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Strażnicy więzienni awansowani przez MinistraStrażnicy więzienni awansowani przez Ministra

140 lat zamojskiej Straży Pożarnej140 lat zamojskiej Straży Pożarnej

25 maja 2022r. (środa),  godz. 
16.00: Spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Książnica Zamojska 
im. Stanisława Kostki Zamoyskie-
go w Zamościu, Kamienna 20.

25 maja 2022r. (środa),  godz. 
17.00: „Podwodne krainy” - spo-
tkanie z  Wojciechem Nawrockim 
z cyklu „Palcem po mapie”. Zamoj-
ski Dom Kultury, Partyzantów 13.

26 maja 2022r. (czwartek), godz. 
10.00-18.00: XLI Zamojskie Spo-
tkanie z Fotografią. II Liceum Ogól-
nokształcące im. Marii Konopnic-
kiej w Zamościu, Partyzantów 68.

27 maja 2022r. (piątek), godz. 
12.00-15.00: Wojewódzkie Ob-
chody Dnia Strażaka 2022 połączo-
ne z Jubileuszem 140-lecia zamoj-
skiej Straży Pożarnej. Rynek Wielki.

28 maja 2022r. (sobota):  Zamość 
3x3 Twierdza Cup 2022, Rynek 
Wielki w Zamościu. 

28 maja 2022r. (sobota), godz. 
17.00: odsłonięcie rzeźby Micha-
ła Archanioła, Brama Szczebrzeska.

1 czerwca 2022r. (środa): Dzień 
Dziecka na sportowo. Wstęp wol-
ny dla wszystkich dzieci i młodzie-
ży do 18 roku życia na Krytą Pływal-
nię OSiR. Kryta Pływalnia - OSiR, Ja-
na Zamoyskiego 62A

4-5 czerwca 2022r. (sobota, nie-
dziela), godz. 8:00-21:00: XVI-
II Jarmark Hetmański – Festiwal 
Produktu Lokalnego „Smaki Za-
mościa i Roztocza” Promocja pro-
duktów lokalnych, targi sztuki lu-

dowej, kolekcjonerskiej, rękodzie-
ła artystycznego, koncerty i poka-
zy artystyczne. Teren Zespołu Sta-
romiejskiego.

7 czerwca 2022r. (wtorek), godz. 
8.30- 15.00: Mistrzostwa Wo-
jewództwa Lubelskiego w  Boc-
ci i  Paralekkoatletyce, obiekty za-
mojskiego OSiR-u.

10-13 czerwca 2022r. (piątek-
-poniedziałek): Festiwal Teatru 
Polskiego Radia i  Teatru Telewizji 
Polskiej „Dwa Teatry”. W  progra-
mie: projekcje spektakli, słuchowi-
ska, koncerty, warsztaty, spotkania 
z gwiazdami i wiele innych. Teren 
Zespołu Staromiejskiego.

11 czerwca 2022r. (sobota) godz. 
21.00: Zamojska Arlekinada 2022, 
Widowisko artystyczne nawiązują-
ce do Karnawału Weneckiego or-
ganizowane przez Zamojski Dom 
Kultury, Rynek Wielki.

19 czerwca 2022r. (niedziela) 
godz. 20.00: Zamojska Kupalnoc-
ka. W  programie: plecenie wian-
ków, odprawienie obrzędu kupal-
nego, rzucanie wianków do wody, 
ognisko i potańcówka. Park Miejski 
w Zamościu.

21-24 czerwca 2022r. (wtorek- 
piątek): „Książka – odkryj więcej!” 
XII Zamojski Festiwal Książki. Ry-
nek Wodny.

25 czerwca – 10 lipca 2022r.: 47. 
Zamojskie Lato Teatralne. Festiwal 
teatralny z Buławą Hetmańską 
– nagrodą publiczności.

Kalendarz  najbliższych Kalendarz  najbliższych 
 wydarzeń  wydarzeń   w Zamościuw Zamościu

Kiedy na polskich granicach po-
jawiły się kobiety, dzieci i  oso-
by starsze, uciekające przed woj-

skiem Putinami, zdaliście Państwo naj-
piękniejszy test: test człowieczeństwa. 
Angażując własne pieniądze, samo-
chody i  prywatny czas, pokazaliście 
otwarte serce dla naszych sąsiadów, 
których dotknęła tragedia – mówił Mi-
nister Sprawiedliwości Prokurator Ge-
neralny Zbigniew Ziobro podczas wrę-
czenia awansów służbowych funkcjo-
nariuszom Służby Więziennej w Zakła-
dzie Karnym w Hrubieszowie. 

W uroczystości uczestniczył również 
wiceminister Marcin Romanowski, któ-
ry dziękował funkcjonariuszom i pracow-
nikom Służby Więziennej za ofiarność 
i  zaangażowanie w  pomoc uchodźcom 
z Ukrainy.

– W  pierwszych dniach wojny mia-
łem okazję widzieć was w  akcji. Jeszcze 
raz gratuluję i  jeszcze raz dziękuję, rów-
nież za  codzienną służbę, którą pełnicie 
dbając o  bezpieczeństwo – powiedział 
wiceminister.

Pomocy uchodźcom z Ukrainy udzie-
lają funkcjonariusze Służby Więziennej 

z całego kraju. Organizują zbiórki rzeczo-
we i pieniężne, oddają krew, oferują trans-
port, dach nad głową. Miejsca noclegowe 
przygotowano m.in. w  ośrodkach szko-
lenia, w  tym w  Wyższej Szkole Wymiaru 
Sprawiedliwości.

Przewożenie uchodźców

Z  uwagi na przygraniczne położe-
nie województwa lubelskiego, na te-
renie którego leży Hrubieszów, jak też 
podkarpackiego, w  pomoc uchodźcom 
ofiarnie zaangażowali się funkcjonariu-
sze z tych terenów. W czasie wolnym od 
pracy zgłaszali się do punktów pomocy, 
gdzie pomagali przy sortowaniu odzieży 
i  przy wydawaniu żywności. Zajmowali 
się również logistyką i  przyjmowaniem 
osób. Pojazdami Służby Więziennej ty-
siące uchodźców przewożono z  przejść 
granicznych do punktów recepcyjnych, 
gdzie otrzymywali pierwsze wsparcie.

Pomoc humanitarna

Funkcjonariusze Służby Więziennej 
współpracowali z  urzędami wojewódz-
kimi i  lokalnymi ośrodkami pomocowy-
mi. Gromadzili żywność długotermino-
wą, m.in. konserwy, olej, cukier, mąkę, ka-
sze, ryż. A także kosmetyki, środki higieny 

osobistej, chemię gospodarczą, kubki, ta-
lerze, sztućce jednorazowe, koce, śpiwo-
ry, poduszki, baterie, ładowarki do tele-
fonów oraz artykuły dla dzieci: żywność, 
środki higieniczne i zabawki.

Zbiórka sprzętu dla żołnierzy

Organizowano również zbiórkę 
sprzętu dla żołnierzy ukraińskich, np. la-
tarek, powerbanków i środków medycz-
nych pierwszej pomocy: opatrunków, ga-
zy, opasek uciskowych, plastrów, prepa-
ratów odkażających, bandaży, podstawo-
wych leków.

Zamojski magistrat postarał się, by 
niszczejąca przez lata XVIII- wiecz-
na,  rzeźba św. Michała Archanio-

ła została zrewitalizowana. 28 maja 2022 
r. o godz. 17.00 odbędzie się uroczystość 
odsłonięcia figury. Zabytek powróci na 
swoje pierwotne miejsce - zostanie ulo-
kowany przy Bramie Szczebrzeskiej w Za-
mościu.

Rzeźba św. Michała Archanioła jest 
związana z losami Zamościa od ok. 1770 ro-
ku. Wykonali ją bracia Jan i Jakub Maucher 
na zlecenie ordynatów zamojskich. Począt-
kowo rzeźba była ulokowana na Bramie 
Szczebrzeskiej. W  latach 1821-1825, pod-
czas przebudowy Twierdzy Zamość, figu-
ra została zdemontowana i  przeniesiona 
na prywatną posesję przy ul. Ogrodowej. 
Upływ czasu i warunki atmosferyczne spra-
wiły, że rzeźba jest w  znacznym stopniu 
zdewastowana, podjęto więc działania, by 
rzeźbę uratować. Zgodnie z prawem, Mia-
sto Zamość musiało wcześniej uzyskać zgo-
dy właścicieli posesji, a  także ich spadko-
bierców, na zabranie figury z terenu posesji.

Renowację rzeźby wykonał zamojski 
konserwator Łukasz Bulewicz.

19 maja, w  sali konferencyjnej Komen-
dy Miejskiej PSP w  Zamościu, zorgani-
zowano konferencję prasową poświę-
coną wydaniu monografii „Straż Pożar-
na w Zamościu – 140 lat historii”. 

W 2022 roku upływa 140 lat od zało-
żenia przez zamojskiego farmaceutę Ka-
rola Kłossowskiego Towarzystwa Ognio-
wego – pierwszej formacji strażackiej 
w  dziejach Zamościa. Jubileusz ten stał 
się dobrą okazją do wydania książki o za-
mojskich strażakach, ich trudzie, poświę-
ceniu i pasji.  Pamięć o niektórych z nich 
pozostaje w naszej świadomości do dzi-
siaj, niestety, przez tak wiele lat o innych 
zdążyliśmy już zapomnieć. Książka po-
wstała i tę pamięć przywraca. 

„Napisanie książki okazało się nie-
małym wyzwaniem dla pracowników ko-
mendy. Przyniosło nam ono jednocze-

śnie wiele satysfakcji, płynącej z  faktu, 
że stworzyliśmy pierwsze opracowanie 
tak szeroko opisujące historię zamojskie-
go pożarnictwa. Nie dało się jej przedsta-
wić w oderwaniu od wydarzeń historycz-
nych, w których uczestniczyli wszyscy Po-
lacy, w  tym mieszkańcy Zamojszczyzny. 
Czasy zawieruchy wojennej ze zrozumia-
łych względów były okresem najbardziej 
skąpym w wydarzenia w życiu straży oraz 
materiały i dokumenty je opisujące. Wie-
le kłopotu w  dostępie do informacji na-
stręczył także okres powojenny. W  na-
szym przypadku trudność w pisaniu po-
legała i na tym, że musieliśmy łączyć obo-
wiązki zawodowe z  poszukiwaniem ma-
teriałów źródłowych czy fotografii. Jed-
nocześnie mamy świadomość, że do wie-
lu faktów zapewne nie udało się nam do-
trzeć i ich opisać. Liczymy, że ta publikacja 
będzie bodźcem do powstania kolejnych 
opracowań tego typu, które jeszcze peł-

niej ukażą naszą historię” - wyjaśnia bryg. 
Andrzej Szozda, rzecznik prasowy KM PSP 
w Zamościu.

Autorzy oceniają, że pisząc tę książ-
kę, spotkali się z  ogromną życzliwością 
i przychylnością różnych osób i instytucji, 
bez których nie byłoby możliwe jej przy-
gotowanie. W  gronie tym znalazły się 
osoby związane z  formacją, a także wie-
lu sympatyków strażackiej profesji. Star-
szy brygadier Jacek Sobczyński skierował 
serdeczne słowa podziękowania do Mu-
zeum Zamojskiego – za przekazanie licz-
nych fotografii ukazujących czasy sprzed 
wieku oraz do Archiwum Państwowego 
w Zamościu za życzliwość i wszelką oka-
zaną pomoc przy prowadzeniu kwerend 
archiwalnych. Szczególne słowa podzię-
kowania skierowano do Książnicy Zamoj-
skiej im. Stanisława Kostki Zamoyskie-
go w  Zamościu, która zadbała o  przyja-

zny przekaz i  piękną szatę graficzną tej 
monografii. Komendant słowa podzięko-
wania skierował do prezydenta Andrze-
ja Wnuka oraz starosty zamojskiego Sta-
nisława Grześko – za wsparcie finansowe, 
dzięki któremu możliwe było wydanie tej 
monografii.   

W  konferencji uczestniczyli: Andrzej 
Wnuk prezydent Zamościa, Stanisław 
Grześko starosta zamojski, jednocześnie 

prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Zamościu, st. bryg. Jacek Sobczyń-
ski komendant miejski PSP w  Zamościu, 
dr Jakub Żygawski dyrektor Archiwum 
Państwowego w Zamościu, Piotr Bartnik 
dyrektor Książnicy Zamojskiej im. Stani-
sława Kostki Zamoyskiego w  Zamościu, 
Leszek Wygachiewicz, realizujący skład 
i opracowanie graficzne oraz Anna Rudy, 
która przeprowadziła korektę.

200-letnia rzeźba odzyskała blask200-letnia rzeźba odzyskała blask



W  tym roku Dzień Dziec-
ka w kinie będzie wyjątko-
wo długi. Od 27 maja 2022 
w  repertuarze zamojskie-
go kina: DETEKTYW BRU-
NO - mądra i radosna roz-
rywka dla widzów od lat 2 
do 102. Film familijny, któ-
ry oferuje sympatycznych 
bohaterów i  bohaterki, 
wartką akcję, humor, a tak-
że prospołeczne przesła-
nie. PAN WILK I  SPÓŁKA - 
nowa komedia animowa-
na ze studia DreamWorks 
Animation, oparta na se-
rii książek autorstwa au-
stralijskiego pisarza, Aaro-
na Blabeya, która była na 
szczycie bestsellerów New 

York Timesa. DOGTANIAN. 
PSI MUSZKIETERIER - bajka 
dla najmłodszych kinoma-
nów, inspirowana klasycz-
ną powieścią Aleksandra 
Dumasa. Jeden za wszyst-
kich, wszyscy za jedne-
go! Ta psia drużyna pod-
bije kina!

Szczegóły na: 
www.stylowy.net

W  szpitalu papieskim w  Zamo-
ściu zakończyła się duża in-
westycja, jaką była przebudo-

wa i modernizacja Oddziału Neurologii 
z Pododdziałem Udarowym.

Samodzielny Publiczny Szpital Woje-
wódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamo-
ściu zakończył zadanie pod nazwą „Mo-
dernizacja Oddziału Neurologii z Podod-
działem Udarowym i  wczesną rehabili-
tacją poudarową wraz z  ambulatoryjną 
opieką specjalistyczną w celu wykonywa-
nia innowacyjnych procedur medycznych 
dla pacjentów Samodzielnego Publiczne-
go Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża 
Jana Pawła II w Zamościu.”

Zakres prac obejmował przebudowę 
oraz poszerzenie działającego Oddziału 
Neurologii z  Pododdziałem Udarowym 
i  utworzenie wzorcowego oddziału, po-
przez wdrożenie kompleksowej i koordy-
nowanej opieki nad pacjentami neurolo-
giczno-neurochirurgicznymi, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem stosowania wy-
sokospecjalistycznych i  innowacyjnych 
procedur wewnątrznaczyniowych, tj. naj-
nowszych metod leczenia fazy ostrej uda-
ru niedokrwiennego (tromboliza, trom-
bektomia), leczenia endowaskularnego 
zmian patologicznych centralnego ukła-
du nerwowego (malformacje naczynio-
we), a także wczesna rehabilitacja pouda-
rowa i prowadzenie programów terapeu-
tycznych.

Realizacja projektu umożliwi rozwi-
nięcie najnowocześniejszej metody le-
czenia wewnątrznaczyniowego tj. trom-
bektomii, która jest wykonywana zaled-
wie w kilkunastu ośrodkach medycznych 
w kraju.

W  nowym kompleksie opieki nad 
pacjentem udarowym zwiększona zo-
stanie liczba łóżek dla pacjentów do 60, 
a powierzchnia oddziału z 693 m2 do ok. 
1301, 98 m2. Przy czym, stan ogólny łóżek 
w  szpitalu nie zmieni się, a  zwiększenie 

ilości wynika wyłącznie z działań restruk-
turyzacyjnych polegających na dostoso-
waniu dotychczasowego stanu łóżek do 
potrzeb zdrowotnych pacjentów. Działa-
nie takie jest możliwe dzięki stałemu mo-
nitorowaniu sytuacji epidemiologicznej 
w regionie przez Dyrekcję Szpitala. Kom-
pleks będzie mógł być poszerzony o po-
wierzchnię, którą wcześniej zajmował Od-
dział Urologiczny.

Zakres prac w Ambulatoryjnej Opiece 
Specjalistycznej obejmował moderniza-
cję pomieszczeń Poradni Neurologicznej 
i Leczenia Padaczki, Poradni Neurochirur-
gii, Pracownia EEG, Pracownia EMG raz po-
mieszczeń socjalnych na II piętrze Bloku B.

W zakresie zadania przeprowadzono 
dodatkowo modernizację klatki schodo-
wej, poprawiającą stan bezpieczeństwa 
pożarowego.

Wykonawcą inwestycji było Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe "BUDMAT" 
Spółka Jawna Tadeusz Rozmus, Józef Ma-
łysz z siedzibą w Zamościu, ul. Namysłow-
skiego 2.

Wartość zadania to  7 917 006,95 
zł, w tym dofinansowanie z Budżetu Pań-
stwa wyniosło 5 328 837,09 zł, 1 960 000 
zł pochodziło z  Budżetu Województwa 
Lubelskiego , zaś pozostała kwota - 628 
169,86 zł to środki własne szpitala.
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Poszukiwani wolontariusze do Festiwalu „Dwa Teatry”Poszukiwani wolontariusze do Festiwalu „Dwa Teatry”

Hulajnogi opanowują miastoHulajnogi opanowują miasto Dzień Dziecka w kinieDzień Dziecka w kinie

Oddział neurologiczny po remoncieOddział neurologiczny po remoncie
Urząd Miasta Zamość ogłasza na-

bór Wolontariuszy przy reali-
zacji XXI Festiwalu Teatru Pol-

skiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej 
"Dwa Teatry — Zamość 2022".

Poszukiwane są osoby chętne do 
pomocy przy realizacji XXI Festiwalu Te-
atru Polskiego Radia i Teatru Telewizji 
Polskiej „Dwa Teatry — Zamość 2022", 
współorganizowanego przez Miasto Za-
mość. Festiwal jest unikatowym w ska-
li europejskiej przeglądem teatralnej 
twórczości mediów publicznych, połą-
czonym z konkursem spektakli Teatru 
Telewizji i słuchowisk Polskiego Radia, 
promującym polską kulturę.

Program Festiwalu realizowany bę-
dzie w dniach: 10-13 czerwca, w godzi-
nach 10:00 — 22:00.  

Miejsca realizacji Festiwalu to:  Ra-
tusz (Sala Consulatus, Sala Ślubów),  Ja-
zz Club „Kosz" im. Mieczysława Kosza 
(ul. Szczebrzeska 3),  Synagoga (ul. Za-

menhofa 9),  Orkiestra Symfoniczna im. 
Karola Namysłowskiego (ul. Partyzan-
tów 2), Państwowa Szkoła Muzyczna I i II 
stopnia im. Karola Szymanowskiego (ul. 
Kościuszki 5),  Państwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych im. Bernarda Morando (ul. 
Pereca 17),  Rynek Wodny,  Rynek Wielki 
(Gala Festiwalu).

-Do współpracy  zapraszamy oso-
by pełnoletnie, które cechuje pozytyw-
ne nastawienie, umiejętność pracy w ze-
spole oraz zaangażowanie. Osoby w ra-
mach wolontariatu będą pełnić rolę asy-
stentów producentów eventów w da-
nych obiektach. Szczegółowe informa-
cje dotyczące przebiegu prac oraz wy-
konywanych przez wolontariuszy zosta-
ną przedstawione przez organizatora na 
spotkaniu przed wydarzeniem. - infor-
muje Urząd Miasta Zamość.

Wymagane dokumenty:  Wypełnio-
ny formularz zgłoszeniowy — do pobra-
nia ze strony: umzamosc.bip.lubelskie.pl 

Formularz zgłoszeniowy należy 
składać w zamkniętych kopertach z po-
danym adresem zwrotnym do: Urzędu 
Miasta Zamość, Kancelaria Ogólna, Ry-
nek Wielki 13, 22-400 Zamość z dopi-
skiem: Dotyczy naboru na wolontariu-
szy przy realizacji Festiwalu „Dwa Te-
atry" lub na adres e-mail: kultura@za-
mosc.pl  do 24 maja 2022 r. (wtorek), do 
godz. 16.30.

Osoba do kontaktu w dniach i go-
dzinach pracy Urzędu: Małgorzata Ka-
wala tel. 84 6772306; e-mail: malgorza-
takawala@zamosc.pl 

Miejskie hulajnogi elek-
tryczne stają się coraz 
popularniejsze w pol-

skich miastach. Już teraz 
będzie z  nich można 
korzystać także w Za-
mościu. W  naszym 
mieście pojawiła się 
flota hulajnóg  ame-
rykańskiej firmy Li-
me, które będzie można 
wypożyczyć za pomocą 
aplikacji na telefon.

Aby wypożyczyć 
hulajnogę elektryczną, 
należy pobrać na swo-
jego smartfona apli-
kację Uber, a  następ-
nie zarejestrować się 
podając swoje da-
ne logowania do kon-

ta.  Po uruchomieniu aplikacji 
na smartfonie możemy zoba-
czyć na mapce, gdzie stoją (lub 
leżą) hulajnogi, które możemy 
wypożyczyć. Każda hulajnoga 
ma  kod QR na kierownicy, aby 
odblokować hulajnogę, należy 
go zeskanować. Przejazdy moż-
na opłacać na dwa sposoby. Mo-
żemy albo podpiąć pod usłu-
gę kartę płatniczą/kredytową, 
z której pobierane będą pienią-
dze po zakończeniu jazdy. Mo-
żemy też doładować nasze kon-
to Lime z  góry.  Gdy zakończy-
my jazdę, pozostawiamy hulaj-
nogę w  odpowiednim miejscu 

i  blokuje-
my ją przy-
ciskiem 

w aplikacji.

http://umzamose.bip.lubelskie.pl
mailto:kultura@zamosc.pl
mailto:kultura@zamosc.pl
mailto:malgorzatakawala@zamosc.pl
mailto:malgorzatakawala@zamosc.pl


Archipelag Roztocze – Park Żywiołów w Budach to centrum edukacji, rozrywki i re-kreacji dla całych rodzin. Miejsce inspirowa-ne Roztoczańską przyrodą, historią i  dzieja-mi Kresów Wschodnich. Oferuje różne for-my spędzania wolnego czasu dla wszystkich, bez względu na wiek. Oferta Parku skierowa-na jest do osób indywidualnych oraz zorgani-zowanych grup szkolnych a głównymi atrak-cjami  dla zwiedzających są: Empiria Zmysłów i Żywiołów, Park Miniatur Kresowych, Dolina Czasoprzestrzeni oraz Place zabaw kreatyw-nych. 

Empiria Zmysłów i Żywiołów pokazuje nam Roztocze za pośrednictwem ultranowocze-snych technologii,  gdzie wszystkimi zmysła-mi możemy eksplorować jego walory,  sma-ki i zapachy. Mamy możliwość władać  żywio-łami natury, kształtować rzeźbę ziemi, two-rzyć własną melodię z  dźwięków przyrody, która będzie najlepszą formą pamiątki z Roz-tocza, a ci którzy cenią sobie aktywność, mo-gą odbyć wirtualną wycieczkę rowerową po jego malowniczych zakątkach. Na najmłod-szych gości czeka dwukondygnacyjny plac zabaw, podłoga interaktywna i  laserowy tor przeszkód. Uzupełnieniem oferty interaktyw-nego centrum są trzy tematyczne pokoje za-gadek, które dostarczą niesamowitych wra-żeń oraz laboratoria  chemii i fizyki w których dzieci już od najmłodszych lat mogą obcować ze światem nauki.
Na zewnątrz kompleksu znajduje się Park Miniatur Kresowych niebywała kolekcja 26 makiet  zamków i  twierdz Kresowej Rzeczy-pospolitej, obecnie leżących na terytorium Ukrainy. Zwiedzanie z przewodnikiem w stro-ju historycznym to żywa lekcja historii pod-czas której możemy przekonać się jak wyglą-dała potęga historycznej Polski z XVI wieku.

Kontynuując podróż historyczną, na-potkamy Dolinę Czasoprzestrzeni, która  przeniesie nas w  czasie, do okresu neolitu, jak i  w  przestrzeni –  do Starożytnych Grecji i  Rzymu. Elementami wchodzącymi w  skład Doliny są: Plac Antyczny, Plac Trzech Kultur, Plac Słowiański, Plac Grozy i Legend oraz Plac Skalny. Jest to przestrzeń, w której powraca-my do kolebki naszej cywilizacji. Spacery po placu i  alejkach starożytnej Grecji, koncerty w amfiteatrze, klimatyczne altanki w sąsiedz-twie skał, wody, natury pozwolą spędzić czas w niesamowitym otoczeniu pięknej architek-tury.

Kolejnym ciekawym elementem Parku są zewnętrzne Place Zabaw Kreatywnych, które dostarczą całym rodzinom niesamowi-tych przygód! Tajemniczy Labirynt dostarczy wrażeń w  poszukiwaniu wyjścia, Mega Kloc-ki pobudzą wyobraźnię i  kreatywność pod-czas tworzenia unikatowych budowli a w Ko-palni Złota można odszukać zaginiony skarb! Ponadto dzieci będą mogły wydoić wiejską krówkę i aktywnie spędzić czas na placu za-baw z tyrolką.
Na terenie obiektu znajduje się wielo-krotnie nagradzana Restauracja Ignis w któ-rej można zjeść pyszny posiłek. Specjalnością kuchni są dania nawiązujące do tradycyjnych receptur regionalnych. W menu króluje gęsi-na, która w nowoczesnym wydaniu zaskakuje podniebienie niejednego smakosza.

Jest to idealne miejsce na urządzenie we-sela, przyjęcia rodzinnego, eventu czy spo-tkania firmowego. Każda z tych okazji wyma-ga odpowiedniej oprawy: eleganckiego wnę-trza, przyjaznego personelu i przede wszyst-kim – pysznego jedzenia. Ponadto obiekt dys-ponuje salą bankietową oraz szkoleniową.

Beztroska zabawa przez cały dzień i noc!

W Laser Factory możesz bawić się świetnie przez 

cały dzień (i  dłużej!) z  przyjaciółmi lub rodziną, 

a w wolnych od beztroskiej zabawy chwilach zajrzeć 

do naszego bistro i baru. Znajdziesz tu pyszną pizzę, 

burgery, różnorodne dania i przekąski oraz napoje.

Atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

PAINTBALL LASEROWY to wspaniała, bezpiecz-

na gra dla dzieci i  dorosłych.W  Specjalnie stworzo-

nej arenie o powierzchni 450 M2 udział może brać 12 

osób. Gracze zostają wyposażeni w specjalne kami-

zelki z pistoletami, uczestnicy gry mogą grać druży-

nowo lub indywidualnie, wyniki są wyświetlane na 

żywo na monitorach .Strzały z  pistoletu są w  pełni 

bezpieczne i bezbolesne. Wiązka światła wychodzą-

ca z pistoletu jest imitacją lasera, która nie może wy-

rządzić nikomu krzywdy i jest w 100% bezpieczna dla 

twoich oczu. Paintball laserowy świetnie sprawdza 

się na imprezach urodzinowych i firmowych gdy gra-

cze rywalizują ze sobą świetnie się przy tym bawiąc.

Kolejna laserowa atrakcja uwielbiana przez dzie-

ci to Laser Maze zwany inaczej pokojem laserowym 

to nie lada wyzwanie! Trzeba wykazać się dużym 

sprytem ,dokładnością i szybkością w pokonywaniu 

laserowych wiązek. Każde dotknięcie laserowej linii 

to punkty karne dla gracza. Pięciokrotne dotknięcie 

linii w czasie jednego przejścia eliminuje Cię z gry.

Nasza Wirtualna Rzeczywistość to innowacyj-

ne platformy, które na stałe zagościły w  naszym 

lokalu. Dzięki VR możesz odkryć odległe miejsca 

nie wyjeżdżając z  Zamościa! Vr- to nie zapomnia-

na przygoda dla każdego gracza. W  Laser Facto-

ry znajdziecie 2 Specjalnie zaprojektowane sta-

nowiska z  najnowszym i  najbardziej zaawansowa-

nym technologicznie sprzętem VR oraz 10 grami!  

Nasz laserowy Team chętnie odpowie na państwa 

pytania i  pomoże w  doborze pakietów urodzino-

wych w  zależności od wieku graczy .Dla szkół ko-

lonii wycieczek szkolnych mamy przygotowa-

ne specjalne oferty a  z  Kartą Dużej Rodziny obo-

wiązuje rabat 20%. Zapraszamy do naszego loka-

lu, który mieści się na ul. Kilińskiego 66 w  Zamo-

ściu oraz na naszą stronę www gdzie można doko-

nać rezerwacji online: www.laserfactory.pl oraz na  

www.facebook.com/laserfactoryzamosc

Nasz tor uczy podstaw kartingu już od kil-

ku lat, dzięki temu z roku na rok nabywamy co-

raz więcej doświadczeń i umiejętności. Jeste-

śmy jedynym czynnym torem kartingowym 

w naszym powiecie, który znajduje się na hali 

w Zamościu przy ul. Kilińskiego 74. Gwarantu-

jemy bezpieczną i ekscytującą jazdę dla osób 

w  każdym wieku, pod czujnym okien naszej 

kadry. Jedynym wymogiem względem naj-

młodszych jest osiągnięcie 120cm wzrostu.  

Czym jest karting? Otóż karting  to emo-

cjonujące i pełne frajdy wyścigi gokartów na 

specjalnie przygotowanych torach.  Gokart 

przeznaczony do amatorskiej jazdy nie ma 

biegów, zawieszenia czy wspomagania kie-

rownicy. Posiada napęd na tył, hamulce dzia-

łają jedynie na tylne koła. Taka budowa gokar-

ta sprawia, że jazda zupełnie różni się od jaz-

dy samochodem.

W  naszej ofercie posiadamy wynajem 

gokartów o  różnej mocy. Jeżeli obawiasz się 

jazdy, na początek możesz wypożyczyć je na 

krótszy czas np. na 10 minut. Gdy nabierzesz 

wprawy możesz szaleć godzinami lub wyna-

jąć cały tor na wyłączność. Nasze gokarty po-

siadają silniki SODI RX9/9HP, SODI RX9/4,5HP.  

Na najmłodszych kierowców czekają gokarty 

elektryczne 1,5HP, w  pełni bezpieczne. Wie-

my, że zdrowa dawka rywalizacji integruje 

grupę, dlatego w ofercie mamy także: imprezy 

urodzinowe, firmowe, wycieczki szkolne, wie-

czory kawalerskie oraz panieńskie.

Jak przygotować się do jazdy gokartem?

Dziewczyny! Zapomnijcie o szpilkach.

Chłopaki! Garnitury zostawcie w szafie.

Podczas jazdy musimy mieć pełną swobo-

dę i kontrolę ruchów, dlatego ubranie powin-

no być wygodne, obuwie najlepiej sportowe. 

Wchodząc na tor obowiązkowa jest kominiar-

ka pod kask, którą można nabyć u nas w re-

cepcji. Więcej info na www.facebook.com/tor-

cartway oraz na www.cartway.pl

 Czy wiecie, że Robert Kubica swoją przy-

gotę z motoryzacją zaczął właśnie od jazdy na 

gokartach

" To dzięki kartingowi rozpocząłem moją 

drogę na najwyższy poziom rywalizacji. Każ-

da młoda osoba musi przejść przez starty na 

gokartach, jeśli ma ambicję osiągnąć sukces 

w motorsporcie.”
Robert Kubica

CARTWAY TOR KARTINGOWY  
w ZAMOŚCIU

http://www.laserfactory.pl/
http://www.facebook.com/torcartway
http://www.facebook.com/torcartway
http://www.cartway.pl/


PARK TRAMPOLIN FORT JUMP W ZAMOŚCIU

Fort Jump to jedyny park trampolin w regionie za-

mojskim. Nasz obiekt jest idealnym centrum rozry-

wek sportowych. Tutaj Wasze pociechy mogą się 

wyszaleć i wykorzystać drzemiące w nich, ogrom-

ne pokłady energii!

Na powierzchni 1200m2 czeka na Was 11 stref 

rozrywki i 29 stanowisk trampolinowych!

Przed rozpoczęciem zabawy, warto poznać 

wszystkie WYSKAKANE ATRAKCJE DLA DZIE-

CI! Oto one:

• Trampoliny klasyczne przeznaczone do roz-

grzewki i zabawy.
• Ścieżki trampolinowe do nauki figur akroba-

tycznych. 
• Areny do gier zespołowych, które można wyko-

rzystać jako boisko do zbijaka.
• Cardio Wall, czyli dwie trampoliny ze ścianą in-

teraktywną. Tutaj można pobijać rekordy lub 

grać z przeciwnikiem na czas.
• Strefa Olimpijska z trampolinami sportowymi, 

na których możesz w bezpieczny sposób zro-

bić salto- jedno po drugim lub wykonać triki 

akrobatyczne. 
• Strefa Infinity pozwoli udoskonalić zdolności 

akrobatyczne.
• AirBag przyniesie niezapomniane wraże-

nia podczas skoku na ogromną poduszkę po-

wietrzną.

• Tor Ninja to specjalna strefa z różnego rodza-

ju przeszkodami.
• Zjeżdżalnia ze ślizgiem pontonowym.

• Tyrolka umożliwiająca klasyczny zjazd na linie.

• Strefa OCR czyli obszar z konstrukcjami oraz 

przeszkodami przeznaczonymi do treningu 

Parkour. 

Obok swobodnej zabawy oferujemy również:

• Organizację imprez urodzinowych!

• Organizację zajęć w ramach lekcji wychowania 

fizycznego z instruktorami.
• Przyjmowanie grup zorganizowanych z przed-

szkoli, szkół oraz klubów sportowych.

Wow! Jest w czym wybierać! Ale Fort Jump 

to nie tylko trampoliny, po których możecie ska-

kać do woli. To cała masa innych atrakcji! Nie zna-

my słowa NUDA i taki wyraz nie istnieje w naszym 

słowniku! Jeżeli chcecie się o tym przekonać ko-

niecznie nas odwiedźcie! Gwarantujemy niesamo-

wite emocje!

Czekamy na Was siedem dni w tygodniu! 

ul. Szczebrzeska 55a, Zamość 22-400 

Więcej informacji znajdziecie na www.fortjump.pl 

oraz https://www.facebook.com/FORTJUMP

Uwaga! Za wszystkie usługi sportowe, impre-

zy urodzinowe możesz zapłacić Bonem Tury-

stycznym.

Powerland to rodzinna strefa zabawy, która obejmuje salę zabaw wewnętrzną, strefę ga-stronomii oraz ogromny zewnętrzny plac za-baw.

Co czeka na Was na świeżym powietrzu?Przede wszystkim coś, czego nie znajdzie-cie w  bliższej ale i  dalszej okolicy, mianowi-cie: wesoło-miasteczkowe karuzele oraz ma-łe diabelskie koło i  autodrom! Poza tym coś dla lubiących wysokie loty czyli 10 stanowi-skowy park trampolin, euro-bungee i ogrom-ne dmuchane zamki z  torem przeszkód. Po-trenujecie z nami także swoją celność grając na kręgielni, grając w mini golfa i paintball lub strzelając z łuku! Wasza zwinność i dobra ko-ordynacja z pewnością przydadzą się w par-ku linowym czy na konstrukcji małpiego gaju.Poznacie również zwyczaje panujące w indiańskiej wiosce ale bez obaw, nieletnich nie częstujemy fajką pokoju! Za to częstować można a  nawet trzeba (najlepiej świeżo ze-rwanym mleczem lub trawą) nasze kozy, al-paki i owce.
A gdy upał da Wam się we znaki ochłodę przyniesie zabawa w naszych basenach z łó-

deczkami i  rollerami wodnymi oraz na zjeż-dżalni wodnej.
Pogoda nie dopisała? Na szczęście nasz kompleks to także wewnętrzna sala zabaw w  skład, której wchodzą min 5 poziomowa konstrukcja, zjeżdżalnia pontonowa, zjeż-dżalnia tubowa i bardzo długa zjeżdżalnia fa-lista z 2 torami do zjazdu. Są także baseny z pi-łeczkami, wiszący most, przeźroczysta kładka, park ninja, zjazd tyrolką i wiele innych atrakcji. Dla odważniejszych przygotowaliśmy ścianki wspinaczkowe z pełną asekuracją.

Uff... Dużo atrakcji. Czujecie się już zmę-czeni? Zatem zapraszamy do naszej gastro-nomii na pyszne gofry, lody, zapiekanki oraz zimne i ciepłe napoje.
Zapraszamy na naszą stronę www.power-landbilgoraj.pl oraz na www.facebook.com/PowerlandBilgoraj gdzie znajdziecie pełną ofertę w tym cennik imprez takich jak: urodzi-ny, spotkania integracyjne, warsztaty tema-tyczne. Polub proszę nasz fanpage i  zaproś swoich znajomych by być na bieżąco z wszel-kimi wydarzeniami. Do zobaczenia w Power-land Biłgoraj, ul .Bagienna 36, 23-400 Biłgoraj.

Malownicza restaura-cja położona vis a  vis żyrafiarni w zamojskim ZOO to idealne miej-sce dla całej Rodziny na przystanek podczas długiego zwiedzania i  napełnienie pustych brzuszków. Specjalno-ścią Safari Zoo są gigan-tyczne safari-burgery oraz pyszne ciastka, go-fry i kawa. W lokalu cze-ka na Was uśmiechnię-ta, miła i pomocna ob-sługa . Nie brakuje tu-taj atrakcji dla najmłod-szych dzieci. Przy wej-ściu czai się Marshall z  Psiego Patrolu, jest namiot z  grami zręcz-nościowymi, są mini plaże nad strumykiem, huśtawki, trampolina, dmuchaniec oraz ani-matorzy, którzy umilą Wam pobyt w  naszym lokalu. A  gdyby ktoś chciał wypić kawę na wysokości głowy żyra-fy to na dachu restau-racji można skorzystać z  tarasu widokowego z leżakami. Warto przy-jechać by zobaczyć jak wspaniale to wyglą-da i  oczywiście spró-bować naszych Safari przysmaków. 
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SPRZEDAM
Działka budowlana 0,77 ha w Łabu-

niach, ul. Lipowa, gaz, prąd, woda. Tel. 
795 949 510

Sprzedam nowy dom + działka 60a, Ja-
rosławiec. Tel. 506 107 350

Siedlisko 21 arów, 1,5 ha pola w gm. 
Tarnawatka oraz las 0,75 ha w gm. 

Krasnobród. Tel. 696 815 510

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

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

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 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 

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

WYNAJEM
Mieszkanie do wynajęcia 2-pokojo-

we (50m2) w Zamościu, ul. Wiejska 
13/19. Tel. 733 851 482

Kwatery do wynajęcia w Zamościu. Tel. 
733 852 208.

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.

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

125 m2 segment zamienię na mieszka-
nie w bloku. Tel. 660 448 052

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-

Alufelgi 18 na 5 otworów, 4 szt/ 
komplet. Tel. 602 180 912

Sprzedam Seata Leon rok 2009. Tel. 
603 205 150

Zgrabiarka 7 gniazd. Tel. 605 477 
377

Części owe i używane do T-5, 2005 
Passat B5 – 97r., Peugeot expert- 

1999, Clio- 99r., C-330 silnik. Tel. 792 
184 795

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

mulcowe, stan super, przegląd do III 
2023r. 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: 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

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE
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NIERUCHOMOśCI

 X Wynajem mieszkania, Monte Cassino, 30m2 cena 
1000zl plus prąd i gaz

 X Działki  Lipsko Polesie 15a i 14,5a cena 125 tyś.zł
 X Działka  budowlana Stary Zamość  69a cena  135 tys.zł
 X Lokal Restauracja Zamość 246m2 cena 495 tyś.zł
 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

DOCIEPLENIA
BUDYNKÓW

MALOWANIE
ELEWACJI 

TEL. 783 800 351

MALOWANIE  
MIESZKAŃ.  

UKŁADANIE PANELI 
PODŁOGOWYCH.  

TEL. 697 623 251

STYROBETON 
TEL. 729 911 254

POMPY CIEPŁA 
- SPRZEDAŻ,  

MONTAŻ, SERWIS 

OFERTĘ 
 PRZYGOTUJEMY  

W OPARCIU  
O INDYWIDUALNE  

POTRZEBY  
ORAZ WYMAGANIA 

TECHNICZNE  
DANEGO OBIEKTU.

TEL. 727 003 673



SPRZEDAM
Tanio sprzedam wóz, platforma, 

kultywator. Tel. 500 144 310

Tanio sprzedam cegłę, dziurawkę, bi-
ałą 1400 szt. Tel. 500 144 310

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

w Zamościu. Tel. 795 949 510

Używaną kostkę brukową, wym. 
20x10, kolor czerwony – 23m2, 

szary – 8m2, cena 20 zł/m2. Tel. 574 
235 637

Rower “góral”, koła 26”, szybkowar 
5-litrowy. Tel. 664 454 930

Frezy palcowe, śr.14, 16, 18, 20, 22 
mm. Tel. 664 454 930

Tuje szmaragd, 15 szt., wys. 1,5m. 
Tel. 664 454 930

Szlifierka kątowa 230/2200W, tarcza, 
śr. 230 mm. Tel. 664 454 930

Wiertarka Celma 230U/750W, 
uchwyt 16mm. Tel. 664 454 930

Żyrandol, odlew z mosiądzu wzór 
antyczny, 15 żarówek. Tel. 660 

358 211

Ule warszawskie i zwykłe, z nadst-
awką, 6 – letnie. Tel. 660 358 211

Konstrukcję do piły taśmowej. Tel. 
660 358 211

Dwa wałki do cyrkularki na dużą piłę. 
Tel. 660 358 211

Stare zegary. 
 Tel. 660 358 211

Sprzedam opryskiwacz plecakowy, 
mało używany, 15 litrów. Tel. 660 

358 211

Walizkowa maszyna do szycia, 
nowa. Tel. 664 454 930

Prostownik niemiecki 24 vol, do aku-
mulatora, dużych elektromierzy. 

Prostownik Bester 24V, 12V i 6 volt, 

wirówka do bielizny do pralki Frania. 
Tel. 602 180 912

Kołowrotki wędkarskie duże, z 2 sz-
pulami i 2 żyłkami, 2 szt., nowe. Tel. 

602 180 912

Styropian twardy, rury hydrauliczne, 
rury ściekowe 16’, telewizory, kolan-

ka do rur, wykoczenia do tynkowania. 
Tel. 696 815 510

Sprzedam ule warszawskie, zwykłe. 
Tel. 500 587 742

Sprzedam miodarkę 3-ramkową. Tel. 
500 587 742

Sprzedam wagę dziesiętną. Tel. 605 
477 377

Sprzedam lornetkę myśliwską, pro-
fesjonalna niemiecka Zaiss 7x50. 

Tel. 604 281 010

Sprzedam mąkę orkiszową z 
dowozem. Tel. 792 184 795

Wirówka do bielizny. Kołowrotki 
duże, morskie 2 szt., nowe z sz-

pilkami i żyłką. Prostownik 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 używany, 
dobrze wyposażony, Zamość. Tel. 

667 297 725

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

ZWIERZĘTA
Sprzedam klacze zimnokrwiste, 1 

źrebna, szpaczka. Tel. 665 225 697

Kózka do sprzedania, 3 –letnia, doj-
na. Tel. 791 864 750

Sprzedam króliki hodowlane, 
Zamość. Tel. 792 184 243

Rodziny pszczele, Polanówka tel. 
607 413 029

KUPIĘ
Kupię ławkę z oparciem. Tel. 790 

532 060

Kupię wiertarkę Celma. Tel. 84 639 
69 01

Kupię pralkę wirnikową “Frania” lub 
podobną. Tel. 571 488 502

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

Imadło do rur, tel. 511 570 133

Kupię palmę pokojową, mikrofa-
lówkę. 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

INNE
Przyjmę mieszkanie w zamian za 

opiekę u kobiety bezdzietnej. Tel. 
605 049 740
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Wolny po 50-tce, samotny pozna 
panią wolną, na jesien życia. Nie-

zależny pod każdym względem. Tel. 
721 945 454

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 
zmotoryzowanego z poczuciem hu-

moru, 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

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

PRACA

Różne

GRANULAT 
STYROPIANOWY 
TEL. 729 911 254
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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 
515 524 708

www.kurierzamojski.pl

Druk:   
ZPR Media SA,  

ul. Jubilerska 10,  
04-190 Warszawa

Grafika i DTP

KUPIĘ  
ORZECHY WŁOSKIE. 
TEL. 505 545 928

Punkt konsultacyjny dla osób 
z problemem alkoholowym 
i członków ich rodzin czynny 

w piątki od godz. 16.00 do 18.00 w  
Stowarzyszeniu Klubu 
Abstynenta  “WIARUS”,  

ul. Peowiaków 66.  
Tel. 84 627 15 00  

w godz. od 16.00 do 20.00 
oraz Ośrodku Terapeutyczno- 
Wypoczynkowym “WIARUS”, 

Lipsko – Polesie 20  
w soboty w godz. 9.00 - 11.00.
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #21, 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 #19/2022: „Stożki koła 

i kwadraty”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek 
otrzyma Grupa Pacjentów Zamojskiego Stowarzyszenia Centrum 
Zdrowia Psychicznego w Zamościu. Gratulujemy. Nagrodę można 

odebrać do 30 maja 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 
E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

od 24.05 do 04.06.2022 r.

Mop 
ze spryskiwaczem
Garpol
poj. 500 ml
Wkład - 799        

391 szt.
99

Mozzarella/Mozzarella light
125 g/100 g 
cena za 1 kg = 21,52/26,90         

21 szt.
69

Leżak Premium 
z gąbką
Rejon Las
mix wzorów

cena
bez karty

cena z kartą
791 szt.

99

891 szt.
99

z kuponem

A K T Y W U J

11 szt.
19

MEGA

Przyprawa/Mieszanka 
przypraw Kamis
McCormick
6 g - 35 g , wybrane rodzaje
cena za 1 kg = 198,34 - 34,00

przy zakupie 2 szt.


