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Trzy umowy zawarte między Wojewodą Lu-
belskim a Miastem Zamość na udzielenie 
dofinansowania ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych, zostały podpisane.

Umowy dotyczą projektów:

- „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3306L (ul. J. 
Kilińskiego) od km 1+067,00 do km 1+607,00 w Za-
mościu”. Całkowity koszt zadania: 1. 962.549,12 
zł. Wysokość dofinansowania: 1.373.784,00 zł.

Przebudowa obejmuje odcinek ulicy od Urzę-
du Skarbowego do skrzyżowania z ul. 11 Listopada. 
Prace trwają, a Wykonawca zadania, firma „Sadex” 
z Sitna, wykona m.in. ścieżki rowerowe, przebudu-
je jezdnię, zatoki autobusowe i postojowe na ul. 
Kilińskiego. Zakończenie prac przewidziano na ko-
niec sierpnia 2020 r.

- „Remont konserwatorski- Przebudowa 
Placu Melchiora Stefanidesa (droga gminna nr 
110594L) wraz z odcinkiem ulicy Łukasińskiego 
(droga powiatowa nr 3314L) od km 0+010,89 do 
km 0+566,60 w Zamościu”. Całkowity koszt zada-
nia: 9.317.132,09 zł. Dofinansowanie: 5.590.279,00 
zł. Przetarg na wykonawcę został ogłoszony.

Przedmiot zamówienia obejmuje remont konser-
watorski – przebudowę: Placu Melchiora Stefanidesa, 
ulicy Bazyliańskiej (odcinek od ulicy Łukasińskiego 
do ulicy Ludwika Zamenhofa), ulicy Łukasińskiego.

Projekt zakłada m.in. przywrócenie historycz-
nego poziomu ulic poprzez likwidację schodów 
przy Bramie Lubelskiej Nowej i Nadszańcu Bastio-
nu VI. Ulica Łukasińskiego będzie miała nową na-
wierzchnię z kostki granitowej (warstwa ścieralna 
z czerwonej kostki granitowej płomieniowanej), któ-
ra poprzez różnicowanie kolorystyczne będzie wy-
znaczać strefy funkcjonale, oddzielające ruch pie-
szy i kołowy. Krawężniki zostaną zlikwidowane, by 
cała przestrzeń była pozbawiona barier architekto-
nicznych. Ruch samochodowy na ul. Łukasińskiego 
będzie spowolniony, ruch pieszy i rowerowy będą 

traktowany priorytetowo, zgodnie z współczesny-
mi wymaganiami jakimi powinny odpowiadać dro-
gi publiczne. Na terenie objętym projektem pojawią 
się m.in. elementy małej architektury: ławki, kosze 
na śmieci, stojaki rowerowe, kraty ochronne wokół 
drzew- wszystko utrzymane w stylistyce minimali-
stycznej, będącej tłem dla otaczającej przestrzeni. 
Plac Stefanidesa i ulica Łukasińskiego (na odcinku 
od ronda Jana Zamoyskiego do „ekonomika”) będą 
miały nowe oświetlenie, a zaprojektowane latarnie 
będą nawiązywać do charakteru Placu Stefanidesa. 
Całość uzupełnią nasadzenia, będą to m.in. drzewa 
liściaste o kulistej koronie- przeznaczone do prze-
strzeni miejskich, a także bluszcze, krzewy, zieleńce.

- „ Remont konserwatorski- Przebudowa 
Placu Wolności (droga gminna nr 110595L) wraz 
z odcinkiem ulicy Kościuszki (droga gminna nr 
110522L) od km 0+202,0 do km 0+308,0 oraz od-
cinkiem ulicy Okopowej (droga powiatowa nr 
3322L) od km 0+000 do km 0+180,70 w Zamo-
ściu”. Całkowity koszt zadania: 4.284.965,55 
zł. Dofinansowanie: 2.570.979,00 zł. Przetarg 
na wykonawcę został ogłoszony.

Plac Wolności będzie miał m.in. nową nawierzch-
nię kostki granitowej, która swoją kolorystyką bę-
dzie nawiązywała do przebudowywanej ulicy Łu-
kasińskiego (o czym piszemy wyżej) oraz nową 
konstrukcję placu, oświetlenie (oprawy LED), mo-
nitoring i elementy małej architektury (ławki, ko-
sze na śmieci, stojaki na rowery).

Podobny zakres zadań będzie realizowany na 
ul. Kościuszki i ul. Okopowej- na odcinku od wlotu 
ronda Braci Pomarańskich do granicy pasa kolejowe-
go dotychczasowa nawierzchnia będzie zastąpiona 
nową, wykonaną z kostki granitowej. Projekt zakła-
da m.in. budowę kanalizacji deszczowej, przebudo-
wę sieci oświetlenia ulicznego na typu LED i mon-
taż elementów małej architektury: ławki, kosze na 
śmieci, słupki przystankowe.

[źródło: UM Zamość]

Projekt Miasta Zamość pn. „Rewita-
lizacja Starego Miasta w Zamościu” 
w ocenie merytorycznej Komisji 

Oceny Projektów zdobył 100 punktów 
na 100 możliwych! Umowę na dofinan-
sowanie projektu Prezydent Andrzej 
Wnuk podpisał 13 maja w Lubelskim 
Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Realizacja projektu ma się zakończyć 
w 2022 r. Wniosek pn. „Rewitalizacja Sta-
rego Miasta w Zamościu” został złożo-
ny w odpowiedzi na nabór w ramach Osi 
Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, 
Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miej-
skich RPO WL na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje tereny zlokali-
zowane w północnej i wschodniej czę-
ści Starego Miasta, dla których główną 
osią jest ulica Łukasińskiego oraz sąsia-
dujący teren południowej części osiedla 
Planty i zakłada m.in.:

• rewitalizację Bastionu VI Twierdzy 
Zamość oraz utworzenie Centrum 
Edukacyjno-Integracyjnego i Klu-
bu Rozwoju Zawodowego w pod-
daszu Nadszańca K1 wraz z budo-
wą systemu monitoringu,

• remont z pracami konserwator-
skimi dziedzińców VI i VII Bloku 
kamienic (odnosi się do terenów 
zlokalizowanych pomiędzy ulicą: 
Bazyliańską, Ormiańską, Grecką, 

Pereca oraz ulicą: Bazyliańską, Za-
menhofa, Łukasińskiego, Pereca),

• utworzenie ogólnodostępnego 
terenu rekreacyjnego dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych (na tere-
nie pomiędzy kortami tenisowy-
mi a Parkiem Miejskim powstanie 
plac zabaw dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych, będzie rów-

nież skatepark, elementy małej ar-
chitektury, oświetlenie),

• budowę toru modelarskiego na 
terenach fortecznych przy Ba-
stionie VI (na torze będą mogły 
być organizowane zawody mode-
li latających na uwięzi: rangi okrę-
gowej, ogólnopolskiej. Tor ułatwi 
zamojskim zawodnikom przygo-
towanie do udziału w zawodach, 

pokazach, wystawach, a także przy-
czyni się do popularyzacji sportu 
modelarskiego)

• instalację systemu monitoringu na 
Plantach i Starym Mieście.

Na poddaszu Nadszańca, w części, 
gdzie mieści się Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych Nr 1 w Zamościu zostanie utwo-
rzone Centrum Edukacyjno-Integracyjne 

oraz Klub Rozwoju Zawodowego, które bę-
dą oferować różne formy aktywizacji spo-
łecznej oraz zawodowej. Działania będą 
kierowane do uczniów szkoły i mieszkań-
ców miasta, a w szczególności z obszaru 
rewitalizowanego. Na poddaszu Nadszań-
ca będą się mogły odbywać m.in. wieczor-
ki literackie, spotkania z ciekawymi ludź-
mi działających w różnych dziedzinach 
życia społecznego. Będzie to przestrzeń 
dla aktywizacji osób starszych, które będą 
mogły brać udział np. w warsztatach rze-
mieślniczych, różnego rodzaju zabawach 
integracyjnych czy konkursach artystycz-
nych lub naukowych.

Na poddaszu remontowanego budyn-
ku będzie wykorzystana rekuperacja ciepła, 
a wentylacja mechaniczna z odzyskiem cie-
pła do wnętrza obiektu będzie dostarczać 
świeże, zewnętrzne filtrowane powietrze. 
Projekt przewiduje również zwiększenie bio-
różnorodności poprzez założenie trawnika 
przy terenach rekreacyjnych i wykonanie 
nowych nasadzeń na dziedzińcach, co po-
zytywnie wpłynie na jakość powietrza na 
Starym Mieście. Obiekt będzie dostosowa-
ny do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Łącznie w ramach realizacji projektu 
wsparciem objętych zostanie 12 obiek-
tów  na obszarach miejskich o łącznej po-
wierzchni blisko 6 ha. Całkowita wartość 
projektu to ponad 25 mln zł (wsparcie 
z EFRR to blisko 16 mln zł).

Źródło: UM Zamość

Rewitalizacja na 100Rewitalizacja na 100

Na drogiNa drogi

Czysto na dnieCzysto na dnie

Łabuńka została oczyszczona z zalegających na jej dnie śmieci.

Z powodu trwającej suszy, poziom wody Łabuńce znacznie się 
obniżył i odsłonił przykry widok. Okazało się, że dno rzeki na jej za-

mojskim odcinku jest niemal całe usłane śmieciami, głównie szklanymi 
butelkami. O tej sytuacji informowaliśmy w zeszłym tygodniu.

W poniedziałek, 11 ruszyła akcja sprzątania rzeki. Oczyszczaniem dna 
z butelek i innych śmieci zajęły się Wody Polskie - Regionalny Zarząd Go-
spodarki Wodnej w Lublinie, które odpowiada za utrzymanie rzek (w przy-
padku Zamościa Łabuńki i Topornicy), co reguluje ustawa Prawo wodne.

Akcja odbywała się przy współpracy z Miastem Zamość, które zleci-
ło Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu od-
biór i utylizację odpadów zebranych z dna rzeki.

Nie ma wielu chętnychNie ma wielu chętnych

Ze względu na niewielkie zainteresowanie ro-
dziców możliwością skorzystania z usług opie-
kuńczych przedszkoli, od 11 maja pracę pod-

jęło tylko Przedszkole Miejskie nr 10 w Zamościu.

Utworzono w nim dwie grupy dla dzieci rodziców 
pracujących z całego miasta. Wszystkie przedszkola, 
których organem prowadzącym jest Miasto Zamość, są 
przygotowane do pracy i jeśli chętnych będzie więcej, 
pracę będą podejmować kolejne placówki.



Nad krasnobrodzkim zalewem powsta-
ło nowe miejsce do odpoczynku i rekre-
acji. W ramach projektu pn. „Rozbudo-
wa infrastruktury turystycznej Gminy 
Krasnobród” zakupione i zamontowa-
ne zostały elementy siłowni zewnętrz-
nej oraz małej architektury.

Wśród zainstalowanych urządzeń są: 
wioślarz, wahadło+biegacz+twister, odwo-
dziciel i steper, twister i wahadło oraz zesta-
wy do ćwiczeń z drabinkami i poręczami.

Siłownia powstaje w ramach projektu 
pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycz-
nej Gminy Krasnobród”. W ramach tego sa-
mego zadania zakupiono także 12 szt. ła-
wek, które zostały zamontowane wzdłuż 
głównego ciągu pieszego przy Zalewie. 
Przygotowała je Spółdzielnia Socjalna 
„Warto” z Krasnobrodu. Pozostało jesz-
cze zamontowanie 2 tablic z informacja-
mi dla turystów o zlokalizowanych w po-
bliżu trasach spacerowych. 

Wszystko kosztowało ponad 22 tysią-
ce złotych, z czego ponad 60 procent to 
środki z unijnego Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, które stowarzyszenie 
„U źródeł” pozyskało za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”.

7 do Synagogi7 do Synagogi

Nowe w Krasnobrodzie Nowe w Krasnobrodzie 

Kultura znów dostępnaKultura znów dostępna

Pomóżmy w powstaniu monografiiPomóżmy w powstaniu monografii

Centrum „Synagoga” Fundacji 
Ochrony Dziedzictwa Żydow-
skiego będzie ponownie do-

stępne dla zwiedzających od wtor-
ku, 19 maja 2020

Centrum będzie otwarte w godzi-
nach 10:00 - 18:00, z przerwą w godz. 

14:00 - 14:30. Ostatnie wejście będzie 
możliwe o godz. 17:15.

W Centrum „Synagoga” jednocze-
śnie może przebywać 7 zwiedzających.

Nowe zasady zwiedzania znajdzie-
cie na stronie instytucji: http://fodz.pl/
ZAMOSC.

Dalej bracia do ordynku! dalej!
Ze stu wieżyc brzmi pożarny dzwon!
Na około świat się, widać, pali,
Jęk i rozpacz płynie z bratnich stron!
Ponad ziemią, tam ku wyżom nieba
Łuną bije potok krwawych łez:
Walnej dłoni do ratunku trzeba,
Walni, śpieszmy, kłaść nieszczęściu kres …
Niech nas kręgiem świetlnym otoczy
Ten płomieni szalejący wąż:
Mimo dymu co nam wyżre oczy,
Nie ustąpim, wierni sobie wciąż –
Wierni hasłu, że kto życie swoje
Raz już w służbę świętej sprawy dał,
Poprzez trudy ten pójdzie i znoje,
Poprzez gruzów i poległych wał.
A kto chciałby nałożyć nam pęta,
Kto by stanął w poprzek naszych dróg,
Moc toporów naszych popamięta
Ten zuchwały, ten niegodny wróg …
Sczezłeś bracie, gdy w więzach masz ducha,
Gdy w kajdany skutą rękę masz:
Wolny strażak tylko wówczas słucha,
Gdy mu twardą trzeba spełnić straż …
Wasi zawsze wam składamy dusze,
Nasze serca i rak naszych moc,
Gdy w pożaru strasznej zawierusze
W dzień nieszczęścia przemienia się noc.
Niechaj świat się samolubstwem plami,
Samolubni myśmy tylko w tem:
Aby czujna mieć pieczę nad wami,
Gdy wy błogim spoczywacie snem.
Po rozłogach, po przestworach leje
Groźne dźwięki wielki dziejów dzwon,
Powstające obwieszcza nadzieje,
Śmierć niewoli i podłości skon.
Strasznej walki godziny wybiły –
Do tej walki hej! Jak jeden mąż
Z wami razem, ile starczy siły,
Walni, walni, wierni, wasi wciąż!
JAN KASPROWICZ

 

Taki wiersz został zamieszczony w jed-
nodniówce strażackiej dodatku do „Ziemi 
zamojskiej” z dnia 18 września 1927 r. Pu-
blikacja została wydana z okazji Tygodnia 
Strażackiego i Zjazdu Powiatowego orga-
nizowanego w Zamościu w dniach 17-18 

września 1927 r. „jako wyraz serdecznej 
troski o rozwój idei strażackiej, jako hołd 
skromny strażackiej bezimiennej ci-
chej ofierze”. Zjazd miał na ce-
lu pobudzenie społeczności 
powiatu do organizowania 
straży ochotniczych (któ-
rych wtedy w powiecie 
funkcjonowało 40). W pu-
blikacji zamieszczono 
informacje jak założyć 
straż ogniową, przed-
stawiono też piękne 
słowa Władysława 
Prüf fera  prezesa 
Okręgowego Związ-
ku Straży Pożarnych: 
Pośród szarego tłumu 
bezczynnych ludzi (…) 
wybijają się ponad po-
ziom jednostki, które pra-
gną pracować dla przyszło-
ści społeczeństwa, dla dobra 
swoich współobywa-
teli i pracą swą bezin-
teresowną przyspa-
rzać potęgi krajowi. 
Te jednostki, gdy za 
pobudkę do czynów 
swoich mają ukochanie całego społeczeń-
stwa, pozbawione nienawiści do kogokol-
wiek – to mają w sobie iskrę Bożej ofiary. 
Kto ją raz w sobie poczuje, ten musi praco-
wać nie tylko za siebie, lecz za innych bo ona 
jest jego wewnętrznym nakazem. Ten musi 
innych duchowo wspierać, innym pomagać, 
bo to jest jego obowiązkiem (…).

Ten przydługi wstęp, odnosi się do 
nadal aktualnego pomysłu na opracowa-
nie monografii zamojskiej straży pożarnej. 
Monografii opisującej też ludzi, którzy włą-
czyli się w tworzenie, funkcjonowanie stra-
ży. Trwająca epidemia wprowadza pewne 
ograniczenia w działalności zamojskiej ko-
mendy, co daje możliwość przeszukiwania 
zasobów bibliotek cyfrowych na tematy 
związane ze strażą pożarną.

Dużym wydarzeniem był pożar No-
wej-Osady (obecnie Nowego Miasta), ja-

ki miał miejsce 5 maja 1936 r., przed 
godz. 11, kiedy to spaleniu ule-

gło około 150 budynków na 69 
posesjach w ubogiej dziel-

nicy żydowskiej, 1500- 
2000 osób zostało bez 
dachu nad głową (oko-
ło 400 rodzin). Udzie-
lono pomocy ok. 300 
poparzonym w tym 18 
strażakom, między in-
nymi: Antoni Ferens, 
Marian Przystojec-
ki, Wincenty Rękas, 

Władysław Bojko. 
O godz. 16 pożar opa-

nowano, w czym pomo-
gły murowane magazyny 

Czaplickiego, dogaszanie 
trwało do 21. W działaniach 

wzięło udział 17 straży pożar-
nych w tym straża-
cy ze Zwierzyńca 
i Krasnegostawu. 
O zdarzeniu rozpi-
sywały się gazety 

w kraju tj.: Ekspres Lubelski i Wołyński, Ku-
rier Warszawski, Republika z Łodzi, Głos 
Poranny, Dziennik Białostocki.

Te i inne informacje zostaną opisane 
powstającej monografii. Zebrane materia-
ły pozwalają na pełniejsze ukazanie histo-
rii Zamojskiej Straży Ogniowej.

Zamojska Komenda PSP zwraca się 
także z gorącym apelem do osób, któ-
rych przodkowie związani byli z ruchem 
strażackim, o podzielenie się posiada-
nymi materiałami: zdjęciami, wspomnie-
niami, zapiskami. Kontakt telefonicz-
ny 698-868-238 lub elektronicznie:  
aszozda@straz.zamosc.pl

 - mł. bryg. Andrzej Szozda,  
oficer prasowy KM PSP w Zamościu

Na zdjęciu: Władysław Prüffer, założyciel 
OSP Sitaniec, prezes Okręgowego 

Związku Straży Pożarnych

W poniedziałek, 11 maja pracę rozpoczęła wypożyczalnia 
główna, a także trzy filie Książnicy Zamojskiej im. Stanisła-
wa Kostki Zamoyskiego. Dzień później pierwszych odwie-
dzających powitała BWA Galeria Zamojska.

Wznowienie działalności niektórych instytucji kultury to 
efekt wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Zgodnie z regulacjami, działalność w okresie epidemii COVID-19 
mogą wznowić muzea, galerie sztuki oraz inne instytucji kultury 
działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa.

Od poniedziałku, 11 maja pierwszych mieszkańców miasta 
przyjęła Książnica Zamojska. Sposób obsługi czytelników zo-
stał uzgodniony z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Książ-
ki można wypożyczyć w wypożyczalni Biblioteki Głównej przy 
ul. Kamiennej 20 (poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 
8:00-16:00 i wtorki w godz. 9:00-17:00), a także w filiach nr 1 (ul. 
Wyszyńskiego 51a), nr 4 (Peowiaków 68a) i nr 6 (Prusa 2) – od po-
niedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Książnica Zamojska uruchamia dla użytkowników jedynie wy-
pożyczalnie, bez możliwości wchodzenia czytelników do lokali 
bibliotecznych. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do zbio-
rów bibliotecznych, a zamawianie książek jest możliwe drogą 
mailową i w miarę możliwości drogą telefoniczną:

- Wypożyczalnia Główna, wypoz@biblioteka.zamosc.pl, tel. 
84 627 11 54 w. 24,

- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, dzieciecy@biblioteka.za-
mosc.pl, tel. 84 627 11 54 w. 29

- Wypożyczalnia Książki Mówionej i Zbiorów Multimedial-
nych ocn@biblioteka.zamosc.pl, tel. 84 627 11 54 w. 28

- Filia nr 1, filia1@biblioteka.zamosc.pl, tel. 84 639 87 19

- Filia nr 4, filia4@biblioteka.zamosc.pl, tel. 84 639 36 17

- Filia nr 6, filia6@biblioteka.zamosc.pl, tel. 84 639 67 99

Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze zbio-
rów bibliotecznych znajdują się na stronie internetowej www.
biblioteka.zamosc.pl.

12 maja wznowiła działalność BWA Galeria Zamojska. In-
stytucja jest otwarta w godz. 11:00 -16:00. Do dyspozycji zwie-
dzających są dwie wystawy ze zbiorów własnych: „Zamość w 
malarstwie” oraz „Znani twórcy w kolekcji zamojskiego BWA”. 
Zwiedzanie BWA  odbywa się z zachowaniem norm sanitarnych.

Zgodnie z informacją przekazaną przez dyrekcję Muzeum Za-
mojskiego, obiekty Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał zo-
staną ponownie otwarte od wtorku, 26 maja.

Chmielaki Krasnostawskie to 
największa i najstarsza im-
preza piwna w Polsce. Przypa-

dającej w tym roku jubileuszowej 
50. edycji Chmielaków, towarzy-
szyć miała wyjątkowa oprawa. 
Epidemia koronawirusa pokrzy-
żowała jednak te plany. Organiza-
torzy wydarzenia podjęli decyzję 
o odwołaniu tegorocznej imprezy.

Jak poinformowano - 50. edycja 
Chmielaków odbędzie się dopiero za 
rok (20-22 sierpnia 2021 r.).

- Jesteśmy pewni, że wielu z Państwa 
chciałoby, w tym jubileuszowym roku, od-
wiedzić nasze Miasto. Jednak sytuacja, jaka 
wystąpiła w związku z wprowadzeniem 
stanu epidemii, nie tylko w naszym kraju, 
ale i na całym świecie, wprowadziła szereg 
ograniczeń i spowodowała, że zorganizowa-
nie Chmielaków w dotychczasowej formie 
stało się niemożliwe. - tłumaczy Robert 
Kościuk, burmistrz Krasnegostawu.

Zapowiada jednak, że jeszcze 
w tym roku odbędą się wydarzenia, 
które rozpoczną świętowanie jubile-
uszu Chmielaków Krasnostawskich.

Rok bez ChmielakówRok bez Chmielaków

http://fodz.pl/ZAMOSC/?d=103&l=pl&fbclid=IwAR3SZ7yENtBh_EjHZbru2cZY6CFAP_d8PNvEc9rgFTlq1femxEdnqGfWa2g
mailto:aszozda@straz.zamosc.pl
http://www.biblioteka.zamosc.pl/
http://www.biblioteka.zamosc.pl/


Miało być tradycyjne przed-
stawienie – ze sceną i kostiu-
mami. Epidemia koronawirusa 
uniemożliwiła jednak organi-
zację prób i wystawienie spek-
taklu. W związku z tym dzie-
ci i młodzież z grupy teatralnej 
„Adapter” z Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Starym Zamościu 
pod przewodnictwem swojej in-
struktorki Katarzyny Król, na-
grały słuchowisko. 

Nagrania do słuchowiska, które 
nosi tytuł „Poszukiwacze Zaginionych Książek”, od-
bywały się zdalnie za pośrednictwem internetowe-
go komunikatora. Realizacja całego przedsięwzięcia 
nie była łatwa, było sporo problemów technicznych 
i nagrania wymagały wielu powtórzeń. Ale wspólna 

praca, zaangażowanie dzieci (któ-
re oprócz nagrywania słuchowiska 
miały jeszcze sporo obowiązków 
związanych z nauką zdalną) i chęć 
stworzenia czegoś wyjątkowego, 
sprawiły iż efekt końcowy zasłu-
guje na pochwałę.

Autorką scenariusza i reżyse-
rem słuchowiska jest Katarzyna Król. 
Postacie, które w nim znajdziemy 
zostały zaczerpnięte z książek dla 
dzieci i młodzieży, takich jak: se-
ria „Harry Potter…”, „Piotruś Pan”, 

„Przygody Alicji w Krainie Czarów”, „Kopciuszek” oraz 
seria „Świat Dysku”.

Słuchowisko podzielone jest na cztery części. 
Wszystkie można znaleźć na facebookowym profi-
lu: Gok Stary Zamość.

W dniach 15 – 30 kwiet-
nia 2020 roku odbył 
się wirtualny Konkurs 

Wokalny „Śpiewaj z Zamojsz-
czyzną” zorganizowany przez 
Zamojski Dom Kultury. Spośród 
wszystkich nadesłanych na-
grań Jury w składzie: Jolanta 
Kalinowska-Obst, Barbara Ra-
biega, Katarzyna Figura i Mo-
nika Hildebrand wyróżniło 15 
solistów, którzy zostaną zapro-
szeni do wspólnego występu z 
zespołem Pieśni i Tańca Zamoj-
szczyzna w najbliższym możli-
wym terminie. Są to:

Grupa wiekowa dzieci do 9 lat:

1. Karina Kowalska
2. Gabriela Artymowicz
3. Julia Krupa
4. Leonard Chwała
5. Weronika Łosiewicz
6. Kaja Łyciuk

Grupa wiekowa od 10 lat:

1. Bartosz Ożóg
2. Sara Niemczyk
3. Angelika Pańczyk
4. Zuzanna Szeremeta
5. Zuzanna Haniewska
6. Zuzanna Wyszyńska

Do koncertu zapraszamy tak-
że uczestniczki konkursu au-
torskiej piosenki o wiośnie:

1. Katarzyna Kardasz
2. Oliwia Stryjewska
3. Amelia Binda

Jury gratuluje wszystkim 
Laureatom i dziękuje wszystkim 
Uczestnikom konkursu. To bar-
dzo cieszy, że tak wiele osób ze-
chciało zaangażować się naszą ak-
cję. Życzymy Wam powodzenia 
w kolejnych konkursach i prze-
glądach wokalnych.

[materiał nadesłany]

Zgłoś inicjatywęZgłoś inicjatywę

Słuchowisko z „Adapterem”Słuchowisko z „Adapterem”

Terytorialsi wspierają oświatęTerytorialsi wspierają oświatę

Rekrutują do PlastykaRekrutują do Plastyka

Śpiewali z „Zamojszczyzną”Śpiewali z „Zamojszczyzną”

Białe opowieściBiałe opowieści

Na grafice 9-letnia Natalka Lachowska z Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Zamojszczyzna”, która na fb/ @Zamojski Dom Kultury pre-
zentuje piosenkę konkursową.

21 maja zostanie wznowiony nabór pro-
jektów do Budżetu Obywatelskie-
go Miasta Zamość na 2021 rok. Na-

bór projektów potrwa do 22 czerwca 2020 r.

Kwoty przeznaczone na realizację działań ob-
jętych procedurą Budżetu Obywatelskiego po-
zostają bez zmian. 1,6 mln zł przeznaczone zo-
stanie na realizację projektów osiedlowych, przy 
czym dla każdego z 16 osiedli Miasta Zamość zo-
staje przypisana kwota w wysokości 100 tys. zł 
(słownie) sto tysięcy złotych. Na realizację projek-
tu ogólnomiejskiego przeznaczono 900 000 zł 
złotych. Łącznie daje to kwotę 2,5 mln złotych.

Kompletnie wypełniony formularz zgłosze-
nia projektu osiedlowego/ogólnomiejskiego 

wraz z kartami poparcia dla zgłaszanego projek-
tu, w pierwszej kolejności należy składać w for-
mie elektronicznej (skan/zdjęcie) na adres e-mail:  
budzetobywatelski@zamosc.pl, wyjątkowo 
w formie papierowej w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem „Projekt- Budżet Obywatelski 2021” 
do Biura Obsługi Interesanta w godzinach pra-
cy Urzędu Miasta- pn, śr, czw i pt 7:30-15:00, wt. 
8:00-15:00.

Zarządzenie Nr 98/2020 Prezydenta Mia-
sta Zamość z dnia 13 maja 2020 rok wprowadza 
także możliwość wyrażenia poparcia dla dane-
go projektu w formie elektronicznej przy wyko-
rzystaniu Platformy e-PUAP.

źródło: UM Zamość

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne ser-
decznie zaprasza do zwiedzania kolejnej wysta-
wy prezentowanej w Galerii Fotografii Ratusz. 
Tym razem są to „Białe opowieści” Wojciecha 
Kapuścińskiego.

Białe opowieści to efekt kilkuletniej pracy i 
przygody z fotografowaniem zimy. Wystawa skła-
da się z białych, pozornie powiązanych ze sobą fo-
tografii. Zestaw posiada wspólną oś, powtarzają-
ce się czy korespondujące ze sobą elementy. Jest 
jednak zbiorem pojedynczych opowieści. Każda 
fotografia jest osobną historią, niezależną narracją 
i nie należy doszukiwać się zbyt silnych związków 
między pojedynczymi kadrami. Co nie oznacza, że 
nie mogą mówić o tym samym. A może o czymś 
innym, ale w podobny sposób? Te prace są jak 
utwory muzyczne na płycie czy wiersze w tomi-
ku poezji. Pod jednym wspólnym tytułem. Każda 
z nich to biała opowieść.

Wojciech Kapuściński urodził się w Zamo-
ściu (1978), jest wiceprezesem Zamojskiego To-
warzystwa Fotograficznego, absolwentem spe-

cjalizacji fotograficzno-filmowej, uczestnikiem 
wielu wystaw zbiorowych i autorem kilku wy-
staw indywidualnych. Ma na koncie publikacje, 
akceptacje, wyróżnienia oraz nagrody w konkur-
sach fotograficznych w całym kraju. Uczestniczył 
w warsztatach z Tomaszem Tomaszewskim, Tom-
kiem Sikorą, Robertem Wolańskim, Gregiem Mari-
novichem, Adamem Pańczukiem, Renatą Młynar-
czyk, Albertem Finchem, Ignacym Tokarczykiem 
a także w warsztatach z edycji fotografii prowa-
dzonych przez Aleksandra Bochenka i Grzegorza 
Ostręgę (www.workshopx.org). Ukończył także 
Kurs Fotografii Studyjnej oraz Kurs Obróbki Cyfro-
wej w Lubelskiej Szkole Fotografii. Współpracuje 
z prasą lokalną, współpracował z redakcją Zamoj-
skiego Kwartalnika Kulturalnego. Jego fotografie i 
teksty były publikowane m.in. onet.pl, interia.pl, 
rp.pl oraz serwisie polskalokalna.pl

Wystawa, która zorganizowana została dzię-
ki wsparciu finansowemu Miasta Zamość, czynna 
będzie do 15 czerwca 2020 roku.

 [materiał nadesłany]

Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej wspierają placówki oświatowe w wal-
ce z koronawirusem i pomagają w ich przygo-

towaniu do pracy w „nowym reżimie sanitarnym”. 
Do zadań Terytorialsów należy, m.in. prowadze-
nie szkoleń personelu oraz dostarczanie płynów 
do dezynfekcji do placówek.

Żołnierze 2 LBOT wspierają placówki oświatowe 
w województwie lubelskim nie tylko przez dostarcza-
nie środków dezynfekujących, ale również będą pro-
wadzić szkolenia przygotowujące personel do pracy 
w nowym „reżimie sanitarnym”. Szkolenia poprowadzą 
żołnierze, którzy swoje doświadczenie rozwijali w ra-
mach operacji „Odporna Wiosna”, wspierając samo-
rządy, opiekę medyczną oraz służby sanitarne w walce 
z koronawirusem. Przeprowadzenie szkolenia w pla-
cówce oświatowej lub online jest możliwe po zgłosze-
niu zapotrzebowania w aplikacji „Odporna Wiosna”.

Wsparcie Terytorialsów w istotny sposób 
wspomoże wysiłki dyrektorów oraz organów pro-
wadzących przedszkola i żłobki zmierzające do 
przywrócenia ich działalności oraz prawidłowego 
funkcjonowania. W ciągu zaledwie jednego dnia 
do lubelskiej Brygady OT wpłynęło blisko 20 wnio-
sków o wsparcie, m.in. z placówek z Lublina, Chełma, 
Tomaszowa Lubelskiego, Nałęczowa, Kurowa i Józefo-
wa. Dotyczą one głównie przeprowadzenia szkoleń dla 
personelu oraz dzieci z zasad bezpiecznego zacho-
wania w warunkach zagrożenia epidemicznego. 

Pełny zakres pomocy Terytorialsów dla placówek 
oświatowych obejmuje: transport, wsparcie w dezyn-
fekcji pomieszczeń i wyposażenia placówek, szkole-
nia personelu oraz dzieci, a także wsparcie w pracach 

porządkowych, wspomagających powrót do spraw-
nego funkcjonowania placówek.

Przypomnijmy, kilka dni temu samorządy lokalne 
zdecydowały o otwarciu niektórych przedszkoli i żłob-
ków. Funkcjonowanie tych placówek jest uwarunko-
wane wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarne-
go. Każda osoba dorosła wchodząca do przedszkola 
lub żłobka musi zdezynfekować ręce, rekomenduje 
się również codzienną dezynfekcję powierzchni do-
tykowych w placówce, takich jak poręcze, klamki, bla-
ty, włączniki oraz zabawki.

Na wniosek wojewodów, żołnierze WOT w ostat-
nich dniach rozdystrybuowali do przedszkoli i żłob-
ków w sumie 142 000 litrów płynu do dezynfekcji. 
Środek wiruso- i bakteriobójczy został dostarczony 
bezpośrednio do tysiąca placówek. Ponadto w środ-
ki dezynfekujące zaopatrzono 424 urzędy miast i sta-
rostw powiatowych lub wskazanych przez nich insty-
tucji. Akcja rozwożenia płynu dezynfekującego będzie 
kontynuowana w kolejnych dniach w ramach zapo-
trzebowania kierowanego przez wojewodów do Bry-
gad OT poprzez aplikację „Odporna Wiosna”.

[materiał nadesłany]

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando 
w Zamościu rozpoczęło rekrutację na rok szkolny 2020/2021.

Kandydaci do liceum mogą wybierać spośród następujących 
specjalizacji: ceramika artystyczna, fotografia artystyczna, pro-
jektowanie graficzne oraz snycerstwo. Kandydaci mogą składać 
wnioski o przyjęcie do szkoły drogą elektroniczną na adres: sekre-
tariat@lpzamosc.pl

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji aktualizowane są na 
stronie internetowej PLSP im. Bernarda Morando w Zamościu pod 
adresem: lpzamosc.pl, w zakładce REKRUTACJA.

Informacje udzielane są również pod numerem telefonu: 571 219 984.



SPRZEDAM
 X Sprzedam mieszkanie 
62 m na 2 piętrze bez-
czynszowe umeblowa-
ne na nowym osiedlu, 
tel. 881600406

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

 X Działka 22 ary Chomęciska 
Małe. Wszystkie media. 
Wydane warunki zabudo-
wy. 60000zł tel. 531362025

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

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

 X Mieszk anie  54m² w 
Zamościu, parter, ul. 
Peowiaków. Tel. 608 381 574

 X Siedlisko 21 arów, 1,5 ha 
pola w gm. Tarnawatka 
oraz las 0,75 ha w gm. 
Krasnobród. Tel. 696 815 510 

 X Działka 0,31 ha pod bu-
dowę. Tel. 515 796 951

 X Działka 700 m², bud. Centrum 
Zamościa, uzbrojona. Tel. 
509 945 093

 X Działka bud. 18 arów, Zamość 
Osiedle Królewskie, ul. 
Batorego. Tel. 664 334 746

 X Działka bud. 20 arów, 
Wólka Panieńska. Tel. 502 
226 573

 X Sprzedam parter domu, 
Zamość, ul. Waryńskiego, 
210 tys. zł. Tel. 604 333 646

 X Domek letni góralski na 
ogrodzonej działce w 
Krasnobrodzie. tel. 602 
189 760

 X Dom z budynkami gospo-
darczymi. Tel. 662 547 449

 X Działkę rolną o pow. 3 ha, 
położona przy asfaltowej 
drodze gminnej w miej-
scowości Płoskie. Tel. 504 
562 058

 X Do sprzedania: Działka w 
Sitaniec Błonie 435 z dwo-
ma domami jeden z nich 
zamieszkalny, drugi w sta-
nie surowym oraz z cztere-
ma oddzielnymi działka-
mi o łącznej powierzchni 
4,31 ha. Kontakt: annaki-
szczak3@gmail.com 

 X Lokal użytkowy 20 m² z wę-
złem sanitarnym, Zamoyskiego 
60B. Tel. 695 199 762

 X Działka bud. 16 ar, ul. 
Monopolowa w Zwierzyńcu. 
Tel. 508 414 501

 X Sprzedam grunt o pow. 
1771 m² w Zamościu przy 
ul. Północnej 14, na dział-
ce stoi dom jednorodzin-
ny (niezamieszkały). Tel. 
519 375 976

 X Las w Krasnobrodzie 1 ha, 
w ciekawej okolicy. Tel. 574 
235 637

 X Działka budowlana 930 m², 
Zamość, ul. Młyńska 21, do-
jazd dobry. Tel. 606 144 131

 X Mieszkanie 60 m², 2 poko-
je +garaż, tanio. Tel. 509 
197 282

 X Gospodarstwo rolne 7,5 
ha z budynkami murowa-
nymi w m. Lipina Stara. Tel. 
84 618 60 61

 X Sprzedam 2 działki. Tel. 84 
639 55 39 

 X PILNIE sprzedam 1 ha pola 
w Werbkowicach, pierw-
sza klasa. Tel. 696 542 226

 X Mieszkanie po remoncie 65 
m², Łabunie, ul. Lipowa 6. 
Tel. 509 197 282

 X 6 arów Sitaniec, p. Budowa 
domu i warsztatu, wszyst-
kie media. tel. 530 444 480

 X Sprzedam działkę 5 km 
od Zamościa, pow. I cena 
do uzgodnienia. Tel. 579 
298 296

 X Sprzedam dom z zabudo-
waniami w Jarosławcu. Tel. 
512 890 129 

 X Sprzedam gosp. rolne o 
pow. 6,39 ha z bud. muro-
wanymi, Udrycze Koniec. 
Tel. 503 950 053 

 X PILNIE sprzedam dom do re-
montu, Zamość - Karolówka. 
Tel. 519 819 685

 X Mieszkanie 63 m², IV pię-
tro, Werbkowice. Tel. 694 
776 946, Tel. 883 465 589

 X Działka 12 arów, Wysokie k. 
Zamościa, uzbrojona, 100 
tys. Tel. 781 868 066

 X Łabunie, działka budowla-
na 50 arów, ul. Zamojska. 
Tel. 884 373 398

 X Domek 30m² z działką, 
ogrodzona. Tel. 730 925 039

 X Działki budowlane, Sitaniec 
Wolica, asfalt, cisza, dużo 
zieleni. Tel. 792 244 198

 X Sprzedam mieszkanie 62 
m², ul. Oboźna, w pobli-
żu szkoła, przedszkole. Tel. 
662 550 643

 X Dom w Zamościu w suro-
wym stanie zamkniętym 
160 m², ul. Szwedzka. Tel. 
660 861 871.

 X Działkę budowlaną 12,5 ar 
położoną w Zamościu przy 
(bocznej) ulicy Wiejskiej, za 
DT „Łukasz”. Tel. 602 802 212

 X Działkę rolno-budowlaną 
0,30 ha Lipsko- Kosobudy. 
Tel. 798 846 084

KUPIĘ
 X Kupię mieszkanie w Zamościu. 
Jeden lub dwa pokoje. tel. 
516 877 739

 X Kupię pole w Gminie Zamość. 
Tel. 602 463 784

 X Kupię domek wraz z działką 
do zamieszkania w Zamościu 
lub okolicy, cena do 80 tys., 
ewentualnie mieszkanie. 
Tel. 739 409 674

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!

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

• Zadbany dom w Krasnobrodzie, 
działka 0,10ha, cena 390 tys. zł.

• Mieszkanie  M5 Zamość ul. Polna 
piętro 2/4, cena 350 tys. zł.

• Nowy dom w Zawadzie, działka 
0,14ha, cena 385 tys. zł.

• Nowy dom w Zamościu ul. Zagrodowa, 
cena 420 tys. zł.

• Działka 531m2 Zamość ul. Słoneczna, 
cena 130 tys. zł,

• Mieszkanie M3 Zamość ul. Brzozowa 
piętro 3/4, cena 197 tys. zł

• Mieszkanie M4 Zamość ul. Sikorskiego, 
parter, cena 290 tys. zł

• Mieszkania bezczynszowe Zamość 
ul. Traugutta i ul. Heweliusza

• Nowy dom w Krasnobrodzie działka 
0,07ha, cena 350 tys.zł.

• Domy w stanie deweloperskim, 
Zamość ul. Włościańska i ul. 
Zagrodowa

• Działki budowlane w Łabuniach, 
Łabuńkach Pierwszych, Jatutowie 
i Adamowie 

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

KUPIĘ MIESZKANIE  
W ZAMOŚCIU

 MOŻE BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ

TELEFON: 661 793 930

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca
tel. 667 513 777

NIERUCHOMOśCI

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

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

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

 X Działkę bud. Do 100 arów 
w okolicy Zamościa. Tel. 
513 375 540

 X Kupię małą działkę rekre-
acyjną albo ogródek dział-
kowy - Zamość i okolice. Tel. 
793 061 934

 X Kupię kawalerkę w Zamościu 
do II p. Lub z windą, do 40 
m², może być do remon-
tu, płacę gotówką. Tel. 531 
361 114

 X Kupię kawalerkę po remon-
cie. Tel. 84 627 52 78

 X Kupię mieszkanie do II pię-
tra, płatne od reki. Tel. 664 
927 841

 X Kupię mieszkanie w Zamościu 
do 45 m² do II piętra. Może 
być do remontu. Dobrze pła-
cę. Tel. 798 643 775

 X Kupię kawalerkę po remon-
cie, parter. Tel. 84 627 52 78

 X Łąki - ugór do 35 km od 
Zamościa, od 5 ha wzwyż. 
Tel. 785 045 036

 X Dom do rozbiórki kupię. 
Rodzina wielodzietna, ta-
nio. Tel. 785 045 036

 X Las szeroki ok. 1 ha, do ok. 
30 km od Zamościa Tel. 785 
045 036

 X Łąkę lub ugór od 4 ha 
wzwyż w jednym kawał-
ku. Tel. 785 045 036

 X Wydzierżawię dom do za-
mieszkania do 100 m kw., 
w Zamościu, parterowy. 
Tel. 609 499 780

WYNAJMĘ 
 X Wynajmę odremontowa-
ne mieszkanie z energo-
oszczędnym sprzętem, 
zmywarka, pralka itd tel. 
695 069 461

 X Szukam domu do wyna-
jęcia w Zamościu. Tel. 669 
747 294

 X Wynajmę mieszkanie w 
Zamościu. Tel. 665 225 697

 X Lokal na warsztat samo-
chodowy lub handlowy, 
Łabunie. Tel. 662 275 813

 X Stancja dla uczennic. Tel. 
508 573 993

 X Wynajmę 1 pokój w spo-
kojnej i pięknej okolicy 
Zamościa. Tel. 666 627 303

 X Szukam domu do wynaję-
cia dla rodziny w Zamościu 
lub okolicy. Tel. 737 919 849

DO WYNAJMU  
 X Wynajmę kawalerkę dla 1 
os., ul. Lwowska, Zamość. 
Tel. 782 256 537

 X Mieszkanie 2 pokoje, 50 
m². Tel. 664 882 341

 X Mieszkanie 2 pok., na 2 pię-
trze, ul. Młyńska, Zamość. 
Tel. 886 562 376

 X Pokój do wynajęcia, ul. Orla, 
600 zł - jednoosobowy, dwu-
osobowy - 500 zł/os. Dom 
z ogrom. Tel. 516 055 166

 X Lokale 95 m², Nowy Rynek 
20. Tel. 512 336 129

 X M a ł e  m i e s z k a n i e ,  u l . 
Weteranów. Tel. 84 639 81 87

 X Do wynajęcia zadbana, 
umeblowana kawalerka 
przy ul. Orzeszkowej w 
Zamościu, warunki naj-
mu do uzgodnienia. Tel. 
602 802 212 Mieszkanie 
M3 wynajmę od lutego 
Warszawa Ursynów, me-
tro. Tel. 575 664 045

 X Wynajmę stancję dla dwóch 
uczennic w centrum Zamościa 
Tel. 662 475 848 

 X Wynajmę warsztat samocho-
dowy w Zamościu z wypo-
sażeniem. Tel. 665 225 697

ZAMIENIĘ
 X Zamienię 26m -parter na 
podobne z balkonem - 1 
p. lub parter Planty, Ciepła, 
Orzeszkowa tel. 515 787 
262 Zamienię mieszkanie 
czynszowe w Zamościu, 
46 m² na podobne. Tel. 
501 617 630

 X Mieszkanie 3-pokojowe po 
kapitalnym remoncie, 45 
m², I piętro, zamienię na 
większe 65 m² do II p., oko-
lice Orzeszkowej, Oboźna, 
Wiejska. Tel. 508 874 307

 X Zamienię mieszkanie 43 
m² 1-pokojowe na 2-poko-
jowe w Zamościu. Tel. 730 
666 780

 X Pilnie zamienię kawalerkę 
(parter) na kawalerkę w 
Zamościu w okolicy Plant, 
Orzeszkowej, początek 
Kilińskiego na I piętrze z 
balkonem. Tel. 515 787 262

REKLAMA 

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. 

Grafika i DTP



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

Sprzedam 1 ha 
pola, klasa 1, 
Werbkowice. 

Tel. 696 542 226
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REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

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

www.absolutio.pl. 

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

• Mieszkanie, ulica 
Wiejska, 45,46m2, 
piwnica 3,6m2, cena 
250 000 zł

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

• Dom Kotlice Kolonia 
131m2 na działce 38a, 
Cena 150 tys. zł.

• Gospodarstwo i maga-
zyny Zawalów. Cena 
1.83mln. zł.

• Działka Lipsko Polesie 
38a. Cena 75 tys. zł.

• Wynajem młyn 
Niewirków, około 
400m2

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

• Las Zawalów 15a 12 
tys. zł

• Łąka Koniuchy 30a 12 
tys. zł

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

• Dom wolnostojący, 
Skokówka, pow. 115 
m, na działce 1061 me-
trów. Cena 370 000

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

KUPIĘ GARAŻ  
W ZAMOŚCIU  

UL. HRUBIESZOWSKA 
PRZY PEC-U.

TEL. 512-04-34-04

 X Szukam pracy jako sprzą-
taczka. tel. 690414306

 X Szukam pracy opiekunka 
osób starszych, doświad-
czenie tel. 888988582 w 
Zamościu

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

 X Szukam pracy malowane gła-
dzie panele płyta k\g inne 
remonty tel. 799 946 860

 X Szukam przy pracach wio-
sennych. Tel. 88 177 84 21

 X Mężczyzna 47 lat szuka pracy 
jako stróż, sprzątacz, ochro-
niarz, może być na pół eta-
tu, posiadam ubezpiecze-
nie o niepełnosprawności, 

umiarkowanej. Tel. 725 
161 034

 X Zatrudnię opiekunkę do star-
szej osoby - 24h/doba. Praca 
w systemie zmianowym co 
2 tyg. Miejscowość: Strzelce 
Opolskie. Tel. 796 537 743  

 SZUKAM PRACY
 PORZĄDKOWANIE OBIEKTÓW 
- DZIAŁKI, PIWNICE,STRYCHY, 

MAGAZYNY,
TEL. 536500010

Poszukujemy pracowników  
do pielęgnacji i zbioru plonów.

LOKALIZACJA: Plantacja truskawek 
i borówek w  gminie OBSZA
Oferujemy zakwaterowanie.

ZAROBKI 3500 – 5500 ZŁ
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt

608 869 918
Nie ma wymagań odnośnie wieku i płci.

Wymagamy gotowości do podjęcia pracy i zdrowia.

PRACA

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

 X Wolny b/z 50+ pozna pa-
nią do stałego związku. 
Dom, miłość, dobro. Tel. 
663 662 743

 X Poznam Panią od 25 do 
40 lat. Tel. 513 676 588

 X Kawaler 45 lat pozna pan-
nę w stosownym wieku 
w celu założenia rodzi-
ny. Tel. 697 116 785

 X Poznam wolnego i inte-
ligentnego katolika b/z. 
Ja atrakcyjna 45+ b/z po 
18.00. Tylko poważne 
oferty. Tel. 518 329 428

 X Poznam Pana 65-70 lat, 
który umie docenić drugą 

osobę, wie co to zaufa-
nie i szacunek. Wdowa 
62 lata. Tel. 516 288 442

 X Łodzianin 60+ pozna 
panią bez nałogów z 
Zamościa z lokalem. Tel. 
721 086 818

TOWARZYSKIE

http://www.absolutio.pl/


SPRZEDAM
 X Sprzedam Ogrzewacz 
wody elektryczny Galmet 
Neptun Kombi SWG (S) 
100. 90 zł. Zarzecze. Tel. 
606 409 171

 X Sprzedam betoniarkę 
110litrow Jednofazowa 
tel. 605684321

 X Cyrkolarka z heblarką 
i silnikiem 5,5 KW,szer 
heblarki 25 cm, tel. 
846393187   

 X Pralka Frania, c. 120zł, 
łózko polowe składane, 
c.100zł. Tel. 84 638 05 86

 X Telewizor Panasonic 
TX-28 MK1P, 32 cale, 
r. Prod. 99, c. 70 zł. Tel. 
572 623 102

 X Dwa fotele tapicerowane, 
tanio. Tel. 501 055 957

 X Narożnik duży, pojem-
nik na pościel, c.350 zł. 
Tel. 579 077 696

 X Śrutownik żarnowy. Tel. 
84 61 860 61

 X Sprzedam torbę spor-
tową dużą, „Prince”, c. 
35 zł. Tel. 791 137 235

 X Vidaron 9 l. do drew-
na, ochronno- dekora-
cyjny w oryginalnym 
opakowaniu. Tel. 84 
671 34 37

 X Piękna suknia ślubna, 
rozmiar 40-44, okazja. 
Tel. 605 168 003 

 X Sprzedam pralkę typu 
„Frania”, tanio. Tel. 605 
168 003

 X Trzy pralki automaty-
czne, - 350 zł, imadło 
średnie - 120 zł. Tel. 530 
486 525

 X Łóżeczko drewniane z 
materacem, kuchenka 
gazowa, zlewozmywak. 
Tel. 698 479 302

 X Dwa siedzenia konne 
- 300 zł, zegar ścien-
ny - 120 zł, imadło do 
rur, kompletne. Tel. 530 
486 525

 X Kojce szt. 2 dla psów 
- dużego i małego. 
Klatki dla gołębi szt. 
2, urządzenie do zała-
dunku bel, udźwig 4 t. 
Tel. 515 796 951

 X Parnik węglowy 100 l, 
beczka 200 l szt. 6, zam-
rażarka nowa, pralka au-
tomatyczna, bale deski 
- sosna. Tel. 515 796 951

 X Słoma w belach 120, siec-
zkarnia cala metalowa 

- nowa, WÓZ na kołach 
15 - trach z beczką 
do gnojówki. Tel. 515 
796 951

 X Silnik elektryczny 6,7 kW 
z reduktorem obrotów. 
Tel. 513 434 633 

 X Rury ściekowe 16 m, 
kanapa narożna, stół, 
krzesła, leżanka lekarska, 
waga lekarska. Tel. 696 
815 510

 X Młynek rafowy z silni-
kiem 1,5 kW, śrutown-
ik na konia, szatkowni-
ca elektryczna. Tel. 536 
772 779

 X Sprzedam pompę pali-
wową do Ursusa C-328, 
c. 350 zł. Tel. 535 424 482

 X Łóżko metalowe, szt. 
2, dąb „ w pniu”,⌀42 3 
mb, ⌀30 2,5 mb. Tel. 
505 533 878

 X Pompa do szamba 500l. 
na min., elektryczna, 3 
faz. Tel. 886 756 302

 X Zawiesia linowe 4-ha-
kowe, dł. 1,5 - 2 m, 
nieużywane. Tel. 509 
945 093

 X Farba Dulux, tropikalne 
słońce, 20 l., połowa 
ceny. Tel. 535 495 484

 X Zestaw podtynkowy 
„Grohe”, grzejnik łazien-
kowy, sedes, jak nowe. 
Tel. 84 638 59 08

 X Ule warszawskie zwykłe 
(4-letnie). Tel. 660 358 211

 X Stare zegary, duże po-
roża. Tel. 660 358 211

 X Fotel do masażu, kol-
or jasny, kremowy. Tel. 
660 358 211

 X Dwa fotele, kolor jasny, 
kremowy (lekkie). Tel. 
660 358 211

 X Szatkownica duża, ręczna, 
na 4 noże, z szufladą. 
Tel. 84 638 65 45

 X Rower damka 28”, przer-
zutki. Tel. 664 334746

 X Manekin na bluzki - tors 
damski. Tel. 609 091 561

 X Manekin stojący na 
odzież. Tel. 609 091 561

 X Wieszak na odzież - gon-
dola. Tel. 609 091 561

 X Słoma bele 120, cyrkular-
ka + 2 piły fi 80, kantów-
ka + bale i deski. Tel. 515 
796 951

 X Owies czarny, odmiana 
Gniady, 60 zł kwintal. 
Tel. 790 888 846

 X Sprzedam kpl. mebli, 
skóra, brąz 3+2+1. Tel. 
791 212 903 

 X Ziemniaki jadalne, czer-
wone, dowóz gratis. Tel. 
512 997 501

 X Skrzypce 2/4 do nauki 
dla początkujących. c. 
220 zł. Tel. 508 991 470

 X Kosę spalinową. Tel. 516 
609 403Sprzedam ziem-
niaki 100 kg/ 200 zł. Tel. 
727 325 709

 X Maszyna do szycia 
Łucznik Predom 455, 
+ wieloczynnościowa 
szafka w komplecie, 
nowa, cena do uzgod-
nienia. Tel. 796 888 085

 X Poduszka zdrowotna 
do spania (nowa) firmy 
Golden Wool, c. 25 zł. 
Tel. 796 888 085

 X Akumulator 74 Ah. Tel. 
517 055 503

 X Maszyna do szycia 
Łucznik (walizkowa), 
koncentrator tlenu, 
2 koła, 1 m średnicy, 
mikrofala, samsung. 
Tel. 881 783 838

 X Kamień z Józefowa, 
fundamenty, murow-
anie w dużych tafli. Tel. 
798 095 051

 X Z rozbiórki: ceownik 
hutniczy 10 i 16, rury 
2,5 taka, dwuteownik 
8 cali. tel. 790 889 901

 X Gitara klasyczna, uży-
wana, c. 50 zł. Tel. 84 
638 65 45

 X Wypoczynek kpl., skóra, 
3+2+1, stelaż drewno. 
Tel. 791 212 903

 X Stół i 4 krzesła, stan bdb. 
Tel. 519 448 338

 X Sokowirówka Zelmer 
800 W, Julita, mało uży-
wana, tanio. Tel. 602 
713 086

 X Lisy srebrzyste, szt. 2, 
rozm. 123 cm dł., tanio. 
Tel. 606 360 803

 X Radiotelefon do taxi, 
model HYT, nieużywany, 
tanio. Tel. 602 713 086

 X Kuchnię gazową, cena 
200 zł. Tel. 664 927 841

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

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

ZAMIENIĘ
 X Zamienię spawarkę 230 
V, 45 A na sprężarkę. Tel. 
696 453 135

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

 X Zamienię kajak wędkar-
ski na sprzęt budowla-
ny. Tel. 790 217 963

KUPIĘ
 X Drzwi wewnętrzne, 
prawe, 2 szt., proszę 
dzwonić 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 drewnia-
ny, na działkę. Tel. 720 
742 461

 X Kupię dorosłą samicę 
pawia. Tel. 604 201 213

 X Kupię skarpety wełniane 
własnej roboty i al-
oes kilkuletni. Tel. 793 
061 934

 X Kupię tanio 30 kostek 
ś w i e ż e g o  s i a n a  z 
dowozem. Tel. 530 558 450

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

 X Mały silnik spalinowy 
2,5 do łodzi, sprawny. 
Tel. 602 247 516

 X Kupię wersalkę w do-
brym stanie. Tel. 500 
083 159

 X Kupię okno dachowe, 
może być z demontażu, 
Zamość, kontakt wiec-
zorem. Tel. 507 955 372

INNE
 X Oddam wersalkę w do-
brym stanie w Zamościu 
tel. 511155208

 X Przyjmę używaną wieżę 
na płyty. Tel. 695 958 316

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

 X Oddam meble za dar-
mo. Tel. 02 253 628

 X Przyjmę za darmo uży-
wany rower męski, 

koła 28. Nie mam za co 
kupić. Tel. 695 958 316

 X Oddam za darmo tap-
czanik jednoosobowy, 
w stanie dobrym. Tel. 
602 802 212

 X Oddam gruz w Zamościu. 
Tel. 605 551 413

 X Przyjmę ziemię z wyko-
pu. Tel. 518 310 895

 X Przyjmę ziemię i gruz. 
Zamość,  ul.  Fredr y 
(boczna Lipskiej). Tel. 
505 635 746

 X Przyjmę gruz, płyty bet-
onowe, itp. Dębowiec 
k. Zamościa. Tel. 785 
045 036

 X O d d a m  s a d  w  d z -
ierżawę, bezpłatnie. 
Przewaga leszczyny. 
Tel. 600 686 563

 X Pilnie potrzebuję me-
bli kuchennych uży-
wanych, za darmo. Tel. 
695 958 316

 X Oddam tapczan jed-
noosobowy. Tel. 604 897 
651

 X Oddam gruz. Tel. 691733 
673

 X Pilnie potrzebuję za dar-
mo pralki, mam trud-
ną sytuację pieniężną. 
Tel. 695 958 316

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 

Różne

 X Sprzedam felgi alum-
iniowe 17do wolksva-
gena w stanie dobrym. 
Tel. 536065484

 X Szukam czesci do syre-
ny i wsk lub w całości sy-
rena i wsk dokumenty

 X 518485280
 X Ciągnik CV-330, Tel 666 
865 514

 X Głowicę Ursus Zetor 6 
cylindrów, nowa. Tel. 
728 641 138

 X Kopaczkę konną - 200 
zł, skuter - 200 zł. Tel. 
530 486 525

 X Hak do Forda Galaxy. 
Tel. 515 796 951 

 X Alufelgi z oponami, zi-
mowe 205/55/16 VW 
Szaran. Tel. 510 831 706

 X Sprzedam Passat B4, 
1996. Tel. 692 796 377

 X Opony 13, 14,15 - stki, fe-
lgi różne. Beczki 200-li-
trowe, wóz z beczką do 
gnojówki + pompa gra-
tis. Tel. 515 796 951

 X Kopaczka do ziemnia-
ków, zgrabiarka 7-mka, 
opryskiwacz, opielacz 3 - 
rzędowy, urządzenie do 
załadunku - oryginał do 
ciągnika. Tel. 515 796 951

 X BMW 316 compact, 
2002 r., c. 4800 zł. Tel. 
534 368 019

 X Sprzedam alufelgi z opo-
nami, letnie, 14” kom-
plet, c. 800 zł. Tel. 668 
844 362

 X Części używane, Ford 
Galaxy 1998 r. Tel. 515 
796 951

 X Sprzedam Renault „Thalia”, 
2002 r., tanio. Tel. 503 
539 558

 X BMW 316, 2002 r., c. 6000 
zł. Tel. 534 368 019

 X Renault Clio 1,5 DCi, 
2006 r. (tanio). Tel. 660 
358 211

 X Opel Astra 1600 cm3, 
benzyna+gaz, 1999 r., 

combi, ubezp. i przegl.- 
grudzień 2021 r. Tel. 516 
901 882

 X Zderzaki do Passata, 
B#, stan dobry. Tel. 517 
055 503

 X Pompa paliwowa, nowa, 
oryginał, Białoruś. Tel. 
886 756 302

 X Bagażnik samochodowy, 
„Skoda”. Tel. 84 68 59 08

 X Toyota Yaris 1,3 Verso, 
2005 r., Zamość. Tel. 505 
987 592 

 X Sprzedam VW Passata 
1.9 stan dobry, 93 r., 
Zamość. Tel. 518 236 810

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE


