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Od nowego roku Sztab 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomo-

cy nr 5535 mieszczący się 
przy Młodzie-
żowym Do-
mu Kultury im. 
Kornela Ma-
kuszyńskie-
go w Zamo-
ściu uruchomił 
eSkarbonkę.

Dostępna 
jest ona pod 
indywidual-
nym linkiem: 
www.eskar-
bonka.wosp.
org.pl/zry-
gcp eSkarbon-
ka to "wirtual-
na puszka", do 
której można 
kwestować bez 
ograniczeń i 
nie wychodząc 
z domu.

- "Zachęcamy wszyst-
kich ludzi chcących wes-
przeć 29. Finał WOŚP do 
przekazywania wpłat na na-

szą eSkarbonkę, 
ponieważ poma-
ganie jest dzie-
cinnie proste!  31 
stycznia 2021 ro-
ku zagramy dla 
laryngologii, oto-
laryngologii oraz 
diagnostyki gło-
wy. Ten Finał z 
uwagi na sytu-
ację pandemicz-
ną będzie in-
ny, jednak zale-
ży nam przede 
wszystkim na 
podkreśleniu te-
go, że jak zawsze 
gramy razem 
i jednoczymy 
mieszkańców na-
szego regionu!" - 
mówią organiza-
torzy zamojskie-
go Sztabu WOŚP.

Zakończyły się prace rewita-
lizacyjne Rotundy Zamoj-
skiej. Obiekt został otwar-

ty dla zwiedzających. W sezonie 
zimowym można go odwiedzać 
w godzinach od 10:00- 16:00.

Rotunda Zamojska powsta-
ła w latach 1825–1831 jako dzia-
łobitnia, po włączeniu Zamo-
ścia po kongresie wiedeńskim w 
1815 w granice Królestwa Kon-
gresowego, czyli pod panowa-
nie Rosji. W czasie II wojny świa-
towej był tu niemiecki obóz pod-
legły Gestapo „Gefangenen Dur-
chgangslager Sicherheitspol” 
(„Jeniecki Obóz Przejściowy Poli-
cji Bezpieczeństwa”) 1940–1944, 
to miejsce martyrologii ludności 
Zamojszczyzny.

Głównym celem projektu pn. 
„Rewitalizacja Rotundy Zamoj-
skiej w Zamościu”, realizowane-
go przez Miasto Zamość było po-
wstrzymanie destrukcji obiektu, 
a także poprawa jego stanu tech-
nicznego i estetycznego.

Zakres prac obejmował: re-
mont konserwatorski Rotun-
dy (roboty budowlane w bran-
żach budowlano-konstrukcyj-
nej, elektrycznej, teletechnicz-
nej i elektroenergetycznej oraz 

prace konserwatorskie), budowę 
rurociągów oraz studni teletech-
nicznych dla potrzeb kabli świa-
tłowodowych i teleinformatycz-
nych zapewniających podłącze-
nie Rotundy do istniejącej sie-
ci Miasta Zamość, budowę urzą-
dzeń monitoringu terenu (drogi 
dojścia do Rotundy, dziedzińca 
oraz terenu wokół Rotundy), mo-
nitoringu wybranych pomiesz-
czeń, budowę urządzeń bez-
przewodowego dostępu do In-
ternetu w przestrzeni zewnętrz-
nej Rotundy, montaż monitorów 
na potrzeby prezentacji multi-
medialnych. Ponadto dokonano 
przebudowy urządzeń oświetle-
nia terenu, wymieniono istnie-
jące źródła światła na dojściu do 
Rotundy i we wnętrzach cel, roz-
budowano ekspozycję muzealną 
poprzez wyposażenie jej w nowe 
plansze informacyjne, zdjęcia, fil-
my, prezentacje dotyczące histo-
rii Rotundy oraz wykonano tyflo-
graficzną mapę obiektu. 

W ramach inwestycji wyko-
nano także remont toalety w bu-
dynku administracyjnym i przy-
stosowano ją dla osób niepełno-
sprawnych, zamontowano pa-
nele fotowoltaiczne na budynku 
administracyjnym. Powierzchnie 
pokryte wyrytymi napisami i in-

skrypcjami zostały zachowane. 
Naprawiono konstrukcję krzyża, 
renowacji poddano bramę przy 
wejściu do Rotundy.

Swój wkład merytoryczny i 
finansowy w realizację projektu 
miały Państwowa Wyższa Szko-
ła Zawodowa im. Szymona Szy-
monowica w Zamościu oraz Sto-
warzyszenie Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg 
Zamość.

Rewitalizacją obiektu, na zle-
cenie Miasta Zamość, zajmowa-
ły się dwie firmy. Prace konser-
watorskie, a także roboty w bran-

żach budowlano-konstrukcyjnej 
i elektrycznej przeprowadzała 
firma LUBREN z Lublina. Druga – 
PAG Sp. z o.o. z siedzibą w Lubli-
nie, wykonywała roboty budow-
lane w branżach teletechnicznej 
i elektroenergetycznej.

Projekt jest dofinansowany 
z Regionalnego Programu Wo-
jewództwa Lubelskiego na la-
ta 2014 – 2020 OŚ PRIORYTETO-
WA: 7 Ochrona dziedzictwa kul-
turowego i naturalnego DZIAŁA-
NIE: 7.1 Dziedzictwo kulturowe i 
naturalne. Wartość całkowita: 8 
153 481,26 PLN, dofinansowanie: 
6 804 289,96 PLN.

Podsumowując rok 2020 
w ujęciu statystycznym 
należy stwierdzić, że na 

przestrzeni ostatnich 10 lat, 
był to kolejny rok z większą 
ilością zdarzeń. Chcąc określić 
ten miniony rok jednym zda-
niem, to jest to okres z więk-
szą ilością miejscowych zagro-
żeń. Miniony rok był umiarko-
wanie bezpieczny w aspekcie 
prowadzenia działań ratowni-
czo-gaśniczych. Odnotowano 
2 tzw. lekkie wypadki straża-
ków z JRG Zamość i JRG Szcze-
brzeszyn, podczas prowadze-
nia działań ratowniczo-gaśni-
czych oraz 3 kontuzje podczas 
zajęć sportowych. 

W 2020r., odnotowano 
łącznie 1739 interwencji z cze-
go:  552 to pożary, 1122 miej-
scowe zagrożenia oraz 65 alar-
mów fałszywych. W porówna-
niu do 2019 roku aż o 20% (tj. 
o 290 zdarzeń) wzrosła ogólna 
liczba interwencji, nieznacznie 
o 3% (17 zdarzeń) zmalała ilość 
pożarów, zdecydowanie bo aż 
o 20 %(tj. 321 zdarzeń) zwięk-
szyła się liczba miejscowych za-
grożeń. Alarmy fałszywe utrzy-
mywały się na porównywal-
nym poziomie, w 2020 było ich 
65, o 14 mniej niż w roku ubie-
głym. Analizując linię trendu dla 
poszczególnych rodzajów zda-
rzeń, na przestrzeni ostatnich 
10 lat należy stwierdzić, że trend 
zwyżkowy utrzymuje się w gru-
pie zdarzeń kwalifikowanych ja-
ko miejscowe zagrożenia, nato-
miast nie zauważa się tendencji 
wzrostu ilości pożarów. 

Zdecydowaną większość, 
bo aż 88% pożarów, to poża-
ry małe. W 2020r., pożary naj-
częściej występowały w grupie 
obiektów: uprawy, rolnictwo – 
241 interwencji, budynki miesz-
kalne - 169 zdarzeń. W porów-
naniu do 2019 roku, liczba po-
żarów w tych grupach utrzy-
muje się na porównywalnym 
poziomie. 

W 2020r., z liczby 1122 miej-
scowych zagrożeń, jakie wystą-
piły na terenie powiatów, w bu-
dynkach mieszkalnych odnoto-

wano 295 interwencji (wzrost 
o 19%). Zdarzenia te najczę-
ściej dotyczyły usuwania skut-
ków niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych, tj., silnie 
wiejącego wiatru, powodujące-
go uszkodzenia budynków oraz 
usuwaniem zagrożenia powo-
dowanego przez owady błon-
koskrzydłe. Dosyć dużą grupę 
obiektów, w odniesieniu do któ-
rych prowadzono działania sta-
nowiły środki transportu – 201 
zdarzeń tj. wypadki i kolizje dro-
gowe, które w odniesieniu do 
2019r., utrzymują się na porów-
nywalnym poziomie. 

Najczęstszymi przyczynami 
wystąpienia miejscowych za-
grożeń w 2020r były: zdarzenia 
powodowane przez silne wiatry 
412 interwencji, w komunikacji 
drogowej – 201 interwencji. Nie-
ostrożność osób dorosłych w 
328 przypadkach, to najczęstrza 
przyczyna wystąpienia poża-
rów w 2020r. Dosyć dużą gru-
pę przyczyn wystąpienia poża-
rów stanowiły wady i nieprawi-
dłowa eksploatacja urządzeń 
ogrzewczych 123. W minionym 
roku najwięcej pożarów wystą-
piło w kwietniu - 155 interwen-
cji oraz marcu kolejnych 88 in-
terwencji, związanych z pożara-
mi suchych traw. W 2020r., naj-
więcej miejscowych zagrożeń 
wystąpiło w miesiącu czerwcu 
– 255 i lipcu kolejnych 201 inter-
wencji, kiedy to występowały 
niesprzyjające warunki atmos-
feryczne. Przykładem jest dzień 
11 czerwca, kiedy to od wieczo-
ra do rana dnia następnego od-
notowano aż 139 zdarzeń, w 
zdecydowanej większości doty-
czących usuwania połamanych 
drzew i konarów. 

W wyniku pożarów 5 osób 
poniosło śmierć, a rannych zo-
stało 16 osób w tym 2 dzieci. 
Podczas miejscowych zagrożeń 
śmierć poniosło 12 osób, w tym 
jedno dziecko, a poszkodowa-
nych zostało 207 osób.  

Przygotował: mł. bryg. An-
drzej Szozda, oficer prasowy Ko-
mendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Zamościu

Pytanie, ile musi schnąć drewno opa-
łowe, prawdopodobnie zadaje sobie 
każdy, kto jest szczęśliwym posiada-

czem domowego kominka – jednak wybiera-
jąc drewno, należy wziąć pod uwagę nie tyl-
ko jego wilgotność. Wyjaśniamy więc, czym 
charakteryzuje się dobre drewno do komin-
ka oraz jak składować drewno opałowe, aby 
nie doszło do zawilgocenia. Dzięki temu bę-
dziesz cieszyć się trzaskającymi płomieniami 
w domowym zaciszu i nie narazisz się na do-
datkowe koszty.

 Jaki gatunek drewna wybrać do kominka?

Zanim odpowiemy na pytanie,  ile musi 
schnąć drewno opałowe, dowiesz się, jakie ga-
tunki drzew sprawdzają się jako opał do komin-
ka. Ze względu na dużą zawartość żywicy, która 
strzela podczas spalania, nie sprawdza się drew-
no drzew iglastych – w tej kwestii panuje zgoda, że 
najlepszym rozwiązaniem jest drewno drzew liścia-
stych. Zawiera niewielkie ilości żywicy, równomier-
nie się pali, a jeżeli jest dobre jakościowo i prawidło-
wo przechowywane, nie tworzy nadmiernych ilości 
dymu. Jakie drewno opałowe wybrać? Za warto-
ściowe uznaje się twarde drewno bukowe i dębo-
we, ponieważ generuje najwięcej ciepła. 

Zawartość kory w drewnie opałowym

Zasada jest prosta – im mniejsze ilości kory w 
drewnie, tym lepiej. Kora jako opał sprawdza się du-
żo gorzej niż czyste drewno, dlatego warto mieć to na 
uwadze, robiąc zamówienie. W tej kwestii bezkonku-
rencyjny jest buk, który posiada ok. 7% kory (dla po-
równania dąb zawiera aż 23% kory). Przeciwko korze 
przemawia również fakt, że jest to doskonałe schro-
nienie dla niechcianych owadуw, trocin i piasku. 

Suszenie drewna kominkowego

Świeżo ścięte drzewo zawiera nawet do 70% 
wilgoci, dlatego pytanie,  ile musi schnąć drew-
no opałowe, jest jak najbardziej zasadne – mo-
kre zupełnie nie nadaje się do spalania, ponieważ 
wytwarza zbyt dużo dymu, jednocześnie wydziela-
jąc mniej ciepła. Proces sezonowania, czyli suszenia 
drewna kominkowego, trwa od kilku miesięcy do 
nawet trzech lat. Wiele zależy od gatunku drzewa 
oraz składu drewna, w ktуrym zamawiasz opał. Le-
żakujące odpowiednio długo drewno kominko-

we zmniejsza zawartość wody nawet do 15%, co 
znacznie poprawia jego wartość opałową. 

Pozostaje pytanie, jak składować drewno opało-
we, aby nie zwilgotniało i utrzymało pożądane wła-
ściwości. Odpowiednie miejsce do przechowywania to 
podstawa – niezbędne jest zadaszenie chroniące drew-
no oraz odizolowana od spodu przestrzeń. Dzięki temu 
rуwno pocięte drewno kominkowe nie będzie chłonąć 
wilgoci bezpośrednio z podłoża. Istotna jest również 
prawidłowa cyrkulacja powietrza, dzięki której opał 
uniknie zaparzania oraz pleśni. 

Co jeszcze musisz wiedzieć o drewnie 
kominkowym?

Wiesz, ile musi schnąć drewno opałowe, ale 
czy masz świadomość, że istnieją dwie miary okre-
ślające ilość otrzymywanego drewna? 

Metr sześcienny [mі] – określany również kubi-
kiem, informuje o ilości drewna bez przestrzeni po-
między polanami. Kubik zajmuje więcej miejsca niż 
metr przestrzenny. 

Metr przestrzenny [mp]  – miara objętości sto-
sowana do szacowania miejsca potrzebnego do 
transportu drewna. W jednym metrze przestrzen-
nym zwykle znajduje się ok. 0,65 kubika.

Warto wcześniej sprawdzić, w jakiej jednostce 
sprzedawane jest drewno kominkowe w  składzie, 
w którym zaopatrujesz się w opał – bez tej świado-
mości znacznie trudniej porównywać ceny. W Wę-
glo-Drew sprzedajemy drewno opałowe w metrach 
przestrzennych.

Podsumowanie

To, ile musi schnąć drewno opałowe, zale-
ży od gatunku drewna – najlepsze do kominka 
jest drewno drzew liściastych, a w naszym skła-
dzie oferujemy wysokojakościowe drewno buko-
we. Wiesz już również,  jak składować drewno 
opałowe. Niezbędna jest odpowiednia cyrkula-
cja powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgo-
cią od podłoża. Porównując ceny drewna komin-
kowego, pamiętaj o sprawdzeniu, w jakiej jedno-
stce podawana jest ich ilość  – metr przestrzen-
ny to ok. 0,65 kubika (w zależności od gatunku). 
Jeżeli nadal nie masz pewności, jakie  drew-
no opałowe wybrać, skontaktuj się z obsługą 
Węglo-Drew.
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Pracowity rok zamojskich strażakówPracowity rok zamojskich strażaków Rotunda po rewitalizacjiRotunda po rewitalizacji

Uczennice I LO w Zamościu 
utworzyły drużynę, która przy-
stąpiła do ogólnopolskiego 

konkursu ,,Ekobohaterzy’’. Konkurs 
podzielony jest na 5 etapów, w któ-
rych uczestnicy realizują wyznaczo-
ne przez organizatorów zadania. 

Dziewczyny zakwalifikowały się 
do kolejnego etapu jako najlepsza dru-
żyna z województwa. W trzecim etapie 
konkursu uczestnicy wezmą udział w 
webinariach oraz zostaną przeszkole-

ni online przez ekspertów z dziedziny 
ochrony środowiska i tworzenia kam-
panii społecznych. W oparciu o wiedzę 
uzyskaną podczas szkoleń uczniowie 
przygotują projekt proekologicznej 
kampanii społecznej. Opiekunem dru-
żyny jest p. Iwona Zych-Wężyk.

Zachęcamy do śledzenia bloga, 
gdzie umieszczane są informacje o 
działaniach Ekobohaterów z 1LO www.
fb.com/ekobohaterzy.zamosc 

https://eskarbonka.wosp.org.pl/zrygcp
https://eskarbonka.wosp.org.pl/zrygcp
https://eskarbonka.wosp.org.pl/zrygcp
https://eskarbonka.wosp.org.pl/zrygcp
http://www.weglo-drew.pl/oferta/drewno-kominkowe
http://www.weglo-drew.pl/blog/drewno-kominkowe-co-musisz-wiedziec/
https://www.facebook.com/ekobohaterzy.zamosc
https://www.facebook.com/ekobohaterzy.zamosc


Anna Maria Antos będzie 
nową wiceprezydent Za-
mościa. Decyzję tę tuż po 

nowym roku (4.01) ogłosił Pre-
zydent Andrzej Wnuk. 

Nowa wiceprezydent, któ-
ra do tej pory była radcą praw-
nym w Urzędzie Miasta Zamość, 
jest absolwentką Wydziału Pra-
wa i Administracji Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Tytuł zawo-
dowy i uprawnienia radcy praw-
nego uzyskała po ukończeniu 
aplikacji radcowskiej w Okrę-
gowej Izbie Radców Prawnych 
w Lublinie i zdaniu egzaminu 
radcowskiego. Po zdanym eg-
zaminie rozpoczęła praktykę 
zawodową. Posiada doświad-

czenie zawodowe w obsłudze 
prawnej jednostek samorządu 
terytorialnego.

Wiceprezydent Anna Maria 
Antos będzie sprawować bezpo-
średni nadzór nad wydziałami: 
Turystyki i Promocji, Ewidencji 
Kierowców i Pojazdów, Kultury 
i Sportu, Spraw Obywatelskich i 
Zarządzania Kryzysowego.

Na stanowisku pozostaje 
dotychczasowy zastępca pre-
zydenta Zamościa - Piotr Za-
jąc, który  jest on odpowiedzial-
ny za sprawy z obszaru  go-
spodarki komunalnej, budow-
nictwa, geodezji i gospodarki 
nieruchomościami.

W kamaszeW kamasze

Biało-czerwone barwy Biało-czerwone barwy 
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Nowa wiceprezydent ZamościaNowa wiceprezydent Zamościa

PGK odbierze choinkiPGK odbierze choinki

W 2020r. Więcej zgonów niż urodzeńW 2020r. Więcej zgonów niż urodzeń

Poszukiwany wykonawca rewitalizacji Poszukiwany wykonawca rewitalizacji 
Akademii ZamojskiejAkademii Zamojskiej

Urząd Stanu Cywilnego w Zamościu podsu-
mował miniony rok. W roku 2020 zanoto-
wano 1751 zgonów, 1580 urodzeń, zawar-

to 434 małżeństwa, odnotowano 172 rozwody.

Dla porównania w roku 2019 było: 1597 zgo-
nów, 1676 urodzeń, 504 małżeństwa.

Przy rejestracji dzieci najchętniej wybierano 
imiona takie jak: Zuzanna, Lena, Julia, Hanna, An-
toni, Szymon, Jan. Najrzadziej rodzice nadawali 
dzieciom imiona: Aneta, Urszula, Katarzyna, Sa-
bina, Franciszka, Ernest, Rafał, Bartosz, Mirosła-
wa, Jędrzej. W księgach USC pojawiały się rów-
nież imiona oryginalne, np. Aaron, Kasjan, Lore-
na, Rita, Mireja.

źródło: UM Zamość

Po tym, jak wykonawca rewitalizacji za-
bytkowego gmachu Akademii Zamoj-
skiej - spółka Furmanek Renewal zrezy-

gnował z prowadzenia dalszych prac, mia-
sto ogłosiło przetarg na nowego wykonaw-
cę inwestycji.

31 grudnia 2020 r. magistrat ogłosił prze-
targ na wykonanie robót budowlanych i prac 
konserwatorskich przy kontynuacji remontu 
konserwatorskiego obiektu Akademii Zamoj-
skiej w Zamościu.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. prace re-
witalizacyjne historycznego obiektu dawnej 
Akademii wraz z dziedzińcem oraz elementy 
zagospodarowania i uzbrojenia terenu, a tak-
że dostosowanie budynku do funkcji kultury i 
nauki.

Szczegółowe informacje dotyczące prze-
targu można znaleźć na stronie BIP Urzędu 
Miasta Zamość: https://umzamosc.bip.lubelskie.
pl  w zakładce zamówienia publiczne. Termin 
składania ofert mija 25 lutego 2021r.

Całkowita wartość projektu pod nazwą 
„Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii 
Zamojskiej w Zamościu” to 42 281 263,17 zł. Na 
realizację inwestycji Miasto Zamość otrzymało 
unijne dofinansowanie dofinansowanie w kwo-
cie 23 925 305,26 zł.

Po zakończeniu prac, w obiekcie swoją sie-
dzibę będzie miało I Liceum Ogólnokształcące. 
Z ogólnej przestrzeni użytkowej budynku Aka-
demii Zamojskiej na  cele  kulturalne przezna-
czone zostaną trzy pomieszczenia na parterze 

adaptowane na ekspozycję muzealną pn. Dzie-
je Akademii Zamojskiej i drukarni akademic-
kiej. Dziedziniec i poddasze zostaną w całości 
zaadaptowane na cele kulturalne Zamojskiej 
Akademii Kultury.

W ramach projektu zakupiony zostanie 
sprzęt niezbędny do realizacji nowych, atrak-
cyjnych ofert w zakresie działalności kultural-
nej i edukacji kulturalnej m. in. zakup wypo-
sażenia aranżacyjnego oraz multimedialne-
go pomieszczeń Zamojskiej Akademii Kultury, 
na którą składać będą się: ekspozycja muzeal-
na Dzieje Akademii Zamojskiej i drukarni aka-
demickiej  – przestrzeń zajmowana przez Mu-
zeum Zamojskie w Zamościu,  Zamojskie Cen-
trum Ilustracji  – przestrzeń zajmowana przez 
Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamoj-
ska, kino studyjne -  Akademicka Filmoteka 
(Zamojska Akademia Filmowa)  – przestrzeń 
zajmowana przez Centrum Kultury Filmowej 
„Stylowy”,  Multimedialna Biblioteka (Multi-
Biblio / Mediateka)  – przestrzeń zajmowana 
przez Książnicę Zamojską w Zamościu, Akade-
micka Pracownia Humanistyczna, Akademic-
ka Pracownia Wielokulturowa, Poligon warsz-
tatowy  – przestrzeń zajmowana przez Zamoj-
ski Dom Kultury,  Muzyczna Scena Plenero-
wa oraz Teatr w Akademii – sprzęt i wyposaże-
nie z przeznaczeniem na organizację przedsię-
wzięć kulturalnych na dziedzińcu Akademii Za-
mojskiej przez Orkiestrę Symfoniczną im. Karo-
la Namysłowskiego w Zamościu oraz Zamojski 
Dom Kultury.

żródło: UM Zamość

Wraz z końcem roku za-
kończyło się głosowanie 
w rządowym projekcie 

„Pod biało-czerwoną”. Inicjatywa 
ta powstała, by docelowo w każ-
dej polskiej gminie stanął maszt 
z dumnie powiewającą na nim fla-
gą Polski. 

Warunkiem zdobycia masztu 
i flagi było zebranie odpowiedniej 
ilości głosów mieszkańców dane-
go obszaru. Głosowanie odbywa-
ło się online. W gminach do 20 tys. 
mieszkańców należało zebrać co 
najmniej 100 głosów za, w gminach 
20-100 tys. mieszkańców - 500, a w 

gminach powyżej 100 tys. miesz-
kańców - 1000 podpisów. Głoso-
wanie zakończyło się 31 grudnia o 
godz. 23:59.

Ostatecznie, z 213 samorzą-
dów w województwie lubelskim 
maszty zostaną ustawione w 181 
gminach. W pozostałych 32 nie ze-
brano odpowiedniej liczby głosów.

Na flagę z masztem załapało 
się Miasto Zamość, uzyskując 107% 
wymaganej liczby głosów. Spośród 
Gmin Powiatu Zamojskiego  naj-
większą procentowo liczbę głosów 
w stosunku do liczby mieszkańców 

inicjatywa uzyskała w Gminie Nie-
lisz (320 głosów/320%), Gminie Kra-
snobród (262 głosy/262%), Gminie 
Szczebrzeszyn (261 głosów/261%) 
oraz Gminie Zamość (1117 gło-
sów/223%). Wymaganą do otrzy-
mania masztów liczbę głosów uzy-
skały też gminy: Łabunie, Grabo-
wiec, Skierbieszów, Radecznica, Sit-
no, Stary Zamość, Miączyn, Koma-
rów - Osada. Masztów nie będzie 
natomiast w gminach: Adamów Su-
łów i Zwierzyniec. W tych trzech sa-
morządach inicjatywa nie zyskała 
wystarczającego poparcia miesz-
kańców. Być może po prostu nie 
została wystarczająco nagłośniona.

Święta, święta i po świętach… 
Mieszkańcy Zamościa, którzy 
zakupili żywe choinki zastana-

wiają się powoli co z nimi zrobić. I tu 
z pomocą przychodzi Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej, któ-
re jak co roku odbierze niepotrzeb-
ne już drzewka od mieszkańców 
miasta.

Mobilne zbiórki żywych cho-
inek PGK przeprowadzi na terenie Za-
mościa w styczniu i w lutym. Odbiór 
drzewek z poszczególnych lokalizacji 

będzie przebiegał według poniższe-
go harmonogramu:

19 stycznia - Osiedle 
Świętego Piątka,
21 stycznia - Osiedle Promyk, 
Osiedle Zamczysko,
22 stycznia - Osiedle 
Majdan, Osiedle Kilińskiego, 
Osiedle Powiatowa,
26 stycznia - Osiedle 
Karolówka, Osiedle Stare 
Miasto, Osiedle Błonie,
1 lutego - Osiedle Partyzantów, 

Osiedle Słoneczny Stok, 
Osiedle Zamoyskiego,
2 lutego - Osiedle Nowe Miasto,
3 lutego - Osiedle Orzeszkowej 
- Reymonta, Osiedle Janowice,
4 lutego - Osiedle Rataja,
5 lutego - Osiedle Koszary, Osiedle 
Kamienna, Osiedle Planty.

Jak instruuje PGK - poświąteczne 
drzewka powinny być pozostawione 
przy altanie śmietnika, aby służby po-
rządkowe miały do nich łatwy dostęp.

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl
https://umzamosc.bip.lubelskie.pl
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„Pieczywo niezwyczajne – Liturgiczne i Obrzędowe„Pieczywo niezwyczajne – Liturgiczne i Obrzędowe
na wystawie w zamojskiej Wikarówce”na wystawie w zamojskiej Wikarówce”

Wigilię  mamy już za sobą, ale 
okres świąteczny trwa nadal 
– możemy więc pozostać  w 

kręgu tematów bożonarodzeniowych, 
a do takich należy interesująca wysta-
wa czasowa, przygotowana ostatnio w 
Wikarówce – w Muzeum Sakralnym Ka-
tedry zamojskiej. Ten katedralny Skar-
biec Historii, Sztuki i Nauki to nie tylko 
ekspozycja stała – to także prezentacje 
i projekty o charakterze edukacyjnym 
takie jak na przykład „Święty chleb. 
Opłatek, pieczywo liturgiczne i ob-
rzędowe”. Może określenie „wystawa 
czasowa” przekształci się stopniowo w 
„ekspozycję stałą”, ponieważ to wszyst-
ko, co wiąże się z wigilijnym opłatkiem 
i pieczywem liturgicznym – od kło-
sów zbóż począwszy – może być przez 
cały rok tematem uniwersalnym, bo 
chleb jest przecież naszym podstawo-
wym pożywieniem. Jeśli będzie to jed-
nak ekspozycja „czasowa”, to na pew-
no z powodu pandemii wydłużony zo-
stanie czas jej prezentacji. Miejmy na-
dzieję, że już niedługo nasze Muzeum, 
tak jak wszystkie inne w kraju i na świe-
cie, zaprosi nas do swego wnętrza, aby-
śmy przemierzyli wystawienniczy szlak 
od ziarna zboża do razowej macy, wi-
dząc po drodze wiele rzeczy, które mo-
gą być dla nas (zwłaszcza dla młodego 
pokolenia) prawdziwym zaskoczeniem, 
ale przede wszystkim wielką lekcją hi-
storii, kultury i tradycji, przygotowaną 
według bardzo dobrego scenariusza.

Opłatek,  po łacinie oblatum (dar 
ofiarny),  to według słownikowej defini-
cji cienki, pszeniczny, przaśny (bez za-
kwasu) chleb, którym dzielą się uczest-
nicy wieczerzy wigilijnej, dlatego pierw-
sze niewielkie pomieszczenie na wysta-
wie wprowadza nas właśnie w klimat Wi-
gilii. U sufitu obowiązkowo zielona pod-
łaźniczka (taka namiastka bożonarodze-
niowej choinki, bo ta pojawiła się w na-
szych domach dopiero w XIX  wieku), 
z ozdobami wyciętymi z białych opłat-
ków – według najstarszych wierzeń mo-
gła gwarantować urodzaj i powodzenie. 
Na środku stołu przykrytego białym ob-
rusem oczywiście opłatek, bo to on zaj-
muje od dawna honorowe miejsce – na 
ozdobnym talerzu, na bochnie chleba, 
na małej wiązce siana. To motyw wiodą-
cy całej ekspozycji, dlatego jego sakralny 
wymiar podkreślono tu światłem – swo-
istym lume sacrale, które wydaje się od-

bijać od opłatka i wędrować, niczym au-
reola, wprost na twarz Madonny z Dzie-
ciątkiem, spoglądającej  z obrazu zawie-
szonego na ścianie. Dowiadujemy się, że 
zwyczaj dzielenia się opłatkiem istnieje u 
nas od XVIII wieku, choć dla pierwszych 
chrześcijan, dzielących się pobłogosła-
wionym chlebem, był symbolem nie ty-
le Bożego Narodzenia, ile komunii du-
chowej członków jednej wspólnoty. Wi-
gilijny opłatek  to przede wszystkim na-
sza wschodnioeuropejska tradycja (także 
u Czechów i Słowaków, również na Biało-
rusi, Litwie i Ukrainie), kultywowana jedy-
nie w niektórych regionach Włoch. War-
to podkreślić, że jej następstwem stał 
się rozwój żelazorytnictwa opłatkowego 
czyli tworzenie specjalnych form do wy-
pieku, których nie mogło zabraknąć tu na 
wystawie, bo to właśnie nasi kowale i rze-
mieślnicy podnieśli tę dziedzinę do ran-
gi sztuki, tworząc jednocześnie nowy 
dział grafiki. Na  polskiej wsi powszech-
ny był zwyczaj, który w niektórych wio-
skach przetrwał do dziś, obdzielania 
zwierząt hodowlanych i domowych kolo-
rowym opłatkiem, barwionym w natural-
ny sposób. Dostawały go zwłaszcza kro-
wy (w kolorze żółtym, bo to kolor dobre-
go masła) i konie (dla nich był zwykle ten 
czerwony). Według wierzeń ludowych 
miał chronić zwierzęta przed zarazą, wil-
kami i złymi spojrzeniami. W niektórych 
opłatkach zapiekano święcone zioła. Je-
go ułamek, z odrobiną pieprzu, dawa-
no psu, aby był czujny i strzegł obejścia 
przed złodziejami. Kolorowe opłatki znaj-
dziemy oczywiście na ekspozycji, na któ-
rej wszystko opisano rzetelnie i szczegó-
łowo, podając źródła, cytaty, odniesienia 
do literatury (Zygmunt Gloger, Wincen-
ty Pol, Łukasz Gołębiowski i inni). Opłatek 
ma więc szczególne znaczenie, a przypi-
sywane mu niegdyś niezwykłe, także ma-
giczne właściwości, miały zapewnić zdro-
wie i ochronę przed złymi urokami.

Opłatki to również rodzaj smakoły-
ków, spożywanych od XV wieku, na przy-
kład z dodatkiem miodu, dlatego andru-
ty to znany w czasach staropolskich „ga-
tunek ciasta opłatkowego” (o cieście i 
różnych jego rodzajach dowiemy się tu 
sporo). Ciasto na wafle sporządzano - po-
dobnie jak opłatek - z wody i mąki. Bogat-
si robili je z mąki pszennej z dodatkiem 
jaj, miodu i tłuszczu. Specjalne szczyp-
ce, zakończone rytowanymi płytkami, 
są przecież pierwowzorem gofrownicy. 

Na wystawie dowiemy się także skąd po-
chodzą nazwy andruta, wafla czy gofra 
– wypieków, których wspólną cechą jest 
skład i sposób wytwarzania. Można za-
stanawiać się, co jeszcze – oprócz opłat-
ków i form do ich wypieków – trzeba po-
kazać na takiej ekspozycji? Same wzo-
ry wytłaczane misternie na cienkiej, bia-
łej powierzchni mogą stanowić osobny i 
dość obszerny rozdział. Nawet papierowe 
opakowania i banderole to przecież całe 
bogactwo scen związanych z ikonogra-
fią Bożego Narodzenia; opaski i gwiazdy 
wykorzystywano do robienia ozdób cho-
inkowych, do których służył także sam 
opłatek. Warto zaznaczyć, że przedsta-
wiane tu sceny są również pewnym doku-
mentem obyczajowym – obrazem minio-
nej epoki z widokami dawnych budowli.

Wiele obrzędów wpisanych w naszą 
tradycję to dla młodego pokolenia rze-
czy trochę dziwne, nawet  niewyobra-
żalne, choć może znane czasem z opo-
wiadań dziadków czy pradziadków. Za-
nim powstanie ten finalny produkt jakim 
jest chleb, zwłaszcza ten eucharystycz-
ny, będący wiodącym motywem wysta-
wy, wszystko zaczyna się od kłosów psze-
nicy, które rozpoczynają tę dydaktyczną 
część ekspozycji. Zobaczymy więc to, co 
można otrzymać z jej ziaren, z ich prze-
miału, a więc  kasze (te z kuchni naszej 
i bliskowschodniej jak popularny u nas 
bulgur) i otręby. Są tu naturalne ekspo-
naty i nie brakuje też informacji -  zawar-
tych zarówno w słowie, jak i w obrazie - 
o biblijnej mannie czy cudownym roz-
mnożeniu chleba. Oprócz lekcji z historii 
kultury i tradycji uzupełniamy także wie-
dzę botaniczną – można przypomnieć 
sobie na przykład „morfologię pszenicy 
zwyczajnej”.

Na pewno zainteresowanie wśród 
młodych zwiedzających wzbudzą daw-
ne narzędzia pracy, które dziś zastąpiły 
maszyny. W ich opisach odwołano się do 
czasów najdawniejszych. Zaprezentowa-
no między innymi prosty cep (są ilustra-
cje, które pokazują jak używano go do 
młócenia), kosę czy grabie, a nawet koro-
mysło czy stępę ze stęporem – taki spe-
cjalny drewniany moździerz do obłuski-
wania i kruszenia ziarna na kaszę. Przy-
kładowe kamienie młyńskie dają wy-
obrażenie o procesie rozdrabniania i mie-
lenia zboża. Rekwizyty są tu różnorodne. 
Z „Legendy o świętej Jadwidze Śląskiej” 
(z reprodukcji XIV-wiecznego rękopisu) 

pochodzi interesująca miniatura pokazu-
jąca jak święta „uwolniła rękę pewnej nie-
wiasty od kija, który przywarł jej do ręki, 
kiedy w dzień niedzielny obracała żarna”. 
To średniowieczne przypomnienie, że 
dzień święty należy święcić i też rysunek 
dokumentujący używany wówczas mły-
nek ręczny. Ze zbiorów Biblioteki Kapitu-
ły Zamojskiej pochodzi „Opisanie i spo-
sób zażywania siewnika” z XVIII-wiecz-
nego „Dzieła o rolnictwie” z koperszty-
chami (miedziorytami), którego autorem 
jest francuski botanik Henri Louis Duha-
mel Du Monceau, zajmujący się fizjolo-
gią roślin.

Jeśli już dowiemy się z czego i jak po-
wstają interesujące nas produkty zbo-
żowe (są tu też odniesienia do dawnych 
jednostek miary, wagi i objętości), to 
może warto zobaczyć w jakich formach 
dawniej je wypiekano. Tak więc na pół-
ce, obok sit i przetaków, widzimy koszy-
ki wiklinowe do garowania (wyrastania) 
chleba, formy do jego pieczenia, także 
babówki  (babownice) – formy do bab, 
z rożnych materiałów i o różnorodnych 
kształtach. Jedna z nich - ceramiczna -za-
chowała się nawet z drutowaniem. Trud-
no uwierzyć, że popękanej formy, która 
wydawałaby się bezużyteczną, nie wy-
rzucano tak po prostu do śmieci. Pszeni-
ca, kasza i mąka – to nie zmienia się od 
wieków; niewiele zmieniły się też kształ-
ty chleba i bab, dlatego tę część wysta-
wy kończą po prostu torebki z prawdzi-
wą mąką (zamojską) obrazujące podsta-
wowy jej podział (według Polskich Norm) 
– bardzo dobry lokalny akcent.  

Druga część ekspozycji poświęcona 
jest tytułowemu obiektowi wystawy czy-
li opłatkowi, wyrabianemu dawniej jedy-
nie przy kościołach i klasztorach, który 
jest także chlebem do sprawowania eu-
charystii, a ten - zgodnie z tradycją Ko-
ścioła łacińskiego - powinien być czysto 
pszenny, świeżo wypieczony i niekwa-
szony. Musi mieć też taką formę, aby w 
czasie Mszy kapłan mógł rzeczywiście 
przełamać hostię. Jak to zrobić – dowie-
my się  na wystawie, gdzie pokazano for-
my do wypieku opłatków mszalnych, ho-
stii i komunikantów, wykrojniki do ich 
wycinania. Są tu te najstarsze żelazne 
szczypce zakończone dwoma prostokąt-
nymi matrycami z grawerowanym wzo-
rem odciskanym na powierzchni opłat-
ka. Warto dodać, że na wystawie nie mo-
gło zabraknąć małych, okrągłych opłat-

ków do porcjowania leków sporządza-
nych w aptekach. Moją ciekawość wzbu-
dziła pieczęć wyciśnięta na XVIII-wiecz-
nym rękopiśmiennym dokumencie, bo 
przecież opłatek wykorzystywano tak-
że do sygnowania sporządzanych aktów 
czy korespondencji.  

Ekspozycję kończy zielona girlan-
da ozdobiona „światami” takimi samy-
mi jak te, które widzieliśmy w pierwszym 
pomieszczeniu wystawy – dekoracja  po-
pularna w dawnej Polsce, rozpowszech-
niona najpierw w szlacheckich dworach, 
skąd potem trafiła na wieś. Kuliste, prze-
strzenne formy, czasem bardzo skompli-
kowane, symbole ziemi, także gwiazdy i 
księżyce, wykonywano nie tylko z opłat-
ków, tych białych i kolorowych, ale też ze 
słomy i bibuły. Potem wieszano je na bel-
kach stropowych. Obowiązkowo umiesz-
czano też nad wigilijnym stołem, dlatego 
nazywane były również„wilijkami”. Taki 
świat „opłatkowy” – może trochę jak dzi-
siejsze origami – jest niemal zapomnia-
ny, ale jego symbolika przetrwała do dziś, 
czego dowodem są kształty choinko-
wych ozdób i dekoracji.  

Eksponaty pokazane na wysta-
wie pochodzą ze zbiorów własnych Mu-
zeum Sakralnego  i Regionalnej Izby Pa-
mięci Gminy Zamość w Wysokiem oraz 
z kolekcji i zasobów prywatnych. Na ko-
niec zwiedzania trochę zapachnie nam 
latem, bo takim „ukoronowaniem” i za-
razem dominantą ekspozycji jest wieniec 
dożynkowy czyli „korona żniwna”, wy-
pleciona ze zboża zebranego tego lata – 
tuż po „narodowej kwarantannie” w roku 
2020, który pandemia szczególnie zazna-
czy nie tylko w naszej historii. Jego autor-
kami są panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Mokrego. Tradycja nakazywała prze-
chowywanie takich wieńców w stodole 
do kolejnego roku nowego siewu, bo wy-
kruszone ziarno powinno być wsypane 
do worków z ziarnem przeznaczonym do 
siana. Zamiast w stodole, jest on jednak 
tu w Skarbcu - w miejscu szczególnym, 
w którym mówiąc o chlebie, także  tym 
eucharystycznym, pamiętamy jak ważne 
są wzajemne więzi, pojednanie i życzli-
wość. To wigilijny  opłatek już od stuleci 
daje nam wiarę, że w nadchodzącym ro-
ku powrócą zdrowie, siła, spokój i szczę-
ście – wiarę tak potrzebną zwłaszcza dziś.

Tekst i fotografie: 
Izabela Winiewicz-Cybulska 



KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU 
MOŻE BYĆ DO REMONTU

PŁACĘ GOTÓWKĄ
TELEFON: 661 793 930

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

 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 wykształcenie, 

poszukuję dziewczyny. Tel. 
729 479 563

Przystojny mężczyzna, lat 
24, z Zakładu Karnego 

(niski wyrok) pozna kobie-
tę w wieku 20-30l. Adres do 
korespondencji: Paweł Woj-
tan ul. Hrubieszowska 40, 
22-400 Zamość. Czekam na 
list od miłej i sympatycznej 
kobiety. Mile widziane zdję-
cie. Czekam na twój list.

Kawaler lat 51 pozna Panią 
do lat 55, może być wdo-

wa. Jestem bardzo samot-
ny. Niezależny finansowo. 
Tel. 695 958 316

Jędrzej - komandos z 6-tej 
brygady powietrzno-de-

santowej (służyłem w czer-
wonych beretach), lat 52, 
zwiążę 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, Hru-

bieszowska 40. 

Kawaler okolice Zamościa, 
40 lat, wyższe wykształ-

cenie. Tel. 790 888 846

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

Tel. 514 712 365

TOWARZYSKIE

Podejmę pracę sprzątanie. Tel 794 722 582

Szukam pracy, mam busa 9-osobowe-
go, Opel Vivaro. Tel. 791 070 096

Oferuję bezpłatną pomoc w nauce i odra-
bianiu lekcji. Tel. 794 722 582

Dam zlecenie na zamontowanie drzwi 
pokojowych wewnętrznych. Tel. 513 

042 729 

Szukam pracy, mam orzeczenie o niepeł-
nosprawności- zawodowe- prawo jazdy 

kat. B.T.C. lub w ochronie. Tel. 501 364 658

Szukam pracy - układanie płytek, malo-
wanie. Tel. 697 623 251

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 re-
moncie, 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

Zatrudnię samotną kobietę, z wrażliwością 
na ład i porządek, do pomocy w pracach 

domowych w mieszkaniu. Tel. 793 061 934

Opieka nad starszą osobą (81 lat) z za-
mieszkaniem i wyżywieniem od zaraz. 

Tel. 603 644 786

PRACA

SPRZEDAM
Sprzedam kawalerkę na ul. Piłsud-

skiego o pow. 32 m2: pokój, kuch-
nia, przedpokój, łazienka z wc oraz po-
mieszczenia przynależnego piwnicy o 
powierzchni 4,54 m2. Tel 609 733 788 

Sprzedam działki rolno-budowlane 
o pow. 0,31 i 0,21ha. Okolice Szcze-

brzeszyna. Tel. 515 796 951

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

Sprzedam dom drewniany ocieplony, 
otynkowany, na działce 39 ar. Dział-

ka ogrodzona, sad, orzechy włoskie. 
130 000zł, okolice Zamościa. Tel. 503 
702 137. Dzwonić po godzinie 12.00

Działkę budowlaną pod Zamościem 
sprzedam w dobre ręce. Tel. 730 

253 366

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

Sprzedam siedlisko 0,21ha w Majda-
nie Wielkim, pow. Krasnobród, 0,75 

ha lasu, 1,5 ha pola. Tel 696 815 519

Sprzedam działki budowalne pod Za-
mościem w dobrej cenie. Tel. 730 

253 366

Działka w Jarosławcu k. Zamościa o 
pow. 0,3ha OKAZJA. Tel. 579 206 903

Działka uzbrojona 56 arów, Gm. Kry-
nice. Tel. 660 936 030

Sprzedam działki budowlane, ta-
nio, Zamość, pod miastem. Tel. 730 

253 366

Działkę budowlaną, 6 ar, wszystkie 
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 miastem, 
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 zamiesz-

kania lub na turystykę. Tel. 515 796 951

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

Dom 200 m2 z budynkami gospodar-
czymi na 200-arowej działce w Jaro-

sławcu. Tel. 512 890 120

Działka budowlana 0,77 ha w Łabu-
niach ul. Lipowa prąd, woda, gaz. 

Tel. 795 949 510

Działka z budynkami.  
Tel. 602 362 609

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 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 Zamo-
ścia. Tel. 786 012 542

Działka uzbrojona do zabudowy 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

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. Monopolo-
wa w Zwierzyńcu, c. 120 tys. Zł. Tel. 

508 414 501

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

KUPIĘ
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 

Kupię mieszkanie 3 pokojowe po-
wyżej 60m2 w okolicach Wy-

szyńskiego w Zamościu. Tel. 782 
324 831

Kupię mieszkanie 3 pokojowe po-
wyżej 60m2 w Zamościu w oko-

licach ul Wyszyńskiego. Tel. 782 
324 831

WYNAJMĘ 
Stancja dla pracujących w Zamościu. 

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 

Poszukuję domu lub mieszka do wy-
najęcia dla grupy pracowników, w 

rozsądnej cenie. Tel. 600 811 710

Kawalerkę w Krakowie, na woli Ju-
stowskiej. Tel. 506 008 215

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka. Tel. 609 204 222

Do wynajęcia od 1 X 2020 ładna ume-
blowana kawalerka przy ul. Orzesz-

kowej, cena najmu – 1100 (do nego-
cjacji) +media, czynsz płaci właściciel, 
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 

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

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

Ciepła, Orzeszkowa tel. 515 787 262

NIERUCHOMOśCI



SPRZEDAM
Żyrandol metalowy kuty, 2 kinkiety. 

Frytkownica nowa. Tel. 84 638 59 08

Stół ślusarski + imadło + szlifierka. 
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 rowe-
ra, 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, wymontowane ze względu 
na nieodpowiedni rozmiar.  
Nie posiada żadnych uszkodzeń, zadra-
pań, 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”, przerzutka. 
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 fo-
tel do masażu (kremowy). Tel. 660 

358 211

Konstrukcję do piły taśmowej. Tel. 
660 358 211

Ule warszawskie, zwykłe, 5 – letnie. 
Tel. 660 358 211

Wózek towarowy, duży, ręczny, 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 lu-
neta Zaiss 7X50. Tel. 604 281 010

Knijówka czeska z wymiennymi lufa-
mi, lunetą Meopta od 3 do 12, kal 

30,06. Tel. 604 281 010

Dryling niemiecki, kal. 7x65, luneta 
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, wy-
danie MON, 1962, biurko. Tel. 664 

454 930

Sprzedam ławę z półką. Tel. 794 
435 570

Płyty winylowe, stan idealny. Tel. 
730 348950

Rower Graft.DE first class, stan ideal-
ny. Tel. 786 012 542

Okap kuchenny, używany, sprawny. 
Tel. 792 512 363

Sprzedam agawy, różnej wielkości, 
tanio. Tel. 603 951 004

Rurę plastikową na przepust, sr. 
40 cm, dł. 5,5 m, 250 zł. Tel. 721 

882 332

Maszyna elektryczna do szycia, 
nowa i sprawna, wieloczynnościo-

wa, Łucznik 455 z pełnym wyposaże-
niem, cena do uzgod. Tel. 796 888 085

Nowa kołdra zdrowotna, wełniana 
firmy “Woolmark” Gold, kasza gryka 

(na bóle kręgosłupa), cena do uzgod. 
Tel. 796 888 085.

Nowa poduszka zdrowotna, wełniana 
firmy “Woolmark” Gold, cena 40 zł. 

Tel. 796 888 085

Nowy chodzik aluminiowy dla osób 
starszych, c. 56. Tel. 796 888 085

Nowy materac odleżynowy z pompą, 
c. 110 zł. Tel. 796 888 085

Cyrkulatka na siłę. Tel. 607 934 520

Meblościanka pokojowa. Tel. 607 
934 520

Dywany różne rozmiary. Tel. 607 
934 520

2 fotele, drewniane nogi, bardzo wy-
gode. Tel. 607 934 520

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

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

Dywan 220x170 cm, kolor miodowy. 
Tel. 792 512 363

Fotele wypoczynkowe szt (tapicerka 
beż-brąz). Tel. 792 512 363

Glazura Biała 15x15cm 2 GAT Opocz-
no 8m2. Tel. 792 512 363

Płyty winylowe, stan idealny. Zamość. 
Tel. 730 348 950

Wózek ręczny do roweru, duży, to-
warowy, cena 450 zł. Tel. 84 638 

65 45

Kanapa 2-osobowa w bardzo dobrym 
stanie, c. 200 zł. Tel. 697 623 251

Gilotyna ęczna do cięcia blach, c. 220 
zł. Tel. 84 638 65 45

Sztucer BSA angielski, kal. 7x65. Tel. 
604 281 010

Dryling niemiecki, kal. 7x65. Tel. 604 
281 010

Knijówka czeska z wym. Lut., kal. 30-
06. Tel. 604 281 010

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

Maszyna do szycia Singer, tanio. Tel. 
662 036 198

Telewizor mały Medion, tanio. Tel. 
662 036 198

Rower dziecinny Bmx do lat 10, stan 
dobry, cena 50 zł, maszyna do szycia 

z lat 60-tych. Cena 100 zł, felga samo-
chodowa 15 RT 60,4x100 1 szt cena 60 
zł, namiot niemiecki 4-osobowy cena 
100 zł, wasąg na wóz konny cena 200 
zł. Tel. 519 106 797

Ziemniaki odmiana Quenne Anne 
(Królowa Anna). 100 zł za 100 kg. 

Tel. 790 888 846

Jodła, świerki do wycięcia. Tel. 693 
124 585

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, cho-

dzi w zaprzęgu. Tel. 665 225 697.

KUPIĘ
Kupię odznaczenie PCK „Kryształowe 

Serce” Tel.   512 276 720

Kupię szable, bagnety, kordziki, heł-
my, 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, monety, 
srebra. Tel. 512 276 720

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

Kupię szafę 2-lub 3-drzwiową, komo-
dę, 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

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Różne

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599

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

Seicento 900 cm3, 2001 r, kolor 
czerwony, stan bdb., hak, cena 

1700 zł. Tel. 665 295 934

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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Gorący Kubek Knorr
Unilever
11 g-22 g, mix rodzajów
0,99 za 1 szt. przy zakupie 2 szt.
cena za 1 kg = 90,00-45,00
1,19 za 1 szt. przy zakupie 1 szt. 
cena za 1 kg = 108,18-54,09

przy zakupie 2 szt.

DRUGI

TANIEJ
33%

Mleko
łaciate 2%/3,2%
1 litr

239
1 szt.

099
1 szt.

Czekolada 
gorzka/mleczna
100 g 
1,99 za 1 szt. przy zakupie 2 szt.
cena za 1 kg = 19,90
2,39 za 1 szt. przy zakupie 1 szt. 
cena za 1 kg = 23,90

przy zakupie 2 szt.
199

1 szt.

Monstera Deliciosa 
RIM Kowalczyk
12 cm, wys. 32-38 cm

cena bez karty

cena z kartą

-5 zł

1399

1899
1 szt.

1 szt.

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #1, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 7 dni od daty wydania, pod 

adres: Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 
Zamość, dostarczać do Redakcji, ul. Staszica 35 w Zamościu. 

 
Atrakcyjną nagrodę ufundował  

hipermarket E.Leclerc Zamość

Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki #53: „Bez Sylwestra i bez nart, 
ten rok, też coś będzie wart”, ufundowała „Księgarnia na Solnym”, mieszcząca się przy uli-
cy Solnej 3 w Zamościu. Upominek otrzyma Pan Jacek Swatowski z Jatutowa. Gratulu-

jemy, książkę można odebrać w Redakcji - Staszica 35.


