
zna wolnego Pana 60+. 
Tel. 782 488 541

TOWARZYSKIE

SPRZEDAM
 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 pełne 
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 elektryczny-
mi, 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

ZWIERZĘTA
 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 sto-
łową 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, 
kolor 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

 X Oddam wersalkę w 
dobrym stanie w Za-
mościu. Tel. 511 155 
208

 X Przyjmę używaną wie-
żę na płyty. Tel. 695 
958 316

 X Przyjmę 2 fotele i 2 
pufy. Tel. 730 666 780.

 X Oddam gruz z beto-
nu, ok. 6m3. Tel. 500 
449 770

Różne


