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ZAMOŚĆ:
10 września 2021r. (piątek): Festiwal Uli-
ca Literacka. W programie m.in.: spotka-
nia autorskie, warsztaty dla  dzieci, kon-
cert. Teren Zespołu Staromiejskiego w Za-
mościu.

11 września 2021r. (sobota): Festiwal Uli-
ca Literacka. W programie m.in.: spotkania 
autorskie, warsztaty dla dzieci, koncert. Te-
ren Zespołu Staromiejskiego w Zamościu.

12 września 2021r. (niedziela): Festi-
wal Ulica Literacka. W programie m.in.: 
spotkania autorskie, warsztaty dla  dzie-
ci, koncert. Teren Zespołu Staromiej-
skiego w Zamościu.

17 września 2021r. (piątek): Festiwal 
„Dwa Teatry”

17 września 2021r. (piątek): Godzina 
15.00: 82. rocznica Agresji Sowieckiej na 
Polskę, Rotunda Zamojska, Droga Męczen-
ników Rotundy 1, Zamość.

17 września 2021r (piątek), godz. 17.00 
- 18.00: Wernisaż -Lilla Kulka - Tkanina ar-
tystyczna „Tempus Fugit” – Jubileusz 40-le-
cia pracy pedagogicznej prof. zw. Lili Kul-
ki, 1981 -2021. Biuro Wystaw Artystycznych 
- Galeria Zamojska, Stanisława Staszica 27, 
Zamość,

18 września 2021r. (sobota): Festiwal 
„Dwa Teatry”

18 września 2021r. (sobota), godz. 16.00: 
Mecz Hetman Zamość - Kryształ Werbkowice, 
Stadion OSiR, ul. Królowej Jadwigi 8, Zamość.

19 września 2021r. (niedziela): Festiwal „Dwa 
Teatry”

19 września 2021r. (niedziela): Zamość 
wita Króla. Pochód historyczny w 350. 
rocznicę wizyty w Zamościu króla Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego i królowej Ele-
onory Habsburżanki. 

20 września 2021r. (poniedziałek): Festi-
wal „Dwa Teatry”

25 września 2021 (sobota), godz. 16.00: 
7. Zamojski Festiwal Podróży „Eskapady Kre-
sowe” - CKF Stylowy, Odrodzenia 9, Zamość 
(więcej na plakacie)

27 września 2021 (poniedziałek): 23. 
rocznica ustanowienia przez Sejm RP 27 
września - Dniem Podziemnego Pańtwa 
Polskiego, pomnik ŚZŻAK, ul. Partyzan-
tów, Zamość.  

2 października 2021r. (sobota), godz. 10.00:  
„U progu kariery” - konkursy dla dzieci w wieku 
przedszkolnym z Zamościa: pięknego mówie-
nia, piosenki, plastyczny, Zamojski Dom Kultu-
ry, Partyzantów 13, Zamość.

2 października 2021r. (sobota), godz. 
15.00: Mecz Hetman Zamość - Brat Cu-
krownik Siennica Nadolna, Stadion OSiR, 
ul. Królowej Jadwigi 8, Zamość.

3 października 2021r. (niedziela): Za-
mość wita Króla - pochód historyczny w 
350. rocznicę wizyty w Zamościu króla 
Michała Korybuta Wiśniowieckiego i kró-
lowej Eleonory Habsburżanki. 

Minister Przemysław 
Czarnek powołał dr. 
hab. Pawła Skrzy-

dlewskiego, prof. PWSZ w 
Chełmie na stanowisko Rek-
tora Akademii Zamojskiej. 
Uczelnia powstała z prze-
kształcenia Uczelni Państwo-
wej im. Szymona Szymono-
wica w Zamościu. Akademia 
rozpoczęła swoją działal-
ność 1 września.

Paweł Skrzydlewski to 
doktor habilitowany nauk hu-

manistycznych w zakresie fi-
lozofii, profesor Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Chełmie. Stopień na-
ukowy doktora nauk huma-
nistycznych uzyskał w 1999 r. 
na podstawie rozprawy dok-
torskiej „Wolność człowieka i 
sposób jej realizacji w cywili-
zacji łacińskiej w ujęciu Felik-
sa Konecznego”. Promotorem 
pracy był ks. prof. dr hab. An-
drzej Maryniarczyk. Habilito-
wał się w 2014 r. na podstawie dorobku oraz rozprawy habi-

litacyjnej „Antropologiczne i 
społeczne determinanty pra-
wa. Studium z filozofii prawa”.

Dr hab. Paweł Skrzydlew-
ski przez wiele lat był związa-
ny z Wydziałem Filozofii Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego oraz Państwową Wyż-
szą Szkołą Zawodową w Cheł-
mie. Od 2020 r. pełni funkcję 
doradcy Ministra Edukacji i 
Nauki.

Promotor prac licencjac-
kich i magisterskich. Autor 
przeszło 250 publikacji na-
ukowych, w tym monografii, 
artykułów i haseł encyklope-
dycznych. Członek krajowych 
i zagranicznych stowarzyszeń 
naukowych, wieloletni współ-
pracownik Lubelskiej Szkoły 
Filozoficznej, która opracowa-
ła „Powszechną encyklope-

dię filozofii” (t. 1-10) oraz „En-
cyklopedię filozofii polskiej”. 
Współorganizator Międzyna-
rodowych Sympozjów z cyklu 
Zadania Współczesnej Meta-
fizyki.

Uczestnik projektów ba-
dawczych, w tym m.in. pro-
jektu „Pomniki Polskiej Filozo-
fii Chrześcijańskiej XX wieku”, 
a także kierownik merytorycz-
ny i pomysłodawca projektu 
„Nie broda czyni filozofa”.

Zainteresowania badaw-
cze dr. hab. Pawła Skrzydlew-
skiego koncentrują się w ob-
szarach: filozofii wychowania 
i edukacji, antropologii filozo-
ficznej, filozofii kultury i cywi-
lizacji, filozofii prawa, filozofii 
polityki.

Źródło: Ministerstwo  
Edukacji i Nauki

Podczas poniedziałkowej (30.08) 
sesji stanowisko stracił dotych-
czasowy wiceprzewodniczący Ra-

dy Miasta  Zamość  Dariusz Zagdański. 
Stało się to na wniosek siedmiorga opo-
zycyjnych radnych. Ta sama grupa rad-
nych chciała także odwołania wiceprze-
wodniczącego Piotra Małysza. Ten jed-
nak, nie czekając na wyniki głosowania 
nad wnioskiem, ogłosił, że rezygnuje z 
mandatu radnego.

Pod wnioskami o odwołanie obu 
członków prezydium podpisali się radni: 
Agnieszka Klimczuk, Sławomir Ćwik, Ta-
deusz Lizut, Zdzisław Wojtak, Wiesław No-
wakowski, Janusz Kupczyk i Grzegorz Pod-
górski.

Wiceprzewodniczącemu Dariuszowi 
Zagdańskiemu autorzy wniosku zarzucili, 
że "nie wykazuje chęci współpracy z pre-
zydium Rady Miasta poprzez wcześniejsze 
uzgadnianie wątpliwości i wniosków, lecz 
czyni to dopiero w trakcie sesji, co prowa-
dzi do jej niepotrzebnego wydłużania". Po-
nadto "jako jedyny radny Rady Miasta Za-
mość utrudnia mieszkańcom kontakt ze 
sobą, poprzez nieujawnianie danych kon-
taktowych w postaci numeru telefonu i 
adresu email. Dane kontaktowe wszyst-

kich pozostałych radnych, ujawnione są 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Powodem złożenia wniosku o odwoła-
nie Piotra Małysza z funkcji wiceprzewod-
niczącego było opublikowanie przez nie-
go w mediach społecznościowych wpi-
sów, które były uznawane przez część lo-
kalnego społeczeństwa jako naganne i 
niegodne sprawowanej funkcji. Wiceprze-
wodniczącemu Małyszowi autorzy wnio-
sku wytykają także, że przez znaczną część 
czasu zamieszkuje w Szwecji, co nie po-
zwala mu na właściwe sprawowanie funk-
cji (sprawowanie dyżurów czy bezpośred-
ni kontakt z mieszkańcami).

W głosowaniu tajnym "za" wnioskiem 
o odwołanie wiceprzewodniczącego Da-
riusza Zagdańskiego zagłosowało 13 rad-
nych, "przeciw" było 8, a jeden "wstrzymał 
się od głosu.-

- Szanuję państwa głos, to jest wasz 
osąd, nie neguję wyniku tajnego głosowa-
nia – skomentował odwołany ze stanowi-
ska wiceprzewodniczącego Dariusz Zag-
dański.

Inaczej sytuacja wygladała w przy-
padku wiceprzewodniczącego Piotra Ma-
łysza.  Zanim doszło do głosowania nad 

wnioskiem, on sam poinformował zebra-
nych, że następnego dnia złoży rezygna-
cję z funkcji radnego.

- Pan prezydent i moi koledzy wiedzie-
li od dawna, że planuję złożenie mandatu i 
rezygnację z pracy w Radzie Miasta Zamość. 
Jutro dostarczę do biura rady stosowne do-
kumenty. Powody są wyłącznie osobiste. To 
moja ostatnia sesja, na której jestem w roli 
radnego, jeśli będę na kolejnych, to już w in-
nym charakterze. Poinformowałem o decy-
zji w takim momencie na sesji, gdy byli wszy-
scy radni, przewodniczący rad osiedli i miesz-
kańcy – poinformował Piotr Małysz

Głosowanie nad wnioskiem mimo 
wszystko się odbyło. Zdaniem większości 
radnych Piotr Małysz powinien zachować 
stanowisko w prezydium. Za jego odwo-
łaniem było 8 radnych, 12 było przeciw, 2 
wstrzymało się od głosu.
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29 lipca 2021r. Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Lublinie wydał wyrok w 
sprawie skargi PRBUD Development 
Sp. z o.o. na uchwałę Rady Miasta Za-
mość z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie 
odmowy ustalenia lokalizacji inwesty-
cji mieszkaniowej oraz inwestycji towa-
rzyszącej przy ul. Wyszyńskiego w Za-
mościu.

Inwestor planuje przy Wyszyńskie-
go wybudować budynek mieszkalny wg 
projektu krakowskiej pracowni architek-
tonicznej MTWW. Projekt zakłada budo-
wę budynku wielorodzinnego, o 5 kon-
dygnacjach, zawierającego 36 mieszkań 
i 7 lokali usługowych na parterze. Łącz-
na powierzenia zabudowy to 780m2. 
Do dyspozycji mieszkańców ma być 40 
miejsc postojowych w garażu podziem-
nym oraz 6 na zewnątrz. Projekt prze-
widuje także budowę niezbędnej infra-
struktury towarzyszącej, czyli uzbroje-
nia terenu, wykonanie nasadzeń oraz ko-
munikacji wewnętrznej. Inwestycja ma 
zostać realizowana w trybie specustawy 
mieszkaniowej.

Rada Miasta wyraziła sprzeciw wobec 
planowanej inwestycji spółki PRBUD przy 
ulicy Wyszyńskiego, argumentując, że in-
westycja nie zapewnia wystarczającej licz-
by miejsc parkingowych, nie zapewnia 
wystarczającej powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnego, nie zaspakaja dostępu 
do rekreacji dla przyszłych mieszkańców 
oraz spowoduje niewydolność sieci miej-
skiej kanalizacji deszczowej i zaburzenia 
obiegu wody. Ponadto wysokość budyn-
ku oraz liczba pięter według radnych na-
rusza obowiązujące przepisy.

Za przyjęciem negatywnej dla Inwe-
stora uchwały głosowało 15 radych (Bła-
żewicz Piotr, Ćwik Sławomir, Fugiel Jolan-
ta, Godzisz Ireneusz, Josik Franciszek, Kit-
ka Szczepan, Klimczuk Agnieszka, Kude-
la Marek, Kupczyk Janusz, Lizut Tadeusz, 
Nowakowski Wiesław, Pawlik Adam, Pod-
górski Grzegorz, Wojtak Zdzisław, Zawi-
ślak Monika), 3 radnych wstrzymało się 
od głosu (Matwiejczuk Jan Wojciech, So-
wa Krzysztof, Stręciwilk - Gościcka Ma-
ria), 2 radnych nie oddało głosu (Zagdań-
ski Dariusz, Zwolak Rafał), 3 radnych nie 
uczestniczyło w sesji (Małysz Piotr, Szpa-
tuśko Andrzej, Walewander Marek).

Podczas lutowej sesji, w Sali Consula-
tus obecni byli przedstawiciele pracowni 
projektowej oraz Inwestora. Radni przed 
głosowaniem mieli możliwość bliższego 
zapoznania się z projektem, uzyskania 
odpowiedzi od architektów. 

Spółka zaskarżyła uchwałę do są-
du, zarzucając Radzie Miasta naruszenie 
przepisów o ułatwieniach w przygotowa-
niu i realizacji inwestycji mieszkaniowych 
oraz inwestycji towarzyszących, czyli spe-
custawy mieszkaniowej.

Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny stwierdził nieważność zaskarżonej 
uchwały Rady Miasta w całości, zasądza-
jąc 797 zł tytułem zwrotu kosztów postę-
powania na rzecz PRBUD. 

W uzasadnieniu wyroku WSA wska-
zuje, że uchwała radnych dotknięta jest 
istotnym naruszeniem prawa, co skutku-
je stwierdzeniem jej nieważności. W oce-
nie WSA argumenty są niezasadne, a sa-
ma uchwała została wydana z pewnym 
przekroczeniem kompetencji przez Ra-
dę w zakresie przepisów specustawy 
mieszkaniowej.Sąd podkreśla także nie-
dostateczną staranność w przygotowa-
niu uchwały: brak poprawności języko-
wej, niejasne sformułowania oraz nie-
kompletność złożonych przez radnych 
dokumentów.

W odpowiedzi na argumenty Ra-
dy, sąd uzasadnia, że kwestia liczebno-
ści miejsc postojowych dla inwestycji nie 
jest regulowana w sposób jasny zarówno 
przez miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, jak i specustawę. W obu 
przypadkach wartości są szacunkowe, 
ale też w obu przypadkach mieszczą się 
w „widełkach” ilości miejsc do parkowa-
nia, którą planuje wybudować Inwestor.

Argument Rady o niewystarczają-
cej ilości terenów zielonych, WSA uzna-
je za niejasny i niejako wykluczający ar-
gument o zapewnieniu dostępu do re-
kreacji w miejscu zamieszkania. Pod-
czas lutowej sesji, projektanci policzy-
li, że tereny zielone będą stanowiły 23% 
ogólnej powierzchni inwestycji, okre-
ślając uzgodnione z dendrologiem ga-
tunki drzew wysokich, które inwestor 
uwzględni w nasadzeniach także na 

stropodachu zielonym (np. brzoza po-
żyteczna, brzoza brodawkowata, jarząb 
pospolity, grab pospolity). Przepisy pra-
wa nie określają sposobu zagospodaro-
wania terenów zielonych. W myśl specu-
stawy Inwestor nie ma także obowiąz-
ku zapewniania dostępu utwardzonego 
do miejsc wypoczynku, rekreacji i spor-
tu, gdyż reguluje to już sama lokalizacja 
inwestycji w odległości nie większej niż 
3000 m od urządzonych już takich tere-
nów. Kwestie wodociągowe i kanaliza-
cyjne inwestycji regulują warunki tech-
niczne wydane dla planowanej inwesty-
cji przez zamojski PGK, które zezwalają 
na przyłączenie budynku do istniejącej 
sieci oraz, zapewniają że inwestycja nie 
będzie stanowiła zagrożenia dla prawi-
dłowości funkcjonowania miejskiej sie-
ci kanalizacyjnej, wodociągowej i desz-
czowej.

WSA wskazuje jeden punkt stano-
wiący niezgodność projektu z obowią-

zującym planem zagospodarowania. Wy-
sokość budynku o 1 metr przekracza do-
zwoloną wartość 15 metrów, Natomiast 
ilość zakładanych 5 kondygnacji nie na-
rusza przepisów, gdyż radni wskazują, 
że dozwolone są 3 kondygnacje, ale sąd 
wskazuje, że dla rozbudowy budynków 
istniejących, a nie jak w tym przypadku, 
nowej inwestycji. Sąd wyraźnie wskazu-
je, że nie może to być podstawą podjęcia 
uchwały odmownej.

Sąd mógłby uznać uchwałę za zasad-
ną, gdyby wskazywała ona na niezgodność 
projektu ze studium uwarunkowań dla da-
nego terenu lub na naruszenie analizy sta-
nu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
na terenie miasta. Żadnego z tych aspek-
tów uchwała Rady Miasta nie porusza.

Rada Miasta może, mimo stwierdze-
nia przez sąd nieważności uchwały, pod-
jąć nowy akt odmawiający lokalizacji dla 
tej inwestycji. Sąd wskazuje w wyroku, że 

powinna ona wtedy bezwzględnie opie-
rać się na przekonujących argumentach.

Podczas XXXV sesji Rady Miasta Za-
mość 30 sierpnia, radny Sławomir Ćwik 
przyznał, że uchwała była przygotowy-
wana w pośpiechu i bez wsparcia mery-
torycznego.

Prezydent Andrzej Wnuk, na zakoń-
czenie dyskusji na temat inwestycji, po-
wiedział, że Rada nie podniosła argumen-
tów merytorycznych „to były tylko ambi-
cjonalne i polityczne argumenty, które 
miały na celu zablokowanie inwestycji. 
Nie chcę przesądzać czy ważnej czy nie, 
ale inwestycji, która dawałaby miejsca 
pracy i mieszkania w mieście”.

Radni będą ponownie uzasadniać 
decyzję dla inwestycji PRBUD, wskazując 
w uzasadnieniu, że zapoznali się ze spra-
wą, rozpatrzyli wniosek inwestora, przed-
stawiając przemyślane argumenty.a
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Nominacje dla nauczycieliNominacje dla nauczycieli

We wtorek 31 sierpnia 2021 
r.  Prezydent Miasta Za-
mość Pan Andrzej Wnuk 

wręczył akty nadania stopnia na-
uczyciela  mianowanego 18 na-
uczycielom z następujących jed-
nostek oświatowych:

1. Przedszkole Miejskie Nr 1  – 
jeden nauczyciel 

2. Przedszkole Miejskie Nr 12  – 
jeden nauczyciel

3. Szkoła Podstawowa Nr 3  –  

czterech nauczycieli
4. Szkoła Podstawowa Nr 7 z Od-

działami Integracyjnymi  – 
jeden nauczyciel

5. Szkoła Podstawowa Nr 9  – 
dwóch nauczycieli

6. II Liceum Ogólnokształcące 
– jeden nauczyciel

7. Zespól Szkół Ponadpodstawo-
wych Nr 1 - trzech nauczycieli

8. Zespól Szkół Ponadpodstawo-
wych Nr 2  –  jeden nauczycieli

9. Zespól Szkół Ponadpodstawo-

wych Nr 4 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi  – dwóch nauczy-
cieli

10. Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego – jeden 
nauczyciel

11. Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy – jeden na-
uczyciel

Gratulujemy nauczycielom i ży-
czymy dalszych sukcesów w pracy 
zawodowej.

Nominacja dla TBSuNominacja dla TBSu

Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego Spółka z o.o. w Zamościu zostało 
nominowane do głównej nagrody pro-
gramu "Diament Polskiego Budownic-
twa". Projekt realizowany jest w ramach 
Ogólnopolskiego Programu Umac-
niania   Wiarygodności Sylwetki i Mar-
ki Polskiej Gospodarki. Organizatorem 
programu jest Ogólnopolska Federa-
cja Przedsiębiorców i Pracodawców - 
przedsiębiorcy.pl 

http://xn--przedsibiorcy-o0b.pl
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Goście i atrakcje Ulicy LiterackiejGoście i atrakcje Ulicy LiterackiejRowerem po historięRowerem po historię

20 sierpnia 2021 roku grupa cyklistów ze 
,,Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil 
i Kresów” w Przemyślu, wyruszyła w 9. rajd 
do Zadwórza na Ukrainie.  Wśród uczestni-
ków rajdu był Jacek Szponar – nauczyciel 
wychowania fizycznego z Zespołu Szkół 
Społecznych w Zamościu.

Bitwa pod Zadwórzem, 33 km od Lwowa 
miała miejsce 17 sierpnia 1920 roku w czasie 
wojny polsko – bolszewickiej i była określana 
przed II wojną światową jako ,,Polskie Termo-
pile”. W walce zginęło 318 bohaterów (,,Orląt 
Lwowskich”) z 330 wszystkich walczących żoł-
nierzy. Dzięki heroicznej walce Lwów nie został 
zdobyty przez armię Budionnego, a jej osta-
teczny cios zadano w bitwie pod Komarowem. 

- Razem z uczestnikami rajdu pokonaliśmy 
trasę ponad 300 km rowerem, zwiedzając jed-
nocześnie Lwów oraz cmentarz ,,Orląt Lwow-
skich”, w którym spoczywa 5 poległych ,,Za-
dwórzańskich bohaterów” z ich dowódcą kapi-
tanem Bolesławem Zajączkowskim. - opowia-
da Jacek Szponar.

Główne uroczystości bitwy pod Zadwó-
rzem odbyły się 21 sierpnia. Jak co roku przyby-
ła liczna grupa Polaków ze Lwowa wraz z Kon-
sul Generalnym RP Elizą Dzwonkiewicz. Z Polski 
przyjechali przedstawiciele polskich władz, du-
chowni i żołnierze. 

- Jako mieszkaniec Zamościa, jadąc w tak da-
leką podróż rowerem chciałem oddać hołd pole-
głym w wojnie polsko – bolszewickiej w 1920 ro-
ku. W ostatni weekend sierpnia odbyły się obcho-
dy bitwy pod Komarowem, w których również 

uczestniczyłem razem z członkami stowarzysze-
nia z Przemyśla. Dzięki współpracy władz Gminy 
Sitno i Starostwa Powiatowego w Zamościu, mo-
głem także zorganizować ich pobyt na Zamojsz-
czyźnie. - mówi Jacek Szponar. Dodaje też, że 
w kolejną rocznicę Bitwy pod Zadwórzem za-
mierza ponownie wziąć udział w rajdzie rowe-
rowym. Chciałby także zawieźć tam młodzież 
ze szkoły, w której uczy, by zapoznać ich z tym 
ważnym, a nieco już zapomnianym wydarze-
niem z naszej historii.

Cykliści ze ,,Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów” w Przemyślu 
podczas uroczystości upamiętniających 101. rocznicę Bitwy pod Komarowem

Zadwórze. W środku: Konsul Generalny RP we Lwowie  
Eliza Dzwonkiewicz, po prawej: Jacek Szponar

Zamojski Dom Kultury za-
prasza na 14. edycję "Ulicy 
Literackiej", która odbędzie 

się w dniach 10-11 września 2021 
r. Motywem tegorocznej "Ulicy" 
jest temat: „Zatrzymane w ka-
drze fotografii i literatury”. Orga-
nizatorzy wydarzenia zapowia-
dają przybycie gości ze stron od-
leglejszych - Andrzeja Stasiuka, 
Marcina Kydryńskiego, Agniesz-
kę Pajączkowską.

Tradycyjnie festiwal gościć bę-
dzie także grono rodzimych auto-
rów: poetów, prozaików, dzienni-
karzy, historyków, regionalistów, 
którzy przeczytają wybrane lite-
rackie obrazy/ kadry nawiązujący 
do historii, wspomnień, minionych 
pejzaży.

Będą wystawy Darka Łukasi-
ka i Adama Gąsianowskiego - pod-
czas festiwalowych dni trwał bę-
dzie konkurs na literacki dopisek 

do zdjęć pana Adama. Spotkania 
autorskie poprowadzą zamościa-
nie Leszek Wójtowicz, Agnieszka i 
Piotr Pielowie, Andrzej Pogudz. 

Odsłonięty zostanie „Zniko-
mek”, piąta rzeźba z cyklu posta-
ci inspirowanych twórczością Bo-
lesława Leśmiana – jej autorem 
jest Bartłomiej Sęczawa, a funda-
torką Stanisława Igras, zaś o sa-
mym wierszu „Znikomek" opowie 

Piotr Linek. Wydarzenie uświetni 
leśmianowski spektakl „Zamyśle-
nie” w wykonaniu Dominiki Osta-
łowskiej i Igora Przebindowskiego.

W realizację Ulicy włączyli się 
Ewa i Wojciech Górscy (aranżacje), 
Katarzyna Linek (recytacja), Kamil 
Sulima (zwiastun Ulicy), Agniesz-
ka Szykuła-Żygawska (spotkanie: 
W kadrze literatury). Festiwal dofi-
nansowało Miasto Zamość.

W zamojskim ogrodzie zoologicz-
nym zamieszkała nowa lokator-
ka. Niedawno z niemieckiego Zoo 

w Dortmundzie do naszego ZOO przepro-
wadziła się samica mrówkojada olbrzy-
miego. Na imię ma Maria. 

- Obecnie samiczka przebywa na kwaran-
tannie, co jest normalną praktyką w przypad-
ku przywiezienia nowego zwierzęcia. Kwaran-
tanna to czas aklimatyzacji w nowym miejscu, 
poznania otoczenia i opiekunów. My z kolei ma-
my możliwość ocenienia kondycji zdrowotnej 

zwierzęcia, określenia jego charakteru, pozna-
nia sposobu zachowania czy nawyków żywie-
niowych. Pozwala Nam to w odpowiedni spo-
sób zadbać o jego dobrostan. - informują pra-
cownicy zamojskiego ZOO.

Jak dodają  - Maria jest osobnikiem o ła-
godnym usposobieniu, przyjaźnie nastawio-
nym do człowieka. Pierwsza  sesja zdjęcio-
wa zwierzęcia przebiegła sprawnie i zupełnie 
bezstresowo.

Jej efektami, ogród pochwalił się na swo-
im facebookowym profilu.

Urząd Miasta Zamość przy-
pomina, że od 1 do 15 wrze-
śnia trwa nabór wniosków 

o  przyznanie stypendiów szkol-
nych na rok szkolny 2021/2022.

Warunkiem otrzymania sty-
pendium jest: zamieszkiwanie 
ucznia na terenie Miasta Zamość, 
wiek do 24 lat, dochód nie większy 
niż 528 zł netto na członka rodziny.

Wniosek o przyznanie stypen-
dium składają rodzice ucznia, a w 
przypadku uczniów pełnoletnich 
sami uczniowie. Wnioski składa-
ne są w szkole, do której uczęsz-
cza uczeń. Wyjątkiem są ucznio-
wie uczęszczający do szkół nie-
publicznych, słuchacze kolegiów 
oraz  uczniowie zamieszkujący na 
terenie Zamościa, ale uczęszczają-
cy do szkół poza miastem, którzy 
wnioski składają w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miasta Zamość.

W przypadku uczniów szkół 
niepublicznych wniosek z załącz-
nikami można przesłać również 

pocztą na adres: Urząd Miasta Za-
mość, Wydział Oświaty, ul. Party-
zantów 10, 22-400 Zamość.

Więcej informacji można uzy-
skać w Wydziale Oświaty Urzę-
du Miasta Zamość, tel. 84 6772457, 

e-mail: oswiata@zamosc.pl lub 
na stronie www.umzamosc.bip. 
lubelskie.pl , gdzie znajduje się 
wniosek do pobrania (zakładka: 
Struktura organizacyjna - Wydzia-
ły - Wydział Oświaty).

Ważna informacja dla renci-
stów i wcześniejszych emerytów, 
którzy dorabiają do swoich świad-
czeń. Od 1 września zmieniły się 
graniczne kwoty przychodu, które 
powodują zmniejszenie lub zawie-
szenie świadczeń z Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych.

Do rent i emerytur można do-
rabiać, ale obowiązują określone 
limity, które zmieniają się co trzy 
miesiące. Ich wysokość zależy ści-
śle od przeciętnego wynagrodze-
nia w kraju za poprzedni kwartał. W 
drugim kwartale płace spadły, dla-
tego od 1 września limity dla pra-
cujących świadczeniobiorców ZUS 
również są niższe - wyjaśnia Mał-

gorzata Korba rzecznik ZUS w wo-
jewództwie lubelskim.

Pierwszy próg przychodu wy-
nosi 70% przeciętnego wynagro-
dzenia. Od września to 3853,20 
zł brutto. Jeśli przychód emeryta 
lub rencisty w danym miesiącu bę-
dzie wyższy, to wypłata świadcze-
nia za ten miesiąc jest odpowied-
nio zmniejszana. Drugi próg wyno-
si 130% przeciętnego wynagrodze-
nia, od września to 7155,90 zł. Je-
go przekroczenie powoduje zawie-
szenie wypłaty świadczenia za da-
ny miesiąc.

Na nowe kwoty limitów mu-
szą uważać szczególnie osoby po-
bierające renty socjalne, bo ich do-

tyczą nieco inne zasady dorabia-
nia. Jeśli ich dodatkowy przychód 
będzie wyższy niż pierwszy próg 
(3853,20 zł), to wypłata renty so-
cjalnej za miesiąc, w którym doszło 
do przekroczenia, nie przysługuje 
w całości.

Nowe kwoty limitów obowią-
zują we wrześniu, październiku i li-
stopadzie. Zmienią się znowu od 
1 grudnia. Ich aktualną wysokość 
można znaleźć na www.zus.pl. Co 
ważne, wysokością przychodów 
nie muszą przejmować się emeryci, 
którzy ukończyli powszechny wiek 
emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat 
dla mężczyzn). Oni mogą dorabiać 
bez ograniczeń.

Trwa nabór wniosków o stypendiaTrwa nabór wniosków o stypendia
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Zielone światło dla poszerzenia granic miastaZielone światło dla poszerzenia granic miasta

Zamojscy radni, podczas se-
sji (30.08.2021) zdecydowali o 
przeprowadzeniu konsultacji z 

mieszkańcami w sprawie ich stanowi-
ska, co do ewentualnego powiększe-
nia granic miasta.

Przypomnijmy, że petycję dotyczą-
cą powiększenia obszaru Zamościa zło-
żył w Radzie Miasta, Mariusz Rutkowski.

– Zamość zamieszkuje 63 437 osób 
co stanowi 62 wynik wśród miast w Pol-
sce. Natomiast jego powierzchnia wy-
nosi 30,34 kilometra kwadratowego co 
daje mu dopiero 177 pozycję na krajo-
wym podwórku. Zamość się wyludnia, 
ludzie emigrują do większych ośrod-
ków miejskich. W 1998 roku miasto za-
mieszkiwało 68 288 osób. To wówczas 
był ostatni rok funkcjonowania woje-
wództwa zamojskiego. Od tamtego 
czasu liczba ludności Zamościa zmniej-
szyła się o ponad 7 procent. Według 
Głównego Urzędu Statystycznego w 
2030 roku Zamość będzie zamieszki-
wać 59 211 osób czyli o ponad 13 pro-
cent mniej niż przed rozpadem woje-
wództwa zamojskiego.  – argumento-
wał autor petycji. –  Nie można się łu-
dzić, że Zamość bez powiększenia gra-
nic może skutecznie konkurować z Lu-

blinem czy Rzeszowem, czy to o inwe-
storów czy to o studentów. Nowe tere-
ny to nowe możliwości i nowe szanse. – 
przekonywał Mariusz Rutkowski.

W swojej petycji, Mariusz Rutkow-
ski proponuje dwa warianty powięk-
szenia granic miasta. Oba uwzględniają 
przyłączenie do Zamościa części sąsia-
dujących miejscowości: Chyżej, Sitańca, 
Kalinowic, Płoskiego, Mokrego.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miasta Zamość uznała petycję za 
zasadną. Podczas sesji radni głosowa-
li  nad uchwałą dotyczącą przeprowa-
dzenia konsultacji społecznych wśród 
mieszkańców Zamościa w zakresie ich 
stanowiska, co do ewentualnego po-
większenia miasta. Dodatkowo, w trak-
cie posiedzenia do uchwały dodano za-
pis zobowiązujący Prezydenta Miasta 
Zamość do przeprowadzenia konsulta-
cji także z Samorządem Gminy Zamość i 
Samorządem Powiatu Zamość, "ponie-
waż są to strony, których temat bezpo-
średnio dotyczy”.

Za przyjęciem uchwały głosowa-
ło 14 radnych (Piotr Błażewicz, Sławo-
mir Ćwik, Jolanta Fugiel, Ireneusz Go-
dzisz, Franciszek Josik, Szczepan Kitka, 

Agnieszka Klimczuk, Marek Kudela, Ja-
nusz Kupczyk, Krzysztof Sowa, Maria 
Stręciwilk-Gościcka, Andrzej Szpatuś-
ko, Dariusz Zagdański, Monika Zawi-
ślak), 6 wstrzymało się od głosu (Wie-
sław Nowakowski, Adam Pawlik, Grze-
gorz Podgórski, Marek Walewander, 
Zdzisław Wojtak, Marek Zwolak), nikt 
nie był przeciwko.

- Cieszy mnie ogromnie fakt, iż w 
najważniejszym głosowaniu Rady Mia-
sta Zamość w XXI wieku poparto moją 
petycję bez ani jednego głosu przeciw 
- to ogromny sukces także inicjatywy 
obywatelskiej i przykład na to, że głos 
zwykłych ludzi również jest słyszalny. - 
komentuje wynik głosowania Mariusz 
Rutkowski - Dziękuję przede wszyst-
kim grupie 14 radnych, dla których roz-
wój Zamościa i Zamojszczyzny jest rów-
nie istotny jak dla mnie. To dopiero po-
czątek drogi. Mam nadzieję, że tą dro-
gę miasto pokona naprawdę błyska-
wicznie. Rzeszów, Opole i Włocławek 
pokazały w ostatnich latach jak to robić 
sprawnie i szybko. Zamość nie ma cza-
su na kilkuletnie "podchody". W ciągu 
ostatniego roku z naszego miasta wy-
jechały 652 osoby. Tu już nie ma miejsca 
na jakąkolwiek zwłokę. - dodaje.

Tradycyjnie w ostatni weekend sierp-
nia w Wolicy Śniatyckiej (gm. Ko-
marów-Osada) odbyły się obcho-

dy upamiętniające czyn bojowy polskich 
kawalerzystów w zwycięstwie w Wolicy 
Śniatyckiej.

Organizatorami obchodów 101. roczni-
cy Bitwy pod Komarowem – Święta Kawa-
lerii Polskiej – Komarowska Potrzeba 2021 
byli, współpracujący ze sobą od lat, spo-
łecznicy ze Stowarzyszenia „Bitwa pod Ko-
marowem" na czele z twórcą Komarowskiej 
Potrzeby - Prezesem Tomaszem Dudkiem i 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej Okręg Zamość kierowanego przez Pre-
zesa Zarządu ŚZŻAK Posła na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej Sławomira Zawiślaka.

Uroczystość została objęta Patronatem 
Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyska-
nia Niepodległości, Patronatami Honorowy-
mi - Ministra Obrony Narodowej Mariusza 
Błaszczaka, Wojewody Lubelskiego Lecha 
Sprawki oraz Marszałka Województwa Lu-
belskiego Jarosława Stawiarskiego. Została 
zorganizowana przy wsparciu Pułku Repre-
zentacyjnego Wojska Polskiego, 32. Wojsko-
wego Oddziału Gospodarczego z Zamościa, 
33. Wojskowego Oddział Gospodarczego z 
Nowej Dęby, 3. Zamojskiego Batalionu Zme-
chanizowanego, 25. Brygady Kawalerii Po-
wietrznej, 2. Lubelskiej Brygady Obrony Te-
rytorialnej i 2. Hrubieszowskiego Pułku Roz-
poznawczego, Parafii pw. Św. Trójcy w Ko-
marowie oraz Stowarzyszenia Rozwoju Lo-
kalnego Zamojszczyzna. Partnerami wyda-
rzenia byli Powiat Zamojski oraz Gmina Sit-
no. Sponsorem PKO Bank Polski.

Dwudniowe obchody zgromadziły w 
Wolicy Śniatyckiej, w miejscu największej 
kawaleryjskiej bitwy XX wieku, licznych go-
ści oddających hołd polskiej kawalerii, któ-
ra pod dowództwem Juliusza Rómmla roz-
gromiła 1 Armią Konną Siemiona Budionne-
go. To zwycięskie starcie pamiętnego 1920 
roku, przypominane od lat w bogatej opra-
wie, jest szczególną i ważną formą przywo-
łania pamięci tego wydarzenia. Bitwa pod 
Komarowem miała wielkie znaczenie dla hi-
storii Polski i Europy.

W tegorocznym święcie udział wzię-
ło około 150 kawalerzystów oraz kilkudzie-
sięciu uczestników z grup rekonstrukcji hi-
storycznych. W dniach poprzedzających 
rocznicę, jak co roku, odbyły się manewry 
kawalerii na terenie gmin Komarów oraz Ra-
chanie, z pokazami we wsi Siemierz. Po raz 
piąty odbyły się również ćwiczenia HUZAR 
z udziałem żołnierzy i sprzętu 25. Brygady 
Kawalerii Powietrznej, 2. Pułku Rozpoznaw-
czego z Hrubieszowa oraz żołnierzy 25. Ba-
talionu Lekkiej Piechoty z Zamościa,  2. Lu-
belskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Program w pierwszy dzień uroczysto-
ści, tj. sobotę (28.08.2021r.) rozpoczął cap-
strzyk kawaleryjski na miejscowym cmen-
tarzu w Komarowie. Przy mogile poległych 
kawalerzystów odbyła się wspólna modli-
twa i złożenie wiązanek przez obecne de-
legacje. W Kościele Św. Trójcy w Komaro-
wie została odprawiona Msza Święta w in-
tencji poległych kawalerzystów. Uroczy-
ste nabożeństwo koncelebrowali ks. pro-
boszcz Franciszek Nieckarz, ks. prałat Stani-
sław Czenczek oraz ks. Błażej Górski – Pro-
boszcz Parafii pw. Matki Bożej Królowej Pol-
ski w Zwierzyńcu.

Nabożeństwo poprzedziło wprowa-
dzenie pocztów sztandarowych pod do-
wództwem por. Andrzeja Jaroszyńskiego 
Wiceprezesa ŚZŻAK O/Z.

Sobotnie uroczystości zakończyli har-
cerze, którzy zaprosili sympatyków do wie-
czornicy nocnej, gdzie zostały zamknięte 
próby wędrownicze i harcerze wędrownicy. 
Dwie druhny z 10. DH „Traperski Krag" z Su-
śca oraz druh z 22. DH „Wielcy Wędrownicy" 
z Tyszowiec, otrzymali z rąk prezesa ŚZŻAK 
O/Z Posła Sławomira Zawiślaka i Poseł An-
ny Dąbrowskiej-Banaszek naramienniki wę-
drownicze. Harcerze otrzymali na pamiątkę 
spotkania mapy historyczne wydane przez 
Instytut Pamięci Narodowej.

Niedzielne uroczystości (29.08.) ze 
względu na niesprzyjające warunki pogo-
dowe nie odbyły się w całości wg zakła-
danego wcześniej harmonogramu. Ulew-
ny deszcz uniemożliwił inscenizację epizo-
dów bitwy pod Komarowem. Niemniej jed-
nak tegoroczna rocznica zwycięskiego star-
cia, dzięki podjętym wspólnym staraniom, 
została godnie upamiętniona. Głównym 
punktem programu była zorganizowana na 
polach w Wolicy Śniatyckiej defilada woj-
skowa z udziałem 150 kawalerzystów oraz 
pokaz wyszkolenia żołnierzy Wojska Pol-
skiego. Defiladę poprzedziło złożenie mel-
dunku o gotowości oddziałów. W imieniu 
organizatorów gości powitał Prezes Stowa-
rzyszenia „Bitwa pod Komarowem" Tomasz 
Dudek. Wprowadzając w uroczysty nastrój, 
nawiązał do bitwy z 1920, która przeszła do 
historii jako jedna z sześciu wielkich zwy-
cięstw jazdy polskiej. Prezes Tomasz Dudek 
podziękował również żołnierzom WP, od-
działom kawalerii ochotniczej oraz wszyst-
kim obecnym za tak liczne przybycie.

Prezes Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Poseł na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej Sławomir Zawiślak, odczy-
tał list Marszałek Sejmu Elżbiety Witek skie-
rowany do uczestników obchodów. Jakub 
Koper Zastępca Dyrektora Instytutu Badań 
Edukacyjnych odczytał list Ministra Eduka-
cji i Nauki – Przemysława Czarnka.

Jednym z punktów programu było 
również wręczenie nagród w kategorii naj-
lepszy dowódca plutonu, najlepszej sekcji 
w tegorocznych manewrach kawalerii oraz 
przekazanie nagród w Pucharze Polski Mi-
litarii.

Sławomir Zawiślak-  podziękował 
wszystkim podmiotom, które wsparły bu-
dowę pomnika Chwały Kawalerii i Artyle-
rii Konnej w Wolicy Śniatyckiej koło Koma-
rowa i zachęcał do dalszego wspierania te-
go projektu, będącego spełnieniem testa-
mentu kawalerzystów II RP, a który pozwo-
li następnym pokoleniom kultywować pa-
mięć o zwycięskiej bitwie pod Komarowem.

Uroczyste odsłonięcie pomnika zapla-
nowane jest na 102. rocznicę bitwy pod Ko-
marowem, tj. w sierpniu 2022 roku. Obec-
nie strona społeczna pozyskała ponad 2 
750 000,00 zł na budowę monumentu, 
którego koszt całkowity wynosi ok. 3 300 
000,00 zł. Dla potrzeb zbiórki prowadzone 
jest subkonto w Banku PEKAO S.A. nr kon-
ta: 67 1240 2816 1111 0010 3469 8856. Wszel-
kie informacje dostępne są na stronie www.
bitwapodkomarowem.pl w zakładce Budo-
wa Pomnika oraz na profilu FB: Bitwa pod 
Komarowem.

Monument w swoim założeniu ma upa-
miętnić wszystkie pułki kawalerii i artylerii 
konnej oraz największą kawaleryjską bitwę 
XX wieku. Pomnik budowany jest na wzgó-
rzu historycznego pola bitwy z 1920 roku, 
gdzie polska kawaleria rozgromiła 31 sierp-
nia 1920 roku I Konarmię Siemiona Budion-
nego.

Obchody 101. rocznicy Bitwy pod KomarowemObchody 101. rocznicy Bitwy pod Komarowem

ZDK ma nową salę widowiskowąZDK ma nową salę widowiskową

W piątek 3 września odby-
ło się muzyczne otwarcie sa-
li widowiskowej Zamojskiego 

Domu Kultury. Na scenie wystąpili się 
m.in. INNY Kwartet oraz Zespół Pieśni 
i Tańca „Zamojszczyzna”.

Zmodernizowana sala widowisko-
wa ZDK robi wrażenie. Jako pierwsi 
jej zalety mogli poznać w lipcu widzo-

wie Zamojskiego Lata Teatralnego. Te-
raz nastąpiła jej muzyczna inaugura-
cja. Oprócz występów INNEGO Kwarte-
tu i ZPIT „Zamojszczyzna” w programie 
uroczystości znalazły się przemówienia 
przedstawicieli władz samorządowych, 
a także projekcje filmowe pokazujące 
metamorfozę największej sali widowi-
skowej w mieście. Obecnie spektakle, 

koncerty i inne wydarzenia będzie mo-
gło obejrzeć 417 widzów. Nowa sala wy-
różnia się większą sceną, nową sceno-
techniką, a także balkonem dla publicz-
ności.

Wartość prac remontowych wynio-
sła blisko 12,7 mln zł, z czego 9,5 mln zł 
pochodzi z Rządowego Programu In-
westycji Lokalnych.
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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

SPRZEDAM
Sprzedam mieszkanie 44m2, II piętro, 

zamość. Tel. 663 177 571

Sprzedam dom drewniany, ocieplony, 
otynkowany. Działka rekreacyjna ogro-

dzona, okolice Zamościa. Tel. 503 702 137 

Działka 0,20 ha w Sitańcu Kolonii, wy-
dane warunki zabudowy. Tel. 729 

926 754

KUPIĘ 
Pilnie kupię małą kawalerkę na parte-

rze, tel. 609 510 301 

Kupię działkę budowlaną do 10 ar w Ka-
linowicach lub Wolce Panieńskiej tel. 

579 055 487

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

WYNAJEM
DPokój ul. Orla dla jednej lub dwóch 

osób. Cena do uzgodnienia. Tel. 516 
055 166

Do wynajęcia kawalerka od 01.10.21 r. 
Tel. 660 103 325

Wynajmę samodzielną stancję dla 
uczennic lub pracujących w Zamo-

ściu, ul. Kilińskiego. Tel. 662 475 848.

ZAMIENIĘ

Zamienię 26m - parter na podobne z 
balkonem - 1 p. lub parter Planty, Cie-

pła, Orzeszkowa tel. 515 787 2627

ODDAM

Oddam działkę rekreacyjną za symbo-
liczną cenę tel:660 004 114

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
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SPRZEDAM
Drzewka orzecha włoskiego, do 

sadzenia, dobra odmiana, 5 zł. Tel. 
793 905 211

Licznik Gajgera, prod. ZSRR, 165 zł. 
Tel. 793 905 211

Okap kuchenny, biały używany. Tel. 
792 512 363

Przyczepka N126p 250 – za-
rejestrowana. Tel. 721 519 896

Koła rowerowe – kpl. (przód +tył), 
26 cali (z ogumieniem)

Siatka druciana (powlekana), belgi-
jska, wys. 100 cm. Tel. 721 519 896

Dywan 220x170 cm, kolor brąz, beż. 
Tel. 792 512 363

Drewniane skrzydła, okna z szybami, 
5 zł za 1 skrzydło. Tel. 793 905 211

Sprzedam śrótownik bijakowy 5,5 
kW, 550 zł, tapczan dziecinny 100 

zł, kuchenki elektryczne z piekarnik-
iem na prąd 100 zł. Tel. 530 486 525

Sprzedam Reinbow kompletny+ 
urządzenie piorące 5 lat, 4200. Tel. 

605 554 777

Koła do Jubilata, przód 2 szt, tył- 1 
szt. Tel. 792 512 363

Kanistry plastikowe 30-litrowe, uży-
wane 5 zł/szt. Tel. 793 905 211

Orynnowanie dachowe z demontażu 
(stan dobry): rynny ok. 20mb, rury 

spustowe ok. 28mb. Tel. 721 519 896

Blachy dachowe (trapez) o długoś-
ci nieco powyżej 2mb/szt., 30 mb - 

całość, blachy modułowe (35x72). Tel. 
721 519 896

Konstrukcja pilarki (fabryczna), ta-
nio. Tel. 721 519896

ZWIERZĘTA
Rodziny pszczele, Polanówka tel. 

607 413 029

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

KUPIĘ
Palmę pokojową.  

Tel. 790 532 060

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

INNE
Kanapa 2-osobowa – oddam za dar-

mo. 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
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Kopaki do fiata 126p. Tel. 792 
512 363

Części nowe i używane do Malucha i 
Syreny. Tel. 530 576 436

Sprzedam koparkę z Białorusi i 
osprzęt. Tel. 692 796 377

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

nio. Tel. 84 639 55 39

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

Koło kompletne do Golfa 13 cali, c. 
25 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 sil-
nikiem 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 sia-
na 7-rzędową, 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

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

MASZ NAKAZ ZAPŁATY? A MOŻE NIESPŁACONE  
KREDYTY? POMOŻEMY, 

ZADZWOŃ 579 942 942,  
www.absolutio.pl. 

USŁUGI  
BUDOWLANE 

690400599

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

TOWARZYSKIE

Szukam pracy jako opiekunka osób 
starszych, praktyka, Zamość. Tel. 

514 568 954

Podejmę pracę fizyczną, po południu. 
Tel. 784 990 092

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

tyka. Tel. 888 988 582

PRACA

Glazurnik, malarz.  

Poszukuję zleceń.  

Tel. 697 623 251

http://www.absolutio.pl/
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #36, 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 #34: „Róże kłują palce”, ufundował 
hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pan Marian Marciniewicz  
z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać do 14 września 2021 roku 

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

leclerc.pl

od 07.09 do 18.09.2021 r.

NISKIE CENY

do 25.09.2021 r.

Wkrętaki 
i końcówki 
wkrętakowe
Topex
27 szt.

Skarpety/stopki
damskie/męskie
mix wzorów i kolorów
3 pary, cena za 1 parę = 3,33

Dzbanek Start 
Unimax 4 litry/
Filtr do wody Unimax
Formaster
Filtr classic - 800

Rośliny 
tropikalne
Royal Plant 
80 - 100 cm
mix odmian

4000
1 szt. 5000

1 szt.

Rośliny tropikalne
Royal Plant 
30 - 35 cm
mix odmian 1000

1 szt.


