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Pszczelarstwo miejskie, promowane na 
świecie od niemal 30 lat, zaczyna cieszyć 
się coraz większą popularnością także 

w Polsce. Ule znajdują się m.in. na dachach bu-
dynku Sejmu, Ministerstwa Rolnictwa, Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie czy Centrum Spo-
tkania Kultur w  Lublinie. Od wiosny tego roku 
swoją własną pasieką na dachu może poszczy-
cić się także Zamość. Domem dla pszczelich ro-
dzin stał się budynek Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej przy ul. Kresowej w Zamościu. Na dachu 
ośrodka znajdują się obecnie cztery ule. 

Pomysłodawcą „Pasieki bez barier” (taką na-
zwę nosi inicjatywa) jest  Stanisław Pilch, kierow-
nik Warsztatu Terapii Zajęciowej, placówki pro-
wadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem„ 
w Zamościu.

Projekt Pasieka bez barier służyć ma ochronie 
środowiska i zwracać uwagę na problem wymie-
rania pszczół. 

- W ostatnim czasie dość głośno się zrobiło i du-
żo się mówi o tym, jak ważne są pszczoły i że ich po-
pulacja się zmniejsza. Coraz częściej się słyszy o za-
truciu pszczół, o tym jak umierają. A jak stwierdził Al-
bert Einstein i   co jest znamienne, że jeżeli pszczoły 
wyginą, to i ludzkość po kilku latach także, nie prze-
trwamy tego po prostu. - podkreśla Pilch. 

- Zaczynaliśmy od dwóch uli. Zakupiłem je 
dzięki wsparciu Rotary Club Zamość Ordynacki, 
którego jestem członkiem. Na ten moment na-
sza pasieka na dachu składa się z czterech uli. Jest 
to pierwsza w  Zamościu pasieka na dachu. Nie 
słyszałem też o  przypadku prowadzenia pasieki 
w placówce dla osób z niepełnosprawnościami. - 

mówi Pilch, który pszczelarstwem zajmuje się tak-
że prywatnie. W pracach związanych z pszczoła-
mi wspiera go ojciec jednej z uczennicy ze szko-
ły prowadzonej przez Stowarzyszenie – Pan Artur 
Rudy. - Pan Artur  również jest pszczelarzem, ma 
swoją pasiekę i po prostu wspiera nas swoją wie-
dzą, swoim doświadczeniem no i sam też wykonu-
je różne czynności tutaj przy tych naszych pszczo-
łach. - dodaje Pilch. Wychowankowie ośrodka tak-
że mieli swój udział w tworzeniu pasieki. Dwa ule 
zostały zbudowane przez nich w Warsztacie Tera-
pii Zajęciowej podczas zajęć w pracowni stolarsko 
– snycerskiej.

Istotnym zadaniem Pasieki bez barier jest też 
edukacja. Nie nachalna, ale atrakcyjna. - Tu cho-
dzi o  budzenie świadomości, o  przekonanie, że lu-
dzie i  owady takie jak pszczoły mogą i  powinny 
żyć obok siebie w  zgodzie. Pszczoły miodne i  dzi-
kie zapylacze takie jak trzmiele, bzygi czy pszczo-
ły samotnice zapylają rośliny, to jest ich główne 
zadanie. Mamy dzięki nim około 80% żywności.  
Na co dzień raczej nie myśli się o tym, że nie jedliby-
śmy dżemu malinowego i wiśniowego, nie pilibyśmy 
soku jabłkowego, nie chrupali brokułów, ogórków, 
gdyby ich kwiatami nie zajęły się wcześniej owady. 
W ramach Pasieki bez barier prowadzone będą lek-
cje ekologii w terenie, podczas których te proste fak-
ty są przypominane. Mają też dawać okazję do tego, 
żeby zajrzeć do ula, by poznać jego tajemnice. Pierw-
sze grupy dzieci i młodzieży, które doświadczyły już 
takich spotkań wracały do swoich domów nie tylko 
ze smacznym słodkim miodem, ale też z przekona-
niem,  że pszczoły to nasi przyjaciele, którzy wcale 
nie czyhają na nas z zabójczą chęcią żądlenia. Takie 
lekcje pozwalają także na tyle dobrze przyjrzeć się 
pszczołom, żeby potem już z łatwością odróżniać je 
od os, które zwłaszcza pod koniec lata naprzykrza-
ją się w mieście i natrętnie kręcąc się wokół nas, ob-

siadają owoce i szklanki ze słodkimi napojami. Edu-
kacja i  promocja miejskiego pszczelarstwa to dwa 
ważne filary, na których wspiera się Pasieka bez ba-
rier. - podkreśla Pilch.

- Pasieka bez barier to projekt wielozadanio-
wy i  interdyscyplinarny. Pierwszy, jakim w  Polsce 
może się pochwalić samorząd. Nigdzie indziej gmi-
na nie zaangażowała się w promocję pszczelarstwa 

tak mocno i  aktywnie jak w  Zamościu. Dlaczego? 
Nie o  miód tu chodzi. Nie o  zarabianie na miodzie, 
bo Pasieka bez barier nie jest przedsięwzięciem ko-
mercyjnym i  miód, jaki otrzymuje Warsztat Terapii 
Zajęciowej, który czuwa nad projektem, nie jest na 
sprzedaż. To gadżet, który będzie można dostać na 
stoiskach promocyjnych podczas różnych miejskich 
imprez, np. podczas Jarmarku Hetmańskiego. - do-
daje Pilch.

Pełno jest w każdej bibliotece bajek, 
baśni, legend to sprawa oczywista. 
Ale prawdopodobnie tylko w  na-

szej jest „Wiklinowy zakątek”, a  w  nim 
skarby. Rodzice i  dziadkowie odwie-
dzający ze swoimi pociechami Zamoj-
ską Książnicę zwłaszcza dział dla Dzieci 
i Młodzieży zerkają z sentymentem na 
książki swojego dzieciństwa. Zagląda-
ją również młodzi. 

„Cudowne okulary” to w  tym przy-
padku nie specjalne szkiełka do ogląda-
nia świata, ale książka Lucyny Krzemie-
nieckiej, która trafiła do księgozbioru Bi-
blioteki dla Dzieci i  Młodzieży Książnicy 
Zamojskiej. Stanowi ona zbiór opowia-
dań i bajeczek dla dzieci w wieku przed-
szkolnym napisanych pięknym językiem. 
Ilustracje wykonała Irena Kuczborska. Po-
zycja wydana została w roku 1957 przez 
wydawnictwo „Nasza Księgarnia” i jest to 
pierwsze powojenne wydanie. Książecz-
ka wzbogaciła wyjątkową kolekcję ksią-
żek zabytkowych gromadzonych w dzia-
le dziecięcym od roku 2015, pozyskanych 
głównie w formie darów od czytelników. 
Dzięki sponsorowi, którym jest Bud Profit 

udało się tę wyjątkową kolekcję umieścić 
w  specjalnych wiklinowych mebelkach, 
stąd jej nazwa Wiklinowy zakątek.

Obecnie kolekcję stanowią 104 eg-
zemplarze. Najstarsze z nich to: Świat kra-
snoludków autorstwa Fryderyki Lazaru-
sówny z  1925 r wydany nakładem Księ-
garni F. Hoesicka oraz dwie książki edyto-
wane w Krakowie w latach okupacji nie-
mieckiej. Pierwsza to Przypadki Robin-
sona Kruzoe Daniela Defoe, które ukaza-
ły się nakładem firmy Gebethner i  Wolff 
w  roku 1940, druga to Kornelli Johanny 
Spyri wydana w roku 1943 przez Księgar-
nię Powszechną. 

Podarowane bibliotece wydawnic-
twa w  większości ukazały się w   latach 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku, są to 
zwykle pierwsze powojenne wydania 
lub pierwsze w  ogóle. Zdarzają się jed-
nak wznowienia książek, które ukazywa-
ły się jeszcze w czasach zaborów. Należą 
do nich Bajki Wacława Sieroszewskiego, 
Krysia Bezimienna Antoniny Domańskiej, 
Panienka z okienka Deotymy czyli Jadwigi 
Łuszczewskiej, Sława Janusza Korczaka. 
Są również w  tym zbiorze książki auto-
rów tworzących w okresie międzywojen-
nym i kontynuujących twórczość literac-
ką po wojnie, takich jak Janina Poraziń-
ska, Kornel Makuszyński, Jan Grabowski, 
Ewa Szelburg-Zarembina, Julian Tuwim, 
Jan Brzechwa, Hanna Januszewska, Maria 
Kownacka. Szczególnie bogato reprezen-
towany jest dorobek Porazińskiej. Jest Ki-
chiuś majstra Lepigliny, będący wznowie-
niem tej wydanej jeszcze w  latach dwu-
dziestych pozycji, jest też Zuchwały strzy-
żyk oraz zbiór baśni Za trzydziewiątą rze-
ką. Dwa ostatnie tytuły to pierwsze edy-
cje tych książek. Jest także drugie wyda-
nie Pana Twardowskiego w  Czupidłowie. 
Oprócz twórczości pokolenia starszych 
pisarzy obecne są książki autorów de-
biutujących po wojnie, m.in. Miry Jawor-
czakowej, Hanny Łochockiej, Hanny Ożo-
gowskiej. Pozyskaliśmy pierwsze wyda-
nia takich pozycji jak: Jacek, Wacek i Pan-
kracek, O wróbelku Elemelku, Marcinkowe 
wierszyki. Posiadamy liczne przekłady z li-
teratur obcych, a  reprezentują je powo-
jenne wznowienia takich książek jak: Cu-
downa podróż Selmy Lagerloff, 20 000 ty-
sięcy mil podmorskiej żeglugi Juliusza Ver-

ne, Serce Edmunda de Amicisa, Pięcioro 
dzieci i „coś” Edith Nesbit, Ania z Zielonego 
Wzgórza oraz jej kolejne części autorstwa 
Lucy Maud Montgomery. 

Ta kolekcja, to nie tylko przegląd li-
teratury tworzonej przez uznanych dziś 
klasyków literatury dla dzieci i  młodzie-
ży, to także świat pięknej ilustracji. Są 
tutaj grafiki tworzone przez starsze po-
kolenie artystów, m.in. przez Francisz-
kę Themerson, która ozdobiła swoimi ry-
sunkami Gaptusia i  Kruczka Stefanii Za-
wadzkiej, przez Stefana Norblina, auto-
ra ilustracji do Panny z mokrą głową Kor-
nela Makuszyńskiego, czy przez Tade-
usza Gronowskiego, który przygotował 
szatę graficzną powieści Zuch  Szelbur-
g-Zarembiny. Wiele pozycji zostało zilu-
strowanych przez nieco młodszą gene-
rację artystów, debiutujących przed woj-
ną i  tworzących w  latach powojennych, 
m.in. przez Konstantego Sopoćko, który 
ozdobił swoimi ilustracjami książkę Kor-
nela Makuszyńskiego O dwóch takich, co 
ukradli księżyc, Historię gałgankowej Balbi-
si Janiny Broniewskiej, czy też przez Jana 
Marcina Szancera, który zilustrował książ-
kę Każdy Tomek ma swój domek oraz Kije 
samobije Szelburg-Zarembiny, Dziadka 
do orzechów E.T.A. Hoffmana, Bajkę o ca-
rze Sałtanie... autorstwa Aleksandra Pusz-
kina i wspomnianego już Pana Twardow-
skiego w  Czupidłowie. Do większości za-
prezentowanych książek szatę graficzną 
projektowali graficy, których debiut ar-
tystyczny przypadł na lata powojenne. 
W tym gronie znajduje się bardzo cenio-
na artystka specjalizująca się w ilustrowa-
niu książek dla młodszych dzieci Olga Sie-
maszko, której twórczość spotkać moż-
na w  Wierszach dla dzieci Juliana Tuwi-
ma, zbiorze wierszy Dla dzieci Władysła-
wa Broniewskiego, Wycinankach z  mor-
skiej pianki Włodzimierza Słobodnika czy 
w  Złotej jabłoni Hanny Januszewskiej. Są 
również książki opracowane plastycznie 
przez tak uznanych artystów jak: Janusz 
Grabiański, Zdzisław Witwicki, Zbigniew 
Rychlicki, Bogdan Zieleniec, Bohdan Bu-
tenko. Szata graficzna zgromadzonych 
wydawnictw jest interesująca ze wzglę-
du na różnorodność form graficznych 
i  interpretacyjnych, a  polską sztukę ilu-
strowania książek reprezentuje tutaj ca-
ła plejada wybitnych artystów grafików.

Nie mniej ciekawe są oprawy tych 
książek, w  większości dobrze zachowa-
ne. Najczęściej występują tekturowe, rza-
dziej płócienne, sporadycznie broszuro-
we. Odnotować można także obecność 
obwolut. Zdarzają się także oprawy in-
troligatorskie, które co prawda, pozbawi-
ły książki opraw, ale zaopatrzyły je w płó-
cienne grzbiety i narożniki.

Większość to wydawnictwa Naszej 
Księgarni, która w  latach powojennych 
specjalizowała się w  edycji książek dla 
dzieci i  młodzieży. Tylko nieliczne pozy-
cje ukazały się nakładem innych oficyn, 
m.in. wydawnictwa Czytelnik, Biura Wy-
dawniczego Ruch, Ludowej Spółdziel-
ni Wydawniczej, firmy Gebethner i Wolff 
czy też oficyny Iskry. 

Książki, które trafiły do nas od czytel-
ników zawierają pieczątki, którymi opa-
trywano prywatne kolekcje, znaki wła-

snościowe różnych bibliotek, w  których 
swego czasu były, pamiątkowe wpisy, de-
dykacje, np. Kochanej Ludwiczce Myzi – Ki-
zi z prośbą żeby kochała ciocię Hankę. War-
szawa 1 I 59. 

Wiklinowy zakątek odkrywa przed 
czytelnikiem piękno i  urok starych ksią-
żek. Kolekcja zaciekawia zwłaszcza star-
szych czytelników odwiedzających Od-
dział, przyciągając ich wzrok zapamię-
tanymi z  dzieciństwa okładkami. Młodzi 
czytelnicy mogą zobaczyć, jak niegdyś 
wydawane były książki i porównać je ze 
współczesnymi edycjami.

Czytelniku! Zapraszamy Cię! Przyjdź. 
Bajeczny świat książki jest na wyciągnię-
cie ręki, i to bez cudownych okularów. 

Joanna Kołtun
Fot. Piotr Piela

Książnica Zamojska
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Piotr Błażewicz zastą-
pi Sławomira Zawi-
ślaka na stanowisku 

pełnomocnika komite-
tu terenowego PiS w Mie-
ście Zamość w  okręgu nr 
7 Chełm. Odwołanie posła 
Zawiślaka z  tej funkcji to 
konsekwencja piątkowe-
go głosowania w  Sejmie 
w sprawie tzw. „piątki dla 
zwierząt”.

Posłowie PiS, którzy 
głosowali przeciwko  no-
welizacji ustawy o ochronie 
zwierząt lub nie uczestni-
czyli w głosowaniu, decyzją 
Prezesa Jarosława Kaczyń-
skiego zostali zawieszeni 
w  prawach członka partii. 
Zawieszonych zostało pięt-
naścioro posłów PiS, w tym 
dwoje posłów z  naszego 

regionu: Sławomir Zawi-
ślak, który  nie brał udziału 
w  sejmowym głosowaniu 
oraz  Teresa Hałas (głoso-
wała przeciwko nowelizacji 
ustawy). Jak informowały 
władze Prawa i  Sprawiedli-
wości – zawieszenie posłów 
będzie połączone z  utratą 
funkcji czy stanowisk w Sej-
mie, czy okręgach. Poseł 
Zawiślak z  dniem 18 wrze-
śnia przestał być pełno-
mocnikiem komitetu tere-
nowego PiS na terenie mia-
sta Zamość. Funkcję tę ob-
jął po nim  Piotr Błażewicz, 
przewodniczący zamoj-
skiej Rady Miasta. Nomina-
cję otrzymał od wicepre-
miera Jacka Sasina, pełno-
mocnika okręgu nr 7. (za-
mojsko-chełmsko-bialski).

Miasto Zamość znalazło się na 
1 miejscu rankingu cen za 
wodę i  ścieki w  ogólnopol-

skim zestawieniu „Ranking 2020. 
Wydatki mieszkańców na usługi 
komunalne w  miastach powiato-
wych”, który po raz trzeci przygoto-
wała firma Curulis.

W  rankingu cząstkowym w  ka-
tegorii „Miasta od 50 tys. do 100 tys. 
mieszkańców” Zamość uplasował się 
na miejscu 9.

Autorzy raportu wzięli pod uwa-
gę koszty, jakie obciążają statystycz-
ną czteroosobową rodzinę w  pię-
ciu obszarach: zaopatrzenie w  wo-
dę i  odprowadzanie ścieków, od-
biór odpadów komunalnych, poda-
tek od nieruchomości, komunika-
cja publiczna oraz strefy płatnego 
parkowania.

„W 2020 roku średnie koszty wo-
dy i ścieków ponoszone przez miesz-
kańców badanych miast wyniosły 
1.479zł. Oznacza to wzrost na po-
ziomie 3,3% w stosunku do ubiegłe-
go roku. Tak samo jak w  roku ubie-
głym, miastami, w których mieszkań-

cy ponoszą najniższe koszty zostały 
Zamość (884,28zł) oraz Opole Lubel-
skie (904,52 zł). Największymi kosz-
tami obciążeni są z  kolei mieszkań-
cy Garwolina (2.270,04 zł), Tarnow-
skich Gór (2.276,76zł) oraz Mysłowic 
(2.559,84zł)” - czytamy w raporcie.

– „Staramy się, aby usługi ko-
munalne były realizowane sprawnie 
i  jednocześnie nie były dla naszych 
mieszkańców zbyt dużym obciąże-
niem finansowym. Nie na wszystkich 
płaszczyznach jest to możliwe. Nale-
ży pamiętać, że w infrastrukturę trze-
ba nieustannie inwestować, a  ceny 
na bieżąco dostosowywać do aktu-
alnej sytuacji na rynku czy zmienia-
jących się przepisów. W  moderniza-
cję sieci wodociągowej tylko w  ub. 
roku zainwestowaliśmy ok. 3 mln 
zł, na szczęście nie miało to więk-
szego wpływu na ceny wody i  ście-
ków”- Andrzej Wnuk, Prezydent Mia-
sta Zamość

Z  pełną treścią raportu można 
zapoznać się na stronie: www.curu-
lis.pl.

źródło: UM Zamość

Osoby zainteresowane przebudową 
drogi krajowej nr 74 w  dniach 29-
30 września 2020 r. będą mogły za-

poznać się z  dokumentacją projektową, 
a  także uzyskać dodatkowe informacje 
od projektanta oraz dyrektora Zarządu 
Dróg Grodzkich.

Zarząd Dróg Grodzkich w  Zamościu 
zaprasza wszystkich zainteresowanych 
w  godzinach 15:00 – 18:00 do swojej sie-
dziby przy ul. Kilińskiego 86.

Inwestycja polega na przebudowie 
drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na 
rzece Łabuńce) do ulicy Szczebrzeskiej (gra-
nica miasta Zamość). W ramach prac zosta-
nie wykonana nowa dwujezdniowa droga 
z pasem zieleni rozdzielającym jezdnie.

Na ulicy Szczebrzeskiej pojawi się czer-
wony, środkowy pas służący do bezkolizyj-
nych skrętów w lewo. Przebudowane zosta-
ną wszystkie istniejące zjazdy indywidualne 
i publiczne. Zaplanowano budowę chodni-
ków z  nawierzchnią z  płytek betonowych, 
a także ścieżek rowerowych z masy asfalto-
wej. Przed przejściami dla pieszych będzie 
ułożona nawierzchnia antypoślizgowa, a sa-
me przejścia zyskają aktywne oznakowanie.  

Na skrzyżowaniu ul. Szczebrzeskiej 
z ul. Błonie i Szkolną zaplanowano przebu-
dowę sygnalizacji świetlnej, by usprawnić 
ruch w tym miejscu.

Skrzyżowania leżące w ciągu drogi, zo-
staną przebudowane, ronda pojawią się 
w następujących lokalizacjach:

• Al. 1-go Maja – Dzieci Zamojszczyzny
• Dzieci Zamojszczyzny – Okrzei 

– Włościańska
• Dzieci Zamojszczyzny – Sadowa
• Dzieci Zamojszczyzny – Szczebrzeska 

– Śląska.

Oprócz prac związanych z branżą dro-
gową, w  ramach inwestycji zostanie wy-
konane odwodnienie ulicy z  uwzględnie-
niem terenów do niej przyległych. Pro-
jekt zakłada również wymianę oświetlenia 
ulicznego i  wykonanie nasadzeń drzew, 
które będą pełnić funkcję naturalnych 
ekranów akustycznych.  

Źródło: UM Zamość

■

W  roku 2020 przy-
pada 100. roczni-
ca powstania Ze-

społu Szkół Ponadpodsta-
wowych Nr 3 im. Armii Kra-
jowej w Zamościu (potocz-
nie nazywanego „elek-
trykiem”). Ze względu na 
trwającą epidemię koro-
nawirusa, dyrekcja szko-
ły podjęła decyzję o prze-
łożeniu obchodów  jubile-
uszu.  Uroczystości odbę-
dą się dopiero za roka.

„W związku z zaistniałą 
sytuacją epidemiologiczną 
zmuszona jestem przesu-
nąć termin naszych obcho-
dów jubileuszowych z  25-

26 września 2020 r. na 24-25 
września 2021 roku. Mam 
nadzieję, że wspólnym wy-
siłkiem przetrwamy trud-
ny czas pandemii i  w  peł-
nym składzie spotkamy się 
na zorganizowanej przez 
nas uroczystości za rok. 
Dołożymy wszelkich sta-
rań, żeby możliwa była re-
alizacja, założonych na rok 
2020 wielu imprez towarzy-
szących jubileuszowi. Z ża-
lem przesuwam termin ob-
chodów 100-lecia o rok, ale 
i z nadzieją, że więcej absol-
wentów będzie mogło za-
szczycić nas swoją obecno-
ścią.” – poinformowała dy-
rektor ZSP Nr 3 Ewa Bakun.

fot. ZSP nr 3 w
 Zam

ościu

Małgorzata Bzówka prezes zarządu PGK sp. z o.o. w Zamościu 

100 u Elektryków za rok100 u Elektryków za rok

W rankingu wysoko W rankingu wysoko 
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W Gminie Zamość powsta-
nie kolejne miejsce do 
ćwiczeń na świeżym po-

wietrzu. Samorząd właśnie pod-
pisał umowę na wykonanie si-
łowni zewnętrznej wraz z  nie-
zbędną infrastrukturą na działce 
nr 168/2 w miejscowości Chyża.

Jak informuje Gmina Za-
mość, nowy obiekt sportowy zo-
stanie wyposażony w  następują-
ce urządzenia: biegacz i  wioślarz 
(na wspólnym pylonie), przywo-
dziciel/odwodziciel i  wahadło (na 
wspólnym pylonie), krzesło do wy-
ciskania i wyciąg górny (na wspól-
nym pylonie), narciarz i  orbitrek 

(na wspólnym 
pylonie), motyl 
B (urządzenie 
pojedyncze). 
Ponadto zo-
stanie zamon-
towana tabli-
ca informacyjna 
z regulaminem.

Wykonaw-
cą zadania wyło-
nionym w  postę-
powaniu przetar-
gowym jest firma 
HERKULES Sp. z o.o. 
Sp. k., ul. Pogor-
ska 34C, 32-500 

Chrzanów. Umowa zo-
stała podpisana w  dniu 

16.09.2020 r. 
i  opiewa na 
kwotę 32 
020,57 zł. 
W  tym, środki 

Funduszu So-
łeckiego na rok 

2020 to 30 000,00 
zł.

Siłownia ma 
być gotowa do 

20.11.2020 r. i będzie 
objęta 60-miesięczną 

gwarancją.

■

Pod takim hasłem odbył się 
w  miniony weekend Zlot 
Chorągwi Lubelskiej Związ-

ku Harcerstwa Polskiego. Czę-
ściowo zdalnie, czyli w  miejscu 
zamieszkania prawie 200 mło-
dych ludzi w  szarych i  zielonych 
mundurach odkrywało histo-
rię i ciekawostki naszego miasta. 
Każda grupa wiekowa sięgała do 
innych źródeł. Zuchy poznawa-
ły tajemnice ogrodu zoologicz-
nego, harcerze pochylali się nad 
smutnym losem Dzieci Zamoj-
szczyzny, harcerze starsi śledzi-

li losy znanych mieszkańców Za-
mościa, a  wędrownicy rozpra-
wiali się z czarownicami i ducha-
mi grasującymi po zamojskich 
podcieniach. 

Nie zabrakło też harcerskiego 
ogniska z gawędą druha Jana, de-
gustacji regionalnych potraw i  za-
gadek logicznych związanych z na-
szym miastem. 

Zwieńczeniem zlotu była nie-
dzielna msza harcerska w kościele 
św. Katarzyny oraz apel podsumo-
wujący 3-dniowe zmagania patroli. 

Organizatorami zlotu były Ko-
menda Chorągwi Lubelskiej ZHP 
oraz Hufiec ZHP Zamość. Przedsię-
wzięcie nie mogło odbyć się bez 
wsparcia partnerów: Ogrodu Zoo-
logicznego im. Stefana Milera oraz 
Stowarzyszenia „Turystyka z  Pa-
sją". Wydarzenie zostało objęte ho-
norowym patronatem Prezydenta 
Zamościa- Andrzeja Wnuka. 

Czuwaj!
Komenda Zlotu  

Chorągwi Lubelskiej ZHP 

Po meczu, który nie przejdzie do an-
nałów piłki ręcznej, wygrywamy 
na wyjeździe z NLO SMS ZPRP Kiel-

ce 29:28 (12:16).

Przed pierwszym gwizdkiem nie-
złe pieniądze zgarnąłby na pewno ten, 
kto postawiłby na prowadzenie kielec-

kiej młodzieży do przerwy. A tak właśnie 
było.

Zespół Mariusza Jurasika wyszedł 
bez najmniejszych kompleksów i  raz za 
razem dziurawił naszą siatkę. Gracze Pa-
dwy, jakby zaskoczeni tym faktem, nie 
byli w  stanie postawić skutecznej zapo-

ry przed linią siódmego metra, a w ataku 
brakowało im kreatywności.

Po kwadransie żółto-czerwoni pro-
wadzili co prawda 7:5, ale w ciągu następ-
nych dziesięciu minut rzucili tylko trzy 
bramki. W  okresie tym na domiar złego 
popełnili błędy, po których Marcin Czer-
wonka, gdyby tylko mógł, wyrwałby so-
bie wszystkie włosy z  głowy.Kielecka 
młodzież wykazywała więc więcej spry-
tu, łapiąc rywali na faule w ataku. Do te-
go zamościanie sami podawali przeciw-
nikom rękę, przekraczając linię siódme-
go metra bądź marnując świetne okazje.

Na przerwę gospodarze schodzili 
więc, prowadząc nieoczekiwanie, ale jak 
najbardziej zasłużenie, 16:12.

W  szatni żółto-czerwonych musiało 
mocno iskrzyć, bo drugiej odsłonie Pa-
dwa zagrała z większą determinacją. Na-
dal przytrafiały się zamojskiej drużynie 
głupie straty, ale na szczęście młodzież 
z  Kielc nie potrafiła tego wykorzystać. 
Swoje zrobiły też trzy rzuty karne wybro-
nione przez Paweł Proć i Damian Procho. 
W 37 min. zrobiło się 17:17, a w 48 min. go-
ście objęli prowadzenie 23:22.

Na 6 minut przed końcem miejsco-
wi zdołali jeszcze doprowadzić do remisu 

25:25, ale w końcówce większe doświad-
czenie Padwy i skuteczność Bartosz Skiba 
(3 bramki) sprawiły, że komplet punktów 
pojechał do Zamościa.

- Zagraliśmy słaby mecz. Gdyby szu-
kać pozytywów, to na pewno fakt, że po-
trafiliśmy odrobić czterobramkową stra-
tę. Muszę jednak przyznać, że w  wielu 
momentach kielecka młodzież, która po-
winna się od nas uczyć, wykazywała wię-
cej boiskowego cwaniactwa i  doświad-
czenia – nie ukrywał rozczarowany trener 
MARCIN CZEWRONKA.

Okazuje się, że kielecki SMS nie był 
więc przysłowiowym chłopcem do bi-
cia. Drużyna Marcina Jurasika, grając wy-
soką obroną i  z  ogromną determinacją, 
sprawiła nam duże problemy. Gospoda-
rze wykonywali aż 10 rzutów karnych, 
co świadczy o  tym, że nie potrafiliśmy 
w  porę przesuwać w  defensywie. Jeże-
li dodamy do tego dwie czerwone kart-
ki, frustrację niektórych graczy i  22 mi-
nuty kar, to aż ciśnie się na usta pytanie 
o  właściwą koncentrację przed pierw-
szym gwizdkiem.

Podobna sytuacja za tydzień może 
się dla Padwy zakończyć o  wiele gorzej. 
Tym bardziej, że w sobotę o 18.00 zagra-
my w Zamościu z Olimpią MEDEX Pieka-

ry Śląskie. A  to nie będą szesnasto- czy 
osiemnastoletni chłopcy.

SMS ZPRP Kielce – MKS Padwa Zamość 
28:29 (16:12)

Padwa: Procho, Proć, Wnuk – Skiba 8, 
Puszkarski 3, T. Fugiel 3, Obydź 3, Mcha-
wrab 3, Mehdizadeh 3, Szymański 2, Ma-
łecki 2, Adamczuk 1, Sz. Fugiel 1, Pomian-
kiewicz, Kłoda, Sałach.

Czerwone kartki: T. Fugiel 40:44 
(z gradacji), A. Adamczuk (58:06)

Sędziowali: Andrzej Kierczak (Piel-
grzymowice) i Tomasz Wrona (Kraków).

Kary: 12 minut - 22 minuty
Karne: 10 (7) – 3 (2)
Widzów: 150

Wracamy z tarczą, ale…Wracamy z tarczą, ale…

Smaki regionuSmaki regionu

Aktywnie na powietrzuAktywnie na powietrzu

Zamość Zamość 
– Twierdza otwarta dla harcerzy!– Twierdza otwarta dla harcerzy!

„Smalec mamusi”, „Dynia pod pierzyną” oraz 
„Pigwówka” - te wyroby zwyciężyły w  kon-
kursie kulinarnym „Smaki Zamościa i  Roz-
tocza 2020”, organizowanym przez Zamoj-
ski Dom Kultury i Lokalną Organizację Tury-
styczną „Zamość i Roztocze”. 

Potrawy zostały zaprezentowane podczas 
Jarmarku Hetmańskiego, który odbywał się 
w dniach 19-20 września na Rynku Wielkim w Za-
mościu. Komisja oceniła łącznie 53 wyrobów ga-
stronomicznych, wypieków i  nalewek. Konkurs 
prowadzony był w 3 kategoriach. W składzie ko-
misji był Marcin Sikora (Przewodniczący) – Szef 
Kuchni Hotelu Artis w Sitańcu, Damian Miecho-
wicz – Prezes Zarządu Lokalnej Organizacji Tu-
rystycznej „Zamość i Roztocze”, Sylwester Kruk 
– restaurator, właściciel Restauracji Skarbiec Wi-
na w  Zamościu, oraz Karczma Zamojszczyzna 
w Sitańcu Wolica, Marek Gajewski – Inspektor 
w  wydziale Turystyki i  Promocji Urzędu Miasta 
Zamość, Victor Gora – znawca smaku z Francji. 

Nagrody w kategorii 
 „Wyroby gastronomiczne”

3. Miejsce: Pierogi jaglane z  malinami – 
KGW Rodzina Razem – Gruszka Duża Kolonia
2. Miejsce: Gąska pod grzybkiem – Restau-
racja IGNIS, Archipelag Roztocze – Budy
1. Miejsce: Smalec mamusi – KGW 
w Szopinku

Nagrody w kategorii „Wypieki”

3. Miejsce: Gruszka a`la szarlotka – KGW Ro-
dzina Razem – Gruszka Duża Koloni
2. Miejsce: Chleb pszenny na liściach chrza-
nowych – Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie
1. Miejsce: Dynia pod pierzyną – KGW 
w Szopinku

Nagrody w kategorii „Nalewki”

3. Miejsce: Likier z  kwiatu czarnego bzu 
– Restauracja IGNIS, Archipelag Roztocze 
– Budy
2. Miejsce: Nalewka mirabelkowa – Norbert 
Kowalczuk – Zamość
1. Miejsce: Pigwówka – Norbert Kowalczuk 
– Zamość



SPRZEDAM
Działka z budynkami.  

Tel. 602 362 609

Sprzedam łąkę 0,69 ha. (0,58 przel.) 
w Jarosławcu. Tel. 786 012 542

Mieszkanie 2 pokoje, ul. Peowiaków. 
Tel. 504 705 141

Dom w  Łabuniach z  budynkami go-
spodarczymi i  1,6 ha pola. Tel. 510 

712 119

3 działki rolno-budowlane o  pow. 
0,31ha  0,21ha i 0,02 ha z domkiem 

30m2 ogrodzona płotem. Tel. 515 796 
951

Działkę Zamość- ul. Starowiejska. Tel. 
914 831 147

Dom mieszkalny, 3 kondygnacje, 
wszystkie media z  działką 20 ar na 

Roztoczu. Tel. 504 569 363

Mieszkanie M2.  
Tel. 600 790 097

Mieszkanie Zamość-osiedle Lege Ar-
tis 53,2 m2. Tel. 502 147 886

Działka rolna 4 ha, 10 km od Zamościa. 
Tel. 786 012 542

Działka uzbrojona do zabudowy 0,80 
ha, Zubowice. Tel. 501 220 199

Siedlisko 30 arów +budynek gospo-
darczy, Kol. Sitaniec. Tel. 84 61-669-

62

Sprzedam 1 ha łąki, Horyszów Polski. 
Tel. 84 62 732 40

Działka budowlana 10,5 ar w  Zamo-
ściu, ul. Partyzantów (2-ga linia za-

budowy). Tel. 602 802 212

Sprzedam działkę, Zamość, ul. Staro-
wiejska. Tel. 914 831 147

Sprzedam kawalerkę, Zamość. Tel. 782 
256 537

Sprzedam siedlisko z budynkami 0,60 
ha, siedlisko z  budynkami 0,50 ha, 

ziemię orną 1,05 ha, ziemię orną 0,75 
ha, las 0,50 ha. Tel 84 639 55 39

Działka bud. 16 ar, ul. Monopolowa 
w Zwierzyńcu, c. 120 tys. Zł. Tel. 508 

414 501

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

949 510

Pole o pow. 2,39 ha, Ministrowka, gm. 
Miączyn. Tel. 797 457 512

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

Sprzedam działkę budowlaną 22 ary, 
ul Włościaska. Tel. 514 509 091

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

kowa. Tel. 693 531 174

Sprzedam garaż na Szopinku – Hru-
bieszowska. Tel. 602 375 751

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

874 307

Dom piętrowy na działce 15-arowej, 
wykończony, do zamieszkania, Pło-

skie. Tel. 607 934 520

Sprzedam mieszkanie 62 m na 2 pię-
trze bezczynszowe umeblowane na 

nowym osiedlu. Tel. 881 600 406

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

Działka 22 ary Chomęciska Małe. 
Wszystkie media. Wydane warun-

ki zabudowy. 60000 zł. Tel. 531362025

Dom, stodoła, obora, działka 1,68 ha. 
Anielpol 22, 22-310 Krasiczyn. Tel. 

511 797 664

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

Mieszkanie 54m² w  Zamościu, par-
ter, ul. Peowiaków. Tel. 608 381 574

Siedlisko 21 arów, 1,5 ha pola w  gm. 
Tarnawatka oraz las 0,75 ha w  gm. 

Krasnobród. Tel. 696 815 510 

Działka 700 m², bud. Centrum Zamo-
ścia, uzbrojona. Tel. 509 945 093

Działka bud. 18 arów, Zamość Osie-
dle Królewskie, ul. Batorego. Tel. 664 

334 746

Działka bud. 20 arów, Wólka Panień-
ska. Tel. 502 226 573

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

333 646

Domek letni góralski na ogrodzonej 
działce w  Krasnobrodzie. tel. 602 

189 760

Dom z budynkami gospodarczymi. Tel. 
662 547 449

Działkę rolną o  pow. 3 ha, położo-
na przy asfaltowej drodze gmin-

nej w  miejscowości Płoskie. Tel. 504 
562 058

Do sprzedania: Działka w  Sitaniec 
Błonie 435 z  dwoma domami je-

den z  nich zamieszkalny, drugi w  sta-
nie surowym oraz z czterema oddzielny-
mi działkami o łącznej powierzchni 4,31 
ha. Kontakt: annakiszczak3@gmail.com

KUPIĘ
KKupię mieszkanie 3-4 pokojowe do 

remontu na os. Zamoyskiego/Wy-
szyńskiego. Tel. 508 659 725 

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

remontu. Tel. 668 897 228 

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powy-
żej 60m2 w okolicach Wyszyńskiego 

w Zamościu. Tel. 782 324 831

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powyżej 
60m2 w Zamościu w okolicach ul Wy-

szyńskiego. Tel. 782 324 831

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

Kupię pole w Gminie Zamość. Tel. 602 
463 784

Kupię domek wraz z  działką do za-
mieszkania w  Zamościu lub okolicy, 

cena do 80 tys., ewentualnie mieszka-
nie. Tel. 739 409 674

Kupię siedlisko, działkę, pole na Rozto-
czu. Tel. 601 206 529

Mieszkanie w  okolicach ul. Orzesz-
kowej w Zamościu (do 40 m²). Tel. 

501 055 957

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

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

Kupię małą działkę rekreacyjną albo 
ogródek działkowy - Zamość i okoli-

ce. Tel. 793 061 934

WYNAJMĘ 
DDo wynajęcia od 1 X 2020 ład-

na umeblowana kawalerka przy ul. 
Orzeszkowej, cena najmu – 1100 (do 
negocjacji) +media, czynsz płaci wła-
ściciel, wymagana kaucja 1000 zł. Tel. 
602 802 212

Do wynajmu mieszkanie M3 w  blo-
ku 2 piętro od października 20. Tel. 

609 204 222

Do wynajmu stancja dla uczennic 
w  Zamościu przy ul. Kilińskiego. Tel. 

662 475 848 

Wynajmę M3.  
Tel. 514 933 974

Lokal na działalność gospodarczą, 50 
mkw, Zamość, Wiszyńskiego. Tel. 608 

646 753

Stancja dla pracujących w  Zamościu. 
Tel. 733 852 208

Garaż przy Sikorskiego. Tel. 533 556 
556

Wynajmę lokal 50m2, świetna loka-
lizacja, przy ul. Hrubieszowskiej, 

obok Hop Stop. Tel. 697 062 609

Zamość. Do wynajmu kawalerka 
33m2, Peowiaków, umeblowana. Tel. 

84 627 52 78

Do wynajmu domek z  działką 30 ar. 
Centralne, woda, gaz. 16 km od Za-

mościa. Tel. 501 014 692 

Wynajmę tanio zadbaną, umeblowa-
ną kawalerkę 30m2, ul. Orzeszko-

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

Kawalerka umeblowana - 3 piętro, 31 
mkw. Zamość, ul. Kiepury - obok ZUS, 

tel. 600 265 531 (po 15:30)

Stancja dla uczennic.  
Tel. 510 518 559

Do wynajęcia 1 pokój + kuchnia + ła-
zienka, 30m2. Stancja lub dla osoby 

samotnej. Tel. 533 939 3030

ZAMIENIĘ
KMieszkanie 45m2, I  p. ul. Orzeszko-

wej, po remoncie, 3 pok. Zamienię 
na większe 55-65 m2 w  okolicach ul. 
Orzeszkowej. Tel. 508 874 307 lub 506 
571 438

Zamienię mieszkanie 45m2 piętro 1, 
ulica Orzeszkowej, po remoncie na 

większe od 50-67m2 najlepiej po re-
moncie, Tel. 508 87 43 07

Zamienię 26m -parter na podobne 
z  balkonem - 1 p. lub parter Planty, 

Ciepła, Orzeszkowa tel. 515 787 262 Za-
mienię mieszkanie czynszowe w Zamo-
ściu, 46 m² na podobne. Tel. 501 617 630

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

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

www.absolutio.pl. 

KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU MOŻE BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ

TELEFON: 661 793 930

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

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!

• Dom w  Świdnikach, działka 
0,3ha, cena 115 tys. zl

• Mieszkanie  M3 Zamość ul. Pe-
owiaków parter, cena 235 tys. zł.

• Mieszkanie  M4 Zamość ul. Oboź-
na parter, cena 285 tys. zł.

• Mieszkanie  M4 Zamość ul. Wą-
ska parter, cena 250 tys. zł.

• Lokal mieszkalny Zamość ul. 
Sienkiewicza 79 m2 cena 250 
tys. zł.

• Mieszkanie  M3 Zamość ul. Ki-

lińskiego parter, cena 249 tys. zł.
• Mieszkanie  M4 Zamość ul. Młyń-

ska piętro 2/4, cena 395 tys. zł.
• Zadbany dom w  Krasnobrodzie, 

działka 0,10ha, cena 390 tys. zł.
• Mieszkanie  M5 Zamość ul. Polna 

piętro 2/4, cena 350 tys. zł.
• Mieszkanie M4 Zamość ul. Sikor-

skiego, parter, cena 285 tys. zł
• Nowy dom w  Krasnobrodzie 

działka 0,07ha, cena 350 tys.zł.

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

NIERUCHOMOśCI
Układanie 

kostki brukowej  
oraz 

docieplenia  
budynków  

tel. 690 400 599

mailto:annakiszczak3@gmail.com
http://www.absolutio.pl/
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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

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca
tel. 667 513 777

Pług 4-skibowy, używany, c. 1500 zł. 
Tel. 505 338 130

Agregat ścierniskowy, szer. 1.8, rok 
budowy 2019, c. 5000 zł.  

Tel. 505 338 130

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy. 
Tel. 511 758 898

Części do samochodu Kamaz, nowe 
i używane. Tel. 602 180 912

Opony zimowe 225x45x17, cena 
100 zł/ komplet. Tel. 530 486 525

Opel Astra 1999 r., DTL, 1700, c. 
2700 zł. Tel. 579 077 696 

Sprzedam Volvo S40, 1.6 D, 2005 r. 
Tel. 606 997 841

Dacia Sandero 2014 rok, przebieg 
35 tysięcy km, cena 14 tys zł. Tel. 

604 333 646

Zamienię przyczepkę ,,BRUNUS’’ au-
stria za wóz platformę. Przyczep-

ka mocna bez dokumentów. Urzą-
dzenie do załadunku bel słomy. Tel. 
515 796 951

Motocykl Suzuki SV 650N, rok 
2002, CE na 5700zł, przebieg 

44tys. Tel. 500 582 289

Kołpaki KPL 4 sztuki do Fiata 126P 
nowe. Tel. 792 512 363

Dwa koła 13 cali, cena 110 zł za oba. 
Tel. 84 63 865 45

Opona 16 cali do trakcji konnej cena 
50 zł. Tel. 84 63 865 45

Dwie felgi do żuka, cena 50 zł za 
sztukę. Tel. 84 63 865 45

Betoniarka czerwona-200 l. Tel. 515 
796 951

Urządzenie do załadunku bel słomy 
lub siana. Tel. 515 796 951

Prasa kostka. 
Tel. 61 669 62

Rozrzutnik obornika 1 os. 2,5 t.  
Tel. 61 669 62

Rozstrząsacz karuzelowy. T 
el. 61 669 62

Przetrząsarka taśmowa.  
Tel. 61 669 62

Romet (Komar 3), rok 1988, zareje-
strowany, sprawny technicznie. T 

el. 660 358 211

Sprzedam motocykl Panomia 250, 
1965 r., z papierami, jeden właści-

ciel. Tel. 660 358 211

Przyczepkę ciągnikową tandem, ni-
ska na 16” 3xmm. Tel. 503 358 470

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

Mam 65 lat. Poszukuję pracy w charakte-
rze opiekunki. Tel. 515 954 612

Zaopiekuję się osobą samotną, chodzącą, 
w swoim domu. Tel. 501 014 692

Szukam pracy jako sprzątaczka lub opie-
kunka do dzieci. Tel. 603 266 832

Pomoc w gospodarstwie rolnym, przy 
remoncie, w  ogrodzie i  innych. Tel. 

574 235 637

Szukam pracy. Kierowca kat. B z  orzecze-
niem o  niepełnosprawności. Rencista, 

paszport, dyspozycyjny. Tel. 726 578 335

PRACA

SPRZEDAM
Mały kompresor na siłę+ przedłu-

żacz+ pistolet do malowania, 150 
zł całość. Tel. 516 898 477 

Kinkiet mosiężny 150 zł. Tel. 516 898 
477 

Czyste kasety audio 50 szt. Po 1zł/szt. 
I kasety wideo 50 szt po 1,50 zł/szt. 

Tel. 516 898 477 

Nowe spodnie skórzane, czarne, r. 176 
cmx80 cm. Tel. 516 898 477 

Drzwi wewnętrzne pełne i oszklone, 
nieużywane, szer. 74 cm 50 zł/szt. 

Tel. 516 898 477 

Nokia 230 z klawiaturą, aparat przed-
ni i tylny, internet dual sim, 150 zł - 

do negocjacji. Tel. 505 635 746 

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

Solidna brama używana, szer. 370 cm, 
wys. 150 cm, bez słupków z  furtką, 

Krasnobród. Tel. 574 235 637

Pralka ,,Frania”, cena 120 zł, łóżko po-
lowe rozkładane cena 40 zł. Tel. 84/ 

6 380 586

Wózek ogrodowy 2 koła większy. Tel. 
602 362 609

Zestaw podtynkowy ,,Grohe” sedes 
cena razem 250 zł, bagażnik samo-

chodowy-300 zł, huśtawka metalowa-
-100zł, kuchenka gazowa 150 zł, pralka 
100zł. Tel. 84 63 85 908

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

Rower damski, rama aluminiowa, 
koła 24”. Tel. 500 529 023 

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

Rower dziecięcy do 10 lat, Pelikan + 2 
opony. Tel. 792 512 363 

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

Waga uchylna, kasa fiskalna, słu-
chawki do uszu 300 zł, mate-

rac przeciwodleżynowy 80 zł. Tel. 501 
014 692

Sprzedam dwa foteliki samochodo-
we w bardzo dobrym stanie. Tel. 505 

084 635

Meble zielone retro BRW, szfa, ko-
moda, witryna, ława, rtv, 790 zł. 

Tel. 796 713 062

Kanapa w bardzo dobrym stanie, 200 
zł. Tel. 697 623 25

Stojak z wiertarką Celma, wilk gastro-
nomiczny 32. Tel. 519 164 058

Wiertarka Celma aluminiowa (zielo-
na). Tel. 519 164 058

Komplety masarskie 22-32, nadzie-
warka 12kg . Tel. 519 164 058 

Piec gazowy ,,Bednarz”- tanio, ogrze-
wacz wody ,,Junkers”,Oczyszczarka 

płaszczyznowa (m. Stolarska), 1-rury 
OC (od ½ cal –1,5 cal), 2-rura osłonowa 
średnica 245mm, Koksik 220 kg, 2-kon-
strukcje metalowe (fabryczna) do pi-
larki, blacha trapezowa ok 32mb (dł.
ok 2m), Blacha modułowa (0,5x0,7m)-
-60szt,rowery gazela damka, męski 
oraz szosowy (wyścigówka). Tel. 721 
519 896

Lornetkę Rosyjską Tento Tento 7x50, 
stan bardzo dobry. Tel. 503 958 435

Sprzedam młode kury nioski, cena 25 
zł/ szt., kontakt po 20.00. Tel. 84 62 

797 03

Cyrkulatka, wózek gospodarczy do ro-
weru, kufer, butla turystyczna, kabel 

siłowy, łóżko drewniane, okna drewnia-
ne z demontażu. Tel. 507 639 018

Radioodtwarzacz samochodowy na 
kasety, plus 4 głośniki w  tym dwie 

kolumny całość 110 zł. Tel. 516 898 477

Klinkiet mosiężny stylowy na dwie ża-
rówki-świece 150 zł. Tel. 516 898 477

Magnetowid stereo sony 100 zł, ka-
sety wideo czyste mało używane 

50 szt, kasety magnotofonowe 50 szt 
po 1zł/szt. Tel. 516 898 477

Kompresor na siłę mały, używany, pi-
stolet do malowania, przedłużacz 

150 zł całość, towotnice 2 szt, 30zł/szt. 
Tel. 516 898 477

Spodnie skórzane czarne rozmiar 
176x80cm, nogawki z  jednoli-

tych kawałków skóry. Skóra naturalna. 
Nowe 120 zł. Tel. 516 898 477

Drzwi wewnętrzne białe nieużywane 
szer. 75 cm pełne i oszklone po 40 zł/

szt. Tel. 516 898 477

Beczki stalowe 200 litrów 3 szt, pral-
ka Frania i  wirówka do pralki, ro-

wer damka stan dobry tanio. Tel. 602 
180 912

Rowery górskie do jazdy, w bardzo do-
brym stanie, cena 100 zł/szt. Do ne-

gocjacji. Tel. 530 486 525

Wóz konny, drewniany w  dobrym 
stanie, c. 600 zł do uzgodnienia. 

Tel. 530 486 525

Motocykl, quad, poj. 125, stan bdb. 
Tel. 530 486 525

Wózek do ciągnika.  
Tel. 530 486 525

Alternator do Bizona 24V. Tel. 530 
486 525

Rozdzielacz do ciągnika, 150 zł. Tel. 
Tel. 530 486 525

Silnik 1kW – 150 zł, silnik 22 kW – 
200 zł. Tel. 530 486 525

Sprzedam dwa dywany. Tel. 662 919 
964

Narożnik, duży pojemnik na pościel, c. 
250 zł. Tel. 579 077 696

Witryna narożna Firenze 40x40 cm 
oraz dwa krzesła. Tel. 608 646 753

Rower damka koła 28 z Niemiec. Tel. 
790 583 607

ZWIERZĘTA
Sprzedam króliki hodowlane. Tel. 

792 184 243

Sprzedam budę z przedsionkiem na 
dużego psa. Tel. 600 443 398

Oddam w dobre ręce 4 miesięczne-
go burego kocurka, okolice 

Zamościa. Tel. 661 424 003

Oddam w  dobre ręce 1 miesięczne 
czarne kocięta, okolice Zamościa. 

Tel. 661 424 003

KUPIĘ
KKupię ok. 280 szt. pustaków żużlo-

wych. Tel. 662 475 848

Płyty winylowe.  
Tel. 607 187 807

Drzwi zewnętrzne używane w  do-
brym stanie 80 cm, prawe. Tel. 668 

023 453

Odznaczenie PCK, kryształowe serce. 
Tel. 512 276 720

Szable, bagnety, odznaczenia, mone-
ty, srebra. Tel. 512  276 720

Narożnik, cena 185 zł. Tel. 579 077 
696

Kupię dwa fotele, krzesła z podłokiet-
nikami. Tel. 609 510 301

INNE
OdOddam kanapę bardzo dobry 

stan, wersalkę jednoosobową. 
Tel. 604 657 091

Potrzebuję mebli kuchennych, 
używanych. Za darmo lub za 

symboliczną opłatę. Tel. 84 538 
95 22

Różne

KUPIĘ  
ORZECHY 
WŁOSKIE 

TEL.  
505 545 928

Komandos z 6-tej brygady 
powietrzno-desantowej 

(służyłem w czerwonych be-
retach), lat 52, zwiążę się na 
stałe z kobietą, która miesz-
ka na wsi, z dala od cywiliza-
cji. Tel. 507 530 822

Kawaler 55 lat szuka pani 
do lat 65, stały związek. 

Tel. 514 712 365

TOWARZYSKIE

Kupię dom do 100m2, 
do zamieszkania lub 

drobnego odświeżenia, 
parterowy; Zamość 

i bliskie okolice 
(Kalinowice, 

Wólka Panieńska, 
Skokówka, Żdanów, 
Pniówek, Sitaniec). 

Tel. 730 210 777



Rozwiązanie krzyżówki 
wraz z wyciętym kuponem 

#40, 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 
rozwiązanie krzyżówki #38: „Wiedza 
nie ma właściciela”, ufundowała „Księ-

garnia na Solnym”, mieszcząca się przy uli-
cy Solnej 3 w Zamościu. Upominek otrzyma  
Pani Anna Kępińska. Gratulujemy, książ-
kę można odebrać w Redakcji - Staszica 35.
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