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tof Czubara, dr hab. Jerzy Markiewicz, 
Marian Zacharczuk i  prof. dr hab. Wik-
tor Zin. Od 17 numeru funkcję redakto-
ra naczelnego pełnił Jerzy Górny. W 18 
numerze jako współpracujący widnieją: 
Jan Henryk Cichosz, Krzysztof Czubara, 
Małgorzata Durko, Zdzisław P. Karpiń-
ski, Jerzy Markiewicz i  Marian Zachar-
czuk, redaktor techniczny Ewa Dybek, 
współpraca graficzna Andrzej Rozmysł. 
W 21 numerze dołączył Karol Dromlew-
ski – fotoreporter, współpraca Konstan-
ty Prożogo. Od 25 wydania dołączyli do 
zespołu Anna Kasica i  Andrzej Chmiel. 
Od nr. 27 Marian Stopa jako Sekretarz 
redakcji. W nr. 31. dołączyła Grażyna Ja-
neczek. Od 3 kwietnia 1991 r. w drugim 
roku ukazywania się, dokładnie od nr. 
14(54) w stopce redakcyjnej brak infor-
macji o  zamojskiej siedzibie, redakcja 
już tylko w Chełmie. Ostatni 17 (58) nu-
mer gazety ukazał się 24 kwietnia 1991 
roku. Cena numeru 600 zł. Brak informa-
cji o nakładzie. W maju 1991 roku miał 
się ukazać kolejny numer „Przeglądu 
Kresowego” już jako miesięcznika o za-
sięgu ogólnopolskim. To fragment z nie 
tak odległej historii prasy lokalnej. 

Do tytułów wyjątkowych, skarbów 
czasopiśmiennictwa zamojskiego, na-

leżą bez wątpienia „Kronika Powiatu 
Zamojskiego” i „Teka Zamojska” jako jej 
kontynuacja. Pierwszy podwójny  nu-
mer „Kroniki...”  ukazał się w  kwietniu 
1918 roku. Wydawcą był Zygmunt Po-
marański a  redaktorem wydania został 
Julian Wyszyński. Pierwszy numer „Teki 
Zamojskiej” ukazał się w  styczniu 1919 
roku. Zmienił się profil wydawnictwa 
z  informacyjnego na naukowy. Ostatni 
numer ukazał się w  1921. Przed II woj-
ną z  inicjatywy Zygmunta Klukowskie-
go wznowiono wydawanie „Teki Zamoj-
skiej” jako Kwartalnika Regionalnego. 
Zeszyt pierwszy ukazał się w 1938 roku. 
Komitet redakcyjny tworzyli: Zygmunt 
Klukowski – przewodniczący, Zofia So-
chańska – zastępca przewodniczącego, 
członkowie: Zygfryd Krauze, Stefan Po-
marański, Henryk Rosiński, Jan Szcze-

paniec, Adam Szczerbowski. Ostatni nu-
mer ukazał się w czerwcu 1939 roku… 

 Warto np. w czasie niepogody lub 
w niedzielne popołudnie zajrzeć do bi-
blioteki cyfrowej http://cyfrowa.biblio-
teka.zamosc.pl/dlibra. Przede wszyst-
kim jednak zapraszamy na Kamienną! 
Nie tylko historyków i regionalistów. Po-
znawajmy wspólnie przeszłość nasze-
go regionu, wiele jeszcze jest od odkry-
cia, a i przypomnieć warto miejsca, ludzi 
i wydarzenia…

Piotr Piela
Dział Udostępniania
Książnicy Zamojskiej 

im. St. K. Zamoyskiego 
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Lato z PasjąLato z Pasją
czyli wakacje ze Stowarzyszeniem  czyli wakacje ze Stowarzyszeniem  

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

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  sobo-
ty o  18.30 zapraszamy do Kazamaty 
Wschodniej Bastionu II (najłatwiej do-
stać się tu przez Rynek Wodny, Furtę 
Wodną i po prawej stronie jest wejście 
do kazamaty) zapraszamy na Legendy 
Dawnego Zamościa dwie inscenizację 
inspirowane XVII wieczną historią ob-

lężeń miasta. W  piątki zobaczyć moż-
na Legendę Stołu Szwedzkiego a  w  so-
boty Przekazanie Okupu Chmielnickie-
mu. Wstęp na inscenizacje wolny.

Jeśli ktoś lubi dreszczyk emocji to 
w piątki i soboty zapraszamy na Nocne 
Zwiedzanie Zamościa. Nocą miasto 
zwiedza się zupełnie inaczej a i mamy 
dla Państwa przygotowane dodatko-
we atrakcje, jak na przykład degusta-
cja przepysznych zamojskich cebu-
larzy 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 Staszi-
ca 19. Zbiórka uczestników zwiedza-
nia o godz. 21.00 przy kotwicy na Ryn-
ku Solnym, koszt uczestnictwa 30 zł 
od osoby, oprowadza jak zawsze u nas 
przewodnik w stroju historycznym.

Serdecznie zapraszamy

Dominika Lipska – Turystyka z Pasją

Gazety codzienne, tygodniki ogólno-
polskie i regionalne, biuletyny informacyjne, 
kwartalniki samorządowe i kulturalne, rocz-
niki towarzystw regionalnych.  Od A jak Ak-
cent aż po Z  jak Znak. Od czasopism, które 
już się nie ukazują, przez jednodniówki, po 
najnowsze, najświeższe wiadomości. 

W  Czytelni Regionalnej zajrzeć można 
m.in. do Kwartalnika „Cebulanka” Lokalnych 
Nowin Gorajskiej Gminy. Jest „Gazeta Kra-
snobrodzka” Miesięcznik Samorządu Gmin-
nego, „Krynickie wieści”, „Kultura” Kwartal-
nik Gminy Biłgoraj, „Kwartalnik Tarnogrodz-

ki”, „Goniec Łukowej”, są „Janowskie Korze-
nie” Pismo Regionalne Ziemi Janowskiej. 
Wyliczanka tytułów zajęłaby dużo miejsca 
i  nie miałaby większego sensu. Obok wy-
dań bieżących  znajdą też Państwo numery 
archiwalne tytułów ukazujących się do dzi-
siaj, jak i takich, które pojawiały się na chwi-
lę - dłuższą lub krótszą. Z  czasopism „za-
mojskich” są na przykład wszystkie numery 
„Przeglądu Kresowego”, którego pierwszy 
numer ukazał się 21 marca 1990 r. Wydaw-
cą był Krzysztof Duda P. W. KADEX. Gazeta 

kosztowała 500 zł i wychodziła w nakładzie 
40 tys. egz. od 9 numeru 30 tys. Siedziba re-
dakcji  mieściła się początkowo na Placu Ste-
fanidesa 1 w Nowej Bramie Lubelskiej. Od 21 
numeru adres Redakcji i  siedziba oddziału 
Zamojskiego mieściła się przy Róży Luksem-
burg 9. Funkcjonował tez oddział Chełmski. 
Pierwszym redaktorem naczelnym został 
Zdzisław Kazimierczuk. Pozostali członkowie 
zespołu redakcyjnego to Sławomir Starzyń-
ski – zastępca red. nacz., Teresa Wolik-Du-
baj- sekretarz red. a od 17 numeru z-ca red. 
nacz., Bogdan Cabaj – fotoreporter. Od 3 nu-

meru do zespołu dołączyli Jacek Barczyński 
fotoreporter i  Maria Dec-Kiełb. W  numerze 
9 pojawiła się lista współpracujących z  re-
dakcją. Byli to: Jan Henryk Cichosz, Krzysz-
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2,5 miliona na miejskie projekty z Budżetu Obywatelskiego2,5 miliona na miejskie projekty z Budżetu Obywatelskiego

Zamojski magistrat ogłosił li-
stę projektów zaopiniowanych 
pozytywnie oraz listę projek-

tów zaopiniowanych negatywnie 
w  ramach Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Zamość na 2021 rok.

Nabór wniosków do Budżetu Oby-
watelskiego Zamościa na 2021 rok za-
kończył się 22 czerwca 2020 r. Mieszkań-
cy zgłosili łącznie 33 projekty osiedlowe 
i 11 ogólnomiejskich. Wnioski poddano 
ocenie formalnej, po której trzy z  nich 
komisja zaopiniowała negatywnie. Od-
rzucono osiedlowy projekt pn. „Rozbu-
dowa parkingu przy Przedszkolu Miej-
skim Nr 14 w  Zamościu”, w  uzasadnie-
niu podając, że MZPZP nie przewidu-
je zmiany przeznaczenia dla działki, na 
której miałby powstać parking. Działka 
w myśl dokumentu musi pozostać tere-
nem zielonym z 90% powierzchni biolo-
gicznie czynnej. Komisja odrzuciła tak-
że ogólnomiejski projekt dotyczący po-
wstania „Systemu wideo - mappingu 
do tworzenia multimedialnych kompo-
zycji, animacji i efektów specjalnych na 
obiektach architektonicznych”. W  uza-
sadnieniu odmowy realizacji projektu 
komisja podała, że Miasto Zamość nie 
posiada odpowiednich służb do utrzy-
mywania urządzeń multimedialnych 
potrzebnych do realizacji tego projektu. 
Wiadomo także, że na terenie Og®odka 
Jordanowskiego nie powstanie „park 
pamięci” pod nazwą „Park 440 lat Za-
mościa” wraz z  pomnikiem upamięt-
niającym miejsce po cmentarzu żydow-
skim”. Teren ogródka przeznaczony jest 
pod działalności rekreacyjną i tak pozo-
stanie. Wniosek obejmował ingerencję 
na terenie dawnego cmentarza żydow-
skiego, co kłóci się ze stanowiskiem Ko-
misji Rabiniczej, która ustanowiła dla te-
go obszaru status ziemi świętej.

Wśród projektów osiedlowych 
zaopiniowanych pozytywnie znala-
zły się:

• dla Osiedla Planty: “Remont parkin-
gu w rejonie budynków ul. Peowia-
ków 78, 80, 80A, 80B, Przebudowa 
parkingu osiedlowego przy blokach 
nr 42, 46, 48 na ulicy Peowiaków”, 
Plac zabaw „Radość dziecka”,

• dla Osiedla Orzeszkowej-Reymon-
ta: “Przebudowa ul. E. Orzeszkowej 
z wykonaniem zatok parkingowych”, 
„Oświetlenie drogi wewnętrznej" (ul. 
Tartaczna, ul. Reymonta), "(Utwar-
dzenie drogi pieszo - jezdnej (ul, Tar-
taczna, ul. Reymonta)”, "Remont cią-
gu pieszo - jezdnego od skrzyżowa-
nia ulicy Wąskiej w kierunku ulicy J. 
Piłsudskiego”, :Poprawa bezpieczeń-
stwa uczniów SP Nr 3 Zamościu po-
przez budowę zatoki postojowej 
przy ulicy Orzeszkowej”, "(Utwar-

dzenie nawierzchni ul. Emilii Plater 
w Zamościu”

• dla Osiedla Kilińskiego: „Remont 
parkingu w  rejonie budynków ul. 
Redutowa 2, Kilińskiego 42”, "Re-
mont drogi przy ul. Koszary 53, 54, 
57, 58, 60, 88”, „Przebudowa parkin-
gów oraz rewitalizacja klombu w re-
jonie ulicy Kamiennej"

• dla Osiedla Zamoyskiego: Budowa 
miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych w  rejonie Szko-
ły podstawowej nr 4 oraz Przed-
szkola Miejskiego nr 15 na osiedlu 
Zamoyskiego”, „Przebudowa na-
wierzchni ulicy Zamoyskiego po-
między osiedlem pomarańczowym 
a niebieskim”, 

• dla Osiedla Karolówka: “Budo-
wa zbiornika na deszczówkę przy 
ul. Traugutta”, „Ścieżka rowerowa 
wzdłuż ul. Śląskiej od ul. Chłodnej 
do ul. Krętej”,

• dla Osiedla Powiatowa: „Przebudo-
wa ulic Bukowej i Cisowej II etap”,

• dla Osiedla Promyk: “Remont chod-
nika przy ulicy Żdanowskiej oraz 
budowa zatoki postojowej “Po-
całuj i  jedź” przy ulicy Żdanow-
skiej”, „Budowa i  remont chodni-
ka wraz z wjazdami na posesje przy 
ulicy Podwale i Koźmiana na odcin-
ku od, ul, Krysińskiego do ul. Sienkie-
wicza oraz remont nawierzchni ulicy 
Podwale”, "Modernizacja ulicy Spół-
dzielczej i terenów zielonych wzdłuż 
ulicy"

• dla Osiedla Rataja: „Budowa ulicy 
Zygmunta Klukowskiego”, „Budowa 
drogi ul. Zimowa”,

• dla Osiedla Nowe Miasto: „Remont 
kwarty południowo – zachodniej 
Nowe Miasto”, „Kontynuacja remon-
tu ul. Poprzecznej”,

• dla Osiedla Słoneczny Stok: „Wy-
konanie traktu pieszo – jezdnego 
wraz z  zagospodarowaniem terenu 
przy świetlicy osiedlowej od strony 
wschodniej Szkoły Podstawowej nr 
2 przy ul. Lwowskiej”, “:

• dla Osiedla Partyzantów: „Wymiana 
nawierzchni istniejących alejek na 

Ogródku Jordanowskim z adaptacją 
na miasteczko ruchu”, 

• dla Osiedla Stare Miasto: “Remont 
nawierzchni dróg osiedlowych – Uli-
ca Podleśna (od ulicy Związkowa do 
końca ulicy Podleśna) – Kontynu-
acja” , “

• dla Osiedla Janowice: „Oświetlenie 
ścieżki pieszo – rowerowej na osie-
dlu Janowice”, 

• dla Osiedla Świętego Piątka: “Budo-
wa ulicy Wincentego Pola”, 

• dla Osiedla Majdan: “Kontynuacja 
przebudowy bocznej ul. Majdan”, 

• dla Osiedla Zamczysko: “Remont na-
wierzchni ulicy Klonowicza w Zamo-
ściu, etap III”.
Wśród projektów ogólnomiej-

skich zaopiniowanych pozytywnie 
znalazły się:

“Pumptrack & Park” (tereny zielo-
ne między ul. Wiejską a ul. płk. Leopol-
da Lisa- Kuli), “Zamość Twierdza Otwar-
ta dla ptaków”, “Remont i modernizacja 
hali sportowej wraz z zapleczem w OSiR 
Zamość”, „Budowa kompleksu miejsc 
parkingowych dla samochodów oso-
bowych w rejonie krytej pływalni, szko-
ły "Elektryk" oraz Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej na os. Zamoyskie-
go”, „Remont i modernizacja ulicy Żda-
nowskiej”, "Dokończenie budowy i wy-
posażenie sprzętowe sali mat na OSiR”, 
"Przebudowa i  wykonanie wyznaczo-
nych chodników w  rejonie trzech osie-
dli tj.: Planty, Kilińskiego, Po”światowa”, 
"Budowa obiektu sportowo - rekreacyj-
nego przy ul. Królowej Jadwigi”, "Budo-
wa drogi na działce nr 29 i 20/6" (Os. Ka-
rolówka uL Braterstwa Broni) 

Na realizację projektów osiedlo-
wych w  ramach Budżetu Obywatel-
skiego na 2021 r. przeznaczone zosta-
ło 1,6 mln zł. Dla każdego z  16 osiedli 
Miasta Zamość została przypisana kwo-
ta w wysokości 100 tys. zł. Na realizację 
projektu ogólnomiejskiego przezna-
czono 900 000 zł. Łącznie do rozdyspo-
nowania jest 2,5 mln złotych. 

O  tym, które projekty zostaną zre-
alizowane, zdecydują mieszkańcy pod-
czas głosowań na zebraniach osiedlo-
wychoraz w głosowaniu internetowym.

Zarząd Województwa 
Lubelskiego powo-
łał Małgorzatę Po-

pławską na Dyrektora Sa-
modzielnego Publiczne-
go Szpitala Wojewódzkie-
go im. Papieża Jana Pawła 
II w Zamościu. 

Konkurs na nowego 
dyrektora szpitala „papie-
skiego” ogłoszono po tym, 
jak Andrzej Mielcarek, któ-
ry kierował szpitalem „pa-
pieskim” w  Zamościu od 
ponad 20 lat, w  lutym te-
go roku przeszedł na eme-

ryturę. Jego obowiązki do 
czasu rozstrzygnięcia kon-
kursu powierzono zastęp-
cy dyrektora ds. lecznic-
twa Marcie Węgrzyn-Bąk. 
14 lipca Zarząd wojewódz-
twa ogłosił wyniki nabo-
ru. Konkurs wygrała Mał-
gorzata Popławska. Sze-
ścioletnią kadencję objęła 
w środę 15 lipca. 

– Szpital papieski z  ra-
cji obecnej sytuacji finan-
sowej potrzebuje sprawne-
go menadżera. Wierzę, że 
pani dyrektor poradzi sobie 

w  tej roli. – tłumaczył Ja-
rosław Stawiarski, Mar-
szałek Województwa 
Lubelskiego.

Małgorzata Popław-
ska jest absolwentką kie-
runku zarządzanie i  mar-
keting na UMCS. Ukończy-
ła menedżerskie studia po-
dyplomowe EMBA w  2017 
roku. Przez wiele lat praco-
wała jako audytor. Od 2015 
roku pełniła funkcję Preze-
sa Zarządu Zakładu Gospo-
darki Lokalowej w  Zamo-
ściu Sp. z o. o.

Popularna restauracja serwu-
jąca fast foody planuje otwo-
rzyć w  Zamościu swój ko-

lejny punkt. Zamojski magistrat 
poinformował w  środę (15.07) 
o  wszczęciu postępowania doty-
czącego wydania decyzji o pozwo-
leniu na budowę restauracji McDo-
nald’s przy ul. Gen. Władysława Si-
korskiego w Zamościu. Lokal miał-
by powstać w  miejscu obecnie ist-
niejącego budynku dawnego ho-
telu „Zajazd”. Byłaby to już dru-
ga restauracja sieci w naszym mie-
ście. Pierwsza znajduje się w pobli-
żu szpitala „papieskiego” przy al. 
Jana Pawła II.

W  obwieszczeniu, które ukaza-
ło się 15.07.2020 r. na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Zamość, Prezydent Andrzej 
Wnuk podaje do publicznej wiado-
mości, że „w  dniu 15.06.2020 r. na 
wniosek McDonald’s Polska Sp. z o. o., 
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, 
zostało wszczęte postępowanie admi-
nistracyjne w  sprawie wydania decy-
zji o  pozwoleniu na budowę budyn-
ku restauracji McDonald’s z  urządze-
niem terenu (w tym: pylon reklamowy 
z instalacją zasilającą, wiata śmietni-
kowa, parking naziemny z  układem 

komunikacyjnym, elementy małej ar-
chitektury) i z uzbrojeniem terenu  (in-
stalacja zewnętrzna wodociągowa, 
instalacja zewnętrznej kanalizacji sa-
nitarnej, instalacja zewnętrzna kana-
lizacji deszczowej, stacja trafo z  zasi-
laniem do budynku restauracji, oświe-
tlenie terenu) oraz pozwolenia na roz-
biórkę istniejącego pylonu reklamo-
wego przy ul. Generała Władysława 
Sikorskiego w Zamościu, na działkach 
oznaczonych w  ewidencji gruntów 
i  budynków nr 130/2, 710/5, 710/56, 

710/57, 710/61, 710/66, w ark. 104 mapy 
ewidencyjnej.”

Osoby fizyczne, prawne, jednost-
ki organizacyjne będące stronami 
w  sprawie mogą zapoznać się z  ak-
tami sprawy, uzyskać wyjaśnienia 
w Wydziale Budownictwa, Urbanisty-
ki i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta 
Zamość, (22-400 Zamość, ul. Kołłąta-
ja 1, pok. nr 4,). Ewentualne zastrze-
żenia do przedmiotowej inwestycji 
można zgłaszać w ciągu 14 dni od da-
ty ukazania się obwieszczenia.
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Mimo ustawienia w  zamojskim 
parku "kaczkomatu" z  kar-
mą, ludzie wciąż dokarmia-

ją mieszkające tam ptaki pieczywem. 
Zamojski magistrat poinformował, że 
w  ostatnim czasie w  stawie w  Parku 
Miejskim odnaleziono kilka martwych 
kaczek. Wiadomo, że woda jest czysta, 
więc ptaki najpewniej zabija niewłaści-
we dokarmianie.

Wydział Gospodarki Komunalnej 
i  Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Za-
mość zlecił Przedsiębiorstwu Gospodarki 
Komunalnej Sp. z  o. o. w  Zamościu prze-
prowadzenie laboratoryjnych badań wo-
dy. W  pobranych próbkach nie wykryto 
niczego niepokojącego, woda jest czysta 
i nie zagraża ptactwu.

Podobna sytuacja wydarzyła się rok 
temu: wtedy również przebadano wodę 
i  szczątki ptaków- badania nie wykazały 
ani skażenia wody ani ptasich chorób.

Co więc zabijało kaczki? Najpew-
niej niewłaściwe dokarmianie- kaczek 
nie wolno karmić pieczywem czy inny-
mi produktami spożywczymi. To wywo-

łuje poważne schorzenia, może powodo-
wać śmierć.

Aby zapobiec takim sytuacjom, we 
wrześniu ubiegłego roku przy parkowym 
stawie Miasto ustawiło urządzenia z  kar-
mą dla ptaków. W  potocznie zwanych 
„kaczkomatach” można za symbolicz-
ną złotówkę kupić pokarm właściwy dla 
ptactwa wodnego oraz ryb, są to różnego 
rodzaju nasiona i ziarna.

– Możemy tylko apelować do spacero-
wiczów i prosić o powstrzymanie się od do-
karmiania kaczek pieczywem czy resztka-
mi jedzenia, ponieważ najpewniej właśnie 
to je zabija. Jeśli ktoś nie chce kupować kar-
my w  urządzeniach, może nabyć ją w  skle-
pie zoologicznym – mówi dyrektor Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miasta Zamość Jarosław 
Miechowiecki.

Jeśli podczas wizyty w parku, ktoś za-
uważy martwego ptaka lub ryby, należy 
powiadomić o tym Straż Miejską (tel. 986 
lub 84 639 93 41) albo Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Zamość (84 677 24 31).

źródło: UM Zamość

Roboty obejmują odcinek o długości 600 m, od 
Urzędu Skarbowego do skrzyżowania z  ul. Namy-
słowskiego. W ramach zadania powstaną m.in. ścież-
ki rowerowe, zatoki autobusowe, a  jezdnia zostanie 
przebudowana. Zakończenie prac zaplanowano na 
koniec sierpnia 2020 r.

To drugi etap przebudowy ul. Kilińskiego. Pierw-
szy (400 m) zrealizowano w  zeszłym roku. Miasto 
otrzymało na dokończenie ulicy  dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych.

W  weekend 11-12 lipca 2020 
r. po malowniczych trasach 
Powiatu Zamojskiego, od-

był się Wyścig Kolarski „Po Ziemi 
Zamojskiej”. W sobotę (11.07) jazda 
indywidualna na czas, natomiast 
w niedzielę (12.07) wyścigi ze star-
tu wspólnego. W  zawodach wzię-
li udział kolarze z  całej Polski, ry-
walizując w kilku kategoriach wie-
kowych oraz w  dwóch etapach 
wyścigu. 

Zmagania cyklistów rozegrały się 
w  takich kategoriach wiekowych jak: 
Młodziczka, Młodzik, Juniorka Młod-
sza, Junior Młodszy, Juniorka, Junior 
oraz Kobiety Open. Pierwszy zawod-
nik w wyścigu jazdy indywidualnej na 
czas stanął na starcie w sobotę 11 lip-
ca w  samo południe. Trasa wyścigu 
przebiegała od Krasnobrodu do miej-
scowości Zielone. 

Drugiego dnia rywalizacja prze-
niosła się na trasy przebiegające 
przez: Krasnobród –Majdan Wielki – 

Hutków – Suchowolę – Feliksówkę – 
Rachodoszcze – Bożą Wolę – Majdan 
Ruszowski – Łabunie (ul. Lipowa) – Ła-
bunie (ul. Lipska) – Ruszów – Ruszów 
Kolonię –Zalesie – Rachodoszcze – Su-
chowolę – Krasnobród (Podklasztor), 
ze startem i metą na Alei Najświętsz-
ej Marii Panny. Po mimo deszczu o go-
dzinie 10:30 rozpoczął się pierwszy 
wyścig ze startu wspólnego w  kate-
gorii wiekowej Junior Młodszy. Star-
terem honorowym Wyścigów był Bur-
mistrz Miasta i Gminy Krasnobród Pan 
Kazimierz Misztal. Biorąc pod uwa-
gę warunki pogodowe, od upałów do 
ulewnego deszczu w  trakcie trwania 
wyścigów wszyscy kolarze zasłużyli 
na słowa uznania za wytrwałą walkę.

W  Wyścigu wzięli udział zawod-
niczki i  zawodnicy z całej Polski. Naj-
lepsi zawodnicy z  każdej kategorii 
otrzymali nagrody finansowe. Drugie-
go dnia odbyła się ceremonia dekora-
cji, którą swoją obecnością zaszczy-
cili: Starosta Powiatu Zamojskiego 
Stanisław Grześko, Burmistrz Miasta 

i Gminy Krasnobród Kazimierz Misztal 
oraz Mariola Czapla Dyrektor Krasno-
brodzkiego Domu Kultury.

Klasyfikacje końcowe zarówno 
jazdy indywidualnej na czas, jak i wy-
ścigów ze startu wspólnego są do-
stępne na stronie internetowej Klu-
bu Sportowego „Agros” Zamość. Za-
praszamy również do obejrzenia ob-
szernej galerii zdjęciowej z wyścigów 
zamieszczonej na  Facebooku Klubu 
Sportowego „Agros” Zamość. 

Wyścig Kolarski został zorganizo-
wany na zlecenie Polskiego Związku 
Kolarskiego przy współpracy z: Urzę-
dem Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego, Miastem Krasnobród, 
Powiatem Zamojskim, Gminą Ada-
mów, Gminą Łabunie oraz Okręgo-
wym Związkiem Kolarskim w Lublinie. 
Klub Sportowy „Agros” Zamość, jako 
główny organizator serdecznie dzię-
kuje za pomoc przy organizacji oraz 
wparcie finansowe.

[materiał nadesłany]

Po ostatnich ulewnych deszczach komarów w Zamościu 
zdecydowanie przybyło. Mieszkańcy skarżą się, że wie-
czorami nie da się wyjść z domu. Zamojski ratusz nie pla-

nuje jednak  przeprowadzania zabiegów odkomarzania. Swo-
ją decyzję tłumaczy troską o ekologię oraz oszczędnościami.

Zamojski magistrat poinformował, że w tym roku zrezygno-
wano z oprysków na komary. Urząd wyjaśnia, że brak niskich 
temperatur poniżej zera trwających powyżej 14 dni w okresie zi-
mowym, a także długotrwałe opady deszczu w typowym okre-
sie suszy i upałów w lecie powodują, że okres lęgowy i odpor-
ność insektów, w tym komarów i kleszczy ulegają zmianie. Wy-
lęg następuje wcześniej i częściej, a owady stają się bardziej od-
porne na dotychczasowe środki chemiczne, więc zabiegi odko-
marzania nie przynoszą spodziewanych efektów. Poza tym po-
pulacja komarów bardzo szybko się odbudowuje 
w przeciwieństwie do populacji polujących na nie 
drapieżców.

–  Podjęcie decyzji o rezygnacji z od-
komarzania za pomocą środków 
chemicznych to m.in. efekt udzia-
łu Miasta w różnego rodzaju pro-
gramach, szkoleniach i konferencjach 
poświęconych m.in. działaniom 
na rzecz ochrony środowi-
ska naturalnego i klima-
tu. Specjaliści zalecają, 

by miasta szukając rozwiązań pewnych problemów, skłaniały się ku 
metodom bazującym na naturze. Poza tym z uwagi na epidemię, 
szukając oszczędności na wydatkach bieżących, realizujemy przede 
wszystkim te zadania, które mają charakter obligatoryjny – mówi 
Zastępca Prezydenta Zamościa Piotr Zając.

Magistrat przypomina, że w Zamościu od trzech lat podej-
mowane są działania ekologiczne, które mają pozytywny wpływ 
na bioróżnorodność gatunkową owadów i zwierząt (przyciąga-
ją m.in. ważki, mrówki, chrząszcze, jerzyki, jaskółki, jeże czy nie-
toperze, które żywią się komarami i kleszczami): zakładane są łą-
ki kwietne, Miasto mocno ograniczyło koszenie na terenach zie-
lonych, pozostawiane są pnie po ściętych drzewach (w pniach 
mieszkają nietoperze), by mogły stać się siedliskiem dla owadów 
(które również występują w trawach i łąkach).

Prowadzone w ostatnich latach w Zamościu odkomarzanie 
odbywało się za pomocą specjalnych środków owadobójczych. 

Były one bezpieczne dla ludzi i zwierząt (posia-
dały pozwolenie na obrót Ministra Zdrowia), 
jednakże mogły stanowić zagrożenie np. dla 

pszczół czy jeży. W ubiegłym roku firma Castorama 
przekazała Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łuka-

sińskiego w Zamościu 50 budek lęgowych dla nie-
zwykle pożytecznych ptaków jerzyków, które 

pomagają człowiekowi w walce m.in. z koma-
rami. Spółdzielnia miała rozlokować bud-

ki na ścianach bloków mieszkalnych.
W bieżącym roku przypada 440. 

rocznica powstania Zamo-
ścia. Książnica Zamojska im. 

S. K. Zamoyskiego w  Zamościu świę-
tuje to wydarzenie i  zaprasza na spo-
tkanie literacko-muzyczne pn. „Za-
mość w literaturze, literatura o Zamo-
ściu”, które odbędzie się 24 lipca 2020 
roku o godz. 17.00 na Rynku Wodnym 
w Zamościu.

W  programie czytanie tekstów li-
terackich o  Zamościu m. in. autorstwa: 
Piotra Szewca, Romy Kowalickiej, Filipa 
Springera, Andrzeja Stasiuka, fragmen-
ty wywiadów z pisarzami. Specjalnie dla 
słuchaczy wystąpi znany zamościanin 
Dariusz Tokarzewski.

Zachęcamy do udziału. 

Wstęp wolny.

Kaczkom chleb nie służyKaczkom chleb nie służy
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Spektaklem pt. „Szachy” w  środę 15 lipca 
rozpoczęła się 45. edycja Zamojskiego Lata 
Teatralnego. Inauguracyjne widowisko wy-

stawiono na Rynku Wielkim.

W  spektaklu „Szachy”, którego bezpośred-
nią inspiracją stał się poemat Jana Kochanowskie-
go, tancerze Baletu Cracovia Danza z Krakowa po-
przez pantomimę i taniec, w którym ożywione zo-
stały autentyczne XVI-wieczne włoskie i  francu-
skie choreografie, odtwarzają grę mistrzowsko 
opisaną przez Jana Kochanowskiego. Emocjonu-
jąca rozgrywka pomiędzy konkurentami do rę-
ki duńskiej księżniczki przenosi się ze stołu sza-
chowego na scenę, a figury szachowe ożywają by 
przenieść widza w świat baśni i wyobraźni. Reży-
serem spektaklu jest Paweł Winsczyk. Za insceni-
zację i choreografię odpowiada Romana Agnel, za 
ruch pantomimiczny: Krzysztof Antkowiak. Sceno-
grafia i  kostiumy to zasługa  Moniki  Polak-Luściń-
skiej, maski  i  rekwizyty:  Macieja  Luścińskiego. Na 
scenie występują: tancerze Baletu Cracovia Danza 
oraz aktor Paweł Winsczyk.

W ramach tegorocznej edycji Zamojskiego La-
ta teatralnego zaplanowano 8 spektakli i  1 kon-
cert. Będą się one odbywały w  każdą środę aż 
do 12 września w  plenerach zamojskich. Kolejny 
z  nich - „Wiśniowy sad” w  wykonaniu Teatru „La-
tarnia” zostanie wystawiony 22 lipca o godz. 20.00 
w Parku Miejskim (wejście od ul. Królowej Jadwigi). 

„Wiśniowy sad” Antoniego Czechowa to opo-
wieść o przemijaniu, która w interpretacji Teatru La-
tarnia jest pretekstem do podglądania ludzi w  kon-
frontacji ze stratą. Wycięcie sadu, sprzedanego za 
długi, to nie tylko unicestwienie realnych drzew, ale 
i  wykorzenienie ludzkiej tożsamości, przymus emi-

gracji zewnętrznej i  wewnętrznej. Dla niektórych to 
koniec świata, dla innych nowy początek. - czytamy 
w  opisie spektaklu. Za reżyserię „Wiśniowego sa-
du” odpowiada Mateusz Tymura. 

Wszystkie wydarzenia tegorocznego Zamoj-
skiego Lata Teatralnego są bezpłatne, ale koniecz-
ne jest pobranie darmowej wejściówki i niezbęd-
nego oświadczenia (obostrzenia związane z  pan-
demią) z sekretariatu Zamojskiego Domu Kultury. 
Wejściówki można pobierać od 6 lipca.

Program Tegorocznego 45.Zamojskiego 
Lata Teatralnego:

15. lipca –  Szachy – Balet Cracovia Danza w Krako-
wie, godz. 20.00, Rynek Wielki
22. lipca – Wiśniowy sad – Teatr Latarnia w Białym-
stoku, godz. 20.00, Park Miejski
29. lipca – Lament na placu Konstytucji – Teatr Polo-
nia w Warszawie, godz. 21.00, Rynek Wodny
5. sierpnia – Makbet – Teatr Lalki i  Aktora Kubuś 
w Kielcach, godz. 18.00, scena plenerowa na Ryn-
ku Wielkim
12. sierpnia – L̀ Estrada – Teatr Na Walizkach we 
Wrocławiu, godz. 18.00, Rynek Wielki
19. sierpnia- Komendianci – Teatr Pantomimy Mimo 
w Warszawie, godz. 20.30, Rynek Wielki
26. sierpnia – Zaginiony Zamość- koncert piosenek 
klezmerskich- Marta Bizoń z Zespołem, godz. 20.00, 
scena plenerowa na Rynku Wielkim
2. września – Muzyka grecka „Rebetico”- Jorgos 
Skolias & Jarosław Bester,   godz. 20.00, scena ple-
nerowa na Rynku Wielkim
12. września – Zagłada – Fundacja Banina z Lubli-
na, godz. 19.30, Park Miejski

Na muzealnej mapie Zamościa poja-
wiło się nowe miejsce. 18 lipca swoje 
podwoje dla zwiedzających otworzy-

ło Roztoczańskie Muzeum PRL. Młode po-
kolenie może zobaczyć tu, jak ich rodzicom 
i dziadkom żyło się „za komuny”, a starsze 
cofnąć się w  czasie i  przypomnieć sobie 
ciemne i jasne strony PRL.

Założycielem i  pomysłodawcą Muzeum 
PRL jest pochodzący z  Krasnobrodu Tomasz 
Pakuła. W  budynku przy ul. Weteranów 6 
w  Zamościu, gdzie kiedyś mieścił się lum-
peks, a później sklep spożywczo – przemysło-
wy, stworzył przestrzeń wypełnioną pamiąt-
kami z minionej epoki.

Zobaczymy tam m. in.: ordery, meble, 
mydła, proszki, pralkę Franię, buty Relaks 
oraz wiele innych przedmiotów codzienne-
go użytku. Zbiory będą eksponowane w za-
aranżowanych pomieszczeniach: starym skle-
pie, pokoju mieszkalnym, kuchni, gabinecie 
urzędnika, sali lekcyjnej i łazience. Znajdzie-
my tu też wystawy tematyczne poświęco-
ne modzie, motoryzacji, muzyce, turystyce, 
sportowi, hasłom propagandowym czy też 
katastrofie w Czarnobylu.

Uroczyste otwarcie Roztoczańskiego Mu-
zeum PRL odbyło się w sobotę, 18 lipca 2020 
r. Jest to już druga tego typu placówka w Za-
mościu. Pamiątki związane z PRL-em można 
oglądać także w działającym przy ul. Łukasiń-
skiego 12 Klubie „Wspomnienie PRL-u”.

Wojna polsko – bolszewicka postrzegana 
jest jako jeden z kamieni milowych na-
szych dziejów i najważniejsze wydarze-

nie pierwszej połowy XX wieku. Trwała w latach 
1919 – 1920, a  jej najważniejszymi epizodami 
militarnymi były wyprawa kijowska, Bitwa War-
szawska, kontruderzenie znad Wieprza, bitwa 
pod Komarowem i bitwa nad Niemnem.

Odkrywanie miejsc doświadczonych historią 
sprzed stu lat stało się głównym zadaniem pro-
pozycji programowej „Genius Loci” Programowe-
go Ruchu Odkrywców przeznaczonej dla harce-
rzy. 6. Drużyna Wędrownicza „Rzarłacze” im. Ja-
dwigi Harczuk-Muszyńskiej z  I  Społecznego Li-
ceum Ogólnokształcącego w Zamościu zadekla-
rowała chęć realizacji tego zadania – od żmudne-
go poszukiwania literatury, przez rozmowy, wy-
wiady, aż po zwiady w terenie. Po zebraniu zna-
czących informacji postawiliśmy na wojenne 
działania 1920 roku związane z Zamojszczyzną. 

15 sierpnia 1920 r. rozegrała się Bitwa War-
szawska, która uznawana jest za 18. przełomo-
wą bitwę w dziejach świata. Pochód nawały bol-
szewickiej na zachód został powstrzymany, jed-
nak bitwa nie przyniosła zakończenia wojny. 
Front gwałtownie zmienił kierunek na Zamość – 
Tomaszów Lubelski. Zamościanie bardzo staran-
nie przygotowywali się do obrony miasta już od 
połowy lipca 1920 r. Powołano Obronę Narodo-
wą, której komendantem został nauczyciel i har-
cerz, Michał Pieszko. Do miasta przybył 31. Pułk 
Strzelców Kaniowskich kapitana Mikołaja Bołtu-
cia oraz 6. Ukraińska Dywizja Strzelców płk. Mar-
ka Bezruczki, który nominalnie dowodził załogą 
Zamościa jako najstarszy stopniem. Duże wspar-
cie zapewniły trzy pociągi pancerne: „Zagoń-

czyk”, „Mściciel” i „Śmierć”. Pierwsze bolszewickie 
patrole pojawiły się pod Zamościem 28 sierpnia 
1920 r. Zwycięski dla obrońców bój o Zamość za-
kończył się po północy 31 sierpnia.

W  Komarowie bolszewicy zjawili się jesz-
cze przed okrążeniem Zamościa. Zajęli wieżę 
kościoła, skąd mieli dobry punkt obserwacyj-
ny. Z wnętrz świątyni urządzili stajnię. Bitwa ro-
zegrała się 31 sierpnia 1920 r. w  okolicach Woli-
cy Śniatyckiej. Była to największa bitwa polskiej 
kawalerii z jedną z najwspanialszych szarż w całej 
wojnie. Po bitwie nastąpił odwrót 1. Armii Konnej 
Siemiona Budionnego w kierunku Hrubieszowa. 

Mogiły zbiorowe czy też pojedyncze groby 
z wojny 1920 roku znajdują się na 20 okolicznych 
cmentarzach: w  Zamościu, Komarowie, Wolicy 
Śniatyckiej, Cześnikach, Dołhobyczowie, Gorzko-
wie, Honiatyczach, Horyszowie Polskim, Hostyn-
nem, Hrubieszowie, Korczminie, Matczu, Miączy-
nie, Moniatyczach, Oszczowie, Sitańcu, Trzesz-
czanach, Tyszowcach i Uchaniach. 

Pamięć o  wydarzeniach sprzed 100 lat po-
woli się zaciera. Ważne, by przypominać o  nich 
zwłaszcza młodym ludziom. Formą artystycz-
nego przekazu, która przemawia do wyobraźni 
młodego pokolenia, jest graffiti. I  właśnie temu 
ma służyć mural „1920”, który wykonaliśmy w Al. 
Jana Pawła II vis-a-vis restauracji McDonald’s pod 
bacznym okiem profesjonalistów z grupy „Stfor-
ky”. Mural jest również podsumowaniem cało-
rocznej pracy badawczo – poszukiwawczej w ra-
mach „Genius Loci”. Dzięki sprawozdaniu z tego 
działania, zamojski mural będą mogli obejrzeć 
mieszkańcy całej Polski.

6. Wędrownicza Drużyna „Rzarłacze”



SPRZEDAM
 X OKAZJA! Sprzedam dział-
kę wypoczynkową 0,5 
hektara w Majdanie Skier-
bieszowskim, Gm. Skier-
bieszów, uzbrojona, ogro-
dzona, warunki bardzo 
dobre, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 84 61 122 05

 X Sprzedam działkę, Za-
mość, ul. Starowiejska. Tel. 
914 831 147

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

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

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

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

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

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

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

 X Sprzedam pole orne – 82 
ary (III klasa bonit.) w 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, ka-
nalizacja. Działki budowla-
ne 0,31 ha; 0,2 ha. Tel. 515 
796 951

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

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

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

KUPIĘ
 X Kupię mieszkanie 3-4 poko-
jowe do remontu na os. Za-
moyskiego/Wyszyńskiego. 

Tel. 508 659 725 
 X Mieszkanie kupię do 50m2 
na Orzeszkowej lub Pe-
owiaków może być do re-
montu. Tel. 668 897 228 

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

 X Kupię mieszkanie 3 pokojo-

we powyżej 60m2 w Zamo-
ściu w okolicach ul Wyszyń-
skiego. Tel. 782 324 831

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

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

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

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

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

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 samocho-
dowy lub handlowy, Łabu-
nie. Tel. 662 275 813

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 

 X 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, świet-
na lokalizacja, przy ul. Hru-

bieszowskiej i Hop Stop. Tel. 
697 062 609.

ZAMIENIĘ
 X Zamienię mieszkanie 45m2 
piętro 1, ulica Orzeszkow-
ej, po remoncie na większe 
od 50-67m2 najlepiej po re-
moncie, tel 508 87 43 07

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

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

Agencja Nieruchomości

LOKUM

Poszukujemy
 mieszkań
 i domów 

na sprzedaż. 
Zapraszamy! 

Ogłoszenie w naszym 
biurze jest bezpłatne!

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

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

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

 X Mieszkanie  M3 Zamość ul. Zamoy-
skiego Zakole piętro 2/4, cena 240 
tys. zł.

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

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

 X Mieszkanie  M5 Zamość ul. Polna 

piętro 2/4, cena 350 tys. zł.
 X Nowy dom w Zawadzie, działka 

0,14ha, cena 385 tys. zł.
 X Nowy dom w Zamościu ul. Zagrodo-

wa, cena 420 tys. zł.
 X Mieszkanie M3 Zamość ul. Brzozowa 

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

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

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

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

mość ul. Włościańska i ul. Zagrodowa

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:
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SPRZEDAM
• ANTYWINDYKACJA pomoc 

prawna dla osób zadłu-
żonych tel. 534 875 923

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

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

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

• 852 208

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reklama w Gazecie od 10 zł netto
NIERUCHOMOśCI

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

granicy niemieckiej) Tel. 513 470 381

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NA GRANICY 
MIASTA ZAMOŚĆ, 

UL. SZCZEBRZESKA. 
TEL. 793 061 934

Sprzedam działkę wypoczynkową 
0,4977 w Majdanie Skierbieszowskim, 

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

Cena do uzgodnienia. 

Tel. 84 61 122 05

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

dzona, warunki bardzo dobre, 

cena do uzgodnienia.

Tel. 84 61 122 05 

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

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

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

 X Siedlisko, Skoryszów, 
23 ar, 135 000 zł

 X Las, Krasnobród, 93 
ar, 125 000 zł

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

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

 X Wynajem młyn Nie-
wirków, około 400m2

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

 X Las Zawalów 15a 12 
tys. zł

 X Łąka Koniuchy 30a 12 
tys. zł

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

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

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

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

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

 X Dam pracę. Opieka nad star-
szą osobą (81lat) z zamiesz-
kaniem i wyżywieniem od 
zaraz. Tel. 603644786

 X Szukam pracy jako sprzą-

taczka. tel. 690414306
 X Szukam pracy opiekunka 
osób starszych, doświad-
czenie tel. 888 988 582 w Za-
mościu

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

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

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

PRACA

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca
tel. 667 513 777

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

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

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

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

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

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

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

 X Hak Golf II 3d, wąski zde-
rzak, 407 winter sport 3B 
225/50 R17 2x. Tel. 84 61 
86 358

 X Claas Dominator 76, pra-
sa duża bele 150/150, 

volger na pasy, prasa na 
kostki John Deere 31 30, 
Zetor 2222. Tel. 694 931 
193

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X Felga samochodowa 15 
RT60, 4x100, 1 szt, c. 60 

zł. Tel. 519 106 797
 X Tanio sprzedam Renault 
Clio, diesel 1,5, rok 2006. 
Tel. 660 358 211

 X Sprzęt rolniczy. Tel. 515 
796 951

 X Sprzedam siewnik zbo-
żowy 2x13 do ciągni-
ka, garażowany. Tel. 694 
887 911

 X Audi A6 2496,00 cm3, 
114 ,00 kw, 2001 r. TDI, c. 
7500 zł, Zamość. Tel. 691 
096 323

 X Honda CRV 1973 cm3, 
sekwencja 108,00 kw, c. 
12500, 2001 r. Tel. 691 
096 323

 X Sprzedam Toyota Au-
ris 2008r. stan b. dobry, 
bezwypadkowa, gara-
żowana, jedne użytkow-
nik, benzyna, poj. 1.4, 
171 000 km. Tel. 537 463 
375

 X Sprzedam Renault Tha-
lia 1,4 2003r, hak. Tel 694 
468 500

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

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

www.absolutio.pl. 

http://www.absolutio.pl/


Rozwiązanie krzyżówki 
wraz z wyciętym kuponem 

#30, 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 #28: 
„Szpilka wymaga po-
duszeczki. Upominek 
otrzyma Pan Krzysz-
tof Pszenniak. Gratu-
lujemy, książkę moż-

na odebrać w Re-
dakcji - Staszica 35.
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 X Wdowa 60+ szuka Pana 
wolnego stanu 65-70 lat 
z Zamościa. Tel. 794 711 
156

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

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

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

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

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

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

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

TOWARZYSKIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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

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

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

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

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

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

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

KUPIĘ
 X 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


