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Zamojski Dom Kultury zaprasza na 
niezwykłe spotkanie z malarką 
Darią Solar, która opowie o swojej 

pracy przy filmie „Twój Vincent”.

Spotkanie odbędzie się 17 sierpnia o 
godz. 18:00 w Herbaciarni "Galeria u Dzi-
wisza" (Ul. Piłsudskiego 1, Zamość). Wstęp 
wolny.

Daria Solar – pedagog i artystka za-
mieszkała w Łodzi, członkini zespołu ar-
tystów tworzących oscarowy film „Loving 
Vincent”. W swoim malarstwie buduje od-
rębne przestrzenie pełne postaci uwikła-
nych w swój świat. Maluje tradycyjnymi 
technikami i ogromną wagę przywiązuje 
do warsztatu. Najważniejszym tematem i 
główną inspiracją pozostaje człowiek. W 
swojej wielowątkowej twórczości w po-
ruszający sposób komentuje najnowsze 
technologie, a Jej hipnotyzujące postacie 
ludzkie i cyborgi uwikłane w symboliczną 
relację z maszynami przerażają i zmusza-
ją do myślenia.  Unikalnym tematem Jej 
malarstwa jest także pejzaż wewnętrzny. 

Obrazy inspirowane wewnętrznym ży-
ciem maszyn, szczególnie komputerów. 
Tu autorka wkracza w tajemniczy mikro-
świat podzespołów, złączy, mostów i chi-
pów, żeby stworzyć zalane migotliwym 
światłem, na wpół abstrakcyjne pejza-
że. / na podstawie Leonarda Art Gallery/

 „Twój Vincent”, tyt. ang. Loving Vin-
cent – brytyjsko-polski, pełnometrażo-
wy film animowany techniką malarską 
z 2017 roku w reżyserii Doroty Kobie-
li i Hugh Welchmana. Fabułę stanowi ży-
cie i śmierć Vincenta van Gogha. Scena-
riusz został stworzony przez reżyserów 
we współpracy z poetą i prozaikiem Jac-
kiem Dehnelem. W 2017 r. „Twój Vincent” 
otrzymał Europejską Nagrodę Filmową za 
film animowany. W 2018 roku film otrzy-
mał nominacje do Złotych Globów i Osca-
ra w kategorii  Najlepszy pełnometrażo-
wy film animowany. W tym samym roku 
„Twojego Vincenta” nagrodzono dwoma 
Orłami, za najlepszą scenografię i najlep-
szy montaż.

Centrum Kultury Filmowej „Stylo-
wy” w Zamościu zaprasza na wa-
kacyjne spotkania filmowe w ra-

mach projektu „Kino uczy, bawi i wy-
chowuje". W repertuarze najnowsze fil-
my i animacje. Każde spotkanie obejmie 
pokaz specjalnie dobranego filmu oraz 
krótką prelekcję psychologa, wprowa-
dzającą uczestników w tematy podej-
mowane w  filmie i rozwijającą kompe-
tencje społeczno-emocjonalne widzów. 
W projekcie mogą brać udział dzieci w 
wieku szkolnym (szkoła podstawowa) 
wraz z opiekunami, zamieszkujące lub 
uczące się na terenie miasta Zamościa. 
Bilety na seans są sfinansowane ze środ-
ków otrzymanych z Miejskiego Progra-
mu Profilaktyki i  Rozwiązania Proble-
mów Alkoholowych na 2021 rok.

Najbliższe spotkania już 12 sierp-
nia 2021. Dla dzieci w wieku wczesnosz-
kolnym (I-III klasa, szkoła podstawowa) o 
godz. 10:45 przygotowano animowaną 

komedię „Kraina smoków”, o  szalonych 
przygodach trójki niezwykłych przyja-
ciół: smoka, chłopca i leśnego skrzata.

Starszym dzieciom (klasy IV-VIII, 
szkoła podstawowa) o godz. 10:30. za-
prezentowana zostanie nowa produk-
cja Disneya „Wyprawa do dżungli”. To in-
spirowana słynną atrakcją parku rozryw-
ki Disneyland opowieść o pełnej przygód 
wyprawie do amazońskiej dżungli cha-
ryzmatycznego kapitana Franka Wolffa 
i nieustraszonej podróżniczki dr Lily Ho-
ughton. 

Obowiązują zapisy w kasach CKF Sty-
lowy, ul. Odrodzenia 9, tel. 84 639 23 13. 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o 
kwalifikacji do projektu decyduje kolej-
ność zgłoszeń. W  projekcie mogą brać 
udział dzieci w wieku szkolnym (szko-
ła podstawowa) wraz z opiekunami, za-
mieszkujące lub uczące się na terenie 
miasta Zamościa.

Celem programu jest zwiększenie 
oferty form spędzenia czasu wolnego, 
wzrost świadomości na temat zagrożeń, 
wzmocnienie postawy prospołecznej, 
prozdrowotnej i prorodzinnej, przeciw-
działanie uzależnieniom. Projekt został 
dofinansowany przez Miasto Zamość ze 
środków otrzymanych z Miejskiego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązania Proble-
mów Alkoholowych na 2021 rok.

W sobotę 31 lipca 2021 roku pod 
patronatem Marszałka Woje-
wództwa Lubelskiego Jarosła-

wa Stawiarskiego odbyła się zamojska 
edycja rajdu promującego Tour de Polo-
gne. Rajd Rowerowy „Tour de Lubelskie” 
został zorganizowany przez Klub Spor-
towy „Agros” Zamość, przy wsparciu fi-
nansowym Urzędu Marszałkowskiego 
i Starostwa Powiatowego w Zamościu.

Trasa rajdu wynosiła ok. 24 km i pro-
wadziła przez: Kalinowice (Szkoła Pod-
stawowa) – Rachodoszcze – Suchowo-
la – Hutków – Majdan Mały – Krasnob-
ród (Plac Siekluckiego). Przed wyjazdem 
wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątko-
we koszulki oraz wodę na drogę ufundo-
waną przez jednego ze sponsorów Rodo-
witą z Roztocza. Pogoda na starcie nie za-
wiodła, a humory dopisywały wszystkim 
uczestnikom rajdu.

Na mecie Rajdu, na Placu Siekluckie-
go w Krasnobrodzie, oczekiwanie na cy-
klistów umilał występ Zespołu Folklory-
stycznego „Wójtowianie”. Były również 

stoiska promujące Lubelszczyznę „Lubel-
skie, smakuj życie!”. 

Starosta Zamojski Stanisław Grześko 
osobiście witał na mecie uściskiem dłoni 
uczestników Rajdu. Pierwszym miłośni-
kiem dwóch kółek, który przekroczył li-
nię mety był Dawid Cisek z Łabuń. 

Po krótkim odpoczynku na me-
cie uczestnicy Rajdu udali się na stadion 
sportowy IGROS w Krasnobrodzie. Posile-
ni kiełbaską z grilla, drożdżówkami i pącz-
kami mogli wziąć udział w drugiej sta-
cjonarnej części naszej imprezy. Nieste-
ty chwilowe załamanie pogody nie po-
zwoliło na przeprowadzenie gier i zabaw 
sportowych przygotowanych przez orga-
nizatorów, ale  uczestnicy podjęli próbę 
rozwiązania testu wiedzy o Tour de Po-
logne autorstwa Prezesa KS „Agros” Za-
mość Konrada Firka. Test do  najłatwiej-
szych nie należał, ale wszyscy otrzymali 
nagrody i świetnie się bawili. 

Rajd Rowerowy „Tour de Lubelskie”, 
był zapowiedzią największego kolarskie-

go święta w naszym regionie – wyści-
gu Tour de Pologne i skierowany był do 
wszystkich miłośników dwóch kółek. 

Wyścig kolarski Tour de Pologne w 
sierpniu będzie gościł w Zamościu oraz 
w  powiecie zamojskim. „Tour de Lubel-
skie” jest przedsmakiem 78. "Tour de Po-
logne", który po 12 latach ponownie zawi-
ta do województwa lubelskiego, a po 26 
latach do miasta Zamość.

Partnerem wydarzenia Rajd Rowero-
wy Tour de Lubelskie w powiecie zamoj-
skim było Województwo Lubelskie "Lu-
belskie Smakuj Życie!".

Organizatorzy dziękują niestrudzo-
nym rowerzystom, zarówno tym najstar-
szym, jak i najmłodszym za wspaniałą wy-
prawę i wspólnie mile spędzoną sobotę.

Podziękowania kierują również do 
wszystkich funkcjonariuszy Komendy 
Miejskiej Policji w Zamościa za bezpiecz-
ne doprowadzenie wszystkich uczest-
ników do mety, do opieki medycznej z 

Transportu Sanitarnego na ręce Ireny 
Bełz. Serdeczne podziękowania składają 
także członkiniom Zespołu Folklorystycz-
nego „Wójtowianie” oraz wszystkim oso-
bom zaangażowanym  w przygotowanie 
wydarzenia za pracę i trud. Dziękują tak-
że sponsorom Rodowitej z Roztocza oraz 
Piekarni Grela z Zamościa, Marioli Czapli 
i Jarosławowi Monastyrskiemu z Krasno-
brodzkiego Domu Kultury oraz Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Kalinowicach. 

Rajd Rowerowy Tour de Lubelskie 
swoją obecnością zaszczycili Starosta 
Zamojski Stanisław Grześko, Burmistrz 
Miasta i Gminy Krasnobród Kazimierz 
Misztal, Radny Rady Miasta Zamość 
Zdzisław Wojtak oraz Dyrektor Wydzia-
łu Spraw Społecznych i Promocji Powia-
tu Starostwa Powiatowego w Zamościu 
Artur Piaseczny.

■
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6 sierpnia, na poligonie w Sitańcu 
Wolicy, 3 Zamojski Batalion Zmecha-
nizowany zorganizował rywalizację 
drużynową pn.: „Dzień Sportu”. Każ-
dy zawodnik z 5 osobowej drużyny 
miał do pokonania tor rozpoznaw-
czy o długości 3800m, składający się 
z 19 różnych przeszkód: między in-
nymi brodzenie w wodzie na długo-
ści 10 m przepychając drewniane bel-
ki, czołganie się. Do rywalizacji stanę-

ło 15 drużyn, z których zamojscy stra-
żacy uzyskali wysoką drugą lokatę. 
Pierwsze trzy miejsca zajęły drużyny: 
6 kompania zmechanizowana 3BZ, 
strażacy KM PSP w Zamościu, Biegam 
Bo Lubię Zamość. 

Skład reprezentacji stanowi-
li strażacy: mł. kpt. Paweł Ligaj, asp. 
Błażej Omański, mł. asp. Karol Kalita, 
ogn. Artur Sowa, sekc. Karol Swatko.

Zamojski Dom Kultury zaprasza na 
jubileuszowy koncert Zespołu Pie-
śni i Tańca "Zamojszczyzna"  z go-

ścinnym udziałem zespołu Dikanda, któ-
ry odbędzie się  15 sierpnia na Rynku 
Wielkim w  Zamościu.  Początek godzina 
19:00. Wstęp wolny.

Koncert "Koralowo i folkowo" organi-
zowany jest w ramach obchodów 35-lecia 
istnienia zespołu „Zamojszczyzna”. Grupa 
reprezentuje nasz region w różnych czę-
ściach kraju i świata popularyzując polski 
folklor ludowy i miejski poprzez wspaniale 
opracowane polskie tańce ludowe, w tym 
także tańce zamojskie. Repertuar „Zamoj-
szczyzny” to nie tylko tańce narodowe i lu-
dowe, ale także pieśni ludowe, insceniza-
cje dawnych obyczajów i programy patrio-
tyczne z tańcami narodowymi.

DIKANDA  to powstały w Szczecinie, 
uznany szczególnie na zagranicznym ryn-
ku muzycznym, zespół grający world mu-
sic. W swojej twórczości Dikanda stawia na 
autentyczność stylu – poszukuje nowych 
nurtów, większość utworów jest oryginal-
nymi kompozycjami. Muzyczne inspiracje 
czerpie z tradycyjnych, folkowych brzmień 
szeroko rozumianego orientu – od Bałka-
nów, przez Izrael, Kurdystan, Białoruś po 
Indie. W ich utworach można usłyszeć 
głównie brzmienia bałkańskie i cygańskie.

Zespół istnieje od 1997 r. Dikanda ma 
w swoim dorobku 9 płyt – w tym DVD Li-
ve nagrywane w zakopiańskim Teatrze 
Witkacego; setki koncertów (głównie w 
Niemczech, Austrii i Szwajcarii, ale również 
w Rosji, Indiach oraz w USA),a także liczne 
nagrody - w tym "Płyta roku" niemieckie-

go czasopisma "Folker" przyznana w 2005 
roku za "Usztijo".

Koncerty Dikandy to niezwykle emo-
cjonalna podróż po etnicznych brzmie-
niach, żywiołowe spotkanie pełne energii, 
charyzmy, prawdziwych uczuć. Charakte-
rystyczne dla Dikandy jest tworzenie no-
wych słów w tekstach utworów, w ten spo-
sób powstał oryginalny język grupy - "di-
kandisz". Najważniejszy w twórczości ze-
społu jest przekaz, który jest relacją mię-
dzy artystami a publicznością.

46. Zamojskie Lato Teatralne dobiegło końca, ale 
plebiscyt na najlepszy spektakl tegorocznego ZLT 
dopiero ruszył. ZDK zachęca wszystkich widzów do 
wzięcia udziału w zabawie.

Teatr, który zdobędzie najwięcej głosów otrzy-
ma Buławę Hetmańską –  nagrodę publiczności oraz 
gwarancję wystąpienia na 47. Zamojskim Lecie Te-
atralnym.

Karty plebiscytowe są dostępne w sekretariacie 
ZDK. Na karcie należy zakreślić wybrany – najlepszy 
spektakl i zostawić numer telefonu. Spośród wszyst-
kich złożonych kart wylosowane zostaną dwie. Wła-
ściciele wylosowanych kart otrzymają zaproszenie 
na wszystkie spektakle 47. Zamojskiego Lata Teatral-
nego, a pozostali uczestnicy będą mieli satysfakcję z 
wkładu w program nadchodzącego ZLT.

Głosowanie trwa do 15 sierpnia.Drom- ścieżkami Romów, fot. Wacław Pyzik

Wybieramy najlepszy spektaklWybieramy najlepszy spektakl



Nowa sala sportowa powstaje 
przy  przy Szkole Podstawowej i 
Przedszkolu w Kalinowicach.  Inwe-

stycja kosztować będzie blisko 5,5 mln zł, z 
czego 2,7 mln gmina pozyskała z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej.  Zakończenie 
prac zaplanowano na październik 2022 r.

Obiekt  będzie ogólnodostępny, posłu-
ży nie tylko dzieciom i  młodzieży szkolnej, 
ale również lokalnej społeczności, jako miej-
sce rekreacji i aktywnego spędzania wolnego 
czasu. Sala gimnastyczna umożliwi realizację 
sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz orga-
nizację imprez kulturalnych, artystycznych i 
edukacyjnych.

Budowana sala będzie miała wymiary 
18m x 36m w świetle i wysokość od 7,60m 
– 8,85 m. Przy niej powstanie zaplecze na 
dwóch poziomach. Na parterze planowane 
są przebieralnie, natryski i WC, gabinet wy-
chowania fizycznego z węzłem sanitarnym, 
WC z natryskiem dla osób niepełnospraw-
nych, magazyn sprzętu sportowego. Na pię-
trze powstanie sala do gimnastyki z zaple-
czem sanitarno – higienicznym (przebieral-

nia, WC, natrysk), ponadto WC ogólnodo-
stępne, szatnia.

Jak informuje Gmina Zamość - nowa sa-
la gimnastyczna będzie dostosowana do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Przy istnie-
jącym łączniku szkoły z budowaną salą gim-
nastyczną planowana jest budowa podjazdu 
dzięki czemu osoby niepełnosprawne rucho-
wo będą miały bezpośredni dostęp do sali 
gimnastycznej. Na parkingu powstanie miej-
sce dla osób niepełnosprawnych. Na parte-
rze zaplecza sali gimnastycznej planowa-
ne jest WC z natryskiem dla osób niepełno-
sprawnych.

Na osiedlu Podklasztor w Krasnobro-
dzie stanął nowiutki plac zabaw oraz 
plenerowa siłownia. Obie atrakcje 

powstały dzięki staraniom Stowarzyszenia 
Mieszkańców “Nasz Podklasztor”. Całkowi-
ta wartość projektu to 55 tys. zł. 

Na terenie kompleksu rekreacyjnego po-
jawił się: zestaw zabawowy, trzy bujaki, huś-
tawka podwójna wahadłowa, dwie huśtaw-
ki tzw. "ważki", stożek, drabinka, wahadełko+ 
biegacz+twister, odwodziciel+steper, orbi-
trek wolnostojący. Dodatkowo miejsce to wy-
posażono w ławki i kosze na śmieci. Stanęła 
tu także tablica informacyjna.

Projekt. pn. „Rozwój infrastruktury tu-
rystycznej i rekreacyjnej gminy Krasnobród 

poprzez budowę placu zabaw i siłowni ze-
wnętrznej” współfinansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej.  Wykonawcą zada-
nia była firma Apis Polska Sp. z o.o z Jarosła-
wia. Całkowita wartość projektu to 55 tyś. zł.
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15 sierpnia 2021r. po raz kolejny odbędzie 
się bieg „Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych”. Inicjatorem i pomysło-
dawcą wydarzenia jest Fundacja Wolność i 
Demokracja. Organizatorem lokalnym Mia-
sta Zamość jest Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Zamościu, KS Agros Zamość.

Bieg ze względu na swój charakter, od-
daje hołd żołnierzom polskiego podziemia 
antykomunistycznego działającego w latach 
1944-1963 jak i ma na celu popularyzację wie-
dzy i świadomości historycznej na temat Żoł-
nierzy Wyklętych. Dystans rodzinny obliga-
toryjny dla wszystkich wynosi 1963 metry. 
Wskazuje on na datę śmierci ostatniego żoł-
nierza wyklętego Józefa Franczaka pseud. 
„Lalek”.

Trasa Biegu przebiegać będzie przez te-
reny Parku Miejskiego i stadionu OSiR. 250 

uczestników zgłoszonych i zweryfikowanych 
na starcie otrzyma pakiety startowe (ilość pa-
kietów ograniczona 250 szt.).

Aby wziąć udział w biegu, należy zgłosić 
się poprzez formularz elektroniczny dostęp-
ny na stronie www.osir.zamosc.pl  do dnia 
12.08.2021r. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii 
Krajowej w Zamościu lada moment świętować 
będzie swoje 100-lecie. Z okazji okrągłego jubi-

leuszu szkoła przygotowała szereg wydarzeń. Głów-
ne uroczystości zaplanowano na 24 września 2021 
(piątek) w siedzibie ZSP 3, dzień później odbędzie się 
natomiast bal dla pracowników i absolwentów "Elek-
tryka" zorganizowany w hotelu ARTIS. Rozpoczęto 
już rejestrację uczestników.

Program uroczystości  
100 - lecia zamojskiego "ELEKTRYKA":

24 września 2021 (piątek)

8:30 msza św. i poświęcenie sztandaru ufun-
dowanego przez Radę Rodziców.

10:15 - Aula szkoły
•  przekazanie przez rodziców nowego sztandaru
• ślubowanie klas pierwszych
• jubileuszowy program artystyczny - spektakl 

„Wciąż widzę wasze twarze, płyną tu gdzieś z głę-
bi wspomnień". Wystąpi również szkolny ze-

spół muzyczny pod opieką p. Renaty Banach.
• poczęstunek dla gości

13:00 spotkania absolwentów w salach lekcyjnych

25 września 2021 (sobota)

18:00 Bal z okazji Jubileuszu 100 – lecia dla pracowni-
ków i absolwentów ZSP 3 w Zamościu organizowany w 
hotelu ARTIS.

Dla absolwentów przygotowano dwa formula-
rze rejestracyjne dostępne na stronie szkoły (www.
zsp3zamosc.pl) - w żółtej zakładce 100 – lecie. Pierw-
szy formularz to deklaracja uczestnictwa w obcho-
dach w dniu 24 września 2021, a drugi to deklara-
cja uczestnictwa w sobotnim balu jubileuszowym. 
W zakładce 100 – lecie można znaleźć wszelkie in-
formacje dotyczące jubileuszu oraz zdjęcia z kroni-
ki szkoły.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału 
w uroczystościach. Zachęcają  także  absolwentów do 
wysyłania swoich zdjęć z czasów szkolnych na e-mail:   
100-lat@zsp3zamosc.pl 

Jubileuszowa 20. edycja zna-
nego i cenionego  Festiwalu 
„Dwa Teatry”, organizowane-

go  wspólnie  przez  Telewizję Pol-
ską S.A. i Polskie Radio S.A., zosta-
ła oficjalnie przeniesiona z Sopo-
tu do Zamościa. We wtorek 3 sierp-
nia  Prezes Telewizji Polskiej Ja-
cek Kurski, Prezes Polskiego Radia 
Agnieszka Kamińska i prezydent 
Zamościa Andrzej Wnuk podpisali 
list intencyjny w tej sprawie. W Het-
mańskim Grodzie Festiwal zagości 
na trzy kolejne edycje.

Wydarzenie ma charakter kon-
kursowy. Odbywa się od 2001 roku. 
Do 2019 r. organizowane było w So-
pocie.  Ubiegłoroczna edycja zosta-
ła odwołana z powodu pandemii. 
Gospodarzem tegorocznej odsłony 
Festiwalu „Dwa Teatry” będzie Za-
mość. Organizację przedsięwzięcia 
w naszym mieście przypieczętowało 
podpisane porozumienie o współ-
pracy. Zgodnie z treścią dokumen-
tu, Miasto Zamość będzie współor-
ganizatorem festiwalu do 2023 roku.

– Radiowy teatr jest rówieśni-
kiem Polskiego Radia, które rozpo-
częło nadawanie w 1925 roku. Na-
wiążę do słów Witolda Hulewicza, 
który nazwał teatr Polskiego Radia 
teatrem wyobraźni. Na przestrze-
ni blisko stu lat nasz teatr przycią-
gał wspaniałe głosy, wspaniałe na-
zwiska i zachwycał przede wszyst-
kim słuchaczy. Częścią tej historii 
jest bez wątpienia Festiwal „Dwa Te-
atry” – powiedziała podczas konfe-
rencji w zamojskim ratuszu Agniesz-
ka Kamińska, prezes zarządu Pol-
skiego Radia S.A.

- Serdecznie dziękuję Panu Pre-
zydentowi Andrzejowi Wnukowi i 
Panu Marszałkowi Jarosławowi Sta-
wiarskiemu, za szybką organizację 
i sprawną komunikację, za to że tak 
szybko udało się podjąć taką decyzję 
i przenieść tutaj - myślę, że na dłużej 
- ten wspaniały festiwal. - dodał Pre-
zes TVP Jacek Kurski. Podkreślił też, 
że ważnym kryterium przy wyborze 
Zamościa na miejsce Festiwalu były 
jego bogate tradycje teatralne. – Już 

w czasach założyciela miasta, Jana 
Zamoyskiego, były organizowane 
spektakle dla publiczności. Ta trady-
cja trwa do dziś, a jej zwieńczeniem 
jest Zamojskie Lato Teatralne – po-
wiedział prezes TVP S.A.

Festiwal „Dwa Teatry – Zamość 
2021” odbędzie się  w dniach 17 – 
20 września.  Widzowie   zobaczą 24 
spektakle spośród 39 zrealizowa-
nych w ostatnim roku. Festiwal od-
bywać się będzie głównie w prze-
strzeni zespołu staromiejskiego, 
m.in. na terenie auli szkoły muzycz-
nej, w sali Consulatus i sali ślubów w 
ratuszu. Uroczystą galę finałową za-
planowano na 20 września na płycie 
Rynku Wielkiego.

Festiwal  będzie transmitowany 
na antenach Telewizji Polskiej i Pol-
skiego Radia w programach ogólno-
polskich i regionalnych. Bez wątpie-
nia dla Zamościa będzie to ogrom-
na promocja.

■

W pierwszym półroczu 2021 r. 
mieszkańcy miasta Zamość zare-
jestrowali 3056 pojazdów, zgłosi-

li 2236 przypadków zbycia, odebrali 1012 
praw jazdy, 197 kierowcom zatrzymano 
prawa jazdy m.in. za przekroczenie prędko-
ści, jazdę w stanie nietrzeźwości, a także za 
nieprzedstawienie w wymaganym termi-
nie orzeczeń dotyczących istnienia lub bra-
ku przeciwskazań psychologicznych, zdro-
wotnych do kierowania pojazdami. 

Z danych Wydziału Ewidencji Kierow-
ców i Pojazdów Urzędu Miasta Zamość wyni-
ka, że w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2021 
r. mieszkańcy Zamościa zgłosili 2236 zbyć, w 
roku 2019 było ich 1076, odnotowano wzrost 
o 108%.

O 113%wzrosła liczba nabyć pojazdów, w 
roku 2021 zgłoszono 516 nabyć pojazdów, w 
roku 2020 było ich 242.

W pierwszym półroczu bieżącego ro-
ku wydano 1012 praw jazdy, w tym samym 
okresie w roku ubiegłym było ich 740 (wzrost 
o 37%), a dwa lata temu 1189 (spadek o 15%).

Na podstawie obowiązujących przepi-
sów w postępowaniu administracyjnym za-
trzymano 197 praw jazdy, to więcej o 6,5%. 
niż w analogicznym okresie roku ubiegłego 
(liczba zatrzymań: 185) i 24%. w porównaniu 
z I półroczem 2019, kiedy takich zatrzymań 
było 159.

Wzrosła liczba rejestrowanych pojaz-
dów, od stycznia do końca czerwca 2021 w. 
było ich 3056, w analogicznym okresie roku 
2020 zarejestrowano 2592 pojazdy - wzrost o 
18%, a w roku 2019 (I półrocze) było ich 2875- 
wzrost o 6,3%.

Dwa Teatry na trzy lata w ZamościuDwa Teatry na trzy lata w Zamościu
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Premiera filmu Aleksandra Pietrza-
ka „Czarna owca” w niedzielę 8 
sierpnia rozpoczęła 22. edycję Let-

niej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. 
Film opowiada o rodzinie, w której tyl-
ko pozornie wszystko układa się jak na-
leży. Po projekcji z widzami zgromadzo-
nymi w Kinie „Skarb” spotkali się akto-
rzy - Arkadiusz Jakubik, Agata Różycka 
i Kamil Szeptycki - oraz sam reżyser. Do 
15 sierpnia w Zwierzyńcu widzowie zo-
baczą około 150 filmów polskich i zagra-
nicznych, z czego blisko 40 to produk-
cje pokazywane przedpremierowo. Te-
goroczny LAF to także spotkania z twór-
cami kina, koncerty i konkurs prelegen-
tów filmowych.

Po ubiegłorocznej tzw. hybrydowej 
formule wydarzenia ponownie w stoli-
cy Roztocza spotkają się miłośnicy kina. 
W programie Letniej Akademii Filmowej 
znajduje się prawie 40 produkcji pokazy-
wanych przedpremierowo, filmy polskie i 
zagraniczne, studyjne hity ostatnich mie-
sięcy, propozycje dla dorosłych i dla dzie-
ci. Łącznie około 150 filmów zobaczą wi-
dzowie w czterech salach kinowych. Tra-
dycyjnie także co wieczór o zmroku na 
dziedzińcu zabytkowego Browaru Zwie-
rzyniec odbędą się projekcje w ramach 
„Kina nocnego”. Nawiązując do idei „Aka-
demii” podczas wydarzenia nie zabraknie 
rozmów z artystami i konkursu prelegen-
tów filmowych. Dla fanów muzyki są trzy 
wieczorne koncerty, a dla miłośników od-
krywania świata - spotkanie z podróżni-
kami. Szczegółowy program jest dostęp-
ny na www.laf.org.pl

POROZMAWIAJMY  
O KINIE: GOŚCIE LAF

W tym roku do Zwierzyńca przyja-
dą tacy artyści, jak reżyserka Dorota Kę-
dzierzawska (cykl „Jestem” z najnowszym 
„Żużlem” i wykład masterclass), reżyser 
Magnus von Horn (z obsypanym nagro-
dami „Sweat”, „Intruzem” i dwoma krót-
kometrażowymi filmami), Maciej Boch-
niak (retrospektywa filmowa na czele z 
głośną „Magnezją” i mniej znanymi tytu-
łami), aktorka Roma Gąsiorowska (zoba-
czymy ją w „Amatorach” u boku artystów 
z niepełnosprawnością intelektualną), re-
żyser Maciej Barczewski i aktor Rafał Za-
wierucha (z przedpremierową projekcją 
„Mistrza”), aktorka i reżyserka Hanka Bru-

lińska (polska premiera „Maski” w jej re-
żyserii), reżyser Grzegorz Zariczny (z „Pro-
stymi rzeczami”), Łukasz Machowski i Ka-
tarzyna Machałek (spotkanie po projek-
cji dokumentów z cyklu „Prosto z Rozto-
cza”) i operator filmowy Grzegorz Hart-
fiel (z pierwszym w Polsce pokazem hin-
duskiego filmu, w którym odpowiada za 
zdjęcia).

Z twórcami rozmowy prowadzić bę-
dą tradycyjnie krytyk filmowy Łukasz Ma-
ciejewski, który w cyklu „Łukasz Macie-
jewski zaprasza” zaproponuje kilka do-
brych polskich produkcji (łącznie z przed-
premierowym pokazem „Mistrza” w reż. 
Macieja Barczewskiego) oraz dziennikarz 
filmowy i dyrektor artystyczny LAF Ry-
szard Jaźwiński.

150 FILMÓW w 16 CYKLACH

LAF to projekcje filmowe podzielo-
ne na cykle. W tym roku wybierzemy się 
w podróż na północ Europy, pokazując 
produkcje zebrane pod hasłem „Szwedz-
ki tygiel” (w tym cztery przedpremiery, 
m.in. oparty na faktach dramat Jespe-
ra Ganslandta „438 dni” o dwóch dzien-
nikarzach schwytanych w Afryce i oskar-
żonych o terroryzm). Zajrzymy „Pod wie-
żę Eiffla” (propozycje z kinowego obie-
gu ostatnich lat i miesięcy, w tym sie-
dem przedpremier), ale i przedpremiero-
wo zaproponujemy filmy „Prosto z Rozto-
cza” (mozaikowy obraz kobiet z Roztocza 
w „Dniu i nocy” – work in progress – oraz 
krótkometrażowy dokument „Jeden ma-
rzy, drugi nie”). W cyklu „Filmy w sieci” bę-
dzie okazja zobaczyć najlepsze europej-
skie i światowe produkcje, pokazywane 
w kinach studyjnych w minionym, nieco 
przedłużonym ze względu na pandemię 
sezonie (m.in. „Berlin Alexanderplatz”, 
„Na rauszu”, „Minari” czy „Niepamięć”). 
„W polskim obiektywie” z kolei polecamy 
zwłaszcza premierowy pokaz „Maski” w 
reż. Hanki Brulińskiej (eksperymentalna 
adaptacja opowiadaniaStanisława Lema) 
oraz produkcje już uznane, a rzadko do-
stępne, jak „Wieloryb z Lorino”, „Jestem 
REN” czy „Koncert balkonowy” - tragiko-
miczny obraz polskiego społeczeństwa w 
dobie pierwszego lockdownu.

Idąc z duchem czasu polecamy cykl 
„Młodzi duchem”, a w nim m.in. „Babcię 
szczęściarę” w reż. Sasie Sealy, o starszej 

pani z nowojorskiego Chinatown, któ-
rą po wizycie w kasynie odwiedzają gan-
gsterzy (polska przedpremiera).

Miłośnicy horrorów i thrillerów cze-
kają na cykl „Strachy na LAF-y”, w któ-
rym w tym roku pokażemy 22 tytuły, z 
czego większość nie miała jeszcze swo-
jej polskiej premiery. Zainteresować mo-
gą choćby „Anonimowe zwierzęta” (reż. 
Baptiste Rouveure) czy ekohorror „Ga-
ia” (reż. Jaco Bouwer) o sprawiedliwości 
i zemście za krzywdy wyrządzone Mat-
ce Ziemi.

Latem na Roztoczu odpoczywają ca-
łe rodziny, dlatego tradycyjnie dla naj-
młodszych widzów mamy kino „Król LAF”, 
a w nim projekcje ciekawych i wartościo-
wych, niebanalnych filmów. Pośród 21 ty-
tułów znajdują się przedpremiery: „Klub 
brzydkich dzieci”, holenderski film o de-
portacji dzieci uznanych na brzydkie, czy 
włoski „Mój brat ściga dinozaury” o rela-
cjach rówieśniczych i bracie z Zespołem 
Downa – oba filmy robią furorę na festi-
walach i w konkursach.

Na symboliczne zakończenie 22. od-
słony Letniej Akademii Filmowej pokaza-
ny zostanie obraz „Zło nie istnieje” – cze-
sko-irańsko-niemiecka produkcja nagro-
dzona  w ubiegłym roku Złotym Niedź-
wiedziem za najlepszy film na Berlina-
le (polska przedpremiera!). Reżyser Mo-
hammad Rasoulof pokazuje w nim cztery 
historie, które są wariacjami na temat mo-
ralności i kary śmierci, wolności jednostki 
w despotycznym reżimie.

ALL YOU NEED IS LAF

Podczas Akademii odbędzie się tra-
dycyjnie Konkurs Prelegentów Filmo-
wych. Nie zabraknie koncertów. Na na-
szej scenie na dziedzińcu Browaru Zwie-
rzyniec zagra i zaśpiewa słynna folko-
wa Orkiestra Świętego Mikołaja, w pro-
jekcie szymonmówi usłyszymy Szymona 
Żurawskiego, a wcześniej wystąpi niesza-
blonowy Sviatyj. Wiemy, że Zwierzyniec i 
Roztocze ściągają miłośników podróżo-
wania, pasjonatów pieszych wędrówek, 
przejażdżek rowerowych i spływów ka-
jakowych. Dla nich mamy spotkanie z Ar-
kadiuszem Winiatorskim i Olą Synowiec, 
którzy opowiedzą o pieszym pokonaniu 
Ameryk (czyli: Stones on Travel).

Szczegóły programu dostępne są 
na stronie internetowej www.laf.org.pl, 
poprzez którą można również kupować 
karnety na seanse. Pojedyncze bilety bę-
dą do kupienia w Zwierzyńcu od niedzie-
li 8 sierpnia. Nowy regulamin uczestnic-
twa w LAF jest także na stronie interneto-
wej. Nieliczne zmiany organizacyjne wy-
nikają z dbałości o naszego Widza i Go-
ścia – przestrzegamy zaleceń wynikają-
cych z tzw. pandemicznych obostrzeń sa-
nitarnych.

Letnia Akademia Filmowa jest festi-
walem, który odbywa się co roku latem 
w Zwierzyńcu na Roztoczu. Gromadzi mi-
łośników dobrego kina, ale i szerzej: ludzi 

szukających ciekawych wrażeń kultural-
nych. LAF to kino polskie i zagraniczne, 
fabularne i dokumentalne, krótko- i peł-
nometrażowe. To projekcje filmowe, ale i 
spotkania z twórcami kina, dyskusje, kon-
certy, warsztaty, wystawy, konkursy. To 
także spotkania przyjaciół i znajomych, 
którzy odliczają czas od sierpnia do sierp-
nia, żeby znowu spotkać się w Zwierzyń-
cu i doświadczyć tego, jak Kino łączy lu-
dzi, a przy okazji skorzystać z uroków Roz-
toczańskiego Parku Narodowego, który 
od czerwca 2019 roku jest na liście rezer-
watów biosfery UNESCO.

Organizatorem wydarzenia jest 
obecnie Fundacja Filmowa Warszawa.

Jaka jest ocena okresu przygotowaw-
czego Gryfa?

- Krótko mówiąc, jestem zadowolo-
ny. Razem z Damianem Koszelem mie-
liśmy do dyspozycji niemal wszystkich 
graczy, rozegraliśmy kilka wartościowych 
sparingów, a najważniejsze, że obyło się 
bez kontuzji. Z każdą godziną poziom ad-
renaliny wzrasta i żyjemy już sobotnim 
meczem ze Stalą Kraśnik. Początek ma-
my zresztą arcytrudny, bo w kolejną śro-
dę czeka nas pojedynek ze Startem Kra-
snystaw, a następnie wizyta przy KJ 8. Za-
czynamy więc ligę od wysokich schodów. 
Przed nami trudny sezon, a mówi się, że 
drugi rok po awansie jest prawdziwym 
sprawdzianem charakteru zespołu.

Jaki będzie cel sportowy gryfa w naj-
bliższym sezonie?

- Gramy o utrzymanie i nie ukrywa-
my tego. Na papierze Lublinianka, Świd-
niczanka, Huczwa, Kryształ, Start i Granit 
wyglądają na bardzo mocne. Nie odbie-
rałbym również szans Hetmanowi i Sta-
li,  które z każdą kolejką będą coraz groź-
niejsze. Do tego beniaminkowie, którzy 
będą chcieli pokazać, że nie awansowali 
przypadkiem. Na pewno liga będzie inna 
niż przed rokiem, gdy rozgrywki zdomino-
wała Tomasovia. Tym razem nie spodzie-
wam się, żeby któraś z drużyn wysforowa-
ła się mocno do przodu. Reasumując, w ta-
beli może być ciasno i każdy punkt będzie 
na wagę złota albo... utrzymania.

W porównaniu do minionego sezonu 
w Gryfie doszło jedynie do kosmetycz-
nych zmian...

- Tak, to prawda. Ze względu na obo-
wiązki zawodowe zrezygnowali z gry Da-
mian Dębicki i Patryk Gromek. Wcześniej 
natomiast opuścił nas Przemek Gałka. Do 
kadry dołączyli natomiast Hubert Sała-
macha (przyp. red – wypożyczony z Ome-
gi) i Rafał Tomasiak, który był wypożyczo-
ny do AMSPN Hetman Zamość. W porów-
naniu do zdecydowanej większości na-
szych rywali w Gryfie kadra jest stabilna, 
w czym zresztą upatruję wartości doda-
nej. Zresztą w przerwie letniej nie szukali-
śmy na siłę nowych graczy. Trenował z na-
mi przez pewien okres Dominik Skubisz, 
ale nie zdecydował się na angaż. W jed-
nym ze sparingów zagrał Damian Pupeć, 
ale i w tym przypadku nie doszło do pod-
pisania umowy. Kadra będzie więc niemal 
w stu procentach podobna do tej z ubie-
głego roku.

No właśnie, dużą jej część tworzą mło-
dzieżowcy... 

Niemal połowa naszych graczy to 
jeszcze piłkarska młodzież, ale już zapra-
wiona w boju i mocno charakterna. Para-
doksalnie fakt, że w ubiegłym sezonie nie 
załapaliśmy się do czołowej szóstki, wy-
szedł nam na dobre. W każdym meczu 
grupy spadkowej walczyliśmy o życie i 
dzięki temu zespół przywykł do boju. Nic 
tak nie hartuje drużyny jak nóż na gardle, 

a nasi młodzieżowcy w końcówce sezonu 
pokazali, że wytrzymują presję. Bywało i 
tak, że w wyjściowym składzie większość 
stanowili młodzieżowcy i naprawdę sta-
nęli na wysokości zadania. Trudno mi te-
raz zdradzać, jakie będą proporcje w naj-
bliższym sezonie, ale z pewnością u boku 
kilku doświadczonych graczy znajdzie się 
miejsce dla naszej ambitnej młodzieży. 
Nie patrzę nikomu w metrykę, na pewno 
będą grać najlepsi. Jako trener mogę się 
tylko cieszyć, że niemal wszyscy gracze 
postanowili zostać w Gryfie, bo to dobrze 
świadczy o atmosferze w klubie i szatni.

- Jak już mówiłeś, w sobotę o 17.00 in-
auguracja rozgrywek meczem ze Sta-
lą Kraśnik. Czego możemy się spodzie-
wać po Gryfie?

Wiemy, że Stal jest w przebudowie, ale 
z pewnością zobaczymy w Zawadzie wie-
lu graczy z trzecioligowym doświadcze-
niem. Spróbujemy przeciwstawić im ambi-
cję i determinację w dążeniu do celu. Oczy-
wiście będzie to musiało zostać podparte 
pewną grą w tyłach. Faworytem tego me-
czu będą goście, ale mogę zagwaranto-
wać, że charakteru nam nie zabraknie. Już 
dzisiaj zapraszam na sobotni mecz. Punk-
tów obiecać nie mogę, ale gwarantuję, że 
kibice zobaczą zespół z charakterem, wa-
leczny i pazerny na piłkę. Pokazaliśmy to 
już kilkukrotnie w ubiegłym sezonie i wie-
rzę, że tak będzie również i tym razem.

źródło: Gryf Gmina Zamość
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Szukam pracy jako opiekunka osobi-
sta osób starszych, doświadczenie i 

praktyka. Tel. 888 988 582

Szukam pracy jako opiekunka z do-
świadczeniem. Tel. 514 568 954

Hydraulik poszukuje zleceń. Tel. 729 
441 452

Tapicer, naprawa kanap, wersalek itp. 
Tel. 668 203 364

Osoby do koszenia trawy, kosa. Przyj-
mę od zaraz. Tel. 883 583 022

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

PRACA

KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU 
MOŻE BYĆ DO REMONTU

PŁACĘ GOTÓWKĄ TELEFON: 661 793 930

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

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

www.absolutio.pl. 

GABINET: MEDYCYNY PRACY / USG
lek. med. Beata Jagiełło

specjalista chorób wewnętrznych Specjalista medycyny pracy

Godziny przyjęć:  wtorek / środa / czwartek 15.30 - 17.00

Tel. 574 556 553

GABINET: NEFROLOG / USG
lek. med. Renata Budzyńska-Nosal

specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog

Godziny przyjęć: Poniedziałek: 16.00 - 18.00, Sobota 10.30 - 12.30

Tel. 791 444 578

ul. Młodzieżowa 6, Zamość
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZĄ REZERWACJĘ TELEFONICZNĄ

MEDYCYNA PRACY  •  USG  •  NEFROLOG

http://www.absolutio.pl/


SPRZEDAM
Dom z zabudowaniami gosp., na 2 ha 

na działce lub mniejszej w miejsco-
wości Zubowice kol. Wszystkie media, 
cena do uzgodnienia tel. 727 736 614

Działkę budowlaną 8ar, rekreacyjna 
80ar, w zarzeczu 67. Tel 608 074 175

Działkę 10 ar z domem mieszkalnym 
w Izbicy, przy ośrodku zdrowia tel. 

579 860 368

Gospodarstwo 3ha współwłasność, 
Grabowiec. Tel. 537 809 803

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

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

KUPIĘ 
Pilnie kupię małą kawalerkę na parte-

rze, tel. 609 510 301 

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 mieszkanie. 
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
Oferuje stancje dla pracujących. Tel. 

733 852 208

Poszukuję domu do wynajmu, Zamość 
lub okolice. Tel. 697 317 790

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

Wynajmę kawalerkę, Zamość. Tel. 
537 996 979

Wynajmę pół domu.  
Tel. 576 096 755

Wynajmę garaże, Sitaniec. Tel. 576 
096 755

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.

M3 na Nowym Mieście wynajmę. Tel. 
887 688 944

1 pokojowe mieszkanie w Zamościu, ul. 
Hrubieszowska. Tel. 84 639 81 87

Wynajmę pokój jednoosobowy, c. 650 
zł, Nowe Miasto. Tel. 516 055 166

Wynajmę oficynę w Zamościu, tel. 
669 656 114

Poszukuję kawalerkę bez mebli. Tel. 
537 710 508 

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

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

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

wej, cena najmu – 1100 (do negocjacji) 
+media, czynsz płaci właściciel, wyma-
gana kaucja 1000 zł. Tel. 602 802 212

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

609 204 222

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

662 475 848 

Wynajmę M3. Tel. 514 933 974

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

Tel. 608 646 753

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

obok Hop Stop. Tel. 697 062 609

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

mościa. Tel. 501 014 692 

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

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

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

tel. 600 265 531 (po 15:30)

Stancja dla uczennic. Tel. 510 518 559

Do wynajęcia 1 pokój + kuchnia + 
łazienka, 30m2. Stancja lub dla 

osoby samotnej. Tel. 533 939 3030me-
blowaną kawalerkę 30m2, ul. Orzeszko-
wej (blok 4-pietrowy). Tel. 602 802 212

ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie 45m2 piętro 1, 

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

ODDAM
Oddam działkę rekreacyjną za symbo-

liczną cenę

 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 185 
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:

NIERUCHOMOśCI

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Części samochodowe Syrena, 
Warszawa, fiat 126. Tel. 608 

074 175

Śrutownik na kamienie 30cm 
z silnikiem lub bez. Tel 84 638 

65 45

Koła kompletne 13 do golfa –, 
cena 50zł/szt. Tel. 84 638 65 45

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-rzędową, stan bdb. Tel. 501 

122 568

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

790 888 994

Sprzedam betoniarkę 150 l oraz 
silnik elektryczny. Tel. 517 

732 156

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

mało używany. Tel. 660 358 211

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 koli-
zji. Tel. 793 061 934

Sprzedam Mercedes 124D, czar-
ny, pojemność 2000, diesel, 

hak holowniczy, 1991 r., 45 tys. zł. 
Tel. 510 831 706

Przyczepka samochodowa na re-
sorach, stelaż, plandeka – bez 

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

Spojler płaski, szerokość moco-
wania 117. Tel. 790 534 473

Sprzedam śrutownik mały na 
kamienie, szatkownica na ka-

pustę, brony “trójki”, opony uży-
wane wielosezonowe 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, 
Warszawa, 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 jednym 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., Ure-
dbstein 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 dokumen-

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

Przyczepa Bruns 3,5 t, niemiec-
ka, sprzedam lub zamienię na 

wóz-platforma. Tel. 515 796 951

Opielacz 3-rzędowy, przetrzą-
saczo-zgrabiarka, 7-rzędo-

wa, kultywator 11-łapowy, cyr-
kulatka, solidna z daszkiem. Tel. 
515 796 951

Części do Kamaza, nowe i uży-
wane. Tel. 602 180 912

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

106 797

Rozrzutnik do nawozu zacze-
piany do ciągnika, lejowy. Tel. 

722 100 734

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

Seat Ibiza 2002r., poj. 1.2 l., ba-
gażnik na rowery – nowy. Tel. 

505 533 878

Pług 2-skibowy. Tel. 792 516 055

Ursus C360, pług trójka, kul-
tywator, brony, kos do na-

wozu. 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 Suzuki 
2.5 KM4-SUV, serwis 2012r. Tel. 

662 322 768

Sprzedam przetrząsarko-zgra-
biarkę 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 

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

602 180 9

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

394 372

Sortownik mały na kamienie. 
Tel. 536 772 779

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

Rozrzutnik do nawozu KOS. Tel. 
536 772 779

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

Sprzedam Toyotę Auris 1,4 diesel 
2007. Najmniejsze zużycie pali-

wa. Tel. 665 225 697

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

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

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

dziądzki 16 łap. Tel. 501 122 568  

Bagażnik samochodowy 300zł. 
Tel. 84 638 59 08

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

100 734

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

508 079 632

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

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

522 079

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

522 079

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

522 079

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

289 258

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

289 258

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

ne, cena do uzgodnienia. Tel. 665 
225 697

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

719 277

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

mościa. Tel. 694 887 911

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

796 951

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

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

Zamienię 42 - metrowe 
mieszkanie na mniejsze. 

Parter, własnościowe, 
bez zadłużenia. Może być 

komunalne do 30 m2.  
Tel. 790 888 978



SPRZEDAM
Sprzedam grobowiec dwuo-

sobowy, ul. Peowiaków. Tel. 
730 004 404

Drewno rozpałkowe, huśtawki 
ogrodowe, tel. 608 074 175

Dwa regały pokojowe po 250 
zł, 2 fotele po 50zł tel. 84 638 

59 08

Dwie nowe kołdry z pierza po 50 
zł tel. 84 638 59 08

Zegar ścienny “Metron” w 
drewnianej obudowie, 150 zł 

tel. 84 638 59 08

Cyrkulatka z silnikiem 2,2kW, 
2800 oobr./min, przewód 

30mb, piła widia. Cena do uzgod-
nienia tel. 84 638 59 08

Rolki nr 43, cena 40 zł, tel. 579 
077 696

Mikrofalówkę i sokowirówkę 
tel. 513 042 729

Wózek towarowy ręczny, do 
250kg, 390 zl. Tel. 84 638 

65 45 

Sprzedam eska sieczkarnię, kier-
at. Tel. 694 276 170

Parnik węglowy 60l, mało uży-
wany, 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 
Płonka. Tel. 513 042 729

Knijówka czeska 584 z lunetą 
Meopta od 3 do 12x50, krzyż 

podświetlany. Tel. 604 281 010

Sztucer angielski BSA kal. 7x64, 
Luneta 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 
ogrodowe. Tel. 608 074 175

Sprzedam chodzik, rower, 
telewizory, silnik duży, kosiar-

ka spalinowa, piła na prąd, szafy, 
wózek inwalidzki, brusy łopatowe 
za ½ ceny, drzewo opałowe liści-
aste. 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 re-
habilitacyjny, nowy, c. 4500 do 

negocjacji. Tel. 668 832 425

Beczkę na wodę o pow. 0,50 ha 
w Jarosławcu, gm. Sitno, cena 

do uzgodnienia. 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 
używane, 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 hydrau-
liczne. 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, 
bawełna. 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, drz-
wi 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 
stanie technicznym, sz. 2 m. 

Tel. 698 833 604

Rower 3-kołowy z napędem 
elektrycznym, 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, ka-
bel siłowy, cyrkularka. Tel. 507 
639 018

Rower dziecinny do lat 10, stan 
dobry, 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 foteli, 
łóżeczko dziecięce, biurko. Tel. 

664 454 930

Gra stołowa “Piłkarze”, row-
er góral, wózek dziecięcy. Tel. 

664 454 930

Sokowirówka, serwis por-
celanowy do kawy – 12 osób. 

Tel. 664 454 930

Sprzedam obornik od koni na dz-
iałki 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 naroż-

na. TANIO. Tel. 603 962 136

Sprzedam fasolę i orzechy 
włoskie oraz piecyk elektryc-

zny. Tel. 84 638 104

Rowery 2 szt., jeden 250 zł, dru-
gi – 450 zł. Tel. 608 074 175

Dwa regały pokojowe z szafa-
mi 2-drzwiowymi, 4 fotele, 4 

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

Bagażnik samochodowy, zestaw 
podtynkowy “Grohe”+ grzejnik 

łazienkowy. Tel. 84 638 59 08

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

638 59 08

Łóżko z materacem, wym. 
200x160x25 cm. Tel. 84 638 

59 08

Rower typu Agat lub inny, koła 
24”, sprawny. Tel. 84 639 48 07

Sprzedam kanapę narożną z 
funkcją spania, 1150, tel. 605 

554 777

Kanapa 4 osobowa + fotel 2950 
zł, tel. 605 554 777

Wersalka rozkładana praw-
ie nowa, tanio. Wirówka do 

bielizny do pralki Frani, beczki sta-
lowe na wodę lub paliwo, 3 szt. 
200-litrowe. Tel. 602 180 912

Wersalkę, nowa, z dobrych ma-
teriałów. Tel. 602 247 516

Wózek gospodarczy większy. 
Tel. 602 362 609

Namiot 4-osobowy, c. 50 zł. Tel. 
519 106 797

Zawiesia linowe hak 16t, dł. 120 
–180 cm 2 i 4 hakowe, stan 

bdb. Tel. 509 945 093 

Telewizor Sony Bravia 43 cale, 
cena 500 zł. Tel. 606 626 675

Imadło sprawne, cena 150 zł. Tel. 
530 486 525

Rowery różne, sprawne, szt. 
10, cena 100 zł/szt. Tel. 530 

486 525

Pralki automat szt. 3, sprawne, 
cena 300 zł/ szt. Tel. 530 486 

525

Szafa dwudrzwiowa, komoda 
z witryną i nadstawkami oraz 

stół. Tel. 504 702 287

Kinkiet mosiężny na dwie żarów-
ki, 70 zł. Tel. 516 898 477

Spodnie ze skóry naturalnej, 
czarne, nowe, r. 176/80, 110 zł, 

Tel. 516 898 477

Gilotyna do cięcia blachy na sol-
idnym stoliku, 185 zł. Tel. 84 

638 65 45

Sprzedam stół i 4 krzesła, stan 
bdb. Tel. 519 448 338

Sprzedam wersalkę stan dobry. 
Tel. 797 387 864

Wózek towarowy nowy, 420 zł, 
cały wózek złomu gratis. Tel. 

84 638 65 45

Kredens kuchenny, drewniany, 
rzeźbiony, stan bdb. Tel. 607 

934 520

Łóżko białe podwójne, sypial-
niane. Tel. 607 934 520

Znaczki pocztowe, monety, w 
tym srebrne. Tel. 516 898 477

Radioodtwarzacz samocho-
dowy+ głośniki, 70 zł. Tel. 516 

898 477

Magnetowid Video Sony stereo, 
cena 100 zł. Tel. 516 898 477

Pompę do brudnej wody, cyrku-
larkę. Tel. 608 074 175

Materac przeciwodleżynowy z 
pompką. Tel. 730 004 404

Chodzik – balkonik rehabilitacy-
jny, aluminiowy, lekki, nowy i 

wózek inwalidzki mało używany. 
Tel. 730 004 404

Sprzedam silnik elektryczny 
oraz betoniarkę 150l. Tel. 503 

005 366

Sprzedam kierat – zabytek. Tel. 
692 796 377

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

898 477

Drzwi wewnętrzne pełne i osz-
klone, nieużywane, 40 zł/szt. 

Tel. 516 898 477

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

004 404

Wersalkę+2 fotele (stan dob-
ry) oraz łóżko dębowe jed-

noosobowe. 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

Pompa do wody brudnej 
zanurzeniowa, 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 
ogrodowe. Tel. 608 074 175

Dwa brusy suche z czereśni, oś z 
kołami, udźwig 6 ton. Tel. 727 

325 709

Cyrkularka 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

ZWIERZĘTA
Rodziny pszczele, Polanówka tel. 

607 413 029

Sprzedam dwie krowy wysoko-
cielne - 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

KUPIĘ
Kupię maszynę do szycia “Sin-

ger”, 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 wie-

czorem. Tel. 507 955 372

Kupię odznaczenie PCK „Kryszta-
łowe Serce” Tel.   512 276 720

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

srebra tel. 512 276 720

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

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

Płyty winylowe.  
Tel. 607 187 807

Drzwi zewnętrzne używane w 
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 podło-
kietnikami. Tel. 609 510 301

INNE
Kanapa 2-osobowa – oddam za 

darmo. Tel. 600 790 097

Odstąpię 30 skrzydeł okiennych i 
6 drzwiowych z rozbiórki, 500 zł. 

Tel. 84 627 00 61

Przyjmę używaną pralkę, nie mam 
za co kupić. Tel. 695 958 316

Zlecę wykonanie utwardzenia w 
garażu, Zamość. Tel. 793 061 934

Przyjmę ziemię, Zamość ul. Brzo-
zowa. 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 telewiz-
or w dobrym stanie, pralkę. nie 

mam za co kupić. Tel. 695 958 316

Oddam kanapę bardzo dobry stan, 
wersalkę jednoosobową. Tel. 604 

657 091

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

iczną opłatę. Tel. 84 538 95 22

Przyjmę używaną wieżę na płyty. 
Tel. 695 958 316

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

Oddam gruz z betonu, ok. 6m3. 
Tel. 500 449 770
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #32, 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

A trakcyjną  nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #30: „Kąpiel w Bałtyku””, ufundo-
wał hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pani Anna Kępińska  
z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać do 17 sierpnia 2021 roku 

w punkcie informacyjnym hipermarketu E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefa-
na Wyszyńskiego 13.


