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W nocy ze środy na czwar-
tek (15/16 września) 
nieznany sprawca do-

konał kradzieży dwóch rzeźb z 
przestrzeni staromiejskiej.

Wątpliwemu miłośnikowi 
sztuki spodobał się Krasnal Batia-
ryga z Rynku Solnego oraz jeden 
z dwóch gadów-jaszczurów posa-
dowionych na parapecie restaura-
cji Morandówka.

Figurka krasnala z brązu to 
bohater VI tomu Ksiąg Rozto-
czańskich Krasnali Lusi Ogińskiej. 
Baśń opowiada o Lwowie, boha-
terstwie Orląt Lwowskich w 1918 

roku, czasach II wojny światowej. 
Postać Batiarygi to krasnal wy-
śniony w listopadzie w 1918 roku 
przez Orlątko Lwowskie, dziecko-
-żołnierza, obrońcę Lwowa.

Batiaryga zamieszkał w Za-
mościu, przed wejściem do ofi-
cyn ratusza, w maju 2019r. Z krót-
ką przerwą na „urlop zdrowotny” 
cieszył dzieci i turystów.

Odlane w brązie jaszczury 
wylegiwały się na parapecie Mo-
randówki od października 2019r. 
Są interpretacją wiersza Leśmia-
na „Gad”autorstwa Bartłomieja 
Sęczawy.

Miejsce usytuowania obu 
rzeźb objęte są monitoringiem.

Dzięki szybkiej reakcji poli-
cjantów i czujności funkcjonariu-
szy Służby Ochrony Kolei skra-
dzione figurki z brązu zostały od-
zyskane. Zatrzymany został także 

podejrzewany o ich kradzież męż-
czyzna. 

Figurki krasnala i jaszczura 
wkrótce wrócą na swoje miejsce, 
a podejrzany o ich kradzież 51-la-
tek z popełnionego przestępstwa 
wytłumaczy się przed sądem. 

Mężczyzna odpowie również za 
kradzież telefonu, portfela z do-
kumentami oraz kluczy, której do-
konał na terenie Lublina.

W czwartkową noc funk-
cjonariusze Służby Ochrony Ko-
lei powiadomili zamojskich po-
licjantów o dwóch pozostawio-
nych przez nieznaną osobę baga-
żach. Torby stały na jednym z pe-
ronów, w okolicach nie było żad-
nych osób. Pojechali tam poli-
cjanci z Wydziału Patrolowo – In-
terwencyjnego i aby ustalić wła-
ściciela, bagaży sprawdzili ich za-
wartość. Wewnątrz nie było żad-
nych dokumentów. Był tam na-
tomiast między innymi telefon, 
elektronarzędzia oraz dwie figur-
ki z brązu przedstawiające krasna-
la oraz jaszczurkę.

Policjanci w figurkach rozpo-
znali te, które stały na zamojskiej 
starówce. Policjanci zabezpieczy-
li bagaże oraz potwierdzili, że fi-

gurki zostały wyłamane i skra-
dzione.

Na stacji pojawił się mężczy-
zna szukający pozostawionych 
wcześniej bagaży. Właścicielem 
bagażu okazał się 51-latek z Lubli-
na. Mężczyzna został zatrzymany 
i osadzony w policyjnym areszcie 
do wyjaśnienia. Był nietrzeźwy, w 
organizmie miał prawie promil al-
koholu.

Pracujący nad sprawą poli-
cjanci ustalili, że figurki z zamoj-
skiej starówki zostały skradzione 
kilka godzin wcześniej. Ich war-
tość została oszacowana przez 
właścicieli na łączną kwotę bli-
sko 8 tysięcy złotych. Znaleziony 
w bagażach 51-latka telefon ko-
mórkowy, klucze i portfel także 
pochodziły z kradzieży. Podejrza-
ny ukradł je wcześniej w Lublinie.

51-latek z kradzieży wytłuma-
czy się przed sądem, grozi mu ka-
ra do 5 lat pozbawienia wolności.
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Ryszard Pawłowski – legenda pol-
skiego himalaizmu, Tomasz 
Owsiany – specjalista od Gujany 

Francuskiej oraz Piotr Trybalski – foto-
graf i biografista, autor książki, której 
brakowało w polskiej literaturze gór-
skiej – biografii Andrzeja Zawady, a tak-
że lokalni podróżnicy i organizatorzy 
turystyki wezmą udział w 7. Zamojskim 
Festiwalu Podróży „Eskapady Kreso-
we”. Na wydarzenie zaprasza Zamojskie 
Towarzystwo Turystyczne oraz Cen-
trum Kultury Filmowej "Stylowy" w Za-
mościu w dniach 24-26 września 2021.

PROGRAM

24.09.2021 | piątek | Centrum Kultury 
Filmowej „Stylowy” w Zamościu

10:00 Warsztaty młodego podróżnika – 
zajęcia z uczniami

Magdalena Gąbka (KW Lublin, PTG Od-
dział Lubelski)  – Od Pienin w Himalaje, 
czyli jak zacząć swoją przygodę z górami

Katarzyna Mięsiak-Wójcik (KW Lublin, 
PTG Oddział Lubelski) – Jaskinie – tajem-
nice podziemnego świata

Jacek Podkościelny – Islandia kraina 
ognia i lodu

25.09.2021 | sobota | Centrum Kultury 
Filmowej „Stylowy” w Zamościu*

16:00 Otwarcie 7. Zamojskiego Festiwalu 
Podróży „Eskapady Kresowe”

16:15 Marek Marcola – Na południu Afry-
ki, RPA i Eswatini

17:00 Tomasz Owsiany – Gujana Francu-
ska – Kraj naprawdę i na niby

17:50 Jacek Trybalski – Andrzej Zawada-
-Wszechmogący

18:45 Jacek Struk, Jacek Podkościelny, 
Edward Szlęzak, Janusz Smoleń, Michał 
Loj – Pamir i Pik Lenina

19:35 Ryszard Pawłowski – 50 lat w gó-
rach

26.09.2021 | niedziela |

10:00 Park Miniatur Kresowych w Bu-
dach, gm. Krynice – zwiedzanie z prze-
wodnikiem w stroju historycznym (bile-
ty: www.parkzywiolow.pl , szczegółowe 
informacje: Biuro Turystyczne Quand, tel. 
782 300 400.

*Bilety na prezentacje w sobotę 
25.09.2021 – 6 zł do nabycia w kasach CKF 
„Stylowy” w Zamościu, ul. Odrodzenia 9 
lub online: www.stylowy.net

ZAMOŚĆ
22 września (środa), godz. 16.00: 
Spotkanie autorskie z Markiem Szy-
maniakiem, Książnica Zamojska im. 
Stanisława Kostki Zamoyskiego w Za-
mościu, Kamienna 20, Zamość.

24 września 2021r. (piątek), godz. 
10.00: 7. Zamojski Festiwal Podróży 
„Eskapady Kresowe”, Centrum Kultu-
ry Filmowej „Stylowy” w Zamościu, 
ul. Odrodzenia 9.

25 września 2021r. (sobota), godz. 
16.00: 7. Zamojski Festiwal Podróży 
„Eskapady Kresowe”, Centrum Kultu-
ry Filmowej „Stylowy” w Zamościu, 
ul. Odrodzenia 9.

25 września 2021r. (sobota): Jubile-
usz 60-lecia koła Przewodników Te-

renowych TTK o/Zamość, Muzeum 
Zamojskie w Zamościu, ul. Ormiań-
ska 30.

26 września 2021r. (niedziela): Ju-
bileusz 60-lecia koła Przewodników 
Terenowych TTK o/Zamość, Muzeum 
Zamojskie w Zamościu, ul. Ormiań-
ska 30.

27 września 2021 (poniedziałek): 
23. rocznica ustanowienia przez Sejm 
RP 27 września - Dniem Podziemne-
go Pańtwa Polskiego, pomnik ŚZŻAK, 
ul. Partyzantów, Zamość.  

2 października 2021r. (sobota), 
godz. 10.00:  „U progu kariery” - kon-
kursy dla dzieci w wieku przedszkol-
nym z Zamościa: pięknego mówienia, 
piosenki, plastyczny, Zamojski Dom 
Kultury, Partyzantów 13, Zamość.

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

3 października 2021r. (niedziela): 
Zamość wita Króla - pochód histo-
ryczny w 350. rocznicę wizyty w Za-
mościu króla Michała Korybuta Wi-
śniowieckiego i królowej Eleonory 
Habsburżanki. 

3 października 2021r. (niedziela), 
godz. 8.00-12.00: Giełda Kolekcjo-
nerska w ZDK, Zamojski Dom Kultu-
ry, ul. Partyzantów 13.

10 października 2021r. (niedziela), 
godz. 10.00-20.00: Lubelskie Spo-
tkania z Kulturą i Tradycją Łowiecką, 
Rynek Wodny w Zamościu. 

17 października 2021r. (niedziela): 
26. Międzynarodowe Dni Filmu Reli-
gijnego „Sacrofilm”, Centrum Kultury 
Filmowej w Zamościu, ul. Odrodze-
nia 9, Zamość.

18 października 2021r (poniedzia-
łek): 26. Międzynarodowe Dni Filmu 
Religijnego „Sacrofilm”, Centrum Kul-
tury Filmowej w Zamościu, ul. Odro-
dzenia 9, Zamość.

19 października 2021r. (wtorek): 
26. Międzynarodowe Dni Filmu Reli-
gijnego „Sacrofilm”, Centrum Kultury 
Filmowej w Zamościu, ul. Odrodze-
nia 9, Zamość.

20 października 2021r. (środa): 26. 
Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego 
„Sacrofilm”, Centrum Kultury Filmowej w 
Zamościu, ul. Odrodzenia 9, Zamość.

21 października 2021r. (czwartek): 
26. Międzynarodowe Dni Filmu Reli-
gijnego „Sacrofilm”, Centrum Kultury 
Filmowej w Zamościu, ul. Odrodze-
nia 9, Zamość.

23 października 2021r. (sobota), 
godz. 15.00: Mecz Hetman Zamość - 
Grom Różaniec, Stadion OSiR, ul. Kró-
lowej Jadwigi 8, Zamość.

3 października 2021r. (niedziela), 
godz. 8.00-12.00: Giełda Kolekcjo-
nerska w ZDK, Zamojski Dom Kultu-
ry, ul. Partyzantów 13.

10 października 2021r. (niedziela), 
godz. 10.00-20.00: Lubelskie Spo-
tkania z Kulturą i Tradycją Łowiecką, 
Rynek Wodny w Zamościu. 

http://www.parkzywiolow.pl


Gruntownie zmodernizowana, 
świeżo oddana do użytku sala 
widowiskowa Zamojskiego Do-

mu Kultury robi wrażenie. A już nie-
długo siedziba ZDKu będzie wyglądać 
wspaniale również z zewnątrz.

W ramach I etapu remontu Zamoj-
skiego Domu Kultury zmodernizowa-
no, mieszczącą się w obiekcie salę wi-
dowiskową. Stare, wysłużone i znisz-
czone pomieszczenie przeszło praw-
dziwą metamorfozę.  Wyremontowa-
na sala ZDK pomieści teraz 417 widzów. 
Wyróżnia się większą sceną, nową sce-

notechniką, a także balkonem dla pu-
bliczności. 3 września miało miejsce jej 
oficjalne otwarcie.

Kolejny etap remontu Zamojskie-
go Domu Kultury, który ruszy już nieba-
wem, zakłada m.in. wykonanie elewacji 
budynku, wymianę okien oraz przebu-
dowę schodów głównych.

Jak informuje ratusz - zakres ro-
bót obejmuje wykonanie:  docieple-
nia ścian płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą wraz z przygotowa-
niem podłoża i wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z goto-
wej suchej mieszanki. W ramach zada-
nia przewidziano także  wymianę ba-
lustrad balkonowych,  wymianę okien 
z parapetami,  wymianę posadzek bal-
konów i opasek odwodnieniowych, a 
także przebudowę schodów głównych 
z podjazdem dla osób niepełnospraw-
nych do budynku.

20 września 2021r. odbyło się uro-
czyste otwarcie nowej nawierzchni 
drogi powiatowej nr 3200L Zaporze 
– Radecznica – Stara Wieś na odcin-
ku Zaporze – Radecznica o długości 
ponad 4,3 km, wykonanej w 2021r. 
przez Powiat Zamojski w partner-
stwie z Gminą Radecznica. 

- Dzięki przychylności Wójta i Rady 
Gminy w Radecznicy udało się przyśpie-
szyć poprawę stanu technicznego dro-
gi, a nową nawierzchnią mogą się cie-
szyć nie tylko mieszkańcy, ale także tu-
ryści odwiedzający tę część powiatu oraz 
pielgrzymi licznie odwiedzający Sanktu-
arium i Bazylikę Św. Antoniego w Radecz-

nicy. - podkreślają władze Powiatu Za-
mojskiego.

Łączna wartość zadania wyniosła 
blisko 1,5 mln złotych, które samorządy 
wspólnie sfinansowały po 50% kosztów.

W ramach współpracy obydwu sa-
morządów realizowane obecnie jest 
także utwardzenie miejsca postojowe-
go przy Kapliczce Św. Antoniego na wo-
dzie w Radecznicy.

Nie są to jedyne zadania drogo-
we realizowane na terenie gminy. W 
tym roku rozpoczęto prace związane z 
przebudową ciągu drogowego Uście – 
Źrebce – droga wojewódzka nr 848 dłu-

gości 10,8 km, który na długości 3,6 km 
przebiega po terenie Gminy Radeczni-
ca. Zadanie jest realizowane z dofinan-
sowaniem ze środków Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg oraz przy wspar-
ciu gmin: Radecznica i Sułów.

Od 16 do 24 września potrwają 
zebrania osiedlowe, podczas 
których mieszkańcy poszcze-

gólnych zamojskich osiedli zdecydu-
ją, który z projektów  Budżetu Oby-
watelskiego 2022 powinien zostać 
zrealizowany. Osoby, które głosowa-
ły wcześniej przez internet, nie będą 
mogły głosować ponownie.

Prawo do udziału w głosowaniu ma 
mieszkaniec Miasta Zamość. Uprawnio-
nemu mieszkańcowi przysługuje jeden 
głos, który może oddać wyłącznie na 
projekt osiedla, na którym zamieszkuje 
oraz jeden głos, który może oddać wy-
łącznie na jeden projekt ogólnomiej-
ski. Głosowanie podczas zebrań osie-
dlowych odbywa się za pomocą kart 
do głosowania i polega na wypełnieniu 
wszystkich swoich danych w sposób 
kompletny (i czytelny) oraz postawie-
nie znaku „X” przy wybranym projek-
cie, a także podpisaniu oświadczenia.

Lista pozytywnie zaopiniowanych 
projektów zgłoszonych do Budżetu 
Obywatelskiego na 2022 rok znajduje 
się na stronie zamosc.pl 

harmonogram zebrań.

Osiedle     Zamoyskiego 
-   21.09.2021, godz. 17:00, miejsce gło-
sowania:  Okrąglak ul. Wyszyńskiego 
28A. 

Radni uczestniczący w zebraniu: 
Ćwik Sławomir, Marek Kudela, Adam 
Pawlik, Maria Stręciwilk Gościcka, Ma-
rek Walewander

Osiedle  Karolówka - 21.09.2021, 
godz. 17:00, miejsce głosowania: Szkoła 
Podstawowa Nr 8 ul.B. Prusa 10.    

Radni uczestniczący w zebraniu: 
Jolanta Fugiel, Szczepan Kitka, Agniesz-
ka Klimczuk, Tadeusz Lizut, Jan Woj-

ciech Matwiejczuk

Osiedle Stare Miasto - 22.09.2021, 
godz. 17:00, miejsce głosowania: Sala 
Consulatus Rynek Wielki 13.    

Radni uczestniczący w zebraniu: 
Jolanta Fugiel, Szczepan Kitka, Agniesz-
ka Klimczuk, Tadeusz Lizut, Jan Woj-
ciech Matwiejczuk

Osiedle Planty - 22.09.2021, godz. 
17:00, miejsce głosowania: Luneta ul. 
Łukasińskiego 2E.    

Radni uczestniczący w zebraniu: 
Ćwik Sławomir, Marek Kudela, Adam 
Pawlik, Maria Stręciwilk Gościcka, Ma-
rek Walewander

Osiedle Rataja - 23.09.2021, godz. 
17:00, miejsce głosowania: Szkoła Kato-
licka ul. Sikorskiego 11.    

Radni uczestniczący w zebraniu: 
Piotr Błażewicz, Janusz Kupczyk, Grze-
gorz Podgórski, Krzysztof Sowa, Moni-
ka Zawiślak, Rafał Zwolak

Osiedle Partyzantów - 23.09.2021, 
godz. 17:00 , miejsce głosowania: ZDK 
ul. Partyzantów 13.

Radni uczestniczący w zebraniu: 
Ćwik Sławomir, Marek Kudela, Adam 
Pawlik, Maria Stręciwilk Gościcka, Ma-
rek Walewander

Osiedle Majdan - 24.09.2021, 
godz. 16:00, miejsce głosowania: Szko-
ła Katolicka ul. Sikorskiego 11.    

Radni uczestniczący w zebraniu: 
Piotr Błażewicz, Janusz Kupczyk, Grze-
gorz Podgórski, Krzysztof Sowa, Moni-
ka Zawiślak, Rafał Zwolak

Osiedle Orzeszkowej - Reymonta 
- 24.09.2021, godz. 16:00, miejsce głoso-
wania: PGK ul. Krucza 10.    

Radni uczestniczący w zebraniu: 
Jolanta Fugiel, Szczepan Kitka, Agniesz-
ka Klimczuk, Tadeusz Lizut, Jan Woj-
ciech Matwiejczuk

Osiedle Kilińskiego - 24.09.2021, 
godz. 18:00, miejsce głosowania: Książ-
nica Zamojska ul. Kamienna 20.  

Radni uczestniczący w zebraniu: 
Piotr Błażewicz, Janusz Kupczyk, Grze-
gorz Podgórski, Krzysztof Sowa, Moni-
ka Zawiślak, Rafał Zwolak

Osiedle Słoneczny Stok, 
24.09.2021, godz. 18:30, miejsce głoso-
wania: Świetlica Osiedlowa ul. Lwow-
ska 23.   

Radni uczestniczący w zebraniu: 
Ireneusz Godzisz, Franciszek Josik, Piotr 
Małysz, Wiesław Nowakowski, Andrzej 
Szpatuśko, Zdzisław Wojtak, Dariusz 
Zagdański
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We wtorek, 14 września br. pod-
czas uroczystości zorganizo-
wanej w gmachu MEiN Mini-

ster Edukacji i Nauki Przemysław Czar-
nek wręczył dokument nadania pierw-
szego statutu Akademii Zamojskiej na 
ręce Rektora Akademii Pawła Skrzy-
dlewskiego

– Dziś mamy wielki dzień. Jako minister 
właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i 
nauki jestem wdzięczny parlamentarzy-
stom za nadanie mi kompetencji nadania 
nowego statutu Akademii Zamojskiej, co 
czynię z wielkim wzruszeniem i wdzięczno-
ścią – powiedział Szef MEiN.

Podczas  wystąpienia minister zwró-
cił także uwagę na konieczność wzmoc-
nienia ośrodków naukowych.

– To wielka szansa dla ośrodka nauko-
wego jakim jest Zamość. Wracamy do wiel-
kiej świetności Akademii Zamojskiej, któ-
ra tak pięknie służyła, kiedy była jedną z 3 
uczelni wyższych w XVII w.  Potrzeba nam 
wzmocnienia tych ośrodków naukowych, 
szczególnie w takich miejscach jak Zamość, 
bo są ogromne potrzeby edukacyjne w za-
kresie szkolnictwa wyższego i nauki na ryn-

ku polskim. Jedną z tych potrzeb jest kształ-
cenie na kierunkach medycznych. Słyszy-
my, że jedną z bolączek systemu zdrowia są 
braki kadrowe - zaznaczył minister.

Akademia Zamojska  to  uczelnia pu-
bliczna, która została utworzona 1 wrze-
śnia 2021 r. z Uczelni Państwowej im. Szy-
mona Szymonowica w Zamościu na pod-
stawie ustawy z dnia 8 lipca 2021 r.  o 
utworzeniu Akademii Zamojskiej  (Dz. U. 
poz. 1494). Pierwszego Rektora Akademii 
– Pana prof. Pawła Skrzydlewskiego - Mi-
nister powołał na okres do końca kaden-
cji rozpoczętej 1 września 2020 r., tj. do 31 
sierpnia 2024 r.

Akademia Zamojska zgodnie z zało-
żeniem będzie łączyć tradycję z nowo-
czesną edukacją i patriotycznym wycho-
waniem. Władzom uczelni zależy na tym, 
aby odbywające się w niej kształcenie do-
konywało się w oparciu o naukę historii, 
pogłębione studia humanistyczne i spo-
łeczne, tworzone w duchu realizmu filo-
zoficznego oraz chrześcijańskiej tradycji 
narodowej, a także o rozwój dyscyplin na-
ukowych takich jak: nauki medyczne, na-
uki o zdrowiu, nauki o bezpieczeństwie, 
nauki rolnicze.

Akademia ze statutemAkademia ze statutem

http://zamosc.pl


Książnica Zamojska (ul. Ka-
mienna 20 w Zamościu) zapra-
sza 22 września 2021 roku (śro-
da), o godz. 16.00 na spotkanie 
autorskie z Markiem Szymania-
kiem.

- Tematem naszej rozmowy 
będzie najnowsza książka Mar-
ka Szymaniaka „Zapaść. Repor-
taże z mniejszych miast”. Autor po-
rusza w niej ważne problemy śred-
nich miast Polski, zagrożonych za-
paścią społeczno–ekonomiczną.  W 
lutym 2019 roku mieliśmy już oka-
zję gościć Pana Marka w naszej Bi-
bliotece. Dyskutowaliśmy wówczas 
o jego debiutanckiej książce Urobie-
ni. Reportaże o pracy, która ukaza-
ła się w czerwcu 2018 r. Autor przed-
stawił nam jak wygląda sytuacja na 
polskim rynku pracy po 1989 roku. - 
informuje instytucja.

Marek Szymaniak (ur. 1988) – 
dziennikarz i reporter. Publikował 
m.in. w „Dużym Formacie” i maga-
zynie „Pismo”. Autor książek Uro-
bieni. Reportaże o pracy oraz Za-
paść. Reportaże z mniejszych miast. 
Laureat nagrody za reportaż pra-

sowy przyznawanej przez jury 
Festiwalu Wrażliwego, zwycięzca 
konkursu dla dziennikarzy „Pió-
ro odpowiedzialności” oraz zdo-
bywca drugiej nagrody w konkur-
sie „Twarze ubóstwa” im. B. Mio-
duszewskiego. Dwukrotnie zna-
lazł się w finale konkursu stypen-

dialnego Fundacji „Herodot” im. R. 
Kapuścińskiego oraz trzykrotnie w 
finale  Nagrody „Newsweeka” im. 
T. Torańskiej, m.in. za debiutancką 
książkę Urobieni.

Książnica  Zamojska zaprasza 
do udziału w spotkaniu i rozmowy 
z autorem. Wstęp wolny.

Dla miłośników gór, 
podróży i niezwy-
kłych opowieści 22 

września o godz. 17:00 w 
Zamojskim Domu Kultu-
ry odbędzie się spotka-
nie z cyklu "Palcem po 
mapie". O swojej 5-letniej 
wędrówce trasą Wielkie-
go Szlaku Himalajskiego 
opowie Bartosz Malinow-
ski. Wstęp wolny.

Wielki Szlak Himalajski 
2015 – 2019 Bhutan, Paki-
stan, Kaszmir, Indie, Nepal.

Bartosz Malinowski 
w ciągu 5 lat przemierzył 
3600 km podążając naj-
wyższym i jednym z naj-
bardziej niezwykłych i 
różnorodnych łańcuchów 
górskich na świcie. Trasa 
Wielkiego Szlaku Himalaj-
skiego prowadziła przez 
Nepal, Indie, Kaszmir, Paki-
stan i Bhutan. W większo-
ści wypraw towarzyszyła 
mu Joanna Lipowczan. We 
dwójkę pokonali blisko sto 

wysokich przełęczy (6K, 5K 
i 4K), niezliczoną ilość rwą-
cych rzek i lodowców, a w 
namiocie spędzili ponad 
200 nocy. Wędrowali przez 
ośnieżone góry, błotniste 
dżungle, pustynie i lodow-
ce, śniegu, w deszczu i we 
mgle, w upale i w mrozie.

Pełna zwrotów akcji 
historia 4 wypraw w Hi-
malaje, to niezapomnia-
ne przygody, spotkania z 
gościnnymi i życzliwymi 
ludźmi, obcowanie z róż-
nymi kulturami, języka-
mi i religiami oraz niezwy-
kłymi, przepięknymi krajo-
brazami najwyższych gór 
świata. To również historia 
o niezwykłej pasji, wielkiej 
miłości do gór oraz sile i 
determinacji w dążeniu do 
celu. Głównym motywem 
prezentacji będą opowie-
ści z 2 ostatnich wypraw 
do Pakistanu i Bhutanu, 
ale nie zabraknie również 
wspomnień z wypraw do 
Nepalu, Indii i Kaszmiru.

Miejsca „Pocałuj i jedź” to 
odpowiedź na rosnące 
potrzeby wielu zamoj-

skich kierowców i ich pasażerów, 
które gwarantują częstą rotację 
samochodów i tym samym więk-
szą szansę na znalezienie miej-
sca do zatrzymania. Na ulicy Żda-
nowskiej w Zamościu realizowa-
ne są prace związane z budową 
właśnie takiej zatoki postojowej, 
a dotyczą bezpośrednio uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 7.

Znajdujący się na terenie 
szkoły parking jest obsługiwany 
przez jeden zjazd z ulicy Sienkie-
wicza. Powoduje to duże jego kor-
kowanie się w godzinach dowozu 
i odbioru dzieci ze szkoły. Zatoka 

„Pocałuj i jedź” w dużej mierze uła-
twi komunikację i poprawi bezpie-
czeństwo w pobliżu szkoły.

Jest to zadanie wybrane do 
realizacji w ramach budżetu oby-
watelskiego przez Mieszkańców 
osiedla Promyk.

W ramach prowadzonych prac 
zostanie przebudowany fragment 
chodnika przy ulicy Żdanowskiej 
oraz wybudowana zatoka posto-
jowa przeznaczona dla kierow-
ców, którzy przywożą swoje dzie-
ci do szkoły. Postój na zatoce bę-
dzie czasowo ograniczony tak, aby 
rodzic mógł „przybić z dzieciacz-
kiem piątkę”, dać buziaka i bez-
piecznie odprowadzić wzrokiem 
na teren szkoły.

Na jednej z zamojskich 
ulic pojawił się nietypo-
wy znak drogowy. Ma on 

ostrzegać kierowców przed spa-
dającym z drzew kasztanami.

- W 2019 roku miasto Zamość, 
przebudowując ulicę Kiepury w 
Zamościu, wybudowało w jej pa-
sie drogowym parking w okolicy 
Zamojskiego Domu Kultury. W je-
go pobliżu, na terenie należącym 
do ZDK, rosną kasztanowce, któ-
re w okresie jesiennym „zrzucają" 
swoje owoce. Stanowią one nie-
bezpieczeństwo dla parkujących 
tam kierowców.  - poinformował 
w komunikacie zamojski magi-
strat.

Spadające kasztany potrafią 
uszkodzić karoserię, a nawet wy-
bić szybę w samochodzie. W tro-
sce o bezpieczeństwo kierow-
ców korzystających w przedmio-
towych parkingów, których sa-
mochody narażone są na uszko-

dzenia spowodowane spadają-
cymi kasztanami, Zarząd Dróg 
Grodzkich w Zamościu oznako-
wał ulicę Kiepury znakiem „inne 
niebezpieczeństwa" z tabliczką 
o treści „Spadające kasztany na 
odcinku 200 m".
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Drewniana wystawaDrewniana wystawa

Michał Archanioł w renowacjiMichał Archanioł w renowacji

Kasztany, kasztany…Kasztany, kasztany…

Pod koniec września za-
kończą się prace przy re-
nowacji zabytkowej rzeź-

by św. Michała Archanioła.

Rokokowa rzeźba kamien-
na pochodzi z Bramy Szczebrze-
skiej, została wykonana około 
1771 - 72 przez braci Jana i Jaku-
ba Maucher na zlecenie ordyna-
tów zamojskich. W latach 1823-
25 wraz z drugą rzeźbą św. Flo-
riana zostały zdemontowane i 
przewiezione na tereny Nowej 

Osady, dzisiejsze Nowe Miasto, a 
dokładniej ulica Ogrodowa. Od 
stroju legionisty świętego Mi-
chała ulicę Ogrodową nazywa-
no niegdyś ulicą Rzymską.

Prace remontowe wykonu-
je zamojski konserwator – Łu-
kasz Bulewicz.

Po zakończonych pracach 
planowane jest posadowienie 
figury w okolicy Bramy Szcze-
brzeskiej.

W dniach 10-11 września 
2021 roku na hali teni-
sowej Ośrodka Sporu 

i Rekreacji w Zamościu odbyły się 
Mistrzostwa Krajowego Zrzesze-
nia LZS Młodzików w zapasach w 
stylu klasycznym.

W sobotę 11 września na zapa-
śniczej macie w Zamościu rozegra-
no Mistrzostwa Krajowego Zrzesze-
nia LZS Młodzików w zapasach w 
stylu klasycznym, które wyłoniły naj-
lepszych zawodników w młodzikach 
w dziesięciu kategoriach wagowych.

Uroczyste rozpoczęcie od-
było się o godzinie 9:00. Na roz-
poczęciu Mistrzostw Krajowego 
Zrzeszenia obecny był Piotr Orze-
chowski Dyrektor Wydziału Kultu-
ry i Sportu Urzędu Miasta Zamość. 
Medale, dyplomy oraz puchary za-

wodnikom wręczył Józef Poteru-
cha, Przewodniczący Wojewódz-
kiego Zrzeszenia LZS w Lublinie.

W zawodach wystartowali za-
wodnicy z 11 klubów. Klasyfikację 

drużynową wygrał MKS Cement 
Gryf (Chełm) przed MLKS AGROS 
(Żary) i JLKS OLIMP (Janów Lubel-
ski). 

■

Hotel Zamojski, Stowarzy-
szenie Kultura dla Zamo-
ścia oraz Zamojski Dom 

Kultury zapraszają na wystawę 
Zamojskiej Grupy Fotograficz-
nej pt. „Architektura Drewnia-
na”. Otwarcie wystawy odbędzie 
się 22 września o godz. 17.00 w 
Hotelu Zamojskim. Prace będzie 
można oglądać do końca paź-
dziernika.

Architektura drewniana jest 
najstarszą formą architekto-
niczną.  Do najstarszych zacho-
wanych zabytków architektu-
ry drewnianej w Polsce należą 
głównie świątynie i cerkwie.  Nie-

mal do XX wieku drewno stano-
wiło główny materiał budulco-
wy. Powstawały budynki miesz-
kalne, przemysłowe i obiekty sa-
kralne. Z czasów nowożytnych 
zachowały się również zabytki 
architektury świeckiej (ratusze, 
dwory, wille) oraz zabytki gospo-
darcze i przemysłowe. Część za-
bytków architektury drewnianej 
znajduje się również  w kilkuna-
stu  skansenach w Polsce. Są to 
zazwyczaj obiekty pochodzące z 
XVIII lub XIX wieku. 

Autorami pracy na wysta-
wie są: Tadeusz Adamczuk, Bog-
dan Cabaj, Mirosław Chmiel, Ja-

nusz Kapecki, Tomasz Kłębek, An-
na Monastyrska, Stanisław Orłow-
ski,  Alina Ostasz, Robert Rusinek, 
Katarzyna Sachajko, Waldemar 
Siatka, Henryk Szkutnik, Artur Wą-
sik i Mariusz Zub.



Znakomicie rozpoczęli przygodę z 
Ligą Centralną szczypiorniści Pa-
dwy Zamość! Podopieczni Marci-

na Czerwonki i Wiesława Puzi nie ulękli 
się renomowanego rywala i w Biskupcu 
pokonali Warmię Energę Olsztyn 23:21 
(10:11)!

Historyczną pierwszą bramkę na par-
kietach Ligii Centralnej rzucił nie kto in-
ny jak Szymon Fugiel! W jego ślady poszli 
wkrótce Hubert Obydź i Łukasz Szymań-
ski, który popisał się wkrętką godną po-
kazywania na całym handballowym świe-
cie. Po dziesięciu minutach Padwa prowa-
dziła 4:2, a ogromna w tym zasługa Ma-
teusza Gawrysia, który bronił z ogrom-
ną pewnością i wyczuciem. Po kwadran-
sie żółto-czerwoni wygrywali 6:3, będąc 
przede wszystkim zespołem lepszym w 
defensywie.

W kolejnych minutach gospodarze 
podkręcili jednak tempo rozegrania, a kil-
kukrotnie klasę pokazał Damian Diduk, 
wyprowadzając swych kolegów na takie 
pozycję, że bramki z nich zdobywałby na-
wet... Stevie Wonder. Warmia Energa ob-
jęła więc prowadzenie i do szatni schodzi-
ła z jednobramkową przewagą - 11:10. 

Nie wiemy, co działo się w szatni za-
mościan w przerwie i czy to prawda, że 

nasi gracze podjadają... surowe mięso, ale 
na drugą połowę wyszli tak zmobilizowa-
ni, jakby od ich postawy miały zależeć lo-
sy świata! Błyskawicznie do wyrównania 
doprowadził Gabriel Olichwiruk, po czym 
dwukrotnie próbkę nietuzinkowych umie-
jętności dał Tomasz Fugiel. Gorszy nie chciał 
być Patryk Dębiec, którego głośno z trybun 
dopingowała spora grupa fanów! Ze skrzy-
deł razili zaś rywali Paweł Puszkarski i Łu-
kasz Szymański. Padwa utrzymywała więc 
trzy- czterobramkową przewagę (36 min. 
12:15, 44 min. 15:19), grając odpowiedzialnie 
i dojrzale. Swoje dołożył również Krzysztof 
Kozłowski, broniąc rzut karny wykonywany 
przez Adriana Chełmińskiego!

Na 10 minut przed końcem wynik 
brzmiał 18:20, zamościanie wytrzyma-
li jednak ciśnienie, a kluczową interwen-
cją popisał się Hubert Obydź, z gibkością 
pantery niwecząc kontrę miejscowych. 
Żółto-czerwoni spokojnie więc dowieź-
li zwycięstwo do końca, zgarniając kom-
plet punktów.

Podsumowując, na grę Padwy pa-
trzyło się z przyjemnością, a nasi gracze 
mieli w sobie tyle energii, że przy bliż-
szym kontakcie z nimi... zapłonąłby nieje-
den konar. Warto zauważyć, że przez ca-
ły mecz świetnie funkcjonował nasz śro-
dek obrony kierowany przez Jakubę Kło-

dę i Radosława Pomiankiewicza. Smak Li-
gi Centralnej poczuł również Dawid Ski-
ba i nie mamy wątpliwości, że młodemu 
graczowi Padwy przypadnie on do gustu!

- Rywale mieli być bardzo groź-
nym zespołem i w pełni to potwierdzili. 
Znam na tyle swój zespół, że widziałem w 
oczach chłopaków, jak mocno byli zmo-
bilizowani. Przede wszystkim bardzo do-
brze broniliśmy, dzięki czemu łatwiej gra-
ło się bramkarzom. Do tego doszła doj-
rzałość w rozegraniu, szukanie gry druży-
nowej i cierpliwość. To właśnie był klucz 
do sukcesu - ocenił spotkanie trener Mar-
cin Czerwonka.  

- Po takim meczu muszę być zadowo-
lony! W końcu pokazaliśmy doświadcze-
nie i siłę zespołu. Nie popełnialiśmy głu-
pich błędów, graliśmy dokładnie i neutra-
lizowaliśmy mocne strony rywali. Musiało 
to przynieść powodzenie - powiedział ka-
pitan zamojskiej siódemki Szymon Fugiel.

W ramach drugiej kolejki Ligi Cen-
tralnej Padwa zagra w niedzielę o 18.00 
na wyjeździe z KPR Legionowo.

Warmia Energa Olsztyn - Padwa 
Zamość 21:23 (11:10)

Padwa: Gawryś, Kozłowski - T. Fugiel 
5, Puszkarski 3, Szymański 3, Olichwiruk 3, 

Sz. Fugiel 3, Dębiec 2, Obydź 2, Mehdiza-
deh 1, Bajwoluk 1, Pomiankiewicz, Skiba, 
Kłoda, Adamczuk, Mchawrab.

Kary: 10 minut - 12 minut.

Sędziowali: Lech Korda (Tczew), Syl-
wester Oponowicz (Gdański).

Przebieg meczu: 5 min. 0:2, 10 min. 
2:5, 15 min. 4:6, 20 min. 8:7, 25 min. 9:8, 
30 min. 11:10, 35 min. 11:14, 40 min. 14:16, 
45 min. 15:19, 50 min. 18:20, 55 min. 19:22, 
60 min. 21:23.

■

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Zwycięstwo z Energ(i)ą!Zwycięstwo z Energ(i)ą!

Otwarto nowe przedszkole integracyjneOtwarto nowe przedszkole integracyjne

Od 1 września 2021  przy ulicy 
Szczebrzeskiej 49a w  Zamo-
ściu  swoją działalność rozpo-

częło Przedszkole Integracyjne „Zia-
renko”. Jest to już druga placów-
ka w naszym mieście działająca pod 
tym szyldem. Pierwsza - Niepublicz-
ne Przedszkole i Żłobek „Ziarenko” z 
powodzeniem funkcjonuje od 2016 r. 
przy ulicy Lwowskiej 19.

Nowo otwarte przedszkole przy-
stosowane jest dla dzieci ze specjalny-
mi potrzebami.

-  Pomysł stworzenia takiego miejsca 
w Zamościu zrodził się z potrzeb naszej lo-

kalnej społeczności, w której funkcjonują i 
potrzebują wsparcia specjalistów dzieci z 
dysfunkcjami rozwojowymi. - mówi Mar-
ta Włodarczyk z Niepublicznego Przed-
szkola i Żłobka „Ziarenko”. -  Udało nam 
się pozyskać środki unijne na rok bezpłat-
nego pobytu  dla 36 dzieci 3-4 letnich, w 
tym 6 z niepełnosprawnościami. Zaada-
ptowaliśmy na potrzeby przedszkola lokal 
przy ul. Szczebrzeskiej, wyposażyliśmy go 
w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. 
Przy budynku powstał nowoczesny plac 
zabaw z nawierzchnią ze sztucznej tra-
wy, gdzie dzieci będą mogły spędzać mi-
ło czas. Dzięki unijnemu dofinansowaniu 
obejmiemy swoich wychowanków rów-

nież bezpłatnymi zajęciami dodatkowy-
mi, które pozwolą rozwinąć ich zaintere-
sowania i talenty.

Opiekę nad dziećmi w Przedszkolu 
Integracyjnym „Ziarenko” sprawuje wy-
kwalifikowana kadra pedagogiczna,  fi-
zjoterapeuta, logopeda, psycholog, do-
goterapeuta i nauczyciele ze specjalno-
ścią  oligofrenopedagogiki. W ramach 
pobytu dzieci w placówce, oprócz  za-
jęć objętych podstawą programową 
wychowania przedszkolnego, realizo-
wane są także zajęcia dodatkowe, m.in.: 
nauka tańca, judo, zajęcia teatralne, bi-
blioteczne czy dogoterapia.

W placówce zostały utworzone 
także profesjonalne sale terapeutycz-
ne wyposażone w nowoczesny, spe-
cjalistyczny sprzęt: Sala Doświadczania 
Świata, która rozwija wszystkie zmysły 
oraz Sala Integracji Sensorycznej do Te-
rapii SI, w której fizjoterapeuta pracuje 
z dziećmi.

Przedszkole Integracyjne 
„Ziarenko” dba również o zdro-
wie swoich wychowanków. 
Opiekę medyczną nad dziećmi rozto-
czyli specjaliści z Centrum Medyczne-
go Dermedica w Zamościu. Zarówno 
dzieci uczęszczające do przedszko-

la, jak i rodzice mogą korzystać z bez-
płatnych konsultacji pediatry, alergo-
loga, dermatologa, ortopedy, leka-
rza chorób zakaźnych i innych spe-
cjalistów.

Nowe przedszkole przy ul. Szcze-
brzeskiej dysponuje jeszcze ostatnimi 
wolnymi miejscami, dofinansowanymi 
ze środków UE. Warto więc pospieszyć 
się z zapisami. Szczegóły dotyczące re-
krutacji znajdują się na stronie www.zia-
renko.info  w zakładce „Przedszkole In-
tegracyjne ZIARENKO”.

■

http://www.ziarenko.info
http://www.ziarenko.info


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
Działka budowlana, ok. 7 ar, centrum 

Zamościa, uzbroj., garaż. Tel. 509 
945 093

Sprzedam mieszkanie 44m2, II piętro, 
Zamość. Tel. 663 177 571

Pole orne 0,82 ha, 3 kl. Bonit. W Roz-
łopach, cena wolnorynkowa. Tel. 693 

531 174

KUPIĘ 
Poszukuję działki w Szopinku do 80-100 

tys. Zł. Tel. 664 557 993 

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

WYNAJEM
45m2, 2 pokoje, ul. Lipska, Zamość. Tel. 

794 951604

Pokój 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

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:
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SPRZEDAM
Gwintowniki: M12, M12x1,25, M14, 

M16x1,5, M18x1, M20. Tel. 664 
454 930

Kanistry 20l., szafa 3-drzwiowa, ko-
siarka do trawy. Tel. 664 454 930

Telewizor “Toscalux” z 1968, telewiz-
or Sharp. Tel. 84 638 59 08

Drzewka orzecha włoskiego do 
sadzenia, dobra odmiana, 5zł. Tel. 

793 905 211

Lada chłodnicza, tanio. Tel. 608 
646 753

Okazja: witryna narożna (35x35), 
solidna wersalka, tanio. Tel. 608 

646 753

Kanapa 4-osobowa bez funkcji span-
ia+ fotel, nowe, jasny szary. Tel. 

605 554 777

Siatkę ogrodzeniową 50 m+ słupki i 
brama. Tel. 518 628 042

Sprzedam sadzonkę orzecha 
włoskiego 15 szt. Tel. 501 565 019

Silnik 4,5 kw,, 80 kg, 30m bieżących 
kabla na wózku. Tel. 793 905 211

Łóżeczko dziecięce, kanister 20l- 2 
szt., biurko. Tel. 664 454930

Robot kuchenny wieloczynnościo-
wy, sokowirówka|+ mikser. Tel. 

664 454930

Nokia 5310 z klawiaturą, stan ide-
alny, rok gwarancji, cena 160 zł do 

negocjacji. Tel. 505 635 746

Sprzedam obornik od koni, z trans-
portem. Tel. 665 225 697

Drzewka orzecha włoskiego, do 
sadzenia, dobra odmiana, 5 zł. Tel. 

793 905 211

Nowy 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

ZWIERZĘTA
Rodziny pszczele, Polanówka tel. 

607 413 029

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

KUPIĘ
Kupię palmę pokojową, mikrofalkę. 

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

INNE
Szukam wspólnika do robienia wędlin 

na potrzeby własne. Tel. 574 235 637

Kanapa 2-osobowa – oddam za dar-
mo. Tel. 600 790 097
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MIESZKANIE 
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MOŻE BYĆ  
DO REMONTU

PŁACĘ 
GOTÓWKĄ 
TELEFON:  

661 793 930

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Opona używana z Żuka 650x16, 
używana, c. 50 zł. Tel. 793 905 211

Kupię półkę do bagażnika do Opla 
Meriva. Tel. 790 532 060

Opony zimowe, kpl. 4 szt., Kleber 
185/65/R15, 6mm, 2017r., uż 3 

sezony, c. 400 zł/kpl. Tel. 727 736 614

Tanio sprzedam: kultywator, opie-
lacz 6 rzędowy do buraków, ob-

sypnik 3 rzędowy do ziemniaków, 
5-kołowa przetrząsaczo -zgrabiarka, 
cyrkularka z silnikiem i kablem, mły-
nek tzw. Polski. Tel. 537 996 979.

Audi A4 w bardzo dobrym sta-
nie, z małym przebiegiem sprze-

dam lub zamienię na mniejszy. Tel. 
504 130 405

Kupię półkę bagażnika do opla Me-
riva. Tel. 790 532 060

Sprzedam Fergusona 235, pług kul-
tywator, brony. Tel. 665 225 697

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

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 #38, 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 #36: „Słaby prąd rzeki ”, ufundował 
hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pani Halina Łuszczewska  
z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać do 28 września 2021 roku 

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

od 21.09 do 02.10.2021 r.

MODNY WYBÓR

79991 szt.

cena
bez 
karty

69991 szt.
cena z kartą

Kurtka da mska
roz. S-2XL 

roz. M-2XL,
m ix wzorów i ko lorów 
1 szt. 


