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4,97zł

4,97zł

MZK ul. Lipowa 5

1,92złLPG

RZĄDOWE DOFINANSOWANIE 5000 ZŁ!
DLA KAŻDEGO!
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LISTA  MIEJSCE NR 11
Wspólnie dla Niepodległej KANDYDATKA DO SEJMU RP

Centrum „Synagoga” Fundacji 
Ochrony Dziedzictwa Żydow-
skiego w Zamościu organizuje 

uroczyste podsumowanie kolejnego 
roku swojej działalności, które odbę-
dzie się 25 września 2019 o godz. 13:00.

Podsumowanie będzie mieć niety-
pową formę. Placówka zaprosiła bowiem 
przedstawicieli władz miasta, współpra-

cujących z nią oraz zaprzyjaźnionych in-
stytucji do wspólnego sadzenia cebu-
lek żonkili.

Tym samym Centrum „Synagoga” 
FODŹŻ pragnie włączyć się w ogólno-
światową akcję The Daffodil Project. Jej 
celem jest posadzenie 1,5 mln cebulek 
kwiatów upamiętniających dzieci, które 
zginęły w czasie Holokaustu.



Bezpieczni na drodze W sobotę, 21 września 
odbyły się w Zamo-
ściu warsztaty „Dro-

gowa Sztafeta Pokoleń” dla kie-
rowców seniorów, kandydatów 
na kierowców, rodziców, dzieci 
i młodzieży oraz wszystkich in-
nych użytkowników dróg zainte-
resowanych problematyką bez-
pieczeństwa na drodze.

„Senior na drodze – pamię-
taj o bezpieczeństwie” to roczny 
cykl spotkań seniorów ze specja-
listami w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, które odbywa-
ją się w 94 miejscowościach na te-
renie całej Polski. Akcja ma na celu 
uświadamianie kierowców, rowe-
rzystów i pieszych, jak zgodnie z za-
sadami  prawidłowo i bezpiecznie 
poruszać się po drodze, oraz jak 
sprawność psychofizyczna (która 
z wiekiem jest coraz słabsza), ma 
wpływ na zdolność kierowania sa-
mochodem, rowerem, ale również 
na korzystanie z drogi jako pieszy.

W programie „Drogowej Szta-
fety Pokoleń” znalazły się także 

spotkania konsultacyjno – szko-
leniowe z instruktorami nauki jaz-
dy z powiatów: biłgorajskiego, to-
maszowskiego, hrubieszowskiego, 
krasnostawskiego i zamojskiego.

Uczestnicy mieli okazję spró-
bować jazdy na trolejach, testu 
Stewarta, skorzystać z symulatora 
dachowania, mogli przystąpić do 
próbnego egzaminu teoretyczne-
go na prawo jazdy, a także wyko-
nać manewry egzaminacyjne na 
placu manewrowym WORD pod 
okiem egzaminatora.

W wydarzeniu uczestniczyli 
m.in.: Wiceminister Sprawiedliwo-
ści Marcin Romanowski, Starosta 
Zamojski Stanisław Grześko, Dy-
rektor WORD Piotr Błażewicz, Dy-
rektor ARIMR Krzysztof Gałasz-
kiewicz. W zamojskiej akcji udział 
wzięło około 200 osób zaintere-
sowanych tematyką bezpieczeń-
stwa na drodze. 

Współorganizatorami akcji 
byli: Ministerstwo Infrastruktury, 
Zamojska Rada Seniorów oraz Ko-
menda Miejska Policji w Zamościu.

http://m.in/


Dzisiaj chcemy przybliżyć Pań-
stwu informacje na temat po-
mocy skierowanej dla rolników, 

którzy ponieśli w gospodarstwach stra-
ty spowodowane klęskami żywiołowy-
mi, bądź wystąpieniem afrykańskiego 
pomoru świń (ASF). 

Oto warunki przyznawania po-
mocy, kto może ubiegać się o pomoc. 

Wsparcie może być związane z od-
tworzeniem zniszczonych składników 
gospodarstwa, bądź odtworzeniem 
potencjału produkcji rolnej w gospo-
darstwie przez realizację inwestycji 
niezwiązanej z produkcją świń.  Mó-
wimy tu o wsparciu z Agencji na ope-
rację typu „Inwestycje odtwarza-
jące potencjał produkcji rolnej” 
w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w odtwarzanie gruntów 
rolnych i przywracanie potencjału 
produkcji rolnej zniszczonego w wy-
niku klęsk żywiołowych, niekorzyst-
nych zjawisk klimatycznych i kata-
strof”.  Nabór na to działanie będzie 
trwał do 31 grudnia 2019 r.  Wnioski 
o taką pomoc mogą składać rolnicy, 
którzy ponieśli straty w gospodarstwie 
spowodowane przez klęski żywiołowe: 
powódź, deszcz nawalny, suszę, przy-
mrozki wiosenne, ujemne skutki prze-
zimowania, osunięcie się ziemi, lawi-
nę, grad, huragan, uderzenie pioruna.  
Wnioski na to działanie mogą również 

złożyć rolnicy, którym powiatowy le-
karz weterynarii nakazał w drodze de-
cyzji zabicie świń lub zniszczenie zwłok 
świń w celu zwalczania afrykańskiego 
pomoru świń (ASF). 

W przypadku klęsk wnioskodaw-
cami tego działania są rolnicy, którzy, 
w związku z wystąpieniem w gospo-
darstwie szkód spowodowanych przy-
najmniej przez jedną z wymienionych 
klęsk, jeżeli miały one miejsce w roku, 
w którym jest składany wniosek o przy-
znanie pomocy lub w co najmniej jed-
nym z dwóch lat poprzedzających rok 
składania wniosku o przyznanie po-
mocy. Ponieśli straty w uprawach rol-
nych, zwierzętach gospodarskich, czy 
rybach w wysokości co najmniej 30% 
średniej rocznej produkcji rolnej w go-
spodarstwie z trzech lat poprzedzają-
cych rok, w którym wystąpiła szkoda, 
albo z trzech lat w okresie pięciolet-
nim poprzedzającym rok, w którym 
wystąpiła szkoda, z pominięciem ro-
ku o najwyższej i najniższej produk-
cji w gospodarstwie oraz jeżeli stra-
ty dotyczą składnika gospodarstwa, 
którego odtworzenie wymaga po-
niesienia kosztów kwalifikujących się 

do objęcia wsparciem. Wysokość po-
niesionych strat, jakie powstały w go-
spodarstwie rolnika, określa komisja 
powołana przez wojewodę. Tutaj po-
moc może być przyznana na inwesty-
cje odtwarzające zniszczone składniki 
gospodarstwa.

W przypadku wystąpienia ASF, wnio-
skodawcami tego działania są rolnicy, 
którym powiatowy lekarz weterynarii 
nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń 
lub zniszczenie zwłok świń w celu zwal-
czania ASF, a w dniu wydania tej de-
cyzji świnie, których dotyczyła ta de-
cyzja, stanowiły co najmniej 30% świń 
będących w posiadaniu rolnika. Ponad-
to, w siedzibie stada, w rozumieniu art. 
2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 2 kwietnia 
2004 r. o systemie identyfikacji i reje-
stracji zwierząt, w której przebywały 
świnie objęte ww. decyzja, po jej wy-
konaniu rolnik nie może utrzymywać 
świń, których dotyczyła ta decyzja. Tu-
taj wsparcie może dotyczyć inwestycji, 
zgodnych z katalogiem kosztów kwali-
fikowalnych, określonych w rozporzą-
dzeniu wykonawczym MRiRW, innych 
niż związane z produkcją świń.

Wnioskodawcy tego działania mak-
symalnie mogą otrzymać na „Inwesty-
cje odtwarzające potencjał produkcji 
rolnej” w całym okresie realizacji PROW 
2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym 
że nie może przekroczyć ona poziomu 
80% kosztów kwalifikowalnych.

Na podstawie oszacowanej przez 
komisję wartości szkód w składniku go-
spodarstwa, którego odtworzenia do-
tyczy wniosek o przyznanie pomocy, 
bądź wartości szacowania zwierząt, na 
podstawie protokołu szacowania zwie-
rząt określana jest wysokość wsparcia, 
jaką może otrzymać rolnik, z uwzględ-
nieniem wcześniej wskazanego limi-
tu pomocy na gospodarstwo i benefi-
cjenta. Należy dodać, iż w przypadku 
wystąpienia zdarzeń losowych, jeżeli 
zniszczony składnik gospodarstwa był 
ubezpieczony, wówczas wysokość po-
mocy w odniesieniu do odtwarzane-
go składnika pomniejsza się o kwotę 
odszkodowania uzyskanego przez rol-
nika z tytułu jego ubezpieczenia. Po-
nadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia upraw, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 
lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich, waż-
nej na dzień wystąpienia szkody w go-
spodarstwie, a będzie ubiegał się o po-
moc na odtworzenie plantacji chmielu, 
sadów, plantacji krzewów owocowych 
gatunków owocujących efektywnie 
dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę po-
mocy na odtworzenie tego składni-
ka, pomniejsza się o połowę.

Beneficjentów, którzy wahają się 
z decyzją o złożeniu wniosku, chciał-
bym zachęcić, gdyż pomoc jest przy-
znawana według kolejności wpływu 
do Agencji wniosku o przyznanie po-
mocy, zawierającego dane niezbędne 
do przyznania pomocy oraz wymaga-
ne załączniki, które zostały wyszcze-
gólnione w rozporządzeniu wykonaw-
czym MRiRW.

Więcej informacji na stronie  
www.arim.gov.pl  oraz w Biurze Wspar-
cia Inwestycyjnego LOR ARiMR, Elizów-
ka 65B, 21-003 Ciecierzyn od pn. do pt. 
7:30 – 15:30.  

Zachęcam Państwa do skorzystania 
z działań programu PROW 2014-2020

Krzysztof Gałaszkiewicz 
Dyrektor 

Lubelskiego Oddziału  
Regionalnego ARiMR  

Pomoc dla rolników

Województwo Lubelskie realizuje 
w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 
dwa programy stypendialne: „Lubel-
skie wspiera uzdolnionych” oraz „Lu-
belska kuźnia talentów”. W obu projek-
tach stypendium przyznawane jest na 
okres10 miesięcy po 400 zł. Celem pro-
gramów stypendialnych jest finansowe 
wsparcie młodych, szczególnie uzdolnio-
nych uczniów, uczących się lub miesz-
kających w województwie lubelskim. 
Tegoroczny nabór wniosków potrwa 
do 20 września.

W konferencji prasowej, która odby-
ła się w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Lubelskiego, wzięli udział: wi-
cemarszałek Dariusz Stefaniuk, dyrektor 
Bogusław Klimczuk z I Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej 
w Zamościu, dyrektor Andrzej Kosiniec ze 
Szkoły Podstawowej nr 11 im. Ireny Sen-
dlerowej w Chełmie oraz stypendyści po-
przednich edycji: Aleksandra Makarewicz 
i Marcel Domański.

– Przez 10 lat przeznaczyliśmy na sty-
pendia ponad 18 mln zł, które trafiły do 4 
tysięcy uczniów z całego województwa. 
W tym roku będziemy mogli w obu progra-
mach wesprzeć rekordową liczbę tysiąca sty-
pendystów. – mówił wicemarszałek Da-
riusz Stefaniuk. 

Te pieniądze to dla młodzieży du-
że wsparcie przekonywał dyrektor Bogu-
sław Klimczuk.

– Jeżeli ktoś w wieku 16-18 lat otrzymu-
je pieniądze, aby móc uczestniczyć w kur-
sie językowym, kupić dobry laptop lub wy-
posażenie do pokoju, to jest bardzo istotna 
pomoc dla młodego człowieka. Dodatkowo 
jest to dla nich nobilitacja, ponieważ trafiają 

do grupy 500 najlepszych uczniów na Lubel-
szczyźnie. – wyjaśnił dyrektor Klimczuk.

 Dzięki stypendium swoje pasje 
i zainteresowania może rozwijać 16-letnia 
Aleksandra Makarewicz, uczennica pierw-
szej klasy w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Stanisława Staszica w Lublinie.

– Stypendium przeznaczyłam między 
innymi na pomoce dydaktyczne potrzebne 
do przygotowania się na konkurs z języka 
niemieckiego. Interesuję się także jeździec-
twem i dzięki pomocy finansowej mogłam 
zainwestować w sprzęt jeździecki, niezbęd-
ny do startów w zawodach. – dodała Alek-
sandra Makarewicz.

Programy stypendialne realizowane 
przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Lubelskiego w Lublinie:

„Lubelskie wspiera uzdolnionych” 
- program stypendialny skierowany do 
szczególnie uzdolnionych uczniów w za-
kresie przedmiotów przyrodniczych, infor-
matycznych, j. obcych nowożytnych, ma-
tematyki lub przedsiębiorczości, którzy są 
mieszkańcami województwa lubelskiego 
lub uczą się w województwie lubelskim oraz 
w roku szkolnym 2019/2020 będą ucznia-
mi VII lub VIII klasy szkoły podstawowej 
lub uczniami liceum ogólnokształcącego.

 „Lubelska kuźnia talentów” to 
program skierowany do szczególnie uzdol-
nionych uczniów w zakresie przedmiotów 
zawodowych, przedmiotów przyrodniczych, 
informatycznych, języków obcych nowo-
żytnych, matematyki lub przedsiębiorczo-
ści, którzy są mieszkańcami województwa 
lubelskiego lub uczą się w województwie 
lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 
będą uczniami szkół zawodowych.

Finansowy zastrzyk wiedzy

Otrzymane stypendium uczniowie mo-
gą przeznaczyć na cele edukacyjne związa-
ne z ich potrzebami naukowymi tj.: udział 
w kursach i zajęciach pozaszkolnych, obo-
zach naukowych, wymianach językowych, 
zakup literatury fachowej, książek, pod-
ręczników, czasopism o charakterze edu-
kacyjnym, wyposażenie własnej pracow-
ni, warsztatu w narzędzia, materiały, ubiór 
ochronny w ramach nauczanego zawodu. 
Uczniowie mogą wykorzystać stypendium 
na programy do nauki języków obcych i in-
nych przedmiotów, sprzęt komputerowy, 
wyposażenie miejsca nauki w domu (np. 
lampka, biurko, krzesło obrotowe). Dodat-
kowo stypendium może być wykorzystane 
na prawidłowy rozwój uczniów i uspraw-
nienia dla osób z niepełnosprawnościami 
np. na zakup okularów korekcyjnych czy 
aparatów słuchowych.

W roku 2019/2020 w obu projektach 
stypendium przyznawane jest na okres 
10 miesięcy, od 1 września 2019 r. do 30 
czerwca 2020 r., w kwocie 4 000 PLN, tj. 
400 zł miesięcznie.

Łączna kwota przeznaczona na sty-
pendia w ramach edycji „Lubelskie wspie-
ra uzdolnionych 2018-2019” i „Lubelskiej 
Kuźni Talentów 2016-2019” na rok szkol-
ny 2018/2019 wyniosła: 2 924 900,00 zł.

Stypendium mogło być przeznaczo-
ne wyłącznie na cele edukacyjne i potrze-
by naukowe.

W poprzednich edycjach uczniowie 
przeznaczyli stypendium m. in. na:

• Wycieczki edukacyjne. Dzięki stypen-
dium, uczniowie zwiedzili CERN (Euro-
pejską Organizację Badań Jądrowych), 
który mieści się w Szwajcarii,

• Mogli rozwijać umiejętności języko-
we w takich krajach jak Malta, Hiszpa-
nia, Wielka Brytania, Portugalia, Fran-
cja, Szkocja czy Niemcy.

• Wyposażenie własnej pracowni i warsztatu. 

• Kursy zawodowe, językowe, kompute-
rowe, obozy naukowe.

• Pomoce dydaktyczne. 

• Wyposażenie miejsca nauki.

Największa liczba stypendystów uczęsz-
czała w roku 2018/2019 do szkół:

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Zamościu – 56 stypendystów

• I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 
Staszica w Lublinie – 54 stypendystów

• III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lu-
belskiej w Lublinie – 24 stypendystów

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 
im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu – 
20 stypendystów

• Technikum Elektroniczne im. Obroń-
ców Lublina 1939 w  Lublinie – 20 
stypendystów

• Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Jana III Sobieskiego w Lublinie – 
16 stypendystów

• Prywatne Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Królowej Jadwigi w Lublinie  
– 15 stypendystów

• Szkoła Policealna Medyczne Studium 
Zawodowe im. Stanisława Liebharta 
w Lublinie – 12 stypendystów

• I Społeczne Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Unii Europejskiej w Zamościu  
– 12 stypendystów

• XXI Liceum Ogólnokształcące im. 
Św. Stanisława Kostki w  Lublinie  
– 12 stypendystów

• Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębior-
czości im. Jana Kilińskiego w Lublinie  
– 12 stypendystów

Od początku realizacji programów sty-
pendialnych (od 2008 roku) przyznano 4625 
stypendiów na kwotę 18 079 540,00 zł.

Źródło: UM WL w Lublinie.

Finansowe wsparcie dla zdolnej młodzieży

http://www.arim.gov.pl/


W obecności przedstawicieli mediów 
w Hotelu „Morandówka” miała miejsce 
konferencja prasowa Międzyszkolne-

go Klubu Sportowego Padwa Zamość. Spotkanie, 
w którym wzięli udział samorządowcy, sponso-
rzy, działacze, zawodnicy i trener naszego klubu, 
związane było z inauguracją sezonu 2019/2020 
w pierwszej lidze piłki ręcznej. Przed rokiem by-
liśmy w tych rozgrywkach beniaminkiem, tym 
razem przystępujemy do rywalizacji jako zespół, 
z którym musi liczyć się każdy. Choć hasło promo-
cyjne naszego pięknego Zamościa brzmi „Twier-
dza Otwarta”, to nikt z nas nie obrazi się, gdy dla 
rywali Padwy Zamość pozostanie w tym sezonie 
twierdzą niezdobytą.

 W konferencji wzięli udział: Prezydent 
Miasta Zamość Andrzej Wnuk, Dyrektor Departa-
mentu Gospodarki I Wspierania Przedsiębiorczości 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubel-
skiego, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego 
Krzysztof Gałaszkiewicz, Prezes Zarządu PKP LHS 
Zbigniew Tracichleb, Rektor PWSZ w Zamościu An-
drzej Samborski, Wojciech Wierzański – Dyrektor 
do spraw zarządu i logistyki Castoramy; Wicepre-
zes MKS Padwa Zamość Sławomir Tór, zawodnicy 
Szymon Fugiel, Hubert Obydź, Piotr Gałaszkiewicz 
i trener Marcin Czerwonka.

Obecni na konferencji podkreślali, że Padwa Za-
mość jest już uznaną marką na sportowej mapie Pol-
ski, a atmosfera w hali OSiR nie ma sobie równych 
w skali pierwszoligowej rywalizacji.

Zapraszamy serdecznie na mecze żółto-czer-
wonych! Karnety już są dostępne.

Źródło: Padwa Zamość

 Konferencja Padwy Zamość

Zaćma to schorzenie 
soczewki oka, pole-
gające na jej zmętnie-

niu, co powoduje znaczne 
obniżenie ostrości wzro-
ku. Postępująca choroba, 
prowadzi nieuchronnie do 
operacji usunięcia zaćmy.

Przez wiele lat, pacjenci 
oczekiwali na termin operacji 
oczu nawet kilka lat. W pla-
cówkach prywatnych, zabieg 
był możliwy do wykonania 
znacząco szybciej, ale koszt 
3000zł dla wielu pacjentów 
był kwotą zaporową.

Od drugiej połowy 2018 
roku, zabiegi usunięcia za-

ćmy są refundowane przez 
NFZ, a czas oczekiwania na 
termin operacji skrócił się do 
maksymalnie kilku miesięcy.

Okulista, lek. med. Sta-
nisław Misztal, do którego 
na codzień trafiają pacjenci 
z zaćmą, ceni działania Pra-
wa i Sprawiedliwości, dzię-
ki którym komfort leczenia 
pacjentów z zaćmą znacz-
nie się poprawił.

„Duża to zasługa Dobrej 
Zmiany, której liderem jest 
bardzo dobry Prezes Jarosław 
Kaczyński” - mówi lek. med. 
Stanisław Misztal.



Koniec kolejek na operacje zaćmy



Memoriał dla Padwy!

Nowy adres „Lipska 61”

Osiedle mieszkaniowe „Lip-
ska 61” u zbiegu ulic Lip-
skiej i Fredry to nowo-

czesna inwestycja w Zamościu, 
która powstanie na terenie daw-
nej „Autonaprawy”.

Inwestor zakupił działkę na po-
czątku roku 2019 z licytacji komor-
niczej, planuje uzyskać pozwole-
nie na budowę w październiku, by 
jeszcze w tym roku rozpocząć pra-
ce budowlane.

Projekt osiedla zakłada budowę 
czterech budynków czterokondy-
gnacyjnych z windami, zawierają-
cych 139 lokali mieszkalnych oraz 
6 lokali usługowych o łącznej po-
wierzchni 800 m2 do indywidu-
alnego podziału według potrzeb 
klientów. Do dyspozycji mieszkań-
ców i najemców, inwestor odda 119 
miejsc parkingowych w garażach 
podziemnych oraz 62 miejsca par-
kingowe na parkingach zewnętrz-
nych. Osiedle będzie monitorowa-
ne i ogrodzone, ze swobodnym 
dostępem do części usługowej.

Inwestycja skierowana jest do 
szerokiej grupy odbiorców. Do-
stępność lokali o metrażach od 
42 do 85 m2 sprawia, że zarów-
no rodziny z dziećmi jak i osoby 
starsze znajdą w ofercie mieszka-
nie odpowiednie dla swoich po-
trzeb. Zaprojektowano budowę 

przytulnych mieszkań dwupoko-
jowych, wygodnych trzypokojo-
wych oraz komfortowych miesz-
kań czteropokojowych.

Funkcjonalność, wysoka este-
tyka, niskie koszty eksploatacji to 
wartości, jakie szczególnie cenią 
współcześni mieszkańcy osiedli. 
Takie warunki ma spełniać Osie-
dle „Lipska 61”.

Elewacje budynków charakte-
ryzują się stonowaną kolorysty-
ką, utrzymaną w odcieniach bieli 
i szarości z dużymi przeszkleniami.

Deweloper prowadzi już sprze-
daż mieszkań. Aby zostać właścicie-

lem nowego lokum, należy liczyć 
się z wydatkiem rzędu 5-6 tysięcy 
za 1m2. Więcej informacji można 
uzyskać w siedzibie Inwestora lub 
na www.prbud.eu

W pierwszym etapie dewelo-
per odda do użytku dwa bloki przy 
ulicy Fredry. Zakończenie I etapu 
budowy, planowane jest na koniec 
2020 roku.

Inwestor zapowiada wysoki 
standard wykonania budynków, 
komfortowe rozwiązania dla prze-
strzeni wspólnych oraz przemyśla-
ne rozwiązania architektoniczne 
dostosowane do współczesnego 
stylu życia

Lokalizacja osiedla Lipska 61 
w bliskim sąsiedztwie Starego Mia-
sta (1,8 km), rzeki Łabuńki, ścieżki 
rowerowej w kierunku Roztocza 
oraz zalewu miejskiego, decyduje 
o wysokiej atrakcyjności inwestycji. 

Inwestorem nowego osiedla 
jest firma PR-BUD z siedzibą w Ka-
linowicach 44, mającą w swoim 
dorobku m.in.: budowę wielu do-
mów jednorodzinnych w Zamościu 
i okolicy, budowę biurowca przy ul. 
Infułackiej 1, budowę wielorodzin-
nego budynku TBS przy ul. Chłod-
nej w Zamościu.

Dokumentację projektową wy-
konała krakowska pracownia ar-
chitektoniczna MTWW Architekci, 

która w swoim portfolio posiada 
liczne projekty zabudowy wielo-
rodzinnej w Krakowie i okolicach, 
a także projekty budynków komer-
cyjnych i użyteczności publicznej. 
Pracownia może pochwalić się pro-
jektem Słonecznego Miasteczka w 
Krakowie, osiedla mieszkaniowego 
w Gdańsku czy chociażby projek-
tem Lewobrzeżnego Bulwaru Wi-
sły w Warszawie i projektami sta-
dionów Resovii i Cracovii.

PR-BUD 
Kalinowice 44 
22-400 Zamość 
www.prbud.eu
E-mail: lipska61@prbud.eu 
tel. 500 793 501 

http://www.prbud.eu
http://m.in
http://www.prbud.eu
mailto:lipska61@prbud.eu


P. Panie Ministrze, pochodzi 
Pan z Zamościa, jak potoczyły się 
Pana losy, że trafił Pan do Mini-
sterstwa Finansów?

L. S. Tak jak wielu moich kole-
gów i przyjaciół na studia trafiłem 
do większego miasta, do Warsza-
wy. Choć moim zdaniem najlep-
szy dla mnie czas to Szkoła Pod-
stawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej 
oraz później I Liceum im. Jana Za-
moyskiego. Miałem wspaniałych 
nauczycieli, których z sentymen-
tem wspominam. To właśnie oni 
wpoili mi miłość do Ojczyzny.  
Z wykształcenia jestem ekonomi-
stą, swoje doświadczenie zdoby-
wałem pracując w NBP, skąd tra-
fiłem do Ministerstwa Finansów, 
gdzie objąłem funkcję Wicemini-
stra Finansów. 

P. Słabością takich miast jak 
Zamość jest wyjazd młodych lu-
dzi na studia, którzy potem rzad-
ko wracają do siebie oraz spora 
emigracja za granicę. 

L. S. To prawda. Pamiętam jesz-
cze wiele lat temu, jak na Naszej 
Klasie prawie połowa mojej kla-
sy z podstawówki pracowała w Ir-
landii czy Anglii. Dla moich rówie-
śników wyzwaniem jest nie tylko 
wyjazd do większego miasta, lecz 
często za granicę w poszukiwaniu 
lepszych perspektyw zawodowych.  

P. Te wyjazdy mają swoje kon-
sekwencje dla relacji rodzinnych.

L. S. Bardzo często rozłąka odbi-
ja się negatywnie dla rodzin. Wzra-
sta liczba rozwodów, co bardzo od-

bija się na dzieciach. Problemem 
jest to, że właściwie możliwości 
znalezienia dobrej pracy w Zamo-
ściu są bardzo ograniczone. To na-
leży zmienić.

P. Czyli wierzy Pan, że możliwe 
jest wygodne życie w Zamościu?

L. S. Jestem przekonany, że życie 
w takich miastach jak Zamość bę-
dzie dużo lepsze. Polska przez wiele 
lat rozwijała się poprzez wspieranie 
wielkich miast. Tam były kierowa-
ne pieniądze na rozwój, inwesty-
cje prywatne i publiczne. Zakłada-
no, że potem to bogactwo będzie 
skapywać na prowincję, do mniej-
szych miast. 

P. To skapywanie jakoś nie 
zawsze się udawało...

L. S. Ten model rozwoju opar-
ty na bogatych wielkich miastach 
właśnie spowodował, że tylu mo-
ich rówieśników wyjechało z Za-
mościa. Ale do czego to ma pro-
wadzić? Wszyscy przeprowadzą 
się do Warszawy, Krakowa, Pozna-
nia czy Wrocławia? Nie ma zgo-
dy na taki model rozwoju Polski. 
Miasta takie jak Zamość powinny 
dostać swoją szansę. Będę o to sku-
tecznie i konsekwentnie zabiegał. 

P. Zwycięstwo PiS w 2015 r. 
wynikało z niezadowolenia z te-
go modelu rozwoju? 

L. S. Tak, bo efektem tego, co 
widzieliśmy po 1989 r. było poja-
wienie się głębokich nierówności 
społecznych. To wywołało nieza-
dowolenie ludzi i przyczyniło się 
do zwycięstwa PiS w wyborach. 

Dziś przed nami jest szansa 
na trwałą zmianę polityki rozwo-
ju Polski. Stawiamy na wsparcie 
dla polskiej prowincji. Nie ma ak-
ceptacji na model oparty wyłącz-
nie na wielkich miastach. Musimy 
dbać o całą Polskę, bo nie ma zgo-
dy na podział na Polskę A i Polskę 
B. Polska jest jedna. 

P. Co konkretnie to oznacza 
dla Zamościa?

L. S. Zabiegam o pieniądze na 
infrastrukturę. Województwo lubel-
skie dostało z Funduszu Dróg Samo-
rządowych 550 mln zł w tym roku, 
to jest tyle, co w całym czasie rzą-
dów PO-PSL. Priorytetem dla mnie 
jest budowa S17 od Piask do Zamo-
ścia w kierunku granicy z Ukrainą 
oraz nowej linii kolejowej z Lublina 
do Zamościa i dalej do Tomaszowa 
Lubelskiego. Dzięki tym inwesty-
cjom pojawią się tu nowe miejsca 
pracy, nowe inwestycje i  jeszcze 
więcej turystów. 

Aktualnie polski rząd jest w trak-
cie negocjacji z Komisją Europejską 
na co wydawać pieniądze z budżetu 
UE w najbliższych latach. Priorytetem 
jest Polska Wschodnia i jej rozwój.  
Chcemy pr zek ierować więk-
szą pulę pieniędzy na wspar-
cie rozwoju naszego regionu.  
 
P. Czy według Pana takie miasta 
jak Zamość mogą opierać się tyl-
ko na turystyce?

L. S. Oczywiście branża tury-
styczna jest bardzo ważna dla na-
szego regionu. Mamy piękne za-

bytki i wspaniałą atmosferę. Otacza 
nas urokliwe Roztocze. Ale sama 
turystyka to jednak za mało. Do-
brze płatne miejsca pracy powstają 
dzięki przemysłowi i nowoczesne-
mu rolnictwu. To jest przyszłość Za-
mościa i całego naszego Regionu. 

P. Wspomniał Pan o rolnic-
twie, jakie ma Pan propozycje?  
 
L. S. Jesteśmy terenem rolniczym, 
mamy dobrą i zdrową żywność, 
a co za tym idzie rolnicy powinni 
otrzymać większe dopłaty. Ogło-
szone zostało powstanie Polskiej 
Grupy Spożywczej, której jestem 
gorącym zwolennikiem. Dzięki tej 
inicjatywie rozpowszechniony bę-
dzie mechanizm gwarantujący mi-
nimalne ceny produktów rolnych.  
 
P. Startuje Pan w wyborach do 
Sejmu. Zapewne Zamość jak i re-
gion dużo na tym skorzysta ma-
jąc swojego człowieka w rządzie.  
 
L. S. W sercu mam Zamość, będę 
skutecznie zabiegał o sprawy Za-
mojszczyzny. 13-go października w 
niedzielę proszę Państwa o popar-
cie, by Wasz głos był oddany na roz-
wój gospodarki w naszym regionie. 

Czas na Zamość
Wywiad z wiceministrem finansów Leszkiem Skibą

Zamość z wyróżnieniem

Patriotyczny wrzesień
REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz 
Polska Organizacja Turystyczna roz-
strzygnęły projekt pod nazwą „Pol-

skie Marki Turystyczne”. 16 września br. w War-
szawie wręczono tytuły tego projektu. Aż 2 z 5 
tytułów przyznanych w skali całego kraju, trafi-
ło do członków Lubelskiej Regionalnej Organi-
zacji Turystycznej, to Miasto Lublin i Kraina Les-
sowych Wąwozów. Wyróżnienie w postaci tytułu 
„Polska Marka Turystyczna – kandydat” otrzymał 
także Zamość – Twierdza Otwarta.

Lubelskich laureatów reprezentowali: Joanna 
Żytkowska – dyrektor Kancelarii Prezydenta Mia-
sta Lublina, Agata Patoleta – Referat ds. Promocji 
Turystycznej UM Lublin, Wiesław Czerniec – V-ce 

prezes Kraina Lessowych Wąwozów, Damian Mie-
chowicz – dyrektor Wydziału Turystyki i Pro-
mocji Urzędu Miasta Zamość oraz Paweł Wój-
cik – prezes LROT.

W wydarzeniu uczestniczyli minister Minister-
stwo Sportu i Turystyki Witold Bańka, sekretarz sta-
nu Anna Krupka oraz prezes Polska Organizacja Tu-
rystyczna Robert Andrzejczyk.

Ideą projektu „Polskie Marki Turystyczne” jest 
stworzenie katalogu najbardziej atrakcyjnych pol-
skich regionów i szlaków turystycznych, które będą 
profesjonalnie zarządzane i promowane.

źródło: Lubelska Regionalna Organizacja 
Turystyczna



Wakacyjny Konkurs rozstrzygnięty

Nowoczesne metody leczenia guzów mózgu w NU-MED

Tym, którzy nade wszystko Łabunie...

Po Letniej Czytelni książek i pra-
sy zorganizowanej przez Zamoj-
ską Książnicę na Rynku Wodnym 

zostały wspomnienia, zdjęcia, statysty-
ki i pudełeczko fraszek zgłoszonych na 
konkurs Zaczytana Fraszka o Zamościu 
ogłoszony przez naszą redakcję. Do oce-
ny trafiło 15 tekstów, utworów fraszko-
podobnych lub niepodobnych. Odrzu-
cono prace, które nie spełniały założeń 
regulaminowych. 

W dniu Narodowego Czytania 7 wrze-
śnia 2019 roku komisja utworzona z repre-
zentantów Redakcji Nowego Kuriera Za-
mojskiego, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łabuńskiej im. Jana Jakuba Zamoyskiego, 
Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki 
Zamoyskiego i Biblioteki Publicznej Gminy 
Łabunie postanowiła przyznać: 1 miejsce 
i Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łabuńskiej Pani Małgorzacie Wołoszyn, 
2 miejsce  i Nagrodę Nowego Kuriera Za-
mojskiego  Panu Bartłomiejowi Bironto-
wi, 3 miejsce Pani Marii Szeremet. Wyróż-
nienie otrzymała Pani Dagmara Pryciuk. 
Laureatów prosimy o kontakt z redakcją. 
Poniżej prezentujemy nagrodzone teksty. 

W piątek, 20 września, w Cen-
trum Diagnostyki i Terapii 
Onkologicznej Nu-Med przy 

szpitalu papieskim, odbyła się konferen-
cja medyczna, „Stereotaktyczna radiote-
rapia guzów mózgu zdaniem neurochi-
rurga. Najnowsze możliwości leczenia”.

Wśród prelegentów znaleźli się cenie-
ni specjaliści z zakresu neurochirurgii i ra-
dioterapii, m.in.: prof. dr hab. n. med. Ra-
dosław Rola - Kierownik Katedry i Kliniki 
Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecię-
cej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neu-

rochirurgii; dr n. med. Krzysztof Ireneusz 
Patyra - Z-ca Dyrektora ds. Medycznych 
oraz Kierownik Zakładu Radioterapii NU-
-MED, dr Mateusz Bilski - specjalista radio-
terapii onkologicznej NU-MED.

Tematyką konferencji było leczenie 
guzów mózgu za pomocą radioterapii 
stereotaktycznej. Jest to metoda, w której 
dawka promieniowania jest bardzo szyb-
ko, skokowo, ograniczana za obszarem 
guza nowotworowego. Cechuje ją rów-
nież wysoka precyzja odtwarzalności pla-
nu leczenia. Właściwości te pozwalają na 
znaczne podwyższenie dawki w objętości 
guza nowotworowego z jej maksymalnym 
ograniczeniem w strukturach zdrowych 
znajdujących się na zewnątrz. Możliwość 
podwyższenia dawki w guzie przekłada 
się na poprawę wyleczalności miejsco-
wej. Co jest warte podkreślenia, można 
ją wykorzystać w celu eliminacji m.in. po-
jedynczych przerzutów nowotworowych 
co daje większej liczbie pacjentów szansę 
na wyleczenie nawet w tej fazie choroby. 
W praktyce, metoda wykorzystywana jest 
z powodzeniem również w leczeniu nowo-
tworów pierwotnych tj. m.in. raka płuca 
w I stopniu zaawansowania gdzie stano-

wi alternatywę dla zabiegu operacyjnego, 
osiągając porównywalne wyniki czy do te-
rapii raka gruczołu krokowego. Metoda ta 
charakteryzuje się również krótkim czasem 
całkowitego leczenia gdyż obejmuje po-
danie pojedynczej bardzo wysokiej dawki 
i mówimy wtedy o radiochirurgii lub kilku 

nieco mniejszych dawek- jeżeli obszar gu-
za jest większy. 

Centrum Diagnostyki i Terapii Onkolo-
gicznej w Zamościu dysponuje kadrą i sprzę-
tem, co pozwala na realizację radioterapii 
stereotaktycznej zarówno w lokalizacji we-
wnątrzczaszkowej jak i pozaczaszkowej.

W ubiegłym roku w 100. rocznicę odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości zapre-
zentowaliśmy w Barchaczowie statuetkę 

JAKUBA. Nagroda ustanowiona przez Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Łabuńskiej im. Jana Jakuba Zamoy-
skiego przyznawana jest w trzech kategoriach: MÓ-
WIĘ/PISZĘ, CZYNIĘ, WSPIERAM tym, którzy mową, 
uczynkiem i niezaniedbaniem sławią i sławić będą 
dobre imię Ziemi Łabuńskiej. 

Celem stowarzyszenia jest budowanie pozytyw-
nego wizerunku gminy, promocja mieszkańców, wa-
lorów przyrodniczych i atrakcyjnych turystycznie za-
kątków, uszanowanie historii i kultywowanie tradycji. 
Jakub 2018 przyznany został w kategorii CZYNIĘ Ju-
lii Rój – uczennicy Szkoły Podstawowej w Łabuniach 
za udział w akcji „Daj włos” Fundacji Rak’n’Roll w 2016 
roku i Piotrowi Głazowskiemu – sołtysowi Wólki Ła-
buńskiej za zgłoszenie propozycji (przyjętej jedno-
myślnie przez wszystkich sołtysów) przekazania diet 
za posiedzenie na leczenie dla Kingi Cybuli. W kate-
gorii MÓWIĘ/PISZĘ Nowemu Kurierowi Zamojskiemu 
za bezpłatne udostępnienie swoich łamów dla infor-
macji z Gminy Łabunie, w kategorii WSPIERAM Lokal-

nej Grupie Działania „Ziemia Zamojska” za wspieranie 
inicjatyw lokalnych, fundowanie nagród w gminnych 
wydarzeniach. Antoniego Wojciecha Turczyna – Wój-

ta Gminy Łabunie – wyróżniono JAKUBEM HONORO-
WYM za otwartość i gotowość do niesienia pomocy 
w każdej sytuacji i o każdej porze. 

Statuetkę Jakuba 2019 w roku Gustawa Herlinga-
-Grudzińskiego przyznano: w kategorii MÓWIĘ/PISZĘ  
Agnieszce Szykule-Żygawskiej za popularyzowanie hi-
storii o Gminie Łabunie w licznych artykułach i wydaw-
nictwach książkowych, w kategorii „CZYNIĘ” Jadwi-
dze Herecie „zamojskiemu Aniołowi” za nieustanną 
chęć niesienia pomocy, akcje charytatywne dla Łu-
kasza, Kingi, Adriana i innych oraz nieprzebrane po-
kłady pozytywnej energii i Lucynie Tymczuk za bez-
interesowną pomoc w akcjach charytatywnych dla 
Łukasza, Kingi, Adriana i stałą gotowość do działania 
na rzecz potrzebujących, w kategorii „WSPIERAM” 
Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Misjonarek Ma-
ryi wspólnocie sióstr FMM w Łabuniach za otwarte 
serce do ludzi i niezamknięte drzwi do pałacu, zrozu-
mienie potrzeb oraz modlitwę. Wyróżnienie Honoro-
we przyznano Fundacji Rodu Szeptyckich za zasługi 
dla Gminy Łabunie śp. Aleksandra Hrabiego Szeptyc-
kiego męczennika Zamojskiej Rotundy i wielkiego do-
broczyńcy i przyjaciela Łabuń. Uroczystość wręczenia 
statuetek odbyła się 22 września w Zespole Pałaco-
wo-Parkowym w Łabuniach. 

Towarzystwo Przyjaciół  Ziemi Łabuńskiej 
im. Jana Jakuba Zamoyskiego

Mądrość jest w sł owie -
fakt to dość znany.
Kto chce mieć w gł owie
jest zaczytany!

Wystarczą chęci, trochę przestrzeni
w pięknym Zamościu, pośród zieleni.
Czytaj w kawiarni, w parku na rynku…
Latem w penerze, zimą w budynku.
Przyszł ość świetlana narodu, który
wiedzę mił uje nad inne bzdury. 

Mał gorzata Woł oszyn

Na podcieniach pod arkadami,
gdzie niegdyś chadzał Leśmian
mał y sklepik z książkami
niezmiennie zaprasza Zamościan.

Ci jednak pod parasolkami
na rynku przed ratuszem
skuszeni ichnimi rozrywkami
obcują z innym „Panem Tadeuszem”.

Bart ł omiej Biront

Zamość miasto renesansu, co historią sł ynie,
czas tu wolno jak Łabuńka i leniwie pł ynie,
w dzień i nocą po zauł kach snują się wspomnienia
z książką w ręku spójrz na przeszłość w zaciszu podcienia.

Maria Szeremet

Po zamojskim rynku kręcą się turyści.
Zabytkowe mury obejrzeć tu przyszli.
Wita ich prezydent na ratusza szczycie,
książkę trzyma w dłoniach – wszyscy to widzicie.
Do Książnicy zmierza – jak mu serce każe.
Jest w tym grodzie panem – ale i pisarzem.
Nawet stary hetman w kamieniu zaklęty 
nie szczędzi potomnym sł ów szczerej zachęty
„Nowe wam przysł owie czas dzisiaj przysądzi
pamiętajcie mili – KTO CZY TA NIE BŁĄDZI!”

Dagmara Pryciuk

http://m.in/


Akademia Zamojska odzyska dawny blask
Remont zabytkowego budynku 

Akademii Zamojskiej staje się 
faktem. W czwartek (19 września) 

w zamojskim ratuszu podpisana została 
umowa między Miastem Zamość a firmą 
Furmanek Renewal Sp. z o. o. S.K.A., ge-
neralnym wykonawcą zadania. Na po-
czątku października plac budowy bę-
dzie przekazany wykonawcy.

Firma przeprowadzi roboty budowla-
ne i prace konserwatorskie przy realizacji 
remontu konserwatorskiego obiektu. Za-
kres prac obejmuje remont konserwator-
ski budynku Akademii wraz z zagospo-
darowaniem i uzbrojeniem terenu oraz 
zaadaptowanie części budynku na cele 
działalności kulturalnej.

- Po zakończeniu wszystkich zaplanowa-
nych prac, Akademia będzie tak naprawdę 
nowym budynkiem, będzie to również nowa 
jakość. Jestem przekonany, że doświadcze-
nie wykonawcy spowoduje, że będziemy mo-
gli się tym obiektem chwalić nie tylko w ca-
łej Polsce - powiedział prezydent Zamościa 
Andrzej Wnuk.

Robotami budowlanymi objęty zostanie 
budynek dawnej Akademii z dziedzińcem, 
elementy zagospodarowania i uzbrojenia 
terenu. Z ogólnej przestrzeni użytkowej bu-
dynku Akademii Zamojskiej (wynoszącej 7 
956,60 m2) na cele kulturalne przeznaczo-
ne zostaną trzy pomieszczenia na parte-
rze adaptowane na ekspozycję muzealną 
pn. Dzieje Akademii Zamojskiej i drukar-
ni akademickiej. Dziedziniec i poddasze 
zostaną w całości zaadaptowane na cele 
kulturalne Zamojskiej Akademii Kultury.

Jak zaznacza Prezydent Wnuk - w od-
nowionym budynku nie zabraknie też miej-
sca na funkcjonujące tam do tej pory I LO. 

Szkoła na czas remontu przeniosła się do 
Pałacu Zamoyskich, po zakończeniu rewita-
lizacji - zajmie parter i I piętro gmachu Aka-
demii Zamojskiej. Na remont części prze-
znaczonej na oświatę, pieniądze wyłoży 
miasto, gdyż otrzymane dofinansowanie 
dotyczy jedynie obiektów kulturalnych.

***

Projekt „Rewitalizacja historycznego 
obiektu Akademii Zamojskiej w Zamo-
ściu”.  Czas realizacji 2017- 2022 Wartość 
całkowita 42 281 263,17 Dofinansowa-
nie: 23 925 305, 26 PLN

Na całość projektu składają się za-
dania określone w podpisanej 19 wrze-
śnia 2019 r. umowie, a także: 

Zakup wyposażenia do prowadzenia 
działalności kulturalnej, w tym edukacji ar-
tystycznej. W ramach projektu zakupiony 
zostanie sprzęt niezbędny do realizacji no-
wych, atrakcyjnych ofert w zakresie dzia-
łalności kulturalnej i edukacji kulturalnej 
m. in. zakup wyposażenia aranżacyjnego 
oraz multimedialnego pomieszczeń Za-
mojskiej Akademii Kultury, na którą skła-
dać będą się: ekspozycja muzealna Dzieje 
Akademii Zamojskiej i drukarni akade-
mickiej – przestrzeń zajmowana przez Mu-
zeum Zamojskie w Zamościu,  Zamojskie 
Centrum Ilustracji – przestrzeń zajmo-

wana przez Biuro Wystaw Artystycznych 
– Galeria Zamojska, kino studyjne – Aka-
demicka Filmoteka (Zamojska Akade-
mia Filmowa) – przestrzeń zajmowana 
przez Centrum Kultury Filmowej „Stylo-
wy”, Multimedialna Biblioteka (MultiBi-
blio / Mediateka) – przestrzeń zajmowa-
na przez Książnicę Zamojską w Zamościu, 
Akademicka Pracownia Humanistyczna, 
Akademicka Pracownia Wielokulturo-
wa, Poligon warsztatowy – przestrzeń 
zajmowana przez Zamojski Dom Kultury, 
Muzyczna Scena Plenerowa oraz Teatr 
w Akademii – sprzęt i wyposażenie z prze-
znaczeniem na organizację przedsięwzięć 
kulturalnych na dziedzińcu Akademii Za-
mojskiej przez Orkiestrę Symfoniczną im. 
Karola Namysłowskiego w Zamościu oraz 
Zamojski Dom Kultury.

Co udało się zrobić do tej pory?

Rok 2018 

24 maja 2018 r. podpisano z firmą GO-
RYCKI&SZNYTERMAN Sp. z o. o. z siedzibą 
ul. Tytusa Chałubińskiego 53, 30-698 Kra-
ków, umowę na opracowanie scenariu-
sza wystawy, scenariuszy prezentacji fil-
mowych i multimedialnych, opracowanie 
szczegółowej dokumentacji aranżacji po-
mieszczeń oraz wyposażenia multimedial-
nego Akademii Zamojskiej, rewitalizowanej 
w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja hi-

storycznego obiektu Akademii Zamojskiej 
w Zamościu” wraz z aktualizacją dokumen-
tacji budowlanej w branżach: elektrycznej, 
teletechnicznej, sanitarnej, konstrukcyjnej, 
architektonicznej w zakresie wynikającym 
z dostosowania obiektu do funkcji prezen-
tacji muzealnych i kulturalnych oraz peł-
nienie nadzoru autorskiego w trakcie re-
alizacji inwestycji.

Prace projek towe zaplanowane 
do wykonania w ramach umowy były 
realizowane w  czterech etapach:

1) opracowanie scenariusza wystawy, 
scenariuszy prezentacji filmowych 
i multimedialnych, opracowanie szcze-
gółowej dokumentacji aranżacji po-
mieszczeń oraz wyposażenia mul-
timedialnego Akademii Zamojskiej 
– etap I  oraz etap III;

2) aktualizacja dokumentacji budow-
lanej w branżach: elektrycznej, te-
letechnicznej, sanitarnej, konstruk-
cyjnej, architektonicznej w zakresie 
wynikającym z dostosowania obiek-
tu do funkcji prezentacji muzealnych 
i kulturalnych – etap II;

3) pełnienie nadzoru autorskiego w trak-
cie realizacji inwestycji – etap IV.

Po podpisaniu umowy wykonawca 
projektu, Wydziały UM Zamość oraz in-
stytucje kultury zaangażowane w reali-
zację projektu po stronie Miasta Zamość 
przystąpiły do weryfikacji założeń pro-
jektowych i uzgadniania projektu aranża-
cji. Projekt aranżacji został odebrany prze 
Miasto Zamość 13 lipca 2018 r. po otrzy-
maniu akceptacji wszystkich przyszłych 
użytkowników powierzchni przeznaczo-
nej na działalność kulturalną Akademii 
Zamojskiej (Muzeum Zamojskie, Centrum 

Kultury Filmowej „Stylowy”, Książnica Za-
mojska, BWA, ZDK). W dniu 26 lipca firmą 
Gorycki&Sznyterman Sp. z o. o. przedło-
żyła do WUOZ Delegatura w Zamościu 
koncepcję dokumentacji uwzględniającą 
projekt dziedzińca Akademii oraz zmiany 
w dokumentacji wynikające z uzgodnień 
wypracowanych z przyszłymi użytkowni-
kami. W kolejnych miesiącach wykonano 
aktualizację dokumentacji budowlanej 
w zakresie wynikającym z dostosowania 
obiektu do funkcji prezentacji muzealnych 
i kulturalnych (grudzień 2018 r.) oraz doku-
mentację związaną z wykonaniem aranża-
cji i zakupem sprzętu i wyposażenia obiek-
tu (luty 2019 r.)

Rok 2019 

Wykonanie dokumentacji aranżacyjnej 
oraz aktualizacja dokumentacji budowla-
nej pozwoliły uruchomić w roku 2019 pro-
cedury przetargowe na nadzór inwestor-
ski i realizację robót budowlanych i prac 
konserwatorskich.

W lipcu 2019 r. rozstrzygnięto przetarg 
na nadzór nad realizacją projektu.  9 sierp-
nia 2019 r. Miasto Zamość podpisało z kon-
sorcjum firm ZDI Sp. z o. o. z siedzibą w Za-
mościu, ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość 
oraz ZBM Inwestor Zastępczy S.A. z siedzi-
bą w Warszawie ul. Cybernetyki 19B, 02-677 
Warszawa umowę nr 809/2019 na pełnie-
nie funkcji Menadżera Projektu przy reali-
zacji remontu konserwatorskiego obiektu 
Akademii Zamojskiej w Zamościu.

We wrześniu 2019 r. rozstrzygnięto 
przetarg na roboty budowlane i prace kon-
serwatorskie przy realizacji remontu kon-
serwatorskiego obiektu Akademii Zamoj-
skiej w Zamościu. Postępowanie zostało 
zakończone wyborem oferty firmy: Fur-
manek Renewal Sp. z o. o. S. K. A ul. Świę-
tokrzyska 9, 26-021 Daleszyce.  Wykonaw-
ca spełnił warunki udziału w postępowaniu 
oraz przedłożył ofertę, która przedstawiał 
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kry-
teriów oceny ofert określonych w specy-
fikacji istotnych warunków zamówienia.

Źródło: UM Zamość

Nasz Region będzie się rozwijał szybciej niż inne!

O pracy społecznej, projektach 
architektonicznych, konserwacji 
zabytków, pracy w samorządzie 

wojewódzkim a także o poezji i wielu in-
nych swoich zainteresowaniach  – opo-
wiada architekt Maria Gmyz, Z-ca Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

G. K. Zajmowała się  Pani na co dzień 
projektowaniem luksusowych obiektów. 
Skąd taki pomysł, by zostawić to wszyst-
ko i stać się wysokiej rangi urzędnikiem 
Konserwatorem Zabytków. 

M. G. Gdy miałam Autorską Pracow-
nię Projektową, miałam okazję obserwo-
wać, jak powstają luksusowe przestrzenie 
w całym świecie, jak rozwija się społeczeń-
stwo poprzez odpowiednie zarządzanie, 
pozwalające rozwinąć skrzydła w każdej 
dziedzinie. Z wykształcenia jestem archi-
tektem, a koleje życiowe sprawiły, że za-
wsze szukałam czegoś więcej. Z natury je-

stem wrażliwa na ginące piękno i staram 
się je kodować, zapamiętywać w najdrob-
niejszych szczegółach.

Z całą pewnością projekty architek-
toniczne stanowiły produkt zasadniczy, 
ale – i to mnie bardzo cieszy! – nauczyły 
mnie pracy z ludźmi. Dla klientów projek-
towanie i decydowanie o swoim domu, ki-
nie, szkole , kościele były źródłem radości 
a dla mnie – satysfakcji zawodowej. Wybór 
szerszej drogi, pracy na rzecz społeczno-
ści, był bardzo naturalny. Moje prywatne 
upodobania sprawiają, że zawsze staram 
się zrobić coś dobrego dla ludzi, poprawić 
ich byt, zachęcić do aktywności. Praca Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków jest 

bardzo trudna odpowiedzialna ale też po-
zwala na szerokie działania, zachowywa-
nia dóbr kultury dla potomnych jako skar-
bów naszego narodowego dziedzictwa. To 
duże wyzwanie społeczne i zawodowe!

G. K. Które elementy pracy archi-
tekta i pracy Konserwatora Zabytków 
są dla Pani najbardziej fascynujące?

M. G. Jak każda profesja, tak i zawód 
architekta ma swoje atrakcyjne oraz bar-
dziej codzienną twarz. Jednym z tych naj-
ciekawszych aspektów jest możliwość pra-
cy z ludźmi. Często wspominam pracę nad 
projektami, trudne wyzwania i radosny koń-
cowy efekt. Jeszcze kilka lat temu projek-
towałam obiekty dla Zamościa, Poleskie-

go Parku Narodowego, Starostwa i domu 
Ks. Seniorów w Biłgoraju, Nadleśnictwa 
w Hrubieszowie, kościół O. Pio w Toma-
szowie itp., za które otrzymywałam licz-
ne nagrody... Praca była bardzo interesu-
jąca i wymagająca (różne podejścia, inne 
poczucie piękna, oczekiwania), ale dzięki 
tej pracy, prawie co tydzień byłam gdzie 
indziej, rozmawiałam innym ludziom, speł-
niałam ich nowatorskie, estetyczne i funk-
cjonalne marzenia.

Zupełnie inne doświadczenia mam z pra-
cy jako Konserwator Zabytków –  miałam 
okazję bardzo blisko zetknąć się z aspek-
tami prawnej ochrony naszego narodo-
wego dziedzictwa, które pogłębiły moje 
umiejętności jako świadomego obywate-
la oraz poszerzyły światopogląd jako Po-
laka. Praca nad ochroną ginącego piękna, 
wytworzonego przed laty przez naszych 
Ojców i Dziadków, intensywnie rozwinę-
ła moją wyobraźnię. Jest to bezcenne do-
świadczenie, z którego czerpię w pracy spo-
łecznej, chociażby do pracy w Samorządzie 
Wojewódzkim – jestem Radną, Przewod-
niczącą Komisji Kultury, Edukacji i Sportu 
w Sejmiku woj. lubelskiego.

G. K. A jakie będą Pani zajęcia i pro-
jekty przyszłości? Jak wyobraża sobie 
Pani siebie i nasz region za kilka lat?

M. G. Mam nadzieję, że nasze społe-
czeństwo jest już na tyle dojrzałe, że nie 

pozwoli na odejście od przyjętych reform. 
Jesteśmy bardzo zdolnym i pracowitym 
Narodem, z przepiękną historią okupio-
ną krwią naszych przodków. Marzę o tym, 
a właściwie jestem pewna że nasz Region 
będzie się rozwijał szybciej niż inne, bo ma 
sporo do nadrobienia. Chciałabym poka-
zać młodzieży jak się nie poddawać i dą-
żyć do celu pomimo wszystko. Bardzo mi 
w tym pomaga wiara w Boga i wyznawa-
nie chrześcijańskich wartości. Zapisy De-
kalogu, są dla mnie drogowskazami, dzięki 
którym droga w przyszłość jest bezpieczna. 

Dziękuję za rozmowę!  



Książnica Zamojska zaprasza na NOC BIBLIOTEK

Remonty ulic w Zamościu

Bezpłatne badania przesiewowe 
w szpitalu „papieskim”

O bezpiecznych zachowaniach na przejazdach kolejowo-drogowych

Do próby samobójczej doszło w pią-
tek tuż przed godziną 13.00 na Ryn-
ku Wielkim w Zamościu. Mężczyzna 
skoczył ze schodów Ratusza.

Mężczyzna stanął na krawędzi 
ratuszowych schodów, po drugiej 
stronie barierek i groził, że skoczy. 
Na miejscu pojawiły się dwa zastę-
py Straży Pożarnej. Ekipa ratownicza 
rozpoczęła rozstawianie skokochro-
nu (sprzęt amortyzujący skok i zabez-
pieczający przed obrażeniami ludzi 
wyskakujących z pięter zagrożonych 
budynków, używanego także w przy-
padku prób samobójczych). Nim jed-
nak strażacy skończyli rozkładać sko-

kochron, mężczyzna zdecydował się 
skoczyć. Dzięki szybkiej interwencji 
jednego z obecnych na miejscu stra-
żaków, któremu udało się częściowo 
przechwycić niedoszłego samobójcę, 
skutki upadku z wysokości udało się 
zminimalizować.

-Mężczyzna upadał tyłem. Mogło 
się to skończyć tragicznie. Na szczę-
ście jeden ze strażaków podbiegł i prze-
chwycił lecącego mężczyznę. - mówi mł. 
bryg. Andrzej Szozda, Oficer Praso-
wy Komendy Miejskiej PSP w Zamo-
ściu - Dzięki temu mężczyzna nie tylko 
przeżył, ale też nie odniósł poważniej-
szych obrażeń.

Niedoszłego samobójcę przewie-
ziono do szpitala. Nie wiadomo, co skło-
niło go do tego desperackiego kroku.

Desperacki skok ze schodów

PKP LHS promuje bezpieczne zacho-
wania na przejazdach kolejowo-drogo-
wych. Szacuje się, że aż 98% wypadków 
na przejazdach kolejowo-drogowych w 
Polsce wynika z nieprawidłowego za-
chowania kierowców. Chcąc przeciw-
działać negatywnym konsekwencjom 
łamania przepisów i nieostrożności 
użytkowników dróg, Spółka PKP LHS 
rozpoczyna kampanię społeczno-edu-
kacyjną „Bezpieczeństwo na przejaz-
dach kolejowo-drogowych”. 

Celem kampanii jest uświadomienie 
szerokiemu gronu odbiorców, że nieostroż-
ność i niestosowanie się do przepisów na 
przejazdach kolejowo-drogowych mogą 
skończyć się tragicznie. 

– Droga hamowania rozpędzonego 
pociągu towarowego może wynieść na-
wet około kilometra, dlatego maszynista 
nie ma żadnej możliwości manewru jeśli 
kierowca nie będzie przestrzegał przepi-
sów i nie zachowa wymaganej ostrożno-
ści. Dlatego apelujemy o ostrożność do 
kierowców. Prowadzimy działania edu-

kacyjne, a dzięki dodatkowemu oznako-
waniu przejazdów ułatwiamy kontakt ze 
służbami ratunkowymi – mówi Prezes Za-
rządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, 
Zbigniew Tracichleb. 

Z danych Urzędu Transportu Kolejo-
wego wynika, że w 2018 roku na przejaz-
dach i przejściach kolejowo-drogowych 
doszło do 215 wypadków, w których zgi-
nęło 49 osób. Linia LHS przebiega w więk-
szości przez tereny słabo zurbanizowane, 
stąd od początku 2018 roku odnotowano 
tylko 4 wypadki i 6 incydentów,  w skutek 
czego ranne zostały 3 osoby. We wszyst-
kich sytuacjach incydenty czy też wypadki 
spowodowane były naruszeniem przepi-

sów przez kierowców lub niezachowaniem 
przez nich ostrożności na przejazdach 
kolejowo-drogowych. 

Aż 98 procent wypadków na przejaz-
dach kolejowo-drogowych w Polsce wyni-
ka z nieostrożności kierowców. Najczęstszy 
błąd i wykroczenie to lekceważenie zna-
ku „Stop”. Zdarzają się również przypadki 
wjazdu na tory przy zamykających się ro-
gatkach lub próby ich ominięcia. W ramach 
kampanii „Bezpieczeństwo na przejazdach 
kolejowo-drogowych” PKP LHS będzie suk-
cesywnie umieszczała „Żółtą naklejkę” na 
wszystkich przejazdach linii szerokotoro-
wej. Na naklejkach znajdzie się numer alar-
mowy 112, numer do służb technicznych 
oraz indywidualny numer przejazdu, któ-
ry pozwala precyzyjnie określić miejsce 
zdarzenia i, jeśli to konieczne, wstrzymać 
ruch pociągów na czas akcji ratunkowej. 

PKP LHS prowadzi zakrojony na szeroką 
skalę program inwestycyjny, który pozwo-
li zwiększyć bezpieczeństwo. Dzięki auto-
matyzacji linii szerokotorowej na ponad 50 
przejazdach pojawi się nowoczesna sygnali-

zacja. Ponieważ wszystkie wypadki w latach 
2015 – 2019 miały miejsce na niestrzeżonych 
przejazdach kategorii D, PKP LHS podjęła 
decyzję o podwyższeniu kategorii na części 
z nich, co oznacza modernizację i urucho-
mienie sygnalizacji. W latach 2017-2019 
zmodernizowano łącznie 22 przejazdy, na-
tomiast do roku 2022 zaplanowano prze-
budowę kolejnych 30 przejazdów.

 W ramach kampanii „Bezpieczeństwo 
na przejazdach kolejowo-drogowych” PKP 
LHS przeprowadzi  szkolenia w zakresie 

zwiększenia świadomości o zagrożeniach 
występujących na przejazdach kolejowo-
-drogowych. Szkolenia skierowane będą 
do samorządów i placówek oświatowych. 
Zaangażowanie Spółki PKP LHS w eduka-
cję w zakresie bezpieczeństwa na prze-
jazdach kolejowo-drogowych pozwoli na 
dotarcie z przekazem do jak najszerszego 
grona odbiorców i w konsekwencji dopro-
wadzi do zmniejszenia liczby zdarzeń za-
grażających życiu i zdrowiu ludzi.

Materiał nadesłany

Uratuj życie lub zdrowie i zgłoś 
się na bezpłatne badania prze-
siewowe raka jelita grubego 

w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 
Wojewódzkim im. Papieża Jana Paw-
ła II w Zamościu.

W Samodzielnym Publicznym Szpi-
talu Wojewódzkim im. Papieża Jana 
Pawła II w Zamościu można poddać się 
bezpłatnym profilaktycznym badaniom 
kolonoskopowym zleconym przez Mi-
nisterstwo Zdrowia. 

Badanie i leki służące do jego prze-
prowadzenia są bezpłatne. Do wykona-
nia badania nie jest potrzebne skiero-
wanie od lekarza rodzinnego. 

Na badania mogą zgłosić się osoby 
w następujących przedziałach wieko-
wych: wszystkie osoby w wieku 50-65 
lat bez objawów raka jelita grubego 40-
65 lat bez objawów, które miały w ro-
dzinie przynajmniej jednego krewnego 
I stopnia z rakiem jelita grubego (rodzi-
ce, rodzeństwo, dzieci) 25-65 lat pocho-
dzące z rodziny z HNPCC lub FAP, w tym 
przypadku konieczne jest skierowanie 

z Poradni Genetycznej.

Szczegółowych informacji doty-
czących badania udziela oraz dokonu-
je zapisów sekretariat Zakładu Endo-
skopii (parter) pod nr tel. (84) 677 37 
51, od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00-15.00.

Książnica Zamojska dbając o potrze-
by swoich użytkowników wycho-
dzi naprzeciw ich oczekiwaniom 

podejmując i włączając się w różnorakie 
działania promujące książkę i czytelnictwo. 
V edycja ogólnopolskiej akcji Noc Biblio-
tek, która w naszej bibliotece odbędzie się 
4 października 2019 r. realizowana jest pod 
hasłem Znajdźmy wspólny język. W sposób 
niekonwencjonalny zachęca ona do od-
wiedzenia biblioteki, aktywnego uczest-
nictwa w przygotowanych warsztatach, 
spektaklach, konkursach, pokazach, pro-
jekcjach czy koncertach. 

Pragniemy aby ten dzień był wyjątko-
wy zarówno dla naszej Książnicy, ale również 
dla osób, które zaszczycą nas swoją obec-
nością. Program imprezy przygotowaliśmy 
z myślą o każdej z grup wiekowych, starając 
się zarazem by w myśl hasła przewodniego 
akcji łączyć pokolenia, odnajdywać wspól-
ny język oraz dzielić wspólne pasje i zainte-
resowania. Nasi goście z pewnością nie bę-
dą się nudzić. Nie zabraknie różnorodnych 
warsztatów m.in.: z programowania i robo-
tyki (Robocikowo), plastycznych (Zamojski 
Uniwersytet III Wieku), origami (Zamojskie 
Stowarzyszenie Kulturalne Czerwony Smok). 
Miłośnicy piłki obejrzą pokazy Freestyle fo-

otball w wykonaniu grupy FootArt w skła-
dzie Szymon Knap i Michał Witkowski. Czas 
umilać nam będą również występy uczniów 
klasy wokalu z zamojskiej Szkoły Muzycz-
nej Yamaha oraz spektakle i interpretacje 
utworów literackich – często humorystycz-
ne – w wykonaniu Bibliotecznej Grupy Se-
nioralnej, Słuchaczy Zamojskiego Uniwer-
sytetu III Wieku oraz naszych milusińskich. 
Ponadto na naszych najmłodszych uczest-
ników będzie czekał kącik zabaw i animacji 
oraz różnorodne harce, pląsy i dąsy przygo-
towane przez 12 Drużynę Harcerską Białe or-
ły i 121 Gromadę Zuchową „Słoneczne Pro-
myki” działające przy Szkole Podstawowej nr 
10 w Zamościu. Nasi uczestnicy będą mogli 
skorzystać z licznych konkursów, a zmęcze-
ni odpoczną w kawiarence Pod Księżycem.

Na zakończenie imprezy zaprosimy 
wszystkich na koncert zespołu Show Men 
z Szopinka.

Wierzymy, że po poznaniu biblioteki tej 
wyjątkowej Nocy, użytkownicy wrócą w dzień 
i w kolejne dni, a nasza Książnica będzie po-
strzegana jako miejsce przyjazne, bezpieczne, 
miejsce służące powszechnej edukacji gdzie 
wszyscy odnajdą wspólny język.

 Joanna Grabczak, Książnica Zamojska

Urząd Miasta Zamość ma w pla-
nach modernizację kilku za-
mojskich ulic. Na rozpoczęcie 

remontu czekają ulice: Kilińskiego, Al-
tanowa, Sygietyńskiego, os. Majdan, 
Lubelska. To projekty, które mają zo-
stać zrealizowane do końca 2020 roku.

Aktualnie prace trwają na ul. Okrzei, 
Szwedzkiej i Błonie. Miasto planuje także 
modernizację ulic w obrębie Starego Mia-

sta: Łukasińskiego, Okopowej Placu Wol-
ności i Placu Stefanidesa. 

Zakończyła się budowa ulicy Ignacego 
Mościckiego. Ulica ma nową nawierzchnię, 
a także chodnik i oświetlenie. Zakres prac 
obejmował budowę nawierzchni asfalto-
wej o długości 290 metrów i szerokości 5 
metrów, chodnika (po jednej stronie jezd-
ni) o szerokości 2 metrów, kanalizacji desz-
czowej na całej ulicy, rurażu pod światło-
wód z przyłączami na całej ulicy, a także 

wymianę opraw oświetlenia ulicznego na 
typu LED. Wykonawcą prac był Zakład Bu-
dowlano- Transportowy „DROGMOST” Wie-
sław Michalski, 22-400 Zamość. Umowę na 
wykonanie budowy podpisano 17.05.2019 
r. Budowa odbyła się zgodnie z planem 
i zakończyła przed wyznaczonym termi-
nem zakończenia robót. Koszt robót bu-
dowlanych wyniósł 1 155 450,89 zł brutto.

Źródło: UM Zamość
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• Środa, 25 września, 
godz. 13.00: podsumo-
wanie roku działalno-
ści Centrum „Synago-
ga” - Centrum Synagoga 
FODŹŻ, ul. Pereca 14,

• Środa, 25 września, 
godz. 17.00: wernisaż 
wystawy fotografii „Za-
pomniane Opuszczone” 
- Zamojski Dom Kultu-
ry, ul. Partyzantów 13,

• Piątek, 27 września, 
godz. 16.45: 80. Roczni-

ca powstania Polskiego 
Państwa Podziemnego 
- plac przy pomniku Ar-
mii Krajowej przy ul. Par-
tyzantów 3,

• Piątek, 27 września, 
godz. 18.00: otwarcie 
5. Zamojskiego Festi-
walu Podróży „Eskapa-
dy Kresowe” - CKF „Sty-
lowy, ul. Odrodzenia 9,

• Sobota, 28 września, 
godz. 15.00: mecz pił-
ki ręcznej MKS Padwa 
Zamość-KSSPR Końskie 

- hala OSiR, ul. Królowej 
Jadwigi 8,

• Sobota, 28 września, 
godz. 18.00: podsumo-
wania 44 Zamojskiego 
Lata Teatralnego, Spek-
takl muzyczny A reci-
pe for Leonard Cohen 
(Przepis na Cohena) - - 
Zamojski Dom Kultury, 
ul. Partyzantów 13,

• Niedziela, 29 września, 
godz. 8.00-18.00: Piknik 
Militarny - Rynek Wielki.

Kalendarz najbliższych wydarzeń:

 X Opona do C360 tyl, koło 
kpl. 20-90 od Stara T 517 
055 503

 X Części od Kamaza, nowe i 
używane. Tel. 602 180 912

 X Przewody hydrauliczne 
wysokociśnieniowe do 
koparek i innych maszyn. 
Tel. 602 180 912 

 X Toyota Yaris 1,3 Verso, 
205 r., Zamość. Tel. 505 
987 592

 X Sprzedam pług 2- skibo-
wy, brony, kultywator, wó-
zek do ciągnika, siewnik. 
Tel. 608 685 030 

 X Sprzedam koła, opony 
900x20 12,5x20, felgi 20 
doHL, D50 6T. Tel. 605 
855 840

 X Sprzedam felgi stalowe 
15”, Citroen C4, do zi-
mowek. Tel. 514 431 832

 X John Deere 3130, 98 km, 
brony rozkładane 6,5 m, 
ciężkie, kosiarka 2 m, cią-
gnik 360. Tel. 694 931 193

 X Sprzedam talerzówkę 
+ wałki, 2x 10 talerzy i 
zgrabiarkę 7 - rzędową, 
stan bardzo dobry. Tel. 
84 618 02 24

 X Ciągnik Ursus. Tel. 502 
772 474

 X Opony 16. Z indexem C 
firmy Bridgestone-Radial. 
Tel. 502 772 474

 X Opony z felgami 165/70/
R13, Michelin Dunlop, 3- 
letnie, 2 zimowe 350 zł. 
Tel. 693 474 060

 X VW Golf II, 90 r., 1.6 d, 
doinwestowany, warty za-
interesowania. Tel. 509 
491 169

 X Sprzedam felgi + opony 
5 szt. Do Forda Mondeo 
70%, tylna szyba głośni-
ki. Tel. 727 325 709

 X Prasa kostka, rozrzut-
nik, agregat 210. Tel. 694 
222 805

 X Młócenie fasoli maszyną 
Double Master UU, Łubcze 
59. Tel. 727 876 199

 X Mercedes E210, CDi, 
1999, po lifcie, bardzo za-
dbany. Tel. 517 055 503

 X Mercedes C180 „becz-
ka”, 233 tys. Km, stan b. 
Dobry. Tel. 793 078 834

 X Kombajn do kukurydzy 
Z350, silnik i części do 
silników SW 680. Tel. 
722 011 589

 X Sprzedam gwiazdę do 
siana. Tel. 84 51 134 95 

 X Lampy przód 2 szt., audi 
A6 2000 r. Tel. 602 375 751

 X Alufelgi włoskie z opona-
mi barum, 155x10 R13. 
Tel. 602 375 751

 X Sprzedam motocykl WSK 
125, cena 1400 zł. Tel. 
530 486 525

 X Sprzedam tanio opony zi-
mowe do Matiza w bardzo 
dobrym stanie. Kontakt 
po 20. Tel. 84 627 08 34

 X Sprzedam Fiata CC, poj. 
Silnika 900 cm3, 1997 rok, 
kolor czerwony, ubez-
pieczony, przegląd waż-
ny, cena 500 zł. Tel. 500 
422 101

 X Sprzedam Opel Astra 
poj. Silnika 1400, rok 
prod. 1994, stan dobry. 
Tel. 508 517 581

 X Resory do samochodu 
Warszawa + 2 sprężyny 
tylne, dobre, kontakt wie-
czorem. Tel. 507 955 372

 X K o m b a j n  z b o ż o w y 
International 431. Heder 
315 cm. Tel. 692 796 377

 X Sprzedam przyczepkę 
sam. Na resorach, wym. 
150x100, bez rejestracji, 
oświetlenie sprawna, stan 
techniczny bdb., c. 900 zł. 
Tel. 660 431 746

 X Sprzedam Opel Meriva 
1.6, rok prod. 2005, cena 
7900 zł. Tel. 720 742 461

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE



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

 X Dom z działką 18,5 a oraz 
budynkiem gosp. Działka w 
centrum Nielisza z widokiem 
na zalew. Cena 299 tys. Tel. 
511 139 689 lub 573 025 643

 X Sprzedam działkę bud. 16 , ul. 
Monopolowa w Zwierzyńcu. 
Tel. 508 414501

 X Działkę budowlaną 0,24 ha, 
Strzyżów. Tel. 502 772 474

 X Dom murowany w Strzyżowie 
o pow. 100 m² z kanalizacją 
i centralnym ogrzewaniem 

oraz budynki gosp. I stodo-
ła. Tel. 502 772 474

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

 X Łabunie - działka budowla-
na 24 ary, ul. Zamojska. Tel. 
884 373 398

 X Lasy w Wiszenkach i w 
Sulmicach. Gmina Skierbieszów. 
Tel. 600 686 563

 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 lubar-
towskim wraz z budynka-
mi murowanymi. Tel. 726 
578 335 Działka 24 ary w 
Zamościu. Tel. 511 927 230 

Dom jednorodzinny 120 m² 
na działce 590 m² w Biłgoraju. 
Tel. 502 250 850 

 X Dom z widokiem na Wisłę, 
okolice Kazimierza, cena 
400 tys. zł. Tel. 660 448 052

 X Pole w Zawadzie 145 ha, 50 
tys. Zł za 1 ha, kontakt po 
2.00. Tel. 84 616 80 71

 X Brama wjazdowa metalowa, 
ozdobna, wys. 180, szer. 290, 
stan bdb. Tel. 792 059 303

 X Sprzedam pole 2 ha kl. III, 
IV, miejscowość Drewniki. 
Tel. 693 220 230

 X Dom 150 m², Zamość, stan su-
rowy, zamknięty, ul. Szwedzka, 
wolnostojący. Tel. 660 861 871

 X Siedlisko 3 ha, budynki mu-
rowane, dom kryty blachą. 
Tel. 84 61 134 95

 X

KUPIĘ
 X Kupię pole w Gminie Zamość. 
Kupię pole w Gminie Zamość. 
Tel. 602 463 784

 X Kupię domek wraz z działką 
do zamieszkania w Zamościu 
lub okolicy, cena do 80 tys., 
ewentualnie mieszkanie. Tel. 
739 409 674

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

 X Mieszkanie w okolicach ul. 
Orzeszkowej w Zamościu 
(do 40 m²). Tel. 501 055 957

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

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 w Tomaszowie Lub. ul. 
Poniatowskiego, cena 215 tys. zł

• Działki budowlane na Roztoczu, 
w Obroczy i Adamowie

• Dom w Sitańcu Wolicy, Gmina 
Zamość, działka 0,28 ha, cena 
250 tys. zł

• Działka 0,09ha Nawóz, z dostępem 
do zalewu w Nieliszu cena 75 tys. zł,

• Dom w Tomaszowie Lub. ul. Radosna, 
cena 369 tys. zł

• Dom w Zubowicach Kol., Gmina 
Komarów działka 0,56 ha, cena 
295 tys. zł

• Dom w Zarudziu, Gmina Nielisz, 
działka 1,84 ha, cena 280 tys. zł

• Mieszkanie M3 47m2 piętro 2/4, 
Zamość ul. Kamienna cena 210 tys. zł.

• Nowy dom w Chomęciskach Dużych, 
działka 0,74ha, cena 470 tys. zł

• Mieszkanie M3 56m2 piętro 4/4, 
Zamość ul. Gminna cena 210 tys. zł.

•  Atrakcyjny dom w zabudowie 
szeregowej Zamość ul. Tuwima. 
cena 480 tys. zł

•  Działki budowlane w Kalinowicach, 
Jatutowie, Siedliskach, Kol. Sitaniec.

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

NIERUCHOMOśCI
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Marka: Mazda
Model: 323F
Rok produkcji: 1997
Poj. silnika: 1 500 cm³
Paliwo: Benzyna
Moc silnika: 90 KM
Przebieg: 208 000 km
Typ nadwozia: Hatchback
Kolor: Srebrny
Stan techniczny: Nieuszkodzony
Skrzynia biegów: Manualna
Kraj pochodzenia: Niemcy
Kierownica: po lewej

• Samochód w pełni sprawny, elek-
tryczne przednie szyby.

• Samochód ma wszystkie opłaty 
ważne do października 2019r.

• Pierwszy właściciel w Polsce od 
momentu sprowadzenia z Niemiec.

• Samochód jest zadbany, przygo-
towany do lakierowania tylnych 
nadkoli.

• Samochód na oponach zimowych, 
klimatyzacja wymaga nabicia

Tel. 602 172 456

 X Ciągnik C 330, brony, pług, 
kultywator, wóz drewnia-
ny. Tel. 720 742 461

 X Rozsiewacz do nawozów, 
lejek, pług 2 skibowy, wó-
zek do przewozów. Tel. 
511 758 898

 X Citroen C3, 2011, 83 tys. 
Km, bogato wyposażony. 
Tel. 664 927 841

 X
 X Sprzedam: Cinquecento, 
0, 7, stan dobry. Tel. 602 
260 529

 X Sprzedam ciągniki: 3130 
John Deere, Ursus 1222, 
Ursus 360 i kombajn Clas 
Dominator 76. Tel. 694 
931 193

 X Bagażnik samochodowy 
Skoda. Tel. 84 638 59 08

 X Sprzedam Volkswagena 
Polo, 1.4 benzyna, nowy 
akumulator. stan bdb. Tel. 
505 775 175

 X Sprzedam śrutownik do 
zboża z silnikiem 7.5 kW 
i kablem. Gm. Sułów. Tel. 
505 775 175

 X Sprzedam pług 2-skibo-
wy, cena 550. Tel. 506 
132 440

 X Sprzedam ciągnik z sil-
nikiem Perkinsa, cena 
6500. Tel. 506 132 440

 X Sprzedam przyczepkę do 
ciągnika ogrodniczego, 

cena 1700 zł. Tel. 506 
132 440

 X Agregat ścierniskowy, 4 
duże płozy, 4 tarcze, wał, 
stan dobry, zapotrzebo-
wanie mocy 35 do 50 km. 
Tel. 663 242 426

 X Sprzedam fiat Cinquecento, 
poj. silnika 700, stan dobry, 
1800 zł. Tel. 516 609 403

 X Sprzedam Audi 80 B+G. 
Tel. 518 310 895

 X Kultywator z wałkami i 
brony piątki, pług 3-ski-
bowy, opryskiwacz. Tel. 
798 336 532

 X Sprzedam kultywator i 
brony ciągnikowe, tanio. 
Tel. 665 225 697

 X Sprzedam Citroen Berlingo, 
b+g, sil. 1.4, 2001, kom-
plet opon i butla, nowe, 
c. 4500. Tel. 501 565 019

 X Sprzedam Mercedes klasa 
C 22, diesel 1997, zielo-
ny, przebieg 250 tys. Tel. 
533 690 840

 X Sprzedam opony letnie 
2 szt., dunlop run flat, 
245x50x18, bieżnik 5 
mm. Tel. 84 616 33 33

 X Sprzedam tanio Audi 80 
TDI, 1.9, wszystko spraw-
ne. Tel. 736 782 135



 X Działkę bud. Do 100 arów 
w okolicy Zamościa. Tel. 
513 375 540

 X Kupię małą działkę rekre-
acyjną albo ogródek dział-
kowy - Zamość i okolice. 
Tel. 793 061 934

 X Kupię kawalerkę w Zamościu 
do II p. Lub z windą, do 40 
m², może być do remon-
tu, płacę gotówką. Tel. 531 
361 114

 X Kupię kawalerkę po remon-
cie. Tel. 84 627 52 78

 X Kupię mieszkanie do II pię-
tra, płatne od reki. Tel. 664 
927 841

 X Kupię mieszkanie w Zamościu 
do 45 m² do II piętra. Może 
być do remontu. Dobrze pła-
cę. Tel. 798 643 775

 X Kupię kawalerkę po remon-
cie, parter. Tel. 84 627 52 78

 X Łąki - ugór do 35 km od 
Zamościa, od 5 ha wzwyż. 
Tel. 785 045 036

 X Dom do rozbiórki kupię. 
Rodzina wielodzietna, ta-
nio. Tel. 785 045 036

 X Las szeroki ok. 1 ha, do ok. 
30 km od Zamościa Tel. 785 
045 036

 X Łąkę lub ugór od 4 ha 
wzwyż w jednym kawał-
ku. Tel. 785 045 036

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

 X Kupię mieszkanie do 50 
m² w Zamościu, w rozsąd-
nej cenie. tel. 511 896 436

WYNAJMĘ 
 X Wynajmę pokój lub dwa 
pokoje, dobre warunki by-
towe, kontakt po 18.00. Tel. 
504 518 027

 X Wynajmę mieszkanie w 
Zamościu. Tel. 665 225 697

 X Lokal na warsztat samo-
chodowy lub handlowy, 
Łabunie. Tel. 662 275 813

 X Stancja dla uczennic. Tel. 
508 573 993

 X Wynajmę 1 pokój w spo-
kojnej i pięknej okolicy 
Zamościa. Tel. 666 627 303

 X Szukam domu do wynaję-
cia dla rodziny w Zamościu 
lub okolicy. Tel. 737 919 849

 X

DO WYNAJMU  
 X Pokój z kuchnią dla kobie-
ty, Rynek Nowego Miasta. 
Tel. 787 563 281

 X Wynajmę kawalerkę osobie 
pracującej, 33m², Zamość, 
Peowiaków 6. Tel. 84 62 
75 178

 X Stancja dla uczennicy. Tel. 
510 518 559 

 X Garaż do wynajęcia ul. 
Sowińskiego. Tel. 602 516 501

 X Łąka o powierzchni 0,48 
ha, m. Horodło. Tel. 502 
772 474

 X Mieszkanie 3-pokojowe 
, ul. Peowiaków. Tel. 608 
030 595

 X Wynajmę warsztat samo-
chodowy w Zamościu z 
wyposażeniem. Tel. 665 
225 697

ZAMIENIĘ
 X PPilnie zamienię kawalerkę 
(parter) na kawalerkę w 
Zamościu w okolicy Plant, 
Orzeszkowej, początek 
Kilińskiego na I piętrze z 
balkonem. Tel. 515 787 262

 X Dom piętrowy w Budach 
na mieszkanie w bloku. 
Tel. 692 658 869

 X Zamienię siedlisko z działką 
na mieszkanie, cała Polska, 
I piętro. Tel. 84 639 55 39

• Dom Suchodębie 60 m2 
NA DZIAŁCE 38A Cena 
130 tys. zł.

• Dom Żuków 112m2 na dział-
ce 5970 Cena 370 tys. zł.

• Działka Lipsko-Topornica 
20a CENA 66 TYS. ZŁ.

• Dom Peresołowice 80m2 na 
działce 94a Cena 100 tys. zł.

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

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

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

• Działka Jarosławiec 11a 
Cena 75 tys. zł.

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

• Działka Lipsko Polesie 38a. 
Cena 75 tys. zł.

• Mieszk anie M3 53m2 
Sikorskiego 225 tys. Zł

• Wynajem młyn Niewirków, 
około 400m2

• Połowa domu na sprzedaż 
89,23m2 306 tys. Zł

• Las Zawalów 15a 12 tys. zł

• Łąka Koniuchy 30a 12 tys. zł

• Siedlisko 80m2 na dział-
ce 16a, Majdan-Sielec gm. 
Krynice. Cena 115 tys. zł

• Mieszkanie ul. Wyszyńskiego 
51.25m2 – 245 tys. zł

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:
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PRZYJDŹ DO NAS LUB ZADZWOŃ !

Zamość
ul.Św. Piątka 42A

505-320-314

UWAGA ZAMOŚĆ!
PRACA W BIURZE DLA KAŻDEGO!

DO WYNAJĘCIA 
POWIERZCHNIA  

HANDLOWO-USŁUGOWA
30M2 W D.H AGORA

ZAMOŚĆ  
UL. PARTYZANTÓW 65

TEL. 84 639 31 26
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Grafika i DTP

 X Pan Złota Rączka, ślusarz-
-spawacz szuka pracy do-
rywczej. Tel. 602 463 456

 X Ochroniarz z licencją szu-
ka pracy. Tel. 790 217 963

 X Praca przy zbiorze orze-
chów od połowy wrze-
śnia. Tel. 881 783 839

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

 X Pomogę w małym go-
spodarstwie rolnym w 
zamian za produkty. Tel. 
574 235 637

 X Praca w gospodarstwie 
przy krowach z zakwa-
terowaniem. Tel. 502 
167 464

 X Podejmę pracę fizyczną. 
Tel. 784 990 092

 X Szukam pracy. Przyjmę 
usługi takie jak: malo-
wanie, wykończenia, pie-
lęgnacja ogrodów, dba-
nie o nagrobki. Tel. 505 
209 804

 X Szukam opiekunki do 
domu jednorodzinnego. 
Tel. 603 187 105

 X Bus blaszak, wolny czas. 
Tel. 606 961 523

 X Zatrudnię opiekunkę do 
osoby starszej. Tel. 530 
913 253 

 X Zatrudnię magazyniera - 
kierowcę w Gminie Sitno 
w wymiarze ok. 100 go-
dzin. Wynagrodzenie netto 
2 tys. zł. Tel. 600 847 690

 X Wokalistka poszukuje 
pracy w zespole muz. 
Tel. 789 416 856

 X Pan Złota Rączka szu-
ka Pracy w ogrodzie i w 
domu. Tel. 792 184 243

 X Poszukuję pracy, mgr. 
inż, otwarty, zorientowa-
ny. Tel. +353 871 479 436

PRACA

 SZUKAM PRACY
 PORZĄDKOWANIE OBIEKTÓW 
- DZIAŁKI, PIWNICE,STRYCHY, 

MAGAZYNY,
TEL. 536500010

ZATRUDNIĘ DO ZBIORU 
MALINY LETNIEJ 

WIELKOOWOCOWEJ. PRACA 
NA AKORD. ZAKWATEROWANIE 

I WYŻYWIENIE. PRACA OD  
ZARAZ. TEL. 664 366 193.

 X Poznam Panią chętnie w każ-
dym wieku. Czekam na te-
lefon i sms. Tel. 666 627 303

 X Stanisław 71 lat kawaler z 
Zamościa pozna Panią w 
zbliżonym wieku, tylko te-
lefon. Tel. 533 638 869

 X Łodzianin 65+ pozna pa-
nią bez nałogów z oko-
lic Zamościa, 60+. Tel. 721 
086 818

 X Singielka lat 47 pozna Pana 
do 52 lat z Zamościa albo 
okolic, cel - stały związek. 
Tel. 502 323 080

 X Poznam Panią 60+ do do-
brej znajomości, samotny. 
Tel. 602 247 516

 X Wolny 46- lat, szczupły. 
Poznam Panią 35 - 45 lat do 
bycia razem. Tel. 730 704 839

 X Atrakcyjna B/Z 45+ pozna 
wysokiego Pana, tylko po-
ważne oferty. Tel. 505 086 932

 X Panna 42 lata szuka Pana, 
który poważnie myśli o ży-
ciu, cel - stały związek. Tel. 
0046 733 716 684

 X Singiel lat 32 szuka dziew-
czyny. Tel. 736 704 839 

 X Poznam atrakcyjną dziew-
czynę. SMS. Tel. 721 554 984

 X Kobieta 65+ pozna zmotory-
zowanego Pana z Zamościa 
lub okolic. Tel. 537 809 803

 X Kawaler 50 lat pozna Panią 
do 55 lat, może być wdowa. 
Tel. 695 958 316

 X Komandos z 6-tej brygady 
powietrzno - desantowej na 
rencie wojskowej, (służyłem 
w czerwonych beretach), lat 
50, zwiąże się na stałe z ko-
bietą, która mieszka na wsi 
z dala od cywilizacji. 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, uczciwego, 
wolnego, który lubi taniec 
i muzykę, cel; stały związek. 
Tel. 726 496 091

 X Kawaler 53 lata szuka ko-
biety 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, śred-
niej budowy poszukuje pan-
ny bez dzieci w wieku od 30 
do 40 lat z Zamościa i oko-
lic. Tel. 724 553 632

 X Kawaler po 40-tce pozna 
panią. Cel znajomości: ma-
trymonialno-towarzyski. Tel. 
723 923 911

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

TOWARZYSKIE
REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

BIOREZONANS - 
ALERGENY, 
PASOŻYTY,  

UZALEŻNIENIA 
(PAPIEROSY). 

TEL. 502 250 850

Dom opieki
Wolne miejsca
tel. 667 513 777

Kupię  
orzechy  
włoskie.  

Tel.  
505 545 928

MASZ NAKAZ  
ZAPŁATY? 

 A MOŻE NIESPŁACONE  
KREDYTY?  

POMOŻEMY, ZADZWOŃ

579 942 942,  
www.absolutio.pl. 

Sprzedam okno:
ALUPLAST 1900 x 1700 FIX, stałe

Okno w  okleinie złoty dąb na zewnątrz i  białe wewnątrz. 
Posiadają jeszcze oryginalne taśmy z  produkcji.

Okno nie posiadaja żadnych uszkodzeń, zadrapań.  
Jest kompletne.

Montaż i  demontaż wykonywała profesjonalna firma - 
istnieje możliwość weryfikacji stanu technicznego oraz 

oględzin.

Tel. 602 650 385

http://www.absolutio.pl/
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SPRZEDAM
 X C z y s z c z a r k ę 
płaszczyznową, parnik 
węglowy - 250 l. Tel. 721 
519 896 

 X Rowery: Orkan - męs-
ki (28”), Gazela - dam-
ka (27”), szosowe, inne, 
tanio. Tel. 721 519 896 

 X O k n a  z e s p o l o n e 
drewniane (1760x1450), 
białe z demontażu, ta-
nio. Kontakt wieczorem. 
Tel. 721 519 896 

 X Sprzedam nowy zlewoz-
mywak z białą szfką, c. 
20 zł. Tel. 511 391 688

 X Beczki stalowe z obręc-
zami 5 szt., 200-litrowe. 
Tel. Tel. 602 180 912

 X Butle tlenowe i acety-
lenowe. Tel. 602 180 912

 X Heblarkę. Tel. 602 260 
529 Sprzedam zmy-
warkę, CANDY, 60 cm, 

stan bdb, c. 400 zł. Tel. 
601 547 949

 X Meble kuchenne uży-
wane, ładne, 300 zł. Tel. 
509 491 169

 X Rower damka KTM, koła 
28”, stan bdb., cena ok. 
400 zł. Tel. 505 987 592

 X Akordeon Hohner tan-
go II m, st. bdb, kolor 
wiśnia - 963. Tel. 505 
987 592

 X Knijówka z wymienny-
mi lufami, kal. 30-06, lu-
neta 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 Sztucer 550 LUX kaliber 
6,5x57, luneta Delta 
Tytanium. Tel. 604 281 010

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

 X Rower górski niemiec-
ki z pełnym wyposaże-
niem, rama aluminio-
wa. OKAZJA! Tel. 604 
281 010

 X Sztucer Besa, kaliber 
7x64, luneta Zaiss 7x50, 
dubeltówka jednorurka 
pojedynka Iż 18, kaliber 
12x70. Tel. 604 281 010 

 X Pralka „Frania”, stan 
bdb., cena 120 zł. Tel. 
84 638 05 86 

 X Beczki na paliwo 200-li-
trowe. Tel. 533 888 887

 X M a t e r a c  p r z e c i -
wodleżynowy. Tel. 607 
934 520

 X Sprzedam: 2 szt.pralka 
automat, c. 300 zł/szt., 
2 szt. Frania - c. 100 zł 
szt., 2 szt. WSK moto-
cykl, c. 1500 zł/szt.. Tel. 
530 486 525

KUPIĘ
 X Kupię skarpety wełniane 
własnej roboty i al-
oes kilkuletni. Tel. 793 
061 934

 X Kupię tanio 30 kostek 
ś w i e ż e g o  s i a n a  z 
dowozem. Tel. 530 558 450

 X Kupię przęsła płotu z roz-
biórki. Tel. 608 738 826

 X Mały silnik spalinowy 
2,5 do łodzi, sprawny. 
Tel. 602 247 516

 X Kupię wersalkę w do-
brym stanie. Tel. 500 
083 159

 X Kupię okno dachowe, 
może być z demontażu, 
Zamość, kontakt wiec-
zorem. Tel. 507 955 372

 X S z a b l e ,  b a g n e t y , 
odznaczenia, monety, 
srebra. Tel. 512 276 720

 X G r o b o w i e c  p r z y 
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 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 
mięsa ręczną nr 8. Tel. 
609 091 561

 X Kupię orzechy włoskie. 
Tel. 505 545 928

 X Poidła dla bydła, uży-
wane. Tel. 

 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

ZWIERZĘTA
 X Sprzedam krowę. Tel. 
84 61 134 95

 X Oddam w dobre ręce 5 
kociąt: czarne, bure, ła-
ciate. Tel. 573 127 244

 X Sprzedam krowę. Tel. 
84 51 134 95

 X Sprzedam klacz zimno-
krwistą, 5 lat, kasztanka, 
zaprzęgana, Gm. Sułów. 
Tel. 505 775 175

 X Sprzedam klacz zimno-
krwistą, źrebna, 5 lat, 
chodzi w zaprzęgu, nie 
boi się ruchu ulicznego 
Tel. 665 225 697

 X Sprzedam młode kózki 
rasy mlecznej. Tel. 530 
558 450

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

 X Ponton na wiertarkę 
stołową lub tokarkę. 
Tel. 600 894 089

 X Zamienię kajak wędkar-
ski na sprzęt budowla-
ny. Tel. 790 217 963

 INNE
 X Oddam za darmo tap-
czanik jednoosobowy, 
w stanie dobrym. Tel. 
602 802 212

 X Oddam gruz w Zamościu. 
Tel. 605 551 413

 X Przyjmę ziemię z wyko-
pu. Tel. 518 310 895

Różne

Sprzedaż węgla odsiewanego

POMOC DROGOWA
tel.: 514 770 777
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Horoskop Krzyżówka
Baran (21.03-19.04)
Unikaj konfliktów z otoczeniem. W tym tygodniu pokonasz wszelkie przeszkody i osiągniesz
wszystko co zaplanowałeś. Cierpliwość i wydajna praca zostaną nagrodzone. Nie zrażaj się
tym, że wysiłki nie będą od razu widoczne. To dobry okres w życiu zawodowym Baranów.

Byk (20.04-20.05)
Możesz liczyć na pomoc kogoś bliskiego. Staraj się więc robić co do Ciebie należy. Ale
na efekty musisz jeszcze spokojnie poczekać. Unikaj konfliktów, bo możesz przez nie
opaczność zniszczyć coś co do tej pory zbudowałeś.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Dość stresujący tydzień przed Tobą. Nie wszystkie sprawy uda się pozałatwiać. Potrzebna
jest Twoja cierpliwość. Na wszystko musi przyjść właściwy czas. 
Ostrożnie z wydatkami.

Rak (22.06-22.07)
Raki czeka trzęsienie ziemi, które zakłóci spokojny, ustabilizowany ich świat. Nie należy
nigdy osiadać na laurach, bo nie wiadomo co się zdarzy. W sprawach zawodowych suk-
ces, który przyniesie świeży przypływ gotówki. 

Lew (23.07-22.08)
Tylko wytrwałością możesz dojść do celu. I choć znajdziesz się w dość kłopotliwej sytu-
acji, to nie zrażaj się. Wykorzystaj wszystkie swoje talenty, bo tylko w ten sposób osią-
gniesz cel. Pojawi sie też ktoś, co wskaże drogę rozwiązania problemów.

Panna (23.08-22.09)
Sprawa, która wydawała się, że stoi w miejscu, już wkrótce przyniesie efekty. Nareszcie
otrzymasz informacje na których Ci bardzo zależało i od których zależy rozwiązanie całej
sprawy.
Waga (23.09-22.10)
Nie oglądaj się za siebie, nie konsultuj z przyjaciółmi. Posłuchaj swojej intuicji, a do-
świadczysz szalonej namiętności. Niestety nie jest to uczucie na dłużej. Więc nie wymu-
szaj deklaracji od partnera.

Skorpion (23.10-21.11)
Skorpiony w tym tygodniu będą bardzo agresywne i konfliktowe. Staraj się panować
nad emocjami, nie zbaczaj z obranej drogi i dąż do porozumienia. Utrudnienia i prze-
szkody wkrótce miną.

Strzelec (22.11-21.12)
Musisz dać z siebie wszystko. Ostatnio nie przejmowałeś się zbytnio pracą. Grozi to na-
wet utratą zajmowanego stanowiska. Ale jeszcze nie wszystko stracone. Dlatego przyłóż
się do pracy i udowodnij, że stać Cię na więcej.

Koziorożec (22.12-19.01)
Przed Koziorożcem zmiana pracy, a może tylko stanowiska. Dokładnie należy rozważyć
ten krok. Ale tak czy siak, zmiana jest konieczna. Zapowiada rozwój i dochód finansowy.

Wodnik (20.01-18.02)
W kontaktach nie grzeszysz taktem. Potrafisz zrazić do siebie nawet najbliższych. Ten ty-
dzień przyniesie Wodnikom opanowanie, a co za tym idzie zrozumienie i poparcie otocze-
nia. Twoje pokojowe nastawienie zatrze dawne nieporozumienia.

Ryby (19.02-20.03)
Masz talent do pokonywania przeszkód. Nie zamartwiaj się więc sprawami nie istotnymi
i błahymi. Podjęte decyzje przyniosą Ci profity i uznanie. Swoją wiedzą i kompetencjami
zyskasz wielu przyjaciół.

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

Nowy Kurier Zamojski,
skrytka pocztowa 206,

22-400 Zamość. 
Atrakcyjną nagrodę książ-

kową za rozwiązanie krzyżówki 
ufundowała „Księgarnia na 
Solnym”, mieszcząca się przy 
ulicy Solnej 3 w Zamościu. 
Rozwiązanie krzyżówki #31: 
„Nie mysz wybiera przysmaki 
dla kota”. Zwycięzcą jest Pan 
Adam Różański - Sitaniec 
Kolonia. Gratulujemy, nagrodę 
można odebrać w Redakcji - Plac 
Stefanidesa 6.
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym 
kuponem #12, prosimy 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 rozwiąza-
nie krzyżówki ufundowała „Księgarnia na 

Solnym”, mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 
w Zamościu. Rozwiązanie krzyżówki #10: 

„NIE MYSZ WYBIERA PRZYSMAKI DLA KOTA”. 
Zwyciężyła Pani Kinga Stasiuk. Gratulu-
jemy, nagrodę można odebrać w Redakcji 

- Staszica 35.

KRZYŻÓWKA
Rozwiązanie krzyżówki 

wraz z wyciętym kuponem 
#39, 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 rozwiąza-
nie krzyżówki ufundowała „Księgarnia na 
Solnym”, mieszcząca się przy ulicy Solnej 

3 w Zamościu. Rozwiązanie krzyżówki #37: „Nie 
mysz wybiera przysmaki dla kota”. Upominek 
otrzyma Pani Bożena Słupska. Gratulujemy, 
książkę można odebrać w Redakcji - Staszica 35.
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