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Zamość Jazz Festival -Prologue 
wybrzmiał w  dniach 4-5 wrze-
śnia. To, jak zapewniają organi-

zatorzy, czyli Stowarzyszenie Zamoj-
ski Klub Jazzowy im. Mieczysława Ko-
sza,  Prolog do tego, co nastąpić ma 
w roku przyszłym.

Festiwal jest kontynuacją organi-
zowanych w  Zamościu od 1982 roku 
takich wydarzeń muzycznych, jak: Ja-
zz na Kresach, czy New Cooperation. 
Nawiązuje też do Międzynarodowych 
Spotkań Wokalistów Jazzowych – In-
ternational Meeting of Jazz Vocalists. 

Zamość Jazz Festival 2021 to no-
wa formuła jazzowej tradycji, bez któ-
rej trudno wyobrazić sobie to miasto.

W tym roku wystąpili Zubek & Ho-
łownia z  programem „Moja wycinan-
ka” Inne piosenki Jerzego Wasowskie-
go. Warto dodać, że Piotr Zubek to zdo-
bywca pierwszego miejsca ubiegło-
rocznych Międzynarodowych Spotkań 
Wokalistów Jazzowych – International 

Meeting of Jazz Vocalists. Podobnie 
jak Krzysztof Kiliański ( II miejsce w ro-
ku 2001). Duet Kiljański & Cisło wystą-
pił z  materiałem na 15-lecie premiery 
płyty „In The Room”. Dzień później wy-
stąpili Borzym & Dys „Monika Borzym 
śpiewa Stare Piosenki” oraz Gondek / 

Kowalewski / Machański „Black Sza-
bas Trio”. 

Wydarzenie realizowane było w ra-
mach projektu Jazzowy Zamość 2020 
pod honorowym patronatem Prezy-
denta Andrzeja Wnuka. Nowy Kurier 
był patronem medialnym Festiwalu.  

W  stulecie zwycięstwa Wojska 
Polskiego w potyczkach z bol-
szewikami – m.in. Bitwa War-

szawska, bitwa pod Komarowem, bi-
twa nad Niemnem przywołujemy wy-
darzenia sprzed odzyskania niepod-
ległości. Wydarzenia z  26-27 sierpnia 
1914 roku nazywane „bitwą pod Zamo-
ściem” były zalążkiem wielkiego star-
cia wojsk austro-węgierskich z  siłami 
rosyjskimi w bitwie pod Komarowem. 

 „Bitwa pod Zamościem, która stano-
wiła fragment i dała początek działaniom 
4 armii austro-węgierskiej między Wie-
przem a  Bugiem w  sierpniu 1914 r., zna-
nym pod nazwą „bitwy pod Komarowem” 
lub też w literaturze rosyjskiej „operacji to-
maszowskiej”, stanowi bogaty materiał do 
studiów taktyczno-historycznych. Marsz 
zbliżania, walka spotkaniowa, walka leśna 
i wreszcie próba dwustronnego oskrzydle-
nia przeciwnika – wszystkie te postacie 
działania znalazły w  niej zastosowanie.” 
czytamy we wstępie opracowania ka-
pitana Dyplomowanego E[dwarda] Iz-
debskiego wydanego przez Wojskowy 
Instytut Naukowo-Wydawniczy w  War-
szawie 1929 roku.

Naprzeciw 4 armii austro-węgier-
skiej dowodzonej przez Maurycego von 
Auffenberga koncentrowała się 5 ar-
mia rosyjska generała broni Pawła von 
Plehwego. 

„Teren, na którym rozegrała się bi-
twa pod Zamościem, ograniczony jest od 
wschodu szosą Tomaszów-Zamość-Kra-
snystaw, od południa górnym brzegiem 
Wieprza, który biorąc swój początek w ba-
gnistej okolicy na północ od Tomaszo-
wa (wieprzowe Jezioro), przepływa po-
czątkowo przez kompleks lasów na połu-
dnie od Zamościa w  kierunku północno-
-zachodnim aż do Rudki, gdzie zwraca się 
pod prostym kątem ku północy na Szcze-
brzeszyn, a  stąd ku północo-wschodowi 
na Krasnystaw.

Prawym dopływem Wieprza w  tym 
obszarze jest Łabuńka, biegnąca pra-
wie równolegle do szosy. Doliny tych rzek 
i mniejszych żył wodnych były nawet w tej 
suchej porze roku zabagnione, krępując 
ruchy oddziałów i  kolumn taborowych 
i  ograniczając je często do nielicznych 
przejść i ciaśnin.

Obszar objęty trójkątem Wieprz – Ła-
buńka – szosa podzielony jest na 3 części 
szosą wiodącą z  Zamościa do Szczebrze-
szyna i drogą Zamość-Wieprzec-Kossobu-
dy – Rudka. Górna połowa północnej czę-
ści jest zalesiona i  bagnista, podczas gdy 
dolna, która była dnia 27 VIII polem wal-
ki 7 brygady piechoty, przedstawia nagi, 
pagórkowaty krajobraz. Prawy brzeg Wie-
prza    w tym rejonie wyższy od lewego, na 
którym ta sama brygada rozpoczęła na-
tarcie dzień przedtem.

Część środkowa całego obszaru, 
a  mianowicie trójkąt Zamość-Szczebrze-
szyn-Rudka byłą w dniach 25-27 VIII polem 
walki 13 dywizji piechoty obrony krajo-
wej. Uwydatniają się w niej dwa łańcuchy 
szerokich pagórków, biorące swój począ-
tek w  kompleksie wzgórz 254-278, z  któ-
rych północny, niezalesiony, ciągnie się łu-
kiem w  kierunku Rudki, zaś południowy, 
zalesiony i częściowo bagnisty, biegnie od 
wzgórza 278 również ku Rudce. W  rozwi-
dleniu tych dwóch łańcuchów od zachodu 
od wzgórza 254-278 ciągnie się prostokąt-
ny obszar lasu; posiadanie lasu i tego kom-
pleksu wzgórz decydowało o  panowaniu 
nad obydwiema drogami, prowadzącemi 
od Wieprza do Zamościa i dlatego ten wy-
cinek terenu był miejscem zażartych walk 
w dniach 26-27 VIII”

Sierpniowa potyczka zakończyła się 
zwycięstwem wojsk austro-węgierskich. 
Ruchy oddziałów, decyzje dowódców, 
miejsca starć oraz bilans zysków i  strat 
znajdziecie Państwo we wspomnianej 
publikacji. Zapraszamy na Kamienną. 

Piotr Piela

Balladyna z podziałem na roleBalladyna z podziałem na role

Krajobrazy bitwy pod ZamościemKrajobrazy bitwy pod Zamościem

 Jazz – prologue Jazz – prologue

Zamość i Zamoyscy na wystawie w KsiążnicyZamość i Zamoyscy na wystawie w Książnicy

Każda okazja do spotkania się w gronie przy-
jaciół jest na wagę złota. Członkowie stowa-
rzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ła-
buńskiej im. Jana Jakuba Zamoyskiego kolej-
ny raz wzięli udział w akcji Narodowe Czyta-
nie. W  pandemicznym roku 2020 czytaliśmy 
Balladynę. W zawsze gościnnej Zwolandii po-
chylaliśmy się, dzieląc jedynie na role, nad tra-
gedią w 5 aktach. Złowieszcze pióro Słowac-
kiego wiodło nas przez magiczny lasek na 

skraj wodnego oczka… Cóżeś uczyniła moja 
córko? Czemuś matki zasmuciła lico? 

Z  uwagi na dreszcz i  chłód i  deszcz – 
wsparliśmy się o  malinowe ciasto i  gorącą 
herbatę. Zapowiedziana na przyszły rok Mo-
ralność Pani Dulskiej – kusi nas i namawia do 
powrotu AKTe…

Piotr Piela

W czwartek, 10 września 
Zamość świętował 25. 
rocznicę  uchwalenia 

i  pierwszego podniesienia fla-
gi miejskiej Zamościa. Uroczy-
stości odbywały się na Rynku 
Wielkim.

Udział w  nich wziął m.in. 
Prezydent Zamościa Andrzej 
Wnuk, Wiceprezes Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Weksylologicznego Ma-
rek Kwiecień- pomysłodawca 
przedsięwzięcia, autor weksy-
lium Zamościa Jacek Skorupski 
oraz Przewodniczący Rady Miej-
skiej Zamościa w  1995 r. Mar-
cin Zamoyski, który podjął ini-
cjatywę Polskiego Towarzystwa 
Weksylologicznego i  przystąpił 
do realizacji flagi Zamościa.

„Zamoyscy i  Zamość - ścieżkami 
historii i kultury” – to temat wysta-
wy zorganizowanej w  ramach Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa z  oka-
zji 440. rocznicy powstania mia-
sta Zamościa (przywilej lokacyj-
ny wydany 10 kwietnia 1580 roku), 
425. rocznicy otwarcia Akademii 
Zamojskiej, 415. rocznicy śmier-
ci założyciela miasta Jana Zamoy-
skiego (1542-1605). Jest ona opo-
wieścią o  znamienitym rodzie Za-
moyskich, który pozostawił po so-
bie niezwykłe europejskie dzie-
dzictwo: Zamość – miasto ideal-
ne, Akademię Zamojską, Ordyna-
cję Zamojską, ponad czterysta lat 
historii i kultury.

Europejskie Dni Dziedzictwa 
są wspólną inicjatywą Rady Euro-
py i Unii Europejskiej, mającą na ce-
lu promowanie zabytków. W projek-
cie uczestniczą wszystkie państwa 
członkowskie Rady Europy, w  tym 
także Polska, która włączyła się do 
akcji w 1993 roku.

Europejskie Dni Dziedzictwa 
w  naszym kraju to przede wszyst-
kim program edukacyjny, wystawy, 
wycieczki, prelekcje, gry i  konkursy 
przybliżające lokalnym społeczno-
ściom historię ich ziem. Nie można 
mówić o dziedzictwie i  jego warto-
ści, nie mówiąc o historii. Tę historię, 
bez względu na to jak może być ona 
trudna, staramy się przybliżać. Dzię-
ki obcowaniu z zabytkiem, wydarze-
nia z przeszłości stają się mniej odle-
głe i bardziej zrozumiałe – czytamy 
na stronie edd.nid.pl.

Książnica Zamojska dołączyła 
do organizacji przedsięwzięć w  ra-
mach EDD w 2009 roku. Od tego ro-
ku zorganizowano 11 wystaw popu-
laryzujących dziedzictwo regionu: 
„Otwieramy bramy zamojskich for-
tyfikacji” (2009), „Przemysł Ordyna-
cji Zamojskiej” (2010), „Towarzystwo 
Rolnicze Hrubieszowskie 1816-1945 
Kamieniem Milowym Spółdzielczo-
ści Rolniczej” (2011), „Wczoraj i  dziś 
Biblioteki” (2012), „Zamojszczyzna 
przez wieki - przełomowe wydarze-

nia” (2013), „Tożsamość i odrębność 
- dzieje miejscowości Zamojszczy-
zny” (2014), „Kresy sentymentalne - 
utracone dziedzictwo” (2015), „Za-
kony Diecezji Zamojsko-Lubaczow-
skiej” (2016), „Roztoczański Park na-
rodowy - dziedzictwo przyrodni-
cze i  kulturowe” (2017), „Zamojskie 
Sylwetki Niepodległej 1918” (2018), 
„Zagroda sitarska - dzieje biłgoraj-
skiego rzemiosła” (2019). 

Wystawa czynna jest w  dniach 
7-30 września 2020 r. w  godzinach 
pracy Książnicy Zamojskiej im. Sta-
nisława Kostki Zamoyskiego przy 
ul. Kamiennej 20. Zapraszamy od 
poniedziałku do piątku od 7.30 do 
18.00 i  w  soboty w  godzinach 7.30 
– 15.30. Zwiedzanie odbywa się 
w  reżimie sanitarnym. Obowiązu-
je dostosowanie się do wytycznych 
przyjętych przez bibliotekę na czas 
trwania epidemii.

Renata Ożgo  
– opiekun wystawy

Książnica Zamojska

Święto miejskiej flagiŚwięto miejskiej flagi



Kontrowersje wokół parkingów Kontrowersje wokół parkingów 

Od 14 września 2020 r. na czas re-
montu obowiązuje zmiana orga-
nizacji ruchu na Starym Mieście. 

Rozpoczęła się realizacja projek-
tów: „Remont konserwatorski – przebu-
dowa Placu Melchiora Stefanidesa (dro-
ga gminna nr 110594L) wraz z odcinkiem 
ulicy Łukasińskiego (droga powiatowa nr 
3314L) od km 0+010,89 do km 0+566,60 
w Zamościu” oraz „Remont Konserwator-
ski – Przebudowa Placu Wolności (droga 
gminna nr 110595L) wraz z odcinkiem uli-
cy Kościuszki (droga gminna nr 110522L) 
od km 0+202,00 do km 0+308,00 oraz 
odcinkiem ulicy Okopowej (droga po-
wiatowa nr 3322L) od km 0+000 do km 
0+180,70 w Zamościu”.

Zadanie realizuje Miasto Zamość, 
wykonawcą prac jest firma STRABAG 
Sp. z  o.o. Projekty mają dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych. Zada-
nia podzielono na III etapy:

I  etap rozpoczyna się 14 września 
i  zakłada: zamknięcie ul. Łukasińskiego 
na odcinku od ronda Hetmana Jana Za-
moyskiego do ul. Zamenhofa oraz wyłą-
czenie z użytkowania placu M. Stefanide-
sa z  ul. Bazyliańską do ulicy Zamenhofa 
i  odcinka ulicy Solnej dla ruchu kołowe-
go. Przewidywany termin zakończenia 
I etapu – koniec marca 2021r.

Etap II zakłada zamknięcie ul. Łuka-
sińskiego na odcinku od ul. Zamenhofa 

do ronda Braci Pomarańskich wraz czę-
ściowym zajęciem jezdni i  pierścienia 
ronda oraz wyspy ronda dla ruchu koło-
wego. Pozostawiono możliwość ruchu na 
rondzie między ul. Okopową a ul. Party-
zantów. Ruch między ulicami będzie od-
bywał się wahadłowo – sterowany sygna-
lizacją świetlną. Przewidywany termin za-
kończenia etapu II – koniec czerwca 2021.

Etap III zakłada zamknięcie ul. Oko-
powej na odcinku od przejazdu kolejo-
wego do ronda Braci Pomarańskich wraz 
częściowym zajęciem jezdni i pierścienia 
ronda dla ruchu kołowego, nie wykona-
nych w  II etapie prac. Ponadto wyłączo-
ny z  użytkowania zostanie plac Wolno-
ści z  ulicą Tadeusza Kościuszki. Pozosta-
wiono możliwość ruchu na rondzie mię-
dzy ulicami Łukasińskiego a Partyzantów. 
Ruch ten będzie odbywał się wahadłowo 
sterowany sygnalizacją świetlną. Przewi-
dywany termin zakończenia etapu II – ko-
niec października 2021.

W  każdym etapie wyznaczono ob-
jazdy: w I i II etapie ulicami Partyzantów, 
Peowiaków i  Piłsudskiego, a  w  III etapie 
ulicami Orląt Lwowskich, Partyzantów 
i Łukasińskiego.

W trakcie trwania każdego z etapów 
w obszarze objętym robotami dla ruchu 
pieszego zostanie zapewniona dostęp-
ność do obiektów użyteczności publicz-
nej oraz punktów usługowych. Teren ro-

bót zostanie wydzielony przenośnymi 
ogrodzeniami o wysokości 2m.

Zarząd Dróg Grodzkich w  Zamościu 
będzie uważnie obserwować sytuację 
na ulicach, którymi zostanie poprowa-
dzony objazd i  w  przypadku pojawiania 
się uciążliwości związanych ze zwiększo-
nym natężeniem ruchu, bądź też pogor-
szenia bezpieczeństwa, będzie reagować 
wprowadzając stosowne zmiany w orga-
nizacji ruchu.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka 
z o. o. w Zamościu informuje, że w związ-
ku z przebudową Placu Stefanidesa i ulicy 
Łukasińskiego od dnia 14.09.2020r. auto-
busy komunikacji miejskiej kursują objaz-
dem przez ul. Peowiaków:

• Autobusy linii: 0, 2, 7, 35, 40, 42 i  47 
wykonują przejazd ulicą Peowiaków 
w  obu kierunkach. Na trasie objazdu 
autobusy zatrzymują się na przystan-
kach; Peowiaków Starówka nr 99 i 100 
i Piłsudskiego Planty Nr 92.

• Autobusy linii: 3, 4, 10, 14, 15, 49 i 54 
wykonują przejazd ulicą Peowiaków 
w  obu kierunkach. Na trasie objazdu 
autobusy zatrzymują się na przystan-
kach; Peowiaków Starówka nr 99 i 100 
i Peowiaków Szpital nr 94 i 95.

• Autobus linii nr 9 wykonuje przejazd 
ulicą Peowiaków i ul. Przemysłową. Na 
trasie objazdu autobus zatrzymują się 

na przystankach; Peowiaków Starów-
ka nr 99 i 100 i Peowiaków Cmentarz 
nr 97 i 98.

• Autobus linii 21 wykonuje przejazd 
ulicą Partyzantów, Peowiaków i  ul. 
Wyszyńskiego. Na trasie objazdu au-
tobus zatrzymuje się na przystanku; 
Peowiaków Starówka nr 99 i 100.

• Autobus linii 55 wyk. przejazd ul. Pe-
owiaków. Na trasie objazdu autobus 
zatrzymuje się na przystankach; Pe-
owiaków Starówka nr 99 i  100 i  Pe-
owiaków Szpital nr 94.

Na pozostałych liniach komunikacyj-
nych autobusy kursują bez zmian.

Nowe auta dla kursantówNowe auta dla kursantów

Zmiana organizacji ruchuZmiana organizacji ruchu

W ostatnich latach egzaminy 
na prawo jazdy kategorii 
B w  Wojewódzkim Ośrod-

ku Ruchu Drogowego w Zamościu 
przeprowadzane były na samo-
chodach marki Suzuki Baleno. Nie-
bawem to się zmieni. Od paździer-
nika po zamojskich ulicach jeździć 
będą samochody egzaminacyjne 
marki Toyota Yaris.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w  Zamościu w  wyniku 
przetargu nieograniczonego zaku-
pił 7 samochodów osobowych mar-
ki Toyota Yaris, za kwotę 338 800,00 
zł. 

– W  odpowiedzi na ogłosze-
nie w sprawie zakupu samochodów 
osobowych zgłosił się tylko jeden 
oferent tj. SACAR J. Cerna, Z. Cerny 
, Spółka Jawna, Al. Jana Pawła II 51, 
37-450 Stalowa Wola. Oferta złożona 
w  odpowiedzi na ogłoszenie speł-
niała wymogi określone w  specyfi-
kacji istotnych warunków zamówie-
nia oraz ustawie Prawo Zamówień 
Publicznych, co było podstawą wy-
boru oferty. – informuje Marcin Ku-
lig, Dyrektor WORD w Zamościu.

Obecnie podczas egzaminów 
na prawo jazdy kategorii B, kandy-
daci na kierowców jeżdżą samo-
chodami marki Suzuki Baleno. Za-

mojski WORD dysponuje 8 pojazda-
mi tej marki. Egzaminy na Toyotach 
Yaris przeprowadzane będą od 2 
października tego roku. Z  dniem 
30 wrzenia br. zostaną wycofane 
z  egzaminowania wszystkie pojaz-
dy Suzuki Baleno w związku z upły-
wem terminu umowy wynajmu tych 
pojazdów.

Do tej zmiany dostosować się 
będą musiały także ośrodki szkole-
nia kierowców z  Zamościa i  regio-
nu. Choć szkoły jazdy nie mają obo-
wiązku zmiany swoich aut na takie, 
jakimi dysponuje aktualnie WORD, 
to wiele z nich, z uwagi na komfort 

swoich kursantów oraz rosnącą kon-
kurencję, chcąc nie chcąc, decyduje 
się na wymianę taboru.

Spośród zamojskich szkół nauki 
jazdy, w Toyoty Yaris zaopatrzyła się 
już „Dobra Szkoła”.

– Od zeszłego tygodnia jeste-
śmy w  posiadaniu 4 samochodów 
marki Toyota Yaris. Czekamy na ko-
lejne. Wciąż prowadzimy także na-
ukę autami Suzuki Baleno. Kursan-
tom, który wyrażą taką chęć, oferu-
jemy także wypożyczenie na egza-
min w  Wordzie, samochodu Suzuki 
Baleno. – zapowiada Andrzej Trusek, 
właściciel „Dobrej Szkoły”.

Od 1 września na dwóch zamojskich par-
kingach: przy Parku Miejskim i przy ul. 
Partyzantów (tzw. parking PZU) wpro-

wadzono płatne parkowanie. Bilety parkin-
gowe można kupić w  parkomatach, które 
zostały tam zainstalowane lub u  parkingo-
wych. Przewodniczący zarządu osiedla Sta-
re Miasto,  Maciej Spozowski zarzucił urzęd-
nikom miejskim, że nielegalnie powiększyli 
strefę płatnego parkowania. W  odniesieniu 
do tych zarzutów Miasto wydało oświadcze-
nie. Jego treść publikujemy poniżej.

„Nawiązując do treści przekazywanych 
przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Sta-
re Miasto i informacji wprowadzających Miesz-
kańców w  błąd, przestawiamy poniżej stano-
wisko Miasta Zamość w  przedmiocie poboru 
opłat za postój na parkingach przy parku miej-
skim oraz przy PZU.

Strefa 1 płatnego parkowania została 
ustalona na mocy Uchwały XXVIII/334/2017 
Rady Miasta Zamość z dnia 27 marca 2017 ro-
ku (Dz. U. woj. lubelskiego z 2017 r., poz. 1731). 
Zgodnie z jej treścią strefa 1 obejmuje obszar 
Starówki. Pojęcie „Starówki”, w odniesieniu do 
Zespołu Staromiejskiego Miasta Zamość na-
leży rozumieć zgodnie z  jej definicją zawar-
tą w  Słowniku Języka Polskiego PWN, zgod-
nie z którą cyt.: „starówka – najstarsza dzielni-
ca miasta z zabytkową zabudową”. Zabytkową 
dzielnicę miasta z kolei, w odniesieniu do Mia-
sta Zamość, definiuje Miejscowy Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego Miasta Zamo-
ścia (MPZP), przyjęty Uchwałą nr XLV/499/06 
z dnia 26 czerwca 2006 roku Rady Miasta Za-
mość. Zgodnie z  Działem II, Rozdziałem 1 § 
5., ust. 3. MPZP, strefa A  pełnej ochrony kon-
serwatorskiej jest to „obszar objęty wpisami 
do rejestru zabytków nr A/47 i A/48 oraz na li-
sty Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Po-
mników Historii Rzeczpospolitej Polskiej”. Sta-
nowi zatem dzielnicę miasta z  zabudową za-
bytkową i  zgodnie z  cytowaną powyżej defi-
nicją, określany jest jako „Starówka”. Parkingi 
przy parku miejskim oraz przy PZU zlokalizo-

wane są wewnątrz strefy pełnej ochrony kon-
serwatorskiej, należą zatem do strefy 1 płatne-
go parkowania określonej jako obszar Starów-
ki w Uchwale   XXVIII/334/2017 z dnia 27 mar-
ca 2017 roku.

Zgodnie z  art. 13b ust. 6 pkt. 1) ustawy 
z  dnia 21 marca 1985 o  drogach publicznych 
(t.j. Dz. U. 2020, poz. 470 ze zm.), organ wła-
ściwy do zarządzania ruchem na drogach wy-
znacza w strefie płatnego parkowania miejsca 
przeznaczone na postój pojazdów. W  przy-
padku Miasta Zamościa kompetencje te posia-
da Prezydent Miasta. Nie ma zatem potrzeby 
procedowania przez Radę Miasta Zamość no-
wej uchwały w sprawie płatnego parkowania, 
ponieważ strefa 1 nie uległa poszerzeniu. Do-
konano jedynie zmiany organizacji ruchu we-
wnątrz strefy znakując ulice i parkingi w spo-
sób umożliwiający zgodny z  prawem pobór 
opłat w  dodatkowych miejscach. Warto rów-
nież zauważyć, że Uchwała XXVIII/334/2017 
w sprawie płatnego parkowania pojazdów na 
drogach publicznych Miasta Zamość z dnia 27 
marca 2017 roku, w  §2 ust. 1, powtarza zapis 
ustawy o  drogach publicznych, który brzmi: 
„Prezydent Miasta Zamość wyznaczy w  stre-
fach płatnego parkowania miejsca przezna-
czone na parkowanie, w tym miejsca przezna-
czone na parkowanie oznakowanych pojaz-
dów konstrukcyjnie przeznaczonych do prze-
wozu osób niepełnosprawnych o  obniżonej 
sprawności ruchowej lub pojazdów zaopa-
trzonych w kartę parkingową.

Reasumując, pobór opłat za postój na par-
kingach przy parku miejskim oraz przy PZU 
jest zgodny z  przepisami. Nawoływanie do 
niepłacenia przez Przewodniczącego Zarzą-
du Osiedla Stare Miasto jest działaniem nara-
żającym kierowców na konsekwencje w  po-
staci nałożenia opłaty dodatkowej w wysoko-
ści 50 zł za brak opłaconego postoju w strefie 
płatnego parkowania, w  wyznaczonym miej-
scu, w dni robocze, w godzinach określonych 
w Uchwale Rady Miasta.„

Nowy odcinek kanalizacjiNowy odcinek kanalizacji

W Szopinku powstanie sieć kanalizacji sanitarnej 
o  łącznej długości ok 277 m.b. wraz z  uzbroje-
niem w postaci studni betonowej z murowaną ki-
netą na istniejącym kanale PVC ,studnia tworzy-
wowa z kinetą prefabrykowaną, włazem telesko-
powym, włazy żeliwne, przejście szczelne, korek 
do rur, rura ochronna PVC o o długości 3 m. Umo-
wa została podpisana z Zakładem Remontowo-
-Budowlanym w Zamościu Adam Kustra, ul. Wy-
szyńskiego 55/19, 22-400 Zamość. Firma ma wy-
konać zadanie do 23.11.2020 roku. Umowa pod-
pisana na kwotę 193 117,65 zł w dniu 31.08.2020 r.

Źródło:gminazamosc

Szczepią lisy Szczepią lisy 

W dniach od 18 do 21 września 2020 r. na te-
renie województwa lubelskiego planowane jest 
przeprowadzenie ochronnego szczepienia wolno 
żyjących lisów przeciwko wściekliźnie. Ważne jest, 
aby zachować jak największą ostrożność w  przy-
padku znalezienia szczepionki. Przede wszystkim 
nie wolno jej dotykać. Będzie zrzucana z samolo-
tów w ilości 20 – 30 dawek na 1 km². Przez dwa ty-
godnie po wyłożeniu szczepionki nie należy pusz-
czać wolno psów i  kotów, aby nie dostały się do 
miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę. 

Źródło: wiwlublin
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10 budek dla jerzyków10 budek dla jerzyków

Obwodnica TomaszowaObwodnica Tomaszowa

Kup bilet przed meczemKup bilet przed meczem

Zakładowa Organizacja NSZZ „So-
lidarność” działająca przy ZK w Hrubie-
szowie wraz z  dyrektorem majorem 
Sławomirem Stańczukiem przekazała 
10 budek lęgowych dla jerzyków zwy-
czajnych na ręce Burmistrz Miasta Hru-

bieszowa. Jest to alternatywa dla che-
micznych środków w walce z komara-
mi oraz działań na rzecz ochrony śro-
dowiska naturalnego i klimatu.

Źródło: miasto.hrubieszow

Prace przy budowie obwod-
nicy Tomaszowa Lubel-
skiego w ciągu trasy S17 są 

już na bardzo zaawansowanym 
etapie. Jak informuje lubelski 
oddział GDDKiA – inwestycja 
jest gotowa w  70 procentach. 
Niemal na całej długości drogi 
ułożona jest już przedostatnia 
warstwa nawierzchni.  Plano-
wany termin ukończenia budo-
wy to połowa 2021 r.

Droga będzie miała około 
9,6 km i  od wschodniej strony 
ominie Tomaszów Lubelski. Kon-
trakt obejmuje budowę jedno-
jezdniowej trasy po jednym pa-
sie w  każdym kierunku. W  rejo-
nie węzłów (jeden na przecięciu 
z DW850 – węzeł Tomaszów Lu-
belski Północ, drugi na połącze-
niu z  DK17 – węzeł Tomaszów 
Lubelski Południe) już teraz po-
wstaną dwie jezdnie. Docelowo 
cała trasa będzie dwujezdniowa.

Codziennie na placu budo-
wy pracuje ok. 150 pracowników 
i 90 maszyn budowlanych. Trwa-
ją prace m.in. przy budowie tra-
sy głównej, dróg dojazdowych 
i obiektów mostowych. Na więk-
szości obwodnicy ułożona jest 
przedostatnia, bitumiczna war-
stwa wiążąca nawierzchni, a  na 
węźle Tomaszów Północ jakiś 
czas temu pojawiło się oznako-
wanie pionowe oraz poziome. 
Trwają ostatnie prace wykoń-
czeniowe, po to by można by-
ło zlikwidować objazd i  przeło-
żyć ruch na nowy obiekt w  cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 850 
w kierunku Hrubieszowa.

Coraz bardziej zaawansowa-
na jest też budowa ok. 300-me-
trowej estakady nad doliną rzeki 
Sołokija. Ze względu na podmo-
kły teren, obiekt posadowiony 
jest na 240 prefabrykowanych 
palach, których łączna długość 
wynosi ok. 7 km. Do wybudowa-
nia estakady zużytych zostanie 
ok. 700 ton stali oraz ok. 4 tys. 
metrów sześciennych betonu.

W  sumie w  ramach inwe-
stycji powstanie 9 obiektów in-
żynierskich i ok. 14 km dróg do-
jazdowych, służących do obsłu-
gi ruchu lokalnego.

Wartość kontraktu to ok. 
193,5 mln zł, a  całkowity koszt 
inwestycji, uwzględniający wy-
kup gruntów, prace projekto-
we, archeologiczne oraz nadzór 
nad realizacją, to blisko 282 mln 
zł.  Planowany termin ukończe-
nia budowy to połowa 2021 r.

Dzięki tej inwestycji ruch 
tranzytowy zostanie wyprowa-
dzony z miasta, poprawi się bez-
pieczeństwo zarówno kierują-
cych, jak i mieszkańców.

S17 Piaski-Hrebenne 
w planach

Obwodnica Tomaszowa Lu-
belskiego będzie częścią pla-
nowanej trasy S17 z  Piask do 
Hrebennego.

Projektanci pracują nad do-
kumentacją przygotowawczą 
dla ok. 120-kilometrowej tra-
sy. Dla siedmiu odcinków: wę-
zeł Piaski Wschód – w. Łopiennik 
(ok. 15,9 km), w. Krasnystaw Pół-
noc – w. Izbica (ok. 17,8 km), w. 
Izbica – w. Zamość Sitaniec (ok. 
10,3 km), w. Zamość Wschód – w. 
Zamość Południe (ok. 12,2 km), 
w. Zamość Południe – początek 
obwodnicy Tomaszowa Lubel-
skiego (ok. 18 km), obwodnica 
Tomaszowa Lubelskiego (dobu-
dowa drugiej jezdni, ok. 6,7 km) 
oraz Tomaszów Lubelski – Hre-
benne (ok. 17,3 km) opracowy-
wana jest koncepcja programo-
wa. Natomiast dla dwóch odcin-
ków: pomiędzy węzłami Łopien-
nik i  Krasnystaw Północ (ok. 9,8 
km) oraz Zamość Sitaniec i  Za-
mość Wschód (ok. 12 km) opra-
cowywane jest studium tech-
niczno-ekonomiczno-środowi-
skowe.

źródło: GDDKiA

Na osiedlu Orzeszkowej 
przy ulicy Ciepłej w  Za-
mościu pojawił się mural 

poświęcony Zamojskiemu La-
tu Teatralnemu.

Mural powstał na tylnej 
ścianie osiedlowych garaży, ma 
30 m długości i 3 m wysokości. 
Jak informuje Zamojski Dom 
Kultury – mural tworzyło czte-
rech plastyków: Diana Maciąg, 
Iwona Oleszczuk, Łukasz Zawi-
ślak, Darek Łukasik. Prace trwa-
ły 5 tygodni.

-„Teatr łączy to co od za-
wsze jest sobie przeciwstawne: 
kulturę i naturę. Postać kobieca 
jest reprezentantką twórczości 

człowieka, czyli kultury. Prawa 
strona pochłonięta w roślinno-
ści symbolizuje twórczość na-
tury. Na styku tych dwóch po-
wstaje widowisko. Aktor i widz, 
którzy nie mogą istnieć bez sie-
bie nawzajem. Tym właśnie 
jest teatr – momentem, zda-
rzeniem, zderzeniem.” – wyja-
śniają symbolikę malunku, jego 
pomysłodawcy.

Podkreślają też, że Zamoj-
skie Lato Teatralne od wielu lat 
jest nieodłącznym elementem 
letniego Zamościa. Od daw-
na wniknęło w  tkankę miejską, 
stąd też pomysł na właśnie taką 
formę jak mural.

Nowym trenerem Klubu Sportowego Hetman zo-
stał Jarosław Czarniecki. Komisja Licencji Trener-
skich Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej wy-
raziła zgodę na mianowanie Jarosława Czarniec-
kiego trenerem. Przynajmniej do końca 2020 ro-
ku poprowadzi zamojską drużynę w rozgrywkach 
trzeciej ligi.

Źródło: kshetman.zamosc

Od meczu z Avią Świdnik (12.09) bilety na mecze 
zamojskiej drużyny będą sprzedawane również 
w  dniu meczu. Bilety dostępne będą w  recepcji 
stadionu OSiR. Recepcja OSiR czynna jest w  go-
dzinach 7:00 – 22:00. Pozostałe zasady dystry-
bucji biletów oraz zapisów się nie zmieniają, czy-
li (zaproszenia oraz bilety dla osób posiadających 
karnety na poprzedni sezon 2019/2020).

Źródło: kshetman.zamosc

Mistrzostwa Polski w Sumo odbyły się 5-6 wrze-
śnia 2020 roku w  Krotoszynie. Zawodnicy UKS 
Sorga zdobyli 4 złote, 2 srebrne i 3 brązowe meda-
le. Pierwszy złoty medal zdobył walczący w  U-21, 
w kategorii  wagowej  do 70 kg Łukasz Naworol. 
W następnej kategorii wagowej do 85 kg wyczyn 
brata- bliźniaka powtórzył Mateusz, a Kacper Ma-
chalski zajął 3 miejsce. U-23 mistrzynią Polski zo-
stała walcząca w kategorii wagowej do 50 kg Mar-
ta Gruszkiewicz, Mateusz Naworol był 3. W wadze 
do 77 kg, a złoto w swojej wadze do 85 kg zdo-
był Kacper Machalski. .W  mistrzostwach senio-
rów swój pierwszy medal, i to srebrny, wywalczy-
ła Marta Gruszkiewicz w  wadze do 50 kg, Mate-
usz Naworol był 3. w  wadze do 77 kg, a  5. miej-
sce wywalczyła Diana Dziuba w  wadze + 80 kg. 
Ryszard Radliński otrzymał dyplom potwierdza-
jący uzyskanie stopnia trenera klasy drugiej dys-
cypliny sumo.

 Materiał nadesłany

Program „Maluch+”Program „Maluch+”
7 września rozpoczął się nabór 

ofert do przyszłorocznej edycji progra-
mu „Maluch+”. Na rok 2021 budżet na 
tworzenie nowych i  dofinansowanie 
funkcjonujących już miejsc opieki nad 
najmłodszymi dziećmi wynosi 450 mln 
zł. Założeniem programu jest zwiększe-
nie dostępności miejsc opieki w  żłob-
kach, klubach dziecięcych i  u  dzien-
nych opiekunów dla wszystkich dzie-
ci. Obejmuje to także dzieci niepełno-
sprawne oraz wymagające szczegól-
nej opieki. Projekt to też wsparcie na 
rozwój infrastruktury. Głównym celem 
programu jest zapewnienie profesjo-
nalnej opieki nad dziećmi.

Materiał nadesłany

Samorząd przyjazny energiiSamorząd przyjazny energii
Konkurs był skierowany do jednostek sa-
morządu terytorialnego, które w  2019 
r. zrealizowały projekty związane m.in. 
z bezpieczeństwem dostaw energii elek-
trycznej, ochroną środowiska rozwojem 
sieci punktów ładowania samochodów 
elektrycznych. Laureatem zostało m.in. 
Miasto Zamość – obszar działania PGE 
Dystrybucja. Zwycięzcy otrzymali gran-
ty w wysokości 15 tys zł,  tytuł „Samorząd 
przyjazny energii” i  pamiątkowe statu-
etki. Jury doceniło Zamość za „sprawną 
realizację modernizacji systemu oświe-

tlenia ulicznego na terenie miasta po-
przez wymianę słupów i opraw oświetle-
nia ulicznego na nowe w technologii le-
dowej, przez co zmniejszyło się zużycie 
energii elektrycznej oraz koszty związa-
ne z  utrzymaniem oświetlenia na tere-
nie miasta. Miasto od pięciu lat w ramach 
działań naprawczych dofinansowuje 
z  własnych środków wymianę starych 
pieców przez mieszkańców, co wpływa 
na znaczne zmniejszenie zanieczyszcze-
nia powietrza.

Źródło: konkurs.ptpiree

Mural na LATAMural na LATA

Nowy trener K. S. HetmanNowy trener K. S. Hetman

Aplikuj przez InternetAplikuj przez Internet
Proces rekrutacji do Wojska Polskie-
go uległ modyfikacjom. Istnieje możli-
wość aplikowania przez Internet. Wojsko-
we Centra Rekrutacji, w których kandyda-
ci zrealizują wszystkie niezbędne formal-
ności w ciągu jednego dnia. Proces rekru-
tacji krótszy o 140 dni. Wojskowe Centrum 
Rekrutacji to miejsce, w którym w maksy-
malnie w  jeden dzień kandydat do woj-
ska odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, roz-
mowę z psychologiem oraz będzie zbada-
ny przez komisję lekarską. Szkolenie pod-
stawowe trwać będzie maksymalnie 30 dni 
(wcześniej 90 dni). 

,,Sorga” na Mistrzostwach Polski,,Sorga” na Mistrzostwach Polski



SPRZEDAM
 X Działkę Zamość- ul. Staro-

wiejska. Tel. 914 831 147
 X Dom mieszkalny, 3 kondy-

gnacje, wszystkie media 
z działką 20 ar na Roztoczu. 
Tel. 504 569 363

 X 3 działki budowlane 0,31 
ha 0,21 ha i 0,20 ha z dom-
kiem 30m2 światło, woda, 
kanalizacja, ogrodzona. Tel. 
515 796 951

 X Mieszkanie M2. Tel. 600 
790 097

 X Mieszkanie Zamość-osie-
dle Lege Artis 53,2 m2. Tel. 
502 147 886

 X Działka rolna 4 ha, 10 km 
od Zamościa. Tel. 786 012 
542

 X Działka uzbrojona do za-
budowy 0,80 ha, Zubowi-
ce. Tel. 501 220 199

KUPIĘ
 X Kupię mieszkanie 3-4 po-

kojowe do remontu na os. 
Zamoyskiego/Wyszyńskie-
go. Tel. 508 659 725 

 X Mieszkanie kupię do 50m2 
na Orzeszkowej lub Pe-
owiaków może być do re-
montu. Tel. 668 897 228 

 X Kupię mieszkanie 3 po-
kojowe powyżej 60m2 
w  okolicach Wyszyńskie-
go w  Zamościu. Tel. 782 
324 831

 X anie. Tel. 739 409 6741

WYNAJMĘ 
 X Wynajmę M3. Tel. 514 933 

974
 X Lokal na działalność go-

spodarczą, 50 mkw, Za-
mość, Wiszyńskiego. Tel. 
608 646 753

 X Stancja dla pracujących 
w  Zamościu. Tel. 733 852 
208

 X Garaż przy Sikorskiego. Tel. 
533 556 556

 X Wynajmę lokal 50m2, 
świetna lokalizacja, przy 
ul. Hrubieszowskiej, obok 
Hop Stop. Tel. 697 062 609

 X Zamość. Do wynajmu ka-
walerka 33m2, Peowia-
ków, umeblowana. Tel. 84 
627 52 78

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

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

www.absolutio.pl. 

KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU MOŻE BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ

TELEFON: 661 793 930

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

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  Świdnikach, działka 
0,3ha, cena 128 tys. zl

• Mieszkanie  M3 Zamość ul. Pe-
owiaków parter, cena 250 tys. zł.

• Mieszkanie  M4 Zamość ul. Oboź-
na parter, cena 290 tys. zł.

• Mieszkanie  M4 Zamość ul. Wą-
ska parter, cena 280 tys. zł.

• Mieszkanie  M4 Zamość ul. Boh. 
Monte Cassino piętro 1/3, cena 
290 tys. zł.

• Mieszkanie  M3 Zamość ul. Ki-

lińskiego parter, cena 249 tys. zł.
• Mieszkanie  M4 Zamość ul. Młyń-

ska piętro 2/4, cena 395 tys. zł.
• Zadbany dom w  Krasnobrodzie, 

działka 0,10ha, cena 390 tys. zł.
• Mieszkanie  M5 Zamość ul. Polna 

piętro 2/4, cena 350 tys. zł.
• Mieszkanie M4 Zamość ul. Sikor-

skiego, parter, cena 290 tys. zł
• Nowy dom w  Krasnobrodzie 

działka 0,07ha, cena 350 tys.zł.

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

NIERUCHOMOśCI

Kupię dom do 100m2, 
do zamieszkania lub 

drobnego odświeżenia, 
parterowy; Zamość 

i bliskie okolice 
(Kalinowice, 

Wólka Panieńska, 
Skokówka, Żdanów, 
Pniówek, Sitaniec). 

Tel. 730 210 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

tel. 690 400 599

http://www.absolutio.pl/
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 X Działka  budowlana 
ul. B. Prusa 8a cena 
150 tys. zł

 X Mieszkane, os. Za-
moyskiego, 62m2 
cena 320 000 zł

 X Mieszkanie, ulica Po-
lna, 69m2, cena 298 
000 zł

 X Siedlisko, Skoryszów, 
23 ar, 135 000 zł

 X Las, Krasnobród, 93 
ar, 125 000 zł

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

 X Gospodarstwo i ma-
gazyny Zawalów. 
Cena 1.83mln. zł.

 X Wynajem młyn Nie-
wirków, około 400m2

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

 X Las Zawalów 15a 12 
tys. zł

 X Łąka Koniuchy 30a 12 
tys. zł

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

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca
tel. 667 513 777

 X Części do samochodu Ka-
maz nowe i używane. Tel. 
602 180 912

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

 X Opel Astra 1999 r., DTL, 
1700, c. 2700 zł. Tel. 579 
077 696 

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

 X Dacia Sandero 2014 rok, 
przebieg 35 tysięcy km, 
cena 14 tys zł. Tel. 604 333 
646

 X Zamienię przyczep-
kę ,,BRUNUS’’ austria za 
wóz platformę. Przyczep-
ka mocna bez dokumen-
tów. Urządzenie do zała-
dunku bel słomy. Tel. 515 
796 951

 X Motocykl Suzuki SV 650N, 
rok 2002, CE na 5700zł, 
przebieg 44tys. Tel. 500 
582 289

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

 X Dwa koła 13 cali, cena 110 

zł za oba. Tel. 84 63 865 45
 X Opona 16 cali do trakcji 

konnej cena 50 zł. Tel. 84 
63 865 45

 X Dwie felgi do żuka, cena 
50 zł za sztukę. Tel. 84 63 
865 45

 X Betoniarka czerwona-200 
l. Tel. 515 796 951

 X Urządzenie do załadunku 
bel słomy lub siana. Tel. 
515 796 951

MOTORYZACYJNE

 X Szukam pracy jako sprzą-
taczka lub opiekunka do 
dzieci. Tel. 603 266 832

 X Pomoc w gospodarstwie rol-
nym, przy remoncie, w ogro-
dzie i innych. Tel. 574 235 637

 X Szukam pracy. Kierowca kat. 
B z orzeczeniem o niepełno-
sprawności. Rencista, pasz-
port, dyspozycyjny. Tel. 726 
578 335

 X Zatrudnię samotną kobietę, 
z wrażliwością na ład i porzą-
dek, do pomocy w pracach 
domowych w  mieszkaniu. 

Tel. 793 061 934
 X Opieka nad starszą oso-

bą (81lat) z  zamieszkaniem 
i wyżywieniem od zaraz. Tel. 
603644786

 X Szukam pracy jako sprzą-
taczka. tel. 690414306

 X Szukam pracy opiekunka 
osób starszych, doświad-
czenie tel. 888 988 582 w Za-
mościu

 X Zatrudnię murarza, pracow-
nika ogólnobudowlanego, 
tel. 791527948

PRACA

SPRZEDAM
 X Piec gazowy ,,Bednarz”- 

tanio, ogrzewacz wody 
,,Junkers”,Oczyszczarka 
płaszczyznowa (m. Sto-
larska), 1-rury OC (od ½ 
cal –1,5 cal), 2-rura osło-
nowa średnica 245mm, 
Koksik 220 kg, 2-kon-
strukcje metalowe (fa-
bryczna) do pilarki, bla-
cha trapezowa ok 32mb 
(dł.ok 2m), Blacha modu-
łowa (0,5x0,7m)-60szt,ro-
wery gazela damka, 

męski oraz szosowy (wy-
ścigówka). Tel. 721 519 
896

 X Lornetkę Rosyjską Tento 
Tento 7x50, stan bardzo 
dobry. Tel. 503 958 435

 X Sprzedam młode kury 
nioski, cena 25 zł/ szt., 
kontakt po 20.00. Tel. 84 
62 797 03

 X Cyrkulatka, wózek go-
spodarczy do roweru, 
kufer, butla turystyczna, 
kabel siłowy, łóżko drew-
niane, okna drewnia-
ne z demontażu. Tel. 507 
639 018

ZWIERZĘTA
 X Sprzedam budę z przed-

sionkiem na dużego 
psa. Tel. 600 443 398

KUPIĘ
 X PKupię ok. 280 szt. pusta-

ków żużlowych. Tel. 662 
475 848

 X Płyty winylowe. Tel. 607 
187 807

 X Tanio drzwi 90 lewe 2 szt. 
Tel. 574 235 637

Różne

KUPIĘ  
ORZECHY 
WŁOSKIE 

TEL.  
505 545 928



Rozwiązanie krzyżówki 
wraz z wyciętym kuponem 

#38, prosimy wysłać na 
podany adres w terminie 
10 dni od daty wydania: 

Nowy Kurier Zamojski, 
skrytka pocztowa 206,  

22-400 Zamość,  

Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwią-
zanie krzyżówki #36, ufundowała „Księgar-
nia na Solnym”, mieszcząca się przy ulicy 
Solnej 3 w  Zamościu. Upominek otrzyma 
Pan Andrzej Kołtun. Gratulujemy, książ-
kę można odebrać w Redakcji - Staszica 35.
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