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Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość 

   Wartość projektu: 1 846 041,47 zł 
   Dofinansowanie: 1 275 294,71 zł
   Realizacja: październik 2019 – marzec 2023 

Projekt realizowany przez Gminę Zamość zakłada zmodernizowanie 
661 sztuk istniejących punktów świetlnych, poprzez wymianę 668 
sztuk opraw oświetleniowych wraz z osprzętem. Zastosowane zostaną 
nowoczesne oprawy wykorzystujące technologię LED skonstruowane 
w taki sposób, by jak najbardziej efektywnie wykorzystywać strumień 
światła. Ponadto projekt zakłada zastosowanie kompleksowego 
systemu inteligentnego sterowania oświetleniem poprzez autonomiczną 
regulację mocy w oprawach. Realizacja projektu przyczyni się do 
uzyskania oszczędności pobranej energii elektrycznej rzędu 64,87%.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji 
do atmosfery poprzez zmniejszenie wykorzystania energii elektrycznej.

Projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość” 
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

GMINA ZAMOŚĆ

Nowe drogi powiatoweNowe drogi powiatowe

„Sitanianie” najlepszym chórem seniorskim w Polsce!„Sitanianie” najlepszym chórem seniorskim w Polsce!

ZAMOŚĆ 

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.

23 lipca 2022r. (sobota): „Poznajmy się w 
Zamościu” - Koncert w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska - Biało-
ruś - Ukraina, rynek Wielki.

24 lipca 2022r.(niedziela): Zamojski 
Dzień Renesansu - impreza kulturalno-hi-
storyczna, nawiązująca do idei renesanso-
wych okresu XVI/XVII wieku. 

26 lipca 2022r. (wtorek), godz. 16.00-
20.00: Wędrująca Estrada – postaw na ro-
dzinę. Festyn na Osiedlu Rataja (tereny zie-
lone na ul. Osiedlowej).

27 lipca 2022r. (środa), godz. 16.00-
20.00: Wędrująca Estrada  (wtorek), 

godz. 16.00-20.00: Wędrująca Estrada – 
postaw na rodzinę. Festyn na Osiedlu Pro-
myk (boisko osiedlowe ul. Asnyka/Grun-
waldzka).

3 sierpnia 2022r. (środa), godz. 16.00-
20.00: Wędrująca Estrada – postaw na ro-
dzinę. Festyn na Osiedlu Orzeszkowej (te-
reny rekreacyjne nad rzeką Łabuńką).

7 sierpnia 2022r. (niedziela), godz. 
11.00 - 21.00: Dzień Zamojski Festiwalu 
Stolica Języka Polskiego. Rynek Wodny.

11-13 sierpnia 2022r. (czwartek-sobo-
ta): Fantastyczny Zamość - festiwal skie-
rowany do miłośników fantastyki. Rynek 
Wodny.

18-20 sierpnia 2022r. (czwartek-sobo-
ta): 10. Zamojski Festiwal Filmowy „Spo-
tkania z Historią”. Konkurs filmu dokumen-
talnego, animowanego i reportażu filmo-
wego o tematyce historycznej ze statuet-
kami „Zamość – Perła Renesansu”. Gala fi-
nałowa z koncertem na Rynku Wielkim. 
Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”, Ry-
nek Wielki.

Kalendarz  najbliższych  Kalendarz  najbliższych  
wydarzeń wydarzeń   w Zamościuw Zamościu

27 czerwca 2022r. odbyło się oficjal-
ne oddanie do użytkowania 10,8 
km przebudowanych dróg powiato-

wych w  miejscowościach: Uście, Mokre-
lipie, Sąsiadka, Źrebce, Kolonia Sułów, 
Deszkowice I  zlokalizowanych na terenie 
gmin: Radecznica i Sułów. Przedsięwzięcie 
zostało zrealizowane w ramach Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021).

Spotkanie poprowadził Starosta Zamoj-
ski Stanisław Grześko, który podziękował za 
współpracę i zrozumienie dla podejmowa-
nych przez Powiat Zamojski działań, mają-
cych na celu rozwój lokalnej infrastruktu-
ry drogowej: Wojewodzie Lubelskiemu – 
Lechowi Sprawce oraz obecnym na odbio-
rze Wójtom: Gminy Radecznica – Marianowi 
Szuperowi i  Gminy Sułów – Leonowi Bula-
kowi oraz Januszowi Sadlikowi – wykonaw-
cy robót. W spotkaniu wzięli również udział 
m.in.: Radny Rady Powiatu w Zamościu – Lu-

cjan Bednarz, Radni Gminy Radecznica, Rad-
ni Gminy Sułów i mieszkańcy.

Zadanie zostało zrealizowane w  latach 
2021-2022 przez Powiat Zamojski w  part-
nerstwie z  Gminą Radecznica i  Gminą Su-
łów. Całkowita wartość robót wyniosła ok. 
10,9 mln zł, dofinansowanie RFRD ponad 
5,44 mln. zł. Udzielona pomoc finansowa 
Gminy Radecznica wyniosła ok. 1,1 mln zł, 
a Gminy Sułów ponad 1,6 mln zł.

Zakres robót obejmował m. in. wyko-
nanie nowej nawierzchni, uformowanie po-
boczy ulepszonych kruszywem z  podwój-
nym utrwaleniem emulsją, budowę i  prze-
budowę chodników, przebudowę zjazdów 
i  skrzyżowań, wykonanie peronów przy 
przystankach komunikacji zbiorowej, wy-
konanie oznakowania poziomego oraz wy-
mianę oznakowania pionowego. Wykonaw-
cą robót była firma: „SADEX” Janusz Sadlik 
z Kolonii Sitno.

Jury było zgodne i  jednogłośnie przyznało 
pierwsze miejsce Chórowi „Sitanianie” z Gmi-
ny Zamość w kategorii „muzyka” na XX. Ogól-

nopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Se-
niorów „ARS” 2022 we Włocławku (woj. kujawsko-
-pomorskie). Wydarzenie jest cykliczne, ale odby-
wa się co 2 lata. Jest bodajże największym w kraju 
konkursem dla seniorów-artystów. Przegląd trwał 
aż 3 dni. Na scenie klimatyzowanej sali widowisko-
wej włocławskiego Centrum Kultury „Browar B” 
wystąpiło niemal 70 formacji, które łącznie skupi-
ły rzeszę ponad pół tysiąca artystów. „Sitanianie” 
zaśpiewali w  niedzielę, 3 lipca 2022 r., a  werdykt 
ogłoszono 5 godzin po ich występie. Łzy szczę-
ścia same cisnęły się do oczu wielu członkom na-
szej formacji, szczególnie dyrygentce, Irenie Du-
żyńskiej, która ze wzruszeniem wysłuchała na sce-
nie wielu budujących słów uznania i gratulacji nie 
tylko od Jurorów.

„To był najlepszy występ „Sitanian” odkąd pa-
miętam.” – powiedział Jarosław Kalbarczyk – dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, któ-
ry towarzyszył formacji w  wyprawie po laury – „Po 
wykonaniu pierwszego utworu publiczność jakby się 
zawahała z  reakcją, bo oklaski były skromne, jakby 
niepewne. Drugi utwór pokazał świetne przygoto-
wanie i zgranie chórzystów. A trzecia pieśń wręcz za-
hipnotyzowała wszystkich, chwyciła za serce i przy-
trzymała przez chwilę, bo po występie zapanowała 
absolutna cisza, po której nagle zerwały się burzliwe 
brawa.” – relacjonuje dyrektor GOK-u – „Pomyślałem 
wtedy, że tak ujmujące śpiewanie zasługuje na na-
grodę i podium. Całościowo to był naprawdę świetny 
występ – mimo, że krótki, to jednak miał swoją dra-
maturgię, jak mini-spektakl muzyczny”. Jury chyba 
myślało podobnie, bo przełożyło się to na wielki suk-
ces chóru z Gminy Zamość. Ale nie było łatwo.

W  tym roku organizatorzy przeglądu połączy-
li kilka kategorii konkursowych w jedną pod nazwą 
„muzyka”, przez co nadzieje na wygraną i podium by-
ły umiarkowane, bo rywalizacja była przeogromna - 
w kategorii „muzyka” wystąpiły aż 33 podmioty wy-
konawcze z całej Polski, w tym 6 chórów, z czego 2 
z województwa lubelskiego. Okazało się jednak, że 
nasi „Sitanianie” pod dyrekcją Ireny Dużyńskiej nie 
tylko zyskali zgodne uznanie Jury w kwestii doboru 
repertuaru, ale dosłownie chwycili za serce przepięk-
nie wyśpiewanymi utworami. Ponadto, był to jedy-
ny chór wśród wszystkich nagrodzonych i wyróżnio-
nych formacji muzycznych.

Pieśni, które przyniosły „Sitanianom” zwycię-
stwo to „Kraj rodzinny matki mej” (sł. H. Mikucka, 
muz. T. Mikucki, oprac. M. Gumiela), „Przylecieli so-
kołowie” (sł. J. Czeczot, muz. St. Moniuszko) i  „Mat-
ko moja ja wiem” (sł. A. Małyszka, muz. P. Majboro-
da, w  opracowaniu własnym dyrygentki Ireny Du-
żyńskiej). Nie bez znaczenia okazał się również bar-
dzo dobry, acz dyskretny akompaniament klawiszo-
wy instruktora Tadeusza Flora, który wspomaga na 
co dzień swoim doświadczeniem i talentem muzycz-
nym Panią Irenkę w  prowadzeniu gminnej formacji 
chóralnej.

Łącznie we wszystkich czterech kategoriach 
3-dniowego przeglądu wystąpiło 67 wykonawców 
(muzyka: 33 wykonawców, taniec: 19, teatr: 8, folklor: 
7). Można więc śmiało stwierdzić, że Chór „Sitania-
nie” zaliczył największy sukces podczas całego prze-
glądu, ponieważ zwyciężył rywalizację z aż 32 forma-
cjami muzycznymi w swojej kategorii.

Jest to historyczne dokonanie sitanieckiego chó-
ru z  Gminy Zamość, który jednocześnie godnie re-
prezentował całą Lubelszczyznę na ogólnopolskim 

przeglądzie. Wśród wszystkich zakwalifikowanych 
do Włocławka podmiotów było tylko 7 wykonaw-
ców z województwa lubelskiego, w tym Chór „Sita-
nianie”, który jako jedyny z tej „siódemki” zajął I miej-
sce w swojej kategorii; II miejsce też przypadło arty-
stom z Lubelszczyzny – nagroda trafiła do formacji 
„Duetfolk” z GOK-u Gminy Łuków, a III nagrodę przy-
znano zespołowi „Retrowianki” z Kołobrzegu.

Chór „Sitanianie”, oprócz dyplomu za I  miejsce 
oraz statuetki Arsika - „ludowego” kurczaka, będące-
go maskotką przeglądu, przywiózł też do domu na-
grodę finansową 1500 zł, ufundowaną przez Wice-
premiera/ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, prof. Piotra Glińskiego.

Tekst i foto: Gminny Ośro-
dek Kultury Gm. Zamość 



27 czerwca podczas XLVII Sesji Rady 
Miasta Zamość, Prezydent Miasta Za-
mość Andrzej Wnuk otrzymał od Rad-

nych Rady Miasta wotum zaufania. Głoso-
wanie poprzedzone zostało debatą nad 
raportem o stanie miasta, który podsumo-
wuje działalność Prezydenta w roku ubie-
głym, tj. realizację przez miasto progra-
mów, polityk, strategii, uchwał oraz budże-
tu obywatelskiego. Za udzieleniem wotum 
zaufania głosowało 14 radnych (Błażewicz 
Piotr,  Buryło Jolanta,  Fugiel Jolanta,  Kit-
ka Szczepan,  Lizut Tadeusz,  Matwiejczuk 
Jan Wojciech,  Pawlik Adam,  Sowa Krzysz-
tof,  Stręciwilk- Gościcka Maria,  Szpatuś-
ko Andrzej, Tabiszewski Leszek, Walewan-
der Marek, Wojtak Zdzisław, Zagdański Da-
riusz), przeciw było 6 radnych (Ćwik Sławo-
mir, Kudela Marek, Kupczyk Janusz, Nowa-
kowski Wiesław, Podgórski Grzegorz, Zwo-
lak Rafał), a  2 wstrzymało się od głosu 
(Josik Franciszek, Klimczuk Agnieszka)

Rada Miasta poddała ocenie i  kontro-
li działalność Prezydenta w  zakresie reali-
zowanej przez miasto gospodarki finan-
sowej. Zamojscy radni pozytywnie rozpa-
trzyli i  zatwierdzili sprawozdanie finanso-
we wraz ze sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu miasta za 2021 rok. Finalnie, procedu-
ra absolutoryjna zakończona została pod-
jęciem uchwały o  udzieleniu Prezydentowi 
absolutorium z  tytułu wykonania budżetu 
za 2021 r. Za podjęciem uchwały głosowa-
ło 16 radnych (Błażewicz Piotr, Buryło Jolan-
ta, Ćwik Sławomir, Fugiel Jolanta, Josik Fran-
ciszek,  Kitka Szczepan,  Lizut Tadeusz,  Ma-
twiejczuk Jan Wojciech, Pawlik Adam, Sowa 
Krzysztof,  Stręciwilk- Gościcka Maria,  Szpa-
tuśko Andrzej,  Tabiszewski Leszek,  Wale-
wander Marek,  Wojtak Zdzisław,  Zagdański 
Dariusz), 5 było przeciw (Kudela Marek, Kup-
czyk Janusz, Nowakowski Wiesław, Podgór-
ski Grzegorz, Zwolak Rafał) a 1 radny  wstrzy-
mał się od głosu (Klimczuk Agnieszka).

W ubiegłym roku dochody budżetu wy-
niosły blisko 549 mln zł i były o ponad 30 mi-
lionów wyższe w odniesieniu do roku 2020. 
Wydatki miasta przekroczyły kwotę 541 mln 
zł. Zamojski budżet zamknął się 7,5 miliono-
wą nadwyżką, a wynik budżetu operacyjne-
go osiągnął rekordowy w historii miasta po-
ziom 44 milionów złotych.

Wzorem lat poprzednich, niebagatel-
ną część wydatków budżetowych stanowi-
ły wydatki inwestycyjne (ponad 98 mln zł), 
przy czym najwięcej środków przeznaczono 
na infrastrukturę drogową (ponad 51,5 mln 
zł). Wśród najważniejszych przedsięwzięć 
znalazła się przebudowa głównych ulic miej-
skich: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i od-
cinka ul. Peowiaków, Placu Wolności z odcin-
kiem ul. Kościuszki i ul. Okopowej, Placu Mel-
chiora Stefanidesa z odcinkiem ul. Łukasiń-
skiego. Przebudowano także skrzyżowanie 
ulic: Partyzantów, Odrodzenia, Orląt Lwow-
skich, a także wykonano część prac związa-
nych z budową ul. Altanowej oraz przebudo-
wą ul. Dzieci Zamojszczyzny, Szczebrzeskiej 
i Męczenników Rotundy.

Znaczne nakłady inwestycyjne ponie-
siono również w innych płaszczyznach, waż-
nych dla lokalnej społeczności, wzmacnia-
jących jednocześnie potencjał i  konkuren-
cyjność miasta. Na wspieranie dziedzictwa 
kulturowego, realizowanego poprzez rewi-
talizację Starego Miasta i  Akademii Zamoj-
skiej przeznaczono 19,3 mln zł. Kolejne 7,7 
mln zł wydatkowano w ramach wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej, w tym 
głównie na przebudowę zalewu miejskie-
go. Nakłady czyniono także w  zakresie 
oświaty- 6,1 mln zł (w  tym dokonano ter-
momodernizacji budynku ZSP nr 3), go-
spodarki komunalnej i  ochrony środowi-
ska- 7,3 mln zł (m. in. wykonano system in-
dywidualnej segregacji odpadów oraz za-
instalowano panele fotowoltaiczne na 119 
domach jednorodzinnych), a także ukoń-

czono modernizację 
Ogrodu Zoologicznego.

Należy podkreślić, 
iż budżet 2021 roku, 
między innymi ze wzglę-
du na panującą pande-
mię był niełatwy do re-
alizacji. „To był ciężki rok 
pod wieloma względami 
i tylko sprawność aparatu 
wykonawczego spowo-
dowała, że możemy dzi-
siaj powiedzieć, że wyko-
naliśmy budżet z  nadwyżką 
ponad 7 mln zł, że wydaliśmy 
na inwestycje w mieście 98 mln 
zł”- podsumował prezydent.

Prezydent podziękował zarów-
no radnym, jak też pracownikom 
urzędu oraz jednostek orga-
nizacyjnych za współpra-
cę przy wykonaniu te-
go trudnego bu-
dżetu.
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Wotum zaufania i absolutoriumWotum zaufania i absolutorium
dla prezydenta Zamościadla prezydenta Zamościa

42 propozycje projektów do realizacji w mieście42 propozycje projektów do realizacji w mieście

W dniach od 4 do 31 maja br. od-
był się nabór propozycji pro-
jektów osiedlowych i  projek-

tu ogólnomiejskiego do Budżetu Oby-
watelskiego Miasta Zamość na 2023 
rok. Mieszkańcy Zamościa zgłosili 
łącznie 36 propozycji projektów osie-
dlowych i 7 ogólnomiejskich. Komisja 
negatywnie zaopiniowała tylko jeden 
z nich.

Zgodnie z Harmonogramem konsul-
tacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Za-
mość na 2023 rok od 1 lipca do 29 lipca 
2022 r. zostanie przeprowadzony tryb od-
woławczy od rozstrzygnięć o niedopusz-
czeniu projektu do głosowania. Później 
poniższe projekty zostaną poddane pod 
głosowania mieszkańców, a te z najwięk-

szą liczbą głosów zostaną zrealizowane 
w przyszłym roku.

LISTA PROJEKTÓW ZAOPINIOWANYCH 
POZYTYWNIE - projekty osiedlowe:

1. Planty/ „Rozbudowa parkingu osie-
dlowego przy blokach nr 42, 46, 48 
Peowiaków”

2. Planty/ „Remont parkingu w  rejonie 
budynków ul. Peowiaków 78, 80, 80A, 
80B - Etap II”

3. Planty/ „Plac zabaw RADOŚĆ DZIEC-
KA”

4. Planty/ Budowa miejsc postojowych 
dla mieszkańców bloków ul. Peowia-
ków 4, 6, 8, 10, 20”

5. Orzeszkowej - Reymonta/ „Oświetle-
nie drogi wewnętrznej” (ul. Tartacz-

na, ul. Reymonta)”
6. Orzeszkowej - Reymonta/ „Budo-

wa siłowni zewnętrznej dla uczniów 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
nr 4 w Zamościu oraz dla mieszkań-
ców Osiedla Orzeszkowej - Reymon-
ta w Zamościu”

7. Orzeszkowej - Reymonta/ „Remont 
ciągu pieszo - rowerowego na tere-
nach rekreacyjnych, od ulicy  Okrzei 
do ulicy Sadowej (Etap II)”

8. Kilińskiego/ „Wykonanie monitorin-
gu oraz klombu na osiedlu Kilińskie-
go, w rejonie ulicy Kamiennej”

9. Kilińskiego/ „Remont nawierzchni 
drogowej - Koszary 53 - Koszary 65”

10. Zamoyskiego/ Remont parkingu 
i  chodnika oraz budowa miejsc po-
stojowych dla samochodów osobo-
wych przy ul. Gminnej (rejon budyn-
ków nr 38 i 44 przy ul. Prymasa Stefa-
na Wyszyńskiego)”

11. Zamoyskiego/ „Plac zabaw moich 
marzeń»

12. Zamoyskiego/ „Miejsca parkingowe 
przy krytej pływalni „Osir”

13. Karolówka/ „Ścieżka rowerowa 
wzdłuż ulicy Śląskiej, kolejny etap”

14. Powiatowa/ „Kontynuacja remontu 
drogi na osiedlu Szwedzka w  rejo-
nie budynków ul. Topolowa 4, 6, ul. 
Szwedzka 31, 33”

15. Powiatowa „Przebudowa parkingu 
oraz chodników przy ul. Wybickiego”

16. Promyk/ „Modernizacja ulicy Spół-
dzielczej i terenów zielonych wzdłuż 
ulicy”

17. Promyk/ „Remont chodnika wzdłuż 
ulicy Gabriela Narutowicza”

18. Rataja/ „Budowa drogi, ulicy Stanisła-
wa Herbsta“

19. Rataja/ „Przebudowa ulicy Wincente-
go Witosa (od ul. Żabiej do ul. Osie-
dlowej/ Pszenicznej)”

20. Rataja/ „Budowa drogi - utwardzenie 
drogi i wykonanie oświetlenia ul. Ry-
dla”

21. Nowe Miasto/ „Kontynuacja remontu 
ulicy Poprzecznej w Zamościu”

22. Słoneczny Stok/ „Utworzenie obiek-
tu sportowego do gry w koszykówkę 
przy ul. Lwowskiej w Zamościu”

23. Słoneczny Stok/ „Dla najmłodszych - 
ogródek zabawowy przy Przedszkolu 
Miejskim nr 10”

24. Słoneczny Stok „Miejsca postojowe 
na osiedlu Słoneczny Stok”

25. Słoneczny Stok „Kapitalny remont 
chodnika od „Żabki” przy ul. Polnej 
w kierunku ul. Spadek”

26. Słoneczny Stok/ „Remont i  dopo-
sażenie zewnętrznego terenu przy 
Świetlicy Osiedlowej ul. Lwowska 23”

27. Partyzantów/ „ Kontynuacja przebu-
dowy ulicy Konopnickiej”

28. Stare Miasto/ „Remont nawierzchni 
dróg osiedlowych - ulica Sadowisko”

29. Janowice/ „Bezpieczne ogrodzenie 
placu zabaw na ulicy Włościańskiej”

30. Janowice/ „Budowa bezpiecznej 
kładki pieszo - rowerowej nad rzeką 
Łabuńką, Etap II”

31. Świętego Piątka/ ,,Położenie nowej 
nawierzchni chodnika na odcinku uli-
cy Św. Piątka”

32. Świętego Piątka/ „Wykonanie placu 
do zawracania samochodów”

33. Świętego Piątka/ „Remont ulicy Je-
rzego Popiełuszki”

34. Majdan/ „Przebudowa nieutwardzo-
nej bocznej ulicy Majdan - I Etap”

35. Zamczysko/ „Remont nawierzchni 

ulicy Macieja Topornickiego i Piasko-
wej w Zamościu, etap II” 

LISTA PROJEKTÓW ZAOPINIOWANYCH 
POZYTYWNIE - projekty ogólnomiejskie:

1. „Modernizacja ulicy Czesława Miło-
sza”

2. „Zielona strefa relaksu i  aktywności 
ruchowej”

3. „Zamoyska Strefa Aktywności - bu-
dowa i  modernizacja kompleksu 
sportowo - rekreacyjnego przy ZSP 
nr 3 (Elektryk) w Zamościu”

4. „Bezpieczny i  modny asfaltowy tor 
rowerowy dla każdego Pumptrack & 
Park. Miejsce aktywnego wypoczyn-
ku i rekreacji”

5. „CZAS NA RELAKS - utworzenie no-
woczesnej strefy sportu, zabawy i re-
laksu nad Zalewem miejskim w  Za-
mościu”

6. „Przebudowa drogi na osiedlu Za-
moyskiego”

7. „Budowa boiska ze sztuczną na-
wierzchnią typu ORLIK, budowa 
kompleksu szatni kontenerowych”

NEGATYWNIE zaopiniowany został pro-
jekt pod nazwą „Poprawa układu komu-
nikacyjnego oraz utworzenie dodatko-
wych miejsc postojowych w  rejonie bu-
dynku przy ulicy Redutowej 2, 4 oraz Ki-
lińskiego 42”.

Przypomnijmy, że w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Zamość na 2023r. 
dla każdego z szesnastu osiedli przezna-
czono po 100 000 zł – razem 1,6 mln zł. 
Na realizację projektu ogólnomiejskiego 
zaplanowano zaś 950 tys. zł. W sumie do 
rozdysponowania jest więc 2,55 mln zł.



Dwieście lat temu ukazały się 
w  Wilnie „Ballady i  romanse” 
Adama Mickiewicza - dzieło, któ-

re wyznaczyło początek polskiego ro-
mantyzmu, a dwadzieścia lat temu, do-
kładnie w lipcu, w Dyniskach, około 60 
kilometrów od Zamościa, odbywał się 
I Ogólnopolski Plener Malarski im. Artu-
ra Grottgera. Mówię o tym teraz – w Ro-
ku Polskiego Romantyzmu dlatego, że 

w Zamojskiej Galerii BWA można oglą-
dać retrospektywną wystawę malar-
stwa Marka Antoniego Terleckiego – 
komisarza i uczestnika grottgerowskich 
plenerów, który odszedł dwa lata temu, 
w  dniu swoich sześćdziesiątych dzie-
wiątych urodzin.

Marek Terlecki był zafascynowany 
twórczością naszego wielkiego romanty-

ka, który latem przez kilka tygodni 1866 
roku gościł w Dyniskach – w dworze Sko-
limowskich. Tu – pod słynną sosną – mia-
ły miejsce jego romantyczne spotkania 
z  narzeczoną Wandą Monné.  I  to wła-
śnie w Dyniskach artysta rozpoczął swój 
ostatni rysunkowy cykl pt. „Wojna”, ukoń-
czony w  Paryżu rok później. Cykl dedy-
kował swojej narzeczonej, która pojawia 
się  w „Wojnie” jako Beatrycze, towarzysz-
ka artysty we wspólnej wędrówce przez 
ziemski „padół płaczu”. Artur Grottger, 
uczeń Juliusza Kossaka, zasłynął przede 
wszystkim jako ilustrator i rysownik – au-
tor dzieł stworzonych pod wpływem wy-
padków warszawskich poprzedzających 
wybuch powstania styczniowego i  po-
tem scen powstańczych, które stały się 
ponadczasowym protestem przeciw woj-
nie i wszelkiej przemocy. Romantyk i  re-
alista – dzięki sugestywnie odtworzo-
nym obrazom  – wywarł wpływ na polską 
świadomość narodową. Zdziwienie mo-
że budzić fakt, że jego rysunkowe cykle: 
„Warszawa I”, „Warszawa II”, „Polonia” „Li-
tuania” i „Wojna” powstały na ciemnożół-
tych kartonach niewielkiego formatu je-
dynie z użyciem czarnej i białej kredki. Ar-
tysta, nie będąc świadkiem tamtych wy-
darzeń, odtwarzał je na podstawie praso-
wych doniesień i relacji uczestników. Po-
wielanie obrazów w znanych wówczas fo-
tograficznych technikach reprodukcji, mi-
mo cenzury, przyczyniło się do szerokie-
go ich rozpowszechnienia.

Cykle rysunkowe to niewątpliwie naj-
ważniejsza część twórczości Artura Grot-
tgera, tak jak niezmiernie ważne w twór-
czości Marka Terleckiego są Grottgeryana 
– pokłosie plenerów w Dyniskach. Jednak 
w przypadku naszego zamojskiego twór-
cy o  wiele ważniejsze wydają się być te 
dzieła, które zawierają motywy z rodzin-
nego, ukochanego miasta i z Roztocza – 
z miejsc, z którymi Marek będzie już na za-
wsze utożsamiany.

Terlecki żył sztuką i dla sztuki. Ogrom-
ne płótna, o niezwykłej różnorodności te-
matów, malowane z dużym rozmachem – 
eksponowane teraz w Zamojskiej Galerii 
- dowodzą, że artysta tworzył z  tego, co 

go otaczało; nie interpretował zjawisk  – 
jak kiedyś powiedział w jednym z wywia-
dów – pokazywał to, co dzieje się w ser-
cach i umysłach ludzi, ale nie dosłownie 
– przez pryzmat własnej, bogatej – pra-
wie romantycznej – wyobraźni. A ta wy-
obraźnia szła zawsze w  parze z  niezwy-
kłym zmysłem obserwacji, z  abstrakcyj-
nym myśleniem, z literacką wrażliwością, 
ujawniającą się w jego znanych sytuacyj-
nych aforyzmach, purnonsensach i  ka-
lamburach. Podobnie jak Grottger stał się 
Terlecki w  pewien sposób kronikarzem 
swego czasu – czasu szczęśliwego, w któ-
rym nie było jeszcze pandemii i wojny – 
czasu, który przeminął jemu i nam zdecy-
dowanie za szybko. Napisano kiedyś o ar-
tyście, że balansuje na niewidocznej linie 
– na granicy pomiędzy tym, co normal-
ne i rozumiane przez nas samych, a tym, 
co wymyka się spod kontroli naszego ro-
zumu, szukając gdzieś miejsca dla siebie. 
Czy zdążył je znaleźć?

Marek Terlecki nie miał artystyczne-
go wykształcenia, gdyż nigdy nie potra-
fił zmieścić się w szkolnych ramach. Miał 
talent. Swój warsztat doskonalił sam; wie-
lu zarzuca mu dostrzegalny brak akade-
mickiego przygotowania. Poprawność 
warsztatową zawdzięczał – jak mówił – 
Stanisławowi Popkowi, z  którym zetknął 
się w  czasie „prób” swej szkolnej, arty-
stycznej edukacji.  Terlecki pozostawał 
człowiekiem wolnym i  może to właśnie 
spowodowało, że jego sztuka jest tak wie-
lowątkowa i bogata zarówno pod wzglę-
dem formy jak i treści. O jego romantycz-
nej wyobraźni można z  powodzeniem 
mówić właśnie teraz, gdy dowodem na 
jej istnienie są dzieła zgromadzone na re-
trospektywnej wystawie twórczości, pre-
zentowanej w  Zamojskiej Galerii, w  dru-
gą rocznicę śmierci artysty, akurat w Ro-
ku Romantyzmu Polskiego. Echa tam-
tej epoki skrywają się gdzieś dyskretnie 
w świetlnych kontrastach, w wizerunkach 
wspiętych koni o  falujących grzywach 
i rozwartych chrapach, w metafizycznych 
wizjach z  zaskakującym doborem moty-
wów, zamkniętych w  „Klatkach na zmy-
sły” czy w  podłuczach triumfalnych łu-

ków. Mamy teraz okazję, by przyjrzeć się 
z bliska jego Grottgeryanom, wykonywa-
nym na kartonach, których kształt  przy-
pomina kompozycje z rysunkowych serii 
romantycznego mistrza. W każdym z pre-
zentowanych obrazów, powstających na 
plenerach w Dyniskach, czytelny jest styl 
Terleckiego, łączący realizm z jego neoro-
mantyczną wizją, naśladujący momenta-
mi styl Grottgera. W obrazach o dużej róż-
norodności motywów, w  wizjonerskich 
zestawieniach, nie mogło zabraknąć wi-
zerunków portretowych malarza i  jego 
muzy Wandy Monné, motywów z  obra-
zów, a  także odniesień do współczesnej 
historii. W „Piecie Katyńskiej” Terlecki się-
gnął do Michała Anioła, a „Pierwsza ofia-
ra”, znana nam z  cyklu „Warszawa I”, po-
wraca jako zjawia po stu dwudziestu la-
tach  w„Pacyfikacji kopalni Wujek”.

Romantyczny duch Marka Terleckie-
go pozostał nie tylko w Dyniskach, a mo-
że zwłaszcza tam, razem z duchem Grot-
tgera? Ale mam wrażenie, że choć Mar-
ka nie ma już „cieleśnie” tu - w  obrębie 
zamojskiego Rynku -  to jednak ten je-
go duch jest na stałe – na „Ulicach i pla-
cach Zamościa”. Może jest tym narowi-
stym koniem z  ulicy Pereca, albo czar-
nym krukiem z  ulicy Żeromskiego?  Na 
pogrzebie artysty w katedrze zamojskiej, 
ksiądz Wiesław Mokrzycki - proboszcz 
parafii św. Antoniego w  Dyniskach Gór-
nych i współtwórca grottgerowskich ple-
nerów - zaznaczył, że Terlecki „zapisał 
się w  realiach życia tamtejszej społecz-
ności”. Pozostał w  obrazach – dwa znaj-
dują się w  tamtejszym kościele i  są bar-
dzo autentyczne – jak zaznaczył ksiądz – 
bo są wyrazem poszukiwania Boga. Ma-
rek Terlecki wciąż poszukiwał. Czy od-
nalazł?  Czy doświadczył obecności Ab-
solutu wtedy tutaj  i teraz tam, poza na-
szym światem? Możemy jedynie domy-
ślać się, patrząc na jego ogromne płót-
na, które mają tę wielką moc – zaklętą 
w obrazie – moc przenoszenia poza czas 
i przestrzeń.

Tekst: Izabela Winiewicz-Cybulska

Fotografie: Henryk Szkutnik

Na początku sierpnia wszystkie drogi 
prowadzą na Roztocze, do Szczebrzeszy-
na, gdzie nad rzeką Wieprz przez tydzień 
trwają rozmowy, spotkania i  koncerty 
w których najważniejsze jest: słowo. Od 
niego wszystko się zaczyna i tak jak mó-
wi Wiesław Myśliwski: „To język ustana-
wia świat”.  

W  tym roku ósma edycja Festiwalu 
Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszy-
nie rozpocznie się 7 sierpnia, a  potrwa 
do 13 sierpnia. Jej patronem jest Miron 
Białoszewski – 2022 to rok setnej roczni-
cy Jego urodzin. 

W  programie festiwalowym zapla-
nowano wiele spotkań autorskich z wy-
bitnymi i  lubianymi pisarzami. Justy-
na Sobolewska - kuratorka progra-
mu głównego Festiwalu, zaznacza, że  
w tym roku w programie wiele spotkań 
poświęconych nowościom wydawni-
czym, między innymi Sylwii Chutnik czy 
Filipa Zawady. 

- Układając program nie możemy nie 
myśleć o tym, co dzieje się w Ukrainie, dla-
tego naszymi specjalnymi gośćmi będą też 
pisarki i  pisarze ukraińscy – mówi Sobo-
lewska. 

Podczas ósmej edycji kontynuowa-
ny będzie cykl spotkań poświęconych ję-
zykowi. Kuratorem Pasma Językowego 
jest dr hab. Paweł Nowak z Uniwersyte-
tu im. Marii Curie Skłodowskiej. Tegorocz-
ne hasło cyklu brzmi: „Wyłącz nienawiść 
włącz empatię”.

- W  tym roku Pasmo Językowe zaczy-
namy od rozmowy o  propagandzie, jak 
różne komunikaty wpływają na rozumie-
nie rzeczywistości przez ludzi. Będziemy 
rozmawiali o  języku perswazji, języku ma-

nipulacji - podobieństwach i różnicach mię-
dzy tymi zjawiskami – mówi Nowak. Te-
matem spotkań będzie też język polskiej 
przestrzeni publicznej XXI wieku. Nie za-
braknie dyskusji o  tym, jak włączyć do 
społecznego dyskursu różne grupy spo-
łeczne – jak je nazywać i  jak o nich mó-
wić. - Poświecimy dużo uwagi osobom o in-
nym kolorze skóry jak i osobom o zróżnico-
wanej płci i  orientacji seksualnej, a  także 
zajmiemy się wiekiem i wykluczeniami, wy-
nikającymi z kryzysu psychicznego czy nie-
zadowolenia ze swojego ciała – o tym opo-
wiedzą specjaliści i specjalistki z całej Polski 

- dodaje dr hab. Paweł Nowak  - kurator 
Pasma Językowego Festiwalu Stolica Ję-
zyka Polskiego.

W  programie Festiwalu zaplanowa-
no też cykl spotkań poświęconych Śląsko-
wi, a w zasadzie temu jak opisywany jest 
w literaturze. Kuratorem Pasma Śląskiego 
prof. Ryszard Koziołek:

- Śląsk - zadziwiające zagęszczenie 
niewypowiedzianych historii. A  może 
żadna historia nie potrafi wypowiedzieć te-
go miejsca? Może Śląsk to raczej stan świa-
domości. Jeśli tak, to nic lepiej od literatury 

nie potrafi się z tym zmierzyć – mówi prof. 
Koziołek i zaprasza na pasmo Śląsk. 

Tak jak w  latach poprzednich tak 
i  w  tym roku w  Szczebrzeszynie rządzić 
będą też dzieci i młodzież – to dla nich po-
wstaje Mała Stolica Języka Polskiego 
w  której głównymi inżynierkami są Ka-
tarzyna Stoparczyk i  Magdalena Kłos 
– Podsiadło. 

Mała Stolica to zamojski dzień Festi-
walu. Na Rynku Wodnym odbędą się spo-
tkania autorskie, audycje, a  a  zakończe-
nie wyśmienita uczta muzyczna - koncert 

trio Nahorny: Nula Stankiewicz, Janusz 
Strobel i Włodzimierz Nahorny zagrają ra-
zem z Magdą Umer, Cezarym Konradem 
i Pawłem Pańtą z okazji otwarcia VIII edy-
cji Festiwalu.

Ważne momenty Festiwalu to także 
wręczenie tytułów Wielkiego Redaktora 
i Człowieka Słowa. 

Nowością w  tym roku jest też akcja, 
którą organizatorzy Festiwalu zainicjo-
wali w  połowie maja: „Czytasz? Wspie-
raj!”. Festiwal to wspólnota gości, pu-
bliczności, mieszkańców Roztocza i  orga-
nizatorów. W tym roku wielu z tej wspól-
noty zdecydowało się zostać „Społec-
znym Mecenasem Festiwalu” 

- Przede wszystkim chcę podzięko-
wać wszystkim naszym Mecenasom. Od-
powiedzieli Państwo na nasz apel, naszą 
propozycje, żeby wspólnie wziąć odpo-
wiedzialność za organizację naszego fe-
stiwalu. Dziękujemy - mówi Piotr Du-
da– pomysłodawca Festiwalu.  

VIII edycja Festiwalu Stolica Języka 
Polskiego w  Szczebrzeszynie, któremu 
patronuje Miron Białoszewski potrwa od 
7 do 13 sierpnia. Za Wiesławem Myśliw-
skim organizatorzy mówią: „Ufamy języ-
kowi, wszystko jest w języku” i dodają od 
siebie: „Ufamy, że będziecie z nami”.

Szczegółowy program znajdzie-
cie na stronie: www.stolicajezykapol-
skiego.pl

Festiwal Stolica Języka Polskiego 
w  Szczebrzeszynie dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z  Funduszu 
Promocji Kultury.
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Komendant Wojewódzki Policji 
w  Lublinie nadinspektor Ar-
tur Bielecki powierzył komi-

sarzowi Marcinowi Muzyce pełnie-
nie obowiązków na stanowisku Za-
stępcy Komendanta Miejskiego Po-
licji w Zamościu. Nowy Zastępca Ko-
mendanta będzie nadzorował pion 
kryminalny. Komisarz Marcin Mu-
zyka zastąpił młodszego inspekto-
ra Dariusza Godlewskiego, które-
mu powierzono obowiązki Zastęp-
cy Komendanta Miejskiego Policji 
we Włodawie.

W świetlicy zamojskiej komendy 
Policji odbyła się uroczysta odprawa 
służbowa, podczas której Komendant 
Miejski Policji w  Zamościu inspektor 
Wiesław Pawluk wręczył rozkaz per-
sonalny komisarzowi Marcinowi Mu-
zyce o powierzeniu mu z dniem 8 lip-
ca 2022 roku obowiązków Zastępcy 
Komendanta Miejskiego Policji w Za-
mościu. Nowy Zastępca Komendan-
ta od dzisiaj będzie nadzorował w na-
szej jednostce pion kryminalny.

Starszy aspirant Dorota Kru-
kowska – Bubiło z  zamojskiej ko-
mendy poinformowała, że Komi-
sarz Marcin Muzyka służbę w Policji 
pełni od blisko 20 lat. Od pięciu lat 
był Naczelnikiem Wydziału do wal-

ki z  Przestępczością Gospodarczą 
w naszej jednostce. Wcześniej służ-
bę pełnił w Komendzie Miejskiej Po-
licji w  Chełmie. Jego dotychczaso-
wa kariera zawodowa związana by-
łą zarówno z pionem prewencji, jak 
i kryminalnym.

Uroczystość odbyła się w  obec-
ności Komendanta Miejskiego Policji 
w Zamościu inspektora Wiesława Paw-
luka oraz I Zastępcy podinspektora To-
masza Halinowskiego. Nowego zastęp-
cę witała kadra kierownicza, policjanci 
oraz pracownicy zamojskiej jednostki.
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„Piątek na rowerze” w Zamościu„Piątek na rowerze” w Zamościu

Matura to nie bzdura - „Społeczniak” najlepszyMatura to nie bzdura - „Społeczniak” najlepszy

30 czerwca zamojski magistrat za-
twierdził nazwiska dyrektorów szkół 
i  przedszkoli na terenie miasta Za-

mość, którzy pokierują placówkami od no-
wego roku szkolnego.

W  zdecydowanej większości gabinetów 
dyrektorskich placówek oświatowych w  Za-
mościu, tabliczki z  nazwiskami dyrektorów 
pozostaną te same. W trzech zamojskich szko-
łach zmienią się dyrektorzy, a  w  przypadku 
czterech placówek konkursy nie zostały roz-
strzygnięte i o wyborze dyrektora zadecydu-
je prezydent.

Nie ma jeszcze decyzji kto obejmie obo-
wiązki dyrektorskie w Przedszkolu nr 2 i Przed-
szkolu nr 8, Zespole Szkół Ponadpodstawo-
wych nr 3 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym. Tam konkursy nie zosta-
ły rozstrzygnięte, ponieważ żaden z  kandy-
datów nie otrzymał od komisji wymaganych 
50% punktów. W  tej sytuacji prezydent An-
drzej Wnuk może rozpisać nowe konkursy, ale 
już wiadomo, że tego nie zrobi. Prezydent ob-
sadzi wolne stanowiska dopiero po uzyskaniu 
opinii kuratorium oświaty.

Od roku szkolnego 2022/2023 nowi dy-
rektorzy powitają uczniów w dwóch podsta-
wówkach i jednym liceum.

Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej 
nr 4 zostanie Tadeusz Sałamacha, pracujący 
dotąd na tym samym stanowisku w  podsta-

wówce w  Gdeszynie (gm. Miączyn). Dotych-
czasowa dyrektor „czwórki” Ewa Lorenz nie 
przystępowała do konkursu.

W Szkole Podstawowej nr 8 zmiany są nie-
wielkie. Dotychczasowa dyrektor Maria Trze-
śniewska odeszła na emeryturę, a od września 
zastąpi ją Artur Plewa wieloletni zastępca.

W  gabinecie dyrektora II Liceum Ogól-
nokształcącego od września zasiądzie Moni-
ka Maluha, nauczyciel chemii w „Budowlan-
ce”, a dotychczasowa dyrektor ogólniaka Be-
ata Chmura przechodzi na emeryturę.

Tegoroczny konkurs ratusza na dyrekto-
rów placówek oświatowych Miasta Zamość 
przewidywał obsadzenie 24 kandydatów. 17 
nazwisk dyrektorów nie zmienia się, gdyż kon-
kursy wygrali dotychczasowi dyrektorzy.

Zakończyła się budowa łącznika  ul. Al-
tanowej z ul. Lipską w Zamościu. Inwe-
stycja w piątek (8.07) została odebrana 

od wykonawcy.

Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskują no-
wiutką kilkusetmetrową nawierzchnię wraz ze 
ścieżką rowerową i chodnikami.

W  ramach zadania wybudowano: na-
wierzchnię jezdni, chodnik, zjazdy, ścieżkę ro-
werową, oświetlenie, sieć kanalizacji deszczo-
wej, kanał technologiczny, most nad rzeką To-
pornica oraz przebudowano sieć gazową i sieć 
kanalizacji sanitarnej.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6 
879 669,00 zł. Koszt całej inwestycji wyniósł 11 
580 655,47 zł.

Oddanie tego fragmentu do użytku, 
z  pewnością usprawni ruch samochodowy 

w tym rejonie miasta. Skróci czas dojazdu do 
Skokówki i Karolówki. Przejazd łącznikiem po-
winien też rozładować korki na ul. Świętego 
Piątka i Promiennej.

5 lipca Okręgowa Komisja Egza-
minacyjna w Krakowie poda-
ła wyniki tegorocznych egza-

minów maturalnych. W maju, do eg-
zaminu dojrzałości na terenie woje-
wództwa lubelskiego przystąpiło 15 
799 maturzystów, z czego pozytyw-
ny wynik uzyskało 77%.

W szkołach średnich na terenie 
Miasta Zamość do egzaminów matu-
ralnych przystąpiło 1521 maturzystów. 
100% zdawalności odnotowała wyłącz-
nie jedna szkoła - I Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące. Wszyscy uczniowie 
klas maturalnych „Społecznika” mo-
gą już składać dokumenty na pierwszy 

rok studiów wyższych. (średnie wyniki: 
j. polski podstawowy: 60%, j. polski roz-
szerzony: 92%, j. angielski podstawo-
wy: 95%, j. angielski rozszerzony: 81%, 
matematyka podstawowa: 90%, mate-
matyka rozszerzona: 78%.

Wśród placówek publicznych naj-
wyżej w rankingu zdawalności upla-
sowali się maturzyści z I Liceum Ogól-
nokształcącego i III Liceum Ogólno-
kształcącego (98% zdawalności w każ-
dym z nich), następnie II Liceum Ogól-
nokształcącego (91% zdawalności). 

Wśród pozostałych szkół, wysoką 
zdawalnością mogą pochwalić się ma-

turzyści Technikum Nr 3 („Elektryk”) - 
84%, następnie uczniowie zamojskie-
go „Plastyka” - 73%.

Książnica Zamojską im. Stanisława Kost-
ki Zamoyskiego w Zamościu zaprasza 
na kolejną odsłonę wakacyjnej Letniej 

Czytelni Książki i Prasy. „Plenerowa bibliote-
ka” działać będzie na  Rynku Wodnym w Za-
mościu od 6 lipca, przez 5 dni w tygodniu aż 
do 2 września. 

-Wszystkim zainteresowanym dajemy możli-
wość poczytania książek i przejrzenia prasy, roz-
mowy o literaturze, uczestnictwa w spotkaniach 
literacko-muzycznych „Szlakami marzeń...”, na-
bycia książki oferowanej na kiermaszu, udziału 
w zabawach oraz chwili odpoczynku i wytchnie-
nia w cieniu kasztanowca. - informują organiza-
torzy.

Z plenerowej biblioteki można korzystać 
od środy do piątku w godz. 11.00 – 18.00, w so-
botę i niedzielę w godz. 12.00 – 18.00.

Od piątku, 30 czerwca br. Wy-
dział Turystyki i Promocji 
UM Zamość rozpoczął akcję 

pn.”Piątek na rowerze”. Odmalowa-
ne i „ukwiecone” jednoślady, promu-
jące kampanię pojawiły się w obrę-
bie Starego Miasta oraz w innych re-
jonach Zamościa, m.in. przy zamoj-
skim zoo, przy OSiRze, przy UM Za-
mość na ul. Partyzantów, przy MDKu, 
przy Książnicy Zamojskiej, przy kinie 
Stylowy, przy Zalewie Miejskim oraz 
przy ZGLu.

W przestrzeni miejskiej pojawi-
ło się w sumie ok. 20 rowerów w bar-
wach naszego miasta, tj. żółtych i czer-
wonych, z pięknymi chryzantemami i 
tabliczkami, na których są motywują-
ce hasła promujące akcję #piateknaro-
werze. Podanych jest ponad 20 powo-
dów, dlaczego warto przesiąść się na 

rower i dlaczego rower jest lepszy niż 
inny środek transportu.

- Akcja ma na celu zachęcić wszyst-
kich mieszkańców, aby chociaż jeden 
dzień w tygodniu przemieszczać się 
rowerem. Jak wszystkim wiadomo, ro-
wer ma wiele zalet, wystarczy tylko so-
bie je uświadomić i się do niego prze-
konać. Każdy może znaleźć swój po-
wód zachęcający mieszkańców Zamo-
ścia, żeby się przesiąść na rower. - in-
formuje zamojski magistrat.

Jeśli chodzi o koszty całej akcji, 
to wyniosły one niewiele. Rowery ze 
złomu zostały wykorzystane po akcji 
z 2020 roku pn. „Do pracy jeżdżę ro-
werem”. Zostały zakupione m.in. far-
by, pędzle, kosze wiklinowe, chryzan-
temy oraz zlecono wydruk tabliczek na 
płycie PCV.

Całkowity koszt akcji wyniósł 
1599,30 zł brutto. Rowery zostały po-
malowane przez więźniów z Zakła-
du Karnego przy ul. Okrzei 14 w Za-
mościu.



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

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
Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, 

50m2, ul. Kamienna, zamosć. Tel. 
692 801 588.

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

ZAMIENIĘ
Mieszkanie M3 pierwsze piętro + mu-

rowany garaż zamienię na szerego-
wiec za dopłatą lub kupię szeregowiec . 
Tel. 727 736 614

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

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

Sprzedam Seata Leon rok 2009. Tel. 
603 205 150

Zgrabiarka 7 gniazd. Tel. 605 477 
377

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

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

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

mulcowe, stan super, przegląd do III 
2023r. Tel. 792 184 795

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

bdb. Tel. 602 180 912

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

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

my. Tel. 884 639 376

Kupię Golfa IV, tel. 571 488 502

Sprzedam ciągnik C355 1973, 
po całkowitym remoncie. Tel. 

571 488 502

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

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

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

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

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

NIERUCHOMOśCI

 X Działka inwestycjna ul. Nowa, 0,893 ha Cena 360 tys. zł
 X Mieszkanie M-3, 46 m2 ul. Piłsudskiego, cena 257 tyś zł.
 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
Moskitiery na drzwi, brązowa: 

2,22x0,79m, c.100zł, 2,02x0,79m, 
c.100 zł. Tel. 605 098 505

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

605 098 505

Przyrząd do cięcia glazury, DTU g. 
cięcia 48 cm. Tel. 605 098 505

Silnik elektryczny 1KW 0,3 KW. Tel. 
605 098 505

Sprzedam mleko kozie i ser. Tel. 729 
976 979

Nowa nadstawka na sedes, regu-
lowane nóżki, dla osoby niepełno-

sprawnej. Tel. 504 272 967

Sokownik, kuchenka indukcyjna, dy-
wan 120/130. Tel. 729 976 979

Kanapa skórzana 3-osobowa, z roz-
kładanymi podnóżkami. Tel. 606 

409 171

Łaty sosnowe używane gr. 4cm, ok. 
500 mb, w dobrym stanie. Tel. 574 

235 637

Drzewo opałowe, rury hydrauliczne, 
kolanka, styropian twardy, uprząż 

konna. Tel. 696 815 510

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

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

Deski jesionowe suche, grube 4 i 5 
cm, brus grubość 8 cm. Tel. 517 

635 968

Sprzedam miód. 
 Tel. 602 530 283

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

ZWIERZĘTA
Oddam w dobre ręce kotki. Tel. 501 

958 347

Sprzedam rodziny pszczele. Tel. 607 
413 029

Sprzedam klacze zimnokrwiste, 1 
źrebna, szpaczka. Tel. 665 225 697

Sprzedam króliki hodowlane, 
Zamość. Tel. 792 184 243

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

Rębak do gałęzi na prąd lub inny 
(większej mocy). Kontakt wieczo-

rem. Tel. 507 955 372

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

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

512 276 720

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

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

Płyty winylowe.  
Tel. 607 187 807

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

023 453

Odznaczenie PCK, kryształowe serce. 
Tel. 512 276 720

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

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

INNE
Przyjmę mieszkanie w zamian za 

opiekę u kobiety bezdzietnej. Tel. 605 
049 740

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

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

Oddam wersalkę niebieską. Tel. 662 
036 198
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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 54, zwią-
że się na stałe z kobietą, która miesz-

ka na wsi, z dala od cywilizacji. Tel. 507 
530 822

Wdowiec emeryt samotny pozna 
Panią w stosownym wieku, 22-

400. Tel. 602 247 516

60+ z nadwagą, pozna partnera 
zmotoryzowanego z poczuciem hu-

moru, lubiącego przyrodę, spacery. Tel. 

782 488 541

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

720 648 517

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

Tel. 729 479 563

TOWARZYSKIE

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

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

Kopanie działki.  
Pilne tel. 513 042 729

Podejmę pracę jako opiekunka osób 
starszych, mam wykształcenie me-

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

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

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

Tel. 792 184 243

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

całodobowa. Tel. 510 691 982

Szukam pracy jako opiekunka osób 
starszych, praktyka, Zamość. Tel. 

514 568 954

Podejmę pracę fizyczną, po południu. 
Tel. 784 990 092

Szukam pracy jako opiekunka osobi-
sta osób starszych, doświadczenie i 

praktyka. Tel. 888 988 582

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

Osoby do koszenia trawy, kosa. Przyj-
mę od zaraz. Tel. 883 583 022

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

PRACA

Różne

GRANULAT 
STYROPIANOWY 
TEL. 729 911 254
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Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski
Adres do korespondencji:

Nowy Kurier Zamojski 
ul. Nowy Rynek 27 
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Biuro ogłoszeń i reklamy: 
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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 #27, 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 #26/2022: „Chałas Mew i gorąc 
plaży”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pani 

Halina Żelisko-Urzędowska z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można 
odebrać do 18 lipca 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 

E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

od 12.07 do 23.07.2022 r.

Ekstrakt z miąższu 
kokosa 5 - 7 % 
House of Asia
De Care
400 ml, cena za 1 litr = 10,98
12 - 14% - 529

400 ml, cena za 1 litr = 13,23

439
1 szt.

Mango
299

1 szt.

Mieszanka warzyw 
azjatycka/chińska Hortex
Polski Ogród
450 g, cena za 1 kg = 12,20

549
1 opak.

- 4 0 %

Jogurty owocowe smaki 
orientalne/smaki Azji
8 x 125 g

z kuponem

bez kuponu

A K T Y W U J

91 opak.
99

51 opak.
99

Max. 5 opak.
z kuponem

Cena obowiązuje w dniach
12-16.07.2022


