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Między „Nie-Boską komedią” a marksizmemMiędzy „Nie-Boską komedią” a marksizmem

Kolorowe jarmarkiKolorowe jarmarki

1 czerwca 2022r. (środa), godz. 
10.00, 12.00, 17.00: Bajki Sym-
foniczne - niezwykły koncert dla 
dzieci w wykonaniu Orkiestry 
Symfonicznej im. Karola Namy-
słowskiego w Zamościu. Zamoj-
ski Dom Kultury, ul. Partyzan-
tów 13

Bilety w cenie 20 zł do nabycia w 
kasie biletowej Zamojskiego Do-
mu Kultury oraz online 

1 czerwca 2022r. (środa): Dzień 
Dziecka na sportowo. Wstęp wol-
ny dla wszystkich dzieci i mło-
dzieży do 18 roku życia na Krytą 
Pływalnię OSiR. Kryta Pływalnia - 
OSiR, Jana Zamoyskiego 62A

4-5 czerwca 2022r. (sobota, 
niedziela), godz. 8:00-21:00: 
XVIII Jarmark Hetmański – Festi-
wal Produktu Lokalnego „Sma-
ki Zamościa i Roztocza” Promo-
cja produktów lokalnych, targi 
sztuki ludowej, kolekcjonerskiej, 
rękodzieła artystycznego, kon-
certy i pokazy artystyczne. Teren 
Zespołu Staromiejskiego.

7 czerwca 2022r. (wtorek), 
godz. 8.30- 15.00: Mistrzostwa 
Województwa Lubelskiego w 
Bocci i Paralekkoatletyce, obiek-
ty zamojskiego OSiR-u.

10-13 czerwca 2022r. (piątek-
-poniedziałek): Festiwal Teatru 
Polskiego Radia i Teatru Telewi-
zji Polskiej „Dwa Teatry”. W pro-
gramie: projekcje spektakli, słu-
chowiska, koncerty, warsztaty, 
spotkania z gwiazdami i wiele in-
nych. Teren Zespołu Staromiej-
skiego.

11 czerwca 2022r. (sobota) 
godz. 21.00: Zamojska Arle-
kinada 2022, Widowisko arty-
styczne nawiązujące do Karna-
wału Weneckiego organizowane 
przez Zamojski Dom Kultury, Ry-
nek Wielki.

19 czerwca 2022r. (niedzie-
la) godz. 20.00: Zamojska Ku-
palnocka. W programie: plece-
nie wianków, odprawienie obrzę-
du kupalnego, rzucanie wianków 
do wody, ognisko i potańcówka. 
Park Miejski w Zamościu.

21-24 czerwca 2022r. (wtorek- 
piątek): „Książka – odkryj wię-
cej!” XII Zamojski Festiwal Książki. 
Rynek Wodny.

25 czerwca – 10 lipca 2022r.: 
47. Zamojskie Lato Teatralne. Fe-
stiwal teatralny z Buławą Het-
mańską – nagrodą publiczno-
ści.

Kalendarz  najbliższych Kalendarz  najbliższych 
 wydarzeń  wydarzeń   w Zamościuw Zamościu

25 maja w  sali Consulatus Za-
mojskiego Ratusza odbył się 
wykład red. Pawła Lisickiego 

pn. „Polski prorok i  niemiecka re-
wolucja. Zygmunt Krasiński prze-
strzega przed Karolem Marksem”.

Wydarzenie, to brało udział 
w  programie „Warto być Polakiem”, 
którego organizatorem jest Samo-
rząd Województwa Lubelskiego, 
a  głównym celem jest pielęgnowa-
nie polskości i  wartości patriotycz-
nych przez mieszkańców wojewódz-
twa lubelskiego.

Słowa powitania do zebranych, 
oraz informacje o  wykładowcy 
przedstawiła Małgorzata Farion, pre-
zes Stowarzyszenia Sympatyków Or-
szaku Trzech Króli w Zamościu.

Przywołanie twórczości Zyg-
munta Krasińskiego jednego z  trój-
cy wieszczów, największych poetów 
polskiego romantyzmu, odbyło się 
w Roku Romantyzmu Polskiego, taką 
bowiem uchwałę podjął Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej.

W  uchwale sejmowej zaznaczo-
no, iż „pamięć romantyzmu polskiego 
jest pamięcią najważniejszych znaków 
określających narodową tożsamość. 
W roku 2022 przypadają dwusetne uro-
dziny tej epoki i jest to dobry powód do 
przypomnienia duchowego depozytu, 
jaki pozostawili nam romantyczni bo-
haterowie, artyści i myśliciele”.

Patronami Honorowymi wyda-
rzenia byli: Marszałek Woj. Lubel-

skiego Jarosław Stawiarski, którego 
na spotkaniu reprezentował Mariusz 
Tłuczek Kierownik Filii Urzędu w Za-
mościu, Starosta Zamojski Stanisław 
Grześko, Prezydent Miasta Zamo-
ścia Andrzej Wnuk. Partnerem wyda-
rzenia była Akademia Zamojska re-
prezentowana przez dr inż. Andrze-
ja Burdę, prorektora ds. kształcenia. 
Obecni byli przedstawiciele patro-
nów medialnych i słuchacze przyby-
li na spotkanie.

Red. Paweł Lisicki w  swoim wy-
kładzie w  bardzo interesujący spo-
sób pokazał jak „Nie-Boska komedia” 
(1835r.) przewidziała marksizm i  jest 
to historycznie i  mocno osadzone, 
oraz jakim wielkim polskim pisarzem 
i  prorokiem był Zygmunt Krasiński. 
Uzmysłowił także skąd wziął się po-
mysł połączenia Zygmunta Krasiń-
skiego i Karola Marksa.

Red. Paweł Lisicki powiedział 
m.in.: „jeśli był w Polsce ktoś kto poka-
zał i  przewidział te główne niebezpie-
czeństwa praktycznie związane z  my-
śleniem komunistycznym, z rozwojem 
idei i  myślenia to był to właśnie Zyg-
munt Krasiński. Kiedy Z. Krasiński pisze 
„Nieboską komedię” nie istnieje jeszcze 
słowo komunizm. Słowo komunizm 
pojawia się  dopiero w 1840 w pismach 
francuskiego aktywisty, jako nowa for-
ma społeczna, która ma rozwiązać 
problemy przeszłości, jako forma rady-
kalnej równości.”

Red. Paweł Lisicki podkreślił trzy 
najważniejsze elementy „Niebo-

skiej komedii” Zygmunta Krasińskie-
go czyli: zawiść i  zazdrość, obalenie 
Boga i  ustanowienie świadomości 
człowieka, cel społeczno-politycz-
ny – utopia, która nadaje sens i pory-
wa w sensie pozytywnym rewolucjo-
nistów. 

Czwartym elementem, subtel-
nie pokazanym w  „Nie-Boskiej ko-
medii” jest przekonanie, że to z czym 
rewolucjoniści mają do czynienia 
jest czymś koniecznym, czymś co 
i tak musi się wydarzyć. Jeśli ktoś jest 
przekonany, że ma do czynienia z ja-
kimś zjawiskiem, które i tak musi się 
wydarzyć np. ideą komunistyczną to 
nie ma sensu się temu opierać.

Prelegent nawiązał również do 
radykalnego ateizmu u Marska i wy-
jaśnił mechanizm myślenia Marksa. 
- sędzią jest historia, wykonawcą jej 
wyroków jest proletariat. Podłożem 
tego jest przekonanie, że człowiek 
sam może wszystko tworzyć od no-
wa, a każde prawo, każda idea wiecz-

na musi zostać przezwyciężona jako 
coś,  co człowieka więzi. 

Przejawem ateizmu u  Marksa 
była jego praca doktorska, w  któ-
rej znajdował się cytat zaczerpnię-
ty od starożytnego poety „Nienawi-
dzę wszystkich Bogów”, „Nienawi-
dzę wszystkich Bogów ponieważ ist-
nienie jakiegokolwiek Boga jest tym 
co ogranicza człowieka i jego ludzką 
zdolność myślenia, ludzką zdolność 
działania i  tak naprawdę jest czymś 
co nas pęta i czyni z nas niewolników.

Jest to tym co przewidział Zyg-
munt Krasiński myśląc o Bogu – ludz-
kości, która sama wykreuje świat od 
początku.”

W  drugiej części spotkania słu-
chacze chętnie włączyli się w dysku-
sję z bardzo interesującymi pytania-
mi dot. wykładu, sytuacji w  Polsce, 
na świecie, w  Kościele, UE  na które 
wyczerpujących odpowiedzi udzielił 
red. Paweł Lisicki.

Spotkanie zostało zarejestrowa-
ne, a  jego organizatorem było Sto-
warzyszenie Sympatyków Orszaku 
Trzech Króli w Zamościu.  

Redaktor Paweł Lisicki - publi-
cysta, eseista , pisarz, redaktor 
naczelny tygodnika Do Rzeczy. 
W latach 1991 – 1993 dziennikarz 
Życia Warszawy. Od 1993 r. zwią-
zany z Rzeczpospolitą, od 2000 r. 
kierował działem Opinii w latach 
2004-2005 był zastępcą redakto-
ra naczelnego, a w latach 2006-
2011 – redaktorem naczelnym. 
Był założycielem i pierwszym 
redaktorem naczelnym tygodni-
ka Uważam Rze (2011), a następ-
nie miesięcznika Uważam Rze 
Historia (2012). W 2013 r. założył 
magazyn Do Rzeczy. Tygodnik DO 
Rzeczy Lisickiego to obecnie jed-
no z największych i najbardziej 
wpływowych pism konserwa-
tywnych w Polsce.

Jarmark Hetmański  to orga-
nizowana cyklicznie impre-
za przypominająca mieszkań-

com Zamościa o rocznicy nadania 
miastu Zamość praw miejskich. 
W tym roku wydarzenie odbywać 
się będzie w dniach 4-5 czerwca. 
28. Jarmark Hetmański potrwa 
jak zwykle dwa dni i tradycyjnie 
towarzyszyć mu będzie  Festiwal 
Produktu Lokalnego, Konkurs Po-
traw "Smaki Zamościa i Roztocza", 
Targi Sztuki Ludowej oraz  Targi 
Kolekcjonerskie z udziałem ko-
lekcjonerów z całej Polski. Nie za-
braknie też oczywiście występów 
artystycznych. A jacy wykonawcy 
zagrają dla nas w tym roku? 

W sobotę (4.06) zamościan ba-
wić będzie kapela Kanka Franka. Są 
to dwie wspaniałe dziewczyny, któ-
re "grają suwalską muzykę tradycyj-
ną, prowadzą potańcówki oraz uczą 
tańców i zabaw ludowych." 

Zupełnie nowym doświadcze-
niem dla instrumentalistów i widzów 
będzie stworzona Orkiestra Jarmarku 
Hetmańskiego! Orkiestra pod kierow-
nictwem Przemka Łozowskiego i Mi-
chała Szulca nie tylko wystąpi na sce-
nie, ale także przeniesie wszystkich 
na Rynek Wodny, gdzie rozpocznie 
tradycyjną potańcówkę.  

Nie zabraknie także naszych 
miejscowych zespołów, które tego 

dnia wystąpią również na zamojskiej 
scenie plenerowej: Chyżanie - mę-
ska grupa wokalna z Chyżej w Zamo-
ściu oraz  Ale Cantare - żeński zespół 
z Płoskiego. 

Niedzielę (5.06) rozpocznie Ze-
spół Pieśni i Tańca "Zamojszczyzna" 
z ludowym koncertem wokalno-ta-
necznym. 

Zespół folkowy Oreada zagra 
koncert FolkOFF - autorskie kompo-
zycje, które inspirowane są przyro-
dą, kulturą ludową i naturą człowie-
ka. Repertuar Oready zawiera pio-
senki, w których można odnaleźć fa-
scynację funkiem, rockiem czy po-
pem, a wszystko doprawione jest 
nutką folku. 

Niedzielny wieczór uświetni ze-
spół HOVERLA  polsko-ukraiński ze-
spół folk-rockowy z Wrocławia czer-
piący muzyczne inspiracje z ukraiń-
skiej, polskiej i łemkowskiej muzyki 
ludowej.  

XXVIII Jarmark Hetmański za-
kończy się zjawiskowo za sprawą Te-
atru Ognia Utopia!

Organizatorem Jarmarku Het-
mańskiego jest Zamojski Dom Kul-
tury,  Miasto Zamość oraz Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Zamość 
i Roztocze”. Partnerem wydarzenia 
jest Województwo Lubelskie "Lubel-
skie Smakuj życie!"
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Przygotowania do 8. edy-
cji Festiwalu Stolica Ję-
zyka Polskiego w Szcze-

brzeszynie idą pełną parą. 
W  tym roku program wyda-
rzenia układa się według wy-
pracowanego przez lata for-
matu: przed nami spotka-
nia autorskie, pasmo języko-
we, pasma patrona - Mirona 
Białoszewskiego i  wieczorne 
koncerty i  spektakle. Trady-
cyjnie nie zabraknie też Ma-
łej Stolicy Języka Polskiego. 
W tym roku organizatorzy za-
praszają też wszystkich, dla 
których Festiwal to ważne 
i wartościowe wydarzenie do 
zostania Społecznym Mece-
nasem Festiwalu. 

-To jest coś, co daje ener-
gię i  nie pozwala się podda-
wać w  trudnych chwilach – 
to, że dostajemy od Państwa 
moc dobrych słów i  wsparcie 
– mówi Katarzyna Sobieska 
dyrektorka Festiwalu Stolica 
Języka Polskiego. W  tym ro-
ku w ramach 8. edycji organi-
zatorzy zaproponowali możli-
wość wsparcia festiwalu i  zo-
stanie Mecenasem Społecz-
nym Festiwalu, który potrwa 
od 7 do 13 sierpnia, a jego pa-
tronem jest w tym roku Miron 
Białoszewski. 

- Festiwal Stolica Języka 
Polskiego tworzymy wspól-

nie. Aby móc budować go 
w  pełnej skali – zapraszamy 
Was do dołożenia swojej cegieł-
ki. Staramy się tworzyć niespo-
tykany klimat, razem robić rze-
czy piękne, dobre i  potrzebne. 
W  dodatku w  okolicznościach 
wspaniałej przyrody Roztocza – 
dodają organizatorzy.

Festiwal  otrzymał po raz 
kolejny dotację z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Inicjatywę wspiera tak-
że Miasto i Gmina Szczebrze-
szyn, Miasto Zamość i Powiat 
Zamojski. Od lat Festiwal ma 
też partnerów biznesowych, 
spotyka się z  przychylnością 
mieszkańców Roztocza. 

-Zaufanie, jakim jesteśmy 
obdarzani napawa nas dumą 
i  radością. A my, co roku, sta-
ramy się tego zaufania nie za-
wieść. Przed tegoroczną edy-
cją, decydujemy się zbudo-
wać kolejny, mocny filar fe-
stiwalu. Filar społeczny. Dla-
tego zwracamy się do szero-
kiego grona naszych Przyja-
ciół i zapraszamy do zostania 
Mecenasem Festiwalu. Do 10 
czerwca na stronie interne-
towej prowadzimy zbiórkę fi-
nansową - mówi Piotr Duda 
pomysłodawca Festiwalu, je-
go dyrektor artystyczny, z po-

chodzenia szczebrzeszynia-
nin. 

Tegoroczna edycja Festi-
walu ma już swojego patrona. 
Jest nim Miron Białoszewski. 
Każdy kto zdecyduje się wes-
przeć Festiwal otrzyma unika-
towy plakat z  grafiką – kola-
żem z Białoszewskim. 

-Festiwal to nie tylko wy-
darzenie, ale to społeczność. 
Myślę, że można powiedzieć 
– dobro wspólne, które mo-
żemy razem budować. My ja-
ko organizatorzy, tak napraw-
dę jesteśmy tylko organizato-
rami i  otwieramy furtkę i  za-
praszamy do tego ogrodu. 
Co tam będzie – to zależy od 
nas wszystkich. My mamy na-
rzędzia, żeby zorganizować 
to wydarzenie – potrzebuje-
my Waszego wsparcia – mó-
wiła Katarzyna Sobieska pod-
czas konferencji transmitowa-
nej na Fanpage Festiwalu. 

-W  swoim imieniu i  całe-
go zespołu, który pracuje in-
tensywnie od stycznia nad 
tym, żeby Festiwal odbył się 
i  żeby było jak najlepiej i  jak 
najwspanialej serdecznie za-
praszam Państwa na Festiwal 
w Szczebrzeszynie w sierpniu. 
Mam nadzieję, że spotkamy 
się nad Wieprzem i  miło spę-
dzimy ten czas słuchając pięk-
nej literatury i muzyki – doda-
je Katarzyna Sobieska.

W  ramach prowadzonej 
przez  Samorząd Wo-
jewództwa Lubelskie-

go Ofensywy Drogowej Wice-
marszałek Województwa Lu-
belskiego Michał Mulawa wizy-
tował w piątek (27.05) remonto-
wany odcinek drogi 853 Józe-
fów - Tomaszów Lubelski. To-
warzyszyli mu: Dyrektor Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich w  Lu-
blinie Paweł Szumera, Starosta 
Powiatu Biłgorajskiego Andrzej 
Szarlip oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Józefów Roman Dziura. 

-W  ramach Ofensywy Dro-
gowej w  2022 roku kolejne kil-
kadziesiąt kilometrów dróg wo-
jewódzkich zostanie oddanych 
do użytku na terenie całego wo-
jewództwa, w tym również tutaj 
na Roztoczu, gdzie drogi woje-
wódzki były w  stanie fatalnym, 
one wyglądały jak szwajcarski 
ser. Roztocze, na rozwój które-
go bardzo mocno stawiamy, nie 
może się rozwijać bez dobrych 
dróg, dlatego inwestujemy ko-

lejne środki finansowe na ich re-
monty. - podkreśla Wicemarsza-
łek Michał Mulawa.

Jedną z  obecnie realizowa-
nych na Roztoczu inwestycji dro-
gowych jest remont drogi nr 853 
na szlaku Józefów - Tomaszów Lu-
belski. Aktualnie modernizowany 
jest ok. 9 - kilometrowy odcinek od 
Długiego Kąta w  kierunku Toma-
szowa Lubelskiego. W zeszłym ro-
ku wyremontowany został ponad 
4 kilometrowy odcinek tej dro-
gi. W sumie do użytku mieszkań-
ców już wkrótce zostanie oddane 
13 kilometrów nowej nawierzch-
ni. Koszt inwestycji to ok. 10 mln zł.

To nie jedyne inwestycje na 
szlakach wojewódzkich na te-
renie Roztocza. Obecnie trwa-
ją także modernizacje w  innych 
miejscach regionu, m.in. na dro-
dze 849 niedaleko Józefowa Roz-
toczańskiego i miejscowości Ma-
lewszczyzna czy na drodze nr 
850 z  Tomaszowa Lubelskiego 
w kierunku Hrubieszowa.

-Modernizujemy te odcin-
ki ze środków własnych z  Bu-
dżetu Województwa Lubelskie-
go. Planujemy również kolejne 
odcinki do oddania. Zmoderni-
zowane drogi to rozwój gospo-
darczy, to także bezpieczeń-
stwo dla mieszkańców, rolni-
ków oraz turystów coraz licz-
niej odwiedzających ostatnio 
Roztocze. - mówi Wicemarsza-
łek Mulawa - Roztocze było za-
niedbane jeśli chodzi o inwe-
stycje drogowe. My te zaległo-
ści nadrabiamy. Od 2019 roku 
kilkadziesiąt kilometrów dróg 
wojewódzkich zostało zmoder-
nizowanych. Wykonana zosta-
ła m.in. potężna inwestycja za 
bagatela 150 mln zł, czyli prze-
budowa drogi nr 835 od Biłgo-
raj do granicy z województwem 
podkarpackim. To wszystko 
dzieje się po to, aby ten teren 
rozwijał się gospodarczo, aby 
nie odstawał od innych części 
i województwa lubelskiego, ale 
też Polski - dodaje.

Szczebrzeszyn po raz ósmySzczebrzeszyn po raz ósmy
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Zamojski Dom Kultury zaprasza mło-
dzież w wieku 15-19 lat na bezpłatne 
warsztaty teatralno-muzyczno-tanecz-

ne przygotowujące do udziału w NOCY ŚWIĘ-
TOJAŃSKIEJ.

17 czerwca od 16:00 w ZDK
18 czerwca – warsztaty całodniowe w ZDK
19 czerwca – warsztaty całodniowe w ZDK
19 czerwca godz. 20:00 udział w obrzędzie No-
cy Świętojańskiej w Parku Miejskim

Podczas warsztatów odbędzie się przy-
gotowanie wszystkich elementów tradycyjnej 
Nocy Świętojańskiej m.in. skoki przez ognisko, 
rzucanie wianków na wodę, palenie magicz-
nych ziół, śpiewanie pieśni oraz tradycyjne tań-
ce, poznanie ludowych obrzędów i zwyczajów. 
Warsztaty prowadzić będzie Kapela Batareja.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 
czerwca na adres: organizacja@zdk.zamosc.pl 
lub w wiadomości prywatnej poprzez Facebo-
ok lub Instagram Zamojskiego Domu Kultury.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Zamo-
ściu odbył się finał konkursu matema-
tycznego Cyfromaniak przeznaczone-

go dla uczniów szkół podstawowych z powiatów: 
zamojskiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego, 
hrubieszowskiego i krasnostawskiego. 28 finali-
stów wyłonionych w zawodach szkolnych musia-
ło zmierzyć się z zadaniami testu wielokrotnego 
wyboru. 

Komisja konkursowa wyłoniła 11 laureatów:

I. Eryk Łoński SP nr 1 w Biłgoraju
II. Aleksander Żuk SP nr 1 w Biłgoraju
III. Tymon Wójtowicz SP nr 3 w Zamościu
IV. Agnieszka Turos - SP w Mokrem
V. Rafał Krawczyk - SP nr 3 w Zamościu
VI. Wojciech Papierz - SP nr 1 w Biłgoraju
VII. Rafał Czuba - SP nr 3 w Zamościu

VIII. Adrian Zygmunt – SP nr 1 w Biłgoraju
IX. Wiktoria Szewczak - SP nr 7 w Zamościu
X. Julia Momot - SP nr 2 w Zamościu
XI. Gabriela Mielniczuk -  SP nr 3  

                w Tomaszowie Lubelskim

Konkurs organizowany jest przez I Liceum Ogól-
nokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, 
pod Honorowym Patronatem Rektora AGH, które-
go przedstawiciele uczestniczyli w pracach komisji 
nadzorującej przebieg zawodów.

Główną ideą, która przyświeca twórcom konkur-
su jest popularyzacja wiedzy matematycznej wśród 
młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
uczniów. Zgodnie z zarządzeniem Lubelskiego Kura-
tora Oświaty konkurs znalazł się w wykazie zawodów 
wiedzy uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyj-
nym do szkół ponadpodstawowych.

W piątek 20 maja 2022 r. w Młodzieżo-
wym Domu Kultury w Zamościu od-
był się Wojewódzki Ekologiczny Prze-

gląd Taneczny zatytułowany „Taniec źródłem 
energii”. 

Jury po obejrzeniu wszystkich prezentacji posta-
nowiło przyznać następujące nagrody:

Kategoria I przedszkola:

I miejsce – „Kaczki” Zespół Taneczny Przedszkole 
Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy w Zamościu 
II miejsce – „Balerinka” Zespół Tańca Jazzowego 
MDK w Chełmie
III miejsce – „Słoneczka” Niepubliczne Przedszko-
le „Słoneczko” w Zamościu

Kategoria II – Szkoła Podstawowa kl. I – III 

I miejsce – „Kłusozwierz” Szkoła Podstawowa nr 8 
w Zamościu
II miejsce – „Ballo II” Zespół Tańca Jazzowego MDK 
w Chełmie 
III miejsce – „Trik” Szkoła Podstawowa w Dąbro-
wicy

Kategoria III – Szkoła Podstawowa kl. IV – VI

I miejsce – „Ballo I” – Zespół Tańca Jazzowego MDK 
w Chełmie 
II miejsce – „Kornelki” Zespół Taneczny MDK w Za-
mościu 
III miejsce – „Raptis” Zespół Tańca Nowoczesnego 
MDK w Zamościu

W  środę 25 maja na 
ul. Wyszyńskiego 
13 w Zamościu ofi-

cjalne otwarty został pierw-
szy w  naszym mieście mar-
ket budowlany sieci PSB 
Mrówka. 

Otwarcie Mrówki przy-
ciągnęło tłumy klientów, na 
których czekały konkursy 
z  atrakcyjnymi nagrodami, 

a  dla dzieci przygotowane 
było wesołe miasteczko.

Zamojska Mrówka ma 
powierzchnię 3750 m2 oraz 
1500 m2 ogrodu zewnętrz-
nego, na klientów czeka do-
świadczony zespół pracow-
ników w dni powszednie od 
7.00 – 21.00 w  soboty od 
8.00 – 20.00, a  w  niedziele 
handlowe od 10.00 – 18.00.

W sobotę 21 maja 2022 r. w Par-
ku Miejskim w Zamościu odbył 
się ekologiczny turniej szacho-

wy „Pod Drzewkiem” w ramach działań 
„eMDeKologicznie”. 

W turnieju na świeżym powietrzu, bez 
komputera i komórki wzięło udział 10 wy-

chowanków MDK Zamość. Pierwsze miej-
sce w tym szachowym zmaganiu zdobył Ka-
mil Suseł, drugi był Jan Rozłowski. Na trze-
cim miejscu uplasował się Damian Kudełko.

Szachiści startujący w ekologicznym 
turnieju to podopieczni nauczyciela gry w 
szachy Pana Andrzeja Czochry.

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiń-
ski w dniu 29 kwietnia 2022 r. podpi-
sał umowę z  firmą Pollight Sp. z  o. o. 

dotyczącą modernizacji oświetlenia ulicznego 
w Gminie Zamość. Wartość podpisanej umowy 
wynosi 969 355,09 zł brutto.

6 grudnia 2019 r. został złożony wnio-
sek o  dofinansowanie projektu pn. „Moder-
nizacja oświetlenia ulicznego w  Gminie Za-
mość” w  ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego na la-
ta 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Efektyw-
ność energetyczna i  gospodarka niskoemisyj-
na, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. 
W  ramach ogłoszonego konkursu przez Za-
rząd Województwa Lubelskiego złożonych zo-
stało 88 wniosków na łączną kwotę dofinanso-
wania 115  785  448,70 zł. Kwota przeznaczona 
na dofinansowanie projektów w  ramach ogło-
szonego konkursu wynosiła 23 033 287,07 zł. 
Po ocenie formalnej i merytorycznej projekt Gmi-
ny Zamość znalazł się na drugim miejscu z mak-
symalną ilością 100 punktów i został wybrany do 
dofinansowania. Umowa o dofinansowanie pro-
jektu została podpisana 20 lipca 2020 r.

Wartość dofinansowania na realizację in-
westycji dotyczącej modernizacji oświe-
tlenia ulicznego w  Gminie Zamość wyno-
si 85% kosztów kwalifikowanych projektu. 
W ramach realizacji inwestycji zostanie zmoderni-
zowanych 661 sztuk istniejących punktów świetl-

nych ma terenie Gminy Zamość, poprzez wy-
mianę 668 sztuk opraw oświetleniowych wraz 
z osprzętem. Zastosowane zostaną nowoczesne 
oprawy wykorzystujące technologię LED skon-
struowane w taki sposób, by jak najbardziej efek-
tywnie wykorzystywać strumień światła. Ponad-
to projekt zakłada zastosowanie kompleksowe-
go systemu inteligentnego sterowania oświe-
tleniem poprzez autonomiczną regulację mo-
cy w oprawach. Realizacja projektu przyczyni się 
do uzyskania oszczędności pobranej energii elek-
trycznej rzędu 64,87%.

LudziLudzijakjak
mrówekmrówek

Energooszczędne oświetlenie w Gminie ZamośćEnergooszczędne oświetlenie w Gminie Zamość
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Mamy rozmawiać o  Centrum Cy-
berbezpieczeństwa, ale patrząc 
na pana historię ciężko nie za-
pytać jak to się stało, że twórca 
pierwszego polskiego satelity zo-
stał dyrektorem Centrum Cyber-
bezpieczeństwa w Zamościu?

W mojej pracy i w moich pasjach np. 
harcerstwie zawsze istotne było dla 
mnie to, żeby nie tylko pracować, 
ale i wykonywać coś, co ma sens. To, 
że miałem zdolności matematyczne, 
umysł ścisły, pozwoliło mi dostać się 
na Politechnikę, na kierunek sztucznej 
inteligencji. Następnie zapisałem się 
do Studenckiego Koła Astronomicz-
nego, po to żeby stworzyć coś co bę-
dzie miało pożytek dla państwa i uda-
ło się w  ramach tego koła stworzyć 
pierwszego polskiego satelitę PW-
-sat. To była taka przygoda studenc-
ka, potem gdy już jako absolwent szu-
kałem pracy, napisałem naukową pu-
blikację na temat sztucznej inteligen-
cji. Później także szukałem pracy, któ-
ra niesie ze sobą jakiś element, mó-
wiąc górnolotnie „patriotyczny”, któ-
ra w jakiś sposób wzmacnia państwo, 
a  nie tylko daje możliwość utrzyma-
nia się. Dlatego wybrałem cyberbez-
pieczeństwo, w którym się, mam na-
dzieję, odnalazłem. Później zostałem 
poproszony o to, aby być dyrektorem 
biura cyberbezpieczeństwa w  Mini-
sterstwie Sprawiedliwości, następnie 
zaś zaproponowano mi stanowisko 
dyrektora Centrum Cyberbezpieczeń-
stwa w  Zamościu. Mam nadzieję, że 
w tej roli przyczynię się do zwiększe-
nia bezpieczeństwa w regionie i myśli 
technologicznej w Polsce.

Cyberbezpieczeństwo w  Zamo-
ściu. Wszystko zaczęło się, gdy 
minister Romanowski zapowie-
dział powstanie nowoczesne-
go ośrodka informatycznego. Od 
tamtej pory powstało OWI, a  te-
raz Centrum Cyberbezpieczeń-
stwa. Szczerze mówiąc można się 
w tym wszystkim pogubić. Czemu, 
aż dwa ośrodki w jednym mieście? 
Nieżyczliwi mogliby sugerować, 
że po to, aby były dwa stanowiska 
dyrektorów. 

Rzeczywiście Wiceminister Sprawie-
dliwości dr Marcin Romanowski był 
inicjatorem nowoczesnego ośrod-
ka informatycznego w  Zamościu. 

Jeżeli chodzi o  Centrum Cyberbez-
piezeństwa oraz OWI to są dwie od-
rębne komórki. OWI to jest wyspe-
cjalizowana komórka w  sądzie, któ-
rej zadaniem jest utrzymanie funk-
cjonalności systemów informatycz-
nych w sądzie. Więc są to pracowni-
cy sądu, którzy są wyspecjalizowa-
ni w tym, żeby wypełniać cyberbez-
pieczeństwo nie tylko dla tego poje-
dynczego sądu, ale dla całego resor-
tu sprawiedliwości. Oni nie mają, jako 
komórka w urzędzie, swojego dyrek-
tora, nie mają jakiś specjalnych swo-
ich struktur, ponieważ jest to jeden 
z  działów sądu. Natomiast Centrum 
Cyberbezpieczeństwa to jest instytu-
cja gospodarki budżetowej, czyli mó-
wiąc w uproszczeniu - firma, a firma 
charakteryzuje się tym, że musi na 
siebie zarobić. Musimy zdobyć kon-
trakty, które umożliwią nam nie tyl-
ko utrzymanie się, ale również zaro-
bienie i  dzięki temu z  kolei, jednym 
z  naszych klientów jest resort spra-
wiedliwości, sądy, sądownictwo, ale 
również zarabiamy na rynku, działa-
jąc komercyjnie i uzyskując kontrak-
ty w  różnych częściach kraju czy to 
na monitoring bezpieczeństwa, czy 
to na testy penetracyjne, czy to na 
tzw. symulacje ataków kierowanych, 
czy na audyty, czy wreszcie na szko-
lenia. Zaletę jest tego taka, że o  ile 
OWI jest utrzymywane z  podatków, 
o  tyle Centrum Cyberbezpieczeń-
stwa płaci podatki, no i  oczywiście 
płaci te podatki w Zamościu i rozwi-
ja ten region.

Niedawno zmieniliście nie tyl-
ko siedzibę z sądu w Zamościu na 
Rynek Solny, to jeszcze nazwę. 
Z  Centrum Cyberbezpieczeństwa 
Zamość na Centrum Cyberbez-
pieczeństwa. Czemu takie zmia-
ny i czemu "Zamość" zniknął z na-
zwy?

Wraz z  rozwojem firmy, gdy ona się 
zrobiła na tyle duża, że już się w bu-
dynku sądu nie mieściła, przenieśli-
śmy siedzibę na Rynek Solny 1. Na-
tomiast jeśli chodzi o  nazwę: Cen-
trum Cyberbezpieczeństwa Zamość 
to była to nazwa robocza. Siedzibą 
Centrum Bezpieczeństwa jest Za-
mość i  nikt nie musi tego dopowia-
dać. Twierdza Zamość jest wkompo-
nowana w  nasze logo, jest elemen-
tem firmy. Natomiast jeśli kiedyś bę-

dziemy mieli filię w Warszawie, albo 
we Wrocławiu, albo w  Krakowie, to 
nazwiemy ją Centrum Cyberbezpie-
czeństwa Warszawa, Centrum Cyber-
bezpieczeństwa Wrocław.

W  jaki sposób Centrum Cyberbez-
pieczeństwa rozwija nasze miasto?

W  najprostszy sposób, to płacąc po-
datki. Zarabiamy na kontraktach z in-
nymi miastami, z instytucjami i firma-
mi z całej Polski, ale płacimy je lokal-
nie, w Zamościu. Kolejna kwestia, mo-
że nawet zdecydowanie ważniejsza, 
to jest propozycja pracy dla wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów, dla 
ludzi, którzy za pracą musieliby wy-
emigrować do Warszawy, bądź za gra-
nicę np. do Amsterdamu czy Kalifornii, 
a teraz będą ją mogli znaleźć w Zamo-
ściu. Jest to praca wysokopłatna, pro-
dukt wysokomarżowy, więc ten od-
pływ ciekawych ludzi zostanie zatrzy-
many. Ostatnia kwestia, to kwestia 
bezpieczeństwa. Widzimy to, co się 
dzieje teraz na Ukrainie. Jedną z prze-
strzeni, gdzie prowadzona jest wojna, 
oprócz ziemi, morza, powietrza, ko-
smosu, jest również cyberprzestrzeń. 
I  widzimy to bezpośrednio na Ukra-
inie. Są nawet raporty np. Microso-
ftu, mówiące, że duże ataki kinetycz-
ne wojsk rosyjskich były poprzedzone 
zmasowanymi atakami na cyberprze-
strzeń, na infrastrukturę informatycz-
ną. Te ataki są nakierowane nie tylko 
na jedno państwo wręcz można po-
wiedzieć, że są nakierowane na kon-
kretny region. Kiedyś była taka teoria, 
że kapitał nie ma ojczyzny, potem, że 
internet nie ma granic, a teraz widać, 
że są ataki bardzo precyzyjne na da-
ne regiony czy na dane państwa, i to, 

że Centrum Cyberbezpieczeństwa 
jest w  Zamościu, zwiększa bezpie-
czeństwo całego regionu. Robimy te-
sty penetracyjne infrastruktury, szko-
lenia dla firm, dla instytucji z regionu, 
no i tak jak koszary zwiększają bezpie-
czeństwo miasta, tak Centrum Cyber-
bezpieczeństwa zwiększa cyberbez-
pieczeństwo regionu. 

Ciężko nie rozmawiać o  pienią-
dzach to nieśmiało zapytam o  za-
robki w  takiej wyspecjalizowanej 
dziedzinie jak Cyberbezpieczeń-
stwo?

Zarobki są na pewno bardzo dobre. 
Jeżeli ktoś jest zainteresowany pracą, 
zapraszam na rozmowę kwalifikacyj-
ną. Można wysyłać swoje CV na ad-
res: kariera@cc.gov.pl. Na pewno się 
odezwę. I wtedy taka osoba dostanie 
odpowiednią propozycję w zależno-
ści od jej kompetencji. Jako firma nie 
mamy ustalonych “widełek płaco-
wych”, a to wynika z tego, że w cyber-
bezpieczeństwie pensja bardzo czę-
sto zależy od umiejętności. Są osoby 
które wykonują to samo zadanie, ale 
jedna robi to np. cztery razy lepiej, al-
bo cztery razy szybciej i wtedy ta wy-
cena pracy dla takiej osoby jest zu-
pełnie inna niż dla tej początkującej. 

Może przeczytają nas osoby, któ-
re chciałyby rozpocząć pracę w cy-
berbezpieczeństwie, ale nie ma-
ją certyfikatów, doświadczenia. 
Czy mają szansę rozpocząć swoją 
karierę w  Centrum Cyberbezpie-
czeństwa?

Poszukujemy zarówno ekspertów 
w  dziedzinie cyberbezpieczeństwa, 
jak i osób które mają predyspozycje, by 

rozwijać się w tej dziedzinie. Ze wzglę-
du na to, że jest bardzo wysoki popyt 
na ekspertów w  tej dziedzinie, a  bar-
dzo mała podaż, są oni rozchwytywa-
ni. Dlatego też mamy bardzo rozbu-
dowaną ścieżkę wzrostu kariery i jeże-
li ktoś nie czuje się ekspertem z zakre-
su cyberbezpieczeństwa, ale interesu-
je się tym zagadnieniem i  to jest coś, 
co by chciał robić w życiu, czuje, że to 
jest bardziej ciekawe niż to co robił do 
tej pory, to zgłaszając się do nas uzyska 
nie tylko możliwość dobrej pensji, ale 
przede wszystkim możliwość zwięk-
szenia doświadczenia i  uzyskania ty-
tułu eksperta, który otwiera drogę do 
wielu różnych korporacji. Kładziemy 
też w firmie nacisk na certyfikację, za-
trudniamy ludzi, którzy często nie ma-
ją certyfikatów, ale mają potencjał, by 
je uzyskać. Centrum Cyberbezpieczeń-
stwa opłaca kursy, szkolenia i certyfika-
ty w  niezależnych organizacjach tzw. 
Vendor Free, które umożliwiają po-
twierdzenie umiejętności.

Jakich fachowców szuka Centrum 
Cyberbezpieczeństwa w Zamościu?

Szukamy osób, które mają, po angiel-
sku nazywa się to „mindset”, czyli od-
powiedni styl myślenia, odpowied-
nie podejście do życia, chęć pogłę-
biania tematu. Szukamy, zarówno 
ekspertów, którzy posiadają certyfi-
katy np. CISSP, OSCP, CEH, jak również 
poszukujemy osób, którzy mają od-
powiedni „mindset” i którzy po pro-
stu chcą się uczyć, mając oczywiście 
jakąś wiedzę techniczną. To muszą 
być osoby, które np. potrafią skonfi-
gurować router. Osoby takie muszą 
się interesować tematem oraz mu-
szą chcieć się rozwijać. Zapraszam 

Jan Kostrzewa - dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa



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 

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

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

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 . 

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 cał-
kowitym remoncie. Tel. 571 488 502

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

ziemniaków, 7-kołową przetrząsaczo 
-zgrabiarkę, kopaczkę 1-rzędową, cyr-
kularkę 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

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
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Fotowoltaika 

tel: 508 67 57 24tel: 508 67 57 24 www.ozevolt.plwww.ozevolt.pl

Oferuję kompleksowe usługi Foto-
woltaiczne. Posiadam jeden do-
świadczony zespół z którym od 

początku do końca jestem na placu bu-
dowy. W ten sposób mogę zagwaranto-
wać bezawaryjność i satysfakcję nawet 
najbardziej wymagającego klienta.

Sprawdź nas, polecam i zapraszam.

• sprzedaż
• montaż,
• serwis
• dofinansowanie



SPRZEDAM
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

Butel 20l, szklany w drewnianej 
obudowie, c. 65 zł. Nowy materac 

odleżynowy (kompletny), c.80 zł. Tel. 
796 888 085

Sprzedam orbiterek - przyrząd do 
treningu, stan bardzo dobry, tanio. 

Tel. 603 962 136

Sprzedam parniki 3 szt., 200l. - 1 szt., 
100l. - 1 szt., 60 l.- 1 szt. Tel. 721 

519 896 (wieczorem)

Kościarka, mieszałka, wilk (stoją-
cy), łamacz. Tel. 721 519 896 (wiec-

zorem)

Czyszczarka własnej konstrukcji do 
drewna. Tanio. Tel. 721 519 896 

(wieczorem)

Płyta pilśniowa twarda, grubość - 
5mm, wymiary: 2,75x1,70m, 8 szt. 

Tel. 721 519 896 (wieczorem)

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

spustowe ok. 28mb. Tel. 721 519 896 
(wieczorem)

Rowery: Orkan (męski, 28”), Gazela 
(damka 27”), szosowe (wyścigów-

ka), inne (Jubilat 24”). Tel. 721 519 
896

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 pleca-
kowy, 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

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

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

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, 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

INNE
Przyjmę mieszkanie w zamian za 

opiekę u kobiety bezdzietnej. Tel. 
605 049 740

Szukam opowieści z I Wojny Świa-
towej, rodzinnych itp.., Zamość. Tel. 

510 533 870

Przyjmę używaną pralkę i lodówkę. 
Nie mam za co kupić. Dziękuję. Tel. 

695 958 316

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

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 wykształce-

nie medyczne 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

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 #22, 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 #20/2022: „Rys wieży 
na tle wzgórz”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek 
otrzyma Urszula Tłuczek z Sitańca. Gratulujemy. Nagrodę można 

odebrać do 6 czerwca 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 
E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

   Ostrowiec Świętokrzyski ul. 11-go Listopada 6 
   Ostrów Wielkopolski ul. Limanowskiego 8 
   Poznań ul. Winklera 1 
   Przemyśl ul. Sportowa 11 
   Racibórz ul. Opawska 45 
   Radom ul. Toruńska 1 
   Rzeszów ul. Rejtana 69 
   Słupsk ul. Szczecińska 36k 
   Sosnowiec ul. Braci Mieroszewskich 2a
   Stalowa Wola ul. Niezłomnych 70
  Szczecin ul. Rostocka 15 

   Bełchatów ul. Staszica 20 
   Bydgoszcz MCS ul. M.C. Skłodowskiej 26 
   Chorzów ul. Żołnierzy Września 22 
   Elbąg ul. Żeromskiego 2 
   Gdańsk ul. Obrońców Wybrzeża 1 
   Gliwice I ul. Tarnogórska 19  
   Gliwice II ul. Rybnicka 148 
   Jarosław ul. Sikorskiego 2A  
   Kędzierzyn Koźle ul. Jana Pawła II 30 
   Katowice-Ochojec ul. Jankego 15d 

   Kłodzko ul. Dusznicka 1a 
   Kołobrzeg ul. Koszalińska 36 
   Konin ul. Przyjaźni 4 
   Lublin ul. Tomasza Zana 19 
  Lublin II ul. Turystyczna 1 
   Łódź ul. Inflancka 45 
   Malbork ul. Sikorskiego 2 
   Mielec ul. Powstańców Warszawy 4 
   Nowy Targ ul. Składowa 2a 
   Oleśnica ul. Moniuszki 69 
   Ostrołęka ul. Jana Pawła II 4 

  Śrem  ul. Kolejowa 1a 
  Świdnica  ul. Strzegomska 2
   Toruń ul. Łyskowskiego 8 
   Tychy ul. Budowlanych 75
   Warszawa Bielany ul. Aspekt 79 
   Warszawa Jerozolimskie ul. Jutrzenki 156 
   Warszawa Ursynów ul. Ciszewskiego 15 
   Wrocław ul. Zakładowa 2-4 
  Zamość ul. Prymasa S.Wyszyńskiego 13
   Zielona Góra ul. Wyszyńskiego 18

foto.e-leclerc.plleclerc.pl
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Kawa rozpuszczalna
150 g
cena za 1 kg = 79,93/99,94

11991 szt.
cena z kartą

14991 szt.

cena
bez karty

Kiełbasa biała z szynki
500 g
cena za 1 kg = 17,58/21,89

8791 szt.
cena z kartą

10991 szt.

cena
bez karty

Popcorn solony
100 g
cena za 1 kg = 11,60/14,50

1161 szt.
cena z kartą

1451 szt.

cena
bez karty

cena za 1 szt. przy zakupie 2  szt. = 3,00 
cena za szt. przy zakupie 1 szt. = 3,99 
cena za 1 litr = 6,00/7,98

3001 szt.
przy zakupie 2 szt.

cena z kartą

3991 szt.

cena
bez karty

Chusteczki nawilżane 
do czyszczenia szyb 
30 szt.
cena za 1 szt. przy zakupie 2 szt. = 3,00 
cena za 1 szt. przy zakupie 1 szt. = 3,99 
cena za szt. = 0,10/0,13 

3001 szt.
przy zakupie 2 szt.

cena z kartą

3991 szt.

cena
bez karty

Kiełbasa żywiecka
286 g
cena za 1 kg = 29,54/33,54

7591 szt.
cena z kartą

9591 szt.

cena
bez karty

Ser Mascarpone
250 g
cena za 1 kg = 18,22/22,80

4551 szt.
cena z kartą

5701 szt.

cena
bez karty

Ciasteczka z nadzieniem 
z orzechów laskowych/
z białą czekoladą 
200 g
cena za 1 kg = 26,65/33,30

5331 szt.
cena z kartą

6661 szt.

cena
bez karty

3751 szt.
przy zakupie 2 szt.

cena z kartą

4991 szt.

cena
bez karty

Sól do zmywarki 
1,5 kg
cena za 1 szt. przy zakupie 2 szt. = 3,75
cena za 1 szt. przy zakupie 1. szt. = 4,99
cena za kg = 2,50/3,33 
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