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MKS PADWA ZAMOŚĆ

46:20 (25:10)
MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec

Korona II Kielce 

1:1 (0:1)
K.S. HETMAN ZAMOŚĆ
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Krok 8:Krok 8:  Rozwój i promocja w Polsce Rozwój i promocja w Polsce 
Systemu Nauczania KierowanegoSystemu Nauczania Kierowanego

Ufając wiedzy i  doświadczeniu wy-
bitnej  lekarki  dr Zofii Kułakow-
skiej, Stowarzyszenie  zdecydowa-

ło o wyborze Nauczania Kierowanego ja-
ko wiodącej metody  wieloprofilowego 
usprawniania dzieci z  wczesnym uszko-
dzeniem mózgu. Autorem metody Na-
uczania Kierowanego był węgierski le-
karz i  nauczyciel, András Pető ( 1893-
1967). Słuszność tego wyboru potwier-
dzały badania nad plastycznością mó-
zgu i wiedza z zakresu neuropsychologii, 
neurofizjologii, etc , a  od początku XXI 
wieku koncepcja modelu biopsychospo-
łecznego niepełnosprawności, leżące-
go u  podstaw Międzynarodowej Klasy-
fikacji Funkcjonowania, Niepełnospraw-

ności i Zdrowia. Po uzyskaniu pod-
stawowej wiedzy z  zakresu Na-
uczania Kierowanego od specjali-
stów belgijskich, angielskich i  wę-
gierskich, pracownicy Stowarzysze-
nia-nie ustając w swoim doskonale-
niu zawodowym - jednocześnie roz-
poczęli organizację szkoleń (wykła-
dów i  warsztatów) dla zainteresowa-
nych osób z całej Polski. System Naucza-
nia Kierowanego był promowany na 
ogólnopolskich i  międzynarodowych 
konferencjach, których organizatorem, 
współorganizatorem lub uczestnikiem 
byli przedstawiciele Stowarzyszenia. 
Powstało ponad 30 publikacji, w  tym 
filmy instruktażowe

Działalność Ośrodka Reha-
bilitacyjno-Terapeutycz-
nego dla Dzieci Niepełno-
sprawnych  w Zamościu.

Formacja personelu w  Bel-
gii, Anglii i na Węgrzech. 

Działalność Ośrodka Reha-
bilitacji i  Terapii dla  Dzie-
ci Niepełnosprawnych 
w Biłgoraju.

Działalność Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Biłgoraju.

Wyróżnienie Stowarzysze-
nia w  I  edycji Konkursu na 
Obywatelską Inicjatywę 
Dziesięciolecia „Pro Publico 
Bono” (1989-1999) i  szereg 
innych. 

Działalność szkolenio-
wa i  wydawnicza (ogólno-
polskie i  międzynarodo-
we konferencje, szkolenia 
i warsztaty, publikacje, filmy 
instruktażowe).

Publikacje Stowarzyszenia o nauczaniu kierowanym

Sesja nauczania kierowanego

András Pető

PożegnaniePożegnanie
Nie żyje Leszek 

Łuczka, były 
radny Rady Mia-

sta Zamość  oraz je-
den z  najaktywniej-
szych  działaczy ho-
norowego krwio-
dawstwa w  naszym 
regionie.

Msza żałob-
na za zmarłego zo-
stała odprawiona 17 
października  o  godz. 
14:00 w  Kościele Ojców 
Redemptorystów. Ciało 
zostało złożone do gro-
bu na Cmentarzu Para-
fialnym w Zamościu.

Leszek Łuczka 
był radnym Rady Miasta 
Zamość  z  KWW Marci-
na Zamoyskiego przez 
dwie kadencje (2010- 
2014 i 2014- 2018). Przez 

trzy kadencje (2003-
2006, 2007- 2010, 2011-
2014) sprawował funk-
cję  Przewodniczącego 
Zarządu Osiedla Pro-
myk. Był także  honoro-
wym dawcą krwi i dzia-
łaczem Polskiego Czer-
wonego Krzyża.

„Dla ratowania 
zdrowia i  życia innych 
oddał 54 l krwi. Był jed-
nym z najaktywniejszych 
działaczy honorowe-
go krwiodawstwa w  na-
szym rejonie. Od 1990 
roku pełnił nieprzerwa-
nie funkcje Prezesa Klu-
bu HDK PCK przy OR PCK 
w  Zamościu. Poświęcał 
dużo czasu na promowa-
nie honorowego krwio-
dawstwa wśród młodzie-
ży. Jest założycielem Klu-
bu młodzieżowego HDK 

PCK przy ZSP Nr 3 w  Za-
mościu. Z jego inicjatywy 
nazwano rondo w  Za-
mościu im. Honorowych 
Dawców Krwi DNI HDK 
PCK. Społecznik, poma-
gał honorowym krwio-
dawcom i innym osobom 
potrzebującym wspar-
cia w  rozwiązaniu ich 
osobistych problemów. 
Współpracował z  Regio-
nalnym Centrum Krwio-
dawstwa w  organiza-
cji akcji poboru krwi, od-
powiadał na apele o po-
trzebie oddania krwi. Po-
mocny w  realizacji róż-
nych działań Oddziału 
Rejonowego PCK w  Za-
mościu. Zawsze chętny 
do działań społecznych 
i bardzo skuteczny w tym 
co robił” - tak wspomi-
nają Pana Leszka Przyja-
ciele z PCK w Zamościu.

Cegiełka „z Kościoła”Cegiełka „z Kościoła”
Człowiek pozbywa się ze swojego oto-

czenia wszystkiego tego, co uznaje za 
niepotrzebne. Bywa, że jest to rodzin-

ny album ze zdjęciami. „Bo ich już nie ma”. Na 
śmietnik trafiają listy, zdjęcia, książki z dedy-
kacją – „kochanemu wnukowi babcia”, kolek-
cje znaczków…

Zdarza się szczęśliwie – 
zwłaszcza w przypadku księgo-
zbiorów – że rodzina, świado-
ma wartości tegoż, przekazuje 
go zaprzyjaźnionej bibliotece.

W  jednej z  książek, wśród 
„rzeczy niepotrzebnych” – zna-
leźliśmy w  ostatnim czasie „ce-
giełkę”. Osobliwa to cegiełka, bo 
dotyczy Zamościa. Konkretnie 
budowy zamojskiego kościoła.

„Parafia istnieje od 1584 
r. W  r. 1588 została podniesiona do godności 
prepozytury. Przy parafii funkcjonował szpital 
i szkoła prowadzona przez ks. Jana Herbesta. Po 
wybudowaniu kolegiaty w Zamościu, tam prze-
niesiono parafię (r. 1600). W okresie międzywo-
jennym, w  związku z  dynamicznym rozwojem 
miasta, powstała konieczność stworzenia no-
wego ośrodka duszpasterskiego, co powierzo-
no w r. 1937 ks. Franciszkowi Zawiszy. W r. 1938 

rozpoczęto budowę kościoła i  zaczęto odpra-
wiać pierwsze nabożeństwa w  ukończonych 
podziemiach. Parafia została erygowana 31 XII 
1949 r., przez bpa lubelskiego Piotra Kałwę.

Obecny kościół parafialny, pw. Świętego 
Krzyża, został wybudowany w latach 1938-1946 

wg projektu Jerzego Siennic-
kiego. 10 XI 1946 r., poświęco-
ny przez ks. Franciszka Zawi-
szę. Dalsze prace wykończe-
niowe i budowlane były pro-
wadzone jeszcze przez szereg 
lat. Wieża kościelna powstała 
wg zmodernizowanego pro-
jektu inż. Tadeusza Witkow-
skiego. Prace budowlane przy 
niej zakończono w  r. 1978. 
Fronton kościoła ozdobiono 
kolumnadą, na której wspiera 

się obszerny balkon. 17 IX 1978 
r. kościół został konsekrowany przez bpa Bole-
sława Pylaka (zmieniono wezwanie kościoła ze 
Znalezienia Drzewa Krzyża Świętego na Krzyża 
Świętego).” – czytamy na stronie parafii.

W naszych zbiorach znajduje się obrazek – 
cegiełka na budowę Kościoła św. Krzyża.

Piotr Piela
Książnica Zamojska



W  poniedziałek, 12 
października na 
Placu Miejskim 

w  Szczebrzeszynie odby-
ło się poświęcenie wozów 
ratowniczo-gaśniczych 
Man TGM 13.290 4×4 BB, 
rok prod. 2020, zaku-
pionych przez   jednost-
ki OSP w  Niedzieliskach 
i Wielączy.

Koszt jednego samo-
chodu to 800 730,00zł. Środ-
ki własne: po 420 730,00zł 
(dla każdej z jednostek) do-
finansowanie z  Narodowe-
go Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej: po 350 000,00zł (dla 
każdej z  jednostek),Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej: po 30 000,00zł (dla 
każdej z jednostek).

Wozy zostały poświę-
cone przed Urzędem Miej-
skim w  Szczebrzeszynie, 
w  obecności władz samo-
rządowych na czele z  Bur-
mistrzem Szczebrzeszyna 

Henrykiem Matejem oraz 
Proboszczem Parafii św. Mi-
kołaja w  Szczebrzeszynie 
ks. Andrzejem Pikulą, stra-
żakami z  OSP Niedzieliska 
i Wielącza.

źródło: UGiM 
Szczebrzeszyn

Zamość na czerwonoZamość na czerwono

Nowe  wozy OSPNowe  wozy OSP

Od soboty, 17 października, 
rząd wprowadził nowe narzę-
dzia do walki z  koronawiru-

sem. Poszerzona została lista powia-
tów oznaczonych strefą czerwoną. 
Łącznie zakwalifikowały się na nią 
152 powiaty i  11 miast wojewódz-
kich. W województwie lubelskim do 
strefy czerwonej dołączyły: powiat 
janowski, lubelski, łęczyński, łukow-
ski, puławski, rycki, świdnicki, wło-
dawski, Chełm, Lublin oraz Zamość.

Jakie obostrzenia obowią-
zują w  strefie żółtej, a  jakie 
w czerwonej?

Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem 
powiatów ze strefy czerwonej):

• lokale gastronomiczne mogę być 
otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Za-
jęty może być co drugi stolik. Po 
godz. 21:00  wyłącznie możliwość 
zamówienia posiłków na wynos;

• ograniczenie liczba osób w  trans-
porcie publicznym – zajętych może 
być 50 proc. miejsc siedzących lub 
30 proc. liczby wszystkich miejsc;

• Od 19.10 – ograniczona liczba 
osób na weselach i  innych uro-

czystościach – max. 20 osób, bez 
możliwości zabawy tanecznej;

• w uroczystościach religijnych mo-
że uczestniczyć max. 1 osoba na 
4m2;

• w  zgromadzeniach publicznych 
może uczestniczyć max. 25 osób;

• w szkołach wyższych oraz ponad-
podstawowych obowiązuje na-
uczanie hybrydowe;

• wydarzenia sportowe bez udziału 
publiczności;

• w  wydarzeniach kulturalnych 
max. 25 proc. miejsc zajętych 
przez publiczność;

• zawieszona działalność basenów, 
aquaparków i siłowni.

Strefa czerwona:

• ograniczenie liczby osób w  pla-
cówkach handlowych - w  skle-
pach o  powierzchni do 100 m2 - 
5 osób na kasę, w sklepach o po-
wierzchni powyżej 100 m2 - 1 oso-
ba na 15 m2;

• od 19.10 - zakaz organizacji im-
prez okolicznościowych (wesela, 
konsolacje i inne);

• podczas uroczystości religijnych 

nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
• w  zgromadzeniach publicznych 

może uczestniczyć max. 10 osób;
• w szkołach wyższych oraz ponad-

podstawowych obowiązuje na-
uczanie w trybie zdalnym (z wyłą-
czeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie czerwonej obo-
wiązują takie same zasady bezpie-
czeństwa jak w strefie żółtej:

• lokale gastronomiczne mogę być 
otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Za-
jęty może być co drugi stolik. Po 
godz. 21:00  wyłącznie możliwość 
zamówienia posiłków na wynos;

• ograniczenie liczba osób w trans-
porcie publicznym – zajętych mo-
że być 50 proc. miejsc siedzących 
lub 30 proc. liczby wszystkich 
miejsc;

• wydarzenia sportowe bez udziału 
publiczności;

• w  wydarzeniach kulturalnych 
max. 25 proc. miejsc zajętych 
przez publiczność;

• zawieszona działalność basenów, 
aquaparków i siłowni. 

Źródło: www.gov.pl

Zamość znalazł się na 
26 miejscu w  rankin-
gu „Inwestycje samo-

rządowe 2017- 2019” przy-
gotowanym przez pismo 
„Wspólnota”.

Jak wynika z  zestawie-
nia, średnie wydatki inwe-
stycyjne per capita w latach 
2017-2019 wyniosły w  na-
szym mieście 1048, 6991 zł. 
Wcześniej (2015-2017 i 2016-
2018) Zamość zajmował od-

powiednio: 36 i 31 miejsce.

Autorzy opracowania 
wzięli pod uwagę całość 
wydatków majątkowych 
poniesionych w ciągu ostat-
nich trzech lat (w tym przy-
padku 2017–2019). W  ten 
sposób chcieli uniknąć du-
żych, chwilowych wahań 
wskaźnika będącego pod-
stawą rankingu.

Źródło: UM Zamość

Zamojskie Centrum Informacji Tu-
rystycznej i  Historycznej podsu-
mowało tegoroczny sezon tury-

styczny. Turystów, którzy odwiedzili Za-
mość było mniej niż rok temu- branża 
turystyczna krajowa i zagraniczna bole-
śnie odczuła skutki pandemii, co widać 
w statystykach.

W okresie od kwietnia do czerwca (kie-
dy obowiązywały surowe obostrzenia) 
ruch turystyczny w  Zamościu praktycz-
nie nie istniał. Zamojskie obiekty muzeal-
ne i  atrakcje turystyczne odnotowały du-
że spadki. W  miesiącach lipiec – wrzesień 
(kiedy obostrzenia były częściowo zniesio-
ne, a ruch turystyczny był odczuwalny) fre-
kwencja w  obiektach muzealnych i  atrak-
cjach turystycznych nieco się poprawiła 
i  średni spadek w  porównaniu do analo-
gicznego okresu roku 2019 wyniósł 22,63 
%.

Turyści najchętniej zwiedzali: Trasę 
Podziemną Oficyn Ratusza (lipiec- wrze-
sień 3816 os.), Taras Widokowy na Nadszań-
cu (lipiec- wrzesień 15999 os.), oraz Ogród 
Zoologiczny (lipiec- wrzesień 114  941 os.). 
W tym roku najchętniej Zamość odwiedza-
li mieszkańcy województw: mazowieckie-
go, lubelskiego, śląskiego, dolnośląskiego, 
wielkopolskiego, małopolskiego. Turyści 
zagraniczni przyjeżdżali do miasta z  Nie-
miec, Francji, Czech, Anglii i Hiszpanii.

Średni spadek turystyki w  mieście 
w porównaniu do roku ubiegłego w sezo-
nie 2020 (kwiecień – wrzesień) oszacowano 
na poziomie ok. 48 %. W roku bieżącym do 
atrakcji turystycznych, które nie były do-
stępne w ubiegłych latach dołączył Zespół 
Katedralny (Katedra, Muzeum Sakralne, In-
fułatka) oraz Synagoga.

– „Zdajemy sobie sprawę, że jest to zna-
czący spadek w  porównaniu z  latami ubie-
głymi, kiedy to corocznie odnotowywaliśmy 
wzrost ruchu turystycznego w mieście. Ma-
my jednak nadzieję, że był to rok wyjątko-
wy i  postaramy się w  przyszłych latach po-
wrócić do bardziej optymistycznych staty-
styk. Z  naszych obserwacji wynika, iż spa-
dek liczby turystów w  obiektach muzeal-
nych i atrakcjach turystycznych w Zamościu 
może być związany m.in. z  ograniczeniami 
dostępności obiektów muzealnych (ograni-
czona była ilość osób zwiedzających oraz 
godziny dostępności), brakiem grup zorga-
nizowanych zwiedzających miasto, ograni-
czeniami dla tour operatorów dotyczącymi 
możliwości organizowania wycieczek gru-
powych i  ilości osób w grupach oraz wypo-
czynku dla młodzieży (kolonie letnie), bra-
kiem turystów z zagranicy, większym zainte-
resowaniem atrakcjami turystycznymi znaj-
dującymi się na świeżym powietrzu (ścieżki 

przyrodnicze, trasy rowerowe, spływy kaja-
kowe etc.) niż  obiektami zamkniętymi (mu-
zea, trasy podziemne). Miejski kalendarz im-
prez, z  przyczyn oczywistych, ulegał zmia-
nom- część zaplanowanych wcześniej wy-
darzeń, które przyciągały do Zamościa tu-
rystów (Zamojskie Lato Teatralne, Szturm 
Twierdzy Zamość, Eurofolk, Zamojska Ma-
jówka, koncerty, imprezy plenerowe) nie od-
była się lub została przełożona na inny ter-
min. Większość turystów odkładała pla-
ny wakacyjne na bliżej nieokreśloną przy-
szłość, ponieważ zasady podróżowania mo-
gły zmienić się w  dowolnym monecie, bez 
ostrzeżenia- trudno było planować wyjazd 
z  dużym wyprzedzeniem ” – wyjaśnia dy-
rektor Zamojskiego Centrum Informacji 
Turystycznej i  Historycznej w  Zamościu 
Joanna Liberadzka- Duras.

Świat walczy dziś z  bezprecedenso-
wym kryzysem sanitarnym i  ekonomicz-
nym, a turystyka jest jednym z najbardziej 
doświadczonych sektorów. Światowa Or-
ganizacja Turystyczna   (UNWTO) oszaco-
wała, iż  z powodu pandemii koronawirusa 
w  2020 roku może nastąpić spadek liczby 
podróży turystycznych na świecie o około 
60-80 proc.

Aby wesprzeć krajową branżę tury-
styczną, Polska Organizacja Turystyczna 
zainicjowała akcję pn. „Zmień termin, nie 
odwołuj”, która miała przekonać turystów, 
by nie rezygnowali z wakacyjnych planów, 
a jedynie odłożyli je w czasie.

W  wymiarze lokalnym kampanię pn. 
„Wybierz Voucher – Twoja podróż za-
czeka !” przeprowadziło Zamojskie Cen-
trum Informacji Turystycznej i  Historycz-
nej w  Zamościu we współpracy z  Urzę-
dem Miasta Zamość. Jej celem było wspar-
cie branży turystycznej  Miasta Zamość. Ak-
cja  polegała na sprzedaży voucherów/ bo-
nów na usługi noclegowe w Zamościu, do 
wykorzystania po wygaśnięciu epidemii 
koronawirusa. Włączyli się w nią właścicie-
le hoteli, moteli, pensjonatów i  pokoi go-
ścinnych. Oferty były prezentowane m.in. 
na stronie internetowej Zamojskiego Cen-
trum Informacji Turystycznej i  Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej oraz portalach spo-
łecznościowych  Miasta Zamość, Lubelskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej, Pol-
skiej Organizacji Turystycznej  oraz Zamoj-
skiego Centrum Informacji Turystycznej.

Informacje: Zamojskie  
Centrum Informacji Turystycznej  

i Historycznej w Zamościu.

Turystyka w czasach pandemiiTurystyka w czasach pandemii

Od poniedziałku, 19 października aż do od-
wołania, urząd pracuje do godziny 18:00. 
W dalszym ciągu obowiązują ograniczenia 

w bezpośredniej obsłudze interesantów.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Miasta Za-
mość z 14 października 2020 r. w sprawie wprowa-
dzenia zmianowego systemu czasu pracy oraz pra-
cy zdalnej w Urzędzie Miasta Zamość, praca w Urzę-
dzie prowadzona będzie na dwie zmiany. Intere-
sanci będą obsługiwani od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 7:30- 12:30 i 13:00- 18:00.  Wy-
jątkiem jest: Urząd Stanu Cywilnego, który będzie 
obsługiwał interesantów w  godzinach 7:30- 12:00 
i 13:00- 15:30.

-„Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpiecz-
nych i  higienicznych warunków pracy codziennie 
(w  dni robocze) od godz. 12.30 do godz. 13.00 doko-
nywana będzie dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń 
Urzędu. Podczas prowadzenia dezynfekcji na terenie 
Urzędu mogą przebywać tylko pracownicy sekcji ob-
sługi Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, in-
teresanci nie będą w tym czasie obsługiwani.” - infor-
muje ratusz.

W  dalszym ciągu obowiązują ograniczenia 
w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzę-
dzie Miasta Zamość wprowadzone zarządze-
niem nr 243/2020 Prezydenta Miasta Zamość z 8 
października 2020 r. 

Magistrat wyjaśnia, że zmiana w sposobie funk-
cjonowania jest podyktowana koniecznością zmini-
malizowania narażania zdrowia zarówno mieszkań-
ców, jak i pracowników Urzędu Miasta Zamość.

COVIDOWE ograniczenia COVIDOWE ograniczenia 
w Ratuszuw Ratuszu

Skrzyżowanie ulic 
Sienkiewicza, Żda-
nowskiej i  Krysińskie-

go w  Zamościu, na któ-
rym często dochodzi do 
niebezpiecznych zdarzeń 
drogowych, zostanie prze-
kształcone w  mini ron-
do. Prace trwają. 

Inwestycja zostanie zre-
alizowana w  ramach „pro-
jektu ogólnomiejskiego” 
Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Zamość na 2020 rok. 
Przekształcenie sąsiadują-

cego ze szkołą skrzyżowa-
nia w  rondo, poprawić ma 
bezpieczeństwo kierow-
ców i  pieszych, zmniejszyć 
liczbę kolizji drogowych 
oraz usprawnić ruch w tym 
miejscu.

Na realizację „projektu 
ogólnomiejskiego” przewi-
dziano kwotę 700 tys. zł.

Jak zapowiada magi-
strat – inwestycja zostanie 
zrealizowana do końca te-
go roku.

Kolejne rondoKolejne rondo

Skok w rankinguSkok w rankingu



Zapraszamy na fantastyczne spotkanie w ramach pro-
jektu „Za horyzont wyobraźni”. Tym razem aktywnie 
spędzimy czas przy grach fabularnych. Na spotkaniu 
zostaną zaprezentowane różne rodzaje i  formy gier 
RPG. Dowiecie się o historii i genezie RPG, czym są Lar-
py, gry paragrafowe oraz jak RPG może pomóc przy 
tworzeniu kreatywnej historii. Zaprezentujemy także 
różne systemy, gadżety oraz przy pomocy publiczno-
ści przeprowadzimy pokazową sesję RPG.

Spotkanie odbędzie się 24.10.2020 (sobota) 
o godz. 17:00 w Centrum Informacji Turystycznej i Hi-
storycznej „Luneta” w  Zamościu (ul. Waleriana Łuka-
sińskiego 2E). Poprowadzi je Marcin Żurawicz – Mistrz 
Gry, promotor gier fabularnych na Zamojszczyźnie, 
miłośnik gier planszowych i biegania, współorganiza-
tor oraz prelegent Zamojskich Spotkań z Fantastyką, 
Vloger kanału na Youtube ZuraffPL oraz streamer na 
Twitchu.

Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy przez smsa: 
Artur Harasim tel: 517 750 880

Spotkanie jest bezpłatne.  Warunkiem uczestnic-
twa w  spotkaniu jest wypełnienie oświadczenia do-
stępnego na www.zdk.zamosc.pl. Rodzice wypełnia-
ją oświadczenia w imieniu swoich dzieci.

Na spotkanie zaprasza Zamojski Dom Kultury.

Projekt współfinansowany przez Miasto Zamość.

materiał nadesłany

Na Festiwalu Kultury w Oslo i Fredrikstad w Nor-
wegii,  prezentowana jest wystawa ilustracji 
ze zbiorów BWA Galerii Zamojskiej. Prace po-

wstały podczas XIX Ogólnopolskiego Pleneru Ilu-
stratorów, poświęconego  Fryderykowi Chopino-
wi, organizowanego przez BWA Galerię Zamojską 
w 2003 r. w Krasnobrodzie.

Wystawie towarzyszy katalog z  ilustracjami zna-
komitych polskich ilustratorów oraz pięknym tekstem 
Małgorzaty Dybowskiej pt. „Fryderyk Chopin w kręgu 
przyjaciół- artystów.”

Sylwetka wybitnego kompozytora i  pianisty, ja-
kim był Fryderyk Chopin, prezentowana jest w Norwe-
gii z okazji 210-lecia urodzin Chopina.

W  realizacji przedsięwzięcia pomogła Pani Mag-
dalena Tutka -Gwóźdź –animatorka kultury Polskiej 
w Norwegii.

Tematem XIX Ogólnopolskiego Pleneru Ilustrato-
rów zorganizowanego w 2003 roku w Krasnobrodzie 
była postać wybitnego kompozytora i pianisty, Fryde-
ryka Chopina.

Sylwetka mistrza muzyki okresu romantyzmu, ja-
kim był Fryderyk Chopin, kojarzy się głównie z dźwię-
kami ulotnej muzyki fortepianowej. Wyobrażenie o je-
go życiu dają, jedynie wspomnienia bliskich Chopino-
wi , jak i  listy pisane przez niego samego. Artyści ilu-
stratorzy z  wielkim szacunkiem i  rozmysłem odnie-
śli się do tematu, biorąc jednocześnie pod uwagę od-
mienną specyfikę zagadnienia. Mimo iż temat okazał 
się trudny, wart był podjęcia ze względu na wybitną 
postać kompozytora.

Wystawa liczy 40 prac. Autorami są znani polscy 
ilustratorzy: prof. Janusz Stanny, Elżbieta i Marian Mu-
rawscy, Leszek Ołdak, Zdzisław Witwicki, Halina Za-
krzewska- Zaleska, Jolanta Marcolla, Franciszek Ma-
śluszczak, Aleksandra Kucharska – Cybuch, Artur Gołę-
biowski, Agnieszka Harczuk, Zbigniew Kołaczek, Mar-
cin Kołpanowicz, Gabriela Łyko,  Bogusław Orliński, 
Stanisław Ożóg, Jacek Pasieczny, Marek Antoni Terlec-
ki, Jerzy Tyburski.

źródło: BWA Galeria Zamojska

Zbiory BWA w NorwegiiZbiory BWA w Norwegii

Za horyzont przez Lunetę Za horyzont przez Lunetę 

Centrum Kultury Filmo-
wej „Stylowy” w  Zamościu 
serdecznie zaprasza studen-
tów Zamojskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku na de-
dykowane im seanse filmo-
we. W repertuarze cyklu Kino 
Seniora znajdą się najnowsze 
produkcje filmowe, poprze-
dzone prelekcją. Pierwszy se-
ans z  cyklu Kino Seniora od-
będzie się 21 października 
2020 o  godz. 13:00. Na ekra-
nie „Szarlatan” – najnowszy 

film Agnieszki Holland, naj-
ważniejszej polskiej reżyserki 
i  zarazem jednej z  najwybit-
niejszych autorek światowe-
go kina. 

Oparty na faktach, zreali-
zowany z  rozmachem „Szar-
latan” to znakomita, niesza-
blonowa i  niesłychanie zmy-
słowa opowieść o  mężczyź-
nie, który zapragnął okiełznać 
naturę. Holland gromadzi tu 
najważniejsze wątki swojej 

twórczości: bierze na warsz-
tat postać geniusza, obserwu-
je relacje człowieka z  przyro-
dą, przygląda się wierze, któ-
ra czyni cuda i po raz kolejny 
jest naszą przewodniczką po 
paradoksach XX wieku. A kre-
śląc zaskakującą love story, 
przypomina, jak łatwo miłość 
może zmienić się we własne 
przeciwieństwo.

Bilety: 14 zł

materiał nadesłany

Uczennice I Liceum w Zamościu: Joanna 
Karabin i Zuzanna Reszutek zakwalifikowały 
się do IV edycji prestiżowych Jagiellońskich 
Warsztatów Olimpijskich z  matematyki, or-
ganizowanych przez Uniwersytet Jagielloń-
ski w Krakowie.

To ogromny sukces uczennic, ponieważ 
konkurencja była bardzo duża. Cykl zajęć 
obejmuje zajęcia z matematyki i informatyki, 
prowadzone przez pracowników, doktoran-
tów i  studentów Wydziału Matematyki i  In-
formatyki, wśród nich jest wielu laureatów 
olimpiad matematycznej i  informatycznej. 
Tegoroczna edycja, ze względu na sytuację 
epidemiologiczną, odbywa się całkowicie 
w trybie zdalnym. Uzdolnieni uczniowie ma-
ją szansę brania udziału w  warsztatach na 
mocy podpisanego porozumienia między 
I  Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Za-
moyskiego w  Zamościu i  Wydziałem Mate-
matyki i Informatyki Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie.

Matematyczny sukcesMatematyczny sukces

Stylowy dla SeniorówStylowy dla Seniorów



REKLAMA 
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SPRZEDAM
Domek 30m2 do zamieszkania na 

placu 0,02 ha, ogrodzonym pło-
tem+prąd, woda, kanalizacja. Tel. 515 
796 951

Działka budowlano-rolna 0,31 ha lub 
0,20 ha. Domek 30m2 do zamiesz-

kania lub na turystykę. Tel. 515 796 951

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

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 
Artis 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, położo-
na przy asfaltowej drodze gmin-

nej w miejscowości Płoskie. Tel. 504 
562 058

Do sprzedania: Działka w Sitaniec 
Błonie 435 z dwoma domami je-

den z nich zamieszkalny, drugi w sta-
nie surowym oraz z czterema oddziel-
nymi działkami o łącznej powierzchni 
4,31 ha. Kontakt: annakiszczak3@gma-
il.com8

KUPIĘ
KKupię mieszkanie 3-4 pokojowe do 

remontu na os. Zamoyskiego/Wy-
szyńskiego. 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 
DDo wynajęcia od 1 X 2020 ład-

na umeblowana kawalerka przy ul. 
Orzeszkowej, cena najmu – 1100 (do 
negocjacji) +media, czynsz płaci wła-
ściciel, 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 + ła-
zienka, 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

Skupujemy 
zadłużone 

nieruchomości
za gotówkę. 
Zapraszamy !

• Dom w  Świdnikach, działka 
0,3ha, cena 115 tys. zl

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

• Budynek usługowy w  Gaju 
Gruszczyńskim, Gmina Radecz-
nica

• Działka budowlana w  Adamo-
wie 0,10 ha, cena 72 tys. zl.

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

• Mieszkanie  w  Bodaczowie, 
piętro pierwsze,  39 m2 cena 

105 tys. zł.
• Mieszkanie  M4 Zamość ul. 

Młyńska piętro 2/4, cena 395 
tys. zł.

• Zadbany dom w Szystowicach, 
Gmina Grabowiec, działka 
0,28ha, cena 278 tys. zł.

• Mieszkanie  M4 Zamość ul. Po-
lna piętro 3/4, cena 255 tys. zł.

• Mieszkanie M4 Zamość ul. Si-
korskiego, parter, cena 285 
tys. zł

• Działka budowlane w  Jatuto-
wie, powierzchnie od 0,08 do 
0,28 ha

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

NIERUCHOMOśCI

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

tel. 690 400 599
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 X Działka  budowlana 
ul. B. Prusa 8a cena 
105 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

Opryskiwacz 300 l, przetrząsaczo - 
zgrabiarkę, 7-kę. Tel. 515 796 951

Hak do Forda Galaxy, nowy. Części 
używane do Forda Galaxy od A do 

Z. Przyczepka samochodowa bez do-
kumentów. Tel. 515 796 951

Przyczepa 3,5 t- możliwa zamia-
na na wóz z platformą, bale, de-

ski, kantówka, silniki elektryczne. Tel. 
515 796 951

Dwa silniki elektryczne 4,5 i 7,5 kW, 
cyrkulatka +2 piły z daszkiem pod 

blachą. Betoniarka 200l, czerwona. 
Tel. 515 796 951

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

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
Dywany wełniane 4x3, 3,40x2,40, 

3,25x2,30, żyrandol 8-ramienny. 
Tel. 664 454 930

Szafa 3-drzwiowa, encyklopedia II 
wojny światowej, MON 1975. Tel. 

664 454 930

Orzechy włoskie, Atlas Świata, wy-
danie MON, 1962, biurko. Tel. 664 

454 930

Sprzedam ławę z półką. Tel. 794 
435 570

Płyty winylowe, stan idealny. Tel. 
730 348950

Rower Graft.DE first class, stan ideal-
ny. Tel. 786 012 542

Okap kuchenny, używany, sprawny. 
Tel. 792 512 363

Sprzedam agawy, różnej wielkości, 
tanio. Tel. 603 951 004

Rurę plastikową na przepust, sr. 
40 cm, dł. 5,5 m, 250 zł. Tel. 721 

882 332

Maszyna elektryczna do szycia, 
nowa i sprawna, wieloczynnościo-

wa, Łucznik 455 z pełnym wyposaże-
niem, cena do uzgod. Tel. 796 888 085

Nowa kołdra zdrowotna, wełniana 
firmy “Woolmark” Gold, kasza gryka 

(na bóle kręgosłupa), cena do uzgod. 
Tel. 796 888 085.

Nowa poduszka zdrowotna, wełniana 
firmy “Woolmark” Gold, cena 40 zł. 

Tel. 796 888 085

Nowy chodzik aluminiowy dla osób 
starszych, c. 56. Tel. 796 888 085

Nowy materac odleżynowy z pompą, 
c. 110 zł. Tel. 796 888 085

Cyrkulatka na siłę.  
Tel. 607 934 520

Meblościanka pokojowa. Tel. 607 
934 520

Dywany różne rozmiary. Tel. 607 
934 520

2 fotele, drewniane nogi, bardzo wy-
gode. Tel. 607 934 520

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

Silnik elektryczny, BP – 2F, 150 W, 24 
A, 1400 obr. Tel. 792 512 363

Dywan 220x170 cm, kolor miodowy. 
Tel. 792 512 363

Fotele wypoczynkowe szt (tapicerka 
beż-brąz). Tel. 792 512 363

Glazura Biała 15x15cm 2 GAT Opocz-
no 8m2. Tel. 792 512 363

Płyty winylowe, stan idealny. Zamość. 
Tel. 730 348 950

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
Kupię pszenicę paszową ok. 2 t. Tel. 

515 796 951

Płyty winylowe. T 
el. 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

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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SPRZEDAM  
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 #41: „Lanie 
wody rybom nie szkodzi”, ufundo-

wała „Księgarnia na Solnym”, mieszcząca 
się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. Upomi-
nek otrzyma Pan Andrzej Klimko. 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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