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Szanowni Państwo, 

15 listopada 2020 roku obchodzić 
będziemy Jubileusz XXX-lecia Stowa-
rzyszenia. Przez 30 lat pracy podjęliśmy 
wiele inicjatyw społecznych zarówno 
tych lokalnych jak i ogólnopolskich, któ-
re były i są ważne dla osób z niepełno-
sprawnościami oraz ich rodzin.

W  sytuacji epidemii, postanowi-
liśmy świętować Jubileusz, prezentu-
jąc Państwu, za pośrednictwem Nowe-
go Kuriera Zamojskiego, 30 milo-
wych kroków, czyli inicjatyw, któ-
re stworzyły „markę” Stowa-
rzyszenia. Przez ten czas Sto-
warzyszenie stało się pionie-
rem rozwiązań syste-
mowych oraz wiodą-
cym w  Polsce ośrod-
kiem wsparcia dla 
osób z niepełnospraw-
nościami, w  tym osób 
z  mózgowym poraże-
niem dziecięcym.

Niewątpliwy suk-
ces Stowarzysze-
nia nie byłby możli-
wy gdyby nie zaan-
gażowanie wielu osób: wy-
chowanków, rodziców i  pracowników, 
mieszkańców Zamojszczyzny, przed-
stawicieli samorządu i  administra-

cji rządowej, naukowców, darczyńców  
i  sponsorów z  całego świata oraz 
mediów. 

Lek.med.Maria Król
Przewodnicząca Stowarzyszenia 

„Krok za krokiem”

Krok 1.  Wieloletnia współpraca z dr 
Zofią Kułakowską. 

Od spotkania dr Zofii Kuła-
kowskiej z  Marią Król w  1991 
roku rozpoczęła się 25-let-
nia współpraca. Dr Kułakow-

ska była wówczas dyrekto-
rem medycznym uznanego 
ośrodka dla dzieci niepełno-

sprawnych w Brukseli. Ta wybit-
na lekarka, naukowiec, przekazy-

wała swoją wiedzę i doświadczenie 
pracownikom Stowarzyszenia oraz 
umożliwiała im kontakty ze świa-
tem nauki. Wspólnie z  mężem, Ja-
nem - Pełnomocnikiem Rządu RP 
ds. negocjacji Polski z Unią Europej-

ską - wspierali Stowarzyszenie. Z całą 
pewnością można powiedzieć, że gdy-
by nie wspomniane spotkanie w  roku 
1991, w Zamościu nie byłoby tej metody 
pracy z dziećmi z niepełnosprawnościa-
mi, a  nawet nazwy „Krok za krokiem”, 
której była pomysłodawcą.

Specjaliści od słuchu przyjadąSpecjaliści od słuchu przyjadą
 do Zamościa, Skierbieszowa do Zamościa, Skierbieszowa

i Werbkowici Werbkowic
Specjalny pojazd do badania słuchu, 

wyposażony w  kabinę ciszy  czy-
li tzw. mobilna klinika słuchu - bę-

dzie do dyspozycji mieszkańców, zawsze 
w godz. 9.00-14.00:

ZAMOŚCIA: w  czwartek 15 października 
2020 r., na parkingu przy ODK Okrąglak przy 
ul. Wyszyńskiego 28A

SKIERBIESZOWA: w  poniedziałek 19 paź-
dziernika 2020 r., na parkingu przy UG przy 
ul. Rynek 1

WERBKOWIC: we wtorek 20 października 
2020 r., przed budynkiem UG przy ul. Za-
mojskiej 1.

Nie potrzeba skierowań,  
wystarczy przyjść.

Przesiewowe badanie słuchu tj. audio-
metria tonalna jest krótkie, całkowicie bez-
bolesne, wynik jest od razu na miejscu oma-
wiany przez specjalistę.

Być może niektórzy z Państwa będą się 
jeszcze zastanawiać, czy to bezpieczne – 
czy udział w takiej akcji jest bezpieczny.

Wszystkich niezdecydowanych, 
a w szczególności osoby odczuwające pro-
blemy w  słyszeniu zachęcamy do obejrze-
nia krótkiego filmu, na którym pokazuje-
my, jak w  obecnej sytuacji wygląda bada-
nie i  zapewniamy, że podczas akcji pracu-
jemy z zachowaniem najwyższych standar-
dów sanitarnych.

Problemy ze słuchem nie znikną samo-
czynnie – warto wiedzieć, jaki charakter ma 
odczuwany niedosłuch i  jak można popra-
wić komfort słyszenia. Nieleczony niedo-
słuch prowadzi do stopniowego pogarsza-
nia słuchu, zwiększa pięciokrotnie prawdo-
podobieństwo rozwoju demencji, zmniej-
sza  koncentrację i  pogarsza pamięć. Ko-
nieczne staje się ciągłe i  uważne koncen-
trowanie się na rozmowie, co powoduje 
obciążanie mózgu i  w  konsekwencji per-
manentne zmęczenie. Pojawiają się trud-
ności w  rozumieniu mowy i  rozpoznawa-
niu dźwięków, które wpływają na bezpie-
czeństwo jak np. odgłos nadjeżdżającego 
samochodu.

Nierehabilitowany niedosłuch może 
doprowadzić do całkowitej utraty słuchu 
– głuchoty.

30 milowych kroków na 30 lat 30 milowych kroków na 30 lat 
Stowarzyszenia „Krok za krokiem”Stowarzyszenia „Krok za krokiem”



Ważna informacja dla miesz-
kańców Miasta  Zamość! 
Z  uwagi na zwiększającą się 

liczbę stwierdzanych zakażeń wiru-
sem SARS-CoV-2, od 12 października 
2020 r. zarządzeniem nr 243/2020 Pre-
zydenta Miasta Zamość z 8 październi-
ka 2020 r. wprowadzono ograniczenia 
w  bezpośredniej obsłudze interesan-
tów w Urzędzie Miasta Zamość. 

„Zmiana w  sposobie funkcjonowania 
jest podyktowana koniecznością zmini-
malizowania narażania zdrowia zarówno 
mieszkańców, jak i  pracowników Urzędu 
Miasta Zamość.” – tłumaczy magistrat.

Urząd Miasta zwraca się z  prośbą 
o  ograniczenie wizyt w  urzędzie oraz 
apeluje o  korzystanie przy załatwianiu 
spraw z dostępnych form kontaktu tele-
fonicznego na wskazane w tabeli nume-
ry telefonów lub elektronicznego np. na 
niżej podane adresy e-mail (załącznik) 
lub wykorzystując platformę ePUAP.

W  sprawach wymagających oso-
bistego stawiennictwa w  urzędzie ko-
nieczne jest wcześniejsze telefoniczne 
umówienie terminu i  godziny wizyty. 
Numery telefonów do wydziałów Urzę-
du Miasta Zamość znajdują się w  tabeli 
poniżej.

Konieczność telefonicznego umó-
wienia wizyty nie dotyczy:

1) spraw dotyczących ewidencji 
działalności gospodarczej prowadzo-
nych przez Wydział Rozwoju Miasta 
i  Funduszy Zewnętrznych przy ul. Or-
miańskiej 11, parter, p. 3a,

2) wizyt osób bezpośrednio związa-
nych z  realizacją inwestycji prowadzo-
nych przez Wydział Inwestycji Miejskich 
i  Zamówień Publicznych oraz Wydział 
Rozwoju Miasta i  Funduszy Zewnętrz-
nych usytuowanych przy ul. Ormiańskiej 
11 (kierownik budowy, inspektor nad-
zoru, projektanci, przedstawiciel Wyko-
nawcy itp.),

3) składania ofert oraz innych do-
kumentów wymaganych w  postę-
powaniach o  udzielenie zamówień 
publicznych,

4) zgłoszenia zgonu,

5) składania operatów technicznych 
przez geodetów w  Wydziale Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami zlokali-
zowanym przy ul. Kołłątaja 1,

6) decyzji na sprowadzenie zwłok 
i  szczątków ludzkich wydawanych 
przez Wydział Gospodarki Komunalnej 
i  Ochrony Środowiska zlokalizowany 
przez ul. Partyzantów 10,

7) zgłoszenia utraty dowodu osobi-
stego w Wydziale Spraw Obywatelskich 
i  Zarządzania Kryzysowego przy ul. Ry-
nek Wielki 13 (oficyna ratusza – wejście 
od strony Rynku Solnego),

8) spraw dotyczących Karty Dużej 
Rodziny prowadzonych przez Wydział 
Spraw Obywatelskich 

i  Zarządzania Kryzysowego przy ul. 
Rynek Wielki 13 (oficyna ratusza – wej-
ście od strony Rynku Solnego),

9) spraw z zakresu ewidencji ludno-
ści prowadzonych przez Wydział Spraw 
Obywatelskich 

i  Zarządzania Kryzysowego przy ul. 
Rynek Wielki 13 (oficyna ratusza – wej-
ście od strony Rynku Solnego).

Konieczność telefonicznego umó-
wienia wizyty nie dotyczy również skła-
dania korespondencji kierowanej do 
Urzędu Miasta Zamość za pośrednic-
twem Biura Obsługi Interesanta znajdu-
jącego się w ratuszu przy ul. Rynek Wiel-
ki 13.

Korespondencję do Urzędu Miasta 
Zamość można składać w  urnach / po-
jemnikach usytuowanych w  następują-
cych lokalizacjach:

- przy ul. Rynek Wielki 13 – w Biurze 
Obsługi Interesanta w  ratuszu - z  wyłą-
czeniem wniosków 

o  rejestrację pojazdów kierowa-
nych do Wydziału Ewidencji Kierowców 
i Pojazdów,

- przy ul Partyzantów 10 – wyłącznie 
w  zakresie spraw kierowanych do Wy-
działu Ewidencji Kierowców i  Pojazdów 
(z wyjątkiem wniosków o rejestrację po-
jazdów), Wydziału Organizacyjno-Ad-
ministracyjnego, Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i  Ochrony Środowiska, Wy-
działu Oświaty.

Zaleca się dołączenie numeru tele-
fonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej 
komunikacji 

z wnioskodawcą.

Interesanci proszeni są o  zachowa-
nie bezpiecznych odległości od innych 
osób, a także o dezynfekcję rąk oraz za-
krywanie ust i nosa.

Osoby mające problemy z  porusza-
niem się proszone są o  przekazanie tej 
informacji w momencie rezerwacji wizy-
ty w celu ułatwienia właściwej obsługi.

Zamknięte dla interesantów zosta-
je wejście do budynku ratusza od stro-
ny Rynku Solnego. Z  wejścia od   scho-
dów na Rynku Wielkim korzystać mo-
gą wyłącznie interesanci Urzędu Stanu 
Cywilnego po wcześniejszym umówie-
niu wizyty oraz osoby zgłaszające zgon, 
w przypadku których wcześniejsze umó-
wienie wizyty nie jest wymagane.

Do odwołania wstrzymane są przy-
jęcia interesantów przez Prezydenta 
Miasta Zamość oraz Zastępcę Prezyden-
ta Miasta Zamość, które odbywały się 
w każdy wtorek.

Kasy Urzędu Miasta Zamość pozo-
stają zamknięte do odwołania.

Wnioski i dokumenty niezbędne do 
załatwienia spraw w Urzędzie Miasta Za-
mość, właściwe dla danego wydziału są 
do pobrania na stronie internetowej ht-
tps://umzamosc.bip.lubelskie.pl w  za-
kładce Struktura organizacyjna   Wydzia-
ły – Więcej informacji,

Dodatkowe komunikaty Urzędu Sta-
nu Cywilnego, Wydziału Ewidencji Kie-
rowców i  Pojazdów oraz Wydziału Roz-
woju Miasta i  Funduszy Zewnętrznych 
dotyczący ewidencji działalności go-
spodarczej oraz Wydziału Finansowego 
znajdują się w dalszej części komunikatu.

KOMUNIKAT  
URZĘDU STANU CYWILNEGO

Zgłoszenia zgonu, bez wcześniej-
szego umówienia wizyty, można doko-
nać w  siedzibie Urzędu Stanu Cywilne-
go w Zamościu, ul. Rynek Wielki 13 (Ra-
tusz) w  godz. 7:30 – 14:00 (wtorek 8:00 
– 14:00). Wejście do USC tylko od strony 
Rynku Wielkiego (Ratusz - główne wej-
ście po schodach). Informacje w  spra-
wie zgłoszenia zgonu udzielane są pod 
nr tel. 84 677 23 57.

Ogranicza się bezpośrednią obsłu-
gę interesantów w sprawach wydawania 
odpisów aktów stanu cywilnego. Wnio-
ski można składać: do urny znajdującej 
się w  Biurze Obsługi Interesanta ul. Ry-
nek Wielki 13, za pośrednictwem platfor-
my e-Puap, pocztą na adres: Urząd Stanu 
Cywilnego w Zamościu, ul. Rynek Wielki 
13, 22-400 Zamość. Wszelkie informacje 
w  sprawach wydawania odpisów pod 
numerem 84 53 003 61.

Wszystkie inne sprawy załatwia-
ne są po wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu wizyty pod numerem telefo-
nu w sprawach:

- urodzenia – 84 677 24 23

- małżeństwa – 84 530 03 61

Zgłoszenia urodzenia można doko-
nać także za pośrednictwem platformy 
e-Puap (termin 21 dni od dnia sporzą-
dzenia karty urodzenia).

Nadal obowiązuje zawieszenie dy-
żurów w soboty w sprawach zgłoszenia 
zgonu.

KOMUNIKAT WYDZIAŁU EWIDENCJI  
KIEROWCÓW I POJAZDÓW

Telefoniczna rejestracja wizyt do 
Wydziału Ewidencji Kierowców i  Po-
jazdów będzie prowadzona w  godzi-
nach 9.00-11.30 pod numerem telefonu: 
84 638 21 46. Pracownik prowadzący za-
pisy nie udziela informacji w  sprawach 
merytorycznych. Informacje te można 
uzyskać pod numerami telefonów: ewi-
dencja kierowców: 84  638 21 52, 84 67 
72  375, 84 67 72  459; ewidencja pojaz-
dów: 84 67 72  372, 84 67 72  373, 84 67 
72  374; krajowy transport drogowy 84 
67 72 462.

Prosimy o  zgłaszanie się na umó-
wioną wizytę nie wcześniej niż 5 minut 
przed wyznaczonym terminem i  zgła-
szanie swojej obecności pracowniko-
wi odpowiadającemu za terminową ob-
sługę interesantów wydziałów zlokali-
zowanych w  budynku. Klienci proszeni 
są o zachowanie bezpiecznych odległo-
ści od innych osób, a  także o dezynfek-
cję rąk oraz zakrywanie ust i nosa. Oso-
by niepełnosprawne ruchowo proszone 
są o  zgłoszenie informacji o  swojej nie-
pełnosprawności w momencie rezerwa-
cji wizyty w celu ułatwienia dostępu do 
usługi.

Prosimy o  wcześniejsze przygoto-
wanie stosownych dokumentów i  wy-
pełnienie odpowiedniego wniosku. 
Wnioski można pobrać ze strony BIP 
Wydziału lub z  wyznaczonego miejsca 
w  przedsionku budynku. Opłat można 
dokonać w kasie znajdującej się na par-
terze budynku przy ul Partyzantów 10 
lub przelewem na konto Urzędu Miasta 
Zamość: 56 1020 5356 0000 1602 0007 
6877.

Status dokumentu (prawo jazdy, do-
wód rejestracyjny) można sprawdzić na 
stronach internetowych: www.info-car/
dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.
html oraz www.info-car/prawo-jazdy/
sprawdz-status.html

W sprawach nie wymagających oso-
bistego stawiennictwa istnieje możli-
wość skorzystania z  urny ustawionej 
w  budynku bez konieczności oczeki-
wania w kolejce lub w siedzibie BOI: Ry-
nek Wielki 13.Dokumenty można tak-
że przesłać za pośrednictwem opera-
tora pocztowego na adres: WEKiP UM 
Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Za-
mość.   Można także skorzystać z  elek-
tronicznej Platformy Usług Administra-
cji Publicznej – ePUAP. Stosowne wnio-
ski można pobrać w wyznaczonym miej-
scu przed wejściem do Wydziału lub ze 
strony internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej UM Zamość.

UWAGA! Czynność  rejestracji po-
jazdu  wymaga obecności właściciela 
pojazdu lub ustanowionego przez niego 
pełnomocnika.

Jedną z  usług nie wymagających 
obecności Interesantów w  Wydziale 
jest zgłoszenie  nabycia lub zbycia po-
jazdu. Do podpisanego własnoręcznie 
wniosku (Wniosek o rejestrację – czaso-
wą rejestrację, wyrejestrowanie i zawia-
domienie o nabyciu/zbyciu pojazdu) na-
leży dołączyć kopie dokumentów po-
twierdzających nabycie/zbycie pojaz-
dów.  (UWAGA! WEKiP nie przyjmuje 
ww. zgłoszeń nabycia/zbycia pojaz-
du drogą mailową!). Zgłoszenie to jest 
bezpłatne. Aby odebrać dowód reje-
stracyjny  i ew. kartę pojazdu (jeżeli zo-
stała złożona w trakcie rejestracji pojaz-
du),  też nie ma konieczności stania 
w kolejce. Wystarczy wrzucić do naszej 
urny (umieszczone w kopercie) lub przy-
słać za pośrednictwem operatora pocz-
towego na adres WEKiP UM Zamość, ul. 
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość otrzy-
mane podczas rejestracji pojazdu  po-
zwolenie czasowe. Decyzje o  rejestra-
cji pojazdów wraz z dowodami rejestra-
cyjnymi (i  ew. kartami pojazdów) będą 
wysyłane drogą pocztową na wskaza-
ny przez Państwa w przesyłce z pozwo-
leniem czasowym adres lub przekaza-
ne w siedzibie wydziału w ustalonym te-
lefonicznie lub mailowo terminie. W ce-
lu sprawnej komunikacji prosimy o  po-
dawanie numeru telefonu oraz adresu 
mailowego.

Za pośrednictwem wrzutu do urny 
nie przyjmujemy wniosków o rejestrację 
pojazdów!

Jednocześnie informujemy, że od 
dnia wejścia w  życie Ustawy z  dnia 31 
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych oraz niektórych innych ustaw, 

do dnia 31 grudnia 2020 r. wydłuża się 
do 180 dni terminy obowiązku rejestra-
cji pojazdu, niebędącego nowym pojaz-
dem, sprowadzonego z terytorium pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej 
nie później niż 30 dni przed dniem wej-
ścia w życie ww. ustawy oraz zgłoszenia 
nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowane-
go nabytego lub zbytego nie później niż 
30 dni przed dniem wejścia w życie ww. 
ustawy.

 

KOMUNIKAT WYDZIAŁU  
ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY  
ZEWNĘTRZNYCH DOTYCZĄCY  

EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ

Składanie wniosków o  wpis, zawie-
szenie, zmianę, wznowienie, jak rów-
nież trwałe zaprzestanie wykonywania 
działalności gospodarczej przedsiębior-
ca może dokonać bezpośrednio na stro-
nie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.
engine/ posiadając profil zaufany lub 
podpis elektroniczny. Osoby nie mające 
w/w  uprawnień proszone są o  kontakt 
z  Ewidencją Działalności Gospodarczej 
pod nr tel. 84 6772443.

Przypominamy, że wniosek, w szcze-
gólności w  zakresie daty rozpoczęcia, 
zawieszenia, wznowienia, zakończenia 
może być złożony w  DOWOLNYM TER-
MINIE. Taki wniosek można złożyć tak-
że po ustaniu pandemii lub innych prze-
szkód tj. choroba.

Wnioski do CEIDG mogą być rów-
nież wysłane pocztą na adres Urzędu 
Miasta Zamość (w takim przypadku pod-
pis wnioskodawcy musi być poświad-
czony przez notariusza).

 

KOMUNIKAT  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Proszę, w  miarę możliwości, o  zała-
twianie spraw urzędowych, wchodzą-
cych w zakres działania Wydziału Finan-
sowego drogą elektroniczną (za pośred-
nictwem poczty elektronicznej: finan-
sowy@zamosc.pl), pocztą tradycyjną, 
poprzez składanie dokumentów w  Biu-
rze Obsługi Interesanta lub telefonicz-
nie, pod nr tel.:

- sekretariat Wydziału Finansowego: 
(84) 67-72-400,

- w  sprawie podatku od nierucho-
mości, rolnego, leśnego od osób praw-
nych: (84) 67-72-407, (84) 67-72-394,

- w  sprawie podatku od nierucho-
mości, rolnego, leśnego od osób fizycz-
nych: (84) 67-72-409, (84) 67-72-458, 
(84)67-72-406, informacja o  płatno-
ściach: (84 )67-72-413,

- w  sprawie podatku od środków 
transportowych: (84) 67-72-412,

- w sprawie opłat za odpady komu-
nalne: (84) 67-72-395, (84) 67-72-317,

- w  sprawie opłaty skarbowej: (84) 
67-72-412,

-w  sprawie opłat za użytkowanie 
wieczyste, dzierżawę, opłat przekształ-
ceniowych: (84) 67 72 309.

W  przypadku konieczności oso-
bistego załatwienia sprawy, będzie to 
możliwe po uprzednim telefonicznym 
umówieniu terminu spotkania.

W  celu ograniczenia gromadzenia 
się osób wszelkich płatności należy do-
konywać bezgotówkowo (na  wskaza-
ne w  decyzjach podatkowych indywi-
dualne numery rachunków bankowych 
bądź numery rachunków dostępne na 
stronie https://umzamosc.bip.lubelskie.
pl/) lub poprzez skorzystanie z  opłato-
matu (usytuowanego w  Biurze Obsługi 
Interesanta).

Kasy Urzędu Miasta Zamość 
 pozostają zamknięte do odwołania.

KORONAzmiany na mieścieKORONAzmiany na mieście





Opieczętowana własnośćOpieczętowana własność

Rowerem do pracyRowerem do pracy

Opętany skrzypekOpętany skrzypek

Okiem AleksandryOkiem Aleksandry

Graficzne znaki własnościowe nano-
szone są głównie na książki. Wska-
zują na pochodzenie zbiorów oraz 

ich posiadacza. Umieszczane są zazwyczaj 
w  miejscach umownych. Pokazują niekiedy 
„wędrówkę” książki.

Każda biblioteka posiada wiele dokumen-
tów, na których widnieją znaki własnościowe. 
Począwszy od podstawowego księgozbioru, 
przez dary od czytelników, na zbiorach specjal-
nych skończywszy. Graficzny znak własnościo-
wy stanowi przyczynek do badań nad książką, 
właścicielem w  świetle posiadanego księgo-
zbioru oraz wytwórcą samego znaku.

Wśród znaków własnościowych wyodręb-
nić należy:

• zapisy własnościowe, sygnujące nazwi-
sko właściciela lub instytucję;

• wskazujące właściciela (narracyjne);

• zapisy dedykacyjne;

• pieczątki;

• ekslibrisy i superekslibrisy (odciskane na 
oprawach lub naklejane).

Zagadnieniem znaków własnościowych 
zajmowało się wielu badaczy i  uczonych. Te-
mat wciąż jest eksplorowanych, również na 
bazie współczesnych kolekcji prywatnych. 
Warto przy okazji ponowić apele badaczy, 
by nie przekreślać nieaktualnych już pieczą-
tek, tylko odnotować przy nich uwagę o  ich 
dezaktualizacji.

Prezentujemy kilka wybranych zna-
ków własnościowych ze zbiorów Książnicy 
Zamojskiej. 

Piotr Piela 
Książnica Zamojska

W Zamościu ruszyła akcja pod ha-
słem „Do pracy jeżdżę rowe-
rem”. Jej organizatorzy – Mia-

sto Zamość oraz Stowarzyszenie Pomo-
cy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok 
za krokiem w  Zamościu”, zachęcają 
mieszkańców do podróżowania do pra-
cy jednośladem i promowania zdrowe-
go i aktywnego trybu życia.

„Drodzy Mieszkańcy zapraszamy was 
bardzo serdecznie do udziału w akcji – „Do 
pracy jeżdżę rowerem!. Październik jest ide-
alnym miesiącem do zmiany nawyków 
transportowych. Mamy piękne trasy rowero-
we, stojaki na rowery są niemal przed każdą 
instytucją/firmą więc czemu nie?” – przeko-
nują pomysłodawcy inicjatywy.

W  ostatnim czasie, w  różnych punk-
tach Zamościa pojawiło się 20 rowe-
rów.  Zostały one pomalowane w  kolo-
rach herbu miasta i przyozdobione kwia-
tami. Rowery te stanowią nie tylko ozdo-
bę, ale mają też przypominać i  zachęcać 
do udziału w akcji.

Na Facebooku można dołączyć do 
wydarzenia  „Do pracy jeżdżę rowerem!”. 
Będą się tam pojawiały ciekawostki i infor-
macje o zaletach jazdy na rowerze. Miasto 
zachęca także do przesyłania swoich zdjęć 
na rowerach. Najlepsze zostaną opubliko-
wane w kalendarzu miejskim.

■

W  kolejnych miej-
scowościach na-
szego regionu po-

jawiają się tzw. „Serca na 
nakrętki”. Do pojemników 
tych można wrzucać  pla-
stikowe nakrętki z butelek 
PET, które posłużą cłom 
charytatywnym. Ostatnio 
nakrętkomat w  kształcie 
serca stanął na rynku Miej-
skim w Szczebrzeszynie.  

7 października br. 
czerwone serce ustawio-
ne zostało na Placu Tade-

usza Kościuszki, przy bu-
dynku Urzędu Miejskiego 
w  Szczebrzeszynie. Pojem-
nik w  kształcie serca prze-
znaczony do gromadze-
nia  plastikowych nakrętek 
zakupiła gmina. Inicjaty-
wa nakrętkomatu wesprze 
recykling w  Gminie Szcze-
brzeszyn oraz wspomoże 
akcje charytatywne. Usta-
wienie pojemnika to po-
mysł radnej Moniki Nizio, 
do której zwrócili się miesz-
kańcy gminy.

Kolejny bohater wyjęty z  Leśmia-
nowskiej twórczości ma swoją rzeź-
bę w Zamościu.

W  czwartek (8.10) pod Parkiem 
Miejskim pojawił się i zasiadł na stałe 
w bramie głównej uroczy Pan – Skrzy-
pek Opętany – bohater dramatu Bole-
sława Leśmiana.

Autorem pięknej rzeźby, która 
powstała na pamiątkę 45. Zamojskie-

go Lata Teatralnego jest Bartłomiej 
Sęczawa.

Oficjalne odsłonięcie rzeźby pla-
nowane jest 17 października o godzi-
nie 16.00.

„Róbcie selfie z pięknym skrzypkiem 
i  oznaczajcie nas w  relacji” – zachęca 
Zamojski Dom Kultury

■
 Bartłomiej Sęczawa

30 września w budynku MDK w Za-
mościu odbył się wernisaż foto-
grafii Aleksandry Nowosad uczen-
nicy Liceum Plastycznego im. Ber-
narda Morando w Zamościu z pra-
cowni Pana Pawła Malczenki.

Wydarzenie przygotowano 
w  ramach innowacji pedagogicz-
nej „Wędrująca wystawa”, która re-
alizowana jest przy współpracy 
PLSP im. Bernarda Morando i MDK 
w Zamościu.

Aleksandra Nowosad w swoich 
zdjęciach stara się uchwycić „Ten 

Moment”, w  którym z  pozoru nie-
związane ze sobą przedmioty, lu-
dzie, zwierzęta i wszystkie inne ele-
menty naszego otoczenia tworzą 
jedną niepowtarzalną kompozy-
cję. Można by powiedzieć, że ktoś 
ustawiał przechodniów lub inge-
rował w  sfotografowaną rzeczywi-
stość Ola doskonale wyczuwa mo-
ment, w którym powinna nacisnąć 
spust migawki, świetnie radzi so-
bie z  kompozycją. Intuicyjnie do-
biera środki wyrazu fotograficzne-
go. Jak sama mówi: „W swoich zdję-
ciach starałam się zatrzymać ulot-

ną chwilę. Czasami warto zwrócić 
uwagę na szczegóły”. Fotografie 
Aleksandry Nowosad zachęcają od-
biorcę do wnikliwej analizy. Przed-
stawiają sytuacje, które w  więk-
szości uciekają nam bezpowrotnie 
niezauważone. Autorka daje nam 
możliwość zatrzymania się na chwi-
lę, a  to w  dzisiejszych czasach jest 
ogromną  wartością.

Wystawę można oglądać do 
końca października w MDK Zamość 
(ul. Kamienna 20).

■

Więcej sercWięcej serc



SPRZEDAM
Dom 200 m2 z budynkami gospodar-

czymi na 200-arowej działce w Jaro-
sławcu. Tel. 512 890 120

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

Tel. 795 949 510

Działka z budynkami. 
 Tel. 602 362 609

Sprzedam łąkę 0,69 ha. (0,58 przel.) 
w Jarosławcu. Tel. 786 012 542

Mieszkanie 2 pokoje, ul. Peowiaków. 
Tel. 504 705 141

Dom w Łabuniach z budynkami go-
spodarczymi i 1,6 ha pola. Tel. 510 

712 119

3 działki rolno-budowlane o pow. 
0,31ha  0,21ha i 0,02 ha z dom-

kiem 30m2 ogrodzona płotem. Tel. 
515 796 951

Działkę Zamość- ul. Starowiejska. Tel. 
914 831 147

Dom mieszkalny, 3 kondygnacje, 
wszystkie media z działką 20 ar na 

Roztoczu. Tel. 504 569 363

Mieszkanie M2.  
Tel. 600 790 097

Mieszkanie Zamość-osiedle Lege Ar-
tis 53,2 m2. Tel. 502 147 886

Działka rolna 4 ha, 10 km od Zamo-
ścia. Tel. 786 012 542

Działka uzbrojona do zabudowy 0,80 
ha, Zubowice. Tel. 501 220 199

Siedlisko 30 arów +budynek go-
spodarczy, Kol. Sitaniec. Tel. 84 61-

669-62

Sprzedam 1 ha łąki, Horyszów Polski. 
Tel. 84 62 732 40

Działka budowlana 10,5 ar w Zamo-
ściu, ul. Partyzantów (2-ga linia za-

budowy). Tel. 602 802 212

Sprzedam działkę, Zamość, ul. Staro-
wiejska. Tel. 914 831 147

Sprzedam kawalerkę, Zamość. Tel. 
782 256 537

Sprzedam siedlisko z budynkami 0,60 
ha, siedlisko z budynkami 0,50 ha, 

ziemię orną 1,05 ha, ziemię orną 0,75 
ha, las 0,50 ha. Tel 84 639 55 39

Działka bud. 16 ar, ul. Monopolo-
wa w Zwierzyńcu, c. 120 tys. Zł. Tel. 

508 414 501

Pole o pow. 2,39 ha, Ministrowka, gm. 
Miączyn. Tel. 797 457 512

Sprzedam działkę 26 arów, ul. Dzieci 
Zamojszczyzny. Tel. 514 509 091

Sprzedam działkę budowlaną 22 ary, 
ul Włościaska. Tel. 514 509 091

Sprzedam pole orne – 82 ary (III klasa 
bonit.) w Rozłopach, cena wolnoryn-

kowa. Tel. 693 531 174

Sprzedam garaż na Szopinku – Hru-
bieszowska. Tel. 602 375 751

Dom + stodoła, działka 24 ary, woda 
z ujęcia, prąd. Na Roztoczu. Tel 508 

874 307

Dom piętrowy na działce 15-arowej, 
wykończony, do zamieszkania, Pło-

skie. Tel. 607 934 520

Sprzedam mieszkanie 62 m na 2 pię-
trze bezczynszowe umeblowane na 

nowym osiedlu. Tel. 881 600 406

1 ha, Horyszów Polski. Tel. 84 62 
732 40

Działka 22 ary Chomęciska Małe. 
Wszystkie media. Wydane warunki 

zabudowy. 60000 zł. Tel. 531362025

Dom, stodoła, obora, działka 1,68 ha. 
Anielpol 22, 22-310 Krasiczyn. Tel. 

511 797 664

Garaż z kanałem, ul. 1 - maja, 18 m². 
Tel. 792 516 055

Mieszkanie 54m² w Zamościu, parter, 
ul. Peowiaków. Tel. 608 381 574

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

Krasnobród. Tel. 696 815 510 

Działka 700 m², bud. Centrum Zamo-
ścia, uzbrojona. Tel. 509 945 093

Działka bud. 18 arów, Zamość Osie-
dle Królewskie, ul. Batorego. Tel. 

664 334 746

Działka bud. 20 arów, Wólka Panień-
ska. Tel. 502 226 573

Sprzedam parter domu, Zamość, ul. 
Waryńskiego, 210 tys. zł. Tel. 604 

333 646

Domek letni góralski na ogrodzo-
nej działce w Krasnobrodzie. tel. 

602 189 760

Dom z budynkami gospodarczymi. 
Tel. 662 547 449

Działkę rolną o pow. 3 ha, położona 
przy asfaltowej drodze gminnej w 

miejscowości Płoskie. Tel. 504 562 058

Do sprzedania: Działka w Sitaniec Bło-
nie 435 z dwoma domami jeden z 

nich zamieszkalny, drugi w stanie su-
rowym oraz z czterema oddzielnymi 
działkami o łącznej powierzchni 4,31 
ha. Kontakt: annakiszczak3@gmail.com

KUPIĘ
Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe do re-

montu na os. Zamoyskiego/Wyszyń-
skiego. Tel. 508 659 725 

Mieszkanie kupię do 50m2 na 
Orzeszkowej lub Peowiaków może 

być do remontu. Tel. 668 897 228 

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powy-
żej 60m2 w okolicach Wyszyńskiego 

w Zamościu. Tel. 782 324 831

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powy-
żej 60m2 w Zamościu w okolicach ul 

Wyszyńskiego. Tel. 782 324 831

Kupię mieszkanie w Zamościu. Jeden 
lub dwa pokoje. tel. 516 877 739

Kupię pole w Gminie Zamość. Tel. 602 
463 784

Kupię domek wraz z działką do za-
mieszkania w Zamościu lub okolicy, 

cena do 80 tys., ewentualnie mieszka-
nie. Tel. 739 409 674

Kupię siedlisko, działkę, pole na Roz-
toczu. Tel. 601 206 529

Mieszkanie w okolicach ul. Orzesz-
kowej w Zamościu (do 40 m²). Tel. 

501 055 957

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

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

Kupię małą działkę rekreacyjną albo 
ogródek działkowy - Zamość i okoli-

ce. Tel. 793 061 934

WYNAJMĘ 
Do wynajęcia od 1 X 2020 ładna ume-

blowana kawalerka przy ul. Orzesz-
kowej, cena najmu – 1100 (do nego-
cjacji) +media, czynsz płaci właściciel, 
wymagana kaucja 1000 zł. Tel. 602 
802 212

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

609 204 222

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

662 475 848 

Wynajmę M3. Tel. 514 933 974

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

Tel. 608 646 753

Stancja dla pracujących w Zamościu. 
Tel. 733 852 208

Garaż przy Sikorskiego. Tel. 533 
556 556

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

obok Hop Stop. Tel. 697 062 609

Zamość. Do wynajmu kawalerka 
33m2, Peowiaków, umeblowana. Tel. 

84 627 52 78

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

mościa. Tel. 501 014 692 

Wynajmę tanio zadbaną, umeblo-
waną kawalerkę 30m2, ul. Orzesz-

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

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

ZUS, tel. 600 265 531 (po 15:30)

Stancja dla uczennic. Tel. 510 518 559

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

osoby samotnej. Tel. 533 939 3030

ZAMIENIĘ
Mieszkanie 45m2, I p. ul. Orzeszko-

wej, po remoncie, 3 pok. Zamie-
nię na większe 55-65 m2 w okolicach 
ul. Orzeszkowej. Tel. 508 874 307 lub 
506 571 438

Zamienię mieszkanie 45m2 piętro 1, 
ulica Orzeszkowej, po remoncie na 

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

Zamienię 26m -parter na podobne 
z balkonem - 1 p. lub parter Plan-

ty, Ciepła, Orzeszkowa tel. 515 787 262 
Zamienię mieszkanie czynszowe w Za-
mościu, 46 m² na podobne. Tel. 501 
617 630

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

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 115 tys. zl

• Mieszkanie  M3 Zamość ul. Pe-
owiaków parter, cena 235 tys. zł.

• Mieszkanie  M4 Zamość ul. Oboź-
na parter, cena 275 tys. zł.

• Działka budowlana w Adamowie 
0,10 ha, cena 72 tys. zl.

• Lokal mieszkalny Zamość ul. 
Sienkiewicza 79 m2 cena 250 
tys. zł.

• Mieszkanie  w Bodaczowie, pię-

tro pierwsze,  39 m2 cena 105 
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 285 tys. zł

• Nowy dom w Krasnobrodzie 
działka 0,07ha, cena 350 tys.zł.

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

NIERUCHOMOśCI

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

tel. 690 400 599

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

mailto:annakiszczak3@gmail.com
http://www.absolutio.pl/


 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

 667 513 777

Toyota Yaris Verso 1,3 B, dobry 
stan, c. 12.700 , Zamość. Tel. 505 

987 592

Pług 4-skibowy, używany, c. 1500 zł. 
Tel. 505 338 130

Agregat ścierniskowy, szer. 1.8, rok 
budowy 2019, c. 5000 zł. Tel. 505 

338 130

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy. 
Tel. 511 758 898

Części do samochodu Kamaz, nowe i 
używane. Tel. 602 180 912

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

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

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

Dacia Sandero 2014 rok, przebieg 
35 tysięcy km, cena 14 tys zł. Tel. 

604 333 646

Zamienię przyczepkę ,,BRUNUS’’ au-
stria za wóz platformę. Przyczep-

ka mocna bez dokumentów. Urzą-
dzenie do załadunku bel słomy. Tel. 
515 796 951

Motocykl Suzuki SV 650N, rok 
2002, CE na 5700zł, przebieg 

44tys. Tel. 500 582 289

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

Dwa koła 13 cali, cena 110 zł za oba. 
Tel. 84 63 865 45

Opona 16 cali do trakcji konnej cena 
50 zł. Tel. 84 63 865 45

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

Betoniarka czerwona-200 l. Tel. 515 
796 951

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

Prasa kostka. Tel. 61 669 62

Rozrzutnik obornika 1 os. 2,5 t. 
Tel. 61 669 62

Rozstrząsacz karuzelowy. Tel. 61 
669 62

Przetrząsarka taśmowa. Tel. 61 
669 62

Romet (Komar 3), rok 1988, zareje-
strowany, sprawny technicznie. Tel. 

660 358 211

Sprzedam motocykl Panomia 250, 
1965 r., z papierami, jeden właści-

ciel. Tel. 660 358 211

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

Szukam pracy- mam orzeczenie o niepeł-
nosprawnoći-zawodowe-prawo jazdy 

kat. B.T.C. lub w ochronie. Tel. 501 364 658

Szukam pracy - układanie płytek, malowa-
nie. Tel. 697 623 251

Mam 65 lat. Poszukuję pracy w charakte-
rze opiekunki. Tel. 515 954 612

Zaopiekuję się osobą samotną, chodzącą, 
w swoim domu. Tel. 501 014 692

Szukam pracy jako sprzątaczka lub opie-
kunka do dzieci. Tel. 603 266 832

PRACA

SPRZEDAM
SPłyty winylowe, stan idealny. Za-

mość. Tel. 730 348 950

Wózek ręczny do roweru, duży, to-
warowy, cena 450 zł. Tel. 84 

638 65 45

Kanapa 2-osobowa w bardzo dobrym 
stanie, c. 200 zł. Tel. 697 623 251

Gilotyna ęczna do cięcia blach, c. 220 
zł. Tel. 84 638 65 45

Akordeon Weltmwister Meteor 72 
basy, stan bdb., bordo. Tel. 505 

987 592

Sztucer BSA angielski, kal. 7x65. Tel. 
604 281 010

Dryling niemiecki, kal. 7x65. Tel. 604 
281 010

Knijówka czeska z wym. Lut., kal. 30-
06. Tel. 604 281 010

Kurkówka szwedzka, kal. 12x70. Tel. 
604 281 010

Maszyna do szycia Singer, tanio. Tel. 
662 036 198

Telewizor mały Medion, tanio. Tel. 
662 036 198

Rower dziecinny Bmx do lat 10, stan 
dobry, cena 50 zł, maszyna do szycia 

z lat 60-tych. Cena 100 zł, felga samo-
chodowa 15 RT 60,4x100 1 szt cena 60 
zł, namiot niemiecki 4-osobowy cena 
100 zł, wasąg na wóz konny cena 200 
zł. Tel. 519 106 797

Ziemniaki odmiana Quenne Anne 
(Królowa Anna). 100 zł za 100 kg. 

Tel. 790 888 846

Jodła, świerki do wycięcia. Tel. 693 
124 585

Keybord Yamacha YTP-255 stan bar-
dzo dobry do pianina jest sto-

jak+uchwyt na nuty cena 375 zł, 

sprzedam rolki firmy FILS stan bar-
dzo dobry cena 70 zł, rakieta do tenisa 
Dunlop 2006 żółto-czarna cena 45 zł. 
Tel. 791 137 235

Sprzedam ziemniaki odmiana Vineta, 
okolice Zamościa. Tel. 501 958 347

Mało używane łóżko ortopedyczne. 
Tel. 512 764 363

Nowy laptop Asus E402Y, ekran 14, 
RAM 4GB, dysk 64 GB, 2 lata gwa-

rancji. Tel. 797 526 409

Stół drewniany i 4 krzesła, drewno na 
opał. Tel. 519 448 338

Mały kompresor na siłę+ przedłu-
żacz+ pistolet do malowania, 150 

zł całość. Tel. 516 898 477

Kinkiet mosiężny 150 zł. Tel. 516 
898 477

Czyste kasety audio 50 szt. Po 1zł/szt. 
I kasety wideo 50 szt po 1,50 zł/szt. 

Tel. 516 898 477

Nowe spodnie skórzane, czarne, r. 
176 cmx80 cm. Tel. 516 898 477

Drzwi wewnętrzne pełne i oszklone, 
nieużywane, szer. 74 cm 50 zł/szt. 

Tel. 516 898 477

Nokia 230 z klawiaturą, aparat przed-
ni i tylny, internet dual sim, 150 zł - 

do negocjacji. Tel. 505 635 746

Tanio sprzedam telewizor Sony 29 
cali. Tel. 791 385 008

Solidna brama używana, szer. 370 
cm, wys. 150 cm, bez słupków z 

furtką, Krasnobród. Tel. 574 235 637

Pralka ,,Frania”, cena 120 zł, łóżko po-
lowe rozkładane cena 40 zł. Tel. 84/ 

6 380 586

Wózek ogrodowy 2 koła większy. 
Tel. 602 362 609

Zestaw podtynkowy ,,Grohe” sedes 
cena razem 250 zł, bagażnik samo-

chodowy-300 zł, huśtawka metalowa-
-100zł, kuchenka gazowa 150 zł, pralka 
100zł. Tel. 84 63 85 908

Rower górski, koła 26”, szt. 2. Tel. 500 
529 023 

Rower damski, rama aluminiowa, 
koła 24”. Tel. 500 529 023 

Rower dziecięcy koła 21”, przerzutka. 
Tel. 500 529 023 

Rower dziecięcy do 10 lat, Pelikan + 2 
opony. Tel. 792 512 363 

Koła do Jubilata, przód 2 szt., tył 1 szt. 
Tel. 792 512 363

Waga uchylna, kasa fiskalna, słu-
chawki do uszu 300 zł, mate-

rac przeciwodleżynowy 80 zł. Tel. 501 
014 692

Sprzedam dwa foteliki samochodo-
we w bardzo dobrym stanie. Tel. 

505 084 635

ZWIERZĘTA
Sprzedam króliki hodowlane. Tel. 

792 184 243

Sprzedam budę z przedsionkiem na 
dużego psa. Tel. 600 443 398

Oddam w dobre ręce 4 miesięczne-
go burego kocurka, okolice 

Zamościa. Tel. 661 424 003

KUPIĘ
KPłyty winylowe.  

Tel. 607 187 807

Drzwi zewnętrzne używane w do-
brym stanie 80 cm, prawe. Tel. 668 

023 453

Odznaczenie PCK, kryształowe serce. 
Tel. 512 276 720

Szable, bagnety, odznaczenia, mone-
ty, srebra. Tel. 512  276 720

Narożnik, cena 185 zł. Tel. 579 
077 696

Kupię dwa fotele, krzesła z podłokiet-
nikami. Tel. 609 510 301

Kupię szafę 2-lub 3-drzwiową, komo-
dę, kolor jasny. Tel. 609 510 301

Kupię meble kuchenne. Tel. 609 
510 3011

INNE
Oddam kanapę bardzo dobry 

stan, wersalkę jednoosobową. 
Tel. 604 657 091

Potrzebuję mebli kuchennych, 
używanych. Za darmo lub za 

symboliczną opłatę. Tel. 84 538 
95 22

Różne

KUPIĘ  
ORZECHY 
WŁOSKIE 
  

505 545 928

Kawaler okolice Zamościa, 
40 lat, wyższe wykształce-

nie. Tel. 790 888 846

Komandos z 6-tej brygady 
powietrzno-desantowej 

(służyłem w czerwonych be-
retach), lat 52, zwiążę się na 
stałe z kobietą, która miesz-
ka na wsi, z dala od cywiliza-
cji. Tel. 507 530 822

TOWARZYSKIE

Profesjonalna oprawa muzyczna imprez  
z elementami muzyki na żywo 

 
TALIZMAN+34 

 662 355 243
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ZIEMNIAKI VINIETA  
 660 490 920



Rozwiązanie krzyżówki 
wraz z wyciętym kuponem 

#42, 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 
rozwiązanie krzyżówki #40: „Klepsy-
dra jest wiotka w pasie”, ufundowa-

ła „Księgarnia na Solnym”, mieszcząca się 
przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. Upominek 
otrzyma Pan Piotr Grzegószko. Gratulu-
jemy, książkę można odebrać w Redakcji - 
Staszica 35.

Wydawca:  
Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski

Adres do korespondencji:

Nowy Kurier Zamojski 
skrytka pocztowa 206 

22-400 Zamość 
redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy: 

Tomasz Krywionek 
ul. Staszica 35

reklama@kurierzamojski.pl 
 730 210 777 

www.kurierzamojski.pl
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