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Ciasta na zamówienie
Przygotowane  według tradycyjnych receptur 

i z naturalnych składników. Doskonałe 
na uroczystości prywatne i firmowe.

 
Katalog ciast dostępny w kawiarni Arabeska, 

ul. Bazyliańska 1, Zamość/ Stare Miasto .

www.arabeskakawiarnia.pl
tel.: 516 080 055

 fb.com/arabeskazamosc



Gmina Zamość zakończyła realiza-
cję techniczną zadania inwesty-
cyjnego pn: „Budowa drogi we-

wnętrznej nr geod. 128 (obr. Wieprzec – 
Wychody) i 493 (obr. Zarzecze) – przedłu-
żenie drogi gminnej nr 112233L w kierun-
ku Wychody”.

11 lipca 2022 r. nastąpił odbiór inwesty-
cji obejmującej budowę drogi wewnętrz-
nej w  Wieprzu i  w  Wychodach.  W  ramach 
inwestycji wybudowano drogę wewnętrz-
ną o  szerokości 5,00 m i  długości 485 m 
wraz z  poboczami o  nawierzchni z  kruszy-
wa łamanego o szerokości 0,75 m. Wykona-
no również m.in. skrzyżowanie (włączenie) 
z drogą gminną nr 112233L, przebudowę ist-
niejących i budowę nowych zjazdów indywi-
dualnych, oznakowanie pionowe drogi.

Wartość robót budowlanych wyniosła 
670  909,21 zł brutto. Zadanie jest realizo-
wane ze wsparciem Województwa Lubel-
skiego w ramach dotacji celowej na budo-
wę drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w wysokości 100 000,00 zł.
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Zamojskie ZOO kusi atrakcjamiZamojskie ZOO kusi atrakcjami

Renciści i emeryci mogą dorobić mniejRenciści i emeryci mogą dorobić mniej

Gmina Zamość wyremontowała kolejny odcinek drógGmina Zamość wyremontowała kolejny odcinek dróg

Problemy z czytaniemProblemy z czytaniem

Zwierzaki z Amsterdamu w zamojskim ZOOZwierzaki z Amsterdamu w zamojskim ZOO

Mural przyjaźniMural przyjaźni

W piątek, 2 września miało miej-
sce uroczyste odsłonięcie mu-
ralu przy ulicy Peowiaków.

Mural w  barwach narodowych Pol-
ski i  Ukrainy wykonała Ukrainka Iry-
na Martyn. Mural został zatutułowa-
ny „Drzewo Przyjaźni”, a przedstawione 
na nim symetryczne drzewo, jeden z naj-
starszych symboli świata, łączy w sobie 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

„Wybrałam ten symbol, ponieważ 
najważniejszą wartością tego świata jest 
ludzkie życie, a nie błędne wartości ma-
terialne” - powiedziała autorka projektu 
w słowach przywitania.

Iryna Martyn namalowała mural 
z  wdzięczności dla Polaków, za to że 
otworzyli swoje serca i  domy dla jej ro-
daków.

Autorka wyjaśniła, że symbole za-
warte w  malowidle nie są przypadko-
we. Anioły - to symbol tych Polek, któ-
re przyszły na  punkty pomocy i  pomo-
gły wyczerpanym i  zdezorientowanym 
Ukrainkom opiekować się ich dziećmi 
jak własnymi. Wizerunek dudziarza jest 
symbolem naszych kultur i  tradycji, któ-
re mają ze sobą wiele wspólnego. Matki 
z dziećmi - to symbol rodzin, które zna-
lazły schronienie i  spokój oraz rodzin, 
które otworzyły swoje drzwi dla rodzin 

z Ukrainy. Dom jest symbolem dobroby-
tu i  odbudowy. Kwiaty i  owoce są sym-
bolem rozkwitu naszych krajów i  owoc-
nej współpracy.

„Wiem, że historia naszych narodów 
jest skomplikowana, ale nasze pokole-
nie Ukraińców i Polaków chce pisać i pi-
sze nową historię naszych narodów, peł-
ną współpracy, wzajemnego zrozumie-
nia i  tolerancji” - podsumowała Iryna 
Martyn.

Ideę powstania muralu wsparły 
m.in.: Stowarzyszenie Lokalnie i  Global-
nie, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Wa-
leriana Łukasińskiego w  Zamościu, Gre-
inplast Zamość, Stowarzyszenie „Czajnia” 
w Tomaszowie Lubelskim oraz Centrum 
Wolontariatu w Lublinie. Projekt sfinan-
sowano przez Narodowy Instytut Wolno-
ści ze środków Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich na lata 2021-2023.

Książnica  Zamojską im. Stanisła-
wa Kostki Zamoyskiego w  Za-
mościu informuje, że  w dniach 

1-27 września 2022  r. Wypożyczalnia 
Główna przy ul. Kamiennej 20 BĘDZIE 
NIECZYNNA! Powodem są prace zwią-
zane z inwentaryzacją zbiorów.

Biblioteka dla Dzieci i  Młodzie-
ży, Wypożyczalnia Książki Mówionej 
i Zbiorów Multimedialnych oraz Czytel-
nia pracować będą bez zmian.

Instytucja zaprasza również do ko-
rzystania z  filii bibliotecznych. Książni-
ca Zamojska przeprasza za utrudnienia.

W ostatni wakacyjny weekend 
sekcja ptaków zamojskiego 
zoo wzbogaciła się o dwa no-

we, ciekawe gatunki. Z holenderskie-
go Zoo w Amsterdamie do Zamościa 
trafiła para wieloszponów lśniących 
potocznie nazywanych palawanami 
oraz jeden z największych dzioboroż-
ców - dzioborożec kafryjski.

Wieloszpony lśniące należą do bar-
dzo nielicznych w hodowli bażantów, 
a miejscem ich naturalnego występo-
wania są tereny lasów tropikalnych wy-
spy Palawan należącej do Filipin. Sam-
ce tego gatunku, ubarwione o wiele 
efektowniej niż samice, zwracają uwa-
gę wachlarzowatym ogonem, na które-
go piórach znajdują się niebieskozielo-
ne „pawie oczka”.

U dzioborożca kafryjskiego szcze-
gólną uwagę zwracają długie rzęsy 
spod których rzuca przeciągłe, zalot-
ne spojrzenia. Czarne ubarwienie te-
go dużego ptaka w połączeniu z płata-
mi czerwonej, nagiej skóry wokół oczu 
i pod dziobem, daje niesamowity, kon-
trastowy efekt wizualny.

Terraria zamojskiego zoo również 
zyskały nowych mieszkańców. Z Am-
sterdamu dotarły do zamojskiego zoo 
salamandry plamiste. Są one jedynym 

przedstawicielem rodzaju salamandra 
w Polsce i jednocześnie naszym naj-
większym krajowym płazem ogonia-
stym.

Wakacje to czas odpoczyn-
ku, relaksu i zatrzymania się 
w  codziennym natłoku zda-

rzeń i  obowiązków. Jednak nie w  za-
mojskim zoo, gdzie w  czasie wakacji 
naprawdę dużo się dzieje. Ogród od-
wiedzają tłumy gości spragnionych 
kontaktu z  pięknymi, egzotycznymi 
zwierzętami i  relaksu na  łonie natu-
ry. Wychodząc naprzeciw ich oczeki-
waniom, co tydzień organizowane są 
„WAKACYJNE CZWARTKI W  ZAMOJ-
SKIM ZOO”. Spotkania te to wspaniała 
okazja do lepszego i bliższego pozna-
nia mieszkańców zamojskiego zoo.

W  tym roku udało się także (choć 
nie bez przeszkód) zrealizować jedy-
ne w swoim rodzaju wydarzenie - „ZOO 
NOCĄ”. Uczestnicy tego przedsięwzię-
cia wybrali się na  nocne spotkanie ze 
zwierzętami, które są aktywne nocą. 
Wzięli udział w ognisku i nocowali w na-
miotach na terenie zoo. Co prawda spo-
kojny sen gości zakłócany był przez nie-
ustanne ryki lwa, lecz była to raczej do-
datkowa atrakcja, a nie niedogodność.

Wakacyjne miesiące to także czas 
pozyskania dla zamojskiego zoo no-

wych, ciekawych gatunków zwierząt. 
W  ostatnim transporcie z  Pragi do  za-
mojskiego zoo przyjechały nowe ga-
tunki ptaków: muszkatela miedziana 
i  muszkatela różowawa: pięknie ubar-
wione gołębie z  tropikalnych rejonów 
Azji i  Indonezji, których status ochro-
ny określany jest jako bliski zagrożenia 
wyginięciem, amazonki jamajskie: zie-

lono ubarwione papugi występujące 
w naturze jedynie na Jamajce oraz pła-
skonosy: nieliczni przedstawiciele kacz-
kowatych w Polsce. Wraz z nimi przyje-
chał także jeleń timorski: parzystoko-
pytny ssak z rodziny jeleniowatych, wy-
wodzący się z wyspy Timor w południo-
wo - wschodniej Azji oraz surykatki, któ-
re dołączyły do już istniejącego stada.

Dominik Kopeć podczas Mistrzostw 
Europy w  Lekkoatletyce w  Mo-
nachium zdobył brązowy medal 

w  biegu sztafety męskiej 4x100. Zawod-
nik „Agrosu” Zamość biegł na  ostatniej 
zmianie i  nie dał się wyprzedzić rywa-
lom,  dzięki czemu polski zespół stanął 
na podium z brązem.

W  Mistrzostwach Europy w  Mona-
chium wzięło udział ponad 1500 lekkoatle-
tów z 48 państw, którzy rywalizowali ze so-
bą w 50 konkurencjach. Zawody zostały ro-
zegrane w  dniach 15-21.08.2022r. na  Sta-
dionie Olimpijskim w  Monachium.  Wśród 
reprezentacji Polski startował również za-
wodnik Klubu Sportowego „Agros” Zamość 
Dominik Kopeć.

Polska sztafeta 4x100M z  Dominikiem 
Kopciem w  składzie, do  finału Mistrzostw 
dostała się 19 sierpnia, podczas eliminacji 

z czasem 38.60. Biegi finałowe sztafety od-
były się 21.08 br. Biało-czerwoni brązowy 
medal zdobyli mijając metę z czasem 38.15 
pobijając tym samym rekord Polski.

Gratulacje dla Dominika Kopcia oraz je-
go trenera Andrzeja Gdańskiego. Życzymy 
dalszych sukcesów na  arenie międzynaro-
dowej.

Ważna informacja dla renci-
stów i  wcześniejszych eme-
rytów, którzy dorabiają 

do  swoich świadczeń. Od 1 września 
zmieniają się graniczne kwoty przy-
chodu, które powodują zmniejszenie 
lub zawieszenie świadczeń z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.

Do rent i  emerytur można dora-
biać, ale obowiązują określone limity, 
które zmieniają się co trzy miesiące. 
Ich wysokość zależy wprost od prze-
ciętnego wynagrodzenia w  kraju za 
poprzedni kwartał. W  drugim kwar-
tale płace spadły, dlatego od 1 wrze-
śnia limity dla pracujących świadcze-
niobiorców ZUS również są nieco niż-
sze – o  kilkadziesiąt złotych. Uważać 
powinny szczególnie te osoby, które 
do tej pory dorabiały w miesiącu kwo-

tę bardzo zbliżoną do dotychczasowe-
go limitu.

-Pierwszy próg przychodu wyno-
si 70% przeciętnego wynagrodzenia. 
Od września będzie to 4309,40 zł brut-
to. Miesięczne zarobki do  tej kwoty nic 
nie zmieniają w  wypłacanym świadcze-
niu. Jeśli przychód emeryta lub rencisty 
jest wyższy, to wypłatę świadczenia od-
powiednio zmniejsza się za ten miesiąc, 
w którym doszło do przekroczenia. Dru-
gi próg wynosi 130% przeciętnego wyna-
grodzenia, od września to 8003,20 zł. Je-
go przekroczenie skutkuje zawieszeniem 
wypłaty świadczenia za dany miesiąc. - 
informuje Małgorzata Korba, rzecznik 
ZUS w województwie lubelskim.

Nowe kwoty limitów obowiązu-
ją we wrześniu, październiku i  listopa-

dzie. Zmienią się znowu od 1 grudnia. 
Co ważne, wysokością przychodów nie 
muszą przejmować się emeryci, któ-
rzy ukończyli powszechny wiek emery-
talny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla męż-
czyzn). Oni mogą dorabiać do  świad-
czeń bez ograniczeń.

Dominik pobiegł na medalDominik pobiegł na medal
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Pierwszy weekend września (3-
4.09.22r.) na zamojskim Rynku Wiel-
kim, upłynął pod znakiem zdrowej 

żywności, niemodyfikowanej, pochodzą-
cej bezpośrednio od polskiego rolnika.

Po raz siódmy odbył się Festiwal żyw-
ności wolnej od GMO Prosto od rolnika, zor-
ganizowany przez Posła Jarosława Sachajko 
wraz ze Stowarzyszeniem Rolników i  Kon-
sumentów Kukiz’15. Ideą wydarzenia każ-
dego roku jest promowanie regionalnych 
producentów zdrowej żywności, popula-
ryzowanie coraz bardziej doskonałych pro-
duktów lokalnych.

Festiwal otworzyli Poseł Jarosław Sa-
chajko oraz Anna Maria Antos Zastępca Pre-
zydenta Miasta Zamość. W słowach powita-
nia Poseł Jarosław Sachajko zachęcił do za-
dawania pytań wystawcom o  sposób wy-
twarzania zdrowej żywności i  kosztowa-
nia przygotowanych przez koła gospodyń 
wiejskich pyszności.

W  programie znalazły się wystąpie-
nia i  prelekcje znawców tematu żywności 
niemodyfikowanej, zdrowej, pochodzącej 
z  ekologicznych upraw od polskich rolni-
ków. Nie zabrakło także warsztatów kuli-
narnych, stoisk kół gospodyń wiejskich, czy 
smakowitych degustacji.

Festiwalowi towarzyszył jarmark pro-
duktów regionalnych. Stoiska wystawców 

obfitowały w  pyszne sery i  naturalnie wę-
dzone wędliny, chleb na zakwasie, oleje tło-
czone na zimno, bursztynowe miody, słod-
kości i inne smaki z dziecięcych lat. Odwie-
dzający mogli liczyć także na kiermasz rę-
kodzieła, a najmłodsi na dmuchane zjeż-
dżalnie i najsłodsza na świecie watę cukro-
wą.

Na festiwalowej scenie wystąpił No-
wy VOX,  a jako support do „Voxów” zagra-
ła chełmska kapela hardrockowa RDZA.
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Czas na relaks nad zalewemCzas na relaks nad zalewem

Potrzeba więcej dobra i więcej kilometrów złotówekPotrzeba więcej dobra i więcej kilometrów złotówek

Zmiany w PogotowiuZmiany w Pogotowiu

Zdrowie ma smakZdrowie ma smak

2 września nad Zalewem Miej-
skim odbyła się prezentacja pro-
jektu ogólnomiejskiego, któ-

ry może zostać zrealizowany ze środ-
ków tegorocznego Budżetu Obywa-
telskiego. Ten projekt to „Czas na re-
laks” - utworzenie nowoczesnej stre-
fy zabawy i relaksu nad Zalewem Miej-
skim. Dyrektor OSIRu Mateusz Ferens 
powiedział, że autorką pomysłu jest 
mieszkanka Zamościa Iwona Połata, 
a po konsultacjach pomysł zyskał ak-
ceptację urzędu i  został zakwalifiko-
wany do ubiegania się o finansowanie 
go ze środków Budżetu Obywatelskie-
go na rok 2023.

Wizualizację projektu nieodpłatnie 
wykonał zamojski architekt Oskar Mich-
niak z biura projektowego Oma Studio.

Oskar Michaniak zaprojektował no-
woczesną strefę, która wg niego powin-
na spodobać się mieszkańcom. Sam jest 
użytkownikiem terenu Zalewu Miej-
skiego, gdzie oprócz ścieżki rowero-
wej i  infrastruktury zapewnionej przez 
Miasto, niestety nie ma więcej atrakcji. 
Chciałby, aby został zrealizowany pro-
jekt inny niż dotąd, wykraczający poza 
zachowawczość, tak, aby tereny kąpie-
liska stały się atrakcyjniejsze dla miesz-
kańców i turystów.

Nowoczesne założenia projektu 
nie przekreślają historii. Projekt stre-
fy „Czas na relaks” zakłada utworzenie 
ekspozycji poświęconej historii statku 
Ziemia Zamojską, ochrzczonej w   Ar-
gentynie w 1984 roku przez zamościan-
kę Janinę Gąsiorowską. Od 38 lat na za-
proszenie Janiny Gąsiorowskiej przyjeż-
dżają marynarze z Polskiej Żeglugi Mor-
skiej i Akademii Morskiej w Szczecinie. 
Biorą udział w spotkaniach w młodzie-
żą w szkołach, opowiadając o pasjonu-
jącej pracy na morzach i oceanach.

Jest nadzieja na wskrzeszenie dzia-
łalności Yacht Clubu Zamojskiego, zało-
żonego w 1986 roku. Teren zalewu jest 
większy, zbiorniku zostały połączone, 
więc małe jednostki mogłyby po za-
mojskim zalewie pływać.

Projekt „czas na relaks” zakłada roz-
budowę kompleksu boisk do  siatków-
ki plażowej oraz piłki ręcznej plażowej 
z miejscem na trybunę. W propagowa-
niu sportu obiecał pomóc prezes Pad-
wy Zamość Sławomir Tór oraz zawodni-
cy Padwy. Piłka ręczna w Zamościu ma 
wielu zwolenników, więc przeniesie-
nie tego sportu na  plażę jest zasadne, 

zwłaszcza, że ta odmiana gry jest bar-
dzo widowiskowa.

W strefa relaksu nad zalewem mia-
łaby szansę stanąć tężnia solankowa, 
która miałaby mieć spektakularną for-
mę i  przyciągać nad zalew nieco star-
szych odwiedzających.

Propozycja dla młodych ludzi to 
spokojne miejsce spotkań w otoczeniu 
zieleni.

Propozycja dla rodziców to per-
gola z miejscem na posiłek i widokiem 
na place zabaw dla najmłodszych, tak-
że stoliki piknikowe w oddalonym spo-
kojnym miejscu.

Na wykonanie projektu Urząd Mia-
sta zakłada 950 tysięcy, o  ile poko-
na on pozostałe 6 propozycji zgłoszo-
nych do  realizacji, czyli: „Moderniza-
cja ulicy Czesława Miłosza”; „Zielona 
strefa relaksu i  aktywności ruchowej”; 
„Zamoyska Strefa Aktywności – budo-
wa i  modernizacja kompleksu sporto-
wo – rekreacyjnego przy ZSP nr 3 (Elek-
tryk) w Zamościu”; „Bezpieczny i mod-
ny asfaltowy tor rowerowy dla każde-
go Pumptrack & Park. Miejsce aktywne-
go wypoczynku i rekreacji”; „Przebudo-
wa drogi na osiedlu Zamoyskiego”; „Bu-
dowa boiska ze sztuczną nawierzchnią 
typu ORLIK, budowa kompleksu szatni 
kontenerowych”.

Internetowe głosowanie potrwa 
do 13 września. Natomiast głosowania 

tradycyjne na na każdym osiedlu Zamo-
ścia rozpoczną się 14 września i potrwa-
ją do 23 września.

Wyboru projektów osiedlowych 
oraz ogólnomiejskich można dokonać 
elektroniczne poprzez https://budzet24.
pl/umzamoscbo/desktop 

Zasady głosowania są proste:

• Prawo do  udziału w  głosowaniu 
ma mieszkaniec Miasta Zamość,

• uprawnionemu mieszkańcowi 
przysługuje jeden głos, który mo-
że oddać wyłącznie na  projekt 
osiedla, na  którym zamieszkuje 
oraz jeden głos, który może oddać 
wyłącznie na  jeden projekt ogól-
nomiejski,

• dla ważności głosu oddanego 
w  sposób elektroniczny, głosują-
cy zobowiązany będzie najpierw 
do  podania swoich danych, na-
stępnie wskazania jednego pro-
jektu osiedlowego i  jednego pro-
jektu ogólnomiejskiego do  reali-
zacji w  2023 roku. Aby móc za-
twierdzić oddany głos, mieszka-
niec otrzyma na podany przez sie-
bie numer telefonu komórkowe-
go jednorazowe hasło. Na wska-
zany numer telefonu hasło będzie 
wysłane tylko raz.

Głosowania tradycyjne na każdym 
osiedlu Miasta Zamość rozpoczną się 14 
września i potrwają do 23 września br.

31 sierpnia 2022r. Polskie Stowa-
rzyszenie Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną Koło w  Zamościu 
oficjalnie podsumowało trwającą 
od połowy kwietnia kolejną edycję 
ogólnopolskiej kampanii Kilometry 
Dobra. Celem dobroczynnej akcji by-
ła zbiórka funduszy na remont i ada-
ptację budynku przy ul. Generała Or-
licz – Dreszera 10 w Zamościu, w któ-
rym na stałe zagoszczą Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej.  Na remont budyn-
ku Stowarzyszenie potrzebuje bli-
sko 4 mln zł. 

W  ramach tegorocznych Kilome-
trów Dobra udało się zebrać kwotę po-
nad 75 tys. zł.

- Naszą akcję skończyliśmy owoc-
nie, wiadomo, że chcielibyśmy zebrać 
więcej, ale cieszymy się z  tego co ma-
my. Bardzo dziękujemy wszystkim dar-

czyńcom! Bez Was nic by nie było. Dzię-
kujemy rodzicom, wolontariuszom, ko-
ściołom, instytucjom, firmom i mediom 
za wsparcie naszej akcji. - podsumowa-
ła kilkumiesięczne przedsięwzięcie  Ja-
dwiga Stromkie, Przewodnicząca PSO-
NI Koło w Zamościu.

Warto dodać, że PSONI Koło zebra-
ło w tym roku największą sumę spośród 
wszystkich organizacji z  całej Polski, 
biorących udział w tegorocznej kampa-
nii "Kilometry Dobra”. Suma ogólnopol-
skiej zbiórki „Kilometry Dobra” przekro-
czyła 91 tysięcy.

Czym jest PSONI? To miejsce, 
w  którym wszyscy są równi! To tutaj 
osoby niepełnosprawne czują się waż-
ne i  potrzebne, odnajdują spokój i  ak-
ceptację. Mają możliwość kształce-
nia się, rehabilitacji oraz praktyki w co-
dziennych czynnościach domowych. Za 

sprawą uczestnictwa w Warsztatach Te-
rapii Zajęciowej odkrywają w sobie pa-
sje i talenty. Pod dachem stowarzysze-
nia zawiązują się prawdziwe przyjaź-
nie, a  podopieczni sami przyznają, że 
to miejsce jest dla nich jak drugi dom. 

W ostatnich dniach sierpnia z funkcji dy-
rektora zamojskiego pogotowia został 
odwołany Damian Miechowicz. Marsza-

łek wydał decyzję na osobisty wniosek dyrekto-
ra Miechowicza. Pełnił on tę funkcję od maja 2020 
roku.

31 sierpnia władze wojewódzkie powołały no-
wego tymczasowego dyrektora Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Zamościu. Został nim dotychcza-
sowy wicedyrektor szpitala "papieskiego" do spraw 
organizacyjno-technicznych, a wcześniej wicepre-
zydent Zamościa - Piotr Zając.

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
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Uwaga! Nowy adres redakcji i biura ogłoszeń Nowy Rynek 27 piętro 2 (nad Zielonym Koszykiem) Zapraszamy!

Konferencja upowszechniająca projekt CodeinnovaKonferencja upowszechniająca projekt Codeinnova
w Zamościuw Zamościu

W  dniu 23.08.2022 w  Sali Consula-
tus Ratusza odbyła się konferencja 
upowszechniająca rezultaty pro-

jektu CodeInnova Erasmus+, koordynowane-
go przez Zamojskie Towarzystwo Oświato-
we (założyciel szkół społecznych w Zamościu). 
Współorganizatorem konferencji było Miasto 
Zamość. Wzięło w niej udział ponad 60 osób, 
w tym 15 z zagranicy.

Referat wprowadzający wygłosił prof. 
dr hab. Marek M. Sysło, twórca polskiej pod-
stawy programowej nauczania informaty-
ki, członek wielu międzynarodowych i  krajo-
wych gremiów, zajmujących się dydaktyką in-
formatyki. 

Projekt „Nauczanie programowania 
w  szkole podstawowej: podstawa programo-
wa, metody dydaktyczne, podręczniki, wspar-
cie online”, w  skrócie CodeInnova powstał 
w  szkołach społecznych w  2019 roku i  został 
przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ 
oceniony 100 pkt na 100 możliwych. Jego ce-
lem było opracowanie:  (w 4 językach partne-
rów i w j. angielskim):

 – podstawy programowej nauczania pro-
gramowania w szkole podstawowej,

 – 50 wzorcowych i przetestowanych scena-
riuszy lekcji, spójnych z nowo opracowa-
ną podstawą programową;

 – 2 podręczników do nauczania programo-
wania w  szkole podstawowej: pierwszy 
dla klas 1-4, drugi dla klas 5-9;

 – platformy internetowej, wspierającej na-
uczanie programowania w  szkole pod-
stawowej, wraz z materiałami dydaktycz-
nymi do  nauki programowania w  szko-
le podstawowej, otwartą dla wszyst-
kich w  sieci www. www.skolskiportal.hr/ 
projekt/erasmus-2/

Partnerami projektu były: Uniwersy-
tet Jyvaskyla, Finlandia, I. Osnovna Škola Ča-
kovec, Chorwacja, wydawnictwo Školska knji-
ga d.d., Chorwacja i Agrupamento de Escolas 
de Fornos de Algodres Portugalia.

W konferencji udział wzięła także Joanna 
Srebrzyńska, przedstawicielka Fundacji Roz-
woju Systemu Edukacji, Agencji Narodowej 
Programu Erasmus+.

Wszystkie rezultaty projektu są dostęp-
ne na  stronie Społeczniaka  www.unia.zam.
pl oraz na   platformie www.skolskiportal.hr/ 
projekt/erasmus-2/

dr Bogusław Klimczuk
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W  dniach 27-28 sierpnia odbyły 
się obchody 102. rocznicy Bi-
twy pod Komarowem - Świę-

ta Kawalerii Polskiej - Komarowska Po-
trzeba 2022 w Wolicy Śniatyckiej. Jak co 
roku, zostały zorganizowane przez Sto-
warzyszenie „Bitwa Pod Komarowem", 
Światowy Związek Żołnierzy Armii Kra-
jowej Okręg Zamość, Posła na Sejm RP 
Sławomira Zawiślaka, Urząd do  Spraw 
Kombatantów i  Osób Represjonowa-
nych, Dowództwo Garnizonu Warsza-
wa. Uroczystość została objęta Patrona-
tem Narodowym Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy w  Stu-
lecie Odzyskania Niepodległości. Ob-
chody zgromadziły w miejscu najwięk-
szej kawaleryjskiej bitwy XX wieku, licz-
nych gości oddających hołd polskiej ka-
walerii, która pod dowództwem Juliu-
sza Rómmela rozgromiła 1 Armią Kon-
ną Siemiona Budionnego.

Główne uroczystości poprzedził tra-
dycyjny Capstrzyk Kawaleryjski na cmen-
tarzu parafialnym w Komarowie, a  także 
niezwykłe wydarzenie muzyczne - wie-
czorny koncert patriotyczny w  wykona-
niu Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego, który od-
był się na wzgórzu przy Pomniku w Wo-
licy Śniatyckiej. Artyści z  RZAWP, zapre-
zentowali 1,5 godzinne bogate widowi-
sko z  udziałem orkiestry symfonicznej, 
chóru i baletu.

Wyjątkowym punktem tegorocz-
nych obchodów 102. rocznicy Bitwy pod 
Komarowem  było odsłonięcie Pomnika 
Chwały Kawalerii i  Artylerii Konnej. Po-
mnik składa się z betonowej formy z od-
znakami wszystkich pułków kawale-
rii, zwieńczonych skrzydłami husarskimi 
oraz wkomponowanych pomiędzy nimi 
trzech sylwetek szarżujących konno ka-
walerzystów odlanych z brązu.

Poświecenia Pomnika dokonał Bi-
skup Polowy Wojska Polskiego Wiesław 
Lechowicz.. Symbolicznego odsłonięcia 
Pomnika dokonali wspólnie Prezes Sto-
warzyszenia „Bitwa pod Komarowem" 
Tomasz Dudek,  Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł 
na  Sejm RP Sławomir Zawiślak, Mariusz 
Błaszczak - Wiceprezes Rady Ministrów, 
Ministra Obrony Narodowej, Prof. dr hab. 
Piotr Gliński - Wiceprezes Rady Ministrów, 
Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodo-
wego,  dr Karol Nawrocki – Prezes Insty-
tutu    Pamięci Narodowej, gen. Rajmund 
Andrzejczak Szef Sztabu Generalnego,   
dr h.c. Marek Małeckiego Prezes Zarządu 
SOLBET Sp. z o.o.

Idea budowy pomnika powstała 
w 1936 roku z inicjatywy uczestników bo-
ju pod Komarowem. Opierała się na pro-
jekcie architekta Borysa von Zinserlinga 
(prawdopodobnie obelisk). Obecna bry-
ła nawiązuje do  historycznego wizerun-
ku jedynie symboliką skrzydła husarskie-
go. Współczesna forma została zapro-

jektowana przez Konrada Głuchowskie-
go oraz Tomasza Dudka, i  jak podkreśla-
ją autorzy, nie jest w  żaden sposób od-
wzorowaniem historycznego projektu.  
Inicjatorem wskrzeszenia idei budowy 
Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Kon-
nej jest Tomasz Dudek, który wraz z Anną 
Wojdą w 2006 roku zainicjowali powoła-
nie Stowarzyszenia „Bitwa pod Komaro-
wem” w celu realizacji monumentu oraz 
przywrócenia w społecznej świadomości 
rangi zwycięstwa pod Komarowem. Au-
torem dokumentacji technicznej i  kon-
strukcji monumentu a  także konstrukcji 
wewnętrznej rzeźb oraz kosztorysów jest 
inż. Jan Dworzycki. Autorami rzeźb są ar-
tyści rzeźbiarze Artur Wochniak oraz To-
masz Radziewicz. Konsultacje historycz-
ne rzeźb prowadzili: Łukasz Kaczor, To-
masz Dudek. Autorem projektu znaków 
oraz inskrypcji na zlecenie IPN jest Konrad 
Głuchowski. Tekst VIII tablicy wewnętrz-
nej opracował Tomasz Dudek na podsta-
wie konsultacji z IPN. Nadzór autorski pro-
wadzili: inż. Jan Dworzycki, mgr inż. arch. 
Tomasz Dudek, inspektorem nadzoru był 
inż. Bernard Grabski.

Dotychczas wydatkowano środki 
na budowę monumentu 3.689 481,00 zł. 
Środki te pochodzą w  znaczącej mierze 
z darowizn i zbiórek, dofinansowania rzą-
dowego w  postaci konkursów ministe-
rialnych i wsparcia przez Stowarzyszenie 
Polski Klub Kawaleryjski na zasadzie umo-
wy partnerskiej. Budowę swoim mecena-
tem objął dr h.c. Marek Małecki finansu-
jąc społecznie znaczną część inwestycji.

Uroczystość odsłonięcia Pomnika 
Chwały Kawalerii i Arterii Konnej była tak-

że doskonałą okazją do wręczenia odzna-
czeń. Aktu wszystkich dekoracji dokonał 
Szef MON Mariusz Błaszczak w asyście re-
prezentującego podczas obchodów Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudę gen. dyw. Da-
riusza Łukowskiego Zastępcy Szefa Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego.

Postanowieniem Prezydenta RP za 
wybitne zasługi dla rozwoju gospodar-
ki narodowej, za działalność filantropij-
ną oraz wkład w  upamiętnianie miejsc 
pamięci narodowej Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski uhonoro-
wany został: dr h.c. Marek Małecki.

Krzyżem Kawaleryjskim Orderu Od-
rodzenia Polski: Tomasz Dudek za wybit-
ne zasługi w  działalności na  rzecz upa-
miętnianie miejsc pamięci narodowej.

Srebrnym Krzyżem Zasługi: za wy-
bitne zasługi w działalności na rzecz upa-
miętniania miejsc pamięci narodowej zo-
stali uhonorowani: Jan Dworzycki, Kon-
rad Głuchowski, Jacek Skoczylas i  Anna 
Wojda,

Brązowym Krzyżem Zasługi: za wy-
bitne zasługi w działalności na rzecz upa-
miętnianie miejsc pamięci narodowej 
uhonorowani zostali: Marta Czernik, Ja-
rogniew Kamiński i Witold Marucha.

Postanowieniem Ministra Obro-
ny Narodowej Poseł na  Sejm RP, Prezes 
ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawi-
ślak za zaangażowanie w  upamiętnia-
nie miejsc pamięci narodowej został od-
znaczony Srebrnym Medalem „Za zasłu-
gi dla obronności kraju". Poseł został już 
uhonorowany w 2020 roku Medalem Stu-
lecia Odzyskanej Niepodległości, z  racji 
pełnionego mandatu poselskiego z mo-

cy ustawy nie mógł otrzymać innego od-
znaczenia Prezydenta RP.  

Złote Odznaki Ułana Komarowskie-
go za zasługi w  dziedzinie kultywowa-
nia chlubnych tradycji i  czynnego zaan-
gażowania w organizację obchodów „Bi-
twy pod Komarowem"  zostały wręczo-
ne przez Prezesa Stowarzyszenia „Bitwa 
pod Komarowem" Tomasza Dudka i  Po-
sła na Sejm RP, Prezesa ŚŻŻAK O/Z Sławo-
mira Zawiślaka – dr. h.c. Markowi Małec-
kiemu, płk. Tadeuszowi Nastarowiczowi 
Dowódcy 2.LBOT i pilotowi kpt. Michało-
wi Skorupie.

Odczytano podziękowania, gratula-
cje i listy od Marszałek Sejmu Elżbiety Wi-
tek, od Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego, Ministra Edukacji i  Na-
uki Przemysława Czarnka, Minister Śro-
dowiska i  Klimatu Anny Moskwy, Mini-
stra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, 
Szefa Urzędu do  Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych Jana Józefa Ka-
sprzyka, Prezesa Telewizji Polskiej SA Jac-
ka Kurskiego i gen. dyw. dr. Dariusza Pa-
rylaka Dowódcy 12. Szczecińskiej Dywi-
zji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzy-
woustego.

Głos zabrali: Wiceprezes Rady Mini-
strów, Minister Obrony Narodowej Ma-
riusz Błaszczak, prof. dr hab. Piotr Gliński - 
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pre-
zes Instytutu   Pamięci Narodowej dr Ka-
rol Nawrocki.

Po oficjalnych wystąpieniach i  wrę-
czeniu odznaczeń resortowych w progra-
mie 102. rocznicy Bitwy pod Komarowem 
został odczytany Uroczysty Apel Pamię-

ci przez oficera Garnizonu Warszawa, we-
dług ceremoniału WP i  scenariusza Do-
wództwa Garnizonu Warszawa.

W  ramach tegorocznych uroczysto-
ści, jak co roku, odbyło się największe wi-
dowisko historyczne poświęcone rekon-
strukcji bitwy 1920 roku z  udziałem po-
nad 200 konnych kawalerzystów ochot-
ników, rekonstruktorów pieszych oraz re-
konstruktorów odtwarzających sylwetki 
cywilne. Warto zaznaczyć, że inscenizacja 
epizodów bitwy jest to największe wyda-
rzenie promujące kawalerię w Polsce. 

Zwolennicy współczesnych wojsk 
mogli obejrzeć rekonstrukcję współcze-
snego pola walki z udziałem pododdzia-
łów Wojska Polskiego i śmigłowców.

Wśród gości znaleźli się przedsta-
wiciele administracji, władz wojewódz-
kich, funkcjonariusze służb munduro-
wych, wojskowi, reprezentanci lokalnych 
instytucji i stowarzyszeń. W uroczystości 
wzięli udział także przedstawiciele me-
diów, liczni mieszkańcy Komarowa i oko-
licznych miejscowości oraz widzowie z re-
gionu i całej Polski. 

Stowarzyszenie „Bitwa pod Komaro-
wem” wyraźnie podkreśla, że samorząd 
lokalny i  Wójt Gminy Gminy Komarów – 
Osada w  żaden sposób nie uczestniczył 
w realizacji monumentu i nie partycypo-
wał w żadnym zakresie w kosztach jego 
budowy czy uroczystości odsłonięcia. 

Stowarzyszenie „Bitwa pod Koma-
rowem" oraz Światowy Związek Żołnie-
rzy Armii Krajowej Okręg Zamość sta-
wia przed sobą kolejne cele. „Po doko-
naniu wydawałoby się niemożliwego, tj. 
zrealizowaniu inwestycji budowy monu-
mentu chcemy dalej rozwijać projekt, aby 
w pełni służył kształtowaniu postaw pa-
triotycznych młodych Polek i  Polaków. 
W  naszych ambitnych planach jest dal-
sze zagospodarowanie terenu wokół Po-
mnika, założenie monitoringu, oświetle-
nie, utworzenie ścieżki dydaktycznej czy 
stworzenie w  przyszłości Muzeum Bi-
twy pod Komarowem.” - podkreślają re-
alizatorzy. Numer rachunku bankowego 
na rzecz budowy pomnika: 67 1240 2816 
1111 0010 3469 8856

Obchody odbyły się przy wsparciu 
Pułku Reprezentacyjnego Wojska Pol-
skiego, 25. Brygady Kawalerii Powietrz-
nej, 18. Dywizji Zmechanizowanej, 32. 
Wojskowego Oddziału Gospodarczego 
z  Zamościa, 33. Wojskowego Oddziału 
Gospodarczego z Nowej Dęby, 3. Zamoj-
skiego Batalionu Zmechanizowanego, 2. 
Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 
2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznaw-
czego, Gminy Sitno i Stowarzyszenia Roz-
woju Lokalnego Zamojszczyzna. 

Nauczyciele już mianowaniNauczyciele już mianowani

30 sierpnia 2022 r., w Sali Ślubów Urzę-
du Miasta Zamość odbyło się uroczy-
ste wręczenie Aktów Mianowań dla 21 
nauczycieli kontraktowych jednostek 
oświatowych Miasta Zamość.

Nauczyciele, po odbyciu stażu na  sto-
pień nauczyciela  mianowanego i zdaniu eg-
zaminu przed Komisją Egzaminacyjną w lip-
cu 2022 r. z dniem 1 września 2022 r. otrzy-
mali stopień nauczyciela mianowanego.

Tytuły Nauczyciela Mianowanego 
z rąk Wiceprezydent Anny Marii Antos oraz 
Dyrektor Wydziału Oświaty Agnieszki Ko-
wal odebrali:

1. Andrzej Stanisław Gębala - Zespół 
Szkół Ponadpodstawowych Nr 2

2. Marek Stefan Zych - Zespół Szkół Po-
nadpodstawowych Nr 3

3. Bartosz Narolski - Zespół Szkół Ponad-
podstawowych Nr 5

4. Agnieszka Szarzyńska - Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 3

5. Anna Ewa Gwozda - Przedszkole Miej-
skie Nr 10,

6. Agnieszka Wysocka - Szkoła Podstawowa 
Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

7. Edyta Bączkowska - Skiba - Przedszko-
le Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integra-
cyjnymi,

8. Monika Łukaszyk - Kowal - Przedszko-
le Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integra-
cyjnymi,

9. Iwona Kawałko - III Liceum Ogólno-
kształcące,

10. Paweł Sowa - Zespół Szkół Ponadpod-
stawowych Nr 3,

11. Magda Mizerska - Pieniak - II Liceum 
Ogólnokształcące,

12. Justyna Kropornicka - Kurdybanowska - 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5,

13. Andrzej Pawliszak - Szkoła Podstawo-
wa Nr 6,

14. Maciej Kozik - Zespół Szkół Ponadpod-
stawowych Nr 5,

15. Agnieszka Matwiejczuk - Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziała-
mi Integracyjnymi,

16. Adrian Tomasz Maziarczuk - Zespół 
Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,

17. Marta Danieluk - Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy,

18. Magdalena Gontarz - Specjalny Ośro-
dek Szkolno - Wychowawczy,

19. Martyną Strycharczuk - Jędruszczak - Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy,

20. Marta Danuta Szykuła - Specjalny Ośro-
dek Szkolno - Wychowawczy,

21. Anna Emilia Sagan - Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy.
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Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii KonnejPomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej

1 września na Rotundzie Zamoj-
skiej odbyły się uroczystości 
związane z 83. rocznicą wybu-

chu II wojny światowej.

W Katedrze Zamojskiej została 
odprawiona msza św. w intencji Oj-
czyzny. Po nabożeństwie, na terenie 
Zamojskiej Rotundy odbyła się ma-
nifestacja patriotyczna. W progra-
mie znalazł się: ceremoniał wojsko-
wy, okolicznościowe wystąpienie pre-
zydenta Andrzeja Wnuka, modlitwa, 
apel poległych i salwa honorowa, a 
także złożenie wieńców przez przy-
byłe delegacje .

Po zakończonej części oficjal-
nej uroczystości, odbył się wyjątko-
wy koncert. Połączone siły symfoni-
ków Orkiestry Symfonicznej im. Ka-
rola Namysłowskiego pod batutą Ta-
deusza Wicherka, Chóru Ale Cantare, 
Chóru Miasta Siedlce oraz Chóru No-
ster z towarzyszeniem solistów: Ane-
ty Łukaszewicz, Małgorzaty Trojanow-
skiej, Jacka Szponarskiego i Wojcie-
cha Gierlacha, wykonali Requiem Mo-
zarta. Jest to msza żałobna powstała 
w 1791 roku i jest jednym z najwięk-
szych utworów sakralnych Wolfganga 
Amadeusa Mozarta, a zarazem jego 
ostatnią, niedokończoną kompozycją.

Requiem na RotundzieRequiem na Rotundzie



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

Sprzedam siedlisko z budynkami 0,60 
ha, siedlisko z budynkami 0,50 ha, zie-

mię orną 1,05 ha, ziemię orną 0,75 ha, las 
0,50 ha. Tel 84 639 55 39

Działka bud. 16 ar, ul. Monopolowa 
w Zwierzyńcu, c. 120 tys. Zł. Tel. 508 

414 501

Pole o pow. 2,39 ha, Ministrówka, gm. 
Miączyn. Tel. 797 457 512

Sprzedam działkę 26 arów, ul. Dzieci Za-
mojszczyzny. Tel. 514 509 091

Sprzedam działkę budowlaną 22 ary, ul 
Włościanska. Tel. 514 509 091

Sprzedam garaż na Szopinku – Hrubie-
szowska. Tel. 602 375 751

Sprzedam mieszkanie 62 m na 2 piętrze 
bezczynszowe umeblowane na nowym 

osiedlu. Tel. 881 600 406

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

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

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

Wynajmę mieszkanie 25m, ul Sado-
wa. Czynsz 1100zl + media. Kaucja 

1000zł tel. 790272559

Do wynajęcia ładna, umeblowana ka-
walerka na Os. Orzeszkowej w Zamo-

ściu, cena wynajmu 1150 zł+ opłaty z 
liczników, czynsz płaci właściciel miesz-
kania, wymagana kaucja 1000 zł. Tel. 
602 802 212.

Od stycznia 2022r. Do wynajęcia 2-po-
kojowe mieszkanie 46m2 (parter), 

obok DT. “Łukasz”. Tel. 84 638 59 08

Mieszkanie 45m2, II piętro, 2 pokoje, ul. 
Lipska, Zamość. Tel. 794 951 604

Stancja 45m2, nowe budownictwo. Tel. 
794 951 604

Pokój ul. Orla dla jednej lub dwóch osób. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 516 055 166

Wynajmę samodzielną stancję dla 
uczennic lub pracujących w Zamo-

ściu, ul. Kilińskiego. Tel. 662 475 848.

Wynajmę M3 na Osiedlu Kamienna w 
Zamościu. Tel. 726 645 992

Pan 70+ poszukuje pokoju do wynaję-
cia. Tel. 791 737 438

Wynajmę pół domu.  
Tel. 576 096 755

Wynajmę garaże, Sitaniec. Tel. 576 
096 755

Szukam do wynajęcia dom partero-
wy dla rodziny, Zamość i okolice tel. 

799 946 860

Do wynajęcia jednopokojowe mieszka-
nie w Zamościu, ul. Hrubieszowska. 

Tel. 84 639 81 87.

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

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, 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 
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 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
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

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

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

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 #36, 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: „Idzie chłód i 
koniec lata”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma 

Pan Marian Kubina z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać 
do 12 września 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 

E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

od 06.09 do 17.09.2022 r.

Wrzos pojedynczy
Gasa
don. 11 cm, wys. 25 cm

Podwójny - 699

599
1 szt.

Kapcie 
damskie, roz. 35 - 41
męskie, roz. 40 - 46
dziecięce, roz. 28 - 34
1 para, mix wzorów i kolorów

Ka
żd
y p
rod

ukt za

15 zł
00 Tylko w E.Leclerc

Dzbanek filtrujący
Formaster
2,4 litra
Wkład filtrujący MG+ Classic - 1000

Wkład filtrujący MG+ Unimax - 1200

101 szt.
00

Ka
żd
y p
rod

ukt za

3 zł
00

Taśma pakowa/malarska/izolacyjna
Topex/Profix
48 mm x 35 m/30 mm x 35 m/0,15 x 15 mm x 10 m

7 września (środa), godz. 
16.00: Warsztat motywacyjny: 
To będzie dobry rok. Zamojski 
Dom Kultury, ul. Partyzantów 13.

12 września (poniedziałek), 
godz. 18.00: koncert SONATA 
DA CHIESA – sonaty triowe A. 
Corellego i A. Vivaldiego. Zespół 
„Concerto Antemurale” w skła-
dzie: Leszek Firek - skrzypce ba-
rokowe, Anna Śliwa - skrzypce 
barokowe, Tomasz Frycz - wio-

lonczela barokowa, Andrzej Za-
wisza - klawesyn - Kościół Rekto-
ralny pw. św. Katarzyny,

13 września (wtorek), godz. 
19.00: koncert „MIŁOŚĆ WŚRÓD 
MUZ – francuskie kantaty ba-
rokowe. Zespół „Alba del Mon-
do” w składzie: Paulina Jabłon-
ka - sopran, Adam Kamieniecki 
- baryton, Radosław Orawski - 
flet traverso, Paulina Garlińska - 
viola da gamba, Lena Nowakow-
ska - klawesyn - Centrum „Syna-
goga,

14 września (środa), godz. 
16.00: spotkanie informacyjne 
na temat ,,Budowa obwodnicy 
Zamościa w ciągu drogi krajowej 
nr 74” - Gminny Ośrodek Kultury 
w Wysokiem,

16 września (piątek), godz. 
19.00: koncert „MORALISCHE 
KANTATEN” Georga Philippa Te-
lemanna. Aleksandra Hanus - so-
pran, Adam Kamieniecki - bary-
ton, Zamojska Orkiestra Baroko-

wa pod kier. Leszka Firka - Kate-
dra Zamojska

17 września (sobota), godz. 
19.00: 83. rocznica agresji so-
wieckiej na Polskę - Rotunda Za-
mojska,

18 września (niedziela), godz. 
19.00: koncert „ŚLADAMI NMP” 
– sonaty misteryjne H. I. F. Bibera 
oraz kantaty sakralne G. Ph. Tele-
manna. Zespół „Alba del Mondo” 
w składzie: Adam Kamieniecki - 
baryton, Radosław Orawski - flet 
traverso, Aleksandra Gajkowska 
- flet traverso, Krystyna Wiśniew-
ska - wiolonczela barokowa, Lena 
Nowakowska - klawesyn, gościn-
nie: Leszek Firek - skrzypce baro-
kowe - Kościół oo. Franciszkanów,

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

KalendarzKalendarz
najbliższych  wydarzeń najbliższych  wydarzeń 


