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Jedenaste: Nie wyrzucaj!Jedenaste: Nie wyrzucaj!

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

Turystyka z Pasją...Turystyka z Pasją...

Ulotki, broszury, wizytówki, 
stare kalendarze, foldery, 
zaproszenia, plakaty, bile-

ty to tylko część z tzw. Dokumen-
tów Życia Społecznego, które po 
spełnieniu swojej funkcji najczę-
ściej lądują w  pojemniku na ma-
kulaturę lub w piecu. Nie wszyscy 
bowiem wiedzą, a część zapomina 
(stąd to  przypomnienie), że są to 
„nad złoto droższe” skarby. 

Bogaty zbiór takich skarbów 
posiada Czytelnia Regionalna 
Książnicy Zamojskiej, w której gro-
madzi się i udostępnia bogatą lite-
raturę regionalną XIX i XX-wieczną, 
związaną z  historią i  teraźniejszo-
ścią Zamojszczyzny. Zbiór ów sta-
nowią m.in. książki, czasopisma re-
gionalne i lokalne, artykuły z czaso-
pism i  zbiory specjalne np. mapy, 
pocztówki czy ekslibrisy.

Czytelnia, dla regionalistów, 
pasjonatów lokalnej historii i  do-
kumentalistów teraźniejszości jest 
swego rodzaju świątynią, żeby nie 
powiedzieć kopalnią. Bo choć moż-
na się tu dokopać do owych skar-
bów, to z  uwagi na miejsce towa-
rzyszą tej odkrywczej czynności ci-

sza i spokój. Jest tu prawie wszyst-
ko na niemal każdy temat. Wystar-
czy przyjść – i zatracić się na długie 
godziny. 

Kolekcja jest na bieżąco uzu-
pełniana – o   stały dopływ nowo-
ści i rzeczy archiwalnych dbają pra-
cownicy biblioteki, znajomi tychże, 
ale też Regionaliści, pasjonaci świa-
domi ulotności rzeczy… czytelnicy 
i sympatycy. Wciąż liczymy na Pań-
stwa wsparcie. Dziękując jednocze-
śnie za dotychczasową współpracę. 

Książnica Zamojska udostęp-
nia zbiory (ich liczba wciąż rośnie) 
w  ramach Biblioteki Cyfrowej ht-
tp://cyfrowa.biblioteka.zamosc.pl/
dlibra.  Liczba publikacji w  kolek-
cji, na dzień 10 lipca, to 4074 zdigi-
talizowane jednostki prezentowa-

ne w podziale na kolekcje:  Księgo-
zbiór Rodziny Zamoyskich, Wydaw-
nictwa Drukarni Akademii Zamoj-
skiej, Dziedzictwo Regionu, Podo-
minikański Księgozbiór z  Krasno-
brodu, 440 lat miasta Zamość i Ko-
lekcje tematyczne. To niewyczerpa-
ne źródło wiedzy o  Zamościu, Za-
mojszczyźnie, ludziach, zabytkach, 
wydarzeniach. 

Z  uwagi na to, że większość 
z  nas stale dokądś i  za czymś pę-
dzi i  nie bardzo ma czas, by prze-
glądać digitalizowane zasoby, zro-
dził się pomysł utworzenia Czer-
paka Zamojskiego. Znajdziecie go 
Państwo na nowej stronie Książnicy  
www.bibliotekazamosc.pl Czer-
pak ma być docelowo zbiorem wie-
dzy o  Zamościu i  Zamojszczyźnie, 
punktem wyjścia do poszukiwań 
i badań. Swego rodzaju spisem tre-
ści wszystkiego tego, co dotyczy 
regionu.

Na początek sięgamy po Za-
mojskie Lato Teatralne, które ob-
chodzi w tym roku jubileusz 45-le-
cia istnienia. Historia tego oso-
bliwego wydarzenia, to temat na 
osobny artykuł. Zainteresowanych 

zapraszam do Czytelni na Kamien-
ną. Tymczasem skupmy się na po-
kłosiu ZLT. Plakaty, afisze, zapro-
szenia itp. to jedne ze skarbów, ja-
kie można znaleźć w Czytelni Re-
gionalnej. Miałem przyjemność 
przejrzeć kolekcję zgromadzoną 
w  Książnicy. Potrzeba podziele-
nia się zbiorami to efekt zachwy-
tu nad kolekcją. Za zgodą Dyrek-
tora Zamojskiego Domu Kultury 
zamieszczamy kilka zdjęć tej jakże 
wartościowej kolekcji. Każda część 
tego wydarzenia to atrakcyjny ma-
teriał do badań, analiz i tworzenia 
własnych kolekcji. Można zacząć 
od 45. edycji. Plakaty i ich autorzy, 
pocztówki, afisze, aktorzy, zapro-
szenia plus oczywiście fotogra-
fie z  wydarzeń – przyjdź, zobacz, 
obejrzyj, kolekcjonuj. Buduj z  na-
mi ten osobliwy zbiór regionaliów. 

Rozejrzyj się drogi Czytelniku 
wokół siebie i pamiętaj o nas – nie 
wyrzucaj. 

Piotr Piela
Dział Udostępniania 
Książnica Zamojska  

im. Stanisława Kostki  
Zamoyskiego w Zamościu

Wraz z nastaniem lipca 
członkowie Turystyki z Pa-
sją zwarli szeregi i rozpo-

częli realizowanie zaplanowanych 
na wakacje atrakcji. Mimo obostrzeń 
związanych z pandemią koronawiru-
sa COVID-19 udało nam się dostoso-
wać ofertę do panujących przepisów. 

Już w połowie czerwca otworzyli-
śmy odświeżoną wystawę kostiumów 
historycznych „Modny Zamość” 440 
lat zamojskiej mody. Z okazji rocznicy 
lokacji miasta tworząc wystawę w bie-
żącym roku staraliśmy się położyć na-
cisk na historię nam najbliższą. Dzięki 
hojności Zamościan mogliśmy wyeks-
ponować na wystawie suknie ślubne, 
ubranka do chrztu czy mundur kom-
batancki. Ciekawostką wystawy jest 
też najstarszy eksponat czyli orygi-
nalna góra od sukni z lat 1890-1900. 
Wystawę można zwiedzać od wtor-
ku do niedzieli w godzinach 15 i 16 ra-
zem z przewodnikiem lub indywidu-
alnie. O 17, również od wtorku do nie-
dzieli można przespacerować się do 
Parku Miejskiego i odwiedzić tam Ko-
jec w którym już od kilku lat jest eks-
ponowana makieta Zamościa a nasi 
przewodnicy opowiadają ciekawostki 
związane z miastem.

W każdy czwartek wakacji dzię-
ki wsparciu Urzędu Miasta Zamość 
zapraszamy na Czwartki z Moran-
dem, bezpłatne zwiedzania Zamościa 
szlakiem architektury miasta z okazji 
440-lecia lokacji. Zwiedzanie rozpo-
czyna się o godzinie 11.00 przy scho-
dach Ratusza, oprowadza przewodnik 
w stroju historycznym.

W piątki, soboty i niedziele wraz 
z Biurem Turystycznym QUAND za-
praszamy na lekkie, łatwe i przyjemne 
Zwiedzaj z nami Zamość czyli zwie-
dzanie z przewodnikiem w stroju hi-
storycznym najważniejszych obiektów 
na starym mieście. Zbiórka uczestni-
ków na Rynku Wielkim przy restaura-
cji Ormiańskie Piwnice o godz. 11.30 
i 15.00. Koszt uczestnictwa 18 zł od 
osoby.

Natomiast w piątki i soboty o 18.30 
zapraszamy do Kazamaty Wschod-
niej Bastionu II (najłatwiej dostać się 
tu przez Rynek Wodny, Furtę Wodną i 
po prawej stronie jest wejście do kaza-
maty) zapraszamy na Legendy Daw-
nego Zamościa dwie inscenizację in-
spirowane XVII wieczną historią oblę-

żeń miasta. W piątki zobaczyć można 
Legendę Stołu Szwedzkiego a w sobo-
ty Przekazanie Okupu Chmielnickiemu. 
Wstęp na inscenizacje wolny.

Jeśli ktoś lubi dreszczyk emocji to 
w piątki i soboty zapraszamy na Noc-
ne Zwiedzanie Zamościa. Nocą mia-
sto zwiedza się zupełnie inaczej a i ma-
my dla Państwa przygotowane dodat-
kowe atrakcje, jak na przykład degu-
stacja przepysznych zamojskich ce-
bularzy od Piekarni Grela, której wy-

pieków można spróbować nie tylko na 
naszym zwiedzaniu ale także zakupić 
chociażby w Cebularzu Zamojskim 
przy Rynku Wielkim na ulicy Staszica 
19. Zbiórka uczestników zwiedzania o 
godz. 21.00 przy kotwicy na Rynku Sol-
nym, koszt uczestnictwa 30 zł od oso-
by, oprowadza jak zawsze u nas prze-
wodnik w stroju historycznym.

Serdecznie zapraszamy

Dominika Lipska – Turystyka z Pasją

Poseł Jarosław Sachajko serdecznie zapra-
sza na spotkanie otwarte z Januszem Za-
górskim, dziennikarzem, publicystą, za-

łożycielem i prezenterem Niezależnej Telewizji 
[NTV], który postuluje wdrażanie wielorakich 
inicjatyw obywatelskich. Od kilkudziesięciu lat 
edukuje i  uświadamia obywateli w  obszarze 
ich kompetencji obywatelskich, ponadto inicju-
je i prowadzi niekonwencjonalne oddolne dzia-
łania zmierzające do stworzenia realnego na-
rzędzia, które pomogłoby Polakom efektywnie 
wpływać na polityków, owym narzędziem jest 
WIR – Weto + Inicjatywa + Referendum. Piątko-
we spotkanie Ludzi Wolnych w  Zamościu po-
święcone będzie aktualnej sytuacji w  Polsce 
i  na świecie. Janusz Zagórski omówi również 
zagadnienia związane z NWO (Nowy Porządek 
Świata), który jest przedmiotem szczególnego 
zainteresowania wielu środowisk. Nadto Dzien-
nikarz opowie nam również o  aktualnym sta-
nie prawnym światowego i  polskiego systemu 
szczepień obowiązkowych. 

https://bibliotekazamosc.pl/


Plac Wolności i  Plac M. Stefanide-
sa zostały (8.07) przekazane firmie 
STRABAG Sp. z  o. o. – wykonawcy 
projektów pn. Remont konserwa-
torski – Przebudowa Placu Melchio-

ra Stefanidesa wraz z odcinkiem uli-
cy Łukasińskiego w  Zamościu oraz 
Remont konserwatorski- Przebudo-
wa Placu Wolności wraz z odcinkiem 
ulicy Kościuszki oraz odcinkiem uli-
cy Okopowej w Zamościu.

Umowy na realizację zadań zo-
stały podpisane 1 lipca. Projekty re-
alizowane przez Miasto Zamość, ma-
ją dofinansowanie z  Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Teraz wykonawca w  uzgodnieniu 
z  Miastem, przygotowuje projekt tym-
czasowej organizacji ruchu, który okre-

śli jakie fragmenty placów i w jakim ter-
minie, będą wyłączane z ruchu.

– Na pewno nie dopuścimy do sytu-
acji, w której oba place, zarówno Stefani-
desa jak i Wolności, będą zamknięte w tym 
samym czasie. Wykonawca zaplanuje pra-
ce w taki sposób, aby zmotoryzowani mo-
gli z nich korzystać na zmianę, oczywiście 
z utrudnieniami wynikającymi z charakte-
rystyki prowadzonych prac budowlanych - 
wyjaśnia dyrektor Zarządu Dróg Grodz-
kich w Zamościu Marcin Nowak.

Realizacja obu projektów zakończy 
się w listopadzie 2021 r.

Źródło: UM Zamość

Wicepremier Jacek Sasin, Pełnomocnik Prawa 
i Sprawiedliwości w Okręgu nr 7, złożył wnio-
sek o usunięcie z szeregów partii trzech rad-

nych powiatu hrubieszowskiego. Chodzi o  Starostę 
Hrubieszowskiego Anetę Karpiuk, Wicestarostę Marka 
Katę i radnego powiatowego Marcina Zająca.

"Podjąłem decyzję o  złożeniu wniosku o  usunięcie 
z szeregów w partii Anety Karpiuk, Marka Katy, Marci-
na Zająca, sprawujących, z rekomendacji PiS, funkcję 
radnych powiatowych w powiecie hrubieszowskim.” 
– poinformował we wtorek (7.07)  za pośrednic-
twem mediów społecznościowych pełnomocnik 
tego okręgu wicepremier Jacek Sasin.

– “Ich działalność naruszyła linię polityczną 
PiS. W  trakcie głosowania w  sprawie odwo-
łania Starosty hrubieszowskiego (Maryli 
Symczuk – przyp. red.) poparli wniosek 
o  jego odwołanie, złożony przez opo-
zycyjny klub PSL. Ich decyzja motywo-
wana z niskich pobudek, chęci uzyska-
nia dla siebie korzyści w postaci stano-
wisk, jest istotnym naruszeniem zasad 
współpracy obowiązujących w  par-
tii Prawo i  Sprawiedliwość. Podwa-
żyła zaufanie wyborców, którzy swo-
imi głosami opowiedzieli się za fun-
damentalną zmianą jakości rządzenia 
samorządem i  przerwaniem sprawo-
wania władzy przez skompromitowa-
ny, lokalny układ.”  – tłumaczy w  opu-

blikowanym przez siebie komunikacie Jacek Sasin i doda-
je, że w strukturach partii nie ma miejsca na działania, któ-
re mogą zachwiać wiarą wyborców w naszą determinację 
do realizowania zobowiązań wyborczych, a w szczególno-
ści podnoszenia standardów rządzenia.

Decyzja wicepremiera dotyczy sytuacji, która mia-
ła miejsce podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu Hru-

bieszowskiego. Wtedy to głosowano nad wnioskiem 
o odwołanie Starosty Hrubieszowskiego Maryli Sym-
czuk (PiS). Wniosek ten złożyli radni z klubu PSL. Za 
odwołaniem starosty Symczuk głosowało 8 rad-
nych PSL i czworo radnych PiS (oprócz członków PiS: 
Anety Karpiuk, Marka Katy i Marcina Zająca, w gro-
nie tym był także radny Tomasz Ożóg, który formal-

nie nie jest członkiem PiS, a startował jedynie z li-
sty tej partii).

Po udanym przewrocie, radni podzie-
lili się stanowiskami. Jeszcze na tej sa-
mej sesji nowym starostą wybrano Ane-
tę Karpiuk, dotychczasowa szefowa Ra-
dy Powiatu. Wicestarostą został Marek 
Kata.  Stanowiska stracił cały Zarząd 
Powiatu. Miejsce dotychczasowych 
członków zarządu zajęli: Andrzej 
Barczuk i  Paweł Augustynek (oby-
dwaj PSL) oraz Tomasz Ożóg (rad-
ny z  poparcia PiS).  Nowym szefem 

Rady Powiatu został Michał Miścior, 
a  jego zastępcami Józef Kuropatwa 

i Stanisław Staszczuk (wszyscy trzej PSL).

Ministerialne rozdanieMinisterialne rozdanie Maseczki zza kratMaseczki zza krat

Zmodernizują oświetlenieZmodernizują oświetlenie

Weekendowy PIT w WysokiemWeekendowy PIT w Wysokiem

Gmina Zamość pozyskała ponad 
1,4 mln złotych na modernizację 
oświetlenia ulicznego. Dofinan-

sowanie projektu pochodzi ze środ-
ków unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu ogółem wynosi 
2  129  532,10 zł, wydatki kwalifikowane 
1 730 826,91 zł, wnioskowane dofinan-
sowanie 1 471 202,86 zł.

Jak informuje samorząd – w ra-
mach realizacji projektu zostanie zmo-
dernizowanych 744 istniejących punk-
tów świetlnych ma terenie Gminy Za-
mość, poprzez wymianę 751 sztuk 
opraw oświetleniowych wraz z osprzę-
tem. Zastosowane zostaną nowocze-

sne oprawy wykorzystujące techno-
logię LED, skonstruowane w taki spo-
sób, by jak najefektywniej wykorzy-
stywać strumień światła. Ponadto pro-
jekt zakłada zastosowanie komplekso-
wego systemu inteligentnego sterowa-
nia oświetleniem poprzez autonomicz-
ną regulację mocy w oprawach. Reali-
zacja projektu przyczyni się do uzyska-
nia oszczędności pobranej energii elek-
trycznej rzędu 59,98%.

Głównym celem projektu jest 
zmniejszenie emisji szkodliwych sub-
stancji do atmosfery poprzez zmniej-
szenie wykorzystania energii elektrycz-
nej na potrzeby oświetlenia ulicznego 
w Gminie Zamość.

źródło: UG Zamość

Z  dniem 11.07.2020 r. w  siedzibie 
Gminnego Ośrodka Kultury Gmi-
ny Zamość w  Wysokiem wystar-

tował weekendowy Punkt Informa-
cji Turystycznej. Na jego uruchomie-
nie wpłynęła coraz większa popular-
ność nowej ścieżki rowerowo-pieszej 
wzdłuż gruntownie wyremontowanej 
drogi wojewódzkiej 837, zwłaszcza na 
odcinku od Sitańca do Nielisza. Punkt 
w  wakacje będzie czynny w  weeken-
dy. W  przeddzień otwarcia punktu 
obok ośrodka stanęła też samoobsłu-
gowa stacja obsługi rowerów.

Nowy gminny Punkt Informacji 
Turystycznej poprowadzą pracowni-
cy Gminnego Ośrodka Kultury Gminy 
Zamość. Punkt będzie czynny w  każ-
dą wakacyjną sobotę i niedzielę w go-
dzinach 10:00 – 16:00. Uruchomienie 
go w Ośrodku Kultury w Wysokiem po-
zwoli turystom i miłośnikom wypadów 
rowerowych nie tylko zasięgnąć infor-
macji o innych atrakcjach w Gminie, ale 
także bezpłatnie skorzystać z  toalety, 

zwłaszcza że baza „przystanków” dla 
rowerzystów wzdłuż nowej trasy jest 
jeszcze słabo rozwinięta.

Ponadto, od 10 lipca przy wejściu 
do ośrodka funkcjonuje samoobsługo-

wa stacja naprawy rowerów. Solidna 
metalowa kolumna pozwala na pom-
powanie kół, kontrolę ciśnienia w  dęt-
kach i  drobne naprawy z  użyciem klu-
czy płaskich, nastawnych i  imbuso-
wych, a  łyżka do opon umożliwia na-
wet wymianę uszkodzonej dętki. Dru-
ga taka stacja w Gminie Zamość stoi już 
w Wierzchowinach przy trasie gminnej 
ścieżki rowerowej. W  sumie w  pierw-
szych dniach lipca w  regionie przyby-
ło 13 takich stacji w  gminach zrzeszo-
nych w ramach Lokalnej Grupy Działa-
nia „Nasze Roztocze”, bo to właśnie LGD 
pozyskało na ten cel fundusze unijne.

Dokładny adres nowego  
PITGZ w Wysokiem:

Punkt Informacji Turystycznej 
Gminy Zamość (PITGZ)

Gminny Ośrodek Kultury Gminy  
Zamość z/s w Wysokiem

Wysokie 154, 22-400 Zamość

Materiał nadesłany

W ramach akcji„Resort Spra-
wiedliwości Pomaga” kolej-
ne maseczki ochronne uszy-

te przez więźniów trafiły w piątek 
(10.07) do mieszkańców i pracowni-
ków Domu Pomocy Społecznej przy 
ul. Żdanowskiej w Zamościu. W prze-
kazaniu maseczek udział wzięli: Mar-
cin Romanowski – Podsekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik 
oraz ppłk Jacek Zwierzchowski – Dy-
rektor Zakładu Karnego w Zamościu.

„Resort Sprawiedliwości Pomaga” 
to akcja realizowana we współdziała-
niu ze Służbą Więzienną, w którą zaan-
gażowało kilkadziesiąt zakładów kar-
nych w całym kraju. Zakład Karny w Za-
mościu również bierze w niej udział.

– Osoby, które popełniły wiele zła 
potrafią też zaangażować się w tak do-
bre inicjatywy i przyczyniać się do te-
go, że wspólnie przezwyciężamy okres 
pandemii. Dom Pomocy Społecz-

nej na ul. Żdanowskiej przeżył trud-
ny okres. Tutaj było wiele osób zaka-
żonych. Wspólnie z Panem Prezyden-
tem Andrzejem Wnukiem angażowa-
liśmy się w to, by więźniowie szyli ma-
seczki. Otrzymaliśmy od miasta mate-
riał na kombinezony, które również zo-
stały uszyte w tutejszym zakładzie kar-
nym dla Domu Pomocy przy ul. Żda-
nowskiej. To pokazuje, jak ważna jest 
współpraca na rzecz osób, które tej po-
mocy najbardziej potrzebują. – mówi 
Wiceminister Sprawiedliwości Marcin 
Romanowski.

Dyrektor Zakładu Karnego w Za-
mościu ppłk Jacek Zwierzchowski 
zwraca uwagę, że akcja ta ma  duże 
znaczenie także w procesie resocjaliza-
cji więźniów.

– Osadzeni szyjąc maseczki czują 
się potrzebni, uczą się empatii, szacun-
ku dla zdrowia i życia innego człowieka 
oraz niesienia pomocy w trudnych cza-
sach. – podkreśla ppłk Zwierzchowski.

Samorząd na drogiSamorząd na drogi

7 lipca 2020 r. oficjalnie oddano 
do użytku kolejne 18,6 km dróg 
powiatowych przebudowanych 

z  udziałem środków rządowych w  ra-
mach drugiej edycji Funduszu Dróg 
Samorządowych.

W  spotkaniu udział wzięli: Stani-
sław Grześko – Starosta Zamojski, Bo-
lesław Gzik -Wicewojewoda Lubel-
ski, Jerzy Chróścikowski – Senator RP, 
Sławomir Zawiślak – Poseł RP na Sejm 
oraz Krzysztof Gałaszkiewicz – Radny 
Sejmiku Województwa Lubelskiego, 
a  także Radni Rady Powiatu w  Zamo-
ściu – Sławomir Kugiel, Krzysztof Ko-
strubiec, Janusz Brzozowski, Zenon 
Kupiec. Gospodarzami byli Wójt Gminy 
Grabowiec –Bartosz Popek i Wójt Gmi-
ny Sitno – Krzysztof Seń.

Odebrane drogi zrealizowane zosta-
ły w  ramach dwóch zadań inwestycyj-
nych na przełomie 2019-2020:

Przebudowa dróg powiatowych 
nr 3241L Wolica Uchańska – Majdan 
Żukowski – Sitno w  m. Rozdoły, Ja-
nówka, Kol. Sitno i  nr 3244L Czołki 
– Kornelówka – dr. pow. 3241L w  m. 
Czołki, Kornelówka, Kol. Sitno– ciąg 
drogowy długości łącznie 10,8 km stano-
wi dogodne połączenie 3 gmin: Miączy-
na, Sitna, Zamościa, umożliwiając szyb-
ki dostęp mieszkańcom do siedzib gmin 
wiejskich i poprzez DW 843 do Miasta Za-
mość i Miasta Chełm;

Całkowita wartość robót: 
6.248.508,36 zł.

Wykonawcą robót było Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych Sp. z  o.o. 
w Zamościu.

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3230L Skierbieszów – Grabowiec – 
Hrubieszów na odcinku Wolica Uchań-
ska – Grabowiec Góra (etap II)– odci-
nek dł. ok. 7,8 km stanowiący kontynu-
ację inwestycji, która w  etapie pierw-

szym (2018r., dofinansowanie PROW 
2014-2020) dotyczyła przebudowy po-
czątkowego odcinka Skierbieszów – Gra-
bowiec. Razem wykonane zostało 14,8 
km tej drogi. Przebudowana droga dzię-
ki bezpośredniemu połączeniu z DW 843 
stanowi ważny ciąg komunikacyjny łą-
czący dwa sąsiednie powiaty: zamojski 
i hrubieszowski.

Całkowita wartość robót: 
4.895.289,35 zł.

Wykonawcą robót było Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe SADEX Janusz Sa-
dlik, Kolonia Sitno.

Zakres robót na ww. drogach obej-
mował m. in. wykonanie nowej na-
wierzchni, uformowanie poboczy, od-
tworzenie rowów przydrożnych i oczysz-
czenie przepustów, przebudowę zjaz-
dów oraz skrzyżowań, a  także miejsco-
wo chodnik przy drodze 3241L. W ramach 
projektu wykonana została również wy-
miana oznakowania pionowego, odtwo-
rzenie oznakowania poziomego oraz 
wprowadzono oznakowanie aktywnego 
przejścia dla pieszych wraz z jego oświe-
tleniem na najbardziej uczęszczanych 
przejściach dla pieszych – po jednym na 
każdym zadaniu.

Całkowita wartość robót na za-
daniach wyniosła ponad: 11,1 mln zł, 
z czego dotacja celowa z budżetu pań-
stwa: 6,1 mln zł.  W proces inwestycyjny 
włączyły się również Gminy, po terenie 
których przebiegają przedmiotowe dro-
gi i  współfinansowały zadania w  latach: 
2019-2020 w łącznych kwotach: gm. Gra-
bowiec – ponad 1.101 tys. zł oraz gm. 
Sitno – ok. 1.406 tys. zł.

Z  nowych nawierzchni korzysta-
ją mieszkańcy gmin: Miączyn, Sitno, Za-
mość, Skierbieszów i Grabowiec oraz licz-
ni turyści odwiedzający Zamojszczyznę.

źródło, foto.: Powiat Zamojski

Będą utrudnienia w ruchu Będą utrudnienia w ruchu 
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Przed nami wspaniała literacka uczta. Festi-
wal Stolica Języka Polskiego już po raz VI za-
wita na Roztocze. Pierwszego dnia – w  nie-

dzielę, 2 sierpnia – zagości w Zamościu, a w kolej-
nych dniach – od 3 do 8 sierpnia – festiwalowe wy-
darzenia odbywać się będą  w  Szczebrzeszynie. 
Jak zawsze na Festiwalu nie zabraknie spotkań au-
torskich, widowisk teatralnych, wystaw, koncer-
tów, a towarzyszyć nam będą wyśmienici pisarze, 
artyści, krytycy. Nowy Kurier Zamojski ma przy-
jemność po raz kolejny być patronem medialnym 
wydarzenia.

Szczegóły tegorocznej edycji festiwalu Stolica 
Języka Polskiego przedstawiono w poniedziałek, 6 
lipca w  Urzędzie Miejskim w  Szczebrzeszynie. 
W konferencji pasowej udział wzięli: Henryk Ma-
tej – Burmistrz Szczebrzeszyna, Andrzej Wnuk – Pre-
zydent Miasta Zamościa, Stanisław Grześko – Staro-
sta Zamojski, Stanisław Kowalczyk – Dyrektor Biłgo-
rajskiego Centrum Kultury, Piotr Duda – dyrektor Fe-
stiwalu Stolica Języka Polskiego, Justyna Sobolew-
ska – kuratorka programu głównego Festiwalu Sto-
lica Języka Polskiego, Leszek Mądzik- reżyser, sceno-
graf, twórca Sceny Plastycznej KUL.

Inicjatorzy przedsięwzięcia podkreślają, że mi-
mo wyjątkowych okoliczności, tegoroczna edycja 
Festiwalu odbędzie się w  tradycyjnej formie. Festi-
walowe spotkania i widowiska, z małymi wyjątkami, 
realizowane będą na żywo.

– Kilka z naszych spotkań zrealizujemy, co prawda 
jedynie w formie online, ale z większością pisarzy i ar-
tystów zobaczymy się na żywo. Co ważne tegorocz-
na Mała Stolica Języka Polskiego, czyli sekcja dziecię-
ca, odbywać się będzie od 3 do 5 sierpnia a  wydarze-
nia programu głównego – od 5 do 8 sierpnia. Na po-
dział ten zdecydowaliśmy się ze względu na aktualne 
zalecenia dotyczące organizacji imprez kulturalnych, 
wprowadzające ilościowe limity publiczności – do 150 
osób. Z tego też powodu na nasze wydarzenia być mo-
że obowiązywać będą wcześniejsze, mailowe rezerwa-
cje – o ostatecznej decyzji w tej sprawie poinformujemy 
20 lipca. – mówią organizatorzy festiwalu.

Patronem tegorocznej edycji Festiwalu jest Cy-
prian Kamil Norwid – wybitny twórca romantyczny, 
poeta, prozaik, dramatopisarz, rzeźbiarz i rysownik, 
który w centrum uwagi stawiał zwykłego człowieka 
umieszczonego w  problematyce uniwersalnej. Bę-
dziemy sięgać do jego niełatwej, wymagającej twór-
czości, wyprzedzającej swoją epokę, pochylimy się 
też nad bolesną biografią poety.

Gośćmi tegorocznej edycji Festiwalu  
będą m.in.:

Stanisław Baj, Justyna Bargielska, Justyna Bed-
narek, Edwin Bendyk, Wojciech Bonowicz, Jerzy Bral-
czyk, Teresa Budzisz- Krzyżanowska, Elżbieta Che-
rezińska, Sylwia Chutnik, Stefan Chwin, Józef Fert, 
Grzegorz Gauden, Jarosław Gajewski, Mikołaj Gryn-
berg, Sebastian Grzywacz, Iwona Hoffman, Eliza Kąc-
ka, Grzegorz Kasdepke, Izolda Kiec, Magdalena Kłos- 
Podsiadło, Emilia Komarnicka- Klynstra, Maja Komo-
rowska, Wawrzyniec Konarski, Marta Kopyt, Dariusz 
Kowalski, Ryszard Koziołek, Janusz Kukuła, Maciej Li-

bich, Mikołaj Łoziński, Grażyna Lutoslawska, Pauli-
na Małochleb, Mira Marcinów, Patryk Matela, Leszek 
Mądzik, Zygmunt Miłoszewski, Wiesław Myśliwski, 
Włodzimierz Nahorny, Michał Nogaś, Michał Ogórek, 
Dominika Ostałowska, Marek Pasieczny, Andrzej Pe-
ciak, Maciej Robert, Paweł Rodak, Joanna Rusinek, 
Michał Rusinek, Barbara Sadurska, Dominika Sło-
wik, Justyna Sobolewska, Paweł Śpiewak, Filip Sprin-
ger, Nula Stankiewicz, Sylwia Stano, Katarzyna Sto-
parczyk, Janusz Strobel, Mariusz Szczygieł, Wojciech 
Szot, Jerzy Trela, Adam Wajrak, Agnieszka Wolny-
-Hamkało, Adam Woronowicz, Marcel Woźniak, Bo-
gusław Wróblewski, Jan Zieliński, Jakub Żulczyk.

Kuratorką programu głównego jest Justyna So-
bolewska, a kuratorkami sekcji dziecięcej – Magda-
lena Kłos-Podsiadło i  Katarzyna Stoparczyk, które 
propozycje dla najmłodszych konstruowały z myślą 
o rozwijającej, twórczej zabawie, ale też zaleceniach 
dotyczących dystansu społecznego. Będzie więc 
kreatywnie i rodzinnie, ale również bezpiecznie.

– Planowane miejsca dla publiczności uwzględ-
niają niezbędne odstępy, zapewnimy też środki dezyn-
fekcyjne, a w naszym zespole jest specjalny koordyna-
tor do spraw sanitarnych. Dołożymy wszelkich starań, 
by nowe zasady organizacyjne umożliwiły nam bez-
pieczne wspólne przebywanie na żywo, a  jednocześ-
nie zwiększymy naszą obecność online. Będzie wię-
cej transmisji ze spotkań, a  niektóre z  nich zaoferuje-
my tylko jako rejestrację wideo. W  obecnych okolicz-
nościach takie rozwiązanie wydaje nam się optymalne, 
bo uwzględnia i ostrożność, i chęć bycia razem. – pod-
kreślają organizatorzy festiwalu.

Program VI edycji  
Festiwalu Stolica Języka Polskiego.

Niedziela w  Zamościu 2.08 – Dzień Zamojski – 
Rynek Wodny w Zamościu

9.00-11.00 Zagadkowa Niedziela – Autorska audycja 
Katarzyny Stoparczyk
11.15-12.15 Spotkanie autorskie z GrażynąLutosławską
12.30-13.30 Spotkanie autorskie z Wawrzyńcem Ko-
narskim o języku IRA
14.00-15.15 Spotkanie autorskie z Marcelem Woźnia-
kiem o Tyrmandzie
15.30-16.45 Na pograniczu narodów i kultur – 40 lat 
Akcentu – spotkanie z  Bogusławem Wróblewskim 
i gośćmi
17.00-18.15 Spotkanie z Jarosławem Gajewskimi i Jó-
zefem Fertem – Teatr Poezji – Norwid
18.30-20.00 Klub Komediowy – „Tajemnica beletry-
sty, czyli ostatnia czytelnia na Imielinie” – spektakl 
improwizowany
19.15-20.15 Spotkanie z  Januszem Kawałko autorem 
wspomnień o wizycie Jana Pawła II w Zamościu, pro-
wadzenie ks. Robert Strus (miejsce spotkania Infułatka)
20.30-22.00 Spektakl Poetycki – „Nasz Papież” – wy-
stępują: Janusz Strobel, Nula Stankiewicz, Włodzi-

mierz Nahorny, Emilia Komarnica- Klynstra, Domini-
ka Ostałowska, Jarosław Gajewski

Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie 2020

Mała Stolica Języka Polskiego

Poniedziałek 3.08

10.00-11.00 Spotkanie autorskie z  Grzegorzem Kas-
depke
11.00-12.00 Spotkanie autorskie z Martą Kopyt
12.00-13.00 Warsztaty literackie – Kasia Stoparczyk
13.00-14.00 Warsztaty z Agnieszką Wolny-Hamkało
19.00 Wernisaż Stanisława Baja

Wydarzenie Online – Facebook  
– Festiwal Stolica Języka Polskiego

19.00-20.30 Wiesław Myśliwski – Rozmowa w czasie 
przyszłym

Wtorek 4.08

10.00-11.00 Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek
11.00-12.00 Warsztaty z Beatą Jewiarz
12.00-13.00 Warsztaty z Magdaleną Kłos Podsiadło
13.00-14.00 Warsztaty z Sylwią Chutnik

Wydarzenia Online – Facebook  
– Festiwal Stolica Języka Polskiego

18.30-20.00 Rozmowy o  Norwidzie z  Januszem Ku-
kułą
20.30-22.00 CAŁA NADZIEJA W LITERATURZE – frag-
menty spotkań autorskich lata 2016-2019
Środa 5.08
10.00-11.00 Spotkanie autorskie z  Michałem Rusin-
kiem i Joanną Rusinek
11.00-12.00 Spotkanie autorskie z  Adamem Wajra-
kiem
12.00-13.00 Warsztaty z Patrykiem Matelą
13.00-14.00 Spotkanie autorskie z  Sebastianem 
Grzywaczem

Stolica Języka Polskiego  
– Program Główny

Środa 5.08

17.00-18.30 Spotkanie z  Bogusławem Wróblewskim 
i jego gośćmi – W kręgu Akcentu – 40 lat
18.30-20.00 Spotkanie z Leszkiem Mądzikiem – 50 lat 
pracy twórczej
20.30-22.00 Widowisko Norwid-Mądzik – reż. Marek 
Pasieczny, występują: Dominika Ostałowska, Dariusz 
Chojnacki, Dariusz Kowalski

Czwartek 6.08

10.00-11.00 O redaktorze Jerzym Giedroyciu i Kultu-
rze Paryskiej – rozmowa z Iwoną Hofman, Andrzejem 
Peciakiem i Pawłem Rodakiem
11.30-12.30 Spotkanie autorskie z  Wojciechem Szo-
tem – prowadzi Michał Nogaś

12.30-13.30 Spotkanie autorskie z  Filipem Springe-
rem – prowadzi Paulina Małochleb
13.30-14.15 Koalicja Letnich Festiwali – prezentacja 
koalicji
14.30-15.30 Język w czasach zarazy – rozmowa z Je-
rzym Bralczykiem, Michałem Rusinkiem – prowadzi 
Michał Ogórek
16.00-17.00 Spotkanie autorskie z  Izoldą Kiec – pro-
wadzi Justyna Sobolewska
17.30-18.30 Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczy-
głem – prowadzi Justyna Sobolewska
19.00-20.00 Spotkanie autorskie z  Dominiką Słowik 
i Barbarą Sadurską – prowadzą Michał Nogaś i Woj-
ciech Szot (miejsce spotkania Aula Szkoły ZS nr. 2)
20.15 Przyznanie Nagrody Wielkiego Redaktora
21.00 Koncert OSIECKA – Nula Stankiewicz

Piątek 7.08

10.00-11.00 Rozmowa z Pawłem Śpiewakiem o Annie 
Kamieńskiej – prowadzi Maciej Libich
11.30-12.30 Rozmowa o  Norwidzie z  Janem Zieliń-
skim i Elizą Kącką
13.00-14.00 Rozmowa o przyszłości z Adamem Waj-
rakiem i Edwinem Bendykiem
14.30-15.30 Spotkanie autorskie z Elżbietą Chereziń-
ską – prowadzi Wojciech Szot
16.00-17.00 Spotkanie autorskie ze Stefanem Chwi-
nem – prowadzi Michał Nogaś
17.30-18.30 Spotkanie autorskie z  Jakubem Żulczy-
kiem – prowadzi Michał Nogaś i Wojciech Szot
19.00-20.00 Spotkanie autorskie z Ryszardem Kozioł-
kiem – prowadzi Justyna Sobolewska
20.00-21.00 Gra literacka PIERWSZE ZDANIE / Mecz 
poetycki – prowadzenie Sylwia Stano
21.15-22.30 Spektakl: Szaleństwo we dwoje – wystę-
pują Dominika Ostałowska, Adam Woronowicz

Sobota 8.08

10.00-11.00 Spotkanie autorskie z Wojciechem Bono-
wiczem – prowadzi Maciej Robert
11.30-12.30 Spotkanie autorskie z  Mirą Marcinów – 
prowadzi Justyna Sobolewska
13.00-14.00 Spotkanie autorskie z Justyną Bargielską 
– prowadzą Maciej Libich i Maciej Robert
14.30-15.30 Spotkanie autorskie z  Mikołajem Gryn-
bergiem – prowadzi Paulina Małochleb
16.00-17.00 Spotkanie autorskie z Zygmuntem Miło-
szewskim – prowadzi Wojciech Szot
17.30-18.30 Spotkanie autorskie z  Mikołajem Łoziń-
skim – prowadzi Grzegorz Gauden
19.00-20.00 Wręczenie Nagrody Człowieka Słowa – 
rozmowa z Laureatem
21.00 Widowisko Poetyckie NORWID GŁOSAMI MI-
STRZÓW – występują: Teresa Budzisz-Krzyżanowska, 
Maja Komorowska, Jerzy Trela
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Matka chrzestna z ZamościaMatka chrzestna z Zamościa

Statek został zbudowany w stocz-
ni Astilleros Alianza w  Buenos 
Aires w  1984 roku. Właścicie-
lem jednostki była Polska 
Żegluga Morska. Nabytek 
otrzymał nazwę „Ziemia Za-
mojska”. Aktu chrztu doko-
nała Janina Gąsiorowska – 
zamojszczanka. Ciekawost-
ką jest, że Mamę „Ziemi Za-
mojskiej” wybrano w  plebi-
scycie. Ewenement sam w so-
bie interesujący i  – jak do-
tąd – jedyny. Taką formę wy-
boru matki chrzestnej zgod-
nie ustaliły władze woje-
wództwa i  miasta, wycho-
dząc z założenia, że jeśli sta-
tek ma nosić nazwę „Ziemia 
Zamojska”, to wyboru mat-
ki chrzestnej ma-
ją dokonać – co 
oczywiste – 
mieszkańcy 
tej ziemi.

Plebi-
scyt ogło-
siła gazeta 
„Tygodnik Za-
mojski”. Zgło-
siło się siedem-
naście kandyda-
tek, w tym Janina 
Gąsiorowska. Pa-
nie traktowały wy-
bór w  kate-
goriach 
emocjo-
nalnych 
i – 

co oczywiste – prestiżowych. Wybór 
oznaczał popularność i  zaszczyt. A  po-
dróż do Argentyny? To bajka i zapowiedź 
bogatych wrażeń i  przeżyć, które moż-
na zrealizować, wygrywając wybory. Wy-
borcy w  głosowaniu oceniali: pracowi-

tość, działalność zawodową i społeczną.

Wybór padł na panią Janinę. Prze-
ciwniczki pokonała zdecydowanie. Nad 

kolejną kandydatką uzyskała 152 głosy 
przewagi.

Zamojszczanie żyli wyborem. Trak-
towali to w kategoriach uznania i nagro-
dy. Uważali, by Mama statku była oso-
bą ze wszech miar zasługującą na ten 
zaszczyt.

Przyszedł czas na podróż do Bu-
enos Aires. Cztery środki lokomocji! 
Pociąg do Szczecina, powita-

nie przez dyr. Kar-
gera na dworcu 

w  Szczecinie, sa-
mochodem do 
Świnoujścia, na-
stępnie prom 
do Kopenhagi 

i samolot do Bu-
enos Aires.

W  trzecim 
dniu pobytu – 

uroczystość. Jani-
na z  wiceprezesem 

stoczni Ro-
driguezem 
Zubietą 
na specjal-
nym po-
dium. Jani-

na powta-
rzała w  my-

ślach formu-
łę chrztu. Wie-

działa, że nie 
wolno się zająk-

nąć czy pomy-

lić. Marynarze są przesądni. Przyjmą taką 
wpadkę za zły znak dla swojego statku.

I  wreszcie zabrzmiała formułka wy-
powiedziana spokojnym, opanowanym 
głosem. Tak jak zaplanowała. Przecięta 
linka zwolniła butelkę. Szampan sączył 
się bąbelkami. Spływał po burcie. Uff! – 
Jestem szczęśliwa, radosna i  jeszcze tro-
chę podniecona najradośniejszym wy-
darzeniem w  moim życiu! Dzień będę 
pamiętała: 2 lutego 1984 roku – mówiła 
Janina.

Minęły dwa tygodnie. Minęły dni 
pełne wrażeń, niezapomnianych prze-
żyć i radości poznawania wielkiego mia-
sta. I już lot w kierunku domu. Przed dwo-
ma tygodniami lot tu kończył podróż. Te-
raz ją zaczynał.

Mama siedziała w wygodnym fotelu. 
Miarowy oddech silnika nie przeszkadzał 
myślom, które wracały do minionych 
przeżyć. Po raz kolejny oczy zasnuwała 
mgiełka łez. Tyle wrażeń! Bo i przemarsz 
przed kompanią honorową marynarki 
wojennej, hymn Polski i wreszcie trybun-
ka i  sakramentalne: „Płyń po….”. A  póź-
niej wizyta w  klasztorze franciszkanów 
zwanym przez wszystkich Maciaszkowo, 
położonym niedaleko Buenos Aires. Prze-
kazała darowane przez zamojskiego pro-
boszcza, księdza Galka, obrazki, książecz-
ki do nabożeństwa, modlitewniki. Czuła 
klimat, który wraz z precjozami przekaza-
ła mieszkańcom klasztoru od zamojskie-
go duchownego.

Marzenia przerywał dyr. Karger. Był 
ciekaw, czy znosi podróż bez sensacji, 
spokojnie? Rozmawiali chwilę. Zwierzy-
ła się dyrektorowi ze skrywanych w sercu 
doznań i  urzekających chwil. – Dziękuję 
panu, dyrektorze! Bo dzięki panu przeży-
łam niezapomnianą dumę i ogrom rado-
ści. Doznałam jako Polka, zamojszczanka, 
jako zwykły człowiek, zaszczytu, który 
pozostanie w moim sercu na zawsze. Bę-
dę – co przyrzekłam po dokonaniu chrztu 
– spłacać dług moim zamojszczanom za 
wyznaczenie mnie do tej roli. Do koń-
ca moich dni! Będę pracowała dla moich 
współmieszkańców, by spłacać zaufanie 
i zaszczyt, który otrzymałam – mówiła.

Pocałunek na policzku Mamy był 
przekazem, że słuchający rozumie i  jest 
dumny, że usłyszał tak piękne, płynące 
z duszy  zwierzenia.

Mama wierna swoim przyrzecze-
niom, jak i  potrzebom serca wizytowała 
przedszkola, po raz kolejny; bo i  przed-

szkolaki wyrastają, przenoszą się do 
szkół. Ale Mama odwiedzała nowy nabór 
i podążała za tymi, co już w szkołach.

Uczniom szkół, tak jak przedszkola-
kom, prezentowała „marynarskie akce-
soria”. Czapka kapitańska wzbudzała za-
chwyt. Każdy przymierzał! Wstawał. Prę-
żył sylwetkę. Salutował!

Ciekawość budziło zdjęcie kotwi-
cy, kompasu, radaru. Mama obserwowa-
ła zainteresowanie. Buzie otwarte w  za-
chwycie. Policzki zaróżowione przeję-
ciem i  ciekawością. Prosiły o  następną 
wizytę.

Dzieciaki wpatrzone w  obraz „Zie-
mia Zamojska” słuchały zwierzeń ze 
chrztu, podniesienia bandery i rejsu Ma-
my na tym statku. Czy przechodziła mor-
ską chorobę?

Ale główne pytanie, które przewijało 
się przez każdą grupę przedszkola, szko-
ły brzmiało: jak zostać marynarzem? By-
ły również żądania: Chcę zostać maryna-
rzem. Niech pani pomoże! Pomogła! Kil-
ku licealistów po maturze rozpoczęło stu-
dia w Wyższej Szkole Morskiej.

Mama odwiedziła wszystkie przed-
szkola i  szkoły województwa zamojskie-
go, zakłady pracy, instytucje. Tematy-
kę dobierała do wieku, zainteresowań 
słuchaczy.

Przedszkolaki przenosiły na papier 
swoją wyobraźnię. Statki, morze, porty, 
sztormy. Opisywały podróże, które wi-
działy w swoich marzeniach.

Spotykali również marynarzy au-
tentycznych. Delegacje statków, Akade-
mii Morskiej, którzy odwiedzali Zamość 
i  wybrane szkoły. A  delegacje szkół od-
wiedzały portowe miasto, zwiedzały 
port, statek, stocznię. Wszyscy byli za-

dowoleni. I ci, co odwiedzali, i ci, co byli 
gospodarzami.

Zamość za przyczyną matki chrzest-
nej obrastał morskością. To, że nie został 
miastem morskim, to wynik geograficz-
nego położenia. Ale morskość była wi-
doczna. Nawet klimat stawał się morski.

Armator w osobie dyr. Kargera prze-
kazał miejscowemu szpitalowi echokar-
diograf. Miasto otrzymało od Polskiej Że-
glugi Morskiej kotwicę z  ochrzczonego 
przez panią Janinę statku. Ważąca 7,5 to-
ny kotwica została umieszczona na Ryn-
ku Solnym Starego Miasta z  dedykacją 
„Dar PŻM za działalność miasta wśród 
młodzieży”.

W szkołach powstawały sale morskie 
dekorowane morskimi akcesoriami, koła 
morskie. W Szkole Podstawowej nr 3 po-
wstała klasa morska, której patronowała 
Irena Szewińska. Przy szkole usadowio-
no kotwicę. Też dar Polskiej Żeglugi Mor-
skiej. Małą, ale z  morskiego statku. Po-
dobna kotwica znajduje się także w `Bur-
sie Międzyszkolnej nr 2 przy ul. Szcze-
brzeskiej, gdzie także znajduje się mała 
sala morska. 

* * *

Pani Janino! Mamo! Ludzie morza po-
dziwiają Twoją pracę, wysiłek! Żadne od-
znaczenia, zaszczyty, tytuły nie nadąża-
ją za Twoim – twierdzę z  przekonaniem 
– dziełem.

Przybliżyłaś Morze swojemu miastu. 
Przekazałaś wiedzę o pracy ludzi morza dla 
morza. Dla Morskiej Ojczyzny!

Dziękujemy Ci! Składamy hołd Two-
jej pracy, zaangażowaniu i patriotyzmowi, 
nie tylko dla lokalnej Ojczyzny, ale dla Kra-
ju, w którym żyjemy.

Zbigniew SAK

„Wierni banderze” to tytuł najnowszej, jeszcze niepublikowanej 
książki kapitana żeglugi wielkiej Zbigniewa Saka. Składa się na nią 
dziewięć rozdziałów. Każdy jest poświęcony jednej postaci zasłużo-
nej - w różny sposób - dla polskiej żeglugi. Co tydzień prezentowa-
ne są fragmenty poszczególnych rozdziałów w/w książki w „Kurie-
rze Szczecińskim” 

Artykuł o matce chrzestnej statku m/s „Ziemia Zamojska” ukazał się 
już w Szczecinie.  Nowy Kurier Zamojski prezentuje fragmenty jed-
nej z części książki dotyczącej Janiny Gąsiorowskiej - naszej matki 
chrzestnej.       

Janina Gąsiorowska, matka chrzestna „Ziemi Zamojskiej”

Kotwica na Rynku Solnym w Zamościu

Po chrzcie „Ziemi Zamojskiej”. Od lewej: ambasador PRL w Argentynie Czesław Limont, matka chrzestna 
Janina Gąsiorowska, wiceprezes stoczni Rodriquez Zubieta i żona ambasadora PRL w Argentynie.



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

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

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

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

 X Sprzedam działkę budow-
laną 22 ary, ul Włościaska. 
Tel. 514 509 091

 X Sprzedam pole orne – 82 
ary (III klasa bonit.) w Roz-
łopach, cena wolnorynko-
wa. Tel. 693 531 174

 X Sprzedam garaż na Szo-
pinku – Hrubieszowska. 
Tel. 602 375 751

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

 X Domek 30 m² na ogrodzo-
nej działce, przył. Woda, 
kanalizacja. Działki bu-
dowlane 0,31 ha; 0,2 ha. 
Tel. 515 796 951

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

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

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

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

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

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

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

 X Mieszkanie 54m² w Zamo-
ściu, 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. Kra-

snobród. Tel. 696 815 510 
 X Działka 0,31 ha pod budo-
wę. Tel. 515 796 951

 X Działka 700 m², bud. Cen-
trum Zamościa, uzbrojona. 
Tel. 509 945 093

 X Działka bud. 18 arów, Za-
mość Osiedle Królewskie, 
ul. Batorego. Tel. 664 334 
746

 X Działka bud. 20 arów, Wól-
ka 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 Kra-
snobrodzie. 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 czte-
rema oddzielnymi działka-
mi o łącznej powierzchni 
4,31 ha. Kontakt: annakisz-
czak3@gmail.com 

 X Lokal użytkowy 20 m² z 
węzłem sanitarnym, Za-
moyskiego 60B. Tel. 695 
199 762

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

 X Sprzedam grunt o pow. 
1771 m² w Zamościu przy 
ul. Północnej 14, na dział-
ce stoi dom jednorodzinny 
(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 murowany-
mi 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, pierwsza 
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 

KUPIĘ
 X Kupię mieszkanie 3-4 po-
kojowe do remontu na os. 
Zamoyskiego/Wyszyńskie-
go. Tel. 508 659 725 

 X Mieszkanie kupię do 50m2 
na Orzeszkowej lub Pe-
owiaków może być do re-
montu. Tel. 668 897 228 

 X Kupię mieszkanie 3 poko-
jowe powyżej 60m2 w oko-
licach Wyszyńskiego w Za-
mościu. Tel. 782 324 831

 X Kupię mieszkanie 3 poko-
jowe powyżej 60m2 w Za-
mościu w okolicach ul Wy-
szyńskiego. Tel. 782 324 
831

 X Kupię mieszkanie w Zamo-
ściu. Jeden lub dwa pokoje. 
tel. 516 877 739

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

 X Kupię domek wraz z dział-
ką do zamieszkania w Za-
mościu lub okolicy, cena 

do 80 tys., ewentualnie 
mieszkanie. Tel. 739 409 
674

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

 X Mieszkanie w okolicach ul. 
Orzeszkowej w 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 Zamo-
ściu do II p. Lub z windą, do 
40 m², może być do remon-
tu, płacę gotówką. Tel. 531 
361 114

 X Kupię kawalerkę po re-
moncie. Tel. 84 627 52 78

 X Kupię mieszkanie do II pię-

tra, płatne od reki. Tel. 664 
927 841

 X Kupię mieszkanie w Zamo-
ściu do 45 m² do II piętra. 
Może być do remontu. Do-
brze płacę. Tel. 798 643 775

WYNAJMĘ 
 X Kawalerka umeblowana - 3 
piętro, 31 mkw. Zamość, ul. 
Kiepury - obok ZUS, tel. 600 
265 531 (po 15:30)

 X Mieszkanie po remon-
cie z nowym sprzętem 
agd 50m na I piętrze. 
Cena 1100zł+opłaty. Tel 
695069461

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

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

 X Lokal na warsztat 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 Za-
mościa. Tel. 666 627 303

DO WYNAJMU  
 X Wynajmę pokój dla dziew-
czyn w Zamościu, obok II 
LO, tanio. Tel. 662 475 848

 X Ul. Redutowa 2, I piętro, 37 
m² do wynajęcia. Tel. 505 
154 117

 X Wynajmę kawalerkę od 
01.08.2020 r. na Osiedlu 
Planty. Tel. 533 939 303

 X Stancja dla pracujących w 
Zamościu. Tel. 733 852 208

 X Wynajmę lokal 50 m², 
świetna lokalizacja, przy 
ul. Hrubieszowskiej i Hop 
Stop. Tel. 697 062 609.

 X Wynajmę kawalerkę 33 m² 
osobie pracującej, Zamość, 
ul. Peowiaków. Tel. 84 62 
75 278

 X Wynajmę lokal handlowo 
usługowy lub biurowy 80 
m .tel 502090280

ZAMIENIĘ
 X Zamienię mieszkanie 
45m2 piętro 1, ulica Orz-
eszkowej, po remoncie na 
większe od 50-67m2 na-
jlepiej po remoncie, tel 508 
87 43 07

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

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

Agencja Nieruchomości

LOKUM

Poszukujemy
 mieszkań
 i domów 

na sprzedaż. 
Zapraszamy! 

Ogłoszenie w naszym 
biurze jest bezpłatne!

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

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

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

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

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

 X Nowy dom w Zamościu ul. Zagro-
dowa, cena 420 tys. zł.

 X Mieszkanie M3 Zamość ul. Brzozo-

wa piętro 3/4, cena 197 tys. zł
 X Mieszkanie M4 Zamość ul. Sikor-

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

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

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

mość ul. Włościańska i ul. Zagro-
dowa

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

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
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NIERUCHOMOśCI

REKLAMA 

KUPIĘ MIESZKANIE  
W ZAMOŚCIU

 MOŻE BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ

TELEFON: 661 793 930

UKŁADANIE  
KOSTKI  

BRUKOWEJ  
ORAZ  

DOCIEPLENIA  
BUDYNKÓW.  

TEL. 690 400 599 

KOMUNIE, 
CHRZCINY 

– WOLNE TERMINY 2020R.  
RISTORANTE
 “JĘDREK”. 

TEL. 84 639 99 37,    
        693 128 927

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

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

 X Siedlisko, Skoryszów, 
23 ar, 135 000 zł

 X Las, Krasnobród, 93 
ar, 125 000 zł

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

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

 X Wynajem młyn Nie-

wirków, około 400m2
 X Połowa domu 
na sprzedaż 
89,23m2 306 tys. Zł

 X Las Zawalów 15a 12 
tys. zł

 X Łąka Koniuchy 30a 12 
tys. zł

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

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

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

 X Zatrudnię samotną kobie-
tę, z wrażliwością na ład 
i porządek, do pomocy 
w pracach domowych w 
mieszkaniu. Tel. 793 061 934

 X Dam pracę. Opieka nad 
starszą osobą (81lat) z 
zamieszkaniem i wyży-
wieniem od zaraz. Tel. 
603644786

 X Szukam pracy jako sprzą-
taczka. tel. 690414306

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

Zamościu
 X Zatrudnię murarza, pra-
cownika ogólnobudowla-
nego, tel. 791527948

 X Szukam pracy malowa-
ne gładzie panele płyta 
k\g inne remonty tel. 799 
946 860

 X Mężczyzna 47 lat szuka 
pracy jako stróż, sprzą-
tacz, ochroniarz, może być 
na pół etatu, posiadam 
ubezpieczenie o niepeł-
nosprawności, umiarko-
wanej. Tel. 725 161 034

PRACA

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca
tel. 667 513 777

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

 X Koło zjazdowe Audi, skła-
dane, 5 otworów. Tel. 792 
512 363

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

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

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

 X Ciągnik C360, rozsiewacz 
Kos, sieczkarnia do kuku-
rydzy. Tel. 792 251 459

 X Hak Golf II 3d, wąski zde-

rzak, 407 winter sport 3B 
225/50 R17 2x. Tel. 84 61 
86 358

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

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

 X Sprzedam opryskiwacz 
350 l. z mieszadłem, roz-
rzutnik do nawozu Kłos, 
zgrabiarka do siana 7 
rzędowa, kultywator gru-
dziądzki 2,2 m, brony cią-
gnikowe 5m, talerzówka 

2x 10 talerzy + wałki, stan 
bdb. Tel. 501 122 568

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

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

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

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

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

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

 X Przyczepa lekka sam., za-
rejestrowana, sprawna 
tech. Tel. 660 358 211

 X Zamienię przyczepę 
“BRUNS”, ład. 3,5 t, opony 
20stki na przyczepkę na 
wozie przystosowana do 
ciągnika. Tel. 515 796 951

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

 X Felga samochodowa 15 
RT60, 4x100, 1 szt, c. 60 
zł. Tel. 519 106 797

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

Jesteś seniorem, mieszkasz na terenie Zamościa i masz problemy z poruszaniem a chcesz zagłosować?  Zadzwoń po bezpłatny transport  tel. 84 1-94-55

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

www.absolutio.pl. 

http://www.absolutio.pl/


Rozwiązanie krzyżówki 
wraz z wyciętym kuponem 

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

Nowy Kurier Zamojski, 
skrytka pocztowa 206,  

22-400 Zamość,  

Atrakcyjną nagrodę 
książkową za rozwią-

zanie krzyżówki ufun-
dowała „Księgarnia na 
Solnym”, mieszcząca 
się przy ulicy Solnej 3 
w Zamościu. Rozwią-
zanie krzyżówki #27: 
Klika i klaka wszędy 
jednaka”. Upominek 

otrzyma Pani  
Halina Urzędowska. 
Gratulujemy, książkę 

można odebrać w Re-
dakcji - Staszica 35.

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
REKLAMA 

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

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

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

 X Komandos z 6-tej bryga-
dy powietrzno – desan-
towej (służyłem w czer-
wonych beretach), lat 52, 

zwiąże się na stałe z ko-
bietą, która mieszka na 
wsi, z dala od cywilizacji. 
Tel. 507 530 822. Jędrzej.

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

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

 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 rodziny. 

TOWARZYSKIE

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

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

 X Sprzedam nowe spodnie 
skórzane ze skóry natu-
ralnej, czarny kolor, roz-
miar ok. 176/80, c. 120 zł. 
Tel. 516 898 477

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

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

 X Kasety video, 50 szt. Po 
1,50 zł i magnetofonowe 
50 szt. Po 1 zł za sztukę, 
mało używane. Tel. 516 
898 477

 X Magnetowidy stereo 
Sony, magnetofon dwu-
kasetowy Sony, DVD 
Sony wysoki, model bez 
MD-3. Tel. 516 898 477

 X Radioodtwarzacz samo-
chodowy na kasety Pa-
nasonic plus 4 głośniki. 
Tel. 516 898 477

 X Drzwi wewnętrzne 
nowe, oszklone i pełne, 
po 40 zł/szt. Tel. 516 898 
477

 X Bagażnik samochodowy 
“Skoda” typu “łódka”. Tel. 
84 638 59 08

 X Spłuk “Grohe”, sedes, 
grzejnik łazienkowy - 
prawie nowe. Tel. 84 638 
59 08

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

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

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

 X Rower dziecięcy do 10 
lat, Pelikan + 2 opony. Tel. 
500 529 023

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

 X Silnik elektryczny, BP – 
2F, 150 W, 24 A, 1400 obr. 
Tel. 792 512 363

 X Akordeon Scandalli, 80 
B, wiśniowy, cena do 
uzgodnienia, Zamość. 
Tel. 505 987 592

 X Kaloryfery, nowe, 1000 
szt., szkielet reklamowy 
2x3 z kratówki. Tel. 664 
011 653

 X Kompresator 150-200 l. 
Tel. 664 011 653

 X Zmywarka dobra, 100 zł, 
wersalka nowa – 10 zł. 
Tel. 664 011 653

 X Futerały do akordeonów, 
różne Zamość. Tel. 505 
987 592

 X Skrzypce 2/4 z futerałem 
i smyczkiem, stan bdb., 
Zamość. Tel. 505 987 592

 X Rower Jubilat, składak 24 
“, c. 200 zł, Zamość. Tel. 
505 987 592

 X Rower damka 26” w do-
brym stanie, Zamość, c. 
do uzgodnienia. Tel. 505 
987 592

 X Kask motocyklowy, bluza 
motocyklowa, walizka na 
kółkach. Tel. 664 454 930

 X Żyrandol ramienny, ro-
werki dziecinne, rower 
„góral”. Tel. 664 454 930

 X Wózek inwalidzki, meble 
ogrodowe PCV stół + 6 
foteli. Tel. 664 454 930

 X Dywan wełniany 
3,25x2,30 - 3,40x2,40- 
4x3, orzechy włoskie. Tel. 
664 454 930

 X Wózek dziecinny składa-
ny, walizki na kółkach, 
biurko. Tel. 664 454 930

 X Sprzedam kpl. Wersalka 

+ 2 fotele, 2 pufy, c. 100 
zł. Tel. 505 914 877

 X Sprzedam podgrzewacz 
gazowy do wody marki 
Junkers, c. 150 zł. Tel. 505 
914 877

 X Sprzedam pompę szam-
bówkę, c. 250 zł. Tel. 505 
914 877

 X Spawarka 3 – fazowa, na 
wózku, cena 350 zł, stan 
bdb. Tel. 665 295 934

 X Sprzedam kpl. mebli, 
skóra, c. 1600 zł. Tel. 791 
212 903

 X Koksik 220 kg. Tel. 721 
519 896

 X Szafa dwudrzwiowa dę-
bowa, komoda dębowa, 
cena 500 zł (razem). Tel. 
668 566 718

 X Rowery: Orkan (mę-
ski) nieużywany, Gazela 
(damka), inne, używane. 
Tel. 721 519 896

 X Czyszczarka płaszczy-
znowa, stan bdb, tanio. 
Tel. 721 519 896

 X Siatkę (oczka sześciokąt-
ne), powlekana (50x 1 m. 
wys.), 2 rolki, belgijska. 
Tel. 721 519 896

 X Opał od 80 zł - sosna, osi-
ka. Tel. 84 61 86 358

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

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

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

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

 X Ponton na wiertarkę sto-
łową lub tokarkę. Tel. 600 
894 089

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

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

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

 X Kuferkową maszynkę do 
szycia. Tel. 501 565 019

 X Płyty winylowe. Tel. 607 
187 807

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

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

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

 X Kupię dorosłą samicę pa-
wia. Tel. 604 201 213

 X Kupię skarpety wełniane 
własnej roboty i aloes kil-
kuletni. Tel. 793 061 934

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

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

INNE
 X Potrzebuję mebli ku-
chennych, używa-
nych. Za darmo lub za 
symboliczną opłatę. 
Tel. 84 538 95 22

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

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

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

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

Różne


