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W  ostatniej chwili organi-
zatorzy musieli odwołać stawkę 
drobiu, z  powodu wybuchu pta-
siej grypy w  regionie zamojskim 
i  zakazu wydanego przez Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii 
w Zamościu.

Swoje okazy prezentowa-
ły dwa zamojskie kluby: Ogólno-
polski Klub Hodowców Gołębi Za-
mojskich i Innych Ras Wysokolot-
nych i Ogólnopolski Klub Hodow-
ców Orlika Lubelskiego .

Wręczono puchary i  wy-
różnienia za zwycięstwo w po-
szczególnych kategoriach ras 
gołębi, a także puchary za naj-
lepsze kolekcje w rasach:

• Kolekcja w rasie Zamojski krót-
kodzioby: 1. Waldemar Kawka, 

2, w rasie Mikołajowski Walde-
mar Górski, 3. Edward Wasil,

• Kolekcja w  rasie Zamojski 
w barwie Żółty pstry: 1. Zuzan-
na Kudyba, 2. Janusz Rak, 3. 
Wojciech Kudyba,

• Kolekcja w  rasie Zamojski 
w barwie Czarny pstry: 1. Woj-
ciech Kudyba, 2. Emanuel Jano-
szczyk, 3. Marcin Burzawa,

• Kolekcja w  rasie Zamojski 
w  barwie Czerwono pstry: 1. 
Janusz Rak, 2. Wojciech Kudy-
ba, 3. Marek Kolinski,

• Kolekcja w  rasie Zamojski 
w  barwie Niebieski pstry: 1. 
Marcin Burzawa, 2. Mariusz 
Cwynar, 3. Andrzej Misiak,

• Kolekcja w  rasie Roztoczański 
wysokolotny: 1. Mariusz Cwy-

nar, 2. Waldemar Kawka, 3. Ma-
rek Kolinski,

• Kolekcja w rasie Orlik Lubelski: 
1. Sławomir Madej, 2. Roman 
Wit, 3. Mariusz Wojtowicz,

• Kolekcja w  rasie Mikołajowski: 
1. Sławomir Karpiuk, 2. Paweł 
Paluch, 3. Marcin Burzawa,

• Kolekcja w rasie Sroka Krakow-
ska: 1. Stanisław Gas, 2. Stani-
sław Kuryś, 3. Krzysztof Czar-
necki,

• Kolekcja w rasie Loczek: 1. Ed-
ward Wasil, 2. Stanisław Kuryś, 
3. Marcin Gil,

• Kolekcja w  rasie Chiński go-
łąb: 1. Andrzej Burda, 2. Mikołaj 
Długosz, 3. Michał Burda.

Ogólnopolski Klub Hodowców 
Gołębi Zamojskich i Innych Ras 
Wysokolotnych ogłosił podsu-
mowanie lotów z 2022 roku.

W kategorii Zamojskie wyso-
kolotne młode stado nagrodze-
ni zostali: Łopuszyński Mirosław, 
Bartmański Daniel, Bartmański 
Leszek. Najlepsi Lotnicy w tej ka-
tegorii to: Łopuszyński Mirosław, 
Bartmański Daniel oraz Kawka 
Waldemar.

W  kategorii Zamojskie wy-
sokolotne młode nagrodzeni zo-
stali: Rak Janusz, Stawarski Ma-
rek oraz Łopuszyński Mirosław. 
Najlepsi lotnicy w  tej kategorii 
to: Łopuszyński Mirosław, Rak Ja-
nusz, Stawarski Marek.

W kategorii Roztoczański wy-
sokolotny dorosły najlepiej oce-
nieni hodowcy i  najlepsi lotnicy 
to: Bżdziuch Marek i  Misiak An-
drzej.

W kategorii Roztoczański wy-
sokolotny młode natomiast: Mar-
dal Tomasz i Bżdziuch Marek.
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Po kolędzieSkrzydlate piękności

Z Perecem w dawnym Zamościu

Nie dbaćNie dbać o bilet? o bilet?

Stół nakryty białym obru-
sem, krucyfiks i dwie zapa-
lone świece, woda święco-

na i kropidło - to główne przed-
mioty, które powinny znaleźć się 
na stole podczas wizyty duszpa-
sterskiej, aby pomóc w  modli-
twie. „Wizyta duszpasterska jest 
po to, aby ksiądz dokonał błogo-
sławieństwa dla domu, poświę-
cenia domu oraz poznania swo-
ich parafian” mówi ksiądz Sylwe-

ster Zwolak, rzecznik praso-
wy diecezji zamojsko-luba-

czowskiej. W  naszej diece-
zji nie ma żadnych zapisów 

na wizytę duszpasterską. 
Księża odwiedzają każdy dom, 
do którego zostają zaproszeni. 
Na przestrzeni ostatnich lat nie 
widać, aby przyjmujących księ-
dza „po kolędzie” było mniej lub 
więcej. Liczba utrzymuje się ra-
czej na stałym poziomie, zresztą 
podobno księża nie prowadzą 
żadnych statystyk z  tym zwią-
zanych. Ksiądz Zwolak zapyta-
ny o  to czy była „kolęda”, która 
szczególnie zapadła mu w  pa-

mięci, odpowiada: „Najbar-
dziej zapamiętaną przeze mnie 
wizytą duszpasterską była ta, 
podczas której obecni byli wszy-
scy domownicy. Tego dnia dzie-
ci nie poszły do szkoły a  rodzi-
ce do pracy, ponieważ spotkanie 
z księdzem było dla nich czymś 
tak ważnym”.

Jednak podczas wizyt dusz-
pasterskich dochodzi czasami też 
do przykrych sytuacji. Pani Anna, 
mieszkanka Zamościa relacjonu-
je: „jestem osoba wierzącą, więc jak 
co roku postanowiłam przyjąć księ-
dza „po kolędzie”. Mam w domu fi-
gurkę Moai (posąg z Wyspy Wiel-
kanocnej, przyp.red.). Ksiądz spoj-
rzał na figurkę powiedział, że mam 
w  domu bożka i  nie chciał przyjąć 
ode mnie ofiary na Kościół. Było mi 
bardzo przykro.”

Wizyta duszpasterska to 
przede wszystkim chęć poznania 
parafian podczas krótkiej rozmo-
wy, ale nie można nie wspomnieć 
na temat składanych podczas wi-

zyty „ofiar” czyli tzw. „koperty”. 
Ksiądz Zwolak zaznacza, że „ze-
brane podczas wizyty duszpaster-
skiej środki w całości przeznaczone 
są na utrzymanie parafii”. Niechęt-
nie jednak rozmawia o zebranych 
kwotach. Mówi natomiast, że „im 
bardziej związani z kościołem pa-
rafianie, tym ofiara jest hojniejsza”.

Według księży, gdy ktoś nie 
przyjmuje kolędy jest to ważny 
sygnał o odłączeniu takiego do-
mu od Kościoła Katolickiego.

Każdego miesiąca kontrole-
rzy MZK w Zamościu wy-
pisują około stu manda-

tów za przejazd autobusem bez 
ważnego biletu.

Kary za brak biletu w komu-
nikacji miejskiej już dawno prze-
stały być symboliczne. Obecnie 
mandat w Zamościu wynosi 205 
zł. Jeśli mandat opłacony zosta-
nie w ciągu 7 dni od wystawie-
nia opłata zmniejszona jest do 93 
zł. W tej chwili żaden z pasażerów 
nie może mieć problemów z zaku-
pem biletów. Bilety sprzedają kie-
rowcy w autobusach, kasa głów-
na, sklepy, dostępny jest e-bilet 
w formie abonamentu miesięcz-
nego, kwartalnego lub semestral-
nego. Mimo to, wciąż nie brakuje 
osób, które jeżdżą komunikacją 
miejską „na gapę”.

„Gapowicze” na różne spo-
soby tłumaczą brak ważnego bi-
letu. „Często zrzucają winę na kie-
rowcę, mówiąc, że źle sprzedał bi-
let, próbują tłumaczyć, że tak na-
prawdę mają bilet tylko nie mogą 
go w tej chwili znaleźć lub że kon-
trolerzy zbyt szybko wsiedli i nie 
zdążyli biletu skasować” mówi pa-
ni Agnieszka, kasjerka pracująca 
w MZK. W takich sytuacjach pra-
cownicy MZK w kanarkowych ka-
mizelkach zmuszeni są wypisać 
mandat. „Za nieopłacenie manda-
tu grożą poważne konsekwencje. 
Jeśli mandat nie zostanie opłacony 
w ciągu trzech miesięcy przekazuje-
my sprawę do firmy windykacyjnej 
a ta podejmuje kolejne kroki” infor-
muje pani Agnieszka.

„Jeśli po dwukrotnym nieuisz-
czeniu mandatu po raz trzeci zosta-

niemy przyłapani na jeździe bez bi-
letu mamy do czynienia z tzw. szal-
bierstwem czyli zachowaniem sko-
rzystania ze świadczenia lub usłu-
gi bez zamiaru zapłaty. Jest to wy-
kroczenie z art 121 Kodeksu wykro-
czeń, za które grozi kara ogranicze-
nia wolności, aresztu bądź grzyw-
ny do kwoty 5 tys. zł” mówi st. asp. 
Katarzyna Szewczuk z KMP w Za-
mościu. Policjanci w takich sytu-
acjach kierują wniosek o ukaranie 
do sądu.

Chyba warto jednak wydać 
kilka złotych na bilet i oszczędzić 
sobie gorzkich konsekwencji jaz-
dy „na gapę”?

W  grudniu 2022r. pre-
zydent Andrzej Du-
da podpisał noweliza-

cję ustawy „Prawo o ruchu dro-
gowym”. Marszałkowie woje-
wództw przygotowują się do 
zmiany stawek po tym, jak rząd 
przerzucił ten obowiązek z  Mi-
nisterstwa Infrastruktury na sa-
morządy. Opłaty w  całej Pol-
sce będą takie same. Noweliza-
cja wprowadzi zmiany w cenach 
egzaminów na prawo jazdy, za-
równo w  części teoretycznej 
jak i praktycznej. Obecnie opła-
ta za egzamin teoretyczny ka-
tegorii B, czyli na auto osobowe 
(co stanowi 80-90 % wszystkich 
egzaminów), wynosi 30 zł, na-
tomiast egzamin praktyczny to 
koszt 140 zł. „Trzeba pamiętać, 
że WORDy są jednostkami samo-
finansującymi się a ostatnią pod-
wyżkę mieliśmy w 2013 roku. Sa-
mi musimy opłacić wynagrodze-
nia egzaminatorów, pracowni-
ków oraz utrzymać majątek fir-
my, do którego należą budyn-
ki, place, samochody, a  te z  ko-
lei wraz z  użytkowaniem tracą 
na wartości” mówi Marcin Kulig, 
dyrektor zamojskiego WORDu.

Podwyżki wejdą w życie jesz-
cze w pierwszej połowie roku.

Pomimo wydatków, z  wyjąt-
kiem roku pandemii, zamojski 
WORD ma dodatni wynik finanso-
wy.W tym roku planuje zakup cią-
gnika siodłowego (tira), ponieważ 
do tej pory korzystał z wynajmu. 
Koszt tej inwestycji 700 tys. zł. 

Wydatki na wynagrodzenia 
dla pracowników praktycznie nie 
zmieniły się przez 10 lat „Warunki 
zaproponowane w 2013 roku miały 
zapewnić swobodę pracy ale rów-
nież miały być czynnikiem antyko-
rupcyjnym. Wtedy było to 3 tys. zł 
podstawy dla egzaminatora jednej 
kategorii. Dziś jest to najniższa kra-
jowa.W  gestii marszałka i  sejmiku 
województwa będą podwyżki dla 
egzaminatorów o około 30 %. Chce-
my przyjąć też maksymalną stawkę 

za egzamin teoretyczny, kategorii B, 
tj. 50 zł i egzamin praktyczny 200 zł” 
dodaje dyrektor Kulig.

Pojawi się też możliwość 
przekazywania z  budżetów wo-
jewództwa dotacji dla WORDów 
na realizację zadań publicznych 
w  wysokości 50 % działalności 
ośrodka. Ale pamiętajmy, że mar-
szałkowie województw mają na 
utrzymaniu drogi, szkoły i  inne 
jednostki publiczne.

W  mediach gorąco dyskutu-
je się na temat rzekomej wymia-
ny prawa jazdy bezterminowego, 
które ma być płatne i wynosić 100 
zł. Zamojski Wydział Komunikacji 
informuje, że „jeszcze nie ma żad-
nych procedur z  tym związanych 
i  do roku 2028 na pewno nie bę-
dzie obowiązku wymiany odpłat-
nej prawa jazdy na nowe”.

W dniach 21-22 stycznia odbyła się XII Zamojska Wystawa Go-
łębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, zorganizowana przez 
Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych 

i Drobiu Ozdobnego w Zamościu. W wystawie uczestniczyło 48 ho-
dowców, którzy zaprezentowali 610 gołębi rasowych w  32 rasach. 
Dodatkowo w  10 wolierach prezentowanych było około 200 gołę-
bi wysokolotnych: zamojskich, roztoczańskich wysokolotnych i orli-
ków lubelskich. Na wystawie najwięcej było gołębi: zamojskich – 160, 
roztoczańskich wysokolotnych – 100, zamojskich krótkodziobych – 
30, orlików lubelskich - 55, oraz 255 gołębi innych ras.

Egzaminy na „prawko”Egzaminy na „prawko” podrożeją podrożeją

Książnica Zamojska zapra-
sza w  czwartek 2 lutego 
o 16.00 na spotkanie z dr. 

Markiem Tuszewickim, histo-
rykiem, jidyszystą, adiunktem 
w  Instytucie Judaistyki Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego.

Dr Tuszewicki jest redak-
torem naukowym tomu wspo-
mnień I. L. Pereca „Mgliste lata 
dzieciństwa. Wspomnienia z  Za-
mościa”. To wyjątkowa książka, 

w  której Perec przedstawił lata 
swojego dzieciństwa i  młodości 
spędzone w Zamościu i w Szcze-
brzeszynie. Autor opisuje warun-
ki życia w  czasie zaborów i  po-
wstania styczniowego. Niezwy-
kła relacja prowadzona z  per-
spektywy żydowskiego chłop-
ca zawiera nie tylko aspekt hi-
storyczny, ale również społecz-
no - kulturowy, który z  pewno-
ścią zainteresuje mieszkańców 

Zamościa. „Mgliste lata dzieciń-
stwa. Wspomnienia z  Zamościa” 
to pierwsze polskie tłumaczenie, 
wcześniej tekst ukazał się w  ji-
dysz w 1913r. 

Spotkanie i  rozmowę ze 
znawcą tematu poprowadzi Bar-
tłomiej Miernik, krytyk teatralny, 
reżyser. Przed spotkaniem będzie 
możliwość zakupu książki w pro-
mocyjnej cenie. Wstęp na spotka-
nie jest wolny.



Spółka TBS Zamość zamie-
rza wybudować dwa bu-
dynki mieszkalne wielo-

rodzinne przy ul.Wyszyńskie-
go w Zamościu, W nowych blo-
kach będzie mogło zamieszkać 
aż 113 rodzin w nowocześnie za-
projektowanych mieszkaniach 
zlokalizowanych na czterech 
kondygnacjach wraz z częścią 
usługową na parterze.

Zarząd TBS Zamość już zło-
żył wniosek o ustalenie lokaliza-
cji tej inwestycji w trybie specu-
stawy mieszkaniowej. Już w naj-
bliższej Sesji Rady Miasta Zamość 
rozstrzygną się losy inwestycji. To 
czy TBS Zamość zrealizuje inwe-
stycję zależy więc od radnych 
miasta Zamość.

Autorem projektu architek-
tonicznego budynków jest to-
maszowskie Biuro Inżynierskie 
Matej&Matej.
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Nowe Mieszkania dla 113 rodzin Bon turystyczny traci ważność

Dołożą do pieca

O dotację, która dla osób fi-
zycznych wynosi do 60% kosz-
tów wykonania zadania (mak-
symalnie 6 000 zł), może ubie-
gać się właściciel, współwłaści-
ciel albo użytkownik wieczysty 
budynku lub lokalu mieszkalne-
go położonego na terenie Za-
mościa. Przedsiębiorcy mogą li-
czyć na dotację w  wysokości do 
40% kosztów (maksymalnie 4 
000 zł). Na realizację tego zada-
nia w 2023 r. zabezpieczono kwo-
tę 360 tys. złotych.

Dotacja obejmuje pokrycie 
kosztów demontażu starego 
urządzenia (które należy zezło-
mować), zakupu i montażu no-
wego kotła albo podłączenie 
do miejskiej sieci ciepłowni-
czej. Dofinansowaniu nie pod-
lega  np. zakup przenośnych 
urządzeń grzewczych, wyko-
nanie prac projektowych, wy-
miana wewnętrznej instala-
cji c.o., wymiana starego urzą-
dzenia gazowego na nowe ga-
zowe.

Szczegółowe informa-
cje znajdują się w  Regulaminie 
udzielania dotacji, dostępnym:

• na stronie internetowej 
miasta Zamość w  dziale 
Ogłoszenia i komunikaty

• w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Za-
mość w  zakładce Informa-
cje o środowisku → Wnioski

Można tam także znaleźć 
wzory wniosków. Informacji za-
interesowanym mieszkańcom 
udzielają pracownicy Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miasta Za-
mość – tel. 084 677 23 60 i  084 
677 24 31.

Równocześnie przypomina-
my, że w  uchwale antysmogowej 
(Uchwała nr XXIII/388/2021 Sej-
miku Województwa Lubelskie-
go z dnia 19 lutego 2021 r. w spra-
wie wprowadzenia na obszarze 
województwa lubelskiego ogra-
niczeń i  zakazów w  zakresie eks-

ploatacji instalacji, w  których na-
stępuje spalanie paliw)  wprowa-
dzono terminy wymiany urzą-
dzeń grzewczych. Został określo-
ny maksymalny czas na wymianę 
starego kotła węglowego do dnia:

• 31 grudnia  2023  r. - kotły 
bezklasowe oraz kotły klasy 
1 i  2 wg normy PN-EN 303-
5:2012;

• 31 grudnia 2026 r. - kotły kla-
sy 3 i 4 wg normy PN-EN 303-
5:2012;

• 31 grudnia 2029 r. - kotły kla-
sy 5 wg ww. normy.

Stare urządzenia należy wy-
mienić na kotły 5 klasy wg nor-
my PN-EN 303-5:2012 posiadają-
ce certyfikat Ecodesign (zgodny 
z wymaganiami ekoprojektu) al-
bo inne ekologiczne i niskoemi-
syjne źródło ogrzewania.

Wzorem lat ubiegłych Prezydent Miasta Zamość ogłosił na-
bór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę starych 
systemów grzewczych w budynkach położonych na tere-

nie miasta Zamość. Wnioski te będzie można składać od 1 lutego do 
15 lutego 2023 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Za-
mość, ul. Rynek Wielki 13 (parter Ratusza).

Do tej pory do przedsiębiorstw 
turystycznych oraz organizacji po-
żytku publicznego w całej Polsce 
z tytułu płatności Polskim Bonem 
Turystycznym trafiły już blisko 3 mld 
zł. A to jeszcze nie koniec, bo dzię-
ki przyjętej we wrześniu 2022 ro-
ku nowelizacji ustawy o Polskim 
Bonie Turystycznym, ze świadcze-
nia można korzystać aż do końca 
marca 2023 r. Przedłużenie termi-
nu obowiązywania programu jest 
dodatkowym wzmocnieniem eko-
nomicznym branży turystycznej, 
szczególnie sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw, których sy-
tuacja ekonomiczna nie powróciła 
do stanu sprzed restrykcji obowią-
zujących w okresie stanu zagroże-
nia epidemicznego oraz stanu epi-
demii, i którym konflikt w Ukrainie 

dodatkowo utrudnił odbudowę ru-
chu turystycznego. Nadal jest grupa 
osób, która nie skorzystała z przysłu-
gującego im świadczenia lub nie wy-
korzystała w całości przysługujących 
środków i właśnie teraz chętnie do-
finansuje w ten sposób zimowy wy-
poczynek. 

Liczba dzieci z województwa 
lubelskiego, którym przysługuje 
Bon Turystyczny wynosi 370  534. 
Do grudnia 2022 r. mieszkańcy re-
gionu zrealizowali płatności bonem 
na kwotę 142 830 040 zł. Program 
wciąż trwa – jego ważność upływa 
31 marca 2023 roku, a w puli nadal 
pozostają środki, które mogą być 
wsparciem wyjazdowych budże-
tów podróżujących rodzin i magne-
sem do zainteresowania się okolicz-

nymi atrakcjami turystycznymi. We-
dług danych z grudnia 2022 r. sza-
cuje się, że mieszkańcy z wojewódz-
twa lubelskiego mogą wykorzystać 
jeszcze 47  130 209 zł dostępnych 
w bonach. 

Termin obowiązywania progra-
mu upływa w marcu tego roku, be-
neficjenci mogą opłacić nim jednak 
także zaliczki na wyjazdy, które od-
będą się w terminie późniejszym, 
nawet w trakcie majówki czy kolej-
nych wakacji – ważne jest to, aby 
płatność bonem nastąpiła do dnia 
31 marca 2023.

Polski Bon Turystyczny można 
wykorzystać w ponad 28 tysiącach 
miejsc w całej Polsce. Także pod-
czas jednodniowego wyjazdu, bez 
konieczności pokrywania noclegu 
dla całej rodziny lub blisko swojego 
miejsca zamieszkania. Wszystkie in-
formacje dotyczące programu oraz 
mapa obiektów przyjmujących płat-
ności Polskim Bonem Turystycznym 
są dostępne na stronie internetowej 
bonturystyczny.polska.travel

Wprowadzony w  2020 program Polski Bon Turystyczny jest 
wciąż jednym z  istotnych narzędzi wsparcia społecznego 
i gospodarczego, zarówno dla polskich rodzin, jak i przedsię-

biorców z branży turystycznej. Efekty jego działania są doskonale wi-
doczne w województwie lubelskim. Od początku funkcjonowania pro-
gramu do przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku pu-
blicznego w regionie wpłynęło 80 133 363 zł. 
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Maska inaczej – o wystawie w „Mazagranie”

Maska – wg Encyklopedii Gutenberga – to 
„twarz sztuczna zasłaniająca twarz praw-
dziwą” i właśnie teraz ta „sztuczna twarz” 

powinna skojarzyć się z  karnawałowym szaleń-
stwem. Zamojski „Mazagran” – artystyczna ka-
wiarnia, która dobrą kawę łączy ze sztuką – odwa-
żyła się pokazać maskę zupełnie inaczej. Na „wy-
stawienniczej ścianie”, która od samego początku 
istnienia kawiarni jest tu specyficzną galerią, mo-
żemy oglądać maski teatralne - artystyczne reali-
zacje Marcina Bikowskiego, reżysera, aktora, lal-
karza i twórcy scenografii. Bikowski jest absolwen-
tem białostockiej filii warszawskiej Akademii Te-
atralnej (teraz także jej wykładowcą). Rzeźbiarski 
sposób, w jaki podchodzi do tworzonych przez sie-
bie masek (pokazuje w „Mazagranie” zaledwie nie-
wielką część swego zbioru) jest dowodem na to, że 
tak odważnego podejścia do „formy” nauczył się 
bardzo wcześnie – w  zamojskim Plastyku. Te za-
mojskie korzenie zobowiązują, dlatego Marcin, 
współtwórca grupy Teatr Malabar Hotel, chętnie 
„pokazuje się” na przykład w czasie Zamojskiego 
Lata Teatralnego. Artystyczny klimat „Mazagranu” 
sprawił, że artysta już wcześniej odważył się zapre-

zentować tu inny rodzaj swojej twórczości, będącej 
także częścią jego artystycznych pasji, które stały 
się teraz jego zawodem, bo Bikowski jest doskona-
łym przykładem tego jak młodzieńcze fascynacje 
można przekuć w  zawód, którego wykonywanie 
staje się celem i sensem życia.

Na wystawie zatytułowanej „Drganie” (dokład-
nie rok temu), artysta pokazał nam swoje rysun-
ki, a wcześniej – fotografie (wystawa pt. „Podgląda-
nie”) wykonywane przez twórców Malabaru pod-
czas swych „egzotycznych” podróży, które są dla ar-
tystów cennym źródłem inspiracji. Fotografia jest tą 
dziedziną sztuki, która na wystawach w  „Mazagra-
nie” gości wyjątkowo często i dobrze się tu prezen-
tuje. Warto zaznaczyć, że pierwszą ekspozycją Mala-
baru „na ścianie” były fotogramy ze spektakli teatral-
nych: „Strefa GMT + 5:30” – pokaz, którego metafo-
ryczny tytuł pochodził od strefy czasowej na wybrze-
żu malabarskim południowo-zachodnich Indii.

Maska jako swoisty znak zmiany tożsamości jest 
powszechnym symbolem teatru, bo od czasów anty-
ku aktorzy używali jej do przekazywania określonych 
emocji. Znane wówczas maski – zawsze ekspresyjne 
- smutne i wesołe były atrybutami muz – opiekunek 
stuki i nauki. Maska tragiczna to atrybut Melpomeny 
– muzy tragedii; ta uśmiechnięta uosabia Talię – mu-
zę komedii. Są więc maski bezsprzecznie symbolem 
sztuki teatralnej i integralną częścią teatru - zwłasz-
cza teatru formy, jakim jest Teatr Malabar Hotel, któ-
ry współtworzy Bikowski, przyznając w nim plastyce 
jedną z kluczowych ról. 

 Maska ma dziś też nieco inne znaczenie. Pande-
mia spowodowała, że stała się ona symbolem rygoru 
i bezpieczeństwa, natomiast znana nam maska ano-
nymusa to swoisty symbol walki o  wolność. Maska 
to przede wszystkim powszechny znak zmiany toż-
samości; znana od dawna, zmieniała na przestrzeni 
dziejów swe kształty, funkcje i skojarzenia. Samo sło-
wo – podobnie brzmiące w różnych językach, a wy-
wodzące się zapewne z języka arabskiego – oznacza-
ło żart, ironię, „coś”, co przekształcono i zmieniono. 
To specyficzne zakrycie twarzy lub głowy, wykona-
ne z  różnorodnych materiałów ma zwykle – jak już 
wiemy - jeden cel: ukrycie tożsamości – ukazanie in-
nego oblicza człowieka. To połączenie realnego ży-
cia ze światem fikcji. 

Maski znane są we wszystkich zakątkach świata, 
pojawiły się prawdopodobnie na długo przed odkry-
ciem pisma. Są w  powszechnym użyciu od czasów 
starożytnych; wykorzystywano je zarówno do obrzę-
dów religijnych jak i do celów praktycznych na przy-
kład dla ochrony w czasie wojny. Stój lekarza z cza-

sów dżumy z charakterystyczną maską z ptasim dzio-
bem stał się z czasem inspiracją dla maski karnawa-
łowej (dziób wypełniano podobno ziołami i przypra-
wami, które miały łagodzić chorobę). Nieco inną ro-
lę odgrywały popularne w antycznym Rzymie maski 
przodków, które dały początek werystycznej rzeźbie 
portretowej (sprzyjało temu wynalezienie techniki 
odlewu twarzy w wosku w I wieku p.n.e.). Maski po-
śmiertne z dużą dokładnością odtwarzały rysy zmar-
łych i były zakładane podczas pogrzebów, by osoba 
w takiej masce mogła stać się – jak w teatrze - repre-
zentantem zmarłych, zacierając tym samym granicę 
między życiem a śmiercią. Schowane potem gdzieś 
w  szafie, wyjmowane były w  czasie uroczystości – 
wystawiano je wówczas w atrium rzymskiej willi. 

Maska to również atrybut weneckiego karnawa-
łu (od włoskiego carnevale – carnem levare „usuwać 
mięso” albo caro vale – czyli „żegnaj mięso”), któ-
ry jest czasem grzesznych uciech poprzedzających 
umartwienia, które nadejdą niebawem wraz z wiel-
kim postem. Skrycie się za maską (czyli ukrycie toż-
samości) pozwoli nam na zupełne zatracenie i ode-
rwanie od tego, co przyziemne i prozaiczne – cho-
ciaż na tę jedną szaloną noc. Maskarada więc trwa, 
a  jej uczestnicy mają na twarzach przeróżne maski. 
Tradycja takiej zabawy sięga późnego średniowie-
cza, choć wtedy maski zakładane przez uczestni-
ków procesji rytualnych miały bardziej podłoże ma-
giczne. Dopiero komedia ludowa (commedia dell’ar-
te) w XVI-wiecznej Italii wykreowała charakterystycz-
nych bohaterów w maskach, dzieląc ich na popular-
ne i dziś „maski poważne” (np. Pierrot) i  „maski ko-
miczne” (np. Arlekin).

Są miejsca, w których maska nadal pomaga na-
wiązać kontakt z duchami i chroni przed demonami. 
Maska nieprzerwanie „gra” w  teatrze, a  umiejętnie 
wykorzystuje ją właśnie Marcin Bikowski, który gra-
jąc z lalkami i maskami potrafi wcielać się jednocze-
śnie w kilka ról. Maski pokazywane teraz w „Mazgra-
nie” są w zupełnie innej roli, bo ich twórca „dostoso-
wał” je do tej właśnie ekspozycji, dając im po prostu 
– jak sam mówi - drugie życie. Artysta zaznacza, że 
są tu maski, które już nie grają w spektaklach i też ta-
kie, które nigdy nie zagrały, bo ich czas może dopiero 
nadejdzie. Jest maska ze „Skrawków według Otella” 
– sztuki Teatru Malabar Hotel, w której oprócz tekstu 

Szekspira był tekst „własny” (metoda teatralnej wy-
powiedzi charakterystyczna dla Malabaru), aby spek-
takl można było odczytać i  interpretować na kilka 
sposobów. Dlatego maski, które Bikowski projektuje 
i wykonuje są też zwykle wieloznaczne – programo-
wo nieefektowne, dalekie od powszechnie uznawa-
nych kryteriów piękna, aby pomagać w wyzwoleniu 
widza ze stereotypów myślowych. „Skrawki według 
Otella” mogliśmy obejrzeć w ramach 36. Zamojskie-
go Lata Teatralnego. Może więc uda się nam rozpo-
znać teraz maskę na tej niezwykłej ekspozycji?

Autor często przerabia maski i wykorzystuje na 
nowo te, które już kiedyś stworzył – pracuje z nimi ca-
ły czas nie tylko na teatralnej scenie. Powstają z od-
lewów ludzkich twarzy. Pozytyw wykonany z  masy 
papierowej poddawany jest obróbce – celowej de-
formacji – z wzbogacaniem rzeźbiarskiej materii po-
przez dodawanie skrawków szmat i  drewna, paty-
ków, zwierzęcych kości, włosów czy okularów. Wy-
konując maskę artysta bawi się rzeźbiarską formą, 
doprowadzając ją czasem do reliefu. Zawsze ważna 
jest faktura przypominająca popękaną skorupę czy 
kruszący się tynk. To celowe pokazanie destrukcji ilu-
struje upływający czas, któremu nie oprze się żad-
na materia. Są też takie „formy”, które lekko i mięk-
ko pokryte farbą – czasem niemal w pastelowym od-
cieniu - działają swoim wyszukanym kolorem i  wy-
wołują u  widza pozytywne doznania. Wszystkie są 
bardzo ekspresyjne: twarze w  grymasie, w  krzyku, 
w śpiewie czy w niezadowoleniu. Ich twórca mówi, 
że są one na pograniczu rzeźby, maski teatralnej, lal-
ki, a nawet „obiektu” dekoracyjnego. Wszystkie żyją 
tu swoim życiem dostarczając widzowi wielorakich 
doznań i przeżyć. Może na twarzy patrzącego – po-
między dwoma łykami kawy – pojawi się podobny 
grymas? W końcu nasze twarze to także maski przy-
bierające różny wyraz, skrywające często prawdziwe 
uczucia, bo przecież wszyscy jesteśmy aktorami na 
scenie naszego życia.

Wystawę można oglądać do końca lutego. War-
to, bo choć niewielka, przygotowana profesjonalnie, 
z dużym wyczuciem formy, skłania do refleksji. Ma-
ska to nie tylko teatr i  zabawa. Maska to po prostu 
życie.

Izabela Winiewicz-Cybulska
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Z zamojskiej prasy
Czasopismo zamojskich gimnazjów

Pierwszy numer 
Czasopisma Mło-
dzieży Gimnazjów 

Państwowych w  Zamo-
ściu „Nasze jest Jutro” 
ukazał się w  listopadzie 
1938 roku. W roku szkol-
nym 1938-1939 ukazały 
się łącznie trzy numery 
gazetki. 

Autorzy pierwszego 
numeru to uczniowie za-
mojskich szkół: Maria Lip-
czyńska (pierwszy numer 
gazetki kończy wiersz Tu 
mówi morze jej autorstwa), 
Zofia Maślińska z kl. II liceum 
humanistycznego, (w nume-
rze opublikowano również 
jej wiersz Jesienny wiatr), I. Pe-
trynkówna, Zofia Składników-
na, Zdzisław Mroziewicz, Jani-
na Kielinowska (Kalinowska?) 
z klasy I. 

Redaktorem odpowie-
dzialnym był prof. Michał Bo-
jarczuk. Funkcję redaktorów 
pełnili Zofia Maślińska i  Zdzi-
sław Mroziewicz. Vice-redakto-
rami byli  Filomena Wojtynówna 
i Wiktor Janiczek.

Drugi numer czasopisma 
ukazał się w  marcu 1939 roku. 
…Dużo przygotowań, wiele pro-
jektów, trochę zamieszania i  uka-
zuje się pismo. Okładki ma zielo-
ne… z  lewej strony u  góry widnie-
je skromny napis… pięknie! Więc 
młodzież szkolna, jednocząc się pod 
wspólnym sztandarem, wskrzesi-
ła chlubne tradycje „Naszych Myśli” 
i stworzyła swój własny organ praso-
wy, gdzie z  entuzjazmem wypowia-

dać będzie swoje idee, poglądy, zaintereso-
wania, malować wiernie będzie, bo piórem 
serc własnych…

…Zamknąłem ostatnią stronę – całą 
zawartość pisma mam w sobie – przeżyłem 
jej treść, widziałem jak ucieleśnia się pośród 
życia, jak jest żywą, namacalną i  dostrze-
galną w  każdym szczególe… Pisał Zbig-
niew Głowacz we wstępie do numeru 
drugiego. 

W  gazetce znajdziemy również tek-
sty Zdzisława Józefa Mroziewicza, Hen-
ryki Prussówny, Jadwigi Maślińskiej, Mar-
iana Gajewskiego i Huberta Czochry z kl. 
IV gimnazjum kupieckiego.  

Z numeru dowiadujemy się, że Koło 
Dramatyczne Gimnazjum Żeńskiego 
i  Męskiego pod kierownictwem prof. 
Haliny Rogińskiej zamierzało wyst-
awić dramat Wyspiańskiego pt. Skał-
ka. W  rolach głównych mieli wystąpić: 
L. Jakubowska, J. Marszalcówna, T. 
Tabinówna, S. Kozikówna, B. Winiarski, 
W. Janiczek, H. Kręglicki, J. Nowiński i H. 
Podwiński. 

Z  kolei Koło Bibliofilów przygot-
owywało szopkę szkolną w  opracowa-
niu kolegów Głowacza, Mroziewicza, 
Sicińskiego i  Podwińskiego. Udział wzięli: 
Dudek-Wystroiński Henda, Poker-Obni-
ski, Prezes-to ja (niczek), Mróz-Zegadło-
wicz, Chałon-Chałonides, Ablatirus-Bart-
nik, Ojciec Hieronim, Garłacz,Veto-Sicińs-
ki, dobry junak, Tadeusz Ludwik Adam 
Wymędrzecki, Nowina-Nowiński, Prez-
es Sodalicji, Nieprzybył-Łowicz i  szereg 
innych. 

Numer trzeci ukazał się w maju 1939 
roku. Niemcy zajęli Czechy, Niemcy obję-
li protektorat nad Słowacją, Niemcy zaję-

li Kłajpedę. W  ma-
teriale Ojczyzna 
w  potrzebie Zdzi-
sław Stroiński pi-
sał „proroczo” na 
pierwszej stronie: 
za każdą piędź swej 
ziemi Polacy są goto-
wi krwi rzeki wylać...

W numerze znaj-
dziemy również arty-
kuły Zofii Maślińskiej, 
Marii Lipczyńskiej, 
wiersze obu wspo-
mnianych uczennic 
oraz Zbigniewa Gło-
wacza i  Ireny Tokar-
czukówny, artykuł Ka-
tolicyzm a  Hitleryzm C. 
Szajkówny z  liceum hu-
manistycznego. Szkol-
ne przedstawienie Skał-
ka recenzuje Irena Czaj-
ka z  III b. Czasopismo 
„Nasze Jutro” omawia Ire-
na Jaślikowska, przy czy 
w recenzji jest mowa o pi-
semku szkolnym „Nasze 
jest jutro”. Nad Afryką jako 
miejscem kolonii dla Pol-
ski pochyla się Jan Staniec 
uczeń gimnazjum kupiec-
kiego. „W  przyszłość” za-
gląda Henryka Prussówna.   

Każdy numer kosz-
tował 30 groszy. Gazetkę 
drukowano w Drukarni Ra-
dy Powiatu Zamojskiego.

Piotr Piela
Książnica Zamojska

Opracowano  
na podstawie zasobu  

Biblioteki Cyfrowej  
Książnicy Zamojskiej.



SPRZEDAM
Pole uprawne, do 1.ha. tel. 608 738 

826

Las, działka, gmina Skierbieszów, tel. 
501 747 488

Dom z działką 120m2, okolicę Revii 
Park. Tel. 579 333 980

Pole do 1,5, 20 km od Zamościa. Tel. 
846 279 789

Dom 120m2 z działką 20ar, obok Revii 
Park. Tel. 605 495 686

Dom drewniany, tel. 665 295 934

Mieszkanie M3 pierwsze pię-
tro + murowany garaż Tel. 727 

736 614

Dom murowany z działką 1,6ha, Zo-
sin 39/1 gm. Horodło, cena 130 000zł. 

Tel. 602 455 865 

Dom drewniany, kryty blachą w Zamo-
ściu, działka 10 ar.  Tel. 607 960 762

Działka rolno-budowlana około 22 ary, 
9 km od Zamościa, cena 75 000. Tel 

505 062 300

Dom + budynek gospodarczy w Płon-
ce (pow. Krasnystaw) oraz 2,61 plan-

tacji orzecha laskowego, cena 285 tysię-
cy. Tel. 733 874 447

1 ha łąki w gminie Miączyn. Tel. 664 
983 922 

Dom+garaż+ budynek gosp. I bud. 
Sklepu, działka - 736m2 Zamość. Tel. 

601 316 051

Działka nr 79/26 Lipsko Polesie 12 ar 
przy drodze gminnej. Tel. 502 326 027

Wydzierżawię, sprzedam pole orne, 
Suchowola 1,5 ha obok M. Kawalca. 

Tel. 793 590 102

Sprzedam M3, mieszkanie z balko-
nem 43,3m2, Os. Zamoyskiego. Tel. 

532 883 161

Mieszkanie 61m2, IV piętro, wyre-
montowane i umeblowane. Tel. 

508 874 307

Mieszkanie 75m2, 3 pokoje, Turkowice 
(gm. Werbkowice). Tel. 511 601 553

Sprzedam mieszkanie, dwa poko-
je, 30m2, ul. Kilińskiego. Tel. 601 

796 272.

Sprzedam mieszkanie 62m2, ul. Wy-
szyńskiego, piętro II. Tel. 577 754 717

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

Tel. 795 949 510

Sprzedam nowy dom + działka 60a, 
Jarosławiec. Tel. 506 107 350

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

Krasnobród. Tel. 696 815 510

Sprzedam siedlisko 0,21ha w Majdanie 
Wielkim, pow. Krasnobród, 0,75 ha 

lasu, 1,5 ha pola. Tel. 696 815 510

Mieszkanie 54m2, Infułacka w Zamo-
ściu. Tel. 501 748 964

Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie 50m2. Tel. 535 244 848 lub 784 

688 722

Działka Ruskie Piaski 0,52 ary, cena 31 
tys. zł. Tel. 500 204 533

Sprzedam działkę rolną o pow. 2,52 
ha, położoną w miejscowości Zawa-

da, 1 km od drogi powiatowej, dobry do-
jazd, działka równa, bez wzniesie. Tel. 
603 882 650

Działka budowlana, budownictwo 
jednorodzinne z dopuszczeniem 

nieuciążliwych usług, nr 5/12 o pow. 
177/m2, Zamość, ul. Północna 14. Tel. 
515 967 744

Grunt orny o powierzchni 0,73ha w 
Szewni Górnej - gmina Adamów. 

Grunt III i IV klasy. Tel. 507 670 415

Działka budowlana, ok. 7 ar, cen-
trum Zamościa, uzbroj., garaż. Tel. 

509 945 093

Pole orne 0,82 ha, 3 kl. bonit. W Roz-
łopach, cena wolnorynkowa. Tel. 693 

531 174

Działka 0,20 ha w Sitańcu Kolonii, wy-
dane warunki zabudowy. Tel. 729 

926 754

Dom z zabudowaniami 35 ar, Wysokie 
192 koło Zamościa. Tel. 667 112 497

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

Działka budowlana, Zarzecze. Tel. 608 
074 175

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

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

szyna. Tel. 515 796 951

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

KUPIĘ 
Kupię lokal w okolicy sądu za rozsądną 

cenę. Tel. 881 753 253

Kupię garaż w Szopinku. Tel. 889 
372 088

Kupie 2-3 pokoje na parterze chętnie z 
podjazdem dla niepełnosprawnych. 

Tel. 509 838 620 

Kupię pole do 1 ha, do 20 km od Zamo-
ścia. Tel. 698 479 302

Kupię działkę, małe gospodarstwo do 
70 tys. zł. Tel. 660 957 206

Kupię mieszkanie na Orzeszkowej lub 
Poniatowskiego, I lub II piętro. Tel. Tel. 

535 244 848 lub 784 688 722

Kupię działkę rolno-budowlaną okolice 
Zamościa. Tel. 791 817 777

Kupię mieszkanie w Zamościu w kwo-
cie 200 tys. zł. Tel. 794 435 570

Poszukuję działki w Szopinku do 80-
100 tys. Zł. Tel. 664 557 993 

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 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

WYNAJEM
Mieszkanie dwupokjowe 39m2, ul. 

Kamienna, umweblowane, tel. 535 
835 199

Mieszkanie na Pewowiaków, umeblo-
wane, pokój plus kuchania, na dłu-

żej.34m2 tel. 504 130 405

Kawalerka 31 m2, ul. Kiepury, obok 
ZUS, 960 zł+media. Tel. 600 265 531

Wynajmę mieszkanie M-3, 2 piętro, 
umeblowane, 1300 + opłaty. Tel. 

501 611 389

Do wynajmu pokój z kuchnią, I p. Tel. 
501 280 456

Kawalerka do wynajęcia ul. Piłsudskie-
go. Tel. 517 732 156

Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, 
50m2, ul. Kamienna, zamosć. Tel. 

692 801 588.

Mieszkanie do wynajęcia 2-pokojo-
we (50m2) w Zamościu, ul. Wiejska 

13/19. Tel. 733 851 482

Kwatery do wynajęcia w Zamościu. Tel. 
733 852 208.

Wynajmę mieszkanie 54m2, I piętro, 
Infułacka, tel. 501 748 964

Wynajmę lokal po aptece Tel. 733 
851 482

Wynajmę mieszkanie 25m, ul Sado-
wa. Czynsz 1100zl + media. Kaucja 

1000zł tel. 790272559

Do wynajęcia ładna, umeblowana ka-
walerka na Os. Orzeszkowej w Zamo-

ściu, cena wynajmu 1150 zł+ opłaty z 
liczników, czynsz płaci właściciel miesz-
kania, wymagana kaucja 1000 zł. Tel. 
602 802 212.

Od stycznia 2022r. Do wynajęcia 2-po-
kojowe mieszkanie 46m2 (parter), 

obok DT. “Łukasz”. Tel. 84 638 59 08

Mieszkanie 45m2, II piętro, 2 pokoje, 
ul. Lipska, Zamość. Tel. 794 951 604

Stancja 45m2, nowe budownictwo. Tel. 
794 951 604

Pokój ul. Orla dla jednej lub dwóch 
osób. Cena do uzgodnienia. Tel. 516 

055 166

Wynajmę samodzielną stancję dla 
uczennic lub pracujących w Zamo-

ściu, ul. Kilińskiego. Tel. 662 475 848.

Wynajmę M3 na Osiedlu Kamienna w 
Zamościu. Tel. 726 645 992

Pan 70+ poszukuje pokoju do wynaję-
cia. Tel. 791 737 438

ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie 61m2, IV pię-

tro, wyremontowane i umeblowane 
na mniejsze na parterze lub z winą. Tel. 
508 874 307

Zamienię M4 70m2 na dom w okolicy 
Zamościa. Tel. 606 626 675.

125 m2 segment zamienię na mieszka-
nie w bloku. Tel. 660 448 052

Zamienię M4 56m2, 4p., ul. Ciepła na 
mniejsze w okolicy “Hetmana”. Tel. 

696 196 411

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

pła, Orzeszkowa tel. 515 787 262 

Zamienię mieszkanie czynszowe w Za-
mościu, 46 m² na podobne. Tel. 501 

617 630

Zamienię mieszkanie 56m2 (ul. Ciepła) 
na mniejsze w okolicy DH Hetman. 

Tel. 696 196 411

NIERUCHOMOśCI

 X Mieszkanie M2 Peowiakow I piętro 25,98m2 cena 230 
tys. zł.

 X Dom w Zamościu, stan surowy na działce 3,5a, pow 109 
m2, cena 320 tys.

 X Młyn Niewirków 400 m2, na działce 0,5 ha, Cena 260 tys.
 X Działki  Lipsko Polesie 15a i 14,5a cena 125 tyś.zł
 X Działka  budowlana Stary Zamość  69a cena  135 tys.zł
 X Lokal Restauracja Zamość 246m2 cena 350 tys.zł
 X Dom Siedliska 211,6m na działce 0,9a cena 360 tys. zł.
 X Działki budowlane Jarosławiec 1199 m2, cena 119 tys.
 X Wynajem młyn Niewirków, około 400m2

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

REKLAM
A  DZIĘKI TEJ REKLAM

IE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAM
A  DZIĘKI TEJ REKLAM

IE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE



Sprzedam komoletne koła z Golfa III, 
175/70/13 tel. 884 639 376

Śrutownik na małe kamienie, z silni-
kiem lub bez. Tel. 793 905 211

Żuk skrzyniowy w bardzo dobrym st-
anie, części nowe i używane. Tel. 

793 905 211

Śrutownik na małe kamienie w do-
brym stanie, cena 250 zł. Tel 793 

905 211

Żuk skrzyniowy w bardzo dobrym st-
anie, r. prod. 1983. Tel. 793 905 211

Opryskiwacz na kołach 2000litrów, 
szer. 21m, nowy pług 4-skibowy, 

nowa burta do rozrzutnika. TEL. 517 
918 795 (PO 19-stej

Sprzedam Volvo V40, 1.9 diesel, 
1999r., gratis zimówki, c. 2 tys. Zł. 
Tel. 725 230 463

Nowy blok silnika do żuka oraz inne 
części nowe i używane. Tel. 793 

905 211

Opryskiwacz 400l, rozsiewacz 
nawozów, zgrabiarka 5k. Tel. 608 

357 761

Sprzedam opryskiwacz plecakowy, 
mało używany, 15 litrów. Tel. 660 

358 211

Sprzedam pług dwuskibowy. Tel. 
784 646 234

Koła felga 4 otwory, zimowe 185/65 
R1486 opony letnie 225/55R17 97 

W. Tel. 517 635 968

Sprzedam zgrabiarkę do siana 
7-rzędową, stan bdb. Tel. 501 

122 563

Alufelgi 18 na 5 otworów, 4 szt/ 
komplet. Tel. 602 180 912

Sprzedam Seata Leon rok 2009. Tel. 
603 205 150

Zgrabiarka 7 gniazd. Tel. 605 477 
377

Części owe i używane do T-5, 2005 
Passat B5 – 97r., Peugeot expert- 

1999, Clio- 99r., C-330 silnik. Tel. 792 
184 795

Sprzedam: Passat B-5, 1.9 TDI 1997 
rok, nowe tarcze i klocki, linki ha-

mulcowe, stan super, przegląd do III 
2023r. Tel. 792 184 795

Alufelgi 18” z oponami na 5 ot-
worów (śrub), 4 sztuki, komplet, 

stan bdb. Tel. 602 180 912

Kupię półkę bagażnika do Opla Meri-
va. Tel. 790 532 060

Prasa kostka, mała New Holland, 
sprawna technicznie, do siana i sło-

my. Tel. 884 639 376

Poznam przyjaciółkę, mam 59 lat. 
Tel. 663 483 977

Katolik, 52 lata, wolny; pozna panią 
do 55 lat, może być wdowa. Jestem 

bardzo samotny, z Zamościa, rencista. 
Tel 695 958 316

Wolny po 50-tce, samotny pozna 
panią wolną, na jesien życia. 

Niezależny pod każdym względem. 
Tel. 721 945 454

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

w czerwonych beretach), lat 54, zwią-
że się na stałe z kobietą, która miesz-
ka na wsi, z dala od cywilizacji. Tel. 507 
530 822

Wdowiec emeryt samotny pozna 
Panią w stosownym wieku, 22-

400. Tel. 602 247 516

60+ z nadwagą, pozna partne-
ra zmotoryzowanego z poczuciem 

humoru, lubiącego przyrodę, spacery. 
Tel. 782 488 541

Podejmę praccę fizyczną, tel. 784 
990 092

Szukam pracy – mycie okien, sprzą-
tanie mieszkan. Tel. 732 558 550

Podejmę pracę jako sprzątaczka. Tel. 
692 499 742

Zatrudnię sprzedawcę na lato, oso-
ba dyspozycyjna. Tel. 530 755 860

Kopanie działki. Pilne tel. 513 
042 729

Podejmę pracę jako opiekunka osób 
starszych, mam wykształcenie me-

dyczne i służę doświadczeniem, na 4 
godziny dziennie. Tel. 662 036 198.

Przyjmę każdą pracę. Mam zawód 
stolarza. Tel. 509 478 961

Prace: wycinka drzew, naprawy 
ogrodzie, spawanie, naprawy w 

domu. Tel. 792 184 243

Poszukuję pracy – opieka nad star-
szą osobą, posiadam referencje, 

praca całodobowa. Tel. 510 691 982

Szukam pracy jako opiekunka osób 
starszych, praktyka, Zamość. Tel. 

PRACA

TOWARZYSKIE

SPRZEDAM

Wersalka, dwa fotele, tel. 608 
738 826

Meble na stoisko odzieżowe, tel. 
609 091 561

Witrynę antyk 2m dł. Tel. 579 
333 980

2 osobowy grobowiec, cmentarz 
parafialny przy Peowiaków, tel. 

730 004 404

Drzewka orzecha, 5 szt. Dobra odd-
miana, tel. 793 905 211

Śrutownik na małe kamienie, tel. 
793 905 211

Termos z pompką 2l, tel. 664 454 
930

wiertarka220V, 750W, tel. 664 
454 930

Robot kuchenny wieloczynnosciowy, 
tel. 664 454 930

Wersalka, stan idealny, cena do uz-
godnienia, tel. 846 279 789

Deski jesionowe 3,5 cm tel. 579 
333 980

Siodło kowbojskie i siodło sportowe 
skokowe. Tel. 608 371 851

Siodło Kulbaka niemiecka z 1941 r. 
Tel. 608 371 851

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

Sokownik, kuchenka indukcyjna, dy-
wan 120/130. Tel 790 532 060

Podgrzewacz gazowy do wody “Junk-
ers”, nowy, na gwarancji. Tel. 791 

887 174

Sprzedam pianino Wolkenhau-
er STETTIN, Cena 2200 zł te. 530 

757 057

Osuszacz powietrza nowy. Tel. 604 
657 091

Rozrzutnik do obornika, tel. 790 
532 060

Piec C.O. (drewno, węgiel, ogrzewa 
200m2), tel. 507 955 372 

Sprzedam szafę, 300 zł, 604657 091

Drzewka orzecha włoskiego do 
sadzenia, dobra odmiana,  5 zł 

sztuka. Tel. 793 905 211

Zgrabiarkę, wóz konny do ciągni-
ka, opryskiwacz 400l, rozsiewacz 

nawozu. Tel. 608 357 761

Agregat prądotwórczy, nowy, Bosch. 
Tel. 84 638 05 86

Ławka z oparciem, dł. 2m i duży 
nowy parasol, cena 180zł. Tel. 604 

657 091

Drzewka orzecha włoskiego, do 
sadzenia, dobra odmiana, 5 zł. Tel. 

793 905 211

Silnik elektryczny 4,5 kw, ciężki 80 
kg, na wózku, z kablem, cena 650 

zł. Tel. 793 905 211

Namiot niemiecki, 4-osobowy, cena 
50zł. Tel. 519 067 797

4 krzesła pokojowe, jasne, tapicerow-
ane – nowe. Tel. 603 951 004

Żyrandole drewniane, rżne kolory i 
wzory. Tel. 603 951 004

Modele samochodowe: kultowe, 
PRL, skala 1;24 i 1:43. Tel. 605 

878 082

Garnitur 100% ln, rozmiar 50, włos-
ki, beż/melanż. Tel. 669 747 000

Buty sportowe, rozmiar 43. Tel. 669 
747 000

Materac o wymiarach 90x200, 
nowy, nieużywany. Tel. 791 

887 174

Drewno wiśniowe do wędzenia. Tel. 
669 747 000

Szlifierka kątowa 230/2200W, tarcza, 
śr. 230 mm. Tel. 664 454 930

Wiertarka Celma 230U/750W, 
uchwyt 16mm. Tel. 664 454 930

Frezy palcowe, śr.14, 16, 18, 20, 22 
mm. Tel. 664 454 930

Kanister 20l, gwintowniki, H20x1,5, 
M12x1,25. Tel. 664 454 9Tel. 664 

454 930

Pustaki, kosę, cegłę, beczkę, cegłę, 
silnik, wóz, rower, sieczkarnię, drze-

wo. Tel. 84 639 55 39

Rower chłopięcy 10-13 lat, koła 24 
cala. Tel. 511 425 575

Rower górski, koła 26”, rower damka 
koła 26”. Tel. 664 454 930

Dywan, stan db. 2x2,50m, c. 100 zł, 
materac przeciwodleżynowy (95 

zl), stół rozkładany+ blat dodatkowy 
(95 zł), dywan naturalny stan bdb., 
3x4m, c. do uzg. Tel. 796 888 085

Butel na wino §20l, szklany w 
drewnianej obudowie, c. 55 zł. 

Nowy materac odleżynowy (komplet-
ny), c.80 zł. Tel. 796 888 085

Koncentrator tlenu YUWELL YU-300, 
stan idealny. Do tlenoterapii do-

mowej - zwiększa ilość wdychanego 
tlenu z powietrza; na bezdech senny, 
astmę, tp. Cena 1500 zł do negocjacji. . 
Tel. 606 409 171

Sprzedam kanapę skórzaną, 3-os-
obową z funkcja rozkładanych pod-

nóżków; ciemny brąz. Made in USA, 
cena 2499zł do negocjacji, odbiór w 
Zarzeczu. Tel. 606 409 171

4 okna plastikowe, używane 116,5 
143,5, betoniarka50. Tel. 696 

921 505

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, sokownik 
– nowy. Tel. 664 515 599

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

Spawarka transformatorowa ET100, 
prąd 40A-105A, 150 zł. Tel. 605 

098 505

Tanio sprzedam budę dla dużego 
psa. Tel. 882 764 114

ZWIĘRZTA
Ładne kotki. Tel. 798 827 451
Kocięta brytyjskie. Tel. 790 270 229

KUPIĘ

Kupię ławkę z oparciem. Tel. 790 
532 060

Kupię wiertarkę Celma. Tel. 84 639 
69 01

Kupię pralkę wirnikową “Frania” lub 
podobną. Tel. 571 488 502

Koło kompletne lub oponę 155 R15 od 
Syreny Bosto. Tel. 500 662 922

Imadło do rur, tel.  
511 570 133

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

INNE

Udzielę korepetycji z języka polskie-
go na terenie  Zamościa nr tel 794 

722 582

Oddam gruz za darmo, odbiór swoim 
transportem. Tel. 84 530 34 29

Przyjmę mieszkanie w zamian za 
opiekę u kobiety bezdzietnej. Tel. 

605 049 740

Szukam opowieści z I Wojny Świato-
wej, rodzinnych itp.., Zamość. Tel. 

510 533 870

Przyjmę używaną pralkę i lodówkę. 
Nie mam za co kupić. Dziękuję. Tel. 

695 958 316

Oddam wersalkę niebieską. Tel. 662 
036 198

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

84 627 00 61

Zlecę wykonanie utwardzenia w gara-
żu, Zamość. Tel. 793 061 934

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

Różne

STYROBETON, 

GRANULAT 
STYROPIANOWY

TEL. 729 911 254

Wydawca:  
Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski
Adres do korespondencji:

Nowy Kurier Zamojski 
Kalinowice 157i 
22-400 Zamość 

redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy: 

Tomasz Krywionek 
730 210 777,

reklama@kurierzamojski.pl 
730 210 777 

www.kurierzamojski.pl

Druk:   
ZPR Media SA,  

ul. Jubilerska 10,  
04-190 Warszawa

Grafika i DTP

REKLAM
A  DZIĘKI TEJ REKLAM

IE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
REKLAM

A  DZIĘKI TEJ REKLAM
IE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE



Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #5, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 7 dni od daty wydania: Nowy 
Kurier Zamojski, Kalinowice 157i, 22-400 Zamość lub dostarczyć 

do naszych skrzynek przy stojakach z gazetami:  
(D.H. Agora, Hotel Jubilat, D.T. Hetman, Galeria Revia Park)

 
Atrakcyjną nagrodę ufundował hipermarket 

E.Leclerc Zamość
Atrakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #3/2022: „Las szumi pie-
śni o wiośnie”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzy-
ma Pani Elżbieta Michorowska z Zamościa. Gratulujemy! Nagrodę moż-
na odebrać do 7 lutego 2023 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 
E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

OD 31.01 DO 11.02.2023 R.

Produkt
Firma
0 ml
cena za 1 litr =00

000
1 szt.Bądź na bieżąco

z naszymi gazetkami !
zeskanuj i sprawdź

leclerc.pl

Kiełbasa 
krakowska
Olewnik
255 g, mix rodzajów
cena za 1 kg = 50,55

121 szt.
89

Jogurt kremowy 
z dodatkami Fantasia 
Danone
98 g - 118 g, mix rodzajów 
cena za 1 kg = 16,23 - 13,48/20,31 - 16,87
Premium - 179/219

99 g - 118 g, mix rodzajów
cena za 1 kg = 18,09 - 15,17/22,13 - 18,56

cena
bez karty

cena z kartą
1 1 szt.

59

1 1 szt.
99

Pomidory 
suszone 
w oleju
280 g/155 g po odcieku, 
3 rodzaje
cena za 1 kg = 21,40/38,65

51 szt.
99

Masło extra 
osełka Górska 
Sobik
300 g, cena za 1 kg = 36,64

101 szt.
99

Środa, 1 lutego, godz. 13.00: 
Gala IX Orszaku Trzech Króli   w 
Zamościu - Centrum Kultury Fil-
mowej „Stylowy“, ul. Odrodze-
nia 9,

Środa, 1 lutego, godz. 17.00: 
spotkanie Posłanką Barbarą No-
wacką, z Posłem Riadem  Haida-

rem   oraz z Posłem Dariuszem 

Jońskim - „Luneta”, ul. Łukasiń-
skiego 2E,

Czwartek, 2 lutego, godz. 
16.00: spotkanie z jidyszystą 
Markiem Tuszewickim - Książnica 
Zamojska, ul. Kamienna 20,

Piątek, 3 lutego, godz. 14.00: 
wernisaż wystawy „niegrzeszna” 

Agnieszki Palonki - II piętro holu 
Ratusza,

niedziela, 11 lutego, godz. 
18.00: Kulturalna Randka - Za-
mojski Dm Kultury, ul. Partyzan-
tów 13,

3-5 marca: Festiwal Czekolady - 
Rynek Wielki.

Kalendarz najbliższych wydarzeń
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