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Bezpłatne szkolenia  Bezpłatne szkolenia  
dla obywateli Ukrainydla obywateli Ukrainy

БЕЗКОШТОВНЕ
НАВЧАННЯ ДЛЯ
УКРАЇНЦІВ
допоможемо тоб 

- вивчити польську мову ;
- зрозумти культуру та соцальн стандарти, що
супроводжують повсякденне життя в Польщ ;
- знайти роботу;
- вдправити дтей до школи;
- скористатися перевагами охорони здорв’я;
- набути навичок, як дозволять тоб ефективно користуватися
електронним адмнструванням;
- практично функцонувати в повсякденному житт.

початок
заняття вдбуваються
на вихдних 

з жовтня 2022 року

адресa:
Sala przy Katedrze w Zamościu
зала при катедр в Замост

ul. Kolegiacka 1A, 22-400 Zamość

приєднайся
прямо зараз 

кльксть мсць
обмежена 

курс включає в себе 
викладання
польської мови ;
комп’ютерної науки ; 
спльної сторї
наших народв.

харчування;
догляд за дтьми за мсцем
навчання;
по закнченню навчання,
кожен учасник отримає
ноутбук.

за час навчання отримаєш 

подача заяв щодня з 9:00 до 17:00 

691984663 rmw.zamosc2022@gmail.com

27 września (wtorek), godz. 
8.45 - zbiórka pocztów sztanda-
rowych, msza święta i  obchody 
83. rocznicy powstania Polskie-
go Państwa Podziemnego - ko-
ściół oo. Franciszkanów/Pomnik 
Inspektoratu AK w Zamościu,

29 września (czwartek), godz. 
17.00: wernisaż wystawy „Miejsca 
odkryte. Wystawa Przyjaciół” Cen-
trum Synagoga, ul. Pereca 14

30 września (sobota), godz. 
16.00: spotkanie z pisarką Krystyną 
Zofią Kamieniak - Filia Biblioteczna 
nr 6 na Karolówce, ul. Prusa 2,

1 października (sobota): przy-
sięga wojskowa 2 Lubelskiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej - Ry-
nek Wielki,

1 października (sobota), godz. 
18.00: Podsumowanie 47 Zamo-

jskiego Lata Teatralnego - Zamo-
jski Dom Kultury,

3 października (poniedziałek), 
godz. 16.00: Stanisław Orłowski 
„Od wielu lat…” - Książnica Zamo-
jską, ul. Kamienna 20,

7 października (piątek): bieg 
„Zamojska Piątka Nocą” - Rynek 
Wielki,

10 października (ponied-
ziałek), godz. 10.30: konferencja 
naukowa z okazji Jubileuszu 20-le-
cia Zamojskiego Uniwersytetu Tr-
zeciego Wieku - Ratusz, Sala Con-
sulatus, Rynek Wielki 13,

11 października (wtorek), 
godz. 11.00: Gala Jubileuszowa 
oraz wystawa prac słuchaczy Za-
mojskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku - CKF „Stylowy”, ul. Od-
rodzenia 9

Kalendarz najbliższych  wydarzeń Kalendarz najbliższych  wydarzeń 

Poseł Kukuz’15 Jarosław Sachaj-
ko jest autorem projektu na-
pisanego w  ramach konkur-

su w Pierwszej Edycji Programu Ak-
tywizacyjnego dla Cudzoziemców 
na lata 2022–2023. Projekt został do-
finansowany i  już trwają przygoto-
wania do realizacji na terenie miasta 
Zamość począwszy od 1 październi-
ka 2022 roku. Projekt polega na re-
alizacji cyklu bezpłatnych kursów 
dla obywateli Ukrainy, którzy prze-
bywają na terenie Zamościa.

„Barbarzyńska agresja Rosji 
na  Ukrainę doprowadziła do  tego, że 
do Polski przybyło wiele osób uciekają-
cych przed wojną. Głęboko zdajemy so-
bie sprawę z  faktu, iż Osobom tym po-
trzebne jest udzielenie konkretnej, nie 
tylko symbolicznej pomocy, gdyż w jed-
nej chwili stracili wszystko, co najważ-
niejsze. Dlatego też w  trakcie szko-
leń, uczestnicy oprócz języka polskie-
go podczas zajęć z  informatyki i  histo-
rii wspólnej naszych narodów poznają 
naszą kulturę, zwyczaje i  wszystko to, 
co pomoże im się odnaleźć w  naszych 
realiach” - wyjaśniają powody przygo-
towania projektu jego autorzy.

Wsparciem docelowo będzie ob-
jętych 225 osób z terenu miasta i po-
wiatu Zamość, a  także powiatów 
ościennych. Aby ruszyć z programem, 
na zajęcia do końca tego roku powin-
no zgłosić się 80 osób, na  start od 1 
października jedna grupa 20-osobo-
wa.

Zaplanowane szkolenia zosta-
ły tak skonstruowane, by zapewnić 
uczestnikom zdobycie ogólnej orien-
tacji kulturowej i  społecznej. Cykl 
szkoleń obejmuje nauczanie: języ-
ka polskiego na poziomie podstawo-
wym, informatyki oraz historii wspól-
nej naszych narodów. 

„Aby ułatwić integrację, prowadzo-
ne będą także zajęcia wykładowe doty-
czące wspólnej historii i  szeroko rozu-
mianej problematyki ukraińskiej, w tym 
stosunków polsko-ukraińskich; lekcje 
historii o  Polsce i  Ukrainie oraz na  te-

mat kultury i  norm społecznych towa-
rzyszących codziennemu życiu; kwe-
stii społeczno-gospodarczych oraz me-
tod dezinformacji w Internecie, a także, 
jak rozpoznawać fałszywe informacje 
o wojnie.” - czytamy na stronie 

Nadto, od października w  siedzi-
bie Caritas w Zamościu funkcjonować 
będzie punkt pomocy. Uchodźcom 
zostanie zapewniona pomoc prawna 
[dyżur wykwalifikowanego prawnika 
i radcy prawnego] i pomoc tłumacza. 
Fundacja "Potrafisz Polsko!" chce na to 
stanowisko zatrudnić osobę z Ukrainy, 
mającą status Uchodźcy.

W  ramach nauki informatyki, 
uczestnicy uzyskają wsparcie w  kon-
taktach z  instytucjami publicznymi, 
jak i prywatnymi, np. zakładanie kon-
ta bankowego, nabywanie nierucho-
mości, spełnianie obowiązków oby-
watelskich, korzystania z  transportu 
publicznego lub uzyskania uprawnień 
do kierowania pojazdami, korzystanie 
z  oferty pomocowej (m.in. socjalnej 
i mieszkaniowej), edukacyjnej, rozwo-
jowej oraz rozrywkowo-kulturalnej.

Na czas trwania kursu uczestnicy 
mają zapewnione wyżywienie, opie-
kę nad dziećmi w  miejscu szkolenia. 
I  tutaj także poszukiwana jest osoba 
z  Ukrainy, która odpłatnie zaopieko-
wałaby się dziećmi, w czasie kiedy ich 
rodzice korzystaliby ze szkoleń.

Po ukończonym cyklu szkoleń 
każdy uczestnik otrzyma dla siebie 
notebook, jako swoiste wsparcie po-
szkoleniowe.

Program jest dofinansowany ze 
środków rezerwy Funduszu Pracy In-
tegracja Cudzoziemców na Rynku Pra-
cy w ramach konkursu Razem może-
my więcej, a na naszym terenie reali-
zowany jest przez Fundację Potrafisz 
Polsko! Razem możemy więcej - po-
moc dla Ukrainy

Zgłoszenia do programu przyj-
mowane są telefonicznie: 691 984 663 
(w godz. 9.00 - 17.00 oraz mailowo: 
rmw.zamosc2022@gmail.com 

Szanowni Czytelnicy
Zachęcamy do  odwiedzania naszych stałych punktów dys-
trybucji na terenie całego miasta.

W każdy wtorek bezpłatny tygodnik „Nowy Kurier Zamojski” 
będzie czekał m.in.:

• Delegatura Urzędu Wojewódzkie-
go (portiernia, ul. Partyzantów 3)

• Urząd Gminy Zamość (parter, ul. Peowiaków 92)
• D.H . AGORA (parter, wejście od par-

kingu przy ul. Gminnej),
• Hotel JUBILAT (poczekalnia Roztoczańskiej Szko-

ły Ultrasonografii, ul. Wyszyńskiego 52),
• Zamojski Dom Kultury (hol głów-

ny, ul. Partyzantów 13),

• Osiedlowy Dom Kultury „Okrą-
glak” (ul. Wyszyńskiego 28A),

• Biuro Informacji Turystycznej (ul. Rynek Wielki 13),
• Kawiarnia „Kawa na ławę” (Rynek Wielki 8),
• Nadszaniec (ul. Łukasińskiego 2)
• Kawiarnia „Mazagran” (ul. Pereca 16),
• Ośrodek Sportu i Rekreacji (parter, przy Re-

cepcji, ul. Królowej Jadwigi 8),
• D.H. HETMAN (parter, przy sto-

isku „Klucznik”, ul. Piłsudskiego 8)
• Biblioteka na Karolówce (ul. Prusa 2),
• Sklep „Kwartet” (ul. Szwedzka 40),
• Sklep spożywczy (ul. Wybickiego 2)
• Galeria Revia Park (przy sto-

isku Świat Koszul, ul. Lubelska 40)

Kupony z bezpłatnym ogłoszeniem oraz rozwiązanie krzyżówki można wrzucać do skrzynek przy stojakach 
z gazetami (D.H. Agora, Hotel Jubilat, D.T. Hetman, Galeria Revia Park) lub wysłać pocztą; Kalinowice 157i, 22-
400 Zamość. Tel.: 730 210 777 

UWAGA!!! NOWOŚĆ Z MYSLĄ O PAŃSTWA WYGODZIE!!!

https://www.potrafiszpolsko.net.pl/programy/razem-mozemy-wiecej
https://www.potrafiszpolsko.net.pl/programy/razem-mozemy-wiecej
mailto:rmw.zamosc2022@gmail.com


Miesiąc sierpień to kolejny 
miesiąc, w którym Spółka 
przewiozła ponad milion ton 

ładunków.

Zrealizowane w okresie od 
stycznia do sierpnia br. przewozy to-
warów linią LHS są wyższe od prze-
wozów zrealizowanych w analogicz-
nym okresie roku ubiegłego o ponad 
1 600 tys. ton, co stanowi wzrost o 
ponad 26 %. W okresie od wybuchu 
wojny na Ukrainie do końca sierp-
nia br. wzrost ten wyniósł ponad 30 
%. Największy wzrost przewozów 
odnotowujemy w przewozach zbo-
ża, nasion oleistych i pasz, których 
przewieźliśmy więcej o ponad milion 
ton, w porównaniu do roku ubiegłe-
go, co stanowi wzrost o 280 %. Spół-

ka odpowiada również za komplek-
sową organizację przewozów towa-
rów humanitarnych z Polski do Ukra-
iny. 

Podjęcie i zrealizowanie więk-
szych przewozów było możliwe 
dzięki prowadzonej w ostatnich pię-
ciu latach intensywnej działalności 
inwestycyjnej. 

Spółka świadoma jest aktual-
nych wyzwań i potrzeb w zakresie 
realizacji zwiększonych przewozów 
pomiędzy Ukrainą a Polską. Podej-
mowane obecnie działania inwesty-
cyjne i organizacyjne pozwolą w naj-
bliższym czasie na dalsze rozwinię-
cie dotychczasowej zdolności trans-
portowo-logistycznej PKP LHS.
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Piotr Błażewicz w zarządzie holdingu spożywczegoPiotr Błażewicz w zarządzie holdingu spożywczego

Rockowe show na podsumowanie 47. ZLTRockowe show na podsumowanie 47. ZLT

Rekordowe przewozy PKP LHSRekordowe przewozy PKP LHS

Piotr Błażewicz został Członkiem 
Zarządu Krajowej Grupy Spożyw-
czej. Były wiceprezes Zamojskich 

Zakładów Zbożowych oraz Przewodni-
czący Rady Miasta Zamość, nową funk-
cję pełni od 28 lipca 2022r.

Funkcja Członka Zarządu KGS nie ko-
liduje z  pełnionym przez Piotra Błażewi-
cza stanowiskiem Przewodniczącego Ra-
dy Miasta Zamość, który po urlopie wra-
ca do pracy. Wolnym pozostaje wakat wi-
ceprezesa w  Zamojskich Zakładach Zbo-
żowych.

Miniony rok dla Zamojskich Zakładów 
Zbożowych był rekordowy. Spółka odno-
towała historycznie wysoki zysk przekra-
czający 8 milionów złotych. Poprzednie la-
ta to zysk na poziomie 300 tysięcy rocznie, 
a wcześniejszy najwyższy wynik finanso-
wy to 1,8 miliona złotych. Piotr Błażewicz 
podkreśla, że ubiegłoroczny zysk został 
wypracowany przy zachowaniu najwyż-
szych cen skupu w regionie.

Siedziba holdingu jest w Toruniu, ale 
Piotr Błażewicz planuje pracę zdecydowa-
nie w terenie, jako, że będzie nadzorował 
pracę sektora zbożowo-młynarskiego, 
czyli spółek: Małopolska Hodowla Roślin 
Sp. z  o.o., Elewar Sp. z  o.o., Przedsiębior-
stwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w  Sto-
isławiu S.A. oraz oczywiście Zamojskie Za-
kłady Zbożowe Sp. z o.o.

Jednym z kluczowych założeń Piotra 
Błażewicza dla naszego regionu jest grun-
towna modernizacja zamojskiego młyna. 
Jako, że jest to mały młyn, ciężko osią-
gnąć wyższe wyniki i niezbędne jest uno-
wocześnienie przedsiębiorstwa. Zakłady 
Zbożowe od 40 lat nie były modernizo-

wane i ten krok jest absolutnie konieczny. 
Inwestycja była już wstępnie omawiana i 
uzyskała aprobatę pozostałych członków 
Zarządu KGS i obu ministrów (Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowal-
czyka oraz Ministra Aktywów Państwo-
wych Jacka Sasina). Policzono, że aby Za-
mojskie Zakłady Zbożowe unowocześnić, 
należałoby dokapitalizować spółkę kwotą 
około 30 milionów złotych.

20 kwietnia 2022r. Rada Ministrów 
przyjęła uchwałę powołującą do życia Pol-
ski Holding Spożywczy, czyli Krajową Gru-
pę Spożywczą. Ma to być silna, państwo-
wa spółką rolno-spożywczą. Nowy polski 
holding wg założeń ma budować prze-
wagę konkurencyjną na krajowym rynku 
rolnym i przyczyniać się do wzmocnienia 
rozwoju polskiego rolnictwa na rynkach 
zagranicznych. Bezpieczeństwo żywno-

ściowe oraz wsparcie rolnictwa i rozwoju 
wsi to fundamenty polityki rządu.

W skład holdingu wchodzą spółki: 
Krajowa Grupa Spożywcza S.A., DANKO 
Hodowla Roślin Sp. z o.o., ELEWARR Sp. 
z o.o., Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. 
z o.o., Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo 
Roślin Polanowice Sp. z o.o., ÎCS.„Moldo-
va Zahăr” SRL, Kombinat Rolny Kietrz Sp. 
z o.o., Kutnowska Hodowla Buraka Cu-
krowego Sp. z o.o., Małopolska Hodow-
la Roślin Sp. z o.o., Pomorsko Mazurska 
Hodowla Ziemniaka Spółka Sp. z o.o., Po-
znańska Hodowla Roślin Sp z o.o., Przed-
siębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego 
Trzemeszno Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo 
Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu 
S.A., Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego 
“ZETPEZET” Sp. z o.o. oraz Zamojskie Za-
kłady Zbożowe Sp. z o.o.

Zamojski Dom Kultury pragnie za-
prosić zamościan i  zamościanki 
na  Podsumowanie 47 Zamojskie-

go Lata Teatralnego, które odbędzie się 
w  1 października o  18:00 w  Zamojskim 
Domu Kultury.

Przesłaniem programowym tego-
rocznego Zamojskiego Lata Teatralnego 
były „metafory i pozory”. Mamy nadzieję, 
że zauważyliście to, mili Widzowie. Pod-
sumowaniem letniej uczty teatralnej bę-
dzie oczywiście kolejna teatralna gratka, 
czyli koncert teatralny "Trzecioligowy Ży-
cia Król” oraz ogłoszenie wyniku plebiscy-
tu publiczności, który zadecyduje o przy-
znaniu Buławy Hetmańskiej.

Po koncercie (19.40) zaplanowano 
przyjazne spotkanie towarzyskie z poczę-
stunkiem w sali klubowej. Spektakl dla wi-
dzów dorosłych (uprzedzamy, że w przed-
stawieniu używane są wulgaryzmy i  po-
jawiają się głośne efekty dźwiękowe). Za-
proszenia do  odebrania w  Sekretariacie 
ZDK w godz. 7.30-15.30.

"Trzecioligowy Życia Król” to opo-
wieść o  dojrzałym mężczyźnie, muzyku 
i  aktorze w  jednej osobie, bywalcu roc-
kowych festiwali i  znakomitym wodzire-
ju, który znalazł się na ostrym wirażu swo-
jego życia.   Główny bohater, w  którego 
wciela się Tomasz Mars, niegdyś marzący 

o wielkiej karierze gwiazdy rocka, dziś we-
getuje w trzeciej lidze, prowadząc impre-
zy dla bogatych firm. W  poczuciu prze-
granego życia i  utraconego czasu rusza 
w kolejną trasę, aby rozprawić się ze swo-
im rock and rollowym życiem, karierą es-
tradową, z wódką, z kobietami, z przemi-
janiem.  Po drodze spotyka tajemniczą ko-
bietę: Dżinę Kokainę (Mirosława Żak), któ-
ra wciąga go do świata kolorowych wizji, 
nie do końca realnych zdarzeń. 

W  21 piosenkach, ułożonych w  fa-
bularną całość Tomasz Mars i  Mirosława 
Żak prezentują przekornie zabawne, nie-
co cyrkowo-groteskowe sceniczne show, 
tworzące muzyczny świat, który balansu-
je na  krawędzi pomiędzy chałturą a  am-
bitną sztuką. Ciepła wódka, hotelowe 
pokoje, garderoby i  bus bez klimy. W  je-

den weekend – impreza firmowa za gru-
by szmal, a potem koncert w piwnicznym 
klubie za dwie stówki. W tle nieubłagany 
upływ minut, strach przed przemijaniem. 
Odliczanie do nieuchronnego końca, ma-
rzenie o czymś prawdziwym, na serio. Po-
goń za prawdziwą miłością, prawdziwą 
sztuką, zamiast codzienności wypełnio-
nej plastikowym blichtrem dla pijanych 
biznesmenów. 

W  tej muzycznej podróży usłyszymy 
bardzo zróżnicowany stylistycznie mate-
riał muzyczny. Energetyczny rock and roll, 
disco, punk, a  wszystko w  rytm pełnych 
ironii, humoru i  poezji tekstów, napisa-
nych specjalnie do  tego programu przez 
Michała Chludzińskiego. Obok piosenek 
oryginalnych usłyszymy też covery pol-
skich kapel rockowych

Wykonawcy: Tomasz Mars, Mirosława Żak 
Scenariusz i reżyseria: Łukasz Czuj 
Teksty piosenek: Michał Chludziński 
Kostiumy: Elżbieta Rokita 
Kierownictwo muzyczne: Remigiusz Hadka 
Produkcja: Anna Owczarek 
 
Zespół muzyczny: 
Remigiusz Hadka (gitary, akordeon, piano, wokal), 
Michał Sosna (saksofony, melodyka, wokal), 
Damian Drzymała / Tomasz Mańkowski (perkusja, klawisz, wokal), 
Marek Henryk Mars / Bartłomiej Stuchlik (kontrabas, bas, wokal)
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Uwaga! Nowy adres redakcji i biura ogłoszeń Nowy Rynek 27 piętro 2 (nad Zielonym Koszykiem) Zapraszamy!

I my tworzymy Historię…I my tworzymy Historię…

„20 lat minęło…”„20 lat minęło…”

Stanisław Orłowski  Stanisław Orłowski  
Od wielu lat…Od wielu lat…

Historia? Wszystko to, co zdarzyło 
się jakiś czas temu… wieki temu, 
lata temu, wczoraj a  nawet chwi-

lę po postawieniu kropki na końcu tego 
zdania. Wszystko to już historia. Czy ona 
jest nauczycielką życia, jaką ci ona jest 
nauczycielką ani też, co z nas za ucznio-
wie, pisać nie będziemy. 

Mając świadomość, że jesteśmy czę-
ścią tej historii, że współtworzymy ją i je-
steśmy za nią odpowiedzialni jako bi-
blioteka przede wszystkim  pozyskuje-
my i  udostępniamy literaturę. Organizu-
jemy także projekcje, prelekcje, wykła-
dy, koncerty i  spotkania, których celem 
jest przywoływanie i utrwalanie pamięci 
o Ludziach, Miejscach i Wydarzeniach - ze 
szczególnym akcentem na Tutaj. 

W  2022 roku przypada 80. rocznica 
masowych wysiedleń ludności Zamojsz-
czyzny (Aktion Zamość) oraz 80. roczni-
ca Bitwy pod Wojdą (30.12.1942) – jedne-
go z  pierwszych powstańczych zrywów 
Zamojszczyzny przeciwko okupantowi 
niemieckiemu. Bohaterami naszego pro-
jektu byli Róża i Jan Zamoyscy oraz Dzie-
ci i  wszyscy mieszkańcy Zamojszczyzny, 
którym przyszło żyć w czasie niemieckiej 
okupacji. Hasło przewodnie wydarzenia 
„Wolność pod Skrzydłami Anioła Dobro-
ci” nawiązuje do uratowania przed śmier-
cią przez małżonków Zamoyskich blisko 
500 dzieci. 

Głównym założeniem projektu by-
ło przypomnienie losów Dzieci Zamojsz-
czyzny, postaci Róży Zamoyskiej „Anio-
ła Dobroci”, która wspólnie z mężem Ja-
nem Zamoyskim uratowała od zagłady 
kilkaset małych istnień. Wydarzenie by-
ło okazją do przybliżenia tragicznych dat 
w historii Zamojszczyzny – losu dzieci, ko-
biet i mężczyzn i ich walki o wolność i nie-
podległość. II wojna światowa, choć co-
raz odleglejsza w czasie, wciąż bliska jest 
pamięci osób, które jej bezpośrednio do-
świadczyły. Uważamy, że kolejnym poko-
leniom okres ten powinien być stale przy-
pominany. Wolność bowiem nie jest nam 
dana na zawsze. Pielęgnowanie wolności 
to pielęgnowanie pamięci. 

Projekt IV Biblioteczne Spotkania 
z Historią „Wolność pod skrzydłami Anio-
ła Dobroci” został zrealizowany w  prze-
strzeni „Miasta Idealnego” na Rynku Wod-
nym w  Zamościu dzięki dofinansowaniu 
ze środków Programu Wieloletniego NIE-
PODLEGŁA na  lata 2017-2022 w  ramach 
Rządowego Programu Dotacyjnego „Nie-
podległa”. 

Dzięki pozyskanym środkom i  za-
angażowaniu wielu osób i  instytucji 
w dniach 20-21 sierpnia 2022 roku na Ryn-
ku Wodnym w Zamościu odbyły się wyda-
rzenia przypominające o  ważnych w  hi-
storii Zamościa i  Zamojszczyzny posta-
ciach. 

20 sierpnia z  koncertem „Dźwięki 
Wolności” solo a  capella wystąpił Adam 
Strug. Niosły się te dźwięki w  przestrze-
ni miasta na tyle doniośle, że wielu prze-
chodniów przystając na chwilę, zostawa-
ła do końca koncertu. To była bardzo re-
fleksyjna sobota. Sprzętowo wsparli nas 
bracia Franciszkanie z zespołu Pokój i do-
bro. Przed koncertem pokaz układania 
bukietów z wykorzystaniem róż pozyska-
nych od sponsorów przeprowadził mistrz 
florysta Piotr Marzec, właściciel kwiaciar-
ni. Piękne bukiety na ukwiecenie ołtarza 
przekazaliśmy siostrom Franciszkankom 
Misjonarkom Maryi z Łabuń.

21 sierpnia odbył się panel dysku-
syjny, w którym udział wzięli: Beata Ko-
zaczyńska, doktor nauk humanistycz-
nych z  Uniwersytetu Przyrodniczo-Hu-
manistycznego w  Siedlcach. Autorka 
książek,  m.in.  Losy dzieci z  Zamojszczy-
zny wysiedlonych do  powiatu siedleckie-
go w latach 1943-1945, Ocalone z transpor-
tów Dzieci Zamojszczyzny, Losy dzieci wy-
siedlonych z  Zamojszczyzny do  dystryktu 
warszawskiego 1942-1945,  Nie było kiedy 
płakać,  Byliśmy w  transportach Dzieci Za-
mojszczyzny.  Autorka wystaw historycz-
nych: „Ocalone z  transportów Dzieci Za-
mojszczyzny” oraz „Dzieci Zamojszczy-
zny: historie prawdziwe/The Children of 
the Zamosc region true stories”. Stypen-
dystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego; Agnieszka Jaczyńska, ab-
solwentka Wydziału Humanistycznego 
UMCS, nauczyciel historii Zespół Szkół 
Społecznych im. Unii Europejskiej, autor-
ka wydanego przez IPN albumu Sonder-
laboratorium SS. Zamojszczyzna „pierw-
szy obszar osiedleńczy w  Generalnym 
Gubernatorstwie”, laureatka nagrody im. 
Marii Wawrykowej, Anna Rudy, redaktor 
Tygodnika Zamojskiego, laureatka XVIII 
Konkursu Narodowego Banku Polskie-
go im. Władysława Grabskiego, współau-
torka albumu  „Czar starej fotografii z al-
bumów Róży i Jana Zamoyskich” i Maria 
Rzeźniak przewodnik turystyczny po Za-
mościu i  Roztoczu, Roztoczańskim Par-
ku Narodowym, wieloletnia kustosz Mu-
zeum Zamojskiego, przewodnicząca Ko-
ła Przewodników Terenowych PTTK im. 
Róży i Jana Zamoyskich. Dyskusję prowa-
dził dr Łukasz Kot, redaktor Katolickie-
go Radia Zamość. Absolwent politologii 
na UMCS. Przewodniczący Zarządu Okrę-
gowego Stowarzyszenia Civitas Christia-
na, Animator Kultury Zamościa. 

Wydarzeniom towarzyszyły: Wy-
stawa na  bazie materiałów zgromadzo-
nych przez dr Beatę Kozaczyńską i zaso-
by Książnicy Zamojskiej zwiedzana in-
dywidualnie i grupowo m.in. przez mło-
dzież z  Zespołu  Szkół Ponadpodstawo-
wych Nr  4 z  Oddziałami Integracyjny-
mi im.  Dzieci Zamojszczyzny w  Zamo-
ściu. Odbył się również kiermasz książki 
używanej oraz akcja charytatywna „Róże 
dla róży” (kwiaty żywe i  rękodzieło oraz 
pyszne ciasta) na rzecz Hospicjum Santa 
Galla w  Łabuńkach Pierwszych. Zebrali-
śmy 2485, 23 zł. Dziękujemy wszystkim 
Darczyńcom – mieszkańcom, turystom, 
uczestnikom IV Bibliotecznych spotkań 
z historią „Wolność pod skrzydłami Anio-
ła Dobroci”, którzy wsparli naszą akcję.  

W akcję zaangażowały się Kwiaciarnia 
Piotr Marzec, Centrum Kwiatowe, Avalan-
che+ Roses, SIGMA International (Poland), 
Stowarzyszenie Kobiet na  rzecz promocji 
i rozwoju środowisk lokalnych 28+, Stowa-
rzyszenie Zamojski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Klub Seniora „KALINA” Skaraszów, 
Klub seniora „Susełek” w  Hubalach oraz 
Panie z zespołu Roztoczanki.

W  ramach wydarzenia złożyliśmy 
również bukiety róż w miejscach pamię-
ci - Przy pomniku Dzieci Zamojszczyzny 
(ul. Akademicka), przy Tablicy Pamięci (ul. 

Grodzka), w celi Pamięci na Zamojskiej 
Rotundzie oraz przy pomniku pamię-
ci Mieszkańców Zamojszczyzny w miej-
scu obozu przesiedleńczego (ul. Piłsud-
skiego). 

Patronat medialny nad wydarzeniem 
objęli TVP 3 Lublin Polskie Radio Lublin 
Katolickie Radio Zamość Nowy Kurier Za-
mojski Kronika Tygodnia Skafander Gaze-
ta Akademicka i roztocze.net Regional-
ny Dziennik Internetowy był z nami tak-
że Bogdan Nowak redaktor dziennika Ku-
rier Lubelski

Dziękujemy wszystkim Bardzo Ser-
decznie za udział, za wsparcie, dobre sło-
wo, uśmiech i czas poświęcony tym waż-
nym naszym zdaniem tematom! 

Biblioteczne Spotkania z Historią by-
ły wydarzeniem towarzyszącym Zamoj-
skiemu Festiwalowi Filmowemu „Spo-
tkania z historią”.   Zadanie dofinansowa-
no ze środków  Programu Wieloletnie-
go NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ra-
mach Rządowego Programu Dotacyjne-
go „Niepodległa”.

Autorzy projektu: Justyna Matyjasek, 
Barbara Grabowska i Piotr Piela

Książnica Zamojska im. Stanisława 
Kostki Zamoyskiego

Akademia Zamojska i  Zamojski Uni-
wersytet Trzeciego Wieku zapraszają 
na konferencję naukową pt. „Uniwersy-
tet dla człowieka dojrzałego”, która od-
będzie się 10 października 2022 r. w Sa-
li Consulatus Zamojskiego Ratusza (Ry-
nek Wielki 13). 

Konferencja jest jednym z punktów 
programu dwudniowych uroczysto-
ści z okazji 20-lecia działalności Zamoj-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

Podczas sympozjum wykłady wy-
głoszą m.in. Lidia Ułanowska – Dyrek-
tor Departamentu Polityki Senioralnej 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecz-
nej, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wie-
czorowska-Tobis – Konsultant krajowy 

w  dziedzinie geriatrii z  Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu (Kiedy suple-
menty diety mogą być zagrożeniem dla 
sprawności osób starszych?), dr hab. Pa-
weł Skrzydlewski, prof. AZ – Rektor AZ 
(Człowiek dojrzały) oraz dr n. med. Ra-
fał Sapuła – Prezes Polskiego Towarzy-
stwa Rehabilitacji, stały doradca Sejmo-
wej Komisji Polityki Senioralnej, szef Za-
mojskiej Kliniki Rehabilitacji (Jak leczyć 
ból narządu ruchu i zapobiegać niepeł-
nosprawności u osób starszych?).

11 października 2022 r. w Centrum 
Kultury Filmowej „Stylowy” (sala nr 3) 
o  godz. 11.00 odbędzie się Gala Jubi-
leuszowa oraz wystawa prac słuchaczy 
ZUTW, a  zwieńczeniem uroczystych 
obchodów będzie koncert.

Stanisława Orłowskiego nie trzeba nikomu spe-
cjalnie przedstawiać. Znany to i szanowany 
Obywatel Zamościa. Kim jest dla tego miasta 

i czym to miasto jest dla niego też powszechnie wia-
domo.

Orłowski Od Wielu lat… to najnowsze wydawnic-
two Książnicy Zamojskiej. Wydawnictwo niezwykłe, 
bibliofilskie, dopieszczone rękoma Mistrza Introli-
gatora Książnicy Zamojskiej Marka Sadło. Wydane 
na świat, ku uciesze pasjonatów fotografii, miłośni-
ków książki, w limitowanym nakładzie 88 egzempla-
rzy. Dlaczego tylu i skąd pomysł na publikację? Tego 
dowiedzą się wszyscy, którzy 3 października przybę-
dą na godzinę 16.00 do biblioteki przy Kamiennej 20.  

Z uwagi na niewielki nakład nie każdy obecny 
na spotkaniu zostanie szczęśliwym posiadaczem na-
szego wydawnictwa. 

Promocji Katalogu towarzyszy wystawa zdjęć 
Stanisława Orłowskiego. Co łączy bibliotekę ze Sta-
nisławem Orłowskim? Ile poezji Piotra Szewca jest 
w fotografiach Orłowskiego? Kim są dobrzy ludzie, 
dzięki którym publikacja mogła pojawić się w prze-
strzeni miasta Idealnego? Przyjdź. Spotkaj się. Zapy-
taj. Zapraszamy!



W sobotę 9 września, na Sta-
dionie Gminnym w Zawa-
dzie odbyła się kolejna edy-

cja Rozvita Cup z udziałem szesnastu 
drużyn z rocznika 2014 (U-9).

W turnieju wzięło około 150 zawod-
ników reprezentujących kluby z całego 
województwa lubelskiego oraz ukraiń-
ski FC Kovel.

Zgodnie z turniejowym harmono-
gramem mecze odbywały się równo-
legle na czterech boiskach w wymia-
rze czasowym 2×10 minut. W myśl zale-
ceń PZPN, Organizatorzy nie podają kla-
syfikacji końcowej, ale zdradzają, że do 
„grupy platynowej” awansowały zespo-
ły:   SMS Avia Świdnik,  STS Gryf Gmina 
Zamość I, Młodzieżówka Radzyń Podla-
ski i Podlasie Biała Podlaska.

– W imieniu Gryfa Gmina Zamość 
dziękuję wszystkim drużynom za do-
bry turniej, sportową atmosferę i wiele 
ciepłych słów. Turniej stał naprawdę na 
wysokim poziomie, co nie dziwi, bo gra-
ła cała czołówka klubów z wojewódz-
twa w tym roczniku. Ale żeby się rozwi-
jać, trzeba właśnie gra z takimi zespoła-
mi. Gościliśmy też na trybunach wielu 
rodziców, którzy gorąco wspierali swo-
je pociechy. Szacunek! Do zobaczenia 
na kolejnym Rozvita Cup – podsumo-
wał turniej trener żaków naszej Akade-
mii Rafał Turczyn.

Głównym Partnerem turnieju by-
ła Rozvita – Roztoczańska Vitamina. Re-
generacyjną pizzę dostarczyło Hejo Tu-
taj, a rzeczowego wsparcia udzielił Car-
refour – Zamość.

■
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Jest praca w więziennictwieJest praca w więziennictwie

W  tegorocznej edycji Rankin-
gu organizowanego przez 
magazyn Strefa Gospodar-

ki i  Dziennik Gazeta Prawna, zamoj-
ska spółka PGK uplasowała się na  V 
miejscu.

Ranking miał na celu przedstawie-
nie czołówki branży komunalnej, wy-
różnienie najlepszych w  niej przedsię-
biorstw, ale przede wszystkim pokaza-
nie opinii publicznej podstawowych in-
formacji związanych z branżą usług ko-
munalnych w naszym kraju.

PGK Zamość wyprzedziło m.in Za-
kład Zagospodarowania Odpadów Sp. 
z  o.o. w  Poznaniu, Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu czy 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.

Kapituła rankingowa, która bardzo 
wysoko oceniła działalność zamojskie-
go PGKu w  skali kraju. Oceny dokony-
wano pod względem inwestycji reali-
zowanych przez spółkę. Kapituła brała 
także pod uwagę czynniki ekonomicz-
ne, kadrowe, prowadzoną przez spółkę 
edukację ekologiczną, a także wszech-
stronność takich inicjatyw podejmo-
wanych na  rzecz współpracy z  lokal-
nym środowiskiem.

"Jest to ogromne wyróżnienie 
dla naszej firmy, dla Pani Prezes Mał-
gorzaty Bzówki i  całej kadry kierow-
niczej PGK. Za naszym sukcesem stoi 
każdy z  pracowników zatrudnionych 
w PGK Zamość, któremu dziękujemy" 
- czytamy na  facebookowym profi-
lu PGKu.

Monika Mazur policjantka z  Ko-
mendy Miejskiej Policji w  Za-
mościu podczas kolarskie-

go wyścigu Majka Days w  Dobczycach 
zdobyła pierwsze miejsce wśród startu-
jących tam policjantek.

18 września 2022 roku w Dobczycach 
już po raz piąty odbył się wyścig „Małopol-
ska Majka Days” – kolarskie święto z udzia-
łem olimpijskiego medalisty Rafała Maj-
ki. W tej sportowej imprezie wzięło udział 
około 700 miłośników dwóch kółek. Ce-
lem zawodów była popularyzacja kolar-
stwa szosowego w  Polsce, promocja lo-
kalnych atrakcji turystycznych oraz propa-
gowanie zdrowego trybu życia, aktywne-
go wypoczynku i rekreacji. We wszystkich 
kategoriach wiekowych uczestnicy rozpo-
czynali wyścig ze startu wspólnego, mając 
do wyboru trzy dystanse. Trasy z licznymi 
wzniesieniami biegły przez okolice miasta 
Dobczyce.

Wzorem lat ubiegłych wprowadzo-
no też klasyfikację indywidualną „Poli-
cjant” Open. Rywalizacja mundurowych 
z podziałem na płeć odbyła się na 59 ki-

lometrowym dystansie Medio Fondo. Ja-
ko pierwsza do  mety dojechała Monika 
Mazur – policjantka z zamojskiejjednost-
ki i po raz kolejny już w tym roku stanę-
ła na  podium kolarskich rywalizacji. Na-
grody rywalizującym policjantom wrę-
czył nadinspektor Dariusz Zięba Dowód-

ca Centralnego Pododdziału Kontrterro-
rystycznego Policji „BOA”.

Naszej koleżance serdecznie gratu-
lujemy i  życzymy, aby dalej realizowała 
swoją kolarską pasję osiągając jak najlep-
sze wyniki - podkreśla aspirant sztabowy 
Dorota Krukowska – Bubiło.

Dyrektor Okręgowy Służby Więzien-
nej w  Lublinie ogłasza rozpoczę-
cie postępowania kwalifikacyjne-

go do służby w jednostkach penitencjar-
nych okręgu lubelskiego.

Liczba wolnych etatów w  10 jednost-
kach penitencjarnych województwa lu-
belskiego to 40. Poszukiwani są kandydaci 
na stanowisko strażnik działu ochrony. Do-
kumenty można składać w formie papiero-
wej, osobiście lub za pośrednictwem ope-
ratora pocztowego, w niżej wymienionych 
jednostkach organizacyjnych, w  terminie 
do 30 września 2022 r.

Praca ma charakter zmianowy, tj. 12 
godzin służby, po której następują 24 go-
dziny wolne, lub 48 godzin wolnych, jeże-
li służba przypadła w godzinach nocnych.

Poszukiwani są funkcjonariusze do pra-
cy w  zakładach karnych i  aresztach śled-
czych w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubie-
szowie, Krasnymstawie, Lublinie, Opolu Lu-
belskim, Radomiu, Włodawie, Żytowicach 
i w Zamościu.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdu-
ją się na  stronie sw.gov.pl w  zakładce”re-
krutacja”. Po przyjęciu do  służby nastąpi 
oddelegowanie funkcjonariusza na  okres 

do  12 miesięcy, do  czasowego pełnienia 
służby w innym okręgu, w celu zapewnie-
nia prawidłowego toku służby oraz odby-
cia praktyki i nabycia doświadczenia.

Centrum “Synagoga” Fundacji 
Ochrony Dziedzictwa Żydowskie-
go w imieniu swoim i autorów za-

praszają na otwarcie wystawy pod tytu-
łem „Miejsca odkryte. Wystawa Przyja-
ciół”. Przyjaciółmi są dwaj artyści: gra-
fik i  fotograf, Alan Metnick oraz Jerzy 
Tyburski, tworzący malarstwo i grafikę. 
Ich prace, choć pochodzące z  różnych 
dziedzin sztuki, będzie można zobaczyć 
w jednym miejscu.

Wernisaż wystawy odbędzie się 29 
września 2022 o  godz. 17:00 w  Centrum 
„Synagoga” FODŻ przy ul. Pereca 14 w Za-
mościu.

Jerzy i  ja tworzymy w  różnych dzie-
dzinach; on maluje, ja fotografuję. On 
używa koloru, ja czerni i bieli. Jego twór-
czość jest surrealistyczna. Moja często 
nieoczekiwana. Obie są jednak zaskaku-
jące, ukazują nasze myśli oraz sposoby wi-
dzenia i rozumienia świata, w którym ży-
jemy; odnajdywanie i wyrażanie własne-
go pojmowania miłości, patosu, tragedii, 

wiary i  nadziei poprzez środki wizualne. 
Obaj stawiamy wyzwanie naszym odbior-
com. To swego rodzaju zagadki: dlaczego 
stół jest krzywy i wygięty, dlaczego są tyl-
ko usta a nie ma całej twarzy, czy gdzieś 
w tych drzewach jest ukryta twarz, czy to 
lustro czy okno, to odbicie czy przycienio-
ny kadr, jak ten gołąb pojawił się w  tym 
miejscu tak nagle… 

I  być może najważniejsze, czy zmie-
ni to jakkolwiek sposób odczuwania i po-
strzegania u  odbiorcy? Czy nastąpi od-
działywanie, które przeniesie widza w in-
ne miejsce? Czy te prace mają wartość 
emocjonalną, sugestywną?

Wyzwaniem jest stworzenie obra-
zów, które sprawią, że ludzie będą sta-
wiać pytania. Rozważać i  kwestionować 
własne doznania oraz otwierać się na in-
ne sposoby postrzegania rzeczywistości.

Pokazanie naszych prac razem zwięk-
sza to wyzwanie ze względu na  różnice 
w naszym indywidualnym sposobie two-
rzenia, co powoduje większą złożoność 

i  uwypukla niuanse. Obaj to respektuje-
my.” - tak wspólną wystawę opisuje Alan 
Metnick:

Alan Metnick – urodził się w  1941 roku 
w Chicago, jego rodzina pochodzi ze Sła-
watycz. Z  wykształcenia historyk i  foto-
graf. Od 50 lat tworzy obrazy i przedmio-

ty przy użyciu różnych technik: fotogra-
fii, sitodruku, witrażu, malarstwa, rysunku 
i  tkaniny. Katalizatorem jego twórczości 
są konteksty historyczne, biblijne i  oso-
biste. Uczestnik wielu wystaw indywidu-
alnych i zbiorowych, jego prace znajdują 
się m. in. W Metropolitan Museum of Art 
w  Nowym Jorku. Autor serii grafik uka-

zujących konflikty na Bliskim Wschodzie. 
W jego pracach można też odnaleźć wąt-
ki odzwierciedlające dzieje współczesnej 
Europy i losy żyjących w niej Żydów.

Jerzy Tyburski - urodził się w  1964 ro-
ku w  Lubaczowie. Absolwent Państwo-
wego Liceum Sztuk Plastycznych w  Za-
mościu. Studia na Wydziale Historii Sztu-
ki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go. Dyplom w  1989  r. W  latach 1986-89 
uczęszczał na  zajęcia w  pracowni malar-
stwa prof. Mariana Stelmasika i  adiunk-
ta Jacka Wojciechowskiego w  Instytucie 
Wychowania Artystycznego na  Uniwer-
sytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa 
Kultury i Sztuki. Członek Związku Polskich 
Artystów Plastyków.

Od 2002 roku dyrektor BWA - Galerii 
Zamojskiej. Związany z  „zamojskim śro-
dowiskiem plastycznym”, skupiającym 
około 50 - mniej lub bardziej zaangażo-
wanych twórczo osób z terenu Zamościa 
i Zamojszczyzny.
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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

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 gospo-
darczymi i 1,6 ha pola. Tel. 510 712 119

3 działki rolno-budowlane o pow. 0,31ha 
0,21ha i 0,02 ha z domkiem 30m2 

ogrodzona płotem. Tel. 515 796 951

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

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

Roztoczu. Tel. 504 569 363

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

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

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

wy). Tel. 602 802 212

Sprzedam działkę, Zamość, ul. Staro-
wiejska. Tel. 914 831 147

Sprzedam kawalerkę, Zamość. Tel. 782 
256 537

KUPIĘ 
Kupię lokal w okolicy sądu za rozsądną 

cenę. Tel. 881 753 253

Kupię garaż w Szopinku. Tel. 889 372 
088

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

Tel. 509 838 620 

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

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

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

535 244 848 lub 784 688 722

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

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

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

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

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

579 055 487

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

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

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

Tel. 695275253

Kupie kawalerkę w Zamościu na ul. Pe-
owiaków i w okolicy. Tel.604 104 176

Kupię działkę do 40 ar z domem do re-
montu, blisko Zamościa. Tel. 792 

424 794

Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe do re-
montu na os. Zamoyskiego/Wyszyń-

skiego. Tel. 508 659 725 

Mieszkanie kupię do 50m2 na Orzesz-
kowej lub Peowiaków może być do 

remontu. Tel. 668 897 228 

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powyżej 
60m2 w okolicach Wyszyńskiego w Za-

mościu. Tel. 782 324 831

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powyżej 
60m2 w Zamościu w okolicach ul Wy-

szyńskiego. Tel. 782 324 831

Kupię mieszkanie w Zamościu. Jeden lub 
dwa pokoje. tel. 516 877 739

Kupię pole w Gminie Zamość. Tel. 602 
463 784

Kupię domek wraz z działką do zamiesz-
kania w Zamościu lub okolicy, cena 

do 80 tys., ewentualnie mieszkanie. Tel. 
739 409 674

Kupię siedlisko, działkę, pole na Rozto-
czu. Tel. 601 206 529

WYNAJEM
Kawalerka 31 m2, ul. Kiepury, obok ZUS, 

960 zł+media. Tel. 600 265 531

Wynajmę mieszkanie M-3, 2 piętro, 
umeblowane, 1300 + opłaty. Tel. 

501 611 389

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

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

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. 727 736 614

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

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

Zamienię M4 56m2, 4p., ul. Ciepła na 
mniejsze w okolicy “Hetmana”. Tel. 

696 196 411

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

Szukam pracy – mycie okien, sprząta-
nie mieszka. Tel. 732 558 550

Podejmę pracę jako sprzątaczka. Tel. 
692 499 742

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

Szukam pracy przy remontach miesz-
kań. Tel. 500 180 211.

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 5. Tel. 608 
357 761
 ( 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 
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.
 ( 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
 ( Kupię ciągnik Ursus C330 lub Ursus 
C360. Tel. 660 957 206
 ( 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 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

NIERUCHOMOśCI

 X Działka inwestycjna ul. Nowa, 0,893 ha Cena 360 tys. zł
 X Mieszkanie M-3, 46 m2 ul. Piłsudskiego, cena 257 tyś zł.
 X Działki  Lipsko Polesie 15a i 14,5a cena 125 tyś.zł
 X Działka  budowlana Stary Zamość  69a cena  135 tys.zł
 X Lokal Restauracja Zamość 246m2 cena 495 tyś.zł
 X Dom Siedliska 211,6m na działce 0,9a cena 360 tys. zł.
 X Działki budowlane Jarosławiec 1199 m2, cena 119 tys.
 X Wynajem młyn Niewirków, około 400m2

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE



SPRZEDAM
Modele samochodowe: kultowe, 

PRL, skala 1;24 i 1:43. Tel. 605 
878 082

Garnitur 100% ln, rozmiar 50, włos-
ki, beż/melanż. Tel. 669 747 000

Buty sportowe, rozmiar 43. Tel. 669 
747 000

Materac o wymiarach 90x200, 
nowy, nieużywany. Tel. 791 

887 174

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

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

921 505

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

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

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

Sprzedam orbiterek - przyrząd do 
treningu, stan bardzo dobry, tanio. 

Tel. 603 962 136

Sprzedam parniki 3 szt., 200l. - 1 szt., 
100l. - 1 szt., 60 l.- 1 szt. Tel. 721 

519 896 (wieczorem)

Kościarka, mieszałka, wilk (stoją-
cy), łamacz. Tel. 721 519 896 (wiec-

zorem)

Czyszczarka własnej konstrukcji do 
drewna. Tanio. Tel. 721 519 896 

(wieczorem)

Płyta pilśniowa twarda, grubość - 
5mm, wymiary: 2,75x1,70m, 8 szt. 

Tel. 721 519 896 (wieczorem)

Orynnowanie dachowe z demontażu 
(stan dobry): rynny ok. 20mb, rury 

spustowe ok. 28mb. Tel. 721 519 896 
(wieczorem)

Rowery: Orkan (męski, 28”), Gazela 
(damka 27”), szosowe (wyścigów-

ka), inne (Jubilat 24”). Tel. 721 519 
896

Tanio sprzedam wóz, platforma, 
kultywator. Tel. 500 144 310

Tanio sprzedam cegłę, dziurawkę, bi-
ałą 1400 szt. Tel. 500 144 310

4-osobowy grobowiec, Cmentarz 
Prawosławno-Katolicki, ul. Bołtucia 

w Zamościu. Tel. 795 949 510

Rower “góral”, koła 26”, szybkowar 
5-litrowy. Tel. 664 454 930

Tuje szmaragd, 15 szt., wys. 1,5m. 
Tel. 664 454 930

Żyrandol, odlew z mosiądzu wzór 
antyczny, 15 żarówek. Tel. 660 

358 211

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

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

Przyjmę używaną pralkę i lodówkę. 
Nie mam za co kupić. Dziękuję. Tel. 

695 958 316
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #39, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 7 dni od daty wydania: Nowy 
Kurier Zamojski, Kalinowice 157i, 22-400 Zamość lub dostarczyć 

do naszych skrzynek przy stojakach z gazetami: (D.H. Agora, Hotel 
Jubilat, D.T. Hetman, Galeria Revia Park)

 
Atrakcyjną nagrodę ufundował hipermarket 

E.Leclerc Zamość
Atrakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #37/2022: „Nagli jesień w 

mgle i rosie”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma 
Pani Kazimiera Purzycka z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać 

do 3 październik 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 
E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

od 27.09 do 08.10.2022 r.

ZESKANUJ
PRZY KASIE

ZESKANUJ
PRZY KASIE

Chipsy Lay’s
Frito Lay
125 g - 140 g, wybrane rodzaje
cena za 1 kg = 31,92 - 28,50/41,52 - 37,08

cena
bez karty

cena z kartą
3 1 szt.

99

5 1 szt.
19

Max. 4 szt.

Żwirek bentonitowy 
dla kota o zapachu lawendy
5 litrów
cena za 1 litr = 2,20

101 szt.
99

Jogurt owocowy 
Jogobella
Zott
150 g, mix rodzajów
cena za 1 kg = 8,60

1 1 szt.
29

Napój gazowany
Frito Lay
2 x 1,5 litra, wybrane rodzaje
cena za 1 litr = 3,33/3,67

cena
bez karty

cena z kartą
91 opak.

99

101 opak.
99


