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Niech Święta 
Zmartwychwstania Pańskiego
 będą czasem zadumy, refleksji,

 ale i radości. 
Niech płynąca z nich nadzieja

 i wiara dodają nam sił 
do pokonywania 

codziennych trudności.
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Minister przekazał dary dla UkraińcówMinister przekazał dary dla Ukraińców

12 kwietnia 2022r. (wto-
rek): Dzień otwarty wysta-
wy malarstwa Magdaleny 
Gedroyć pod tytułem „Uko-
jenie”. Centrum „Synago-
ga” Fundacji Ochrony Dzie-
dzictwa Żydowskiego, ul. 
Pereca 14.

21 kwietnia 2022r. (czwar-
tek), godz. 10.00-13.00: 
66. Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski. Przegląd Po-
wiatowy. Zamojski Dom 
Kultury, ul. Partyzantów 13.

23 kwietnia 2022 r. (so-
bota), godz. 16.00 i 19.00: 
Komedia kryminalna „Po-
rwanie”. Zamojski Dom Kul-
tury, ul. Partyzantów 13. 

27 kwietnia 2022r (śro-
da): Przegląd Poezji Śpie-
wanej Poświęcony Twór-
czości Marka Grechuty, Za-

mojski Dom Kultury, ul. Par-
tyzantów 13.

30 kwietnia 2022r. (so-
bota), godz. 17.00-18.30: 
Koncert z okazji 20-lecia 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
ZPiT „Zamojszczyzna”, Za-
mojski Dom Kultury, ul. Par-
tyzantów 13.

1 maja 2022r. (niedziela), 
godz. 16.00: Zamojska Ma-
jówka, Rynek Wielki, Rynek 
Wodny.

2 maja 2022r. (poniedzia-
łek), godz. 19.00: Zamoj-
ska Majówka, Rynek Wielki, 
Rynek Wodny.

2 maja 2022r. (poniedzia-
łek): Majowa Strefa Spor-
tu i Zabawy. W programie 
gry i zabawy z animatora-
mi, dmuchana zjeżdżalnia, 
paintball na łuki, mecze 

bubble football, rozgrywki 
plażowej siatkówki. Boisko 
wielofunkcyjne przy hali te-
nisowej OSiR, ul.Królowej 
Jadwigi 8.

2 maja 2022r. (poniedzia-
łek): IX edycja Ogólnopol-
skiego Biegu Wokół Twier-
dzy Zamość.

3 maja 2022r. (wtorek), 
godz. 16.30- 18.00: Kon-
cert uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej im. K. 
Szymanowskiego w Zamo-
ściu. Rynek Wielki w Zamo-
ściu.

3 maja 2022r. (wtorek), 
godz. 18.00-20.00: Kon-
cert patriotyczny ZPiT „Za-
mojszczyzna” z okazji rocz-
nicy uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja. Zamojski Dom 
Kultury, Partyzantów 13.

Kalendarz  najbliższych  Kalendarz  najbliższych  
 wydarzeń  wydarzeń   w Zamościuw Zamościu
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STOWARZYSZENIE 
„KROK ZA KROKIEM” 

W ZAMOŚCIU

PODATKU

 Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
POMAGAMY DZIECIOM

od 30 lat

W  sobotę, 2 kwietnia  Wi-
ceminister  Sprawiedli-
wości  Marcin  Romanow-

ski,  uczestniczył w   uroczysto-
ściach upamiętniających pomor-
dowanych mieszkańców Miasta 
i Gminy Józefów podczas II Wojny 
Światowej. W uroczystych obcho-
dach udział wzięli również: Bur-
mistrz Józefowa - Roman Dziura, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Józe-
fów – Ryszard Teterycz, Nadleśni-
czy Nadleśnictwa Biłgoraj – An-
drzej Borowiec i Inżynier Nadzoru 
z Nadleśnictwa Józefów – Andrzej 
Zieliński.

Po uroczystościach Wicemini-
ster Romanowski przekazał dary dla 
uchodźców z  Ukrainy przebywają-
cych na terenie Gminy Józefów. Na 
terenie gminy aktualnie przebywa 
około 140 uchodźców, którzy zo-
stali zakwaterowani w budynku po 
byłym Liceum Ogólnokształcącym 
oraz w  pomieszczeniach socjal-
nych. Dary przekazane uchodźcom 
pochodzą ze zbiórek lokalnych spo-
łeczeństwa dostarczonych do biu-
ra Solidarnej Polski, jak i darów do-
starczonych z centralnej Polski. Do-
starczona pomoc skierowana jest 
do dzieci i dorosłych, a asortyment 

przekazanych rzeczy to: leki, ubra-
nia, środki czystości, żywność.

- Wobec utrzymującej się sy-
tuacji na Ukrainie i  napływu coraz 
większej liczby uchodźców pomoc 
ofiarom wojny w  Ukrainie jest na-
dal konieczna. Wsparcia potrzebu-
ją zarówno ludzie, którzy pozosta-
li w zaatakowanym przez Rosję kra-
ju jak i uchodźcy docierający do Pol-
ski. Pomagajmy. - powiedział Mini-
ster Marcin Romanowski. W  rozła-
dunku darów uczestniczyli Leśnicy 
oraz przedstawiciele Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

Ruszył kolejny sezon ogólnopol-
skiej akcji „Biegam bo lubię”. Miło-
śnicy aktywności ruchowej w  kil-

kunastu miastach w Polsce spotykają się 
na cotygodniowych zajęciach, aby szli-
fować swoją formę. Zamojską odsłonę 
akcji zainaugurowało spotkanie w  po-
niedziałek, 11 kwietnia, o  godz. 19:00 
na stadionie OSIR Zamość.

 „Biegam bo lubię” są to zajęcia skie-
rowane do sportowców-amatorów, któ-
rzy poprzez bieganie chcą zadbać o swo-
je zdrowie. Raz w tygodniu wszyscy chęt-
ni spotykają się na bezpłatnych zajęciach 
prowadzonych przez profesjonalnych tre-
nerów. Organizatorzy zapraszają na sta-
dion OSIR Zamość w każdy poniedziałek.

„Biegam bo lubię” w Zamościu„Biegam bo lubię” w Zamościu
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Dlaczego szukacie żyjącego w�r�d umarłych? 
Nie ma Go tutaj; 
zmartwychwstał.
[Łk 24,6]

 
SZANOWNI PAŃSTWO

Niech te �więta wielkanocne będą pełne nadziei 
i pokoju, kt�ry dzi� ma dla nas 

szczeg�lne znaczenie.
Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy

nas rado�cią i szczę�ciem.
Życzę ciepłych, pełnych radosnej nadziei �wiąt

 Zmartwychwstania Pa�skiego,
a także rodzinnego ciepła, radosnych spotka� 

przy wielkanocnym stole
oraz smacznego tradycyjnego �więconego jajka.

 

Jarosław Sachajko
Poseł na Sejm RP

Z okazji Świąt Wielkanocnych
Redakcja Nowego Kuriera Zamojskiego

życzy
swoim Czytelnikom, Sympatykom i Przyjaciołom,

by wraz ze Zmartwychwstałym Chrystusem
odradzały się w nas Miłość, Nadzieja

i Wiara w drugiego człowieka ...



Z powodu malejącej frekwencji zmie-
nia się formuła zajęć artystyczno-
-sportowych dla mam z  dziećmi 

z Ukrainy, przygotowanych przez sześć za-
mojskich podmiotów (ZDK, Książnica Za-
mojska, Ośrodek Sportu i  Rekreacji, Za-
mojski Klub Karate Tradycyjnego „Rene-
sans”, Młodzieżowy Dom Kultury, Orkie-
stra Symfoniczna).

- Zajęcia w  obecnej formule odbywać 
się będą do 15 kwietnia 2022 r. Po tym ter-
minie ww. instytucje zapraszają do korzysta-
nia z organizowanych w swoich siedzibach 
zajęć programowych. Aktualne informa-
cje na temat działań najłatwiej można zna-
leźć w jednym miejscu – na Facebook’u oraz 
na stronach internetowych poszczególnych 
podmiotów. Oferta będzie na pewno atrak-
cyjnym uzupełnieniem aktywności szkolnej 
ukraińskich dzieci. - informuje Diana Maciąg 
z Zamojskiego Domu Kultury.

Alternatywą dla prowadzonych zajęć 
stanie się uruchamiany w  kwietniu projekt 
„Za horyzont wyobraźni”.

-  Już teraz zapraszamy na spotkania 
podróżnicze „Palcem po mapie”, warszta-
ty rękodzielnicze, Fantastyczne spotkania, 
warsztaty ekologiczne, zajęcia taneczne, 
spotkania z psycholożką. Jesteśmy również 
otwarci na Państwa uwagi, propozycje i  in-
dywidualnie zgłaszane potrzeby  - dodaje 
Diana Maciąg.

Зміна організації художньо 
- спортивних занять для 
батьків з дітьми з України. 
Через зменшення відвідуваності під час 
реалізації занять в 6 закладах крім Дому 
Культури Замость заняття проводять 
Бібліотека Замостя імені Станіслава 
Костки Замойського, Осередок Спорту і 
Рекреації разом з Клубом Традиційного 
Карате “Ренесанс“ в Замості, Молодіжний 
Дім Культури ім Кароля Намисловського 
в Замості заняття згідно актуальної 
організації будуть відбуватись до 15 
квітня 2022р.

Після цього терміну вищезазначені 
організації запрошують до участі в 
організованих занять в своїх закладах. 
Актуальну інформацію про діяльність 
найлегше знайти в одному місці – 
у Facebook та на сайтах окремих 
суб’єктів.Пропозиція неодмінно стане 
привабливим доповненням до шкільної 
діяльності українських дітей.

Дім Культури м Замостя повідомляє, 
що чудовою альтернативою для вже 
організованих занять будуть новий 
проект “За горизонтом фантазіі“, які буде 
діяти від квітня. Вже зараз запрошуємо 
на туристичні зустрічі “Пальцем по карті“, 
заняття з рукоділля, фантастичні зустрічі, 
екологічні заняття , заняття танцями, 
зустріч з психологом. А також ми відкриті 
до ваших уваг і пропозицій, а також до 
індивідуальних потреб.
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Roztańczona „Młodość” Roztańczona „Młodość” 
na ścianie w „Mazagranie”na ścianie w „Mazagranie”

“Ukojenie”  “Ukojenie”  
Magdaleny Gedroyć  Magdaleny Gedroyć  
w Centrum „Synagoga”w Centrum „Synagoga”

Zmiana formuły cyklicznych zajęć Zmiana formuły cyklicznych zajęć 
artystyczno-sportowych dla mam  artystyczno-sportowych dla mam  

z dziećmi z Ukrainyz dziećmi z Ukrainy

Pożar w warsztacie samochodowymPożar w warsztacie samochodowym

W kwietniu 2022 w 
Centrum „Syna-
goga” Fundacji 

Ochrony Dziedzictwa Ży-
dowskiego prezentowana 
będzie wystawa malarstwa 
pani Magdaleny Gedroyć 
pod tytułem „Ukojenie”.

Artystka przestrzeń swo-
ich prac organizuje wokół 
postaci człowieka, przeważ-
nie kobiety. Wyizolowanej 
od otaczającego nas chaosu 
świata. Często towarzyszą 
jej zwierzęta: kot, pies ptaki. 
To pozwala zrozumieć dąże-
nie do uporządkowania wła-
snej rzeczywistości w swoisty 
sposób: w zadumie, zamyśle-
niu przedstawianych postaci. 
Magdalena Gedroyć przed-
stawia „Ukojenie” w codzien-
nym życiu i swoisty związek 
człowieka z naturą i prze-
strzenią.

Magdalena Gedroyć uro-
dziła się w 1975 roku. Jest ab-

solwentką Państwowego Li-
ceum Sztuk Plastycznych 
w Zamościu. Studia na Wy-
dziale Artystycznym UMCS 
ukończyła w 2003 roku dy-
plomem z grafiki warsztato-
wej – litografii w pracowni 
profesora Piotra Lecha. Zaj-
muje się malarstwem olejo-
wym i akwarelą. Mieszka i 
tworzy na Roztoczu.

- „Ukojenie” to wystawa 
bardzo kameralna, dlatego 
zrezygnowaliśmy z trady-
cyjnego wernisażu. Zapra-
szamy natomiast na dzień 
otwarty wystawy, który od-
będzie się we wtorek, 12 
kwietnia. - mówi  Daniel 
Sabaciński z  Centrum „Sy-
nagoga”  Fundacji Ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego

Wystawa będzie pre-
zentowana do końca mie-
siąca kwietnia w Centrum 
„Synagoga” FODŻ, przy ul. 
Pereca 14 w Zamościu.

Jest w  Zamościu takie miejsce, 
niemal w  samym sercu Zespołu 
Staromiejskiego, w  którym de-

lektując się kawą, można kontem-
plować sztukę. Tej sztuki nie ma zbyt 
wiele – jest dokładnie tyle ile potrze-
ba, gdy jest ona dodatkiem do kawy 
czy herbaty.

W „Mazagranie” – na ścianie – znaj-
duje się „mała galeria”. Sztuka tu pre-
zentowana jest różnorodna – od mło-
dych, debiutujących twórców po pro-
fesjonalizm wysokich lotów – od ma-
łych szkiców do dużych olejnych płó-
cien. Trzeba podkreślić odwagę i śmia-
łość właścicieli tej małej artystycznej 
kawiarni, z  jaką organizują te niewiel-
kie ekspozycje, doskonale łączące sztu-
kę (odpowiednią jej „ilość”) ze specy-
fiką miejsca. Charakter wystaw udaje 
się często dostosować do kalendarza, 
w którym był na przykład rok Lema czy 
Dzień Teatru. W  związku z  przypada-
jącym w  kwietniu Międzynarodowym 
Dniem Tańca na wystawie w „Mazagra-
nie” na obrazach naturalnie taniec.

„Ruch jest początkiem wszystkie-
go – to nasz instynkt – a taniec to ruch 
oczyszczony i  dopracowany tak aby-
śmy mogli się nim komunikować” – 
czytamy w ubiegłorocznym orędziu na 
Międzynarodowy Dzień Tańca. To świę-
to, ustanowione dokładnie 40 lat te-
mu, obchodzone jest 29 kwietnia. Jak 
podaje Wikipedia to dzień, który upa-
miętnia chrzest francuskiego tancerza 
i  choreografa Jeana-Georges’a  Nover-
re’a, działającego na przełomie XVIII 
i XIX wieku, ojca teatru baletowego. Ta-
niec to wyraz całego bogactwa uczuć 
– można nim szokować, wydobyć za-
równo radość jak i  cierpienie. To po-
rozumienie bez słów, a  jeśli przełoży-
my je na język plastyczny i  utrwalimy 
na płótnie, to nabierze on zupełnie in-
nego wyrazu. Taniec w malarstwie jest 
obecny od wielu stuleci.  Powszechnie 
znane są tancerki Degasa, francuskie-
go impresjonisty, czy kompozycje Ma-
tisse’a, w  których sylwetki nagich tan-
cerzy emanują radością.  Zupełnie inny 
w charakterze jest „Taniec pod szubie-
nicą” Bruegela czy „Taniec śmierci” Hol-
beina. „Taniec życia” Muncha był sym-
bolem przemijania czasu i miłości.

Taniec to prawdziwa fascyna-
cja Joanny Słupskiej-Maron, artyst-
ki, która często prezentuje swe pra-
ce na zamojskich wystawach. Joanna 
pochodzi z  Zamościa – tu kończyła li-
ceum plastyczne – i choć mieszka i pra-
cuje w Lublinie, niemal zawsze uczest-

niczy w prezentacjach naszego środo-
wiska plastycznego i w międzynarodo-
wych plenerach ilustratorów. W zamoj-
skiej Galerii BWA miała niedawno wy-
stawę indywidualną („Ulotność”). Po-
kazywała również swe prace („Jaskra-
wość”)  w  Zamojskim Domu Kultury – 
w  czasie trwania 43. Lata Teatralnego. 
Artystka ukończyła grafikę na Wydzia-
le Artystycznym UMCS w Lublinie oraz 
studia doktoranckie na Wydziale Hu-
manistycznym tego Uniwersytetu (kie-
runek kulturoznawstwo). Jest także ab-
solwentką Studium Kulturalno-Oświa-
towego w  Opolu (kierunek teatr), sty-
pendystką Ministra Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego. Uczestniczy-
ła w  Międzynarodowych Warsztatach 
Filmu Animowanego w  krakowskiej 
ASP. Doskonaliła również swe umie-
jętności na warsztatach w Ośrodku Ba-
dań Twórczości Jerzego Grotowskiego 
we Wrocławiu. Warto przypomnieć, że 
pierwsza jej przygoda ze sztuką, tea-
trem i tańcem zaczęła się w Zamościu – 
w szkole średniej i w Teatrze Młodych, 
prowadzonym przez Waldemara Za-
krzewskiego. 

W  sztuce Joanna wykorzystu-
je własne fascynacje i   doświadcze-
nia. Materiałem twórczym – swoistym 
punktem wyjścia – jest jej ciało utrwa-
lone na fotografiach, multiplikowane 
i przetwarzane w języku sztuki, którym 
się posługuje. To język bogaty, wyko-
rzystujący różnorodne techniki i  środ-
ki formalne. Podstawowym środkiem 
wyrazu jest linia (bo artystka jest z wy-
kształcenia grafikiem), która domino-
wała we wszystkich dotychczasowych 
prezentacjach, oglądanych w  Zamo-
ściu. Na wystawie w  „Mazagranie” za-
tytułowanej „Młodość”, pokazuje ma-
larstwo (początek nowego cyklu), udo-
wadniając że jest artystką wciąż po-
szukującą nowych technik i  wyzwań. 
Złociste postacie na niebieskim tle to 
ona sama z  fotografii sprzed lat – to  
sceny, którym nadała teraz nowe ży-
cie. Rzeczywiste sytuacje Joanna prze-
filtrowała przez wyobraźnię i upływają-
cy czas, tworząc epizody z  teatru tań-
ca, zamknięte w symbolicznym kręgu. 
Człowiek w  okręgu wpisanym w  kwa-
drat od razu kojarzy się z  Leonardem 
da Vinci – z przejętym od Witruwiusza 
Człowiekiem, będącym ilustracją ide-
alnych proporcji –  symbolem porząd-
ku istniejącego we Wszechświecie. Ko-
ło ma bogatą symbolikę:  nieskończo-
ność, harmonia, równowaga, precyzja 
czy niebo – a  w  cyklu Joanny zatytu-
łowanym „Młodość” koło ma dodatko-

wo błękitny kolor.  Kolory i kształty  psy-
chologicznie i energetycznie oddziału-
ją na człowieka, wywołując różne do-
znania. Uproszczone postacie w  zło-
tym kolorze na reprodukcji zmieniają 
kolor na żółty. Zupełnie nieświadomie 
zestawienie dwóch barw – niebieskiej 
i żółtej – przenosi skojarzenia w naszą 
smutną rzeczywistość. To kolory, któ-
re od 24 lutego towarzyszą nam te-
raz codziennie. Deformacja kształtów 
pod wpływem ruchu, układy posta-
ci – odwracających się od siebie, upa-
dających czy powstających aby podać 
sobie dłonie – to także można dziś in-
terpretować w  kategoriach symbolu, 
na co zwróciła mi uwagę sama autor-
ka. Czy każdy będzie miał młodość ta-
ką jak Joanna? Wielu radości może jed-
nak nie doświadczyć. Sztuka ma to do 
siebie, że pozostawia widzowi zupeł-
ną dowolność skojarzeń, dostarczając 
osobistych przeżyć i emocji. Sztuki pla-
styczne – tak jak taniec – są  specyficz-
ną formą porozumienia bez słów. Mogą 
zawierać metaforę, którą każdy rozszy-
frowuje na swój sposób. Kontemplujmy 
więc obrazy Joanny – w błękicie i złocie 
– w kole wpisanym w kwadrat – snując 
refleksje o świecie, o życiu…  przy do-
brej kawie, koniecznie z ciastkiem – na 
osłodę życia.

Izabela Winiewicz-Cybulska 

1 kwietnia tuż po godz. 13-tej, za-
mojscy strażacy zostali poinformo-
wani o pożarze samochodu i bu-

dynku warsztatu usytuowanego w Za-
mościu przy ul. Szczebrzeskiej. Ze zgło-
szenia wynikało, że jeden z pracowni-
ków doznał oparzenia ręki.   

Po przybyciu na miejsce zdarzenia za-
stępów z JRG Zamość stwierdzono, że w 
murowanym warsztacie, podczas napra-
wy samochodu doszło do rozszczelnienia 
instalacji LPG a następnie zapalenia się ga-
zu propan-butan. Ponadto ustalono, że po-
żarem objęty był w całości samochód oso-
bowy znajdujący się na podnośniku oraz 
dach warsztatu. Użytkownik obiektu, przy 
wykorzystaniu gaśnic podjął nieskutecz-
ną próbę gaszenia pożaru, w wyniku cze-
go doznał poparzenia dłoni, twarzy i z po-
dejrzeniem oparzenia układu oddechowe-
go został przewieziony do szpitala. 

-Strażacy po odłączeniu energii elek-
trycznej podali 3 prądy gaśnicze, na palący 
się samochód i warsztat w zabudowie szere-

gowej a następnie podali 1 prąd piany cięż-
kiej. Układ architektoniczny powodował wy-
stąpienie bezpośredniego zagrożenia dla 
obiektów przyległych. Z uwagi na specyfi-
kę obiektu, występowało bardzo duże zady-
mienie i wysoka temperatura. Po lokalizacji 
pożaru przystąpiono do prac rozbiórkowych 
w celu dogaszenia pojedynczych zarzewi 
ognia oraz oddymiania i przewietrzania bu-
dynku. - relacjonuje przebieg akcji Andrzej 
Szozda, rzecznik prasowy zamojski straży 
pożarnej

Spaleniu uległ budynek warsztatu sa-
mochodowego, dach budynku, wyposa-
żenie warsztatu tj. podnośnik, migomat, 
elektronarzędzia, całkowitemu spaleniu 
uległ samochód osobowy mazda, uszko-
dzeniu Opel Corsa.

W działaniach ratowniczo-gaśniczych 
trwających niewiele ponad 2 godz. Wzię-
ły udział 3 zastępy gaśnicze oraz mł. Bryg. 
Dominik Kukułowicz zastępca dowódcy 
JRG w Zamościu oraz OSP Mokre. Wstęp-
ne straty oszacowano na kwotę 150 tys. zł.



Michał Jacek, uczeń klasy 8A I Społecznej Szkoły 
Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu 
uzyskał tytuł Finalisty Olimpiady Matematycz-

nej (licealistów). Tym samym, już będąc w 8 klasie szkoły 
podstawowej zagwarantował sobie wynik 100% na matu-
rze z matematyki na poziomie rozszerzonym. Jak podkre-

śla dyrektor zamojskiego "Społeczniaka", Bogusław Klim-
czuk - jest to sukces niebywały i historyczny dla zamoj-
skiej edukacji!

W poniedziałek 4 kwietnia, Michał Jacek, za swoje nauko-
we osiągnięcia odebrał z rąk prof. dr hab. Przemysława Czarn-
ka, Stypendium Ministra Edukacji i Nauki. Gratulacje dla Mi-
chała, jego rodziców i nauczycielek matematyki - p. Elżbiety 
Kędrak oraz p. Marii Bubiłek.

Mateusz Grajeta, uczeń klasy 3a I Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu został 
finalistą Olimpiady Przedsiębiorczości. Gratulacje dla Mate-
usza, jego rodziców i nauczycielki p. Katarzyny Garbacik, któ-
ra przygotowywała go do olimpiady. Na SGH i inne uczelnie 
może już zostać przyjęty. Matura wydaje się być w tej sytu-
acji formalnością.

Uczeń klasy 2c liceum Michał Albrecht został finalistą  
Olimpiady "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego". Bycie fi-
nalistą oznacza, że na maturze z historii rozszerzonej ma za-
gwarantowane 100% Gratulacje dla Michała, jego rodziców 
oraz p. Agnieszki Jaczyńskiej, która naucza historii w klasie 2c 
i przygotowywała go do udziału.
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PET dostępny w Zamościu!PET dostępny w Zamościu!
Od 1 kwietnia NU – MED Centrum Diagnostyki i Te-

rapii Onkologicznej w Zamościu ruszyło z diagno-
styką PET w ramach kontraktu z Narodowym Fun-

duszem Zdrowia. To niezwykle ważna informacja dla pa-
cjentów z województw: lubelskiego, podkarpackiego, a 
nawet mazowieckiego.

- Od początku funkcjonowania ośrodka (tj. od 2016 roku) w 
strukturze placówki znajduje sięw pełni wyposażona pracownia 
PET/CT. Niestety z powodu braku wskazania placówki w doku-
mentach określających potrzeby zdrowotne mieszkańców regio-
nu (Mapy Potrzeb Zdrowotnych), a co za tym idzie braku finanso-
wania badań ze środków publicznych, ta diagnostyka w ośrodku 
zamojskim nie była dostępna dla pacjentów bezpłatnie. Teraz się 
to zmieni, co nas ogromnie cieszy – podkreśla Barbara Nizio, 
Dyrektor NU-MED CDITO w Zamościu.   

Uruchomienie w NU – MED bezpłatnej diagnostyki w za-
kresie PET/CT dopełnia kompleksowości leczenia onkologicz-
nego na terenie Zamościa i okolic. Finansowanie ze środków 
publicznych badania poprawia dostępność do diagnostyki 
onkologicznej, pozwala również wdrażać nowoczesne stan-
dardy postępowania i optymalizować koszty leczenia.

Placówka zadbała także o czas oczekiwania zarówno na 
samo badanie jak i jego opis. Na wynik pacjent poczeka tylko 
tydzień. – Wiemy, że w leczeniu onkologicznym czas ma kluczo-
we znaczenie – dodaje dyrekcja ośrodka.

Przypomnijmy - badanie PET to pozytonowa tomogra-
fia emisyjna czyli nieinwazyjne badanie diagnostyczne, któ-
re wykorzystuje techniki radioizotopowe, wskazujące proce-
sy zachodzące w organizmie. Dla pacjentów onkologicznych 

to niezwykle cenne badanie, które, ma zastosowanie w dia-
gnostyce w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej 
oraz w jej trakcie. Badanie jest w pełni bezpieczne dla pacjen-
ta, ale skierowanie na nie zawsze wystawia lekarz.

6 kwietnia br., podczas uroczy-
stej zbiórki zorganizowanej w sa-
li konferencyjnej Komendy Miej-

skiej PSP w Zamościu, w obecności st. 
bryg. Jacka Sobczyńskiego komendan-
ta miejskiego PSP w Zamościu, odby-
ło się uroczyste ślubowanie na sztan-
dar nowych adeptów pożarnictwa, któ-
rzy jesienią ubiegłego roku przeszli po-
zytywnie nabór do służby. Świeżo upie-
czeni  strażacy to: Paweł Borys, Bartło-
miej Suszek Damian Kozyra.   

- Obecnie strażaków czeka trzymie-
sięczne szkolenie podstawowe w zawo-
dzie strażak, które zostanie zorganizo-
wane w najbliższym czasie przez Szkołę 
Podoficerską PSP w Bydgoszczy. Ukoń-
czenie szkolenia zezwoli na udział w dzia-
łaniach ratowniczo-gaśniczych. Nowym 
kolegom życzymy powodzenia i wytrwa-

łości w uzyskiwaniu kwalifikacji. - mówi 
mł. bryg. Andrzej Szozda, oficer prasowy 
Komendy Miejskiej PSP w Zamościu.

W ramach zbiórki odbyło się tak-
że nadanie strażakom wyższych stopni 
służbowych. Awanse zostały przyznane 
z okazji Święta Niepodległości, jednak do 
tej pory nie zostały wręczone z powodu 
trwających obostrzeń. Ślubowanie stra-
żaków było dobrą okazją do ich wręcze-
nia. Stopień aspiranta otrzymał Szymon 
Herbin. Stopień starszego ogniomistrza 
otrzymali: Antoni Nogas, Artur Sowa. Sto-
pień młodszego ogniomistrza otrzymał, 
Rafał Żulewski. Stopień starszego sekcyj-
nego otrzymał Konrad Majewski. Stopień 
sekcyjnego otrzymali: Mateusz Gontarz, 
Wojciech Jarmuł, Daniel Kozłowski, Ad-
rian Molas, Damian Samulak.  

Ślubowanie i awanse Ślubowanie i awanse 
u zamojskich strażakówu zamojskich strażaków

Pokonali Amerykanów i księżyPokonali Amerykanów i księży

W sobotę 2 kwietnia zamoj-
scy strażacy wygrali II edy-
cję Turnieju Charytatywne-

go Służb Mundurowych Garnizonu 
Zamość o puchar wiceministra spra-
wiedliwości Marcina Romanowskie-
go „Gramy dla Mateusza” w halowej 
piłce nożnej. Turniej zorganizował Za-
kład Karny w Zamościu w hali sporto-
wo-widowiskowej OSiR w Zamościu. 
W trakcie Turnieju przeprowadzono 
zbiórkę pieniędzy dla 7-letniego Ma-
teusza.   

W zawodach uczestniczyły repre-
zentacje żołnierzy: US Army, 3 Batalion 
Zmechanizowany, Pułk Przeciwlotniczy 
oraz reprezentacje: Służby Więziennej, 
Policji, Straży Pożarnej, Wymiaru Spra-
wiedliwości oraz Księży. 

Rywalizacja była bardzo zacięta. 
Zamojscy strażacy w fazie grupowej 
pokonali US Army, drużynę Księży, zre-
misowali bezbramkowo z 3 Batalionem 
Zmechanizowanym. Następnie w półfi-

nale wygrali 2:1 z Wymiarem Sprawie-
dliwości, by później w finale zmierzyć 
się ponownie z dobrze dysponowaną 
drużyną Księży. Mecz finałowy zakoń-
czył się wynikiem 1:0 dla strażaków. 
Najlepszym bramkarzem Turnieju zo-
stał reprezentant drużyny PSP Zamość 
- Adam Fedyna, który tylko raz wyjmo-
wał piłkę z siatki.

- Cieszy fakt, że żaden ze strażaków 
nie doznał kontuzji, a mecze z udzia-
łem naszych reprezentantów były dy-
namiczne, poukładane, dające radość 
oglądającym. Można wysunąć analogię, 
że sprawny strażak to sprawnie prze-
prowadzona akcja ratowniczo-gaśni-
cza. Strażacy - tak trzymać! - mówi An-
drzej Szozda, rzecznik prasowy komen-
dy Miejskiej PSP w Zamościu.

Reprezentację KM PSP w Zamościu 
stanowili (od lewej): Karol Swatko, Ka-
mil Grela, Daniel Kozłowski, Michał Gru-
la, Paweł Ligaj, Paweł Tucki, Marek Teli-
ga, Adam Fedyna, Błażej Omański. 

Michał Jacek

Mateusz Grajeta

Michał Albrecht



Sprzedam: Passat B-5, 1.9 TDI 1997 
rok, nowe tarcze i klocki hamul-

cowe+ łożyska jezdne i nowe, bada-
nie tech na rok, c. 3,4 tys. Zł. Tel. 792 
184 795

Alufelgi 18” z oponami na 5 otwo-
rów (śrub), 4 sztuki, komplet, stan 

bdb. Tel. 602 180 912

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

Prasa kostka, mała New Holland, 
sprawna technicznie, do siana i sło-

my. Tel. 884 639 376

Kupię Golfa IV, 
 tel. 571 488 502

Sprzedam ciągnik C355 1973, po 
całkowitym remoncie. Tel. 571 

488 502

Sprzedam Opel Zafira 2001r.Tel. 506 
107 350

Sprzedam: obsypnik do ziemniaków, 
kultywator, obsypnik 3 - rzędowy 

do ziemniaków, 7-kołową przetrzą-
saczo -zgrabiarkę, kopaczkę 1-rzędo-
wą, cyrkularkę z silnikiem. Tel. 537 
996 979.

Siewnik 2 m. do zboża, wóz kon-
ny z zaczepem do ciągnika, ko-

parka do ziemniaków “gwiazda”. Tel. 
515 601 266

Sprzedam opony Klebers 
195x60x15, w dobrym stanie, 300 

zł. Tel. 602 247 516

Sprzedam ciagnik C-355, rok prod. 
1973, po całkowitej odbudowie. 

Tel. 571 488 502

Grabarka 7-gwiazdowa ciągnikowa. 
Tel. 884 639 376

Sprzedam Volkswagena Golfa 1999 
rok, 1.9 TDI, opłaty, przegląd VII 22, 

2,900 zł. Tel. 515 292 504

Sprzedam siłownik hydrauliczny 
(duża siła podnoszenia oraz części 

do syreny. Tel. 602 180 912

Sprzedam prostownik Bester (6V, 12 
V, 24 V), dętki 900 K20, fartuchy do 

dętek, części do Kamaza- nowe i uży-
wane, filtr powietrza, filtr oleju. Tel. 
602 180 9

Kupię chłodnicę typ 116RY196 do 
Fiata 125p, typ AB Polonez tel. 608 

124 181

Kupię ciągnik Ursus C330 lub Ursus 
C360. Tel. 660 957 206

Sprzedam: Ursus 330 z narzędziami, 
koparkę, przyczepę samochodową, 

Tel. 535 244 848 lub 784 688 722

Sprzedam samochody: Opel Astra, 
Vectra, Suzuki. Tel. 535 244 848 lub 

784 688 722

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

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, dwu-
osiowy, 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 se-

zony, c. 400 zł/kpl. Tel. 727 736 614

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 Meri-
va. Tel. 790 532 060

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

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

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

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

SPRZEDAM
Dom drewniany, 60m2, kryty blachą, 

okna plastikowe, CO, gaz, garaż. Dział-
ka 200m2, Zamość. Cena – 285 tys. Zł. Tel. 
665 295 934.

Mieszkanie 54m2, Infułacka w Zamo-
ściu. Tel. 501 748 964

Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie 50m2. Tel. 535 244 848 lub 784 

688 722

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

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

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

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

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

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

wieku. Tel. 84 639 55 39

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

Sprzedam posiadłość w Majdanie 
Wielkim (gm. Krasnobród). Tel. 696 

815 510

Działki budowlane w pięknej 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. Wielą-
cza. Tel. 608 738 826

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
uzbrojoną. Wólka Łabuńska, 54 ary, 

szerokość 16m. Tel. 506 425 461 

Sprzedam kawalerkę 33m2, Zamość, tel. 
665 875 794

Dom piętrowy na działce 15-arowej, 
wykończony, do zamieszkania, Pło-

skie. Tel. 607 934 520

Mieszkanie ul. Kilińskiego 62 m2, 330 
tys. Tel. 508 200 114

Sprzedam działki budowlane, pod Za-
mościem, tanio. Tel. 730 253 366

Sprzedam pole orne – 82 ary (III klasa 
bonit.) w Rozłopach, cena wolnoryn-

kowa. Tel. 693 531 174

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

windą. Tel. 609 510 301

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

500 204 533

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

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

szyna. Tel. 515 796 951

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 gospodar-
czymi na 200-arowej działce w Jaro-

sławcu. Tel. 512 890 120

Dom w Łabuniach z budynkami go-
spodarczymi i 1,6 ha pola. Tel. 510 

712 119

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

kiem 30m2 ogrodzona płotem. Tel. 515 
796 951

KUPIĘ 
Kupię garaż w Szopinku. Tel. 889 372 

088

Kupie 2-3 pokoje na parterze chętnie z 
podjazdem dla niepełnosprawnych. 

Tel. 509 838 620 

Kupię pole do 1 ha, do 20 km od Zamo-
ścia. Tel. 698 479 302

Kupię działkę, małe gospodarstwo do 
70 tys. zł. Tel. 660 957 206

Kupię mieszkanie na Orzeszkowej lub 
Poniatowskiego, I lub II piętro. Tel. Tel. 

535 244 848 lub 784 688 722

Kupię działkę rolno-budowlaną okolice 
Zamościa. Tel. 791 817 777

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 parte-
rze, tel. 609 510 301 

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

579 055 487

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

WYNAJEM
Garaż do wynajęcia, Monte Cassino/ Za-

moyskiego. Tel. 501 778 445

Wynajmę mieszkanie 54m2, I piętro, 
Infułacka, tel. 501 748 964

Wynajmę lokal po aptece Tel. 733 
851 482

Wynajmę mieszkanie 25m, ul Sado-
wa. Czynsz 1100zl + media. Kaucja 

1000zł tel. 790272559

Do wynajęcia ładna, umeblowana ka-
walerka na Os. Orzeszkowej w Zamo-

ściu, cena wynajmu 1150 zł+ opłaty z 
liczników, czynsz płaci właściciel miesz-
kania, wymagana kaucja 1000 zł. Tel. 
602 802 212.

Od stycznia 2022r. Do wynajęcia 2-po-
kojowe mieszkanie 46m2 (parter), 

obok DT. “Łukasz”. Tel. 84 638 59 08

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

ZAMIENIĘ

Zamienię M4 70m2 na dom w okolicy 
Zamościa. Tel. 606 626 675.

Mieszkanie M3 pierwsze piętro + mu-
rowany garaż zamienię na szerego-

wiec za dopłatą lub kupię szeregowiec . 
Tel. 727 736 614
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NIERUCHOMOśCI

 X Sprzedam dom 150m2 w centrum Za-
mościa cena, 435 000   

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

 X Działki budowlane Jarosławiec 1199 m2, 
cena 119 tys.

 X Wynajem młyn Niewirków, około 400m2

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

SPRZEDAM
 ■ Dystrybutor paliwa 3 szt. - 500 zł/ szt.
 ■ Szafka BHP 2 szt. - 200 zł/szt.
 ■ Cysterna 2000l - 1000 zł

TEL. 606 209 639 MALOWANIE 
DACHÓW

  
TEL. 604 217 219

POMPY CIEPŁA 
- SPRZEDAŻ,  

MONTAŻ, SERWIS 

OFERTĘ 
 PRZYGOTUJEMY  

W OPARCIU  
O INDYWIDUALNE  

POTRZEBY  
ORAZ WYMAGANIA 

TECHNICZNE  
DANEGO OBIEKTU.

TEL. 727 003 673



SPRZEDAM
Wirówka do bielizny. Kołowrotki 

duze, morskie 2 szt., nowe z sz-
pilkami i żyłką. Prostovnik 6V 12V 24 V. 
Tel. 602 180 912.

Łóżko tapicerowane 140/200, 
schowek, regulowane. Zamość. Tel. 

692 801 588.

Tanio sprzedam budę dla dużego 
psa. Tel. 882 764 114

Ubranka, tanio, w dobrym stanie, od 
6 do 14 lat. Tel. 505 874 300

Dwie solidne pergole, cena 250 zł. 
Tel. 574 235 637

Wersalkę w dobrym stanie, kol-
or rudy, cena 250 zł. Tel. 574 

235 637

Łaty porozbiórkowe w dobrym sta-
nie. Tel. 574 235 637

Mikrofalówkę i sokowirówkę tel. 
513 042 729

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

Siano sprzedam. I i II pokłos, w 
małych kosteczkach, z koniczyną. 

Tel. 884 639 376

Sprzedam grubościówko- heblarkę. 
Tel. 692 796 377.

Dywan, stan db. 2,2,50m, c. 100 zł, 
materac przeciwodleżynowy (95 

zl), stół rozkładany+ blat dodatkowy 
(100 zł), dywan strzyżony stan db., 
3x4m, c. do uzg. Tel. 796 888 085

Rower 24” chłopięcy, mało używa-
ny, dobrze wyposażony, Zamość.Tel. 

667 297 725

Dywan 140x190, szaro-zielony, 
chłopięcy. Tel. 667 297 725

Sprzedam maszynę Łucznik, waliz-
kowa, w dobrym stanie. Tel. 602 

247 516

Wersalka jak nowa, mało używana, 
jasna, 700 zł. Tel. 602 247 516

Rowery 4 szt. Tel. 608 074 175

Drewno rozpałkowe, huśtawki 
ogrodowe. Tel. 608 074 175

Maszyna do pisania walizkowa, Eri-
ca 30-50 zł. Tel. 605 098 505

Wiertarka 16 cm z uchwytem 16 
cm, 50 zl. Tel. 605 098 505

Wiertarka Celma z uchwytem 13 
cm, 50 zł. Tel. 605 098 505

Sprzedam słupki metalowe, rury – 
grube ścianki. Tel. 665 225 697

Sprzedam młynek stary, sprawny i 
wałek do cyrkularki (piły tarczowej), 

mały 35 cm dł. Na stożek i jeden pasek 
klinowy. Tel. 884 639 376

Sprzedam topiarkę do wosku marki 
Thompson. Tel. 605 665 254

Tanio sprzedam garaż drewniany, 
rozbierany. Tel. 605 665 254

Pampersy dla dorosłych, roz 4., 
3 opakowania po 30 sztuk, pi-

anka pielęgnująca Semi- 2 szt., Su-
docrem 125 g – 1 opakowanie. Tel. 
730 004 404

Działka budowlana 0,77 ha w 
Łabuniach, ul. Lipowa, prąd, woda, 

gaz. Tel. 795 949 510

Płyty gramofonowe, winylowe, hurt 
5-10 zł, Zamość. Tel. 750 348 950.

Telewizor 17” Thompson TV naziem-
na+ antena, tanio. Tel. 730 348 950

4-osobowy grobowiec ul. Bołtucia, 
cmentarz Prawosławno - Katolicki. 

Tel. 795 949 510

Okazja, sprzedam dwie pary nart 
z butami od 8-15 lat. Tel. 885 

750 203

Sprzedam bardzo tanio używa-
na pralkę Amica Comfort Plus tel. 

662 036 198

Dwa fotele, fotel rozkładany, stolik 
okrągły, tanio. Tel. 798 456 030

Betoniarkę “250” tel. 790 272 550. 
Tel. 790 272 550

terma 80l nowa do ciepłej wody. Tel. 
500 144 310

Lornetkę myśliwską Zaiss 7x50 Pro-
fesjonalna, tel. 604 281 010

Telewizor 21” Thomson, TV naziem-
na+ antena. Tel. 730 348 950

Zestaw stół do kuchni + 4 pufy, dł. 
110 cm, szer. 60, stan bdb. Tel. 530 

054 065

Płyty gramofonowe, winylowe, hur-
tem od 5-10 zł/ szt. Zamość. Tel. 

730 348 950

Kuchenka mikrofalowa z grilem BMG 
25-4EI tel. 609 204 222

Telewizor do odbioru kablowego 
Daewoo 40” cena symboliczna tel. 

792 512 363

Zamrażarka szafkowa, polar, cena 50 
zł. Tel. 690 445 469

Rozdrabniacz do gałęzi RE 2000, cena 
100 zł. Tel. 690 445 4

Sprzedam stół rozkładany+ 4 krz-
esła oraz drewno na opał. Tel. 519 

448 338.

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

685 595

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

ZWIERZĘTA
Sprzedam klacze zimnokrwiste, 1 

źrebna, szpaczka. Tel. 665 225 697

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

KUPIĘ
Kupię pralkę wirnikową “Frania” lub 

podobną. Tel. 571 488 502

Dywan 2x3m w dobrym stanie i stół 
pokojowy. Tel. 790 532 060

Koło kompletne lub oponę 155 R15 od 
Syreny Bosto. Tel. 500 662 922

Imadło do rur, tel. 511 570 133

Kupię palmę pokojową, mikrofalów-
kę. 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 wieczorem. 

Tel. 507 955 372

Kupię odznaczenie PCK „Kryształowe 
Serce” Tel.   512 276 720

Kupię szable, bagnety, kordziki, heł-
my, odznaczenia, monety, srebra tel. 

512 276 720

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

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

INNE
Szukam opowieści z I Wojny Świa-

towej, rodzinnych itp.., Zamość. Tel. 
510 533 870

Oddam wersalkę niebieską. Tel. 662 
036 198

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Wolny po 50-tce, samotny pozna pa-
nią wolną, na jesien życia. Nieza-

leżny pod każdym względem. Tel. 721 
945 454

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

czerwonych beretach), lat 53, zwiąże się 
na stałe z kobietą, która mieszka na wsi, 
z dala od cywilizacji. Tel. 507 530 822

Wdowiec emeryt samotny pozna Pa-
nią w stosownym wieku, 22-400. 

Tel. 602 247 516

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

ru, 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 kobiety. 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

Szukam opiekunki do starszej, cho-
dzącej kobiety. Tel. 722 291 635.

Zatrudnię sprzedawcę na lato, osoba 
dyspozycyjna. Tel. 530 755 860

Kopanie działki.  
Pilne tel. 513 042 729

Podejmę pracę jako opiekunka osób 
starszych, mam wykształcenie me-

dyczne i służę doświadczeniem, na 4 
godziny dziennie. Tel. 662 036 198.

Przyjmę każdą pracę. Mam zawód sto-
larza. Tel. 509 478 961

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

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

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

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

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

793 061 934

Szukam pracy przy remontach miesz-
kań. Tel. 500 180 211.

Opieka całodobowa nad niepełno-
sprawną kobietą w wieku 83 lat. Go-

towanie, sprzątanie itd. Tel 883 360 431

Szukam pracy: technik technologii 
drewna, specjalność - meblarstwo, 

l.56, prawo jazdy kat. B, najlepiej z 
umową o pracę. Tel. 500 180 211

Szukam pracy, fizycznej lub innej. 
Mam 48 lat. Tel. 505 154 219

Mężczyzna w średnim wieku PILNIE 
poszukuje pracy jako pracownik fi-

zyczny, z możliwością zamieszkania. Za-
mość i okolice. Tel. 506 221 888

Podejmę pracę sprzątanie. Tel. 794 
722 582

PRACA

Różne

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Wydawca:  
Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski
Adres do korespondencji:

Nowy Kurier Zamojski 
ul. Nowy Rynek 27 

22-400 Zamość 
redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy: 

Tomasz Krywionek 
ul. Nowy Rynek 27

reklama@kurierzamojski.pl 
 730 210 777 

www.kurierzamojski.pl

Druk:   
ZPR Media SA,  

ul. Jubilerska 10,  
04-190 Warszawa

Grafika i DTP



REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #14, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 7 dni od daty wydania:  
Nowy Kurier Zamojski, ul. Nowy Rynek 27, 22-400 Zamość  
lub dostarczyć do Redakcji ul. Nowy Rynek 27 piętro drugie 

 
Atrakcyjną nagrodę ufundował hipermarket 

E.Leclerc Zamość
Atrakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #13/2022: „Niknąca prędko 

zima”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma 
Pani Słomiana Izabela z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać 

do 19 kwietnia 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 
E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.


