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1 i  17 września w  Zamościu odbę-
dą się uroczyste obchody związa-
ne z rocznicą napaści hitlerowskich 
Niemiec na  Polskę oraz agresji so-
wieckiej na  nasz kraj. 27 września 
natomiast już po raz 24. obchodzić 
będziemy Dzień Podziemnego Pań-
stwa Polskiego. Do udziału w  uro-
czystościach patriotycznych zapra-
szają:  Prezydent Miasta Zamość, 
Dowódca Garnizonu Zamość, Para-
fia Katedralna pw. Zmartwychwsta-
nia Pańskiego i  św. Tomasza w  Za-
mościu, Światowy Związek Żołnie-
rzy Armii Krajowej Okręg Zamość 
oraz Orkiestra Symfoniczna im. K. 
Namysłowskiego w Zamościu.

1 września w 83. rocznicę wybu-
chu II wojny światowej o  godz. 18.00 
w  Katedrze Zamojskiej zostanie od-
prawiona msza św. w  intencji Ojczy-
zny. Po nabożeństwie, o  godz. 19.00 

na  terenie Zamojskiej Rotundy roz-
pocznie się manifestacja patriotycz-
na. W programie: ceremoniał wojsko-
wy, okolicznościowe wystąpienie pre-
zydenta Zamościa, modlitwa, apel po-
ległych i salwa honorowa, a także zło-
żenie wieńców. Ponadto, o godz. 19.30 
na terenie Rotundy odbędzie się kon-
cert „Requiem” W. A. Mozarta w  wy-
konaniu Orkiestry Symfonicznej im. K. 
Namysłowskiego w  Zamościu. Wstęp 
na wydarzenie jest wolny.

17 września w 83. rocznicę agre-
sji sowieckiej na Polskę o godz. 18.00 
w  Katedrze Zamojskiej odprawiona 
zostanie msza św. w intencji Ojczyzny. 
Tuż po niej (godz. 19.00) na terenie Ro-
tundy Zamojskiej odbędzie się trady-
cyjny ceremoniał wojskowy, wystąpie-
nia okolicznościowe, a także apel po-
ległych, salwa honorowa i  złożenie 
wieńców.

27 września  w  24 lata od usta-
nowienia tego dnia przez Sejm RP 
Dniem Podziemnego Państwa Pol-
skiego, przed Pomnikiem Zamojskie-
go Inspektoratu Armii Krajowej (przy 
ul. Partyzantów), odbędą się uroczy-
stości patriotyczne. Ich Organizato-
rem będzie Światowy Związek Żołnie-
rzy Armii Krajowej – Okręg Zamość.

„Nasze życie   
jest ciągłą walką”  

(Eurypides)
Drodzy,

Pragniemy wyrazić nasze podziękowa-
nie wszystkim Państwu, którzy uczestniczy-
li 21.08.2022r., w  Kościele Parafialnym pod we-
zwaniem Świętego Stanisława Biskupa Mę-
czennika w Wielączy, w Modlitwie Różańcowej 
i  Mszy Świętej Pogrzebowej naszego syna Mi-
chała, celebrowanej przez Księży, Organistów 
i  Ministrantów. Nabożeństwo, które skupiło 
tak wiele osób czujących więź z Michałem i na-
mi – jego rodziną, była dla nas ogromnym du-
chowym wsparciem. Dziękujemy za modlitwę, 
pieśni oraz wzruszającą homilię, będącą wspo-
mnieniem i  pożegnaniem naszego Syna. Dzię-
kujemy Bogu, że Michał na  swej drodze życia 
spotkał tak wielu wspaniałych opiekunów, asy-
stentów, nauczycieli, lekarzy i ludzi dobrej woli.

Rodzicielskie podziękowanie przekazujemy 
Dyrekcji i  Zarządowi Stowarzyszenia „Krok za 
Krokiem” w  Zamościu, Kierownictwu i  pracow-
nikom Środowiskowego Domu Samopomocy 

„Krok Dalej”, Centrum Aktywizacji Osób Niepeł-
nosprawnych w  Białobrzegach  oraz  uczestni-
kom Komunikacji Wspomagającej AAC . Dzię-
kujemy Opiekunom, Asystentom za trud, troskę 
i opiekę. Ośrodek przez wiele lat był dla Micha-
ła szkołą, domem, miejscem poznawania świa-
ta i ulubionych spotkań z przyjaciółmi. Był tam 
otoczony życzliwością, nieocenioną dobrocią, 
zrozumieniem i  pomocą w  walce z  przeciwno-
ściami, które życie postawiło na jego drodze. To 
dzięki Państwu, nasz, niekiedy uparty i ciekawy 
świata, kochający ludzi syn, uśmiechał się i reali-
zował marzenia. Dziękujemy Przyjaciołom i ich 
Rodzicom, z którymi Michał przez wiele lat dzie-
lił radość, zabawę i trudy.

Dziękujemy Rodzinie na  której pomoc mo-
gliśmy zawsze liczyć. Dziękujemy sąsiadom 
i znajomym za wsparcie, za modlitwę.

Słowa podziękowania kierujemy do Wszyst-
kich Przyjaciół Rodziny, Przyjaciół z naszych 

miejsc pracy, do Władz Oświatowych Zamo-
ścia, do współpracowników dawnych i dzisiej-
szych z  I  Społecznego Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Unii Europejskiej w Zamościu, I Liceum 
Ogólnokształcącego im J. Zamoyskiego w  Za-
mościu oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawo-
wych nr 2 – „Mechanik” w Zamościu .

Z całego serca dziękujemy naszym uczniom, 
z  którymi los nas splótł w  różnych szkołach 
na  przestrzeni kilkudziesięciu lat nauki - za 
obecność, modlitwę, za pamięć, za pieśni, za 
śpiew podczas Mszy Pogrzebowej, za pożegnal-
ny głos trąbki…

Ogromnie doceniamy ofiarowanie datków 
na rzecz Stowarzyszenia Krok za Krokiem - Dom 
Rodzinny, wielkie marzenie Michała o  domu 
dla młodzieży z niepełnosprawnościami, domu, 
w którym miał wkrótce zamieszkać. 

Michał pozostanie w naszych sercach 
i wspomnieniach,  

a dobry Bóg da mu życie wieczne.

Rodzeństwo: Paweł i Ania,  
oraz rodzice Maria i Kazimierz Bubiłek
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Patriotyczny wrzesieńPatriotyczny wrzesień

Romantyczna lektura dla wszystkichRomantyczna lektura dla wszystkich

Ekspresówka coraz bliżejEkspresówka coraz bliżej

3 września w  całej Polsce odbę-
dzie się kolejna edycja ak-
cji pn. "Narodowe Czyta-

nie". W tym roku - Roku Roman-
tyzmu Polskiego, jak powszech-
nie wiadomo, lekturą Narodowe-
go Czytania są Ballady i Romanse 
Adama Mickiewicza w  dwusetną 
rocznicę ich wydania. 

Zamojską odsłonę "Narodowe-
go Czytania" organizuje tradycyj-
nie Książnica Zamojska im. Stanisła-
wa Kostki Zamoyskiego, we współ-
pracy z  Kuratorium Oświaty w  Lu-
blinie - Delegatura w Zamościu. Wy-

darzenie odbędzie się 3 wrze-
śnia (sobota) na  Ryn-

ku Wodnym w  Za-
mościu. Start godz. 

10.00.

Jak informują or-
ganizatorzy - zaprosze-

nie do  Czytania przyjęli par-
lamentarzyści, samorządowcy, 
pracownicy instytucji kultury 
i  innych instytucji współpra-
cujących z biblioteką, pracow-

nicy oświaty, uczniowie, czy-
telnicy, sympatycy i przyjacie-

le biblioteki.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i  Autostrad wybrała najkorzyst-
niejsze oferty w przetargach na za-

projektowanie i  budowę trzech odcin-
ków drogi ekspresowej S17 między Zamo-
ściem a Hrebennem, o łącznej długości ok. 
48,5 km.

Przetargi zostały ogłoszone w  grudniu 
2021 roku. Termin składania ofert został wy-
dłużony ze względu na  wojnę w  Ukrainie, 
mającą ogromne przełożenie na  rynek za-
mówień publicznych. Pozwoliło to na  dłuż-
szą obserwację sytuacji na  rynku budowla-
nym i  lepsze skalkulowanie ofert przez wy-
konawców.

W sumie na trzy ogłoszone postępowa-
nia wpłynęło 26 ofert. Dla odcinków Zamość 
Wschód - Zamość Południe (ok. 12,5 km) oraz 
Tomaszów Lubelski - Hrebenne (17,5 km) wy-
brane zostały oferty firmy Budimex, których 
wartość wynosi odpowiednio ok. 440,6 mln 
zł i  ok. 598,2 mln zł. W  przypadku odcinka 
Zamość Południe - Tomaszów Lubelski (ok. 
18,5 km) najkorzystniejszą ofertę, opiewają-
cą na ok. 822,4 mln zł, złożyła firma Kolin İnşa-
at Turizm Sanayi Ve Ticaret. Wybrane oferty 
mieszczą się w szacunkach kosztorysowych. 
Budżet na realizację trzech odcinków S17 wy-
nosił ok. 1,95 mld zł, a suma z wybranych ofert 
to ok. 1,86 mld zł.

Na ocenę ofert wpływ miała cena (60 
proc.) oraz kryteria pozacenowe (40 proc.), 
czyli przedłużenie okresu gwarancji jakości 
na ekrany akustyczne wraz z ich posadowie-
niem, instalacje zasilające i konstrukcje wspo-
rcze (30 proc.) oraz termin realizacji kontrak-
tu (10 proc.).

Pozostali oferenci mają 10 dni na złoże-
nie odwołań. Jeśli ich nie będzie, dokumen-
tacja przetargowa trafi do standardowej kon-
troli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
Po jej zakończeniu i  przedstawieniu gwa-
rancji należytego wykonania umowy, GDD-
KiA będzie mogła podpisać kontrakty z wy-
konawcami, co planowane jest w IV kwarta-
le tego roku.

Zakres inwestycji obejmuje budowę dro-
gi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym 
(dwa pasy ruchu w  obu kierunkach z  pasa-
mi awaryjnymi). Wybudowane zostaną tak-
że obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ru-
chu lokalnego. Droga zostanie wyposażona 
w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego oraz ochrony środowiska. Przebudo-
wane i rozbudowane zostaną kolidujące dro-
gi poprzeczne, a  także infrastruktura tech-
niczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne.

Zamość Wschód - Zamość Południe

Odcinek rozpocznie się węzłem Zamość 
Wschód, który będzie wybudowany na prze-

cięciu z drogą krajową nr 74, w okolicach miej-
scowości Jarosławiec. Trasa przebiegać bę-
dzie na  wschód od obecnej drogi krajowej 
nr 17, ominie Barchaczów oraz Łabunie i za-
kończy się węzłem Zamość Południe w oko-
licach Wólki Łabuńskiej, na  skrzyżowaniu 
z drogą prowadzącą w kierunku miejscowo-
ści Tyszowce. W ramach inwestycji rozbudo-
wany będzie także fragment DK74 od Zamo-
ścia do Miączyna o długości ok. 4 km.

Zamość Południe - Tomaszów Lubelski

Przebiegać będzie wzdłuż obecnej drogi 
krajowej nr 17 po jej wschodniej stronie. Za 
węzłem Zamość Południe nowa trasa omi-
nie las w  Księżostanach, a  następnie zbliży 
się do  DK17. W  ramach inwestycji powsta-
nie m.in. węzeł Tarnawatka na  skrzyżowa-
niu z drogą prowadzącą w kierunku Łaszczo-
wa, a także para Miejsc Obsługi Podróżnych 
Krynice. Za Tarnawatką trasa przebiegać bę-
dzie w korytarzu obecnej DK17 i zakończy się 
w  okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej, gdzie 
połączy się obwodnicą Tomaszowa Lubel-
skiego, która jest w eksploatacji (udostępnio-
na została pierwsza nitka, trwa budowa dru-
giej).

Tomaszów Lubelski - Hrebenne

Rozpoczyna się za węzłem Tomaszów 
Lubelski Południe, gdzie trasa przecina obec-
ną drogę krajową i przebiega po jej zachod-
niej stronie. Omija Lubyczę Królewską i dalej 
przebiega w korytarzu obecnej DK17. Zakoń-
czenie odcinka zaplanowano na  włączeniu 
do istniejącej obwodnicy Hrebennego.

Pozostałe odcinki pomiędzy Piaskami 
i Zamościem

Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski 
- Hrebenne jest elementem ciągu drogowe-
go S17 Warszawa - Lublin - Zamość - Toma-
szów Lubelski - Hrebenne (granica państwa), 
który zlokalizowany jest w sieci dróg między-
narodowych i oznaczony jako E372. Trasa li-
czyć będzie ok. 124 km i powstanie w ramach 
Programu Budowy Dróg Krajowych i  Au-
tostrad na  lata 2014 - 2023 (z  perspektywą 
do 2025 r.).

"W  tym roku planujemy ogłoszenie prze-
targów na wyłonienie wykonawców trzech ko-
lejnych jej odcinków: Piaski - Łopiennik (ok. 16,5 
km), Krasnystaw - Izbica (ok. 19 km), Izbica - Za-
mość Sitaniec (ok. 10 km). Z kolei dla odcinków 
Łopiennik - Krasnystaw (ok. 9,5 km) i Zamość Si-
taniec - Zamość Wschód (ok. 12 km) na począt-
ku tego roku złożyliśmy wnioski do Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyda-
nie decyzji środowiskowej. Wkrótce, w ramach 
tej procedury odbędą się konsultacje społeczne, 
które przeprowadzi RDOŚ" - zapowiada GDD-
KiA.
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Twierdza rozrasta sięTwierdza rozrasta się

Otwierajcie szeroko wrota, bo już skończona w polu robotaOtwierajcie szeroko wrota, bo już skończona w polu robota

W  niedzielę 21 sierpnia w  Mią-
czynie odbyły się Dożynki Po-
wiatowo-Gminne pod Patro-

natem Narodowym Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ho-
norowy Patronat nad uroczystością ob-
jęli: Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
Henryk Kowalczyk, Wojewoda Lubel-
ski Lech Sprawka oraz Marszałek Wo-
jewództwa Lubelskiego Jarosław Sta-
wiarski. Gospodarzami tegoroczne-
go święta plonów byli Starosta Zamoj-
ski Stanisław Grześko oraz Wójt Gminy 
Miączyn Ryszard Borowski.

Uroczystość rozpoczęła się koro-
wodem wieńców dożynkowych, któ-
ry prowadzili  Starosta Zamojski Stani-
sław Grześko, Wójt Gminy Miączyn Ry-
szard Borowski oraz starostowie doży-
nek  Piotr Siostrzankowski i  Natalia Niec-
karz – Mic, przy akompaniamencie Orkie-
stry Dętej z Grabowca pod batutą Toma-
sza Mazurka.

Po tradycyjnym orszaku, gospodarze 
dożynek przywitali zgromadzonych go-
ści. Jako pierwsi głos zabrali: Starosta Za-
mojski Stanisław Grześko oraz Wójt Gmi-
ny Miączyn Ryszard Borowski. Odczy-
tane zostały również listy, m.in. od: An-

drzeja Dudy Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, Mateusza Morawieckiego 
Prezesa Rady Ministrów, Elżbiety Witek 
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Lecha Sprawki Wojewody Lubel-
skiego, Krzysztofa Hetmana Posła do Par-
lamentu Europejskiego, Jerzego Chruści-
kowskiego Przewodniczącego Senackiej 
Komisji Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, Wie-
sława Orzędowskiego Dyrektora Lubel-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w  Końskowoli, Tomasza Zielińskiego Po-
sła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Te-
resy Hałas Poseł na  Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej, Zbigniewa Kuźmiuka Posła 
do  Parlamentu Europejskiego, Grzego-
rza Grzywaczewskiego Prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Rolnicy z terenu powiatu zamojskie-
go, którzy zasłużyli na szczególne wyróż-
nienie, zostali uhonorowani odznacze-
niami „Zasłużony dla Rolnictwa”. Odzna-
czenia są  nadawane przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z  jego własnej ini-
cjatywy lub na wniosek, m.in. organu jed-
nostki samorządu terytorialnego. Odzna-
ka ta może być nadana osobom fizycz-
nym, również cudzoziemcom, za osią-
gnięcia w  dziedzinie rolnictwa, rozwoju 

wsi i  rynków rolnych. Na wniosek Staro-
sty Zamojskiego Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi nadał honorowe odznaki 23 wy-
różniającym się rolnikom z terenu powia-
tu zamojskiego. Odznaczenia wręczy-
li: Radny Sejmiku Wojewódzkiego - Dy-
rektor Lubelskiego Oddziału Agencji Re-
strukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa 
Krzysztof Gałaszkiewicz, Starosta Zamoj-
ski Stanisław Grześko oraz Wójt Gminy 
Miączyn Ryszard Borowski. Państwową 
odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”. Od-
znaczeni zostali: Grażyna DYBIOCH, zam. 
Adamów, gm. Adamów; Robert SZPY-
RA, zam. Feliksówka, gm. Adamów; Elż-
bieta CZATA, zam. Grabowiec-Góra, gm. 
Grabowiec; Piotr KARCZMARCZYK, zam. 
Tuczępy, gm. Grabowiec; Krzysztof MA-
ZUR, zam. Komarów Wieś, gm. Komarów 
Osada; Leszek ŚWIERSZCZ, zam. Zubowi-
ce, gm. Komarów Osada; Andrzej PISKOR, 
zam. Majdan Wielki, gm. Krasnobród; Da-
riusz MUZYCZKA, zam. Kotlice, gm. Mią-
czyn; Tomasz SAGAN, zam. Niewirków, 
gm. Miączyn; Krzysztof BANASZCZUK, 
zam. Gruszka Duża Kolonia, gm. Nielisz; 
Sławomir JEZIERSKI, zam. Radecznica, 
gm. Radecznica; Roman WIKTOR, zam. 
Latyczyn, gm. Radecznica; Jerzy CZADY, 
zam. Stanisławka, gm. Sitno; Michał MAR-

SZAŁ, zam. Janówka, gm. Sitno; Witold JA-
ROSZ, zam. Huszczka Duża, gm. Skierbie-
szów; Roman WOJTASIUK, zam. Podwy-
sokie, gm. Skierbieszów; Sławomir BUJ-
NOWSKI, zam. Majdan Sitaniecki, gm. Sta-
ry Zamość; Szczepan PŁATEK, zam. Cho-
męciska Duże, gm. Stary Zamość; Kata-
rzyna KOŚCIK, zam. Źrebce, gm. Sułów; 
Zbigniew SANTUS, zam. Kitów, gm. Su-
łów; Jarosław CIURYSEK, zam. Bortatycze, 
gm. Zamość; Robert MACHOWSKI, zam. 
Łapiguz, gm. Zamość; Jacek SOBCZYŃ-
SKI, zam. Bortatycze, gm. Zamość.

Uroczystą Mszę Świętą dziękczyn-
ną za rolników odprawili:  ksiądz Marek 
Barszczowski – Dziekan Dekanatu Grabo-
wiec,  ksiądz Piotr Szeptuch - Proboszcz 
Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Mią-
czynie, ksiądz Karol Bryła Proboszcz Pa-
rafii pod wezwaniem Przemienienia Pań-
skiego w  Horyszowie oraz  ksiądz Józef 
Bednarski - Diecezjalny Duszpasterz Rol-
ników. O oprawę muzyczną Mszy Świętej 
zadbali:  Orkiestra Dęta z  Grabowca oraz 
Chór Petrus z Miączyna.

Podczas trwania dożynek, odbyła się 
VII edycja konkursu kulinarnego dla Kół 
Gospodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regio-

nów”. Konkurs ten jest wyjątkową oka-
zją do  prezentacji różnorodności trady-
cji wszystkich regionów Polski. Przebie-
gał w III etapach. Do I etapu zgłosiło się 7 
Kół Gospodyń Wiejskich, które konkuro-
wały ze sobą w kulinarnych zmaganiach. 
Komisja Konkursowa oceniła propozycje 
dań konkursowych i tym samym wyłoni-
ła 3 najlepszych uczestników konkursu:

I miejsce KGW ,,Sadowianki’’ w Sadach
II miejsce KGW ,,Kobiety Aktywne’’ Skier-
bieszów
III miejsce KGW Turzyniec

W  trakcie dożynek został również 
rozstrzygnięty konkurs na  wieniec do-
żynkowy, który odbywał się w dwóch ka-
tegoriach: wieńca tradycyjnego i wieńca 
współczesnego. Po dokonaniu wyboru 
przez Komisję Konkursową delegacjom 
za pierwsze 3 miejsca, zostały wręczone 
dyplomy i nagrody.

Laureaci konkursu:

W kategorii "wieniec tradycyjny”

I miejsce -  Koło Gospodyń Wiejskich Ja-
rosławiec Centrum
II miejsce   -  Sołectwo Gdeszyn i  Sołec-
two Gdeszyn Kolonia
III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich 
Mocówka

W kategorii "wieniec współczesny”

I  miejsce –  Sołectwo Kotlice i  Sołectwo 
Kolonia Kotlice
II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Zie-
lone i Ochotnicza Straż Pożarna Zielone
III miejsce – Sołectwo Zawalów

Wieńce, które otrzymały I  miejsce 
w  kategorii wieńca tradycyjnego i  współ-
czesnego, będą reprezentować Powiat Za-
mojski na Dożynkach Wojewódzkich, które 
odbędą się 11 września w Radawcu Dużym.

Część biesiadną dożynek uboga-
ciły występy artystyczne Orkiestry Dę-
tej z  Grabowca, zespołu Lolek Orkiestra, 
Chóru Petrus, zespołu Wołyńskie Słowi-
ki. Na zakończenie odbył się koncert ze-
społu "Piersi".

Trwa rozbudowa Galerii Twierdza 
– na północno-zachodniej części 
działki powstaje park handlowy 

o powierzchni blisko 4 200 mkw. Już 
wkrótce mieszkańcy Zamościa będą 
mogli zrobić w nim zakupy w salonach 
Sinsay, KiK, JYSK oraz Action. Dla wy-
gody klientów do użytku oddane zo-
staną dodatkowe miejsca parkingo-
we. Otwarcie nowego parku handlo-
wego zaplanowano na czwarty kwar-
tał 2022 roku. 

Zamojska Galeria Twierdza to ro-
dzinne centrum handlowe, w którym 
obecnych jest ponad 90 sklepów po-
pularnych marek z modą damską, mę-
ską i dziecięcą, lokali obuwniczych oraz 
punktów usługowych. Na terenie cen-
trum znajduje się też największy w re-
gionie sklep z elektroniką MediaMarkt 
oraz market spożyw      czy Intermarché.

Jeszcze w tym roku klienci Gale-
rii Twierdza będą mogli robić zaku-
py w nowych lokalach, które otwo-

rzą się w powstającym właśnie par-
ku handlowym. Z powiększonej ofer-
ty Sinsay ucieszą się w szczególności 
przedstawiciele generacji Z. Oprócz 
asortymentu dla nastolatek i młodych 
kobiet, w sklepie będą też dostępne 
działy dla mężczyzn i dzieci. Modę w 
atrakcyjnych cenach zaoferuje rów-
nież sieć KiK, która oprócz ubrań po-
siada w swoim asortymencie artyku-
ły gospodarstwa domowego oraz ak-
cesoria wyposażenia wnętrz. Po meble 
do domu i ogrodu, tekstylia oraz ele-
menty dekoracyjne mieszkańcy Zamo-
ścia i okolic będą mogli wybrać się do 
sklepu JYSK. W budowanym właśnie 
parku handlowym zamojski debiut bę-
dzie miała też marka Action – między-
narodowa sieć sklepów niespożyw-
czych. Sklep zaoferuje bogaty asorty-
ment produktów codziennego użytku 
w przystępnych cenach, w kategoriach 
takich jak: dekoracje, zabawki i rozryw-
ka, hobby, DIY, artykuły gospodarstwa 
domowego, ogród czy sport.

– Galeria Twierdza Zamość to naj-
większe centrum handlowe w regionie, 
które od lat cieszy się dużym zaintereso-
waniem klientów. Wychodząc naprzeciw 
ich oczekiwaniom, zdecydowaliśmy roz-
budować nasze centrum o park handlo-
wy i do szerokiej oferty modowej, akce-
soriów oraz wyposażenia wnętrz, dodać 
kolejne sklepy. Cieszę się, że jeszcze przed 
świętami Bożego Narodzenia klienci Ga-
lerii Twierdza będą mogli skorzystać z roz-
budowanej, kompleksowej oferty zna-
nych i lubianych marek. Mam nadzieję, że 
nowe sklepy szybko zyskają grono stałych 
klientów wśród mieszkańców Zamościa i 
okolic – podsumowuje Joanna Wyro-
stek, dyrektor Galerii Twierdza.

Galeria Twierdza w Zamościu to 
blisko 24 tys. mkw. powierzchni han-
dlowej. W centrum znajdują się skle-
py popularnych marek w tym: H&M, 
Reserved, New Yorker, Deichmann, 
CCC, Douglas, Smyk, Cropp, House, 
Empik, Sizeer, 50 style, Martes Sport, 
Rossmann, home&you i wiele innych.

Retail Park - wizualizacja

Fot. Starostwo Powiatowe w Zamościu
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Uwaga! Nowy adres redakcji i biura ogłoszeń Nowy Rynek 27 piętro 2 (nad Zielonym Koszykiem) Zapraszamy!

Z Erasmusem poznaję Europę!Z Erasmusem poznaję Europę!
Z inicjatywy Pani Dyrektor Ewy Proboli i przy 
wsparciu Wójta Gminy Tomaszów Lubelski Pa-
ni Marzeny Czubaj-Gancarz Szkoła Podstawo-
wa w Pasiekach zrealizowała dwuletni projekt 
współpracy między szkołami z  Włoch, Bułga-
rii, Słowacji i  Turcji w  ramach programu Era-
smus+.

Głównym celem projektu było promo-
wanie wśród młodych ludzi nauki przed-
miotów ścisłych, technicznych, inżynieryj-
nych i matematycznych, a także kształcenie 
w uczniach przedsiębiorczości i innowacyj-
ności oraz umiejętności w zakresie interdy-
scyplinarności wiedzy w  celu rozwiązywa-
nia problemów. Wszystkie działania w  ra-
mach projektu były całkowicie skoncentro-
wane na astronomii i STEM. 

W ramach projektu zrealizowano lokal-
ne działania projektowe dla uczniów klas 
4-8 oraz dwa 5-dniowe wyjazdy o  charak-
terze edukacyjnym do  Bułgarii i  Słowacji. 
Z  uwagi na  pandemię Covid 19 pozostałe 
mobilności zostały zrealizowane wirtualnie. 
Ten rodzaj realizacji mobilności udoskonalił  
uczniowskie kompetencje cyfrowe. 

Językiem projektowym był język angiel-
ski.

Koordynatorem projektu była pani Ma-
ria Dworzycka. Nauczycielem wspierającym 
realizację projektu była pani Aleksandra Pi-
tura Dobek. 

Do lokalnych działań projektowych zali-
czyć trzeba: 

• Organizacja Erasmus Days, czy-
li szereg aktywności podejmowa-
nych przez uczniów zaangażowa-
nych w projekt i nauczycieli koor-
dynatorów w  celu promocji pro-
gramu Erasmus+

• Utworzenie kącika robotów zro-
bionych z materiałów przeznaczo-
nych do recyklingu

• Organizacja warsztatów z roboty-
ki i  programowania, które stano-
wiły świetną okazję do  poznania 
podstaw programowania i  two-
rzenia prostych robotów

• Tworzenie przez uczniów prze-
strzennych Układów Słonecznych 
w ramach rekrutacji do mobilności

• Założenie i  prowadzenie strony 
projektu na  portalu społeczno-
ściowym Facebook

• Organizacja warsztatów fizyczno-
-chemicznych połączonych z  po-
kazami

• Promocja i  upowszechnianie sa-
mego projektu oraz jego rezulta-
tów.

Rezultatami zaś projektu są: większe za-
interesowanie uczniów naukami ścisłymi 
(w  tym astronomią), zwiększenie poczucia 
własnej wartości i  pewności siebie, zwięk-
szenie świadomości kulturowej wybranych 
krajów europejskich, wzrost świadomości 
uczniów potrzeby uczenia się przez całe ży-
cie, nawiązanie partnerstwa z  instytucjami 
edukacyjnymi krajów partnerskich oraz roz-
winięcie kompetencji miękkich u  uczniów 
i nauczycieli w zakresie sprawnej komunika-
cji. W ramach działań zwiększających trwa-
łość osiągniętych rezultatów uczniowie by-
li angażowani w proces upowszechniania. 

Realizacja projektu w  znaczący spo-
sób przyczyniła się do  poprawy jakości 
pracy placówki (wyższe wyniki egzaminu 
ósmoklasisty z  języka angielskiego) oraz 
wpłynęła na  jej konkurencyjność poprzez 
uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej.

Z  całą pewnością nie będzie to ostat-
ni projekt z  programu Erasmus+, który bę-
dzie realizowany w  Szkole Podstawowej 
w Pasiekach. Wszystko to z myślą o rozwo-
ju uczniów i doskonaleniu pracy nauczycieli. 



10. jubileuszowa edycja Zamoj-
skiego Festiwalu Filmowego 
„Spotkania z historią” za nami. 
Laureatem nagrody „Zamość 
– Perła Renesansu” w katego-
rii najlepszy film dokumental-
ny został obraz „Drobny, kru-
chy człowiek” w reżyserii Be-
aty Hyży-Czołpińskiej. W kate-
gorii reportaż filmowy nagro-
dę „Zamość – Perła Renesan-
su” otrzymała produkcja „War-
choły” autorstwa Sławomira 
Koehlera. Najlepszym serialem 
dokumentalnym nagrodzonym 
statuetką „Zamość-Perła Rene-
sansu” okazał się film „Eksper-
tyza. Katastrofa kolejowa pod 
Otłoczynem” w reżyserii Piotra 
Litki. Nagrody „Zamość - Perła 
Renesansu” wręczono także 
w kategoriach: najlepsze zdję-
cia i najlepszy montaż. Laure-
atem został Rafał Kołodziejczyk 
za montaż filmu „Smorawiń-
ski”, reż. Magdalena i Rafał Ko-
łodziejczykowie oraz Tomasz 
Grabowski za zdjęcia do filmu 

„Autor nieznany, reż. Wiesław 
Paluch. Nagrody przyznało jury 
w składzie: Paweł Woldan, Sta-
nisław Królak, Zbigniew Żmi-
grodzki, Rafał Bryll.

Festiwalowa publiczność 
za najlepszy film 10. „Spotkań 
z historią” uznała dokument 
„Pan Kleks. Wojna i Miłość”, reż. 
Władysław Jurków. Decyzją or-
ganizatorów Grand Prix za wybit-
ne zasługi dla polskiej kinemato-
grafii historycznej odebrał opera-
tor filmowy – Andrzej Adamczak.

Jury postanowiło przyznać 
nagrody dodatkowe. W katego-
rii najlepszy film dokumentalny 
przyznano pięć równorzędnych 
nagród dla filmów: „Pan Kleks. 
Wojna i Miłość’, reż. Władysław 
Jurków, „Albumy z Wojtkuszek”, 
reż. Andrzej Ciecierski, „Miasto z 
piasków i serc. Stalowa Wola”, reż. 
Tadeusz Arciuch, „VI Brygada Pani 
Komendant”, reż. Wojciech Króli-
kowski, „Emanuel Schlechter. 
Szlagworty niezapomniane’, reż. 
Jerzy Oleszkowicz, Leszek Sta-
roń. W kategorii najlepszy repor-
taż filmowy nagrodzono: „Tynne 
– Termopile Kresów’, reż. Leszek 
Wiśniewski. Jury przyznało tak-
że dwie równorzędne nagrody w 
kategorii najlepszy serial fabular-
ny: „Stulecie Winnych (odc.27)”, 
reż. Piotr Śliskowski oraz „Polscy 
Wizjonerzy, odc. 3. Wieleżyński 
– alchemik ze Lwowa”, reż. Ma-
riusz Bonaszewski. Dwie dodat-
kowe równorzędne nagrody zo-
stały przyznane w kategorii: naj-
lepszy montaż. Otrzymali je: Ta-
deusz Kłeczek za montaż filmu 
„Emanuel Schlechter. Szlagworty 
niezapomniane”, reż. Jerzy Olesz-

kowicz, Leszek Staroń oraz Ma-
rek Domowicz za film „Pan Kleks. 
Wojna i Miłość”, reż. Władysław 
Jurków. W kategorii najlepsze 
zdjęcia nagrodzeni zostali: Ro-
muald Lewandowski i Paweł Dyl-
lus za zdjęcia do filmu „Pan Kleks. 
Wojna i Miłość”, reż. Władysław 
Jurków oraz Sławomir Chudowski 
za zdjęcia do filmu „Górny Śląsk. 
Fotopanorama”, reż. Krzysztof 
Glondys.

Organizatorami 10. Zamoj-
skiego Festiwalu Filmowego 
„Spotkania z historią” są Centrum 
Kultury Filmowej "Stylowy" w Za-
mościu, Miasto Zamość, Centrum 
Kultury i Historii Telewizji Polskiej 
S.A. Wydarzenie jest współfinan-
sowane ze środków: Centrum Kul-
tury Filmowej "Stylowy" w Zamo-
ściu, Miasta Zamość, TVP Historia, 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury. Partne-
rem wydarzenia jest Wojewódz-
two Lubelskie „Lubelskie. Sma-
kuj Życie!”
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Festiwal z MistrzamiFestiwal z Mistrzami

Dane pacjentów „starego szpitala” będą bezpieczniejszeDane pacjentów „starego szpitala” będą bezpieczniejsze

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

Jak inaczej opowiedzieć o  festiwalu, którego 
przyjacielem jest Wiesław Myśliwski, a  lau-
reatem Nagrody Człowiek Słowa w tym roku 

- Marian Turski. Patronem – Miron Białoszewski. 
Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszy-
nie to spotkanie wielu światów, których łączy sło-
wo i ufność wobec języka. „(...) Wszystko jest w ję-
zyku. To język ustanawia świat” – ten cytat Mistrza 
był mottem tegorocznej edycji Festiwalu, wy-
brzmiał w Apelu Szczebrzeskiego.

Echa wydarzeń, spotkań, debat wybrzmiewają 
jeszcze wyraźnie i mocno, ale faktem jest że 8. edy-
cja Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrze-
szynie jest już historią. Podsumowanie nagromadzo-
nych przez tydzień wrażeń i doświadczeń festiwalo-
wych nie jest łatwe. Niech sposobem będzie skupie-
nie na  niezaprzeczalnie ważnych momentach. Do 
niech z  pewnością trzeba zaliczyć przyznanie Wie-
sławowi Myśliwskiemu przez samorząd Szczebrze-
szyna Tytułu Honorowego Obywatela Miasta. Tę in-
formację publiczność nagrodziła owacją na stojąco. 
Wiesław Myśliwski - pierwszy honorowy obywatele 
miasta, mówi o nim, że jest miastem symbolicznym: 

- To tu do  II wojny światowej mieszkała ludność 
trzech wiar, czego pomnikiem są trzy świątynie, nie 
mówiąc, że to tu znajduje się jeden z najstarszych i naj-
większych cmentarzy Żydów polskich. Ale jest mia-
stem symbolicznym również współcześnie - jego nie-
zwykła nazwa stałą się miarą języka polskiego, której 
Jan Brzechwa użył do sformułowania najtrudniejszego 
zdania w polszczyźnie. Nic więc dziwnego, że tutaj od 
kilku lat odbywa się największy festiwal literatury pol-
skiej, a tym samy, że Szczebrzeszynowi nadano zasłu-
żenie miano Stolicy Języka Polskiego. Już kilka miast 
przyznało mi tytuł honorowego obywatela, ale ten ty-
tuł przyznany mi przez władze Szczebrzeszyna jest dla 
mnie najbardziej niespodziewany – takie słowo skie-
rował Wiesław Myśliwski do publiczności Festiwa-
lu, jego organizatorów i gospodarzy miasta.  Podczas 
Festiwalu odbyło się spotkanie poświęcone książ-
ce ze zbiorem wywiadów i  mów Wiesława Myśliw-
skiego: „W środku jesteśmy baśnią”. Autor został też 
laureatem pierwszej edycji Nagrody „Człowiek Sło-
wa” w 2017 roku. Laureacie to także: Maja Komorow-
ska, Urszula Kozioł, Tadeusz Sobolewski i ks. Prof. Mi-
chał Heller. W tym roku tytuł „Człowieka Słowa” Ra-
da festiwalu przyznała Marianowi Turskiemu, który 
podczas spotkania prowadzonego przez prof. Iwo-
nę Hofman powiedział, co dla niego dziś jest najważ-
niejsze w życiu:

- Każdy z nas, tak sądzę, w różnych etapach swo-
jego życia ma jakieś cele ideowe, priorytety, to co wy-
brałby, gdyby miał wybierać. Między przywiązaniem 
do jednej wspólnoty, drugiej czy trzeciej. Jeśli jest człon-
kiem wielu wspólnot - to wtedy wybiera, to co uznaje 
za najważniejsze. Te priorytety w moim życiu zmieniały 
się. Zmieniały się wraz - być może - z utratą złudzeń. (...) 
Po tych wszystkich priorytetach: wiary, patriotyzmu, 
celów społecznych to w życiu osobistych najbardziej li-
czą się przyjaźnie. Dzięki nim człowiek może coś zdzia-
łać. To, że może polegać na kimś i że inni mogą pole-
gać na tobie – to, przynajmniej w mojej ocenie, jest naj-
ważniejsze – powiedział Marian Turski na festiwalo-
wym spotkaniu, w które wsłuchana była publiczność 
festiwalowa, potem długo oklaskująca słowa gościa. 
To spotkanie było jednym z najbardziej wyczekiwa-
nych, na  których skupienie publiczności na  tym co 
dzieje się na scenie osiągał  najwyższy poziom. Tak 
jak i  na  wielu innych, jak chociażby pisarek z  Ukra-
iny Oksaną Zabużko czy Tamarą Dudą, których twór-
czość jest mostem do zrozumienia sytuacji wojennej 
w ich kraju. 

8. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego to 
spotkania społeczności dla której literatura, jeżyk 
polski, kultura to wartości, które są spoiwem. Corocz-
na obecność tak licznej publiczności z całego kraju 
jest dowodem, że takie festiwale są potrzebne i ma-
ją swoich odbiorców. 

- Festiwal wspaniały, absolutnie unikatowy i jedyny 
w swoim rodzaju. Jeśli raz znajdziemy się w tym magicz-
nym miejscu o takiej porze - wracać będziemy wciąż.... – 
piszę na Fanpage festiwalu Justyna Kaczmarczyk.

- Wspaniała edycja, bardzo dużo interesujący-
ch spotkań, wielu ciekawych Ludzi. Do zobaczenia za 
rok – to komentarz zostawiony przez Joannę Maka-
rę Nowak.

- (...) dziękujemy za tak fantastyczną stolicę. Za roz-
wijanie pasji czytania u dzieci, za piękne wykłady. Do 
zobaczenia za rok – dodaje Kasia Gomuła.

Festiwal jest możliwy dzięki wielu ogniwom: 
partnerom, sponsorom, zespołowi organizującemu, 
kuratorom poszczególnych pasm, gościom. To spora 
grupa przedstawicieli, samorządów, biznesu, świata 
kultury, którzy chcą stworzyć wartościową propozy-
cję, z której chce korzystać wielu. I dobrze, bo „Całą 
nadzieja w literaturze” – jak głosi festiwalowy na-
pis, który zauważy każdy kto wjeżdża do Szczebrze-
szyna. 

Organizator Festiwalu to Fundacja Sztuki Kre-
atywna Przestrzeń – jej prezes i pomysłodawca Fe-
stiwalu - Piotr Duda dziękował wszystkich za udział 
i wsparcie 8 edycji FSJP:

- Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, że ta edycja była unikalna, wyjątkowa. Dzięku-
jemy, za wszystkie słowa, które do nas spływają. Dzię-
kuję twórcom, którzy przyjęli zaproszenie do  Szcze-
brzeszyna. Przed nami 9. edycja. Mogę powiedzieć, 
że odbędzie się w  tym pięknym miejscu – nad rzeką 
w  Szczebrzeszynie. Patronem przyszłej edycji będzie 
Sławomir Mrożek. Czuję, że już wszyscy tęsknimy za tą 
kolejną edycja. A ja mogę tylko zaprosić Państwa i jesz-
cze raz podziękować mecenasom, którzy zechcieli nas 
wesprzeć – powiedział Piotr Duda. Organizatorzy 
wystosowali też prośbę do  wszystkich dla których 
rozwój Festiwalu jest ważny, żeby na  adres pocz-
ta@stolicajezykapolskiego.pl napisali swoje uwagi, 
przemyślenia dotyczące Festiwalu.

- Chcemy cały czas ten festiwal tworzyć dla Was 
wspólnie, tak, żeby jego program był ciekawy, warto-
ściowy. Liczymy na wasze głosy i obecność w przyszłym 
roku – powiedział Piotr Duda.

Apel Szczebrzeski  
- 8. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego: 

„Ufam językowi. Wszystko jest w języku. To język usta-
nawia świat”. Zdania te wypowiedział w Szczebrzeszy-
nie Wiesław Myśliwski, od pierwszej edycji uczestnik Fe-
stiwalu Stolica Języka Polskiego i Honorowy Przewod-
niczący Rady Programowej. 

Kiedy się w nie wsłuchamy uważnie, stają się też prze-
strogą. Język może bowiem ustanawiać również zły 
świat. 

Musimy zatem chronić polszczyznę przed zatruwaniem 
jej złem, wrogością, pogardą, nienawiścią do innych lu-
dzi, innych narodów.

Dbajmy o taki język polski, który buduje zaufanie mię-
dzy ludźmi. Sprzeciwiajmy się polszczyźnie, która dąży 
do niszczenia więzi między ludźmi.

Wszystko jest w języku. W języku, który my tworzymy. 
Bo ufamy i chcemy zawsze ufać językowi polskiemu.

Rada Festiwalu Stolica Języka Polskiego
Fot. Agnieszka Wróbel i Wojtek Lembryk

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z  o.o. zawarł 
umowę z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ 
o finansowanie ze środków pochodzących z Fundu-
szu Przeciwdziałania  COVID-19, z  przeznaczeniem 
na  podniesienie poziomu bezpieczeństwa syste-
mów teleinformatycznych świadczeniodawców.

W  ramach umowy Fundusz finansuje działa-
nia mające na  celu podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa systemów teleinformatycznych. Na zada-
nia wykonane w ramach realizacji umowy, w okresie 
do dnia 31 grudnia 2022 r. szpital otrzyma 400 000 zł.

Warunkiem sfinansowania zrealizowanych za-
dań będzie uzyskanie pozytywnego wyniku audytu 
bezpieczeństwa, potwierdzającego zwiększenie po-
ziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w  Za-
mojskim Szpitalu Niepublicznym.

„Perły Renesansu” wręczone„Perły Renesansu” wręczone

„Drobny, kruchy człowiek”

„Warchoły”

„Ekspertyza. Katastrofa  
kolejowa pod Otłoczynem”

mailto:poczta@stolicajezykapolskiego.pl
mailto:poczta@stolicajezykapolskiego.pl


SPRZEDAM
Dom+garaż+ budynek gosp. I bud. 

Sklepu, działka - 736m2 Zamość. Tel. 
601 316 051

Działka nr 79/26 Lipsko Polesie 12 ar 
przy drodze gminnej. Tel. 502 326 027

Wydzierżawię, sprzedam pole orne, 
Suchowola 1,5 ha obok M. Kawalca. 

Tel. 793 590 102

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. Tar-
nawatka 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

Działki leśne 1,25 ha, Wólka Nieliska. Tel. 
511 621 165

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

WYNAJEM
Do wynajmu pokój z kuchnią, I p. Tel. 

501 280 456

Kawalerka do wynajęcia ul. Piłsudskie-
go. Tel. 517 732 156

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.

Wynajmę mieszkanie 54m2, I piętro, 
Infułacka, tel. 501 748 964

Wynajmę lokal po aptece Tel. 733 
851 482

ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie 61m2, IV pię-

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

Katolik, 52 lata, wolny; pozna panią 
do 55 lat, może być wdowa. Jestem 

bardzo samotny, z Zamościa, rencista. 
Tel 695 958 316

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

TOWARZYSKIE

Podejmę pracę jako sprzątaczka. Tel. 
692 499 742

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

Osobę chętną do pomocy w pracach 
domowych przyjmę. Emeryt. Tel. 

793 061 934

PRACA

 ( Sprzedam Volvo V40, 1.9 diesel, 
1999r., gratis zimówki, c. 2 tys. Zł. 
Tel. 725 230 463
 (Nowe i używane części do żuka, 
różne. Tel. 793 905 211
 (Opryskiwacz 400l, rozsiewacz na-
wozów, zgrabiarka, gwiazda 5. Tel. 
608 357 761
 ( Silnik 3-fazowy 1,5 kw + wy-
łącznik, przewód 30 mb. Tel. 574 
235 637
 ( 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 Me-
riva. Tel. 790 532 060
 ( Prasa kostka, mała New Holland, 
sprawna technicznie, do siana i sło-
my. Tel. 884 639 376
 ( Kupię Golfa IV, tel. 571 488 502
 ( Sprzedam ciągnik C355 1973, po cał-
kowitym remoncie. Tel. 571 488 502
 ( Sprzedam: obsypnik do 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.
 ( Siewnik 2 m. do zboża, wóz kon-
ny z zaczepem do ciągnika, kopar-
ka do ziemniaków “gwiazda”. Tel. 
515 601 266
 ( Sprzedam opony Klebers 
195x60x15, w dobrym stanie, 300 
zł. Tel. 602 247 516
 ( Sprzedam ciagnik C-355, rok prod. 
1973, po całkowitej odbudowie. 
Tel. 571 488 502
 (Grabarka 7-gwiazdowa ciągniko-
wa. Tel. 884 639 376
 ( Sprzedam Volkswagena Golfa 1999 
rok, 1.9 TDI, opłaty, przegląd VII 22, 
2,900 zł. Tel. 515 292 504
 ( Sprzedam siłownik hydrauliczny 
(duża siła podnoszenia oraz części 
do syreny. Tel. 602 180 912
 ( Sprzedam prostownik Bester (6V, 
12 V, 24 V), dętki 900 K20, fartuchy 
do dętek, części do Kamaza- nowe i 
używane, filtr powietrza, filtr oleju. 
Tel. 602 180 9
 ( Kupię chłodnicę typ 116RY196 do 
Fiata 125p, typ AB Polonez tel. 608 
124 181
 ( Sprzedam: Ursus 330 z narzędzia-
mi, koparkę, przyczepę samocho-
dową, Tel. 535 244 848 lub 784 
688 722
 ( Sprzedam samochody: Opel Astra, 
Vectra, Suzuki. Tel. 535 244 848 lub 
784 688 722
 ( Sprzedam opony zimowe z felgami 
z Toyoty Verso, 4 sztuki, 205/55/16 
tel. 722 100 734
 ( Sprzedam Mercedes 124D, czarny, 
pojemność 2000, diesel, hak ho-
lowniczy, 1991 r., 4,5 tys. zł. Tel. 
510 831 706

MOTORYZACYJNE 
MASZYNY ROLNICZE

REKLAMA 
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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:

REKLAMA 
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SPRZEDAM
Materac o wymiarach 90x200, 

nowy, nieużywany. Tel. 791 
887174

Podgrzewacz gazowy do wody “Junk-
ers”, nowy, na gwarancji. Tel. 791 

887 174

Drewno wiśniowe do wędzenia. Tel. 
669 747 000

Szlifierka kątowa 230/2200W, tarcza, 
śr. 230 mm. Tel. 664 454 930

Wiertarka Celma 230U/750W, 
uchwyt 16mm. Tel. 664 454 930

Frezy palcowe, śr.14, 16, 18, 20, 22 
mm. Tel. 664 454 930

Kanister 20l, gwintowniki, H20x1,5, 
M12x1,25. Tel. 664 454 9Tel. 664 

454 930

Pustaki, kosę, cegłę, beczkę, cegłę, 
silnik, wóz, rower, sieczkarnię, drze-

wo. Tel. 84 639 55 39

Rower chłopięcy 10-13 lat, koła 24 
cala. Tel. 511 425 575

Rower górski, koła 26”, rower damka 
koła 26”. Tel. 664 454 930

Dywan, stan db. 2x2,50m, c. 100 zł, 
materac przeciwodleżynowy (95 

zl), stół rozkładany+ blat dodatkowy 
(95 zł), dywan naturalny stan bdb., 
3x4m, c. do uzg. Tel. 796 888 085

Butel na wino §20l, szklany w 
drewnianej obudowie, c. 55 zł. 

Nowy materac odleżynowy (komplet-
ny), c.80 zł. Tel. 796 888 085

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

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

Spawarka transformatorowa ET100, 
prąd 40A-105A, 150 zł. Tel. 605 

098 505

Spawarka transformatorowa ST-
250, prąd 50A-300A, 300 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 pościel 
220 zł, rozkładany. Tel. 579 077 696

Dywan, stan db. 2x2,50m, c. 100 zł, 
materac przeciwodleżynowy (95 

zl), stół rozkładany+ blat dodatkowy 
(95 zł), dywan naturalny stan bdb., 
3x4m, c. do uzg. Tel. 796 888 085

Butel na wino §20l, szklany w 
drewnianej obudowie, c. 55 zł. 

Nowy materac odleżynowy (komplet-
ny), c.80 zł. Tel. 796 888 085

ZWIERZĘTA
Oddam psa. 

 Tel. 669 747 000

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

Rodziny pszczele, Polanówka tel. 
607 413 029

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

INNE
Nowo otwarte usługi krawieckie, hafty, 

ul. Grodzka 3. Tel. 537 727 861 

Oddam gruz za darmo, odbiór swoim 
transportem. Tel. 84 530 34 29

Przyjmę mieszkanie w zamian za 
opiekę u kobiety bezdzietnej. Tel. 605 

049 740

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

510 533 870
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Wydawca:  
Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski
Adres do korespondencji:

Nowy Kurier Zamojski 
ul. Nowy Rynek 27 

22-400 Zamość 
redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy: 

Tomasz Krywionek 
ul. Nowy Rynek 27

reklama@kurierzamojski.pl 
730 210 777 
515 524 708

www.kurierzamojski.pl

Druk:   
ZPR Media SA,  

ul. Jubilerska 10,  
04-190 Warszawa

Grafika i DTP

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.

KOCIĘTA
BRYTYJSKIE

 TEL. 790 270 229
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #35, 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 #33/2022: „Gładkie płytki 
w kuchni”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma 

Pan Emil Michalski z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać 
do 5 września 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 
E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

ZAMOŚĆ
31 sierpnia (środa): Czteroeta-
powy Bieg Pamięci Dzieci Za-
mojszczyzny
1 września (czwartek), godz. 
19.30: „Requiem” Mozzarta 
w  wykonaniu Orkiestry Symfo-
nicznej im. Karola Namysłow-
skiego - Rotunda Zamojska.
3 września 2022r. (sobota), 
godz. 10.00-14.00: Narodo-
we Czytanie Ballad i  romansów 
Adama Mickiewicza, zamojska 
odsłona ogólnopolskiej akcji. Ry-
nek Wodny
3 września 2022r. (sobota), 
godz. 18.00: koncert zespołu 
Nowy VOX, support zespół RDZA 
- Rynek Wielki.
3 września 2022r. (sobota), 
godz. 20.00: Pożegnanie waka-
cji Fiesta Latina. Zabawa tanecz-
na. Zagra Rey Ceballo z Trio Cu-
bano. Ogródek Jordanowski 
na Osiedlu Partyzantów.

3-4 września (sobota - nie-
dziela) od godz. 10.00: Festi-
wal Zdrowej Żywności Wolnej 
od GMO - Rynek Wielki.
7 września 2022r. (środa) , 
godz. 16.00: Warsztat motywa-
cyjny: To będzie dobry rok. Za-
mojski Dom Kultury, ul. Party-
zantów 13.
14 września 2022  r. (środa), 
godz. 19.00: Stand up - Radiow-
cy Bez Cenzury, sala widowisko-
wa Zamojskiego Domu Kultury, 
ul Partyzantów 13. Bilety w cenie 
70 zł do  nabycia w  kasie bileto-
wej ZDK oraz online.
20 września 2022r. (wtorek), 
godz. 19.00: Cudowna terapia - 
komedia terapeutyczna. Zamoj-
ski Dom Kultury, ul. Partyzantów 
13. Bilety w cenie 90 zł do naby-
cia w  kasie biletowej ZDK oraz 
online

REGION
3 września 2022r. (sobota), 
godz. 14:00-19:00: Rodzinny 

Piknik Europejski. Park Miejski 
w Tomaszowie Lubelskim.
4 września 2022r. (niedziela), 
godz. 11.00: Dożynki Gminy Za-
mość i  Parafii Kosobudy. Wystą-
pią m.in. zespoły Malibu i Shan-
tel. Plac przy Świetlicy Wiejskiej 
w Wólce Wieprzeckiej.
4 września 2022r. (niedziela), 
godz. 12.00: Dożynki Gminne 
w Zwierzyńcu, amfiteatr w Parku 
Środowiskowym.

KalendarzKalendarz
najbliższych  wydarzeń najbliższych  wydarzeń 

MY TO MAMY! Już otwarta! MY TO MAMY! Już otwarta! 
NOWA BEZDOTYKOWA MYJNIA SAMOCHODOWA  

czynna całą dobę przez 7 dni w tygodniu!

Na wyposażeniu znajdziesz tylko NAJNOWSZE 
urządzenia do czyszczenia aut.

U nas umyjesz samochód, odkurzysz oraz  
BEZPŁATNIE UZUPEŁNISZ POWIETRZE W KOŁACH.

Zapraszamy jeszcze dziś!Zapraszamy jeszcze dziś!
 Najnowszą myjnię w mieście znajdziesz przy Centrum Handlowym 

E.Leclerc Zamość, ul. Wyszyńskiego 13


