
nr  50(278)

Wtorek  8  grudnia  2020 r. ISSN 2450-5579

    ZAMOŚĆ • HRUBIESZÓW • TOMASZÓW LUBELSKI • BIŁGORAJ

52450

Najpopularniejszy fanpage 
informacyjny na Zamojszczyźnie!

RZĄDOWE DOFINANSOWANIE 5000 ZŁ!
DLA KAŻDEGO!

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

MKS PADWA ZAMOŚĆ 

29:24 (16:14)
Wisła Sandomierz

baZa*baZa* *bardzo atrakcyjny Zamość*bardzo atrakcyjny Zamość



W wieku 80 lat, w pią-
tek 4 grudnia 2020 
r. zmarł Ks. Roman 

Marszalec, duszpasterz i ku-
stosz Sanktuarium Maryj-
nego w Krasnobrodzie, spo-
łecznik i honorowy obywatel 
Krasnobrodu.

  Ks. Roman Marsza-
lec urodził się dnia 1  lutego 
1940 r. w  Tyszowcach (pow. 
tomaszowski). Tam ukończył 
szkołę Podstawową i  średnią. 
Studia filozoficzno-teologicz-
ne odbył w Wyższym Semina-
rium Duchownym w  Lublinie. 
Na  kapłana został wyświęco-
ny 31 maja 1964 r. przez bisku-
pa lubelskiego Piotra Kałwę.

Po święceniach pracował 
jako wikariusz parafialny  Ka-
niach koło Rejowca (01.07.1964 
– 02.07.1966), w  Firleju  ko-
ło Lubartowa (02.07.1966 – 
26.08.1967) i  Bożej Woli  ko-
ło Bychawy (26.08.1967 – 
07.11.1970). Był też rektorem 
kościoła w  Rzeczycy Księ-
żej koło Kraśnika (1970-1977), 
gdzie tworzył podwaliny pod 
erygowanie parafii. Probosz-
czował najpierw w  Majda-
nie Sopockim  (17.05.1977 – 
27.05.1982), a  później, od  27 
maja 1982 r. i już do emerytu-
ry 25 września 2010 r., w sank-
tuarium krasnobrodzkim.

Nie ominęły go  godności 
kościelne. Od  7 czerwca 1985 
r. był kanonikiem honorowym 
Kapituły Katedralnej Lubel-
skiej, od 5 października 1993 r. 
– kanonikiem gremialnym Ka-
pituły Konkatedralnej w Luba-

czowie, od  9 lutego 1998 r. – 
kapelanem honorowym pa-
pieskim Jana Pawła II, od  28 
września 2005 r. – prałatem 
honorowym Benedykta XVI. 
6 września 1982 r. został wice-
dziekanem dekanatu Zamość-
-Nowe Miasto, a  od 5  mar-
ca 1994 do  1 września 1995 r. 
był jego dziekanem. Wtedy 
też otrzymał stanowisko dzie-
kana nowo erygowanego de-
kanatu krasnobrodzkiego. 
Funkcję tę sprawował do koń-
ca września 2010 r. Od 26 maja 
1995 r. pełnił obowiązki kape-
lana Koła Rejonowego Armii 
Krajowej w Krasnobrodzie.

Otrzymał liczne odzna-
czenia państwowe, regional-
ne i  środowiskowe, m.in. wy-
różnienie za opiekę nad za-
bytkami, Złoty Krzyż Zasłu-
gi, Krzyż Oficerski Orderu Od-
rodzenia Polski, Medal 60-le-
cia Polskiego Związku Byłych 
Więźniów Politycznych, Nie-
mieckich Więzień i  Obozów 
Koncentracyjnych.

Oprócz działalności ściśle 
duszpasterskiej ks. prałat Ro-
man  Marszalec angażował się 
w pracę społeczną na rzecz lo-
kalnego środowiska. Wielo-
krotnie organizował spotka-
nia rodzin związanych z  25. 
Pułkiem Ułanów Wielkopol-
skich. Imieniem tego pułku 
nazwano Zespół Szkół Pod-
stawowych w  Krasnobrodzie. 
Brał udział w  działalności Ko-
mitetu Odbudowy Kościo-
łów na  Białorusi, m.in. prze-
prowadzał zbiórki pieniężne 

na ten cel. Kardynał Kazimierz 
Świątek, wybitna postać Ko-
ścioła na  Białorusi, przesłał 
mu  osobny list z  serdecznym 
podziękowaniem. Warto pod-
kreślić, że  ks. Roman Mar-
szalec był jednym z  inicjato-
rów powstania Liceum Ogól-
nokształcącego w  Krasnobro-
dzie. Zaangażował się mocno 
w  działalność Kapituły Dzie-
dzictwo Narodu „Święta Spra-
wa” i  został wybrany na  jej 
prezesa. Z  inicjatywy tej Ka-
pituły na  terenie diecezji za-
mojsko-lubaczowskiej posa-
dzono około 1000 dębów dla 
upamiętnienia wielkich wyda-
rzeń i postaci z historii narodu 
polskiego. Mimo tylu zajęć ks. 
Roman Marszalec znajdował 
czas, aby organizować pomoc 
materialną dla ludzi dotknię-
tych klęskami żywiołowymi. 
Starał się o  dobrą współpra-
cę z  instytucjami i  urzędami 
na terenie swojej parafii i pod-
ległego mu dekanatu.

Jeśli chodzi o  działalność 
gospodarczą krasnobrodzkie-
go kustosza w  sanktuarium, 
trzeba odnotować, że  wraz 
z  parafianami wybudował, 
ogrodził i  wyposażył w  nie-
zbędny sprzęt liturgiczny ko-
ścioły filialne w Majdanie Ma-
łym, Majdanie Wielkim, Wól-
ce Husińskiej, Dominikanów-
ce i  Jacni. Rozbudował kapli-
ce w  Łuszczaczu i  Hutkowie, 
powiększając je  o  główną na-
wę. Wybudował i  przygoto-
wał do pełnego funkcjonowa-
nia kościół pw. Zesłania Du-
cha Świętego w  krasnobrodz-

kiej dzielnicy Podzamek. Kon-
sekracja odbyła się 27  czerw-
ca 2007 r. Przy kościele św. 
Stanisława Biskupa w  Potocz-
ku została z  jego inicjatywy 
dobudowana nowa drewnia-
na zakrystia. Ks. Roman Mar-
szalec zajął się też pracami 
przy zabytkowym kościele 
parafialnym.

Ks. prałat Roman Marsza-
lec miał  ciekawe hobby – ho-
dował ptaki. Na podwórzu pa-
rafialnym urządził ptaszarnię, 
w  której trzymał egzotyczne 
ptaki i rzadkie gatunki gołębi.

Msza św. pogrzebowa zo-
stanie odprawiona we wtorek 
w   Uroczystość Niepokalane-
go Poczęcia NMP, 8  grudnia 
2020 r. o  godz. 14.00 w  Sank-
tuarium w  Krasnobrodzie. 
Następnie ciało śp. ks. prała-
ta Romana zostanie złożone 
na cmentarzu parafialnym.

CiekawostkaCiekawostkafilatelistyczna filatelistyczna z Hrubieszowaz Hrubieszowa
Zmarł ks. prałat Roman MarszalecZmarł ks. prałat Roman Marszalec

Z  racji zbliżającej się zimy oraz już obecnych 
chłodnych poranków i wieczorów 
wracamy do tematu ociepleń budynków 

i możliwości zredukowania kosztów jakie 
niesie za sobą ogrzewanie. Chcielibyśmy 
przybliżyć Państwu i zaprezentować jedną 
z najskuteczniejszych metod izolacji jaką jest 
izolacja przy zastosowaniu piany poliuretanowej. 
W tym celu udaliśmy się do Kalinowic aby 
zadać kilka pytań przedstawicielowi firmy 
INTERDACH świadczącej takie usługi. 
Zapytaliśmy m.in.:

CO TO JEST PIANA NATRYSKOWA  
I JAK JĄ WYKONUJEMY?

Izolacja natryskowa pianą ULTRAPUR to 
innowacyjny sposób ocieplania budynków. 
Doskonale izoluje termicznie i idealnie nadaje 
się do izolacji wewnętrznej oraz zewnętrznej 
budynków. Do aplikacji pian stosuje się 
metodę natrysku przy użyciu zaawansowanych 
technologicznie urządzeń, które zapewniają 
uzyskanie jednolitej i szczelnej powłoki izolującej, 
skutecznie wypełniającej nawet najtrudniej 
dostępne przestrzenie. Metoda jest niezwykle 
dokładna i szybka w aplikacji.

CO ZYSKAMY WYBIERAJĄC  
OCIEPLENIE PIANĄ ULTRAPUR?

• 4x szybszy sposób aplikacji
• izolacyjność na najwyższym poziomie 
• 25 letnia żywotność izolacji
• znaczna oszczędność pieniędzy 
• najważniejsze: ciepło zimą, chłód latem, 

cicho zawsze

GDZIE MOŻEMY ZASTOSOWAĆ 
PIANĘ ULTRAPUR?

Dachy, poddasza, stropy, posadzki, fundamenty, 
hale, chłodnie i inne.

JAKIE SĄ ZALETY 
 IZOLACJI PIANĄ ULTRAPUR?

Energooszczędność, zdrowie i bezpieczeństwo, 
komfort i innowacyjność.

Na koniec publikujemy kilka równie 
ważnych informacji, które uzyskaliśmy od 
przedstawiciela firmy INTERDACH a na które 
klienci, jak stwierdził - często przymykają 
oko:                 „Decydując się na izolację 
natryskową pianą PUR nie można brać pod 
uwagę jedynie aspektu cenowego. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na jakość i staranność 
świadczonych usług oraz na doświadczenie 
ekipy natryskowej. Wystarczy poświęcić chwilę 
czasu aby obejrzeć kilka realizcji wykonanych 
przez daną firmę – to nam rozwieje wszelkie 
wątpliwości. Kolejną ważną kwestią, na którą 
wypada zwrócić uwagę jest dokumentacja jaką 
posiada materiał służący do izolacji naszego 
domu. Osobiście i od wielu lat pracujemy na 
„pianie” produkcji ULTRAPUR, która posiada:

• atest higieniczny PZH (Państwowy Zakład 
Higieny)

• DWU (Deklaracja Właściwości Użytkowych) 
przebadana przez ITB (Instytut Techniki 
Budowlanej).

• O znakowanie CE (zgodność z przepisami 
Unii Europejskiej)

• Potwierdzoną i udokumentowaną klasyfikację 
ogniową czyli wszystkie dokumenty wymagane 
przez Prawo Budowlane.

Jedynie praca na takich komponentach daje 
nam pewność, że zastosowany materiał jest 
zgodny z normami budowlanymi i nie przyczyni 
się do wystąpienia niespodziewanych problemów 
w trakcie wykonywania zleconych prac lub co 
gorsza w przyszłości co będzie niezmiernie trudne 
do stwierdzenia."

Jeżeli macie zamiar ocieplać własne poddasze, 
ściany lub fundamenty i zastanawiacie się nad 
wyborem metody izolacji oraz wykonawcy to 
zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej 
firmy. 

Wykonując rocznie około 20 000 m2 izolacji 
natryskowych pianą ULTRAPUR przy użyciu 
amerykańskiego reaktora GRACO jesteśmy 
w stanie zapewnić wykonanie na najwyższym 
poziomie. Dodatkowo naszym atutem jest 
bezpłatny pomiar, rzetelna i wiarygodna wycena 
oraz konkurencyjne ceny.  

Nie zwlekaj, zadzwoń już dzisiaj! Wybierając 
współpracę z nami - stawiasz na jakość!

Zapraszamy, zespół INTERDACH

■

Ocieplamy i izolujemy pianą poliuretanowąOcieplamy i izolujemy pianą poliuretanową
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Dzięki czujności jednego 
z naszych czytelników tra-
fił do zbiorów regional-

nych Książnicy Zamojskiej zestaw 
walorów filatelistycznych wyda-
nych przez Pocztę Harcerską dzia-
łającą w  latach 80. przy Komen-
dzie Hufca ZHP w Hrubieszowie. 

Założycielem Hrubieszowskiej 
Poczty Harcerskiej oraz jej Naczel-
nikiem był druh Jan Filas. Poczta 
Harcerska działała w  latach 1982-
1986. Dzięki niej wytworzone zo-
stały walory filatelistyczne upa-
miętniające rocznice i  wydarzenia 
związane z  historią miasta i  regio-
nu. Część z nich miała zasięg ogól-
nopolski. Projektantem większo-
ści wydawnictw jest hrubieszow-
ski grafik Alfred Przybysz. Hrubie-
szowska PH współpracowała z wie-
loma instytucjami. Wydała ponad 
trzydzieści różnych walorów: kart 
pocztowych, kopert, znaczków 
i bloczków. 

Przekazany przez Pana Arka-
diusza Jakubowskiego zestaw wy-
dany został z  okazji 60. rocznicy 
urodzin Grażyny Kierszniewskiej 
– harcerki zamordowanej przez 
Niemców w  zamojskiej Rotundzie 
w 1940 roku. 

Grażyna Kierszniewska urodzi-
ła się 25 września 1924 roku w War-
szawie. Była córką Feliksa i Stanisła-
wy Kierszniewskich. Ojciec był ofi-
cerem WP. Służył w  kompanii te-
legraficznej 3 DP Leg. w  9 PP Leg. 
w  Zamościu. Grażyna była uczen-

nicą Gimnazjum Żeńskiego im. Ma-
rii Konopnickiej w  Zamościu uczy-
ła się także w  klasie fortepianu 
w Szkole Muzycznej im. Mieczysła-
wa Karłowicza. W czasie wojny po-
magała w szpitalu rannym polskim 
żołnierzom. 5 maja 1940 roku zo-
stała aresztowana przez gestapo. 
Była przesłuchiwana i  torturowana 
do 7 lipca, kiedy z  innymi więźnia-
mi wywieziono ją na Rotundę tam 
wciąż torturowana zginęła 8 lipca 
nad ranem od strzału w głowę. 

Polecamy również publika-
cję poświęconą Grażynie Kier-
szniewskiej. „Bohaterka Zamoj-
szczyzny” autorstwa Zygmunta 
Wierzchowiaka.

Piotr Piela
Książnica Zamojska



Nowe domy w  zabudo-
wie bliźniaczej czekają na 
swoich właścicieli. Oso-

by pragnące spełnić marzenia 
o  swoich czterech kątach, mają 
na wyciagnięcie ręki atrakcyjną 
lokalizację, nowoczesne budow-
nictwo oraz wykonanie w  stan-
dardzie premium.

Wykonawca - Mayk’s Deve-
lopment, wybudował w Zamościu 
przy ul. Kazimierza Przerwy-Tet-
majera dwa domy, które w drugiej 
połowie grudnia zostaną oddane 
do sprzedaży. Docelowo, inwesty-
cja zakłada realizację ośmiu nowo-
czesnych domów w  zabudowie 
bliźniaczej. Domy o  powierzch-
ni użytkowej 125 m² i  całkowitej 
171,89 m², posadowione są na wy-
godnej działce 500 m². 

Parter budynku stanowi prze-
stronna przestrzeń dzienna z  no-
woczesnymi przeszkleniami: 
otwarta kuchnia, salon z  komin-
kiem i  wyjściem na taras oraz ja-
dalnią, wygodna łazienka, funk-
cjonalny hol, kotłownia oraz jed-
nostanowiskowy duży garaż. 
Dwubiegowe wygodne schody 
prowadzą do części prywatnej na 

kondygnacji poddasza, która sta-
nowią 4 pokoje sypialne oraz prze-
stronna łazienka.

Domy wybudowane są z  ma-
teriałów doskonałej jakości o pod-
wyższonym standardzie: dachów-
ka Brass Teviva (kolor grafit), bra-
ma Garażowa Hormann, okna 
AdamS Premium Line - 6 komoro-
we Veka SL 82.

Do budynków zrealizowano 
przyłącze kanalizacji sanitarnej, 
przyłącze wodociągowe z  sieci 
miejskiej, przyłącze sieci elektro-
energetycznej, gazowej oraz ka-
nalizacji miejskiej.

Domy będą posiadały instala-
cję „inteligentny dom”, pozwala-
jącą na nowoczesną komunikację 
systemów i urządzeń domowych.

Lokalizacja osiedla to spokoj-
na, kameralna i bezpieczna okoli-
ca, atrakcyjna ze względu na bli-
ską odległość do centrum. Nie-
opodal znajduje się nowe przed-
szkole, szkoła, galeria handlo-
wa, spa, fitness club oraz sklepy 
spożywcze.

Każda działka posiada odręb-
ny wpis do Księgi Wieczystej. In-
westycja może być także realizo-
wana w oparciu o ustawę dewelo-
perską wraz z rachunkiem powier-
niczym. Na etapie budowy istnie-
je możliwość realizacji zmian lub 
przeróbek pod kątem przyszłych 
właścicieli.

Informacji o inwestycji udziela 
Mayk’s Development:  
www.mayksdevelopment.pl  
tel. 535 997 900
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Inteligentne domy w sprzedażyInteligentne domy w sprzedażyMiliony z rezerwy budżetowejMiliony z rezerwy budżetowej

ŚDS w Zamościu po remoncieŚDS w Zamościu po remoncieMożna się ślizgaćMożna się ślizgać

Naśmiecił – zapłacił – posprzątaNaśmiecił – zapłacił – posprząta

Samodzielny Publiczny 
Szpital Wojewódzki im. Pa-
pieża Jana Pawła II w  Zamo-
ściu otrzymał dofinansowa-
nie w  kwocie 5 mln 760 tys. 
zł z  rezerwy ogólnej budże-
tu państwa. Pieniądze te zo-
staną przeznaczone na mo-
dernizację Oddziału Neuro-
logii z  Pododdziałem Udaro-
wym i  wczesną rehabilitacją 
poudarową wraz z  ambulato-
ryjną opieką specjalistyczną.

W  czwartek, 3 grudnia 
przed przed szpitalem „papie-
skim” w  Zamościu odbyła się 
konferencja prasowa podczas, 
której wicepremier Jacek Sasin 
wręczył dyrektor zamojskiego 
szpitala, Małgorzacie Popław-
skiej czek na dofinansowanie 
inwestycji.

- Inwestycja, o  której dzisiaj 
mówimy, czyli modernizacja Od-
działu Neurologicznego wraz 
z  Pododdziałem Udarowym spo-
woduje, że szpital przed którym 
stoimy stanie się nowoczesnym 
centrum leczenia osób z  udarem 
mózgu bardzo nowoczesnymi 
metodami, dającymi szanse na 
ratowanie życia, ale i  ratowanie 
zdrowia i  sprawności tych osób. 
- podkreślił wicepremier Jacek 
Sasin.

Jak poinformował - łączna 
wartość inwestycji wynosi 7 mi-
lionów 200 tysięcy złotych. Rzą-
dowe dofinansowanie to 5 mln 
760 tys. zł. Pozostałą część do-
łoży samorząd Województwa 
Lubelskiego.

- Bez tego wspólnego dzia-
łania rządu i samorządu nie uda-
łoby się tego celu, który sobie po-
stawiliśmy wiele lat temu, zreali-
zować. Chciałbym wszystkim za-
angażowanym w  ten projekt po-
dziękować: dziękuję Zarządowi 
Województwa Lubelskiego, Woje-

wodzie Lubelskiemu oraz posłowi 
Sławomirowi Zawiślakowi. - do-
dał wicepremier Sasin.

- Zdrowie i  bezpieczeństwo 
mieszkańców regionu lubelskie-
go, mieszkańców Zamościa i  Za-
mojszczyzny jest jednym z  prio-
rytetów Zarządu Województwa 
Lubelskiego, zwłaszcza w  tym 
ciężkim okresie pandemii. Po raz 
pierwszy w  historii funkcjonowa-
nia Samorządu Województwa 
Lubelskiego mamy tak ogrom-
ne wsparcie rządu. W  tym roku 
oddaliśmy wspaniały nowocze-
sny budynek Zamojskiej Kardio-
logii, słynnej nie tylko w  regio-
nie zamojskim, ale i  w  całej Pol-
sce, dziś otrzymujemy środki fi-
nansowe niezbędne do tego, aby 
zmodernizować Oddział neurolo-
gii Szpitala „Papieskiego”. Chciał-
bym serdecznie w  swoim imieniu 
i w imieniu Pana Marszałka Jaro-
sława Stawiarskiego oraz w imie-
niu mieszkańców Zamościa i  Za-
mojszczyzny bardzo serdecznie 

podziękować panu wicepremiero-
wi Jackowi Sasinowi za zaanga-
żowanie, za te środki, dzięki któ-
rym powstanie Zamojska Neuro-
logia. Dziękuję też parlamenta-
rzystom, Radzie Społecznej Szpi-
tala, Panu Prezydentowi Andrze-
jowi Wnukowi. - powiedział wice-
marszałek Województwa Lubel-
skiego Michał Mulawa.

- Oddział Neurologii to jest 
oddział, który chyba najdłużej 
czekał na remont, dlatego proszę 
sobie wyobrazić, jak wielkie jest 
nasze szczęście, że możemy przy-
stąpić do jego modernizacji. Na 
tym oddziale pracują napraw-
dę wybitni fachowcy i  specjaliści, 
którzy wykonują zabiegi na po-
ziomie bardzo wysokim. Ta roz-
budowa i  modernizacja pozwo-
li nam jeszcze rozszerzyć zakres 
naszych usług i  objąć opieką pa-
cjentów w  jeszcze szerszym za-
kresie. - podkreśliła Małgorza-
ta Popławska, dyrektor szpita-
la „papieskiego”.

Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w  Zamościu 
przeszedł remont. Pro-

jekt polegający na przebudo-
wie obiektu i  dostosowaniu 
go do potrzeb placówki, zre-
alizowało Miasto Zamość.

Projekt obejmował m.in. 
remont stropodachu, wykona-
nie: elewacji zewnętrznej, za-
daszenia, a także montaż stolar-
ki okiennej i  drzwiowej, roboty 
wykończeniowe.

Zadanie pn. „Przystosowa-
nie i  przebudowa budynku dla 
potrzeb Środowiskowego Do-
mu Samopomocy w  Zamo-
ściu, ul. Sadowa 51a, 22-400 Za-
mość” zostało dofinansowane 
ze środków Państwowego Fun-
duszu Celowego- rezerwa ce-
lowa Budżetu Państwa. Całko-
wita wartość projektu: 373  232, 
06 zł, wysokość dofinansowania: 
373 232, 06 zł.

ŚDS jest ośrodkiem wspar-
cia dziennego pobytu dla 35 
osób z  zaburzeniami psychicz-
nymi (Typ A) oraz dla osób z nie-
pełnosprawnością intelektu-
alną (Typ B). Prowadzenie ŚDS 

jest zadaniem zleconym z zakre-
su administracji rządowej, finan-
sowanym z  budżetu państwa. 
Dom jest jednostką budżeto-
wą Miasta Zamość, nadzorowa-
ną przez Wojewodę Lubelskiego 
oraz Prezydenta Miasta Zamość.

- „ Ideą działalności ŚDS jest 
podnoszenie jakości życia i  za-
pewnienie wsparcia społeczne-
go osobom mającym trudności 
z kształtowaniem swoich stosun-
ków z otoczeniem, a także wspar-
cie ich rodzin. Działania polegają 
na podtrzymywaniu i  rozwijaniu 
umiejętności niezbędnych do sa-
modzielnego funkcjonowania” - 
wyjaśnia dyrektor placówki An-
na Skakuj.

Zajęcia wspierająco-akty-
wizujące realizowane są w: pra-
cowni plastycznej, pracow-
ni ogrodniczo – porządkowej, 
pracowni muzyczno-teatralnej, 
pracowni komputerowej, pra-
cowni ruchu i rehabilitacji.

Celem działalności ŚDS jest 
utrzymanie podopiecznych 
w  ich naturalnym środowisku 
i  przeciwdziałanie instytucjo-
nalizacji, wypracowanie umie-
jętności niezbędnych do samo-
dzielnego życia i podejmowanie 
działań mających przygotować 
osoby korzystające ze wsparcia, 
do podjęcia pracy.

źródło: UM Zamość

Zamojska Straż Miejska ukarała mandatem 
osobę, która podrzucała śmieci na teren 
spółdzielni mieszkaniowej.

25 listopada do dyżurnego Straży Miejskiej za-
dzwonił pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej im. 
Jana Zamoyskiego z informacją, że pod jedną z wiat 
śmietnikowych przy ul. Polnej podrzucono duże 
ilości śmieci. Skierowany na miejsce patrol w toku 
podjętych działań ustalił właściciela odpadów.

Sprawcę ukarano mandatem w wysokości 500 
zł, strażnicy zobowiązali mężczyznę do usunięcia 
śmieci.

Dobra wiadomość dla mi-
łośników jazdy na ły-
żwach. W  niedzielę, 6 

grudnia wystartowało lodowi-
sko na zamojskim rynku.

Oficjalne otwarcie plene-
rowej ślizgawki było połączo-
ne z  imprezą mikołajkową. Wy-
darzenie zorganizował zamojski 
OSiR. W  programie znalazły się 
m.in. konkurencje sportowe z na-
grodami oraz spotkanie ze Świę-
tym Mikołajem. Zabawę popro-

wadził DJ PEX. Impreza odbywa-
ła się w godz. 15.00 - 18.00. W tym 
czasie wstęp na lodowisko oraz 
wypożyczenie łyżew były dar-
mowe. Na koniec zabawy uczest-
ników czekała jeszcze jedna nie-
spodzianka: o  godz. 18.00 odpa-
lone zostały świąteczne ilumina-
cje na Rynku Wielkim.

Lodowisko na Rynku Wielkim 
w Zamościu w tym sezonie czyn-
ne jest od poniedziałku do piątku 
w godz. 16.00-21.00 oraz w sobo-

ty i niedziele w godz. 9.00 – 21.00. 
Normalny bilet wstępu na śli-
zgawkę kosztuje 9 zł (za 45 minut 
ślizgania), bilety ulgowy jest o 2 zł 
tańszy. Przy co najmniej 15-oso-
bowej grupie wejściówka to koszt 
6 zł. Tyle samo zapłacą też posia-
dacze Karty Dużej Rodziny. Wy-
pożyczalnia łyżew jest czynna 
w  godz. pracy lodowiska. Mak-
symalna liczba osób korzystają-
ca jednocześnie ze ślizgawki wy-
nosi 50 osób.

Zamojscy urzędnicy w  Wigi-
lię Bożego Narodzenia będą mie-
li dzień wolny. 24 grudnia 2020 
r. Urząd Miasta Zamość będzie 
nieczynny.

W  Wigilię dyżur pełnić będzie 
Urząd Stanu Cywilnego w  godzi-
nach 7:30- 12:30, ale prowadzona 
będzie wyłącznie rejestracja zgo-
nów. 31 grudnia 2020 r. Urząd Mia-
sta Zamość pracuje normalnie.

Ratusz w Wigilię nieczynnyRatusz w Wigilię nieczynny

http://www.mayksdevelopment.pl/
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W sobotę 5 grudnia 2020 r. w ha-
li OSiR w Zamościu odbył się X 
Jubileuszowy Turniej Mikołaj-

kowy w halowej piłce nożnej pod hono-
rowym patronatem J.E. Ks. Biskupa Ma-
riana Rojka, Starosty Powiatu Zamoj-
skiego Stanisława Grześko oraz Prezy-
denta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka.

W  roku naznaczonym pandemią, 
z okazji Mikołajek, ale też roku 100-lecia 
Bitwy Warszawskiej, setnych urodzin Pa-
pieża Jana Pawła II, 440-lecia założenia 
Miasta Zamościa, oraz Międzynarodowe-
go Dnia Wolontariusza, spotkała się mło-
dzież z  klubów sportowych miasta i  po-
wiatu zamojskiego oraz grup z  Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej.

Turniej otworzyli tradycyjnie, koor-
dynator turnieju Małgorzata Farion oraz 
Święty Mikołaj. W  słowach powitania, 
Małgorzata Farion, powiedziała: „W  po-
przednich latach ten turniej rozpoczyna-
liśmy defiladą, z  prezentacją uczestników 
nie tylko z Polski, ale także z Ukrainy i Nie-
miec. Plany dotyczące organizacji tego ju-
bileuszowego turnieju były również inne. 
Z  uwagi na zmiany, na obostrzenia i  bez-
pieczeństwo uczestników turniej ku naszej 
wielkiej radości organizowany jest w  2 ka-
tegoriach: klubów i  grup młodzieżowych 
z parafii i Szkolnych Kół Caritas.

Kluby sportowe: 

1. KS „Sokół” Zwierzyniec
2. MKS Szczebrzeszyn
3. STS „Gryf” Gmina Zamość
4. Football Academy Zamość
5. DKS „Gaudium” Zamość

Parafialne grupy młodzieżowe:

1. Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela 
w Trzęsinach

2. Parafia pw. Chrystusa Króla 
w Biłgoraju - 2 zespoły 

3. Szkolne Koło Caritas przy SP 
Płoskie, Gmina Zamość – 2 
zespoły

Zwracając się do uczestników i  wo-
lontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas, Mał-
gorzata Farion podkreśliła, że ten rok jest 
rokiem wielu zmian na świecie, w Polsce 
i w Kościele. To od nas zależy jaka będzie 
przyszłość, a od młodych ludzi, młodych 
katolików zależy jaka będzie Polska, jaki 
będzie Kościół i jaki będzie świat. „Ziemia 
nie potrzebuje już „ludzi sukcesu”, ale roz-
paczliwie potrzebuje ludzi czyniących do-
bro. Potrzebuje ludzi, którzy pięknie żyją, 
ludzi wielkiej odwagi gotowych włączyć się 
do walki o bardziej ludzki świat. Wszystkie 
te wartości mają niewiele wspólnego z suk-
cesem tak, jak go rozumie nasza kultura. 
Pandemia roku 2020 zmieniła nam wszyst-
kim priorytety i postrzeganie świata. Niech 
ludzi czyniących dobro będzie jak najwię-
cej” - dodała.

Święty Mikołaj czuwał nad rywaliza-
cją fair play oraz nad tym, by 10. Turniej 
Mikołajkowy uczył także dobroczynno-
ści przez dzielenie się dobrami duchowy-
mi i materialnymi z drugim człowiekiem. 
Święty Mikołaj zwracając się do uczest-
ników życzył dobrej zabawy, prosząc za-
wodników o  dbanie o  zdrowie własne 
i  innych, obiecując obdarowanie pre-
zentami na zakończenie.  Życzył wszyst-
kim zebranym dobrego, owocnego, bez-
piecznego czasu i by w rywalizacji spor-
towej wygrał najlepszy. 

W  naszej kulturze Święty Mikołaj to 
pierwszy święty, którego od wczesnego 
dzieciństwa darzymy wielką sympatią, 
bo przecież przynosi nam prezenty. Kie-
dy po raz pierwszy 10 lat temu zorgani-
zowano zmagania w  halowej piłce noż-
nej, Organizatorzy meli na celu przybli-
żenie prawdziwej postaci Świętego Mi-
kołaja. późniejszego biskupa Miry. Zdo-
był on serca wiernych nie tylko gorliwo-
ścią duszpasterską, ale także wielką tro-
ską o ich potrzeby materialne.

W  tym wyjątkowym roku wielkich 
ważnych rocznic, wszyscy zebrani pamię-
tając o naszej Ojczyźnie odśpiewali hymn 
Polski. Flagę Polski wnieśli na halę zawod-
nicy Diecezjalnego Klubu Sportowego 
„Gaudium” Zamość.

Wśród zebranych Gości, którzy 
wsparli turniej duchowo, organizacyjnie 
i finansowo na ceremonii otwarcia obec-
ni byli: Ks. Miłosław Żur – główny eko-
nom Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, 
Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Królo-
wej Polski, Starosta Powiatu Zamojskiego 

Stanisław Grześko, Przewodniczący Rady 
Miasta Zamość Piotr Błażewicz, Zastęp-
ca Prezydenta Miasta Zamość Piotr Zając.

Wśród instytucji, darczyńców i  part-
nerów X Jubileuszowego Turnieju Miko-
łajkowego znaleźli się:

• Ministerstwo Sportu 
w Warszawie

• Powiat Zamojski
• Miasto Zamość 
• Poseł na Sejm RP Sławomir 

Zawiślak 
• Caritas Diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej
• Ośrodek Sportu i  Rekreacji 

w Zamościu
• Drukarnia Attyla 
• Wydział Duszpasterstwa 

Ogólnego Kurii Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej

To dzięki ich hojności i  wsparciu na 
zakończenie turnieju uczestnicy zostali 
uhonorowani medalami, pucharami, sta-
tuetkami, dyplomami, obdarowani na-
grodami rzeczowymi i paczkami od Świę-
tego Mikołaja.

W  imieniu J.E. ks. biskupa Mariana 
Rojka głos zabrał ks. Miłosław Żur. Na-
wiązując do historii Świętego Mikoła-
ja i Świętego Jana Pawła II zwrócił się do 
młodych ludzi słowami Papieża, by wy-
magali od siebie, nawet jeśli inni nie będą 
od nich wymagać, życzył także błogosła-
wionego czasu, by w  zdrowym ciele był 
zawsze zdrowy duch. 

Prezydent Piotr Zając, w imieniu wła-
snym i  Prezydenta Miasta Zamość An-
drzeja Wnuka, witając uczestników, wo-
lontariuszy, trenerów i opiekunów życzył 
dobrej zabawy w dniu święta wolontariu-
szy i na turnieju ku czci Świętego Mikoła-
ja. Podkreślił to, że w tym turnieju wszy-
scy są zwycięzcami, zapowiedział także 
remont hali, by za rok była jeszcze bar-
dziej okazała.

Starosta Stanisław Grześko, w  sło-
wach powitania, nawiązał do historii Pol-
ski, historii Świętego Mikołaja, podzię-
kował za zorganizowanie i  promowanie 
wartości i tradycji naszej Ojczyzny.

Po otwarciu zawodnicy wzięli udział 
w „Muzycznej rozgrzewce” poprowadzo-
nej przez Martę Kułaj-Wyszyńską ze Szko-
ły Muzycznej Yamaha Zamość, do której 
dołączył także Święty Mikołaj. Uczestni-
cy bawili się świetnie przy doskonałych 
układach z  wykorzystaniem kolorowych 
chust.

Zmagania sportowe odbyły się przy 
zachowaniu wymogów sanitarnych. Me-
cze sędziowali: Marek Borowiński i  Bar-
tłomiej Górski.

Wyniki końcowe Turnieju:

Grupy Młodzieżowe z  Parafii Diece-
zji Zamojsko-Lubaczowskiej rocznik 
2009 i młodsi:

1. Szkolne Koło Caritas przy SP 
Płoskie I Parafia Chrystusa Kró-
la – Biłgoraj I Szkolne Koło Cari-
tas przy SP Płoskie II

2. Parafia Chrystusa Króla – Biłgo-
raj II

3. Parafia Św. Jana Chrzciciela 
– Trzęsiny

Najlepszy zawodnik: Wiktoria Poź-
dzik (Płoskie I), najlepszy bramkarz: 
Marlena Sołtys (Płoskie II), zawodnik 
fair play: Małgorzata Furlepa (Trzęsi-
ny), król strzelców: Paweł Wołoszyn 
(Biłgoraj I)- 7 bramek.

Kluby sportowe - kategoria Chłopcy 
rocznik 2009 i młodsi:

1. STS Gryf Gmina Zamość
2. Football Academy Zamość
3. DKS Gaudium Zamość
4. KS Sokół Zwierzyniec
5. MKS Szczebrzeszyn

Najlepszy zawodnik: Hubert Waga 
(F.A. Zamość), najlepszy bramkarz: 
Mateusz Szewczuk (Gryf Zamość), za-
wodnik fair play: Karol Mazur (Gau-
dium), król strzelców: Igor Czuryło 
(Sokół)-8 bramek.

Na zakończenie wydarzenia, zacho-
wując przepisy sanitarne medale każ-
demu uczestnikowi, puchary, nagrody 

rzeczowe i  dyplomy dla drużyn, statu-
etki i nagrody dla najlepszych zawodni-
ków oraz paczki dla wszystkich uczest-
ników i  zaangażowanych w  organizację 
osób wręczali Poseł na Sejm RP Sławo-
mir Zawiślak, Starosta Powiatu Zamoj-
skiego Stanisław Grześko, Święty Mi-
kołaj i  tancerki Zespołu Pieśni i  Tańca 
„Zamojszczyzna”.

Wśród wyróżnionych znaleźli się 
również wolontariusze ze Szkolnego Ko-
ła Caritas przy Zespole Szkół Ponad-
podstawowych Nr 1 w  Zamościu wraz 
z opiekunami.

Koordynator Turnieju Małgorzata Fa-
rion złożyła najlepsze życzenia wolonta-
riuszom oraz wszystkim obecnym. Dru-
żynom i  zawodnikom zaś, pogratulowa-
ła wywalczonych miejsc, podziękowała 
dostojnym Gościom za okazaną pomoc, 
a  obsłudze za zaangażowanie w  organi-
zację turnieju. Szczególne podziękowa-
nia przekazała Świętemu Mikołajowi, któ-
ry od lat w  doskonały sposób wypełnia 
swoją rolę.

Podziękowanie od Świętego Miko-
łaja za wieloletnią organizację Turnie-
ju Mikołajkowego otrzymała Małgorza-
ta Farion. Turniej zakończyła wspólna 
modlitwa.

Nagrodzono wolontariuszy ze 
Szkolnego Koła Caritas przy Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w  Za-
mościu: Mikołaj Balicki, Edyta Furma-
nek, Patrycja Gałan, Aleksandra Kop-
ciewska, Aneta Kowalczyk, Julia Ober-
da, Krystian Palonka, Łukasz Poździk, 
Kamil Rochowiak, Wiktoria Rotmańska, 
Aneta Telejko, Justyna Tymbel, Paulina 
Winiarczyk. 

Opiekunowie SKC: Edyta Łój, Kata-
rzyna Skóra, Dorota Czarny, Anna Mate-
lak - Peterman

X Jubileuszowego Turniej Mikołaj-
kowy w  halowej piłce nożnej swoim za-
angażowaniem wsparli: Stanisława Mar-
gol, Wojciech Suchowicz, Ewelina Mazur, 
Tomasz Poździk, Aleksandra Kopciew-
ska, Julia Oberda, Krystian Palonka, Piotr 
Kapłon.

Turniej został zorganizowany dzię-
ki wsparciu finansowemu Ministerstwa 
Sportu w Warszawie, Powiatu Zamojskie-
go oraz Miasta Zamość.

Jubileuszowa Halówka z MikołajemJubileuszowa Halówka z Mikołajem



 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:

Szukam pracy, mam busa 9-osobowego, 
Opel Vivaro. Tel. 791 070 096

Oferuję bezpłatną pomoc w nauce i odra-
bianiu lekcji. Tel. 794 722 582

Dam zlecenie na zamontowanie drzwi po-
kojowych wewnętrznych. Tel. 513 042 

729 

Szukam pracy, mam orzeczenie o niepeł-
nosprawności- 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

Pomoc w gospodarstwie rolnym, przy re-
moncie, w  ogrodzie i  innych. Tel. 574 

235 637

PRACA

Przystojny mężczyzna, lat 
24, z  Zakładu Karnego 

(niski wyrok) pozna kobie-
tę w wieku 20-30l. Adres do 
korespondencji: Paweł Woj-
tan ul. Hrubieszowska 40, 
22-400 Zamość. Czekam na 
list od miłej i  sympatycznej 
kobiety. Mile widziane zdję-
cie. Czekam na twój list.

Kawaler lat 51 pozna Panią 
do lat 55, może być wdo-

wa. Jestem bardzo samotny. 
Niezależny finansowo. Tel. 
695 958 316

TOWARZYSKIE
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SPRZEDAM ZIEMNIAKI VINIETA  
 660 490 920

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599
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Sprzedam Toyotę Auris 1,4 diesel 
2007. Najmniejsze zużycie paliwa. 

Tel. 665 225 697

Sprzedam prasę kostkę i siewnik Po-
znaniak. Tel. 665 225 697

Opony zimowe 205/55/16, 4 sztuki. 
Tel. 511 655 658

Sprzedam zgrabiarkę do siana, 
7-rzędową, kultywator grudziądzki 

16 łap. Tel. 501 122 568  

Bagażnik samochodowy 300zł, huś-
tawka 150 zł tel. 84 638 59 08

Komplet kół zimowych, Toyota Verso 
205/55 R16. Tel. 722 100 734

Sprzedam zderzak tylny do Opla 
Zafiry, cena 100zł netto. Tel. 508 

079 632

Sprzedam Seata Ibizę, 2002, 1,2l, 
tanio. Tel. 505 533 878

Opel Astra 1999 r., DTL, 1700, c. 
2200 zł. Tel. 579 077 696

Sprzedam motocykl suzuki, cena 
5700 zł, przebieg 45 000. Tel.  500 

582 289

Silnik 0,55kW, 3 fazy, izolacja ba-
wełna. Tel. 664 515 599

Opony letnie 4 szt., 185/70/13, 100 
zł/ szt., z felgami. Tel. 500 522 079

4 opony z felgami, 185/65/14, 100 zł 
za 1 sztukę. Tel. 500 522 079

Volkswagen Passat combi 1.8 1995, 
B+LPG, 1600 zł. Tel. 500 522 079

Toyota Yaris 1.3 Verso, r.2005, XII, 
dobry stan, Zamość, c. 12.90. Tel. 

505 987 592

Sprzedam całe koła zimowe, mało 
używane. Tel. 661 289 258

Sprzedam całe koła zimowe, mało 
używane. Tel. 661 289 258

Sprzedam ciągnik, C 330, 3,500 mtg, 
przegląd i OC zapłacone, cena do 

uzgodnienia. Tel. 665 225 697

Toyota Corolla, rok 1998, poj. 1332 
cm3, Zamość. Tel. 697 719 277

Sprzedam tanio siewnik 13+13, 
przyr. do ciągnika, okolice Zamo-

ścia. Tel. 694 887 911

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

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

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE



SPRZEDAM
Zbiornik na deszczowkę w koszu. 1000L. 

Tel. 511 807 587

Choinki, świerki. 
 Tel. 722 100 734

Kuchenka gazowa Mesko tel. 511 655 
658

Zestaw łazienkowy, “Grohe” 250 zł, grzej-
nik łazienkowy - 100zł. Kuchenka gazo-

wa 100 zł, sedes, 100zł. Tel. 84 638 59 08

Sprzedam piłę elektryczną. Tel. 518 
236 810

Wózek inwalidzki w dobrym stanie 
sprzedam. Niedrogo. Tel. 730 253 366

Telewizor LG, stan bardzo dobry. Cena 
220 zł. Tel. 508 079 632

Szatkownica do kapusty, rozdrabniacz, 
3-faz. Cena 420 zł. Tel 508 079 632

Kamera do laptopa na USB. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 508 079 632

Rowery górskie do jazdy, w bardzo do-
brym stanie, cena 100 zł/szt. Do nego-

cjacji. Tel. 530 486 525

Głowica do ciągnika 330, cena 110 zł do 
uzgodnienia. Tel. 530 486 525

ZWIERZĘTA
Sprzedam króliki hodowlane. Tel. 792 

184 243

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

KUPIĘ
Kupię pszenicę paszową ok. 2 t. Tel. 515 

796 951

Płyty winylowe.  
Tel. 607 187 807

Drzwi zewnętrzne używane w dobrym 
stanie 80 cm, prawe. Tel. 668 023 453

INNE
Pilnie potrzebuję używany telewiz-

or w dobrym stanie, nie mam za co 
kupić. Tel. 695 958 316

SPRZEDAM
Sprzedam działki budowalne pod Za-

mościem w dobrej cenie. Tel. 730 
253 366

Działka w Jarosławcu k. Zamo-
ścia o pow. 0,3ha OKAZJA. Tel. 579 

206 903

Działka uzbrojona 56 arów, Gm. Kry-
nice. Tel. 660 936 030

Sprzedam działki budowlane, ta-
nio, Zamość, pod miastem. Tel. 730 

253 366

Działkę budowlaną, 6 ar, wszystkie 
media, z gazem, oś. Sitaniec. Tel. 

502 297 626, 530 444 480.

Działka k. Zamościa 0,30 ha, cena do 
uzgod. Tel. 579 206 903

Trzy działki budowlane pod miastem, 
tanio. Tel. 730 253 366

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

WYNAJMĘ 
Poszukuję domu lub mieszka do wy-

najęcia dla grupy pracowników, 
w rozsądnej cenie. Tel. 600 811 710

Kawalerkę w Krakowie, na woli Ju-
stowskiej. Tel. 506 008 215

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka. Tel. 609 204 222

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

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

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

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

NIERUCHOMOśCI

Profesjonalna oprawa muzyczna imprez  
z elementami muzyki na żywo 

 
TALIZMAN+34 

 662 355 243
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym 
kuponem #50, prosimy wysłać na podany 
adres w terminie 10 dni od daty wydania: 

Nowy Kurier Zamojski,  
skrytka pocztowa 206,  

22-400 Zamość, 

Atrakcyjną nagro-
dę książkową za roz-
wiązanie krzyżów-

ki #48: „Brak to byt ze zna-
kiem minus”, ufundowa-
ła „Księgarnia na Solnym”, 
mieszcząca się przy uli-
cy Solnej 3 w  Zamościu. 
Upominek otrzyma Pani  
Maria Radlińska. Gratulu-
jemy, książkę można ode-
brać w Redakcji - Staszica 35.
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