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Kupując opał, często obawiamy się oszu-
stwa sprzedawcy, tymczasem my rów-
nież popełniamy błąd, wybierając naj-

tańszy. Jakie są rodzaje węgla i który ma naj-
lepszą wartość opałową? Przekonaj się, że 
sprawność kotła w  dużej mierze zależy od 
jakości opału, a najtańszy węgiel nie zawsze 
jest tym najbardziej opłacalnym. 

Rodzaje węgla

Zanim przejdziemy do tego, czym się mię-
dzy sobą różnią poszczególne rodzaje wę-
gla, warto się zastanowić, czy wszystko na-
daje się do ogrzewania domu. Kolejne woje-
wództwa wprowadzają uchwały antysmo-
gowe, zakazując spalania węgla niskiej ja-
kości  oraz mokrego, niesezowanego drew-
na. Tymczasem węgiel kamienny to wciąż jed-
no z podstawowych źródeł ciepła w polskich 
domach,  dlatego warto wiedzieć, jak wy-
brać węgiel kamienny. Można go podzielić 
na cztery typy: 

• płomienny (typ 31) - najpopularniej-
szy rodzaj węgla o wartości opałowej 
20-26 MJ/kg, spala się stosunkowo ła-
two i  ma jasnożółty płomień, często 
nazywany papierowym, ponieważ 
sposobem i czasem spalania przypo-
mina papier właśnie, 

• gazowo-płomienny (typ 32) - o nieco 
wyższej wartości opałowej, bo 26-29 
MJ/kg; charakteryzuje się pomarań-
czowym płomieniem z czarnymi koń-
cówkami, jest ciemnoczarny, błysz-
czący i twardy,

• gazowy (typ 33) - mocny opał o  jed-
nolitej strukturze (29-31 MJ/kg), ale 
trudny w spalaniu, ponieważ wydzie-
la smoliste, trudnopalne gazy,

• węgle koksujące (typ 34 i 35) - rodzaj 
węgla wykorzystywany do produkcji 

koksu w przemyśle, nie powinny być 
stosowane w domowych kotłach, po-
nieważ wydzielają trujące i trudne do 
spalenia substancje lotne.

W  sprzedaży detalicznej dostępny jest 
węgiel o  wartości opałowej 20-24, 25-28 MJ/
kg oraz najmocniejszy węgiel o kaloryczności 
28-32 MJ/kg. Pozostałe węgle są produkowa-
ne z myślą o przemyśle. Warto szukać oferty 
z węglem powyżej 25 MJ/kg, ponieważ po-
zostałe produkty pozostawiają wiele do życze-
nia pod względem jakości.

Jaki węgiel stosować?

Jak wybrać węgiel i czym tak naprawdę 
należy się kierować? Im wyższy typ węgla, 
tym wyższa kaloryczność, ale w  takim opale 
zachodzą także procesy, które utrudniają spa-
lanie i mogą być szkodliwe dla człowieka:

• spiekanie, czyli sklejanie się brył wę-
gla - w przypadku typu 33 może dojść 
do sklejenia całej zawartości kotła,

• uwalniające się substancje lotne, któ-
re mogą zakleić smołą wszystko od 
kotła po komin i  dają czarny, smoli-
sty dym - w  takim przypadku łatwo 
zostać posądzonym o spalanie opon.

Ze względu na doskonałą kaloryczność 
(ok. 26-28 MJ/kg),  najbardziej uniwersalny 
rodzaj węgla to typ 32.1, ewentualnie 32.2, 
który sprawdzi się w  kotłach zasypowych 
oraz podajnikowych. Zapewne zastanawiasz 
się, jak znaleźć informacje o typie węgla - naj-
bezpieczniej zorientować się, z której kopalni 
został wydobyty węgiel:

• typ 31.1 - Sobieski, Janina, węgiel ro-
syjski,

• typ 31.2 - Piast, Ziemowit i ten węgiel 
jest najpopularniejszy, 

• typ 32.1; 32.2 - Chwałowice, Wesoła, 
Wujek, Staszic i  są to produkty naj-
wyższej jakości przeznaczone do spa-
lania w  gospodarstwach domowych, 

• typ 33 - Marcel, Sośnica, Śląsk, Sta-
szic, Halemba, Pokój, Brzeszcze, Biel-
szowice.

W  przypadku węgla zagranicznego (np. 
rosyjskiego) typ węgla najlepiej oszacować 
na podstawie kaloryczności. Jak wybrać wę-
giel, aby mieć pewność, że kupujemy do-
bry opał? Na szczęście od listopada 2018 
roku  węgiel na sprzedaż  powinien posia-
dać świadectwo jakości, które sprzedawca 
ma obowiązek okazać - to właśnie tam znaj-
dziesz szczegółowe informacje na temat pa-
rametrów. 

Rodzaje węgla można podzielić również ze 
względu na wielkość ziarna:

• kostka - ok. 6 - 20 cm,
• orzech I - ok. 4 - 8 cm,
• orzech II - ok. 2,5 - 5 cm,
• groszek - ok. 0,8 - 3 cm, ale prawie nie 

występuje już w obrocie,
• ekogroszek - ok. 0,5 - 2,5 cm,
• miał - ok. 0,1 - 3 cm,
• flot i muł węglowy - do 0,1 cm, podob-

ny do cukru pudru i  stosowany wy-
łącznie w przemyśle. 

Czy wiesz, że ekogroszek to także ro-
dzaj węgla? Jest to handlowa nazwa na wę-
giel kamienny o podwyższonych parametrach 
takich jak niska wilgotność oraz niewielka ilość 
popiołu i siarki. To właśnie piece przeznaczone 
na ekogroszek są najbardziej efektywne i bez-
obsługowe.

Na co zwrócić uwagę, kupując węgiel?

Wiesz już, jaki węgiel wybrać, ale na co 
jeszcze warto zwrócić uwagę?  Bardzo waż-
ną wskazówką jest to, czy sprzedawca jest 
transparentny - jakie informacje są łatwo do-
stępne, czy można bez problemu otrzymać 
certyfikat potwierdzający jakość węgla, ale 
dobrze też sprawdzić, jakie są opinie na te-
mat składu w  Internecie.  Warto też wybrać 
się do punktu handlowego osobiście, ponie-
waż dzięki temu zweryfikujesz wygląd węgla. 
Standardowo, im bardziej czarny i błyszczący 
jest węgiel, tym wyższa jest jego wartość opa-
łowa. Zwróć również uwagę na takie udogod-
nienia jak transport węgla do domu i rozładu-
nek HDS-em lub możliwość płatności kartą 
bezpośrednio u kierowcy. Z pewnością doce-
nisz opcję składania zamówienia telefonicznie 
bądź przez Internet. Jednak szczególnie istot-
ny jest fakt, czy sprzedawca dołącza do zakupu 
węgla komplet dokumentów - certyfikat jako-
ści, paragon, wydruk z wagi, który stanowi po-
twierdzenie uczciwości. 
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JAKI WĘGIEL WYBRAĆ DO OGRZEWANIA?JAKI WĘGIEL WYBRAĆ DO OGRZEWANIA?

 Zabytkowe nagrobki odnowione dzięki kweście Zabytkowe nagrobki odnowione dzięki kweście
Z  końcem 2020r. podczas komplekso-
wych oględzin nagrobków znajdujących 
się na cmentarzu parafialnym w  Zamo-
ściu a wyremontowanych z funduszy po-
chodzących ze zbiórki publicznej - KWE-
STY z 2019 r. (26 tys. 599 zł 61 gr) przed-
stawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków w  Lublinie Delegatura 
w Zamościu sporządził protokół odbior-
czy. Bez zastrzeżeń zostały odebrane wy-
konane prace przy wszystkich 5 wytypo-
wanych nagrobkach (nagrobek czwor-
ga dzieci Feliksa i  Klementyny Lipskich: 
Wacława, Marii, Barbary i Heleny; nagro-
bek Pauliny z Pałczyńskich Sowowej; na-
grobek Jana Załuskiego; nagrobek Paw-
ła i Rozalii Pikuzińskich oraz nagrobek Fe-
liksa Kwiatkowskiego i  Władysława Dy-
szyńskiego.). W oględzinach udział wzięli 
także: przedstawiciel parafii katedralnej 
w Zamościu – administrator cmentarza, 
wykonawca prac Maciej Filip (Pracow-
nia Konserwacji Zabytków M. Filip A. Fi-
lip s.c.) oraz przedstawiciele Społeczne-
go Komitetu Odnowy Cmentarza Para-
fialnego w Zamościu: Łukasz Kot – prze-
wodniczący Komitetu i Stanisław Orłow-
ski - przewodniczący Komisji Historycz-
no-Architektoniczno-Plastycznej działa-
jącej w ramach SKOCP.

Pracownia Konserwacji Zabytków M. 
Filip A. Filip s.c. nieodpłatnie wykonała 
dodatkowe prace rewitalizacyjne:

dokonano wymiany uszkodzone-
go porcelanowego zdjęcia ks. dziekana, 
prałata, infułata kolegiaty zamojskiej To-
masza Petrykowskiego (1825-1907) na 
pomniku kapłanów pracujących na te-
renie Zamościa. Replikę zdjęcia wykonał 
i ufundował zamojski fotograf Adam Gą-
sianowski, 

dokonano sklejenia figury Matki Bo-
żej z pomnika Ś.P. Julii z Zakrzewskich Ry-
cykowej (żyła l. 80, zm. 10.12.1937 r. Po-

kój Jej Duszy. Najdroższej Matce Córka) 
i Wandy z Rycyków Bruszewskiej-Stockiej 
(żyła l. 85, zm. 25.12.1982 r. PJD) na prośbę 
jednej z parafianek zamojskich.

W związku z ograniczeniami epide-
miologicznymi, 1 listopada 2020r., co-
roczna kwesta na rzecz odnowy zabyt-
kowych pomników znajdujących się na 
zamojskim cmentarzu parafialnym przy 
ul. Peowiaków w  Zamościu nie odby-
ła się z dwóch powodów. Po pierwsze - 
w chwili zakwalifikowania Zamościa do 
tzw. czerwonej strefy, Zarząd Społecz-
nego Komitetu Odnowy Cmentarza Pa-
rafialnego w trosce o zdrowie i bezpie-
czeństwo kwestujących i  odwiedza-
jących cmentarz odwołał zbiórkę. Po 
drugie zaś - Decyzją Premiera Mate-
usza Morawieckiego zostały zamknię-
te cmentarze na czas od 31.10.2020 r. 
do 02.11.2020 r. co także uniemożliwiło 
przeprowadzenie zbiórki.

Zarząd Społecznego Komitetu Od-
nowy Cmentarza Parafialnego w  Za-
mościu zwraca się z  prośbą do wszyst-
kich osób dla których ważna jest tro-
ska o  wspomniane cenne, historycz-
ne, zabytkowe nagrobki znajdujące się 
na zamojskiej nekropolii o  dokonywa-
nie w tym roku dobrowolnych wpłat  na 
konto Społecznego Komitetu Odnowy 
Cmentarza Parafialnego w Zamościu (44 
1020 5356 0000 1802 0067 9753). Zarząd 
SKOCP liczy na Państwa  hojność i  pod-
trzymanie tradycji 14-letniego wspól-
nego kwestowania.   Z  zebranych przez 
ten okres   pieniędzy kompleksowo od-
restaurowanych zostało 41 obiektów (38 
nagrobków, dwie barkowe, kamienne la-
tarnie a  także zabytkową, kamienną ła-
weczkę).

W roku 2020 roku za środki zebrane 
podczas kwesty z dnia 1 listopada 2019 
roku wyremontowano:

Nagrobek Lipskich (1861)

Grób czworga dzieci Feliksa i  Kle-
mentyny z Szylewrów Lipskich
Wacława, żył lat 8, zm. dnia 6 czerw-
ca 1866 r.
Maria żyła lat 4, zm. d. 9/8 listopada 
1863 r.
Barbra zm. d. 9 grudnia 1861, żyjącej 
godzin dziesięć
Heleny zm. d. 5 grudnia 1863, żyjącej 
miesiąc

Tu pogrzebaliśmy pociechę i nadzie-
ję naszą

Bądź Wola Twoja Święta Panie

Nagrobek Pauliny Sowowej (1929)

Paulina z Pałczyńskich Sowowa
Żyła lat 67
Zm. 3 marca 1929 r.

Nagrobek Jana Załuskiego 

Jan Załuski żył lat 28, zmarł 2 lutego 
1910 r.
Wieczny pokój racz mu dać Panie 

Nagrobek Pikuzińskich (1895)

Tu spoczywaio zwłoki ŚP Pawła i Ro-
zaliany z Pikuzinskich
Paweł żył lat 69, zm. d. 1 maja 1895 r.
Rozaliia z Grontkowskih Pikuzinska
Proszo o westchnienie do Boga

Nagrobek F. Kwiatkowskiego (1898)

Feliks Kwiatkowski przeżył lat 62, zm. 
d. 6 września 1898 r.
Prosi o westchnienie do Boga
Władysław Dyszyński przeżywszy lat 
39 zmarł d. 14 listopada 1904 r.
Prosi o Zdrowaś Marya

*zachowano pisownię oryginalną

materiał nadesłany

http://weglo-drew.pl/oferta/wegiel
http://www.weglo-drew.pl/blog/jaki-wegiel-wybrac-do-ogrzewania/
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Podziel się, poczęstuj - nie marnuj jedzeniaPodziel się, poczęstuj - nie marnuj jedzenia

W  piątek (15.01) w  Zamo-
ściu została otwarta dru-
ga w  naszym mieście  ja-

dłodzielnia. Powstała ona na tere-
nie hub’u  komunikacyjnego (cen-
trum przesiadkowego) przy ul. Pe-
owiaków.  Nowa jadłodzielnia  no-
si nazwę.„Podziel/poczęstuj!” i  jest 
wspólnym przedsięwzięciem Mia-
sta Zamość, PGK Sp. z o. o. w Zamo-
ściu i diecezjalnej Cartias.

Zamojska jadłodzielnia to ini-
cjatywa, której celem jest ratowa-

nie żywności przed zmarnowaniem- 
w myśl idei zero waste.

„Jadłodzielnia jest miejscem, 
w  którym możemy dzielić się jedze-
niem z innymi, nie tylko z osobami po-
trzebującymi, biedniejszymi, ale rów-
nież z  tymi, którzy w  danej chwili po-
trzebują jakiegoś produktu. Znakiem 
naszych czasów jest marnowanie je-
dzenia. Szacujemy, że w Zamościu ok. 
5-6 proc. wszystkich odpadów stano-
wi żywność, często w  stanie nadają-
cym się do spożycia. Jeśli mieszkaniec 

miasta w ciągu roku produkuje ok. 350 
kg śmieci, 15-20 kg to jedzenie. Zachę-
camy wszystkich, by jeśli mają za dużo 
żywności, przynosili ją do jadłodziel-
ni, gdzie skorzystają z tego inni. Dziel-
my się tym, co mamy” - zachęca prezy-
dent Zamościa Andrzej Wnuk.

Jadłodzielnia czynna jest non 
stop. Można tu przynosić np.:

produkty, które przekroczyły już 
datę minimalnej trwałości („najlepiej 
spożyć przed”, ale nie przekroczyły 
terminu przydatności do spożycia – 
„należy spożyć do”- określenie „na-
leży spożyć do” wskazuje nam do kie-
dy spożycie danego produktu jest na 
pewno bezpieczne dla zdrowia),

• produkty szczelnie zapa-
kowane lub umieszczone 
w pojemnikach,

• wyroby/przetwory wła-
sne, np. ciasto, zupa, staran-
nie i  szczelnie zapakowane, 
z naklejonym opisem i datą 
przygotowania,

• sery, jogurty, twarogi.

„Marnuje się bardzo dużo żywno-
ści, za dużo. 52% jedzenia, które trafia 
na śmietnik, pochodzi z  gospodarstw 
domowych, nie ze sklepów czy lokali 
gastronomicznych, tylko od nas. Mam 
nadzieję, że tego typu inicjatywa spra-
wi, że ludzie będą myśleć kategoriami 
„mam za dużo-dzielę się-nie marnuję”- 
mówi prezes Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Za-
mościu Małgorzata Bzówka.

„Jeśli ktoś ma za dużo jedzenia, al-
bo planując zakupy będzie chciał się 

podzielić z  innymi, może to uczynić 
w sposób anonimowy i przynieść je do 
tego miejsca. Druga idea, która powin-
na być bliska każdemu chrześcijani-
nowi i  każdemu człowiekowi, to wal-
ka z marnotrawstwem. Niech to jedze-
nie będzie wykorzystywane jak najle-
piej i trafia do osób potrzebujących. To 
wielka radość, że w tych trudnych cza-
sach, takie miejsce powstało w Zamo-
ściu. Mam nadzieję, że będzie spełnia-
ło swoje zadanie”- mówi ks. Marcin Ja-
kubiak dyrektor Caritas Diecezji Za-
mojsko- Lubaczowskiej.

Jadłodzielnia, która powstała 
w  centrum przesiadkowym przy ul. 
Peowiaków jest drugim tego rodza-
ju miejscem w Zamościu, na terenie 
miasta działa również jadłodzielnia 
pn. Spichlerz Brata Alberta (ul. Dem-
bowskiego 24).

Zamość nie zabłysnąłZamość nie zabłysnął

7 stycznia zakończyło się 
głosowanie w  pierw-
szym etapie Plebiscytu 

"Świetlna Stolica Polski". Or-
ganizatorzy konkursu ogłosi-
li 16 zwycięskich miast, które 
awansowały do finału rywali-
zacji o  tytuł "Świetlnej Stoli-
cy Polski". Po raz pierwszy od 
4 lat nie ma wśród nich Zamo-
ścia. Tym razem w wojewódz-
twie lubelskim wygrał Chełm 
i  to on powalczy w  dalszym 
etapie konkursu.

Miasto Zamość w  ramach 
plebiscytu „Świeć się z Energą” 
uzyskało w 2017 r. tytuł „Świetl-
nej Stolicy Polski”. W  nagrodę 
Grupa „Energa” przekazała do 
Zamościa sprzęt AGD o  łącz-

nej wartości 50 000,00 zł (łącz-
nie 41 sztuk sprzętu AGD). Rok 
później (w  2018 r.) Miasto Za-
mość ponownie sięgnęło po 
zwycięstwo. Do Zamościa tra-
fił sprzęt AGD o łącznej warto-
ści 50 000,00 zł (łącznie 67 sztuk 
sprzętu AGD). W  2019 roku za 
zwycięstwo Miasta Zamość 
w  pierwszym etapie plebiscy-
tu (etapie regionalnym) „Świeć 
się   z  Energą” w  nagrodę Gru-
pa „Energa” przekazała do Za-
mościa sprzęt AGD o  łącznej 
wartości 10 000,00 zł (łącznie 
15 sztuk sprzętu AGD). W 2020 
roku za zwycięstwo Miasta Za-
mość w pierwszym etapie ple-
biscytu (etapie regionalnym) 
„Świeć się   z  Energą”, Grupa 

„Energa” przekazała do Zamo-
ścia sprzęt AGD o  łącznej war-
tości 10 000,00 zł (łącznie 19 
sztuk sprzętu AGD).

Wszystkie zdobyte w  cią-
gu czterech edycji plebiscytu 
nagrody trafiły do potrzebują-
cych mieszkańców (osób ob-
jętych pomocą MCPR), rodzin 
zastępczych oraz znajdują-
cych się na terenie miasta pla-
cówek pomocowych. Sprzęt 
trafił m.in. do: Domu Pomo-
cy Społecznej, Stowarzyszenia 
„Otwarte Serca”, Ośrodka In-
terwencji Kryzysowej, Pogoto-
wia Opiekuńczego, Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci, Schroni-
ska dla Bezdomnych Mężczyzn, 
Stowarzyszenia ”Salvete”.

Kolejni policjanci zasilili lubel-
ski garnizon Policji. W  szeregi 
formacji wstąpiło 49 nowych 

funkcjonariuszy.  Z  uwagi na obo-
strzenia wynikające z panującej epi-
demii, ślubowania policjantów ma-
ją skromniejszy charakter i odbywa-
ją się w macierzystych jednostkach.

49 funkcjonariuszy zostało przy-
jętych jeszcze w  grudniowym nabo-
rze. Wśród tej grupy mundurowych 
jest 40 mężczyzn i 9 kobiet. Z uwagi 
na obostrzenia wynikające z  panują-
cej epidemii, ślubowania przyjętych 
do służby stróżów prawa mają skrom-
niejszy charakter odbywają się w ma-
cierzystych jednostkach.

Nowo przyjęci do lubelskiej Po-
licji funkcjonariusze zostali wyłonie-
ni w  postępowaniu kwalifikacyjnym 
spośród szeregu kandydatów. Rekru-

ci musieli przejść przez kilka etapów, 
obejmujących test wiedzy, ocenę 
sprawności fizycznej, test psycholo-
giczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz 
komisję lekarską. Dodatkowe punk-
ty kandydaci zyskiwali za posiadane 
kwalifikacje.

Młodzi policjanci po ukończeniu 
szkolenia podstawowego będą wy-
pełniać słowa złożonej roty ślubo-
wania w  codziennej służbie dbając 
o  bezpieczeństwo mieszkańców Lu-
belszczyzny. Nowi stróże prawa zasi-
lą szeregi komend w: Lublinie, Zamo-
ściu, Białej Podlaskiej, Chełmie, Hru-
bieszowie, Kraśniku,  Lubartowie, Łu-
kowie, Łęcznej, Puławach, Radzyniu 
Podlaskim, Rykach, Świdniku, Włoda-
wie i KWP w Lublinie.

źródło: KWP w Lublinie

Nowi funkcjonariusze złożyli ślubowanieNowi funkcjonariusze złożyli ślubowanie
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Czas sprawił zupełnie nieoczekiwanie, że 
nasze życie musiało zmienić się rady-
kalnie, przenosząc się w  dużej mierze 

do świata wirtualnego. Oglądamy wystawy, 
spektakle teatralne online. E-booki czytamy 
już od dawna, ale jest wiele osób, którym nic 
nie zastąpi książki – z jej zapachem, szelestem 
kartek, bo literatura – jak mówi Olga Tokar-
czuk - „wyprowadza nas poza siebie samych 
i  pozwala uczestniczyć w  doświadczeniu, 
które inaczej nie byłoby nam dane” i to dzię-
ki umiejętności czytania. „Wśród wszystkich 
gatunków tylko człowiek posiadł tę tajemni-
czą umiejętność” dzięki której potrafi „men-
talnie i na jakiś czas” opuścić rzeczywistość tę, 
w której żyje”. To pozwala nam przetrwać trud-
ny czas dzięki temu, że nasz mózg „zmienia li-
tery w obrazy”, dostarczając nowych przeżyć. 
A jeśli książka podsuwa nam gotowe obrazy – 
reprodukcje dzieł dawnych mistrzów, to ob-
cujemy z nimi  tak jakbyśmy właśnie teraz by-
li w galerii i  stali przed prawdziwym dziełem 
sztuki. Przeżywamy wtedy podwójnie – to, co 
przeczytaliśmy i co zobaczyliśmy, a reszta na-
leży już do naszej wyobraźni. 

Miniony rok był trudnym czasem, dlate-
go ukazanie się Atlasu dla dzieci „Jaki to ob-
raz?” odnotowuję jako prawdziwy sukces. Gro-
madzenie materiałów rozpoczęłam dokładnie 
wtedy, kiedy świat zamykał się, dlatego nie bra-
kowało mi „wewnętrznych” pytań o  sens pra-
cy i  o  jej finał. Trzeba mieć wiarę, bo ona po-
maga, a może nawet czyni cuda. Atlas dla dzie-
ci „Jaki to obraz?”, to kolejna pozycja serii Wy-
dawnictwa SBM, która ukazała się w listopadzie 
– Mikołaj zdążył więc z prezentem, a jeśli jakiś 
młody pasjonat sztuki nie ma jeszcze książki 
na swojej półce pośród „ulubionych”, to pole-
cam ją właśnie teraz – w czasie ferii spędzanych, 
z konieczności, w domu. 

Treść atlasu, dobór ilustracji to efekt mo-
ich długoletnich doświadczeń w  nauczaniu 
historii sztuki w  zamojskim liceum plastycz-
nym – to szukanie sposobów mówienia o ob-
razie, nauka patrzenia. Wiem, jak ważny jest 
ten pierwszy kontakt z  dziełem sztuki, któ-
ry z  czasem przeradza się w  prawdziwą pa-
sję. Seria atlasów dla dzieci ma pewien sche-
mat, gdyż każde wydawnictwo tego typu po-
winno zawierać usystematyzowane i  plano-
wo ułożone zagadnienia. Najlepiej było więc 
przyjąć tu układ chronologiczny i kolorowe pa-
ski do oznaczenia epok, ułatwiające szukanie 
i  zapamiętywanie. Najtrudniejsza okazała się 
ilość słów (znaków) – czyli minimum, aby po-
wiedzieć maksymalnie dużo i  wybrać to, co 
bezwzględnie ważne. Które dzieła uznać za 
najważniejsze – to kolejny dylemat, gdy można 
pokazać ich zaledwie sześćdziesiąt? Tu warto 
zaznaczyć, że pośród obrazów „światowej sła-
wy” udało mi się umieścić kilka polskich, bo ma-
my przecież w naszej historii sztuki mistrzów na 
światowym poziomie. Warto również zwrócić 
uwagę na arcydzieła malarstwa europejskiego 
znajdujące się w  naszych polskich kolekcjach 
muzealnych, w których jest nie tylko Leonardo, 
ale też Rembrandt, Botticelli czy Monet.

Może przyda się jeszcze kilka słów ogólnej 
charakterystyki Atlasu, aby zachęcić do jego 
posiadania. Każdy z nas ma własne cechy indy-
widualne jak na przykład kolor oczu, każdy ma 
swój pesel wpisany w dowodzie osobistym  – 
każdy z obrazów ma też swoją „metryczkę”za-
wierającą  tytuł, nazwisko twórcy i czas powsta-
nia. Ważne są także technika wykonania, wiel-
kość i miejsce przechowywania. Zwracam uwa-
gę na ten ostatni punkt, bo przecież gdy świat 
otworzy się, zaczniemy znowu podróżować 
i zwiedzać muzea – będziemy wtedy wiedzieć, 
czego i gdzie szukać – co oglądać, bo żadna re-

produkcja (nawet najlepszej jakości) nie zastą-
pi nam oryginału. Aby nie znudziły nas same 
obrazy, znajdziemy tu także dodatkowe infor-
macje – wyjaśnienie trudnych terminów, po-
nieważ każda dziedzina ma sobie właściwą ter-
minologię. Udało się też umieścić trochę histo-
rycznych ciekawostek. 

Atlas jest swoistym wstępem do historii sztu-
ki – do historii malarstwa i może skłoni młodych 
czytelników do dalszego poznawania sztuki, do 

indywidualnych poszukiwań, a może nawet do 
podejmowania własnych prób z pędzlem i far-
bą. Tworzenie i oglądanie, a przede wszystkim 
czytanie, to przecież największa przyjemność. 
„Jaki to obraz? Atlas dla dzieci”

Tekst: Izabela Winiewicz-Cybulska 
Opracowanie graficzne i ilustracje: Wojciech 

Górski 
Wydawnictwo SBM

Straż Graniczna poszerza szeregiStraż Graniczna poszerza szeregi

„Jaki to obraz? - lektura na czas ferii”„Jaki to obraz? - lektura na czas ferii”

W  piątek, 8 stycznia w  Komendzie 
Nadbużańskiego Oddziału Stra-
ży Granicznej odbyło się uroczyste 

ślubowanie 20 nowo przyjętych funkcjo-
nariuszy SG. Uroczystość odbyła się w asy-
ście pocztu sztandarowego NOSG z zacho-
waniem zasad reżimu sanitarnego, związa-
nych z trwającą pandemią.

Rotę ślubowania odczytał Komendant 
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej 
gen. bryg. SG Jacek Szcząchor, zaś błogosła-
wieństwa nowym funkcjonariuszom udzielił 
kapelan katolicki NOSG ks. ppłk SG Wiesław 
Kondraciuk. Nowo przyjęci funkcjonariusze 
SG, najbliższy czas spędzą w  ośrodku szko-
leniowym SG, by wiosną powrócić do służby 
w ochronie granicy państwowej.

W 2021 roku Oddział zamierza przyjąć do 
służby przygotowawczej 110 osób - (w lutym 

15, w czerwcu - 45, w październiku 50). Służbę 
w Straży Granicznej może pełnić osoba: o nie-
poszlakowanej opinii, która nie była karana 
za przestępstwo lub przestępstwo skarbo-
we, korzystająca w pełni z praw publicznych, 
posiadająca co najmniej średnie wykształce-
nie, posiadająca zdolność fizyczną i psychicz-
ną do służby, gotowa podporządkować się 
szczególnej dyscyplinie, dająca rękojmię za-
chowania tajemnicy stosownie do wymogów 
określonych w  przepisach o  ochronie infor-
macji niejawnych, posiadająca uregulowany 
stosunek do służby wojskowej (warunek nie 
dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyż-
szych), która podda się procedurze kwalifika-
cyjnej i  zda egzamin w  jednym z  Ośrodków 
Szkolenia SG.

Szczegółowe informacje dotyczące na-
boru do służby znajdują się na stronie: www.
nadbuzanski.strazgraniczna.pl 

Nabór na stypendia Nabór na stypendia 
sportowesportowe

Prezydent Miasta Zamość Andrzej 
Wnuk ogłosił nabór wniosków 
o przyznanie stypendiów sporto-

wych za wyniki osiągnięte w  2020 ro-
ku. W  tegorocznym budżecie zarezer-
wowano na ten cel 70 tys. zł.

Stypendia przyznawane są zawodni-
kom zrzeszonym w klubach sportowych 
działających na terenie Miasta Zamość, 
za wyniki sportowe we współzawodnic-
twie krajowym i międzynarodowym.

  Dokumenty można składać do 31 
stycznia 2021r. Przyznanie stypendium 
sportowego uzależnione jest od speł-
nienia przez oferenta kryteriów i  wa-
runków przewidzianych w  Uchwale Nr 
XXVI/415/2020 Rady Miasta w  Zamo-
ściu z  dnia 30 listopada 2020 r. Ogło-
szenie o naborze znajduje się na stronie  
www.umzamosc.bip.lubelskie.pl 

■
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Patriotyczne muralePatriotyczne murale

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego stwo-
rzyła 3 murale o  powierzchni 175 m2, 100 
m2 i  60 m2 na ścianach zakładów karnych 

w Opolu Lubelskim, Lublinie i Zamościu. 

Mural w  Opolu Lubelskim przedstawia bitwę 
w Lesie Stockim stoczoną 24 maja 1945 roku po-
między żołnierzami polskiego podziemia niepod-
ległościowego, dowodzonymi przez mjr. Mariana 
Bernaciaka ps. „Orlik”, a żołnierzami NKWD, KBW, 
UB i  MO. Była to zwycięska dla Polaków bitwa z   
kilkakrotnie przeważającymi liczebnie wojskami 
okupanta sowieckiego i pomimo użycia przez nie-
go 3 samochodów pancernych. 

Mural w Lublinie składa się on z 11 mniejszych 
malunków, łącznie o  powierzchni ok. 100 m2. 
Przedstawiają one Zamek Lubelski z  okresu peł-
nienia przez niego funkcji największego sowiec-
kiego więzienia na Lubelszczyźnie oraz 10 posta-
ci oficerów podziemnego Wojska Polskiego wal-
czących na Lubelszczyźnie zarówno z  okupan-
tem niemieckim jak i  sowieckim. Upamiętniliśmy 
następujące postacie naszych Bohaterów:  gen. 
bryg. Zygmunt Broniewski ps. „Bogucki”, mjr Ma-
rian Bernaciak ps. „Orlik”, mjr cc. Hieronim Deku-
towski ps. „Zapora”, mjr Franciszek Przysiężniak ps. 
„Ojciec Jan”, kpt. Zdzisław Broński ps. „Uskok”, kpt. 
Stanisław Łukasik ps. „Ryś”, kpt. Adam Mirecki ps. 
„Adaś”, kpt. Wincenty Sowa ps. „Vis”, por. Leon Cy-
bulski ps. „Znicz”, por. Henryk Lewczuk ps. „Młot”.

Mural na murze Oddziału  Zewnętrznego Za-
kładu Karnego w Zamościu przy ul. Hrubieszow-
skiej ma powierzchnię ok. 60 m2 i składa się z 8 ma-
lowideł. Malowidła przedstawiają: klasztor oo. ber-
nardynów w pobliskiej Radecznicy, gdzie był ośro-
dek konspiracji niepodległościowej za okupanta 
sowieckiej oraz 7 postaci oficerów podziemnego 
Wojska Polskiego: ppłk. Leonard Zub-Zdanowicz 
ps. „Ząb”, mjr cc. Hieronim Dekutowski ps. „Za-
pora”, mjr Tadeusz Kuncewicz ps. „Podkowa”, mjr 
Franciszek Przysiężniak ps. „Ojciec Jan”, por. Ste-
fan Kobos ps. „Wrzos”, ppor. Leon Taraszkiewicz ps. 
„Jastrząb”, ppor. Józef Stegliński ps. „Cord”.

Malunki te powstały w  ramach realizacji in-
nowacyjnego programu Fundacji im. Kazimierza 
Wielkiego pt. „Resocjalizacja przez patriotyzm” 
mającego na celu propagowanie wśród osadzo-
nych w  zakładach karnych na Lubelszczyźnie 
wzorców postaw obywatelskich i  patriotycznych 
na podstawie tradycji Żołnierzy Wyklętych i pol-
skiego podziemia niepodległościowego. Pomy-
słodawcą i inicjatorem zadania jest prezes Funda-
cji im. Kazimierza Wielkiego Karol Wołek. Za opra-
cowanie graficzne murali odpowiada Aleksandra 
Bierzyńska, a za namalowanie murali na ścianach 
zakładów karnych Maciej Mazurkiewicz. Zadanie 
zostało sfinansowane przez Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Oby-
watelskiego ze środków Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich na lata 2014–2020.

„W  ramach tego programu w  latach 2019-
2020 zrealizowaliśmy zajęcia edukacyjne dla osa-
dzonych, konkursy literackie i plastyczne, koncer-
ty patriotyczne, ponadto osadzeni otrzymali ma-
teriały edukacyjne na temat Żołnierzy Wyklętych: 
publikacje i  filmy. Wspólnie z  osadzonymi pod-
daliśmy renowacji 10 mogił i  pomników żołnie-
rzy polskiego podziemia niepodległościowego 
na Lubelszczyźnie. Wyposażyliśmy biblioteki wię-
zienne w  publikacje o  żołnierzach podziemnego 
Wojska Polskiego. Postacie Żołnierzy Wyklętych, 
autentycznych Bohaterów walk o  niepodległość 
Polski, którzy wykazali się heroizmem w  obro-
nie słabszych i społeczeństwa, zostały postawio-
ne za wzór postaw obywatelskich i patriotycznych 
w procesie resocjalizacji osadzonych”- mówi Karol 
Wołek, Prezes Fundacji im. Kazimierza Wielkie-
go. „Zainteresowanie samych osadzonych przero-
sło nasze oczekiwania – przykłady autentycznych, 
prawdziwych postaci historycznych przemawiały 
do wyobraźni uczestników programu, pokazując 
możliwą drogę życiową – bezinteresownej służby 
drugiemu człowiekowi i całemu społeczeństwu” - 
dodaje Karol Wołek.

materiał nadesłany

„Biuro Wystaw Artystycznych - Ga-
leria Zamojska” zaprasza dzieci 
szkół podstawowych  do udziału 

w konkursie plastycznym pn. „Bajki, baśnie 
i legendy polskie”.

Tytuł nawiązuje do tematu jednego z ple-
nerów ilustratorów organizowanych  przez 
BWA dla profesjonalnych artystów tej dzie-
dziny sztuki.  Dzieci będą mogły nawiązać 
do pięknych staropolskich przekazów i bajek 
opisujących historie smoków, bazyliszka, Sie-
rotki Marysi i wielu, wielu innych pięknych hi-
storii z naszej literatury np. „Legendy o panu 
Twardowskim”, „Diable Borucie” itp.

Aby wziąć udział w  konkursie nale-
ży przygotować pracę plastyczną formatu 
A-3, w dowolnej technice i wykonać jej zdję-
cia dobrej jakości. Prace przyjmowane będą 
do 20 stycznia 2021 r. pod adresem mailo-
wym: januszbwa@autograf.pl 

Po ogłoszeniu wyników, prace nagrodzo-
ne prezentowane będą na portalu i Facebo-
oku. BWA Galerii Zamojskiej. Dla uczestni-
ków nagrodzonych prac Organizatorzy prze-
widzieli nagrody.  Po ich odbiór należy zgło-
sić się do BWA Galerii Zamojskiej w terminie 
5 -15 lutego 2021 r.

Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Za-
mojska, 22-400 Zamość, ul. Staszica 27, www.
bwazamosc.pl  e-mail: biuro@bwazamosc.pl 

Bajkowy konkurs plastycznyBajkowy konkurs plastyczny

Odkręcona pomocOdkręcona pomoc

W  kolejnych miejscowo-
ściach naszego regionu 
pojawiają się tzw. „Serca 

na nakrętki”. Do pojemników tych 
można wrzucać plastikowe nakręt-
ki z  butelek PET,  które następnie 
są sprzedawane, a dochód zostaje 
przeznaczony na cele charytatyw-
ne. Ostatnio nakrętkomat w kształ-
cie serca stanął w Zwierzyńcu.

Pierwsze w Zwierzyńcu "Nakręt-
kowe Serce" ustawiono we wtorek 
12 stycznia u zbiegu ulic Rynek i Par-
tyzantów, ale autorzy pomysłu de-

klarują, że jeśli zajdzie taka potrzeb-
na pojawią się kolejne.

Nakrętki do metalowego ser-
ca można wrzucać przez całą dobę. 
Gdy pojemnik się zapełni, zawartość 
zostanie przekazana do recyklingu, 
a pozyskane w ten sposób pieniądze 
zostaną przeznaczone na pomoc 
potrzebującym. Konkretna osoba, 
która otrzyma taką pomoc, jeszcze 
nie została wybrana, a  ewentualne 
propozycje można zgłaszać do tam-
tejszego urzędu miejskiego.

mailto:januszbwa@autograf.pl
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KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU 
MOŻE BYĆ DO REMONTU

PŁACĘ GOTÓWKĄ
TELEFON: 661 793 930

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

 X Dom Wólka Panień-
ska 217m2 na dział-
ce 1351ar. Cena 675 
tys. zł

 X Działka  budowlana 
ul. B. Prusa 8a cena 
105 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:

Kawaler przed 30-stką, 
wyższe wykształce-

nie, poszukuję dziewczy-
ny. Tel. 729 479 563

Przystojny mężczyzna, 
lat 24, z  Zakładu Kar-

nego (niski wyrok) pozna 
kobietę w  wieku 20-30l. 
Adres do koresponden-
cji: Paweł Wojtan ul. Hru-
bieszowska 40, 22-400 
Zamość. Czekam na list 
od miłej i  sympatycznej 
kobiety. Mile widziane 
zdjęcie. Czekam na twój 
list.

Kawaler lat 51 pozna 
Panią do lat 55, może 

być wdowa. Jestem bar-
dzo samotny. Niezależ-
ny finansowo. Tel. 695 

958 316

Jędrzej - komandos 
z  6-tej brygady po-

wietrzno-desantowej 
(służyłem w czerwonych 
beretach), lat 52, zwią-
żę się na stałe z  kobie-
tą, która mieszka na wsi, 
z dala od cywilizacji. Tel. 
507 530 822

Rafał Flis, tylko listy, ZK 
19 lat, Hrubieszowska 

40, Zamość. PAN

20 lat, kawaler, tylko 
list, Krystian Makuch, 

Hrubieszowska 40. 

Kawaler okolice Zamo-
ścia, 40 lat, wyższe 

wykształcenie. Tel. 790 
888 846

TOWARZYSKIE

Zatrudnię opiekunkę do oso-
by starszej, chodzącej. Pomoc 

w domu, zakupy. Tel. 84 639 32 34

Podejmę pracę sprzątanie. Tel 794 
722 582

Szukam pracy, mam busa 9-oso-
bowego, Opel Vivaro. Tel. 791 

070 096

Oferuję bezpłatną pomoc w na-
uce i odrabianiu lekcji. Tel. 794 

722 582

Dam zlecenie na zamontowanie 
drzwi pokojowych wewnętrz-

nych. Tel. 513 042 729 

Szukam pracy, mam orzeczenie 
o niepełnosprawności- zawo-

dowe- prawo jazdy kat. B.T.C. lub 
w ochronie. Tel. 501 364 658

Szukam pracy - układanie płytek, 
malowanie. Tel. 697 623 251

Mam 65 lat. Poszukuję pracy 
w charakterze opiekunki. Tel. 

515 954 612

Zaopiekuję się osobą samotną, 
chodzącą, w swoim domu. Tel. 

501 014 692

Szukam pracy jako sprzątacz-
ka lub opiekunka do dzieci. Tel. 

603 266 832

Pomoc w gospodarstwie rolnym, 
przy remoncie, w ogrodzie i in-

nych. Tel. 574 235 637

PRACA

SPRZEDAM
Działka Ruskie Piaski (Gmina Nie-

lisz) o powierzchni 0,56, c. 15,5 
tys. Zł. Tel. 500 204 533

Dom w zabudowie bliźniaczej 
w Zamościu. Docieplony, kryty 

blachą, okna PCV. Działka 348m2, 
budynek gospodarczy, wszyst-
kie media, cena do uzg. Tel. 84 
638 59 08

Sprzedam M4 48m2, Peowiaków 
albo zamienię na mniejsze. Tel. 

696 922 443

Sprzedam kawalerkę na ul. Pił-
sudskiego o pow. 32 m2: pokój, 

kuchnia, przedpokój, łazienka z wc 
oraz pomieszczenia przynależnego 
piwnicy o powierzchni 4,54 m2. Tel 
609 733 788 

Sprzedam działki rolno-budowla-
ne o pow. 0,31 i 0,21ha. Okolice 

Szczebrzeszyna. Tel. 515 796 951

Domek 30m2 na działce 2 ary. 
Tel. 515 796 951

Sprzedam dom drewnia-
ny ocieplony, otynkowany, na 

działce 39 ar. Działka ogrodzona, 
sad, orzechy włoskie. 130 000zł, 
okolice Zamościa. Tel. 503 702 137. 
Dzwonić po godzinie 12.00

Działkę budowlaną pod Zamo-
ściem sprzedam w dobre ręce. 

Tel. 730 253 366

Działka rolna 4ha, 10km od Za-
mościa. Tel. 786 012 542

Sprzedam siedlisko 0,21ha 
w Majdanie Wielkim, pow. Kra-

snobród, 0,75 ha lasu, 1,5 ha pola. 
Tel 696 815 519

Sprzedam działki budowalne pod 
Zamościem w dobrej cenie. Tel. 

730 253 366

Działka w Jarosławcu k. Zamo-
ścia o pow. 0,3ha OKAZJA. Tel. 

579 206 903

Działka uzbrojona 56 arów, Gm. 
Krynice. Tel. 660 936 030

Sprzedam działki budowlane, ta-
nio, Zamość, pod miastem. Tel. 

730 253 366

Działkę budowlaną, 6 ar, wszyst-
kie media, z gazem, oś. Sitaniec. 

Tel. 502 297 626, 530 444 480.

Działka k. Zamościa 0,30 ha, cena 
do uzgod. Tel. 579 206 903

Trzy działki budowlane pod mia-
stem, tanio. Tel. 730 253 366

Domek 30m2 do zamieszkania na 
placu 0,02 ha, ogrodzonym pło-

tem + prąd, woda, kanalizacja. Tel. 
515 796 951

Działka budowlano-rolna 0,31 ha 
lub 0,20 ha. Domek 30m2 do 

zamieszkania lub na turystykę. Tel. 
515 796 951

Pole 2,39 ha, Ministrówka, gmina 
Miączyn. Tel. 797 457 512

Dom 200 m2 z budynkami go-
spodarczymi na 200-arowej 

działce w Jarosławcu. Tel. 512 
890 120

Działka budowlana 0,77 ha w Ła-
buniach ul. Lipowa prąd, woda, 

gaz. Tel. 795 949 510

Działka z budynkami. Tel. 602 
362 609

Mieszkanie 2 pokoje, ul. Peowia-
ków. Tel. 504 705 141

Dom w Łabuniach z budynka-
mi gospodarczymi i 1,6 ha pola. 

Tel. 510 712 119

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

kiem 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

Działka rolna 4 ha, 10 km od Za-
mościa. Tel. 786 012 542

Działka uzbrojona do zabudo-
wy 0,80 ha, Zubowice. Tel. 501 

220 199

Siedlisko 30 arów +budynek go-
spodarczy, Kol. Sitaniec. Tel. 84 

61-669-62

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

KUPIĘ
Kupię dom, mieszkanie, dział-

kę w Zamościu lub na przedmie-
ściu. Pilne Tel. 505 705 989

KUPIĘ mieszkanie bez czynszowe 
w Zamościu tel.533-569-909

Kupię działkę z dostępem do rze-
ki okolice Wieprzec, Zarzecze, 

Wierzchowiny. Tel. 695275253

Kupie kawalerkę w Zamościu 
na ul. Peowiaków i w okolicy. 

Tel.604 104 176

Kupię działkę do 40 ar z domem 
do remontu, blisko Zamościa. 

Tel. 792 424 794

Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe 
do remontu na os. Zamoyskie-

go/Wyszyńskiego. Tel. 508 659 725 

Mieszkanie kupię do 50m2 na 
Orzeszkowej lub Peowiaków 

może być do remontu. Tel. 668 
897 228 

WYNAJMĘ 
Kawalerka do wynajęcia, ul. Pe-

owiaków, umeblowana II piętro. 
Tel. 84 627 52 78

Stancja dla pracujących w Zamo-
ściu. Tel. 733 852 208

Wynajmę oficynę w Zamościu, 
tel. 669 656 114

Wynajmę kawalerkę ul. Peowia-
ków, 33m2, umeblowana tel. 

84 62 75 278

Poszukuję kawalerkę bez mebli. 
Tel. 537 710 508 

Kawalerkę w Krakowie, na Woli 
Justowskiej. Tel. 506 008 215

Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
koje, kuchnia, łazienka. Tel. 609 

204 222

Do wynajęcia od 1 X 2020 ładna 
umeblowana kawalerka przy ul. 

Orzeszkowej, cena najmu – 1100 
(do negocjacji) +media, czynsz 
płaci właściciel, wymagana kaucja 
1000 zł. Tel. 602 802 212

Do wynajmu mieszkanie M3 
w bloku 2 piętro od październi-

ka 20. Tel. 609 204 222

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

Tel. 662 475 848 

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

wej, po remoncie, 3 pok. Zamie-
nię 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 
remoncie, Tel. 508 87 43 07

NIERUCHOMOśCI



SPRZEDAM
Marynarki, garsonki, kurtki zi-

mowe, spodnie, spódnice, 
buty (obcas wysoki) i wiele innych 
rzeczy. Po 5, 10 zł, rozmiar średni, 
160cm. Tel. 660 004 114

Siano- bele, 20 szt., c. 40 zł/szt. 
Tel. 696 218 400

Bagażnik do przewożenia ro-
werów “Seat”, nowy. Tel. 505 

533 878

Sprężarka 3 – fazowa, c.150 zł. 
Tel. 513 227 929

Frigo 2 zima+ felgi, 175/70/R1, c. 
120 zł/ szt. Tel. 726 775 352

Opał sosna, 100 zł. Tel. 84 61 
863 58

Dwie szafy: 2 i 3 - drzwiową, 
w bardzo dobrym stanie. Tel. 

666 264 748

Pralkę Franię, nową oraz kuchen-
kę gazową, stan idealny. Tel. 

608 738 826

Dwa wałki do cyrkulatki na dużą 
piłę. Tel. 660 358 211

Kożuch męski w dobrym stanie. 
Tel. 660 358 211

Stare zegary i duże poroża oraz 
fotel do masażu (kremowy). Tel. 

660 358 211

Konstrukcję do piły taśmowej. 
Tel. 660 358 211

Ule warszawskie, zwykłe, 5 – let-
nie. Tel. 660 358 211

Luneta Zaiss7x50, kal. 7x64. Tel. 
604 281 010

Kurkówka szwedzka, kal. 12x70. 
Tel. 604 281 010

Jednorurka rosyjska z eżektorami, 
kal. 12x70. Tel. 604 281 010

Materac sprężynowy 
140x200x16, łóżeczko dziecię-

ce. Tel. 664 454 930

Beczki stalowe 200 l., 3 szt., wi-
rówka do bielizny do pralki Fra-

ni. Tel. 602 180 912

Żyrandol metalowy kuty, 2 kin-
kiety. Frytkownica nowa. Tel. 84 

638 59 08

Stół ślusarski + imadło + szlifier-
ka. Tel. 84 638 59 08

Łóżko z materacem, wym. 
200x160x25 cm. Stół pokojo-

wy ciemny, 6 krzeseł, 2 fotele. Tel. 
84 638 59 08

Kantówka sosnowa 10x10 cm, 
ok. 45 mb., cena 5zł/mb. Tel. 84 

638 59 08

Wózek towarowy ręczny i do ro-
wera, cena 450 zł. Tel. 84 63 

865 45

Gilotyna ręczna do cięcia blachy, 
cena 200 zł. Tel. 84 63 865 45

Prostownik radziecki 12V 10A 
cena 200 zł. Tel. 84 63 865 45

Sprzedam okno ALUPLAST 1900 
x 1700 FIX, stałe, dwuszybowe 

w okleinie złoty dąb za zewnątrz 
i białe wewnątrz, wymontowa-
ne ze względu na nieodpowied-
ni rozmiar.  
Nie posiada żadnych uszkodzeń, 
zadrapań, kompletne. Tel. 602 
650 385

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

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

Rower dziecięcy koła 21”, prze-
rzutka. Tel. 500 529 023

Wersalka nowa 100 zł, kuchen-
ka gazowa używana - 100 zł. 

Tel. 698 479 302

Dwa wałki do cyrkulatki na dużą 
piłę. Tel. 660 358 211

Kożuch męski w dobrym stanie. 
Tel. 660 358 211

Stare zegary i duże poroża oraz 
fotel do masażu (kremowy). Tel. 

660 358 211

Konstrukcję do piły taśmowej. 
Tel. 660 358 211

Ule warszawskie, zwykłe, 5 – let-
nie. Tel. 660 358 211

Wózek towarowy, duży, ręcz-
ny, do rowera, c. 430 zł. Tel. 

84 638 65 45

Terakota 10x20 cm, brązowa, 
ok. 50 szt., cena 1zł/ szt. Tel. 84 

638 65 45

Akordeon Weltmwister Meteor 
72 basy, c. 1900 zł, Zamość. Tel. 

505 987 592

Sztucer B.S.A angielski, kal. 7x64 
luneta Zaiss 7X50. Tel. 604 

281 010

Knijówka czeska z wymiennymi 
lufami, lunetą Meopta od 3 do 

12, kal 30,06. Tel. 604 281 010

Dryling niemiecki, kal. 7x65, lu-
neta Zaiss 7x50. Tel. 604 281 

010

Kurkówka szwedzka kal. 12x70. 
Tel. 604 281 010

Sprzedam pralkę automat, stan 
bdb. Tel. 665 225 679

Wózek inwalidzki, stan bdb. Tel. 
730 253 366

Wirówka 3-ramkowa PRL na 
części, 300 zł. Tel. 790 888 

846

Sprzedam borowiki suszone 150 
kg i marynowane, słoik 0,9 l- 10 

zł. Tel. 784 883 568

Dywany wełniane 4x3, 
3,40x2,40, 3,25x2,30, żyrandol 

8-ramienny. Tel. 664 454 930

Szafa 3-drzwiowa, encyklopedia 
II wojny światowej, MON 1975. 

Tel. 664 454 930

Orzechy włoskie, Atlas Świata, 
wydanie MON, 1962, biurko. 

Tel. 664 454 930

Sprzedam ławę z półką. Tel. 794 
435 570

Płyty winylowe, stan idealny. Tel. 
730 348950

ZWIERZĘTA
Sprzedam króliki hodowlane. 

Tel. 792 184 243

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

Sprzedam klacz zimnokrwistą, 
3 lata, maści kasztanowatej, 

źrebna, chodzi w  zaprzęgu. Tel. 
665 225 697.

KUPIĘ
Kupię odznaczenie PCK „Kryształo-

we Serce” Tel.   512 276 720

Kupię szable, bagnety, kordzi-
ki, hełmy, odznaczenia, monety, 

srebra tel. 512 276 720

Kupię zbiornik na deszczówkę 
1000l w koszu. Tel. 511 807 587

Kupię pszenicę paszową ok. 2 t. 
Tel. 515 796 951

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, mo-
nety, srebra. Tel. 512 276 720

Kupię dwa fotele, krzesła z podło-
kietnikami. Tel. 609 510 301

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

510 301

Kupię meble kuchenne. Tel. 
609 510 301Kupię szafę 2-lub 

3-drzwiową, komodę, kolor jasny. 
Tel. 609 510 301

Kupię meble kuchenne. Tel. 609 
510 3011

INNE
OOddam 2 drzewa za wycięcie. Tel. 660 

103 325

Pilnie potrzebuję używany telewizor 
w dobrym stanie, pralkę. nie mam za 

co kupić. Tel. 695 958 316

Oddam kanapę bardzo dobry stan, wer-
salkę jednoosobową. Tel. 604 657 091

Potrzebuję mebli kuchennych, uży-
wanych. Za darmo lub za symboliczną 

opłatę. Tel. 84 538 95 22

Przyjmę używaną wieżę na płyty. Tel. 
695 958 316

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

Oddam gruz z betonu, ok. 6m3. Tel. 
500 449 770
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Różne

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599

Prasa, bela, c. 5.200 zł. Tel. 696 
218 400

Przyczepa do bel 1-osiowa, c. 
3,900 zł. Tel. 696 218 400

Prostownik Bester, akumula-
tor 6 v, 12 volt i 24 volt. Tel. 

602 180 9

części do Kamaza nowe i używa-
ne. Tel. 602 180 912

Sprzedam Honda Civic 1.6 ben-
zyna 2002r. 142 TKM. Tel. 693 

394 372

Sprzedam motocykl suzuki, 
cena 5500 zł, przebieg 45 000. 

Tel.  500 582 289

Sortownik mały na kamienie. 
Tel. 536 772 779

Siewnik 2m zaczepiany do cią-
gnika. Tel. 536 772 779

Rozrzutnik do nawozu KOS. Tel. 
536 772 779

4 opony używane wielosezono-
we. Tel. 536 772 779

Sprzedam Toyotę Auris 1,4 die-
sel 2007. Najmniejsze zużycie 

paliwa. Tel. 665 225 697

Sprzedam prasę kostkę i siewnik 
Poznaniak. Tel. 665 225 697

Opony zimowe 205/55/16, 4 
sztuki. Tel. 511 655 658

Sprzedam zgrabiarkę do siana, 
7-rzędową, kultywator gru-

dziądzki 16 łap. Tel. 501 122 568  

Bagażnik samochodowy 300zł. 
Tel. 84 638 59 08

Komplet kół zimowych, Toyota 
Verso 205/55 R16. Tel. 722 

100 734

Sprzedam zderzak tylny do Opla 
Zafiry, cena 100zł netto. Tel. 

508 079 632

Sprzedam Seata Ibizę, 2002, 
1,2l, tanio. Tel. 505 533 878

Opel Astra 1999 r., DTL, 1700, c. 
2200 zł. Tel. 579 077 696

Silnik 0,55kW, 3 fazy, izolacja 
bawełna. Tel. 664 515 599

Opony letnie 4 szt., 185/70/13, 
100 zł/ szt., z felgami. Tel. 500 

522 079

4 opony z felgami, 185/65/14, 
100 zł za 1 sztukę. Tel. 500 

522 079

Volkswagen Passat combi 1.8 
1995, B+LPG, 1600 zł. Tel. 500 

522 079

Toyota Yaris 1.3 Verso, r.2005, 
XII, dobry stan, Zamość, c. 

12.90. Tel. 505 987 592

Sprzedam całe koła zimo-
we, mało używane. Tel. 661 

289 258

Sprzedam całe koła zimo-
we, mało używane. Tel. 661 

289 258

Sprzedam ciągnik, C 330, 3,500 
mtg, przegląd i OC zapłaco-

ne, cena do uzgodnienia. Tel. 665 
225 697

Toyota Corolla, rok 1998, poj. 
1332 cm3, Zamość. Tel. 697 

719 277

Sprzedam tanio siewnik 13+13, 
przyr. do ciągnika, okolice Za-

mościa. Tel. 694 887 911

Opryskiwacz 300 l, przetrząsa-
czo - zgrabiarkę, 7-kę. Tel. 515 

796 951

Hak do Forda Galaxy, nowy. 
Części używane do Forda Ga-

laxy od A do Z. Przyczepka samo-
chodowa bez dokumentów. Tel. 
515 796 951

Przyczepa 3,5 t- możliwa zamia-
na na wóz z platformą, bale, 

deski, kantówka, silniki elektrycz-
ne. Tel. 515 796 951

Dwa silniki elektryczne 4,5 i 7,5 
kW, cyrkulatka +2 piły z dasz-

kiem pod blachą. Betoniarka 
200l, czerwona. Tel. 515 796 951

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 jednoosio-
wy. 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

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

Dacia Sandero 2014 rok, prze-
bieg 35 tysięcy km, cena 14 

tys zł. Tel. 604 333 646

Zamienię przyczepkę ,,BRU-
NUS’’ austria za wóz platformę. 

Przyczepka mocna bez dokumen-
tów. Urządzenie 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. Tel. 
61 669 62

Przetrząsarka taśmowa. Tel. 61 
669 62

Romet (Komar 3), rok 1988, za-
rejestrowany, sprawny tech-

nicznie. Tel. 660 358 211

Sprzedam motocykl Panomia 
250, 1965 r., z papierami, je-

den właściciel. Tel. 660 358 211

Przyczepka lekka (sam), zareje-
strowana, sprawna technicz-

nie. Tel. 660 358 211

Przyczepkę ciągnikową tan-
dem, niska na 16” 3xmm. Tel. 

503 358 470

Samochód Ford Fokus 2008 r., 
przebieg 345 000 km. Tel. 501 

220 199

Sprzedam agregat ścierniskowy, 
4 płużyce, 4 talerze oraz wał. 

Tel. 663 242 226

Brony trójki, ciągnikowe, cena 
440 zł. Tel. 698 833 604

Sprzedam Opielacz 3- rzędowy, 
przyczepa 3,5 t, możliwa za-

miana. Bale, deski, kantówki, sil-
niki elektr. Tel. 84 681 87 60

Beczka 600 l. zamontowana na 
wozie przystosowanym do cią-

gnika. Beczka 600 l. luzem. Urzą-
dzenie do załadunku słomy, bel. 
Tel. 84 681 87 60

Sprzedam koparkę konną do 
ciągnika, c. 350 zł do uzg. Tel. 

530 486

Wynajmę samochód dostaw-
czy o większej ładowności 

do przewożenia m.in.. złomu. Tel. 
721 519 896 (wieczorem)

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

MASZ NAKAZ ZAPŁATY? 
A MOŻE NIESPŁACONE KREDYTY?  

POMOŻEMY, ZADZWOŃ 579 942 942,  
www.absolutio.pl. 
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NISKIE CENY

cena bez karty

cena z kartą

-20%

1599

1999

1 szt.

1 szt.

Prześcieradło Jersey
90 x 200 cm/140 x 200 cm/180 x 200 cm

-50%

najwyższej jakości 
produkty, zdrowy sen

Zbieraj naklejki 
od 21.01.2021 do 28.02.2021 
i otrzymaj aż 50% zniżki!

leclerc.pl

Regulamin dostępny w Punkcie Obsługi Klienta.

* Do wszystkich rodzajów kuchenek, w tym indukcyjnych.

Storczyk 
dwupędowy/
Bromelia
Rim Kowalczyk
don. 12 cm, wys. 50-70 cm, mix kolorów/ 
don. 12 cm, wys. 40-50 cm, mix odmian

1999
1 szt.

Komplet garnków nierdzewnych Glamour
ze szklanymi pokrywami*
Altom
8 elementów, 1,8 litra, 2,6 litra, 3,4 litra, 5,8 litra

12999
1 kpl.

Wyciskarka
wolnoobrotowa
Platinet PLSJ120
120 W, 60 obr./min,
pojemnik 700 ml 

cena bez kuponu
12300

11300
-10 zł

cena z kuponem

AKTYWUJ

1 szt.

1 szt.

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #3, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 7 dni od daty wydania,  
adres: Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 

Zamość lub dostarczać do Redakcji, ul. Staszica 35 w Zamościu. 

 
Atrakcyjną nagrodę ufundował hipermarket 

E.Leclerc Zamość

Atrakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #1: „Sławny stół”, ufundował hipermarket 
E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pan Sowa Tadeusz z Zamościa. Gratulujemy. Na-
grodę można odebrać do 25 stycznia 2021 roku w punkcie informacyjnym hipermarke-

tu E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13


