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29 wykonawców  uświetniło swoimi wystę-
pami XXII edycję Zamojskich Dni Folkloru. 
Wydarzenie odbyło się w minioną niedzielę 
11 lipca na placu Zespołu Szkół Drzewnych i 
Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego 
w Zwierzyńcu. Organizatorem przeglądu by-
ło Starostwo Powiatowe w Zamościu.

Celem festiwalu jest promocja wśród mło-
dzieży oraz turystów spoza powiatu zamoj-
skiego, tradycji i kultury związanej z folklorem 
naszego regionu.

Podczas tegorocznej edycji na scenie za-
prezentowali się następujący wykonawcy: 
Grabowiecka Kapela Ludowa z Grabowca, Ka-
pela Ludowa „Adamowiacy”,  Zespół Śpiewa-
czy „Babeczki w Kropeczki” z Bondyrza, Ze-
spół „Roztoczańskie Echo” z Suchowoli, ze-
spół Śpiewaczy „Gawęda” z Szewni Dolnej, Ze-
spół Śpiewaczy „Chyżanie”, Zespół Śpiewa-
czy „Kalinką” ze Skaryszowa, Chór „Sitania-
nie” z Sitańca, Zespół Śpiewaczo- Obrzędowy 
„Wesołe Gosposie”, Zespół Śpiewaczy „Czer-
wone Korale” z Zawady, „Roztoczanki” z Woł-
ki Wieprzeckiej, Pani Aniela Kapłon, Pan Irene-
usz Szewczuk, Zespół Śpiewaczy „Zaburzanki 
z Zaburza, Zespół Folklorystyczny „Wójtowia-
nie” z Krasnobrodu, „Hucianeczki” z KGW Stara 
Huta, Zespół „Pół na pół” z Sułowa, Chór „Wia-
rus” z Sitna, Pani Aneta Szpinda, Kapela „Grześ-
ki” z Ruszowa, Zespół Wokalny Canto, Zespół 
Śpiewaczy”Udryczanki, Chór „Zorza” ze Skier-
bieszowa, Męski Zespół Śpiewaczy „Akord” ze 
Skierbieszowa, Zespół Śpiewaczy „Nawozian-
ki” z Nawoza, Zespół Śpiewaczy „Stawianki” ze 
Stawu Naokowskiego, Zespół „Moderato”.

Uczestnicy Zamojskich Dni Folkloru mo-
gli usłyszeć wiele znanych piosenek i przy-

śpiewek: „Lipka”, „Roztoczańska wieś”, „W cie-
niu rajskiego drzewa”, „Domek z cegieł trzy-
nastu”, „Zielony mosteczek”, „Ziemio pol-
ska”,  „Rwać jagody”,  „Wiązanka melodii roz-
rywkowych”,  „Pojechał Jaś na łowy”,  „Oj sia-
no, siano”, „Cyganeczka Zosia”, „Za górami za 
lasami”, „Kukułeczka”, „Jarzębina”, ,,Hej, tam 
w lesie na Dębinie’’, „Kiedy będziesz zakocha-
ny”, „Roztańczony maj”, „Mały Tino”, „Głęboka 
studzienka”, „Maryna gotuj pierogi”, „Nie chcą 
mnie za mąż wydać”, ,,Za lasem, za lasem’’.

Wydarzenie swoją obecnością uświetni-
li m.in.: Poseł na Sejm RP  Sławomir Zawiślak, 
Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego 
Krzysztof Gałaszkiewicz, Przewodniczący Ra-
dy Powiatu w Zamościu Krzysztof Rusztyn, 
Wicestarosta Zamojski Witold Marucha, Czło-
nek Zarządu Powiatu w Zamościu  Ala Koło-
dziejczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powia-
tu w Zamościu Zenon Kupiec, Radna Rady Po-
wiatu w Zamościu Maria  Loc-Oczkość, Radna 
Rady Powiatu w Zamościu Gertruda Miarow-
ska, Radny Rady Powiatu w Zamościu Kazi-
mierz Mielnicki, Radny Rady Powiatu w Zamo-
ściu Krzysztof Kostrubiec, Radny Rady Powiatu 
w Zamościu Jan Słomiany, Radny Rady Powia-
tu w Zamościu  Jarosław Śliwiński, Burmistrz 
Zwierzyńca Urszula Kolman, Wójt Gminy Sitno 

Krzysztof Seń, Wójt Gminy Radecznica Marian 
Szuper, Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński. 
Zaproszeni goście wręczyli dyplomy oraz pa-
miątkowe statuetki uczestnikom festiwalu.

Ogromne emocje wśród publiczności XXII. 
Zamojskich Dni Folkloru wzbudził występ ze-
społu Gdzie diabeł nie może, który zaprezen-
tował repertuar "Żyj kolorowo".

Długo wyczekiwany, nowy 
obiekt rekreacyjno-sporto-
wy o  powierzchni 1200m2 

miał swoje wielkie otwarcie 17 lipca 
2021r. Jedyne takie miejsce w Zamo-
ściu oferuje aż 29 stanowisk trampo-

linowych podzielonych na 11 stref 
atrakcji oraz zajęcia sportowe.

Park Trampolin jest miejscem 
przeznaczonym dorosłych, młodzie-
ży i dzieci od 4 lat. Obiekt znajduje się 
przy ulicy Szczebrzeskiej 55A, naprze-
ciwko „Rolniczaka” (Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Pił-
sudskiego w Zamościu). Do dyspozy-
cji klientów jest duży, bezpłatny par-
king oraz miejsce relaksu z leżakami.

Przekraczając próg budynku, mo-
żemy skorzystać z  wielu możliwości 
jakie oferuje 11 różnorodnych stref. 
Poza trampolinami klasycznymi, prze-
znaczonymi do rozgrzewki i luźnej za-
bawy, można skorzystać z bardziej roz-
budowanych miejsc, jak na przykład 
strefa Cardio Wall. Najbardziej wyróż-
niający się sektor posiada dwa stano-
wiska interaktywnych trampolin, któ-
re pozwalają na ustawienie wielu wa-
riantów gier, wzbudzających zdrową 
chęć rywalizacji. Taka atrakcja świet-
nie sprawdzi się na imprezach okolicz-
nościowych. Fort Jump daje uczestni-
kom szereg najróżniejszych możliwo-
ści na użytkowanie trampolin, dzięki 

czemu czas spędzony w obiekcie zo-
staje wykorzystany w pełni.

Miejsca trampolinowe nie są jedy-
ną atrakcją w nowo powstałym obiek-
cie. Do dyspozycji odwiedzających 
Fort Jump jest interesujący tor prze-
szkód, tyrolka(okrągła huśtawka na 
lince, przemieszczająca się z  punktu 
A do B) i duża zjeżdżalnia, którą trze-
ba pokonać na pontonie.

Dla młodszych pociech, które nie 
mogą wejść na trampoliny, przygo-
towano strefę malucha oraz oddziel-
ne pomieszczenie rodzica i  dziecka. 
Opiekunowie, którzy nie wchodzą na 
strefę trampolin, a chcą obserwować 
najbliższych mogą rozgościć się przy 
stolikach obok kawiarenki, bądź wyjść 
na zewnątrz do strefy relaksu. Dostęp-
ne miejsca siedzące oraz możliwość 
zakupu napojów i  przekąsek, umili 
czas oczekiwania.

Wyskakane urodziny - Park 
Trampolin to ciekawe miejsce na ob-
chodzenie różnych imprez okoliczno-
ściowych. Dużą popularnością cieszy 
się organizacja imprez urodzinowych 
dla dzieci. Możliwość wyboru spośród 
kilku wariantów przyjęcia, jest bardzo 
wygodną opcją dla rodzica, który mo-
że modyfikować scenariusz impre-
zy według indywidualnych potrzeb. 
Każdą imprezę obsługuje opiekun-
-animator obiektu, który zorganizuje 

najmłodszym wiele ciekawych zabaw. 
W Fort Jump nie ma miejsca na nudę!

Zastanawiasz się, gdzie zor-
ganizować integrację firmową lub 
najlepszy wieczór kawalerski lub 
panieński? Fort Jump Park Tram-
polin zaprasza. Wydarzeń do święto-
wania jest mnóstwo, część z nich war-
to zorganizować w sposób, który zo-

stanie zapamiętany na bardzo długo. 
Obiekt Fort Jump posiada dwie sale 
wykorzystywane do organizacji przy-
jęć i  wiele możliwości zaplanowania 
atrakcji w miejscu do skakania.

„Zbijak na trampolinach, zawody, 
które zachęcą do sportowej rywalizacji 
oraz wiele innych urozmaiceń jest do-
stępnych w  Fort Jump. To wszystko re-
alizowane jest w rytmie muzyki, ponie-
waż udostępniamy możliwość rezerwa-
cji wieży DJ do każdego przyjęcia.

Musisz przyjść na Fluo Party!  
Świecące w ciemności taśmy fluorescen-
cyjne staną się świetną atrakcją każdej 
imprezy. Informacje o  wydarzeniach 
będą udostępniane na facebooku FORT 
JUMP Park Trampolin Zamość oraz in-
stagramie @fortjumpzamosc”

FORT JUMP. Park Trampolin to miej-
sce wyjątkowe, które tworzą ludzie 
pełni pasji i  radości. Jesteśmy nowym 
obiektem, który od pierwszej chwili za 
priorytet stawia wysoką jakość obsługi 
klienta oraz najwyższe bezpieczeństwo. 
Przyjdź i przekonaj się, ile radości da Ci 
wejście do Parku Trampolin! - gorąco 
zaprasza Ekipa Fort Jump.
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Małopolski Teatr 
„Blaszany Bębe-
nek” do Gminy 

Zamość z czterema odsło-
nami spektaklu, pt. „Waż-
niak w tarapatach” na mo-
tywach bajek o Smerfach. 
Widowiska odbędą się na 
terenie szkół w Białowoli, 
Płoskiem, Mokrem i Wól-
ce Wieprzeckiej w ramach 
wakacyjnej oferty Gmin-
nego Ośrodka Kultury 
Gminy Zamość. 

Pierwsze dwa przed-
stawienia plenerowe, po-
łączone z innymi atrak-
cjami, odbędą się kolejno 
we wtorek, 20 lipca 2021 
r. przy szkole w Białowoli, 
oraz dzień później, w śro-
dę, 21 lipca br., przy szko-
le w Płoskiem. Start o 15:30, 
„meta” ok. 18:00. Zaprasza-
my dzieci z dorosłymi opie-
kunami. Wstęp wolny dla 
każdego, nie przegap te-
go! 

Następne dwa przed-
stawienia odbędą się mie-
siąc później, 24 i 24 sierp-
nia 2020 r., przy szkołach w 
Mokrem i Wólce Wieprzec-
kiej. 

Cały cykl 4 spotkań 
plenerowych nosi nazwę 

„Letni Teatrzyk i Spółka…”, 
jest skierowany głów-
nie do dzieci, które waka-
cje spędzą w tym czasie w 
domu. Głównym elemen-
tem cyklu spotkań plene-
rowych będzie 40-minuto-
wy spektakl Teatru Objaz-
dowego „Blaszany Bębe-
nek” z Trzebini. Organiza-
torzy zakładają, że dziecię-
ca widownia pojawi się w 
obecności dorosłych opie-
kunów, dlatego w progra-
mie wydarzenia, oprócz 
spektaklu dla dzieci, zapla-
nowane są też dodatkowe 
atrakcje, m.in. stoiska po-
radnictwa zdrowotnego i 
kosmetycznego, ulotkowa 
promocja szczepień na Co-
vid-19, drobne gry i zaba-
wy sportowo-rekreacyjne, 
animacje dla dzieci, a także 
spotkanie z Druhami OSP 
oraz Policjantami z zamoj-
skiej Komendy.

Harmonogram gmin-
nej akcji „Letniego Teatrzy-
ku i Spółki…”:

20 lipca 2021 (wtorek) – 
godz. 15:30 – teren szkolny 
SP Białowola.

21 lipca 2021 (środa)  – 
godz. 15:30 – teren szkolny 
SP Płoskie.

24 sierpnia 2021 (wtorek) – 
godz. 15:30 – teren szkolny 
SP Mokre.

25 sierpnia 2021 (środa)  – 
godz. 15:30 – teren szkolny 
SP Wólka Wieprzecka
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16 lipca o godz. miała miejsce uro-
czystość oficjalnego otwarcia no-
wych obiektów powstałych w ra-
mach V etapu rozbudowy zamoj-
skiego zoo. Realizacja projektu nie 
odbiega od wizualizacji i robi duże 
wrażenie na odwiedzających. Za-
kończona właśnie wielka rozbudo-
wa zamojskiego ZOO pochłonęła 
około 31 milionów, z czego 18 mi-
lionów stanowiły środki unijnego 
dofinansowania.

W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz województwa 
i miasta Zamość, instytucji miejskich, 
wykonawców, inspektorów nadzo-
ru, architektów oraz delegacje z pol-
skich i słowackich ogrodów zoolo-
gicznych. 

Podczas oficjalnego otwarcia, 
dyrektor Grzegorz Garbuz wyraził 
nadzieję, że nowa atrakcyjna oferta 
ZOO przyciągnie tłumy odwiedzają-
cych, co pozwoliłoby odrobić straty 
finansowe spowodowane przez pan-
demię

W obecności zaproszonych go-
ści, do dyspozycji zwiedzających od-
dano ponad 2 hektary terenu, na któ-
rym powstały nowoczesne budynki 
z przeznaczeniem dla wielu nowych 
gatunków zwierząt. Dyrektor pla-
cówki zapewnił, że ceny biletów nie 
ulegają zmianie do końca roku.

Spacerując po nowej części za-
mojskiego zoo, odwiedzający zoba-
czą m.in. wolierę orłana, ptaszarnię z 
halą wolnych lotów, ekspozycje nahu-
rów, arui, mrówkojada wielkiego, le-
niwca dwupalczastego, wybiegi guź-
ca i świń rzecznych, piesków prerio-
wych, mar patagońskich, nandu. No-
wy wybieg wybudowano dla antylo-
py afrykańskiej i osła somalijskiego.

ZOO czeka na nowych miesz-
kańców. Jesienią pojawią się flamin-

gi, które spóźniły się na otwarcie ze 
względu na rozpoczęty okres lę-
gowy. W kolejce do budowy czeka 
500-metrowy wybieg dla nosorożca 
indyjskiego oraz woliera z basenem 
dla pingwinów.

Zeszłoroczna 50. edycja 
Ogólnopolskiego Święta 
Chmielarzy i Piwowarów 

z powodu pandemii koronawi-
rusa miała wyjątkowo skromny 
charakter. Zamiast hucznych ob-
chodów okrągłego jubileuszu, 
odbyły się jedynie symbolicz-
ne uroczystości. W tym roku or-
ganizatorzy zamierzają odrobić 
tę stratę z nawiązką. Chmielaki 
2021 odbędą się w dniach 20-22 
sierpnia. Na imprezie nie zabrak-
nie znanych i lubianych gwiazd 
muzyki.

Podczas najstarszego festiwa-
lu piwnego w Polsce skosztować 
będzie można różnorodnych ga-
tunków piw z kilkudziesięciu bro-
warów z całej Polski i z zagrani-
cy. Ale Krasnostawskie Chmiela-
ki to nie tylko piwo. Organizato-
rzy, jak zwykle zadbali o bogaty 
i różnorodny program artystycz-

ny.  Na Festiwalu nie zabraknie 
przedstawicieli różnych gatunków 
muzycznych. Wystąpią m.in: Lady 
Pank, Cleo, Sławomir, zwyciężczy-
ni dziecięcej Eurowizji - Viki Gabor, 
Jack Moore ft. Gary Moore Tribute 
Band, Małgorzata Ostrowska, Bar-
tek Królik.

Wśród chmielakowych atrak-
cji znajdą się również m.in.: Wy-
bory Miss Chmielaków,  Chmiela-
kowy Turniej Plażowej Piłki Siatko-
wej (MOSiR), Chmielakowy Spływ 
Kajakowy: Nielisz-Krasnystaw 
(MOSiR), Chmielakowy Turniej Te-
nisa Ziemnego (MOSiR),  Chmie-
lakowy Rajd Rowerowy po ziemi 
krasnostawskiej (MOSiR),  Chmie-
loty – XI Ogólnopolski Piknik Pa-
ralotniowy,  X Półmaraton Chmie-
lakowy o Puchar Burmistrza (MO-
SiR), Kiermasz Sztuki Ludowej, Ko-
rowód Chmielakowy.

Urząd Miasta Zamość  poinformo-
wał, że w okresie od stycznia do 
czerwca 2021 r. ilość sprzedanych 
biletów  na trasę turystyczną i ta-
ras widokowy w Nadszańcu wy-

niosła 5 550 sztuk. W tym samym 
okresie roku 2020, trasę odwiedzi-
ło 3 834 zwiedzających. Natomiast 
przed wybuchem pandemii, w ro-
ku 2019 sprzedano 9500 biletów.

Dyrektor Zakła-
du Karnego w  Za-
mościu ppłk Ja-

cek Zwierzchowski za-
warł (12 lipca br.) kolej-
ne porozumienie doty-
czącą  zatrudnienia ska-
zanych. Umowa zosta-
ła podpisana z Sebastia-
nem Grelą, Prezesem 
spółki Piekarnia Grela 
w Zamościu.

Zakład Karnym w  Za-
mościu w  ramach Mini-
sterialnego Programu 
Pracy dla więźniów re-
alizuje szereg inicjatyw, 
mających na  celu po-
zyskanie potencjalnych 
kontrahentów do  udzia-
łu w programie, a tym sa-
mym zwiększenie liczby 
pracujących osadzonych. 
Umowa przewiduje od-

płatne zatrudnienie ska-
zanych poza terenem za-
kładu karnego w  syste-
mie bez konwojenta.

- Praca osób pozba-
wionych wolności jest jed-
nym z  najważniejszych 
elementów ich społecznej 
readaptacji. Skazani pod-
noszą swoje kwalifika-
cje zawodowe oraz  zdo-
bywając wiedzę z  zakre-
su aktywizacji zawodowej 
zwiększają swoje szanse 
na  zdobycie zatrudnienia 
po opuszczeniu izolacji 
penitencjarnej. - podkre-
śla  kpt. Jarosław Małec-
ki z zamojskiego zakładu 
karnego.

To już kolejna w 
ostatnim czasie firma, 
która zdecydowała się 

skorzystać z pracy więź-
niów. W czerwcu tego ro-
ku dyrektor Zakładu Kar-
nego w Zamościu podpi-

sał umowę o  odpłatnym 
zatrudnieniu skazanych 
z Zakładem Mięsnym Wa-
sąg.

Chmielaki z gwiazdamiChmielaki z gwiazdami

Turyści wracają do ZamościaTuryści wracają do Zamościa

Na zdjęciu Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu ppłk Jacek Zwierzchowski, który przekazuje pod-
pisane porozumienie dotyczące zatrudnienia skazanych współwłaścicielowi spółki Piekarnia Grela.



Z początkiem wakacji rodzice z Lubelskie-
go zaczęli masowo aktywować bony tu-
rystyczne i coraz częściej nimi płacić. Bon 

można wydać na usługi hotelarskie i imprezy tu-
rystyczne dla dzieci.

Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w wojewódz-
twie lubelskim informuje, że liczba osób, które uru-
chomiły bon, oraz liczba płatności realizowanych 
tym świadczeniem w ostatnich tygodniach zna-
cząco wzrosła. Ma na to wpływ okres wakacji, lep-
sza sytuacja epidemiczna i otwarcie wielu dotych-
czas zamkniętych atrakcji turystycznych. Rodzi-
ce z województwa lubelskiego uruchomili 96 tys. 
z przysługujących im bonów, czyli 44 procent. To 
znaczy, że od połowy maja przybyło około 40 tys. 
aktywnych bonów. Kwota płatności zrealizowa-
nych bonami przez mieszkańców Lubelskiego wy-
nosi już niemal 32 mln złotych. 

Na jedno dziecko przysługuje bon w wysoko-
ści 500 zł. Na dziecko z niepełnosprawnością – w 
sumie 1000 zł. Świadczenia nie można wymienić na 
gotówkę. Rodzic może nim płacić za usługi hote-
larskie i imprezy turystyczne dla dzieci realizowa-
ne na terenie Polski. 

Jak działa bon turystyczny?

Aktywacja bonu odbywa się na Platformie 
Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Po potwierdze-
niu swoich danych rodzic otrzymuje na PUE indy-
widualny kod płatności. Należy go podać przedsię-
biorcy, który realizuje usługę turystyczną. Wtedy 
na telefon komórkowy rodzica przychodzi jedno-
razowy kod, który potwierdza transakcję bonem. 
Bonem turystycznym można płacić wielokrotnie 
aż do wyczerpania jego kwoty.

Płatności bonem przyjmuje 27 tys. podmiotów 
w całej Polsce. W województwie lubelskim jest ich 
około siedmiuset. Ich aktualna lista znajduje się na 
stronie bonturystyczny.gov.pl. 

Bon będzie można wykorzystać do końca mar-
ca 2022 roku. Do tego czasu trzeba zrealizować 
płatność, sama usługa turystyczna może odbyć się 
natomiast później.

Gdy nie ma bonu

Na pytania o prawo do bonu, jego aktywację i 
płatności odpowiada specjalna całodobowa info-
linia pod numerem 22 11 22 111. Działa przez ca-
ły tydzień.

ZUS otrzymuje dane o osobach uprawnionych 
do bonu z jednostek wypłacających świadczenie 
Rodzina 500+. Bon na swoim koncie w PUE ZUS 
ma więc tylko ten rodzic, który pobiera 500+. Jeże-
li mimo to zakładki z bonem brakuje, to rodzic po-
winien zgłosić wniosek do Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej. Informacji o stanie już złożonych wnio-
sków udziela infolinia POT pod numerem 800 70 
22 70 (czynna od poniedziałku do piątku, w godzi-
nach 8.00-16.00).

Hotel Zamojski, Stowarzyszenie Kultura dla Za-
mościa i Zamojski Dom Kultury zapraszają na 
wystawę Zamojskiej Grupy Fotograficznej pn. 

"Droga".

Autorami prac prezentowanych na wystawie są: 
Tadeusz Adamczuk, Bogdan Cabaj, Mirosław Chmiel, 
Elżbieta Gnyp, Janusz Kapecki, Tomasz Kłębek, Anna 
Monastyrska, Stanisław Orłowski, Alina Ostasz, Bog-
dan Rębisz, Robert Rusinek, Katarzyna Sachajko, Hen-
ryk Szkutnik, Artur Wąsik, Mariusz Zub.

- „DROGA...” to często alegoria. Na naszej wystawie 
pokazaliśmy „drogę” w swojej twórczości fotograficznej, 
to co nas interesuje najbardziej, jakie zdjęcia lubimy robić, 
dokąd doszliśmy w swojej przygodzie z fotografią. Nur-
tów w fotografii jest wiele, nikt nie jest w stanie ogarnąć 
wszystkich. Zaprezentowaliśmy zdjęcia, które uważamy 
za najlepsze, godne pokazania. - mówią organizatorzy 
wystawy.

Ekspozycję będzie można oglądać do końca sierp-
nia w Galerii Hotelu Zamojski (Kołłątaja 2/4/6).

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karne-
go w Zamościu nie mogli pozostać obojętni 
na apel rodziców małej Ani z Zamościa u któ-

rej zdiagnozowano złośliwego guza pnia mózgu. 
Postanowili wesprzeć akcję zbiórki środków fi-
nansowych na leczenie dziewczynki.

Ania, ma 6  lat, zdiagnozowany guz pnia mó-
zgu, który jest nieoperacyjny.  Rodzice i lekarze wal-
czą by podjąć leczenie innymi możliwymi metoda-
mi, które pozwalają mieć nadzieję na  powrót Ani 
do zdrowia. Dziewczynka i jej rodzice się nie pod-
dają. Wierzą, że wygrają walkę z nowotworem. Każ-
dy z nas może ich wspomóc, przekazując na lecze-
nie Ani środki finansowe.

kpt. Jarosław Małecki z ZK w Zamościu podkre-
śla, że funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karne-
go nigdy nie pozostają obojętni na krzywdę i cier-
pienie. Apel dotyczący zbiórki pieniędzy oraz  au-
kcji internetowych z których pieniądze zasilą kon-
to dotarł, także do zakładu karnego. Zamojska jed-
nostka przekazała na  licytację trzy obrazy nama-
lowane przez osadzonych podczas zajęć koła pla-
stycznego. Przekazania obrazów oraz symbolicz-
nej puszki z pieniędzmi, która została wypełniona 
przez funkcjonariuszy i pracowników zamojskiego 
więzienia na ręce Taty Ani, dokonał Dyrektor Zakła-
du Karnego w Zamościu ppłk Jacek Zwierzchowski.

- Dzięki tego rodzaju akcjom udowadniamy spo-
łeczeństwu, iż pomimo pełnienia obowiązków służ-

bowych za więziennymi murami, w  trudnych sytu-
acjach jesteśmy gotowi nieść pomoc i można na nas 
liczyć. Mamy nadzieję, że  nasza cegiełka obok wie-
lu innych pomoże Ani powrócić do zdrowia, czego jej 
bardzo życzymy. - mówił ppłk Jacek Zwierzchowski, 
dyrektor zamojskiej jednostki penitencjarnej.

Osoby chętne do wsparcia Ani w walce o zdro-
wie mogą to  zrobić poprzez internetową zbiórkę 
na portalu zrzutka.pl („Pomóżmy Ani w walce z gle-
jakiem”).

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej uru-
chomiło nowy serwis internetowy dedyko-
wany rekrutacji. Pod adresem www.rekrute-

rzy.terytorialsi.wp.mil.pl każdy, kto myśli o wstą-
pieniu w szeregi terytorialsów może szybko i łatwo 
znaleźć bezpośredni kontakt do rekrutera ze swo-
jego regionu.

Rekruterzy WOT to projekt, który funkcjonuje od 
niespełna roku, ale już przynosi bardzo dobre efekty w 
procesie naboru do formacji. Co siódmy żołnierz wcie-
lony do WOT w 2021 roku podjął swoją decyzję po roz-
mowie z rekruterem. Na chwilę obecną jest 200 rekru-
terów w WOT, w tym ponad 30 na Lubelszczyźnie. 

Rekruterzy WOT to żołnierze - ochotnicy, którzy 
pełnią służbę, od co najmniej roku. „Naszym głównym 
atutem jest to, że my sami jesteśmy żołnierzami (…). Co 
za tym idzie, jesteśmy takimi samymi żołnierzami, jaki-
mi staną się żołnierze zrekrutowani przez nas, zaraz po 
szkoleniu podstawowym”   - mówi jedna z rekruterek 
WOT st. szer. Diana Przepiórka. „Mieliśmy te same oba-
wy, te same pytania. Tak samo zastanawialiśmy się, co 
będzie, gdy stawimy się na jednostkę, (…) na szkolenie. 
Dzisiaj, bazując na własnych doświadczeniach jesteśmy 
w stanie odpowiedzieć nowym rekrutom na wszystkie 
pytania, rozwiać ich wątpliwości”. „Staramy się wycho-
dzić do ludzi. Inicjujemy spotkania. Ale i na ulicach miast 
prowadzimy akcje, których celem jest zainteresowanie 
służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej. Naszym atu-
tem jest nasz mundur i nasza postawa” – opowiada st. 
szer. Diana Przepiórka.

Rekruterzy przybliżają model funkcjonowania 
formacji oraz codzienny tok służby żołnierzy nie tylko 
poprzez rozmowę i przekazywanie faktów, ale rów-
nież prezentując zdjęcia, filmy i dzieląc się własnymi 
doświadczeniami. Przygotowują tym samym przy-
szłych adeptów OT, do tego, z czym mogą się spotkać 
w szeregach OT, czego mogą od wojska oczekiwać 
jak również, czego wojsko może oczekiwać od nich. 
Ważne w pierwszym kontakcie jest również przeka-
zanie informacji o tym, jakim warunkom fizycznym, 
psychicznym i emocjonalnym należy sprostać, żeby 

dostać się do wojska. 

Z rekruterami WOT można się umówić na bezpo-
średnie spotkanie w dogodnym miejscu i czasie, moż-
liwy jest oczywiście kontakt telefoniczny lub mailo-
wy. Kontakt do rekrutera z powiatu, w którym miesz-
ka ochotnik, można znaleźć na stronie www.rekru-
terzy.terytorialsi.wp.mil.pl, poprzez wpisanie na-
zwy powiatu.

Ta forma rekrutacji, oprócz możliwości pozyska-
nia wiedzy „u źródła”, to również znaczne ułatwienie 
formalnego procesu naboru do WOT. Podczas spo-
tkania rekruter może przyjąć wniosek o powołanie 
do terytorialnej służby wojskowej, więc ochotnik nie 
musi już fatygować się do Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień.

Koncepcja wsparcia systemu naboru poprzez 
wprowadzenie rekruterów jest częściowo wzoro-
wana na modelu stosowanym w Gwardii Narodo-
wej Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy kra-
jach skandynawskich. Dotychczasowe doświadcze-
nia WOT pokazują, że najlepszymi rekruterami są sa-
mi Terytorialsi, którzy działają w swoich regionach 
dla  lokalnych społeczności, z którymi się utożsamia-
ją i którym służą - wyjaśnia kpt. Damian Stanula, ofi-
cer prasowy 2. LBOT

W niedzielę, 11 lipca br. na placu przy Po-
mniku Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Zamościu odbyła się przysięga woj-

skowa. Lubelska Brygada Obrony Terytorial-
nej powiększyła się o 55 żołnierzy. 

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele 
władz samorządowych, duchowieństwa, kom-
batanci, przedstawiciele innych jednostek woj-
skowych, rodziny i bliscy żołnierzy składających 
przysięgę, a także mieszkańcy Zamościa. 

Słowa roty przysięgi wojskowej tym razem 
wypowiedziało 55 ochotników z województwa 
lubelskiego. Nowi Terytorialsi ukończyli szko-
lenie podstawowe w ramach projektu „Waka-
cje z WOT”. Damian Stanula, rzecznik prasowy 2 
LBOT, wyjaśnia, że są to mieszkańcy naszego wo-
jewództwa, przedstawiciele różnych zawodów, 
m.in. specjalista ds. logistyki, informatyk, kierow-
ca kat. C, rolnik, szlifierz, archiwista. Dużą grupę 
stanowią studenci, uczniowie oraz nauczyciele, 
którzy postanowili wykorzystać czas wolny od 
nauki, aby wziąć udział w szkoleniu podstawo-
wym i dołączyć do grona żołnierzy 2 LBOT. 

Dowódca 2 Lubelskiej Brygady OT płk Tade-
usz Nastarowicz zwrócił się do żołnierzy - ochot-
ników i pogratulował im dobrych wyników pod-
czas szkolenia. Życzył im żołnierskiego szczęścia 
oraz wytrwałości w realizacji własnych planów. 
Dowódca brygady odczytał list ministra obro-
ny narodowej skierowany do żołnierzy składają-
cych przysięgę. 

„Dziś, składając przysięgę wojskową, wstę-
pujecie do Wojsk Obrony Terytorialnej. W ten 

sposób deklarujecie, że pośpieszycie na pomoc 
potrzebującym w myśl credo: „Zawsze gotowi, 
zawsze blisko”. To poważne zobowiązanie, ale 
jestem pewien, że doskonale się z niego wywią-
żecie, tak jak Wasi już służący koledzy. Oni swoją 
postawą i skutecznym działaniem wielokrotnie 
potwierdzili zasadność powołania nowej forma-
cji, walcząc z pandemią Covid-19, czy usuwając 
skutki klęsk żywiołowych. Nie mam wątpliwo-
ści, że także i Wy nie zawiedziecie pokładanego 
w Was zaufania” – napisał w liście minister Ma-
riusz Błaszczak.

Wojska Obrony Terytorialnej już od trzech 
lat, w okresie wakacji oraz ferii zimowych, orga-
nizują szkolenia podstawowe, dedykowane spe-
cjalnie uczniom, studentom, a także nauczycie-
lom. Skorzystanie z tego rozwiązania pozwa-
la bezkolizyjnie odbyć przeszkolenie wojskowe, 
bez uszczerbku w nauce. 
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Udany występ Capella All’AnticoUdany występ Capella All’Antico

Boom na bonyBoom na bony

„Droga” w Hotelu Zamojski„Droga” w Hotelu Zamojski

Przysięga TerytorialsówPrzysięga Terytorialsów

Ruszył nabór do WOTRuszył nabór do WOT

Ania pokona glejaka!Ania pokona glejaka!

Capella All’Antico, działa-
jąca w Zamojskim Domu 
Kultury, wystąpiła (14 lipca 
2021r.) w Wilanowie pod-
czas Międzynarodowej 
Letniej Akademii Muzyki 
Dawnej. Koncert był jed-
ną z nagród prestiżowego 
Ogólnopolskiego Festiwa-
lu Muzyki Dawnej SCHO-
LA CANTORUM w Kaliszu. 
W 2020 roku dziewczyny 
wygrały tam Złotą Harfę 
Eola. Z powodu pandemii 
koncert w Wilanowie od-
był się dopiero w tym roku.

Na zdjęciu Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu ppłk Jacek Zwierzchowski, 
przekazuje Tacie Ani symboliczną puszkę, która została wypełniona pieniędzmi 
przez załogę zamojskiego zakładu karnego.

https://bonturystyczny.polska.travel/
http://zrzutka.pl
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Zmagania pod koszemZmagania pod koszem
16 drużyn wzięło udział w tegorocz-
nej 2. edycji turnieju koszykówki 3×3 
– Twierdza Zamość Cup o Puchar Pre-
zydenta Miasta  Zamość. Wydarze-
nie odbywało się w sobotę 10 lipca na 
terenie zamojskiego OSiR-u. Turniej 
rozgrywany był  na dwóch boiskach 
do gry w koszykówkę 3×3. 

Zwycięzcą turnieju została druży-
na Camaro Zamość, drugie miejsce wy-
walczyli zawodnicy 3x3 Biłgoraj, a trze-
cie drużyna „Zajezdnicy". Warto dodać, 
że w Turnieju Twierdza Zamość 3x3 Cup 
2021 r. udział wzięła drużyna Total Ac-
tive Zamość (członkowie Reprezen-
tacji Polski Niesłyszących zajęli czwar-
te miejsce). Sędziowie boiskowi zosta-
li wyposażeni w specjalistyczne gwizd-
ki sędziowskie, umożliwiające zawodni-
kom niesłyszącym rywalizację z pozo-
stałymi drużynami biorącymi udział w 
turnieju. Gwizdki wyposażone zostały 
w elektronikę, kompatybilną z zegarem 
czasu gry, zegarem czasu akcji oraz sys-
temem świetlnym (materace świetlne 
oraz podświetlane listwy podłogowe), 
umożliwiające natychmiastową reakcję 
na sygnał sędziów i po raz pierwszy za-
stosowane zostały w Zamościu.

Wyniki ćwierćfinału:

Sky Tattoo Radom   14 
Total Active   21

K2 Sky Tattoo Radom    15 
Camaro Zamość   21

3x3 Biłgoraj    21 
3x3 KRK    14

Zajezdnicy     21 
Thunderbolts 3x3    13

Wyniki półfinału:

POL    Total Active   14 
POL    Camaro Zamość     21

POL    3x3 Biłgoraj    21 
POL    Zajezdnicy     13

Wynik finału:

Camaro Zamość    21 
3x3 Biłgoraj    19

Laureaci turnieju otrzymali nagro-
dy pieniężne: 1500 zł - za zajęcie 1. miej-
sca, 1000 zł - dla zdobywców 2. miejsca 
oraz 500 zł dla drużyny, która wywalczy-
ła 3 pozycję.

Wszyscy zawodnicy reprezentują-
cy drużyny, które zajęły miejsca 1, 2 i 3, 
otrzymali stroje koszykarskie (koszul-
ka + spodenki) oraz zestaw skarpet ko-
szykarskich dla każdego. Król strzelców 
oraz MVP turnieju otrzymał stroje ko-
szykarskie (koszulka + spodenki). Wszy-
scy zawodnicy biorący udział w turnieju 
otrzymali pamiątkowe t-shirty oraz pa-
kiety upominkowe. Trzy pierwsze dru-
żyny otrzymały puchary i dyplomy.

Organizatorami turnieju były:  Aka-
demia Koszykówki Zamość,  Ośrodek 
Sportu i Rekreacji Zamość oraz  Urząd 
Miasta Zamość.



SPRZEDAM
Gospodarstwo 3ha współwłasność, 

Grabowiec. Tel. 537 809 803

Działki leśne 0,25 ha, Wólka Nieliska. 
Tel. 511 621 165

Sprzedam kawalerkę 35m2 w Zamo-
ściu. Tel. 517 732 156

Działka budowlana, Zarzecze. Tel. 608 
074 175

Dom 70m2 z małą działką w centrum 
miasta, kryty blachą, okna plastiko-

we, woda, C.O., gaz, garaż, Zamość, cena 
285 tys. Tel. 665 295 934

Sprzedam siedlisko 0,60 ha + budynki 
za 75 % wartości, z powodu zdrowia i 

wieku. Tel. 84 639 55 39

Działki leśne 1,25 ha, Wólka Nieliska. 
Tel. 511 621 165

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 Szczebrze-

szyna. 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. Zamościa 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

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

KUPIĘ 
Kupię działkę budowlaną do 10 ar w 

Kalinowicach lub Wolce Panieńskiej 
tel. 579 055 487

Kupię małą kawalerkę do 29m2 na par-
terze. Tel. 609 510 301

Kupię mieszkanie 2-pokojowe 1/2 pię-
tro lub wieżowiec. Tel. 513 957 211

KUPIĘ mieszkanie bez czynszowe w Za-
mościu tel.533-569-909

Kupię działkę z dostępem do rzeki oko-
lice Wieprzec, Zarzecze, Wierzchowi-

ny. Tel. 695275253

Kupie kawalerkę w Zamościu na ul. Pe-
owiaków i w okolicy. Tel.604 104 176

Kupię działkę do 40 ar z domem do re-
montu, blisko Zamościa. Tel. 792 

424 794

Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe do re-
montu na os. Zamoyskiego/Wyszyń-

skiego. Tel. 508 659 725 

Mieszkanie kupię do 50m2 na Orzesz-
kowej lub Peowiaków może być do 

remontu. Tel. 668 897 228 

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powyżej 
60m2 w okolicach Wyszyńskiego w 

Zamościu. Tel. 782 324 831

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powyżej 
60m2 w Zamościu w okolicach ul Wy-

szyńskiego. Tel. 782 324 831

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

Kupię pole w Gminie Zamość. Tel. 602 
463 784

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

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

WYNAJEM
Oferuje stancje dla pracujących. Tel. 

733 852 208

Poszukuję domu do wynajmu, Zamość 
lub okolice. Tel. 697 317 790

Pan 70+ poszukuje pokoju do wynaję-
cia. Tel. 791 737 438

Mieszkanie do wynajęcia. Kawalerka, 
ul. Piłsudskiego w Zamościu, II pię-

tro. Tel. 503 005 366, 84 639 26 49

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

Do wynajmu kawalerka ul. Peowiaków 
naprzeciwko parku, umeblowana. Tel. 

84 627 52 78

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

799 946 860

Do wynajęcia jednopokojowe mieszka-
nie w Zamościu, ul. Hrubieszowska. 

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

ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie 45m2 piętro 1, 

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

 X Działka budowlana, pole i las w jednym 
kawałku w Suchowoli 1,90 ha Cena 150 
tyś.zl   

 X Działka Leśna Jacnia  0,60 ha Cena 110 
tyś zł.

 X Działka Leśna, Jacnia blisko zalewu 0,60 
ha Cena 110 tyś zł.

 X Dom Siedliska 211,6m na działce 0,9a 
cena 360 tys. zł.

 X Mieszkanie  Peowiakow 28m cena 185 
tys. zł.

 X Działki budowlane Jarosławiec 1199 m2, 
cena 135 tys.

 X Siedlisko, Skoryszów, 23 ar,  
Cena 110 000 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
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MASZ NAKAZ ZAPŁATY? A MOŻE NIESPŁACONE  
KREDYTY? POMOŻEMY, 
ZADZWOŃ 579 942 942,  

www.absolutio.pl. 

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

Jędrzej - komandos z 6-tej brygady 
powietrzno-desantowej (służyłem 

w czerwonych beretach), lat 53, zwią-
że się na stałe z kobietą, która miesz-
ka na wsi, z dala od cywilizacji. Tel. 507 
530 822

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 zmo-
toryzowanego z poczuciem humoru, 

lubiącego przyrodę, spacery. Tel. 782 
488 541

Kawaler 77 lat pozna Panią w podob-
nym wieku, cel - stały związek. Tel. 

720 648 517

Kawaler przed 30-stką, wyższe wy-
kształcenie, poszukuję dziewczyny. 

Tel. 729 479 563

Przystojny mężczyzna, lat 24, z Za-
kładu Karnego (niski wyrok) pozna 

kobietę w wieku 20-30l. Adres do ko-
respondencji: Paweł Wojtan ul. Hrubie-
szowska 40, 22-400 Zamość. Czekam 
na list od miłej i sympatycznej kobie-
ty. Mile widziane zdjęcie. Czekam na 
twój list.

Kawaler lat 51 pozna Panią do lat 55, 
może być wdowa. Jestem bardzo sa-

motny. Niezależny finansowo. Tel. 695 
958 316

Rafał Flis, tylko listy, ZK 19 lat, Hrubie-
szowska 40, Zamość. PAN

20 lat, kawaler, tylko list, Krystian Ma-
kuch, Hrubieszowska 40. 

TOWARZYSKIE

Osoby do koszenia trawy, kosa. Przyj-
mę od zaraz. Tel. 883 583 022

Zlecę remont domku letniskowego. 
Tel. 513 042 729

Koszenie traw na terenie miasta. Tel. 
84 530 34 29

Szukam pracy – sprzątanie, gotowa-
nie, drobne zakupy. Tel. 84 530 34 29

Osobę chętną do pomocy w pracach 
domowych przyjmę. Emeryt. Tel. 

793 061 934

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 technologii 
drewna, specjalność - meblarstwo, 

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 wykształcenie. 
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

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 
charakterze opiekunki. Tel. 515 

954 612

Zaopiekuję się osobą samotną, cho-
dzącą, w swoim domu. Tel. 501 

014 692

Szukam pracy jako sprzątaczka lub 
opiekunka do dzieci. Tel. 603 266 832

PRACA

http://www.absolutio.pl/


SPRZEDAM
Wózek towarowy ręczny, do 250kg, 

390 zl. Tel. 84 638 65 45 

Sprzedam eska sieczkarnię, kierat. 
Tel. 694 276 170

Parnik węglowy 60l, mało używa-
ny, kosy spalinowe 2 szt., jedna na 

części, Oko-Mag. Tel. 884 639 376

Przyrząd do cięcia glazury, DTU g. 
cięcia 48 cm. Tel. 605 098 505

Silnik elektryczny 1KW 0,3 KW. Tel. 
605 098 505

Lampa sodowa zewnętrzna+ 8 
żarówek, typ OUS-400. Tel. 605 

098 505

Sprzedam grobowiec w parafii Płon-
ka. Tel. 513 042 729

Knijówka czeska 584 z lunetą Meop-
ta od 3 do 12x50, krzyż podświetla-

ny. Tel. 604 281 010

Sztucer angielski BSA kal. 7x64, Lu-
neta Zaiss 7x50. Tel. 604 281 010

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

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

604 281 010

Drewno rozpałkowe, huśtawki ogro-
dowe. Tel. 608 074 175

Sprzedam chodzik, rower, telewizory, 
silnik duży, kosiarka spalinowa, piła 

na prąd, szafy, wózek inwalidzki, brusy 
łopatowe za ½ ceny, drzewo opałowe 
liściaste. Tel. 84 639 55 39

Nowa glazura 200 szt., 15x15 cm, 25 
gr za 1 szt. Tel. 84 638 65 45

Żyrandol, odlew z mosiądzu wzór 
antyczny, 15 żarówek. Tel. 660 

358 211

Kosa spalinowa, mało używana. Tel. 
660 358 211

Rower 3-kołowy elektryczny i reha-
bilitacyjny, nowy, c. 4500 do negoc-

jacji. Tel. 668 832 425

Beczkę na wodę o pow. 0,50 ha w Ja-
rosławcu, gm. Sitno, cena do uz-

godnienia. Tel. 508 079 632

Beczkę na wodę o poj. 800 l., stan 
dobry, c. 320 zł. Tel. 508 079 632

Sprzedam wózek dziecinny, 
2-częściowy, bardzo dobry stan, 

niedrogo. Tel. 696 679 782

Sprzedam termę gazową, 120 li-
trów, niemiecką, niedrogo. Tel. 696 

679 782

Sprzedam silnik elektryczny 4kW w 
komplecie z podwoziem, c.420 zł do 

uzg. Tel. 530 486 525

Sprzedam pralki automat, mało uży-
wane, sprawne, c.300 zł/szt. Do 

uzg. Oraz kuchenki gazowe, piekarnik 
na prąd, cena 120 zł/szt., 3 szt. Tal. 
530 486 525

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

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

ZWIERZĘTA
Sprzedam dwie krowy wysokocielne 

- młode 3 i 4 lata. Tel. 537 757 532

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
Przyjmę używaną pralkę, nie mam za 

co kupić. Tel. 695 958 316

Zlecę wykonanie utwardzenia w ga-
rażu, Zamość. Tel. 793 061 934

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

Słomę prasowaną w kostkę, ok. 10 t. 
oddam nieodpłatnie. Tel. 505 338 130

Oddam 2 drzewa za wycięcie. Tel. 660 
103 325

Pilnie potrzebuję używany telewizor w 
dobrym stanie, pralkę. nie mam za co 

kupić. Tel. 695 958 316

Oddam kanapę bardzo dobry stan, 
wersalkę jednoosobową. Tel. 604 

657 091

Potrzebuję mebli kuchennych, uży-
wanych. Za darmo lub za symboliczną 

opłatę. Tel. 84 538 95 22

Przyjmę używaną wieżę na płyty. Tel. 
695 958 316

Różne
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Koła kompletne 13 do golfa –, cena 
50zł/szt. Tel. 84 638 65 45

Części do Żuka i Warszawy, felgi, 
uszczelki, automat rozrusznika. Tel. 

884 639 376

Opony ”14, 185 felga. Tel. 884 
639 376

Sprzedam zgrabiarkę do siana 7-rzę-
dową, stan bdb. Tel. 501 122 568

Sprzedam alufelgi do mercede-
sa W210- W211, 16 cali. Tel. 790 

888 994

Sprzedam betoniarkę 150 l oraz sil-
nik elektryczny. Tel. 517 732 156

Sprzedam Romet (Komar 3), rok 
1988, zarejestrowany, sprawny, 

mało używany. Tel. 660 358 211

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

Dwie głowice do ciągnika “trzy-
dziestki” i “sześćdziesiątki”, c. 100 

zł/szt. Tel. 530 486 525 

Sprzedam motocykl Suzuki SV 650N, 
rok prod. 2002, cena 59000. Tel. 

500 582 289

Rower Jubilat, składak, koła 24”, 
c.190 zł. Tel. 505 987 592

Sprzedam Toyotę Auris, po kolizji. 
Tel. 793 061 934

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 używane 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

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

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

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

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

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

USŁUGI  
BUDOWLANE 

690400599

Sprzedam dwudrzwiową lodówkę  
z dozownikiem wody marki Samsung 
Grand RL56GWGIH. Tel. 730 210 777
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #28, 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 #27: „Zaspać na plaży”, ufundo-
wał hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pani Natalia Mróz  
z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać do 27 lipca 2021 roku w 

punkcie informacyjnym hipermarketu E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego 13.


