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ZAMOŚĆ:

23 lipca 2022r. (sobota), godz. 
14:00-21:00: Piknik rodzinny pod ha-
słem „Poznajmy się w Zamościu”. Wy-
darzenie organizowane w ramach 
Programu Współpracy Transgranicz-
nej Polska - Białoruś - Ukraina, Rynek 
Wielki.

24 lipca 2022r. (niedziela): Zamoj-
ski Dzień Renesansu - impreza kul-
turalno-historyczna, nawiązująca do 
idei renesansowych okresu XVI/XVII 
wieku. 

26 lipca 2022r. (wtorek), godz. 
16.00-20.00: Wędrująca Estrada – po-
staw na rodzinę. Festyn na Osiedlu Ra-
taja (tereny zielone na ul. Osiedlowej).

27 lipca 2022r. (środa), godz. 16.00-
20.00: Wędrująca Estrada – postaw na 
rodzinę. Festyn na Osiedlu Nowe Mia-
sto (boisko za garażami Lege Artis).

31 lipca 2022r. (niedziela): Tour De 
Pologne – meta 2. etapu Chełm-Za-
mość

2 sierpnia 2022r. (wtorek), godz. 
16.00-20.00: Wędrująca Estrada – po-
staw na rodzinę. Festyn na Osiedlu 
Promyk (boisko osiedlowe ul. Asnyka/
Grunwaldzka).

3 sierpnia 2022r. (środa), godz. 
16.00-20.00: Wędrująca Estrada – po-
staw na rodzinę. Festyn na Osiedlu 
Orzeszkowej (tereny rekreacyjne nad 
rzeką Łabuńką).

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

11-13 sierpnia 2022r. (czwartek - so-
bota): Fantastyczny Zamość - festiwal 
skierowany do miłośników fantastyki. 
Rynek Wodny.

18-20 sierpnia 2022r. (czwartek - 
sobota): 10. Zamojski Festiwal Filmo-
wy „Spotkania z Historią”. Konkurs fil-
mu dokumentalnego, animowane-
go i reportażu filmowego o tematyce 
historycznej ze statuetkami „Zamoś-
ć – Perła Renesansu”. Gala finałowa z 
koncertem na Rynku Wielkim. Cen-
trum Kultury Filmowej „Stylowy”, Ry-
nek Wielki.

REGION:

23 lipca 2022r. (sobota), godz. 
16.00: IV Ludowe Spotkanie z Zaśpie-
wem i Przytupem w Jatutowie. Wystą-
pią m.in.: Veegas, Lolek Orkiestra, 4He-
ven, ShowMen Szopinek. Boisko Spor-
towe w Jatutowie (Gmina Zamość).

23- 24 lipca 2022r. (sobota-niedzie-
la): Dni Krasnobrodu. Wystąpią m.in. 
zespoły Mejk oraz Topky. Teren rekre-
acyjny przy ul. Partyzantów w Krasno-
brodzie (w sąsiedztwie zalewu).

7-15 sierpnia 2022r.: 23. Letnia Aka-
demia Filmowa w Zwierzyńcu. 

12-14 sierpnia 2022r. (piątek - nie-
dziela): III Zlot Motocyklowy w Szcze-
brzeszynie. Wystąpią m.in. zespoły 
Mchem Porosło i Chłopcy z Placu Bro-
ni. Szczebrzeszyn, tereny przy barze 
„Bażant” (ul. Zwierzyniecka 19A).

19-21 sierpnia 2022r. (piątek - nie-
dziela): Festiwal piwny - Chmiela-
ki  Krasnostawskie. Wystąpią m. in.: 
Varius Manx, Kayah, Red Lips, Roxana 
Węgiel. Krasnystaw (centrum miasta).
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Kalendarz  najbliższych  wydarzeń Kalendarz  najbliższych  wydarzeń 

Trzydniowy zlot motocyklowy w SzczebrzeszynieTrzydniowy zlot motocyklowy w Szczebrzeszynie

Motocyklowa pa-
rada po Roz-
toczu, poka-

zy ratownictwa, symu-
lator dachowania i  zde-
rzeń, alkogoogle, byk 
rodeo, symulator jazdy 
na kole, mobilna myj-
nia motocyklowa, stre-
fa plażingu, konkursy 
z nagrodami oraz spora 

dawka muzyki. To tylko 
część atrakcji przygoto-
wanych na III Zlot Moto-
cyklowy w  Szczebrze-
szynie, organizowany 
przez Wild Hogs Moto 
Szczebrzeszyn. 

Spotkanie miłośni-
ków motocykli odbędzie 
się w  dniach 12-14 sierp-
nia 2022r. w  Szczebrze-

szynie przy barze "Ba-
żant" (ul. Zwierzyniecka 
19A). W  ciągu trzydnio-
wego święta motoryzacji 
zagrają: Seeking Dreams, 
Mchem Porosło, Diversity, 
Orchidea, DrGree, FireLBL, 
Chłopcy z Płacy Broni.

Wstęp na wydarzenie jest 
bezpłatny.



Już 23 lipca w  godzinach 14:00-21:00 
na Rynku Wielkim w Zamościu odbę-
dzie się piknik rodzinny pod hasłem - 

"Poznajmy się w Zamościu". Organizato-
rem wydarzenia jest Wspólny Sekretariat 
Techniczny Programu Współpracy Trans-
granicznej.

Co się będzie działo?

Rynek Wielki podzielony zostanie na kil-
ka stref, a  w  każdej z  nich będą czeka-
ły niespodzianki!Organizator wspólnie 
z  beneficjentami projektów PBU i  part-
nerami przygotował wiele atrakcji dla 
wszystkich grup wiekowych. Każdy znaj-
dzie dla siebie coś ciekawego. Każdy też 
będzie mógł poznać sam Program, bene-
ficjentów z Polski i Ukrainy, rezultaty sfi-
nansowanych projektów i wreszcie plany 
na przyszłość polsko-ukraińskiej współ-
pracy transgranicznej.

PROGRAM:

W godzinach 14.00-18.30

Rynek zostanie podzielony na kilka stref, 
a w każdej z nich będą czekały niespodzian-
ki. Będzie można wziąć udział w  warsz-
tatach - zrobić swoją własną woskową 
świeczkę, nauczyć się udzielania pierwszej 
pomocy, czy też wziąć udział w mini rajdzie 
rowerowym. W strefie relaksu będzie moż-
na odbyć wirtualną podróż po ukraińskich 

Karpatach, odwiedzić obiekty architektury 
drewnianej w Polsce i Ukrainie.

Dla lubiących adrenalinę wieża zamojskiego 
Ratusza zmieni się w szczyt góry, a wypełnio-
ny wodą basen o wymiarach 11 m x7 m zastą-
pi rzekę. Góry i rzeka na zamojskim rynku to 
brzmi zaskakująco. Będziecie jeszcze bardziej 
zaskoczeni jak zobaczycie do czego posłużą.

Będą też regionalne smakołyki przygoto-
wane w  trakcie wydarzenia, a  także lody, 
wata cukrowa i popcorn.

W godzinach 18.30 – 21.00

Koncert gwiazd wieczoru: polskiej „Orkie-
stry Św Mikołaja” oraz ukraińskiego ze-
społu „Joryj Kloc”. Oba zespoły w  swojej 
twórczości odwołują się do tradycji folko-
wych. Oba też były aktywnie zaangażowa-
ne w realizację jednego z projektów PBU.

Dla kilku z najbardziej wytrwałych poszu-
kiwaczy rezultatów projektów PBU Orga-
nizator wydarzenia będzie miał atrakcyj-
ne nagrody m.in. drona, tablet, dysk ze-
wnętrzny i walizkę, idealną na letnie wypra-
wy w poszukiwaniu projektów PBU.

Wstęp na wszystkie atrakcje w ramach 
wydarzenia jest całkowicie bezpłatny.

Więcej informacji:  https://www.pbu2020.
eu/pl/news/2623 
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Dyrektor szpitala w Zamościu wybranyDyrektor szpitala w Zamościu wybrany

Poznajmy się Poznajmy się 
w Zamościuw Zamościu

Pełno gwiazd na ChmielakachPełno gwiazd na Chmielakach

Zarząd Województwa Lubel-
skiego rozstrzygnął kon-
kurs  na stanowisko Dyrek-

tora Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Wojewódzkiego im. Papie-
ża Jana Pawła II w Zamościu. O fotel 
szefa szpitala „papieskiego” ubie-
gało się trzech kandydatów. Kon-
kurs wygrał Adam Fimiarz, który 
od 1 kwietnia, po rezygnacji Mał-
gorzaty Popławskiej, pełnił  obo-
wiązki dyrektora tej instytucji. Te-
raz został już formalnie dyrektorem 
placówki.

-W  postępowaniu konkursowym 
na stanowisko Dyrektora Samodziel-
nego Publicznego Szpitala Wojewódz-
kiego im. Papieża Jana Pawła II w Za-
mościu zostały złożone 3 oferty kon-
kursowe - na posiedzeniu Komisji Kon-
kursowej w dniu 5 lipca 2022 r. w wy-
niku przeprowadzonego głosowania 
wymaganą większość głosów zdobył 
Pan Adam Fimiarz, którego Komisja 
zarekomendowała Zarządowi Woje-
wództwa Lubelskiego na to stanowi-
sko. - informuje Remigiusz Małecki, 
rzecznik prasowy  Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Lubelskie-
go w Lublinie.

Adam Fimiarz jest absolwentem 
UMCS w Lublinie oraz studiów pody-
plomowych z  zakresu zdrowia pu-

blicznego na kierunku ,,Zarządzanie 
i  ekonomika w  ochronie zdrowia” 
Uniwersytetu Medycznego w  Lubli-
nie. Od 2003 roku pracował w  Uni-
wersyteckim Szpitalu Dziecięcym 
w Lublinie na stanowisku pełnomoc-
nika ds. bezpieczeństwa, a  od 2008 
roku na stanowisku zastępcy dyrek-
tora. Od listopada 2020 roku do 31 
marca br. był Dyrektorem Samodziel-
nego Publicznego Sanatorium Gruź-

licy i Chorób Płuc w Poniatowej. Od 1 
kwietnia 2022r. przejął obowiązki dy-
rektora Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Wojewódzkiego im. Papie-
ża Jana Pawła II w Zamościu. Zastą-
pił on na tym stanowisku Małgorza-
tę Popławską, która złożyła rezygna-
cję po niespełna dwóch latach kiero-
wania instytucją. Teraz Adam Fimiarz 
jest już formalnie dyrektorem zamoj-
skiego szpitala „papieskiego”.

W  tym roku Chmielaki  Kra-
snostawskie odbędą się 
w dniach 19-21 sierpnia. Jak 

zwykle na  wielkim święcie piwowa-
rów i piwoszy nie zabraknie gwiazd. 
Wystąpią m. in.: Varius Manx, Kayah, 
Red Lips, Roxana Węgiel.

Podczas najstarszego festiwa-
lu piwnego w Polsce skosztować bę-
dzie można różnorodnych gatun-

ków piw z kilkudziesięciu browarów 
z  całej Polski i  z  zagranicy. Ale Kra-
snostawskie Chmielaki to nie tylko 
piwo. Organizatorzy, jak zwykle za-
dbali o bogaty i różnorodny program 
artystyczny. Na Festiwalu nie zabrak-
nie przedstawicieli różnych gatun-
ków muzycznych. W piątek 19 sierp-
nia wystąpią zespoły Red Lips i Va-
rius Manx oraz formacja muzycz-
na Marek Napiórkowski Trio. W so-

botę 20 sierpnia zaplanowano kon-
certy Mery Spolsky oraz Kayah. 
W niedzielę 21 sierpnia w Krasnym-
stawie będzie można posłuchać Rox-
any Węgiel oraz Vito Bambino.

Wśród chmielakowych atrak-
cji znajdą się również m.in.: Wybory 
Miss Chmielaków. Szczegółowy pro-
gram Chmielaków 2022 organizato-
rzy ogłoszą wkrótce.

https://www.pbu2020.eu/pl/news/2623
https://www.pbu2020.eu/pl/news/2623
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„Twarze Tourette’a” w Hotelu Arte – wystawa Wojciecha Górskiego”„Twarze Tourette’a” w Hotelu Arte – wystawa Wojciecha Górskiego”

Zawody wagi ciężkiejZawody wagi ciężkiej

W lipcowe piątkowe popołudnie 
zamojski Hotel Arte, znajdu-
jący się w bliskim sąsiedztwie 

ratusza -w samym sercu zespołu staro-
miejskiego, zgromadził całkiem liczną 
grupę gości. To nie tylko tradycyjny ho-
tel, ale też miejsce prezentacji sztuki, 
gdyż od początku swego istnienia są tu 
wystawy organizowane pod auspicjami 
warszawskiej Galerii Stalowa. Otwarta 
właśnie wystawa „Twarze Tourette’a” 
była już pokazywana w  Stalowej mie-
siąc temu – w związku z przypadającym 
7 czerwca Światowym Dniem Świado-
mości Tourette’a”. 

Salami ekspozycyjnymi są w  Hote-
lu pomieszczenia funkcjonujące zwykle 
jako miejsce spożywania posiłków i mo-
że się wydawać, że grymas utrwalony 
w  miedzianych maskach, przytwierdzo-
nych do płócien pomalowanych farbami 
akrylowymi w różnych kolorach, nie kore-

sponduje z czynnością jedzenia. A może 
też zdarzyć się tak jak w przypadku Mar-
ka Rothko, który zrezygnował z intratne-
go zamówienia na obrazy, gdy zoriento-
wał się, że do ekskluzywnej nowojorskiej 
restauracji ludzie przychodzą tylko po to, 
żeby dobrze zjeść. W  przypadku Zamo-
ścia rzecz się ma zupełnie inaczej, a  pi-
szę o tym, gdyż wystawa Wojciecha Gór-
skiego jest zjawiskiem naprawdę wyjąt-
kowym.

Twórca cyklu „Twarze Tourette’a” jest 
Zamościaninem i  choć mieszka i  pracu-
je w Warszawie, powinniśmy znać go  do-
brze, gdyż jest ilustratorem książek nie 
tylko dla dzieci (stworzył między innymi 
bardzo popularną serię z  Samochodzi-
kiem Frankiem). Namiastkę swej obszernej 
twórczości pokazał nam na wystawie - do-
kładnie rok temu - w małej galerii „na ścia-
nie”, w kawiarni „Mazagran”. Pisałam wów-
czas szerzej o Wojciechu, absolwencie za-

mojskiego liceum plastycznego, w  jed-
nym z numerów „Nowego Kuriera Zamoj-
skiego”. Dziś okazją do przypomnienia syl-
wetki twórcy jest zupełnie inna jego pa-
sja, która – co może wydawać się dziw-
ne -  nierozerwalnie łączy się z  chorobą. 
Różne oblicza „Twarzy Tourette’a” są twa-
rzą Wojciecha, czyniącego z  nieuleczal-
nej choroby, towarzyszącej mu od urodze-
nia, temat sztuki. Zrobił to, by pokazać, że 
„z tym” można żyć, pracować, realizować 
swoje pasje i marzenia, choć nie jest to ła-
twe życie. Dobrze wiedział o tym Mozart, 
który cierpiał na to samo schorzenie wte-
dy, gdy nie było ono jeszcze dokładnie roz-
poznane. To także dolegliwość Amy Wine-
house i Billie Eilish. Niechciane tiki, mruże-
nie oczu, wzruszenie ramion i też nagłe – 
czasem mało przyjemne - ruchy i  dźwię-
ki, to zachowania typowe w chorobie. Aby 
cierpiący na tę dolegliwość mogli w spo-
łeczeństwie normalnie żyć, o  tym trzeba 
po prostu mówić, wyjaśniać, tłumaczyć. 
W  trakcie pracy nad pokazywanym teraz 
na wystawie cyklem (Wojciech sam opra-
cował trudną technikę trybowania meta-
lu), Górski wykonał ilustracje do książecz-
ki dla dzieci „O  Wojtku, który tikał”, czy-
niąc głównym bohaterem samego siebie. 
Ta krótka opowieść, wydana przez Pol-
skie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a, 
jest pierwszym w Europie wydawnictwem 
o  tej chorobie adresowanym do dzie-
ci. Jeśli dotrze do szerokiego grona mło-
dych czytelników, to mamy gwarancję, że 
z chorobą będzie nam łatwiej, bo – jak po-
wiedział Górski w  Telewizji Śniadaniowej 
w Światowym Dniu Świadomości Zespołu 
Tourette’a (miał też rozmowę w Radiu TOK 
FM)  – „nasze życie zależy od tego jak spo-
łeczeństwo nas odbiera”. To bardzo od-
ważne zrobić z tego temat sztuki i wyjść do 
szerokiego grona odbiorców. Był taki przy-
padek w dziejach malarstwa, gdy francu-
ski romantyk Théodore Géricault nama-
lował cykl „Monomanów” (jako uzupeł-
nienie badań prowadzonych przez swego 
przyjaciela lekarza), aby pokazać że mania 
na jednym punkcie nie jest szaleństwem 
tylko chorobą, którą należy leczyć. Sztuka 
pełni nie tylko funkcje dekoracyjne, ale jej 
rolą jest też docieranie do ludzi z ważnym 
społecznym przesłaniem, bo obraz przy-
ciągnie wzrok, zmusi do refleksji. 

Każda repusowana maska – każda 
twarz - umieszczona na płaszczyźnie 
płótna jest inna, bo różne „niechciane” 

grymasy wywołuje choroba. Kolory do-
brane przez autora i sposób nakładania 
farby - ruchy pędzla, mówią także wiele 
i to wszystko można odczytywać w kate-
goriach symbolu tak samo, jak swoistym 
symbolem jest tu sama miedź – metal 
znany od najdawniejszych czasów, ko-
jarzący się z  ciepłem, zdrowiem; o  wła-
ściwościach zdrowotnych i bakteriobój-
czych, o  których wiedzieli już starożyt-
ni, ostatnio wiele mówi się i pisze, bo na 
przykład miedziane ozdoby noszone są 
nie tylko dla urody, ale również dla zdro-
wia. Miedziana maska nie przestraszy je-
śli wiemy, że jest to zwyczajnie Twarz To-
urette’a, a na nasze szczęście w sezonie 
letnim restauracyjna sala hotelowa jest 
raczej pusta, gdyż o  tej porze roku go-
ście korzystają z  ogródka. Można więc 
obrazy spokojnie obejrzeć, zastanowić 
się na przykład dlaczego dziesiąty obraz 
cyklu ma tytuł „Skrzydła”, jeśli na obra-
zie wcale ich nie widać? Jednak są - wy-
prostowane, napięte – bo jak mówi au-
tor: „nie dajmy sobie ich podcinać”. Trze-
ba, mimo wszystko, wznieść się wyso-
ko by realizować swoje pasje. „Jak rysu-
ję – jestem zdrowy” – powiedział Woj-
ciech w  jednym z wywiadów. Trzynasty 
obraz cyklu - „Wbrew kontroli” -  uświa-
damia nam, że grymasu nie powstrzyma 
żadna siła, którą symbolizują tu dwie wy-
ciągnięte dłonie, nie mogące dosięgnąć 
twarzy. Kontrolowanie jest zwyczajnie 
ponad ludzkie siły. Dziewiątą „Twarzą 
Tourette’a” jest „Szaleństwo”. Należy  za-
znaczyć, że każdą „Twarz” Wojciech skru-
pulatnie ponumerował, a  na odwrocie 
obraz oznaczył datą powstania. Każdą 
maskę umieścił tak samo w miejscu prze-
cinających się prostopadłych osi, wy-
znaczających ten najważniejszy punkt 
- w centrum obrazu – w środku własne-
go życia. „Szaleństwo” ma przymrużone 
oko, bo to mrugnięcie, nie tylko na ob-
razach, wydaje się być najbardziej cha-
rakterystycznym symptomem choroby. 
Ta „Twarz”  umieszczona została na tle 
utworzonym z  przenikających się bru-
natnoziemistych barw, z symbolicznymi 
akcentami kolorów ognia i nieba. 

Analizujemy „Twarze” krok po kro-
ku, oglądając wystawę w  Hotelu Arte – 
ekspozycję odważną, bo wielką śmia-
łość  miał autor obrazów, gdy wkładając 
ogromny wysiłek, pokazał nam to, co ni-
gdy jeszcze nie było tematem sztuki. Od-

wagę trzeba mieć, by obrazy te wyekspo-
nować, gdyż nie jest to sztuka odpowia-
dająca powszechnym kryteriom piękna. 
Od choroby uciekamy, bo nie chcemy jej 
znać - ona nigdy nie będzie piękną. 

Podziwiam Wojciecha za to, że nie 
poddał się Tourettowi, a nawet się z nim 
zaprzyjaźnił i wykorzystuje go jako temat 
sztuki. To dzięki Tourettowi – choć za-
brzmi to groteskowo – Wojciech opano-
wał trudną technikę trybowania i  jak wi-
dać może też bez problemu wrócić do tra-
dycyjnego malarstwa, bo nie zapomniał, 
jak trzyma się pędzel (ilustracje wykonu-
je komputerowo). Na wystawie nie zoba-
czymy maski, która na obrazie zatytuło-
wanym „Nie”, miała do spełnienia nieco 
inną funkcję. Górski zainspirował się obra-
zem Edwarda Muncha i miedzianą twarz 
wykrzywioną krzykiem umieścił na żółto-
-niebieskim tle. Obraz wystawił na aukcji 
na rzecz Fundacji „Nasz Wybór” założonej 
przez Ukraińców i ich polskich przyjaciół, 
organizowanej przez Galerię Stalowa, 
aby włączyć się w pomoc walczącej Ukra-
inie – zakończę fragmentem książecz-
ki „O Wojtku, który tikał”: bo „Wojtek po-
maga w różnych akcjach (…) i opowiada 
swoją historię”, aby innym – chorym, ich 
bliskim, łatwiej było przez to przejść. „Ma 
wspaniałą rodzinę i przyjaciół, którzy go 
wspierają. Nie pozwolił, żeby tiki wygrały 
w jego życiu i pozbawiły go marzeń”. Woj-
tek tak zwyczajnie uczy nas wszystkich 
– jak nie poddawać się i  jak wygrywać. 

Izabela Winiewicz-Cybulska

Najlepsi młodzieżowi sztangi-
ści z całego kraju w dniach 07-
10.07.2022r. walczyli o  medale 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 
podnoszeniu ciężarów. Zawody odby-
ły się na obiektach sportowych Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Zamościu, a or-
ganizatorem zawodów był Klub Sporto-
wy „Agros” Zamość.  

Zawody na zamojskim pomoście ro-
zegrane zostały pod honorowym patro-
natem Starosty Zamojskiego Stanisława 
Grześko oraz Prezydenta Miasta Zamość 
Andrzeja Wnuka. Pierwszego dnia odby-
ło się uroczyste otwarcie Olimpiady, któ-
re swoją obecnością zaszczycili: Wice-
starosta Zamojski Witold Marucha, Pre-
zydenta Miasta Zamość reprezentowała 
Magdalena Magryta zastępca dyrektora 
OSiR w  Zamościu, Wiceprezes Polskiego 
Związku Podnoszenia Ciężarów Zdzisław 
Żołopa, Wiceprezes Polskiego Związku 
Podnoszenia Ciężarów Antoni Kawałek, 
Przedstawiciel Komitetu Organizacyjne-
go XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży w sportach letnich Małopolska 
2022 Piotr Ludwig, Wiceprezes Lubelskiej 
Unii Sportu Magdalena Iwaszczuk, Wice-
prezes Lubelskiej Unii Sportu Maciej Po-
wała-Niedźwiecki.

Najlepszą zawodniczką została Oli-
wia Drzazga, najlepszym zawodnikiem – 
Hubert Pietrzak. Rywalizacja o miano naj-
lepszej i najlepszego wg. punktacji Sinc-
laira rozegrała się wśród uczestników nie-
dawnych mistrzostw świata w Meksyku. 
W gronie dziewcząt pierwsze miejsce za-
jęła Oliwia Drzazga (UMLKS Radomsko), 
która w dwuboju uzyskała 153 (65 + 88), 
co dało 241,72 pkt; drugie miejsce zajęła 

Martyna Dołęga (WLKS Siedlce Nowe Iga-
nie) 185 (85 + 100) 237,56; trzecia była Zu-
zanna Ślipek (Zamek Gołańcz (Gołańcz) 
164 (74 + 90) 224,99. W gronie panów naj-
lepszy był Hubert Pietrzak z Nidy Nidzica 
246 (111 + 135) 355,48; II miejsce zajął Bar-
tosz Burski (Nida Nidzica) 260 (117 + 143) 
353,63; na trzecim stanowisku na podium 

stanął Dawid Majsy (LKS Dobryszyce) 266 
(120 + 146) 340,67.

Zaciętą walkę w Zamościu do ostat-
nich rozstrzygnięć mieliśmy o klubowy 
prymat w  punktacji łącznej, dziewcząt i 
chłopców. Klasyfikacja klubowa łączna 
(k+m):1. Budowlani Kucera Nowy Tomyśl 
73 pkt; 2. Mazovia Ciechanów 70,5; 3. Hu-

saria Lubraniec 32. Klasyfikacja klubo-
wa K: 1. Budowlani Kucera Nowy Tomyśl 
39; 2. Mazovia Ciechanów 34,5; 3. Tarpan 
Mrocza 25.

Klasyfikacja klubowa M: 1. Mazovia 
Ciechanów 36; 2. Bodowalni Kucera No-
wy Tomyśl 34; 3. Nida Nidzica 29. Klasy-
fikacja wojewódzka (k + m): I miejsce za-

jęło województwo Lubelskie 147; II miej-
sce Mazowieckie 134,5, a III miejsce Wiel-
kopolskie 113.

Zmagania sztangistów zakończy-
ły się w niedzielę. Na uroczystym zakoń-
czeniu obecni byli: Wicemarszałek Wo-
jewództwa Lubelskiego Michał Mulawa, 
Zastępca Prezydenta Miasta Zamość An-
na Maria Antos, Wicestarosta Zamojski 
Witold Marucha, Wiceprezes Polskiego 
Związku Podnoszenia Ciężarów Zdzisław 
Żołopa, Wiceprezes Polskiego Związku 
Podnoszenia Ciężarów Antoni Kawałek, 
Wiceprezes Lubelskiej Unii Sportu Mag-
dalena Iwaszczuk, Wiceprezes Lubelskiej 
Unii Sportu Maciej Powała-Niedźwiecki.

Organizatorzy gratulują wszystkim 
pięknej walki i dziękują za pomoc przy 
organizacji imprezy, sędziom i wszystkim, 
którzy przyczynili się do sprawnego prze-
prowadzenia turnieju.

Podziękowania kierują również do 
partnerów i sponsorów, bez których OOM 
w podnoszeniu ciężarów w Zamościu nie 
mogłaby się odbyć. Partnerzy: Minister-
stwo Sportu i Turystyki, Polski Związek 
Podnoszenia Ciężarów, Urząd Marszał-
kowski w Krakowie, Urząd Marszałkow-
ski w Lublinie, Urząd Miasta Zamość oraz 
Starostwo Powiatowe Zamość. Sponso-
rzy: Eco Harpoon - Recykling Sp. z o. o. 
oraz Greinplast. Dla tych, którzy nie mo-
gli przybyć do Zamościa, a są miłośnikami 
podnoszenia ciężarów przygotowana zo-
stała bezpośrednia transmisja interneto-
wa, którą można było śledzić przez 3 dni 
zmagań na  oficjalnym profilu Facebook 
Klubu Sportowego „Agros” Zamość.
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Turniej o Puchar WójtaTurniej o Puchar Wójta
CKZiU w Zamościu 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

50% 
zajęć przez

internet

ul. Partyzantów 14
tel. 84 62 713 60
tel. kom. 533 48 48 48
www.ckziu.net.pl
E-mail: centrum@ckziu.zamosc.pl

CKZiU to:

Kwali�kacyjne Kursy Zawodowe 
(ponad 30 zawodów)

Szkoły Policealne

Branżowa Szkoła II stopnia

Liceum Ogólnokształcące 
(po ZSZ, Gimnazjum, SP, BS I st.)

l

   

SZKOŁY STACJONARNE 
- bezpłatne zajęcia trzy dni w tygodniu

SZKOŁY ZAOCZNE
- bezpłatne zajęcia dwa dni w tygodniu

Oferujemy wiele ciekawych zawodów!

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

W niedzielę, 10 lipca br. 
na stadionie w Sitnie, 
odbył się Turniej Old-

bojów w Piłce Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Sitno. W  turnie-
ju wzięły udział trzy drużyny 
z terenu Gminy Sitno: Jarosła-
wiec, Cześniki i Sitno.

Mecze piłki nożnej rozgry-
wane były systemem każdy 
z każdym. W Turnieju Oldbojów 
w Piłce Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Sitno  wygrała drużyna 

z Sitna (10 pkt.). Drugie miejsce 
zajęła drużyna z  Jarosławca (4 
pkt.), natomiast na najniższym 
stopniu podium uplasowali się 
Oldboje z Cześnik (3 pkt.). 

Oprócz klasyfikacji punkto-
wej prowadzona była także kla-
syfikacja króla strzelców oraz 
najlepszego zawodnika i bram-
karza. Tytuł króla strzelców 
zdobył, strzelając 4 gole, Arka-
diusz Rutkowski ( Sitno), tytuł 
najlepszego bramkarza zdobył 

Radosław Hałasa (Sitno), na-
tomiast najlepszym zawodni-
kiem turnieju wybrany został 
Damian Skwara reprezentują-
cy drużynę z Cześnik.

Na koniec turnieju zorga-
nizowano dla najmłodszych 
uczestników konkurencję strze-
lania rzutów karnych. Organiza-
torem turnieju był GKS Potok 
Sitno wraz z Wójtem Gminy Sit-
no Krzysztofem Seniem. 

Drugi rok z  rzędu kolar-
ski peleton wyścigu 
Tour de Pologne zawi-

ta do Zamościa. Tym razem 
cykliści uraczą mieszkańców 
miasta spektakularnym sprin-
terskim finiszem na ul. Piłsud-
skiego. Sportowe emocje już 
w niedzielę, 31 lipca.

Niemal dwanaście mie-
sięcy temu z  Rynku Wielkie-
go w Zamościu zawodnicy wy-
ruszyli na trasę etapu do Prze-
myśla. Obserwatorzy zgod-
nie podkreślali estetyczne wa-
lory zamojskiego zespołu sta-
romiejskiego świetnie kom-
ponującego się z  kolorowym 
miasteczkiem wyścigowym, 
a  etap z  Zamościa do Przemy-
śla określali mianem „królew-
skiego”. Kibice połknęli kolar-
skiego bakcyla i  niemal od ra-
zu zgłosili potrzebę zorganizo-
wania w Zamościu mety w ko-
lejnych latach. Spełnienie tych 
życzeń nastąpiło w  ekspreso-
wym tempie.

– Bardzo cieszę się, że 
w 2022 roku możemy zorgani-
zować w  Zamościu metę eta-

pu. To są bez wątpienia większe 
emocje w porównaniu ze star-
tem. Będziemy mogli na wła-
snej skórze poczuć prędkość 
i  dynamikę najlepszych cykli-
stów na świecie. Z wielką przy-
jemnością podejmiemy się tru-
du przygotowania blisko dzie-
więciokilometrowej pętli uli-
cami miasta – mówi Andrzej 
Wnuk, prezydent Zamościa.

W  niedzielę, 31 lipca 
uczestnicy Tour de Pologne 
pokonają w  sumie 205,6 km. 
Wyruszą z  Chełma, następnie 
przejadą przez Hrubieszów, To-
maszów, Józefów, Zwierzyniec 
i  Szczebrzeszyn. W  Zamościu 
pojawią się w  okolicach godz. 
16:00 na ul. Lipskiej. Dwukrot-
nie okrążą miasto następują-
cymi ulicami: Orląt Lwowskich, 
Odrodzenia, Wyszyńskiego, 
Prostą, 11 Listopada, Namy-
słowskiego, Powiatową, Sikor-
skiego, Lubelską, Piłsudskie-
go, Łukasińskiego, Okopową 
i  Żdanowską. Kluczową lokali-
zacją będzie skrzyżowanie ulic 
Piłsudskiego i  Okrzei. Właśnie 
tam kolarze zameldują się na 
mecie etapu, a uroczysta deko-

racja zwycięzców odbędzie się 
na placu przed Klubem Batalio-
nowym o godz. 16:45. Wówczas 
też rozpocznie się sukcesywne 
odblokowywanie ulic.

Pętla wyznaczona ulicami 
miasta będzie całkowicie wy-
łączona z użytkowania w godz. 
15:20 – 17:00. W tym czasie wy-
jazd z ulic podporządkowanych 
będzie niemożliwy. Znacznie 
dłużej, bo w  godz. 6:30-21:00 
zamknięty będzie odcinek od 
ul. Lubelskiej (skrzyżowanie 
z  ul. Małą) do ul. Piłsudskie-
go (ul. Kilińskiego). Na potrze-
by wyścigu zagospodarowane 
będą także ulice: Wojska Pol-
skiego (parking dla autobusów 
ekip), Koszary (parking dla sa-
mochodów technicznych) oraz 
Okrzei (parking dla wozów sa-
telitarnych).

- Szczegółowy harmono-
gram organizacyjny przekaże-
my wkrótce. Jednakże, już te-
raz bardzo prosimy wziąć pod 
uwagę powyższe utrudnienia 
przy planowaniu swoich ak-
tywności w niedzielę, 31 lipca. - 
apeluje zamojski magistrat.

Kolarskie emocje i ... utrudnienia drogoweKolarskie emocje i ... utrudnienia drogowe

Zakończyła się przebu-
dowa ulicy Witolda Lu-
tosławskiego w Zamo-

ściu. 8 lipca nastąpił odbiór in-
westycji.

Zakres prac obejmował: ro-
boty rozbiórkowe i przygoto-
wawcze, budowę  nowej kon-
strukcji jezdni o szerokości 5m 
obustronnie ograniczonej kra-
wężnikami, budowę nawierzch-
ni jezdni z kostki brukowej be-

tonowej o długość 120m,  wy-
konanie obustronnego chodni-
ka z betonowej kostki brukowej 
o szer.1,5 m wraz ze zjazdami 
indywidualnymi, budowę zato-
ki z betonowej kostki brukowej 
do zawracania , oznakowanie 
pionowe ulicy,  wycinkę drzew. 
W ramach zadania wykonano 
także  sieci kanalizacji deszczo-
wej,  sanitarnej i  teletechnicz-
nej. Inwestycja obejmowała 
rownież wymianę istniejących 

opraw na oprawy oświetlenio-
we typu parkowego z daszkami 
i źródłami światła LED.

Wykonawcą robót był Za-
kład Remontowo-Budowlany 
„TRAMES” Małyszek i Słotwiń-
ski Spółka Jawna z siedzibą ul. 
Graniczna 8b, 22-400 Zamość. 
Prace trwały  od 17.02.2022 r.   
do 30.06.2022r.  Koszt realiza-
cji zadania wyniósł 436  737,60 
zł brutto.

Ulica Lutosławskiego oddana do użytkuUlica Lutosławskiego oddana do użytku



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

Kupię działkę z dostępem do rzeki oko-
lice Wieprzec, Zarzecze, Wierzchowiny. 

Tel. 695275253

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.

Koła felga 4 otwory, zimowe 185/65 
R1486 opony letnie 225/55R17 97 

W. Tel. 517 635 968

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
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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
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Fotowoltaika 

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

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

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

Sprawdź nas, polecam i zapraszam.

• sprzedaż
• montaż,
• serwis
• dofinansowanie



SPRZEDAM
Kosiarkę na siłę, silnik 1,5 kW, prze-

wód 30m, wyłącznik. Tel. 574 
235 637

Silnik 0,55kW, 3 fazy, izolacja, baweł-
na. Tel. 664 515 599

Cegła kratówka, typ K2, 25x12x13,5. 
Tel. 664 515 599

Krajalnica Zelmer – nowa, sokownik 
– nowy. Tel. 664 515 599

Domek dla dzieci, drewniany 
200X150. Tel. 664 515 599

Kanapa skórzana 3-osobowa, z roz-
suwanymi podnóżkami, wyprodu-

kowana w USA, kolor: ciemna czekola-
da, stan dobry, odbiór w Zarzeczu. Tel. 
606 409 171

Spawarka transformatorowa ET100, 
prąd 40A-105A, 300 zł. Tel. 605 

098 505

Spawarka transformatorowa ST-
250, prąd 50A-300A, 500 zł. Tel. 

605 098 505 

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

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

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 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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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.



REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #28, 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 #27/2022: „Spacer brzegiem 
morza”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma 

Pani Teresa Marmucka z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można 
odebrać do 25 lipca 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 

E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

od 19.07 do 30.07.2022 r.

ZDROWIE W CENIE

Jaja ekologiczne M
Czachorowski
10 szt.
Cena za 1 szt.  = 0,80/0,90 

cena
bez karty

cena z kartą
71 opak.

99

81 opak.
99

Mleko łaciate UHT
bez laktozy 1,5% 
Mlekpol
1 litr
3,2% - 379  

349
1 szt.

Cena obowiązuje w dniach 
19-23.07.2022

Arbuz199
1 kg

Migdały łuskane
150 g 
cena za 1 kg = 39,94
500 g - 1799

cena za 1 kg = 35,98

599
1 opak.


