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P iękne, słoneczne popołudnie, 
24 lipca, Rynek Wodny. Słowo 
i muzyka. Literatura i film.  Let-

nia Czytelnia Książnicy Zamojskiej 
i  nietuzinkowe wydarzenie oraz lu-
dzie zgromadzeni wokół sceny, wo-
kół Zamościa i literatury o mieście. 

Przybyłych na spotkanie przywi-
tał Piotr Bartnik, Dyrektor Książnicy 
Zamojskiej im. Stanisława Kostki Za-
moyskiego. Gościem specjalnym był 
Dariusz Tokarzewski związany z  gru-
pą Vox, tym razem w ujmującej za ser-
ce roli barda. Zaproszenie do czyta-
nia tekstów o  Zamościu przyjęli: Pa-
ni Małgorzata Bzówka, Prezes Zarzą-
du PGK w Zamościu oraz Panowie An-
drzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość; 
Jan Wojciech Matwiejczuk, Wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Zamość; Piotr 
Orzechowski, Dyrektor Wydziału Kul-
tury i Sportu; Andrzej Urbański, Dyrek-
tor Muzeum Zamojskiego i Janusz No-
wosad, Dyrektor Zamojskiego Domu 
Kultury.

440. urodziny miasta, które świę-
tujemy w  tym roku, dokładnie od 12 
czerwca, miały tego dnia odsłonę li-
teracko muzyczną. Rozpoczęliśmy 
piosenką. Dariusz Tokarzewski swo-
ją obecność zaznaczył w  niejednym 
miejscu na świecie w  tym w  Zamo-
ściu. W  Zamojskiej Alei Sław odcisnął 
swój ślad na zawsze wspólnie z kolega-
mi z  grupy VOX. Niech żałuje, kto nie 
słyszał. 

Ile razy na kartach literatury poja-
wia się słowo Zamość? Chyba nikt te-
go nie policzył . W bibliotece cyfrowej 
Zamojskiej Książnicy na dzień 24 lip-
ca występuje 1267 razy, w  Federacji 
Bibliotek Cyfrowych 3 850, na Polonie 
znajdziemy 25455 odpowiedzi na ha-
sło Zamość.  Wyimek z zapisków Julia-
na Ursyna Niemcewicza z  podróży hi-
storycznych po ziemiach polskich mię-
dzy rokiem 1811 a 1828 odbytych prze-
czytał Prezydent Andrzej Wnuk.

(…) nadał Zamoyski mieszczanom 
grodu tego swobody, wyrównywające 
prawie przywilejom szlacheckim. Uwol-
nił ich od wszystkich ceł, zrzekł się za sie-
bie i  następców swoich wszelkiego pra-
wa sądzenia i  wszelkie sprawy poddał 
pod sądy królewskie; tak, iż cztery razy 
do roku odprawiają się tu sądy, do któ-
rych i inne miasta delegowanych swoich 
zsyłają. Zapobiegając, by nieszczęściem 
przywiedziony do ubóstwa obywa-
tel, nie był wystawionym na zdzierstwo 
lichwiarzom, ustanowionym jest dom 
pożyczki na zastawy, czyli mons pietatis. 
Te wszystkie dobroczynne ustanowienia 
sprawiły, że nie tylko Polacy, lecz wie-
lu Greków, Ormianów, Hiszpanów, Wło-
chów i Niemców, spłynąwszy do miasta, 
uczynili je ludnem. Przedniejsze kościoły 
są: Ś.  Tomasza, czyli katedra, Ś. Krzyża, 
ormiański, franciszkański, Panien Miło-
sierdzia i  cerkiew ruska. Nadto, ogromy 
ratusz; w  po środku giełda dla kupców 
i  zbrojownia. Cztery bramy prowadzą 
do twierdzy: lubelska, lwowska, janow-
ska i szczebrzeszyńska. (...) Około miasta 
są piękne ogrody, rybne sadzawki, i wie-
le fabryk żelaznych. Takim był Zamość 
w ostatnich latach założyciela swego.

Sprawnie przeplataliśmy sło-
wa i  dźwięki. Uzupełnieniem monta-

żu były fragmenty filmu „Zamość w li-
teraturze, literatura o  Zamościu”, któ-
ry w  całości jest do obejrzenia na ka-
nale YouTube Zamojskiej Książnicy. 
O  miejscu w  Zamościu wartym utrwa-
lenia na kartach literatury mówili Piotr 
Linek i  Piotr Szewc. Fragmenty prozy 
Piotra Szewca czytał Dyrektor Andrzej 
Urbański.

(…) Od pralni Heleny Hawryluk na-
pływał zapach mydlin, a  od sklepu ko-
lonialnego Biny Hechtkopf, przed upa-
łem chronionego podcieniami, docho-
dził zapach goździków i wanilii. Wszyst-
kie zapachy łączyły się swojsko, acz każ-
dego dnia i  każdej godziny osobliwe, 
wypróbowując się, kojarząc na chwilę 
i  na dłużej, spierając, godząc, mając za 
świadków konie, gołębie, przechodniów 
i pompę. Nie dało się od tych zapachów 
uwolnić. Nie dało się o  nich zapomnieć. 
Wchodziły do synagogi na rogu Mleczar-
skiej i Bazyliańskiej i do kruchty u św. Ka-
tarzyny. Stare i nowe, te same i ciągle in-
ne. Jeśli wierzyć zegarowi na ratuszu, 
siedem minut minęło od trzynastej. O tej 
porze zapachy stawały się bardziej niż 
kiedy indziej natarczywe i  niespokojne, 
prowokowały i  zwracały na siebie uwa-
gę. Mimo bliskości zegara na ratuszu 
można było za ich sprawą stracić rachu-
bę czasu. (…)

Teksty śpiewane przez Dariusza 
Tokarzewskiego również były moc-
no osadzone w  Zamościu. Przywo-
ływanie miejsc, wydarzeń i  ludzi jest 
nam wszystkim bardzo potrzebne.  Po-
staci historyczne związane z  Zamo-
ściem warte uwiecznienia w  literatu-
rze wskazały Beata Kozaczyńska i Lusia 
Ogińska. 

Zamość jako perła Odrodzenia, 
jako Padwa Północy jest atrakcją sa-
mą w  sobie. Jego rozpoznawalność 
zwiększają z  pewnością liczne wyda-
rzenia kulturalne i  koncerty. Od cza-
su do czasu pojawia się na kartach li-
teratury, częściej w  poezji niż prozie. 
Jest lubianym przez fotografów obiek-
tem. Jest Zamość archipelagiem złożo-
nym z  osiedlowych wysepek… o  jed-
nej z nich czytał Jan Wojciech Matwiej-
czuk. Filip Springer w   książce „Miasto 
Archipelag. Polska mniejszych miast” 
tak opisuje swoją wizytę w Zamościu:

(…) Chodząc dziś po osiedlu Zamoy-
skiego, można poczuć żal, że nie tak wy-
glądają polskie blokowiska. Zespół jest 
ogromny, bo rozłożony na blisko pięć-
dziesięciu hektarach, ale jego archi-
tekturę cechuje kameralność i  skrom-
ność. Budynki tworzą tu przytulne zie-
lone dziedzińce i  skwery. Oprócz zwy-
kłych bloków mieszkalnych są też do-
my przeznaczone dla osób z  niepełno-
sprawnościami. Wyróżniają się nie tyl-
ko skalą (mają jedynie dwie kondygna-
cje), ale także tym, że zaopatrzono je 
w  przecudne atria, dziś przykryte przez 
spółdzielnię przepuszczającymi świa-
tło kopułami. Do tego szkoły, przedszko-
la, przychodnie, pawilony handlowe. Nie 
udało się tylko wybudować kompleksu 
rozrywkowo-handlowego. 

Piękny jest ten Zamość. Mój Za-
mość! Większość, a  być może nawet 
wszyscy tak właśnie myślą, tak mówią 
i czują. Część o tym pisze. Przez to ten 
Nasz Zamość jest różnorodny. Niewąt-

pliwie wyjątkowy. Wiersz Romy Kowa-
lickiej pod tytułem „Mój Zamość” prze-
czytał Piotr Orzechowski.

(...)
To mój Zamość
codzienność z arkadami
ożywia
i ostrym konturem
w cieniu nocy
sięga księżyca

A mnie się marzy
wywołać ducha 
KANCLERZA
zapytać 
dlaczego nie posadził
ani jednego drzewa
POMARAŃCZY…?

Poezja śpiewana mobilizuje do 
przemyśleń. Trzeba słuchać i  patrzeć, 
żeby nie być pionkiem w  czyjejś grze. 
Mistrzowskie interpretacje Dariusza 
Tokarzewskiego wciskały się pomiędzy 
promieniami słońca do oczu, do serca 
i do umysłu.

O  wydarzeniach z  dziejów Zamo-
ścia, które mogłyby być interesującym 
tematem literackim mówili Zbigniew 
Dmitroca i  Bogdan Nowak. Ważnym 
wydarzeniem w  dziejach miasta była 
bez wątpienia Wizyta Marii Dąbrow-
skiej. Pięciokrotnie nominowanej do 
Nagrody Nobla. Jej relację z „Tygodnia 
w  Lubelskiem” przeczytała Małgorza-
ta Bzówka.

(…) Zamość widać już z  odległości 
dziesięciu kilometrów. Leży na nieco fa-
listych polach, jak broszka z pereł i kora-
lu na złoto-zielono-szafirowym pasiaku.

Z  bliska okazał się jeszcze piękniej-
szy, okazał się tak piękny, że nie umiem 
słowami wyjawić jego uroku. W  Pol-
sce jest mało ludzi, kochających piękno, 
skoro to miasto nie jest celem wycieczek 
i  artystycznych pielgrzymek. Nie zawar-
te w  spisach oficjalnych piękności na-
szego kraju, jest jedną z  najczarowniej-
szych jego miejscowości. Jest to mia-
sto małe, jak dłoń — całe wybrukowane 
w równiutką kostkę kamienną, oświetlo-
ne elektrycznością i  zabudowane ślicz-
nymi starożytnymi domami.

Nie ma tu wcale przedmieść. Tam, 
gdzie kończą się ulice śródmieścia, za-
czyna się zaraz starożytna fosa i  za nią 
żyto. Księgarnia Pomarańskiego, która 
się znajduje w  jednym z  nielicznych no-
wożytnych domów Zamościa, „leży“ na 
skraju ślicznej, czystej, ruchliwej ulicy 
i zielonego pola.

W  Zamościu stanęłyśmy w  hote-
lu, gdzie jest elektryczność, central-
ne ogrzewanie i  kanalizacja, ale gdzie 
zdzierają z  ludzi niesłychane ceny. Za-
mość przypomina co do piękności nie-
które włoskie miasta, ale pod jednym 
względem je przewyższa. Cena hotelu 
jest w nim cztery razy taka, jak w Wene-
cji. (...)

Ostatni tekst z Dziennika pisanego 
później przeczytał właściciel „radio-
wego głosu” Janusz Nowosad wciela-
jąc się w Andrzeja Stasiuka.

(…) Którejś zimy stanąłem na noc 
w  Zamościu. Był mróz. Na rynku mieli 
ślizgawkę i  grała muzyka. Ale wszędzie 
panował półmrok. W  knajpach, w  skle-
pach, na ulicach. Światła paliły się żół-
tawo i  szaro. Wchodziłem to tu, to tam, 
do tych wszystkich starych wnętrz, i wła-
ściwie były trochę jak kiedyś, jak przed 
elektrycznością. Albo jak w  biało-czar-
nym śnie. To by się zgadzało, bo całe 
miasto przypominało przywidzenie. Za-
mojskiemu przyśnił się renesansowy sen, 
włoska fatamorgana. Stało to teraz go-
towe, pozbawione kontekstu i piękne jak 
lekka paranoja. Miasto idealne na skraju 
buraczanych pól ciągnących się po Hru-
bieszów i po horyzont. Perła odrodzenia 
wśród zamarzniętych ściernisk. Śród-
ziemnomorski okruch na skraju stepów.

Zmienia się miasto Zamość na na-
szych oczach. Wizji Zamościa za kolej-
ne 440 lat podjęli się autorzy związani 
z  Zamościem. Zamość obecny jest na 
kartach ksiąg od początku swego ist-
nienia. Piszą się nowe teksty – niech 

trwa zatem Zamość w  literaturze, 
niech powstaje literatura o Zamościu. 

Na zakończenie Dyrektor Piotr 
Bartnik podziękował wszystkim za 
przybycie. Gościom za występ i  part-
nerom za pomoc w  organizacji wyda-
rzenia. Zamojskiemu Domowi Kultury 
i Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. 

Urodziny miasta trwają. Piątkowa 
ich odsłona dobiegła końca. Dzięku-
ję za przybycie, za czas spędzony z  li-
teraturą. Miejcie Państwo ochotę nie-

zmienną, by zaglądać na Kamienną. 
Zapraszamy do biblioteki. Po książ-
ki o Zamościu i nie tylko. „Kto czyta - 
żyje wielokrotnie. Kto zaś z książka-
mi obcować nie chce na jeden żywot 
jest skazany”. (J. Czechowicz)

Piotr Piela
Książnica Zamojska w Zamościu 

im. Stanisława Kostki Zamoyskiego



Zamość w literaturze, literatura o ZamościuZamość w literaturze, literatura o Zamościu

Po kilku miesiącach przerwy po-
wracają koncerty i  wydarze-
nia kulturalne w  naszym mie-

ście. Już w sobotę, 1 sierpnia o godz. 
21.00 na zamojskim Rynku Wielkim 
zagra żywiołowy i  energetyczny ze-
spół Łąki Łan.

„Niech moc, energia i  endorfi-
na wypełnia każdą Twoją komórkę. 
Myśl dobrze, mów dobrze, rób do-
brze a będzie dobrze!” - to fragment 
tekstu „Bombaj”, który na pewno 
usłyszymy w Zamościu.

W  pierwszych latach istnienia 
zespół grał improwizowany gro-
ove, wzorując się na didżejach 
techno. Doceniany był za tworze-
nie świetnego, taneczno – psy-
chodelicznego klimatu i  impro-
wizacyjne występy. Do dziś słyną 
z  niesamowicie energetycznych 
koncertów i nie bez powodu przez 
wielu są nazywani najlepszym 
zespołem koncertowym w  kra-
ju. Wypracowali swoje niepowta-
rzalne brzmienie, które cały czas 
ewoluuje i zaskakuje łącząc w so-
bie wiele gatunków muzycznych. 
Twórczość Łąki Łan naznaczo-
na jest tekstami Paprodziada mó-
wiącymi w dużej mierze o zamiło-
waniu do Natury. Kostiumy i  per-
formance sceniczny tworzą nieza-

pomniane widowisko, które mo-
gli zobaczyć uczestnicy festiwa-
li w kraju i za granicą, m.in. Mon-
treux Jazz Festival, Orange Festi-
val, Open’er Festival, Pol’and’Rock 
Festival czy Męskie Granie.

Zespół ma na koncie 5 al-
bumów studyjnych, z  których 3 
były nominowane do nagrody 
Fryderyk.

Na koncert zapraszają: Zamoj-
ski Dom Kultury oraz Miasto Za-
mość oraz Mecenas Zamojskiej 
Kultury – Grupa Azoty Zakłady 
Azotowe „Puławy”.

Podczas imprezy obowiązy-
wać będą środki bezpieczeństwa 
w  związku z  sytuacja epidemicz-
ną. Uczestnicy zobowiązani bę-
dą do zapoznania się z  procedu-
rą oraz wypełnienia oświadczeń, 
które będą zbierane w  dniu kon-
certu w  Biurze Organizatora (In-
formacja Turystyczna, Rynek Wiel-
ki 13 – parter ratusza), od godz. 
20:00. Oświadczenia dostępne bę-
dą do pobrania na stronach www.
zamosc.pl oraz  www.zdk.zamosc.
pl Wszystkim uczestnikom mie-
rzona będzie temperatura, obo-
wiązuje dezynfekcja dłoni, nakaz 
zakrywania ust i nosa oraz zasada 
zachowania dystansu 2 m. 

Moc i energiaMoc i energia

http://www.zamosc.pl/
http://www.zamosc.pl/


Na sesji w  dniu 17 lipca, po rozpa-
trzeniu raportu o  stanie miasta, 
Rada Miasta Zamość udzieliła Pre-

zydentowi Miasta wotum zaufania. Rada 
Miasta podjęła również uchwałę w  spra-
wie udzielenia absolutorium Prezydento-
wi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 
2019 rok.

W  roku 2019 do kasy miasta wpłynęły 
dochody w  łącznej kwocie 478  758  727,92 
zł, w tym:

• dochody bieżące stanowiły kwotę 
431 281 005,07 zł, dochody mająt-
kowe 47 477 722,85 zł.

Największy udział procentowy w  do-
chodach budżetu ogółem miały dochody 
własne. Są to głównie dochody podatkowe, 
takie jak wpływy z tytułu podatku od nieru-
chomości w kwocie 32 961 476,44 zł, udziały 
we wpływach z podatku dochodowego od 
osób fizycznych (PIT) w  wysokości 75 709 
410 zł czy udziały we wpływach z podatku 
od osób prawnych (CIT), które ukształtowa-
ły się na poziomie 4 249 341,81 zł. Pozosta-
łe dochody jakie zasiliły miejski budżet to 
otrzymane subwencje i dotacje.

Wydatki, które Miasto zrealizowało 
w roku 2019 stanowiły kwotę 494 551 304,83 
zł, z tego:

• wydatki bieżące zostały dokonane 
w wysokości 407 943 750,68 zł,

• wydatki majątkowe w kwo-
cie 86 607 554,15 zł.

Wydatki budżetowe ponie-
siono głównie na realizację za-
dań własnych, na zadania z  za-
kresu administracji rządowej 
i  inne zadania zlecone ustawa-
mi oraz na finansowanie progra-
mów i  projektów z  udziałem 
środków z  UE. Wydatki na za-
dania realizowane we współ-
udziale środków z  UE stanowi-
ły kwotę 58 829 693,88 zł, w tym 
wykorzystane środki z UE to kwota 
39 843 857,46 zł.

W  2019 roku Miasto zre-
alizowało inwestycje 
na rekordową kwotę 
86  607  554,15  zł. Wśród 
najważniejszych należy 
wymienić termomo-
dernizację obiektów 
oświatowych, utwo-
rzenie Centrum In-

tegracji Społecznej, modernizację oświetle-
nia ulicznego czy inwestycje drogowe, m.in. 
przebudowa ul. Kilińskiego czy ul. Okrzei.

Przychody miasta z  tytułu wyemitowa-
nych obligacji komunalnych w  roku 2019 
wyniosły 50  000  000  zł, natomiast rozcho-
dy, które stanowią wykup obligacji, spła-
tę zaciągniętych pożyczek i  kredytu kwotę 
12 844 634,85 zł.

Budżet operacyjny miasta zamknął 
się bardzo dobrym wynikiem, w roku 2019 
bowiem miasto osiągnęło nadwyżkę ope-
racyjną w  kwocie 23  337 254,39 zł, przed-
miotowa kwota stanowi nadwyżkę docho-
dów bieżących nad wydatkami bieżącymi. 
Wynik budżetu operacyjnego stanowi je-
den z  najistotniejszych i  najbardziej synte-
tycznych wskaźników oceny sytuacji finan-
sowej samorządu i  świadczy między inny-
mi o bardzo dobrym potencjale inwestycyj-
nym miasta.

Deficyt wyniósł 15 792 576,91 zł, ozna-
cza to, że łączne wydatki budżetu miasta 
przewyższały zrealizowane dochody.

Kwota długu będąca łączną sumą za-
ciągniętych zobowiązań z  tytułu kredy-
tów, pożyczek, obligacji na dzień 31 grud-
nia 2019 r. wyniosła 123 147 628,98zł, co sta-
nowi 25,73% zrealizowanych dochodów bu-
dżetu. Łączna kwota spłat rat kredytów i po-

życzek wraz z  odsetkami w  2019 r. 
wyniosła 15 805 014,67 zł, co 

stanowi 3,31% dochodów 
budżetu ogółem.

Pełna treść uchwał 
dostępna jest m.in. na  
www.zamosc.esesja.pl

Za przyjęciem 
uchwały w sprawie 
udzielenia wo-
tum zaufania Pre-
zydentowi Mia-

sta Zamościa za 
2019 rok głosowało 

14 radnych, przeciw-
ko 5, wstrzymało się 

2, 2 radnych by-
ło nieobec-

nych.

PodziękowaniePodziękowanieUdzielili absolutoriumUdzielili absolutorium

We wtorek, 21 lipca, w  sie-
dzibie PGK w  Zamościu, 
odbyło się (zorganizowa-

ne przez spółkę) spotkanie z  przed-
stawicielami spółdzielni i  wspólnot 
mieszkaniowych, Straży Miejskiej 
i Urzędu Miasta Zamość poświęcone 
gospodarce odpadami i  problemom 
z tym związanym.

Rozmawiano m.in. o  częstotliwo-
ści odbioru odpadów wielkogabary-
towych, prawidłowej segregacji, stale 

rosnącej ilości odbieranych odpadów, 
a także o przypadkach zaniżania liczby 
mieszkańców zamieszkujących lokale 
i możliwościach rozwiązania tego pro-
blemu. Dyskutowano również o wyso-
kich kosztach zagospodarowania od-
padów oraz wyborze najlepszej meto-
dy rozliczania za śmieci.

Zapowiedziano wspólne działa-
nia zmierzające do weryfikacji deklara-
cji w oparciu o meldunki i zużycie wo-
dy, jak również kontrole w zakresie se-

gregacji. W przypadku braku segrega-
cji funkcjonariusze Straży Miejskiej wy-
stawią sprawcy mandat wysokości do 
500 zł.

Sposób segregowania odpadów 
przez mieszkańców fotografują pra-
cownicy PGK Zamość odbierający 
śmieci. Zbyt często dochodzi do rażą-
cych naruszeń zasad prawidłowej se-
gregacjo odpadów.

Źródło: UM Zamość, 
PGK w Zamościu

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Zamość (17 lipca) uroczyście poże-
gnano wieloletnią Skarbnik Panią Jadwigę Kijek, która po 27 latach 
pracy w Urzędzie Miasta, przeszła na emeryturę (z dn. 31.05.2020 r.) .

W imieniu własnym, pracowników urzędu, radnych i mieszkańców, za 
pracę na rzecz Miasta podziękowali Prezydent Andrzej Wnuk i Przewodni-
czący Rady Miasta Zamość Piotr Błażewicz. Nie zabrakło kwiatów, upomin-
ków i wspólnie odśpiewanego „Sto lat”.

Źródło: UM Zamość

Gmina Zamość podpisała umowę 
na realizację inwestycji pn. Roz-
budowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Sitaniec,

W ramach inwestycji zostanie wy-
konana sieć wodociągowa o długo-
ści ok. 230 mb wraz z odnogami do 
granic posesji przyległych, uzbroje-
nie sieci wodociągowej w dwa hydran-
ty przeciwpożarowe nadziemne i zasu-

wy oraz włączenie do istniejącej sieci 
wodociągowej.

Gmina podpisała 20.07.2020 r. umo-
wę z wykonawcą - Zakład Remontowo-
-Budowlany w Zamościu Adam Kustra. 
Inwestycja pochłonie 71 tysięcy i ma zo-
stać ukończona do 21.09.2020 r. Zada-
nie jest objęte 60-miesięcznym okre-
sem gwarancyjnym, od dnia końcowe-
go odbioru.

Dłuższy wodociągDłuższy wodociągŚmieciowy problemŚmieciowy problem

Odpady zmieszane, ul. Peowiaków 16 Bioodpady, ul. Zamoyskiego 14
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Zakończyła się budowa obiektów 
Centrum Geoturystycznego w  miej-
scowości Lipsko Polesie. To jedno 

z zadań projektu „RoweLove Roztocze – ra-
zem pomimo granic” realizowanego w  ra-
mach Programu Współpracy Transgranicz-
nej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Bu-
dynek i  teren byłej szkoły podstawowej 
przeszedł prawdziwą metamorfozę.

Umowa z  wykonawcą - Zakład Ogólno-
-Budowlany Adam Strumidło, została pod-
pisana 25 lutego 2019 r. W  ramach zada-
nia m.in. rozbudowano budynek byłej Szko-
ły Podstawowej w Lipsku Polesiu z przezna-
czeniem na Centrum Geoturystyczne wraz 
z uzbrojeniem terenu, budową budynku sa-
nitarno–gospodarczego, budową altany. 
Wykonano roboty związane z  rozbiórką ist-
niejących budynków gospodarczych i  par-
king. Ponadto zostały zamontowane słupki 
do pomiaru ruchu turystycznego. Przy Cen-
trum utworzono również ścieżkę przyrodni-
czą z gigantycznymi modelami fauny i flory 
Roztocza.

Wartość prac budowlanych wynosi 3 799 
838,33 zł brutto, dofinansowanie UE: 2 240 
194,28 zł brutto. Odbiór techniczny zrealizo-
wanej inwestycji odbył się w dniu 15.07.2020 
r. W tym roku, w ramach ww. projektu plano-
wany jest również zakup wyposażenia Cen-
trum Geoturystycznego: sprzętu kompute-
rowego i  multimedialnego, mebli, AGD, ro-
werów oraz kijków nordic-walking.

Centrum Geoturystyczne w Lipsku Pole-
siu będzie miejscem organizacji m.in. zawo-
dów sportowych, rajdów, festiwali, wycie-

czek, miejscem promocji i  budowania toż-
samości regionu Roztocza. Będzie również 
punktem przyjęć turystów odwiedzających 
Gminę Zamość i osób korzystających z tras 
rowerowych po Roztoczu.

Celem projektu „RoweLove Roztocze – 
razem pomimo granic” jest promocja i  za-
chowanie dziedzictwa naturalnego po-
przez działania w  infrastrukturę turystycz-
ną, stworzenie produktów turystycznych 
skutkujących wzmocnieniu powiązań part-
nerskich oraz poprawie wizerunku i  atrak-
cyjności Roztocza polskiego i ukraińskiego.

Polsko-ukraińscy partnerzy projektu to: 
Gmina Zamość (Lider Projektu), Wojewódz-
two Lubelskie, Roztoczański Park Narodo-
wy, Jaworowski Przyrodniczy Park Narodo-
wy, Zrzeszenie Samorządów “Euroregion 
Karpaty – Ukraina”, Departament Ekologii 
i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodo-
wej Administracji Państwowej.

Źródło: UG Zamość

Zamojskie Lato Teatralne, jego jubile-
uszowa 45. odsłona, będzie jednym 
z najdłuższych „Lat”. Cieszy mnie ów 

fakt niezmiernie ponieważ to, co dobre po-
winno być dawkowane w  niewielkich ilo-
ściach, acz systematycznie. W  miarę moż-
liwości i  potrzeb. Potrzeby są, możliwości 
będą (ZDK przechodzi właśnie długo wy-
czekiwaną metamorfozę). Póki co mamy 
plenery. Tym razem ów kawałek szczęścia 
był dość duży, ale do udźwignięcia. Całe 3 
godziny przyjemności...

W środowy wieczór po wyśmienitej, pla-
stycznej partii Szachów wg Kochanowskiego 
rozegranej na Rynku 15 lipca, zostaliśmy za-
proszeni do parku na Wiśniowy Sad wg Cze-
chowa. Sztuka sprzed 117 lat z wciąż aktual-
ną treścią. 

Pogoń za szczęściem. Powrót do nicze-
go. Chwile przyjemności okupione bólem po 
stracie. Tęsknoty. Rozczarowania. Przyzwy-
czajenia. Życie to nie teatr? Oj gramy, gra-
my… czasami nawet, jak nam zagrają. Nie za-
wsze wtedy, gdy nie umiemy zagrać sobie sa-
mi. Każdy ma w zanadrzu jakąś maskę. Więk-
szość lubi też pociągać za sznurki… 

22 lipca ze spektaklu w  wykonaniu bia-
łostockiego Teatru Latarnia wróciłem równie 
zziębnięty, jak z  40. Biesiady Teatralnej w  Ho-
ryńcu-Zdroju 16 lutego 2019 roku. Tam Wi-
śniowy sad zakwitł zanim spłonął. Lwowski Te-
atr Woskresinnia pokazał dynamiczny i  pełen 
efektów specjalnych teatr uliczny. Tu rozmachu 
było może mniej, nieco więcej komarów, ale 
też nie brakowało niczego. To była moim zda-
niem dobrze skrojona sztuka. Świetnie wpisa-
na w  czas i  miejsce. Warto było znaleźć jedno 
i drugie i być. 

Ze sklepu wychodzę zwykle z  zakupami. 
Z  teatru zabieram słowa, niosę kawałki scen, 
zbieram po drodze myśli. Podzielę się kilkoma: 
Wierny jak Firs – już nie tylko Penelopa. Pań-
stwo Raniewscy – bardziej gdzie ono to pań-
stwo, niż któż jest ta rodzina. Do jakiego pocią-

gu i  z  której stacji trzeba wsiąść, żeby dobrze 
dojechać? I na koniec Jermołaj – z dziada pan. 
Łatwo jest zapomnieć skąd wyrastają nam no-
gi. Łatwo jest wszystko zniszczyć. Nie wszyst-
ko jednak da się odbudować. Zanim pogoni-
my za złudnym szczęściem, zanim wyciągnie-
my rękę, by odebrać je innym (w akcie zemsty, 
lub z  innych równie niskich pobudek) warto 
zadać sobie pytanie – Czy warto? Nie zjadaj-
my się… szczęścia wystarczy dla wszystkich.

Co do komarów, to było ich dużo, ale są 
przecież repelenty...

autor: Antoni Czechow; tłumacze-
nie: Czesław Jastrzębiec-Kozłowski; ada-
ptacja sceniczna tekstu: Magdalena Czaj-
kowska; koncepcja i  reżyseria: Mateusz Ty-
mura; asystent reżysera: Błażej Piotrowski; 
muzyka: Tomasz Tulpan, Zbigniew Rusiło-
wicz, Magdalena Dąbrowska choreografia: 
Magdalena Dąbrowska; kostiumy: Sylwia 
Maciejewska

OBSADA: Lubow Raniewska – Ewa Paliń-
ska (Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Wę-
gierki w  Białymstoku); Waria – Magdalena 
Czajkowska; Ania – Magdalena Dąbrowska; 
Leonid Gajew – Błażej Piotrowski (Białostoc-
ki Teatr Lalek); Firs – Krzysztof Pilat (Biało-
stocki Teatr Lalek); Jermołaj Łopachin – Ra-
fał Pietrzak; Piotr Trofimow – Błażej Twarow-
ski; Duniasza – Paula Czarnecka; Siemion Je-
pichodow – Dominik Gorbaczyński; Jasza 
– Zbigniew Rusiłowicz; Piszczyk / Przecho-
dzień – Mateusz Tymura. Czas trwania: 180 
minut. - TO W RAMKĘ

29 lipca na Rynku Wodnym Lament na 
Placu Konstytucji Teatru Polonia z  Warsza-
wy. Przybywajcie! Zainteresowanych Cze-
chowem zapraszam do biblioteki na Ka-
mienną. Po Wiśniowy sad i nie tylko. 

Piotr Piela
Dział Udostępniania Książ-

nicy Zamojskiej
im. Stanisława Kostki Zamoyskiego

RoweLove RoztoczeRoweLove Roztocze

Pełne podium dla SorgiPełne podium dla Sorgi

WLKS Siedlce w  dniach 17-18 lipca 
zorganizował  Puchar Polski Junio-
rów i Seniorów w sumo. Bardzo do-
bry start w tych zawodach zaliczyli 
zawodnicy UKS Sorga Zamość, któ-
rzy zdominowali dwie kategorie  
wagowe do 77 i 85 kg.

W  imprezie, która odbyła się 
w  Stoku Lackim koło Siedlec wy-

startowało 138 zawodniczek i  za-
wodników z 17 klubów. 

W zawodach rangi Pucharu Pol-
ski uczestnicy ze względów szkole-
niowych mogą startować w dwóch 
kategoriach wagowych, swojej 
i  wyższej lub open. Tę możliwość 
skrzętnie wykorzystali sumici tre-
nujący w UKS SORGA Zamość, któ-

rzy zdominowali kategorie  wago-
we do 77 i 85 kg. 

W  kategorii do 77 kg pierwsze 
miejsce wywalczył Mateusz Nawo-
rol, drugi był Michał Marguła, a trze-
ci Łukasz Naworol, z kolei w katego-
rii do 85 kg pierwszy był Kacper Ma-
chalski, a  trzecie miejsca zdobyli 
Mateusz Naworol i Michał Marguła. 

Czechow według TymuryCzechow według Tymury



„Wierni banderze” to tytuł nieopubli-
kowanej jeszcze książki kapitana żeglu-
gi wielkiej Zbigniewa Saka. Na łamach 
„Kuriera Szczecińskiego” ukazują się 
fragmenty rozdziałów, z których każdy 
poświęca uwagę postaci wybitnie za-
służonej dla polskiej żeglugi.

20 maja 2020 r. ukazał się pierwszy 
tekst kapitana Zbigniewa Saka „Hetman 
shippingu” o  jego przyjacielu, nieżyją-
cym już, zasłużonym, wieloletnim dyrek-
torze Polskiej Żeglugi Morskiej Ryszar-
dzie Kargerze. Temat wydaje się odległy, 
ale to złudne, ponieważ postać Ryszarda 
Kargera powinna być znana i  bliska nie 
tylko mieszkańcom Zamościa, ale całej 
Zamojszczyzny.

W  listopadzie 1985 roku, kiedy to 
prof. Zbigniew Religa przeprowadził 
pierwszy w Polsce udany przeszczep ser-
ca, na łamach Tygodnika Zamojskiego - 

Pisma Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej, ukazał się artykuł-rozmowa z dr n. 
med. Józefem Szymańskim, ówczesnym 
ordynatorem Udziału Wewnętrznego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. 

W  rozmowie, ordynator przyznaje, 
że sytuacja sprzętowa zamojskiego od-
działu kardiologicznego jest dramatycz-
na. Jest to czas kiedy choroby układu 
krążenia były najgłówniejszą przyczyną 
śmiertelności pacjentów, kiedy 3,5 mln 
(10%) Polaków chorowało na nadciśnie-
nie tętnicze.

W  efekcie artykułu i  olbrzymiej po-
trzeby społecznej, zawiązano Komitet 
Akcji „Serce” z  przewodniczącym dok-
torem Szymańskim. W  składzie Komite-
tu znaleźli się także: Janina Gąsiorowska 
- Matka Chrzestna statku m/s „Ziemia za-
mojska”, Zofia Molas - pielęgniarka z za-
mojskiego szpitala, Janusz Szewczyk - dy-
rektor Zakładu Przetwórstwa Owocowo-
-Warzywnego „Tomasovia”, Tadeusz Fus 
- dyrektor Zakładów Dziewiarskich „Me-
wa” z Biłgoraja, Józef Niklewicz - dyrektor 
Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Wa-
rzywnego w  Nieledwi oraz Zdzisław Ka-
zimierczak - redaktor Tygodnika Zamoj-
skiego Pisma Polskiej Zjednoczonej Par-
tii Robotniczej.

Komitet rozpoczął wielką społeczną 
zbiórkę pieniędzy na zakup echokardio-
grafu, która trwała wiele miesięcy i zaan-
gażowała całą społeczność lokalną.

Echokardiograf pozwoliłby lekarzom 
na bezinwazyjne diagnozowanie scho-
rzeń kardiologicznych oraz szybsze roz-
poczęcie leczenia i  dałby większą szan-
sę na uratowanie wielu żyć mieszkańców 
Zamojszczyzny. Z  punktu widzenia me-
dycznego, w połowie lat 80-tych był bez-
cenny, będąc jednocześnie na tyle cen-
nym, że w zbiórkę pod hasłem „Serce” za-
angażowali się niemal wszyscy. Na spe-
cjalne konto akcji spływały datki osób 
indywidualnych, firm, instytucji. Komi-
tet „Serce” organizował aukcje, koncer-
ty, wystawy, z  których dochód przeka-

zywany był na poczet zakupu upragnio-
nego aparatu. Małe i  duże kwoty wpła-
cali wszyscy ludzie dobrego serca, by po 
wielomiesięcznej zbiórce kwota prze-
kroczyła 11 milionów złotych, co jednak 

nie pozwoliło ogłosić pełnego sukcesu. 
Echokardiograf kosztował w  1985 roku 
30 tysięcy dolarów, (ok. 17 milionów zło-
tych, przy kursie dolara wynoszącym ok. 

600 zł), a Komitet „Serce” miał mnóstwo 
złotówek, ale dolarów tylko 311. 

Minister Finansów, mimo wielu 
próśb, apeli, wstawiennictwa osobiste-
go wielu dygnitarzy, nie wyraził zgody 
na przekazywanie odpisów dewizowych 
przez lokalne zakłady na konto walutowe 
zbiórki. Dewizy mogli wpłacać wyłącznie 
darczyńcy prywatni, co oddalało wizję 
zakupu echokardiografu w nieokreśloną 
przyszłość. 

Zwrócono się o  pomoc i  poradę do 
życzliwych Zamojszczyźnie ludzi: zamo-
ścianina Janusza Słoniewskiego człon-
ka dyrekcji Polskiej Żeglugi Morskiej oraz 
prezesa Polskiej Żeglugi Morskiej S.A. 
Ryszarda Kargera. Matka Chrzestna m/s 
„Ziemia Zamojska” Janina Gąsiorowska 
oraz redaktor Zdzisław Kazimierczak po-
prosili o  radę jak polskimi milionami za-
płacić za japoński echokardiograf, który 
można było kupić jedynie za dolary.

Z  oczekiwaną pomocą przyszedł 
człowiek z  wizją, ojciec sukcesu Pol-
skiej Żeglugi Morskiej, żołnierz AK, Po-
wstaniec - Ryszard Karger. Janina Gąsio-
rowska poznała Ryszarda Kargera kilka 
lat wcześniej, kiedy to witał ją na szcze-
cińskim dworcu przed podróżą do Bu-
enos. A  w  sobie tylko znany sposób na-
kłonił swojego szwedzkiego przyjaciela 
do przekazania echokardiografu dla za-
mojskiego szpitala. W  efekcie, 4 listopa-
da 1986 roku na pokładzie m/s „Kwidzyń” 
statku Polskich Linii Oceanicznych z  An-
twerpii przypłynął echokardiograf po-
darowany przez Szweda Bengta Lindwal-
la właściciela GAC Shipping LTD ze Sztok-
holmu, Początkowo tożsamość darczyń-
cy była utrzymywana w tajemnicy.

Pieniądze z  polskiej zbiórki, zgod-
nie z  przyrzeczeniem Komitetu „Serce” 
danym Kargerowi zostały przeznaczo-
ne na zakup łóżek dla pacjentów ciężko 
chorych, walizek breanimacychnych oraz 
kontrolerów infuzji. 

Można śmiało powiedzieć, że dzię-
ki staraniom Janiny Gąsiorowskiej w  Za-
mościu pojawiła się najpierw głowica 
echokardiograficzna, a długo po niej ko-
twica na Rynku Wodnym, co dowodzi, że 
zamojskie związki z morzem są silniejsze 
niż wszyscy myślimy.



Zamościa związki z morzemZamościa związki z morzem

Leszek Batalia (z lewej) oraz Piotr Szymański (z prawej)

Ryszard KargerJanina Gąsiorowska



SPRZEDAM
 X Działka budowlana 10,5 ar 
w Zamościu, ul. Partyzan-
tów (2-ga linia zabudowy). 
Tel. 602 802 212

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

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

 X Sprzedam siedlisko z bu-
dynkami 0,60 ha, siedlisko 
z budynkami 0,50 ha, zie-
mię orną 1,05 ha, ziemię 
orną 0,75 ha, las 0,50 ha. 
Tel 84 639 55 39

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

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

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

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

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

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

 X Sprzedam pole orne – 82 
ary (III klasa bonit.) w 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

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 Zamo-
ściu. Jeden lub dwa poko-
je. tel. 516 877 739

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

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

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

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

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

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

WYNAJMĘ 
 X Wynajmę tanio zadba-
ną, umeblowaną kawaler-
kę 30m2, ul. Orzeszkowej 

(blok 4-pietrowy). Tel. 602 
802 212

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

 X Stancja dla uczennic. Tel. 
510 518 559

 X Do wynajęcia 1 pokój + 
kuchnia + łazienka, 30m2. 

Stancja lub dla osoby sa-
motnej. Tel. 533 939 3030

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

 X Wynajmę odremontowa-
ne mieszkanie z energo-
oszczędnym sprzętem, 

zmywarka, pralka itd. Tel. 
695 069 461

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

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

 X Planty. Tel. 533 939 303
 X Stancja dla pracujących w 
Zamościu. Tel. 733 852 208

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

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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KUPIĘ MIESZKANIE  
W ZAMOŚCIU

 MOŻE BYĆ DO REMONTU
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www.kurierzamojski.pl
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ul. Staszica 35
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 730 210 777
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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 Pomoc w gospodarstwie 
rolnym, przy remoncie, w 
ogrodzie i innych. Tel. 574 
235 637

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

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

 X Opieka nad starszą osobą 
(81lat) z zamieszkaniem i 
wyżywieniem od zaraz. Tel. 
603644786

 X Szukam pracy jako sprzą-
taczka. tel. 690414306

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

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

PRACA

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca
tel. 667 513 777

 X Wynajmę samochód do-
stawczy o większej ła-
downości do przewoże-
nia m.in.. złomu. Tel. 721 
519 896 (wieczorem)

 X Nowe części do Łady 
i Łady Samary: tło-
ki, dźwigienki, pompy 
wody, czujniki, łożyska 
blachy i inne. Tanio. Tel. 
516 898 477

 X Bagażnik na dach do Fia-
ta lub Łady. Tel. 516 898 
477

 X Motocykl suzuki 650 sv, 
prod. 2002, cena 6000. 
Tel. 500 582 289

 X Cyrkulatka przenośna 
1,5 KW, c. 200zł. Tel. 519 
106 797

 X Przyczepka samocho-
dowa - części (oś, felgi, 
opony/kpl.) Tel. 721 519 
896 (wieczorem)

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

 X Sprzedam Audi A 4 95r., 

1.6 benzyna, cena 2.400 
zł. Tel. 512 997 501

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X Przyczepka samocho-
dowa “SAM”, mocna oś z 
Żuka, bez dokumentów, 
betoniarka 150 l, czer-

wona, stan bdb., słoma - 
bele. Tel. 515 796 951

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

 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 - 
opłacona. Tel. 694 468 
517

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

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 

#31, 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”, mieszczą-
ca się przy ulicy Solnej 

3 w Zamościu. Roz-
wiązanie krzyżówki 

#29: „Kapusta to same 
spódnice”. Upominek 

otrzyma  
Pan Kacper Janicki. 
Gratulujemy, książkę 

można 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 Sprzedam okno 
ALUPLAST 1900 x 1700 
FIX, stałe, dwuszybo-
we w okleinie złoty dąb 
za zewnątrz i białe we-
wnątrz, wymontowa-
ne ze względu na nie-
odpowiedni rozmiar.  
Nie posiada żadnych 
uszkodzeń, zadrapań, 
kompletne. Tel. 602 650 
385

 X Spawarkę elektryczna 
(fabryczna, nieużywana). 
Tel. 721 519 896 (wieczo-
rem)

 X Kinkiet mosiężny stylowy 
na dwie żarówki, 120zł. 
Tel. 516 898 477

 X Kompresor na siłę na 2 
butle, używany + prze-
dłużacz, 120zł. Tel. 516 
898 477

 X Drzwi wewnętrzne pełne 
i oszklone, 2 szt, szer. 74 
cm, nie używane, 40zł/
szt. Tel. 516 898 477

 X Radioodtwarzacz samo-
chodowy Panasonic + 4 
głośniki, w tym 2 kolum-
ny, 100zł. Tel. 516 898 477

 X Brusy topolowe o wym. 
6m x 25cm x 6 cm – 20m3, 
cegłą pełna 2000szt, pu-
staki 150-200szt., belki, 
deski, drewno opałowe, 
topola w stanie okrągłym 
na pniu dużą. Tel. 84 639 
55 39

 X Kosa spalinowa, piła elek-
tryczna, silnik elektrycz-
ny duży, meble używane 
różne, telewizory czarno-
-białe, rowery. Tel. 84 639 
55 39

 X Okap kuchenny szer. 60 
cm, używane. Tel. 792 
512 363

 X Stary stół stolarski, warsz-
tatowy. Tel. 607 960762

 X Towotnice 2 szt. Ladę 
sklepową oszkloną z pół-
ką, 50 zł. Tel. 516 898 477

 X Spodnie skórzane ze skó-
ry naturalnej, nogawki 
z jednolitych kawałków 
skóry, czarne, rozm. 176 
x 80 cm. Tel. 516 898 477

 X Czyste kasety wideo, 50 
szt., 1zł/szt. Tel. 516 898 
477

 X Konstrukcja do pilarki 
(fabryczna), bez silnika i 
wałka. Tanio. Tel. 721 519 
896 (wieczorem)

 X Bracha trapezowa – ok. 
30m2, blacha moduło-
wa (50x70) - ok 60 szt. Tel. 
721 519 896 (wieczorem)

 X Rura stalowa, śr. 240 mm, 
dł. Ok 5 mb, jako osłono-
wa. Tel. 721 519 896 (wie-
czorem)

 X Rury ocynkowane, róż-
ne przekroje. Tel. 721 519 
896 (wieczorem)

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

 X Ul z pszczołami + ul z 
ramkami poszerzany 
warszawski, c. 500zł. Tel. 
530 576 436

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

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

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

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

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

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

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

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

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

671 34 37
 X Sprzedam nowe spodnie 
skórzane ze skóry natu-
ralnej, czarny kolor, roz-
miar ok. 176/80, c. 120 zł. 
Tel. 516 898 477

 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

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 dwa fotele, krze-

sła z podłokietnikami. Tel. 
609 510 301

 X Kupię szafę 2-lub 
3-drzwiową, komodę, 
kolor jasny. Tel. 609 510 
301

 X Kupię meble kuchenne. 
Tel. 609 510 301

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

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

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

 X Kuferkową maszynkę do 
szycia. Tel. 501 565 019

 X Płyty winylowe. Tel. 607 
187 807

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Różne


