
nr  34(315)

Wtorek  24   sierpnia  2021 r. ISSN 2450-5579

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
RE

KL
AM

A 



13 sierpnia obchodzono Święto 3. Za-
mojskiego Batalionu Zmechanizowa-
nego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. 
dowódca 19. Lubelskiej Brygady Zme-
chanizowanej gen. bryg. Michał Rohde, 
poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, 
wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, 
starosta zamojski Stanisław Grześko, 
zastępca prezydenta miasta Zamość 
Anna Maria Antos oraz żołnierze.

Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą w kościele parafialnym św. Jana 
Bożego przy ulicy Wojska Polskiego. Na-
stępnie, podczas uroczystego apelu na 
placu apelowym 3. Zamojskiego Batalio-
nu Zmechanizowanego, dokonano odsło-
nięcia „Alei Dębów Katyńskich”, upamięt-

niających polskich oficerów poległych na 
Wschodzie w czasie II wojny światowej. 
Dęby zostały posadzone w ramach akcji 
„Katyń… ocalić od zapomnienia”. Starosta 
Stanisław Grześko jest fundatorem postu-
mentu z tablicą upamiętniającą por. Zyg-
munta Krysę, ustawionego przed jednym 
z ośmiu „Dębów Katyńskich”.

Podczas uroczystości, 3. Zamojski 
Batalion Zmechanizowany został odzna-
czony medalem Pro Patria „za szczególne 
zasługi w kultywowaniu pamięci o walce 
o niepodległość Rzeczypospolitej Pol-
skiej”. Medal z rąk wicewojewody lubel-
skiego przyjął dowódca Garnizonu Za-
mość ppłk Sebastian Grell.  Wydarzenie 
zwieńczyła defilada pododdziałów.

3. Zamojski Batalion Zmechanizowa-
ny został sformowany 10 czerwca 2008 
roku. Zadaniem realizowanym przez ba-
talion jest szkolenie programowe po-
doddziałów zmechanizowanych, kom-
panii dowodzenia i pododdziałów logi-
stycznych.

W przeddzień Święta Wojska 
Polskiego tj. 14 sierpnia, Mi-
nister Obrony Narodowej Ma-

riusz Błaszczak wyróżnił 2 Lubelską 
Brygadę Obrony Terytorialnej tytułem 
honorowym „Przodujący Oddział Woj-
ska Polskiego”

2 Lubelska Brygada Obrony Teryto-
rialnej została wyróżniona tym tytułem 
za uzyskanie najlepszych wyników w 
działalności służbowej w 2020 roku. Jest 
to jedne z ważniejszych wyróżnień ja-
kie może być przyznane jednostce woj-
skowej. 

Odbierając wyróżnienie od Mini-
stra Obrony Narodowej, na ręce do-
wódcy brygady płk. Tadeusza Nasta-
rowicza zostały złożone słowa uzna-
nia i podziękowania dla żołnierzy 
i pracowników lubelskiej brygady za bu-
dowanie atmosfery bezpieczeństwa w 
województwie lubelskim.

Przypomnijmy, że wyróżnienie tytu-
łem „Przodujący Oddział Wojska Polskie-
go” jest już kolejnym wyróżnieniem jakie 
otrzymała 2 Lubelska Brygada Obrony 
Terytorialnej w ciągu 5 lat swojego funk-
cjonowania. Pierwszy raz brygada zosta-

ła wyróżniona w 2019 roku flagą Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Damian Stanula 
2 LBOT

Oddział  hematologicz-
ny Zamojskiego Szpi-
tala Niepublicznego 

Sp. z o.o. znalazł  się w ści-
słej czołówce rankingu przy-
jaznych szpitali onkologicz-
nych w Polsce, przygotowa-
nym przez Fundację Alivia.

Zamojska hematologia 
uzyskała wysoką drugą loka-
tę w zestawieniu, otrzymu-
jąc ocenę 4,6 pkt. na 5 możli-
wych. Pacjenci w swoich opi-
niach bardzo dobrze oceniali 
sposób leczenia oraz opiekę 
personelu medycznego.

Na pierwszym miejscu 
uplasował się Samodziel-
ny Publiczny Szpital Klinicz-
ny im. A. Mielęckiego Śląskie-
go Uniwersytetu Medyczne-
go w Katowicach otrzymując 
ocenę 4,7/5. Na trzecim miej-

scu pacjenci wskazali Szpital 
Specjalistyczny im. L. Rydy-
giera w Krakowie, który uzy-
skał ocenę 4,5/5.

Autorem rankingu 
jest  Fundacja Alivia, która 
zbiera opinie o placówkach 
onkologicznych w całej Pol-
sce. Fundacja prowadzi ogól-
nodostępny portal Onkoma-
pa.pl (www.onkomapa.pl), na 
którym pacjenci i ich rodzi-
ny mogą wyrazić opinię na 
temat szpitali i pracujących 
w nich lekarzy i pielęgniarek. 
Elementy podlegające oce-
nie to organizacja udzielania 
świadczeń zdrowotnych, spo-
sób leczenia, opieka persone-
lu medycznego, przestrzega-
nie prawa pacjenta oraz kom-
fort pobytu pacjenta. Ocena 
jest mierzona w skali od 1 do 5. 
Kolejnym sukcesem całego 

szpitala jest otrzymanie po 
raz trzeci, Certyfikatu Akre-
dytacyjnego Centrum Moni-
torowania Jakości w Ochro-
nie Zdrowia, potwierdzają-
cego spełnienie standardów 

akredytacyjnych w zakre-
sie leczenia szpitalnego, któ-
ry uwierzytelnia dbałość o ja-
kość świadczeń udzielanych 
przez Zamojski Szpital Niepu-
bliczny.

Z dniem 1 września 2021r. Uczel-
nia Państwowa im. Szymona Szy-
monowica w Zamościu przesta-

nie istnieć. Na jej bazie powstanie Aka-
demia Zamojska. 16 sierpnia prezydent 
Andrzej Duda podpisał poselski projekt 
ustawy o utworzeniu uczelni działającej 
pod tym szyldem.

Inicjatorem przedsięwzięcia i wnio-
skodawcą projektu ustawy o powołaniu 
nowej, państwowej uczelni, nawiązują-
cej do wielowiekowych tradycji rodu Za-
moyskich jest Sławomir Zawiślak, poseł 
PiS z Zamościa. O reaktywację Akademii 
mocno zabiegał także poseł Kukiz' 15 - Ja-
rosław Sachajko.  Inicjatywę wspierał mi-
nister edukacji i nauki Przemysław Czar-
nek. Ustawa przekształcająca Uczelnię 
Państwową im. Szymona Szymonowica 
w Akademię Zamojską została odrzucona 
przez Senat. Na posiedzeniu sejmu, które 
odbyło się 11 sierpnia posłowie odrzuci-
li uchwałę Senatu. By reaktywacja uczel-
ni mogła dojść do skutku, potrzebny  był 
jeszcze tylko podpis Prezydenta Andrze-
ja Dudy. Stało się to 16 sierpnia.

Ustawa przewiduje utworzenie z 
dniem 1 września 2021 r. Akademii Zamoj-
skiej z siedzibą w Zamościu na bazie istnie-
jącej Uczelni Państwowej im. Szymona Szy-

monowica. Zgodnie z ustawą mienie uczel-
ni stanie się mieniem akademii. Pracownicy 
zatrudnieni w uczelni staną się pracowni-
kami akademii, jednak – jak wynika z usta-
wy – stosunki pracy z tymi pracownikami 
wygasną po upływie 3 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upły-
wem tego terminu nie zostaną im zapropo-
nowane nowe warunki pracy i płacy.

Studenci oraz uczestnicy studiów po-
dyplomowych, kształcenia specjalistycz-

nego oraz innych form kształcenia Uczel-
ni Państwowej im. Szymona Szymonowi-
ca staną się odpowiednio studentami lub 
uczestnikami studiów podyplomowych, 
kształcenia specjalistycznego oraz innych 
form kształcenia Akademii Zamojskiej.

Dotychczasowy rektor uczelni Uczel-
ni Państwowej im. Szymona Szymonowi-
ca w Zamościu przestanie pełnić swoją 
funkcję. Pierwszego rektora Akademii Za-
mojskiej powoła minister edukacji i nauki.

Budowa ulicy Daszyńskiego oraz 
budowa ulicy Jesiennej - to 
dwa zadania zrealizowane w ra-

mach "Programu Budowy i Przebudowy 
Dróg Miasta Zamość na lata 2019-2023".

W ramach prac na ulicy Daszyńskie-
go wykonano odcinek o długości 235,46 
m. Zakres robót obejmował: budowę no-
wej konstrukcji jezdni z betonu asfalto-
wego z chodnikiem, zjazdami indywidu-
alnymi i publicznymi, budowę kanaliza-
cji deszczowej, kanału technologiczne-
go, wymianę lamp oświetleniowych na 
lampy typu LED oraz przestawienie jed-
nego słupa oświetleniowego. Wartość in-
westycji to 763 241,42 zł

Roboty na ulicy Jesiennej objęły od-
cinek długości 349,40 m. Budowa ulicy 
została dofinansowana ze środków Fun-
duszu Dróg Samorządowych w kwocie 
658.329,00 zł.Zakres robót obejmował: 

budowę nowej konstrukcji jezdni z be-
tonu asfaltowego z chodnikiem, zjazda-
mi indywidualnymi, budową kanalizacji 
deszczowej, kanału technologicznego, 
wymianę lamp oświetleniowych na lam-
py typu LED oraz montaż trzech nowych 
słupów oświetleniowych. Wartość inwe-
stycji to 1 154 946,05 zł.

Wykonawca prac na obu odcinkach 
była zamojska spółka Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych.

Sportowe stypendia Prezydenta 
Miasta Zamość  na rok 2021 otrzy-
mało sześciu sportowców repre-

zentujących dwa zamojskie kluby: UKS 
Sorga i UKS Legion. 

Zapaśniczka Marta Gruszkiewicz (UKS 
Sorga) otrzyma w skali roku 2,3 tys. Repre-
zentanci tego samego klubu - Kacper Ma-
chalski, Łukasz Naworol i Mateusz Nawo-
rol po 3,5 tys. zł (sumo). Tyle samo otrzy-
ma Agata Zygmunt (zapasy) z Legionu, a 
jej klubowemu koledze, trenującemu su-
mo Martinowi Sendłakowi przyznano sty-
pendium o łącznej kwocie 1,5 tys. zł.

Stypendia został przyznane za osią-
gnięcia sportowe zapaśników i sumitów 
w 2020 roku.
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Terytorialsi wyróżnieniTerytorialsi wyróżnieni

Odsłonięto Aleję DębówOdsłonięto Aleję Dębów

Gminny festyn na koniec wakacjiGminny festyn na koniec wakacji

Daszyńskiego i Jesienna ukończoneDaszyńskiego i Jesienna ukończone

Stypendia dla zawodników Sorgi i LegionuStypendia dla zawodników Sorgi i Legionu

Wysokie noty „starego szpitala”Wysokie noty „starego szpitala”

Akademia Zamojska stała się faktemAkademia Zamojska stała się faktem

fot. Kazimierz Chmiel – Światłoczuły.pl

ul.Daszyńskiego

Wielkimi krokami dobiega koń-
ca okres dwumiesięcznej wa-
kacyjnej „laby”. Gmina Zamość 

chcąc umilić dzieciom ostatnie wolne 
od zajęć szkolnych dni, zorganizuje fe-
styn pn. „Sołeckie Pożegnanie wakacji 
w Żdanówku”.

Impreza odbędzie się w sobotę, 28 
sierpnia 2021 r. przy świetlicy wiejskiej w 
Żdanówku  w godzinach 12:00 – 15:00. W 
programie sporo atrakcji, m.in.:  Cyrk Fo-
cus, blok rekreacyjny dla dzieci, dmuchane 
zamki, kręcenie kolorowych warkoczyków.

Wydarzenie zorganizowane zostanie z 
zachowaniem reżimu sanitarnego. Organi-

zatorami są: Samorząd Gminy Zamość, Soł-
tys i Rada Sołecka Sołectwa Żdanówek, Ko-
ło Gospodyń Wiejskich w Żdanówku.

Festyn dofinansowano w ramach re-
alizacji zadania publicznego „Wspieranie 
i upowszechnianie idei samorządowej 
poprzez wdrażanie programu pobudza-
nia aktywności obywatelskiej”.

http://www.onkomapa.pl


F irma LUBREN Sp. z o.o. z Lubli-
na dokończy rewitalizację hi-
storycznego obiektu Akade-

mii Zamojskiej w Zamościu. No-
wy  wykonawca wznowił już pra-
ce. 19 sierpnia władze miasta zor-
ganizowały konferencję prasową 
w tej sprawie. W spotkaniu uczest-
niczyli:  Prezydent Miasta Zamość 
Andrzej Wnuk, Dyrektor Wydzia-
łu Rozwoju Miasta i Funduszy Ze-
wnętrznych Tomasz Kossowski 
oraz Inżynier Wiodący reprezen-
tujący Menadżera Projektu - ZDI 
Sp. z o.o. Daniel Niderla. Ze strony 
Wykonawcy w konferencji udział 
wziął  Kierownik Budowy LUBREN 
Sp. z o.o. Adrian Wawrykiewicz.

Remont konserwatorski Akade-
mii Zamojskiej obejmuje dokona-
nie zmian przywracających budyn-
kowi formę z  drugiej połowy XVIII 
w., przebudowę istniejącego kor-
pusu budynku, przywrócenie histo-
rycznego układu przestrzennego 
pomieszczeń, wykonanie nadbu-
dowy przez odtworzenie dachu 
mansardowego. Pozwoli to  na  od-
tworzenie bryły budynku w formie 
z 2 połowy XVIII-wieku oraz adapta-
cję powierzchni na cele użytkowe. 
Przeprowadzenie prac konserwa-
torskich we wnętrzach, na elewa-
cjach, pozwoli na  objęcie ochroną 
zachowanych elementów zabytko-
wych oraz przywróci charakter bu-
dynku w formie, jaką prezentował 
przed likwidacją Akademii.

Umowa na roboty budowlane i 
prace konserwatorskie przy konty-
nuacji remontu konserwatorskiego 
obiektu Akademii Zamojskiej w Za-
mościu została podpisana w dniu 
24.06.2021 r. Wykonawcą prac zo-
stała firma LUBREN Sp. z o.o. z Lu-
blina. W powtórzonym postępo-
waniu przetargowym na realizację 
prac w Akademii, spośród 8  złożo-
nych, oferta lubelskiej firmy uzyska-
ła największą ilość punktów. 

W ramach umowy realizowane 
będą następujące zadania:  

Zadanie nr 1 związane z reali-
zacją projektu „Rewitalizacja histo-
rycznego obiektu Akademii Zamoj-
skiej w Zamościu” dofinansowane-
go ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014 – 
2020. 

Przedmiotem projektu jest re-
witalizacja historycznego obiektu 
dawnej Akademii Zamojskiej. Pro-
jektem objęty jest budynek dawnej 
Akademii z dziedzińcem oraz ele-
menty zagospodarowania i uzbro-
jenia terenu. W zakres zadania 
wchodzą roboty remontowo–bu-
dowlane oraz prace konserwator-
skie dotyczące pomieszczeń i  po-
wierzchni przeznaczonych na dzia-
łalność kulturalno-edukacyjną tj.:

• trzech pomieszczeń na parte-
rze, które zostaną zaadapto-
wane na ekspozycję muzealną 
Dzieje Akademii Zamojskiej i 
drukarni akademickiej,

• poddasza w całości adaptowa-
nego na cele kulturalno-edu-
kacyjne tj. na Zamojską Akade-
mię Kultury,

• dziedzińca,

• roboty obejmujące części 
wspólne obiektu, których re-

mont jest niezbędny dla funk-
cjonowania ekspozycji muze-
alnej oraz Zamojskiej Akademii 
Kultury. 

Projekt finansowany ze środ-
ków PO IiŚ nie obejmuje pomiesz-
czeń użytkowanych i przeznaczo-
nych na działalność oświatową I Li-
ceum Ogólnokształcącego tj. sal 
dydaktycznych, pracowni, części 
administracyjnej szkoły itp.

Termin wykonania zadania w 
odniesieniu do robót budowlanych 
i prac konserwatorskich w ramach 
projektu PO  IiŚ - 31 sierpnia 2023 r.  

Potrzeba realizacji projektu „Re-
witalizacja historycznego obiektu 
Akademii Zamojskiej w Zamościu” 
wynika z  dwóch głównych aspek-
tów, które są ze sobą powiązane.

Pierwszy to aspekt historyczno-
-konserwatorski, który odnosi się 
do konieczności ochrony i zacho-
wania dla przyszłych pokoleń dzie-
dzictwa kulturowego, jakim jest 
gmach d. Akademii Zamojskiej. Z 
konserwatorskiego punktu widze-
nia konieczne jest przeprowadze-
nie prawidłowego procesu związa-
nego z przywróceniem historycz-
nych przestrzeni dawnej Akademii 
Zamojskiej. Drugi aspekt z którego 
wynika potrzeba realizacji projektu 
związany jest ze sferą kultury i po-
wiązaną z nią edukacją kulturalną 
i turystyką kulturową, w szczegól-
ności turystyką dziedzictwa kultu-
rowego w Zamościu.

Utworzenie Zamojskiej Akade-
mii Kultury (w tym jego wirtualnej 
formy) wesprze rozwój kultury i uła-
twi dostęp do  niej. Ułatwi pozna-
wanie wspólnego dziedzictwa kul-
turowego. W jednym miejscu zgro-
madzone zostaną i  udostępnione, 
nowe zasoby kultury, w tym ekspo-
naty poddane wcześniej konserwa-
cji. Realizowany w budynku d. Aka-
demii Zamojskiej program kultural-
ny, artystyczny i edukacyjny przy-
czyni się do większego zaangażo-
wanie społeczności w kwestie dzie-
dzictwa kulturowego. Jednocze-
śnie projekt jako całość przyczyni 

się do rozwoju turystyki kulturowej 
w Zamościu, bazującej na dziedzic-
twie kulturowym.

Na ofertę kulturalno-edukacyj-
ną w budynku dawnej Akademii 
Zamojskiej składać się będą całko-
wicie nowe oferty oraz oferty ist-
niejące, wprowadzające nowe for-
my uczestnictwa w kulturze oraz 
skierowane do nowych grup od-
biorców, zapewniające różnorod-
ną i wzbogaconą o nowe elemen-
ty i nową tematykę jakość progra-
mu merytorycznego m.in.: ekspo-
zycję muzealna Dzieje Akademii 
Zamojskiej i drukarni akademickiej, 
Zamojskie Centrum Ilustracji, Mul-
timedialną Bibliotekę (MultiBiblio/
Mediateka), Kino studyjne - Aka-
demicka Filmoteka (Zamojska Aka-
demia Filmowa), Teatr w Akade-
mii, Akademicką Pracownię Huma-
nistyczną, Akademicką Pracownię 
Wielokulturową, Poligon warszta-
towy, Muzyczną Scenę Plenerową. 

W ramach kolejnych działań i 
zamówień zaplanowanych w ra-
mach projektu „Rewitalizacja histo-
rycznego obiektu Akademii Zamoj-
skiej w Zamościu” dofinansowane-
go ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014 – 
2020 przewiduje się: zakup wypo-
sażenia aranżacyjnego oraz multi-
medialnego dla pomieszczeń Za-
mojskiej Akademii Kultury, wypo-
sażenie ekspozycji muzealnej Dzie-
je Akademii Zamoyskiej i drukarni 
akademickiej w zabytki ruchome 
(muzealia), wyposażenie ekspozy-
cji muzealnej Dzieje Akademii Za-
moyskiej i drukarni akademickiej 
w pozostałe eksponaty nie  będą-
ce zabytkami, wyposażenie Zamoj-
skiego Centrum Ilustracji w zbiory 
ilustracji, digitalizację eksponatów 
z wystawy Dzieje Akademii Zamoj-
skiej i drukarni akademickiej oraz 
ilustracji z  Zamojskiego Centrum 
Ilustracji.

Administratorem obiektu bę-
dzie Zamojski Dom Kultury. Po-
mieszczania zaadaptowane na ce-

le kulturalno-edukacyjne zosta-
ną przekazane przez ZDK w formie 
użyczenia instytucjom samorządo-
wym Miasta Zamość. Poszczególne 
instytucje wchodzące w skład Za-
mojskiej Akademii Kultury, zarzą-
dzać będą i dysponować przydzie-
lonymi im pomieszczeniami oraz 
sprzętem i wyposażeniem zakupio-
nym na ich działalność.

Termin wykonania całości pro-
jektu - 31 października 2023 r.  

Zadanie nr 2 obejmujące robo-
ty i prace konserwatorskie finanso-
wane w ramach środków własnych 
Miasta Zamość.

W zakres zadania wchodzą ro-
boty remontowo–budowlane oraz 
prace konserwatorskie dotyczą-
ce pomieszczeń przeznaczonych 
na działalność oświatową I Liceum 
Ogólnokształcącego tj. sal dydak-
tycznych, pracowni, części admini-
stracyjnej szkoły zlokalizowanych 
na parterze i piętrze budynku Aka-
demii Zamojskiej.

W ramach realizacji zadania nr 
2 Miasto Zamość uzyskało wspar-
cie Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu. Dotacja 
w wysokości 533 389,93 zł, pozy-
skana w ramach programu Ochro-
na Zabytków, dofinansuje wykona-
nie zadania pn.: Zamość, Akademia 
Zamojska (XVII w.): prace konser-
watorskie barkowych polichromii 
w sali W007. 

Celem zadania Zamość, Akade-
mia Zamojska (XVII w.): prace kon-
serwatorskie barkowych polichromii 
w sali W007 jest konserwacja po-
lichromii sali W007 Akademii Za-
mojskiej. Sala W.007 to dawna Re-
toryka /szkoła łacińska/. Pomiesz-
czenie sklepione, dwuprzęsłowe, z 
dwoma oknami od strony zachod-
niej i wejściem od wschodu. Malo-
widła pochodzące z XVIII w. wyko-
nane są w technice freskowej. Ścia-
ny i sklepienie w całości pokryte 
są  polichromią, poświęconą życiu 
św. Jana Kantego, ze scenami figu-
ralnymi i pejzażowymi, wpleciony-
mi w  iluzjonistycznie opracowaną 

aranżację architektoniczną, wzbo-
gaconą herbami i emblematami w 
dekoracyjnych obramieniach. Zało-
żenia programu konserwatorskie-
go przewidują rekonstrukcję kom-
pozycji w obrębie lepiej zachowa-
nych fragmentów malowideł, na 
ścianach i sufitach bez znaczących 
ubytków. 

Do 2020 r. wykonano: rozbiórki 
wewnętrzne i zewnętrze, demonta-
że instalacji sanitarnych i elektrycz-
nych, nadproża oraz prace związa-
ne z rozpoznaniem konserwator-
skim, udokumentowaniem stanu 
zachowania, rozpoznanie i analizę 
nawarstwień, polichromii. Przygo-
towano opisy stanu zachowania i 
wykonano zdjęcia stanu przed kon-
serwacją, badania technologiczno-
-konserwatorskie, pobrano część 
próbek. Usunięto wtórne wyprawy 
i nawarstwienia, z odsłonięciem po-
lichromii i krawędzi oryginalnych 
tynków. Wykonano konsolidację 
osłabionych partii tynków na  ścia-
nach i odsłoniętych partiach skle-
pienia. Wykonano opaski wzdłuż 
krawędzi tynku zachowanych par-
tii polichromii na wszystkich ścia-
nach i odsłoniętych partiach skle-
pienia. Wykonano podklejenie od-
spojonych tynków w całości na pół-
nocnej oraz częściowo na ścianach 
wschodniej, zachodniej i sklepie-
niu.

Doczyszczono malowidła z 
resztek pobiał i wypraw na północ-
nej i zachodniej, częściowo na ścia-
nie wschodniej i  odsłoniętych par-
tiach sklepienia. Podklejono mniej-
sze rozwarstwienia i łuski polichro-
mii na północnej i zachodniej, czę-
ściowo na ścianie wschodniej i par-
tiach sklepienia. Wypełniono pęk-
nięcia tynków na północnej i  za-
chodniej, częściowo na wschodniej 
i sklepieniu. Wykonano uzupełnia-
nia tynków na północnej i zachod-
niej, częściowo na wschodniej i 
sklepieniu. 

Dalsze prace konserwatorskie 
realizowane bedą na podstawie 
Programu Prac Konserwatorskich. 
Założenia programu przewidują re-
konstrukcję kompozycji w obrębie 
lepiej zachowanych fragmentów 
malowideł, na ścianach i sufitach 
bez znaczących ubytków.  Przewi-
duje się wykonanie pełnej konser-
wacji technicznej i  estetycznej za-
chowanej polichromii. Konserwa-
cja estetyczna będzie wykonana 
w niezbędnym zakresie z poszano-
waniem oryginalnych partii malo-
widła.

Jeżeli po usunięciu wtórnych 
gurt odsłonią się zachowane ory-
ginalne partie polichromii to w ich 
obrębie przewiduje się jedynie za-
biegi konserwacji technicznej. Za-
chowane warstwy malarskie zosta-
ną pozostawione bez retuszy. Po-
zwoli to na ukazanie historii prze-
kształceń obiektu oraz na ukazanie 
najlepiej zachowanych partii po-
lichromii bez ingerencji konserwa-
torskich.

Program prac konserwator-
skich nie przewiduje rekonstrukcji 
brakujących fragmentów polichro-
mii. Zgodnie z podpisaną w dniu 15 
lipca 2021 r. umową, prace zosta-
ną zrealizowane do grudnia 2021 r. 
Wykonanie pozostałych prac w ra-
mach zadania nastąpi do 30 wrze-
śnia 2023 r.  
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VIII Ogólnopolski Bieg Wokół Twierdzy ZamośćVIII Ogólnopolski Bieg Wokół Twierdzy Zamość

Mural, upamiętniający żołnie-
rzy Armii Krajowej, walczą-
cych w powojennej Polsce po-

wstał na murze Oddziału Zewnętrzne-
go Zakładu Karnego w  Zamościu. Je-
go uroczyste odsłonięcie odbyło się 
15 sierpnia, w dniu Święta Wojska Pol-
skiego.

Mural wykonała Fundacja Pamięci 
Narodów z  siedzibą w  Warszawie, w  ra-
mach konkursu zorganizowanego przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej pt. 
„MUR - ale historia Wojska Polskiego”. W 
uroczystości odsłonięcia wzięły udział 
m.in. rodziny żołnierzy II Inspektoratu Ar-
mii Krajowej, w tym także wnuk Mariana 
Pilarskiego „Jara”, Dariusz Pilarski.

Zakład Karny w Zamościu reprezen-
towali: Zastępca Dyrektora, por. Piotr 
Grabczak oraz Zastępca Kierownika Dzia-
łu Ochrony, mjr Piotr Rypina.

Żołnierze niezłomni, których wi-
zerunki wykonano na murze, to:

Józefa Płonka ps. „Czarny” – za-
konnik Bernardynów, gwardian klasztoru 
w  Radecznicy. Członek podziemia kon-
spiracyjnego, jako kapelan 9. pułku pie-
choty legionów AK. Bliski współpracow-

nik por. Mariana Pilarskiego „Jara”, oskar-
żony w procesie kierownictwa II Zamoj-
skiego Inspektoratu AK. Skazany na wię-
zienie.

mjr Marian Pilarski ps. „Grom”, 
„Jar”, „Olgierd”, „Bończa” „Major 
134” – polski działacz podziemia niepod-
ległościowego w czasie II wojny świato-
wej oraz powojennego podziemia anty-
komunistycznego, komendant Obwodu 
Zamojskiego Zrzeszenia Wolność i Nieza-
wisłość i Inspektor II Inspektoratu Zamoj-
skiego Armii Krajowej. W 1952 r. został 
zamordowany przez komunistów w pod-
ziemiach Zamku Lubelskiego.  Pośmiert-
nie awansowany na stopień pułkownika.

Stanisław Bizior ps. „Eam”, „Śmi-
gło” – działacz powojennego podzie-
mia antykomunistycznego, komendant 
Lotnej Żandarmerii w  ramach Obwodu 
Zamojskiego AK–WiN. Wraz z  oddzia-
łem Romana „Urszuli” Szczura brał udział 
w  odbiciu więźniów z  więzienia w  Za-
mościu. Aresztowany przez UB i skazany 
na karę śmierci, którą wykonano w 1952 r.

por. Roman Szczur ps. „Urszu-
la” (nazwisko konspiracyjne Roman 
Szumski) - podoficer KOP i WP, por. AK-

-WiN. Dowodził placówkami Stary Za-
mość i Nielisz Obwodu ZWZ-AK Zamość. 
W dniu 8 maja 1946 r., por. Roman Szczur 
dowodząc 18 żołnierzami WiN rozbił 
komunistyczne więzienie w  Zamościu 
uwalniając 301 więźniów (w tym czte-
rech swoich podkomendnych, skaza-
nych na karę śmierci ). Został aresztowa-
ny przez UB. Wyrok śmierci wykonano 
na nim 23 stycznia 1950 r. w więzieniu we 
Wrocławiu. Został pośmiertnie awanso-
wany na stopień kapitana.

Józef Pyś ps. „Ostry” - od 1943 r. 
żołnierz oddziału AK Jana Turowskiego 
„Norberta” pod pseudonimem „Śmiały”. 
Po wkroczeniu Sowietów był członkiem 
oddziału AK Tadeusza Łagody „Baryka-
dy”. Został uwolniony z  więzienia w  Za-
mościu w  akcji oddziału Romana Szczu-
ra. Od maja 1946 r. do sierpnia 1946 r. żoł-
nierz oddziału „Urszuli”. Prawdopodob-
nie od marca 1948 r. był żołnierzem II In-
spektoratu Zamojskiego AK i  wchodził 
w skład I rejonu Kotlice. W 1951 r. został 
ciężko ranny w walce z MO. Zmarł w szpi-
talu.

szer. Magdalena Wójtowicz,  
szer. Mateusz Synowiec 

Zakład Karny w Zamościu

Podzamojskie szkoły w Mokrem 
i Wólce Wieprzeckiej będą miej-
scem spotkań teatralnych dla 

dzieci na tydzień przed końcem wa-
kacji. Małopolski Teatr „Blaszany Bę-
benek" przyjedzie do Gminy Zamość 
wystawić spektakl, pt. „Pinokio". 
Dwie odsłony widowiska stanowią 
gwóźdź programu pikników rodzin-
nych, organizowanych przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury Gminy Zamość w 
ramach oferty wakacyjnej dla dzieci. 
Pikniki z "Pinokiem" odbędą się kolej-
no we wtorek, 24 sierpnia 2021 r., przy 
szkole w Mokrem oraz dzień później, 
w środę, 25 sierpnia br., przy szkole 
w Wólce Wieprzeckiej. Start o 15:30, 
meta ok. 18:00. Wstęp wolny dla każ-
dego, nie przegap tego!

Cały cykl 4 wakacyjnych spotkań 
plenerowych nosi nazwę „Letni Te-
atrzyk i Spółka...". Dwa pierwsze pikni-
ki z teatrem w Gminie Zamość odbyły 
się już w lipcu na terenach szkół wiej-
skich w Białowoli i Płoskiem ze smerf-
nym spektaklem „Ważniak w tarapa-
tach". Teraz kolej na „Pinokia" w dwóch 

kolejnych wsiach, w Mokrem i Wólce 
Wieprzeckiej. Głównym elementem 
programu jest 45-minutowy spektakl 
Teatru Objazdowego „Blaszany Bębe-
nek" z Małopolski. Organizatorzy li-
czą nie tylko na dziecięcą widownię, 
ale i na obecność dorosłych opieku-
nów, dlatego w programie wydarze-
nia, oprócz spektaklu dla pociech, za-
planowano też dodatkowe atrakcje, 
m.in. stoiska poradnictwa zdrowotne-
go "Z Natury", na którym będzie moż-
na m.in. zbadać sobie poziom witamin 
i mikroelementów w organizmie, sto-
isko kosmetyczne, punkt z materiała-
mi promocyjnymi Gminy Zamość, stre-
fę gier i zabaw z klubem sportowym 
UKS AZYMUT, animacje dla dzieci, a 
także spotkanie z policjantem i poga-
danka nt. bezpieczeństwa i cyberbez-
pieczeństwa. Organizatorzy zapewnią 
fajną końcówkę wakacji!

W przypadku deszczowej pogo-
dy spektakl teatralny odbędzie się we-
wnątrz szkoły, a część festynowa zosta-
nie odwołana.

VIII Ogólnopolski Bieg Wokół Twierdzy 
Zamość odbył się 14 sierpnia 2021r. , z 
uwagi na czas pandemii został przeło-
żony z dnia 2 maja 2021r.

Bieg zapewnił aktywność sportową 
oraz udział w zdrowej rywalizacji spor-
towej ponad 200 mieszkańcom Polski, w 
różnym przedziale wiekowym. 

Celem wydarzenia było: upowszech-
nianie aktywności sportowej bez ograni-
czeń wiekowych, popularyzacja biegów 
przełajowych i ulicznych oraz marszu z kij-
kami nordic walking wśród całych rodzin, 
dzieci, młodzieży, dorosłych i różnych 
grup społecznych, popularyzacja biegania 
jako najbardziej dostępnej formy rekreacji, 
rozwijanie poprzez sport aktywnej posta-
wy obywatelskiej, integracja międzypoko-
leniowa, zachęcanie do poprawy ogólnej 
sprawności fizycznej, przypomnienie idei 
Biegu Wokół Twierdzy.

Realizację zadania wpłynęła na upo-
wszechnianie aktywności sportowej 
wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i se-
niorów ze względu na brak ograniczeń 
wiekowych oraz na popularyzację bie-
gów przełajowych i ulicznych wśród ca-
łych rodzin, dzieci, młodzieży.

Wydarzenie odbyło się pod Honoro-
wym Patronatem: Wicepremiera RP Jac-
ka Sasina, Prezydenta Miasta Zamość An-
drzeja Wnuka, Starosty Zamojskiego Sta-
nisława Grześko, Marszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego Jarosława Stawiarskie-
go. Corocznie głównymi organizatorami 
biegu są: Powiatowe i  Miejskie Zrzesze-
nie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamo-
ściu oraz Klub Sportowy „AGROS” Zamość 
przy współpracy: Urzędu Miasta Zamość, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego, Starostwa Powiatowego 
w  Zamościu, Ministerstwa Kultury, Dzie-

dzictwa Narodowego i  Sportu, Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji w  Zamościu, Zamoj-
skiego Domu Kultury, Okręgowego Kole-
gium Sędziów LA w Zamościu, UKS Azy-
mut Gmina Zamość, I LO w Zamościu oraz 
Gminy Miączyn i Sponsorów.

Wsparcia finansowego udzieli: Mini-
sterstwo Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu, Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Lubelskiego, Miasto Zamość, 
Powiat Zamojski..

Organizatorzy przygotowali dla zwy-
cięzców i uczestników dużo atrakcyjnych 
nagród.

W biegach dla dzieci i młodzieży za 
miejsca I–III medale, nagrody rzeczowe 
oraz statuetki za I miejsca, a także chorą-
giewki i kokardy narodowe. 

Za miejsca I–VI w klasyfikacji general-
nej kobiet i mężczyzn Biegu Głównego pu-
chary, upominki oraz nagrody pieniężne. 
Za miejsca I-III okolicznościowe medale. 
Za miejsca I w poszczególnych kate-
goriach wiekowych biegu mężczyzn 

i kobiet oraz nauczycieli, służb mun-
durowych nagrody pieniężne oraz 
za miejsca I–III medale i upominki. 

Za miejsca I–III w klasyfikacji generalnej 
marszu z kijkami kobiet i mężczyzn pu-
chary, upominki, okolicznościowe me-
dale oraz nagrody pieniężne za I miejsce. 
Za miejsce I w poszczególnych kate-
goriach wiekowych w marszu z kij-
kami kobiet i mężczyzn nagrody pie-
niężne oraz za miejsca I–III upominki. 
Wszyscy zawodnicy, którzy przekroczyli 
metę, otrzymali okolicznościowy medal 
VIII Biegu. Przyznano specjalną nagrodę 
dla najlepszej zawodniczki i zawodnika 
z Miasta Zamość.  Tradycyjnie, najlepszy 
zawodnik i najlepsza zawodniczka otrzy-
mali tort przygotowany przez Cukiernię 
Bohema.

Sędzią Głównym biegów był Krzysz-
tof Pszenniak. 

Uczestnicy zapowiedzieli swój udział 
za rok, w kolejnej edycji Biegu wokół 
Twierdzy

Mural na murze więziennymMural na murze więziennym

Pikniki z PinokiemPikniki z Pinokiem



ZAMOŚĆ:
• 24 sierpnia 2021r. (wtorek), godz. 11.00-

12.30: Lato w Muzeum - zajęcia edukacyj-
ne pt. "Św. Tomasz Apostoł - patron Zamo-
ścia”, Muzeum Zamojskie w Zamościu, Or-
miańska 30, Zamość.

• 27 sierpnia 2021r. (piątek): 19.30- 23.30: 
38. Jazz na Kresach - Zamość Jazz Festiwal 
2021 - Marcin Pater Trio i Andrzej Gondek 
Trio, Rynek Wodny w Zamościu.

• 27 sierpnia 2021r. (piątek), godz. 20.00- 
21.30: Koncert Muzyki Karola Namysłow-
skiego, Rynek Wielki w Zamościu.

• 28 sierpnia 2021r. (sobota), godz. 17.00: 
Mecz Hetman Zamość- FKS Stal Kraśnik, 
Stadion OSiR, ul. Królowej Jadwigi 8, Za-
mość.

• 28 sierpnia 2021r. (sobota): VI Festiwal 
Polskiej Żywności Wolnej od GMO. Prosto 
od Rolnika, Rynek Wielki w Zamościu.

• 28 sierpnia 2021r. (sobota), godz. 19.00- 
23.00: 38. Jazz na Kresach - Zamość Jazz 
Festival 2021 - Piotr Matusik Trio/Indepen-
dent i Piotr Schmidt Electric, Rynek Wodny 
w Zamościu.

• 29 sierpnia 2021r. (niedziela): Festyn Ro-
dzinny na Osiedlu Rataja, Zamość.

• 29 sierpnia 2021r. (niedziela), godz. 
19.00-23.00: 38. Jazz na Kresach - Za-
mość Jazz Festival 2021 - New Brand 
Quintet i Bart Sosnowski, Rynek Wielki 
w Zamościu.

• 1 września 2021r.(środa): Rocznica Wy-
buchu II Wojny Światowej - uroczystości 
patriotyczne, Rotunda Zamojska, Droga 
Męczenników Rotundy, Zamość.

• 3 września 2021r. (piątek), godz. 17.00: 
Mecz Hetman Zamość-KS „Kłos” Gmina 
Chełm, Stadion OSiR, ul. Królowej Jadwigi 
8, Zamość.

• 4 września 2021r. (sobota), godz. 8:00 – 
14:00: Rowerowy piknik rodzinny "Rodzi-
na, Rower, Radość”, start z Rynku Wielkie-
go w Zamościu.

• 4 września 2021r. (sobota), godz. 
9.30: XV Mistrzostwa Dystryktu 2231 
Rotary International w Strzelaniu z Bro-
ni Sportowej o Puchar Gubernatora Dys-
tryktu, Strzelnica Sportowa Rotunda 
KSS VIS, Zamość.

• 4 września 2021r (sobota), godz. 10.00 - 
15.00: Narodowe Czytanie 2021 - „Moral-
ność Pani Dulskiej”. Zamojska edycja, ogól-
nopolskiej akcji popularyzującej najwięk-
sze dzieła literatury polskiej, Rynek Wod-
ny w Zamościu.

• 5 września 2021r. (niedziela), godz. 8.00-
12.00: Giełda Kolekcjonerska w Zamojskim 
Domu Kultury, ul. Partyzantów 13, Zamość.

• 5 września 2021r. (Niedziela), godz. 
19:00 – 23:00: 47. Międzynarodowe Spo-
tkania Wokalistów Jazzowych - Zamość Ja-
zz Festiwal 2021, Rynek Wodny w Zamościu.

REGION:
• 24 sierpnia 2021r. (wtorek), godz. 15.30 

- 18.00: Teatrzyk dla dzieci na koniec wa-
kacji - spektakl pt. „Pinokio” w wykona-
niu Teatru Objazdowego „Blaszany Bębe-
nek” z Trzebni, Mokre 303, teren przy szko-
le. Wstęp wolny.

• 24 sierpnia 2021r. (wtorek), godz. 11.00 - 
15.00: Rajd rowerowy w ramach Miejskiego 
Święta Roweru z okazji 400-lecia Tomaszo-
wa Lubelskiego, organizowany w ramach 
Festiwalu Turystyki Rowerowej "Roztocze 
bez granic”, Stadion OSiR „Tomasovia” w To-
maszowie Lubelskim, Al. Sportowa 8.

• 25 sierpnia (środa), godz. 15.30 - 18.00: 
Teatrzyk dla dzieci na koniec wakacji - 
spektakl pt. „Pinokio” w wykonaniu Teatru 
Objazdowego „Blaszany Bębenek” z Trzeb-
ni, Wólka Wieprzecka, teren przy szkole. 
Wstęp wolny.

• 28 sierpnia 2021r. (sobota), godz. 11.00: 
I Bieg Zielonych Koszulek TBG. Bieg i Marsz 
Nordic Walking w ramach obchodów 
100-lecia pobytu Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Tomaszowie Lubelskim. Pomnik 
Marszałka Józefa Piłsudskiego obok Nad-
leśnictwa Tomaszów, Tomaszów Lubelski.

• 28 sierpnia 2021r. (sobota), godz. 12.00-
15.00: Sołeckie Pożegnanie Wakacji w Żda-
nówku - festyn dla dzieci, świetlica wiejska 
w Żdanówku.

• 28 sierpnia 2021r. (sobota): Obcho-
dy 101. rocznicy Bitwy pod Komarowem. 
Godz. 17.30 - Capstrzyk kawaleryjski w Ko-
marowie przy mogile poległych, godz. 
18.15 - msza święta w Kościele Św. Trójcy 
w Komarowie.

• 29 sierpnia 2021r. (niedziela), od godz. 
9.00: Dożynki Gminno- Parafialne w Wól-
ce Złojeckiej, plac przy remizie OSP w Wól-
ce Złojeckiej (Gm. Nielisz).

• 29 sierpnia 2021r. (niedziela), od godz. 
12.00: Dożynki Gminno - Parafialne w Go-
rajcu (Gm. Radecznica).

• 29 sierpnia 2021r. (niedziela), godz. 
13.00: Obchody 101. Rocznicy Bitwy pod 
Komarowem - Święto Kawalerii. W progra-
mie: m.in. pokazy wyszkolenia kawaleryj-
skiego oraz inscenizacja epizodów Bitwy 
pod Komarowem, Wolica Śniatycka.

Kulturalny rozkład jazdyKulturalny rozkład jazdy
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SPRZEDAM
Silnik 4,5 kW, 80 kg, na wózku, kabel 

30m, cena 850 zł. Tel. 793 905 211

Śrutownik kamienie 30 cm, silnik 
4,5 kW, 30 m kabla, 1100 zł. Tel. 

793 905 211

Sprzedam grobowiec dwuosobowy, 
ul. Peowiaków. Tel. 730 004 404

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

Dwa regały pokojowe po 250 zł, 2 fo-
tele po 50zł tel. 84 638 59 08

Dwie nowe kołdry z pierza po 50 zł 
tel. 84 638 59 08

Zegar ścienny “Metron” w drewnianej 
obudowie, 150 zł tel. 84 638 59 08

Cyrkulatka z silnikiem 2,2kW, 2800 
oobr./min, przewód 30mb, piła 

widia. Cena do uzgodnienia tel. 84 
638 59 08

Rolki nr 43, cena 40 zł, tel. 579 
077 696

Mikrofalówkę i sokowirówkę tel. 
513 042 729

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 5107

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

ZWIERZĘTA
Rodziny pszczele, Polanówka tel. 

607 413 029

Sprzedam dwie krowy wysokocielne 
- młode 3 i 4 lata. Tel. 537 757 532

Sprzedam króliki hodowlane. Tel. 
792 184 243

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

INNE
Kanapa 2-osobowa – oddam za darmo. 

Tel. 600 790 097

Odstąpię 30 skrzydeł okiennych i 6 
drzwiowych z rozbiórki, 500 zł. Tel. 

84 627 00 61

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

SPRZEDAM
Dom z zabudowaniami 35 ar, Wysokie 

192 koło Zamościa. Tel. 667 112 497

Dom z zabudowaniami gosp., na 2 ha 
na działce lub mniejszej w miejsco-

wości Zubowice kol. Wszystkie media, 
cena do uzgodnienia tel. 727 736 614

Działkę budowlaną 8ar, rekreacyjna 
80ar, w zarzeczu 67. Tel 608 074 175

Działkę 10 ar z domem mieszkalnym 
w Izbicy, przy ośrodku zdrowia tel. 

579 860 368

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

KUPIĘ 
Pilnie kupię małą kawalerkę na parte-

rze, tel. 609 510 301 

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 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

WYNAJEM
Wynajmę samodzielną stancję dla 

uczennic lub pracujących w Zamo-
ściu, ul. Kilińskiego. Tel. 662 475 848.

Wynajmę M3 na Osiedlu Kamienna w 
Zamościu. Tel. 726 645 992

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

Wynajmę kawalerkę, Zamość. Tel. 
537 996 979

Wynajmę pół domu.  
Tel. 576 096 755

Różne

 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:

NIERUCHOMOśCI

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 we-
sele 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

TOWARZYSKIE

Szukam pracy jako opiekunka osobista 
osób starszych, doświadczenie i prak-

tyka. Tel. 888 988 582

Szukam pracy jako opiekunka z do-
świadczeniem. Tel. 514 568 954

Hydraulik poszukuje zleceń. Tel. 729 
441 452

Tapicer, naprawa kanap, wersalek itp. 
Tel. 668 203 364

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

PRACA



KUPIĘ 
MIESZKANIE 
W ZAMOŚCIU 

MOŻE BYĆ  
DO REMONTU

PŁACĘ 
GOTÓWKĄ 
TELEFON:  

661 793 930
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Felgi 15” z oponami, wielose 20 
nowe+ dekle, c. 200 zł. Tel. 579 

077 696

Sprzedam samochód, Matiz, rok 
prod. 2000, na liczniku 49 tys., ta-

nio. Tel. 84 639 55 39

Koło kompletne do Forda 13 cali, c. 
50 zł. Tel. 793 905 211

Koło kompletne do Golfa 13 cali, c. 
50 zł. Tel. 793 905 211

Opona używana z Żuka 650X16, c. 
50 zł. Tel. 793 905 211

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

Śrutownik na kamienie 30cm z silni-
kiem lub bez. Tel 84 638 65 45

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

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

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

MASZ NAKAZ ZAPŁATY? A MOŻE NIESPŁACONE  
KREDYTY? POMOŻEMY, 

ZADZWOŃ 579 942 942,  
www.absolutio.pl. 

USŁUGI  
BUDOWLANE 

690400599

Zamienię 42 - metrowe 
mieszkanie na mniejsze. 

Parter, własnościowe, 
bez zadłużenia. Może być 

komunalne do 30 m2.  
Tel. 790 888 978

GABINET: MEDYCYNY PRACY / USG
lek. med. Beata Jagiełło

specjalista chorób wewnętrznych Specjalista medycyny pracy

Godziny przyjęć:  wtorek / środa / czwartek 15.30 - 17.00

Tel. 574 556 553

GABINET: NEFROLOG / USG
lek. med. Renata Budzyńska-Nosal

specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog

Godziny przyjęć: Poniedziałek: 16.00 - 18.00, Sobota 10.30 - 12.30

Tel. 791 444 578

ul. Młodzieżowa 6, Zamość
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZĄ REZERWACJĘ TELEFONICZNĄ

MEDYCYNA PRACY  •  USG  •  NEFROLOG

http://www.absolutio.pl/
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #34, 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  Atrakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #32: „Pół dnia na plaży””, 
ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pani Barbara  
Błaszczuk (Rachodoszcze). Gratulujemy. Nagrodę można odebrać do 31 

sierpnia 2021 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu E.Leclerc Zamość przy 
ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

NISKIE CENY
od 24.08 do 04.09.2021 r.

W dniach 24.08 - 04.09.2021 w sklepach E.Leclerc 

Zapraszamy!

EKSTRA PAKA
ZWIERZAKA

Cukinia
kraj pochodzenia: Polska199

1 kg

Ogórki gruntowe
kraj pochodzenia: Polska299

1 kg

Zestaw Marella
Brita
Dzbanek Marella 2,4 litra + 2 wkłady filtrujące 
MX Pure Performance + butelka termiczna 0,5 litra
Filtr do wody MX+ Pure Performance 3 szt./
Filtr do wody MX+ Hard Water Expert 3 szt. - 3999

9999
1 kpl.

Papryka czerwona
kraj pochodzenia: Polska449

1 kg

cena
bez karty

299
1 kg

cena z kartą

Ceny obowiązują w dniach
24.08-29.08.2021

Ceny obowiązują w dniach
24.08-29.08.2021

Ceny obowiązują w dniach
24.08-29.08.2021
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