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W  dniach 15 – 17 oraz 19 czerw-
ca 2021 r. na Rynku Wodnym 
w  Zamościu odbędzie się 11. 

Zamojski Festiwal Książki ph. Kalejdo-
skop kulturalny.

Bieżąca edycja połączona będzie 
z  obchodami jubileuszu 100-lecia Biblio-
teki w Zamościu. Z tej okazji Książnica Za-
mojska im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu 
przewiduje szereg ciekawych przedsię-
wzięć kulturalnych popularyzujących czy-
tanie, literaturę oraz ukazujących bibliote-
kę jako instytucję otwartą i przyjazną.

11. Zamojski Festiwal Książki Festi-
wal rozpocznie się spotkaniem z  autor-
ką książek obyczajowych Krystyną Mirek. 
Po wydarzeniu będzie miała miejsce Uro-
czysta Gala, podczas której wręczone zo-
staną nagrody i  wyróżnienia dla najak-
tywniejszych czytelników oraz osób i in-
stytucji wspierających działalność Książ-
nicy Zamojskiej w 2020 roku. Pierwszy fe-
stiwalowy dzień zakończy się koncertem 
w stylu lat 20. i 30. XX wieku zespołu Sto-
pa Sound.

Drugiego dnia również nie zabrak-
nie atrakcji. Jedną z nich będzie spotka-

nie z regionalistą Fryderykiem Kierepką. 
Jeżeli chcecie odnaleźć swoje korzenie, 
a nie wiecie jak to zrobić zachęcamy do 
udziału w wykładzie genealoga Przemy-
sława Portusia – prezesa Stowarzyszenia 
Genealodzy Zamojszczyzny. Dzień za-
kończy panel dyskusyjny, którego tema-
tem będą ulice i place Zamościa. Dysku-
tować będą Bogdan Nowak, dr Jakub Ży-
gawski, Piotr Piela, dr Łukasz Kot.

Trzeci dzień przygotowany został 
z  myślą o  dzieciach. Startujemy razem 
z  Sową Wolumeną, która zabawiać bę-
dzie małych uczestników Festiwalu. Spe-
cjalnie dla nich zaplanowane zostało spo-
tkanie z autorką Joanną Krzyżanek, połą-
czone z warsztatami. Festiwalowy dzień 
zakończy się spektaklem KSIĘŻYC’owe 
OPOWIEŚCI, przygotowanym przez Wę-
drowny Teatr Lalek „Małe Mi”.

To jeszcze nie koniec festiwalowych 
atrakcji… 19 czerwca (sobota) Książnica 
Zamojska zaprasza na Giełdę Książki Re-
gionalnej, która będzie miała miejsce na 
Rynku Wodnym w Zamościu.

W  razie niepogody wydarzenia fe-
stiwalowe przeniesione zostaną do 

Książnicy Zamojskiej na ul. Kamien-
ną 20. Wszystkie działania odbędą się 
w reżimie sanitarnym.

Osoby z niepełnosprawnością każ-
dego dnia napotykają wiele róż-
norodnych barier. Ludzie ze zło-

żonymi zaburzeniami znajdują się 
w  najtrudniejszej sytuacji, ponieważ 
mają niewielki dostęp do edukacji lub 
rehabilitacji, będąc wykluczonymi z ży-
cia społecznego. W  Zamościu powsta-
nie obiekt, który pomoże takim oso-
bom.

Dzięki współpracy polsko-ukraiń-
skiej realizowany jest projekt „Pograni-
cza równych szans” w  ramach Progra-
mu Współpracy Transgranicznej Pol-
ska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Pro-
jekt skierowany do osób z  niepełno-
sprawnością z  terenu Zamościa i  Krze-
mieńca na Ukrainie oferuje im opiekę 
społeczną i  rehabilitację. W  obu mia-
stach powstaną obiekty, tworzące no-
wy zintegrowany system rehabilita-
cji i  infrastrukturę społeczną dla lokal-
nych pacjentów i  ich rodzin. W  Zamo-
ściu trwa budowa Domu Pomocy Spo-
łecznej dla 28 dorosłych osób z  nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi (za-
burzenia ruchowe, umysłowe, mowy, 
wzroku i słuchu). Zapewnienie stałego 
zamieszkania osobom dorosłym jest 
kolejnym, istotnym elementem syste-
mu wsparcia osób z ciężkimi niepełno-
sprawnościami, tworzonego przez li-
dera projektu – Stowarzyszenie Pomo-
cy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok 
za krokiem" w  Zamościu – od 30 lat. 
Równolegle, w  Krzemieńcu powstanie 
Ośrodek dla Dzieci z Niepełnosprawno-
ściami, który będzie pracował wg me-
tody nauczania kierowanego. 80 dzie-
ci z  zaburzeniami ruchowymi i  umy-
słowymi lub zespołem Criglera-Najjara 
z Rejonu Krzemienieckiego (UA) uzyska 

kompleksowe wsparcie w domu opieki 
społecznej obsługiwanym przez profe-
sjonalny personel terapeutyczny. 

Zapobieganie wykluczeniu społecz-
nemu jest jedną z  najważniejszych war-
tości wspieranych przez Program Współ-
pracy Transgranicznej Polska-Białoruś-
-Ukraina. Osoby z niepełnosprawnościa-
mi napotykają cały szereg barier, są wy-
kluczone z życia społecznego z powodu 
braku odpowiedniej infrastruktury i nie-
wystarczającego wsparcia społecznego, 
czemu ma przeciwdziałać wspomniany 
projekt.

Dofinansowanie z UE to blisko 2,2 mln 
euro (prawie 90% wartości całego przed-
sięwzięcia). Liderem projektu jest Stowa-
rzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełno-
sprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu.

Program Współpracy Transgranicz-
nej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 
wspiera projekty oparte na współpracy, 
wymianie wiedzy i doświadczeń pomię-
dzy instytucjami zlokalizowanymi wzdłuż 
granic polsko-białoruskiej i polsko-ukra-
ińskiej, które stanowią zewnętrzną gra-
nicę Unii Europejskiej. Wszystkie projek-
ty są współfinansowane przez Unię Eu-
ropejską, mają charakter niekomercyj-
ny i  przyczyniają się do poprawy jako-
ści życia mieszkańców wschodniej Polski 
oraz zachodniej Ukrainy i  Białorusi. Pro-
gram koncentruje się wokół czterech ob-
szarów tematycznych: Dziedzictwo, Do-
stępność, Bezpieczeństwo oraz Granice 
i wspiera przeszło 160 projektów o war-
tości ponad 170 mln euro, realizowanych 
przy zaangażowaniu ponad 400 benefi-
cjentów (instytucji i  organizacji) po obu 
stronach granicy.

Fundacja Zibera już powróciła do 
otwartych spotkań dla kobiet na 
żywo. Po tym niepewnym, trud-

nym i  wymagającym czasie, nastąpiło 
w  końcu wielkie przełamanie, Funda-
cja Zibera musiała przeformułować pla-
ny z 2020 roku i część tych planów prze-
sunąć w czasie aż do oficjalnego otwar-
tego spotkania Fundacji Zibera, które 
odbyło się 28.05.2021r. w  siedzibie fir-
my Goldier.

Gościem specjalnym 18. Spotkania 
Fundacji Zibera była Żaneta Geltz redak-
tor naczelna magazynu Hipoalergicz-
ni i  pomysłodawczyni portalu hipoaler-
giczni.pl Żaneta Geltz otworzyła umy-
sły na tematy kluczowe – zrównoważo-
ne rolnictwo, etyczny biznes, zdrowe od-
żywianie. Razem z Martą Gładuń, właści-
cielką farmy ekologicznej w Kawęczynku 
"Ogrody Szambala" mają wizję i gotowe, 
realne rozwiązania w rolnictwie, w popra-
wie jakości życia poprzez zdrowe odży-
wianie. Obydwie podzieliły się cennymi 
wskazówkami, wiedzą z zakresu zdrowia, 
wychodzącą poza wiedzę "sprzedawa-

ną" nam przez lobby znanych firm i tożsa-
mych im instytucji.

W  kuluarach piątkowego spotkania 
Fundacji Zibera  poruszony został temat 
wycinki drzew w  Zamościu i  w  innych 
miastach. 

„Mamy eksperckie recepty na to jak 
zawalczyć, ale czy kobiety - zebry ośmie-
lą się zabrać głos w  małomiasteczkowej 
społeczności i zadbać o ich otoczenie po-
mimo niezaktualizowanego myślenia in-
nych.. Czas pokaże…

Podczas spotkań Fundacji Zibera 
zawsze wskazujemy, że od samego ce-
lu ważniejsza jest droga, którą kroczy-
my, to z  kim nią podążamy, i  sens tego 
co robimy. Żeby czuć się mocnym, trzeba 
mieć solidne wartości i odwagę w sercu. 
W  trudnych chwilach potrzebny jest też 
ktoś, kto uwierzy i da Ci szansę. Spotka-
nia Fundacji Zibera mają format prelekcji, 

dyskusji, są okazją do sieciowania, nawią-
zywania nowych kontaktów. Zapraszamy 
już na kolejne spotkanie 25 czerwca 2021. 
Razem możemy więcej! - zachęca Jagoda 
Kupiec z Fundacji Zibera
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Zamojskie Lato Teatralne zbli-
ża się wielkimi krokami. W tym 
roku od 20 czerwca do 30 lipca 

Zamość będzie cieszył się teatrem, 
głównie w plenerach.

Organizatorzy dobrej pogody na 
czerwiec i lipiec nie mogą zagwaran-
tować, ale za poziom artystyczny fe-
stiwalu ręczą. Zaplanowano 12 wy-
darzeń w  programie głównym oraz 
towarzyszący ZLT Teatr Fotografii. 
Ideą tegorocznego festiwalu jest „Si-
ła opowieści”. Jak zawsze program 
będzie różnorodny tematycznie, od 
opowieści o  dwoistości natury ludz-
kiej, o poszukiwaniu swojego miejsca 
w świecie, uprzedzeniach, o ludzkich 
przywarach, po temat najważniejszy, 
czyli miłość. Artyści swoje opowieści 
wyśpiewają, wytańczą, wygrają obra-
zem i, przede wszystkim, słowem. In-
tencją jest skłonienie słuchaczy i  wi-
dzów do wyciszenia, zasłuchania, re-
fleksji. Nie zabraknie również powo-
dów do zabawy i śmiechu.

Różne będą teatralne formy. 
Większość spektakli teatry wystawią 
w przestrzeniach otwartych – na Ryn-

kach Wielkim i  Wodnym, w  amfite-
atrze oraz na Dziedzińcu Wewnętrz-
nym Pałacu Zamojskich. Dwa przed-
stawienia zaplanowano w  sali wido-
wiskowej Zamojskiego Domu Kultu-
ry. Nowej sali, po remoncie!

W maju odbyła się sesja zdjęcio-
wa Teatru Fotografii, efektem jej bę-
dzie wystawa „Rok nieistnienia” inspi-
rowana poezją Bolesława Leśmiana.

Szczegółowe informacje pro-
gramowe wkrótce znajdą Państwo 
na stronie internetowej Zamojskie-
go Lata Teatralnego www.zlt.zdk.za-
mosc.pl 

46. Zamojskiemu Latu Teatral-
nemu patronują tradycyjnie: Andrzej 
Wnuk Prezydent Miasta Zamość oraz 
Beata Ścibakówna i Jan Englert. Tego-
roczna edycja jest, jak zawsze, współ-
finansowana przez Miasto Zamość. 
Po raz kolejny ZLT uzyskało dofinan-
sowanie z Ministerstwa Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu, a tak-
że wsparcie stałych sponsorów: PKO 
BP, Veolia Wschód oraz PGE Dystry-
bucja S.A.

1 czerwca br. wprowadzono zmia-
ny w  organizacji ruchu drogowe-
go w związku z przebudową ul. Łu-

kasińskiego, Placu Stefanidesa, Placu 
Wolności oraz ul. Okopowej.

Na Rynek Solny możemy wjechać po 
nowej nawierzchni ul. Łukasińskiego na 
odcinku od ronda przy parku do Placu 
Stefanidesa i dalej ulicą Solną.

W związku z zamknięciem ul. Okopo-
wej do ruchu dopuszczona została ulica 
Kościuszki wzdłuż Rynku Wodnego (przy 
Szkole Muzycznej) do ul. Bazyliańskiej.

Przez najbliższe tygodnie dojazd do 
uliczek zlokalizowanych na terenie Ze-
społu Staromiejskiego możliwy będzie 
jedynie od ul. Królowej Jadwigi i Akade-
mickiej.

http://hipoalergiczni.pl
http://hipoalergiczni.pl
http://www.zlt.zdk.zamosc.pl
http://www.zlt.zdk.zamosc.pl


31 maja 2021 r. upłynął termin naboru projektów do 
Budżetu Obywatelskiego Zamościa na 2022 rok. Zło-
żono 37 propozycji projektów osiedlowych i 10 ogól-

nomiejskich.  

1,6 miliona jest przeznaczono na realizację projek-
tów osiedlowych, przy czym dla każdego z 16 osiedli Mia-
sta Zamość została przypisana kwota w wysokości 100  tys. 
zł. Na realizację projektu ogolnomiejskiego przeznaczono 
950 000 zł. Łączna kwota to 2 550 000 zł. 

Wśród zgłoszonych propozycji projektów osiedlo-
wych znalazły się m.in.: 

„Wykonanie monitoringu na osiedlu Powiatowa w rejo-
nie ulic Poniatowskiego, Dąbrowskiego, Wybickiego”, „Bez-
pieczna droga do szkoły” (działka nr 63, ul. Akacjowa), „Mo-
dernizacja ulicy Spółdzielczej i  terenów zielonych wzdłuż 
ulicy”, „Modernizacja skateparku przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Zamościu”, „Rozbudowa placu zabaw oraz monito-
ringu na osiedlu Świętego Piątka na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 6”, „Książkomat- całodobowy dostęp do bibliote-
ki, „Wybieg dla psów (osiedle fioletowe).

Na liście zgłoszonych propozycji projektów ogólno-
miejskich znalazły się m.in.: 

„Budowa centrum rozrywki przy ul Królowej Jadwigi 
(strefy trampolin, kręgielnia zewnętrzna, skate park, stre-
et workout, boisko do siatkówki i koszykówki, strefa wypo-

czynku, zieleń)”, „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rze-
ce Łabuńce ulica Lipska przy zbiegu trzech osiedli- Promyk, 
Świętego Piątka, Zamczysko”, „Zamoyska Strefa Aktywno-
ści- budowa i  modernizacja kompleksu sportowo- rekre-
acyjnego przy ZSP nr 3 (Elektryk) w  Zamościu”, „Remont 
Ubezpieczalni- montaż windy”.

Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego te-
raz złożone propozycje zostaną poddane ocenie formalnej 
i merytorycznej. 

Od 1 lipca tego roku  Oddział Pediatryczny zamoj-
skiego „starego” szpitala przestanie funkcjono-
wać. Powodem jest niedobór kadry lekarskiej. 

Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. 
w Zamościu Mariusz Paszko zapewnia, że "Zarząd Spółki nie 
planuje likwidacji Oddziału Pediatrycznego, a jedynie czasowo 
zawiesza działalność leczniczą". Zapowiada też, że "będą po-
dejmowane wszystkie możliwe działania, by oddział dziecięcy 
funkcjonował na terenie miasta Zamościa". 

Poniżej publikujemy stanowisko Prezesa Zamoj-
skiego Szpitala Niepublicznego Sp. z  o.o. w  Zamościu 
w tej sprawie. Pismo jest odpowiedzią na zapytanie Po-
sła Riada Haidara.

Szanowny Pan Riad Haidar Poseł na Sejm RP 

Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z  o.o. 
dziękuje za zainteresowanie problemem w zabezpieczeniu do-
stępności do świadczeń zdrowotnych w  zakresie pediatrii na 
terenie Miasta Zamość i powiatu zamojskiego.

Informuję, że konieczność czasowego zawieszenia dzia-
łalności leczniczej Oddziału Pediatrii wynika z  drastycznego 
niedoboru kadry lekarskiej. Pomimo podejmowanych działań 
w  kierunku pozyskania lekarzy chętnych do pracy, nie udało 
się uzupełnić posiadanego potencjału kadrowego do poziomu 
gwarantującego zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego 
hospitalizowanych pacjentów. Na obecny stan rzeczy złożyło 
się wiele czynników niezależnych od prowadzonej przez szpital 
polityki kadrowej. Starzenie się kadry medycznej i powiększa-
nie luki pokoleniowej to zjawisko szczególnie boleśnie odczu-
wane w  pediatrii. Coraz mniej lekarzy jest zainteresowanych 
pracą z  małym pacjentem, a  większość młodych lekarzy wy-
biera inne specjalizacje, ponieważ praca w pediatrii jest bardzo 
obciążająca fizycznie i psychicznie, zwłaszcza w szpitalach na 
poziomie powiatowym z powodu braków infrastruktury i środ-
ków, ograniczających zakres możliwych działań.

Oddział Pediatrii Zamojskiego Szpitala Niepublicznego 
udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób dziecięcych 
w  ramach umowy o  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świad-
czeń opieki zdrowotnej zawartej z Lubelskim Oddziałem Wo-
jewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia — umowa nr 03-
0003271-21-05 ( 03-17-03-03271-02 ).

Trudna sytuacja kadrowa Oddziału Pediatrycznego jest 
wynikiem złożenia podań o  rozwiązanie umowy o  pracę za 
ustawowym okresem wypowiedzenia przez dwóch lekarzy. 
Termin wypowiedzenia minął 31 maja 2021 r. Wielokrotne roz-
mowy z lekarzami nie wpłynęły na zmianę podjętych decyzji, 
z  uwagi na posiadane uprawnienia emerytalne. Lekarze jed-
noznacznie wyrazili brak woli kontynuowania stosunku pracy.

W  związku ze złożonymi wypowiedzeniami, został ogło-
szony konkurs na ordynatora Oddziału Pediatrii z  termi-
nem składania ofert określonym na 10 maja 2021 r. Ogłosze-
nia o  konkursie na ordynatora oddziału oraz o  potrzebie za-
trudnienia lekarzy pediatrów zostały zamieszczone w  prasie 
medycznej ( Medicus, Rynek Zdrowia, Gazeta Lekarska) oraz 
w Dzienniku Wschodnim. Pomimo podjętych działań nie uda-
ło się pozyskać lekarzy chętnych do podjęcia pracy w Oddziale 
Pediatrycznym, nie wpłynęła również żadna oferta w postępo-
waniu konkursowym na ordynatora oddziału.

Aktualnie trzech lekarzy odbywa szkolenie specjalizacyj-
ne w dziedzinie pediatrii w ramach etatu rezydenckiego: jed-
na rezydentura wygasa 08.07.2021 r, druga 17.04.2022 r., trze-
cia 25.11.2025 r. Lekarz rezydent zatrudniony na podstawie 
umowy trwającej od 26.11.2020 r do 25.11.2025 przebywa na 
urlopie macierzyńskim, natomiast lekarz kończący  rezyden-
turę 17.04.2022 r. realizuje obowiązkowe staże specjalizacyj-
ne w Klinice Pediatrycznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecię-
cego w Lublinie.

Od dnia 1 czerwca 2021 r. w oddziale powstanie tylko je-
den lekarz pediatra zatrudniony w wymiarze 0,8 etatu oraz je-
den lekarz rezydent. Kontynuowanie działalności leczniczej do 
końca miesiąca czerwca będzie możliwe poprzez zapewnienie 
wsparcia dyżurowego przez lekarzy kontraktowych. Jedyny le-
karz specjalista zatrudniony w  Oddziale Pediatrii nie udźwi-
gnął ciężaru odpowiedzialności kierowania oddziałem przy 
tak drastycznym niedoborze kadr i złożył w dniu 18 maja 2021 
r. podanie o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 31 lipca 2021r.

Przedstawiając powyższe informuję, że decyzja o  zawie-
szeniu działalności leczniczej Oddziału Pediatrii była bardzo 
trudna, ale konieczna ze względu na brak kadry lekarskiej. Od-
dział pediatryczny jest bezspornie potrzebny mieszkańcom 
Zamościa i powiatu zamojskiego, dlatego też okres zawiesze-
nia działalności wstanie wykorzystany na intensywne poszu-
kiwanie kadry. Pacjenci wymagający hospitalizacji w oddzia-
le pediatrycznym uzyskają niezbędną pomoc u innych świad-
czeniodawców: Arion Szpitale Sp. z  o.o. w  upadłości - Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w  Krasnymstawie, Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej w  Tomaszowie Lubelskim oraz Sa-
modzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w  Hrubieszo-
wie, z którymi zostały zawarte umowy współpracy w zakresie 
zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii.

Jednocześnie informuję, że stosowanie do art.34.ust 1, pkt 
2. ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r. o  działalności leczniczej, 
został skierowany wniosek do Wojewody Lubelskiego o wyra-
żenie zgody na czasowe zaprzestanie działalności leczniczej 
w  zakresie świadczeń realizowanych przez Oddział Pediatrii 
w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. Wniosek jest 
w trakcie procedowania.

Z  uwagi na fakt, że problem z  którym przyszło nam się 
zmierzyć wzbudza wiele emocji wynikających z  obaw o  bez-
pieczeństwo zdrowotne małych pacjentów, kieruję serdecz-
ną prośbę o  nieupublicznianie niezweryfikowanych informa-
cji w mediach spolecznościowych. Otrzymane od Pana Posła 
pismo z  dnia 28 maja 2021 r wpłynęło do kancelarii szpitala 
w  dniu 1 czerwca 2021 r, natomiast w  internecie i  social me-
diach pojawiło się wcześniej, co wywołało niepotrzebne pod-
sycanie niepokoju społecznego.

Zapewniam, że Zarząd Spółki nie planuje likwidacji Od-
działu Pediatrycznego, a  jedynie czasowo zawiesza działal-
ność leczniczą oraz stoi na stanowisku, że oddział pediatrycz-
ny jest potrzebny, a wręcz niezbędny do prawidłowego zabez-
pieczenia świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii, dlate-
go też będą podejmowane wszystkie możliwe działania by od-
dział dziecięcy funkcjonował na terenie miasta Zamościa. 

Z poważaniem
Mariusz Paszko

Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o. o.  
w Zamościu
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Diecezja Zamojsko- Lubaczow-
ska ma sześciu nowych księ-
ży. W sobotę 29 maja w kate-

drze zamojskiej odbyła się uroczy-
stość święceń kapłańskich. Święceń 
udzielił bp  Marian Rojek  podczas 
uroczystej Mszy świętej. 

W koncelebrze wzięli udział m.in. 
formatorzy seminaryjni, profesoro-
wie KUL, pracownicy kurii oraz pro-
boszczowie rodzinnych parafii neo-
prezbiterów. 

Biskup Zamojsko-Lubaczowski 
zwracając się do przyjmujących świę-
cenia podkreślił, że kapłaństwo jest ra-
dykalnym byciem dla Boga. Wskazu-
jąc na Serce Jezusowe jako wzór prze-
żywania kapłaństwa bp Marian prze-
strzegał, że wszelka aktywność kapła-
na i całe jego działanie powinno mieć 
swój początek w byciu z Chrystusem 

i  dla Chrystusa. Tak rozumiana świę-
tość stanowi receptę na  owocność 
posługiwania, a  jednocześnie ochro-
nę przed pokusą naiwnego przyjmo-
wania łatwych i złudnych propozycji, 
jakie oferuje współczesny świat.

Na zakończenie liturgii ks. Marek 
Kędzia złożył podziękowania w imie-
niu nowo wyświęconych. Do  chwi-
li otrzymania swych pierwszych no-
minacji, neoprezbiterzy podejmą się 
prowadzenia rekolekcji, oaz oraz po-
sług w ramach wakacyjnych zastępst.

Nowo wyświęceni kapłani to: 
ks. Jakub Bubiłek z parafii Płoskie, ks. 
Dominik Kapka z parafii Korytków, ks. 
Marek Kędzia z  parafii Skierbieszów, 
ks. Damian Leleń z parafii katedralnej, 
ks. Łukasz Łukasiewicz z parafii Bełżec 
oraz ks. Mateusz Wojda z  parafii pw. 
Krzyża Świętego w Zamościu.

Nowi kapłani w diecezjiNowi kapłani w diecezji



Zamojski Zakład Karny w ramach 
akcji Ministerstwa Sprawiedli-
wości i  Służby Więziennej pod 

hasłem #ResortSprawiedliwościPo-
maga, przekazał miastom i  gminom 
Krasnobród oraz  Józefów, sprzęt 
łączności bezprzewodowej, który zo-
stanie rozdysponowany wśród gmin-
nych jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej.

Dyrektor zamojskiej jednostki pe-
nitencjarnej ppłk Jacek Zwierzchowski 
przekazał na ręce Zastępcy Burmistrza 
Krasnobrodu Pana Janusza Osia, i Bur-
mistrza Józefowa, Pana Romana Dziu-
ry, radiotelefony przenośne oraz akce-
soria łączności bezprzewodowej. Za-
stępca Burmistrza Krasnobrodu i   Bur-
mistrz Józefowa podczas spotkań z dy-
rektorem Zakładu Karnego w  Zamo-
ściu, podziękowali za pamięć i  wspar- cie. Profesjonalny sprzęt będzie słu-

żył ochronie życia i zdrowia mieszkań-
ców wymienionym miast i gmin. Samo-
dzielnie nie bylibyśmy w stanie dopo-
sażyć naszych jednostek OSP w  tego 
typu urządzenia – mówili gospodarze 
Krasnobrodu i Józefowa podczas prze-
kazania sprzętu.

kpt. Jarosław Małecki poinformo-
wał, że radiostacje i  pozostały sprzęt 
trafi do  jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w  gminie Krasnobród 
i  Józefów, gdzie służyć będzie popra-
wie warunków komunikacji podczas 
akcji ratowniczo-gaśniczych.  Po przej-
ściu odpowiedniego serwisu posłuży 
do  realizacji ich celów przez wiele lat. 
Sprzęt w postaci: radiotelefonów prze-
nośnych 28 sztuk, ładowarek akumula-
torowych 7 sztuk, mikrofonogłośników 
9  sztuk, oraz  akumulatorów do  radio-
telefonów 45 sztuk, został przekazany 
nieodpłatnie jako zbędny składnik ma-
jątku ruchomego w związku z wymia-

ną systemu łączności w Zakładzie Kar-
nym w Zamościu.

To nie jest pierwsza i  nie ostania 
akcja pomocowa zamojskiego zakła-
du karnego. Mamy nadzieję, że sprzęt 
z  którego funkcjonariusze zamojskiej 
jednostki penitencjarnej już nie ko-
rzystają, posłuży jeszcze wiele lat jed-
nostkom Ochotniczej Straży Pożarnej 
– mówił podczas spotkania ppłk Jacek 
Zwierzchowski dyrektor zamojskiego 
zakładu karnego.

Wójt Gliwiński sceptyczny Wójt Gliwiński sceptyczny 
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RoztańczonyRoztańczony
NieliszNielisz

Radiostacje dla strażaków ochotnikówRadiostacje dla strażaków ochotników

Stowarzyszenie Sympatyków 
Orszaku Trzech Króli w  Zamo-
ściu i  Parafia pw. Matki Bożej 

Królowej Polski w  Zamościu zapra-
szają na wydarzenie  pn.  „MOCNI 
NADZIEJĄ – PAMIĘTAMY…”,  orga-
nizowane na pamiątkę 22. rocznicy 
pobytu Papieża Jana Pawła II w Za-
mościu.

Odbędzie się ono w  dniach 11-
12.06.2021r. w Kościele pw. Matki Bo-
żej Królowej Polski w  Zamościu, (ul. 
Prymasa Kardynała Wyszyńskiego 
5). Wydarzenie bierze udział w  pro-
gramie „Warto być Polakiem”, które-
go organizatorem jest samorząd wo-
jewództwa lubelskiego, a  głównym 
celem jest pielęgnowanie polsko-
ści i  wartości patriotycznych przez 
mieszkańców województwa lubel-
skiego.

- Mamy nadzieję, że wydarzenie to 
z udziałem znamienitych gości, a tak-
że młodych mieszkańców miasta Za-
mościa i  Powiatu Zamojskiego przy-
pomni nauczanie wielkiego Polaka 
Papieża Jana Pawła II i  będzie dzięk-
czynieniem za życie, pontyfikat i  hi-
storyczką wizytę w Zamościu w dniu 
12.06.1999 r. -  mówi Małgorzata Fa-
rion, prezes Stowarzyszenia Sympaty-
ków Orszaku Trzech Króli w Zamościu.

11.06.2021r. (piątek):

• godz. 18.00 – Msza Święta, konfe-
rencja pn. „Jan Paweł II jako mistrz 
i  nauczyciel komunikacji między-
ludzkiej”  - Ks. dr Jerzy Smoleń. 
 
Ks. dr Jerzy Smoleń, psycholog, psy-
choonkolog. Adiunk badawczo-dy-
daktyczny w  Katedrze Psychologii 

Społecznej i Komunikacji Interperso-
nalnej Akademii Ignatianum w  Kra-
kowie. Psycholog i kapelan w Stowa-
rzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością „Przystań” im. Jana Paw-
ła II w  Tymbarku. Należy do Polskie-
go Towarzystwa Komunikacji Spo-
łecznej, Polskiego Stowarzyszenia 
Psychologii Rozwoju Człowieka, Ra-
dy Naukowej Instytutu Praw Dziec-
ka w  Warszawie, Zespołu doradcze-
go MEiN do spraw zmiany standar-
dów kształcenia na kierunku lekar-
skim w  zakresie komunikacji lekarz-
-pacjent. Odznaczony Odznaką Ho-
norową PRIMUS IN AGENDO nadaną 
przez Ministra Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej, Warszawa 11 grudnia 
2017 oraz Odznaką Honorową INFAN-
TIS DIGNITATIS DEFENSORI  nadaną 
przez Rzecznika Praw Dziecka, War-
szawa 24 maja 2018.

12.06.2021r. (sobota):

• godz. 17.00 – Konferencja pn. 
„Bój o  duszę świata w  wizji Ja-
na Pawła II” - Grzegorz Górny . 
 
Grzegorz Górny, reporter, eseista, pu-
blicysta, reżyser, producent filmowy 
i telewizyjny. Założyciel i redaktor na-
czelny kwartalnika „Fronda“ . Autor 
ponad 30 książek, także wydań za-
granicznych. Laureat wielu nagród 
dziennikarskich, filmowych i książko-
wych (m.in. Grand Press, Feniks i na-
groda SDP im. J. Zieleńskiego). Od-
znaczony przez prezydenta Węgier 
Rycerskim Krzyżem Zasługi.  Obec-
nie stały publicysta tygodnika „Sieci“ 
i  portalu wpolityce.pl Prowadzi Klub 
Trójki w  Programie 3 Polskiego Ra-
dia. Laureat nagrody Totus Tuus 2020 
- uhonorowany w kategorii „Propago-

wanie nauczania Świętego Jana Paw-
ła II” za twórczość pisarską i publicy-
styczną inspirowaną nauczaniem Pa-
pieża, podejmującą problemy, wy-
zwania oraz nadzieje współczesnego 
Kościoła i świata.

• godz. 18.00 – Msza Święta, „Byłeś 
wśród nas…”- świadectwo Ks. Prała-
ta Janusza Romańczuka, ówczesne-
go Proboszcza Parafii pw. Matki Bo-
żej Królowej Polski i  współorganiza-
tora historycznej wizyty Papieża Jana 
Pawła II w Zamościu, dnia 12.06.1999 
roku.

• godz. 20.30 – Program słowno-mu-
zyczny „Jesteście moją nadzieją…” 
w wykonaniu młodzieży ze szkół:  SP 
Płoskie - przygotowanie wokalne Jo-
anna Greszta, soliści Agata Ostasz, 
Agata Czuk, Magdalena Greszta; SP 
3 Zamość – przygotowalnie wokal-
ne Krzysztof Krajewski, soliści: Oliwia 
Wolska, Martyna Harasim, Szkoła Mu-
zyczna Yamaha Zamość – przygoto-
wanie wokalne Marta Kułaj-Wyszyń-
ska, soliści: Daria Cisło, Natasza So-
boń, Zuzanna Wyszyńska. Przygoto-
wanie zespołu perkusyjnego – Piotr 
Wyszyński. Aranżacje organowe To-
masz Bębenek. Dyrygent – Alicja Sa-
turska.  Prowadzenie - Łukasz Szyszka.

• godz. 21.00 – Apel Jasnogórski - pro-
wadzenie Ks. Proboszcz Miłosław Żur.

• godz. 21.37 – modlitwa, podzięko-
wania, błogosławieństwo.

13.06.2021r. (niedziela):  

• godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00, 
18.30 - homilie nawiązujące do na-
uczania Świętego Jana Pawła II - Ks. 
dr Jerzy Smoleń. 

Mieszkańcy Gminy Nie-
lisz roztańczyli się 
już na dobre! Projekt 

„WYGINAJ ŚMIAŁO CIAŁO” 
wchodzi w decydujący i bar-
dzo intensywny czas przy-
gotowań do pokazu, który 
jest zaplanowany na koniec 
czerwca!

Dzieci i  młodzież przy-
gotowują układy taneczne 
w story i clip dance, zaś doro-
śli w ramach projektu dosko-
nalą formę na zajęciach z lati-
no fitness.  

Organizatorem warsz-
tatów jest Gminny Ośrodek 
Kultury w Nieliszu w partner-

stwie z  Fundacją LOTTO im. 
Haliny Konopackiej. Zajęcia 
prowadzi Diana Pytlik - in-
struktor tańca sportowego, 
mistrzyni Polski w tańcu towa-
rzyskim, posiadaczka między-
narodowej klasy tanecznej „S" 
w tańcu standardowym i laty-
noamerykańskim.

Organizatorzy mają na-
dzieję, że projekt przerodzi 
się w stałą formę działalności 
GOK.  Z  grup warsztatowych 
powstaną zespoły taneczne, 
aby dzieci i  młodzież mogły 
rozwijać swoje pasje oraz kre-
atywnie i kulturalnie spędzać 
wolny czas.  

http://wpolityce.pl


25 Zamojski Batalion Lekkiej Piechoty 
otrzymał imię mjr. Stanisława Prusa ps. 
„Adam”. Będzie również kultywować 

tradycje 9. Pułku Piechoty Legionów Armii 
Krajowej 1943-1944.

Nadanie tradycji i  patronów pododdzia-
łom 2 LBOT było pierwszą tego typu uroczy-
stością w  Wojskach Obrony Terytorialnej. Ce-
remonia odbyła się w dniu 23 maja 2021 roku 
w Lublinie, podczas obchodów święta 2 Lubel-
skiej Brygady Obrony Terytorialnej. Decyzję Mi-

nistra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2021 r. 
z  rąk ppłk. Daniela Błotko, zastępcy Dowódcy 
2 LBOT, odebrał Dowódca Batalionu ppłk Woj-
ciech Brykner.  

Na mocy tej decyzji 25 Batalion Lekkiej Pie-
choty w Zamościu przejął i będzie kultywować 
tradycje 9. Pułku Piechoty Legionów Armii Kra-
jowej 1943-1944. Ponadto, otrzymał imię mjr. 
Stanisława Prusa ps. „Adam” oraz nazwę wy-
różniającą „Zamojski”. Było to podniosłe i bar-
dzo ważne wydarzenie w historii zamojskich Te-
rytorialsów. 

kpt. Damian Stanula z 2. LBOT  poinformo-
wał, że uroczystość po raz kolejny pokazała, jak 
ważna dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej 
jest pamięć oraz przywiązanie do tradycji i lo-
kalnych bohaterów. Hołdując tradycji i pamięci 
bohaterów poległych w obronie Ojczyzny, żoł-
nierze WOT dbają o miejsca, które upamiętniają 
ich życie i zasłużony odpoczynek, a także trosz-
czą się o to, by zawsze żywo pozostawali w pa-
mięci kolejnych pokoleń.

Tradycje, patronów oraz nazwy wyróż-
niające tego dnia przyjęły również pozosta-
łe bataliony wchodzące w skład 2 Lubelskiej 

Brygady OT – lubelski, dębliński, bialski oraz 
chełmski. 

Mjr Stanisław Prus ps. „Adam” to wybitna 
postać zamojskiej konspiracji AK. Urodził się 
18 lutego 1905 roku w Siennicy Różanej w po-
wiecie Krasnystaw. Kapitan piechoty Wojska 
Polskiego, komendant obwodu zamojskiego 
ZWZ-AK, dowódca Oddziałów Dywersji Bojo-
wych. Uhonorowany Krzyżem Virtuti Militari 
klasy V oraz Krzyżem Walecznych.  

W  kampanii wrześniowej pełnił funk-
cję I  adiutanta pułku. Walczył, m.in. w  bitwie 
pod Broniną i  Rytwianami. Był jeńcem wojen-
ny w  obozie na Dębiu. Po zwolnieniu wstąpił 
do ZWZ w  Krasnymstawie. Jesienią 1940 objął 
stanowiska komendanta obwodu zamojskie-
go ZWA-AK i  inspektora Inspektoratu Zamość 
AK. Brał udział w licznych potyczkach i bitwach, 
a także walkach obronnych w ramach akcji „Wi-
cher I” i ,,Wicher II” wymierzonych w ruch party-
zancki. Uczestniczył, m.in. w bitwie pod Osucha-
mi, uznanej za jedną z największych bitew par-
tyzanckich w Polsce okresu II wojny światowej.  

Po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren 
Zamojszczyzny mjr Prus przeniósł się do Lubli-

na, gdzie w ukryciu kierował podległą struktu-
rą. W połowie listopada 1944 został aresztowa-
ny przez NKWD w kotle przy ul. Czeskiej i uwię-
ziony. Okoliczności aresztowania i  śmierci po-
zostają niewyjaśnione. Jest wiele wersji tych 
wydarzeń - według jednej z nich został zamor-
dowany w grudniu 1944 na zamku lubelskim.

Wcześniejsi emeryci i  renciści od 
czerwca mogą dorobić do swoich 
świadczeń jeszcze więcej niż do-

tychczas. Limit przychodu wynosi już nie-
mal 4 tys. złotych.

Świadczeniobiorcy Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych mogą dodatkowo pracować. Mu-
szą jedynie pamiętać, że przekroczenie okre-
ślonych w  przepisach przychodów czasowo 
zmniejsza lub zawiesza wypłatę pobieranej 
emerytury lub renty. 

Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w  woje-
wództwie lubelskim, poinformowała, że  od 1 
czerwca limity przychodów znowu wzrosły. To 
znaczy, że świadczeniobiorcy mogą dorobić 
więcej bez konsekwencji dla bieżących eme-
rytur i  rent. Bezpieczny przychód wynosi te-
raz o ponad 156 zł więcej niż dotychczas, czy-
li maksymalnie 3977,10 zł. Zarobki powyżej tej 
kwoty powodują zmniejszenie emerytury lub 
renty w miesiącu, w którym doszło do przekro-
czenia limitu. Jeśli są wyższe niż 7386,10 zł, to 
wypłata świadczenia za dany miesiąc nie przy-
sługuje w całości. Takie zasady dotyczą wcze-
śniejszych emerytów i  osób pobierających 
renty z tytułu niezdolności do pracy lub ren-
ty rodzinne. 

Inaczej wyglądają reguły dorabiania do 
rent socjalnych. W ich przypadku już przekro-
czenie pierwszego limitu – 3977,10 zł – powo-
duje zawieszenie wypłaty świadczenia za da-
ny miesiąc.

Progi przychodów zmieniają się raz na 
kwartał i  zależą od wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia w  kraju. Obecne limity obo-
wiązują w czerwcu, lipcu i sierpniu.

Bez ograniczeń do swoich świadczeń mo-
gą dorabiać emerytki, które ukończyły 60 lat 
i emeryci, którzy ukończyli 65 lat. Te osoby nie 
muszą też informować ZUS o tym, że osiągają 
dodatkowe przychody.

Wójt Gliwiński sceptyczny Wójt Gliwiński sceptyczny 

58  czerwca  2021 r.  nr 22 (303)
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Zamojscy terytorialsi otrzymali patrona i tradycjeZamojscy terytorialsi otrzymali patrona i tradycje

„Elektryk” po wielkim remoncie„Elektryk” po wielkim remoncie
31 maja w świetlicy KM PSP w Zamościu 

miało miejsce podsumowanie akcji 
krwiodawstwa pn. BLOOD CHALLEN-

GE. Było to pierwsze przedsięwzięcie tego 
typu organizowane przy współudziale Ko-
mendy Miejskiej PSP w Zamościu. 

W  ramach akcji krew oddało 76 osób, 
w  tym 67 strażaków i  9 osób spoza straży. 
Wśród strażaków zamojskiej Komendy krew 
oddało 6 osób. Do akcji włączyło się także 2 
strażaków z terenu powiatu krasnostawskie-
go.   

Celem akcji było zebranie jak największej 
ilości krwi wśród strażaków z danej jednost-
ki OSP. Klasyfikacja przedstawia się następu-
jąca:

I miejsce: OSP Zubowice – 13 donacji,

II miejsce OSP Dębowiec – 12 donacji,

III miejsce OSP Mokre – 4 donacje. 

- Słowa podziękowania kierujemy do 
wszystkich osób, które włączyły się akcji. 

W pierwszym rzędzie: honorowym dawcom 
krwi za tak liczny udział, pracownikom RCKiK 
Oddział w  Zamościu, Stowarzyszeniu HDK 
przy Gminie Zamość oraz Klubowi HDK przy 
KW PSP w Lublinie za organizację przedsię-
wzięcia. Liczymy, że tego rodzaju przedsię-
wzięcie wpisze się na stałe w kalendarz dzia-
łań zamojskiej Komendy. - powiedział w sło-
wach podsumowania Andrzej Szozda, rzecz-
nik prasowy zamojskich strażaków.

Nagrody rzeczowe za I  miejsce: tj. pilar-
ka spalinowa do drewna STIHL oraz ubra-
nie bojowe ufundowały odpowiednio Arpa-
pol 2 Sp. z o.o., z Lublina, Komenda Miejska 
PSP w Zamościu; za II miejsce: ubranie bojo-
we - Komenda Miejska PSP w  Zamościu, za 
III miejsce: 2 prądownice oraz „lizak” do ste-
rowania ruchem, ufundował Zarząd Oddzia-
łu Powiatowego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP. Krwiodawcy nie tylko dzie-
lili się darem serca oddając krew, w ramach 
akcji „Podziel się czekoladą”, przekazali część 
swoich czekolad Placówce Opiekuńczo Wy-
chowawczej „Pogodny Dom” w Lublinie.  

Zakończyła się termomodernizacja bu-
dynku Zespołu Szkół Ponadpodstawo-
wych Nr 3 w Zamościu. 

Zaplanowany w projekcie zakres robót bu-
dowlanych obejmował między innymi: roboty 
rozbiórkowe i demontażowe, docieplenie ścian 
zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji, 
docieplenie ścian fundamentowych, docieple-
nie stropodachów. W  ramach zadania wymie-
niona została część zewnętrznej stolarki okien-
nej i drzwiowej, wykonano opaski odwadniające 
wokół budynku z kostki brukowej oraz zamonto-
wano nową instalację centralnego ogrzewania.

Zakres prac obejmował także: wymianę 
instalacji oświetleniowej na oświetlenie ty-

pu LED, wykonanie systemu telemetryczne-
go (automatyka BMS), do sterowania cen-
tralnym ogrzewaniem, fotowoltaiką i oświe-
tleniem, wykonanie instalacji fotowoltaicz-
nej, a także przebudowę tarasu i wszystkich 
schodów zewnętrznych wraz z  podjazdem 
dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła zyskała na funkcjonalności, a  no-
wy, estetyczny wygląd budynku pozwoli rów-
nież ograniczyć straty ciepła do minimum. 
Wartość zadania wyniosła 6.318514,81zł, z cze-
go 4.201465,00 zł to unijne dofinansowanie, 
a 2.117049,81zł to wkład własny. Realizacja ro-
bót budowlanych trwała od 06.05.2020 r. do 
14.05.2021 r.



SPRZEDAM
Sprzedam posiadłość w Majdanie 

Wielkim (gm. Krasnobród). Tel. 696 
815 510

Działki budowlane w pięknej okoli-
cy, gospodarstwo+ agroturystycz-

ne zarzecze, graniczy z lasem, przepływa 
rzeczka, 60 ar. Tel. 608 074 175

Dziełka rekreacyjno-leśna z przepływa-
jącą rzeczką, dwie działki po 20 arów. 

Tel. 608 074 175

Sprzedam siedlisko ponad 3 ha, budyn-
ki (współwłasność), Grabowiec pod 

lasem. Tel. 537 809 803

Sprzedam pole orne 2,50 ha w gminie 
Stary Zamość. Tel. 797 387 864

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

795 949 510

Działka rolna, Zamość, ul. Okrzei, pow. 
01007 ha. Tel. 503 982 254

Domek 30m2 na działce 2-arowej, 
ogrodzonej solidnym płotem, prąd, 

woda, kanalizacja, Gm. Sułów. Tel. 515 
796 951

Działkę bud. 25 ar, z budynkami, K. 
Chyża. Tel. 602 362 609

Działka budowlana 7a, centrum Za-
mościa, uzbrojona, z garażem Tel. 

509 945 093

Sprzedam 0,8 i 0,10 arów lasu. Wielą-
cza. Tel. 608 738 826

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
uzbrojoną. Wólka Łabuńska, 54 ary, 

szerokość 16m. Tel. 506 425 461 

Sprzedam kawalerkę 33m2, Zamość, 
tel. 665 875 794

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

skie. Tel. 607 934 520

Mieszkanie ul. Kilińskiego 62 m2, 330 
tys. Tel. 508 200 114

Sprzedam działki budowlane, pod Za-
mościem, tanio. Tel. 730 253 366

Lokal na działalność gosp. 100m2, Za-
mość. Tel. 733 851 482

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

kowa. Tel. 693 531 174

Kawalerka 29 m2, II piętro sprzedam 
lub zamienię na parter lub do II piętra 

z windą. Tel. 609 510 301

Działka Ruskie Piaski (Gmina Nielisz) 
o powierzchni 0,56, c. 15,5 tys. zł. Tel. 

500 204 533

Sprzedam M4 48m2, Peowiaków 
albo zamienię na mniejsze. Tel. 696 

922 443

Sprzedam kawalerkę na ul. Piłsud-
skiego o pow. 32 m2: pokój, kuchnia, 

przedpokój, łazienka z wc oraz pomiesz-
czenia przynależnego piwnicy o po-
wierzchni 4,54 m2. Tel 609 733 788 

Sprzedam działki rolno-budowlane 
o pow. 0,31 i 0,21ha. Okolice Szcze-

brzeszyna. Tel. 515 796 951

Sprzedam dom drewniany ocieplony, 
otynkowany, na działce 39 ar. Dział-

ka ogrodzona, sad, orzechy włoskie. 130 
000zł, okolice Zamościa. Tel. 503 702 
137. Dzwonić po godzinie 12.00

Sprzedam siedlisko 0,21ha w Majdanie 
Wielkim, pow. Krasnobród, 0,75 ha 

lasu, 1,5 ha pola. Tel 696 815 519

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

206 903

Działka uzbrojona 56 arów, Gm. Kryni-
ce. Tel. 660 936 030

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

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

nia lub na turystykę. Tel. 515 796 951

Pole 2,39 ha, Ministrówka, gmina Mią-
czyn. Tel. 797 457 512

Dom 200 m2 z budynkami gospodar-
czymi na 200-arowej działce w Jaro-

sławcu. Tel. 512 890 120

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

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

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 garaż na Szopinku – Hrubie-
szowska. Tel. 602 375 751

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

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 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

KUPIĘ 
Kawalerka do wynajęcia, ul. Peowia-

ków, umeblowana, II piętro. Tel. 84 
627 52 78

Wynajmę kawalerkę, Zamość. Tel. 
537 996 979

Wynajmę pół domu. Tel. 576 096 
755

Wynajmę garaże, Sitaniec. Tel. 576 
096 755

Kawalerka do wynajęcia po remon-
cie, umeblowana na Peowiaków. Tel. 

84 627 52 78

Poszukuję domu do wynajmu z możli-
wością wykupu. Tel. 669 747 294

Do wynajmu kawalerka ul. Peowia-
ków naprzeciwko parku, umeblowa-

na. Tel. 84 627 52 78

Szukam do wynajęcia dom partero-
wy dla rodziny, Zamość i okolice tel. 

799 946 860

Do wynajęcia jednopokojowe miesz-
kanie w Zamościu, ul. Hrubieszow-

ska. Tel. 84 639 81 87.

Stancja dla pracujących w Zamościu. 
Tel. 733 852 208

M3 na Nowym Mieście wynajmę. Tel. 
887 688 944

1 pokojowe mieszkanie w Zamościu, 
ul. Hrubieszowska. Tel. 84 639 81 87

Wynajmę pokój jednoosobowy, 
c. 650 zł, Nowe Miasto. Tel. 516 

055 166

Wynajmę oficynę w Zamościu, tel. 
669 656 114

Poszukuję kawalerkę bez mebli. Tel. 
537 710 508 

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. Orzeszko-

wej, cena najmu – 1100 (do negocjacji) 
+media, czynsz płaci właściciel, wyma-
gana 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

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

obok Hop Stop. Tel. 697 062 609

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

mościa. Tel. 501 014 692 

Wynajmę tanio zadbaną, umeblowa-
ną kawalerkę 30m2, ul. Orzeszko-

wej (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 30309

ZAMIENIĘ
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 Planty, 

Ciepła, Orzeszkowa tel. 515 787 262 Za-
mienię mieszkanie czynszowe w Zamo-
ściu, 46 m² na podobne. Tel. 501 617 630

 X Dom Siedliska 211,6m na działce 0,9a 
cena 360 tyś. Zł.Mieszkanie  Peowiakow 
28m cena 195tys.zl.

 X Działki budowlane Jarosławiec 1199m2, 
cena 135 tyś.

 X Działka budowlano-rolna Kolonia Dębo-
wiec  o piw.0,85 ha Cena 110 tyś. zł

 X Siedlisko, Skoryszów, 23 ar,  
Cena 135 000 zł

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

 X Wynajem młyn Niewirków, około 400m2
 X Połowa domu na sprzedaż 89,23m2  
Cena 306 tys. Zł

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

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU MOŻE BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ TELEFON: 661 793 930

NIERUCHOMOśCI
REKLAMA 

 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599

KUPIĘ MIESZKANIE  
1 LUB 2 

POKOJE 
MOŻE BYĆ  

DO REMONTU
TEL. 512-04-34-04



SPRZEDAM
Styropian twardy, rury hydrauliczne. 

Tel. 696 815 510

Sprzedam tanio drzewo na opał. Tel. 
605 168 003

Tanio sprzedam wózek - spacerówkę 
dla bliźniaków. Tel. 605 168 003

Silnik 0,55kW, 3 fazy, izolacja, baweł-
na. Tel. 664 515 599

Cegła kratówka, typ K2, 25x12x13,5. 
Tel. 664 515 599

Krajalnica Zelmer, nowa. Tel. 664 
515 599

Domek dla dzieci, drewniany 
200X150. Tel. 664 515 599

Sokownik – nowy. Tel. 84 639 61 94

Huśtawkę, garaż metalowy, drzwi 
drewniane 80 i 90, drut 16. Tel. 

884 382 477

Butla gazowa, okrągła, ważna do 
27.07.26r. Tel. 511 621 165

Kultywator ogrodowy w dobrym st-
anie technicznym, sz. 2 m. Tel. 698 

833 604

Rower 3-kołowy z napędem elek-
trycznym, rehabilitacyjny. Tel. 668 

832 425

Kniejówka czeska 584 z lunetą Me-
opta od 3 do 12x50, krzyż podświ-

etlany. Tel. 604 281 010

Sztucer angielski BSA z Lunetą Zaiss 
7x50 – kal. 7x64. Tel. 604 281 010

Jednorurka rosyjska JZ18 (nowa), 
kal. 12x70, z eżektorami. Tel. 604 

281 010

Kanapę 2-os., rozkładaną, c. 1300 zł. 
Tel. 697 388 448

Przyczepkę barową Niewiadów, tel. 
517 656 758

Tanio sprzedam zestaw: stół do 
kuchni i 4 pufy, stan bdb. Tel. 530 

054 065

Wózek do drewna, okna drewniane 
z demontażu, rower damka, 

łóżko drewniane w dobrym stanie, 
kufer, kabel siłowy, cyrkularka. Tel. 
507 639 018

Rower dziecinny do lat 10, stan dob-
ry, c. 50 zł. Tel. 519 106 797

Maszyna szafkowa do szycia, 100 zł. 
Tel. 519 106 797

Sprzedam meble kuchenne 500 zł. 
Tel. 501 532 172

Tanio sprzedam dwie wersalki, stan 
dobry. Tel. 664 011 653

Dywany wełniane 3x4, 2,75x3,30. 
3,25x2,30. 3,40x2,40. Tel. 664 

454 930

Meble ogrodowe, stół +6 fote-
li, łóżeczko dziecięce, biurko. Tel. 

664 454 930

Gra stołowa “Piłkarze”, rower góral, 
wózek dziecięcy. Tel. 664 454 930

Sokowirówka, serwis porcelanowy 
do kawy – 12 osób. Tel. 664 454 930

Sprzedam obornik od koni na działki 
i ogrody. Tel. 665 225 697

Kurkówka szwedzka, kal. 12x70 
z ezektorami, nowa. Tel. 604 281 

010

Dmuchawę do liści spalinową. Tel. 
721 882 332

Sprzedam skuter dziecięcy i quad. 
Tel. 576 096 755

Komplet mebli dębowych- kredens, 
ława, szafka TV narożna. TANIO. Tel. 

603 962 136

Sprzedam fasolę i orzechy włoskie 
oraz piecyk elektryczny. Tel. 84 

638 104

Rowery 2 szt., jeden 250 zł, drugi – 
450 zł. Tel. 608 074 175

Dwa regały pokojowe z szafami 
2-drzwiowymi, 4 fotele, 4 pufy, 

4 taborety, cena po 500 zł. Tel. 84 
638 59 08

Bagażnik samochodowy, zestaw 
podtynkowy “Grohe”+ grzejnik ła-

zienkowy. Tel. 84 638 59 08

Żyrandol metalowy kuty, 2 kink-
iety. Frytkownica nowa. Tel. 84 

638 59 08

Łóżko z materacem, wym. 
200x160x25 cm. Tel. 84 638 59 08

Rower typu Agat lub inny, koła 24”, 
sprawny. Tel. 84 639 48 07

Sprzedam kanapę narożną z funkcją 
spania, 1150, tel. 605 554 777

Kanapa 4 osobowa + fotel 2950 zł, 
tel. 605 554 777

Lodówka Donbas, wys. 140 cm, c.160 
zł, Zamość. Tel. 605 734 249

Wersalka rozkładana prawie nowa, 
tanio. Wirówka do bielizny do 

pralki Frani, beczki stalowe na wodę 
lub paliwo, 3 szt. 200-litrowe. Tel. 602 
180 912

Wersalkę, nowa, z dobrych mate-
riałów. Tel. 602 247 516

Wózek gospodarczy większy. Tel. 
602 362 609

Namiot 4-osobowy, c. 50 zł. Tel. 519 
106 797

Zawiesia linowe hak 16t, dł. 120 
–180 cm 2 i 4 hakowe, stan bdb. 

Tel. 509 945 093 

Telewizor Sony Brawia 43 cale, cena 
500 zł. Tel. 606 626 675

Imadło sprawne, cena 150 zł. Tel. 530 
486 525

Rowery różne, sprawne, szt. 10, cena 
100 zł/szt. Tel. 530 486 525

Pralki automat szt. 3, sprawne, cena 
300 zł/ szt. Tel. 530 486 525

Szafa dwudrzwiowa, komoda 
z witryną i nadstawkami oraz stół. 

Tel. 504 702 287

Kinkiet mosiężny na dwie żarówki, 
70 zł. Tel. 516 898 477

Spodnie ze skóry naturalnej, czarne, 
nowe, r. 176/80, 110 zł, Tel. 516 

898 477

Gilotyna do cięcia blachy na sol-
idnym stoliku, 185 zł. Tel. 84 638 

65 45

Sprzedam stół i 4 krzesła, stan bdb. 
Tel. 519 448 338

Sprzedam wersalkę stan dobry. Tel. 
797 387 864

Wózek towarowy nowy, 420 zł, 
cały wózek złomu gratis. Tel. 84 

638 65 45

Kredens kuchenny, drewnia-
ny, rzeźbiony, stan bdb. Tel. 607 

934 520

Łóżko białe podwójne, sypialniane. 
Tel. 607 934 520

Znaczki pocztowe, monety, w tym 
srebrne. Tel. 516 898 477

ZWIERZĘTA
Sprzedam króliki hodowlane. Tel. 

792 184 243

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

Sprzedam klacz zimnokrwistą, 3 lata, 
maści kasztanowatej, źrebna, cho-

dzi w zaprzęgu. Tel. 665 225 697.

KUPIĘ
Kupię maszynę do szycia “Singer”, na 

żeliwnych nogach. Tel. 602 375 751

Kupię rower Agat koła 24” lub inny 
tego typu sprawny. Tel. 84 639 48 07

Rębak do gałęzi na prąd lub inny 
(większej mocy). Kontakt wieczo-

rem. Tel. 507 955 372

Kupię odznaczenie PCK „Kryształowe 
Serce” Tel.   512 276 720

Kupię szable, bagnety, kordziki, heł-
my, odznaczenia, monety, srebra tel. 

512 276 720

Kupię zbiornik na deszczówkę 1000l 
w koszu. Tel. 511 807 587

Kupię pszenicę paszową ok. 2 t. Tel. 
515 796 951

Płyty 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

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

INNE
Oddam łóżko tapicerowane 180 szer-

okości. Stan dobry, Zamość. Tel. 786 
017 162

Przyjmę ziemię, Zamość ul. Brzozowa. 
Tel. 515 292 504

Różne
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Sprzedam Mercedes 124D, czarny, 
pojemność 2000, diesel, hak ho-

lowniczy, 1991 r., 45 tys. zł. Tel. 510 
831 706

Przyczepka samochodowa na reso-
rach, stelaż, plandeka – bez doku-

mentów. Podnośnik 1,5 tony. Tel. 84 
638 59 08

Spojler płaski, szerokość mocowania 
117. Tel. 790 534 473

Sprzedam śrutownik mały na ka-
mienie, szatkownica na kapustę, 

brony “trójki”, opony uzywane wielo-
sezonowe 195/55 R15, kultywator 11 
łap. Tel. 536 772 779

Siewnik do siania zboża, szer. 2 
m., stół kwadratowy, rozkłada-

ny, 2 fotele z podłokietnikami. Tel. 
536 772 779

Części samochodowe Syrena, War-
szawa, Fiat 126p. Tel. 608 074 175

Felgi do Citroena, 4-otworowe 
z oponami 185/65 R15, 200 zł. Tel. 

730 790 345

Sprzedam Opel Vectra 1999r., 2.0 
136 km, benz+LPG, przeb. 238 

tys., c.2200 zł. Tel. 697 388 448

Koła do Audi “14”, tanio. Tel. 511 
621 165

Opel Astra 2, 1999 r., DTL, 1700, 
c.1900zł. Tel. 579 077 696

Koła zimowe “15” do renault, po jed-
nym sezonie. Tel. 721 882 332

Prasa kostka. Tel. 729 926 754

Rozrzutnik obornika 1 os. 2,5 t. 
Tel. 729 926 754

Rozstrząsacz karuzelowy. Tel. 729 
926 754

Przetrząsarka taśmowa. Tel. 729 
926 754

Sprzedam opony zimowe 
185/60/15, po jednym sezonie. Tel. 

721 882 332

Sprzedam Ford S-Max 2011, 7 
miejsc tel. 574 711 233

Opony zimowe, stan bdb., Uredb-
stein 185x65 R14, 2 szt, 25 zł/ szt. 

Tel. 798 316 795

Części sam. do syreny Warszawy. Tel. 
608 074 175

Opony letnie, nowe, 205/70/14. Tel. 
608 074 175

Przyczepka sam. 200x120, moc-
na, ład. 1 tona, bez dokumentów. 

Części do Forda Galaxy od A do Z. Tel. 
515 796 951

Przyczepa Bruns 3,5 t, niemiecka, 
sprzedam lub zamienię na wóz-

-platforma. Tel. 515 796 951

Opielacz 3-rzędowy, przetrząsaczo-
-zgrabiarka, 7-rzędowa, kultywa-

tor 11-łapowy, cyrkulatka, solidna 
z daszkiem. Tel. 515 796 951

Części do Kamaza, nowe i używane. 
Tel. 602 180 912

Felga samochodowa 15 RT 60, 
4x100, 1 szt., c. 60 zł. Tel. 519 

106 797

Koła kompletne 13 cali – 2 szt., cena 
55zł/szt. Tel. 84 638 65 45

Rozrzutnik do nawozu zaczepia-
ny do ciągnika, lejowy. Tel. 722 

100 734

Sprzedam Passata B4, 1996r., 
1.9TDI. Tel. 692 796 377

Seat Ibiza 2002r., poj. 1.2 l., bagaż-
nik na rowery – nowy. Tel. 505 

533 878

Pług 2-skibowy. Tel. 792 516 055

Ursus C360, pług trójka, kultywa-
tor, brony, kos do nawozu. Tel. 

792 251 459

Ford Mondeo kombi, 2 koła, 5 szt. 
80%, szyba tylna. Tel. 727 325 709

Prasa rolujące John Deere 410 
zmiennokomorowa, c. 5200 zł. Tel. 

84 61 521 169

Pług 5-skibowy, Biegus, c. 2200. Tel. 
84 61 521 69

Sprzedam silnik do łódki Suzu-
ki 2.5 KM4-SUV, serwis 2012r. Tel. 

662 322 768

Sprzedam przetrząsarko-zgrabiarkę 
taśmową. Tel. 84 671 34 37

Seat Toledo, chłodnica, lampy przód, 
tył. Tel. 511 721 311

Sprzedam rozrzutnik obornika, 10s., 
2,5t. Tel. 84 671 34 37

Sprzedam pług do odśnieżania do 
samochodu lub ciągnika, z głowi-

cą, wyrób fabryczny, stan dobry. Tel. 
602 180 912

Prasa, bela, c. 5.200 zł. Tel. 696 
218 400

Przyczepa do bel 1-osiowa, c. 3,900 
zł. Tel. 696 218 400

Prostownik Bester, akumulator 6 v, 
12 volt i 24 volt. Tel. 602 180 9

Sprzedam Honda Civic 1.6 benzyna 
2002r. 142 TKM. Tel. 693 394 372

Sprzedam motocykl suzuki, cena 
5500 zł, przebieg 45 000. Tel.  500 

582 289

Sortownik mały na kamienie. Tel. 
536 772 779

Siewnik 2m zaczepiany do ciągnika. 
Tel. 536 772 779

Rozrzutnik do nawozu KOS. Tel. 536 
772 779

4 opony używane wielosezonowe. 
Tel. 536 772 779

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. 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

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

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

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

www.absolutio.pl. 

Średniolatek poszukuje kobiety na 
wesele we wrześniu. Tel. 500 582 289

Wdowiec emeryt samotny pozna 
Panią w stosownym wieku, 22-

400. Tel. 602 247 516

60+ z  nadwagą, pozna partnera 
zmotoryzowanego z  poczuciem 

humoru, lubiącego przyrodę, space-
ry. Tel. 782 488 541

TOWARZYSKIE

Szukam pracy przy remontach miesz-
kań. Tel. 500 180 211.

Opieka całodobowa nad niepełno-
sprawną kobietą w wieku 83 lat. Go-

towanie, sprzątanie itd. Tel 883 360 431

Szukam pracy: technik technolo-
gii drewna, specjalność - meblar-

stwo, l.56, prawo jazdy kat. B, najlepiej 
z umową o pracę. Tel. 500 180 211

Podejmę pracę w charakterze opie-
kunki osoby starszej, posiadam reko-

mendacje i odpowiednie wykształce-
nie. Tel. 501 055 957 Tel. 

Szukam pracy, fizycznej lub innej. 
Mam 48 lat. Tel. 505 154 219

Mężczyzna w średnim wieku PILNIE 
poszukuje pracy jako pracownik fi-

zyczny, z możliwością zamieszkania. Za-
mość i okolice. Tel. 506 221 888

Zatrudnię opiekunkę do osoby star-
szej, chodzącej. Pomoc w domu, za-

kupy. Tel. 84 639 32 34

Podejmę pracę sprzątanie. Tel. 794 
722 582

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

Oferuję bezpłatną pomoc w nauce 
i odrabianiu lekcji. Tel. 794 722 582

Dam zlecenie na zamontowanie drzwi 
pokojowych wewnętrznych. Tel. 

513 042 729 

Szukam pracy, mam orzeczenie o nie-
pełnosprawności- zawodowe- pra-

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

Szukam pracy - układanie płytek, ma-
lowanie. Tel. 697 623 251

Mam 65 lat. Poszukuję pracy w cha-
rakterze opiekunki. Tel. 515 954 

612

PRACA

http://www.absolutio.pl/
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #21, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 7 dni od daty wydania,  
adres: Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 

Zamość lub dostarczać do Redakcji, ul. Staszica 35 w Zamościu. 

 
Atrakcyjną nagrodę ufundował hipermarket 

E.Leclerc Zamość

A trakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #21: „Żwir pod kołem””, ufundował 
hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pan Tomasz Popławski  
z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać do  15 czerwca 2021 roku 

w punkcie informacyjnym hipermarketu E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefa-
na Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl
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