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TO MIEJSCE 
CZEKA 

NA CIEBIE!
TEL.: 730210777

Ciasta na zamówienie
Przygotowane  według tradycyjnych receptur 

i z naturalnych składników. Doskonałe 
na uroczystości prywatne i firmowe.

 
Katalog ciast dostępny w kawiarni Arabeska, 

ul. Bazyliańska 1.

www.arabeskakawiarnia.pl
tel.: 516 080 055

 fb.com/arabeskazamosc
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8 grudnia 2021 (środa), godz. 
17:30: Kabaret SMILE w progra-
mie „Tu i teraz”. Zamojski Dom 
Kultury, ul. Partyzantów 13, bile-
ty w cenie 70 i 80 zł do nabycia w 
kasie ZDK.

8 grudnia 2021 (środa), godz. 
17:00: Spotkanie podróżnicze z 
serii Palcem po mapie „Antypody 
– Australia, Nowa Zelandia, Papua 
Nowa Gwinea”. Gościem spotka-
nia będzie Michalina Kupper. Za-
mojski Dom Kultury, ul. Partyzan-
tów 13. Wstęp wolny.

10 grudnia 2021 – 30 stycznia 
2022: Poplenerowa wystawa ma-
larstwa „Spotkania w Krzemień-
cu” – 10-lecie plenerów krzemie-
nieckich. BWA – Galeria Zamojską, 
ul. Staszica 27.

11 grudnia 2021r. (sobota), 
godz. 12:00: „Europa u la la!” – 
Warsztat podróżnika dla dzieci w 
wieku 5+. Zamojski Dom Kultury, 
ul. Partyzantów 13.

11 grudnia 2021 (sobota), godzi-
na 17:00: Spotkanie podróżnicze z 

serii Palcem po mapie „Autostopem 
przez Azję”. Gościem spotkania bę-
dzie Sonia Bała. Zamojski Dom Kultu-
ry, ul. Partyzantów 13. Wstęp wolny.

11-12 grudnia 2021 (sobota, nie-
dziela): Jarmark Świąteczny 2021 
na Rynku Wielkim w Zamościu.

11 – 20 grudnia 2021: Skrzynka 
Poczty Polskiej na listy do Św. Mi-
kołaja, Rynek Wielki.

13 grudnia 2021 (poniedzia-
łek): Akcja „Choinki pod choinkę” 
od RMF FM, Rynek Wielki.

17 grudnia 2021 (piątek), godz. 
19:00: Koncert wigilijny „Namy-
słowiaków”. Usłyszymy tradycyj-
ne, znane, polskie kolędy i pasto-
rałki w opracowaniu m.in. Józe-
fa Przytuły. Sala koncertowa Or-
kiestry Symfonicznej ul. Party-
zantów 2.

18-19 grudnia 2021 (sobota, nie-
dziela): Jarmark Świąteczny 2021 
na Rynku Wielkim w Zamościu. 

19 grudnia 2021 (niedziela), 
godz. 16 - 19.00: Wigilia dla miesz-

kańców Zamościa i Zamojskie Ko-
lędowanie na Rynku Wielkim.

19 grudnia 2021 (niedziela): 
Słuchowisko „Gramy z gestem”, 
prowadzący Mariusz Kałamaga, 
wśród gwiazd zaproszonych bę-
dą m.in.: Radek Pazura, Dorota 
Chotecka, Anita Lipnicka (Varius 
Manx), Piotr Świerczewski. Rynek 
Wielki.

26 grudnia 2021 (niedziela): 
„Świąteczny Charytatywny Tur-
niej Piłkarski – Gramy dla Weroni-

ki!”, OSIR Zamość, ul. Królowej Ja-
dwigi.

31 grudnia 2021 (piątek)/1 
stycznia 2022 (sobota), start: 
godz. 20:00: Epickie Zakończenie 
Roku. Rynek Wielki w Zamościu.

6 stycznia 2022 r. (czwartek) – 
Orszak Trzech Króli ulicami miasta.

6 stycznia 2022 r., godz. 19:30: 
Koncert noworoczny Orkiestry Sym-
fonicznej im. Karola Namysłowskie-
go. Kościół oo. Franciszkanów.

Kalendarz najbliższych wydarzeń w ZamościuKalendarz najbliższych wydarzeń w Zamościu

Szpital bez bóluSzpital bez bólu

Ustawowa podwyżkaUstawowa podwyżka

Prezydent Andrzej Wnuk będzie te-
raz zarabiał znacznie więcej. Radni 
miejscy podczas listopadowej sesji 

(29.11) podjęli uchwałę w sprawie pod-
wyższenia wynagrodzenia prezydenta. 
Miesięczne pobory włodarza Zamościa 
wynosić będą teraz 18 240 zł brutto.

Radni byli zobligowani do zwiększe-
nia wynagrodzenia prezydenta ze wzglę-
du na zmiany w ustawie o wynagrodze-
niach samorządowców, parlamentarzy-
stów oraz władz RP. Według nowych prze-
pisów  wynagrodzenie minimalne na naj-
wyższych stanowiskach w samorządzie 
nie może być niższe niż 80 proc. maksy-
malnego wynagrodzenia określonego dla 
poszczególnych stanowisk w przepisach 
rozporządzenia w sprawie wynagradza-
nia pracowników samorządowych.

Projekt uchwały w sprawie zmiany 
wynagrodzenia Prezydenta Zamościa, 
złożyło dziewięciu radnych:  Piotr Błaże-
wicz, Jolanta Buryło, Jolanta Fugiel, Jan 
Wojciech Matwiejczuk, Maria Stręciwilk-
-Gościcka, Andrzej Szaptuśko, Marek Wa-

lewander i Monika Zawiślak. Zapropo-
nowali oni, by  wynagrodzenie zasadni-
cze prezydenta Zamościa wyniosło 9900 
zł, dodatek funkcyjny – 2 760 zł, a dodatek 
specjalny 30 proc. łącznie wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego, czy-
li 3 798 zł. Ponadto prezydentowi przysłu-
guje także dodatek za wieloletnią pracę 
w wysokości 18% wynagrodzenia, który 
wzrastać ma o 1% za każdy dalszy rok pra-
cy, maksymalnie do 20 proc. Łącznie da-
je to kwotę 18 240 zł brutto. To duża pod-
wyżka, bo dotychczas prezydent Zamo-
ścia zarabiał 10 840 zł brutto.

Radni miejscy przegłosowali podwyż-
kę dla prezydenta podczas listopadowej 
sesji. "Za" uchwałą było 16 radnych, "prze-
ciwko" zagłosowało dwóch: Janusz Kup-
czyk i Marek Kudela. Od głosu wstrzyma-
ła się Agnieszka Klimczuk. Nieobecni by-
li: Ireneusz Godzisz, Wiesław Nowakowski, 
Grzegorz Podgórski i Rafał Zwolak.

Wyższe wynagrodzenie prezydenta 
ma być wypłacone z wyrównaniem od 1 
sierpnia 2021.

Panie Ministrze, to już rok ustawy antyprzemoco-
wej, czy dobrze ocenia Pan jej funkcjonowanie? 

Bardzo dobrze. Jako twórca ustawy antyprzemoco-
wej mogę powiedzieć wprost, że ustawowe instrumenty 
spełniają w pełni swoje funkcje. Nie spoczywamy jednak 
na laurach i mimo ewidentnego sukcesu, ciągle opraco-
wujemy w Ministerstwie Sprawiedliwości nowe rozwią-
zania oraz staramy się, aby dobro ofiary przemocy by-
ło jak najlepiej, jak najskuteczniej chronione. Jak wska-
zują wyniki licznych analiz, wprowadzone ustawą anty-
przemocową regulacje, poprawiają sytuację osób do-
tkniętych przemocą poprzez natychmiastową izola-
cję od sprawcy przemocy. Ponadto przyczyniają się do 
ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie, a także stają 
się pomocne w ukształtowaniu prawidłowych relacji po-
między jej członkami, przy zachowaniu bezpieczeństwa 
i godności osób dotkniętych przemocą. Mam nadzie-
ję, że ustawa antyprzemocowa nadal będzie korzystnie 
kształtować prospołeczne postawy, dla których jakakol-
wiek przemoc jest wyłącznie zjawiskiem patologicznym, 
które należy bezwzględnie derogować z życia społecz-
nego. Ustawa antyprzemocowa to troska o los zwykłych 
Polaków, którzy padają ofiarą przemocy domowej.

Na czym polega fenomen tej ustawy, proszę przypo-
mnieć naszym czytelnikom. 

Fenomen polega przede wszystkim na tym, że usta-
wa efektywnie zapewnia bezpieczeństwo ofiarom prze-
mocy domowej. To możliwość szybkiego i skuteczne-
go odseparowania oprawcy od ofiary przy jednoczesnej 
gwarancji nienadużywania przez funkcjonariuszy Poli-
cji czy Żandarmerii Wojskowej tej kompetencji, stanowi 
wielki krok naprzód w ochronie tych bezbronnych, dla 
których poprzednie rządy, w tym m.in. koalicja PO-PSL 
nie zrobiły absolutnie nic. Fundamentalnym ogranicze-
niem nadużywania mechanizmów ustawy antyprzemo-
cowej są stosowne sankcje dla osoby, która fałszywie 
,,oskarża” członka swojej rodziny. Prawda jest taka, że 
ofiarą może być każdy. Dlatego nie może mieć miejsca 
sytuacja, że któryś członek rodziny pozbędzie się dru-
giego za pomocą fałszywego oskarżenia. Przypominam, 
że system ustawy antyprzemocowej, to nie tylko zmia-
ny legislacyjne, to także pomoc prawna, materialna, psy-
chologiczna świadczona przez ośrodki nieodpłatnej po-
mocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego oraz przez 
Fundusz Sprawiedliwości. Odwracamy dotychczaso-
wą perspektywę i skupiamy działania wokół ofiar, a nie 
przestępców. Resort cały czas ma na uwadze osoby do-
tknięte przemocą domową. Ustawa antyprzemocowa to 

ponadpartyjny mechanizm, co do którego powinna pa-
nować zgoda wśród wszystkich grup społecznych, or-
ganizacji czy instytucji, gdyż chyba jedyną stroną, która 
może być przeciwko tym rozwiązaniom są właśnie do-
mowi oprawcy krzywdzący domowników.

Czy wszystkie założenia Ministerstwa Sprawiedli-
wości zostały spełnione ? 

To, że ustawa spełnia swoją funkcję bardzo dobrze, 
nie oznacza, że już wszystko zostało w tym zakresie zro-
bione. W Ministerstwie Sprawiedliwości wciąż pracu-
jemy nad nowymi rozwiązaniami, które zagwarantu-
ją bezpieczeństwo ofiarom przemocy domowej w jesz-
cze większym stopniu. Obecnie projektujemy chociaż-
by rozwiązania w zakresie przeciwdziałania przestęp-
stwom o charakterze seksualnym skierowanym przeciw-
ko nieletnim. Zaś o sukcesie ustawy antyprzemocowej 
świadczą liczne statystyki. W okresie działania ustawy 
– w przeciągu roku – wydano 3200 zakazów i nakazów 
wobec sprawców przemocy,  z czego na samej  Lubel-
szczyźnie prawie 350. To pokazuje skalę naszego dzia-
łania. Zapewniliśmy bezpieczeństwo tysiącom polskich 
rodzin, gdyż w Ministerstwie Sprawiedliwości uważamy, 
że prawo nigdy nie może ustępować przed bezprawiem.

Czy Pan Minister podtrzymuje, że należy wypowie-
dzieć konwencję stambulską ?

Absolutnie tak. Konwencja Stambulska przede 
wszystkim nikogo nie chroni przed przemocą, a jedynie 
wprowadza genderową nowomowę, co więcej jest nie-
zgodna z polską Konstytucją. Tym samym, to nie kwestia 
poglądów a oczywistej konieczności. Konwencja widzi 
przyczyny przemocy w tradycji, w rodzinie, w konserwa-
tyzmie. To niewysłowiony absurd promujący antywarto-
ści. Nie może być na to zgody ze strony polskiego Rzą-
du. Konwencja wręcz wprowadza nihilizm obyczajowy, 
kulturowy pod płaszczykiem przepisów prawnych. Dla-
tego uważam, podobnie jak całe środowisko Solidarnej 
Polski, że Konwencja jest na tyle szkodliwa, że powinna 
zostać po prostu wypowiedziana na gruncie prawa mię-
dzynarodowego. Każde działanie, które do tego dopro-
wadzi, to krok w dobrą stronę. To nasza, opracowana w 
Ministerstwie Sprawiedliwości, ustawa antyprzemoco-
wa stanowi prawdziwy przełom w ochronie ofiar prze-
mocy domowej, przełom skuteczny i efektywny. Kon-
wencja stambulska natomiast to pusta, szkodliwa dekla-
racja, której bronią wyłącznie lewaccy fanatycy nie ma-
jący o skutecznej walce z przemocą żadnego, podkre-
ślam żadnego, pojęcia.

Rok ustawy antyprzemocowej  Rok ustawy antyprzemocowej  
- podsumowuje wiceminister sprawiedliwości- podsumowuje wiceminister sprawiedliwości

22 listopada 2021r. Zamojski Szpital 
Niepubliczny Sp. z o .o na posiedze-
niu Komisji Certyfikacyjnej Polskie-

go Towarzystwo Badania Bólu w Krakowie 
uzyskał potwierdzenie, że spełnia wymaga-
ne kryteria leczenia bólu pooperacyjnego i 
przewlekłego i tym samym otrzymał certy-
fikat „Szpital bez bólu” na kolejne 3 lata.

Realizacja standardów uśmierzania bó-
lu pooperacyjnego według kryteriów opra-
cowanych przez Polskie Towarzystwo Bada-
nia Bólu rozpoczęła się w Zamojskim Szpitalu 
Niepublicznym Sp. z o.o. w 2015 roku.

W 2018 roku, zgodnie z nowelizacją usta-
wy o prawach pacjenta, standardy leczenia 
bólu związanego z chorobą podstawową 
zostały wprowadzone również do oddzia-
łów  zachowawczych, a ich właściwa realiza-
cja została po raz drugi potwierdzona certyfi-
katem „Szpital bez Bólu”.

Kolejny Certyfikat, przyznany po raz trze-
ci przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu 
potwierdza, że szpital przestrzega wprowa-
dzonych standardów, wierząc że przekłada 
się to na podniesienie satysfakcji pacjenta z 
całego procesu leczenia.

Każdy pacjent leczony w Zamojskim 
Szpitalu Niepublicznym ma możliwość doko-

nania oceny jakości opieki również tej doty-
czącej uśmierzania bólu, biorąc udział  w ba-
daniu ankietowym realizowanym przez Cen-
trum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia.

Ankieta jest dostępna poprzez :
• stronę internetową: www.cmj.org.

pl/ankiety/zsn
• link do adresu dostępny na stronie 

internetowej szpitala
• za pomocą telefonu komórkowego 

po zeskanowaniu kodu QR na stro-
nie internetowej szpitala

http://www.cmj.org.pl/ankiety/zsn
http://www.cmj.org.pl/ankiety/zsn
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Otwarto obwodnicę TomaszowaOtwarto obwodnicę Tomaszowa
Kierowcy mogą już korzystać z 

pierwszej jezdni obwodnicy To-
maszowa Lubelskiego w ciągu 

drogi ekspresowej S17.

 W  poniedziałek (29.11) 
otwarta dla ruchu została lewa nitka 
obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. 
Kierowcy mają do dyspozycji ok. 9,6 km 
nowej drogi, po jednym pasie w każ-
dym kierunku.

Obwodnica przebiega po wschod-
niej stronie  Tomaszowa Lubelskiego. 
Dzięki niej  odetchną mieszkańcy mia-
sta. Pierwsza nitka przejmie ruch tran-
zytowy, w tym m. in. ciężarówki jadą-
ce w kierunku Hrebennego czy  Za-
mościa,  a także  część ruchu lokalne-
go. Zgodnie z ostatnim badaniem w 
ramach Generalnego Pomiaru Ru-
chu 2020/21, przez Tomaszów Lubelski 
przejeżdża ok. 18 tys. pojazdów w cią-
gu doby.

- Z oddawaną do ruchu obwodni-
cą Tomaszowa Lubelskiego, od począt-
ku roku udostępniliśmy kierowcom 18 
odcinków nowych dróg o łącznej dłu-
gości  nieco  ponad 192 km.  To nie ko-
niec dobrych wiadomości dla kierow-
ców. Do końca roku udostępnimy  ko-
lejne odcinki  również w innych woje-

wództwach  - mówił podczas uroczy-
stości Tomasz Żuchowski, p.o. General-
nego Dyrektora Dróg Krajowych i Au-
tostrad.

Ze względu na prowadzone pra-
ce przy budowie drugiej (prawej) jezd-
ni, na obwodnicy obowiązywać będzie 
ograniczenie prędkości do 70 km/h, na-
tomiast na odcinku kilkuset metrów, w 
rejonie Kolonii  Łaszczówka i wiaduktu 
w ciągu ul. Tomaszowskiej, gdzie jest 
wyjazd i wjazd na budowę, do 40 km/h. 
Kierowcy proszeni są o ostrożną jazdę i 
stosowanie się do tymczasowego ozna-
kowania.

Budowa obwodnicy rozpoczęła się 
wiosną 2019 r. Jesienią 2020 r. GDDKiA 
podpisała z wykonawcą aneks do umo-
wy, którego przedmiotem jest  budo-
wa drugiej nitki obwodnicy. Według 
planów, prace te zakończą się w ostat-
nim kwartale 2022 r.  Pierwotnie bu-
dowa drugiej jezdni  planowana była 
na lata 2025-2026, a podpisanie aneksu 
z obecnym wykonawcą pozwoli przy-
spieszyć  udostępnienie pełnego prze-
kroju trasy o co najmniej trzy lata.

W  ramach inwestycji  powstało  14 
obiektów inżynierskich, w tym sześć 
wiaduktów pełniących dodatkowo 
funkcję przejść  dla zwierząt średnich i 

małych, drogi do obsługi ruchu lokal-
nego oraz  urządzenia ochrony środo-
wiska. Wybudowane również zostały 
dwa węzły drogowe: Tomaszów Lubel-
ski Północ na skrzyżowaniu z drogą wo-
jewódzką nr 850 i węzeł Tomaszów Lu-
belski Południe na włączeniu do DK17.

• Długość obwodnicy - ok. 9,6 km
• Długość drugiej jezdni między wę-

złami - ok. 5,4 km
• Koszt budowy dwóch jezdni 

(wraz z pracami przygotowawczy-
mi, wykupem gruntów i nadzo-
rem) - ok. 365 mln zł

• Koszt budowy drugiej jezdni (wraz 
z pracami przygotowawczymi  i 
nadzorem) - ok. 77 mln zł

• Dofinansowanie z UE (Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środo-
wisko) - ok. 140 mln zł

Początek grudnia to czas, gdy Za-
mość przybiera świąteczne sza-
ty. Nie inaczej będzie w tym roku. 

Na  Rynku Wielkim można już zobaczyć 
wiele świetlnych nowości urokliwych ilu-
minacji, które zapraszają na świąteczny 
spacer w gronie rodzinnym. 

Tej zimy, z dekoracji przed zamojskim 
ratuszem ucieszą się z pewnością najmłod-
si. Z myślą o nich na płycie Rynku Wielkie-
go stanął prawie 4 metrowy wesoły miś w 
czerwonej czapce Mikołaja. – Zdjęcie z tą 
świąteczną ozdobą to obowiązkowy punkt 
podczas każdej wizyty na Rynku –mó-
wi Karol Bas z firmy Multidekor, która od 
wielu lat projektuje i dostarcza miastu ilu-
minacje. Władze miasta chcą, aby zamoj-
ski miś posiadał imię, dlatego liczą na kre-
atywność mieszkańców.

Na  uwagę zasługują również dwa 
piękne, ponad  5-metrowe anioły, które 
strzegą świątecznej atmosfery w Zamo-
ściu. Wybierając się na spacer na Rynek, 
pamiętajmy o naładowanych telefonach i 
zabraniu aparatów. Każdy z mieszkańców i 
odwiedzających miasto gości będzie mógł 
zrobić tutaj pamiątkowe zdjęcie ze świetl-
nymi skrzydłami.

Na  Rynku  Wielkim  zakwitną  rów-
nież  zimowe  kwiaty. To ciekawe instala-
cje świetlne, które na myśl przywołują zi-
mową scenerię Zamojszczyzny. Warto 

też przyjrzeć się bliżej dekoracjom, które 
ozdobią latarnie miejskie. Przypominające 
lilie ozdoby, podobnie jak gwiazdy, pięknie 
podkreślą magię świąt w mieście.

Nie  ma świąt bez pięknej choinki i 
bombek. Dlatego obok znanego i lubiane-
go, 10-metrowego drzewka świąteczne-
go, Rynek Wielki ozdabia również ogrom-
na, niemal 5-metrowa, bombka świetlna z 
interesującym ornamentem, która zachę-
ca do wejścia do środka.

-  Gdy  nacieszymy  się  spacerem,  war-
to  na  zakończenie  pięknych  chwil  ra-
zem  zrobić wspólne grupowe zdjęcie w 
wielkiej fotoramce z Ratuszem i kamieni-
cami w tle – mówi Barbara Godziszewska 
dyrektor Wydziału Turystyki i Promocji UM 
w Zamościu.

Tegoroczna iluminacja Zamościa za-
skakuje  pozytywnie.  Każdy mieszkaniec 
Zamościa znajdzie tutaj coś miłego, co 
sprawi wiele radości i frajdy. Święta to bo-
wiem czas rodzinny radosny – mówi Karol 
Bas z Multidekor.

Świąteczna iluminacja naszego mia-
sta to już tradycja. Zależy nam, aby miesz-
kańcy Zamościa i turyści poczuli w okre-
sie świątecznym odrobinę magii, radości i 
przede wszystkim nadziei na lepszy Nowy 
Rok. – mówi prezydent miasta Zamość An-
drzej Wnuk.

25 listopada Miasto Zamość odebrało inwestycję po-
legającą na budowie ulicy Tadeusza Sygietyńskiego. 

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię uli-
cy z kostki oraz kanalizację deszczową, sanitarną, ka-
nał technologiczny i wymiany opraw oświetlenia ulicz-
nego.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Transpor-
towo-Usługowe „MAWEX” Ewa Matwiejczuk, ul. Lucja-
na Rydla 21 z Zamościa. Całkowita wartość inwestycji 
wynosi 312 843,86 zł (brutto).

Serce uratowaneSerce uratowane
Operację na oddziale Kar-
diologii Samodzielnego Pu-
blicznego Szpitala Woje-
wódzkiego im. Jana Pawła 
II w Zamościu pod kierow-
nictwem dr. n. med. Mar-
ka Styczkiewicza i przy nie-
ocenionej pomocy dr Felixa 
Woitek z Drezna przeprowa-
dzili lekarze Dariusz Plewik i 

Sebastian Raczkiewicz. Pa-
cjentka z niereagującymi na 
żadne dotychczasowe le-
czenie bólami wieńcowymi 
otrzymała wyjątkową po-
moc. Zabieg tego typu, sto-
sowany dotychczas głów-
nie w najlepszych klinikach 
w Europie, był jedyną szan-
są na poprawę.

Świąteczne iluminacje na RynkuŚwiąteczne iluminacje na Rynku

W tym roku Zamość znalazł się na liście miast, 
które wezmą udział w corocznej akcji „Choin-
ki pod choinkę”, organizowanej przez radio 
RMF FM.

Jak poinformował zamojski magistrat - 
świąteczny konwój Radia RMF FM odwiedzi 
Zamość w poniedziałek, 13 grudnia. Miesz-
kańcy Zamościa będą mogli otrzymać darmo-
we drzewko świąteczne. Rozdawaniu choinek 
zwykle towarzyszy też moc atrakcji, konkur-
sów i zabaw.
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Wigilia dla mieszkańcówWigilia dla mieszkańców

W niedzielę, 19 grudnia 2021r. 
na zamojskim rynku po raz 
kolejny odbędzie się wspól-

na Wigilia dla wszystkich mieszkań-
ców miasta. 

Na corocznym wigilijnym spotka-
niu, zamościanie mogą spędzić wspól-
nie czas, spróbować tradycyjnych wi-
gilijnych potraw przygotowanych 
przez  zamojskich restauratorów, pie-
karzy i cukierników, podzielić się opłat-
kiem oraz wysłuchać koncertu kolęd.
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Na ścianie w Mazagranie - Henryk SzkutnikNa ścianie w Mazagranie - Henryk Szkutnik

Gramy dla WeronikiGramy dla Weroniki

Kiermasz prac uczniów PlastykaKiermasz prac uczniów Plastyka

W ostatnim czasie zamojska kawia-
renka artystyczna „Mazagran”, usytu-
owana niemal w centrum Zespołu Staro-
miejskiego, wybiera do swojej małej ga-
lerii wystawy tematyczne i powoli przy-
zwyczaja nas do tradycji oglądania sztu-
ki przy dobrej kawie. Ekspozycja listopa-
dowa skłaniała nas do refleksji, a ta gru-
dniowa – z uwagi na rozpoczęty, rado-
sny bożonarodzeniowy czas – z pewno-
ścią nacieszy oko patrzącego, mimo że 
na obrazach nie ma ani choinek, ani Mi-
kołajów. Jest radość osiągnięta za pomo-
cą istnej eksplozji kolorów, dzięki którym 
malarstwo zamojskiego twórcy jest łatwo 
rozpoznawalne. Henryk Szkutnik jest od 
przeszło 40 lat nieodzowną częścią na-
szego pejzażu. W „Mazagranie” miał już 
kiedyś swoją wystawę. To właśnie ekspo-
zycja kilku jego prac zainicjowała - przed 
czterema laty - działalność tej nietypo-
wej galerii. Kolejny mały pokaz  obrazów 
artysty – na przełomie grudnia i stycz-
nia – rozpocznie jubileuszowy – piąty rok 
prezentowania sztuki „przy chałwie i ka-
wie”. W kwietniu 2022 „Mazagran” ukoń-
czy pięć lat. Przez ten czas niewielka ka-
wiarniana ściana blisko pięćdziesiąt razy 
służyła ekspozycji prac o różnorodnej te-
matyce. Różnorodna i wciąż wzbogaca-
na – podobnie jak ta „wystawowa prze-
strzeń” – jest oferta artystycznej kafejki. 
W świątecznym czasie, oprócz kawy, któ-
ra ma swych stałych smakoszy, pojawi się 
grzaniec, a w każdy zimowy piątek będzie 
można przyjść tu na „szachowy wieczór” 
i przy okazji podziwiać obrazy Henryka 
Szkutnika, który w środowisku zamojskim 
(i nie tylko) jest dobrze znany.

Największa prezentacja malarstwa 
tego artysty odbyła się  w 2016 roku, w 
zamojskiej Galerii BWA -  w związku z ju-
bileuszem 40-lecia pracy twórczej. Te-
raz, do tej niewielkiej ekspozycji, Szkut-
nik wybrał trzy obrazy będące swoistym 
skrótem jego twórczości, którą wielu ko-
jarzy nadal z „Kolorowymi jarmarkami”. O 
Henryku i jego sztuce sporo już powie-
dziano (pisali specjaliści tacy jak Adam 
Kulik czy Lechosław Lameński), są wywia-
dy z artystą w lokalnych mediach  – dość 
obszerną jest jego artystyczna biografia, 
do której ja także kiedyś dorzuciłam parę 
słów. Wszyscy stwierdzają niemal zgod-
nie, że obrazy sprawiają radość tym, któ-
rzy je oglądają – wywołują uśmiech, któ-
rym reagujemy na dowcip ukryty w ty-
tule, odnoszący się do treści płótna. Ar-
tysta mówi (z przymrużeniem oka), że 
wśród fanów jego twórczości sporo jest 

tych, którzy nie patrzą na malarską formę 
(nie zwracają uwagi na duży format dzie-
ła) i cenią go najbardziej właśnie za tytuły. 
Obrazy nie zmuszają do poważnych inte-
lektualnych spekulacji, bo narracja ogra-
niczona jest do minimum, a kompozycja, 
często w bliskim planie, umożliwia bez-
pośredni kontakt z bohaterami obrazów, 
którymi są ludzie i zwierzęta. Świat kre-
owany przez artystę gwarantuje nam do-
brą zabawę. Harmonia kolorów dopełnia-
jących sprawia, że w tej pogodnej rzeczy-
wistości czujemy się nadzwyczaj dobrze.

Przypomnę kilka faktów z życiory-
su artysty, którego z powodzeniem mo-
żemy nazwać „mistrzem żywej kolory-
styki”. Szkutnik urodził się w Lubartowie, 
jest absolwentem lubelskiego PLSP i Wy-
działu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu. Na przeło-
mie lat siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych ubiegłego wieku pracował w za-
mojskim PLSP jako nauczyciel przedmio-
tów artystycznych, a od lat dziewięćdzie-
siątych do emerytury u progu XXI wie-
ku - w Muzeum Zamojskim w Zamościu, 
gdzie zajmował się fotografią. Cały czas 
maluje i fotografuje (jest członkiem Za-
mojskiej Grupy Fotograficznej). Ma na 
koncie sporo zbiorowych i indywidual-
nych wystaw swojego malarstwa. Jest 
niezwykle popularny na zamojsko-lubel-
skim rynku sztuki – jak zaznaczył profe-
sor Lechosław Lameński – ale nie dba o 
to, aby pokazywać się częściej gdzieś da-
lej, co wynika z jego skromności i samo-
krytycyzmu. Szkutnik jest zwyczajnie 
nasz, a jego twórczość – jak określił ją kie-
dyś Adam Kulik – po prostu „samoswoja”. 

Cenię to malarstwo za nieustanną 
świeżość i autentyczność. Gdyby nale-
żało wskazać historyczne  pierwowzory, 
to na pewno można  byłoby odwołać się 
do malarstwa spod znaku francuskich fo-
wistów czy niemieckich ekspresjonistów. 
Dla obu tych tendencji głównym środ-
kiem artystycznego wyrazu był kolor. Ob-
razy – zwłaszcza z kręgu Nowych Dzikich 
(ekspresjonistów końca XX wieku) – by-
ły malowane gwałtownie, ostrymi kolo-
rami, czasem o wręcz zgrzytliwych zesta-
wieniach. Były często antyestetyczne, ale 
tej cechy nie możemy na szczęście przy-
pisać płótnom Szkutnika, choć można 
mu zarzucić niedbałość rysunku operują-
cego ekspresyjną linią. To celowy zabieg, 
bo trudno wyobrazić sobie misterną linię 
przy uproszczonej formie wyznaczonej 

przez mocną plamę intensywnych, do-
pełniających barw.

Istota malarstwa Szkutnika leży nie 
tylko w formie. Jest ona przecież nośni-
kiem określonych treści, które sugerują 
nam tytuły będące dowcipną grą słow-

ną opartą na podobieństwie czy wielo-
znaczności skojarzeń. Wystarczy spojrzeć 
na „Kuropadwę”, której motywem pierw-
szoplanowym jest strażnik miejski wi-
dziany z „żabiej perspektywy”, a właści-
wie z perspektywy stworzeń, - kota i ku-

ry, które są tu bohaterami drugiego pla-
nu. Mimo zamiłowania artysty do poka-
zywania zwierząt (zwłaszcza domowych) 
i ptactwa „Stawonogi”nie są „zwierzęta-
mi” o typowych odnóżach podzielonych 
na człony, a „Kura ziemska” zwyczajnie 
przypomina globus. Sytuacje zaobser-
wowane artysta przepuszcza przez filtr 
swej bogatej wyobraźni, pokazując świat 
w trochę skrzywionym zwierciadle, z re-
porterskim zmysłem, z puentą, choć nie 
zawsze z przysłowiową kropką nad „i”.

Szkutnik obraca się zwykle wokół 
tych samych motywów – wieś, przyroda, 
zwierzęta, pejzaż… i oczywiście Zamość. 
Z krajobrazu miasta wybiera znane mo-
tywy – podwórka pełne kotów albo roz-
ległą panoramę z zabytkową architektu-
rą w tle potraktowaną syntetycznie, bo 
najważniejszy jest motyw pierwszopla-
nowy – drzewo z „Dudkami światowego 
dziedzictwa”.

Zastanawiam się, jakie obrazy po-
winien wybrać artysta na tę grudnio-
wą „mazagranową” prezentację, by by-
ła w nich choć namiastka zimy. U artysty, 
dla którego kolor staje się obsesją, trud-
no znaleźć neutralne barwy. Są jednak 
płótna nieco „wyciszone” jak na przykład 
„Wiosenne odloty Mikołajów”. Można by-
łoby je teraz pokazać gdyby nie fakt, że te 
dopiero  rozpoczynają swoją aktywność. 
Mikołaje Szkutnika, u progu wiosny, to-
czą walkę z bocianami tworząc istny ka-
rambol, w którym na niebieskim tle nie-
ba czerwień splata się z bielą. „Trzy kolo-
ry” to zagadkowy tytuł obrazu, na którym 
czarne wrony usiadły na nieco zszarza-
łym tle wokół błękitnego jeziora. Płótna 
nie wywołują jednak tak radosnego na-
stroju jak te o zróżnicowanej i intensyw-
nej kolorystyce, co uzasadnia wybór ob-
razów na ten grudniowy pokaz. Jeśli ktoś 
jednak nadal będzie poszukiwał zimy to 
polecam „Tęsknotę za latem”, którą arty-
sta wyraził poprzez kolorowe ule umiesz-
czone na błękitnym śniegu.

Zachęcam do obcowania z płótnami 
Szkutnika, który tworząc z dala od mod-
nych awangardowych trendów, dostar-
cza nam wielu estetycznych wrażeń, po-
zwala oderwać się od szarości życia i spoj-
rzeć na nie z humorem, uśmiechając się z 
lekką ironią.

Izabela Winiewicz-Cybulska 
Fotografie z Facebooka – za zgodą artysty 

(Zimowy Plener w Zamo-
ściu 2019 –  fot. Anna Jawor)

Rada Rodziców przy Państwowym Li-
ceum Sztuk Plastycznych w Zamościu za-
prasza w dniach 5-7 grudnia 2021 r. na Kier-
masz Prac Uczniowskich.

Kiermasz odbędzie się w budynku szko-
ły przy ul. Pereca 17 w godz. 10.00-14.00.

W imieniu organizatorów - serdecznie 
zapraszamy.

Stowarzyszenie Dawcy Uśmie-
chu – Smile Donors wraz ze 
Stowarzyszeniem Zamojskie 

Centrum Wolontariatu organizu-
ją „Świąteczny Charytatywny Tur-
niej Piłkarski – „Gramy dla Weroni-
ki”. Turniej odbędzie się 26 grudnia 
2021 r. na hali OSIR w Zamościu ul. 
Królowej Jadwigi 8. 

Środki zebrane podczas rozgry-
wek zostaną przekazane na leczenie 
i rehabilitację kilkumiesięcznej We-
roniki Płońskiej, która ma zespół Do-
wna (Trisomia 21), wrodzoną wadę 
serca, obecnie jest po jednej operacji 
przegrody ubytku przegrodowo-ko-
morowego i rekonstrukcji zastawki. 
W przyszłości być może czeka ją ko-

lejna operacja jak i kosztowna reha-
bilitacja. Weronika jest podopieczną 
Fundacji Serca dla Maluszka z Bielsko-
-Białej. Rodzina w której wychowuje 
się Weronika żyje w bardzo skrom-
nych warunkach.

Nowy Kurier Zamojski jest patro-
nem medialnym wydarzenia. Zachę-
camy do przybycia i pomagania!



Jubileuszowa Gala z odznaczeniamiJubileuszowa Gala z odznaczeniami
Otwarcie nowej filii bibliotecznej, 

uroczysta gala,  wręczenie na-
gród i wyróżnień. Tak w minio-

ną środę (1.12) świętowano  jubileusz 
100-lecia Książnicy Zamojskiej. 

Swoje okrągłe urodziny Biblioteka 
Publiczna w Zamościu celebrowała przez 
cały rok. Z tej okazji odbywały się liczne 
wydarzenia popularyzujące czytanie i li-
teraturę, m.in. "Czytanie Leśmiana", "Za-
mojski Festiwal Książki" czy akcja "Naro-
dowego Czytania".  Zwieńczeniem ob-
chodów jubileuszu było oficjalne otwar-
cie nowej siedziby Filii Bibliotecznej nr 6 
oraz uroczysta gala w Zamojskim Domu 
Kultury. Uroczystości zorganizowano 1 
grudnia 2021r.

W wydarzeniu udział wzięli m. in. Wi-
cewojewoda Lubelski Bolesław Gzik, Mar-
szałek Województwa Lubelskiego Michał 
Mulawa, Prezydent Zamościa Andrzej 
Wnuk, Sekretarz Powiatu Zamojskiego 
Mariusz Zając, Wiceprzewodniczący Ra-
dy Miasta Zamość Jan Wojciech Matwiej-
czuk.

Nowa siedziba Filii nr 6 znajduje się 
na Osiedlu Karolówka przy ul. Bolesława 
Prusa 2. Lokal został zmodernizowany w 
ramach dwuletniego projektu współfi-
nansowanego przez Ministerstwo Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
oraz Miasto Zamość pn. „Biblioteka w no-
wej przestrzeni – adaptacja i moderniza-
cja”. Filia, obsługująca około 4 500 miesz-
kańców zyskała nowocześnie urządzony 
i wyposażony lokal. Koszt inwestycji wy-
niósł ponad 800 tysięcy złotych. Na pa-
miątkę obchodów Jubileuszu w ścianę 
nowej siedziby Filii nr 6 wmurowano kap-
sułę czasu, która otwarta zostanie za 70 
lat.

Dalsza część wydarzenia, podsumo-
wująca całoroczny cykl obchodów jubile-
uszowych, odbyła się w Zamojskim Domu 
Kultury. Zgromadzeni wysłuchali krótkiej 
opowieści o bibliotece, wystąpień oko-
licznościowych Dyrektora Biblioteki Pio-
tra Bartnika, oraz osób patronujących ob-
chodom jubileuszowym i zaproszonych 
gości. Następnie odbyło się wręczenie 
odznaczeń i wyróżnień oraz koncert Łu-
kasza Jemioły z zespołem.

Odznaczenia i wyróżnienia wręczo-
ne podczas Jubileuszu 100-lecia Książni-
cy Zamojskiej.

Krzyż Zasługi

Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej nadał Krzyże Zasługi osobom zasłu-
żonym w służbie Państwu i społeczeń-
stwu. Uroczystego wręczenia odznaczeń 
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy dokonał Bolesław 
Gzik Wicewojewoda Lubelski. 

Na podstawie art. 138 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o 
orderach i odznaczeniach postanowie-
niami Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej za zasługi w działalności na rzecz 
rozwoju czytelnictwa i bibliotekarstwa 
Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczone 
zostały: Halina Zielińska i Danuta Zwo-
lińska.

Medal „Zasłużony Kul-
turze Gloria Artis”

Na podstawie ustawy o organizo-
waniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej Postanowieniami Wiceprezesa Ra-
dy Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego Pana prof. Piotra Gliń-
skiego w dowód uznania działalności na 
rzecz upowszechniania i krzewienia pol-
skiej kultury Medalem Srebrnym Zasłu-
żony Kulturze Gloria Artis uhonorowa-
na została, na wniosek Marszałka Woje-
wództwa Lubelskiego, Książnica Zamoj-
ska im. Stanisława Kostki Zamoyskie-
go w Zamościu.

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”

Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego pan prof. Piotr Gliński, na wnio-
sek dyrektora Książnicy Zamojskiej Książ-
nicy Zamojskiej, odznaką „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej” uhonorował: Janinę Gą-
siorowską, (za upowszechnianie kultury 
i wieloletnią współpracę z zamojską bi-
blioteką oraz bibliotekarzy i pracowni-
ków Książnicy Zamojskiej), Barbarę Gra-
bowską, Danutę Kowal, Bernardynę 
Kowalczyk, Teresę Król, Renatę Micha-
lik, Jerzego Malickiego, Renatę Ożgo, 
Agnieszkę Szewczuk, Annę Wróbel.

Odznaka "Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej" ustanowiona została rozporządze-
niem Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego z dnia 4 sierpnia 2005 roku. 
Odznakę nadaje się osobom wyróżniają-
cym się w tworzeniu, upowszechnianiu i 
ochronie kultury.

Medal Wojewody Lubelskiego

Wojewoda Lubelski Pan Lech Spraw-
ka nadał okolicznościowy dyplom uzna-
nia z Medalem Wojewody Lubelskiego 
dla Książnicy Zamojskiej im. Stanisła-
wa Kostki Zamoyskiego w Zamościu z 
okazji jubileuszu 100-lecia działalności.

Odznaka „Zasłużony dla Wojewódz-
twa Lubelskiego”

Na podstawie art. 41 ustawy o samo-
rządzie województwa oraz uchwały Sej-
miku Województwa Lubelskiego w spra-
wie ustanowienia odznaki honorowej 
„Zasłużony dla Województwa Lubelskie-
go” oraz zasad i trybu jej nadawania Za-
rząd Województwa Lubelskiego pod-

jął uchwałę o nadaniu Odznaki Honoro-
wej „Zasłużony dla Województwa Lubel-
skiego”: Książnicy Zamojskiej im. Sta-
nisława Kostki Zamoyskiego w Zamo-
ściu oraz Bogdanowi Szykule, wielolet-
niemu kierownikowi Biblioteki Publicznej 
Gminy Łabunie.

Odznakę honorową „Zasłużony dla 
Województwa Lubelskiego” ustanowio-
no decyzją Sejmiku Województwa Lubel-
skiego 24 kwietnia 2006 roku. Odznaka 
jest zaszczytnym, honorowym wyróżnie-
niem, które nadaje się za całokształt dzia-
łalności zawodowej i społecznej lub reali-
zację zadań na rzecz Województwa Lu-
belskiego, które znacząco przyczyniły się 
do gospodarczego, kulturalnego i spo-
łecznego rozwoju.

Medale Pamiątkowe Województwa 
Lubelskiego 

Na podstawie art. 41 ustawy o samo-
rządzie województwa oraz uchwały Sej-
miku Województwa Lubelskiego w spra-
wie ustanowienia insygniów i symbo-
li samorządowych Województwa Lubel-
skiego oraz zasad używania i stosowa-
nia, Zarząd Województwa Lubelskiego 
podjął uchwałę o wyróżnieniu Medalem 
Pamiątkowym Województwa Lubelskie-
go: Anny Kalniuk oraz Danuty Zwoliń-
skiej. Grawerton okolicznościowy za wie-
loletnią, pełną pasji i zaangażowania pra-
cę na rzecz upowszechniania kultury sło-
wa wśród lokalnej społeczności otrzyma-
ła Renata Ożgo. 

Nagrody Kulturalne Województwa Lu-
belskiego

Zarząd Województwa Lubelskiego, 
na wniosek dyrektora Książnicy Zamoj-
skiej, przyznał również Nagrody Kultu-
ralne Województwa Lubelskiego. Na-
grody otrzymały: Marta Dżygało, An-
na Kalniuk, Marlena Jarosz, Elżbieta 
Szczurek, Małgorzata Małysza.

Nagrody Prezydenta Miasta Zamość

Na wniosek dyrektora Książnicy Za-
mojskiej, Prezydent Zamościa Andrzej 
Wnuk przyznał Nagrody za osiągnię-
cia w dziedzinie twórczości artystycz-
nej, upowszechniania i ochrony kultu-
ry. Nagrodę otrzymały: Marta Dżygało, 
Anna Kalniuk, Marlena Jarosz, Elżbie-
ta Szczurek, Małgorzata Małysza.

Nagrody Prezydenta Miasta Zamość 
przyznawane są osobom fizycznym i 
prawnym oraz innym podmiotom, któ-
rych zakres działalności obejmuje zada-
nia z dziedziny kultury i sztuki. Nagrody 

przyznawane są we wszystkich dziedzi-
nach kultury i sztuki o istotnym znacze-
niu dla rozwoju działalności kulturalnej 
Miasta Zamość.

Dyplomy Starosty Zamojskiego

Z okazji Jubileuszu Starosta Zamoj-
ski Stanisław Grześko, przyznał dyplo-
my uznania. Otrzymali je bibliotekarze 
Książnicy Zamojskiej: Jadwiga Kuchar-
ska, Alina Malinowska, Anna Pietryn-
ka, Marzena Rosiak, Anna Rychter, Do-
rota Usidus oraz Elżbieta Stankiewicz – 
dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Za-
mość, Dorota Głogowska – dyrektor Bi-
blioteki Publicznej Gminy Nielisz.

Odznaczenia Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich

Decyzją Zarządu Głównego Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na 
wniosek Lubelskiego Okręgu tej organi-
zacji zostały przyznane Odznaki Hono-
rowe Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich oraz Medale w Dowód Uznania. Od-
znakę otrzymały: Dorota Piasecka, Do-
rota Usidus, Medale zaś odebrały: Danu-
ta Zwolińska, Elżbieta Stankiewicz, Jo-
anna Kołtun.

Wyróżnienia te zostały przyznane w 
związku z obchodami 85-lecia działalno-
ści Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
na Lubelszczyźnie.

Medal Jubileuszowy

Z okazji 100-lecia działalności biblio-
teki publicznej w Zamościu Książnica Za-
mojska przygotowała okolicznościowy 
Medal Jubileuszowy, którym uhonoro-
wała: prof. Piotra Glińskiego - Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Le-
cha Sprawkę – Wojewodę Lubelskiego, 
p. Jarosława Stawiarskiego – Marszał-
ka Województwa Lubelskiego, Andrze-
ja Wnuka – Prezydenta Miasta Zamość, 
Stanisława Grześko – Starostę Zamoj-
skiego, Zarząd Główny SBP, prezydenta 
Marcina Zamoyskiego, Eleonorę Ma-
zur, Krystynę Gruszkę – dyrektor biblio-
teki w Zamościu w l. 1991-2008, Danutę 
Kawałko – dyrektor biblioteki w Zamo-
ściu w latach 2009-2017, Senatora Rzecz-
pospolitej Polskiej Jerzego Chrócikow-
skiego, Wojewódzką Bibliotekę Publicz-
ną im. Hieronima Łopacińskiego w Lubli-
nie, dra Krzysztofa Markowskiego Dy-
rektora Urzędu Statystycznego w Lubli-
nie, Stanisława Orłowskiego, Marka 
Splewińskiego, Waldemara Leszczyń-
skiego, dyrektora Bursy Międzyszkol-
nej nr 2 w Zamościu, Andrzeja Szozdę, 
Grzegorza Laskowskiego. 



SPRZEDAM
Działka Ruskie Piaski 0,52 ary, cena 31 

tys. zł. Tel. 500 204 533

Sprzedam siedlisko 0,21ha w Majda-
nie Wielkim, pow. Krasnobród, 0,75 ha 

lasu, 1,5 ha pola. Tel. 696 815 510

Mieszkanie M3 47m2, ul. Orzeszkowej 
576 407 804

Sprzedam działkę rolną o pow. 2,52 
ha, położoną w miejscowości Zawa-

da, 1 km od drogi powiatowej, dobry do-
jazd, działka rowna, bez wzniesie. Tel. 
603 882 650

Sprzedam pole 0,72 ha, Kol. Sitaniec. Tel. 
609 728 668

Działka budowlana, budownictwo jed-
norodzinne z dopuszczeniem nieuciąż-

liwych usług, nr 5/12 o pow. 177/m2, Za-
mość, ul. Północna 14. Tel. 515 967 744

Grunt orny o powierzchni 0,73ha w 
Szewni Górnej - gmina Adamów. 

Grunt III i IV klasy. Tel. 507 670 415

Działka budowlana, ok. 7 ar, centrum 
Zamościa, uzbroj., garaż. Tel. 509 

945 093

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

531 174

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

Dom z zabudowaniami 35 ar, Wysokie 
192 koło Zamościa. Tel. 667 112 497

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, Gra-
bowiec. Tel. 537 809 803

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

Działka budowlana, Zarzecze. Tel. 608 
074 175

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

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 Wiel-
kim (gm. Krasnobród). Tel. 696 815 510

Działki budowlane w pięknej okolicy, 
gospodarstwo+ agroturystyczne za-

rzecze, graniczy z lasem, przepływa rzecz-
ka, 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 la-

sem. 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, ogro-
dzonej solidnym płotem, prąd, woda, 

kanalizacja, Gm. Sułów. Tel. 515 796 951

Działkę bud. 25 ar, z budynkami, K. Chy-
ża. Tel. 602 362 609

Działka budowlana 7a, centrum Zamo-
ścia, uzbrojona, z garażem Tel. 509 

945 093

Sprzedam 0,8 i 0,10 arów lasu. Wielącza. 
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, Płoskie. 

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 wolnorynko-

wa. Tel. 693 531 174

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

windą. Tel. 609 510 301

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

500 204 533

Sprzedam M4 48m2, Peowiaków albo 
zamienię na mniejsze. Tel. 696 922 443

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

szyna. Tel. 515 796 951

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

ka ogrodzona, sad, orzechy włoskie. 130 

000zł, okolice Zamościa. Tel. 503 702 137. 
Dzwonić po godzinie 12.00

Działka w Jarosławcu k. Zamościa o pow. 
0,3ha OKAZJA. Tel. 579 206 903

Działka uzbrojona 56 arów, Gm. Krynice. 
Tel. 660 936 030

Działkę budowlaną, 6 ar, wszystkie me-
dia, z gazem, oś. Sitaniec. Tel. 502 297 

626, 530 444 480.

Działka k. Zamościa 0,30 ha, cena do 
uzgod. Tel. 579 206 903

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

nia lub na turystykę. Tel. 515 796 951

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

Dom 200 m2 z budynkami gospodarczy-
mi na 200-arowej działce w Jarosław-

cu. Tel. 512 890 120

Dom w Łabuniach z budynkami gospo-
darczymi i 1,6 ha pola. Tel. 510 712 119

3 działki rolno-budowlane o pow. 0,31ha 
0,21ha i 0,02 ha z domkiem 30m2 

ogrodzona płotem. Tel. 515 796 951

Działkę Zamość- ul. Starowiejska. Tel. 
914 831 147

Dom mieszkalny, 3 kondygnacje, 
wszystkie media z działką 20 ar na 

Roztoczu. Tel. 504 569 363

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

Sprzedam 1 ha łąki, Horyszów Polski. Tel. 
84 62 732 40

Działka budowlana 10,5 ar w Zamościu, 
ul. Partyzantów (2-ga linia zabudo-

wy). Tel. 602 802 212

Sprzedam działkę, Zamość, ul. Staro-
wiejska. Tel. 914 831 147

Sprzedam kawalerkę, Zamość. Tel. 782 
256 537

Sprzedam siedlisko z budynkami 0,60 
ha, siedlisko z budynkami 0,50 ha, zie-

mię orną 1,05 ha, ziemię orną 0,75 ha, las 
0,50 ha. Tel 84 639 55 39

Działka bud. 16 ar, ul. Monopolowa 
w Zwierzyńcu, c. 120 tys. Zł. Tel. 508 

414 501

Pole o pow. 2,39 ha, Ministrowka, gm. 
Miączyn. Tel. 797 457 512

Sprzedam działkę 26 arów, ul. Dzieci Za-
mojszczyzny. Tel. 514 509 091

Sprzedam działkę budowlaną 22 ary, ul 
Włościaska. Tel. 514 509 091

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

Sprzedam mieszkanie 62 m na 2 piętrze 
bezczynszowe umeblowane na nowym 

osiedlu. Tel. 881 600 406

1 ha, Horyszów Polski. Tel. 84 62 732 40

Działka 22 ary Chomęciska Małe. 
Wszystkie media. Wydane warunki 

zabudowy. 60000 zł. Tel. 531362025

Dom, stodoła, obora, działka 1,68 ha. 
Anielpol 22, 22-310 Krasiczyn. Tel. 

511 797 664

Mieszkanie 54m² w Zamościu, parter, 
ul. Peowiaków. Tel. 608 381 574

Siedlisko 21 arów, 1,5 ha pola w gm. Tar-
nawatka oraz las 0,75 ha w gm. Kra-

snobród. Tel. 696 815 510 

Działka bud. 18 arów, Zamość Osie-
dle Królewskie, ul. Batorego. Tel. 664 

334 746

Działka bud. 20 arów, Wólka Panieńska. 
Tel. 502 226 573

Sprzedam parter domu, Zamość, ul. Wa-
ryńskiego, 210 tys. zł. Tel. 604 333 646

Domek letni góralski na ogrodzo-
nej działce w Krasnobrodzie. tel. 602 

189 760

KUPIĘ 
Kupię mieszkanie w Zamościu w kwocie 

200 tys. zł. Tel. 794 435 570

Poszukuję działki w Szopinku do 80-100 
tys. Zł. Tel. 664 557 993 

Pilnie kupię małą kawalerkę na parterze, 
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

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

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

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 Za-

mościu. Tel. 782 324 831

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

szyńskiego. Tel. 782 324 831

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

Kupię pole w Gminie Zamość. Tel. 602 
463 784

Kupię domek wraz z działką do zamiesz-
kania w Zamościu lub okolicy, cena 

do 80 tys., ewentualnie mieszkanie. Tel. 
739 409 674

Kupię siedlisko, działkę, pole na Rozto-
czu. Tel. 601 206 529

Mieszkanie w okolicach ul. Orzeszko-
wej w Zamościu (do 40 m²). Tel. 501 

055 957

Sprzedam pole 0,78 ha i łąkę 0,65 ha w 
Wychodach. tel. 784 646 234

Działkę bud. Do 100 arów w okolicy Za-
mościa. Tel. 513 375 540

Kupię małą działkę rekreacyjną albo 
ogródek działkowy - Zamość i okolice. 

Tel. 793 061 934

WYNAJEM
Od stycznia 2022r. Do wynajęcia 2-po-

kojowe mieszkanie 46m2 (parter), 
obok DT. “Łukasz”. Tel. 84 638 59 08

Kwatery do wynajęcia w Zamościu. Tel. 
733 852 208

Mieszkanie 45m2, II piętro, 2 pokoje, ul. 
Lipska, Zamość. Tel. 794 951 604

Stancja 45m2, nowe budownictwo. Tel. 
794 951 604

Pokój ul. Orla dla jednej lub dwóch osób. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 516 055 166

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

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

Wynajmę kawalerkę, Zamość. Tel. 537 
996 979

Wynajmę pół domu. Tel. 576 096 755

Wynajmę garaże, Sitaniec. Tel. 
576 096 755

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

799 946 860

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

Tel. 84 639 81 87.

M3 na Nowym Mieście wynajmę. Tel. 
887 688 944

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

Wynajmę oficynę w Zamościu, tel. 
669 656 114

Poszukuję kawalerkę bez mebli. Tel. 
537 710 508 

Kawalerkę w Krakowie, na Woli Justow-
skiej. Tel. 506 008 215

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka. Tel. 609 204 222

Do wynajęcia od 1 X 2020 ładna ume-
blowana kawalerka przy ul. Orzeszko-

wej, cena najmu – 1100 (do negocjacji) 
+media, czynsz płaci właściciel, wymaga-
na kaucja 1000 zł. Tel. 602 802 212

Do wynajmu mieszkanie M3 w blo-
ku 2 piętro od października 20. Tel. 

609 204 222

Do wynajmu stancja dla uczennic w Za-
mościu przy ul. Kilińskiego. Tel. 662 

475 848 

Wynajmę M3. Tel. 514 933 974

Lokal na działalność gospodarczą, 
50 mkw, Zamość, Wiszyńskiego. 

Tel. 608 646 753

Wynajmę lokal 50m2, świetna lokali-
zacja, przy ul. Hrubieszowskiej, obok 

Hop Stop. Tel. 697 062 609

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

ścia. Tel. 501 014 692 

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

(blok 4-pietrowy). Tel. 602 802 212

Kawalerka umeblowana - 3 piętro, 31 
mkw. Zamość, ul. Kiepury - obok ZUS, 

tel. 600 265 531 (po 15:30)

Stancja dla uczennic. 
Tel. 510 518 559

Do wynajęcia 1 pokój + kuchnia + ła-
zienka, 30m2. Stancja lub dla osoby 

samotnej. Tel. 533 939 3030 

ZAMIENIĘ
Zamienię M4 56m2, 4p., ul. Ciepła na 

mniejsze w okolicy “Hetmana”. Tel. 
696 196 411

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

pła, Orzeszkowa tel. 515 787 262 

Zamienię mieszkanie czynszowe w Za-
mościu, 46 m² na podobne. Tel. 501 

617 630

Zamienię mieszkanie 56m2 (ul. Ciepła) 
na mniejsze w okolicy DH Hetman. Tel. 

696 196 411

USŁUGI BUDOWLANE 
TEL. 690 400 599

SPRZEDAM ZIEMNIAKI
ODMIAN VINETA 

 I RED LADY.
TEL. 660 490 920

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

MASZ NAKAZ ZAPŁATY? A MOŻE NIESPŁACONE  
KREDYTY? POMOŻEMY, 

ZADZWOŃ 579 942 942,  
www.absolutio.pl. 

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

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 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

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

mało używany. Tel. 660 358 211

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

NIERUCHOMOśCI

KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU 
MOŻE BYĆ  DO REMONTU

PŁACĘ GOTÓWKĄ 

TELEFON:  
661 793 930

http://www.absolutio.pl/


SPRZEDAM
SSprzedam płyty winylowe. Tel. 730 

348 950

Sprzedam kanapę skórzaną, 3-os-
obową, stelaż dębowy. Tel. 502 

685 595

Materac przeciwodleżynowy (80 zl), 
chodzik rehabilitacyjny (70 zł), 

stół rozkładany+ blat dodatkowy (100 
zł), dywan strzyżony stan bdb. (100 zł) 
Tel. 796 888 085

Stół kuchenny dębowy z narożnikiem 
tel. 84 638 59 08

Rower męski. Tel. 894 638 59 08

Bojler gazowy 80l włoski. Tel 792 
400 306

Kompletne koła do Opla corsy – opo-
ny zimowe. Tel. 792 400 306

Dywan 3,5x 2,50, beż z brązem, cena 
150 zł. Tel. 84 638 59 08

Dwa fotele po 50zł. Tel. 84 638 59 08

Sanki drewniane, cena 70 zł. Tel. 
84 638 59 08

Dywan 3x4, beż, jasny brąz. Tel. 605 
554 777

Nowe panele 42m2, jasne szare, 600 
zł. Tel. 605 554 777

Lornetka myśliwska profesjonalna 
7x50 Zaiss Karli, skórzany pokrowiec 

na dubeltówkę. Tel. 604 281 010

Kuchenka gazowa, 4 palniki z 
piekarnikiem, c. 150zł tel. (84) 

638 59 08

Opony zimowe z felgami do forda, 
185/65/14 tel. 692 617 340

Sprzedam okazyjnie: dwukółkę, zna-
ki odblaskowe – drogowe, bet-

oniarkę 150l, piecyki gazowe, but-
le gazowe, 11 i 5 kg, wagę dziesiętną. 
Ceny do uzgodnienia. Tel. 790 272 559

Sprzedam rowery na kołach 26”, 
damskie, męskie. Tel. 792 184 243

Bardzo tanio sprzedam młodzieżowe 
meble, czarne. Tel. 662 036 198

Sprzedam bojler elektryczny, 50 li-
trowy, cena 150 zł. Tel. 515 969 810

Rury, średnica 63 mm, 20 zł/mb. Tel. 
601 096 005

Rzepak jary+ rzepik na olej, 300 kg, 
c. 300 zł/100 kg. Tel. 790 888 846

Szafa 3-drzwiowa, sokowirówka 
+mikser+ młynek. Tel. 664 454 930

Sprzedam sokowirówkę, sokownik, 
dywan 120/130, kuchnia indukcyj-

na. Tel. 790 532 060

Drzwiczki do pieca kaflowego. Tel. 
664 454 930

Sprzedam orzechy włoskie. Tel. 603 
951 004

Sprzedam agawy różnej wielkości. 
Tel. 603 951 004

Szafa 2-drzwiowa, biurko pod kom-
puter, stan dobry, c. do uzgodnie-

nia. Tel. 508 079 632

Sprzedam nową kuchenkę elektry-
czną, 4 palniki, piekarnik, cena 180 

zł. Tel.  84 638 05 86

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

793 905 211

Moskitiery na drzwi, brązowa: 
2,22x0,79m, c.100zł, 2,02x0,79m, 

c.100 zł.Tel. 605 098 505

Moskitiera na okno, brązowa 
77,5cmx107,5 cm, c. 50 zł. Tel. 

605 098 505

Śrutownik na małe kamienie, w do-
brym stanie, c. 220 zł. Tel. 793 

905 211

Siodło kowbojskie i siodło sportowe 
skokowe. Tel. 608 371 851

Siodło Kulbaka niemiecka z 1941 r. 
Tel. 608 371 851

Bryczka na kuca i szory na kuca 140. 
Tel. 608 371 851

Łóżko sosnowe z materacem, stan 
bdb., c. 300 zł. Biurko pod komput-

er, stan db., c.70 zł. Tel. 508 079 632

Rower dziecięcy, sprawny, mało uży-
wany. Tel. 508 079 632

Opryskiwacz sadowniczy, Pilmet, 
1000l., c. 3000 zł. Tel. 508 079 632

Ceownik 120 długości, 6,2 m, 2 szt.  
po 100 zł/szt. Tel. 605 098 505

Ceownik – 160 – 3 m –100 zł. Tel. 
605 098 505

Zegar wahadłowy wiszący, 100 zł. 
Tel. 605 098 505

Sprzedam złotą bransoletę, waga 27 
gram, próba 585. Tel. 516 898 477

Sprzedam dywanik półokrągły, beż 
z brązem, kryształy, wentylator do-

mowy stojący, różne ubrania: kurt-
ki, sukienki letnie, swetry itp. Tel. 660 
004 114

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

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

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

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

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

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

Siatka druciana (powlekana), belgijs-
ka, 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 śrutownik 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 519896Sprzedam sil-

nik elektryczny 4kW w komplecie z 
podwoziem, c.420 zł do uzg. Tel. 530 
486 525

ZWIERZĘTA
Kózka do sprzedania, 3 –letnia, doj-

na. Tel. 791 864 750

Oddam kotkę burę w dobre ręce, 2 - 
miesięczna. Tel. 697 317 790

Sprzedam króliki hodowlane, 
Zamość. Tel. 792 184 243

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

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

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

dzi w zaprzęgu. Tel. 665 225 697.

KUPIĘ
Kupię 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

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

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

Płyty winylowe.  
Tel. 607 187 807

Drzwi zewnętrzne używane w do-
brym stanie 80 cm, prawe. Tel. 668 

023 453

Odznaczenie PCK, kryształowe serce. 
Tel. 512 276 720

Szable, bagnety, odznaczenia, mone-
ty, srebra. Tel. 512 276 720

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

INNE
Oddam wersalkę niebieską. Tel. 662 

036 198

Przyjmę mieszkanie w zamian za 
opiekę u kobiety bezdzietnej. Tel. 605 

049 740

Potrzebuję lub jednoosobowy tapczan. 
Tel. 660 103 325

Szukam wspólnika do robienia wędlin 
na potrzeby własne. Tel. 574 235 637

Różne
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 X Mieszkanie 38,5m2, Monte Cassino, 1 piętro, 
cena 230 tys. zł

 X Dom wolnostojący Zamość 110m2 na działce 
0,518m2. Cena 370 tys. zł

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

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

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

 X Działki budowlane Jarosławiec 1199 m2, cena 
119 tys.

 X Siedlisko, Skoryszów, 23 ar,  
Cena 110 000 zł

 X Wynajem młyn Niewirków, około 400m2

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

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

Wdowiec emeryt samotny pozna 
Panią w stosownym wieku, 22-

400. Tel. 602 247 516

60+ z nadwagą, pozna partnera zmo-
toryzowanego z poczuciem humoru, 

lubiącego przyrodę, spacery. Tel. 782 
488 541

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

720 648 517

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

Tel. 729 479 563

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

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

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

motny. Niezależny finansowo. Tel. 695 
958 316

TOWARZYSKIE

Kopanie działki. 
Pilne tel. 513 042 729

Prace: wycinka drzew, naprawy ogro-
dzie, spawanie, naprawy w domu. 

Tel. 792 184 243

Poszukuję pracy – opieka nad starszą 
osobą, posiadam referencje, praca 

całodobowa. Tel. 510 691 982

Poszukuję pracy jako opiekunka oso-
by starszej, posiadam referencje. Tel. 

515 954 612

Podejmę każdą pracę, mam zawód 
stolarza. Tel. 509 478 9 

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 osobi-
sta osób starszych, doświadczenie i 

praktyka. Tel. 888 988 582

Szukam pracy jako opiekunka, posia-
dam doświadczenie. Tel. 514 568 954

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
Sprzedam opony zimowe z felgami 

z Toyoty verso, 4 sztuki, 205/55/16 
tel. 722 100 734

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

lowniczy, 1991 r., 4,5 tys. zł. Tel. 510 
831 706

Przystawka 1-skobowa do pługa do 
pługa 2, 3, 4 – skibowego, cena 

550 zł. Tel. 505 338 130

Opony zimowe 145/80 R13. Po jed-
nym sezonie, 4 szt, cena 50 zł/szt. 

Tel. 505 338 130.

Kultywator 15 łap, brony 3 ciężkie. 
Tel. 500 144 310

Opryskiwacz sadowniczy Pilmet 
1000l, ciągnik C-328, sprawny, 

stan dobry. Tel. 508 079 632

Sprzedam części nowe do Łady i 
Lady Samary. Tel. 516 898 477

Sprzedam śrutownik “Bąk”, spraw-
ny, z silnikiem 7,5, z kablem z wy-

łącznikiem, cena do negocjacji. Tel. 
600 242 596

Mieszalnik półtonowy, reszta in-
formacji pod telefonem. 600 

242 596

Kołpaki do fiata 126p. Tel. 792 
512 363

Sprzedam nowe części do Łady 
2107, Samara. Tel. 516 898 477

Sprzedam bagażnik dachowy do 
Łady 2107, cena 50 zł. Tel. 516 

898 477

Sprzedam rozrzutnik obornika, 
dwuosiowy, w dobrym stanie. Tel. 

500 587 742

Sprzedam przetrząsaczo - zgrabiar-
kę w bardzo dobrym stanie. Tel. 

500 587 742

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. 

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

KUPIĘ  
ORZECHY WŁOSKIE. 
TEL. 505 545 928
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #49, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 7 dni od daty wydania: Nowy 

Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 Zamość lub do-
starczać do Redakcji, ul. Nowy Rynek 27 piętro drugie. 

 
Atrakcyjną nagrodę ufundował hipermarket 

E.Leclerc Zamość
Atrakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #47: „Straż i kłęby dumu”, ufun-
dował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pani Małgorzata Pię-
cio  z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać do 14 grudnia 2021 roku 
w punkcie informacyjnym hipermarketu E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Ste-
fana Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

od 07.12 do 19.12.2021 r.

Szynka wędzarza
Olewnik

1999
1 kg

Majonez Hellmann’s
Unilever 
405 ml, 3 rodzaje
cena za 1 litr = 12,33

z kuponem

A K T Y W U J

41 szt.
99

MEGA

Filety śledziowe 
a’la Matjas solone

cena z kartą
10 1 kg

99

MEGA
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