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W  Książnicy Zamojskiej im. S. K. Za-
moyskiego w Zamościu został wdro-
żony najnowocześniejszy system bi-
blioteczny Alma wraz z  wyszukiwar-
ką Primo. Narzędzia te wykorzystu-
ją najlepsze biblioteki na  świecie jak 
Uniwersytetu Harvarda lub Oksfordz-
ki. Dzięki temu czytelnicy otrzyma-
li szybki dostęp do informacji o zbio-
rach biblioteki i  dostęp do  połączo-
nych katalogów Biblioteki Narodowej 
– bazy zawierającej ponad 25 mln jed-
nostek zbiorów i codziennie powięk-
szanej o  kolejne nowości wydawni-
cze. Przełoży się to na  zwiększenie 
jakości obsługi czytelników, obniże-
nie kosztów związanych z  utrzymy-
waniem infrastruktury informatycz-
nej oraz optymalizację czasu pracy bi-
bliotekarzy. 

Nowy katalog online jest dostęp-
ny na  stronie: omnis-zamojski.primo.
exlibrisgroup.com również za pośred-
nictwem urządzeń mobilnych. 

Wyszukiwarka Primo posiada 
wiele przydatnych funkcjonalności, 
spośród których warto zwrócić uwa-
gę na:

• szybkie i  intuicyjne wyszukiwanie 
wszystkich typów publikacji, 

• wygodne sprawdzanie dostępno-
ści zbiorów w Książnicy Zamojskiej, 
w  powiecie i  wreszcie w  bibliote-
kach zlokalizowanych na  terenie 
całej Polski,

• zawężanie wyników wyszukiwania 
poprzez wygodne filtry,

• zamawianie publikacji do  wybra-
nej biblioteki bądź jej filii, 

• możliwość otrzymywania powia-
domień e-mailowych z  informacją 
o oczekiwaniu wcześniej zamówio-
nej książki na odbiór w bibliotece, 

• możliwość otrzymywania powia-
domień o zbliżającym się terminie 

zwrotu wypożyczonych publikacji,
• sprawdzanie statusu swoich zamó-

wień, 
• ustawienie powiadomień o  no-

wych publikacjach z  określone-
go obszaru tematycznego dostęp-
nych w bibliotece,

• samodzielne prolongowanie wy-
pożyczonych publikacji, 

• zapisywanie historii wypożyczeń, 
• tworzenie spersonalizowanych bi-

bliografii,
• tworzenie zestawień takich jak listy 

książek przeczytanych lub do prze-
czytania czy też tagowanie publi-
kacji wedle indywidualnych po-
trzeb.

Taki sam system jak uruchomi-
ła Książnica Zamojska, w Polsce użyt-
kują już z  powodzeniem: Bibliote-
ka Narodowa, Uniwersytet Jagielloń-
ski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w  Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lu-
belski, Wojewódzkie Biblioteki Pu-
bliczne w Lublinie i w Kielcach. Dzię-
ki wdrożeniu nowego systemu czy-
telnicy Książnicy Zamojskiej mogą ko-
rzystać ze zbiorów tak samo jak użyt-
kownicy najlepszych polskich biblio-
tek i zagranicznych bibliotek publicz-
nych, naukowych, narodowych, spe-
cjalistycznych. 

Trwa podłączanie do  systemu 
kolejnych dużych bibliotek jak woje-
wódzkie biblioteki publiczne woje-
wództw mazowieckiego, warmińsko-
-mazurskiego, łódzkiego, lubuskiego 
i małopolskiego, Zakładu Narodowe-
go im. Ossolińskich we Wrocławiu, bi-
blioteki miejskie we Wrocławiu, Elblą-
gu, Łodzi i Gdyni, Biblioteka Politech-
niki Wrocławskiej, Biblioteka Uniwer-
sytecka w Warszawie, Biblioteka Uni-
wersytetu Opolskiego, Biblioteka Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, Biblioteka Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej i  Biblioteka Szko-
ły Głównej Handlowej oraz dużej gru-
py mniejszych bibliotek publicznych 
z  województw: lubelskiego, łódzkie-
go i  świętokrzyskiego. Wszystkie bi-
blioteki podejmą pracę w jednym śro-
dowisku katalogowym, dzięki czemu 
ich czytelnicy otrzymają jak najszer-
szy dostęp do  szybkiej i  ujednolico-
nej informacji o  zbiorach bibliotecz-
nych zlokalizowanych na  terenie ca-
łej Polski.

Wszystkie koszty wdrożenia 
i utrzymania systemu pokrywa Biblio-
teka Narodowa – operator  Prioryte-
tu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budo-
wa ogólnokrajowej sieci bibliotecz-
nej poprzez zintegrowany system za-
rządzania zasobami bibliotek Progra-
mu Wieloletniego „Narodowy Pro-
gram Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na la-
ta 2021–2025”. Wdrożenie systemu Al-
ma i katalogu online w Książnicy Za-
mojskiej  zostało zrealizowane przez 
Bibliotekę Narodową.

„Zapraszamy do odkrywania bo-
gactwa piśmiennictwa polskiego do-
stępnego w  wyszukiwarce Primo 
w  połączonych katalogach Bibliote-
ki Narodowej, w których znajdują się 
również zbiory Książnicy Zamojskiej” 
- zachęcają pracownicy Książnicy.

Projekt dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego w ramach realizacji Na-
rodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Od lipca trwa remont bo-
isk szkolnych przy zespole 
Szkół Nr 2 im. dr. Klukow-

skiego w Szczebrzeszynie oraz 
przy Technikum im. Jana Zamoy-
skiego w Zwierzyńcu. Inwestycja 
finansowana jest ze środków Mi-
nistra Sportu i Turystyki w ramach 
programu ,,Sportowa Polska – Pro-
gram rozwoju lokalnej infrastruk-
tury sportowej – Edycja 2021” oraz 
środków Powiatu Zamojskiego. 

- Celem działania jest wybudo-
wanie nowoczesnych, wielofunkcyj-
nych boisk sportowych o sztucznej 
nawierzchni, które zastąpią nieużyt-
kowane korty tenisowe przyległe do 
budynku szkoły w Szczebrzeszynie 
oraz nieużytkowane boisko asfalto-
we w Zwierzyńcu. Boiska będą służy-
ły rozgrywkom piłki ręcznej, siatko-
wej, koszykowej, nożnej oraz wielu 
inicjatywom podejmowanym w tro-
sce o zdrowie użytkowników obiek-

tów. - informuje Starostwo Powiato-
we w Zamościu.

Całkowity koszt przedsięwzię-
cia to 710  202,00 zł, z czego wkład 
własny Powiatu Zamojskiego to 
355 101,00 zł (50%).

12 sierpnia 2022 r. zakończył się 66. 
Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej. W uro-
czystym zakończeniu  udział wzię-
li: Generalny Konsul Ukrainy w Lubli-
nie Artem Valah, Starosta Zamojski 
Stanisław Grześko, Z-ca Prezyden-
ta Miasta Zamość Anna Maria Antos, 
Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu 
Piotr Orzechowski oraz Przewodni-

czący Rady Wojewódzkiej Zrzesze-
nia Ludowe Zespoły Sportowe w Lu-
blinie Józef Poterucha. 

Po 5-dniowych zmaganiach, 110 
zawodników z 16 ekip kolarskich 
ukończyło zawody w  Międzynaro-
dowym Wyścigu Kolarskim Przyjaź-
ni Polsko-Ukraińskiej. Zwycięzcą 66 
MWKPPU został  Mateusz Gajdule-
wicz z klubu Mazowsze Serce Polski.

238  863 zł to łączna wartość sprzę-
tu, który z  Fundacji Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy pozyskała 
w  ostatnim czasie Stacja Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarne-
go w Zamościu. – Chodzi o urządzenia 
najwyższej klasy, które będą służyły 
ratowaniu życia i zdrowia pacjentów, 
w tym również najmłodszych – mówi 
Damian Miechowicz, dyrektor Stacji.

Wśród prezentów od WOŚP zna-
lazły się m.in. trzy Lucasy 3 do  auto-
matycznej kompresji klatki piersiowej 
(wartość każdego z  nich: 44 tys. zł). 
Wykorzystuje się je podczas resuscy-
tacji krążeniowo – oddechowej, czyli 
reanimacji. Mówiąc w dużym skrócie, 
Lucas zastępuje ratownika przy masa-
żu serca. W zamojskim pogotowiu ta-
kie urządzenia były wykorzystywane 
wcześniej, jednak niektóre z  nich to 
sprzęt poprzedniej generacji. 

Lucasy od WOŚP trafiły do  ka-
retek specjalistycznych, które na  co 

dzień stacjonują w  Zamościu, Szcze-
brzeszynie i  Tarnogrodzie, podob-
nie jak trzy w pełni wyposażone tor-
by pediatryczne, służące niesieniu 
pomocy najmłodszym pacjentom. 
Wartość jednej takiej torby to ponad 
27 tys. 500 zł. Dla laika taka cena mo-
że wydawać się wygórowana, ale kie-
dy weźmie się pod uwagę fakt, że wy-
posażenie torby obejmuje ponad 100 
pozycji, wśród których ratownicy, le-
karze i  pielęgniarki znajdą m.in. wi-
deolaryngoskop dla dzieci, wiedo-
laryngoskop dla niemowląt, kamerę 
do  wideolaryngoskopu czy wiertar-
kę do wkłuć doszpikowych wcale nie 
jest ona taka wysoka. Tego typu sprzęt 
wykorzystuje się do  ratowania dzieci 
w  przypadku nagłej utraty przytom-
ności, duszności czy zadławień. 

„Wisienką na  torcie” wśród pre-
zentów od WOŚP jest urządzenie o na-
zwie usg FAST marki Philips za 24 tys. 
zł. To ultrasonograf ze specjalną głowi-

cą, z  której obraz można wyświetlać 
na  ekranie dedykowanego tabletu, 
ale także zwykłego smartfona ze spe-
cjalną aplikacją. Służy on do szybkie-
go zdiagnozowania pacjenta, u  któ-
rego zachodzi podejrzenie obrażeń 
wewnętrznych, np. w wyniku wypad-
ku komunikacyjnego. Poza przekaza-
niem sprzętu w  SPSPRiTS odbyło się 
także dedykowane szkolenie z  jego 
obsługi.

- Bardzo cieszymy się z tych pre-
zentów, chociaż każdy wolałby, aby 
były one wykorzystywane jak najrza-
dziej – mówi Miechowicz. – Jednocze-
śnie chcę podkreślić naszą ogromną 
wdzięczność dla Fundacji WOŚP, która 
nie pierwszy raz wsparła naszą Stację.
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Noworodek w ZOONoworodek w ZOO

Boiska będą jak noweBoiska będą jak nowe

Jedz zdrowoJedz zdrowo

Kolarze ścigali się na ZamojszczyźnieKolarze ścigali się na Zamojszczyźnie

Sprzęt dla pogotowia za 240 tysięcySprzęt dla pogotowia za 240 tysięcy

Pierwszy weekend września (3-4.09.22r.) 
na  zamojskim Rynku Wielkim, upłynie 
pod znakiem zdrowej żywności, niemo-

dyfikowanej, pochodzącej bezpośrednio od 
polskiego rolnika.

Wszystko to za sprawą Festiwalu żywności 
wolnej od GMO Prosto od rolnika. Festiwal po 
raz siódmy organizuje Poseł Jarosław Sachaj-
ko wraz ze Stowarzyszeniem Rolników i Konsu-
mentów Kukiz’15. Ideą wydarzenia jest promo-
wanie regionalnych producentów zdrowej żyw-
ności, popularyzowanie coraz bardziej doskona-
łych produktów lokalnych.

W  programie znajdą się wystąpienia i  pre-
lekcje znawców tematu żywności niemodyfiko-
wanej, zdrowej, pochodzącej z  ekologicznych 
upraw od polskich rolników. Nie zabraknie tak-
że warsztatów kulinarnych, stoisk kół gospodyń 
wiejskich, czy smakowitych degustacji.

Festiwalowi towarzyszy jarmark produktów 
regionalnych. Stoły na stoiskach będą się ugina-
ły od ekologicznych serów, roztoczańskich mio-
dów, chleba wypiekanego w  tradycyjny spo-
sób, olejów tłoczonych na  zimno, tradycyjnie 
wędzonych wędlin, słodkich wypieków, czy in-
nych smaków dzieciństwa. Odwiedzający mogą 
liczyć także na kiermasz rękodzieła, a najmłod-
si na  moc atrakcji przygotowanych specjalnie 
dla nich.

Na zakończenie pierwszego dnia festiwalo-
wego wystąpi najbardziej znana zamojska gru-
pa muzyków Nowy VOX, używająca tej nazwy od 
śmierci lidera zespołu Witolda Paszta. Jako sup-
port do  „Voxów” zagra  chełmska kapela hard-
rockowa RDZA.

Nowy Kurier Zamojski od pierwszej edycji 
festiwalu, w 2016 roku, ma zaszczyt być jego pa-
tronem medialnym

Książnica ma wyszukiwarkę na miarę bibliotek w Oxfordzie i HarvardzieKsiążnica ma wyszukiwarkę na miarę bibliotek w Oxfordzie i Harvardzie

Zamojskie ZOO poinformowało, że miesz-
kająca w  Ogrodzie Zoologicznym para 
guźców doczekała się potomstwa. 

Guźcowy noworodek przyszedł na  świat 
w niedzielę 31 lipca. Można go dostrzec na wy-
biegu z rodzicami. Nie jest to trudne, gdyż wciąż 
trzyma się blisko mamy, a ta z kolei nie spuszcza 
z malca matczynego oka.

Dyrektor ZOO Grzegorz  Garbuz powie-
dział, że guźce rodzą najczęściej po 4-5 młodych 
w miocie, natomiast samica z Zamościa jest mło-
da (ma 2 lata), dlatego miot jest nieliczny. „Nie 
spodziewaliśmy się, że tak szybko urodzi. Wi-
docznie odpowiadają jej warunki w naszym zoo” 
- przyznał. Dyrektor dodał, że większego miotu 
spodziewa się w przyszłym roku.

Guźce z  zamojskiego zoo, wskazał dyrek-
tor, dysponują czterema boksami wewnętrzny-
mi i „urządzonym po swojemu” 300-metrowym 
wybiegiem. „Pokopały doły, rozryły co się dało 
i są w pełni zadowolone z tego co mają” - stwier-

dził. Przypomniał, że samiec przyjechał do  za-
mojskiego zoo w październiku minionego roku 
z ogrodu zoologicznego w niemieckim Magde-
burgu, a samica - w lipcu ubiegłego roku z Mün-
ster.

Zamojskie zoo liczy obecnie 3,6 tys. zwie-
rząt i 303 gatunki.
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W  urzędach gmin rozpo-
częło się przyjmowa-
nie wniosków o  wypłatę 

o dodatku węglowego.

Mieszkańcy Miasta Zamość mo-
gą składać wnioski od  poniedział-
ku do  piątku w  godzinach od 8.00 
do  14.00 w  Miejskim Centrum Po-
mocy Rodzinie w Zamościu przy ul. 
Partyzantów 3 w  pok. 201, II piętro 
w wersji papierowej. Dodatkowe in-
formacje na  temat dodatku węglo-
wego można uzyskać w  Miejskim 
Centrum Pomocy Rodzinie w Zamo-
ściu w Dziale Świadczeń przy ul. Par-
tyzantów 3 lub telefonicznie pod nr. 
451 177 982; 451 177 976.

Mieszkańcy Gminy Zamość, 
wnioski o  wypłatę dodatku węglo-
wego mogą składać od poniedział-
ku do  piątku w  godzinach od 8:00 
do 14:00 /sala obsługi/ w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w  Za-
mościu, ul. Szczebrzeska 120. Do-
datkowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. 84 638 52 01 wew. 17 lub 
25.

Wypełnione i  podpisane wnio-
ski można przesłać pocztą trady-
cyjną na  adres swojego urzędu lub 
za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej urzędu miasta lub gmi-
ny (e-PUAP). W  przypadku złożenia 
wniosku o wypłatę dodatku węglo-
wego za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, wniosek ten 
opatruje się kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym lub uwierzy-
telnia z  wykorzystaniem profilu za-
ufanego.

Dodatek węglowy dla gospo-
darstwa domowego wynosi 3000 
złotych, przysługuje osobie w  go-
spodarstwie domowym, w przypad-
ku gdy głównym źródłem ogrze-
wania jest kocioł na  paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powie-
trza, trzon kuchenny, piecokuch-
nia, kuchnia węglowa lub piec ka-
flowy na paliwo stałe, zasilane pali-
wami stałymi. Warunkiem uzyskania 
dodatku węglowego jest wpisanie 
lub zgłoszenie źródła ogrzewania 

do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. Przez paliwo stałe rozu-
mie się węgiel kamienny, brykiet lub 
pelet zawierające co najmniej 85% 
węgla kamiennego.

Wniosek o  wypłatę dodatku 
węglowego składa się  w  terminie 
do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski 
złożone po dniu 30 listopada 2022 r. 
pozostawia się bez rozpoznania. 
Wypłata dodatku węglowego nastę-
puje w terminie do miesiąca od dnia 
złożenia wniosku o  jego wypłatę. 
W przypadku gdy wniosek o wypła-
tę dodatku węglowego dla gospo-
darstwa domowego wieloosobo-
wego złoży więcej niż jedna osoba 
dodatek ten przyznawany jest wnio-
skodawcy, który złożył taki wniosek 
jako pierwszy.

Przyznanie dodatku węglowe-
go nie wymaga wydania decyzji ad-
ministracyjnej. Odmowa przyznania 
dodatku węglowego, uchylenie oraz 
rozstrzygnięcie w sprawie nienależ-
nie pobranego dodatku węglowe-
go wymagają wydania decyzji. In-

formacja o przyznaniu dodatku wę-
glowego zostanie przesłana wnio-
skodawcy na  adres poczty elektro-
nicznej o  ile wnioskodawca wska-
zał adres poczty elektronicznej we 
wniosku o wypłatę dodatku węglo-
wego. W  przypadku gdy wniosko-
dawca nie podał we wniosku adre-
su poczty elektronicznej, organ in-
formuje wnioskodawcę o  możliwo-
ści osobistego odebrania informacji. 
Nieodebranie informacji nie wstrzy-
muje wypłaty dodatku węglowego.

Dodatek węglowy nie przysłu-
guje osobom, które skorzystały z za-
kupu paliw stałych u  przedsiębior-
cy wykonującego działalność go-
spodarczą w  zakresie wprowadze-
nia do  obrotu paliw, wpisanemu 
do  Centralnego Rejestru Podmio-
tów Akcyzowych w  rozumieniu art. 
2 ust 1 pkt. 5a ustawy o podatku ak-
cyzowym, który sprzedawał paliwa 
stałe dla gospodarstw domowych 
prowadzonych na  terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej po cenie nie 
wyżej niż 996,60 zł brutto za tonę.
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Ruszyło głosowanie na projekty z Budżetu ObywatelskiegoRuszyło głosowanie na projekty z Budżetu Obywatelskiego

Przyjmują wnioski o dodatek węglowyPrzyjmują wnioski o dodatek węglowy

12 sierpnia 2022 r. ruszyło głosowanie in-
ternetowe na projekty do Budżetu Oby-
watelskiego Miasta Zamość na 2023 rok. 
Głosowanie potrwa do 13 września 2022 
r., odbywa się elektroniczne poprzez ht-
tps://budzet24.pl/umzamoscbo/desktop 

Zasady głosowania są proste:

• Prawo do udziału w głosowaniu 
ma mieszkaniec Miasta Zamość,

• uprawnionemu mieszkańcowi 
przysługuje jeden głos, który 
może oddać wyłącznie na pro-
jekt osiedla, na którym zamiesz-
kuje oraz jeden głos, który mo-
że oddać wyłącznie na jeden 
projekt ogólnomiejski,

• dla ważności głosu oddanego 
w sposób elektroniczny, głosu-
jący zobowiązany będzie naj-
pierw do podania swoich da-
nych, następnie wskazania jed-

nego projektu osiedlowego i 
jednego projektu ogólnomiej-
skiego do realizacji w 2023 ro-
ku. Aby móc zatwierdzić odda-
ny głos, mieszkaniec otrzyma 
na podany przez siebie numer 
telefonu komórkowego jedno-
razowe hasło. Na wskazany nu-
mer telefonu hasło będzie wy-
słane tylko raz.

• Głosowania tradycyjne na każ-
dym osiedlu Miasta Zamość 
rozpoczną się 14 września i po-
trwają do 23 września br.

Lista projektów osiedlowych:

1. Planty: Rozbudowa parkingu 
osiedlowego przy blokach nr 
42, 46, 48 Peowiaków

2. Planty: Remont parkingu w re-
jonie budynków ul. Peowiaków 
78, 80, 80A, 80B — Etap II”

3. Planty: ”Plac zabaw RADOŚĆ 
DZIECKA „

4. Planty: Budowa miejsc postojo-
wych dla mieszkańców bloków 
ul. Peowiaków 4, 6, 8, 10,20”

5. Orzeszkowej - Reymonta: 
”Oświetlenie drogi wewnętrz-
nej" (ul. Tartaczna, ul. Reymon-
ta)

6. Orzeszkowej - Reymonta: ”Bu-
dowa siłowni zewnętrznej dla 
uczniów Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych nr 4 w Zamo-
ściu oraz dla mieszkańców Osie-
dla Orzeszkowej — Reymonta 
w Zamościu”

7. Orzeszkowej — Reymonta: ”Re-
mont ciągu pieszo — rowero-
wego na terenach rekreacyj-
nych, od ulicy Okrzei do ulicy 
Sadowej (Etap II)”

8. Kilińskiego: ”Wykonanie moni-
toringu oraz klombu na osiedlu 
Kilińskiego, w rejonie ulicy Ka-
miennej”

9. Kilińskiego: ”Remont na-
wierzchni drogowej — Koszary 
53 — Koszary 65

10. Zamoyskiego: ”Remont par-
kingu i chodnika oraz budowa 
miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych przy ul. 
Gminnej (rejon budynków nr 38 
i 44 przy ul. Wyszyńskiego)”

11. Zamoyskiego: ”Plac zabaw mo-
ich marzeń”

12. Zamoyskiego: ”Miejsca par-
kingowe przy krytej pływalni 
„Osir”

13. Karolówka: ”Ścieżka rowero-
wa wzdłuż ul. Śląskiej, kolejny 
etap”

14. Powiatowa: ”Kontynuacja re-
montu drogi na osiedlu Szwedz-
ka w rejonie budynków ul. To-
polowa 4, 6, ul. Szwedzka 31, 33”

15. Powiatowa: ”Przebudowa par-
kingu oraz chodników przy ul. 
Wybickiego”

16. Promyk: ”Modernizacja ulicy 
Spółdzielczej i terenów zielo-
nych wzdłuż ulicy”

17. Promyk: ”Remont chodnika 
wzdłuż ulicy Gabriela Naruto-
wicza”

18. Rataja: ”Budowa drogi, ulicy 
Stanisława Herbsta”

19. Rataja: ”Przebudowa ulicy Win-
centego Witosa (od ul. Żabiej do 
ul. Osiedlowej/Pszenicznej)

20. Rataja: ”Budowa drogi - utwar-
dzenie drogi i wykonanie 
oświetlenia ul. Rydla”

21. Nowe Miasto: ”Kontynuacja re-
montu ulicy Poprzecznej w Za-
mościu”

22. Słoneczny Stok: ”Utworzenie 
obiektu sportowego do gry w 
koszykówkę przy ul. Lwowskiej 
w Zamościu”

23. Słoneczny Stok: ”Dla najmłod-
szych - ogródek zabawowy przy 
Przedszkolu Miejskim nr 10”

24. Słoneczny Stoki: ”Miejsca posto-
jowe na osiedlu Słoneczny Stok”

25. Słoneczny Stok: "Kapitalny re-
mont chodnika od "Żabki" przy 
ul. Polnej w kierunku ul. Spa-
dek”

26. Słoneczny Stok:  "Remont i do-
posażenie zewnętrznego tere-
nu przy Świetlicy Osiedlowej ul. 
Lwowska 23”

27. Partyzantów: "Kontynuacja 
przebudowy ulicy Konopnic-
kiej”

28. Stare Miasto: ”Remont na-
wierzchni dróg osiedlowych - 
ulica Sadowisko”

29. Janowice:”Bezpieczne ogro-
dzenie placu zabaw na ulicy 
Włościańskiej

30. Janowice: ”Budowa bezpiecz-
nej kładki pieszo - rowerowej 
nad rzeką Łabuńką, Etap II”

31. Świętego Piątka: „Położenie no-
wej nawierzchni chodnika na 
odcinku ulicy Św. Piątka" 

32. Świętego Piątka: ”Wykonanie 
placu do zawracania samocho-
dów”

33. Świętego Piątka: ”Remont ulicy 
Jerzego Popiełuszki”

34. Majdan: ”Przebudowa nie-
utwardzonej bocznej ulicy Maj-
dan - I Etap”

35. Zamczysko: ”Remont na-
wierzchni ulicy Macieja Topor-
nickiego i Piaskowej w Zamo-
ściu, etap II" 

Lista projektów ogólnomiejskich:

1. "Modernizacja ulicy Czesława 
Miłosza”

2. "Zielona strefa relaksu i aktyw-
ności ruchowej”

3. "Zamoyska Strefa Aktywności 
- budowa i modernizacja kom-
pleksu sportowo - rekreacyjne-
go przy ZSP nr 3 (Elektryk) w Za-
mościu”

4. "Bezpieczny i modny asfalto-
wy tor rowerowy dla każdego 
Pumptrac & Park. Miejsce ak-
tywnego wypoczynku i rekre-
acji”

5. "CZAS NA RELAKS” - utworze-
nie nowoczesnej strefy sportu, 
zabawy i relaksu nad Zalewem 
miejskim w Zamościu”

6. "Przebudowa drogi na osiedlu 
Zamoyskiego”

7. "Budowa boiska ze sztuczną 
nawierzchnią typu ORLIK, bu-
dowa kompleksu szatni konte-
nerowych"

■
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Policjant z Nielisza i ratownik 
WOPR podczas wspólnego pa-
trolu terenu zalewu przeprowa-

dzili niecodzienną interwencję. Uwol-
nili młodego łabędzia, który zaplątał 
się w zerwaną żyłkę wędkarską. Dzię-
ki ich zaangażowaniu i szybkiej reak-
cji interwencja miała swój szczęśli-
wy finał, młody łabędź po uwolnie-
niu swobodnie odpłynął i dołączył do 
pływającej po zalewie rodziny.

Policjant z Posterunku Policji w Nie-
liszu aspirant Fabian Samulak wspól-
nie z ratownikiem Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego Sylwe-
strem Tyrką, w ramach akcji „Kręci mnie 
bezpieczeństwo nad wodą”, łodzią pa-
trolowali teren zalewu w Nieliszu.

W pewnym momencie ktoś zauwa-
żył, że młody łabędź, który pływał po 

zalewie zaplątał się w zerwaną żyłkę 
wędkarską. Obok niego pływały dwa 
dorosłe osobniki i nie pozwalały niko-
mu zbliżyć się do młodego.

Policjant i ratownik od razu podję-
li działania. Podpłynęli do łabędziątka, 
delikatnie przytrzymali malucha i od-
plątali żyłkę, która zahaczyła się o je-
go nogi. Dzięki szybkiemu działaniu 
ptak bezpiecznie odpłynął i dołączył 
do swojej rodziny.

Policjanci przypominają, że dzi-
kie zwierzęta mogą zachowywać się 
agresywnie. W przypadku odnalezie-
nia rannego lub usidlonego zwierzęcia 
nie podejmujmy samodzielnych prób 
jego uwolnienia, poinformujmy o tym 
odpowiednie służby.

■

Grzmiało, padało, ale się udało… 
Za nami cztery – z  trzech zapla-
nowanych ☺ – fantastyczne dni 

w  fantastycznym mieście z  fantastycz-
nymi ludźmi. Oprócz 11-13 sierpnia 
2022 roku dołożyliśmy jeszcze jeden 17 
sierpnia. Był korowód bajkowych po-
staci, graliśmy w  wielkoformatowe gry 
planszowe i  mega szachy. Byliśmy na-
ocznymi świadkami performatywnego 
czytania. Nie mogło zabraknąć prelek-
cji, pokazów i spotkaniach autorskich – 
i nie zabrakło. Wydarzenie – mimo nie-
koniecznie sprzyjających warunków at-
mosferycznych – odbyło się na  Rynku 
Wodnym w Zamościu przy Letniej Czy-
telni Książki i Prasy, czyli bibliotece ple-
nerowej Książnicy Zamojskiej. W  gry 
planszowe zaopatrzył nas Portal Games 
sp. z  o. o. Partnerem wydarzenia by-
ło Województwo Lubelskie „Lubelskie 
Smakuj Życie!” 

Współtworzyliśmy nasze wydarzenie 
wespół z  Fundacją „Ku Przeszłości”, Za-
mojskim Stowarzyszeniem Kulturalnym 
„Czerwony Smok”, Stowarzyszeniem Tu-
rystyka z  Pasją, Fundacją Banina, Niepu-
blicznym Przedszkolem Słoneczko i  Bur-
są Międzyszkolną nr 2. Patronat medialny 
nad Festiwalem sprawowali: Polskie Radio 
Lublin, Tygodnik Zamojski, Nowy Kurier 
Zamojski, Gazeta Akademicka Skafander 
i portal roztocze.net. Pięknie dziękujemy.

11 i 17 sierpnia 2022

Z korowodem Fantastycznych Posta-
ci (z uwagi na niepogodę DNIA PIERWS-
ZEGO) podążyliśmy 17 sierpnia – tym ra-
zem było upalnie, ale wszystko się po-
wiodło. Przedszkolaki z  Niepublicznego 
Przedszkola Słoneczko wzbudzały zain-
teresowanie przechodniów. Bajecznie 
kolorowy korowód i  spacer po zakamar-
kach Starówki, z Sylwią Jagodą ze Stowa-
rzyszenia Turystyka z Pasją był dla uczest-
ników niezwykłą przygodą. Wędrowały 
z nami księżniczki, królewny i elfy. Był pi-
rat, król, rycerz, postaci z bajek i baśni i le-
gend. Zresztą, kogo tam nie było. Każdy 
przedszkolak miał na sobie lub ze sobą ja-
kiś fantastyczny akcent. Wystartowaliśmy 
(łącznie ponad sto osób) z Rynku Wodne-

go. Przemierzyliśmy Rynek Wielki, posie-
dzieliśmy na  Rynku Solnym, odwiedzili-
śmy założyciela miasta Hetmana Jana Za-
moyskiego i  poznaliśmy Legendę Stołu 
Szwedzkiego. Po drodze spotkaliśmy kra-
snala Batiarygę i postaci „wyjęte” z poezji 
Bolesława Leśmiana i  wróciliśmy na  Ry-
nek Wodny na  chwilę z  wielkimi plan-
szówkami. Po trzynastej spadł deszcz, ale 
dzielna ekipa z  korowodu była już bez-
pieczna w przedszkolu. 

Jedenastego sierpnia – deszcz zmu-
sił nas do odwołania spaceru – ostatecz-
nie wyjrzało nawet słońce, dlatego reszta 
dnia odbyła się zgodnie z planem. Dużym 
powodzeniem cieszyły się wielkoforma-
towe gry planszowe na Rynku Wodnym. 
Spacerowaliśmy po lesie, pływaliśmy po 
oceanach, rozpoznawaliśmy zwierzęta 
i gatunki roślin. Były też szachy i kilka po-
ważnych rozgrywek z mistrzami z Zamo-
ścia, Warszawy, Wrocławia, ba nawet An-
glii i Australii. Co ważne pogoda sprzyja-
ła grającym, a groźnie brzmiące pomruki 
nadciągających burz na ten fantastyczny 
czas omijały teren rozgrywek. Tego dnia 
nasz biblioteczny namiot odwiedziła po-
nad setka osób.

12 sierpnia 2022

Piątek był deszczowy, ale scena 
na Rynku Wodnym przyjęła nas pod swój 
dach. Otuliła przyjaźnie i  przyjemnie. 
Pierwszym punktem programu było per-
formatywne czytanie Starzyzny – powie-
ści  Stefana Dardy  wg scenariusza Mar-
ty Fortowskiej. Kolejny raz wystąpili dla 
nas młodzi aktorzy z Zamojskiego Studio 
Teatralnego, Fundacji Banina z Warszawy 
i Teatru Syrena w Staszowie – tym razem 
w pełnym makijażu. Takie czytanie nigdy 
się nie nudzi, bo za każdym razem jest 
inaczej. Alicja Stankiewicz, Denis Ja-
kubowski, Ignacja Zoja Stec, Julia So-
luch, Kamila Kucharczak, Klara Poź-
niak, Klaudia Machałek, Martyna Cha-
łas, Patrycja Pszczoła, Solomiia Mar-
darovych, Szymon Gondek i Zosia Haj-
duk to fantastyczni młodzi ludzie, którzy 
pod czujnym okiem Bartłomieja Mier-
nika bardzo profesjonalnie bawili się tek-
stem literackim. Kolejnym gościem Fe-
stiwalu był Marcin „GUTA” Kuźma z To-
warzystwa Szabli i Miecza. Towarzyszyła 
mu Paulina Kozłowska, jako dziewczy-
na z  epoki. „Gutkowych dykteryjek” moż-
na słuchać bez końca – prelegent za-

brał nas w podróż, opowiedział o rekon-
strukcjach historycznych, ludziach, wy-
darzeniach, zbrojach, broni i  strojach, 
które sam wykonuje oraz o  swojej pasji 
twórczej i  potrzebie pisania. Zwieńcze-
niem DNIA DRUGIEGO była rozmowa Eli-
zy Leszczyńskiej-Pieniak z Bogdanem 
Nowakiem, dziennikarzem, regionali-
stą, poetą, autorem książek. Było o fanta-
stycznych markach i zakamarkach Zamo-
ścia, o zabobonach i czarownicach, o ka-
cie na  etacie, pręgierzu przed Ratuszem 
oraz przygotowywanym przez Książni-
cę Zamojską zmienionym w formie i roz-
szerzonym w  treści trzecim już wydaniu 
książki Państwo Zamojskie. Nie wszyscy – 
znów przez deszcz – dotarli na spotkania, 
ale i  tego dnia naliczyliśmy ponad setkę 
odwiedzających, chroniących się przed 
deszczem, zapatrzonych i  zasłuchanych 
w fantastyczne opowieści. 

13 sierpnia 2022

Sobota, jak to sobota, choć wolna i le-
niwa tym razem okazała się winna, rześ-
ka. Nie tylko z uwagi na siąpiący – chwi-
lami dość intensywnie – deszcz. Zaczęli-
śmy tuż po hejnale. Mroźne historie i fan-
tastyczne podania z  regionu, czyli opo-
wieści Daniela Mroza, rekonstruktora 
i autora książek, m.in. trzyczęściowej już 
Starej Baśni Roztocza skupiły naszą uwa-
gę na  zapomnianym nieco świecie po-
dań i wierzeń. Daniel ma dar opowiada-
nia i bardzo przyjemnie się go słucha. Tuż 
po nim na scenę wkroczył „Wodolej” lub 
jak kto woli „Patologiczny Wodnik”, któ-
ry przyjął zaproszenie do  Fantastyczne-
go Zamościa i  jednocześnie na  Fanta-
styczny Zamość. Spotkanie z  Michałem 
Gołkowskim prowadził Artur Hara-
sim z  Zamojskiego Stowarzyszenia Kul-
turalnego „Czerwony Smok”. Było gło-
śno, energicznie i energetycznie. Pan Mi-
chał jest jak się okazuje nie tylko płod-
nym twórcą literatury z  gatunku fanta-
styki i różnych jej odmian, ale też tłuma-
czem. Raczej nie lubi Sienkiewicza i uwa-
ża, że Tolkien jest jednak mało atrakcyj-
ny dla współczesnego odbiorcy. O Balla-
dach ze spalonego traktu, Zamojskiej Fu-
dze, udziale w rekonstrukcjach historycz-
nych i  grze na  lutni z  Alicją Janusz roz-

mawiał Marek Farfos z Fundacji „Ku Prze-
szłości”. Źródła fantastycznych inspiracji 
w  twórczości Grzegorza Wielgusa wy-
łapywała Katarzyna Kuśmierczuk z Za-
mojskiego Stowarzyszenia Kulturalne-
go „Czerwony Smok”. Wisienką na fanta-
stycznym torcie była wizyta ojca Jakuba 
Wędrowycza. Spotkanie autorskie z  An-
drzejem Pilipiukiem, prowadził Marek 
Farfos z  Fundacji „Ku Przeszłości”. Wier-
ni Fani Andrzeja z zaciekawieniem wysłu-
chali rozmowy i z zadowoleniem przyjęli 
wiadomość, że kolejne przygody Jakuba 
Wedrowycza, sympatycznego bimbrow-
nika i  egzorcysty, są już niemal gotowe. 
Tak minął nam festiwalowy DZIEŃ TRZE-
CI. Sobotnim spotkaniom towarzyszył 
Games room zorganizowany przez Za-
mojskie Stowarzyszenie Kulturalne „Czer-
wony Smok”. W  gry planszowe zaopa-
trzył nas Portal Games sp. z  o. o. Można 
było zdobyć nową książkę Daniela Mroza 
i oznaczyć ją ręką autora. Dla czytelników 
pozyskaliśmy do zbiorów brakujące auto-
grafy Alicji Janusz i Grzegorza Wielgusa. 

Dzięki odwiedzającym organizowa-
ny w  tym samym czasie na  Rynku Wiel-
kim Festiwal Win i  Produktów Regional-
nych „W  poszukiwaniu Prawdziwego 
Smaku” na  nasze wydarzenia zaglądali 
ciekawscy. Spora część zostawała na dłu-
żej, a niektórzy wracali – zasmakowawszy 
w  fantastycznej literaturze. Łącznie nali-
czyliśmy ponad 300 osób. 

Partnerem wydarzenia było Woje-
wództwo Lubelskie, marka Lubelskie 
smakuj życie. 

To były naprawdę fantastyczne dni. 
Był czas na  zabawę i  naukę. Była okazja 
do  zawarcia nowych znajomości i  roz-
mów… Czy za rok spotkamy się w  fan-
tastycznym Zamościu na  Festiwalu Fan-
tastyczny Zamość? Nie wszystko zależy 
od nas. Za udział w pierwszej edycji ser-
decznie dziękujemy Partnerowi wyda-
rzenia, Gościom, Autorom, Czytelnikom 
i Mediom. 

Z fantastycznym pozdrowieniem
Piotr Piela

Książnica Zamojska
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Nowiutkie wozy dla druhów z OSPNowiutkie wozy dla druhów z OSP

„Podziemny Zamość” to nowy produkt tu-
rystyczny Miasta Zamość, który powstał 
w ramach wspólnej oferty turystycznej.

Celem jego powstania jest uatrakcyj-
nienie, rozszerzenie i  wzmocnienie ofer-
ty miasta, co przyczyni się do  zwiększe-
nia ruchu turystycznego w  poszczegól-
nych obiektach i atrakcjach turystycznych. 
Nowa propozycja jest odpowiedzią na po-
trzeby turystów i  mieszkańców dotyczą-
cych chęci zwiedzania obiektów i atrakcji 
turystycznych znajdujących się w podzie-
miach.

Podziemny Zamość obejmuje ze-
spół atrakcji turystycznych zlokalizowa-
nych w  obrębie zabytkowego Zespołu 
Staromiejskiego Zamościa, dostępnych 
do zwiedzania przez mieszkańców i tury-
stów odwiedzających miasto.

Charakterystycznym elementem łą-
czącym wszystkie podmioty jest ich lokali-
zacja w zabytkowych podziemiach kamie-
nic mieszczańskich oraz elementach for-
tyfikacyjnych Twierdzy Zamość. Wszystkie 
te obiekty stanowią ważny pod względem 
historycznym i kulturowym element na tu-
rystycznej mapie Polski.

„Podziemny Zamość” w swoim zakre-
sie obejmuje zespół ośmiu obiektów mu-
zealnych o atrakcji turystycznych oraz re-
stauracje świadczące swoje usługi w piw-
nicach na Rynku Wielkim w Zamościu.

Obiekty muzealne/atrakcje turystycz-
ne: Trasa Turystyczna w Podziemiach Ofi-
cyn Ratusza, Trasa Turystyczna Bastion VII, 
Pawilon w  Kurtynie w  Muzeum Fortyfi-
kacji i  Broni Arsenał, Krypty w  Parafii pw. 
Zwiastowania NMP pod opieką OO. Fran-
ciszkanów w Zamościu, Krypty w Katedrze 
Zmartwychwstania Pańskiego i św. Toma-
sza Apostoła w Zamościu, Modny Zamość 
- wystawa 440 lat zamojskiej mody, Klub 
Wspomnienie PRL-u, Mykwa Żydowska 
w Hotel77

Dania serwowane w lokalnych restau-
racjach, włączonych w trasę „Podziemne-
go Zamościa”, opierają się na tradycyjnej, 
regionalnej kuchni i  stanowią doskonałe 
uzupełnienie oferty turystycznej miasta. 
Podziemne restauracje: Restauracja Mu-
zealna Ormiańskie Piwnice, Restauracja 
Bohema, Restauracja Padwa, Restauracja 
Skarbiec Wina, Piwnica pod św. Kazimie-
rzem, Verona Cafe Ristorante.

12 sierpnia, w częstochowskim 
przedsiębiorstwie specjalistycznym 
zajmującym się produkcją nadwozi 
pożarniczych, miał miejsce odbiór 
faktyczny dwóch z trzech samocho-
dów ratowniczo-gaśniczych GBA 
4,2/16 Volvo z napędem 4x4. Pojaz-
dy trafią do OSP Bortatycze oraz OSP 
Nielisz. Lada moment zaplanowany 
jest odbiór kolejnego pojazdu tego 
typu przez OSP Bródek. 

-Wartość zakupu jednego pojaz-
du to kwota niespełna 900 tys. zł. Każ-
da z jednostek na ten cel otrzymała do-
tację z budżetu państwa w wysokości po 
400 tys. zł. OSP Bortatycze i OSP Bródek. 
Natomiast dla OSP Nielisz kwota dotacji 
wyniosła niespełna 300 tys. zł. Pozosta-
łe kwoty na zakup pojazdów przekaza-

ły jednostki samorządowe tj. gminy: Ła-
bunie, Nielisz, Zamość. - informuje An-
drzej Szozda, rzecznik prasowy Ko-
mendy Miejskiej PSP w Zamościu i do-
daje, że pod koniec tego roku nowy sa-
mochód ratowniczo gaśniczy otrzyma-
ją także strażacy z OSP Dębowiec.  

W odbiorze samochodów oprócz 
strażaków z jednostek, do których tra-
fi sprzęt, uczestniczyli także: st. bryg. 
Jacek Sobczyński komendant miejski 
PSP w Zamościu oraz Ryszard Gliwiński 
wójt gminy Zamość, którzy są miesz-
kańcami Bortatycz.
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Nauczyciele Społeczniaka w Schwabisch HallNauczyciele Społeczniaka w Schwabisch Hall
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im Unii Europejskiej w Za-

mościu realizuje projekt „Innowacyjna edukacja o zmianach kli-
matu” w ramach programu POWER FRSE. Partnerem projektu 

jest Stadtverwaltung Schwabisch Hall w Badenii Wirtembergii w 
Niemczech.

Tematyka projektu stałą się bardzo istotna w kontekście wojny 
pomiędzy Rosją i Ukrainą, w której kwestie źródeł energii i zarządza-
nia dostępem do niej stały się kluczowe.

Dziewięciu nauczycieli Społeczniaka mogło przez dziesięć dni na 
początku lipca gościć w szkołach w mieście partnerskim Zamościa, 
w Schwabisch Hall. Główne działania, jakie zrealizowali nauczyciele 
w Niemczech to:

 – obserwacja pracy niemieckich kolegów w zakresie tematu 
projektu,

 – spotkania z władzami Miasta i Powiatu Schwabisch Hall, po-
święcone problemom ochrony klimatu,

 – warsztaty w EnergieZentrum Wolpertshausen
Nauczyciele Społeczniaka w trakcie pobytu szczególną uwagę zwró-
cili na :

 – sposób i metody nauczania o zmianach klimatu w szkołach 
każdego typu,

 – szerokie społeczne zaangażowanie w kwestie poszanowa-
nia środowiska,

 – rozbudowany, sprawny system gospodarki odpadami,
 – dużą świadomość społeczeństwa w zakresie segregacji od-

padów i konieczności oszczędzania zasobów,
 – otwartość władz miasta i powiatu i szczere rozmowy na te-

mat kryzysu energetycznego.
W trakcie codziennych dyskusji ewaluacyjnych, podsumowujących 
każdy dzień pobytu nauczyciele podkreślali:

 – istotną rolę takich projektów jak realizowany w ich eduka-
cji ustawicznej,

 – obawy społeczeństwa niemieckiego w zakresie zaopatrze-
nia w gaz i prąd w nadchodzącej zimie,

 – przekonanie nauczycieli i decydentów o konieczności zmian 
źródeł energii, z konwencjonalnych na odnawialne,

 – szok u wielu partnerów rozmów jako reakcja na  politykę 
energetyczną Rosji i wykorzystywania źródeł energii jako 
narzędzia wojny,

 – ideologicznym podejściu decydentów w zakresie wyłącza-
nia z użytkowania elektrowni atomowych.

Program Erasmus+ w wersji POWER FRSE po raz kolejny umożli-
wił rozwój zawodowy nauczycieli Społeczniaka i pozwolił na pozna-
nie problemów środowiska w innym kraju. 

dr Bogusław Klimczuk



SPRZEDAM
Sprzedam M3, mieszkanie z balko-

nem 43,3m2, Os. Zamoyskiego. Tel. 
532 883 161

Mieszkanie 61m2, IV piętro, wyre-
montowane i umeblowane. Tel. 508 

874 307

Mieszkanie 75m2, 3 pokoje, Turkowice 
(gm. Werbkowice). Tel. 511 601 553

Sprzedam mieszkanie, dwa pokoje, 
30m2, ul. Kilińskiego. Tel. 601 796 272.

Sprzedam mieszkanie 62m2, ul. Wy-
szyńskiego, piętro II. Tel. 577 754 717

Działka budowlana 0,77 ha w Łabu-
niach, ul. Lipowa, gaz, prąd, woda. Tel. 

795 949 510

Sprzedam nowy dom + działka 60a, Ja-
rosławiec. Tel. 506 107 350

Siedlisko 21 arów, 1,5 ha pola w gm. Tar-
nawatka oraz las 0,75 ha w gm. Kra-

snobród. Tel. 696 815 510

Sprzedam siedlisko 0,21ha w Majda-
nie Wielkim, pow. Krasnobród, 0,75 ha 

lasu, 1,5 ha pola. Tel. 696 815 510

Dom drewniany, 60m2, kryty blachą, 
okna plastikowe, CO, gaz, garaż. Dział-

ka 200m2, Zamość. Cena – 285 tys. Zł. Tel. 
665 295 934.

Mieszkanie 54m2, Infułacka w Zamo-
ściu. Tel. 501 748 964

Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie 50m2. Tel. 535 244 848 lub 784 

688 722

Działka Ruskie Piaski 0,52 ary, cena 31 
tys. zł. Tel. 500 204 533

Sprzedam działkę rolną o pow. 2,52 
ha, położoną w miejscowości Zawa-

da, 1 km od drogi powiatowej, dobry do-
jazd, działka równa, bez wzniesie. Tel. 
603 882 650

Działka budowlana, budownictwo jed-
norodzinne z dopuszczeniem nieuciąż-

liwych usług, nr 5/12 o pow. 177/m2, Za-
mość, ul. Północna 14. Tel. 515 967 744

Grunt orny o powierzchni 0,73ha w 
Szewni Górnej - gmina Adamów. 

Grunt III i IV klasy. Tel. 507 670 415

Działka budowlana, ok. 7 ar, centrum 
Zamościa, uzbroj., garaż. Tel. 509 

945 093

Pole orne 0,82 ha, 3 kl. bonit. W Roz-
łopach, cena wolnorynkowa. Tel. 693 

531 174

Działka 0,20 ha w Sitańcu Kolonii, wy-
dane warunki zabudowy. Tel. 729 

926 754

Dom z zabudowaniami 35 ar, Wysokie 
192 koło Zamościa. Tel. 667 112 497

Działkę budowlaną 8ar, rekreacyjna 
80ar, w zarzeczu 67. Tel 608 074 175

Działkę 10 ar z domem mieszkalnym 
w Izbicy, przy ośrodku zdrowia. tel. 

579 860 368

Gospodarstwo 3ha współwłasność, Gra-
bowiec. Tel. 537 809 803

Działki leśne 0,25 ha, Wólka Nieliska. Tel. 
511 621 165

Działka budowlana, Zarzecze. Tel. 608 
074 175

Działki leśne 1,25 ha, Wólka Nieliska. Tel. 
511 621 165

Sprzedam posiadłość w Majdanie Wiel-
kim (gm. Krasnobród). Tel. 696 815 510

Działki budowlane w pięknej okolicy, 
gospodarstwo+ agroturystyczne za-

rzecze, graniczy z lasem, przepływa rzecz-
ka, 60 ar. Tel. 608 074 175

Dziełka rekreacyjno-leśna z przepływa-
jącą rzeczką, dwie działki po 20 arów. 

Tel. 608 074 175

Sprzedam siedlisko ponad 3 ha, budyn-
ki (współwłasność), Grabowiec pod la-

sem. Tel. 537 809 803

Sprzedam pole orne 2,50 ha w gminie 
Stary Zamość. Tel. 797 387 864

Działka budowlana 0,77 ha w Łabu-
niach ul. Lipowa prąd, woda, gaz. Tel. 

795 949 510

Działka rolna, Zamość, ul. Okrzei, pow. 
01007 ha. Tel. 503 982 254

Domek 30m2 na działce 2-arowej, ogro-
dzonej solidnym płotem, prąd, woda, 

kanalizacja, Gm. Sułów. Tel. 515 796 951

Działkę bud. 25 ar, z budynkami, K. Chy-
ża. Tel. 602 362 609

Działka budowlana 7a, centrum Zamo-
ścia, uzbrojona, z garażem Tel. 509 

945 093

Sprzedam 0,8 i 0,10 arów lasu. Wielącza. 
Tel. 608 738 826

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
uzbrojoną. Wólka Łabuńska, 54 ary, 

szerokość 16m. Tel. 506 425 461 

Sprzedam kawalerkę 33m2, Zamość, tel. 
665 875 794

Dom piętrowy na działce 15-arowej, 
wykończony, do zamieszkania, Płoskie. 

Tel. 607 934 520

Mieszkanie ul. Kilińskiego 62 m2, 330 
tys. Tel. 508 200 114

Sprzedam działki budowlane, pod Za-
mościem, tanio. Tel. 730 253 366

Sprzedam pole orne – 82 ary (III klasa 
bonit.) w Rozłopach, cena wolnorynko-

wa. Tel. 693 531 174

Kawalerka 29 m2, II piętro sprzedam lub 
zamienię na parter lub do II piętra z 

windą. Tel. 609 510 301

Działka Ruskie Piaski (Gmina Nielisz) o 
powierzchni 0,56, c. 15,5 tys. zł. Tel. 

500 204 533

Sprzedam M4 48m2, Peowiaków albo 
zamienię na mniejsze. Tel. 696 922 443

KUPIĘ 
Kupię lokal w okolicy sądu za rozsądną 

cenę. Tel. 881 753 253

Kupię garaż w Szopinku. Tel. 889 372 
088

Kupie 2-3 pokoje na parterze chętnie z 
podjazdem dla niepełnosprawnych. 

Tel. 509 838 620 

Kupię pole do 1 ha, do 20 km od Zamo-
ścia. Tel. 698 479 302

Kupię działkę, małe gospodarstwo do 70 
tys. zł. Tel. 660 957 206

Kupię mieszkanie na Orzeszkowej lub 
Poniatowskiego, I lub II piętro. Tel. Tel. 

535 244 848 lub 784 688 722

Kupię działkę rolno-budowlaną okolice 
Zamościa. Tel. 791 817 777

Kupię mieszkanie w Zamościu w kwocie 
200 tys. zł. Tel. 794 435 570

Poszukuję działki w Szopinku do 80-100 
tys. Zł. Tel. 664 557 993 

Pilnie kupię małą kawalerkę na parterze, 
tel. 609 510 301 

Kupię działkę budowlaną do 10 ar w Ka-
linowicach lub Wolce Panieńskiej tel. 

579 055 487

Kupię małą kawalerkę do 29m2 na par-
terze. Tel. 609 510 301

KUPIĘ mieszkanie bez czynszowe w Za-
mościu tel.533-569-909

Kupię działkę z dostępem do rzeki oko-
lice Wieprzec, Zarzecze, Wierzchowiny. 

Tel. 695275253

Kupie kawalerkę w Zamościu na ul. Pe-
owiaków i w okolicy. Tel.604 104 176

Kupię działkę do 40 ar z domem do re-
montu, blisko Zamościa. Tel. 792 

424 794

Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe do re-
montu na os. Zamoyskiego/Wyszyń-

skiego. Tel. 508 659 725 

Mieszkanie kupię do 50m2 na Orzesz-
kowej lub Peowiaków może być do 

remontu. Tel. 668 897 228 

WYNAJEM
Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, 

50m2, ul. Kamienna, zamosć. Tel. 
692 801 588.

Mieszkanie do wynajęcia 2-pokojo-
we (50m2) w Zamościu, ul. Wiejska 

13/19. Tel. 733 851 482

Kwatery do wynajęcia w Zamościu. Tel. 
733 852 208.

Wynajmę mieszkanie 54m2, I piętro, 
Infułacka, tel. 501 748 964

Wynajmę lokal po aptece Tel. 733 
851 482

Wynajmę mieszkanie 25m, ul Sado-
wa. Czynsz 1100zl + media. Kaucja 

1000zł tel. 790272559

Do wynajęcia ładna, umeblowana ka-
walerka na Os. Orzeszkowej w Zamo-

ściu, cena wynajmu 1150 zł+ opłaty z 
liczników, czynsz płaci właściciel miesz-
kania, wymagana kaucja 1000 zł. Tel. 
602 802 212.

Od stycznia 2022r. Do wynajęcia 2-po-
kojowe mieszkanie 46m2 (parter), 

obok DT. “Łukasz”. Tel. 84 638 59 08

Mieszkanie 45m2, II piętro, 2 pokoje, ul. 
Lipska, Zamość. Tel. 794 951 604

Stancja 45m2, nowe budownictwo. Tel. 
794 951 604

Pokój ul. Orla dla jednej lub dwóch osób. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 516 055 166

Wynajmę samodzielną stancję dla 
uczennic lub pracujących w Zamo-

ściu, ul. Kilińskiego. Tel. 662 475 848.

ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie 61m2, IV pię-

tro, wyremontowane i umeblowane 
na mniejsze na parterze lub z winą. Tel. 
508 874 307

 (Opryskiwacz 400l, rozsiewacz na-
wozów, zgrabiarka do siana. Tel. 
608 357 761
 ( Silnik 3-fazowy 1,5 kw + wy-
łącznik, przewód 30 mb. Tel. 574 
235 637
 ( Sprzedam pług dwuskibowy. Tel. 
784 646 234
 ( Koła felga 4 otwory, zimo-
we 185/65 R1486 opony letnie 

225/55R17 97 W. Tel. 517 635 968
 ( Sprzedam zgrabiarkę do sia-
na 7-rzędową, stan bdb. Tel. 501 
122 563
 (Alufelgi 18 na 5 otworów, 4 szt/ 
komplet. Tel. 602 180 912
 ( Sprzedam Seata Leon rok 2009. Tel. 
603 205 150
 ( Zgrabiarka 7 gniazd. Tel. 605 
477 377

 ( Części owe i używane do T-5, 2005 
Passat B5 – 97r., Peugeot expert- 
1999, Clio- 99r., C-330 silnik. Tel. 
792 184 795
 ( Sprzedam: Passat B-5, 1.9 TDI 1997 
rok, nowe tarcze i klocki, linki ha-
mulcowe, stan super, przegląd do 
III 2023r. Tel. 792 184 795
 (Alufelgi 18” z oponami na 5 otwo-
rów (śrub), 4 sztuki, komplet, stan 

bdb. Tel. 602 180 912
 ( Kupię półkę bagażnika do Opla 
Meriva. Tel. 790 532 060
 ( Prasa kostka, mała New Holland, 
sprawna technicznie, do siana i 
słomy. Tel. 884 639 376
 ( Kupię Golfa IV, tel. 571 488 502
 ( Sprzedam ciągnik C355 1973, po 
całkowitym remoncie. Tel. 571 
488 502

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
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NIERUCHOMOśCI

 X Działka inwestycjna ul. Nowa, 0,893 ha Cena 360 tys. zł
 X Mieszkanie M-3, 46 m2 ul. Piłsudskiego, cena 257 tyś zł.
 X Działki  Lipsko Polesie 15a i 14,5a cena 125 tyś.zł
 X Działka  budowlana Stary Zamość  69a cena  135 tys.zł
 X Lokal Restauracja Zamość 246m2 cena 495 tyś.zł
 X Dom Siedliska 211,6m na działce 0,9a cena 360 tys. zł.
 X Działki budowlane Jarosławiec 1199 m2, cena 119 tys.
 X Wynajem młyn Niewirków, około 400m2

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

SPRZEDAM
 ■ Dystrybutor paliwa 3 szt. - 500 zł/ szt.
 ■ Szafka BHP 2 szt. - 200 zł/szt.
 ■ Cysterna 2000l - 1000 zł

TEL. 606 209 639 MALOWANIE 
DACHÓW

  
TEL. 604 217 219

DOCIEPLENIA
BUDYNKÓW

MALOWANIE
ELEWACJI 

TEL. 783 800 351

MALOWANIE  
MIESZKAŃ.  

UKŁADANIE PANELI 
PODŁOGOWYCH.  

TEL. 697 623 251

USŁUGI BUDOWLANE 
TEL.  690 400 599

STYROBETON, 
GRANULAT STYROPIANOWY

ZAMOŚĆ 
TEL. 729 911 254

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Fotowoltaika 

tel: 508 67 57 24tel: 508 67 57 24 www.ozevolt.plwww.ozevolt.pl

Oferuję kompleksowe usługi Foto-
woltaiczne. Posiadam jeden do-
świadczony zespół z którym od 

początku do końca jestem na placu bu-
dowy. W ten sposób mogę zagwaranto-
wać bezawaryjność i satysfakcję nawet 
najbardziej wymagającego klienta.

Sprawdź nas, polecam i zapraszam.

• sprzedaż
• montaż,
• serwis
• dofinansowanie



SPRZEDAM
Koncentrator tlenu YUWELL YU-300, 

stan idealny. Do tlenoterapii do-
mowej - zwiększa ilość wdychanego 
tlenu z powietrza; na bezdech senny, 
astmę, tp. Cena 1500 zł do negocjacji. . 
Tel. 606 409 171

Sprzedam kanapę skórzaną, 3-os-
obową z funkcja rozkładanych pod-

nóżków; ciemny brąz. Made in USA, 
cena 2499zł do negocjacji, odbiór w 
Zarzeczu. Tel. 606 409 171

Sprzedam prawie za darmo sprzęt 
wędkarski. Tel. 661 221 400

4 okna plastikowe, używane 116,5 
143,5, betoniarka50. Tel. 696 

921 505

Kosiarkę na siłę, silnik 1,5 kW, prze-
wód 30m, wyłącznik. Tel. 574 

235 637

Silnik 0,55kW, 3 fazy, izolacja, baweł-
na. Tel. 664 515 599

Cegła kratówka, typ K2, 25x12x13,5. 
Tel. 664 515 599

Krajalnica Zelmer – nowa, sokownik 
– nowy. Tel. 664 515 599

Domek dla dzieci, drewniany 
200X150. Tel. 664 515 599

Spawarka transformatorowa ET100, 
prąd 40A-105A, 150 zł. Tel. 605 

098 505

Spawarka transformatorowa ST-
250, prąd 50A-300A, 300 zł. Tel. 

605 098 505 

Moskitiery na drzwi, brązowa: 
2,22x0,79m, c.100zł, 2,02x0,79m, 

c.100 zł. Tel. 605 098 505

Moskitiera na okno, brązowa 
77,5cmx107,5 cm, c. 50 zł. Tel. 

605 098 505

Przyrząd do cięcia glazury, DTU g. 
cięcia 48 cm. Tel. 605 098 505

Silnik elektryczny 1KW 0,3 KW. Tel. 
605 098 505

Sprzedam mleko kozie i ser. Tel. 729 
976 979

Nowa nadstawka na sedes, regu-
lowane nóżki, dla osoby niepełno-

sprawnej. Tel. 504 272 967

Sokownik, kuchenka indukcyjna, dy-
wan 120/130. Tel. 729 976 979

Łaty sosnowe używane gr. 4cm, ok. 
500 mb, w dobrym stanie. Tel. 574 

235 637

Drzewo opałowe, rury hydrauliczne, 
kolanka, styropian twardy, uprząż 

konna. Tel. 696 815 510

Wózek do drewna, okna drewniane 
z demontażu, rower damka, 

łóżko drewniane w dobrym stanie, 
kufer, cyrkularka, butla turystyczna. 
Tel. 507 639 018

Deski jesionowe suche, grube 4 i 5 
cm, brus grubość 8 cm. Tel. 517 

635 968

Sprzedam miód. Tel. 602 530 283

Belki stalowe 16, 3 szt. Dł. 490. Tel. 
517 635 968

Drzwi używane 90, w dobrym stanie, 
lewe, białe pełne, z zamkiem i fu-

tryną. Tel. 574 235 637

Rynny metalowe spustowe, dobre, 
używane, śr. 10 cm, szt. 10, kolana 

szt. 6. Tel. 574 235 637

Agregat prądotwórczy “Overssen” - 
Germany – nowy. Cena 4 tys. Zł. 

Tel. 791 867 341

Zszywacz elektryczny niemiecki, 
nowy, c. 100 zł. Tel. 519 106 797

Sprzedam ladę sklepową 123x55, c. 
90 zł. Tel. 516 898 477

Znaczki pocztowe polskie PRL, 7 kla-
serów, tanio. Tel. 516 898 477

Złotą bransoletę pr. 585, waga 27 
gram, c. 4800 zł. Tel. 516 898 477

Tanio sprzedam pralkę automat, w 
dobrym stanie, wielofunkcyjna. Tel. 

664 962 142

Maszyna do szycia, c.100 zł. Tel.519 
106 797

Rower BMX do lat 10, c. 100 zł. Tel. 
519 106 797

Narożnik duży, pojemnik na posciel 
220 zł, rozkładany. Tel. 579 077 696

Dywan, stan db. 2,2,50m, c. 100 zł, 
materac przeciwodleżynowy (95 

zl), stół rozkładany+ blat dodatkowy 
(100 zł), dywan strzyżony stan db., 
3x4m, c. do uzg. Tel. 796 888 085

Butel 20l, szklany w drewnianej 
obudowie, c. 65 zł. Nowy materac 

odleżynowy (kompletny), c.80 zł. Tel. 
796 888 085

Sprzedam orbiterek - przyrząd do 
treningu, stan bardzo dobry, tanio. 

Tel. 603 962 136

ZWIERZĘTA
Oddam w dobre ręce kotki. Tel. 501 

958 347

Sprzedam rodziny pszczele. Tel. 607 
413 029

Sprzedam klacze zimnokrwiste, 1 
źrebna, szpaczka. Tel. 665 225 697

KUPIĘ
Kupię ławkę z oparciem. Tel. 790 

532 060

Kupię wiertarkę Celma. Tel. 84 639 
69 01

Kupię pralkę wirnikową “Frania” lub 
podobną. Tel. 571 488 502

Koło kompletne lub oponę 155 R15 od 
Syreny Bosto. Tel. 500 662 922

Imadło do rur, tel. 511 570 133

Kupię palmę pokojową, mikrofalów-
kę. Tel. 790 532 060

Kupię maszynę do szycia “Singer”, na 
żeliwnych nogach. Tel. 602 375 751

Kupię rower Agat koła 24” lub inny 
tego typu sprawny. Tel. 84 639 48 07

Rębak do gałęzi na prąd lub inny 
(większej mocy). Kontakt wieczo-

rem. Tel. 507 955 372

Kupię odznaczenie PCK „Kryształowe 
Serce” Tel.   512 276 720

Kupię szable, bagnety, kordziki, heł-
my, odznaczenia, monety, srebra tel. 

512 276 720

INNE
Oddam gruz za darmo, odbiór swoim 

transportem. Tel. 84 530 34 29

Przyjmę mieszkanie w zamian za 
opiekę u kobiety bezdzietnej. Tel. 605 

049 740

Oddam za darmo dwie pary drzwi 70. 
Tel. 787 563 281

Szukam opowieści z I Wojny Świa-
towej, rodzinnych itp.., Zamość. Tel. 

510 533 870

Przyjmę używaną pralkę i lodówkę. 
Nie mam za co kupić. Dziękuję. Tel. 

695 958 316
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Katolik, 52 lata, wolny; pozna panią 
do 55 lat, może być wdowa. Jestem 

bardzo samotny, z Zamościa, rencista. 
Tel 695 958 316

Wolny po 50-tce, samotny pozna 
panią wolną, na jesien życia. Nie-

zależny pod każdym względem. Tel. 
721 945 454

Jędrzej - komandos z 6-tej brygady 
powietrzno-desantowej (służyłem 

w czerwonych beretach), lat 54, zwią-
że się na stałe z kobietą, która miesz-
ka na wsi, z dala od cywilizacji. Tel. 507 
530 822

Wdowiec emeryt samotny pozna 
Panią w stosownym wieku, 22-

400. Tel. 602 247 516

60+ z nadwagą, pozna partnera 
zmotoryzowanego z poczuciem hu-

moru, lubiącego przyrodę, spacery. Tel. 
782 488 541

Kawaler 77 lat pozna Panią w podob-
nym wieku, cel - stały związek. Tel. 

720 648 517

TOWARZYSKIE

Szukam opiekunki do starszej, chodzą-
cej kobiety. Tel. 722 291 635.

Zatrudnię sprzedawcę na lato, osoba 
dyspozycyjna. Tel. 530 755 860

Kopanie działki. Pilne tel. 513 042 729

Podejmę pracę jako opiekunka osób 
starszych, mam wykształcenie me-

dyczne i służę doświadczeniem, na 4 go-
dziny dziennie. Tel. 662 036 198.

Przyjmę każdą pracę. Mam zawód sto-
larza. Tel. 509 478 961

Prace: wycinka drzew, naprawy ogro-
dzie, spawanie, naprawy w domu. Tel. 

792 184 243

Poszukuję pracy – opieka nad starszą 
osobą, posiadam referencje, praca ca-

łodobowa. Tel. 510 691 982

Szukam pracy jako opiekunka osób 
starszych, praktyka, Zamość. Tel. 514 

568 954

Szukam pracy jako opiekunka osobista 
osób starszych, doświadczenie i prak-

tyka. Tel. 888 988 582

PRACA

Różne

FIRMA KOTTISCH TRANS POSZUKUJE 
PRACOWNIKÓW DO PRACY W NIEMCZECH: 

KIEROWCA KATEGORIA C Z KURSEM NA PRZEWÓZ 
RZECZY I KOMISJONIER (ROZKŁADANIE PIECZYWA). 
MOGĄ BYĆ MAŁŻEŃSTWA, PARY. TAKŻE OSOBY BEZ 

ZNAJOMOŚCI JĘZYKA. 

ZAROBKI: KIEROWCA 2100€ EURO NETTO/MIESIĄC, 
KOMISJONIER 1300-1600€  NETTO/MIESIĄC. 

ZAPEWNIONE ZAKWATEROWANIE.  
MIEJSCOWOŚĆ: 77855 ACHERN BADEN-WÜRTTEMBERG.  

PROSZĘ POWOŁAĆ SIĘ NA NAZWISKO KULA, 
TEL. 015 173 063 065

GRANULAT 
STYROPIANOWY 
TEL. 729 911 254
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Wydawca:  
Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski
Adres do korespondencji:

Nowy Kurier Zamojski 
ul. Nowy Rynek 27 

22-400 Zamość 
redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy: 

Tomasz Krywionek 
ul. Nowy Rynek 27

reklama@kurierzamojski.pl 
730 210 777 
515 524 708

www.kurierzamojski.pl

Druk:   
ZPR Media SA,  

ul. Jubilerska 10,  
04-190 Warszawa

Grafika i DTP

Punkt konsultacyjny dla osób 
z problemem alkoholowym 
i członków ich rodzin czynny 

w piątki od godz. 16.00 do 18.00 w  
Stowarzyszeniu Klubu 
Abstynenta  “WIARUS”,  

ul. Peowiaków 66.  
Tel. 84 627 15 00  

w godz. od 16.00 do 20.00 
oraz Ośrodku Terapeutyczno- 
Wypoczynkowym “WIARUS”, 

Lipsko – Polesie 20  
w soboty w godz. 9.00 - 11.00.

KOCIĘTA
BRYTYJSKIE

 TEL. 790 270 229
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #34, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 7 dni od daty wydania:  
Nowy Kurier Zamojski, ul. Nowy Rynek 27, 22-400 Zamość  
lub dostarczyć do Redakcji ul. Nowy Rynek 27 piętro drugie 

 
Atrakcyjną nagrodę ufundował hipermarket 

E.Leclerc Zamość

Atrakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #32/2022: „Rzucać 
kamykami w morze”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek 
otrzyma Pani Katarzyna Portka z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można 
odebrać do 29 sierpnia 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 

E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

*W  APLIKACJI
AKTYWUJ 

leclerc.pl

od 23.08 do 03.09.2022 r.

Jabłka młode
000

1 kg

Marchew199
1 kg

Oferta ważna w dniach 23.08-28.08.2022

Oferta ważna w dniach 23.08-28.08.2022

Cukinia299
1 kg

ZESKANUJ
PRZY KASIE

Papryka czerwona

cena
bez karty

cena z kartą
4 1 kg

99

5 1 kg
99

Oferta ważna w dniach 23.08-28.08.2022

z kuponem

6 1 szt.
49

AKTYWUJ

71 szt.
59

cena bez kuponu 

Masło Ekstra Łaciate
200 g
cena za 1 kg = 32,45/37,95

przy zakupie 3 szt.

ZAMOŚĆ
27 sierpnia (sobota), godz. 
10.00: Zakończenie wakacji nad 
zamojskim zalewem. Turniej ko-
szykówki 3×3

28 sierpnia (niedziela), godz. 
15.00: koncert „Nutka Młodości 
w Barwach Lata” - Rynek Wodny

28 sierpnia (niedziela), godz. 
18.00: Piknik Rodzinny nad Ła-
buńką

31 sierpnia (środa): Czteroeta-
powy Bieg Pamięci Dzieci Zamoj-
szczyzny

1 września (czwartek), godz. 
19.30: „Requiem” Mozzarta w 
wykonaniu Orkiestry Symfonicz-
nej im. Karola Namysłowskiego - 
Rotunda Zamojska

3 września 2022r. (sobota), 
godz. 20.00: Pożegnanie waka-
cji Fiesta Latina. Zabawa tanecz-
na. Zagra Rey Ceballo z Trio Cu-

bano. Ogródek Jordanowski na 
Osiedlu Partyzantów.

3 września 2022r. (sobota), 
godz. 18.00: koncert zespołu 
Nowy VOX, support zespół RDZA 
- Rynek Wielki

3-4 września (sobota - nie-
dziela) od godz. 10.00 - Festi-
wal Zdrowej Żywności Wolnej od 
GMO - Rynek Wielki,

REGION
27 sierpnia 2022r. (sobota), 
godz. 17.30: Capstrzyk kawale-
ryjski na cmentarzu w Komaro-
wie w 102. rocznicę Bitwy pod 
Komarowem

27 sierpnia 2022r. (sobota), 
godz. 20.00: Koncert patrio-
tyczny   w wykonaniu Reprezen-
tacyjnego Artystycznego Zespo-
łu Wojska Polskiego (Wolica Śnia-
tycka przy Pomniku)

28 sierpnia 2022r. (niedziela), 
godz. 12.00: polowa msza świę-

ta, Święto Kawalerii Polskiej oraz 
uroczyste odsłonięcie Pomnika 
Chwały Kawalerii i Artylerii Kon-
nej w 102. rocznicę Bitwy pod Ko-
marowem.

28 sierpnia 2022r. (niedziela), 
godz. 14.00: Dożynki Gminno - 
Parafialne w Łabuniach. Boisko 
sportowe w Łabuniach.

4 września 2022r. (niedziela), 
godz. 11.00: Dożynki Gminy Za-
mość i Parafii Kosobudy. Wystą-
pią m.in. zespoły Malibu i Shan-
tel. Plac przy świetlicy wiejskiej w 
Wólce Wieprzeckiej.

KalendarzKalendarz
najbliższych  wydarzeń najbliższych  wydarzeń 


