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Estrada powraca na zamojskie osiedlaEstrada powraca na zamojskie osiedla
Świętowali Złote GodyŚwiętowali Złote Gody

Biuro pracy Work Centre (nr cert. 7098) poszukuje 
dla swoich klientów osób chętnych do pracy w sadzie 

przy zbiorach owoców: jabłka, gruszki i śliwki.

Oferujemy pracę dla kobiet oraz mężczyzn,  
nie wymagamy doświadczenia w pracy za granicą!

Miejsce wykonywania pracy: Holandia, Emmeloord.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: 16.08.2021  
(rozpoczęcie pracy będzie uzależnione od warunków pogodowych)

Stawka: 10,92 euro brutto za godzinę

Więcej informacji udzielamy telefonicznie:  
+48 533 966 678 lub +48 533 111 037    

Zapraszamy też do rejestracji na naszej stronie:  
www.workcentre.com.pl/formularz/

„Wędrująca Estrada” znów wyruszy w tour-
née po zamojskich osiedlach. Cykl plenero-
wych imprez pod hasłem „Postaw na rodzi-
nę” organizowany przez Zamojski Dom Kul-
tury rozpocznie się 27 lipca na Osiedlu Karo-
lówka (tereny SOSW ul. Śląska). 28 lipca "Es-
trada" przywędruje na  Osiedle Zamoyskie-
go (tereny zielone na osiedlu niebieskim), 
a 3 sierpnia pojawi się na Osiedlu Zamczy-
sko  (za świetlicą osiedlową ul. Obronna). 
Ostatni festyn w ramach projektu odbędzie 
się 4 sierpnia na Osiedlu Partyzantów (Ogró-
dek Jordanowski ul. Kiepury).

W tegorocznej edycji wydarzenia nie za-
braknie warsztatów, malowania twarzy, spek-

takli, konkursów oraz zabaw sportowych. 
Uczestnicy wydarzenia będą mieli szansę po-
znać formy działań profilaktycznych, z których 
może skorzystać każdy mieszkaniec i miesz-
kanka Zamościa. Jak informują organizato-
rzy - Wędrująca Estrada zawita na osiedlach 
pod postacią Wędrującego Pociągu, składają-
cego się z 4 wagonów, czyli oddzielonych od 
siebie przestrzeni, w których odbywać się bę-
dą warsztaty dla dzieci i rodzin: bajkowe opo-
wieści, warsztaty plastyczne, strefa zabaw dla 
dzieci, sportowe aktywności.

"Wędrująca Estrada" jest finansowana ze 
środków Miasta Zamość.

Zgłoszony przez Panią 
Janinę Gąsiorowską i 
Mieszkańców osiedla 

Orzeszkowej – Reymonta, a 
rekomendowany przez Książ-
nicę Zamojską projekt do Bu-
dżetu Obywatelskiego Mia-
sta Zamość „Książkomat – ca-
łodobowy dostęp do biblio-
teki” został pozytywnie za-
opiniowany i zakwalifikował 
się do głosowania. 

Dotyczy on zamontowania 
na Ryneczku przy ul. Orzeszko-
wej samoobsługowego urzą-

dzenia, umożliwiającego cało-
dobowy odbiór książek. Książ-
komat działa na zasadzie pacz-
komatu, z którego czytelnik 
w dogodnym dla siebie cza-
sie może odebrać zamówione 
wcześniej w bibliotece książki 
oraz je zwrócić.  Usługa jest do-
stępna całą dobę, 7 dni w ty-
godniu.

Książnica  Zamojską za-
chęca wszystkich do głosowa-
nia na projekt wdrażający no-
we technologie, które ułatwia-
ją życie!!!

Pięć par z terenu Miasta i Gminy 
Szczebrzeszyn świętowało jubile-
usz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 

Uroczystość zorganizowano 29 czerwca 
2021 roku w Miejskim Domu Kultury w 
Szczebrzeszynie.

Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Ma-
tej wręczył małżonkom przyznane przez 
Prezydenta RP Medale za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie.

Otrzymali je: Teodora i Edward Kawa-
lowie z Niedzielisk, Maria i Stanisław Kito-
wie ze Szczebrzeszyna, Maria i Jan Kozaro-
wie ze Szczebrzeszyna, Władysława i Mie-
czysław Pietrykowscy z Wielączy, Krysty-
na i Henryk Szymaniakowie z Bodaczowa.

Książki z automatuKsiążki z automatu



Akademia Zamojska po 237 latach niebytu ma 
szansę powrócić do Zamościa.  Sejm RP przy-
jął większością głosów poselski projekt usta-

wy o utworzeniu uczelni działającej pod tym szyl-
dem. 

Wnioskodawcą projektu ustawy o utworzeniu 
Akademii Zamojskiej jest Sławomir Zawiślak, Poseł 
PiS z Zamościa, który już od kilku lat jest zaangażo-
wany w działania na rzecz powołania uczelni.

Podczas posiedzenia (8 lipca), Sejm RP przyjął po-
selski projekt stosunkiem głosów 233 za, 204 przeciw, 
2 wstrzymujących się. Inicjatywę poparło 217 posłów 
klubu PiS, a także posłowie Konfederacji, Kukiz ‚15 czy 
niezrzeszeni. Przeciwko pomysłowi reaktywacji Aka-
demii Zamojskiej byli posłowie m.in. Koalicji Obywa-
telskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej i Polski 2050.

Akademia  Zamojska miałaby powstać na ba-
zie  funkcjonującej Uczelni Państwowej im. Szymo-
na Szymonowica. W poselskim projekcie zapisano, 
że miałaby zacząć swoją działalność już od 1 wrze-
śnia 2021 r. W uzasadnieniu czytamy, że kształcenie 
odbywać się będzie „w oparciu o naukę historii, po-
głębione polskie studia humanistyczne i społecz-
ne, tworzone w duchu realizmu filozoficznego oraz 
chrześcijańskiej tradycji narodowej”. Oprócz tego, 
możliwe jest uwzględnienie innych dyscyplin, jak na-
uki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki o bezpieczeń-
stwie oraz nauki rolnicze. Oferta Akademii byłaby ad-
resowana do: przyszłych pedagogów, pracowników 
mediów, administracji samorządowej i państwowej, 
a także osób związanych bezpośrednio lub pośred-
nio z bezpieczeństwem (Obrona Terytorialna, służby 
mundurowe, Legia Akademicka) i zaangażowanych 
w zdrowie publiczne oraz zajmujących się ochroną, 
upowszechnieniem i naukową analizą kulturowego 
dorobku Polaków.

«Liczę, że ta ustawa, dająca szansę dla rozwoju 
szkolnictwa wyższego w naszym regionie zostanie po-
parta także przez Senat RP a następnie w III czytaniu po-
nownie przez Sejm RP.

Ostateczne jej przyjęcie, zgodne z oczekiwaniami 
także mieszkańców, samorządowców uruchomi w Za-
mościu (od nowego roku akademickiego) działalność 
nowej, aktywnie kreującej rozwój naszego regionu 
uczelni.” - napisał w swoich mediach społecznościo-
wych, tuż po głosowaniu, Poseł Sławomir Zawiślak.

Akademia Zamojską została założona w 1594 ro-
ku przesz Jana Zamoyskiego. Była pierwszą prywat-
ną uczelnią a trzecią – po krakowskiej (1364) i wileń-
skiej (1578) – uczelnią w Rzeczypospolitej. To właśnie 
w akcie fundacyjnym uczelni z 1600 r. zawarte zosta-
ły powszechnie znane słowa kanclerza Zamoyskie-
go: „Takie są Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży cho-
wanie”. Dzięki Akademii, Zamość na przełomie XVI i 
XVII wieku był jednym z głównych ośrodków nauko-
wych w Polsce.

Okres świetności Akademii przypada na lata 
1595-1648. Wykładało w niej wielu wybitnych huma-
nistów i prawników, m.in.: Jan Niedźwiecki-Ursinus 
(medyk, twórca podręcznika gramatyki łacińskiej), 
Melchior Stephanides (pierwszy rektor; logika, me-
tafizyka, prawo), Adam Burski (filozof), Tomasz Dre-
zner (prawnik), Maciej Jaworowski (prawo, filozofia).

Od II połowy XVII w. rozpoczął się stopniowy upa-
dek Akademii Zamojskiej. W 1772 r. Zamość został 
włączony do zaboru austriackiego, zaś 1784 r. rząd 
austriacki zamknął uczelnię.
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Posłowie zagłosowali za utworzeniemPosłowie zagłosowali za utworzeniem
Akademii ZamojskiejAkademii Zamojskiej

Wielkie otwarcie ZOO po modernizacjiWielkie otwarcie ZOO po modernizacji

Sokoły zamieszkały na wieżySokoły zamieszkały na wieży

Kościół Franciszkanów zrewitalizowanyKościół Franciszkanów zrewitalizowany

Po niemal czterech latach zakoń-
czyła się rewitalizacja zabytko-
wego kościoła Ojców Francisz-

kanów w Zamościu. Gmach odzy-
skał dawny, XVII- wieczny blask. W 
sobotę, 3 lipca w uroczystej proce-
sji przeniesiono Najświętszy Sakra-
ment z kościoła Ojców Redempto-
rystów do odbudowanego kościo-
ła OO. Franciszkanów. Tym samym 
świątynia została otwarta dla kultu 
Bożego. W niedzielę 4 lipca rozpo-
częto w niej celebrację mszy świę-
tej. Pierwsze nabożeństwo odby-
ło się o godzinie 6.30. Nadal jeszcze 
trwa porządkowanie i zagospodaro-
wywanie skwerku przy kościele. We 
wtorek (6.07) na placu zainstalowa-
no figurę Matki Boskiej.

Kościół Franciszkanów w Zamo-
ściu powstał w XVII wieku, w stylu ba-
rokowym. W dzień św. Antoniego Pa-
dewskiego – 13 czerwca 1637 roku od-
była się uroczystość położenia kamie-
nia węgielnego pod budowę kościo-
ła. Od tego czasu budynek kościoła 

zniszczyły pożary (1672, 1673 r), po I 
rozbiorze klasztor został skasowany 
i umieszczono w nim szpital wojsko-
wy. Na początku XIX wieku były w ko-
ściele magazyny żywności, kancelarie 
wojskowe i koszary austriackie, a póź-
niej rosyjskie. Po I wojnie światowej w 
budynku kościoła mieścił się  Sejmik 
Powiatowy i Dom Polskiej Macierzy 
Szkolnej, a później także muzeum re-
gionalne. Od 1926 roku funkcjonowa-
nie rozpoczął kino-teatr “Stylowy”. Po 
II wojnie w budynku rozpoczęło dzia-
łalność Państwowe Liceum Sztuk Pla-
stycznych, które częściowo wyprowa-
dziło się do nowej siedziby dopiero w 
1994 roku, a całkowicie w 2006 roku. 
W 1993 roku budowla została odzy-
skana przez kościół. We wrześniu 2017 
roku rozpoczęła się wielka rewitali-
zacja świątyni. Na odbudowę kościo-
ła  Parafia pw. Zwiastowania NMP oo. 
Franciszkanów w Zamościu otrzyma-
ła dofinansowanie unijne w wysoko-
ści 20 mln zł. Prace, które właśnie do-
biegły końca pochłonęły łącznie bli-
sko 23 mln zł.

Wyklute w tym roku cztery so-
koły, w środę (7.07) zamiesz-
kały w wolierze na wieży ra-

tuszowej. Sokoły można obserwo-
wać za pomocą kamer, umieszczo-
nych w klatce. 

Kiedy ptaki poczują się pewnie w 
nowym miejscu, zaczną krążyć nad za-
mojskim rynkiem i okolicami. Sokoły 
w Zamościu, jak podaje Polski Związek 
Łowiecki to część programu odbudo-

wy populacji tego gatunku w Polsce, 
który prowadzony jest przez myśli-
wych od lat 90. Dzięki staraniom Stacji 
Badawczej Polskiego Związku Łowiec-
kiego w Czempiniu udało się przywró-
cić sokoły wędrowne na przeważają-
cej części naszego kraju.

Gniazdo sokołów można obser-
wować na żywo za pomocą kamer. 
Transmisja jest dostępna na stronie 
www.zamosc.pl 

Ogród Zoologiczny im. 
Stefana Milera w Za-
mościu jest teraz więk-

szy, nowocześniejszy i atrak-
cyjniejszy dla zwiedzających. 
Właśnie dobiegł końca ostatni 
etap wielkiej rozbudowy ZOO. 
Na 16 lipca 2021 r. zaplanowa-
no oficjalne otwarcie nowych 
obiektów. Uroczystość roz-
pocznie się o godz.13.00.

Metamorfozę przeszła za-
chodnia część ogrodu (teren po-
między ulicą Szczebrzeską, a Ca-
storamą). Na ponad dwóch hek-
tarach terenu powstały obiek-

ty, które pod względem wystro-
ju, flory i fauny odpowiadają 
poszczególnym kontynentom: 
Afryce, obu Amerykom i Azji. 
Podczas spaceru po nowej czę-
ści zoo można zobaczyć zarów-
no dotychczasowych mieszkań-
ców  tj. osły somalijskie, dik diki, 
nandu szare  czy mary patagoń-
skie, jak i całkiem nowe gatun-
ki zwierząt m.in. leniwce, mrów-
kojada, garny – indyjskie antylo-
py, nahury górskie, orłana, pie-
ski preriowe czy świnie rzeczne. 

W ramach projektu powsta-
ła także kuchnia dla zwierząt 

wraz z zapleczem magazyno-
wym i technicznym oraz budy-
nek gospodarczy.

Całkowita wartość zadania 
to 30 mln 953 tys. zł. Na realiza-
cję inwestycji Miasto pozyskało 
dofinansowanie z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 w kwocie 18 ml 695 
tys.zł.  8,8 mln zł na rozbudowę 
ogrodu dołożył też Urząd Mar-
szałkowski Województwa Lu-
belskiego.

http://www.zamosc.pl


Książnica Zamojska im. 
Stanisława Kostki za-
mojskiego zaprasza na 

wystawę "Retro-portrety ze 
świata jednej ulicy".  Ekspo-
zycja przygotowana zosta-
ła w ramach Międzynaro-
dowego Festiwalu Fotogra-
fii Wschodnia 2021 przez Za-
mojskie Towarzystwo Foto-
graficzne. Wystawę można 
oglądać w siedzibie Książni-
cy  (ul. Kamienna 20), w Ga-

lerii Fotografii ExLibris do 31 
lipca 2021 r.

Retro jest jak podróż we-
hikułem czasu. To sposób, 
aby poczuć styl i okoliczno-
ści życia z przeszłości bez nie-
bezpieczeństwa. Dla niektó-
rych jest powrotem do wła-
snej młodości lub młodości ro-
dziców. Dla innych to zabawa 
i reinkarnacja. W każdym ra-
zie to przyjemne uczucie. Po-

stacie z przeszłości wydają się 
bardziej eleganckie i szlachet-
ne. Wiele osób chce być takimi 
jak oni. W dzisiejszych czasach 
festiwale retro stały się popu-
larne. Dla zabytkowych miast 
takie wydarzenia są niezbędną 
częścią wizerunku. Uczestnicy 
festiwalu przygotowują się do 
nich z wyprzedzeniem: szyją 
stylowe ubrania, dobierają do-
datki. W tradycję kulturową an-
gażują się nie tylko mieszkań-
cy danego miasta, ale także je-
go goście. Większość zdjęć z 
tej wystawy została wykona-
na w Równem na Ukrainie. Co 
roku w środku lata odbywa się 
tu „Festiwal ulicy Pocztowej” – 
retro święto najmniejszej alej-
ki w  centrum miasta. Autorzy 
postanowili również dodać 
zdjęcia z innych miast w Pol-
sce i  Gruzji, aby pokazać uni-
wersalność zjawiska i wspól-
ne odczucia mieszkańców róż-
nych krajów. W wystawie wzię-
li udział fotografowie z Kijowa 
(Ukraina) i Tbilisi (Gruzja): Nata 
Zwiadadze, Stanisław Potanin, 
Wołodymyr Cyba, Andrij Cze-
kanowski.

Lato w pełni, zarówno to kalen-
darzowe jak i Zamojskie Te-
atralne. Podcienia dają zba-

wienny chłód, a kawiarnie wokół 
Rynków raczą nas chłodnymi na-
pojami. Zaglądam do Mazagranu, 
nieopodal synagogi, bo to już mo-
je stałe przyzwyczajenie i wiem, że 
tu do aromatycznej kawy (znacznie 
lepiej smakuje teraz lodowa herbo-
niada) jest zawsze łyk sztuki. Pisa-
łam o tym w Kurierze dwa lata te-
mu, przy okazji wystawy malar-
stwa Pawła Fila, absolwenta zamoj-
skiego plastyka i krakowskiej ASP, 
który miał w Mazagranie swój ma-
ły pokaz. Już od początku działal-
ności tej kafejki (minęły niedawno 
cztery lata) widać, że postawiono 
tu nie tylko na dobrą kawę i chał-
wę własnej produkcji, ale także na 
sztukę. To ona jest swoistym dopeł-
nieniem zapachów i smaków i choć 
jest „małego formatu” (z uwagi na 
szczupłość ekspozycyjnego miej-
sca), każdy może smakować ją na 
swój sposób. Każdy – co znaczy, że 
przy organizacji tych niewielkich 
wystaw bierze się pod uwagę fakt, 
że Mazagran odwiedzają ludzie w 
różnym wieku – starsi i młodsi. Eks-
pozycja dzieł kontrowersyjnych nie 
wchodzi więc w grę, nawet jeśli są 
one na najwyższym artystycznym 
poziomie. Za to można pokazywać 
tu prace nie tylko te profesjonalne, 
ale także wykonywane przez dzie-

ci. Te wypowiedzi plastyczne są za-
wsze spontaniczne i szczere. 

„Klimatyczna mała kafejka, w któ-
rej czas zatrzymuje się” – napisał na 
Facebooku ktoś z gości. Są tu „bez-
konkurencyjne lody” i inne słodkości, 
ale jest tu też miejsce do pracy, bo tu 
– jak napisał kolejny gość -„dobrze się 
czyta, słucha, rozmawia i pisze” oczy-
wiście przy kawie. Tu zawsze jest też 
Kurier Zamojski i znajdzie się coś do 
poczytania.

Relację z czterech lat funkcjo-
nowania Mazagranu należałoby po-
dzielić na odcinki, z których każdy 
opisywałby inne „zagadnienie” – ar-
tystyczne, wystawiennicze bądź ku-
linarne. Ostatnio odbyła się tu nawet 
promocja książki. Miejsce na prezen-
tację sztuki jest niewielkie. Jedna ze 
ścian to „Galeria jednego plakatu Łu-
kasza Zwolana”, zamojskiego twór-
cy,  nominowanego niedawno do 
Polish Graphic Awards 2020. Ściana 
obok może odnotować niebawem 
już  czterdziestą ekspozycję. Jak do-
tąd zdecydowanie przeważały tu fo-
tografie. Ta dziedzina jest już jed-
ną z pełnoprawnych dyscyplin sztu-
ki i sprawia, że każdy z nas może po-
dejmować próby tworzenia „dzieła”, 
używając aparatu nie tylko w celach 
dokumentacyjnych.

W Mazagranie można było oglą-
dać prace fotograficzne między in-
nymi Stanisława Orłowskiego, Urszu-

li Bentkowskiej, Mirosława Chmiela 
czy ostatnio Leszka Wygachiewicza. 
Jako jeden z pierwszych swoje zdję-
cia prezentował Konrad Mastaliń-
ski, popularyzator wiedzy o naszym  
mieście, poeta i - jak podaje Zamo-
ściopedia – jeden z prekursorów ko-
lorowej fotografii Zamościa. To na tej 
ekspozycji pojawiło się kilka kadrów 
z Zamojskiego Lata Teatralnego. Te-
raz, w czasie trwania 46. edycji tej te-
atralnej imprezy – Mazagran także 
spontanicznie włączył się w jej pro-
gram. Teatru Malabar Hotel nie było 
w tym roku na zamojskiej scenie, ale 
jest teraz tu - na zdjęciach Bartka Wa-
rzechy, specjalizującego się w foto-
grafii teatralnej. Dwa lata temu Mala-
bar zaprezentował w Zamościu „Po-
żegnanie jesieni” Witkacego – kadr 
z tego spektaklu jest właśnie na pla-
kacie wystawy zatytułowanej „Strefa 
GMT + 5:30”.

O tym Teatrze, którego współ-
twórcą jest zamościanin, absolwent 
PLSP – Marcin Bikowski – pisałam w 
Kurierze kilka lat temu. Obaj twór-
cy Malabaru są absolwentami biało-
stockiej Filii Akademii Teatralnej w 
Warszawie, a teraz wykładowcami tej 
uczelni. Grają na różnych scenach, re-
żyserują, tworzą dramaturgię, sceno-
grafię i lalki, zapraszają do współpra-
cy innych reżyserów i aktorów. To, co 
proponują widzowi jest teatrem spe-
cyficznym, wciąż poszukującym no-
wych środków ekspresji – teatrem 
formy, w którym dużą rolę odgry-
wają elementy plastyczne, zwłasz-
cza lalki autorstwa Marcina Bikow-
skiego. Malabar uświadamia nam, że 
lalka nie jest tylko zabawką dla dzie-
ci, ale może być interesującym środ-
kiem wyrazu teatralnego. Lalka w te-
atrze dla dorosłych nie jest ozdo-
bą, ale ważnym uczestnikiem każ-
dej scenicznej gry. Jest animowana – 
wyposażona w oznaki życia. Nie mu-
si być pacynką nałożoną na dłoń ak-
tora, może nie mieć rąk i nóg, nie mu-
si nawet imitować człowieka. Czasem 
fragment tektury czy folii, nawet ja-
kiś plastyczny znak. Nabiera w kon-
tekście sztuki określonego znacze-
nia, choć w spektaklach z udziałem 
Malabaru najciekawsze są zwykle 
maski. Lalkarstwo to ruch połączony 

z działaniem formy, a Malabar to te-
atr, który po mistrzowsku potrafi łą-
czyć słowo z plastyką – z formą, która 
– tak jak chciałby Witkacy (patron Te-
atru) - powinna wywołać u widza me-
tafizyczne uczucia, wstrząsnąć nim, 
zmusić do głębszych przeżyć, zasta-
nowić się nad absurdami naszego ży-
cia. Repertuar nie jest łatwy, bo kla-
syka, brana na warsztat, jest odczy-
tywana i interpretowana na nowo, a 
z współczesnych tekstów tworzy się 
rodzaj literackiego i scenicznego ko-
lażu. Niezrozumienie tekstu (i tak nie 
jest on zwykle do jednoznacznego 
odczytania) zawsze zrekompensu-
je nam plastyczna strona przestrze-
ni scenicznej – animacja lalek z wy-
korzystaniem multimedialnych po-
mysłów uruchomi każdą wyobraźnię.  

Tytuł zamojskiej wystawy ma 
związek z nazwą Teatru i nie może 
być do końca jednoznaczny tak jak 
wszystkie działania Malabaru, pozo-
stawiające niedomówienie i miejsce 
na osobistą refleksję. „Strefa GMT + 
5:30” jest strefą czasową na wybrze-
żu malabarskim – południowo-za-
chodnim wybrzeżu Indii. Nazwa po-
winna skłonić do własnych poszuki-
wań, a oto przecież chodzi twórcom 
Teatru, który trudno zaszufladkować, 
zmieścić w wyznaczonych ramach. 
Hotel o nazwie „Malabar” to miejsce, 
w którym Witkacy zatrzymał się, gdy 
towarzyszył swemu przyjacielowi 

Bronisławowi Malinowskiemu w po-
dróży „do tropików” – Malinowski za-
brał go ze sobą, aby mógł „odreago-
wać” samobójczą śmierć swojej na-
rzeczonej. Wątki indyjskie znajdzie-
my u Witkacego (są w „Pożegnaniu 
jesieni”), Indie pozostają wciąż w sfe-
rze fascynacji twórców Teatru, a dla 
nas wszystkich stały się teraz obser-
wowanym z trwogą miejscem walki z 
bezwzględną pandemią.  

Prezentowane na wystawie foto-
gramy to zaledwie niewielka część 
dwunastoletniej pracy tej artystycz-
nej niezależnej grupy – duetu Bartni-
kowski i Bikowski - będącej poza pań-
stwowymi dotacjami, a mimo to dzia-
łającej z niemałymi sukcesami i wiel-
ką pasją, którą jest prawdziwa mi-
łość do teatru. Jeśli atmosferę miej-
sca tworzą ludzie, to możemy być 
pewni, że z twórcami Malabaru spo-
tkamy się jeszcze nie raz (teraz w lip-
cu mamy ich na fotografiach), może 
właśnie tu przy mazagranowej ka-
wie, która ma zawsze ten różnorod-
ny aromat sztuki.

Tekst:   
Izabela Winiewicz-Cybulska

Stanisław Ignacy Witkiewicz  
„Pożegnanie jesieni” 

reżyseria: Maria Żynel 
dramaturgia: Marcin Bartnikowski 

scenografia, lalki i kostiumy:  
Marcin Bikowski

Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w 
Zamościu zaprasza na wakacyjne spo-
tkania filmowe w ramach projektu „Ki-

no uczy, bawi i wychowuje”. W repertuarze 
najnowsze filmy i animacje. Każde spotka-
nie obejmie pokaz specjalnie dobranego fil-
mu oraz krótką prelekcję psychologa, wpro-
wadzającą uczestników w tematy podejmo-
wane w filmie i rozwijającą kompetencje 
społeczno-emocjonalne widzów. W projek-
cie mogą brać udział dzieci w wieku szkol-
nym (szkoła podstawowa) wraz z opiekuna-
mi, zamieszkujące lub uczące się na terenie 
miasta Zamościa. Bilety na seans są sfinan-
sowane ze środków otrzymanych z Miej-
skiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania 
Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Najbliższe spotkanie już 15 lipca 2021. 
Dzieci w wieku wczesnoszkolnym (I-III klasa, 
szkoła podstawowa) o godz. 10:30 CKF za-
prasza na kolejny rozdział ukochanej przez 
wszystkich historii ze studia Dreamworks 
„Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do Wolno-
ści” – to opowieść o uroczej dziewczynce, 
Lucky, której przygoda życia zaczyna się, kie-
dy poznaje mustanga o imieniu Wolny Duch. 
Starszym dzieciom (klasy IV-VIII, szkoła pod-
stawowa) zaprezentowane zostanie porywa-
jące widowisko fantasy „Piotruś Pan i Alicja w 
Krainie Czarów”, w którym pierwsze skrzypce 
gra laureatka Oscara – Angelina Jolie, a wspie-
rają ją: David Oyelowo, Anna Chancellor, Clar-
ke Peters i Michael Caine. Początek spotkania 
o godz. 10:45.

Obowiązują zapisy w kasach CKF Stylowy, 
ul. Odrodzenia 9, tel. 84 639 23 13. Z uwagi 
na ograniczoną liczbę miejsc o kwalifikacji do 
projektu decyduje kolejność zgłoszeń. W pro-
jekcie mogą brać udział dzieci w wieku szkol-
nym (szkoła podstawowa) wraz z opiekuna-
mi, zamieszkujące lub uczące się na terenie 
miasta Zamościa. 

Celem programu jest zwiększenie oferty 
form spędzenia czasu wolnego, wzrost świa-
domości na temat zagrożeń, wzmocnienie 
postawy prospołecznej, prozdrowotnej i pro-
rodzinnej, przeciwdziałanie uzależnieniom. 
Projekt został dofinansowany przez Miasto 
Zamość ze środków otrzymanych z Miejskie-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązania Pro-
blemów Alkoholowych na 2021 rok.

Szczegółowe informacje znajdziecie na 
stronie: www.stylowy.net 
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W dniach 2-4 lipca 2021 roku 
na Stadionie Lekkoatle-
tycznym w Lublinie od-

były się 75. Mistrzostwa Polski Ju-
niorów U20. Reprezentanci Klubu 
Sportowego "Agros"  Zamość  spi-
sali się fantastycznie.

"Agros" w klasyfikacji klubowej 
przy 7 osobostartach zdobył aż 71 
punktów, co zapewniło 8 miejsce w 
ostatecznej lokacie. Przez trzy dni 
zamojscy lekkoatleci brali udział w 
zmaganiach, zdobywając 4 medale.

Na najwyższym stopniu po-
dium stanęła Wiktoria Łuczak, która 
w pchnięciu kulą z wynikiem 13.82 
metra, zdobyła złoty medal.  

Srebrny medal zdobyła Moni-
ka Romaszko w biegu na 100 m - 
11.59. Warto wspomnieć, że Moni-
ka podczas Mityngu w Białej Podla-
skiej uzyskała minimum na Mistrzo-
stwa Świata, które odbędą się 17-
18.08.2021r. w Kenii oraz na Mistrzo-
stwa Europy (15-18.07.2021r. Tallinn).

Pozostałe dwa medale były 
barwy brązowej, zdobyły je: Moni-
ka Romaszko w biegu na 200 m z 
czasem 23.96 oraz Kinga Staszczuk 
w trójskoku, która uzyskała wynik 
12.33 m, pobijając tym samym swój 
rekord życiowy. 

Inni sportowcy KS „Agros” Za-
mość, którzy również przyczynili 
się do zdobycia punktów dla klubu:

Patryk Krupa –  4 miejsce w bie-
gu 100 m (finał)  10.59 (zawodnik już 
wcześniej, podczas startu w Słubi-
cach uzyskał minimum na Mistrzo-
stwa Europy w Estonii),

Patryk Krupa – 5 miejsce 200 m 
(finał) 21.94,

Dagmara Jabłońska – 8 miej-
sce (finał) rzut młotem z wynikiem 
45.37,

Kinga Staszczuk – 17 miejsce w 
skoku w dal  5.13,

Aneta Lenkiewicz – 17 miejsce 
w rzucie młotem 40.12,

Wiktoria Łuczak – 21 miejsce  w 
rzucie dyskiem 31.22.

Do sukcesu zawodników przy-
czynili się trenerzy: Stanisław Na-
miotko, Tomasz Murat, Dariusz 
Kuzdra, Andrzej Gdański oraz Da-
riusz Piróg.

Gratulujemy osiągnięć i  życzy-
my dalszych sukcesów! 
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Na zbiorniku wodnym w 
Jacni w gminie Adamów, 
w sobotę (3.07), teryto-

rialsi z Zamościa odbyli ćwicze-
nia z ratownictwa wodnego.  

Wspólne ćwiczenia były oka-
zją do poszerzenia współpracy 
z WOPR Zamość. Podczas ćwi-
czeń terytorialsi z 253 kompanii 
lekkiej piechoty, pod okiem in-
struktorów z WOPR, realizowali 
takie zadania, jak prowadzenie 
akcji ratowniczej wobec osób 
poszkodowanych, resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa, desant 
z łodzi osoby poszkodowanej, a 
także penetracja dna w celu po-
szukiwania osoby zaginionej w 
wodzie oraz przeprawa wodna. 
Żołnierze poznawali także ob-
sługę sprzętu używanego przez 
ratowników wodnych.

Ćwiczenia tego typu są waż-
ną częścią systemu szkolenio-
wego żołnierzy obrony teryto-
rialnej. Dają okazję do zdobycia 
nowych kompetencji, doskona-
lenia posiadanych umiejętności 

oraz wymiany doświadczeń. Do-
datkowym aspektem jest budo-
wanie dobrych relacji i gruntu 
pod współpracę żołnierzy OT ze 
służbami ratowniczymi, co ma 
owocować sprawnym i efektyw-
nym wsparciem lokalnej spo-
łeczności podczas różnego ro-
dzaju sytuacji kryzysowych.

To nie pierwsze takie szko-
lenia - żołnierze 2 LBOT i ratow-
nicy WOPR regularnie organizu-
ją wspólne ćwiczenia. Współpra-
ca ta została sformalizowana w 
czerwcu ubiegłego roku. Poro-
zumienie obejmuje wzajemne 
wsparcie szkoleniowe, w  szcze-
gólności w  zakresie działań w 
warunkach wodnych, wspar-
cie sprzętowe i logistyczne oraz 
współdziałanie w ramach pro-
wadzonych akcji ratowniczych 
i poszukiwawczych na wodach 
podczas akcji kryzysowych. Do-
kument przewiduje także wy-
mianę informacji o  zdarzeniach 
wpływających na bezpieczeń-
stwo na wodach oraz innych 
zdarzeniach mających wpływ na 
obronność kraju.

Miał być rozbity samolot nie-
miecki, a wyszło V2. Celem po-
szukiwań była lokalizacja miej-

sca rozbicia samolotu niemieckiego, 
na podmokłych łąkach w pobliżu lotni-
ska w Mokrem, gm. Zamość. Właściciel 
terenu zgodził się na prowadzenie po-
szukiwań i wydobycie szczątków tego 
samolotu. Urząd konserwatorski wy-
dał pozwolenie na przeprowadzenie 
tych poszukiwań.

3 lipca 2021 roku mgr Andrzej Ma-
ziarz z Muzeum Fortyfikacji i Broni Ar-
senał w Zamościu, oddział Muzeum Za-

mojskiego, we współpracy z firmą Ar-
cheofuture oraz grupą przyjaciół z Za-
mościa i Lublina - dokonał odkrycia i wy-
dobył pozostałości rakiety balistycznej 
V2, która spadła wiosną 1944 roku na łą-
kach niedaleko wsi Mokre pod Zamo-
ściem. Jak podał Lubelski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, w torfie na głę-
bokości około 2,5 metra odnaleziono ro-
zerwany na dwie części nos rakiety, frag-
menty poszycia, mechanizmów stero-
wania i wiele drobnych elementów, łącz-
nie około 100 kg znalezisk.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Za-
mościu zaprasza najmłodszych 
mieszkańców miasta do udziału 

w bezpłatnych zajęciach sportowo-re-
kreacyjnych.

W ramach tego projektu w obiektach 
Ośrodka Sportu i Rekreacji realizowane 
będą zajęcia w następujących dyscypli-
nach: nauka pływania, gry i zabawy rucho-
we, szachy i gry planszowe. Ważnym punk-
tem programu ,,Zachowaj trzeźwy umysł – 
sportowe wakacje 2021” będą zajęcia wy-
chowawczo-profilaktyczne oraz wycieczki 
edukacyjno–poznawcze: ZOO, Park Lino-
wy, Kręgielnia Artis, Kino Stylowy.

Adresatami projektu są dzieci i mło-
dzież od 9 do 13 lat (2012 r. -2008 r.) z tere-
nu Miasta Zamość. Warunki uczestnictwa 
to zameldowanie w Zamościu oraz dekla-
racja obecności w całym turnusie.

I turnus: 19 – 30.07.2021 r.
II turnus: 02 – 13.08.2021 r.

Pierwsze zajęcia (19.07.2021 r. – I Tur-
nus, 02.08.2021 r. – II Turnus): zbiórka w ho-
lu głównym Krytej Pływalni OSiR w Zamo-
ściu, ul. Zamoyskiego 62A, godz. 9.30.

ZAPISY: Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Zamościu Recepcja OSiR, tel. 84 677 54 60

Projekt pn. „Zachowaj trzeźwy umysł 
– sportowe wakacje 2021” dofinansowa-
ny ze środków Miasta Zamość w ramach 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych.

Niezwykłe znalezisko z czasów wojnyNiezwykłe znalezisko z czasów wojny

Wakacje na sportowo z OSIRWakacje na sportowo z OSIR

6 lipca na terenie lasów Nadle-
śnictwa Zwierzyniec w miej-
scowości Potok Senderki - 

powiat zamojski, funkcjonariu-
sze Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Zamościu 
oraz Komendy Miejskiej  Policji w 
Zamościu przeprowadzili spotka-
nie z harcerzami ze Stowarzysze-
nia Harcerstwa Katolickiego „Za-
wisza” Federacja Skautingu Euro-
pejskiego. 

Jak informuje Andrzej Szozda, 
rzecznik prasowy zamojskich stra-
żaków - podczas wizytacji funkcjo-
nariusze zapoznali się z funkcjono-
waniem leśnego obozowiska, w za-

kresie procedur organizacyjnych 
obowiązujących na obozowisku na 
wypadek powstania pożaru lub wy-
stąpienia innego miejscowego za-
grożenia. Zweryfikowano przejezd-
ność dróg dojazdowych do obozo-
wiska oraz miejsca bezpiecznego 
schronienia. 

Celem podniesienia poziomu 
świadomości o zagrożeniach oraz 
zwrócenia uwagi na sposób po-
stępowania w sytuacji zagrożenia 
życia i zdrowia dla 19 uczestników 
harcerskiego obozu przeprowa-
dzono pogadankę na temat szero-
ko rozumianego bezpieczeństwa. 

Strażacy wizytowali obóz harcerskiStrażacy wizytowali obóz harcerski



SPRZEDAM
Działki leśne 0,25 ha, Wólka Nieliska. 

Tel. 511 621 165

Sprzedam kawalerkę 35m2 w Zamo-
ściu. Tel. 517 732 156

Działka budowlana, Zarzecze. Tel. 608 
074 175

Dom 70m2 z małą działką w centrum 
miasta, kryty blachą, okna plastiko-

we, woda, C.O., gaz, garaż, Zamość, cena 
285 tys. Tel. 665 295 934

Sprzedam siedlisko 0,60 ha + budynki 
za 75 % wartości, z powodu zdrowia i 

wieku. Tel. 84 639 55 39

Działki leśne 1,25 ha, Wólka Nieliska. 
Tel. 511 621 165

Sprzedam posiadłość w Majdanie 
Wielkim (gm. Krasnobród). Tel. 696 

815 510

Działki budowlane w pięknej okoli-
cy, gospodarstwo+ agroturystycz-

ne zarzecze, graniczy z lasem, przepływa 
rzeczka, 60 ar. Tel. 608 074 175

Dziełka rekreacyjno-leśna z przepływa-
jącą rzeczką, dwie działki po 20 arów. 

Tel. 608 074 175

Sprzedam siedlisko ponad 3 ha, budyn-
ki (współwłasność), Grabowiec pod 

lasem. Tel. 537 809 803

Sprzedam pole orne 2,50 ha w gminie 
Stary Zamość. Tel. 797 387 864

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

795 949 510

Działka rolna, Zamość, ul. Okrzei, pow. 
01007 ha. Tel. 503 982 254

Domek 30m2 na działce 2-arowej, 
ogrodzonej solidnym płotem, prąd, 

woda, kanalizacja, Gm. Sułów. Tel. 515 
796 951

Działkę bud. 25 ar, z budynkami, K. 
Chyża. Tel. 602 362 609

Działka budowlana 7a, centrum Za-
mościa, uzbrojona, z garażem Tel. 

509 945 093

Sprzedam 0,8 i 0,10 arów lasu. Wielą-
cza. Tel. 608 738 826

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
uzbrojoną. Wólka Łabuńska, 54 ary, 

szerokość 16m. Tel. 506 425 461 

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

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 piętra 

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, kuchnia, 

przedpokój, łazienka z wc oraz pomiesz-
czenia przynależnego piwnicy o po-
wierzchni 4,54 m2. Tel 609 733 788 

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

szyna. 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

Sprzedam siedlisko 0,21ha w Majdanie 
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. Kryni-
ce. 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

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

nia lub na turystykę. Tel. 515 796 951

Pole 2,39 ha, Ministrówka, gmina Mią-
czyn. Tel. 797 457 512

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

sławcu. Tel. 512 890 120

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

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

KUPIĘ 
Kupię działkę budowlaną do 10 ar w 

Kalinowicach lub Wolce Panieńskiej 
tel. 579 055 487

Kupię małą kawalerkę do 29m2 na par-
terze. Tel. 609 510 301

Kupię mieszkanie 2-pokojowe 1/2 pię-
tro lub wieżowiec. Tel. 513 957 211

KUPIĘ mieszkanie bez czynszowe w Za-
mościu tel.533-569-909

Kupię działkę z dostępem do rzeki oko-
lice Wieprzec, Zarzecze, Wierzchowi-

ny. Tel. 695275253

Kupie kawalerkę w Zamościu na ul. Pe-
owiaków i w okolicy. Tel.604 104 176

Kupię działkę do 40 ar z domem do re-
montu, blisko Zamościa. Tel. 792 

424 794

Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe do re-
montu na os. Zamoyskiego/Wyszyń-

skiego. Tel. 508 659 725 

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

remontu. Tel. 668 897 228 

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powyżej 
60m2 w okolicach Wyszyńskiego w 

Zamościu. Tel. 782 324 831

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

szyńskiego. Tel. 782 324 831

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

Kupię pole w Gminie Zamość. Tel. 602 
463 784

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

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

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

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

501 055 957

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

Działkę bud. Do 100 arów w okolicy Za-
mościa. Tel. 513 375 540

Kupię małą działkę rekreacyjną albo 
ogródek działkowy - Zamość i okolice. 

Tel. 793 061 934

WYNAJEM
Pan 70+ poszukuje pokoju do wynaję-

cia. Tel. 791 737 438

Mieszkanie do wynajęcia. Kawalerka, 
ul. Piłsudskiego w Zamościu, II pię-

tro. Tel. 503 005 366, 84 639 26 49

Do wynajmu kawalerka 33m2, ume-
blowana, ul. Peowiaków, cena 1100. 

Tel. 84 62 75 278

Kawalerka do wynajęcia, ul. Peowia-
ków, umeblowana, II piętro. Tel. 84 

627 52 78

Wynajmę kawalerkę, Zamość. Tel. 
537 996 979

Wynajmę pół domu 
. Tel. 576 096 755

Wynajmę garaże, Sitaniec. Tel. 576 
096 755

Kawalerka do wynajęcia po remon-
cie, umeblowana na Peowiaków. Tel. 

84 627 52 78

Poszukuję domu do wynajmu z możli-
wością wykupu. Tel. 669 747 294

Do wynajmu kawalerka ul. Peowiaków 
naprzeciwko parku, umeblowana. Tel. 

84 627 52 78

Szukam do wynajęcia dom partero-
wy dla rodziny, Zamość i okolice tel. 

799 946 860

Do wynajęcia jednopokojowe mieszka-
nie w Zamościu, ul. Hrubieszowska. 

Tel. 84 639 81 87.

ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie 45m2 piętro 1, 

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

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

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

 X Działka budowlana, pole i las w jednym 
kawałku w Suchowoli 1,90 ha Cena 150 
tyś.zl   

 X Działka Leśna Jacnia  0,60 ha Cena 110 
tyś zł.

 X Działka Leśna, Jacnia blisko zalewu 0,60 
ha Cena 110 tyś zł.

 X Dom Siedliska 211,6m na działce 0,9a 
cena 360 tys. zł.

 X Mieszkanie  Peowiakow 28m cena 190 
tys. zł.

 X Działki budowlane Jarosławiec 1199 m2, 
cena 135 tys.

 X Siedlisko, Skoryszów, 23 ar,  
Cena 110 000 zł

 X Dom Żuków 112m2 na działce 5970  
Cena 370 tys. zł.

 X Wynajem młyn Niewirków, około 400m2
 X Połowa domu na sprzedaż 89,23m2  
Cena 306 tys. Zł

 X Siedlisko 80m2 na działce 16a, Majdan-
-Sielec gm. Krynice. Cena 100 tys. zł

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU MOŻE BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ TELEFON: 661 793 930

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

www.absolutio.pl. 

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599

KUPIĘ MIESZKANIE  
1 LUB 2 

POKOJE 
MOŻE BYĆ  

DO REMONTU
TEL. 512-04-34-04

Jędrzej - komandos z 6-tej brygady 
powietrzno-desantowej (służyłem 

w czerwonych beretach), lat 53, zwią-
że się na stałe z kobietą, która miesz-
ka na wsi, z dala od cywilizacji. Tel. 507 
530 822

Średniolatek poszukuje kobiety na 
wesele we wrześniu. Tel. 500 582 

289

Wdowiec emeryt samotny pozna 
Panią w stosownym wieku, 22-

400. Tel. 602 247 516

60+ z nadwagą, pozna partnera zmo-
toryzowanego z poczuciem humoru, 

lubiącego przyrodę, spacery. Tel. 782 
488 541

Kawaler 77 lat pozna Panią w podob-
nym wieku, cel - stały związek. Tel. 

720 648 517

Kawaler przed 30-stką, wyższe wy-
kształcenie, poszukuję dziewczyny. 

Tel. 729 479 563

Przystojny mężczyzna, lat 24, z Za-
kładu Karnego (niski wyrok) pozna 

kobietę w wieku 20-30l. Adres do ko-
respondencji: Paweł Wojtan ul. Hrubie-
szowska 40, 22-400 Zamość. Czekam 
na list od miłej i sympatycznej kobie-
ty. Mile widziane zdjęcie. Czekam na 
twój list.

Kawaler lat 51 pozna Panią do lat 55, 
może być wdowa. Jestem bardzo sa-

motny. Niezależny finansowo. Tel. 695 
958 316

Rafał Flis, tylko listy, ZK 19 lat, Hrubie-
szowska 40, Zamość. PAN

20 lat, kawaler, tylko list, Krystian Ma-
kuch, Hrubieszowska 40. 

TOWARZYSKIE

Zlecę remont domku letniskowego. 
Tel. 513 042 729

Koszenie traw na terenie miasta. Tel. 
84 530 34 29

Szukam pracy – sprzątanie, gotowa-
nie, drobne zakupy. Tel. 84 530 34 29

Osobę chętną do pomocy w pracach 
domowych przyjmę. Emeryt. Tel. 

793 061 934

Szukam pracy przy remontach miesz-
kań. Tel. 500 180 211.

Opieka całodobowa nad niepełno-
sprawną kobietą w wieku 83 lat. Go-

towanie, sprzątanie itd. Tel 883 360 431

Szukam pracy: technik technologii 
drewna, specjalność - meblarstwo, 

l.56, prawo jazdy kat. B, najlepiej z 
umową o pracę. Tel. 500 180 211

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

Szukam pracy, mam orzeczenie o nie-
pełnosprawności- zawodowe- pra-

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

Szukam pracy - układanie płytek, ma-
lowanie. Tel. 697 623 251

Mam 65 lat. Poszukuję pracy w 
charakterze opiekunki. Tel. 515 

954 612

Zaopiekuję się osobą samotną, cho-
dzącą, w swoim domu. Tel. 501 

014 692

Szukam pracy jako sprzątaczka lub 
opiekunka do dzieci. Tel. 603 266 832

Szukam pracy. Kierowca kat. B z orze-
czeniem o niepełnosprawności. Ren-

cista, paszport, dyspozycyjny. Tel. 726 
578 335

PRACA

http://www.absolutio.pl/


SPRZEDAM
Parnik węglowy 60l, mało używa-

ny, kosy spalinowe 2 szt., jedna na 
części, Oko-Mag. Tel. 884 639 376

Przyrząd do cięcia glazury, DTU g. 
cięcia 48 cm. Tel. 605 098 505

Silnik elektryczny 1KW 0,3 KW. Tel. 
605 098 505

Lampa sodowa zewnętrzna+ 8 
żarówek, typ OUS-400. Tel. 605 

098 505

Sprzedam grobowiec w parafii Płon-
ka. Tel. 513 042 729

Knijówka czeska 584 z lunetą Meop-
ta od 3 do 12x50, krzyż podświetla-

ny. Tel. 604 281 010

Sztucer angielski BSA kal. 7x64, Lu-
neta Zaiss 7x50. Tel. 604 281 010

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

Jednorurka rosyjska JZ18 (nowa), 
kal. 12x70, nowa z eżektorami. Tel. 

604 281 010

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

Sprzedam chodzik, rower, telewizory, 
silnik duży, kosiarka spalinowa, piła 

na prąd, szafy, wózek inwalidzki, brusy 
łopatowe za ½ ceny, drzewo opałowe 
liściaste. Tel. 84 639 55 39

Nowa glazura 200 szt., 15x15 cm, 25 
gr za 1 szt. Tel. 84 638 65 45

Żyrandol, odlew z mosiądzu wzór 
antyczny, 15 żarówek. Tel. 660 

358 211

Kosa spalinowa, mało używana. Tel. 
660 358 211

Rower 3-kołowy elektryczny i reha-
bilitacyjny, nowy, c. 4500 do negoc-

jacji. Tel. 668 832 425

Beczkę na wodę o pow. 0,50 ha w Ja-
rosławcu, gm. Sitno, cena do uz-

godnienia. Tel. 508 079 632

Beczkę na wodę o poj. 800 l., stan 
dobry, c. 320 zł. Tel. 508 079 632

Sprzedam wózek dziecinny, 
2-częściowy, bardzo dobry stan, 

niedrogo. Tel. 696 679 782

Sprzedam termę gazową, 120 li-
trów, niemiecką, niedrogo. Tel. 696 

679 782

Sprzedam silnik elektryczny 4kW w 
komplecie z podwoziem, c.420 zł do 

uzg. Tel. 530 486 525

Sprzedam pralki automat, mało uży-
wane, sprawne, c.300 zł/szt. Do 

uzg. Oraz kuchenki gazowe, piekarnik 
na prąd, cena 120 zł/szt., 3 szt. Tal. 
530 486 525

Styropian twardy, rury hydrauliczne. 
Tel. 696 815 510

Sprzedam tanio drzewo na opał. Tel. 
605 168 003

Tanio sprzedam wózek - spacerówkę 
dla bliźniaków. Tel. 605 168 003

Silnik 0,55kW, 3 fazy, izolacja, baweł-
na. Tel. 664 515 599

Cegła kratówka, typ K2, 25x12x13,5. 
Tel. 664 515 599

Krajalnica Zelmer, nowa. Tel. 664 
515 599

Domek dla dzieci, drewniany 
200X150. Tel. 664 515 599

Sokownik – nowy. Tel. 84 639 61 94

Huśtawkę, garaż metalowy, drzwi 
drewniane 80 i 90, drut 16. Tel. 

884 382 477

Butla gazowa, okrągła, ważna do 
27.07.26r. Tel. 511 621 165

Kultywator ogrodowy w dobrym st-
anie technicznym, sz. 2 m. Tel. 698 

833 604

Rower 3-kołowy z napędem elek-
trycznym, rehabilitacyjny. Tel. 668 

832 425

Kanapę 2-os., rozkładaną, c. 1300 zł. 
Tel. 697 388 448

Przyczepkę barową Niewiadów, tel. 
517 656 758

Tanio sprzedam zestaw: stół do 
kuchni i 4 pufy, stan bdb. Tel. 530 

054 065

Wózek do drewna, okna drewniane 
z demontażu, rower damka, 

łóżko drewniane w dobrym stanie, 
kufer, kabel siłowy, cyrkularka. Tel. 
507 639 018

Rower dziecinny do lat 10, stan dob-
ry, c. 50 zł. Tel. 519 106 797

Maszyna szafkowa do szycia, 100 zł. 
Tel. 519 106 797

Sprzedam meble kuchenne 500 zł. 
Tel. 501 532 172

Tanio sprzedam dwie wersalki, stan 
dobry. Tel. 664 011 653

Dywany wełniane 3x4, 2,75x3,30. 
3,25x2,30. 3,40x2,40. Tel. 664 

454 930

Meble ogrodowe, stół +6 fote-
li, łóżeczko dziecięce, biurko. Tel. 

664 454 930

Gra stołowa “Piłkarze”, rower góral, 
wózek dziecięcy. Tel. 664 454 930

Sokowirówka, serwis porcelanowy 
do kawy – 12 osób. Tel. 664 454 930

Sprzedam obornik od koni na działki 
i ogrody. Tel. 665 225 697

Kurkówka szwedzka, kal. 12x70 z 
ezektorami, nowa. Tel. 604 281 010

Dmuchawę do liści spalinową. Tel. 
721 882 332

Sprzedam skuter dziecięcy i quad. 
Tel. 576 096 755

Komplet mebli dębowych- kredens, 
ława, szafka TV narożna. TANIO. Tel. 

603 962 136

Sprzedam fasolę i orzechy włoskie 
oraz piecyk elektryczny. Tel. 84 

638 104

Rowery 2 szt., jeden 250 zł, drugi – 
450 zł. Tel. 608 074 175

Dwa regały pokojowe z szafami 
2-drzwiowymi, 4 fotele, 4 pufy, 

4 taborety, cena po 500 zł. Tel. 84 
638 59 08

Bagażnik samochodowy, zestaw 
podtynkowy “Grohe”+ grzejnik ła-

zienkowy. Tel. 84 638 59 08

Żyrandol metalowy kuty, 2 kink-
iety. Frytkownica nowa. Tel. 84 

638 59 08

ZWIERZĘTA
Sprzedam dwie krowy wysokocielne 

- młode 3 i 4 lata. Tel. 537 757 532

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 maszynę do szycia “Singer”, na 

żeliwnych nogach. Tel. 602 375 751

Kupię rower Agat koła 24” lub inny 
tego typu sprawny. Tel. 84 639 48 07

Rębak do gałęzi na prąd lub inny 
(większej mocy). Kontakt wieczo-

rem. 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 do-
brym stanie 80 cm, prawe. Tel. 668 

023 453

Odznaczenie PCK, kryształowe serce. 
Tel. 512 276 720

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

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

INNE
Przyjmę używaną pralkę, nie mam za 

co kupić. Tel. 695 958 316

Zlecę wykonanie utwardzenia w ga-
rażu, Zamość. Tel. 793 061 934

Przyjmę ziemię, Zamość ul. Brzozowa. 
Tel. 515 292 504

Słomę prasowaną w kostkę, ok. 10 t. 
oddam nieodpłatnie. Tel. 505 338 130

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

Różne
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Części do Żuka i Warszawy, felgi, 
uszczelki, automat rozrusznika. Tel. 

884 639 376

Opony ”14, 185 felga. Tel. 884 
639 376

Sprzedam zgrabiarkę do siana 7-rzę-
dową, stan bdb. Tel. 501 122 568

Sprzedam alufelgi do mercede-
sa W210- W211, 16 cali. Tel. 790 

888 994

Sprzedam betoniarkę 150 l oraz sil-
nik elektryczny. Tel. 517 732 156

Sprzedam Romet (Komar 3), rok 
1988, zarejestrowany, sprawny, 

mało używany. Tel. 660 358 211

Części samochodowe Syrena, War-
szawa, fiat 126. Tel. 608 074 175

Dwie głowice do ciągnika “trzy-
dziestki” i “sześćdziesiątki”, c. 100 

zł/szt. Tel. 530 486 525 

Sprzedam motocykl Suzuki SV 650N, 
rok prod. 2002, cena 59000. Tel. 

500 582 289

Rower Jubilat, składak, koła 24”, 
c.190 zł. Tel. 505 987 592

Sprzedam Toyotę Auris, po kolizji. 
Tel. 793 061 934

Sprzedam Mercedes 124D, czarny, 
pojemność 2000, diesel, hak ho-

lowniczy, 1991 r., 45 tys. zł. Tel. 510 
831 706

Przyczepka samochodowa na reso-
rach, stelaż, plandeka – bez doku-

mentów. Podnośnik 1,5 tony. Tel. 84 
638 59 08

Spojler płaski, szerokość mocowania 
117. Tel. 790 534 473

Sprzedam śrutownik mały na ka-
mienie, szatkownica na kapustę, 

brony “trójki”, opony używane wielo-
sezonowe 195/55 R15, kultywator 11 
łap. Tel. 536 772 779

Siewnik do siania zboża, szer. 2 
m., stół kwadratowy, rozkłada-

ny, 2 fotele z podłokietnikami. Tel. 
536 772 779

Części samochodowe Syrena, War-
szawa, Fiat 126p. Tel. 608 074 175

Felgi do Citroena, 4-otworowe z 
oponami 185/65 R15, 200 zł. Tel. 

730 790 345

Sprzedam Opel Vectra 1999r., 2.0 
136 km, benz+LPG, przeb. 238 

tys., c.2200 zł. Tel. 697 388 448

Koła do Audi “14”, tanio. Tel. 511 
621 165

Opel Astra 2, 1999 r., DTL, 1700, 
c.1900zł. Tel. 579 077 696

Koła zimowe “15” do renault, po jed-
nym sezonie. Tel. 721 882 332

Prasa kostka. Tel. 729 926 754

Rozrzutnik obornika 1 os. 2,5 t. 
Tel. 729 926 754

Rozstrząsacz karuzelowy. Tel. 729 
926 754

Przetrząsarka taśmowa. Tel. 729 
926 754

Sprzedam opony zimowe 
185/60/15, po jednym sezonie. Tel. 

721 882 332

Sprzedam Ford S-Max 2011, 7 
miejsc tel. 574 711 233

Opony zimowe, stan bdb., Uredb-
stein 185x65 R14, 2 szt, 25 zł/ szt. 

Tel. 798 316 795

Części sam. do syreny Warszawy. Tel. 
608 074 175

Opony letnie, nowe, 205/70/14. Tel. 
608 074 175

Przyczepka sam. 200x120, moc-
na, ład. 1 tona, bez dokumentów. 

Części do Forda Galaxy od A do Z. Tel. 
515 796 951

Przyczepa Bruns 3,5 t, niemiecka, 
sprzedam lub zamienię na wóz-

-platforma. Tel. 515 796 951

Opielacz 3-rzędowy, przetrząsaczo-
-zgrabiarka, 7-rzędowa, kultywa-

tor 11-łapowy, cyrkulatka, solidna z 
daszkiem. Tel. 515 796 951

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

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

106 797

Koła kompletne 13 cali – 2 szt., cena 
55zł/szt. Tel. 84 638 65 45

Rozrzutnik do nawozu zaczepia-
ny do ciągnika, lejowy. Tel. 722 

100 734

Sprzedam Passata B4, 1996r., 
1.9TDI. Tel. 692 796 377

Seat Ibiza 2002r., poj. 1.2 l., bagaż-
nik na rowery – nowy. Tel. 505 

533 878

Pług 2-skibowy. Tel. 792 516 055

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

Sprzedam Honda Civic 1.6 benzyna 
2002r. 142 TKM. Tel. 693 394 372

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

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

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

Opryskiwacz 300 l, przetrząsaczo - 
zgrabiarkę, 7-kę. Tel. 515 796 951

Hak do Forda Galaxy, nowy. Części 
używane do Forda Galaxy od A do 

Z. Przyczepka samochodowa bez do-
kumentów. Tel. 515 796 951

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

ski, kantówka, silniki elektryczne. Tel. 
515 796 951

Dwa silniki elektryczne 4,5 i 7,5 kW, 
cyrkolarka +2 piły z daszkiem 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 jednoosiowy. 
Tel. 511 758 898

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

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

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

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

604 333 646

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

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

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

44tys. Tel. 500 582 289

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

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

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

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

USŁUGI  
BUDOWLANE 

690400599
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Atrakcyjną nagrodę ufundował hipermarket 

E.Leclerc Zamość

A trakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #26: „Płytkie wróżby”, ufundo-
wał hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pani Agata Lewicka  
z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać do 20 lipca 2021 roku w 

punkcie informacyjnym hipermarketu E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego 13.

od 13.07 do 24.07.2021 r.

ORIENTALNE SMAKI

Sos sojowy 
House of Asia
De Care 
150 ml, jasny lub ciemny
cena za 1 litr = 23,27

349
1 szt.

   leclerc.pl

Mieszanka chińska 
Hortex
Polski Ogród
450 g
cena za 1 kg = 10,65

479
1 opak.

Ekstrakt z miąższu kokosa
400 ml
cena za 1 litr = 11,48

459
1 szt.

499

*Cena tego produktu obowiązuje tylko w dniach 13-17.07.2021

Papryka czerwona*
kraj pochodzenia: 
Hiszpania/Polska

cena bez karty

cena z kartą

-25%

599

799
1 kg

1 kg


