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Słowo Kalendarz pochodzi od łacińskie-
go rzeczownika kalendarium oznacza-
jącego księgę zawierającą obwieszcze-

nia. Prof. Krystyna Długosz - Kurczabowa po-
daje w Wielkim słowniku etymologiczno-hi-
storycznym języka polskiego PWN, Warsza-
wa 2008, s. 282-283: W tradycji rzymskiej naj-
wyższy kapłan na początku każdego miesiąca 
zwoływał na Kapitol obywateli i ogłaszał im 
długość miesiąca, przypadające święta, waż-
ne wydarzenia.

Ogłaszamy zatem, że w Książnicy Zamoj-
skiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego po-
wstał Kalendarz na Rok Pański 2021. Jest to wy-
dawnictwo w dwójnasób szczególne. Po pierw-
sze pojawia się w serii Biblioteka Stulecia i jest 
jej trzecią pozycją przygotowaną na okolicz-
ność jubileuszu 100-lecia Książnicy Zamojskiej. 
Po wtóre przyświeca mu cel popularyzacji bi-
blioteki jako miejsca, wokół którego skupiają 
się ludzie, dla których książka jest czymś więcej 
niż tylko zbiorem oprawnych kartek. W Kalen-
darzu znajdują się – z konieczności skrócone – 
opowieści o ludziach, miejscach i wydarzeniach 
związanych głównie z książką, Zamościem i Za-
mojszczyzną, ale nie tylko. 

Nasze wydawnictwo wpisuje się w boga-
tą tradycję tzw. „Kalendarzy Zamojskich”, któ-
ra sięga II połowy XVII wieku, kiedy to z Drukar-
ni Akademii Zamojskiej wychodziły kalendarze 
Stanisława Niewieskiego, później także jego sy-
na Franciszka. Na przełomie wieków ukazywa-
ły się w Zamościu kalendarze Tomasza Ormiń-
skiego. Najpopularniejsze XVIII-wieczne kalen-
darze – cieszące się popularnością w całey Rze-
czypospolitey wydawał również w Zamościu 
Stanisław Duńczewski. Kilka jego dzieł można 
obejrzeć w zbiorach Biblioteki Cyfrowej Książ-
nicy Zamojskiej. Wśród nich Kalendarz polski 
y ruski na rok Panski MDCCXLVI po przybyszo-
wym pierwszy, po przestępnym wtory i według 
chronologistów przez Stanisława z Łazow Dun-
czewskiego wyrachowany. Ciekawie prezen-
tuje się Kalendarz informator firm chrześcijań-
skich w Zamościu na rok 1938. A nie jest to je-
dyny kalendarz w naszych cyfrowych zbiorach.  

Kalendarze wciąż zajmują jedne z ważniej-
szych miejsc w wielu domach. Są nośnikiem 
podstawowych dziennych informacji, miejscem 
na notatki, dostarczają również estetycznych 
wrażeń. Nawiązujemy do najlepszych zamoj-
skich tradycji. Wykonaniem – nasz kalendarz 
wydaje się przebijać wszystkie inne. Zawarto-
ścią powinien kilkukrotnie zaskoczyć. Nie byłby 
jednak tym, czym jest, gdyby nie ludzie – po-
cząwszy od pracowników biblioteki zaangażo-
wanych w jego powstanie, przez osoby i insty-
tucje współpracujące z biblioteką, na Fotogra-
fach zamojskich skończywszy. Niemałe opóź-
nienie zawdzięczamy nie tylko wirusowi w ko-
ronie, ale i ludzkim ograniczeniom. Nie bez po-
wodów mówi się, że okres sprawozdawczy w bi-
bliotece jest niemal takim wyzwaniem, jak zdo-
bycie K2 zimą, co ciekawe – szczyt został tegoż 
roku zdobyty. Nie ma wszak rzeczy niemożli-
wych. Finis coronat opus. Skończyliśmy i my. 

Marlena Jarosz, Renata Ożgo, Leszek Wy-
gachiewicz i Piotr Piela, czyli zespół redakcyj-
ny złożony z pracowników Czytelni Regionalnej 
i Ogólnej i Działu Biblioteka Cyfrowa Książnicy 
Zamojskiej dziękuje koleżankom i kolegom z bi-
blioteki za wyrozumiałość i cierpliwość jaką ob-
darzali nas w okresie narodzin Kalendarza. Po-
dróż przez historię Zamościa i Zamojszczyzny 

była dla nas fantastyczną przygodą, na którą 
teraz zapraszamy również Państwa.

Kalendarz Biblioteki Stulecia na Rok Pań-
ski 2021 powstał dzięki zaangażowaniu całkiem 
sporej grupy ludzi. Na nic jednak zdałaby się 
ta – trzeba to przyznać – wyczerpująca praca, 
gdyby nie finansowe wsparcie pewnych osób... 
sponsorów, choć w tym szczególnym przypad-
ku „sponsor”, nijak tutaj nie pasuje. Dobrym 
określeniem wydaje się być „darczyńca”, wszak 
zostaliśmy obdarowani, ale najwłaściwszym – 
naszym zdaniem – będzie „mecenas”. 

Wsparcie – bezinteresowne – dla instytu-
cji kultury to wyraz zrozumienia potrzeb, efekt 
wnikliwej obserwacji środowiska i chęć dziele-
nia się – tak potrzebna – zwłaszcza w tym trud-
nym dla wszystkich okresie. Do szlachetne-
go grona Przyjaciół biblioteki zaliczamy: Panią 
Agnieszkę Cybulską i Pana Konrada Jaeschke - 
Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Jaeschke.

Składamy serdeczne podziękowania na-
szym Mecenasom Kultury za dostrzeżenie dzia-
łań i potrzeb Książnicy Zamojskiej im. Stanisła-
wa Kostki Zamoyskiego. Dzięki Wam nasze po-
mysły mają możliwość urzeczywistniania się. 
Dziękujemy, że jesteście! 

Słowo i obraz idą sobie w parze od lat. Uzu-
pełniają się, wspierają. Czasem pierwsze bierze 
górę nad drugim, by za chwilę ustąpić miejsca, 
puścić przodem. Wyrażamy nadzieję, że udało 
nam się znaleźć równowagę. Słowa zbieraliśmy 
z wielu źródeł. W opracowaniu materiałów nie-
zastąpione okazały się zbiory regionalne Książ-
nicy Zamojskiej, posiłkowaliśmy się Zamościo-
pedią, materiałami publikowanymi na stronach 
zamojskich instytucji oraz szeroko rozumiany-
mi zasobami internetowymi.

Podpowiedzi w doborze haseł szukaliśmy u 
doktora Jacka Feduszki, Andrzeja Kędziory, Sła-
womira Bartnika, Krzysztofa Hałona, Bogdana 
Nowaka. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy 
znaleźli się na kartach 2021 roku, niemniej sta-
raliśmy się pomieścić, jak najwięcej.  

Po ilustracje zwróciliśmy się do osób, które 
lubią mieć przy sobie aparat. Zdjęć do kalenda-
rza użyczyli i poszukiwania tychże wsparli: Sta-
nisław Orłowski, Mirosław Chmiel, Jan Cios – Ży-
cie Zamościa, Krzysztof Serafin, Tomasz Krywi-
onek – Nowy Kurier Zamojski, Dominika Lip-
ska – Stowarzyszenie „Turystyka z Pasją” która 
użyczyła nam zdjęć Kazimierza Chmiela, Marek 
Jawor, Jerzy Tyburski dyrektor BWA Galerii Za-
mojskiej, Krzysztof Szmit prezes MZK, Andrzej 
Szumowski, Jakub Żygawski dyrektor Archi-
wum Państwowego w Zamościu, Henryk Szkut-
nik, Andrzej Chroń, Leszek Wygachiewicz, Ma-
rek Sadło, Agnieszka Piela, Jadwiga Hereta, Bo-
gusław Pupiec, Andrzej Urbański dyrektor Mu-
zeum Zamojskiego w Zamościu, Marek Kołcon, 
Anna Kłossowska, Adam Gąsianowski, Andrzej 
Kudlicki, Arkadiusz Jakubowski, Marcin Sikora/
wcinajpolske, Agnieszka Brylewicz, Ewa Lisiec-
ka, Helena Wolska, Muzeum im. Oskara Kolber-
ga, Łukasz Kot – Katolickie Radio Zamość. Zdję-
cia ze zbiorów Ziomkostwa Żydów Zamojskich 
w Izraelu udostępniła nam Maria Fornal. Wspar-
ło nas Państwowe Muzeum na Majdanku. Wy-
korzystaliśmy również fotografie Janusza Zimo-
na BWA, archiwum CKF „Stylowy”, zbiory Fede-
racji Bibliotek Cyfrowych, zdjęcie z arch. Zgro-
madzenia FMM w Łabuniach, prace z konkur-
su „Mój Zamość” i zbiory własne Książnicy Za-
mojskiej. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Za-
mościu informuje, że w marcu przeprowadzi na 
terenie miasta mobilną zbiórkę odpadów wiel-

kogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego.

Zepsuta lodówka, pralka, komputer, stare meble? – 
wszystko to odbiorą od Was pracownicy PGK. Odbiór 
odpadów z poszczególnych lokalizacji będzie przebie-
gał według poniższego harmonogramu:

• 5 marca - Osiedle Kamienna, Osiedle Koszary, Osie-
dle Planty,

• 12 marca - Osiedle Majdan, Osiedle Kilińskiego, 
Osiedle Powiatowa,

• 19 marca - Osiedle Świętego Piątka,
• 23 marca - Osiedle Partyzantów, Osiedle Słonecz-

ny Stok, Osiedle Zamoyskiego,
• 24 marca - Osiedle Nowe Miasto,
• 29 marca - Osiedle Rataja,
• 30 marca - Osiedle Promyk, Osiedle Zamczysko,
• 30 marca - Osiedle Karolówka, Osiedle Stare Mia-

sto, Osiedle Błonie,
• 31 marca - Osiedle Orzeszkowej-Reymonta, Osie-

dle Janowice.

PGK zwraca się z prośbą do mieszkańców o pozostawia-
nie odpadów przy wiatach śmietnikowych dzień wcze-
śniej, w miejscu, do którego pracownicy będą mieli ła-
twy dostęp.

BWA Galeria Zamojska zaprasza na wystawę malar-
stwa Agnieszki Żak - Biełowej zatytułowaną "Zasłona". 

Na wystawie będzie można obejrzeć cykl niezwykle 
dekoracyjnych płócien artystki, prezentujących kompo-
zycje o bogatej ornamentyce, złożone z fragmentów za-
słon, kurtyn i tkanin. Te barwne i kobiece obrazy przesy-
cone są jednocześnie warstwą symboliczną nawiązują-
cą do potrzeby stanu odosobnienia i intymności - czy-
tamy w opisie ekspozycji.

Wystawę realizowaną we współpracy z Galerią "Sta-
lowa" w Warszawie, będzie można oglądać od 5 do 31 
marca w BWA Galerii Zamojskiej (ul. Staszica 27).

Agnieszka Żak - Biełowa urodziła się w 1982 roku 
w Warszawie. Studiowała na Accademia di Belle Arti di 

Brera w Mediolanie (2004-2005). Jest absolwentką Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom zdobyła w 
2007 r. na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Jaro-
sława Modzelewskiego oraz aneks do dyplomu w Pra-
cowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej u prof. Mirosła-
wa Duchowskiego, który obroniła z wyróżnieniem. Jest 
Laureatką „Dyplomu 2007 im. Prof. Józefa Szajny” ufun-
dowanego przez Wojewodę Mazowieckiego z inicjaty-
wy prof. Józefa Szajny i Galerii Studio w Warszawie. Na-
grodzona stypendium ufundowanym przez Inicjatywę 
Entry. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (w latach 2010, 2020) i Miasta st.Warszawy 
(2019 r.). W lipcu 2019 r. obroniła przewód doktorski na 
Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP, w pracowni prof. 
Stanisława Baja.



8 lutego funkcjonariusze 
Służby Więziennej ob-
chodzą swoje święto. Ta 

wyjątkowa dla więzienników 
data jest także okazją do nada-
nia stopni i odznaczeń resorto-
wych funkcjonariuszom i  pra-
cownikom więziennictwa.

Podczas kameralnej uro-
czystości, Dyrektor Zakładu 
Karnego w Zamościu ppłk. Ja-
cek Zwierzchowski pogratulo-
wał odznaczonym i awansowa-
nym, a  także złożył podzięko-
wania za zawodowy profesjo-
nalizm jakim wykazują się każ-
dego dnia.

- Na co  dzień za murami 
naszego więzienia, z  determi-
nacją i  poświęceniem, realizu-
jecie trudne zadania służbowe.
Wszystkim funkcjonariuszom 
życzę, by z  dumą i  satysfakcją 
pełnili codzienną służbę. Sło-
wa wdzięczności należą się tak-
że waszym bliskim – za wyro-

zumiałość i  wsparcie. - powie-
dział.

W gronie awansowanych 
znalazło się 8  funkcjonariuszy, 
którym nadano wyższe stopnie 
w korpusie podoficerów. Brązo-
we odznaki „Za Zasługi w  Pra-

cy Penitencjarnej” otrzymało 
3 funkcjonariuszy.

Wszystkim odznaczonym 
i awansowanym gratulujemy!

przyg. kpt. Jarosław Małecki,  
Zakład Karny w Zamościu

W tym roku zima wyjątko-
wo dała się we znaki za-
mojskim drogowcom. 

Najpierw mieli mnóstwo pracy 
przy odśnieżaniu, teraz, gdy po-
krywa śnieżna już nieco stopnia-
ła, czeka ich łatanie powstałych w 
wyniku śniegu i mrozu dziur w as-
falcie.

Jak informuje zamojski magi-
strat - drogowcy rozpoczęli już uzu-
pełnianie ubytków, które po zimie 
pojawiły się w jezdni. Prace wyko-

nuje się „na zimno”, a dziury w na-
wierzchni wypełniane są masą as-
faltową. Pogoda sprzyja, więc do-
raźne naprawy będą prowadzone w 
najbliższych dniach na terenie całe-
go miasta - czytamy w komunikacie 
urzędu miasta.

Zarząd Dróg Grodzkich prosi 
kierowców o zachowanie ostrożno-
ści i wyjaśnia, że właściwe remonty 
ruszą pełną parą, kiedy ustabilizują 
się warunki atmosferyczne.

Od 1 do 17 marca Urząd 
Miasta Zamość przyjmuje 
wnioski o dofinansowanie 

do wymiany starych, nieefektyw-
nych urządzeń grzewczych. Sta-
re piece węglowe będą mogły być 
zastąpione nowymi, ekologiczny-
mi urządzeniami.

W budżecie miasta na rok 2021 
zarezerwowano cel 300 tysięcy zło-
tych, a w ciągu pięciu lat (2016-
2020) Miasto Zamość przeznaczyło 
na dotacje blisko 1,5 mln zł.

Podobnie jak w latach ubie-
głych, tak i w tym roku, o dofinanso-
wanie mogą starać się osoby fizycz-
ne, prawne, przedsiębiorcy. Dofinan-
sowanie dla osób fizycznych wynie-
sie 60% kosztów inwestycji (obejmu-
jącej demontaż starego urządzenia, 

zakup i montaż nowego), ale nie wię-
cej niż 6 tys. złotych. Program jest ad-
resowany również m.in. do wspólnot 
mieszkaniowych.

Regulamin udzielania dota-
cji i formularze dostępne są w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miasta Zamość (w zakładce: In-
formacje o środowisku- Wnioski). 
Wnioski są dostępne także w Biu-
rze Obsługi Interesanta (parter Ra-
tusza, ul. Rynek Wielki 13) oraz bu-
dynku Urzędu Miasta przy ul. Party-
zantów 10.

Regulamin udzielania dotacji 
nie przewiduje dofinansowania w 
sytuacji, gdy urządzenie zostanie 
wymienione już wcześniej.

Pracownicy Wydziału Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środo-

wiska UM Zamość są do dyspozycji 
i udzielają informacji pod nr tel. 84 
6772 438.

źródło: UM Zamość

W sobotę, 20 lutego odbyło 
się spotkanie  członków 
Zamojskiego Klubu Ho-

dowców Gołębi Wysokolotnych, 
podczas którego  rozdano nagro-
dy za loty konkursowe gołębi w 
2020 roku. 

Gościem wydarzenia był wice-
starosta Powiatu Zamojskiego Wi-
told Marucha i członek Rady Powia-
tu Zamojskiego Janusz Brzozowski.

W trakcie spotkania Prezes Klu-
bu Janusz Rak wręczył puchary i dy-
plomy hodowcom gołębi biorącym 
udział w lotach konkursowych oraz 
sędziom-obserwatorom lotów w 
2020 roku. Loty konkursowe odby-
wały się w kategoriach: „dorosłe sta-
do”, „młode stado” i „najlepszy lot-
nik”. Rasy gołębi biorące udział w 
lotach to: zamojskie, roztoczańskie 
wysokolotne i tiplery zagłębiowskie.

W poszczególnych kategoriach 
zwyciężyli następujący hodowcy:

• kategoria  „dorosłe stado” w ra-
sie zamojski: Daniel Bartmański 
z czasem 4.56 h,

• kategoria „młode stado” w rasie 
zamojski: Adrian Jaremek z cza-
sem 5.42 h, 

• kategoria „dorosłe stado” w   ra-
sie roztoczański wysokolotny: 
Adam Bartosik z czasem 3.53 h, 

• kategoria „młode stado” w rasie 
roztoczański wysokolotny: Pa-
weł Duda z czasem 5.36 h,

• kategoria „młode stado” w rasie 
tipler zagłębiowski: Patryk Ga-
wryłow w czasie 3.01 h, 

• kategoria „najlepszy lotnik” w 
rasie zamojski dorosły: Daniel 
Bartmański w czasie 8.23 h, 

• kategoria „najlepszy lotnik” w 
rasie zamojski młody: Janusz 
Rak w czasie 7.44 h, 

• kategoria „najlepszy lotnik” w 
rasie roztoczański wysokolotny 
dorosły: Andrzej Gazda w cza-
sie 4.46 h, 

• kategoria „najlepszy lotnik” w 
rasie roztoczański wysokolot-

ny młody: Paweł Duda w czasie 
6.38 h, 

• kategoria „najlepszy lotnik” w 
rasie tipler zagłębiowski młody: 
Patryk Gawryłow w czasie 3.10 h

Organizatorzy złożyli podzię-
kowania kolegom hodowcom, ob-
serwatorom lotów konkursowych 
za poświęcony czas i duże zaanga-
żowanie w rozwój Zamojskiego Klu-
bu Hodowców Gołębi Wysokolot-
nych w Zamościu. A w szczególno-
ści Markowi Stawarskiemu kierow-
nikowi lotów w Zamojskim Klubie, a 
także panom: Mariuszowi Wójtowi-
czowi, Dariuszowi Krawczukowi, Mi-
rosławowi Bigosowi, Marcinowi Du-
dzie, Piotrowi Woroneckiemu, Jac-
kowi Mielechowi, Krzysztofowi Być, 
Łukaszowi Madejewskiemu, Huber-
towi Sędłakowi, Wojciechowi Kudy-
bie, Jackowi Dubajowi, Jerzemu Ol-
szakowi, Dominikowi Soszka,  Le-
onowi Klimczukowi, Józefowi Cha-
brosowi i Sławomirowi Madejowi.

Wyrazy wdzięczności przeka-
zano Mirosławowi Łopuszańskiemu 
za promocję i piękną hodowlę go-
łębi rasy zamojski, a także panom: 
Zdzisławowi Jakubanisowi i Marko-
wi Kolińskiemu za ogromny wkład 
pracy w promocję gołębi ras za-
mojskich i roztoczańskich wysoko-
lotnych, oraz Zamojskiego Klubu i 

Stowarzyszenia w prasie i mediach 
społecznościowych. 

Za ufundowanie pucharów Or-
ganizatorzy podziękowali władzom 
powiatu: staroście Stanisławowi 
Grześko i wicestaroście Witoldowi 
Marucha, radnemu Januszowi Brzo-
zowskiemu. 

Za promocję hodowli gołębi 
ras zamojskich i roztoczańskich wy-
sokolotnych w Polsce, trud włożo-
ny w rozwój Klubu Hodowców Go-
łębi Wysokolotnych wyrazy uznania 
odebrał Prezes Klubu Janusz Rak.

Warto zaznaczyć, że w 2020 
roku gołębie dwóch zamojskich 
hodowców ustanowiły nowe re-
kordy Polski: Daniel Bartmański 
(28.06.2020) gołębiami zamojskimi 
dorosłymi z czasem 4.56 h i Paweł 
Duda w dniu (26.07.2020) gołębia-
mi roztoczańskimi wysokolotnymi 
z czasem 5.36 h.

Po więcej informacji i szczegó-
łową listę zwycięzców w lotach kon-
kursowych oraz relację fotograficz-
ną z wydarzenia, zapraszamy na 
stronę związku: www.golebie-za-
mosc.pl

przyg. Edward Wasil Prezes 
Zamojskiego Stowarzyszenia Ho-
dowców Gołębi Rasowych i Drobiu 
Ozdobnego w Zamościu

Wiosną rozpocznie się 
przebudowa ulicy 
Szczebrzeskiej od ul. 

Dzieci Zamojszczyzny wzdłuż 
ZOO, wraz z odcinkiem ul. Mę-
czenników Rotundy do prze-
jazdu kolejowego.  Zarząd 
Dróg Grodzkich podpisał umo-
wę z Przedsiębiorstwem Robót 
Drogowych Sp. z o.o. z Zamo-
ścia na realizację zadania.

Termin zakończenia prze-
budowy ul. Szczebrzeskiej, 
określony w podpisanej przez 
Zarząd Dróg Grodzkich umo-
wie, to 31 sierpnia 2022 r. Pod-
czas prowadzenia robót bu-

dowlanych ruch drogowy bę-
dzie zorganizowany w taki spo-
sób, aby możliwie zminimalizo-
wać utrudnienia, szczególnie 
dla osób odwiedzających za-
mojski Ogród Zoologiczny. Na-
leży zauważyć, że zadanie do-
tyczy drogi o dwóch jezdniach, 
co znacząco ułatwia prowadze-
nie robót przy tego typu prze-
budowach  - wyjaśnia Marcin 
Nowak dyrektor Zarządu Dróg 
Grodzkich w Zamościu.

  W ramach inwestycji wy-
remontowany zostanie także 
most, powstaną nowe ścież-
ki pieszo - rowerowe, a  przed 

budynkiem dworca kolejowe-
go utworzony zostanie parking 
dla samochodów osobowych, 
dzięki czemu zwiększy się licz-
ba miejsc postojowych dla tu-
rystów odwiedzających ZOO.

źródło: UM Zamość

Awanse funkcjonariuszy więziennychAwanse funkcjonariuszy więziennych

W kamaszeW kamasze

fot. kpt. Jarosław Małecki

Łatanie dziurŁatanie dziur

Miasto dofinansuje wymianę piecaMiasto dofinansuje wymianę pieca

Pucharowe loty gołębiPucharowe loty gołębi

Szczebrzeska do remontuSzczebrzeska do remontu

http://www.golebie-zamosc.pl/
http://www.golebie-zamosc.pl/


wyczyść i wprowadź dane

ul. Lwowska 30/18, 22-400 Zamość
tel. 729 912 178

Porozmawiajmy o pieniądzachPorozmawiajmy o pieniądzach
Nareszcie z ekspertem, poufnie i oczywiście za darmoNareszcie z ekspertem, poufnie i oczywiście za darmo
Planujesz zakup nieruchomości lub samo-

chodu? A może masz już kredyt, który jest 
zbyt drogi?  Mieszkańcy Zamościa i okolic 

w końcu mogą liczyć na bezpłatną pomoc eks-
perta finansowego. mFinanse zaprasza do swo-
jej placówki na bezpłatne konsultacje dot. kre-
dytów, leasingu i finansów osobistych.  

O tym jak trudno podjąć dobrą decyzję do-
tyczącą kredytu wie każdy, kto próbował go 
samodzielnie uzyskać. Mnogość ofert na rynku 
pochodzących od różnych dostawców utrud-
nia podjęcie decyzji. Sprawa komplikuje się, 
gdy chcesz dopasować kredyt do swoich in-
dywidualnych potrzeb i jednocześnie sprostać 
wymaganiom kredytowym. Nie musisz korzy-
stać z pierwszego lepszego rozwiązania. Prze-
myślana decyzja, może dać Ci wymierne korzy-
ści finansowe. Jak podejść do wyboru kredytu, 
gdy nie czujesz się specjalistą od finansów?

Z pomocą przychodzą eksperci mFinanse, 
którzy bezpłatnie pomagają dopasować indy-
widualne rozwiązania z zakresu finansów oso-
bistych. Właśnie uruchomiono kolejną partner-
ską placówkę w Zamościu

„Analiza potrzeb finansowych mieszkań-
ców małych i średnich miejscowości w Polsce 
wykazała lukę w dostępności profesjonalnych 
usług finansowych. Jednocześnie wzrasta za-
potrzebowanie mieszkańców na zakup grun-
tu, budowy domu czy remontu już posiada-
nej nieruchomości. Dynamicznie rozwija się w 
tych miejscowościach przedsiębiorczość. To 
właśnie sprawia, że powiększamy sieć bezpłat-
nych punktów obsługi finansowej. Przecież nie 
tylko mieszkańcy dużych aglomeracji mają ma-
rzenia, które chcą sfinansować. Mamy je wszy-
scy.” – mówi Agnieszka Sochacka, dyrektor pla-
cówki partnerskiej mFinanse w Zamościu.

Świadomość Polaków dotycząca finansów i 
podstawowej wiedzy ekonomicznej jest wciąż 
na niezadowalającym poziomie, czego dowo-
dzą liczne badania statystyczne. Zadłużamy się 
na niekorzystnych warunkach i podejmujemy 
ryzykowne posunięcia finansowe właśnie dla-
tego, że brakuje nam wiedzy i dostępności za-
ufanych osób, które mogłyby pomóc. 

mFinanse w oparciu o unikalną jakość ob-
sługi i merytorycznie wysokie przygotowanie 
swoich ekspertów gwarantują, że wspólnie po-
dejmowane decyzje będą w pełni świadome i 
najbardziej optymalne dla potrzeb każdego za-
interesowanego. 

Z tego też powodu mFinanse zaprosiło do 
współpracy wiodące instytucje finansowe ofe-
rujące kredyty i pożyczki hipoteczne, kredy-
ty inwestycyjne dla firm, kredyty samochodo-

we, karty kredytowe oraz kredyty gotówkowe 
na najlepszych warunkach. Obecnym zadłuże-
niem potencjalnych zainteresowanych zajmą 
się banki posiadające sprawdzone rozwiąza-
nia konsolidacyjne. Do grona partnerów zosta-
ły zaproszone również firmy leasingowe oraz 
firmy oferujące ubezpieczenia,  tak aby oferta 
wsparcia odpowiadała ich  jak najszerszym po-
trzebom. 

mFinanse to już ponad 250 punktów obsługi 
w całej Polsce i kilkuset doświadczonych eksper-
tów finansowych, którzy gwarantują dotarcie do  
nawet najmniejszych miejscowości, po to by roz-
mawiać o finansach, wspierać inwestycje, a tak-
że pomagać w najważniejszych decyzjach kre-
dytowych. Oczywiście każdy może je podjąć sa-
modzielnie, ale na szczęście już nie musi. 

■
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Rzeczywistość w jakiej funkcjonujemy od 
roku jest zupełnie inną od tej, która była 
dla nas tą normalną codziennością. Za-

czynamy powoli przyzwyczajać się (nie mamy 
innego wyjścia), szukać różnych form odre-
agowania…, aby przetrwać. Literatura, sztu-
ka, muzyka są dobre na każdy czas. Brak kon-
taktu z żywą sztuką odczuliśmy ostatnio nie-
mal wszyscy. W takiej trudnej sytuacji zawsze 
pozostaje ucieczka w dobrą książkę. Rzeczy-
wistość jest teraz nowym tematem literackim 
- nowym tworzywem sztuki. Pisarze, poeci, 
malarze uzewnętrzniają swoje emocje w ję-
zyku, którym zwykle się posługują. A jaki jest 
dziś ten język, który powinien sprostać cza-
som pandemii? Każdy z piszących stara się na 
swój sposób uchwycić lęki, bezradność, cze-
kanie…

Dobrze jest, jeśli książkę czytamy szybko i 
jeśli zostawia ona niedomówienia – miejsce na 
własną refleksję. Sięgnęłam niedawno po sen-
sacyjną powieść „Epidemia. Co kryje chaos” 
Lessa RH, która znalazła się na oficjalnej liście 
polskich kryminałów, powieści sensacyjnych 
i thrillerów 2020 roku, stworzonej przez Por-
tal Kryminalny – największy w kraju serwis ga-
tunkowy. Informacja o książce jest też na stro-
nie polskiego serwisu informacyjnego w Wiel-
kiej Brytanii „The Fad”. Można także przeczytać 
wywiad z jej autorem, jaki ukazał się na stro-
nach „Gazety Śledczej” czy obszerną rozmowę 
w Kurierze Szczecińskim, największym dzien-
niku Zachodniego Pomorza. Less (Hoduń) jest 
wokalistą, muzykiem, grafikiem. Jego solowy 
utwór „Something” wygrał jedno z notowań li-
sty Polisz Czart w radiu Verulam w Wielkiej Bry-
tanii (jedynej liście w całości poświęconej pol-
skiej muzyce reprezentującej różne gatunki i 
style – od piosenki autorskiej, poprzez pop, do 
rocka i metalu). W podsumowaniu trzech lat li-
sty utwór zyskał miano Przeboja Przebojów, co 
transmitowała irlandzka stacja Near FM. 

Less to osoba o wyjątkowej wrażliwości – też 
poeta, pasjonat nieznanego i przede wszystkim 
absolwent zamojskiego Liceum Plastycznego. 
Szkołę ukończył w 1990 rokuz dyplomem pla-
styka w zakresie form użytkowych (dokładniej 
– snycerstwa). Zapamiętałam nie tylko jego skó-
rzaną kurtkę (którą zresztą sam zaprojektował), 
ale także dłonie – delikatne jak u muzyka (takie 
pozostały do dziś), które musiały zmagać się z 
twardym materiałem rzeźbiarskim. Dalszą na-
ukę Less kontynuował w Studium Nauczyciel-
skim, na kierunku muzycznym, a zdolności w 
tej dziedzinie – jak mówi – ma być może po ro-
dzicach (w grze na akordeonie, pianinie, gita-
rze, perkusji, no i w śpiewie był samoukiem). Je-
go pracą dyplomową na zakończenie Studium 
były ilustracje muzyczne do dziesięciu wierszy 
dla dzieci. Skomponował je i nagrał w klimacie 
muzyki elektronicznej, ambientowej. Jeszcze w 
zamojskim Plastyku, wraz z dwoma kolegami, 
stworzył hardcoreowy zespół Under Death, w 
którym grał na bębnach i śpiewał. Nie wybrał 
studiów artystycznych na wyższej uczelni – po-
stawił na samorealizację. Dziś wykonuje profe-
sjonalne projekty graficzne, logotypy, oprawę 
graficzną nie tylko swoich książek. „Epidemię” 
wydał we własnym Wydawnictwie read...line. 
Zaprojektowana przez niego maszyna do ćwi-
czeń w podciśnieniu, V-Line (bryła korpusu, na-
zwa, logo, hasło reklamowe, kokpit i ekrany ste-
rownicze), zdobyła Złoty Medal na Międzynaro-
dowych Targach Poznańskich w 2010 roku. Ale 
to nie jest jeszcze szczyt jego możliwości. Cały 
czas poszukuje, wyznacza sobie nowe wyzwa-
nia. Sporo można pisać o jego twórczej drodze, 
o doświadczeniach zdobywanych w zamojskim 
oddziale radia RMF FM i w jednej z tutejszych 
firm projektowych. Jako życiową przystań wy-
brał na razie Police, choć z Zamościem się nie 
rozstał. Wystąpił u nas na festiwalu Moto Za-
mość w sierpniu 2016 roku tuż przed zespołem 
Coma. Wziął też udział w zamojskim konkursie 
na logo Roku Bolesława Leśmiana 2017.

Less to człowiek wielorakich talentów, wciąż 
poszukujący (jak mówi) nowej przestrzeni. Je-
śli pisze czy komponuje, robi to w pełni świa-
domie. Nie potrzebuje nagród i zaszczytów ani 
nawet wyraźnej akceptacji. Może realizować się 
na wielu płaszczyznach, ale nie chodzi mu tyl-
ko i wyłącznie o samorealizację dla własnego 

szczęścia i osobistej satysfakcji. Jakim jest na-
prawdę? Być może odkryjemy to po przeczyta-
niu książek, które pisze m. in. po to, aby „mózg 
czytelnika stymulować do pracy” – to jedno z 
głównych zadań, jakie czytelnikowi wyznacza, 
wierząc nieustannie w dobrą energię, która po-
zwoli „wtopić się w dobroć” i otworzyć na dru-
giego człowieka. Po wydanym dziesięć lat temu 
„Targowisku różności” (całość autorstwa Lessa - 
nie tylko wiersze, ale też ilustracje, layout, skład 
i redakcja - podobnie jak i pozostałe jego książ-
ki), w którym zaprezentował swą szczególną 
poetycką wrażliwość na otaczający świat, Less 
napisał dwa eseje będące dowodem jego za-
interesowań zjawiskami niewyjaśnionymi. To 
zagadnienia, którymi pasjonuje się niemal od 
dzieciństwa, o których dużo czyta, analizuje, 
rozmawia – z naukowcami z różnych dziedzin, 
z duchownymi, a także z ludźmi, którzy głębo-
ko przeżyli spotkanie z tymi, którzy już ode-
szli. Wychodzi z założenia, że życie może być 
łatwiejsze, jeśli potrafimy wykorzystać w pełni 
potencjał związany z intuicją i postrzeganiem 
pozazmysłowym, i nie chodzi mu o to, aby za-
chęcić do fascynacji zjawiskami niewyjaśniony-
mi. Niekiedy przekornie „wpuszcza czytelnika 
w kanał myślowy” po to, by pokazać jak łatwo 
można ulec schematom i pozwolić sobą mani-
pulować. W „Lekcji Paranormalności”, wydanej 
w 2015 (rekomendowanej przez miesięcznik 
„Nieznany Świat”, z którym współpracuje, i któ-
ry umieścił go w panteonie „Przyjaciół Niezna-
nego Świata”), chciał uzmysłowić czytelnikowi, 
że tematy z obszaru „nieznanego” wydają się 
być świadomie ignorowane przez przedstawi-
cieli świata nauki – przytacza na to swoje dowo-
dy, które latami zbiera. Jego przesłaniem są sło-
wa: „Jeśli posiadasz wiedzę, wtedy ślepa wiara 
nie jest Ci do niczego potrzebna, bo to wiedza, 
przynosi informację, która we właściwy sposób 
zostanie przez Twój umysł odebrana i przetwo-
rzona”. W „Lekcji...” znalazłam ważną myśl, którą 
rozwija także w ostatniej swojej książce: „media 
ilością informacji uczą nas konsumowania po-
dawanych treści, odczulając jednocześnie na 
to, co dzieje się z drugim człowiekiem”.

Marcowy lockdown, obostrzenia i własna 
wyobraźnia podpowiedziały kolejny temat – w 
ramach odkrywania nowych przestrzeni Less 
debiutuje teraz jako autor powieści sensacyj-
no-kryminalnej pt. „Epidemia. Co kryje chaos”, 
w której - obok dramatycznego wątku - konty-
nuuje swoje przesłanie. Czy rzeczywiście tytu-
łowy chaos kryje w sobie tylko i wyłącznie po-
kłady zła? Autor twierdzi, że chaos jest normal-
nym stanem natury, choć postrzegamy go ja-
ko coś negatywnego. Chaos powoduje różne 
zachowania. Jeśli rzeczy i wypadki dzieją się 
tak, że ich nie rozumiemy, albo nie chcemy ro-
zumieć (np. z powodu „braków w intelekcie” – 
jak twierdzi), to siłą rzeczy emocje wezmą gó-
rę. Emocje towarzyszą przecież każdemu z nas, 
warto więc wiedzieć jak nad nimi zapanować. 
Łatwo wyobrazić sobie, co dzieje się, gdy tego 
nie potrafimy - człowiek krzywdzi drugiego, bo 
właśnie emocje przejęły nad nim władzę. Obec-
ny tu motyw śmierci ujawnia fascynację Lessa 
zjawiskami paranormalnymi znaną z poprzed-
nich publikacji (w ubiegłym roku wydał także 
esej „Nadal jestem. Koniec drogi to jeszcze nie 
koniec”). Charakterystyczny styl autora zdra-
dza również oprawa graficzna jego projektu i 
trzeba powiedzieć, że książkę dobrze się czy-
ta – szybko i sprawnie, dochodząc niemal jed-
nym tchem do końca historii, który pozosta-
wia czytelnikowi miejsce na własną refleksję. 
Less lubi nieoczywiste zakończenia (choć nie-
którzy uważają, że autor zrobił tak, bo kryminał 
ten zechce kontynuować), a to zamiłowanie do 
nieoczywistości objawia się na przykład w za-
stąpieniu słowa „rozdział” nazwą „panaceum”, 
co może sugerować, że spisana w książce his-
toria może być – jak mówi sam autor – sposo-
bem na niesforną rzeczywistość. Less chce, aby 
czytelnik zrozumiał, że jako społeczeństwo po-
winniśmy sobie ufać i wspierać się, a nie dzielić i 
uczyć się narzucanego dystansu. Według niego 
to strach zabija ludzi, a my mamy szansę prze-
trwania pod warunkiem, że będziemy trzymać 
się razem, obdarzając wzajemnie tą dobrą ener-
gią. Less uważa, że chaos, być może nawet ten 
tytułowy – z jego powieści – jest uporządkowa-

ny, tylko my tego porządku nie potrafimy od-
kryć, by zrozumieć jego sens.

Nie jest łatwo pojąć ten kontrolowany cha-
os, mimo wszystko. Może też nie być łatwo tak 
do końca zrozumieć Lessa, zwłaszcza w kontek-
ście jego działań w obszarze muzyki – metal i 
mocny rock są bowiem jego prawdziwym ży-
wiołem, a scena – jak mówi – to jego dom. Wraż-
liwość ujawniona w słowie pisanym jest dowo-
dem na to, że muzyk rockowy, choć swoim wy-
glądem szokuje (taka muzyka wymaga odpo-
wiedniego scenicznego image’u) niewiele ma 
wspólnego z satanistycznym światem ciemno-
ści, przez pryzmat którego niesłusznie postrze-
gany jest metal. Tę muzykę trzeba zrozumieć 
(pojąć, tak jak ten kontrolowany chaos) mając 
świadomość, że jest ona także nośnikiem waż-
nych treści, których odbiorcą jest z reguły mło-
dy człowiek. Czasem warto wsłuchać się w sło-
wa polskiego rocka, w jego krzyk, choć może ra-
zić ten mało poetycki język i agresywne brzmie-
nie przy całej „mroczności” scenicznych kreacji. 
O zespole Helless i tekstach (autorstwa Lessa) 
także wiele można powiedzieć, bo był pośród 
śpiewanych tekstów na przykład taki o maso-
wej manipulacji, której poddawane jest społe-
czeństwo czy ten o świecie, który ma nadmiar 
jedzenia, choć nadal miliony osób umiera z gło-
du. Ta sama idea jest przez artystę  przekazy-
wana za pomocą różnych środków artystyczne-
go wyrazu. Taki moment spotkania po latach lu-
bię najbardziej - gdy widzę, że uczeń dawno już 
przerósł mistrza, a z lekcji historii sztuki pamię-
ta jedynie „sztafaż” i „horrror vacui”. Każde spo-
tkanie jest dla mnie odkrywaniem nowego, ja-
kim jest chociażby muzyka metalowa z wszyst-
kimi jej podgatunkami. Bo z niej również mo-
że płynąć ta dobra energia – ważna zwłaszcza 
dziś. To energia naszego „ja”, którą powinniśmy 
dzielić się. Ona powoduje, że zawsze jesteśmy i 
pozostaniemy, bo ciało – cytując autora - to je-
dynie „środek transportu naszej duszy i osobo-
wości”.

Izabela Winiewicz-Cybulska

„Słowo, obraz, dźwięk – panaceum na życie” „Słowo, obraz, dźwięk – panaceum na życie” 
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 X Dom Wólka Panieńska 217m2 na działce 
1351ar. Cena 675 tys. zł

 X Działka  budowlana ul. B. Prusa 8a cena 105 
tys. zł

 X Mieszkane, os. Zamoyskiego, 62m2 cena 320 
000 zł

 X Mieszkanie, ulica Polna, 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 magazyny Zawalów. Cena 
1.83mln. zł.

 X Wynajem młyn Niewirków, 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-Sie-
lec gm. Krynice. Cena 100 tys. zł

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

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

santowej (służyłem w czer-
wonych beretach), lat 52, 
zwiążę się na stałe z kobietą, 
która mieszka na wsi, z dala 
od cywilizacji. Tel. 507 530 822

Kawaler 77 lat pozna Pa-
nią w podobnym wieku, 

cel - stały związek. Tel. 720 
648 517

Przystojny mężczyzna, lat 
24, z Zakładu Karnego 

(niski wyrok) pozna kobie-
tę w wieku 20-30l. Adres 
do korespondencji: Paweł 
Wojtan ul. Hrubieszowska 
40, 22-400 Zamość. Cze-
kam na list od miłej i sym-
patycznej kobiety. Mile wi-
dziane zdjęcie. Czekam na 
twój list.

TOWARZYSKIE
Podejmę pracę w charakterze opie-

kunki osoby starszej, posiadam reko-
mendacje i odpowiednie wykształcenie. 
Tel. 501 055 957 Tel. 

Szukam pracy, fizycznej lub innej. 
Mam 48 lat. Tel. 505 154 219

Mężczyzna w średnim wieku PILNIE 
poszukuje pracy jako pracownik fi-

zyczny, z możliwością zamieszkania. Za-
mość i okolice. Tel. 506 221 888

Zatrudnię opiekunkę do osoby star-
szej, chodzącej. Pomoc w domu, za-

kupy. Tel. 84 639 32 34

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 
odrabianiu lekcji. Tel. 794 722 582

Dam zlecenie na zamontowanie drzwi 
pokojowych wewnętrznych. Tel. 

513 042 729

PRACA

Profesjonalna oprawa muzyczna imprez  
z elementami muzyki na żywo 

 
TALIZMAN+34 

 662 355 243

Kupię grób na 
Cmentarzu przy ul. 

Peowiaków.  
Tel. 603 372 942

KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU 
MOŻE BYĆ DO REMONTU

PŁACĘ GOTÓWKĄ
TELEFON: 661 793 930

SPRZEDAM
Sprzedam 4ha z budynkiem, 10 km od 

Zamościa, tel. 786 012 542

Sprzedam kawalerkę 33m2, Zamość, 
tel. 665 875 794

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

skie. Tel. 607 934 520

Mieszkanie ul. Kilińskiego 62 m2, 
330 tys. Tel. 508 200 114

Dom w zabudowie bliźniaczej w Za-
mościu. Docieplony, kryty blachą, 

okna PCV. Działka 348m2, budynek go-
spodarczy, wszystkie media, cena do 
uzg. Tel. 84 638 59 08

Sprzedam działki budowlane, pod Za-
mościem, tanio. Tel. 730 253 366

Lokal na działalność gosp. 100m2, Za-
mość. Tel. 733 851 482

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

kowa. Tel. 693 531 174

Kawalerka 29 m2, II piętro sprzedam 
lub zamienię na parter lub do II pię-

tra z windą. Tel. 609 510 301

Działka Ruskie Piaski (Gmina Nielisz) 
o powierzchni 0,56, c. 15,5 tys. zł. 

Tel. 500 204 533

Sprzedam M4 48m2, Peowiaków 
albo zamienię na mniejsze. Tel. 696 

922 443

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

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

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

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

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. Peowia-
ków. 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 Za-
mościa. 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 garaż na Szopinku – Hru-
bieszowska. Tel. 602 375 751

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

nowym osiedlu. Tel. 881 600 406

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

Działka 22 ary Chomęciska Małe. 
Wszystkie media. Wydane warunki 

zabudowy. 60000 zł. Tel. 531362025

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

511 797 664

Mieszkanie 54m² w Zamościu, parter, 
ul. Peowiaków. Tel. 608 381 574

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

Krasnobród. Tel. 696 815 510 

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

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

664 334 746

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

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

333 646

Domek letni góralski na ogrodzo-
nej działce w Krasnobrodzie. tel. 

602 189 760

KUPIĘ 
Kupię mieszkanie 2-pokojowe 

1/2 piętro lub wieżowiec. Tel. 
513 957 211

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 

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

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

877 739

Kupię pole w Gminie Zamość. Tel. 
602 463 784

Kupię domek wraz z działką do 
zamieszkania w Zamościu lub 

okolicy, cena do 80 tys., ewentual-
nie mieszkanie. Tel. 739 409 674

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

WYNAJMĘ 
Stancja dla pracujących w Zamo-

ściu. Tel. 733 852 208

M3 na Nowym Mieście wynaj-
mę. Tel. 887 688 944

1 pokojowe mieszkanie w Zamo-
ściu, ul. Hrubieszowska. Tel. 84 

639 81 87

Kawalerka do wynajęcia, ul. Pe-
owiaków, umeblowana, II pię-

tro. Tel. 84 627 52 78

Wynajmę pokój jednoosobowy, 
c. 650 zł, Nowe Miasto. Tel. 

516 055 166

Do wynajmu ładna kawalerka, ul. 
Peowiaków, II piętro, komplet-

nie wyposażona. Tel. 84 627 52 78

Wynajmę oficynę w Zamościu, 
tel. 669 656 114

NIERUCHOMOśCI
KUPIĘ MIESZKA-

NIE  
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Siewnik zbożowy, pług 2-skibowy. 
Tel. 792 516 055

Części do Warszawy syreny. Tel. 608 
074 175

Ursus C360, pług trójka, kultywa-
tor, brony, kos do nawozu. Tel. 

792 251 459

Ford Mondeo kombi, 2 koła, 5 szt 
80%, szyba tylna. Tel. 727 325 709

Prasa rolujące John Deere 410 
zmiennokomorowa, c. 5200 zł. Tel. 

84 61  521 169

Pług 5-skibowy, Biegus, c. 2200. Tel. 
84 61 521 69

Sprzedam silnik do łódki Suzu-
ki 2.5 KM4-SUV, serwis 2012r. Tel. 

662 322 768

Sprzedam przetrząsarko-zgrabiarkę 
taśmową. Tel. 84 671 34 37

Seat Toledo, chłodnica, lampy przód, 
tył. Tel. 511 721 311

Sprzedam rozrzutnik obornika, 10s., 
2,5t. Tel. 84 671 34 37

Sprzedam pług do odśnieżania do 
samochodu lub ciągnika, z głowi-

cą, wyrób fabryczny, stan dobry. Tel. 
602 180 912

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, akumulator 6 v, 
12 volt i 24 volt. Tel. 602 180 9

Części do Kamaza nowe i używane. 
Tel. 602 180 912

Sprzedam Honda Civic 1.6 benzyna 
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 ciągnika. 
Tel. 536 772 779

Rozrzutnik do nawozu KOS. Tel. 536 
772 779

4 opony używane wielosezonowe. 
Tel. 536 772 779

Sprzedam Toyotę Auris 1,4 diesel 
2007. Najmniejsze zużycie paliwa. 

Tel. 665 225 697

Sprzedam prasę kostkę i siewnik Po-
znaniak. Tel. 665 225 697

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

Sprzedam zgrabiarkę do siana, 
7-rzędową, kultywator grudziądzki 

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 ba-
wełna. 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 zimowe, mało 
używane. Tel. 661 289 258

Sprzedam całe koła zimowe, mało 
używane. Tel. 661 289 258

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

ścia. Tel. 694 887 911

SPRZEDAM
Rower górski, koła 26. Tel. 786 012 

542

Spodnie skórzane nowe, r. 176/80, 
230 zł, czarny kolor. Tel. 516 898 477

Czyste kasety audio i video, po 50 szt. 
Video, 2 zł szt. Tel. 516 898 477

Drzwi wewnętrzne pełne i oszk-
lone, nieużywane, 40 zł/szt. Tel. 

516 898 477

Klatkę do hodowli królików, 4 seg-
menty po 80x80, solidna, kryta 

blachą. Tel. 574 235 637

Grób na Cmentarzu Parafialnym przy 
ul. Peowiaków. Tel.730 004 404

Wersalkę+2 fotele (stan dobry) 
oraz łóżko dębowe jednoosobwe. 

Tel. 730 004 404

Sokowirówkę firmy Holden. Tel. 730 
004 404

Sanie z wasągiem. Tel. 602 442 017

Siodło kowbojskie i siodło spor-
towe skokowe. Tel. 608 371 851

Kulbaka niemiecka z 1941 r. Tel. 608 
371 851

Bryczka na kuca i szory na kuca 140. 
Tel. 608 371 851

Dryling niemiecki Merkel kal. 7x65, 
Luneta Zaiss 6x42. Tel. 604 281 010

Knijówka czeska 584, kal 30-06, lu-
neta Meopta od 3 do 12x50. Tel. 

604 281 010

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

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

Pompa do wody brudnej zanurze-
niowa, silnik 400 W, wys. 5 m. Tel. 

514 624 403

Odsprzedam białe fartuchy, np. dla 
opiekunów medycznych. Tel. 84 

62 797 03

Rower stacjonarny cena 250 zł, tel 
533 758 999

Drewno rozpałkowe, huśtawki ogro-
dowe. Tel. 608 074 175

Rowery 2 szt., 28” i 26”. Tel. 608 
074 175

Dwa brusy suche z czereśni, oś z koła-
mi, udźwig 6 ton. Tel. 727 325 709

Kredens kuchenny, drewniany, rzeźbi-
ony, stan bdb. Tel. 607 934 520

Cyrkulatka na siłę ze stołem. Tel. 607 
934 520

Spawarka Einchel, gniazdkowa z 
Francji, 140 amperów, 250 zł. Tel. 

790 888 846

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

Sanki z kierownicą, prawie nieuży-
wane. Tel. 727 325 709

Łóżko z materacem, wym. 
200x160x25 cm. Stół pokojowy 

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

Bagażnik samochodowy, zestaw pod-
tynkowy “Grohe”, grzejnik łazien-

kowy. Tel. 84 638 59 08

Kantówka sosnowa 10x10 cm, cena 
5zł/mb. Klepka dębowa 35x8x2 cm, 

sezonowana, 75 m2. Tel. 84 638 59 08.

Kratę metalową w kilku elementach, 
wypełnienie drutem żebrowanym, 

śr. 12, wym. Dł. 210, szer. 118, 98, 100, 
64, 43. Tel. 574 235 637

Blachę trapez 180m2, obecnie na da-
chu, cena 1800 zł, solidna. Tel. 574 

235 637

Sprzedam maszyny do lnu, odziarni-
aczka, nopowiązałka, rwaczka części 

i pasy do rwaczki lnu. Tel.  500 204 533

Zabytkowe radio, telefon, telewizor. 
Tel. 608 074 175

Słupy oświetleniowe, do ogrodu. Tel. 
608 074 175

Fotele 4 szt.  
Tel. 608 074 175

Maszynę wieloczynnościową, cyrku-
latkę, grubościówkę. Tel. 733 

851 482

Uprząż na konia.  
Tel. 511 721 311

Silnik 1,3 kW 220V, silnik 1,1 kW 
220V, 28000 obrotów. Tel. 511 

721 311

Wałek do heblarki 40 cm, kom-
pletny

Sprzedam 3 brzozy do ścięcia, Nielisz. 
Tel. 602 194 063

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 rowerów 
“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 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

Materac sprężynowy 140x200x16, 
łóżeczko dziecięce. Tel. 664 454 

930

Beczki stalowe 200 l., 3 szt., wirów-
ka do bielizny do pralki Frani. Tel. 

602 180 912

Żyrandol metalowy kuty, 2 kinkiety. 
Frytkownica nowa. Tel. 84 638 59 08

Stół ślusarski + imadło + szlifierka. 
Tel. 84 638 59 08

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
Rębak do gałęzi na prąd lub inny 

(większej mocy). Kontakt wieczorem. 
Tel. 507 955 372

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 dobrym 
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 
510 301

INNE
Pomogę w gospodarstwie rolnym os-

obom starszym, samotnym. Tel. 574 
235 637

Oddam 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

MASZ NAKAZ ZAPŁATY? 
A MOŻE NIESPŁACONE KREDYTY?  

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

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

http://www.absolutio.pl/
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Dekoracja ogrodowa 
do podtrzymywania roślin
Jumi
120 x 40 cm
Lux - 2799

mix wzorów

1899
1 szt.

Nawóz 
specjalistyczny 
granulowany
Agrecol
1,2 kg, mix rodzajów
cena za 1 kg = 9,16

1099
1 opak.

Donica drewnopodobna
Form-Plastic
26 x 22 cm
30 x 25,5 cm - 999

mix kolorów
799

1 szt.

Biohumus Life 
Nawóz naturalny 
Ekodarpol 
1,25 litra, mix rodzajów
cena za 1 litr = 2,79/3,59

cena bez karty

cena z kartą

-1 zł

349

449
1 szt.

1 szt.

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #8, 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 #7: „Własne kąty”, ufundował hipermar-
ket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pani Emilia Buczak z Zamościa. Gratuluje-
my. Nagrodę można odebrać do 8 marca 2021 roku w punkcie informacyjnym hipermar-

ketu E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13


