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REKLAMA      DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
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5,19zł

MZK
ul. Lipowa 5
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Szczęśliwego 
Nowego Roku!



Jest budżet

Dofinansowanie na rewitalizację w Tomaszowie
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• Niedziela, 6 stycznia, godz. 10.00: 
V Orszak Trzech Króli - kościół pw. 
Matki Bożej Królowej Polski,

• Niedziela 6 stycznia, godz. 19.30: 
koncert Orkiestry Symfonicznej im. 
K. Namysłowskiego „Magia Świąt” 
- Katedra Zamojska,

• Niedziela, 12 stycznia, godz. 10.00-
21.00: 27. Finał WOŚP - Młodzieżo-
wy Dom Kultury, ul. Kamienna 20,

• Piątek, 18 stycznia, godz. 19.00: 
Operetka Hrabina Marica - Zamoj-
ski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13,

• Sobota, 19 stycznia, godz. 17.00: 
Operetka Hrabina Marica - Zamoj-
ski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13,

• Niedziela, 20 stycznia, godz. 17.00: 
Koncert Noworoczny ZPiT „Zamoj-
szczyzna” - Zamojski Dom Kultu-
ry, ul. Partyzantów 13, bilety 10zł,

■

Kalendarz najbliższych wydarzeń:

Łączna kwota planowanych do-
chodów budżetu miasta wynosi 500 
626 868, 62 zł, po stronie wydatków 
zapisano kwotę 556 770 441, 62 zł.

Przychody miasta w 2019 roku 
to 69 000 000 zł. Deficyt wyniesie 
56 143 537,00 zł i zostanie pokryty 
z przychodów ze sprzedaży obliga-
cji komunalnych.

Poza dokończeniem zadań rozpo-
czętych w latach poprzednich (takich 
jak np. termomodernizacja obiektów 
oświatowych), wśród zaplanowanych 
inwestycji znalazły się m.in.: budowa 
ulicy Szklarniowej, Zagrodowej, ter-
momodernizacja budynków miejskich 
przedszkoli, rewitalizacja Starego Mia-
sta, modernizacja OSiR, rozbudowa sa-

li widowiskowej Zamojskiego Domu 
Kultury (pełny wykaz przedsięwzięć 
jest opublikowany w Biuletynie Infor-
macji Publicznej).

- To najbardziej inwestycyjny bu-
dżet w historii Zamościa – mówi pre-
zydent Zamościa Andrzej Wnuk- Na 
drogi, szkoły, oświetlenie uliczne, bu-
dżet obywatelski z którego robimy 16 
mniejszych inwestycji, przeznaczonych 
zostanie 175 mln zł. Normalnie rocznie 
wydajemy 30 mln zł na te cele. Gros 
tych wydatków to zadania dofinanso-
wane z funduszy unijnych, w sumie po-
nad 135 mln zł.

– Chciałbym bardzo podziękować 
Radzie, że przyjęła tak ambitny budżet, 
Pani Skarbnik Miasta – Jadwidze Ki-

jek za przygotowanie projektu, zaś dy-
rektorom poszczególnych wydziałów 
Urzędu Miasta, a w szczególności Pa-
nu Stanisławowi Flisowi (Dyrektorowi 
Wydziału Inwestycji Miejskich i Zamó-
wień Publicznych – przyp. red.) chciał-
bym życzyć powodzenia w jego realiza-
cji. – powiedział po przyjęciu uchwały 
budżetowej Prezydent Andrzej Wnuk.

„Za” przyjęciem budżetu głoso-
wało 13 radnych, „wstrzymało się” 10.

Przyszłoroczny budżet jest wyż-
szy niż ten, który uchwalono na rok 
2018. Łączna kwota planowanych 
dochodów budżetu miasta wynio-
sła wtedy 437 918 969,96 zł, a wydat-
ki: 467 680 190,96 zł.

Skład Prezydium Rady Miasta Za-
mość powiększył się o jeszcze jednego 
- trzeciego wiceprzewodniczącego. To 
nowość, bo dotychczas przewodniczą-
cy zamojskiej Rady Miasta miał tylko 
dwóch zastępców. Podczas grudnio-
wej sesji Rady Miasta, radni zdecydo-
wali, że funkcję trzeciego wiceprze-
wodniczącego pełnił będzie Dariusz 
Zagdański z Klubu Radnych PiS. Za tą 
kandydaturą opowiedziała się więk-
szość (14 z 23 radnych).

Wcześniej radni zmienili statut, do-
puszczając możliwość wyboru czwartego 
członka prezydium rady (Przewodniczą-
cy RM i trzech wiceprzewodniczących). 
W tej kadencji Przewodniczącym RM 

został Piotr Błażewicz (PiS), wiceprze-
wodniczącymi: Jan Wojciech Matwiej-
czuk i Piotr Małysz (obydwaj z KWW An-
drzeja Wnuka).

Przypomnijmy też, że na początku 
nowej kadencji radni jednogłośnie przy-
jęli uchwałę podnoszącą diety radnych 
o 75 proc. Dieta radnego dotychczas 
wynosząca 800 zł. Po podwyżce wzro-
sła do 1400 zł. Więcej dostają teraz także 
przewodniczący komisji oraz członkowie 
prezydium Rady. Przewodniczący komi-
sji stałych Rady Miasta, który do tej po-
ry otrzymywał 950 zł, teraz dostaje 1550 
zł. Dieta wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta z 1450 zł wzrosła do 1700 zł, zaś 
przewodniczącego z 1940 zł do 2000 zł.

Trzeci
 wiceprzewodniczący Rady

10 001 573,33 złotych – taką kwo-
tę dofinansowania otrzymało Miasto 
Tomaszów Lubelski na projekt pn. 
„Rewitalizacja obszarów zmargina-
lizowanych Miasta Tomaszów Lubel-
ski poprzez modernizację budynków 
OSiR – rozbudowę o krytą pływal-
nię, remont hali sportowej OSiR z za-
pleczem administracyjno-socjalnym 
oraz budowę budynku mieszkalne-
go wielorodzinnego z lokalami so-
cjalnymi i usługowymi w Tomaszo-
wie Lubelskim”.

Lokalne władze łączą z pływalnią du-
że nadzieje. – Inwestycja powstaje na zde-
gradowanym terenie Tomaszowa. Przez 
brak pracy mamy tam większe niż w in-
nych częściach miasta problemy. Najwięk-
sze to ubóstwo i wykluczenie – podkreśla 
Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszo-
wa Lubelskiego. Po otwarciu basenu stałą 
pracę znajdzie w nim kilka osób.

To nie koniec dobrych wiadomo-
ści. W końcu remontu doczeka się hala 
sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po 

liftingu będą odbywać się w niej, m.in. 
zajęcia Akademii Aktywności dla dzieci 
i starszych. Na łączeniu pokoleń z obsza-
rów rewitalizowanych szczególnie zale-
ży tomaszowskiemu magistratowi. Dla-
tego w mieście powstaje wielorodzinny 
budynek z mieszkaniami socjalnymi. Swój 
kąt znajdą w nim najubożsi mieszkańcy 
miasta. Na parter wprowadzi się Dzien-
ny Dom Seniora. To specjalna placówka 
gwarantująca troskliwą opiekę w dzień. 
Na noc podopieczni wracają do swoich 
domów. W takich miejscach starsi nie 
mają czasu na nudę. Dzień wypełniają 
im liczne atrakcje: zajęcia komputero-

we, kursy rękodzieła i gotowania. Tym, 
co łączy te inwestycje są fundusze unij-
ne. Władze Tomaszowa połączyły je w je-
den projekt rewitalizacyjny i złożyły go 
do urzędu marszałkowskiego. Wniosek 
pozytywnie przeszedł ocenę i dostał 
dofinansowanie. 

19 grudnia Marszałek Jarosław Sta-
wiarski i burmistrz Wojciech Żukowski 
podpisali umowę przekazującą miastu 
ponad 10 mln zł z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. Wartość wszystkich 
prac przekracza 22,6 mln zł.

– Zawarliśmy właśnie pierwszą umo-
wę na wsparcie projektu rewitalizacyj-
nego w obecnym Regionalnym Progra-
mie Operacyjnym. Sport integruje, czego 
najlepszym przykładem jest Tomaszów 
Lubelski. Cieszę się, że miasto inwestu-
je środki europejskie w bazę sportową, 
z której skorzystają wszyscy mieszkańcy, 
od dzieci po seniorów – zaznaczył mar-
szałek Stawiarski.

Źródło:  
Urząd Marszałkowski w Lublinie



36136 LIKE!   Dział reklamy: tel. 730 210 777 3

Polska-Ukraina:  Dobra współpraca  
i szansa na nowe połączenia kolejowe

Pierwszy krok w stronę budowy dwupasmowej 
drogi ekspresowej S17 prowadzącej od Piask, przez 
Zamość do przejścia granicznego w Hrebennem zo-
stał zrobiony. GDDKiA w połowie grudnia ogłosiła 
przetarg na opracowanie koncepcji programowej 
dla siedmiu odcinków realizacyjnych S17 pomiędzy 
Piaskami i Hrebennem - poinformował nas Poseł Sła-
womir Zawiślak. Na dwa kolejne odcinki opracowy-
wane będzie studium techniczno-ekonomiczno-śro-
dowiskowe z elementami koncepcji programowej.

Przetarg na trasę o łącznej długości ok. 120 km po-
dzielony jest na trzy części. Pierwsza dotyczy trzech 
odcinków realizacyjnych o łącznej długości ok. 44 km: 
węzeł Piaski Wschód – w. Łopiennik (ok. 15,9 km), w. Kra-
snystaw Północ – w. Izbica (ok. 17,8 km) oraz w. Izbica – 
w. Zamość Sitaniec (ok. 10,3 km). Druga część obejmu-
je cztery odcinki realizacyjne (ok. 54,2 km): w. Zamość 
Wschód – w. Zamość Południe (ok. 12,2 km), w. Zamość 
Południe – Tomaszów Lubelski (początek obw. ok. 18 
km), obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (dobudowa 
drugiej jezdni ok. 6,7 km) oraz Tomaszów Lubelski – 
Hrebenne (ok. 17,3 km).

- Na te wszystkie odcinki wyłonieni w przetargu wyko-
nawcy będą opracowywać koncepcję programową czyli 
dokumentację pokazującą bardziej szczegółowe rozwią-

zania z uwzględnieniem obsługi ruchu lokalnego. Projek-
tanci przeprowadzą analizę i prognozę ruchu, opracowa-
nia geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania 
dróg, a także opracowania geologiczno–inżynierskie, hy-
drogeologiczne, geotechniczne i hydrologiczno-hydrau-
liczne. To pozwoli zaprojektować ostateczny techniczny 
wariant realizacji inwestycji i przeprowadzić rozpozna-
nie podłoża gruntowego - tłumaczy Krzysztof Nalewaj-
ko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dla trzeciej części przetargu zadaniem wykonawcy 
będzie opracowanie studium techniczno-ekonomicz-
no-środowiskowego z elementami koncepcji progra-
mowej. Dotyczy to odcinków pomiędzy węzłami Ło-
piennik i Krasnystaw Północ (ok. 9,8 km) oraz Zamość 
Sitaniec i Zamość Wschód (ok. 12 km). Na te odcinki 
wpłynęły odwołania do Generalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska od decyzji środowiskowej. GDDKiA wy-
cofała na nie wcześniejszy wniosek o wydanie decy-
zji środowiskowej i powtórnie przeanalizuje przebieg 
trasy poddając ją ocenie. GDOŚ utrzymał w mocy de-
cyzję środowiskową dla pozostałych odcinków realiza-
cyjnych. Wykonawca dokumentacji STEŚ przeanalizu-
je możliwe warianty przebiegu trasy przedstawiając je 
społeczeństwu. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej 
na jeden z wariantów przeprowadzi jeszcze badania 
geologiczne terenu oraz wykona elementy koncep-
cji programowej.

- Oferty od wykonawców otworzymy przed końcem 
stycznia a umowy planujemy podpisać w połowie kwiet-
nia 2019 r. - informuje Nalewajko.

Realizacja całości trasy S17 od Piask do Hrebenne-
go w systemie projektuj i buduj planowana jest na la-
ta 2021-2025 i ma zapewnione finansowanie w ramach 
zwiększonego do 135 mld zł limitu wydatków na Pro-
gram Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 (z perspek-
tywą do 2025 r.).

Źródło: GDKiA, Poseł na Sejm Sławomir Zawiślak

Tuż przed świętami w siedzibie PKP S.A. od-
było się spotkanie przedstawicieli spółek z Grupy 
PKP oraz Kolei Ukraińskich (Ukrzaliznycia), pod-
czas którego omówiono m.in. kwestie związane 
z obecnym funkcjonowaniem oraz możliwościa-
mi rozwoju połączeń pasażerskich i towarowych 
pomiędzy Polską a Ukrainą. 

20 grudnia br. w siedzibie Polskich Kolei Pań-
stwowych S.A. przedstawiciele spółek Grupy PKP 
najwyższego szczebla spotkali się ze swoimi od-
powiednikami reprezentującymi Koleje Ukraińskie. 
Spotkaniu ze strony polskiej przewodniczył Andrzej 
Olszewski, członek zarządu PKP S.A., a stronie ukra-
ińskiej Remigiusz Paszkiewicz, zastępca dyrektora 
generalnego UZ. 

Podczas spotkania omówione zostały sprawy 
związane z istniejącymi i planowanymi połączenia-
mi pasażerskim zapewniającymi komunikację pomię-
dzy obydwoma państwami. Jednym z poruszanych 
tematów była kwestia uruchomienia nowych pocią-
gów z Lublina do Lwowa. Najbardziej prawdopodob-
nym spośród rozważanych wariantów jest utworze-
nie połączenia opartego na przesiadce w Chełmie. 

Wizyta kierownictwa Kolei Ukraińskich była rów-
nież dobrą okazją do omówienia możliwości rozwo-
ju przewozów towarowych z wykorzystaniem toru o 
szerokości 1520 mm prowadzącego przez przejście 
graniczne Izow – Hrubieszów, w szczególności w za-
kresie obsługi przez PKP LHS przewozów kontene-
rowych oraz transportu kombinowanego. W ramach 
spotkania zostały także poruszone kwestie rozwoju 
infrastruktury transgranicznej oraz warunki taryfo-
we przewozów ładunków. 

Ostatnie spotkanie na tak wysokim szczeblu od-
było się w sierpniu 2017 r. Warto dodać, że podczas 
minionego roku współpraca pomiędzy kolejami pol-
skimi i ukraińskimi rozwijała się w sposób bardzo dy-
namiczny, a stałym celem, na który zorientowane 
zostały działania kolejowych spółek, były rosnąca 
jakość usług dla pasażerów oraz wzrost wolumenu 
przewożonych towarów. Jednym z efektów inten-
sywnej współpracy pomiędzy obydwiema kolejami 
jest uruchomienie 20 grudnia 2018 r. dodatkowego 
połączenia pasażerskiego z Przemyśla do Lwowa.

źródło: PKP LHS

S17 Piaski - Hrebenne

źródło: GDDKiA



4 Facebook do 500 000 użytkowników tygodniowo

(nie marta
)

Multimedialna
„Ławka Niepodległości”

W maju 2018 roku na Rynku Wielkim w Zamościu 
stanęła „Budka Niepodległości”, w której wysłuchać 
możemy historii opowiadanych przez bohaterów ma-
jących wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodle-
głości. Teraz do „Budki” dołączyła multimedialna 
„Ławka Niepodległości”.

Ławka Niepodległości to pomysł Ministerstwa Obro-
ny Narodowej, na uczczenie 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Dzięki programowi na terenie 
całej Polski zostaną wybudowane pomniki upamiętniają-
ce tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie mul-
timedialnych ławek pomnikowych. Ławki mają również 
propagować historię poszczególnych regionów Polski.

28 grudnia 2018 r. „Ławka Niepodległości” trafiła do 
Zamościa. Obiekt stanął na Rynku Wielkim obok rabaty 
na kwiaty, naprzeciwko Ratusza.

Część multimedialna umożliwia odsłuchanie np. frag-
mentu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego – Marsz 
I Brygady oraz fragmentu Depeszy Józefa Piłsudskiego no-
tyfikującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego 
z 16 listopada 1918 r.

Koszt nowoczesnej, multimedialnej ławki (wyposa-
żonej w podświetlenie systemem LED, Wi-Fi i kody QR) 
szacuje się na ok. 30 tys. W przypadku Zamościa dotacja 
wyniosła 19 946 zł.

■

Masz firmę i nie osiągasz wysokich 
przychodów? Od 2019 roku będziesz mógł 
opłacać składki na ubezpieczenia społecz-
ne uzależnione od przychodów. Pospiesz 
się, jeśli chcesz skorzystać z takiej ulgi już 
w Nowym Roku.

Jeśli Twoje przychody z poprzedniego ro-
ku nie przekraczały trzydziestokrotności mini-
malnego wynagrodzenia z roku poprzedniego, 
spełniasz pierwszy warunek do skorzystania 
z „małego ZUS”. Na przykład w 2018 roku mi-
nimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł, 
a trzydziestokrotność tej kwoty to 63 000 zł. 
Przedsiębiorca, który prowadził działalność 
przez cały 2018 rok i w tym czasie osiągnął 
przychody niższe niż 63 000 zł, może skorzy-
stać w 2019 roku z „małego ZUS”. Jeśli prowa-
dził firmę krócej niż rok, to limit przychodów 
należy wyliczyć proporcjonalnie do czasu pro-
wadzonej działalności. Ważne, żeby okres pro-
wadzenia firmy w poprzednim roku wynosił co 
najmniej 60 dni. 

Kiedy nie skorzystasz z „małego ZUS”?

Przedsiębiorca nie może skorzystać z „ma-
łego ZUS” w okresie, gdy ma jeszcze prawo do 
innych korzyści w opłacaniu składek, czyli „ulgi 
na start” lub składek preferencyjnych. Dopiero 
gdy przedsiębiorcy skończą się preferencyjne 
składki, będzie mógł przejść na „mały ZUS”.

Nie skorzystasz z „małego ZUS” także, 
jeśli w poprzednim roku:

• rozliczałeś się w formie karty podat-
kowej i jednocześnie korzystałeś ze 
zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,

• podlegałeś ubezpieczeniom tak-
że z innej pozarolniczej działalno-
ści (np. jako wspólnik spółki jawnej, 
osoba wykonująca wolny zawód),

• wykonujesz dla byłego lub obecne-
go pracodawcy to, co robiłeś dla nie-
go jako pracownik w bieżącym lub 
poprzednim roku kalendarzowym.

Jak długo można opłacać „mały ZUS”?

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne 
możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy 

w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności 
gospodarczej. To znaczy, że po wykorzystaniu 
tego okresu można wrócić do „małego ZUS” 
dopiero po przerwie, w której opłacasz skład-
ki na standardowych zasadach.

Jak policzyć nowe składki?

Najpierw ustal swój przeciętny miesięcz-
ny przychód za poprzedni rok kalendarzowy. 
Pomnóż go przez współczynnik podany przez 
ZUS (na 2019 rok wynosi 0,5083). Następnie 
sprawdź, czy wynik mieści się w dotychcza-
sowych progach. Twoja nowa podstawa wy-
miaru składek nie może przekroczyć 60% pro-
gnozowanego przeciętnego wynagrodzenia 
(czyli tyle, ile wynosi dla obecnych przedsię-
biorców na „pełnym ZUS”) i nie może być niższa 
niż 30% minimalnego wynagrodzenia w stycz-
niu danego roku (czyli tyle, ile wynosi najniż-
sza podstawa dla preferencyjnych składek na 
ubezpieczenia społeczne). Jeśli Twój wynik bę-
dzie niższy niż 30% minimalnego wynagrodze-
nia, to składki wyliczasz od 30% minimalnego 
wynagrodzenia. Pamiętaj, że ulga nie dotyczy 
składki zdrowotnej.

Ważne! Wysokość kwoty, od której opła-
casz składki ma wpływ na wysokość przysłu-
gujących Ci świadczeń z ubezpieczeń społecz-
nych, w tym na zasiłek chorobowy, opiekuńczy 
czy macierzyński.

Jak zgłosić się do „małego ZUS”?

Podstawę wymiaru składek ustalasz raz w ro-
ku kalendarzowym – w styczniu lub w pierw-
szym miesiącu, gdy rozpoczynasz lub wzna-
wiasz prowadzenie działalności gospodarczej 
w danym roku. Jeśli spełniasz warunki i zde-
cydujesz się na „mały ZUS”, musisz zgłosić to 
w odpowiednim terminie ubezpieczycielowi. 
Zrobisz to, składając formularz ZUS ZUA lub 
ZUS ZZA z odpowiednim kodem ubezpiecze-
nia. Jest na to 7 dni. Jeśli już od początku 2019 
roku masz prawo do „małego ZUS”, to termin 
na zgłoszenie mija 8 stycznia.

Szczegółowe informacje o nowej uldze 
można znaleźć na stronie www.zus.pl.

źródło: ZUS
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Nowy „mały ZUS”  
– kto skorzysta?
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eTwinnig
w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu 

sposobem na rozwój ucznia i nauczyciela
Dołącz do społeczności eTwinning - taki tytuł no-

siło szkolenie dla nauczycieli z zamojskich szkół zor-
ganizowane przez Katolicką Szkołę Podstawową im. 
św. Ojca Pio w Zamościu. Ze szkolenia, przeprowa-
dzonego przez Elżbietę Michałkiewicz - koordynato-
ra programu Współpraca z zagranicą - skorzystało 23 
nauczycieli z Zamościa i okolic.

eTwinning to platforma, która łączy wszystkich na-
uczycieli szkół i przedszkoli z Europy i poza nią, któ-
rzy chcą nawiązać współpracę i wspólnie realizować 
projekty. W Polsce na tej platformie jest zarejestro-
wanych około 40 000 nauczycieli z 14000 szkół, któ-
re zrealizowały ponad 19000 projektów.

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio 
w Zamościu także aktywnie uczestniczy w realizacji 
projektów już od 2014 roku.

W roku szkolnym 2014/2015 nawiązaliśmy współ-
pracę ze szkołami z Francji, Czech i Słowacji, z którymi 
zrealizowaliśmy projekt pt.: Märchen zwischen Tra-
dition und Modernität. Uczniowie mieli za zadanie na-
pisać bajkę w nowej formie. Jedni zaczynali, podawali 
trzy słowa kluczowe, które następni uczniowie mie-
li zawrzeć w dalszym ciągu. W ten sposób powstało 
17 nowych bajek. Uczniowie mieli przy tym wiele za-
bawy i trzeba dodać, że wykazali się dużą kreatyw-
nością. Bajki zostały napisane w języku niemieckim 
i opracowane w formie e-book.

W roku szkolnym 2015-2016 realizowaliśmy w ra-
mach programu eTwinning projekt Schule bei uns 
und bei euch wspólnie ze szkołami z Francji, Słowacji, 
Grecji i Niemiec. Projekt ten miał na celu zapoznać się 
z systemem szkolnictwa, jaki obowiązuje w poszcze-
gólnych krajach. Uczniowie nawiązali kontakt z ró-
wieśnikami ze szkół partnerskich i wymieniali się in-
formacjami na temat swojej szkoły, zajęć lekcyjnych, 

nauczycieli, życia młodzieży, a także o swoim mieście, 
okolicy i kraju. Podczas realizacji projektu uczniowie 
wykonywali prezentacje multimedialne, filmy, foto-
reportaże. Projekt realizowany był w języku niemiec-
kim pod kierunkiem nauczyciela języka niemieckie-
go Elżbiety Michałkiewicz.

 Dies Haus ist mein und doch nicht mein... to ty-
tuł nowego projektu realizowanego w naszej szko-
le w roku szkolnym 2016/2017 w ramach programu 
eTwinning. Uczniowie nawiązali współpracę z dwo-
ma szkołami z Grecji: z 4th Gymnasio Kastorias z Ka-
storii i 2. Gymnasio Agiou Nikolaou z Krety oraz z Pu-
blicznym Gimnazjum w Jordanowie. Wspólnie został 
opracowany projekt mający na celu bliższe pozna-

nie życia szkolnego w Polsce i Grecji. Uczniowie mie-
li za zadanie przygotować Steckbriefe z opisem sie-
bie, które zostały zamieszczone na stronie projektu 
w formie e-booka, prezentacje o szkole i mieście. Mło-
dzież brała udział również w konkursie na logo pro-
jektu, a przed świętami wykonała kartki świąteczne, 
które zostały wysłane do szkół partnerskich. Podob-
ne kartki wraz z życzeniami otrzymała również szko-
ła katolicka. Uczniowie na bieżąco kontaktowali się ze 
swoimi partnerami przez strony projektu, zorganizo-
wane było również spotkanie przez Skype. Przygoto-
wano również przewodnik po naszym mieście i książ-
kę kucharską z ulubionymi tradycyjnymi potrawami. 
Ideą projektu było propagowanie ochrony środowiska, 
dlatego też były podejmowane działania propagują-

ce ochronę Ziemi. Realizacja tego projektu pozwoliła 
nie tylko na rozwijanie kompetencji językowych, ale 
też na pogłębianie świadomości własnej odrębności 
regionalnej, narodowej jak i kształtowania poczucia 
przynależności do rodziny europejskiej. 

Projekt ten został odznaczony Europejską Odzna-
ką Jakości, a szkoła zdobyła wyróżnienie.

Poprzez Niepodległą - to tytuł naszego nowego 
projektu na platformie eTwinning, który realizujemy 
w tym roku szkolnym 2018/2019. W ramach projektu 
nauczyciele i uczniowie ze 100 miejscowości w Pol-
sce postanowili stworzyć wspólny wirtualny prze-
wodnik turystyczny, zachęcający do odwiedzenia ich 
miejsc. W związku z 11 listopada wszyscy postanowi-
liśmy również wspólnie świętować setną rocznicę od-
zyskania niepodległości. W tym celu uczniowie mieli 
za zadanie zrobić kartki o tematyce niepodległościo-
wej i wraz życzeniami wysłać je pocztą. Dzięki duże-
mu zaangażowaniu naszych uczniów powstały piękne 
kartki patriotyczne i część z nich została już wysłana 
do zaprzyjaźnionych szkół. My też dostaliśmy kartki 
z życzeniami od nich.

Platforma eTwinning daje ogromne możliwości 
rozwoju zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. 
Podczas realizacji projektów uczniowie i nauczyciele 
wykorzystują najnowsze technologie informacyjno-

-komunikacyjne oraz doskonalą swoje umiejętności 
językowe. Pomaga również w nawiązywaniu znajo-
mości, które później można wykorzystać do realiza-
cji kolejnych projektów w ramach Erasmus+. 

Dołącz do społeczności eTwinning i rozwijaj się.

 Elżbieta Michałkiewicz
- koordynator  szkolnego  

programu Współpraca z zagranicą
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Promocja na instalacje fotowoltaiczne – EKOZAMBUD
Ceny prądu rosną w zastraszającym tempie. 

Jedyną możliwością zabezpieczenia domowego 
budżetu przed ciągłymi podwyżkami jest zakup 
i montaż instalacji fotowoltaicznej, która wypro-
dukuje dla Państwa prąd ze słońca. Nasza firma 
specjalizuje się w rozwiązaniach proekologicz-
nych dla firm i klientów indywidualnych. Specja-
lizujemy się w instalacjach związanych z energią 
słoneczną oraz energią geotermalną i biomasą. 
Oferujemy nowoczesne i ekologiczne rozwiąza-
nia z zakresu odnawialnych źródeł energii i odpo-
wiadamy za ich realizację. Wykonujemy również 
projekty termomodernizacji budynków komercyj-
nych. Zajmujemy się także pozyskiwaniem do-
finansowań dla klientów indywidualnych i firm. 
Posiadamy własne ekipy montażowe oraz do-
skonale opracowany system pracy. Montujemy 
wyłącznie certyfikowane urządzenia z zakresu 
fotowoltaiki, termomodernizacji i instalacji grzew-
czych. Naszą firmę tworzą osoby, dla których 
troska o środowisko naturalne jest priorytetem. 
Podejmujemy odpowiednie działania, by zwięk-
szać świadomość wśród społeczeństwa i pro-
fesjonalnie doradzać w wyborze najkorzystniej-
szych rozwiązań inwestycyjnych OZE. Instalacje 
fotowoltaiczne pozwalają alternatywnie uzyskać 
energię słoneczną z promieniowania słoneczne-
go. Do pozyskania energii w ten sposób niezbęd-
ne są elementy, takie jak: panele fotowoltaiczne, 
inwenter DS/AC oraz zabezpieczenia, okablowa-
nie i licznik energii. 

Zalety instalacji fotowoltaicznych to: 

• samodzielna produkcja energii elektrycz-
nej, niezależna od PGE,

• rozwiązanie ekologiczne - korzystasz 
z odnawialnego źródła energii,

• koszty inwestycji szybko się zwracają,

• uproszczony sposób rozliczania nie -
wykorzystanej energii z  zakładem 
energetycznym. 

Polski system opustów dla instalacji prosu-
menckich (prosument to jednocześnie producent 

i konsument energii elektrycznej) jest odmianą 
popularnego w Stanach Zjednoczonych net-me-
teringu, czyli systemu umożliwiającego rozlicze-
nie wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci pu-
blicznej energii w ujęciu rocznym. Oznacza to, że 
prosument może wprowadzić nadmiar wyprodu-
kowanej przez siebie energii do sieci, a po jakimś 
czasie ją odebrać. Przykładowo energię wytwo-
rzoną i wprowadzoną do sieci w lipcu można ode-
brać w grudniu. Ustawa o OZE przewiduje, że nad-
wyżka energii może być magazynowana w sieci 
publicznej przez okres 365 dni, a  jej odbiór od-
bywa się w stosunku 1:0,8. Oznacza to, że mo-
żemy pobrać 80% energii wprowadzonej przez 
nas do sieci publicznej. Rozwiązanie takie nazy-
wane jest bilansowaniem rocznym energii elek-
trycznej. Zmiana instalacji elektrycznej nie jest 
potrzebna. System fotowoltaiczny wpinamy do 
już istniejącej instalacji, najczęściej w skrzyn-
kę rozdzielczą. Funkcjonalność sieci elektrycz-
nej jest zachowana z tą różnica, że posiadamy 
dodatkową mikroinstalację do produkcji prądu. 
Producenci paneli fotowoltaicznych oferują za-
zwyczaj gwarancję na sam produkt oraz na za-
chowanie określonej mocy. W wypadku gwaran-
cji na panele, wynosi ona najczęściej 10 lat. Dla 
porównania, gwarancja oferowana przez produ-
centów małych turbin wiatrowych wynosi tylko 
3-5 lat. Systemy fotowoltaiczne to instalacje po-
zbawione części ruchomych, zatem bezawaryjne 
i bardzo trwałe. Szacuje się, że panele są w stanie 
efektywnie produkować prąd przez co najmniej 
30 lat. Brytyjscy specjaliści podają, że obecnie 
uruchamiane instalacje fotowoltaiczne obecnie 
będą mogły działać 40-50 lat. Falowniki to urzą-
dzenia, które mają ogromny wpływ na efektyw-
ność pracy instalacji. Wybór falownika sprawdzo-
nego wytwórcy będzie gwarancją prawidłowego 
funkcjonowania systemu fotowoltaicznego. Więk-
szość producentów dobrych falowników przezna-
czonych do instalacji fotowoltaicznych przewidu-
je 5-letnią gwarancję na swoje produkty, jednak 
producenci najlepszych falowników udostępnia-
ją klientom możliwość przedłużenia gwarancji 
za niewielką opłatą, ponieważ są pewni bezawa-
ryjności swoich produktów. Cenieni producenci 
przeprowadzają testy falowników pod kątem od-

porności na skrajną temperaturę i inne czynniki 
atmosferyczne. W praktyce zatem, dobry i odpo-
wiednio eksploatowany falownik może pracować 
bardzo długo, bo nawet 30-35 lat. Ogniwa sło-
neczne, z których składają się moduły fotowol-
taiczne, są narażone na działanie czynników at-
mosferycznych nieustannie przez wiele lat. Aby 
mieć absolutną pewność co do wytrzymałości 
paneli, producenci przeprowadzają szczegółowe 
testy i badania, które mają za zadanie sprawdzić 
odporność wyrobów na niekorzystny wpływ ze 
strony środowiska. Panele o odpowiednim stan-
dardzie nie są podatne na awarie i uszkodzenia 
ze strony silnego wiatru i deszczu. Co więcej, 
wszystkie panele są sprawdzone pod kątem od-
porności na gradobicie. Testy odbywają się przy 
użyciu kulek gradu o średnicy ok. 2,5 cm, które 
są kierowane na panele słoneczne z prędkością 
23 m/s z odległości 1 metra. Takie gradobicia są 
naprawdę bardzo rzadkim zjawiskiem. Poza ob-
ciążeniem mechanicznym (wytrzymałość udaro-
wa), przeprowadza się testy wytrzymałości na ob-

ciążenie statyczne, czyli odporność na nacisk ze 
strony zalegającego śniegu lub silnych wiatrów. 
Przykładowo, 1m2 paneli fotowoltaicznych jest 
w stanie wytrzymać nacisk na swoją powierzch-
nię porównywalny do ciężaru 500 kg. Firma EKO-
ZAMBUD przygotowała dla Państwa specjalną 
ofertę. Tylko do końca stycznia instalacje foto-
woltaiczne na wysokiej jakości komponentach 
kosztują 4000 złotych brutto za KW i jest to osta-
teczny koszt takiej instalacji. Przykładowo: insta-
lacja o mocy 3 KW (która wyprodukuje w ciągu 
roku około 3000 kWh), będzie kosztowała 12000 
złotych. Taka ilość wyprodukowanej energii wy-
starcza w zupełności dla średniej wielkości do-
mu. Zapraszamy do kontaktu w sprawie zapisów 
na instalacje fotowoltaiczne pod numerem tele-
fonu 84 543 11 27 lub 737 168 380 oraz pod ad-
resem email biuro@ekozambud.pl. Zapraszamy 
również do naszego biura na ul. gen. Władysła-
wa Sikorskiego 16 A oraz na stronę internetową 
www.ekozambud.pl.

FOTOWOLTAIKA 4000 ZŁOTYCH ZA KW
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Trzech mężczyzn wracając z dyskoteki w Łabu-
niach przeniosło zabawę na drogę. W Dąbrowie To-
maszowskiej jadąc bmw zepchnęli jadącą przed nimi 
toyotę z drogi do rowu. Kierowca toyoty i pasażero-
wie bmw, trafili do szpitala. Kierujący bmw miał naj-
mniej w wydychanym powietrzu alkoholu, bo 0,70 
promila, jego koledzy mieli około promila.

W czwartek, 27 grudnia o godzinie 9:00 w miejsco-
wości Dąbrowa Tomaszowska BMW jadące w stronę To-
maszowa wjechało w tył Toyoty jadącej w tym samym 
kierunku. W konsekwencji zderzenia oba pojazdy wylą-
dowały w rowie. Gdy policjanci i strażacy przyjechali na 
miejsce kierujący BMW, mieszkaniec pow. krasnostaw-
skiego uciekł do lasu. Część ratowników została z ran-
nymi do przybycia karetki pogotowia, a pozostali ruszy-
li w ślad za uciekinierem.

Jak się później okazało 18-latek dobiegł do stadni-
ny koni i tam ukradł zaparkowane na parkingu renault, 
które podczas ucieczki, również rozbił. Szybka reakcja 
policjantów, przy pomocy osoby postronnej, doprowa-
dziła do zatrzymania zbiega w miejscowości Łaszczów. 
Po zbadaniu stanu trzeźwości okazało się, że mężczy-
zna ma 0,70 promila.

18-latek oznajmił mundurowym, że nie jechał bmw 
ani renaultem i to nie on rozbił te dwa samochody. Cały 
czas tłumaczył, że został porwany. Policjanci wyjaśnia-
ją okoliczności w jakich doszło do tych dwóch zdarzeń 
a mieszkaniec pow. krasnostawskiego został osadzony 
w areszcie policyjnym.

źródło: KMP w Tomaszowie Lubelskim

■

Od 2 stycznia 2019 roku nowym Sekre-
tarzem Województwa Lubelskiego jest Zbi-
gniew Załoga.

Zbigniew Załoga z  wykształcenia jest 
prawnikiem. W 1982 roku ukończył Wydział 
Prawa i Administracji na UMCS w Lublinie. 
Odbył m.in. kurs dla kandydatów na człon-
ków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, 
kursy z zakresu prawa zamówień publicznych 
czy kurs dla syndyków i  likwidatorów mas 
upadłościowych.

Posiada ponad 20-letni staż pracy, z cze-
go większość na stanowiskach kierowniczych. 

W swojej dotychczasowej karierze zawo-
dowej pracował m.in. w Miejskim Przedsiębior-
stwie Komunikacyjnym w Lublinie, Lubelskim 
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, Krajo-
wym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oddział te-
renowy w Lublinie, w Zarządzie Nieruchomo-
ści Komunalnych w Lublinie oraz Wojewódzkim 
Urzędzie Pracy w Lublinie. Pełnił również funk-
cję Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Lublinie.

Sekretarz województwa odpowiedzialny 
jest m.in.: za nadzór nad sprawną organizacją 
i funkcjonowaniem urzędu. Sprawuje pieczę 
nad departamentami i oddziałami.
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KONKURS  Rok 2019 ustanowiony został m. in. Rokiem Unii Lubelskiej. Podaj 3 innych patronów tego 
roku. Odpowiedzi na pytanie, prosimy dostarczać do Redakcji, ul. Staszica 35, do Biblioteki w 

Łabuniach lub przesyłać drogą pocztową wraz z wyciętym kuponem konkursowym do 11.01.2019 r. Nowy Kurier Zamojski, 
Skr. poczt. 206, 22-400 Zamość.

ROZWIĄZANIE KONKURSU 
W ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 „zielony parking” powstanie na Osiedlu Planty. Wśród praw-

idłowych odpowiedzi udzielonych na pytanie zamieszczone w wydaniach: 51 i 52 wyłoniliśmy zwycięzcę. Na wycieczkę 
do Lwowa z Biurem Turystycznym Quand pojedzie Pani Elżbieta Żuber. W sprawie odbioru vouchera na wycieczkę, 
prosimy o kontakt z Redakcją, ul. Staszica 35 w Zamościu. Gratulujemy.

Łabuńska Biblioteczka Regionalisty - prezentuje
Z końcem grudnia ukazały się 2 nowe publikacje 

wydane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Łabunie. 

Pozycja 28. to książka wyjątkowa, która z różnych 
powodów nie ukazała się „za życia” Autora. 

Lucjan Momot (1933-2013) - przyjaciel Łabuń, czło-
wiek któremu zawdzięczany (jako pasjonaci lokalnej 
historii) ocalenie od zatracenia w niepamięci wielu te-
matów istotnych, dotyczących i dotykających naszej 
gminy. Przed nim to – oraz przed Jego Szanowną Mał-
żonką, Kazimierą Marcińczak-Momot, która po śmier-
ci męża świadoma wagi zebranych materiałów prze-
kazała je do zbiorów naszej biblioteki - chylimy czoła 
oddając tę publikację. 

Pierwotnie zamiarem autora była opowieść o gmi-
nie Łabunie. Tytuł „W świetle dworu i plebanii” suge-
rował osadzenie dziejów gminy Łabunie wokół istot-
nych z punktu widzenia mieszkańca miejsc – dworu 
dającego pracę i kościoła kształtującego ducha. Po 
licznych konsultacjach podjęliśmy decyzję o zmianie 
tytułu na w pełni oddający treść książki. Publikacja łą-
czy w sobie historyczne prawdy, i historie, takie jaki-
mi je zapamiętano, utrwalone w pamięci wydarzenia 
zarówno pomysłodawcy, jak i osób, z którymi rozma-
wiał, przedstawia fakty bez zbędnej koloryzacji, nie-
potrzebnego patosu i tragizowania.

Główną część książki stanowią wojenne lo-
sy mieszkańców, zwłaszcza Wólki Łabuńskiej i co-
dzienność w relacjach międzysąsiedzkich i kontak-
cie z okupantem – siłą rzeczy koniecznym – [Wólka 
Łabuńska nie została wysiedlona- przyp. red.]. Mowa 
tu o osobach znanych szerokiemu gronu, jak cho-
ciażby tragicznym losie Aleksandra hrabiego Szep-
tyckiego, i mniej znanych, jak np. historia Anny Kłos. 
Bohaterskie czyny, świadectwa niemieckiego okru-
cieństwa, ale nie tylko… utrwalone i zapisane dla 
następnych pokoleń, byle tylko chciały pamiętać.

Część poświęcona Armii Krajowej, jej członkom 
związanym z gminą Łabunie opracowana przez Lucja-
na Momota na podstawie materiałów przekazanych 
przez Mariana Petryka ukazała się już w publikacji 
- Krzysztof Antoni Rychel „Konrad i Anioł”, Łabu-
nie 2003 r. Zamieszczamy je również tutaj, by treść 
choć w części oddawała to, co zostało zaplanowane. 

Lucjan Momot to autor tekstów publikowanych 
na łamach wielu czasopism, m. in. w: „Gazecie Ro-
botniczej”, „Wrocławskim Tygodniku Katolików”, 
„Pracach Literackich”, „Kierunkach”, „Litterariach”, 
„Życiu Literackim” i w „Słowie Powszechnym”, „Za-
mojskim Kwartalniku Kulturalnym”. Był w pierw-
szym zespole „Wiadomości Świdnickich”, ale rów-
nież w naszym kwartalniku „IGŁA. Informatorze 

Gminy Łabunie”. Prowadził korespondencję z wie-
loma osobami i  instytucjami – walczył o prawdę 
i troszczył się o słowo…

Książka, którą oddajemy w Państwa ręce dojrze-
wała dość długo, ale podobno wszystko ma swój czas 
– niech się stanie zatem…

Mamy dla naszych Czytelników 3 egzemplarze 
książki Obrońcy rodzinnych strzech Lucjana Momo-
ta. Pierwsze 3 osoby, które podadzą imiona i nazwiska 
3 poetów związanych z gminą Łabunie (niekoniecz-
nie urodzonych w gminie) - (dla ułatwienia dodamy, 

że chodzi o 2 kobiety i jednego księdza) i zgłoszą się 
do naszej redakcji otrzymają książkowy upominek. 

Pozycja 29 we wspomnianej Serii to podsumowa-
nie Łabuńskiego Lata Teatralnego. Królowa Instagra-
ma, czyli Śnieżka według Piotra Pieli. Nagrodzona 
w 18. zamojskiej edycji konkursu Szukamy Polskiego 
Szekspira. Druga po wystawionym w 2016 roku Kop-
ciuszku inscenizacja grupy AKTe z gminy Łabunie. 

Łącznie z inicjatywy lub przy współudziale ła-
buńskiej biblioteki ukazały się dotychczas 54 publi-
kacje książkowe.  



45 tys. zł - taką sumę, dzięki hojno-
ści darczyńców udało się zebrać podczas 
Świątecznego Charytatywnego Turnie-
ju Piłkarskiego – Razem z Patrykiem po-
konajmy białaczkę! Cała kwota zostanie 
przekazana na leczenie 5-letniego Pa-
tryka Chmielowca z Siedlisk (gm. Luby-
cza Królewska).

Organizatorami turnieju byli: Stowa-
rzyszenie Dawcy Uśmiechu – Smile Do-
nors i Stowarzyszenie Zamojskie Centrum 
Wolontariatu. Impreza odbyła się w drugi 
Dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grud-
nia 2018 r.) w hali Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Zamościu, w godzinach 8.30 - 20.00. 
Honorowy Patronat nad wydarzeniem spra-
wował Prezydent Miasta Zamość, Andrzej 
Wnuk. Całe przedsięwzięcie miało charak-
ter charytatywny, sportowy i społeczny. 
Głównym celem turnieju było zebranie 
środków finansowych za pośrednictwem 
Komitetu Społecznego – „Razem z Patry-
kiem pokonajmy białaczkę” i przeznaczenie 
ich na leczenie chłopca. 5-letni Patryk po-
trzebuje intensywnego i kosztownego le-
czenia. W czerwcu 2017 roku zdiagnozowa-
no u niego ostrą białaczkę limfoblastyczną.

Podczas turnieju udział w rozgryw-
kach wzięło 20 drużyn. O godz. 16.00, 
tuż przed finałem rozpoczęła się oficjalna 
część z licytacjami. Największą kwotę - aż 
15 tys. złotych uzyskano za koszulkę z au-
tografem Roberta Lewandowskiego. Kupił 
ją piłkarz, Maciek Szymczak. Wylicytowa-
ną przez siebie koszulkę podarował rodzi-
com Patryka, by przekazali ją chłopcu. Im-
ponującą kwotę uzyskano także z licytacji 
koszulki Łukasza Fabiańskiego, poszła za 
12 tys. zł! Łącznie podczas imprezy udało 
się zebrać około 45 tys. złotych.

Szczegółowe wyniki licytacji:

1. Koszulka Tomasza Kupisza – Asco-
li FC – wylicytowana za 350 zł;

2. Koszulka Pierre –Emerick Aubamey-
ang – Borussia Dorthmund – wy-
licytowana za 2500 zł;

3. Koszulka Roberta Lewandowskie-
go - Bayern Monachium – wyli-
cytowana za 15 000 zł;

4. Koszulka Alfreda N’Diaye – FC 
Malaga – wylicytowana za 800 zł;

5. Koszulka MKS Padwa Zamość – 
wylicytowana za 500 zł;

6. Koszulka Mateusza Klicha- Leeds 
United – wylicytowana za 800 zł;

7. Koszulka Szymona Żurkowskie-
go – Górnik Zabrze –  wylicyto-
wana za 1000 zł;

8. Rękawice bramkarskie – Lechia 
Dusan’a Kuciak - wylicytowane 
za 500 zł;

9. Koszulka Filipa Starzyńskiego – 
Zagłębie Lubin – wylicytowa-
na za 500 zł

10. Koszulka Michała Helika – Car-
covia Kraków – wylicytowana 
za 600 zł;

11. Koszulka Piotra Tomasika – Lech 
Poznań – wylicytowana za 500 zł;

12. Koszulka Rafała Kurzawy – Re-
prezentacja Polski – wylicyto-
wana za 1000 zł;

13. Koszulka Rafała Pietrzaka – Wisła 
Kraków – wylicytowana za 750 zł;

14. Rękawice bramkarskie – Jagiello-
nia – Mariana Kelemen – wylicy-
towane za 350 zł;

15. Koszulka Thiago Cionka – Spal – 
wylicytowana  za 550 zł;

16. Koszulka Łukasza Teodorczyka 
– Udinese Calcio – wylicytowa-
na za 550 zł;

17. Koszulka Przemysława Frankow-
skiego – Jagiellonia – wylicyto-
wana za 550 zł;

18. Koszulka Jarka Niezgody – Le-
gia Warszawa – wylicytowana 
za 1000 zł;

19. Koszulka Patryka Lipskiego – 
Lechia Gdańsk – wylicytowana 
za 500 zł;

20. Koszulka Rafała Kycko – Hetman 
Zamość – wylicytowana za 550 zł;

21. Rękawice bramkarskie – Craco-
via – Michal Peškovič – wylicy-
towane za 750 zł;

22. Koszulka Mariusza Stępińskie-
go – Chievo Verona - wylicyto-
wana za 450 zł;

23. Piłka z autografem Adama Nawał-
ki – wylicytowana 400 zł;

24. Koszulka i czepek Otylii Jędrzej-
czak – wylicytowana za 500 zł;

25. Koszulka Ewy Chodakowskiej – 
wylicytowana za 300 zł;

26. Koszulka Łukasza Fabiańskiego – 
wylicytowana za 12 000 zł;

27. Koszulka Kamila Tomczyszyna – 
Hetman Zamość – wylicytowa-
na za 820 zł;

28. Miś ręcznie szyty przekazany od 
naszego podopiecznego - Kuby, 
dla którego Stowarzyszenie Daw-
cy Uśmiechu – Smile Donors or-
ganizowało turniej w 2016 r. – 
wylicytowany za 550 zł;

29. Koszulka Śląsk Wrocław – wyli-
cytowana za 450 zł;

30. Koszulka Pawła Jaroszyńskiego 
– wylicytowana za 700 zł;

Turniej obfitował w wiele atrakcji. Pod-
czas imprezy wystąpili m.in. Michał Rycaj 
– Mistrz Świata we Freestyle Football oraz 
jego uczniowie. Hotel Renesans zapew-
nił catering dla uczestników i kibiców tur-
nieju. Nad przebiegiem rozgrywek czuwa-
li Sędziowie z ZOZPN: Marek Borowiński, 
Andrzej Góra, Bernard Kostrubiec, Marcin 
Lispski, Andrzej Swacha, Radomi Wniar-
ski, a opiekę medyczną zapewnili: Sylwe-
ster Tyrka, Bartłomiej Skrzypek, Paweł Ka-
lita, Adrian Zdziłowski i Lech Kawalec oraz 
fizjoterapeuta - Michał Dublicki. Wolon-
tariuszami podczas turnieju byli głównie 
uczniowie I LO w Zamościu. Nad klimatem 
imprezy czuwał Dj Kuba Król, a wspaniałe 
chwile turnieju upamiętnili na zdjęciach – 
Marco Film&Foto.

Podczas imprezy wśród uczestni-
ków i kibiców rozlosowano podarowa-
ne przez sponsorów vouchery. Łącznie 
rozdano aż 61 voucherów o łącznej war-
tości ponad 5000 zł. Były to:

• 4 vouchery od Hotel Artis &SPA 
Zamość (3x dzień w SPA &Well-
ness dla 2 osób i 1h gry w kręgle 
dla 6 osób);

• 2 vouchery od Zakładu  Fryzjer-
skiego „olazmc” – Aleksandra 
Wójcik: vouchery na dowolną 
usługę fryzjerską;

• 2 vouchery od „LEVEL UP fizjo-
terapia: vouchery na całościowy 
masaż sportowy i Recovery Pump 
– Regeneracja kończyn dolnych;

• 1 voucher od Strefy Auto Kosme-
tyki GreenMax: voucher na profe-
sjonalną pielęgnacje auta o war-
tości 500 zł;

• 2 vouchery od Przystań nad Wie-
przem: 1 voucher na spływ kaja-
kowy po rzece Wieprz dla 2 osób 
i 1 voucher na spływ kajakowy po 
rzece Wieprz dla 4 osób;

• 1 voucher od firmy Zdrowsza Die-
ta: voucher na 5 dniowy zestaw 
cateringu dietetycznego;

• 2 vouchery od Natural Fitness: 
(2*100 zł=200 zł);

• 3 vouchery od Domu Handlo-
wego Agora: voucher na zaku-
py w Domu Handlowym Agora 
(3*100 zł=300 zł);

• 2 vouchery od Hotel Zamojski & 
Nela Spa: vouchery o wartości 50 
zł (2*50 zł=100 zł);

• 1 voucher od Just Blush: voucher 
na makijaż wieczorowy; 

• 3 vouchery od Pracowni Optycz-
nej Ottico: 300 zł;

• 3 vouchery od Salonu Optycz-
nego – Agnieszka Sobczyńska: 
vouchery na bezpłatne badanie 
wzroku do okularów korekcyjnych;

• 2 vouchery od Mobilnej Myjni Pa-
rowej – Marcin Hamerla: vouchery 
o wartości 100 zł, na usługi myjni 
parowej. (2x100 zł=200 zł) 

• 1 voucher od Return Zamość: vo-
ucher na 3 h indywidualnych lek-
cji gry w tenisa ziemnego;

• 6 voucherów od Balaboom Bow-
ling & More: vouchery na grę 
w kręgle i do restauracji;

• 1 voucher od Football Masters 
o wartości 200 zł;

• - 4 vouchery od Ośrodka Wypo-
czynkowego Natura w Krasno-
brodzie na wykorzystanie w re-
stauracji (4x50zł=200zł);

• - 1 voucher od Wzory i kolory: vo-
ucher na dowolną usługę o war-
tości 100 zł; 

• - 4 vouchery od Salonu fryzjer-
skiego „Lady Hair”- Anna Paw-
lus: Vouchery na zabieg regene-
racyjny  włosów o wartości 80 zł 
(5=4*80zł=320 zł);

• - 10 voucherów do myjni samo-
chodowej „ Car-Men”: vouchery 
na mycie samochodu o wartości 
30 zł (10*30zł=300zł);

• - 3 vouchery od Salonu fryzjer-
skiego Montibel.lo: vouchery na 

dowolną usługę fryzjerską o war-
tości 50 zł, (3*50 zł=150 zł);

• - 3 vouchery od Studio Fryzur 
Monika Masilonis: vouchery na 
dowolną usługę o wartości 100 
zł i 50 zł (2*100zł + 1*50 zł=250zł);

• - 2 vouchery od Fashion Look 
Fryzjerstwo i Kosmetyka: jeden 
voucher na manicure hybrydo-
wy oraz kąpiel parafinową dło-
ni, a drugi voucher na strzyże-
nie i ultradźwiękową regenerację 
włosów; 

• - 2 vouchery od Toskhana Gabi-
netu Kosmetycznego: vouchery 
na zabiegi pielęgnacyjne twarzy 
o wartości 200 zł (2*200zł=400zł);

 
Turniej wsparli:

OSiR Zamość, MZK, ZOZPN, Attyla 
s.j., Hotel Artis, PSS Społem Zamość, Gru-
pa HDJ, Zamojski Dom Kultury, Klub Spor-
towy „Agros” Zamość, Przystań nad Wie-
przem, Ośrodek Wypoczynkowy Natura, 
SPDN Krok za krokiem, Hospicjum Santa 
Galla, Pszczelarz Kozacki, Salon fryzjerski 
– Lady Hair- Anna Pawlus, Myjnia Samo-
chodowa – Car Men, Balaboom Bowling 
&More, Nela Spa, Zakład Fryzjerski – ola-
zmc- Aleksandra Wójcik, Strefa Auto Ko-
smetyki GreenMax, Fashion Look Kosme-
tyka i Fryzjerstwo, Słowianka Salon urody, 
Wzory i kolory, Zdrowsza Dieta, LEVEL UP 
– fizjoterapia- Szymon Fugiel, Natural Fit-
ness- Adam Lis, , Football Masters, Dom 
Handlowy Agora, BeActivecom.pl, Akade-
mia Leona Koźmińskiego, I LO w Zamościu, 
Restauracja Renesans, Hotel Zamojski, Ar-
te Hotel, Broadway Club & Restaurant, Just 
Blush, Montibel.lo- Savić Danica, Studio 
Fryzur Monika Masilonis, Salonu Optycz-
nego – Agnieszka Sobczyńska, Mobilnej 
Myjni Parowej – Marcin Hamerla, Pracow-
nia Optyczna Opttico, Toskhana –Gabinet 
Kosmetyczny, Akademia MichRyc Michał 
Rycaj, oraz znani piłkarze i kluby sportowe 
tacy jak: Legia Warszawa, Lechia Gdańsk, 
Górnik Zabrze, Wisła Płock Cracovia Kra-
ków, Wisła Kraków, Jagiellonia Białystok, 
Lech Poznań, Raków Częstochowa, Piast 
Gliwice, Padwa Zamość, Zagłębie Lubin, 
Udinese Calcio, Chievo Verona, Ascoli, Spal, 
Leeds United, Jubilo Iwata  F.C. Malaga, re-
prezentacja Portugalii, Borussia Dormund.

Ponadto podczas turnieju odbyła się 
rejestracja potencjalnych dawców szpiku 
za pośrednictwem fundacji DKMS. Udało 
się zarejestrować 35 osób. Prowadzona 
również była zbiórka nakrętek po napojach 
i kosmetykach dla Hospicjum Santa Galla 
w Łabuńkach na zakup specjalistycznego 
sprzętu potrzebnego hospicjum.
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O tym, jak było, i o tym, że trochę nie jest tak, jak 
się chciało oraz o tym, że Zamość wciąż jest Twierdzą, 
tyle że otwartą… na wszystko… i na wszystkich…

Byłci Zamość, założony przez wielkiego kancle-
rza, Jana Zomoyskiego, twierdzą czyli fortecą, jedną 
z najbardziej obronnych w Polsce. Już wielki założy-
ciel tego miasta wiele pracował nad tym, aby uczy-
nić je niezdobytym, a następcy jego dodawali ze swej 
strony rozmaite umocnienia, aż uczynili twierdzę tę 
naprawdę niezdobytą. Nieraz Zamość, jako twierdza, 
oddał Polsce wielkie usługi, powstrzymując wroga. 

W roku 1648-ym, to znaczy lat temu prawie trzy-
sta, wystąpili do wojny z Polską Kozacy pod wodzą 
Bohdana Chmielnickiego. Odniósłszy zwycięstwo nad 
Polakami pod Pilawcami na Podolu, ruszył Chmielnicki 
na czele 200.000 pod Lwów. Wówczas to Xiążę Jeremi 
Wiśniowiecki, któremu oddano naczelne dowództwo 
w tej wojnie, rzucił się do Zamościa i zajął się napra-
wą i opatrzeniem tej potężnej z natury twierdzy, któ-
rą też w krótkim czasie niezdobytą uczynił. Wiedział 
Xiążę, że Chmielnicki nie może żadną miarą bawić się 
długo zdobywaniem Lwowa, mając przed sobą potęż-
niejszy Zamość, który mu drogę do serca Rzeczypo-
spolitej polskiej zamykał. 

Tak też i stało się. Wycisnąwszy olbrzymi okup na 
Lwowie, ruszył Chmielnicki dalej na oblężenie Zamo-
ścia i szturmował dzień i noc do tej ostatniej zasłony 
Rzeczypospolitej. 

W powieści Henryka Sienkiewicza „Ogniem i mie-
czem" tak opowiada o tym jeden z uczestników owej 
wojny: 

„Na Kozaków nie czekaliśmy zbyt długo. Przyszły 
ich chmary nieprzejrzane z pode Lwowa, że okiem 
wszystkich z murów nie objąłeś. Ale nasz Xiążę tak 
Zamość opatrzył, że byliby pod nim dwa lata stali. 
Myśleliśmy, że nie bądą wcale szturmowali, oni tym-
czasem zaraz wzięli się do budowania machin, a po-
tym nuż szturmować! Świata z za dymu i z za ognia 
nie było widać! Poszli z początku odważnie, zasypa-
li fosę, darli się na mury; aleśmy im tak przygrzeli, że 
potym i od murów i od własnych machin pouciekali; 
dopiero wypadliśmy za nimi w cztery chorągwie i nar-
znęliśmy, jak bydła.” 

Już w ośm lat znowu oblegali Zamość nieprzyja-
ciele, tym razem Szwedzi, w roku 1656. Biedna była 
wówczas Polska, zalali ją wrogowie ze stron wszystkich 
i mało było w Polsce takich szczęśliwych miejscowo-
ści, jak Zamość, których nie dotknęła stopa najeźdź-
cy. Ślicznie czasy te opisał Henryk Sienkiewicz w po-
wieści p. t. „Potop". 

Czytamy tam między innymi, jakie wrażenie robił 
Zamość wówczas na obcych. Ciągnął wówczas tam-
tędy oddział Tatarów, przysłanych Polsce na pomoc 
pod wodzą Kmicica. Pan Jan Zamoyski, ówczesny or-
dynat, pozwolił im na znak wielkiej przychylności i ła-
ski wejść do miasta. 

„...Wpuszczono ich bramą Szczebrzeszyńską, al-
bo inaczej Ceglaną, gdyż dwie inne były z kamienia. 
Sam Kmicic nie spodziewał się ujrzeć nic podobnego 
i nie mógł wyjść z podziwu na widok ulic szerokich, 
włoską modą pod linję równo budowanych, na widok 
wspaniałej kolegjaty i burs akademickich, zamku, mu-
rów, potężnych dział i wszelkiego rodzaju „opatrze-
nia”, jak mało który z magnatów mógł się porównać 
z wnukiem wielkiego kanclerza, tak mało która for-
teca z Zamościem.” 

„Lecz największy zachwyt ogarnął ordyńców, gdy 
ujrzeli ormiańską część miasta. Nozdrza ich chciwie 
wciągały woń safijanu, którego wielkie fabryki prowa-
dzili przemyślni przybysze z Kaffy, a oczy śmiały im się 
do bakalji, wschodnich kobierców, pasów, sadzonych 
szabel, kindżałów, łuków, lamp tureckich i wszelkiego 
rodzaju kosztowności.” 

Pod tą to twierdzą wspaniałą stanął ze swym woj-
skiem król szwedzki, Karol Gustaw. Poznał on zaraz, że 

to twierdza potężna, o której bez dział ciężkiego kali-
bru nie mógł nawet pomyśleć! Postanowił więc spró-
bować, czy ordynat, Jan Zamoyski, nie poddałby się 
dobrowolnie. Wysłał posła, który w długiej mowie na-
kłaniał ordynata do poddania się królowi szwedzkie-
mu. Ale Jan Zamoyski, zwany Sobiepanem, odpowia-
dał na wszystkie gładkie słówka: 

„Janowi Kazimierzowi, królowi polskiemu, przy-
sięgałem, a Zamościa nie dam! Ot co! 

Wreszcie poseł szwedzki - tak opowiada Sienkie-
wicz w „Potopie” - oświadczył uroczystym głosem: 

„- Za otwarcie bram twierdzy król szwedzki ofia-
ruje waszej xiążęcej mości województwo lubelskie 
w dziedziczne władanie!”

 A na to ordynat: „A ja ofiaruję jego szwedzkiej ja-
sności Niderlandy.” 

Wszyscy huknęli śmiechem, a poseł szwedzki zapytał: 

- ,,Czy to ostatnia waszej dostojności odpowiedź?”

Na to pan ordynat pokręcił wąsa.

 - „Nie!“ – odrzekł - „bo mam armaty na murach!”

Poselstwo było skończone. 

„W dwie godziny później zagrzmiały działa z szań-
ców szwedzkich, a zamojskie odpowiedziały im z rów-

ną siłą. Cały Zamość okrył się dymem, jakby chmurą 
niezmierną, tylko raz po razu łyskało w owej chmurze 
i grzmot huczał nieustanny. Lecz wnet ogień z ciężkich 
fortecznych śmigownic przemógł. Szwedzkie kule pa-
dały w fosę lub odbijały się bez skutku o potężne an-
guty; pod wieczór nieprzyjaciel musiał się cofać z bliż-
szych szańców, twierdza bowiem zasypywała je takim 
gradem pocisków, że żywy duch wytrzymać nie mógł.”

Sprowadził król szwedzki działa ciężkie i tydzień 
cały strzelał z nich do Zamościa. Był przekonany, że ry-
chło mógłby wojnę skończyć, gdyby tę twierdzę po-
siadł. Ale doświadczeni doradcy jego mówili, że na taką 
fortecę rok oblężenia mało. Liczył jednak na to, że mo-
że Zamoyski podda się, kazał więc strzelać dzień i noc. 

„Po kilku dniach - opowiada Henryk Sienkiewicz 
- strzelaniny tak zaciekłej, że świata z poza dymu nie 
było widać, posłał znów posła do twierdzy.”

 - „Król i pan mój - rzekł poseł - liczy na to, że szko-
dy, jakie Zamość ponieść od naszych dział musiał, 
zmiękczą wyniosły waszej xiążęcej mości umysł i do 
układów go skłonią.”

 A na to pan Zamoyski:

 - „Owszem! tak!.. szkody są... Czemu niema być! 
Zabiliście świnię w rynku, którą złom granatu w ży-
wot ugodził. Strzelajcie jeszcze tydzień, a może za-
bijecie drugą...”

OR

O Zamościu



 Wieczorem odbyła się narada w kwaterze kró-
lewskiej i nazajutrz poczęli Szwedzi pakować namio-
ty na wozy i ściągać działa z szańców... a w nocy ru-
szyło całe wojsko. 

Zamość grzmiał za nimi ze wszystkich dział, a gdy już 
znikli z oczu, poszły za nimi w trop chorągwie polskie”. 

Najście to Szwedów na Zamość przedstawia ry-
cina, przechowywana w zbiorach Ordynacji Zamoy-
skich w Warszawie. 

Tak to bronił Zamość wrogom dostępu do ser-
ca Polski. 

Przy pierwszym rozbiorze Polski w roku 1772-im 
znalazł się Zamość w okupacji austryjackiej. Smutne 
czasy przeżywał odtąd Zamość wraz z całą Polską. 
Dopiero w 87 lat potym w 1809-ym roku odegrał Za-
mość znowu ważną rolę, jako twierdza. 

Dowodził Zamościem wówczas z ramienia Au-
strji półkownik Pulsky. Xiąże Józef Poniatowski, któ-
ry wówczas dowodził wojskami polskimi przeciwko 
Austrji, wysłał na zdobycie Zamościa generałów Ka-
mińskiego i Pelletiera’, Francuza, dowodzącego arty-
lerją polską. Zamość, którego broniła załoga, złożo-
na w znacznej części z rekrutów galicyjskich, zdobyto 

w ciągu pięciu dni, przyczym zabrano miljon złotych 
reńskich w gotówce i 40 armat.

 Wzięcie Zamościa miał ułatwić Domański, ówcze-
sny rządca ordynacji, przystawieniem drabin. Półkow-
nik Pulsky bronił się walecznie, lecz garnizon, złożony 
z samych prawie Galicjan, do 3.000 wynoszący, rozsta-
wiony na wałach, gdy ujrzał Polaków, wdzierających 
się na mury, podawał im bagnety i wciągał do forte-
cy. W ten sposób Zamość wrócił w posiadanie Polski. 

Dnia 6-go czerwca odbyło się dziękczynne nabo-
żeństwo w kolegjacie św. Michała - w Lublinie z po-
wodu zdobycia Zamościa. 

W czasie wyprawy Napoleona na Moskwę w r. 
1812-ym wyruszyło z nim 66.700 wojska polskiego. 
W kraju pozostał 13-ty półk Żymirskiego, stojący na 
załodze w Zamościu. 

Po odwrocie Napoleona z Moskwy, bronił się Za-
mość w r. 1813-tym przeciwko Moskalom. Dowodził tu 
wówczas generał polski Maurycy hrabia Hauke i wy-
trwał dzielnie na stanowisku przez blizko dziesięć mie-
sięcy. Oblegał generał rosyjski Rath. Niedostatek żyw-
ności i amunicji zmusił Haukego do kapitulacji. Byłby 
pomimo to dłużej jeszcze utrzymał twierdzę w swoim 
ręku, gdyby nie wiadomość, jaką otrzymał o odwrocie 
armji francuskiej za Ren. Wtedy poddał się. 

Pamiątką tego słynnego oblężenia jest moneta 
dla zapłacenia żołnierzom żołdu, bita ze sreber ko-
ścioła pofranciszkańskiego, z cyny i ołowiu. Obrońca 
Zamościa, generał Hauke, otrzymał od Polek wiersz, 

wydany w r. 1813 z muzyką, ułożoną przez Mikołaja Ja-
nickiego. We wierszu tym Polki zapewniają Haukego: 

„O! Twe imię, brzmiąc świetną chwałą, 
W księgach dziejów uwiecznione, 
Przeżyje potomność całą, 
Wały Zamościa bronione. 
Uległeś wreszcie losowi; 
Bo cóż jest oręż bez chleba? 
Wierny sławie, Narodowi, 
Poddałeś się woli Nieba.”

Po utworzeniu Królestwa Kongresowego w r. 
1815-tym Zamość wszedł w skład Królestwa Polskie-
go i, jako twierdza, posiadał załogę. Tu odsiadywał 
karę 7-letniego więzienia patrjota, wielki przeciwnik 
Moskali, półkownik Walerjan Łukasiński. Próbował on 
wespół z innymi więźniami rzucić się na straż i opa-

nować twierdzę. Skazany za to na śmierć, następnie 
ułaskawiony, został skazany na dożywotnie więzienie. 

Za rządów wojskowych Wielkiego Xięcia Konstante-
go, w lecie, kiedy piechota wyszła z Warszawy do obo-
zu, półki kawalerji (ułani polscy) ściągały się na rewje 
i stawały po wsiach, a szwadrony rezerwowe wszyst-
kich półków kawalerji szły na służbę do Zamościa. 

Ciężka to była służba w tym Zamościu. Żołnierze 
stawali w koszarach; każdego dnia część garnizonu 
przeznaczona była na warty po różnych odwachach 
fortecy, druga na straż więźniów wojskowych i poli-
tycznych, a trzecia spoczywała. Godzin 24 bezustan-
nie trzeba było stać na nogach, ani zdrzemnąć się ani 
w ubraniu pofolgować, bo wciąż włóczyły się patro-
le, to ronty, to plackomendanci, wreszcie oficerowie 
służbowi, przed którymi po kilka razy w nocy należało 
broń prezentować. W tych czasach bawił tu raz Wiel-
ki Xsiąże Konstanty. 

W czasie wojny narodowej Polski z Rosją w roku 
1830 tym, Zamość rozporządzał 160 działami i konną 
baterją z czterech dział dla wycieczek. Oprócz tego 
była tu znaczna załoga. Nie odegrał jednak wówczas 
Zamość wielkiej roli w wojnie, gdyż zanadto był od-
dalony od środowiska głównych operacji wojennych. 
Oddał znaczne usługi ganerałowi Józefowi Dwernic-
kiemu, bohaterowi z pod Stoczka, podczas jego ope-
racji w Lubelskim. 

Dopiero 12-go czerwca 1881-go roku słynny pół-
kownik Karol Różycki, który przebiegł z wojskiem Wo-
łyń poprzez stanowiska wojsk rosyjskich, wszedł do 
Zamościa. Wkrótce przybył tu także generał Wojciech 
Chrzanowski, znakomity pisarz wojskowy polski na cze-
le 3.000 ludzi. Ale wojna była już przegrana, Zamość 
poddał się l1-go października 1831-go roku po wzię-

ciu Warszawy przez Moskali. Dowodził wtedy Zamo-
ściem generał Krysiński.

 Zamość, jako twierdza, leżąca w pobliżu granicy 
austrjackiej, miał dla Moskali wielkie znaczenie. Toteż 
dbali o utrzymanie fortecy tej w porządku, oczywiście 
dla swego dobra, a nie dla dobra Polski. 

Głębokie fosy otaczały twierdzę; fosy te w każdej 
chwili mogły być zalane wodą. Do miasta prowadziły 
trzy bramy, zwane: Szczebrzeszyńską, Lwowską i Lubel-
ską. Przed bramami na zewnątrz murów fortecznych 
były mosty zwodzone po dwa; za Lubelską takich mo-
stów było trzy. Bramy te dotąd pozostały, tylko drogi, 
do nich prowadzące, przeniesiono nieco dalej - obok. 
Bramy miasta o godz. 9-ej wieczorem były zamykane 
dla przejezdnych, a piesi mogli dostać się do miasta 
tylko za pozwoleniem władzy fortecznej. 

Wewnątrz miasta od strony bramy Szczebrzeszyń-
skiej leżały ułożone w piramidy kule armatnie. Poza 
bramami, na zewnątrz usypane były, wysokie wały 
już poza fosami. Na wałach umieszczone były arma-
ty z wylotem na pola. Dostęp na wały osobom cywil-
nym był wzbroniony. 

Komendant twierdzy był panem życia i śmierci 
w obrębie trzymilowym. 

Jednakże Zamość nie odegrał już żadnej roli w tak-
tyce wojennej. Tyle tylko jeszcze wspomnieć należy, że 
w czasie powstania Narodu polskiego przeciwko Rosji 
w latach 1863, 1864 i 1865-tym przebywało w Zamo-
ściu do 200 więźniów politycznych, których Moskale 
więzili tu za to, że chcieli być Polakami. 

Między innymi odsiadywał więzienie tutaj sław-
ny pisarz, August Wilkoński. Zachował się do naszych 
czasów list przez niego napisany w Zamościu do zna-
jomego, W liście tym dziękuje Wilkoński za ofiarowaną 
mu suczkę i donosi, że nazwał ją ,,Twierdza”. 

W tych czasach również więziony był tutaj xiądz 
Kulaszyński; wywieziono go potym stąd na Sybir. 

Po upadku powstania naszego rząd rosyjski po-
stanowił zburzyć fortecę zamojską. Czasy zmieniły 
się, sposób wojowania był całkiem inny, twierdze te-
go rodzaju były już niepotrzebne. 

Zamość legł w gruzy; niszczycielska siła inżynierji 
wojskowej nie zaoszczędziła niczego mieszkańcom, 
którzy pragnęli własnym kosztem, planowo mury ro-
zebrać, jedynie za cenę starej cegły fortecznej, i urzą-
dzić planty naokoło miasta. Nie zgodził się rząd rosyj-
ski, postawił na swoim i z pięknej twierdzy pozostały 
tylko rumowiska. 

Teraz, kiedy wita dla nas nowa jutrzenka, a z nią 
odrodzenie Królestwa Polskiego, jako państwa samo-
dzielnego, miejmy nadzieję, odrodzą się również nasze 
miasta. I dla Zamościa więc zaświta nowa era, ze wspo-
mnień przeszłości odtworzy się i odżyje dawny gród 
Zamoyskich, ale w powabniejszej szacie, jak obecna. 

Ale pewnie twierdzą już nie będzie? Będzie zawsze, 
nie taką z wałów, rowów, armat i bram, lecz twierdzą 
ducha, w której zawsze bić będą polskie serca, pra-
cować polskie ręce i polskie mózgi! Zamość-twier-
dza bronić będzie zawsze wrogom przystępu do ser-
ca Polski, jak niegdyś za wojen kozackich i szwedzkich!

skreślił Zdzisław Kłossowski. Zamość 1918/ 
za polona.pl [zachowano oryginalną pisownię].



SPRZEDAM
 X Dom z działką, 21 ar, Bondyrz. 
Tel. 782 981 915

 X Kawalerka, parter. Tel. 513 
277 230

 X Sprzedam dom z zabudo-
waniami w Jarosławcu. Tel. 
512 890 129

 X Sprzedam działkę pod bu-
dowę w dobrym, zacisz-
nym miejscu, 67 arów. Tel. 
668 566 871

 X Sprzedam lub zamienię miesz-
kanie w Zwierzyńcu na po-
dobne w Zamościu. 45m², 1 
p., ogród, garaż, do zamiesz-
kania. Tel. 515 967 381

 X Las w Wiszenkach i w Sulmicach. 
Gmina Skierbieszów. Tel. 600 
686 563 Gospodarstwo rol-
ne 5,2 ha wraz z budynkami, 
Bogucice, Gm. Trzeszczany. 
Tel. 603 304 853

 X Sprzedam działkę na os. 
Błonie w Zamościu, 10 arów, 
ogrodzona. Tel. 515 989 871

 X Dzia łk a  budowlana w 
Tomaszowie Lub., ul. Tęczowa , 
pow. 0, 37 ha. Tel. 669 800 426

 X Mieszkanie 43 m², osiedle 
Zamoyskiego, niebieskie. 
Tel. 602 596 028

 X Działka 8 arów+ media, 
Zamość. Tel. 530 511 600

 X Łąkę o pow. 2,5 ha w tym 0,5 
ha olszyny, pow. Lubartowski, 
przy trasie Parczew - Lubartów. 
Tel. 726 578 335

 X Gospodarstwo rolne o pow. 
6,5 ha w powiecie lubartow-
skim wraz z budynkami mu-
rowanymi. Tel. 726 578 335

 X Działka 9 ar, Szopinek. Tel. 
697 309 411

 X Działka bud. 20 arów, Łabunie. 
Tel. 84 61 130 48

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

 X Działkę rek reac yjną w 
Zwierzyńcu w pobliżu rze-
ki Wieprz. Kontakt po 16. 
Tel. 733 852 208 

 X Działka 14 arów przy ul. 
Wyszyńskiego w Zamościu, 
możliwe usługi: medyczne, 
bankowe, prawnicze, ubez-
pieczeniowe. Tel. 721 519 896

 X Budynek mieszkalno-usłu-
gowy, Zamość - Karolówka. 
Tel. 692 176 414

 X 10 - arowa działka budow-
lana w Kalinowicach przy 
trasie E-17. Tel. 515 787 
262 Działkę budowlaną 20 
ar, Hubale. tel. 502 959 131

 X Tani nocleg pt., sob. Dla osób 
uczących się zaocznie, ul.Pe-
owiaków, koło szpitala. Tel. 
84 639 32 34

 X Dom drewniany z budynka-
mi gospodarczymi, działka 
0,53 ha, Komarów Osada. 
Tel. 602 674 589

 X Działka ul. Starowiejska, 
Zamość. Tel. 914 831 147

 X Sprzedam gospodarstwo 
rolne 6,39 ha z bud. gospo-
darczymi, Udrycze koniec. 
Tel.503 950 053

 X Atrakcyjny segment w za-
budowie szeregowej. Tel. 
504 194 313

 X Atrakcyjny lokal użytkowy 
w centrum osiedla. Tel. 698 
007 933

 X Działka budowlana  1739 m² 
w Zamościu, ul. Rolnicza. Tel. 
696 015 609

 X Działka budowlana 1420 m² 
w Zamościu, ul. Brat. Broni. 
Tel. 510 416 399

 X Siedlisko - pole - las w 
Wiszenkach. Tel. 600 686 563

 X Łąkę 0.48 ha Gmina Horodło. 
Tel. 502 772 474 

 X Zrab teren budowlany 76 
arów, szosa, woda, prąd, 
atrakcyjna lokalizacja. Tel. 
506 548 918

 X Nowy domek letnisko-
wy na ogrodzonej działce 
w Krasnobrodzie. Tel. 602 
189 760

 X Sprzedam działkę 12 ar, 
Wysokie, uzbrojona, 120 
tys. Tel. 781 868 066

 X Sprzedam działkę, Zamość, 
Starowiejska. Tel. 914 831 147

 X Sprzedam pół domu, mu-
rowany, piętro, Zamość, 
Waryńskiego. Tel. 517 958 921

 X Dom i budynki pogospo-
darcze na działce 0,45 ha 
budowlano - usługowej z 
możliwością zabudowy. Tel. 
607 934 520

 X Pole orne 82a, III klasa w 
Rozłopach, cena wolno-
rynkowa. Tel. 693 531 174

 X Sprzedam mieszkanie w 
Zwierzyńcu 45 m, 1 p. lub 
zamienię na podobne w 
Zamościu, parter, blisko 
sklep, szkoła. Tel. 515 967 381

 X Segment w zabudowie sze-
regowej dobra lokalizacja. 
Tel. 504 194 313 

 X Dom 100 m kw. Na działce 
2041 m kw. (dz. Ew. Do po-
działu na pół), Krasnystaw, 
ul. Piłsudskiego. Tel. 505 
150 138

 X Segment w zabudowie sze-
regowej dobra lokalizacja. 
Tel. 504 194 313

 X Kawalerka 33 m² po remon-
cie, 2 pokoje. Tel. 609 499 780

 X Działkę budowlaną, 22 ary, 
ul. Włościańska, Zamość. Tel. 
514 509 091

 X Łąkę o pow. 2,5 ha fiz., w tym 
0,5 ha olszyny przy trasie 
Lubartów - Parczew. Dobre 
miejsce na komis samocho-
dowy. Tel. 726 578 335

 X Gospodarstwo rolne 6,5 ha 
fiz. wraz z budynkami – mu-
rowane. Powiat lubartowski. 
Tel. 726 578 335

 X Dom drewniany 100m2, gmi-
na Uchanie, cena do uzgod-
nienia. Tel. 600 916 756

 X Sprzedam dom w Zamościu 
przy ul. Orląt Lwowskich. Tel. 
516 898 477

 X Bardzo szybko sprzedam 
dom, nowy dach + budynki 
gospodarcze + garaż z kana-
łem, działka 1500m2, media 
na miejscu. Tel. 669 113 352

 X Dom drewniany z budynka-
mi gospodarczymi, działka 
0,53 ha. Komarów Osada. 
Tel. 602 674 589

 X Sprzedam dwie 50 aro-
we działki budowlane w 
Łabuniach. Tel. 507 293 622

 X Sprzedam 1,22 ha – siedlisko. 
Dom, światłowód – Kolonia 
Siedliska. Tel. 665 625 155

 X Działka budowlana w Zamościu, 
dobrze położona, 6arów, 
uzbrojona, z dostępem do 
mediów, 65 tys. Tel.   965

 X Sprzedam działkę Zamość, 
ul. Starowiejska. Tel. 914 
831 147

 X Sprzedam działkę bud. na 
Roztoczu o pow. 29 ar i szer. 
29 m. Tel. 791 733 882

 X Działka budowlana z roz-
poczętą budową Osiedle 
Sitaniec 6A. Tel. 530 444 480

 X Działka budowlana 32 ha, 
Wysokie koło remizy i przy-
stanku. Tel. 530 444 480

 X Gospodarstwo 9 ha – w tym 
2 ha plantacja chmielu. Tel. 
603 189 336

 X Sprzedam pół domu na 
działce 10 ar w Zamościu. 
Tel. 511 927 230

KUPIĘ
 X Wydzierżawię dom do za-
mieszkania do 100m kw., 
w Zamościu, parterowy. Tel. 
609 499 780

 X Pilnie kupię działkę budow-
laną, okolice ul. Szwedzkiej 
od 6 do 10 arów, Tel. 501 
539 900 

 X Mieszkanie 3 - pokojowe z 
garażem. Tel. 84 63 859 08 

 X Kupię mieszkanie M1, Zamość. 
Tel. 501 406 144

 X Kupię mieszkanie 1 lub 2 
pokojowe (może być do 
remontu). Tel. 660 476 772 
Szukam niedrogiego domu 
w odległości do 20 km od 
Zamościa (np. Bortatycze, 
Nielisz lub Białobrzegi). Tel. 
601 985 819

 X Kupię starą chatę pod słomą 
z drzewa w średnim stanie 
w rozsądnej cenie. Kontakt 
wieczorem w godz. 21.00 - 
23.00. Tel. 794 493 271

 X Mieszkanie M3 lub M4, I pię-
tro, Planty. Tel. 503 568 480

 X Kupię kawalerkę w Zamościu, 
oś. Lwowska, parter - I pię-
tro. Tel. 694 466 575

 X Domy do rozbiórki, obiekty 
do rozbiórki. Tel. 790 217 963

 X Dom o pow. 220 m kw. Z bud. 
gosp., działka o pow. 0,15 ha, 
Tyszowce, ul. Kościelna. Tel. 
515 705 249

 X Kupię 2-pokojowe miesz-
kanie, parter do II piętra, 
na Osiedlu Orzeszkowej, 
może być do remontu. Tel. 
721 850 104

 X Kupię mieszkanie do re-
montu od 1-go piętra, do 
120 tys. zł. Tel.793 940 158

 X Bezczynszowe M4 lub M3 
w rozsądnej cenie. Tel. 510 
806 402

 X 2-pokojowe parter lub I pię-
tro, okolice Plant. Tel. 609 
499 780

 X Mały domek z niedużą dział-
ką w Zamościu lub w pobli-
żu. Tel. 502 917 446

 X Dom z działką do zamiesz-
kania, w Zamościu lub oko-
licach. Cena do 75 tys. Tel. 
579 216 318

 X Działkę ogrodniczo – warzyw-
ną w pobliżu ul. Granicznej. 
Tel. 502 917 446

 X Kupię kawalerkę w Zamościu 
II piętro w bloku 2 piętrowym 
lub 3 piętro w bloku 3 - pię-
trowym. Tel. 660 103 325

 X Mieszkanie M4  65,60 m kw., 
III piętro, Kilińskiego 31, garaż. 
Kamienna. Tel. 694 544 406

WYNAJMĘ 
 X Pilnie wynajmę powierzch-
nię biurową i magazyno-
wą w Lublinie, Łaszczowie 
i Zamościu. Kontakt: 601 
344 395

 X Kobieta z dzieckiem wy-
najmie mieszkanie tanio, 
bez wygód. Tel. 507 231 823

 X Rodzina szuka domu par-
terowego w Zamościu do 
wynajęcia. Tel.799 946 860

 X Wynajmę pokój. Tel. 607 
357 534

 X Wynajmę garaż w Zamościu, 
Osiedle Szwedzka. Tel. 539 
652 783

 X Wynajmę garaż przy ul. 1-go 
Maja albo Sikorskiego. Tel. 
533 556 556

 X Samotny rencista wynajmie 
mały domek lub oficynę w 
Zamościu lub okolicy.

 X Kobieta z dwójką dzieci po-
szukuje mieszkania. Tel. 519 
449 045

 X Pilnie poszukuję domu do 
wynajęcia, bez wygód - Tel. 
504 682 152

 X Szukam pokoju w domku, 
oficynie w Zamościu i oko-
licy, Tel. 508 419 280

 X Małżeństwo poszukuje dom-
ku do wynajęcia w Zamościu. 
Tel. 799 946 860

DO WYNAJMU  
 X Garaż do wynajęcia, ul. 
Koźmiana. Tel. 660 892 565

 X Stancja dla pracujących w 
Zamościu. Kontakt po 16. 
Tel. 733 852 208 

 X Zakwateruję brygadę budow-
laną lub inną w Zamościu. 
Kontakt po 16. Tel. 733 852 208

 X Wynajmę mieszkanie Zamość- 
Starówka, 100 m², 1500 zł 
+ media. Tel. 603 962 136

 X Wynajmę pokój dla jednej 
lub dwóch dziewczyn pra-
cujących lub uczennic. Tel. 
662 475 848

 X Wynajmę lokal usługowy 60 
m². Starówka, ul. Bazyliańska 
18. Tel. 603 791 482

 X Pokój dla samotnej pracu-
jącej Pani, okol. Revia Park. 
Tel. 797 457 512

 X Pokój w Sitańcu - osiedle, 
dla kobiety, mężczyzna. tel. 
500 582 289

 X Tani nocleg, pt., sob. oso-
by uczące się zaocznie, ul. 
Peowiaków, k. szpitala. Tel. 
(84) 639 32 34

 X Wynajmę firmie dla pracow-
ników dom w Zamościu. Tel. 
516 898 477 

 X Wynajmę pokój dla dwóch 
uczennic przy ul. Kilińskiego. 
Tel. 662 475 848

 X Wynajmę lokal pod działal-
ność usługową. Atrakcyjna 
cena. Tel 733 630 313

 X Małe mieszkanie w Zamościu, 
ul. Weteranów. Tel. 84 639 
81 87

 X 50 m², 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, niski parter. Tel. 
531 487 037 

 X Kawalerka w Lublinie ul. 
Hutnicza 14. Tel. 792 400 306

 X Kawalerka do wynajmu ul. 
Peowiaków. Tel. 506 349 276

 X Pokój do wynajęcia ul. 
Wyszyńskiego, Zamość. Tel. 
510 358 509 

 X Dom parterowy 50m², po re-
moncie, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, C.O. umeblowane. 
Tel. 531  487 073

 X 2 - pokojowe mieszkanie w 
Zamościu. Tel. 84 639 81 87

 X Dom z parcelą np. na klinikę 
lek. lub weter. itp, Zamość, 
ul. Leśna 8. Tel. 664 314 218

 X Stancja dla uczennicy. Tel. 
510 518 559

 X Wynajmę firmie dla pracow-
ników dom w Zamościu. Tel. 
516 896 477

 X M3 na Nowym mieście do 
wynajęcia. Tel. 887 688 944

 X Do wynajęcia 2 - pokojowe 
mieszkanie w Zamościu, ul. 
Weteranów. Tel. 84 639 81 87

 X Wynajmę mieszkanie ko-
biecie do 65 l., 80 m². Tel. 
604 620 646 

 X 2-pokojowe mieszkanie w 
Zamościu, ul. Weteranów. 
Tel. 84 6398187

 X Wynajmę pokój. Tel. 607 
357 534

 X Wynajmę pokój dla dwóch 
uczennic przy ul. Kilińskiego. 
Tel. 662 475 848

 X Wynajmę lokal pod działal-
ność usługową. Atrakcyjna 
cena. Tel 733 630 313

 X Małe mieszkanie w Zamościu, 
ul. Weteranów. Tel. 84 639 
81 87

 X 50 m², 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, niski parter. Tel. 
531 487 037 

 X Kawalerka w Lublinie ul. 
Hutnicza 14. Tel. 792 400 306

 X Kawalerka do wynajmu ul. 
Peowiaków. Tel. 506 349 276

 X Pokój do wynajęcia ul. 
Wyszyńskiego, Zamość. Tel. 
510 358 509 

ZAMIENIĘ
 X Sprzedam kawalerkę 30 m², 
II p., ul. Dąbrowskiego lub 
zamienię na podobne na 
Wyszyńskiego, B. M. Cassino, 
Zamoyskiego, na part. lub 
z windą, Tel. 609 510 301 
Zamienię M3 (54 m²) III p. 
na podobne 1 lub 2 piętro, 
okolice ul. Orzeszkowej. Tel. 
797 387 864 

 X Zamienię M3 - 78 m² na mnie-
jsze lub sprzedam, Zamość. 
Tel. 508 526 017 

 X Zamienię kawalerkę (parter) 
na I piętro z balkonem. Tel. 
515 787 262

 X Zamienię mieszkanie 37 
m² (2 pokoje + kuchnia na 
parterze), ul. Lwowska, na 
większe komunalne. Tel. 
668 256 652

 X Zamienię bardzo szybko 
kawalerkę w Zamościu na 
mieszkanie 2 pokojowe 
z dopłata w Lublinie. Tel. 
607 162 850

 X Zamienię kawalerkę (parter) 
na kawalerkę na I piętrze z 
balkonem. Tel. 515 787 262

 X Zamienię mieszkanie w 
Hrubieszowie - kawalerkę 
na parterze na kawalerkę 
od 1 do 3 piętra. Tel. 726 
496 091 Mieszkanie 53 m² 
ul. Szwedzka zamienię na 
mniejsze. Tel. 662 550 643

 X Zamienię M-3 na mnie-
jsze – 45 m² na Osiedlu 
Zamoyskiego (niebieskie), 
III piętro. Tel. 602 596 028

 X Zamienię mieszkanie 4 poko-
je na mniejsze lub sprzedam. 
Tel. 666 381 062
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Zamość ul. Odrodzenia 7
tel. 84 627 85 85, 505 131 800

www.lokum-zamosc.pl
poczta@lokum-zamosc.pl

Agencja Nieruchomości

LOKUM

Poszukujemy
 mieszkań
 i domów 

na sprzedaż. 
Zapraszamy! 

Ogłoszenie w naszym 
biurze jest bezpłatne!

• Dom stan surowy zamknięty w 
Szczebrzeszynie, cena 240 tys. zl.

• Dom w Ploskiem, działka 0,11 ha, 
cena 200 tys. zl.

• Lokal mieszkalny w Szczebrzeszynie 
(Klemensowie) 94 m2, cena 143 tys.zł

• Dom w zabudowie szeregowej, 
Zamość ul. Sienkiewicza,  cena: 
320tys. zł 

• Mieszkanie 56 m2, piętro 2/4, 
Zamość ul. Oboźna, cena 210 tys. zł 

• Domy w trakcie  budow y w 
Kalinowicach – stany deweloperskie

• Domy w trakcie budowy w Zamościu 
przy ul. Wiosennej

• Dom murowany, działka 0,27ha, 
Sosnowa Dębowa k. Komarowa, 
cena 65 tys. zł

• Gospodarstwo w Gruszce Zaporskiej 
k. Sułowa, cena 155 tys. zł

• Dom w zabudowie bliźniaczej, 
Zamość ul. Miodowa, osiedle 
Rataja,  cena: 335tys. zł 

• Działka budowlano -rolna 0,5ha 
Zamość ul. Rolnicza, cena 110 tys. zl.

• Budynki usługowo - handlowe w 
Tarnawatce, korzystne ceny.

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

NIERUCHOMOśCI Nowy Rok! 
Nowe postanowienia! Nowe

wyzwania! Zrób coś dla siebie
lub swoich bliskich. Możesz

zredukować zbędne kilogramy,
poprawić kondycję zdrowotną 

i utrzymać formę fit. 
To wszystko osiągniesz dzięki

profesjonalnemu 
i sprawdzonemu programowi

Gaca System.

GACA CENTRUM ZAMOŚĆ
z okazji 10-lecia 

ZAPRASZA NA DZIEŃ OTWARTY
9 stycznia 2019 roku (środa)

Przyjdź z rodziną  

i znajomymi na bezpłatny  

trening :) Zmotywujemy Was

do działania! Zapewniamy, 

miłą atmosferę i losowanie 

nagród!

 Start godz. 14.00
Gaca Centrum w Zamościu
ul. Wyszyńskiego 63b, 22-400 Zamość
tel. 84 627 61 71  e-mail:zamosc@gacasystem.pl
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SPECJALISTA LARYNGOLOG
Jerzy Derkacz

przyjmuje prywatnie (dorośli i dzieci)

Rejestracja codziennie
SPECJALISTYCZNY GABINET LARYNGOLOGICZNY

22-400 Zamość, 
ul. Poprzeczna 17/72 

REJESTRACJA:  84 639 75 55
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 X Oddam małe pies-
ki, mix foksteriera, 3 
pieski, 1 suczka. Tel. 
516 546 698

 X Sprzedam kozła - capa, 
2- letniego, białego, 
bez rogów, łagodny. 
Tel. 530 558 450

 X Sprzedam młodego 
capka, biały bez rogów. 
Tel. 530 558 450

 X Oddam małą kotkę w 
dobre ręce. Tel. 515 
676 310

ZWIERZĘTA

Reklama w Gazecie od 10 zł netto

MATEMATYKA
 - Korepetycje 

Zamość  
tel.602 472 631

AUTO SKUP
tel. 576 112 033
gotówka od ręki
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Wydawca: Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski

www.kurierzamojski.pl

Adres do korespondencji:
Nowy Kurier Zamojski
skrytka pocztowa 206

22-400 Zamość

redakcja@kurierzamojski.pl
Biuro ogłoszeń i reklamy: 

Tomasz Krywionek
ul. Staszica 35

reklama@kurierzamojski.pl 
 730 210 777

Druk:  ZPR Media SA,  
ul. Jubilerska 10,  
04-190 Warszawa

Grafika i DTP

Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do publikowania danych osobowych laureatów konkursów i krzyżówek. 

KUPIĘ W ZAMOŚCIU 
MIESZKANIE  

DO REMONTU,  
ZADŁUŻONE,  
W TRAKCIE  
EGZEKUCJI  

KOMORNICZEJ,  
Z KREDYTEM. 

PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ.  
TEL. 792 338 527

KUPIĘ MIESZKANIE 
W ZAMOŚCIU, MOŻE 
BYĆ DO REMONTU, 

ZADŁUŻONE, 
POSPADKOWE, 

POMAGAM ZAŁAT  
WIĆ FORMALNOŚCI. 
PŁACĘ GOTÓWKĄ. 
TEL. 725 280 541

• Działka Krasnobród 1162ha 

Cena 150 tyś, zł.

• Dom Zamość 280m2 na 

działce 3a. Cena550 tyś, zł.

• Dom Suchodębie 60 m2 

NA DZIAŁCE 1600HA Cena 

150 tyś.zł.

• Działka Ruskie Piaski 43a. 

Cena 29 tyś. zł.

• Dom Żuków 112m2 na 

działce 5970 Cena370 tyś.zł.

• Działka Lipsko Polesie 

6281m2 Cena 79 tyś,zł.

• Działka Lipsko-Topornica 

20a CENA 66 TYŚ.ZŁ.

• Dom Peresołowice 80m2 
na działce 9400a Cena 
120 tyś.zł.

• Dom Kotlice Kolonia 131m2 
na działce 38a,Cena 150 
tyś,zł.

• Dom Jarosławiec 150m2 
na działce 1971m2 Cena 
495 tyś, zł.

• Dom Samsonówka 227,40m2, 
na działce 9a. Cena 490 tyś, zł,

• Działka Jarosławiec 18a 
Cena 68 tyś, zł.

• Działka Jarosławiec 11a 
Cena 75 tyś, zł.

• Gospodarstwo i magazyny 
Zawalów. Cena 1.83mln. zł.

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:



SPRZEDAM
 X Knijówka z wymienny-
mi lufami, kal. 30-06. Tel. 
604 281 010

 X Luneta Meopta od 3 do 
12x50 podświetlana. Tel. 
604 281 010

 X Kurkówka belgijska 16x70. 
Tel. 604 281 010

 X Kurkówka Szwedzka 12x70. 
Tel. 604 281 010

 X Dryling niemiecki, kal. 
7x65x12, luneta 6x42. Tel. 
604 281 010

 X Skóry z lisów, wyprawi-
one w Kurowie. Tel. 604 
281 010

 X Krzesła 6 szt., jasne obi-
cie, drewno - tico, tanio. 
Tel. 608 646 753

 X Beczki stalowe 200 l. Tel. 
608 074 175 

 X Pompa do szamba. Tel. 
608 074 175

 X Wózek pod silnik elektryc-
zny. Tel. 608 074 175

 X Rolnicze narzędzia konne, 
zbytek. Tel. 608 074 175

 X Maszyna Lubelka. Tel. 608 
074 175

 X Wysokie chodaki z ruter-
ka renifera z Syberii, r. 41 - 
42. Tel. 84 627 56 08

 X Wersalka czerwona krata, 
meble młodzieżowe, sza-
fa 100 zł. Tel. 692 658 869

 X Meble z klasą Firenze, ko-
moda, witryna x2, szafka 
pod TV. Tel. 608 646 753

 X Rozkładana kanapa - 2 os., 
„amerykanka”, obicie bor-
dowe, cena 235 zł. Tel. 608 
646 753 

 X Stół dębowy rozkładany, c. 
260 zł + choinka sztuczna 
gratis. Tel. 668 101 949

 X Płyty winylowe duże i małe 
kasety magnetofonowe. 
Tel. 730 004 404

 X Akordeon  Hohner Lucia III 
96 B, kol. Kość sł., c. 1450 
zł, Z-ść. Tel. 505 987 592

 X Kosiarka elektryczna, mała, 
z Niemiec, Zamość. Tel. 
505 987 592

 X Nokia 2720A z klapką, Sony 
Ericson, 63 10i, Nokia, Z-ść. 
Tel. 505 987 592

 X Sanki metalowe składane, 
używane, cena 25 zł. Tel. 
508 079 632

 X Wóz konny z zaczepem do 
ciągnika, opony 16”, tanio. 
Tel. 603 304 853

 X Lodówka, zamrażarka - 3 
szufladowa w bardzo do-
brym stanie, c. 600 zł. tel. 
603 304  853

 X Belki stropowe dł.12 m, 
tanio sprzedam, taczka 
budowlana. Tel. 603 304 853

 X Cyrkulatka do cięcia drew-
na, konstrukcja metalowa, 
wraz z silnikiem, 40 m prze-
wodu. Tel. 603 304 853

 X Kożuch damski - długi dla 
szczupłej osoby, tanio. Tel. 
84 627 56 08

 X S p r ze d a m  p o m n i k  z 
grobowcem na Cmentarzu 
Komunalnym w Zamościu 
w sektorze „C”. Tel. 697 
534 331

 X Sprzedam aloes, 7 - letni, 
duży oraz paprocie duże. 
Kontakt wieczorem. Tel. 
84 627 25 30

 X Sprzedam zamrażarkę 
Gorenje, 6 - szufladową. 
Tel. 513 042 729

 X Żelazko elektryczne. Tel. 
513 042 729

 X Blender. Tel. 513 042 729
 X Sokowirówkę Philips. Tel. 
513 042 729

 X Telewizor Samsung. Tel. 
513 042 729

 X Spodnie na narty. Tel. 513 
042 729

 X Wyciąg budowlany. Tel. 
 X 584 878
 X Kpl. nowych zaworków do 
kuchni gazowej, starszy 
typ. Tel. 84 62 756 08

 X Oświetlenie dyskotekowe, 
kolumny głośnikowe. Tel. 
600 686 563

 X Meble kalwaryjskie. Tel. 
600 686 563

 X Okna z demontażu plas-
tikowe. Tel. 607 934 520

 X Bojler elektryczny, 80 l., 
mało używany. Tel. 607 
934 520

 X Kredens rzeźbiony, duży, 
drewniany, jasny brąz. Tel. 
607 934 520

 X Komplet skórzany, 3 i2, 
nierozkładany, brąz. Tel. 
607 934 520

 X Maszyna do szycia na 
pedał, bieliźniarka. Tel. 
607 934 520

 X Wersalki w dobrym stanie 
+ 2 fotele. Tel. 607 934 520

 X S p r ze d a m  p o m n i k  z 
grobowcem na Cmentarzu 
Komunalnym w Zamościu. 
Tel. 603 700 717., dzwonić 
po godz. 18.00. Tel. 603 
700 717 

 X Kożuch męski, stan bdb., 
długi, brąz. Tel 84 639 45 41

 X Szafę 2 - drzwiową oraz 
zlewozmywak kuchenny. 
Tel. 505 914 877

 X Dachówka (ocynkowana) 
z demontażu, wym. 52x 75 
m., siatka pleciona wys. 101 
cm (drobne oczka) - 250 
mb, kontakt wieczorem. 
Tel. 721 519 896

 X Betoniarka 150 l., bez silnika, 
koła pompowane, maszyny 
stolarskie (czyszczarka 
itp.), kontakt wieczorem. 
Tel. 721 519 896 

 X Okno zespolone drewniane 
(1780x1450, białe z demon-
tażu, tanio). Kontakt wiec-
zorem. Tel. 721 519 896

 X Czereśnia na pniu, ponad 
2,5 m. Kontakt wieczorem. 
Tel. 721 519 896

 X Deska podłogowa bor-
linecka, dł. 3 mb, szer 13 
cm, gr 13 mm. 50 m kw. 
Kontakt wieczorem. Tel. 
721 519 896

 X Rury ocynkowane śr. 2”, pły-
ta pilśniowa (250x125  cm) 
- 10 szt. Tel. 721 519 896

 X Saksofon Tenor srebrny. 
Tel. 662 230 035.

 X Wiertnicę spalinową z sil-
nikiem”World”, nowa. Tel. 
697 309 411

 X Silnik do pralki „Polar”, bio 
PS 663-P. Tel. 697 309 411

 X Żyrandol 3 RAM, żarówka 
E27, C35 zł. Tel. 579 077 696

 X Żyrandol 5 - cio ramienny, 
żarówka E14, c. 55 zł. Tel. 
579 077 696

 X Stare radio z adapteren 
„Aida”, 150 zł, cena do uz-
godnienia. Tel. 579 077 696

 X Super niemiecki stojak na 
drzewko. Tel. 605 554 777

 X Bazarowy stół 3 m, nowy. 
Tel. 605 554 777

 X Łańcuch świetlny LED, kol-
or niebieski, 10 m. Tel. 605 
554 777

 X Sprzęt do spawania, but-
la tlenowa, butla acety-
lenowa, palniki, przewody, 
reduktory, komplet. Tel. 
602 180 912

 X Bojler elektryczny 100 l., 
nowy, części do Kamaza, 
nowe i używane, dętki 
900x20, ochraniacze dęt-
ki nowe. Tel. 602 180 912

 X Grobowiec w Zamościu 
przy ul. Bołtucia. Tel. 84 
638 59 59

 X Beczki metalowe ocyn-
kowane z obręczami, 200 
l., 3 szt. na paliwo. Tel. 726 
578 335

 X Maszynę komplet do prod. 
Trzonków z drewna, do 
łopat, szpadli, wideł. Tel. 
726 578 335

 X Rower damkę, koła 26” na-
jlepiej bez przerzutki. Tel. 
607 825 886

 X Owies, pszenica, słoma - 
kostki, k. Zamościa, kon-
takt wieczorem. Tel. 519 
651 623

 X Chodnik strzyż, dł. 2,70, 
szer. 1,2, brąz z zielenią, 
stan bdb, tanio. Tel. 600 
444 345

 X Ubranka dziewczęce 11 lat 
i chłopięce 12 lat, różne, 
stan bdb, tanio. Tel. 600 
444 345

 X Meble pokojowe, dł. 2.70, 
wys. 2 m., buk, stan db, ta-
nio. Tel 600 444 345

 X Zestaw podtynkowy „Grohe”+ 
sedes + grzejnik łazien-
kowy. Tel. 84 638 59 08

 X Bojler używany, 50 zl, 
Galmet, Neptun, Kombi 
SWG (S) 100 l. Tel. 606 
409 171

 X Wersalkę w dobrym sta-
nie, cena 120 zł. Tel. 729 
530 118

 X Kanapę kolor turkusowy, 
cena 120 zł. Tel. 729 530 118

 X Sprzedam belki rozporowe 
do chłodni lub kontenera 
(zabezpieczenie towaru - 
ładunku), cena 50 zł/szt., 
aluminiowe i stalowe roz-
suwane. Tel. 579 216 318

 X Pompę wody Wilo Stratos, 
para 1/9 do centralnego 
ogrzewania, cena 550 zł, 
do uzgod. Tel. 579 216 318

 X Kurtka skórzana ociepla-
na chłopięca, r. 128. Tel. 
600 790 097

 X Sprzedam nadziewarkę 
12 kg, maszynkę do mię-
sa typu wilczek. Tel. 519 
164 058

 X Sprzedam komplety ma-
sarskie 22 32, wiertarki 
celmy. Tel. 519 164 058

 X Nowy nieużywany telewiz-
or Thomson Led 24 cale, 
cena do uzgodnienia. Tel. 
782 122 315

 X Zamojską szopkę betle-
jemską. Figurki rzeźbione. 
Tel. 515 785 002

 X Tarczówka stołowa do 
drewna na siłę 3,5 kW, 350 
zł. Tel. 511 391 965

 X Krzesła, stół, stolik, fotele, 
komoda, stół kuchenny, dy-
wany, chodniki, telewizor 
kol, kuchenka indukcyjna. 
Tel. 511 391 965

 X Wóz konny i kopaczkę kon-
ną. Tel. 601 985 833

 X Sprzedam nowe botki 
Ryłko, skórzane, czarne, 
lekko ocieplane, r.38, cena 
80 zł (nowe ponad 300 zł). 
Tel 530 777 930

 X Rozpałka młodnik sosna, 
100 zł. Tel. 84 61 863 58

 X Sprzedam orzechy włoskie 
120 kg. Tel. 664 860 620

 X Maszyna do szycia zabyt-
kowa na pedał, Singer, 
c.320 zł. Tel. 84 638 65 45

 X Bramę garażową Wiśniewski, 
230 cm, 300 zł. Tel. 605 
098 505

 X Młynek zbożowy, dębowy, 
ponad 100 lat, stan bdb. 
Tel. 500 204 533

 X Cyrkulatka do cięcia drzewa, 
 X Sprzedam energetyczne 
słupy betonowe. Tel. 602 
377 913

 X Taczka budowlana, solid-
na konstrukcja, c. 55 zł. Tel. 
84 638 65 45

 X Gilotyna ręczna do cięcia 
blachy, nieużywana, c.320 
zł. Tel. 84 638 65 45

 X Duży dwukołowy wózek 
ręczny i do roweru, c. 520 
zł. Tel. 84 638 65 45

 X Waga metalowa z przesu-
wką do 300 kg, cena 320 
zł. Tel. 84 638 65 45

 X Sprzedam ziemniaki paszowe 
40 gr/kg. Tel. 84 616 62 60

 X Dywan prawie nowy 160x230, 
kolory - beż, kakao. Okazja. 
Tel. 603 810 126

 X Tanio sprzedam drewno 
opałowe. Tel. 533 608 959

 X Tanio sprzedam drzewa - 
klony, do ścięcia lub ścięte. 
Tel. 533 608 959

 X Pompa wodna Apollo + sil-
nik siłowy i hydrofor 300 l. 
Tel. 503 418 342

 X Akordeon Weltmeister 
120 basów, wiśnia, tanio. 
Tel. 84 641 82 19

 X Piec Kamino „CO”, okna z 
demontażu drewniane, bo-
jler na wężownicę, lodów-
ka. Tel. 507 639 018

 X Książki radio, elektro, 
telewizja. Tel. 600 686 563

 X Sprzedam regał, dł. 3,5 
m., okleina dębowa jas-
na, mat. Tel. 606 619 140

 X Sprzedam proso, żółte, 
możliwy dowóz. Tel. 739 
466 058

 X Sprzedam silnik elektry-
czny 7.5 kW, 1450 obr./
min., stan bdb., Zamość. 
Tel. 739 466 058

 X Ziemniaki jadalne, żółte, 
nawet z dowozem. Tel. 
601 985 833

 X Zestaw do spawania - but-
le tlenowe, butla na acety-
len, palniki, przewody. Tel. 
602 180 912

 X Akordeon włoski Settimio 
Soprani 80 B, wiśniowy, c. 
1800 zł

 X Wózek inwalidzki. Tel.664 
454 930 

 X Elektryczna maszyna do 
pisania „Sharp”. Tel.664 
454 930

Różne
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 X Zamienię samochód oso-
bowy Renault Megane na 
dostawczy skrzyniowy, np. 
Żuk lub inny. Kontakt po 
16. Tel 733 852 208 

 X Sprzedam fiata punto 
2006, benzyna + gaz. Tel. 
690 197 302 Audi A6 1995 
r., 2,5 D, szyberdach, stan 
dobry, sprawny, c. 5 tys. 
Tel. 508 079 632

 X Koła komplet  rolnicze , 
Continental Al 18.4 - 26 AS, 
rozmiar. Tel. 790 888 846

 X Koło zjazdowe  składane 
do „Audi”. Tel. 792 512 363

 X Kombajn Bizon 1986 r., 
sprawny, cena 13 tys. zł. 
Tel. 784 410 689

 X Działka budowlana Sitaniec 
- Błonie 13 A, media WPG, 
cena 110.000. Tel. 0045 
262 83 878

 X Sprzedam opony zimowe 
na felgach aluminiowych 
(kpl., c. 300 zł) 175/70 R13 

 X pasują za 14  na 4 śruby. 
Tel. 515 859 751

 X Peugeot 3008, 2010 r., 
pierwszy właściciel, czarny, 
stan b. Dobry, Krasnystaw. 
Tel. 660 678 913

 X Pług do odśnieżania do 
samochodu z głowicą. Tel. 
602 180 912

 X Seat Ibiza 1,4 DTI, rok. prod. 
2006, c. Do uzgodnienia. 
tel. 603 304 853

 X 2 cylindry z głowica do 
Jawy, 350 TSK Nominał, 
cena 140 zł do uzgodnie-
nia. Tel. 530 486 525

 X Sprzedam ciągnik C.355 
, c. 10 tys. Do negocjacji, 
Sitaniec. Tel. 663 536 850

 X Sprzedam ciągnik T25 i 
zgrabiarkę 4 - gwiazdo-
wą. Tel. 502 054 906

 X Opel Astra diesel 1.7 rok, 
1999, cena 45 tys. zł do ne-
gocjacji. Tel. 579 077 696

 X Sprzedam Renault Scenic, 
2003 r. Tel. 512 533 601

 X Kupię VW Garbus do re-
montu lub rozbity bez 
względu na wiek.Tel. 739 
466 058

 X Silniki 4 i 7 kW w bardzo 
dobrym stanie. Tel. 739 
466 058

 X Części do Łady sprzedam, 
nowe i używane. Tel. 739 
466 058

 X Siewnik konny do ciągni-
ka, cena 400 zł, wyciągar-
ka na budowę z silnikiem 
800 W - 400 zł. Motor Jawa 
350 zł. TSK cena 1000 zł. 
Tel. 530 486 525 Opony 
do VW Passata z felgami 
= kołpaki, stan bdb. Tel. 
725 118 951

 X Bagażnik samochodowy 
do Skody typu „łódka”. Tel. 
84 638 59 08 

 X Sprzedam Volkswagen 
Krafter, max wysoki, prze-
dłużany 2011 r.. Tel. 500 
204 533

 X Zakupię auto na chodzie 
do 800 zł. Chętnie z ga-
zem lub diesel, może być 
VW Passat combi, Audi 
B4 avant lub inne. Tel. 579 
216 318

 X Super zadbany Ford Mondeo, 
MK@, 144 tys. km., 1.6 ben-
zyna, 2000 zł, OKAZJA. Tel. 
881 778 421. 

 X Sprzedam VW Golf V 2008, 
1.9 TDI, combi, tempo-
mat, aluchrom esp.. Tel. 
696 345 191

 X Sprzedam felgi VW6J x 
15H2ET35 4x100, 280 zł. 
Tel. 728 498 956

 X Części do samochodu mar-
ki VW Golf. Tel. 518 236 810

 X Koła 145/70 R13, opony 
zimowe, stan dobry. Tel. 
516 438 804

 X Dwa koła 13 cali, stalowe, 
używane, dobry stan, oba 
110 zł. Tel. 84 63 865 45

 X Sprzedam Volkswagen Polo, 
benz., 2000 r., sprawny, 

opłaty roczne, cena 5300 
zł do uzgodnienia. Tel. 793 
590 102

 X Przyczepka samochodowa 
na resorach, wym. 150x100, 
oświetlenie, bez rejestracji, 
stan bdb. Tel. 660 431 746

 X  A6 , kombi 2.5 TDI, grana-
towy, 1999 rok 4600 zł. Tel. 
513 705 152

 X Sprzedam opony zimo-
we Sawa z felgami, koł-
paki, stan bdb., Zamość. 
Tel. 792 420 018

 X Sprzedam VW Transporter 
T-4 , 1999 r., sprowadzony, 
zarejestrowany i ubezpie-
czony, gotowy do jazdy, 
wersja ocynkowana. Tel. 
739 466 058

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE



 X Lampa pokojowa stojąca. 
Tel.664 454 930 

 X Drzwiczki żel. do pieca kaf-
lowego. Tel.664 454 930

 X Plecaki turystyczne, biurko, 
wózek dziecięcy głęboki. 
Tel. 664 454 930

 X Rower męski 28”, rowerek 
dziecinny. Tel. 664 454 930

 X Agregat prądotwórczy, 
230/12V, nowy, czeski, c. 
500 zł. Tel. 604 586 142

 X Myjka wysokociśnienio-
wa Kerher, 1 właściciel. 
Tel. 508 178 280

 X Grobowiec w parafii Płonka. 
Tel. 513 042 729

 X Grobowiec na dwie trum-
ny przy Peowiaków. 10.000 
zł. Tel. 784 338 305

 X Pełne wyposażenie lod-
ziarni maszyny 3 szt. + 
agregaty nowe, pastery-
zator 1 szt., konserwatory 
do sprzedaży lodów kom-
pletne - 2 szt., zamrażarki 
400 l. dobre- 2 szt., termy 
do wody - 2 szt., lodówka 
mała na próbki. Tel. 517 
656 758

 X Akordeon nieużywany 
80 basów, 520 zł. Tel. 84 
638 65 45

 X Licznik Geigera radziecki 
DP5WB, cena 350 zł. Tel. 
84 638 65 45

 X Sprzedam okno wym. 
150/160 stan bdb., cena 
do uzgodnienia. Tel. 515 
969 810

 X Trzepak zabytkowy lub 
stojak do ogrodu pod kwi-
aty 2 w 1. Tel. 693 220 230

 X Prawie nową, z naturalnej 
skóry rozkładaną kanapę i 2 
fotele, ecru. Tel. 602 189760

 X Torebkę nową, skóra, kol-
or brąz. Tel. 797 387 864

 X Prostownik radziecki, ład-
owanie do 10 amper, 220 
zł. Tel. 84 638 65 45

 X Portfel damski Witchen 
nowy, brąz ciemny. Tel. 
84 63961 94

 X Kurtka sztruksowa ruda, 
roz. S, nowa. Tel. 639 61 94

 X Ziemniaki jadalne żółte 
sprzedam każda ilość. Tel. 
601 985 833

 X Małą betoniarkę i mieszal-
niki, cena 250 zł. Tel. 601 
637 900

 X Donice ogrodowe 2 szt., 
cena 50 zł/szt. Tel. 601 
637 900

 X Skórzany pokrowiec na 
garnitur - 350 zł. Tel. 601 
637 900

 X Mała cyrkulatka  - 350 zł. 
Tel. 601 637 900

 X Maszynę do pisania - cena 
180 zł. Tel. 601 637 900

 X Miedziane donice dzbany. 
Tel. 601 637 900

 X Słupki ogrodzeniowe do 
siatki (2m) 15 zł/szt. Tel. 
601 637 900

 X Stare radioodbiorniki - cena 
50 zł/ szt. Tel. 601 637 900

 X Rower Peugeot - 350 zł. 
Tel. 601 637 900

 X Przecinarka do płytek na 
mokro - cena 350 zł. Tel. 
601 637 900

 X Myjka ciśnieniowa - cena 
450 zł. Tel. 601 637 900

 X Tanio sprzedam po likwi-
dacji sklepu krótko uży-
wane regały, plus lada. Tel. 
665 625 155

 X Sprzedam suknię ślubną 
kość słoniowa kupiona 
w Anglii. Tel. 505 084 635

 X Krajalnica elektryczna nowa. 
Tel. 84 639 61 94

 X Sprzęt wędkarski (błyst-
ki, woblery i inne) tanio 
sprzedam. Kontakt rano i 
wieczorem. Tel. 639 35 49

 X Meblościanka dębowe fron-
ty zadbana  z dowozem. 
Tel. 502 444 570

KUPIĘ
 X Szable, bagnety, odznacze-
nia, monety, srebra. Tel. 
512 276 720

 X Grobowiec przy Peowiaków 
w Zamościu.  Tel.  502 
418 969 

 X Książki o broni białej. Tel. 
512 276 720

 X Odznaczenia PCK krysz-
tałowe serce z dyplomem. 
Tel. 512 276 720

 X Kupię dwie felgi  sta-
lowe 16 cali, Kia Ceed. 
Tel. 505 077 846

 X Wanna akrylowa nowa, 
cena 120 z ł .  Tel .  510 
268 790

 X Kupię beczkę na paliwo. 
Tel. 603 636 974

 X Kupię płyty winylowe, Tel. 
607 187 807 Wiertarkę 
Celma. Tel. 84 639 69 01

 X Kupię maszynkę do mięsa 
nr 32., polską lub chińską. 
Tel. 519 164 058 

 X Kupię maszynkę do mię-
sa ręczną nr 8. Tel. 609 
091 561

 X Kupię orzechy włoskie. 
Tel. 505 545 928 

 X Poidła dla bydła, uży-
wane. Tel. 722 011 589

 X Zakupię agregat prądot-
wórczy, trójfazowy, die-
sel, jak najmniejszy Tel. 
500 204 533

 X Kupię betoniarkę bez 
silnika. Tel. 790 217 963

 X Kożuch krótki wyszywa-
ny z kapturem, r. 38-40, 
Tel. 516 532 439

ZAMIENIĘ
 X Zamienię spawarkę 230 
V, 45 A na sprężarkę. Tel. 
696 453 135

 X Ponton na wiertarkę sto-
łową lub tokarkę. Tel. 600 
894 089

 INNE
 X Oddam tapczan jed-
noosobowy. Tel. 604 897 651

 X Odstąpię telewizor star-
ego typu, bardzo tanio. 
Tel. 603 962 136

 X Oddam gruz. Tel. 691733 
673

 X Przyjmę ziemię i gruz, ul. 
Fredry, za „Autonaprawą”. 
Tel. 505 635 746

 X Wychowanek domu dz-
iecka prosi  o zbędne 
ogrodzenie posesji. Tel. 
694 612 304

 X Pilnie potrzebuję za dar-
mo pralki, mam trudną 
sytuację pieniężną. Tel. 
695 958 316
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Salon Makijażu „Selena” oferuje:
• makijaż permanentny
• makijaż okolicznościowy
• stylizacja paznokci
• przedłużanie rzęs
• manicure, pedicure
• mezoterapia mikroigłowa

Dojazd do klienta, Płoskie 72 a, 
Tel.725 286 699 

Kupię  
orzechy  
włoskie  

Tel 505 545 928 

 X Wdowa 60 plus pozna 
pana do 70 lat, wolne-
go, stały związek. Tel. 
729 975 699

 X Komandos z 6-tej brygady 
powietrzno - desan-
towej na rencie wojs-
kowej, (służyłem w czer-
wonych beretach), lat 
50, zwiąże się na stałe 

z kobietą, która miesz-
ka na wsi daleko od cy-
wilizacji. Tel. 507 530 
822, 505 650 108 

 X Poznam atrakcyjną panią 
z Zamościa, wiek do 57 
lat. Tel. 797 457 512

 X Kobieta ok. 40 l. pozna 
pana bez nałogów, uczci-
wego, wolnego, który 

lubi taniec i muzykę, 
cel; stały związek. Tel. 
726 496 091

 X Pójdę na „Sylwestra” z 
osobą odpowiedzial-
ną, niepijącą alkoholu, 
która lubi tańczyć, do 
lokalu. Tel. 726 496 091

 X Kawaler 53 lata szuka 
kobiety do lat 60 do 

stałego związku. Tel. 
514 712 365

 X Kawaler szuka panny, 
mam 46 lat, pracuję i 
mieszkam w Zamościu. 
Tel. 601 936 405

 X Kawaler 35 lat 180 cm, 
średniej budowy po-
szukuje panny bez dzie-
ci w wieku od 30 do 40 

lat z Zamościa i okolic. 
Tel. 724 553 632

 X Kawaler po 40-tce poz-
na panią. Cel znajomoś-
ci: matrymonialno-to-
warzyski. Tel. 723 923 911

 X Kawaler, lat 49, poz-
na panią do lat 55 z 
Zamościa, może być 
wdowa. Tel. 695 958 316

TOWARZYSKIE

 X Szukam pracy jako opie-
kunka osoby starszej. Tel. 
515 954 612

 X Zatrudnię mężczyznę do 
porządkowania działki. Tel. 
793 061 934

 X Samotna mama zaopiekuje 
się osobą starszą w zamian 

za zamieszkanie. Tel. 507 
231 823

 X Mężczyzna 50 lat, ubezpie-
czony w KRUS z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, pra-
wo jazdy kat. B, dyspozycyjny 
szuka pracy. Tel. 726 578 335 

 X Zatrudnię opiekunkę do 
osoby starszej, z możliwo-
ścią noclegu pt. I sob. Tel. 
84 639 32 34

 X Podejmę pracę zarobkową. 
Tel. 605 662 153

 X Mogę sprzątać, myć okna, 
solidnie. Tel. 731 808 089

 X Podejmę pracę jako opiekun-
ka osoby starszej  (mam do-
świadczenie). Tel.600 230 819

 X Potrzebna pani do opieki z 
zamieszkaniem, 15 km od 
Zamościa. Tel 84 611 21 48, 
503 702 036

 X Emerytka z orzeczeniem o 
niepełnosprawności szuka 
pracy na 1/2 etatu. Tel. 515 
969 810

 X Zatrudnię do pracy przy 
drewnie  osobę zarejestro-
waną w PUP. Tel. 512 078 304

PRACA

Sklep medyczny ul. Piłsudskiego 12 - DT Sezam

WYPOŻYCZALNIA I SPRZEDAŻ
SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO



Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #23, prosimy 
przynosić lub wysłać na podany adres w terminie 10 dni od daty 

wydania:
Nowy Kurier Zamojski,
skrytka pocztowa 206, 

22-400 Zamość,
lub do biblioteki w Łabuniach.

Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżów-
ki ufundowała „Księgarnia na Solnym”, mieszcząca się 

przy ulicy Solnej 3 w  Zamościu. Rozwiązanie 
krzyżówki #21: „Klepsydra jest wiotka w pasie”. 
Zwyciężyła Pani Agnieszka Tokarz-Jedlicz. 
Gratulujemy, nagrodę można odebrać w Reda-

kcji - Staszica 35.

Horoskop Krzyżówka
Baran (21.03-19.04)
Baran w tym tygodniu będzie potrzebował czyjegoś wsparcia. Wiąże się to z konieczno-
ścią podjęcia bardzo ważnej dla niego decyzji. Nerwy trzymaj na wodzy. Nikt nie ocenia
Cię za stan ducha tylko za efekty.

Byk (20.04-20.05)
Czeka Cię ciekawa propozycja. Radzę to przyjąć pomimo, że będzie się wiązało ze zmia-
ną miejsca zamieszkania. Nie zastanawiaj się zbyt długo, bo konkurencja nie śpi.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Początek tygodnia dość burzliwy, ale po wyjaśnieniu sobie pewnych spraw atmosfera
wręcz sielankowa. Tym razem nie wahaj się. To jest właśnie Ta osoba na którą czekałeś.

Rak (22.06-22.07)
Szczęśliwy tydzień dla Raków próbujących szczęścia na loteriach lub innych grach. Być
może uśmiechnie się szczęście. Tylko nie przeżywajcie rozczarowania jeżeli nie całkiem
spełnią się Wasze oczekiwania.

Lew (23.07-22.08)
Przestań się wahać i skorzystaj z okazji, która będzie najbardziej korzystna dla Ciebie
i Twoich planów na przyszłość. Jeżeli otrzymana propozycja pracy będzie się wiązała ze
zmianą miejsca zamieszkania, warto to przemyśleć i przedyskutować z partnerem.

Panna (23.08-22.09)
Jest to tydzień, który przyniesie Pannie odrobinę wytchnienia. Będzie czas na zastano-
wienie sie nad kupnem domu lub innej nieruchomości. To pomyślny okres na takie
działania.
Waga (23.09-22.10)
Ten tydzień nie przyniesie Wadze spokoju jeżeli nie rozwiąże spraw, które się nawarstwiły
w przeszłości. Najwyższa pora aby sobie wszystko wyjaśnić, bo nie wszyscy muszą mieć
takie samo zdanie.

Skorpion (23.10-21.11)
We wszystkich sprawach należy zachować umiar. Nie narzucać się. Należy działać bardzo
delikatnie. Sprawa wyjaśni się sama jeżeli odczekasz kilka dni. Należy bardziej skoncen-
trować się na związku, wszystko wskazuje na to, że może sie nie utrzymać.

Strzelec (22.11-21.12)
Bardzo dobry okres dla samotnych Strzelców. Jest szansa na poznanie kogoś, kto ocza-
ruje Cię do tego stopnia, iż będziesz przeświadczony, że to właśnie druga połowa. Nie
bujaj jednak w obłokach i przestrzegaj w pracy dyscypliny.

Koziorożec (22.12-19.01)
Jeżeli pracujesz na własny rachunek, to przed Tobą szansa na zarobienie większych pie-
niędzy. Unikaj jednak nieuczciwych osób.

Wodnik (20.01-18.02)
Wszystko pomyślnie się ułoży, jeżeli nie będziesz za dużo mówił. Możesz wszystko popsuć
swoją gadatliwością. Nie wszyscy są życzliwi w Twoim zespole.

Ryby (19.02-20.03)
Ryby mogą otrzymać propozycję zmiany pracy, która nie będzie zachęcająca finansowo,
ale za to bardzo rozwojowa na przyszłość. Warto się zastanowić.

REKLAMA      DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAM
A      DZIĘKI TEJ REKLAM

IE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #1, prosimy wysłać na 
podany adres w terminie 10 dni od daty wydania:

Nowy Kurier Zamojski, 
skrytka pocztowa 206, 22-400 Zamość,
 dostarczać do Biblioteki w Łabuniach 

lub do Redakcji, ul. Staszica 35 w Zamościu.

Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie 
krzyżówki ufundowała „Księgarnia na Solnym”, 
mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. 
Rozwiązanie krzyżówki #51: „Klepsydra jest 
wiotka w pasie”. Upominek otrzyma Pani Anna 
Kępińska. Gratulujemy, książkę można odebrać 
w Redakcji - Staszica 35.
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