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Tegoroczna – XXXIV edycja Wystawy Zwie-
rząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rol-
niczych w Sitnie rozpocznie się w piątek (1 
lipca) i potrwa do niedzieli (3 lipca).

Wystawa w  Sitnie to jedno z  więk-
szych wydarzeń rolniczych w Polsce. Każ-
dego roku odwiedza ją około 50 tys. osób. 
Prezentowane jest tam bydło, konie, trzo-
da chlewna, owce, kozy, króliki, przeróż-
ne ptactwo hodowlane. Najpiękniejsze 
w  oczach jurorów zwierzęta, otrzyma-
ją tytuły championów. Podczas trzydnio-
wej imprezy oglądać można także sprzę-
ty i  maszyny rolnicze oraz zapoznać się 
z  nowinkami technologicznymi. Wystawa 
w Sitnie to nie tylko raj dla rolników i ho-
dowców, ale również dla ogrodników. Mi-

łośnicy roślin ozdobnych mogą tu zaopa-
trzyć się w najróżniejsze odmiany kwiatów, 
krzewów czy drzewek.

W  trakcie wystawy odbywają się tak-
że seminaria tematyczne dla rolników. Or-
ganizatorem wydarzenia jest, jak co roku 
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w  Końskowoli – Zespół Doradztwa Rolni-
czego w Zamościu z/s w Sitnie.
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Chętnych czterokrotnie więcej niż mieszkańChętnych czterokrotnie więcej niż mieszkań

Do Sitna po pelargonię i traktorDo Sitna po pelargonię i traktor

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

25 czerwca 2022r. (sobota), godz. 
10.00-18.00: Piknik Historyczny „Na Wa-
ły!”, ul. Zamkowa 2 – teren zielony za Za-
mojskim Arsenałem.

25 czerwca – 10 lipca 2022r.: 47. Za-
mojskie Lato Teatralne. Festiwal teatral-
ny z  Buławą Hetmańską – nagrodą pu-
bliczności.

3 lipca 2022r. (niedziela), godz. 8:00-
12:00: Giełda Kolekcjonerska w ZDK. Za-
mojski Dom Kultury, Partyzantów 13.

4 lipca 2022r. (poniedziałek), godz. 
19:00-21:00: „Karaoke dla Zwycięstwa” 
- śpiewna podróż po miastach Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Rynek Wielki w  Zamo-
ściu.

11-18 lipca 2022r.: XIX Międzynarodo-
wy Festiwal Zespołów Folklorystycz-
nych „EUROFOLK”. Koncerty zespołów 

folklorystycznych polskich i  zagranicz-
nych, warsztaty taneczne, zabawy folko-
we, happeningi taneczne dla dorosłych 
i dzieci oraz kiermasz sztuki ludowej. Ry-
nek Wielki.

26-27 lipca i  2-3 sierpnia 2022r.: 
Wędrująca Estrada – postaw na rodzinę.

Cykl imprez plenerowych na zamojskich 
osiedlach, organizowany przez Zamoj-
ski Dom Kultury we współpracy z zarzą-
dami osiedli.

31 lipca 2022r. (niedziela): Tour De Po-
logne – meta 2. etapu Chełm-Zamość

REGION:

1-3 lipca 2022r. (piątek- niedziela): 
XXXIV Wystawa Zwierząt Hodowlanych, 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie.

8-10 lipca 2022r. (piątek- niedziela): 
Jarmark Św. Kiliana w  Skierbieszowie. 
W  programie m.in. koncerty Cleo, Futu-
re Folk oraz Top One.

Kalendarz  najbliższych  Kalendarz  najbliższych  
wydarzeń wydarzeń   w Zamościuw Zamościu

Zakończył się pierwszy etap nabo-
ru wniosków o  najem lokali bu-
dowanych w  ramach rządowego 

programu „Mieszkanie Plus”. Mieszka-
nia w Zamościu przy ulicy Parkowej od-
dano pod koniec kwietnia. 

Osiedle przy ul. Parkowej w  Zamo-
ściu to sześć czterokondygnacyjnych bu-
dynków z  96 mieszkaniami. Do dyspo-
zycji przyszłych najemców są 30 metro-
we kawalerki, mieszkania dwu- i trzypo-
kojowe oraz M4 o metrażu przekraczają-
cym 70 mkw. Wszystkie lokale będą wy-
kończone pod klucz: z  podłogami, gla-
zurą i terakotą, drzwiami wewnętrznymi 
i  zewnętrznymi oraz w  pełni gotową ła-
zienką. Po stronie przyszłych najemców 

będzie jedynie zakup mebli, w tym zabu-
dowy kuchennej. Średni czynsz wynie-
sie 26,90 zł/mkw. plus 5,5 zł/mkw. zalicz-
ki na koszty eksploatacji (koszty te doty-
czą powierzchni wspólnych) plus własne 
rachunki (każde mieszkanie ma liczniki) 
za: ogrzewanie, wodę, prąd, wywóz nie-
czystości, etc. Najemcy mogą się starać 
o dopłaty do czynszu w ramach progra-
mu „Mieszkanie na Start” (dopłaty te są 
odejmowane od czynszu).

Do drugiego etapu naboru zakwa-
lifikowano 379 wnioskodawców, którzy 
poprawnie złożyli wniosek elektronicz-
ny oraz złożyli dokumenty w tradycyjnej, 
papierowej formie w  wyznaczonym ter-
minie, niezależnie od liczby zdobytych 
punktów.

Drugim etapem naboru jest badanie 
zdolności czynszowej oraz weryfikacja 
w  BIG InfoMonitor oraz KRD pod kątem 
ewentualnych zobowiązań finansowych. 
Badanie zdolności czynszowej oraz wery-
fikacja w ww. bazach danych będzie reali-
zowana bezpośrednio przez Inwestora. 
Przedstawiciele Inwestora będą bezpo-

średnio kontaktować się z  wnioskodaw-
cami, którzy przeszli do drugiego etapu 
i  przekażą dalsze instrukcje. Szczegóło-
we informacje można uzyskać na infoli-
nii pod numerem telefonu 22 703 43 49.

Ocena punktowa została dokona-
na na podstawie kryteriów określonych 
w uchwale Rady Miasta Zamość z dnia 27 
września 2021r. 

W  przypadku wniosków, które uzy-
skały taką samą liczbę punktów, o kolej-
ności wpisu na listę decydowała kolej-
ność wpływu wniosku według elektro-
nicznej ewidencji wniosków.

W  sytuacji, gdy po ostatecznym za-
kończeniu naboru wniosków pozosta-
ną niezasiedlone lokale mieszkalne, wol-
ne lokale będą obsadzane bezpośrednio 
przez Inwestora. Osoby, które nie prze-
szły do drugiego etapu naboru, mają 
możliwość zostawienia danych kontak-
towych na stronie internetowej www.za-
mosc.mdr.pl/kontakt/ celem umożliwie-
nia Inwestorowi przedstawienia oferty 
najmu.

XIX Międzynarodowy Fe-
stiwal Folklorystyczny 
„Eurofolk” Zamość odbę-
dzie się już niebawem 12-
17 lipca 2022 r.

Do Zamościa zawita-
ją zespoły folklorystycz-
ne z  Chile, Turcji, Bułga-
rii, Macedonii. Jak co roku 
mieszkańcy i turyści będą 
mogli podziwiać wystę-
py zespołów, odbędą się 
koncerty festiwalowe i za-
bawy folkowe przy ogród-
kach na starówce.

12 lipca delegacje ze-
społów spotkają się z wła-
dzami Miasta Zamość, 
a  wieczorem na zamoj-
skiej starówce odbędzie 
się koncert „Gospodarze-
-Gościom” z udziałem Ze-
społu Pieśni i  Tańca Za-
mojszczyzna.

Imprezie towarzyszyć 
będzie Kiermasz Sztuki 
Ludowej. Zespoły festi-
walowe wystąpią również 
poza Zamościem, m.in. 
w Szczebrzeszynie.

Folkowo i kolorowoFolkowo i kolorowo

Kto śpiewa, dwa razy się modliKto śpiewa, dwa razy się modli

12 czerwca 2022 r. w  23. rocznicę wi-
zyty Świętego Jana Pawła II w  Zamo-
ściu w kościele pw. Matki Bożej Królo-
wej Polski w  Zamościu zorganizowa-
no, tradycyjnie już „Dzień Papieski”.

Organizatorami tego wydarzenia 
było Stowarzyszenie Sympatyków Or-
szaku Trzech Króli w Zamościu i Parafia 
pw. Matki Bożej Królowej Polski.

Wydarzenie zorganizowano w  ra-
mach programu „Warto być Polakiem”, 
którego organizatorem jest Samorząd 
Województwa Lubelskiego, a głównym 
celem jest pielęgnowanie polskości 
i  wartości patriotycznych przez miesz-
kańców województwa lubelskiego.

Honorowy Patronat nad wydarze-
niem objęli Marszałek Województwa Lu-
belskiego Jarosław Stawiarski, którego 
podczas reprezentował Mariusz Tłuczek 
Kierownik Filii Urzędu  w Zamościu, Pre-
zydent Miasta Zamościa Andrzej Wnuk, 
Starosta Zamojski Stanisław Grześko, 
którego reprezentowała Ewa Balicka Za-
stępca Dyrektora Wydziału Spraw Spo-
łecznych i Promocji Powiatu. 

Podczas wszystkich mszy tego 
dnia Tego dnia konferencje głosił ks. 

prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu dr hab. Andrzej Pryba MSF.

Podczas jednego z kazań Ksiądz po-
wiedział m.in.: „...Chcemy powracać do 
tej kolejnej rocznicy Jego pobytu. Chce-
my rozważać te słowa i  inne, które wy-
powiadał. Ile gotowych i  mądrych rze-
czy nam powiedział. To był prorok na 
tamte czasy, który mówił w  sposób ja-
sny i klarowny i próbował nam mówić ja-
sno i konkretnie, by słuchaczy poruszyć 
tym słowem, by doprowadzić nas do 
osobistego spotkania z  Panem Bogiem. 
Wołał do Ducha św.,, Niech zstąpi Duch 
Twój i  odnowi oblicze ziemi, Tej ziemi. 
(…)  Z  jednej strony zobaczcie, entuzja-
stycznie reagujemy czy reagowaliśmy, 
a czy braliśmy sobie te słowa do serca?”

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 4 w  Zamościu przygotowali spek-
takl ,,Blask świętości”, traktujący o  Ja-
nie Pawle II.

Główne uroczystości odbyły się po 
mszy wieczornej, która odprawiona zo-
stała za dar pielgrzymki Papieża Jana 
Pawła II do Zamościa. Eucharystii prze-
wodniczył i Słowo Boże wygłosił biskup 
diecezjalny Marian Rojek. Podczas Mszy 
św., tak jak przed 23 laty, czytanie prze-
czytała Alicja Saturska - parafianka pa-
rafii pw. Matki Bożej Królowej Polski, zaś 
psalm zaśpiewał Dariusz Sobczak - so-
lista Orkiestry Symfonicznej im. Karola 
Namysłowskiego.

Wspominano również rocznicę 
święceń kapłańskich Ks. Prałata Janu-
sza Romańczuka, ówczesnego probosz-
cza i  współorganizatora historycznej 
wizyty Papieża Jana Pawła II do Zamo-
ścia 12.06.1999 r. 

Po nabożeństwie odbył się wyjąt-
kowy program słowno-muzyczny pn. 
„Ty prowadzisz nas”. Oprawę muzyczną 
przygotowała Szkoła Muzyczna Yama-
ha Zamość, a  słowo lektorskie Małgo-
rzata Farion.

W  repertuarze muzycznym znala-
zły się m.in. najukochańsze utwory Ja-

na Pawła II, hymny światowych dni mło-
dzieży, które odbywały się w  Polsce. 
Wystąpili:

Dariusz Sobczak - solista Orkiestry 
Symfonicznej im. Karola Namysłowskie-
go w  Zamościu i  uczniowie Szkoły Mu-
zycznej Yamaha w Zamościu. Wokalistki:

Lena Turczyn, Natasza Soboń, Da-
ria Cisło Zuzanna Wyszyńska, zespół in-
strumentalny - Szymon Zych, Wojciech 
Nowosad, Krystian Dyjak, Karol Pieczy-
kolan. Nad przygotowaniem wokalnym 
i instrumentalnym czuwali Marta i Piotr 
Wyszyńscy ze Szkoły „Yamaha”.

W  symbolicznym geście, najmłod-
sza wokalistka Lenka Turczyn ofiarowa-
ła Św. Janowi Pawłowi II serce. 

Małgorzata Farion prowadząca pro-
gram, przypomniała nauczanie Papie-
ża Jana Pawła II, fragmenty wystąpień, 
słowa skierowane do młodzieży i Pola-
ków, do pielgrzymów w  Zamościu 12 
czerwca 1999r., zachęcając słuchaczy 
do refleksji –„ile z  tego nauczania zo-
stało w  nas dzisiaj”. Spotkanie zakoń-
czyło się Apelem Jasnogórskim popro-
wadzonym przez pasterza diecezji bi-
skupa Mariana Rojka.

Specjalne podziękowania Małgo-
rzata Farion przekazała na ręce mło-
dych wykonawców, proboszcza Miło-
sława Żura dziękując za owocną współ-
pracę z  parafią, oraz partnerów i  osób 
zaangażowanych w  realizację ważne-

go dla społeczności parafialnej wyda-
rzenia. Prezes Stowarzyszenia podzię-
kowała także słuchaczom za przyby-
cie i za wspólne spotkanie modlitewno-
-muzyczne. 

Należy przytoczyć jeszcze kolej-
ne przesłanie wydarzenia realizowane-
go w ramach programu „Warto być Po-
lakiem” wypowiedziane przez ks. prof. 
Pawła Bortkiewicza, który 2 lata temu 
wziął udział w  dniach upamiętniają-
cych pobyt Papieża Jana Pawła II w Za-
mościu: „Przypominanie postaci Karo-
la Wojtyły, jego życia, to powrót do te-
go, co w nas najlepsze, to powrót do oj-
czyzny solidarnego narodu, to powrót 
do poczucia dumy, że jesteśmy Polaka-
mi, że naszą tożsamością jest tożsamość 
katolicka, że stąd płynie nasza siła, na-
sza przyszłość.”

„Dzień Papieski” pozwolił upamięt-
nić wizytę religijno-państwową Papie-
ża Jana Pawła II w  Zamościu, a  słowa 
wdzięczności i  radości z  przedstawio-
nego programu wyrażane przez słucha-
czy najlepiej oddają atmosferę tego wy-
darzenia i rokują na przyszłość.

https://zamosc.mdr.pl/kontakt/
https://zamosc.mdr.pl/kontakt/
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13 czerwca, Galą Finałową na Ryn-
ku Wielkim zakończył się XXI Festiwal 
Teatru Polskiego Radia i  Teatru Tele-
wizji Polskiej „Dwa Teatry”. W trakcie 
czterech festiwalowych dni, w  prze-
strzeni zamojskiego zespołu staro-
miejskiego zaprezentowane  zostały 
najlepsze spektakle telewizyjne i słu-
chowiska radiowe. Towarzyszyły im 
spotkania z  cenionymi twórcami i  ak-
torami, koncerty oraz wystawy. 

Festiwal Teatru Polskiego Radia i Te-
atru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” od-
bywa się raz w  roku i  jest  konkursem 
słuchowisk radiowych i  spektakli tele-
wizyjnych, które miały swoją premierę 
na antenie w  roku poprzedzającym da-
ną edycję festiwalu. Zamość po raz dru-
gi miał zaszczyt być gospodarzem wyda-
rzenia. Przez 19 poprzednich edycji festi-
wal odbywał się w Sopocie.

Festiwalowy maraton zainauguro-
wała gala na Rynku Wodnym w piątek, 10 
czerwca, której punktem kulminacyjnym 
było wręczenie Wielkiej Nagrody. W tym 
roku  za wybitne kreacje aktorskie w  Te-
atrze Polskiego Radia i  Teatrze Telewizji 
Polskiej uhonorowani zostali:  Magdale-
na Zawadzka oraz Andrzej Mastalerz.

Podczas tej edycji o Grand Prix Festi-
walu konkurowało 12 spektakli Teatru Te-
lewizji, oraz 19 słuchowisk Polskiego Ra-
dia. Spektakle – wzorem roku ubiegłe-
go – odtwarzane były w sali Consulatus, 
natomiast słuchowisk radiowych moż-
na było wysłuchać  w  Klubie Jazzowym 
im. Mieczysława Kosza.  Bogatą festiwa-
lową ofertę uzupełniały liczne wydarze-
nia towarzyszące. W każdym zakątku za-
mojskiej Starówki można było natrafić 
na coś innego. W  Synagodze odbywa-
ły się spotkania z  festiwalowymi gwiaz-

dami:  Haliną Łabonarska, Magda-
leną Zawadzka, Andrzejem Mastale-
rzem, Włodzimierzem Press, Ewą Dał-
kowska. Na Rynku Wodnym można by-
ło obejrzeć spektakle pozakonkursowe, 
wysłuchać czytanej przez aktorów po-
ezji oraz nastrojowych koncertów Izabe-
li Laskowskiej – Islet i Krzysztofa Ant-
kowiaka, Izabeli Połońskiej, Adama 
Struga. W  auli Państwowej Szkoły Mu-
zycznej zorganizowano warsztaty mu-
zyczne z Adamem Strugiem i słuchowi-
sko „Pan Tadeusz” Mickiewicza na żywo, 
natomiast w  Liceum Plastycznym im. B. 
Morando - warsztaty plastyczne z  prof. 
Lechem Majewskim (który jest auto-
rem tegorocznego plakatu festiwalowe-
go). Za przestrzeń do słuchowisk i  spek-
takli posłużyły także  Muzeum Fortyfika-
cji i Broni Arsenał (Pawilon pod Kurtyną) 
oraz siedziba Orkiestry Symfonicznej im. 
K. Namysłowskiego. Dodatkowo w  sce-
nerii Rynku Wielkiego i  Rynku Wodne-
go, a  także wewnątrz ratusza podziwiać 
można było festiwalowe wystawy. Nie za-
brakło również atrakcji dla najmłodszych. 
Z  myślą o  nich odbyły się spektakle ra-
diowe dla dzieci i warsztaty z dziennikar-
ką radiową i telewizyjną Katarzyną Sto-
parczyk. Wstęp na wszystkie festiwalowe 
wydarzenia był bezpłatny.

Zwieńczeniem festiwalu była ponie-
działkowa (13.06) uroczysta Gala Finało-
wa, zorganizowana w  samym sercu za-
mojskiej starówki. Niesprzyjająca, desz-
czowa aura nie odstraszyła festiwalowej 
publiczności, która z  parasolami w  dło-
niach licznie zgromadziła się na Rynku 
Wielkim w  Zamościu. W  pierwszym rzę-
dzie wraz z  Prezydentem Zamościa An-
drzejem Wnukiem zasiadł m.in. Prezes 
Telewizji Polskiej - Jacek Kurski. Podczas 
Gali poznaliśmy laureatów tegorocznych 
zmagań konkursowych.  Grand Prix dla 
najlepszego spektaklu telewizyjne-
go otrzymała klasyczna tragedia Sofokle-

sa „Król Edyp” w nowej wersji Jacka Ra-
ginis-Królikiewicza. Grand Prix dla naj-
lepszego słuchowiska otrzymał „Edyp 
z Kolonos” Sofoklesa w reżyserii Mariu-
sza Malca.

Nagrody Dwóch Teatrów

Jury nagrodziło twórców słuchowi-
ska „Edyp z  Kolonos”: za reżyserię -  Ma-
riusza Malca, za tłumaczenie - Antoniego 
Liberę, za realizację akustyczną - Andrze-
ja Brzoskę i za muzykę - Mikołaja Trzaskę. 
Słuchowisko zostało zgłoszone przez Pro-
gram Pierwszy Polskiego Radia.

Nagrodę im. Ireny i  Tadeusza Byr-
skich za spektakl wykorzystujący poten-
cjał miejscowego środowiska artystycz-
nego dla twórców słuchowiska zgłoszo-
nego przez Rozgłośnie Regionalne Pol-
skiego Radia otrzymało słuchowisko 
„Brama”Roberta Wasilewskiego w  reży-
serii Romualda Wiczy-Pokojskiego. Słu-
chowisko zostało zgłoszone przez Radio 
Olsztyn.

Waldemar Modestowicz został na-
grodzony za reżyserię słuchowiska „Gra 
o  życie”  Maxa Frischa. Jurorzy nagrodę 
za scenariusz oryginalny przyznali Mar-
cie Rebzdzie za słuchowisko „Dobro wra-
ca podwójnie”  w  reżyserii Waldemara 
Modestowicza. Zaś nagrodę za reżyse-
rię sztuki „Stara Kobieta wysiaduje” Ta-
deusza Różewicza otrzymał  Andrzej Ba-
rański.

Nagrodę za scenariusz będący ada-
ptacją otrzymał natomiast Tadeusz Ka-
bicz za scenariusz słuchowiska „Ciało mo-
je” Marka Pruchniewskiego.

Jurorzy docenili też twórców słucho-
wiska „Krakus” Cypriana Kamila Norwida: 
Andrzeja Brzoskę za realizację akustyczną 
i zespół Bastarda, który otrzymał Nagro-
dę im. Janusza Hajduna za muzykę orygi-
nalną lub opracowanie muzyczne.

Michał Żurawski został uznany naj-
lepszym aktorem za rolę Kelvina w  słu-
chowisku „Solaris”  w  reżyserii Jarosława 
Tumidajskiego. Jurorzy docenili też kre-
ację Mariusza Bonaszewskiego w  tym 
słuchowisku przyznając mu nagrodę ak-
torską za drugoplanową rolę męską za ro-
lę Snauta.

Nagroda aktorska za rolę męską 
w  spektaklu telewizji  została przyzna-
na Piotrowi Polkowi za rolę w „Akompa-
niatorze” w reż. Adama Sajnuka.

Za najciekawszą rolę kobiecą jury 
uznało kreację Karoliny Gruszki w słucho-
wisku „Ciało moje”  w  reżyserii Tadeusza 
Kabicza. Nagrodę za drugoplanową rolę 
kobiecą otrzymała Wiktoria Gorodeckaja 
za rolę Ciotki w słuchowisku „Piesek przy-
drożny” w reżyserii Romualda Wiczy-Po-
kojskiego.  Za najlepszą rolę kobiecą  do-
ceniono Magdalenę Kutę za rolę w spek-
taklu telewizji „Matka odchodzi” w  reż. 
Przemysława Stippy.

Nagrodę honorową im. Krzyszto-
fa Zaleskiego za twórczość odrzucają-
cą stereotypy i łatwe nowinki umocowa-
ną w  pamięci historii dotyczącą proble-
mów współczesności otrzymuje słucho-
wisko „Zgodna rodzina” według Siarhie-
ja Pryłuckiego w  reżyserii Marii Brzeziń-
skiej. Honorowa nagroda zespołowa dla 
producenta słuchowisk powędrowała do 
Programu Pierwszego Polskiego Radia za 
swoją ofertę programową.

Wielkimi Nagrodami Festiwalu za 
wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Pol-
skiego Radia i  Teatrze Telewizji Polskiej 
uhonorowani zostali:  Magdalena Za-
wadzka oraz Andrzej Mastalerz.

Nowy Kurier Zamojski po raz drugi 
miał zaszczyt być jedynym lokalnym pa-
tronem medialnym tejże uczty teatralno-
-radiowej.

Fot. Kazimierz Chmiel
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Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego Sp. z  o.o. w  Zamościu, 
podobnie, jak w  roku ubiegłym, 

zostało laureatem w  Ogólnopolskim 
Rankingu Najlepszych Towarzystw Bu-
downictwa Społecznego, tym razem 
za 2022 rok. Opublikowany w  dniu 10 
czerwca 2022 r. Ranking przeprowadzo-
ny został przez Dziennik Gazeta Praw-
na oraz Strefę Gospodarki. Wyłoniono 
10 najlepszych TBS w kraju, wśród któ-
rych i tym razem znalazł się nasz zamoj-
ski TBS. Brano pod uwagę takie kryte-
ria jak: dane finansowe, ocena inwe-
stycji, podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych oraz ocenę działalności na po-
lu CSR, czyli społecznej odpowiedzial-
ność biznesu.

- Jesteśmy dumni, że nasza praca 
i jej efekty kolejny raz zostały docenione. 
Znaleźć się wśród najlepszych to nie tylko 
wyróżnienie ale i odpowiedzialność, dla-
tego dokładamy wszelkich starań, by się 
rozwijać i poszerzać ofertę poprzez reali-
zowanie kolejnych inwestycji, które po-
magają naszym mieszkańcom w  zaspo-
kojeniu potrzeb mieszkaniowych. - mó-
wi  Magdalena Godek,  Prezes Zarządu 
TBS Sp. z o.o.

Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego w Zamościu powstało w 2000 roku, 
a  jego jedynym udziałowcem jest Mia-
sto Zamość. Głównym celem, dla jakiego 
Spółka została powołana jest realizacja 
polityki mieszkaniowej Miasta Zamość 

poprzez zaspokajanie potrzeb mieszka-
niowych jego mieszkańców. TBS realizuje 
ten cel budując na otrzymanych od Mia-
sta gruntach, a  następnie eksploatując 
powstałe lokale mieszkalne na zasadach 
najmu o umiarkowanym czynszu. Miesz-
kania w systemie TBS dedykowane są dla 
osób, których stabilna sytuacja finan-
sowa pozwala na zabezpieczenie sobie 
i swojej rodzinie pewnego i długotrwałe-
go – na czas nieokreślony najmu miesz-
kania, a  którzy nie posiadają zdolności 
finansowej na zakup własnego lokum, 
bądź dla których własne mieszkanie nie 
stanowi priorytetu. Budujemy dla rodzin, 
dla osób młodych i starszych oraz dla sa-
motnych, uwzględniamy również potrze-
by osób niepełnosprawnych.

W  chwili obecnej Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego w  Zamościu 
dysponuje 7 blokami, w których znajdu-
je się łącznie 277 lokali mieszkalnych. Pięć 
budynków wielomieszkaniowych znaj-
duje się na osiedlu przy ul. Lipskiej, a dwa 
na ul. Chłodnej w Zamościu.

- W  związku z  niesłabnącym zapo-
trzebowaniem na najmem w  systemie 
TBS wśród naszych mieszkańców, Spółka 
zamierza realizować kolejne społeczne 
inwestycje mieszkaniowe. Obecnie trwa-
ją prace nad dokumentacją projektową 
dla przedsięwzięcia przy ul. Wyszyńskie-
go, w  efekcie którego planujemy wybu-
dowanie 2 budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych. - informuje Prezes Godek.

Magdalena Godek,
Prezes Zarządu TBS Sp. z o.o.

Do Ogrodu Zoologicznego 
w  Zamościu przyjechała no-
wa żyrafa. To młodziutka sa-

mica o imieniu Jasira. 

Jasira to niespełna dwuletnia sa-
mica żyrafy Rothschilda. Do zamoj-
skiego zoo przyjechała z  Danii pod 
koniec zeszłego tygodnia.  Dołączy-
ła ona do przebywającego w zamoj-
skim ogrodzie jedenastoletniego 

samca Mugambiego. Mugambi od 
ubiegłego roku pozostawał samotny, 
gdyż w marcu 2021 r. padł 16-letni sa-
miec, a w maju 2020 r. 8-letnia samica.

Jak informują pracownicy na-
szego ZOO - Mugambi szybko zaak-
ceptował nową towarzyszkę, moż-
na nawet powiedzieć, że otoczył ją 
opieką. Być może będą z tego mło-
de żyrafki.

 fot. Monika Skiba

Kolejny raz zamojscy strażacy spo-
śród 20 komend powiatowych 
i miejskich PSP, wywalczyli Mi-

strzostwo Województwa Lubelskiego 
w Sporcie Pożarniczym. Nasi straża-
cy okazali pełną dominację we wszyst-
kich konkurencjach, zgarniając przy 
tym 10 pucharów. W konkurencjach in-
dywidualnych oddali tylko trzecie miej-
sce (w tzw.”hakówce”), a w rywalizacji 
drużynowej byli najlepsi. 

-Świetne wyniki to efekt pracy na prze-
strzeni ostatnich kilku lat. Mistrzostwo zdo-
byliśmy w 2018 i 2019 roku, choć wtedy na-
sze wyniki nie były aż tak spektakularne. - 
podkreśla Andrzej Szozda, oficer praso-
wy Komendy Miejskiej PSP w Zamościu.

Pierwszy dzień Mistrzostw został zor-
ganizowany 31 maja w Puławach, gdzie 
rozgrywane były konkurencje indywidu-
alne: pożarniczy tor przeszkód tj. bieg na 
100 metrów z przeszkodami (zawodnik 
bez pomocy podpór winien przeskoczyć 
ścianę o wysokości 2m, przebiec po rów-
noważni z odcinkami węży pożarniczych, 
a po ich połączeniu ze sobą z rozdziela-
czem i prądownicą, przebiec linię mety) 
oraz wspinanie przy użyciu drabiny hako-
wej na 3 piętro wspinalni. Na sześć pierw-
szych czasów cztery ustanowili zamojscy 
strażacy z których trzy to najlepsze z nich. 
Podobnie było przy wspinaniu przy uży-
ciu drabiny hakowej na sześć pierwszych 
czasów cztery (1, 2, 5 i 6) czasy ustanowili 
strażacy z Zamościa. Łącznie dwubój po-
żarniczy (obie konkurencje) wygrał kpt. 

Paweł Ligaj a drugim był kpt. Sebastian 
Jakubiak obaj na co dzień pełnią służbę 
w Stanowisku Kierowania Komendanta 
Miejskiego PSP w Zamościu. Trzecie miej-
sce w dwuboju uzyskał strażak z KP PSP w 
Świdniku, czwarte zdobył asp. Karol Kali-
ta natomiast piąte miejsce zajął sekc. Ka-
rol Swatko, obydwaj z Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej w Zamościu. 

Drugi dzień Mistrzostw został zorga-
nizowany 10 czerwca na stadionie MOSiR 
w Kraśniku, gdzie rozgrywane były kon-
kurencje drużynowe tj.  sztafeta pożarni-
cza bieg 4 x 100 m z przeszkodami, po-
żarnicze ćwiczenie bojowe. Ponownie w 
obu konkurencjach zamojscy strażacy 
okazali się najlepsi. Sztafeta pożarnicza 
to bieg z przeszkodami, którymi są do-
mek (po którym należy przebiec), poko-
nanie 2m ściany, bieg po równoważni z 
łączeniem węży,  na koniec gaszenie pa-
lącej się cieczy w wannie. Pożarnicze ćwi-
czenie bojowe polega na sprawieniu linii 
wężowych (ssawnych, tłocznych) i napeł-
nieniu zbiorników wodą. Naszym zawod-
nikom jako jedynej drużynie udało się to 
zadanie wykonać z czasem poniżej 30 s. 
W nagrodę nasi mistrzowie uzyskali czek, 
na zakup sprzętu pożarniczego w wyso-
kości 20 tys. zł. 

Klasyfikacja generalna Mistrzostw:

1. KM PSP w Zamościu,
2. KM PSP w Białej Podlaskiej,
3. KP PSP w Radzyniu Podlaskim,
4. KP PSP w Parczewie
5. KP PSP w Świdniku.

-Na uwagę zasługuje fakt, że przez 
cztery lata od 2016 nasi strażacy zdobywa-
li dwa razy mistrzostwo i dwa razy wicemi-
strzostwo (w 2020 i 2021 r. mistrzostwa nie 
były organizowane), co wskazuje na do-
bre przygotowanie i wolę walki. Niezmier-
nie miło było słyszeć same pochwały pod 
kontem zawodników, a określenie ”pasjo-
naci” jest jak najbardziej właściwe. Spraw-
ny skuteczny strażak to połowa sukcesu 
podczas działań ratowniczo-gaśniczych. 
- mówi Andrzej Szozda.

Reprezentację KM PSP w Zamościu   
stanowią: str. Adam Fedyna, kpt. Seba-
stian Jakubiak, asp. Karol Kalita, ogn. Se-
bastian Kondrakiewicz, kpt. Paweł Ligaj, 
st. asp. Bartłomiej Omański, asp. Błażej 
Omański st. ogn. Artur Sowa, sekc. Karol 
Swatko, mł. ogn. Rafał Żulewski. Kierow-
nikiem drużyny jest mł. bryg. Przemysław 
Ilczuk. Trenerem reprezentacji jest mł. 
bryg. Robert Niścior. Dobrym słowem re-
prezentację wspierał bryg. w st. spocz. 
Andrzej Knap do niedawna jej długolet-
ni trener.

fot. st. asp. Tomasz Stachyra 
z KW PSP w Lublinie

Na terenie Nadleśnictwa Biłgoraj 
w okolicach wsi Ciosmy z  inicja-
tywy Andrzeja Borowca Nadle-

śniczego Nadleśnictwa Biłgoraj a także 
przy współpracy Prezesa Światowego 
Związku AK Okręg Nisko-Stalowa Wo-
la Zbigniewa Markut narodził się po-
mysł uczczenia Nadleśniczego Nadle-
śnictwa Huta Krzeszowska Bolesława 
Usowa. Patronat nad wydarzeniem ob-
jął Wice Minister Sprawiedliwości Mar-
cin Warchoł. 

Uroczystości odbyły się 5 czerw-
ca 2022 roku w Leśnictwie Rogóźnianka 
w Osadzie Leśnej Huta Nowa należącym 
do Nadleśnictwa Biłgoraj gdzie uczczo-
no Nadleśniczego Nadleśnictwa Huta 
Krzeszowska Bolesława Usowa a  zara-
zem Pamięć mjr Bolesława Usowa ps. 
„Konar”. 

Ku zaskoczeniu organizatorów uro-
czystość przyciągnęła ogromne rzesze 
zainteresowanych. Przy brzmieniu hym-
nu w  otoczeniu Leśników i  przedstawi-

cieli Światowego Związku AK oraz od-
daniu salw przez grupę rekonstrukcyjną 
dokonano odsłonięcia tablicy upamięt-
niającej bohatera.

„Konar” to wybitna osobowość za-
sługująca na najwyższe uznanie, do-
wódca Oddziału Ojca Jana Armii Krajo-
wej, zaangażowany w  sprawy kraju od 
najmłodszych lat jako członek Związku 
Harcerstwa Polskiego. Studiował na Wy-
dziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie a  jako in-
żynier leśnictwa pełnił funkcję Nadleśni-
czego w Hucie Krzeszowskiej. To również 
prawdziwy patriota – wybitny dowódca, 
który po wstąpieniu do Oddziału leśne-
go NOW-AK „Ojca Jana” w 1944 został je-
go dowódcą a podczas akcji „Sturmwind 
I” ocalił grupę około 3 tysięcy żołnierzy 
wyprowadzając z  niemieckiej obławy. 
Za działalność był dwukrotnie więziony 
i torturowany przez Gestapo i UB.

Odwaga i wierność ojczyźnie jaką się 
wykazał w  swoim krótkim blisko 41 let-

nim życiu jest wzorem i przykładem pa-
triotyzmu. Zapisał się on w  historii bił-
gorajskiego nadleśnictwa jako ten, który 
połączył swoje życie zawodowe z lasem 
będąc inicjatorem wielu struktur leśnych 
i łowieckich. Człowiek wybitny, wzór po-
stawy obywatelskiej stanowiący funda-
ment na którym została zbudowana wol-
na Polska. Pozostawił po sobie wiele za-
pisanych kart historii.

Sekcyjny Karol Swatko strażak 
z Jednostki Ratowniczo Gaśni-
czej w Zamościu, po raz kolejny 

zdobył podwójne mistrzostwo w ka-
tegorii GI (kimono) oraz NO GI (bez 
kimona) podczas Mistrzostw Polski 
Służb Mundurowych w Brazylijskim 
JIU-JITSU, które odbyły się 12 czerw-
ca w Mińsku Mazowieckim. W ubie-
głym roku również wywalczył mi-
strzowskie tytuły w obydwu katego-
riach. Rywalizacja była prowadzona 
w systemie pucharowym z udziałem 
ok. 300 zawodników. Karol stoczył 
po trzy walki w każdej z kategorii. 

Karol Swatko na co dzień trenu-
je w zamojskiej sekcji STRONGHOLD. 
Strażak posiada również czarny pas 
w  Judo. Dzień wcześniej wraz z  ko-
legami z  zamojskiej komendy stanął 

na najwyższym podium podczas Mi-
strzostw Województwa Lubelskiego 
w Sporcie Pożarniczym. W rywalizacji 
indywidualnej był trzeci w  biegu na 
100 m z  przeszkodami, ponadto bę-
dzie reprezentował województwo lu-
belskie w zawodach krajowych. Karol 
realizuje się także jako ratownik wod-
ny oraz ratownik medyczny, jest także 
honorowym dawcą krwi.

Karol jest stosunkowo młodym 
strażakiem, mimo to dał się poznać 
z  jak najlepszej strony, sympatycz-
ny, pomocny, aktywny w każdym ob-
szarze działalności strażackiej i  spor-
towej. Jednym słowem strażak pa-
sjonat z  powołania, oddający serdu-
cho w tym co robi, takich pasjonatów 
nam potrzeba - podsumowują kole-
dzy z jednostki mistrza.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Korne-
la Makuszyńskiego w Zamościu będzie 
organizował zajęcia dla dzieci i  mło-
dzieży w okresie wakacyjnym tj. od 27 
czerwca do 31 sierpnia 2022 roku.

Warunkiem udziału jest dokonanie 
wcześniejszego zapisu na zajęcia i  wy-
pełnienie karty kwalifikacyjnej/zgłosze-
nia. Na każde zajęcia obowiązuje osob-
ny wniosek – brak karty powoduje brak 
możliwości udziału w  zajęciach. Ilość 

miejsc w grupach jest ograniczona – de-
cyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy na zajęcia są prowadzone 
od 14 czerwca 2022 r. do wyczerpania 
miejsc, wyłącznie w  sekretariacie pla-
cówki. Zgłoszenia na warsztaty będą 
prowadzone w cyklu dwutygodniowym 
– zapisu dokonujemy na 2 tygodnie wy-
branych zajęć. Szczegółowe informacje 
znajdziecie Państwo na stronie MDK Za-
mość: www.mdk.zamosc.pl 

http://www.mdk.zamosc.pl
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Po kwalifikacje do HiszpaniiPo kwalifikacje do Hiszpanii

Od 2 do 17 czerwca, dziewięt-
nastoosobowa grupa uczniów 
z  Zespołu Szkół Ponadpodsta-

wowych Nr 4 w  Zamościu, pod okiem 
dwóch opiekunów, brała udział w dwu-
tygodniowych stażach w  hiszpańskiej 
Sewilli. Praktyki odbyły się w  ramach 
projektu realizowanego z  Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój, współfinansowanego z  Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Sta-
że w Sewilli zakończyły IV etap projek-
tu „Budujemy markę ZSP 4 – Międzyna-
rodowa mobilność edukacyjna uczniów 
i  absolwentów oraz kadry kształcenia 
zawodowego”.

Udział w  projekcie przyczynił się do 
wzrostu kompetencji właściwych dla wy-
konywanej pracy zawodowej oraz zwięk-
szenia konkurencyjności uczniów jako 
przyszłych pracowników na rynku pracy. 

W  stażu uczestniczyli uczniowie, 
kształcący się w zawodach: technik geo-
deta, technik technologii żywności, ku-
charz oraz technik robót wykończenio-
wych w  budownictwie. Młodzież, pod 
okiem tamtejszych pracodawców, zdoby-
wała doświadczenie zawodowe w  miej-
scowych firmach geodezyjnych, budow-
lanych i restauracjach. 

Technicy geodeci odbywali prakty-
ki w firmie Iniciativas El Condado. W cza-
sie praktyk uczyli się korzystać z progra-
mu AutoCad, utrwalili sporządzanie szki-
cu polowego, obsługę tachimetru, wpro-
wadzenie punktu w  terenie. Uczennice 
z grupy kucharek odbywały staż w firmie 
Taberna Alambique Alfalfa, gdzie uczy-
ły się nowych technik i przepisów kuchni 
hiszpańskiej. Poznawały nowe smaki oraz 
nowe potrawy. Przygotowywały wie-
le słynnych hiszpańskich potraw, np. ga-
zpacho, tortilla Espanola czy croquetas. 
Uczniowie uczący się w  zawodzie tech-
nik robót wykończeniowych w  budow-

nictwie mieli okazję pracować w  dwóch 
firmach. Część uczniów odbywała staż 
w firmie Quales  oraz w Amedida Travel, 
w  której  zapoznali się z  nowoczesnymi 
materiałami budowlanymi, narzędziami 
i sprzętem stosowanymi w firmie budow-
lanej, z  technologią robot tynkarskich, 
montażem elementów konstrukcyjnych 
oraz doborem sprzętu i  narzędzi po-
trzebnych do wykonywania prac rozbiór-
kowych, jak wykonywanie fragmentu po-
sadzki z płytek. Grupa techników techno-
logii żywności odbywała staż w Confite-
ra la campana. Dziewczyny miały okazję 
uczyć się tam przydatnych technik oraz 
sposobów przygotowywania tradycyj-
nych ciast i deserów hiszpańskich. 

Staż umożliwił uczniom pracę w wie-
lokulturowym środowisku, poznanie cie-
kawych ludzi i  ich zwyczajów. Przyczy-
nił się do wzrostu kompetencji języko-
wych młodzieży, która codziennie musia-
ła przełamywać swoje bariery językowe 
oraz uczyć się współpracy z ludźmi. Każ-
dy dzień przynosił nowe wyzwania, dzię-
ki którym uczniowie poznawali swoje 
umiejętności, zdobywali pewność siebie, 
poznawali swoje mocne strony. W  kon-
frontacji i we współpracy z innymi, dowie-
dzieli się jak radzić sobie z problemami. 

Uczniowie mieli również niepowta-
rzalną okazję do zwiedzenia najwięk-
szych atrakcji Hiszpanii. Wolny czas wy-
pełniony był licznymi wycieczkami 
i atrakcjami. 

Młodzież zwiedziła jedno z  najcie-
kawszych miast Półwyspu Iberyjskiego 
Sewillę. Podczas pobytu zobaczyła impo-
nującą gotycką katedrę Marii Panny Cate-
dral de Santa Maria de la Sede de Sevilla, 
bajeczne pałace, najstarszą, wciąż wyko-
rzystywaną rezydencję królewską świata 
Alcazar , barokowe kościoły, fabrykę cy-
gar, jedną z  najstarszych aren walk by-
ków w  Hiszpanii, oraz Złotą Wieżę Torre 
del Oro. Uczniowie zwiedzili główny zie-
lony obszar stolicy Andaluzji Park Ma-
rii Luizy, w którym znajduje się Plac Hisz-
pański, będący jednym z  symboli mia-
sta. Nie zabrakło również wyjazdów poza 
miasto. Jednym z  nich był Kakyds, który 
ma 3000 lat, jest miejscem narodzin pie-

śni flamenco, spisano tutaj pierwszą hisz-
pańską konstytucję, a dziś jest to najbar-
dziej uśmiechnięta miejscowość w  Hisz-
panii. Ponadto młodzież odwiedziła Teatr 
Rzymski, Park Genoves, Playa de La Cale-
ta. Miłośnicy piłki nożnej i nie tylko, mie-
li również okazję odwiedzić Stadion Se-
villa zwany Estadio Ramon Sanchez Pizju-
an. Młodzież zwiedziła także drugie co do 
wielkości miasta Andaluzji – Malagi poło-
żonej na Costa del Sol, słynącą z kilkume-
trowych pięknych piaszczystych plaż i nie 
tylko. Zobaczyli wiele atrakcji, które ofe-
ruje miasto, tj.: Muzeum Picasso, fortecz-
ny palac Alcazaba czy Teatr Rzymski. 

Na koniec stażu uczniowie otrzymali 
certyfikaty oraz dokument Europass Mo-
bilność, potwierdzający ich kompeten-
cje zawodowe, językowe, organizacyjne 
i  społeczne zdobyte w  ramach europej-
skiej ścieżki kształcenia. 

Udział w  projekcie „Budujemy mar-
kę ZSP4” będzie dla uczniów na pew-
no atrakcyjnym punktem w  ich ścież-
ce zawodowej. Nowo nabyte umiejętno-
ści i  kompetencje pozwolą podnieść ich 
szanse na rynku pracy, a doświadczenie, 
jakie zdobyli, będzie wyróżniać ich z  ty-
siąca innych kandydatów na rynku pracy. 
To pewna inwestycja w przyszłość. Jak pi-
sał św. Augustyn z Hippony „Świat jest jak 
książka i ci , którzy nie podróżują, czytają 
tylko jedną stronę”.



SPRZEDAM
Sprzedam mieszkanie 62m2, ul. Wy-

szynskiego, piętro II. Tel. 577 754 717

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. Kra-

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

Działki budowlane w pięknej okolicy, 
gospodarstwo+ agroturystyczne za-

rzecze, graniczy z lasem, przepływa rzecz-
ka, 60 ar. Tel. 608 074 175

Dziełka rekreacyjno-leśna z przepływa-
jącą rzeczką, dwie działki po 20 arów. 

Tel. 608 074 175

Sprzedam siedlisko ponad 3 ha, budyn-
ki (współwłasność), Grabowiec pod la-

sem. Tel. 537 809 803

Sprzedam pole orne 2,50 ha w gminie 
Stary Zamość. Tel. 797 387 864

Działka budowlana 0,77 ha w Łabu-
niach ul. Lipowa prąd, woda, gaz. Tel. 

795 949 510

Działka rolna, Zamość, ul. Okrzei, pow. 
01007 ha. Tel. 503 982 254

Domek 30m2 na działce 2-arowej, ogro-
dzonej solidnym płotem, prąd, woda, 

kanalizacja, Gm. Sułów. Tel. 515 796 951

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

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

945 093

Sprzedam 0,8 i 0,10 arów lasu. Wielącza. 
Tel. 608 738 826

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

szerokość 16m. Tel. 506 425 461 

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

Dom piętrowy na działce 15-arowej, 
wykończony, do zamieszkania, Płoskie. 

Tel. 607 934 520

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

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

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

wa. Tel. 693 531 174

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

windą. Tel. 609 510 301

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

500 204 533

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

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

szyna. Tel. 515 796 951

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

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

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

626, 530 444 480.

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

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

nia lub na turystykę. Tel. 515 796 951

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

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

cu. Tel. 512 890 120

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

712 119

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

30m2 ogrodzona płotem. Tel. 515 796 951

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

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

Roztoczu. Tel. 504 569 363

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

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

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

wy). Tel. 602 802 212

KUPIĘ 
Kupię lokal w okolicy sądu za rozsądną 

cenę. Tel. 881 753 253

Kupię garaż w Szopinku. Tel. 889 372 
088

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

Tel. 509 838 620 

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

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

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

535 244 848 lub 784 688 722

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

Kupię mieszkanie w Zamościu w kwocie 
200 tys. zł. Tel. 794 435 570

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

Pilnie kupię małą kawalerkę na parterze, 
tel. 609 510 301 

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

579 055 487

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

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

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.

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

obok DT. “Łukasz”. Tel. 84 638 59 08

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

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

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

Wynajmę samodzielną stancję dla 
uczennic lub pracujących w Zamo-

ściu, ul. Kilińskiego. Tel. 662 475 848.

ZAMIENIĘ

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

Sprzedam zgrabiarkę do siana 7-rzę-
dową, stan bdb. Tel. 501 122 563

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

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.

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

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

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

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
Belki stalowe 16, 3 szt. Dł. 490. Tel. 

517 635 968

Drzwi używane 90, w dobrym stanie, 
lewe, białe pełne, z zamkiem i fu-

tryną. Tel. 574 235 637

Rynny metalowe spustowe, dobre, 
używane, śr. 10 cm, szt. 10, kolana 

szt. 6. Tel. 574 235 637

Agregat prądotwórczy “Overssen” - 
Germany – nowy. Cena 4 tys. Zł. 

Tel. 791 867 341

Zszywacz elektryczny niemiecki, 
nowy, c. 100 zł. Tel. 519 106 797

Sprzedam ladę sklepową 123x55, c. 
90 zł. Tel. 516 898 477

Znaczki pocztowe polskie PRL, 7 kla-
serów, tanio. Tel. 516 898 477

Złotą bransoletę pr. 585, waga 27 
gram, c. 4800 zł. Tel. 516 898 477

Tanio sprzedam pralkę automat, w 
dobrym stanie, wielofunkcyjna. Tel. 

664 962 142

Maszyna do szycia, c.100 zł. Tel.519 
106 797

Rower BMX do lat 10, c. 100 zł. Tel. 
519 106 797

Narożnik duży, pojemnik na posciel 
220 zł, rozkładany. Tel. 579 077 696

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

ZWIERZĘTA
Sprzedam klacze zimnokrwiste, 1 

źrebna, szpaczka. Tel. 665 225 697

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, 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
Oddam gruz za darmo, odbiór swoim 

transportem. Tel. 84 530 34 29

Oddam za darmo: 2 fotele, 2 wersalki, 
1 kanapę. Tel. 787 563 281

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
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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 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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Grafika i DTP

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 #25, 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 #23/2022: „Całe garście 
poziomek”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma 

Pani Anna Cholewińska z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można 
odebrać do 27 czerwca 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 

E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

A MY NA TO
od 21.06 do 02.07.2022 r.

Żel pod prysznic 
Dove
Unilever
400 ml, mix rodzajów
cena za 100 ml = 3,00

1199
1 szt.

Wentylator Adler AD7326
40 W 15 cm
AD7324 50 W 17,5 cm - 13999  

Eldom WGC40M 45 W 33 cm - 17999  

12999
1 szt.

Fix do potraw Knorr
Unilever
27 g - 70 g, wybrane rodzaje
cena za 1 kg = 79,63 - 30,72/99,63 - 38,43

cena
bez karty

cena z kartą

21 szt.
15

21 szt.
69

Lody
Big Milk Intense
Unilever
1 litr, mix smaków989

1 opak.

METALOWE

RETRO


