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ZAMOŚĆ:

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

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

6 sierpnia 2022r. (Sobota), godz. 
16.00: Potańcówka w Parku - impreza w 
rytmie latina, przy Restauracji Parkowa

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.

13 sierpnia 2022r (sobota), godz. 
10.00: Festiwal  Wina „W Poszukiwa-
niu Prawdziwego Smaku”. Rynek Wiel-
ki, Rynek Solny.

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

REGION:

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

12-14 sierpnia 2022r. (piątek - 
niedziela): III Zlot Motocyklowy 
w Szczebrzeszynie. Wystąpią m.in. 
zespoły Mchem Porosło i Chłopcy 
z Placu Broni. Szczebrzeszyn, tere-

ny przy barze „Bażant” (ul. Zwierzy-
niecka 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).

27 sierpnia 2022r. (sobota), godz. 
17.30: Capstrzyk kawaleryjski na 
cmentarzu w Komarowie w 102. 
rocznicę Bitwy pod Komarowem

27 sierpnia 2022r. (sobota), godz. 
20.00: Koncert patriotyczny  w wyko-
naniu Reprezentacyjnego Artystycz-
nego Zespołu Wojska Polskiego (Wo-
lica Śniatycka przy Pomniku)

28 sierpnia 2022r. (niedziela), godz. 
12.00: polowa msza święta, Święto 
Kawalerii Polskiej oraz uroczyste od-
słonięcie Pomnika Chwały Kawalerii 
i  Artylerii Konnej w  102. rocznicę Bi-
twy pod Komarowem
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Akademia Zamojska Akademia Zamojska 
wyemitowała własny banknotwyemitowała własny banknot

W rektoracie AZ zaprezentowano oficjalnie 
banknot pamiątkowy 0 Euro Souvenir Aka-
demii Zamojskiej. Jest to pierwszy w Polsce 

banknot pamiątkowy emitowany przez uczelnię.

W prezentacji banknotu pamiątkowego Uczelni 
udział wzięli: rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Pa-
weł Skrzydlewski, prof. AZ, prezes zarządu Banknoty 
Pamiątkowe Sp. z o.o. dr Szymon Bereska oraz ekspert 
Banknoty Pamiątkowe Sp. z o.o. dr Marcin Markowski.

- Po 237 latach nieobecności odrodziła się Akade-
mia Zamojska – trzecia co do wartości i historii uczelnia 
wyższa w Rzeczpospolitej. Akademia rozwija się, po-
wstają nowe kierunki studiów jak prawo, położnictwo 
oraz rynek sztuki i zarządzanie w kulturze. W ramach 
prezentacji naszego wizerunku, logosu i etosu Akade-
mii Zamojskiej, postanowiliśmy upamiętnić wydarze-
nie odtworzenia Akademii okolicznościowym bankno-
tem. Chcemy także przez ten banknot zwrócić uwagę 
na fakt istnienia Akademii, która wpisuje się w tradycję 
europejską. Uniwersytety są zjawiskiem kultury Zacho-
du. Nasza Akademia nawiązuje do Uniwersytetu w Pa-
dwie, którego studentem i przez pewien czas rektorem 
był Jan Zamoyski. Stamtąd przywiózł do Polski okre-
śloną wizję życia uniwersyteckiego. Ta wizja jest nam 
ogromnie bliska – powiedział prof. Paweł Skrzydlew-
ski, rektor Akademii Zamojskiej, która jest emitentem 
banknotu.

Prezentacja banknotu zbiegła się w czasie z pozy-
tywną opinią, jaką Akademia Zamojska otrzymała od 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie uruchomie-
nia nowatorskiego kierunku rynek sztuki i zarządzanie 
w kulturze na poziomie studiów licencjackich oraz ma-
gisterskich. Dziedzina ta jest związana m.in. z obrotem 
dzieł sztuki i kolekcjonerstwem, także tym dotyczącym 
notofilii, czyli gałęzi numizmatyki zajmującej się kolek-
cjonerstwem banknotów papierowych.   

Na awersie banknotu znajduje się grafika z moty-
wem przedstawiającym Akademię Zamojską. Znajdu-
je się na nim, obok nazwy i logo Uczelni, postać Jana 
Zamoyskiego oraz budynek historycznej Akademii Za-
mojskiej. Rewers jest wspólny dla wszystkich bankno-
tów pamiątkowych i znajdują się na nim: Wieża Eiffla, 
Koloseum, Brama Brandenburska, Sagrada Familia, Tor-
re de Belém,   Manneken pis, a także wizerunek Mona 
Lisy.

- Pomysł banknotów pamiątkowych zrodził się w 
2015 r. we Francji i od tego momentu idea ta rozpropa-
gowała się w większości krajów Unii Europejskiej. Ten 
banknot choć nie ma wartości płatniczej, ma wartość 
kolekcjonerską. Można go kupić, lecz nie można nimi 
płacić. Dla kolekcjonerów banknoty mogą osiągać róż-
ne, dużo większe wartości. Cieszą się one dużą popu-
larnością wśród kolekcjonerów banknotów, przez co ry-
nek kolekcjonerski się rozwija. Kolekcjonerzy mają do 
wyboru na przykład banknoty pamiątkowe emitowane 
przez Narodowy Bank Polski. Mieliśmy do czynienia z 
bardzo popularnymi emisjami, jak banknot z wizerun-
kiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Cieszymy się, 
że dziś jesteśmy w Zamościu, gdzie możemy premie-
rowo zaprezentować wizerunek pierwszego banknotu 
pamiątkowego poświęconego uczelni – powiedział dr 
Szymon Bereska, prezes zarządu Banknoty Pamiątkowe 
Sp. z o.o., partnera emisji.

Banknot zaprezentowany przez Akademię Zamoj-
ską to pierwszy w Polsce banknot pamiątkowy 0 Euro, 
którego emitentem jest uczelnia. Na rynek trafi zaled-
wie 5000 egzemplarzy, a jego cena emisyjna to 30 zł. 
Należy podkreślić, że banknot nie jest środkiem płatni-
czym, a kolekcjonerskim. Sprzedaż banknotu rozpocz-
nie się 12 sierpnia 2022 r. na stronie internetowej: www.
akademiazamojska.edu.pl – zakładka „Sklep”.

Źródło: Akademia Zamojska, fot. Szymon Łyciuk

Decyzją Ministra Edukacji Narodo-
wej i  Nauki w  Akademii Zamoj-
skiej od 1 października w  roku 

akademickim 2022/2023 r. możliwe bę-
dzie stacjonarne kształcenie na kierun-
ku prawo na poziomie jednolitych stu-
diów magisterskich o  profilu praktycz-
nym. Uzyskanie pozwolenia na prowa-
dzenie studiów było poprzedzone wy-
daniem opinii przez Polską Komisję 
Akredytacyjną, która wyraziła pozytyw-
ną opinię, że studia mają związek ze stra-
tegią uczelni oraz spełnione są warunki 
ich prowadzenia.

- To bardzo ważny moment dla Aka-
demii Zamojskiej, jak i naszej społeczno-
ści, ponieważ po raz pierwszy będą pro-
wadzone w Zamościu jednolite pięciolet-
nie studia magisterskie na kierunku pra-
wo. Mam pełną świadomość, że stworze-
nie możliwości uzyskania dyplomu stu-
diów prawniczych dla wielu osób często 
nieosiągalnego chociażby z przyczyn ro-
dzinnych lub ekonomicznych w  innym 
ośrodku akademickim oddalonym o wiele 
kilometrów od Zamościa, może przyczy-
nić się do podjęcia studiów na tym kierun-
ku i wykonywania wymarzonego zawodu 
prawnika. W związku z tym Akademia Za-
mojska serdecznie zaprasza osoby zain-
teresowane oraz młodzież Zamościa, jak 
i  całego regionu do podjęcia stacjonar-
nych studiów prawniczych na tym presti-
żowym kierunku, „u siebie”, blisko i nieod-
płatnie – mówi Rektor Akademii Zamoj-
skiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ

Jednolite studia magisterskie na kie-

runku prawo - profil praktyczny pozwo-
lą uzyskać wszechstronne wykształce-
nie przydatne w pracy w wielu zawodach 
oraz umożliwią ubieganie się o  przyję-
cie na aplikacje prawnicze. W trakcie stu-
diów student zyskuje kompleksową wie-
dzę o  obowiązujących przepisach, umie-
jętności ich interpretacji, stosowania pra-
wa oraz posługiwania się językiem praw-
niczym.

Program studiów skonstruowa-
no w  oparciu o  przeprowadzone kon-
sultacje z  interesariuszami społeczny-
mi w  korelacji z  potrzebami rynku. Stu-
dia stwarzają możliwość pogłębiania wie-
dzy i  zdobywania umiejętności podczas 
praktyk w sądach powszechnych, proku-
raturze, kancelariach adwokackich, kan-
celariach radców prawnych, kancela-
riach notarialnych, kancelariach komor-
niczych oraz organach administracji rzą-
dowej i  samorządowej. Absolwenci zdo-
będą wiedzę i  umiejętności praktyczne 
umożliwiające przyłączenie się do grup 
specjalistów w wybranych gałęziach pra-
wa, a  także uzyskają wiedzę w  zakresie 
udziału w  różnym charakterze w  proce-
sie sądowym, w tym praktyczne umiejęt-
ności zachowania się na sali sądowej oraz 
sporządzania różnych pism procesowych. 
Planując obsadę kadrową Akademia Za-
mojska zaprosiła do współpracy prakty-
ków, znamienitych fachowców, także z in-
nych dużych miast akademickich, któ-
rych doświadczenie zawodowe potwier-
dza szansę na sukces. Zajęcia poprowa-
dzą m.in. adwokaci, radcowie prawni, sę-
dziowie, prokuratorzy, wybitni urzędnicy.

Akademia Zamojska będzie kształcić Akademia Zamojska będzie kształcić prawnikówprawników

W dniach 18 - 21 lipca, na bo-
iskach OSiR ,,za Rotundą’’ w Za-
mościu, odbyły się Finały Ogól-

nopolskie Turnieju Piłkarska Kadra Cze-
ka Dziewcząt LZS w roczniku 2007 i mł. 
O tytuł mistrzowski walczyło dziewięciu mi-
strzów wojewódzkich.

UKP Suchowiczteam Wólka Panieńska ja-
ko reprezentant województwa lubelskiego 
najpierw w eliminacjach grupowych pokonał 
Plon Błotnica Strzelecka 13:0 i uległ Medyko-
wi Konin 2:6, następnie w walce o awans do 
finału trafił na KSP Kielce i znów przegrał 2:6. 
W meczu o możliwość gry o brąz z Asto-
rią Szczerców, zamojskie juniorki zremiso-
wały 0:0 co dało awans do meczu o zaję-
cie miejsca 3-4. Spotkanie z Wisłą Brzeź-
nica przebiegło pod dyktando  zawodni-
czek Wojciecha Suchowicza i zakończyło 
się wynikiem 2:0 po golach Martyny Nowo-
sad i Roksany Kozłowskiej i przyniosło upra-
gniony medal w trzecim z rzędu udziale Su-
chowiczteam w Mistrzostwach Krajowego 
Zrzeszenia LZS. W roku 2020 – 7, 2021 – 5. 
Najlepszą Zawodniczką Finałów Ogól-

nopolskich została Jagoda Wróbel. 
Złoto przypadło KSP Kielce, a srebro Medyko-
wi Konin.

Dla zawodniczek 2007-2009 Klubu z Wól-
ki Panieńskiej był to ostatni etap występów na 
piłkarskich boiskach, zwieńczony pięknym ak-
centem podsumowującym pięcioletnią pracę 
i niesamowity sezon  2021/22 . /Mistrzostwo 
Województwa LZPN, Mistrzostwo Wojewódz-
twa LZS, Brąz Mistrzostw Krajowych/.

Skład dziewczęcego UKP Suchowiczteam 
lubiącego ,,złoto’’ i ,,brąz’’: Patrycja Bronikow-
ska, Alicja Krępińska, Oliwia Bzówka, Anna Wo-
łoch, Natalia Ćwik, Jagoda Mroczek, Jagoda 
Wróbel, Roksana Kozłowska, Aleksandra Mo-
mot, Aleksandra Bednarz, Maja Petryk, Marty-
na Nowosad, Marta Sierkowska, Milena Skiba 
oraz zawodniczki wypożyczone z Wilki Wilków 
– Nikola Saba i Julia Pisula. Kierownik drużyny 
Marcin Siekierda, trener Wojciech Suchowicz. 
Udział UKP Suchowiczteam w rozgrywkach 
wojewódzkich i ogólnopolskich był możli-
wy dzięki wsparciu finansowemu Minister-
stwa Sportu, Samorządu Gminy Zamość oraz 
Sponsorów.

Dziewczyny na medalDziewczyny na medal

http://www.akademiazamojska.edu.pl/
http://www.akademiazamojska.edu.pl/


Komisja Europejska, w  ra-
mach instrumentu REAC-
T-EU, uruchomiła dodat-

kowe środki przeznaczone na 
walkę ze społecznymi i  gospo-
darczymi skutkami pandemii 
COVID-19. Dzięki nim Lubelska 
Agencja Wspierania Przedsię-
biorczości w Lublinie (LAWP) wy-
płaci firmom wsparcie z  Fundu-
szy Europejskich w  kwocie 20,5 
mln euro. 

W  środę, 27 lipca, Marszałek 
Województwa Lubelskiego Jaro-
sław Stawiarski wręczył pierwsze 
umowy 10. przedsiębiorcom z re-
gionu w  ramach I  rundy konkur-
su „Instalacje do produkcji ener-
gii z OZE o mocy do 0,5 MW” w ra-
mach Działania 15.1 „Wsparcie 
przedsiębiorstw w  zakresie ener-
getyki”. W sumie takich umów bę-
dzie 120 – opiewają one na łącz-
ną kwotę ponad 49 mln zł, z czego 
23,5 mln zł to wkład z UE.

  – Wierzę, że te dodatkowe 
środki, które otrzymaliśmy z  Komi-
sji Europejskiej pozwolą zmniejszyć 
rosnące koszty energii w  Państwa 
firmach. Jednocześnie pragnę za-
pewnić, że w nowej perspektywie fi-

nansowej będziemy nadal wspierać 
rozwój „zielonej energii” w regionie 
– mówił marszałek Stawiarski.

Wśród tych 10 podmiotów, 
którym przyznano finansowanie 
znalazł się zamojski "stary szpital". 
W  ramach tego działania  Zamoj-
ski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. 
otrzymał środki na realizację pro-
jektu:  „Zastosowanie odnawial-
nych źródeł energii w Zamojskim 
Szpitalu Niepublicznym”. Wartość 
projektu wynosi 238 tys. zł, z cze-
go 87 tys. zł to wsparcie z UE.

Realizacja projektów wspar-
tych z  REACT-UE musi zakończyć 
się do końca 2023 roku. Umowy, 
które przedsiębiorcy odebrali 
z rąk marszałka, dotyczyły I rundy 
konkursu. Złożonych w niej zosta-
ło 352 wnioski o  dofinansowanie 
na kwotę blisko 69,2 mln zł. Ocenę 
pozytywną uzyskało 261 z  nich. 
Jednak kwota alokacji pozwoliła 
na wybranie do dofinansowania 
120 projektów o  łącznej wartości 
ponad 49 mln zł (z czego 23,5 mln 
zł to wkład z UE).

W  tym roku przypada 102. rocznica 
wielkiej bitwy kawaleryjskiej na polach 
Wolicy Rniatyckiej pod Komarowem.

W  związku ze zbliżająca się roczni-
cą zorganizowano, jak co roku, uroczy-
stości związane z chwalebnymi wydarze-
niami z gorącego sierpnia 1920 roku, kie-
dy to pod Komarowem starły się wojska 
polskie i  bolszewickie. To największa bi-
twa konnicy w wojnie polsko–bolszewic-
kiej, która stanowiła moment zwrotny na 
południowym froncie, porównywalny 
z  wcześniejszą bitwą warszawską. W  bi-
twie udział brało 6 pułków polskich i 20 
radzieckich (łącznie 70 szwadronów).

Od 2006 roku Stowarzyszenie „Bitwa 
pod Komarowem” dba o zachowanie pa-

mięci o tym wielkim wydarzeniu, organi-
zując corocznie manewry „Komarowska 
Potrzeba” oraz inscenizacje fragmentów 
bitwy z 1920 roku, nawiązując współpra-
cę na szczeblach samorządowych, rządo-
wych, czy wojskowych, wydając publika-
cje i organizując zbiórki na rzecz budowy 
pomnika.

Rok 2020 był rokiem setnej rocznicy 
i z tej okazji zaplanowano wielkie wyda-
rzenia - budowę i  odsłonięcie pomnika 
Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Pan-
demia pokrzyżowała skutecznie te am-
bitne plany, ale autorom pomysłu udało 
się zrealizować cel z dwuletnim opóźnie-
niem. W tym roku, w 102. rocznicę Bitwy 
pod Komarowem, odbędzie się uroczyste 
odsłonięcie imponującego pomnika.

„Po drodze napotykaliśmy na wie-
le problemów i  trudności. Największy-
mi z  nich była walka o  ochronę pola bi-
twy przed dewastacją w  postaci plano-
wanej farmy wiatrowej. Ponad dwadzie-
ścia lat pracy, a  w  tym organizacja ko-
lejnych rocznic, planów filmowych, ma-
newrów kawalerii oraz ćwiczeń HUZAR. 
Wszystko po to, by zrealizować testa-
ment kawalerzystów II RP. W  końcu cel 
udało się osiągnąć, a  bitwa pod Koma-
rowem wróciła na właściwe miejsce 
w  piedestale zwycięstw jazdy polskiej. 
Zatem stańmy wszyscy 28 sierpnia 2022 
roku w poczuciu spełnionego obowiązku 
pod naszym pomnikiem i  wspólnie od-
dajmy hołd polskim kawalerzystom i  ar-
tylerzystom konnym II Rzeczypospoli-
tej Polskiej” - podsumowują wymagający 
czas starań o pamięć i budowę pomnika 
Organizatorzy.

Projekt monumentu nawiązuje do 
szkicu przedwojennej koncepcji pomni-
ka, który miał mieć formę skrzydeł husar-
skich. Osiemnastometrowy monument 
składa się z betonowych skrzydeł husar-
skich, a pomiędzy nimi umieszczono syl-
wetki trzech szarżujących na koniach ka-
walerzystów. Wszystko posadowione jest 
na betonowym postumencie, w  środku 
którego będzie się palić znicz. Bryłę i całą 
kompozycję zaprojektowali: architekt To-
masz Dudek oraz grafik Konrad Głuchow-
ski. Autorami sylwetek kawalerzystów są 
rzeźbiarze: Artur Wochniak i  Tomasz Ra-
dziewicz.

Oficjalne obchody 102. rocznicy Bi-
twy pod Komarowem rozpocznie trady-
cyjny capstrzyk kawaleryjski na koma-
rowskim cmentarzy oraz oddanie hono-
rów i  złożenie kwiatów na mogile pole-
głych kawalerzystów (sobota 27 sierpnia, 
godz. 17.30). Zostanie także odprawiona 
msza za poległych w  bitwie pod Koma-
rowem w  kościele parafialnym w  Koma-
rowie (sobota, 27 sierpnia, godz. 18.00). 

Po zachodzie słońca o godz. 20.00 odbę-
dzie się koncert patriotyczny  w wykona-
niu Reprezentacyjnego Artystycznego 
Zespołu Wojska Polskiego (Wolica Śnia-
tycka przy Pomniku).

Głównym dniem uroczystości jest 
niedziela 28 sierpnia, kiedy to na polach 
Wolicy Rniatyckiej, na wzgórzu 255, o któ-
re toczyły się boje w 1920 roku, odbędą 
się obchody 102. rocznicy wielkiej bitwy 
kawaleryjskiej.

W samo południe zostanie odprawio-
na polowa msza święta, a  bezpośrednio 
po niej (godz. 13.00) rozpocznie się Świę-
to Kawalerii Polskiej. Najważniejszy punkt 
programu to oczywiście odsłonięcie Po-
mnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej 
- Święto Kawalerii Polskiej, tradycyjna już 
spektakularna inscenizacja epizodów bi-
twy pod Komarowem, a na zakończenie 
pokazy wyszkolenia wojskowego.
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Nowy hejnalistaNowy hejnalista

Ku chwale kawalerii!Ku chwale kawalerii!

Zamość ma nowego hejnali-
stę. Jest nim Konrad Zając, 
uczeń czwartej klasy szko-

ły średniej Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. Karo-
la Szymanowskiego w Zamościu.

Tradycyjnie odgrywany w 
trzy strony świata hejnał zamojski 
to oczywiście tradycja. Hejnał wy-
brzmiewa w sezonie każdego dnia 
o godzinie w samo południe.

Rola hejnalisty zamojskiego 
to nie lada wyzwanie. Trzeba ka-
żdego dnia pokonywać schody, 
które prowadzą na szczyt wieży 

ratuszowej oraz pięknie grać na 
trąbce. Dotychczas Zamość miał 
wspaniałych hejnalistów, byli ni-
mi Kazimierz Szady oraz Krzysz-
tof Wiatrzyk. Hejnaliści grali hej-
nał z wieży ratusza już ponad 20 
lat i każdego dnia pozdrawiali tu-
rystów zebranych na Rynku Wiel-
kim oraz na Rynku Solnym ma-
chając serdecznie po każdym ode-
granym hejnale. Byli obecni także 
przy wielu uroczystościach miej-
skich i dumnie promowali nasze 
miasto. 

W tym roku zamojski magi-
strat podpisał umowę z nowym 

hejnalistą. Jest nim Konrad Zając, 
uczeń czwartej klasy szkoły śred-
niej Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I i II stopnia im. Karola Szyma-
nowskiego w Zamościu.

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!

„Stary Szpital” otrzymał środki na fotowoltaikę i pompy ciepła„Stary Szpital” otrzymał środki na fotowoltaikę i pompy ciepła

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
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Padwa przygotowuje się Padwa przygotowuje się 
do wymagającego sezonudo wymagającego sezonu

Rytmy latino w ParkuRytmy latino w Parku

poSĘPna rodzina w ZOOpoSĘPna rodzina w ZOO

Wkroczyli do Szczebrzeszyna - 78. rocznica wydarzeń z lipca ‘44Wkroczyli do Szczebrzeszyna - 78. rocznica wydarzeń z lipca ‘44

Możemy zaczynać odliczanie do inauguracji 
rozgrywek! ZPRP opublikował właśnie ter-
minarz Ligi Centralnej – sezon 2022/2023. 

W pierwszej kolejce, zaplanowanej na 17-18 wrze-
śnia, Padwa zmierzy się na zamojskim parkiecie z MKS 
Wieluń! 

Tydzień później (24-25.09) zawodnicy Padwy wy-
bierają się do Sosnowca, a w trzeciej serii gier (01-
02.10) zmierzą się w hali OSiR ze Śląskiem Wrocław. 

Pierwsza runda rozgrywek potrwa do 28-29 
stycznia przyszłego roku.

Tydzień później (04-05.02) rozpoczną się rewan-
że, a ostania seria gier została zaplanowana na 20-21 
maja 2023 r. 

Co ciekawe, zamojską drużyna zakończy starciem 
z Warmią Energą Olsztyn, z którą rozpoczynała rywa-
lizację w poprzednim sezonie.

W tym sezonie, w gronie czternastu ekip jest 
spadkowicz z PGNIG Superligi – Handball Stal Mielec 
oraz dwóch beniaminków: Grot Blachy – Pruszyński 
Anilana Łódź i Olimpia MEDEX Piekary Śląskie.

Z ekipą podkarpacką Padwa zagra w 6 kolejce 
(29-30.10) na wyjeździe, tydzień później do Zamościa 
zawitają łodzianie, a w 11 kolejce (10.12) będą podej-
mować u siebie zespół z Piekar Śląskich. 

- Gdy pojawia się terminarz ligi, to zawsze jest to 
taki punkt zwrotny. Myśli się już o pierwszym meczu, 
liczy dni i czeka. Cieszymy się, że zaczynamy meczem 
domowym, bo rok temu musieliśmy na to długo cze-
kać. Przed nami jeszcze ciężkie treningi, ale tak mu-
si być. Mamy takich niesamowitych kibiców, że warto 
dla nich wylewać litry potu – podkreślają żółto-czer-
woni, którzy za parę dni ruszają pełną parą z przygo-
towaniami do sezonu 

Terminarz I rundy Ligi Centralnej.

• MKS Wieluń (17/18.09)
• Zagłębie Handball Team Sosnowiec 

(24/25.09.2022)
• Śląsk Wrocław Handball (1/2.10.2022)
• MKS Nielba Wągrowiec (8.10.2022)
• KPR Legionowo (22/23.10.2022)
• Handball Stal Mielec (29/30.10.2022)
• GROT - Blachy Pruszyński Anilana Łódź 

(5.11.2022)
• Orlen Upstream SRS Przemyśl (19/20.11.2022)
• KS Stal Gorzów Wielkopolski (27/28.11.2022)
• KS AZS-AWF Biała Podlaska  (3/4.12.2022) 
• MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie (10.12.2022) 
• KPR Autoinwest Żukowo (17/18.12.2022)
• Warmia Energa Olsztyn (28/29.01.2023)

Zamojski ratusz zaprasza ponownie na „Po-
tańcówkę w  parku”, która odbędzie się 
już w najbliższą sobotę, 6 sierpnia o godz. 

16:00 w Parku Miejskim (przy Parkowa Caffe).

Ubiegłotygodniowa impreza została odwoła-
na i przeniesiona właśnie na 6 sierpnia ze wzglę-
du na prognozowane intensywne opady. Aby 
nie chłodzić atmosfery deszczem, zdecydowano 
o przesunięciu terminu zabawy o tydzień.

Poprzednia potańcówka, pierwsza w  tym 
sezonie wakacyjnym została zorganizowana 16 
lipca. Wszyscy bawili się świetnie. Tak samo bę-
dzie na pewno na sobotniej potańcówce. Lo-
lek Orkiestra zabierze Was w podróż, tym razem 
w rytmach latino. Dobra zabawa gwarantowana! 
Wstęp wolny!

Dodatkowo będzie można obejrzeć wystawę 
zdjęć ze zbiorów Adama Gąsianowskiego.

W czwartek 14 lipca  do 
zamojskiego ogrodu 
zoologicznego przy-

były z Zoo Fontaine we Francji 
cztery sępy płowe – trzy samce 
i jedna samica. Sądząc po kolo-
rze kryzy u nasady szyi można 
wywnioskować, że są to dwa 
młode osobniki i dwa starsze.

U  osobników młodocia-
nych nie występuje kryza, a po-
jedyncze sterczące szare pió-
ra, natomiast u osobników do-
rosłych występuje brązowawa 
kryza.

Nowi lokatorzy wprowa-
dzili się do przestronnej wolie-

ry w której dotychczas mieszkał 
duży ptak drapieżny - orłan.

Zamojski orłan zachowu-
je lekki dystans, jednak nowych 
mieszkańców przyjął ze spoko-
jem.

Fot. Monika Skiba

W niedzielę 24 lipca 2022 r. w 
Szczebrzeszynie odbyły się 
obchody upamiętniające 78. 

rocznicę wkroczenia do miasta oddzia-
łu dowodzonego przez Tadeusza Kun-
cewicza ps. „Podkowa".   Uroczystość 
została dofinansowana przez Urząd do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych.

Obok głównego organizatora, orga-
nizowanych od 2014 r. obchodów – ŚZ-
ŻAK Okręg Zamość, Koła Rejonowego 
ŚZŻAK O/Z w Szczebrzeszynie z Preze-
sem Andrzejem Skibą –   współorgani-
zatorami tegorocznych obchodów rocz-
nicy wyzwolenia Szczebrzeszyna byli: 
Parafia Rzymskokatolicka pod wezwa-
niem Św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, 
2. Lubelska Brygada Obrony Terytorial-
nej, 25. Zamojski Batalion Lekkiej Pie-
choty, 18. Pułk Przeciwlotniczy w Sitań-
cu, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowa-
ny, Burmistrz Szczebrzeszyna, Stowarzy-
szenie Patriotyczny Szczebrzeszyn, Gru-
pa Rekonstrukcji Historycznej „WIR" oraz 
Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Za-
mojszczyzna.

Doroczna uroczystość to upamięt-
nienie rocznicy ważnego dla Szczebrze-
szyna wydarzenia z 26 lipca 1944 r., kie-
dy „Podkowa" na czele swojego oddzia-
łu wkroczył do miasta, umieszczając na 
miejskim ratuszu biało-czerwoną flagę. 
Wydarzenie to zakończyło okres okupa-
cji niemieckiej w tym rejonie. Jest co ro-
ku w efektowny sposób odtwarzane pod-
czas mającej miejsce rekonstrukcji w wy-
konaniu współpracujących ze Związkiem 
Grup Rekonstrukcji Historycznej.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się 
Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, pole-
głych, pomordowanych i żyjących „Pod-
kowiaków" w Kościele parafialnym pw. 
św. Michała w Szczebrzeszynie, którą 
sprawowali wikariusz ks. Łukasz Malec i 
ks. Konrad Zalewski kapelan 25. Zamoj-
skiego Batalionu Lekkiej Piechoty. Opra-
wę Mszy Św. zapewnili harcerze z 10. DH 
„Traperski Krąg" z Suśca. 

Główne uroczystości z ceremonia-
łem wojskowym miały miejsce na Rynku 
Miejskim w Szczebrzeszynie. Tu w imieniu 
organizatorów gości powitał Krzysztof 
Dawid Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK 

w Zwierzyńcu, także członek Stowarzy-
szenia Patriotyczny Szczebrzeszyn. Głos 
zabrali Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławo-
mir Zawiślak, Burmistrz   Szczebrzeszyna 
Henryk Matej i Starosta Zamojski Stani-
sław Grześko. W programie uroczystości 
znalazły się także apel pamięci, salwa ho-
norowa, oraz złożenie kwiatów pod po-
mnikiem „Polski Walczącej" i tablicą upa-
miętniającą „Podkowę" przez przybyłe 
delegacje. Po części oficjalnej odbyła się 
inscenizacja walk o ratusz miejski przygo-
towana przez Grupę Rekonstrukcji Histo-
rycznej „WIR" z Biłgoraja z zaproszonymi 
partnerami. O oprawę muzyczną zadbała 
Orkiestra Dęta „Echo Kniei". 

Dodatkowym wydarzeniem, które 
zostało zorganizowane w ramach tego-
rocznej uroczystości był solowy koncert 
Norberta „Smoły" Smolińskiego Lidera 
zespołu Contra Mundum.

Oficjalne uroczystości poprze-
dził   Rajd imienia Tadeusza Kuncewicza 
"Podkowy". Organizatorami byli Stowa-
rzyszeniem Patriotyczny Szczebrzeszyn 
oraz Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego 
Zamojszczyzny.
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Nauczyciele dyplomowani Społeczniaka w PortugaliiNauczyciele dyplomowani Społeczniaka w Portugalii
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im Unii Eu-
ropejskiej w  Zamościu realizuje projekt „Edukacja 
ustawiczna nauczycieli dyplomowanych” w ramach 
programu Erasmus+.

 Cele szczegółowe projektu to:

 – poznanie innowacyjnych metod nauczania 
realizowanych w szkołach partnerskich,

 – nabycie umiejętności wykorzystywania inno-
wacyjnych technik i narzędzi dydaktycznych 
(inquiry based learning, learning by doing),

 – poznanie metod wychowawczych i  narzędzi 
komunikacji w  środowisku wirtualnym, wy-
korzystywanych w  pracy portugalskich na-
uczycieli,

 – pozyskanie wiedzy na temat edukacji usta-
wicznej nauczycieli w Portugalii. 

Powyższe cele szczegółowe dadzą się uogólnić 
w cel główny projektu: zwiększenie skuteczności i in-
nowacyjności kształcenia realizowanego w  ścisłym 
związku ze zmieniającym się otoczeniem technolo-
gicznym i informacyjnym.

Partnerem projektu jest Agrupamento de Esco-
las de Mangualde oraz Ośrodek Doskolenia Nauczy-
cieli Centro de Formação EduFor. W trakcie ostatnie-
go pobytu, na przełomie czerwca i lipca, 9 nauczycie-
li Społeczniaka mogło poznać specyfikę pracy w por-
tugalskim systemie nauczania. Szczególne wrażenie 
zrobiły:

 – realizacja wielu działań dydaktycznych w gru-
pach międzyprzedmiotowych, przy ścisłej 
współpracy nauczycieli ze sobą,

 – wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi in-
formatycznych i  komunikacyjnych w  pracy 
dydaktycznej,

 – system awansu zawodowego nauczycieli, 
składający się z  10 szczebli, egzaminy pań-
stwowe i  centralna lista zatrudnienia z  moż-
liwością delegowania nauczyciela przez mi-
nisterstwo edukacji do dowolnego miejsca 
w Portugalii,

 – zasady przechodzenia nauczycieli na emery-
turę : po 65 latach i 6 miesiącach, tak samo ko-
biety i mężczyźni,

 – liczba pracowników technicznych i  obsługi 
w szkołach.

Realizacja projektu zakończy się 31 sierpnia 2022 
roku, ale współpraca ze szkołami partnerskimi będzie 
kontynuowana w przyszłości. Już 23 sierpnia 2022 ro-
ku w Zamościu gościć będziemy nauczycieli ze szkoły 
Agrupamento Escolas Fornos de Algodres.

dr Bogusław Klimczuk



SPRZEDAM
Sprzedam M3, mieszkanie z balko-

nem 43,3m2, Os. Zamoyskiego. Tel. 
532 883 161

Mieszkanie 61m2, IV piętro, wyre-
montowane i umeblowane. Tel. 508 

874 307

Mieszkanie 75m2, 3 pokoje, Turkowice 
(gm. Werbkowice). Tel. 511 601 553

Sprzedam mieszkanie, dwa pokoje, 
30m2, ul. Kilińskiego. Tel. 601 796 272.

Sprzedam mieszkanie 62m2, ul. Wy-
szyńskiego, 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

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

WYNAJEM
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 6048

ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie 61m2, IV pię-

tro, wyremontowane i umeblowane 
na mniejsze na parterze lub z winą. Tel. 
508 874 307

Mieszkanie M3 pierwsze piętro + mu-
rowany garaż zamienię na szerego-

wiec za dopłatą lub kupię szeregowiec 
. Tel. 727 736 614125 m2 segment za-
mienię na mieszkanie w bloku. Tel. 660 
448 052

 ( Sprzedam pług dwuskibowy. Tel. 
784 646 234
 ( Koła felga 4 otwory, zimo-
we 185/65 R1486 opony letnie 
225/55R17 97 W. Tel. 517 635 968
 ( Sprzedam zgrabiarkę do sia-
na 7-rzędową, 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 
Meriva. Tel. 790 532 060
 ( Prasa kostka, mała New Holland, 
sprawna technicznie, do siana i 
słomy. 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 ziemnia-
ków, kultywator, obsypnik 3 - rzę-
dowy do ziemniaków, 7-kołową 
przetrząsaczo -zgrabiarkę, kopacz-
kę 1-rzędową, cyrkularkę z silni-
kiem. 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

USŁUGI BUDOWLANE 
TEL.  690 400 599

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
Koncentrator tlenu YUWELL YU-300, 

stan idealny. Do tlenoterapii do-
mowej - zwiększa ilość wdychanego 
tlenu z powietrza; na bezdech senny, 
astmę, tp. Cena 1500 zł do negocjacji. . 
Tel. 606 409 171

Sprzedam kanapę skórzaną, 3-os-
obową z funkcja rozkładanych pod-

nóżków; ciemny brąz. Made in USA, 
cena 2499zł do negocjacji, odbiór w 
Zarzeczu. Tel. 606 409 171

Sprzedam prawie za darmo sprzęt 
wędkarski. Tel. 661 221 400

Skórzana 3-osobowa sofa z funkc-
ją rozkładanych podnóżków, kol-

or- czekolada. Madei in USA, c. 2499 zł 
do negocjacji, odbiór w zarzeczu. Tel. 
606 409 171

4 okna plastikowe, używane 116,5 
143,5, betoniarka50. Tel. 696 

921 505

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

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

INNE
Przyjmę mieszkanie w zamian za 

opiekę u kobiety bezdzietnej. Tel. 605 
049 740

Oddam za darmo dwie pary drzwi 70. 
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

Odstąpię 30 skrzydeł okiennych i 6 
drzwiowych z rozbiórki, 500 zł. Tel. 

84 627 00 61
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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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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 #31, 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 #29/2022: „Upalna środa 
na plaży”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma 

Pani Teresa Marmucka z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można 
odebrać do 8 sierpnia 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 

E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

od 02.08 do 13.08.2022 r.

Wosana 
sok jabłkowy
Wosana
3 litry
cena za 1 litr = 2,00

599
1 szt.

Garnek INOX STOKPOT
Garpol
9 litrów, wysoki
11 litrów - 69995999

1 szt.

Kiełbasa kresowa
Masarnia Sikora999

1 kg

Zeszyt do języka 
polskiego
Hamelin
60 kartek

099
1 szt.

NISKIE CENY


