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Szanowni Czytelnicy
Zachęcamy do odwiedzania naszych stałych punktów dystry-
bucji na terenie całego miasta. W każdy wtorek bezpłatny ty-
godnik „Nowy Kurier Zamojski” będzie czekał m.in.:
• Delegatura Urzędu Wojewódzkiego 

(portiernia, ul. Partyzantów 3)
• Urząd Gminy Zamość (parter, ul. Peowiaków 92)
• D.H . AGORA (parter, wejście od parkingu przy ul. Gminnej),
• Hotel JUBILAT (poczekalnia Roztoczańskiej 

Szkoły Ultrasonografii, ul. Wyszyńskiego 52),
• Zamojski Dom Kultury (hol główny, ul. Partyzantów 13),
• Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak”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 Recepcji,  

ul. Królowej Jadwigi 8),
• D.H. HETMAN (parter, przy stoisku „Klucznik”, ul. Piłsudskiego 8)
• Biblioteka na Karolówce (ul. Prusa 2),
• Sklep „Kwartet” (ul. Szwedzka 40),
• Sklep spożywczy (ul. Wybickiego 2)
• Galeria Revia Park (przy stoisku Świat Koszul, ul. Lubelska 40)
Kupony z bezpłatnym ogłoszeniem oraz rozwiązanie krzyżówki można wrzu-
cać do skrzynek przy stojakach z gazetami (D.H. Agora, Hotel Jubilat, D.T. Het-
man, Galeria Revia Park) lub wysłać pocztą; Kalinowice 157i, 22-400 Zamość. 
Tel.: 730 210 777 

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

W  sobotę 29 paździer-
nika na  Rynku Wiel-
kim w  Zamościu od-

była się konferencja praso-
wa z  udziałem liderów Kon-
federacji. Działacze Konfede-
racji rozdawali mieszkańcom 
programy „Po Stronie Polski”. 
W hotelu Carskie Koszary od-
było się spotkanie otwarte 
z sympatykami ugrupowania, 
w którym wzięło udział kilka-
dziesiąt osób. Rozmowy sku-
piły się głównie na  tematach 
energetycznych.

„Wzywamy do  powołania 
sejmowej komisji śledczej w spra-
wie niszczenia wydobycia węgla 
i energetyki węglowej przez rzą-
dy PO-PSL i  PiS-Solidarna Pol-
ska” - postulował Witold Tuma-
nowicz (Rada Liderów Konfede-
racji, Zarząd Główny Ruchu Na-
rodowego, lider listy do Sejmu 
z okręgu nr 7)

W słowach wyjaśnienia po-
wiedział, że kryzys energetycz-
ny, w  którym obecnie znalazła 
się Polska, spowodowany jest 
olbrzymimi zaniedbaniami rzą-
dów PiS-SolPol oraz PO-PSL. 
Początki samobójczej polity-
ki energetycznej Polski sięga-
ją jednak rządów Jerzego Buz-
ka i koalicji AWS-UW. Celem po-
wołania komisji śledczej, wg 
Witolda Tumanowicza, jest wy-
jaśnienie przyczyn aktualnego 
kryzysu, wskazanie osób odpo-
wiedzialnych za podjęcie błęd-
nych decyzji politycznych, wy-
jaśnienie uzależnienia polskiej 
i  europejskiej gospodarki od 
importu rosyjskich węglowo-
dorów oraz poinformowanie 
opinii publicznej o  stanie pol-
skiego bezpieczeństwa ener-
getycznego.

„Wszystkie kolejne partie, 
które dochodziły do  władzy od 

1997 roku likwidowały polskie 
kopalnie i  niszczyły polskie gór-
nictwo” - powiedział Krzysztof 
Bosak (Poseł Konfederacji, Wi-
ceprezes Ruchu Narodowego, 
kandydat Konfederacji na  Pre-
zydenta RP), wyliczając, że:

• od grudnia 1997 do  listo-
pada 2001 (rządy AWS-UW) 
postawiono w  stan całko-
witej likwidacji 19 kopalni”,

• od grudnia 2001 do  listo-
pada 2005 (rządy SLD) po-
stawiono w stan całkowitej 
likwidacji 2 kopalnie, 

• od stycznia 2008 do  listo-
pada 2015 (rządy PO-PSL) 
postawiono w  stan całko-
witej likwidacji 5 kopalni,

• od grudnia 2015 do dnia 
dzisiejszego (rządy PiS) po-
stawiono w stan całkowitej 
likwidacji 14 kopalni.

W jaki sposób można okre-
ślić wieloletnią, postępującą li-
kwidację kopalń z zasobami wę-
gla, jak nie zdradą narodową? - 
nie bał się pytać Krzysztof Bo-

sak, oceniając, że zamiast od-
biurokratyzować kopalnie, do-
puścić na rynek kapitał prywat-
ny, który polepszy ich rentow-
ność, postawiono na likwidację 
polskiego górnictwa.

Wytłumaczył dodatkowo, 
że rosnące ceny surowców, brak 
dostępu do węglowodorów 
mają dalekosiężne konsekwen-
cje wpływając na sytuację całej 
gospodarki i gospodarstw do-
mowych, prowadząc prosto do 
kryzysu gospodarczego, który 
właśnie dotyka całą Europę.

„Tusk przyjął i zaczął reali-
zować szkodliwą politykę kli-
matyczną UE, która wymuszała 
na Polsce odchodzenie od węgla 
(chociaż Niemcy do niego wróci-
li), a PiS ją kontynuuje. Nie ma to 
żadnego wpływu na klimat. To 
po prostu walka politycznych in-
teresów. Musimy ratować co się 
da! Czas odrzucić politykę klima-
tyczną UE, wstrzymać proces li-
kwidacji kopalń (Krupiński, Ma-
koszowy, Jas-Mos) i realizować 
własną politykę energetyczną, 
zmierzając w kierunku energii ją-
drowej” - doprecyzował Bosak.



W  dniu zakończenia I  woj-
ny światowej Stanisław Wi-
teszczak, s. Feliksa i Wikto-

rii z Mosingewiczów, ur. 30 XII 1895 
w  Stryju, żonaty ze Stefanią Łoziń-
ską, miał już 2 córki (Maria Stani-
sława, ur. 1916r. w Rakowcu i Irena, 
Jadwiga, Danuta, ur. 1918r. w  Ła-
nach). Musiał więc zadbać o  utrzy-
manie rodziny i  myśleć o  jej przy-
szłości. W  lutym 1918r. zdał egza-
min dojrzałości (po gimnazjum) 
i nie miał na razie żadnego zawodu 
ani żadnej posady. Postawił na pra-
cę w oświacie. Ponieważ po wojnie 
w  pierwszym rzędzie zatrudniano 
w szkołach nauczycieli po Państwo-
wym Seminarium Nauczycielskim, 
które kończyło się nauczycielskim 
egzaminem metodyczno – pedago-
gicznym, równoważnym egzami-
nowi dojrzałości po szkole średniej, 
podjął wyzwanie i ukończył je w ro-
ku 1921, ale posadę nauczycielską 
piastował już od 16.09.1919. 

W  roku 1919, gdy państwo Wi-
teszczakowie przebywali w  Rakow-
cu, pan Stanisław wystosował do Ra-
dy Szkolnej Okręgu Tomaszowskie-
go w  Tomaszowie Lubelskim proś-
bę o  posadę nauczycielską i  kil-
ka dni później został „zamianowa-
ny” kierownikiem 2–klasowej Szko-
ły Powszechnej w  Przewalu, gmina 
Tyszowce. Zajmował to stanowisko 
przez 13 miesięcy, a  jednocześnie 
odbywał praktykę w charakterze na-
uczyciela tymczasowego (kontrakto-
wego). Od 01.10.1920 do  01.03.1926 
piastował takie samo, tymczasowe 
stanowisko kierownika w  podobnej 
2– klasowej szkole w  Perespie, gmi-
na Kotlice. Właśnie wtedy, 30.12.1923 
roku, złożył przysięgę służbową. Do 
Perespy, Witeszczakowie przenieśli 
się na  własną prośbę pana Stanisła-
wa. W szkole tej dokonano oceny pra-
cy St. Witeszczaka jako kierownika tej 
placówki. Ocena z roku 1921 była ni-
ska (brak ścisłości, sumienności, słabe 
wyniki pracy), ale w latach kolejnych 
(1922, 1923, 1924) już trochę wyższa, 
np. w  dokumencie z  03.06.1922 od-
notowano: „Zdolności dobre, pilność 
dobra, postępy dziatwy zadowala-
jące, widać troskę o  rozwój szkoły”. 
Z  kolejnych opinii osób kontrolują-
cych wynikało, że St. Witeszczak był 
głównie dobrym administratorem, 
pedagogiem zaś nieco słabszym (np. 
w  dokumencie z  14.06.1923: „Wyni-
ki nauki, postępowanie metodyczne 
dostateczne”). W ocenie z roku 1927 
dostrzeżono „pracę nad własnym 
wykształceniem”. Zarówno w  tej 
placówce jak i  w  następnych wyni-
ki pracy pana Stanisława oceniano 
„zadowalająco”. Od 01.03.1926 roku, 

na  własną prośbę został przeniesio-
ny na  stanowisko nauczyciela stałe-
go do  3–klasowej Publicznej Szko-
ły Powszechnej w Rzeplinie, gm. Te-
latyn. Przez następne dwa lata był 
nauczycielem pełniącym obowiąz-
ki kierownika tej szkoły a  w  czerw-
cu roku 1927 napisał do J. Piłsudskie-
go prośbę o  mianowanie go na  in-
ne stanowisko. 01.11.1928  r. został 
nauczycielem pełniącym obowiąz-
ki kierownika 7-klasowej Publicz-
nej Szkoły Powszechnej w  Tyszow-
cach, a  od 01.02.1931, w  wyniku po-
stępowania konkursowego, jej kie-
rownikiem (do 01.07.1936 r.). W latach 
1928 (lub 1929) – 1934 kierował rów-
nież (jako p.o.) Publiczną Szkołą Za-
wodowo – Dokształcającą w Tyszow-
cach. Prowadził w niej także „zajęcia 
uboczne”. Decyzją Kuratora Okręgu 
Szkolnego Lubelskiego w  Lublinie, 
dr E. Nowickiego, w  styczniu 1930 
roku stał się nauczycielem stałym 
publicznych szkół powszechnych. 
20.08.1934  r. został na  własną proś-
bę i „za zezwoleniem telefonicznem 
Kuratorjum” przydzielony (do  czasu 
ogłoszenia konkursu) na stanowisko 
p.o. kierownika 7-klasowej Publicz-
nej Szkoły Powszechnej III stopnia nr 
1 w  Zamościu („mickiewiczówka”), 
gdyż obecny kierownik w czasie „fe-
ryj letnich” przechodził na emerytu-
rę. W przypadku przeniesienia na to 
stanowisko, gotowy był zrzec się 
zwrotu kosztów przeniesienia, a gdy-
by przeniesienie, ze względu na brak 
podstaw prawnych, nie było możli-
we, prosił o  „przydzielenie” do  pra-
cy na tym stanowisku. I tak się stało. 
A w roku 1936 w wyniku postępowa-
nia konkursowego został stałym kie-
rownikiem tej szkoły. St. Witeszczak, 
jak widać z powodzeniem, konkuro-
wał wtedy z  trzema innymi kandy-
datami na  to stanowisko. Inspektor 
Szkolny, Jan Szczepaniec, poparł je-
go kandydaturę, gdyż w  zestawie-
niu z  innymi kandydatami posiadał 
„równorzędne kwalifikacje zawodo-
we” a przewyższał ich kwalifikacjami 
służbowymi - posiadał bowiem „bar-
dzo dobrą, ostatnią, okresową oce-
nę pracy i bardzo dobre na ogół spo-
strzeżenia o pracy”. Argumentem by-
ły też zasługi w  walkach o  niepod-
ległość i  sytuacja rodzinna. Witesz-
czakowie przenieśli się więc z Tyszo-
wiec do  Zamościa. Było to powo-
dem do  wystąpienia o  „zwrot kosz-
tów przewozu urządzenia domowe-
go” furmanką (29,60 zł) oraz o  dietę 
i ryczałt na pokrycie wydatków zwią-
zanych z „przesiedleniem”. Prośba ta 
została zaopiniowana pozytywnie. 
Rodzina zamieszkała pod adresem 
Lwowska 16 (obecnie Partyzantów). 

Nowy kierownik szkoły poza za-
rządzaniem tą placówką nauczał 
także „rachunków” i  to, jak twier-
dził, „z  zamiłowaniem”. Wizytacja 
z  grudnia 1935 roku przeprowadzo-
na przez Jana Szczepańca, inspekto-
ra szkolnego, oceniła pracę Witesz-
czaka na notę dostateczną. Podkreśla 
on, że kierownik pracuje „bardzo su-
miennie we wszystkich dziedzinach 
pracy szkolnej”. Starannie przygoto-
wuje lekcje, pracuje planowo i osiąga 
zadowalające wyniki. Metody pracy 
oceniono jako „niekiedy zbyt szablo-
nowe”. Zauważono, że St. Witeszczak 
dokształca się. Stwierdzono, że wy-
kazuje przewagę uzdolnień admini-
stracyjnych - „Pod względem gospo-
darczym szkoła na  dobrym pozio-
mie”. Dostrzeżono niedociągnięcia 
w  pracy wychowawczej, ale też do-
brą współpracę szkoły z domem. Sto-
sunki personalne podsumowano sło-
wami: „Zbyt rygorystyczny niekiedy 
wobec personelu nauczycielskiego, 
wobec przełożonych solidny i  lojal-
ny”. W roku 1935 i 1937 St. Witeszczak 
otrzymał zezwolenie na  prowadze-
nie „ubocznych zajęć” w Dokształca-
jącej Szkole Zawodowej Wieczorowej 
w Zamościu, która mieściła się w bu-
dynku Publicznej Szkoły Powszech-
nej nr 1. Zajęcia w tej szkole miał tak-
że prowadzić w  roku 1939 w  liczbie 
6 godzin tygodniowo. Przedwojen-
ne powiatowe miasteczko, jakim był 
Zamość, nie zaspokajało jednak am-
bicji pana Stanisława i  w  roku 1936 
występował o  stanowisko podin-
spektora szkolnego na terenie Okrę-
gu Szkolnego Łuckiego, ale otrzy-
mał odpowiedź odmowną. W  maju 
roku 1937 wnioskował o  przeniesie-
nie go w drodze konkursu na stano-
wisko kierownika Szkoły Powszech-
nej nr 3 w  Lublinie, jednak podanie 
nie dotarło na  czas do  inspektora 
szkolnego. W  roku 1938 zaś ubiegał 
się o przeniesienie w drodze konkur-
su na stanowisko kierownika Publicz-
nej Szkoły Powszechnej III stopnia 
nr 76 w  Warszawie. Lokalne władze 
oświatowe zajęły wtedy przychylne 
St. Witeszczakowi stanowisko, gdyż 
był w ich ocenie „ najzupełniej odpo-
wiedzialnym i wartościowym kierow-
nikiem szkoły”. Poparcie prośby wy-
nikało także ze zrozumienia sytuacji 
rodzinnej Witeszczaków, jak uzasad-
niano, mieli oni 3 dzieci do kształce-
nia „w szkołach akademickich”. Skła-
dał też podanie o stanowisko kierow-
nika Publicznej Szkoły Powszechnej 
nr 36 we Lwowie. W  obu przypad-
kach bez powodzenia.

Praca w  oświacie mobilizowa-
ła St. Witeszczaka do  stałego pod-
noszenia kwalifikacji. Skłaniały go 

do  tego także ambicja i  pragma-
tyzm. Na przykład w  lutym 1924 ro-
ku uzyskał patent nauczyciela szkół 
powszechnych i  w  tym samym ro-
ku zdał w Przemyślu egzamin, który 
dawał mu uprawnienia do  zastępo-
wania nauczyciela religii. W grudniu 
1932 roku złożył „z wynikiem dodat-
nim” egzamin uzupełniający z mate-
riału Państwowego Wyższego Kursu 
Nauczycielskiego dla czynnych a nie-
wykwalifikowanych nauczycieli szkół 
powszechnych. Pierwszą część egza-
minu (dla eksternistów) odbył w Lu-
blinie. Obejmowała ona m. in. j. pol-
ski, literaturę polską, historię i  geo-
grafię Polski, pedagogikę z  psycho-
logią, dydaktykę z metodyką i dzieje 
szkolnictwa polskiego. Drugą część 
(w r. 1933) odbył w Warszawie i obej-
mowała ona m. in. psychologię z dy-
daktyką i wiadomości o Polsce współ-
czesnej. Z obu tych egzaminów uzy-
skał wynik ogólny „dobry” i  zyskał 
w  ten sposób dodatkowe kwalifika-
cje.

W  ciągu tych kilkunastu lat St. 
Witeszczakowi przytrafiały się też in-
ne oświatowe epizody. W roku 1928, 
od maja do sierpnia, odbył 4 – mie-
sięczną praktykę administracyjną 
i  pełnił obowiązki referenta w  Ku-
ratorium Okręgu Szkolnego Lubel-
skiego. Zasiadał w  Państwowej Ko-
misji Egzaminacyjnej dla Nauczycie-
li Szkół Powszechnych. W roku 1934 
pełnił funkcję Z  – cy Przewodniczą-
cego Państwowej Komisji do  prze-
prowadzania egzaminów nadzwy-
czajnych z  zakresu programu na-
uczania w  szkołach powszechnych. 
Jako przedstawiciel Inspektoratu Za-
mojskiego był oddelegowany na eg-
zamin kursu dla żołnierzy. W  roku 
1938 zasiadał, jako zastępca prze-
wodniczącego, w komisji egzamina-
cyjnej dla eksternów, a  w  czerwcu 
1939 był delegowany przez Inspekto-
rat do egzaminów wstępnych do kl. 
I gimnazjum żeńskiego w Zamościu. 
Napisał też 2 artykuły do czasopism 
Parametr i Młody Matematyk.

Stanowisko nauczyciela i kierow-
nika szkoły, wojenna przeszłość i ży-

ciowa aktywność sprawiły, że pełn-
ił też wiele funkcji społecznych. Był 
członkiem Rady Gromadzkiej w  Klą-
twach i Rady Gminnej w Tyszowcach, 
prezesem Oddziału Związku Strze-
leckiego oraz koła BBWR w  Tyszow-
cach. Założył i 3 lata kierował Uniwer-
sytetem Niedzielnym w Tyszowcach. 
W  Zamościu zasiadał w  Zarządzie 
Związku Rezerwistów, był kierowni-
kiem Koła Abiturientów Szkoły nr 1.

W  życiu rodzinnym także wiele 
się działo. W Perespie w roku 1922 Wi-
teszczakom urodziła się trzecia córka, 
Krystyna Józefa. Nie obyło się też bez 
problemów zdrowotnych, o  czym 
świadczy podanie St. Witeszczaka 
z  roku 1931 o  bezzwrotną zapomo-
gę na  leczenie zębów. Przebywał 
też 4 tygodnie na  leczeniu w  „miej-
scowości klimatycznej” (skierowa-
nie od dr med. M. Grojsblata z Tyszo-
wiec). Niedomagał na płuca i kamie-
nie. Starał się też o zaliczkę zwrotną 
w wysokości 2 – miesięcznego upo-
sażenia na leczenie żony w uzdrowi-
sku, a  swoją prośbę uzasadniał zły-
mi warunkami finansowymi rodzi-
ny. O  warunkach tych pisał też In-
spektor Szkolny, jako uzasadnienie 
dla pozytywnej odpowiedzi na  sta-
rania o  zwolnienie ze szkolnej „tak-
sy administracyjnej” za córki: „ …. 
istotnie warunki materialne peten-
ta są bardzo złe”. Rodzina Witeszcza-
ków otrzymywała też dodatek miesz-
kaniowy. W r. 1937 pan Stanisław wy-
stąpił o  podwyżkę uposażenia, ale 
jego wniosek został rozpatrzony od-
mownie.

29.08.1939  r. Stanisław Witesz-
czak został powołany do służby czyn-
nej w wojsku RP. Wybuch wojny, kam-
pania wrześniowa przerwały jego ak-
tywność w  życiu oświatowym II RP. 
Zginął w Katyniu w roku 1940.

Tekst opracowany na pod-
stawie materiałów pozyska-

nych z Wojskowego Biura Histo-
rycznego w Warszawie i Archi-

wum Państwowego w Zamościu.

Ewa Łyp

Stowarzyszenie Aktywni Razem

Uwaga! Nowy adres redakcji i biura ogłoszeń Nowy Rynek 27 piętro 2 (nad Zielonym Koszykiem) Zapraszamy!

Stanisław Witeszczak - ścieżka oświatowaStanisław Witeszczak - ścieżka oświatowa

Stanisław Witeszczak, fot. ze zbiorów rodzinnych

Szkoła Powszechna nr 1 w Zamościu, "mickiewiczówka" - grafika z 1915 roku/pocztówka



Dobiega końca realizacja inwe-
stycji w  ramach Budżetu Oby-
watelskiego Ogólnomiejskiego 

2022. Przy ulicy Królowej Jadwigi nie-
bawem zostanie ukończona inwesty-
cja budowa Centrum Rozrywki.

Na realizację każdego z  projek-
tów ogólnomiejskich, ratusz przezna-
cza co roku 950 tysięcy złotych. Za tę 
kwotę, wykonawca - Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Marcin Trepko z Zamo-
ścia, zagospodarował teren oraz  wyko-
nał: boiska do  koszykówki /streetball/ 
o nawierzchni z kostki flexi step, boisko 
do  siatkówki plażowej o  nawierzchni 
z piasku wraz  z wyposażeniem boiska, 
kręgielnię zewnętrzną, elementy małej 

architektury w  tym: ławki bez oparcia 
, pojemniki na odpadki, stoliki szacho-
we i siedziska do stolików szachowych, 
leżaki, stolik do  tenisa stołowego, sto-
jak rowerowy, tablicę z  regulaminem. 
W  Centrum Rozrywki powstała także 
strefa Street WorkOut. Nawierzchnie 
użytkowe zostały utwardzone, dokona-
no nasadzeń krzewów. Strefę oświetla 
po zmroku 6 słupów oświetleniowych. 
 
Na kilka dni przed oddaniem inwesty-
cji do  użytku, 22 października, wyko-
nawca stwierdził, że uszkodzeniu ule-
gły niektóre elementy wyposażenia 
placu zabaw. Bezmyślni sprawcy zde-
wastowali ławki, uszkodzili stół do teni-
sa stołowego, elementy ruchome krę-

gielni oraz strefy Street WorkOut. Wy-
konawca powiadomił policję o zajściu. 
Mundurowi podjęli kroki w celu odna-
lezienia wandali.

Spółdzielnia nagrodzona za termomodernizacjęSpółdzielnia nagrodzona za termomodernizację

Prestiżowe wyróżnienie  Prestiżowe wyróżnienie  
dla mgr Tamary Woińskiejdla mgr Tamary Woińskiej

Centrum Rozrywki ukończoneCentrum Rozrywki ukończone

Rękodzieło z warsztatów w ambasadzieRękodzieło z warsztatów w ambasadzie

20 października 2022  r. przedstawiciele Stowarzy-
szenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok 
za krokiem” w Zamościu oraz uczestnicy Warszta-

tu Terapii Zajęciowej w Zamościu uczestniczyli w przy-
jęciu z okazji Święta Narodowego Węgier. Przyjęcie zo-
stało zorganizowane przez Ambasadę Węgier w Polsce.

Z inicjatywy Ambasador Węgier w Polsce Orsolyi Zsuz-
sanny Kovács, przedstawiciele „Krok za Krokiem” skorzy-
stali z możliwości zaprezentowania wyrobów wykonanych 
w  Warsztacie Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domu 
Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach oraz Zespole 
Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Za-
mościu.

Goście zostali zachęceni, aby zamiast kwiatów wes-
przeć finansowo Stowarzyszenie „Krok za krokiem” w Za-
mościu, wrzucając datek do puszki kwestarskiej. Pozyska-
na darowizna to 2560 zł. Kwota ta wesprze działalność Sto-
warzyszenia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 
Jana Zamoyskiego w  Zamościu 
została doceniona w  konkursie 

KIGN – „Inwestycja Roku”, zorganizo-
wany po raz 6. przez Krajową Izbę Go-
spodarki Nieruchomościami.

W  kategorii Obiekty mieszkalne 
– Termomodernizacja zamojska spół-
dzielnia wywalczyła II  miejsce projek-
tem „Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych położo-
nych w Zamościu przy ul. Hetmana Jana 
Zamoyskiego nr 28, 32, 34, 36, 38, 48, 50, 
52, 56, 58 i 60”

Przedmiotem inwestycji były prace 
wykonywane na wymienionych budyn-
kach mieszkalnych tworzących dwa za-
dania osiedlowe w kolorze „niebieskim” 
i „zielonym”.

Realizowany projekt był podzielony 
na 2 etapy :

• Etap I  (os.  zielone) obejmował 
termomodernizację budynków 
nr 48, 50, 52, 56, 58 i 60 o  łącznej 
powierzchni użytkowej 11 925,88 
m2. Prace etapu I  zostały zakoń-
czone 31.07.2020r.

• Etap II  (os. niebieskie) obejmował 
termomodernizację budynków   
nr 28, 32, 34, 36 i 38 o  powierzch-
ni użytkowej 11 460,19 m2. Prace 
II etapu zostały 31.07.2021r.

We  wszystkich budynkach obję-
tych pracami w  obu etapach wykona-

no ocieplenie ściana zewnętrznych, 
ocieplono stropodachy wentylowane 
nad  ostatnią kondygnacją budynków 
materiałem termoizolacyjnym (wełna 
mineralna granulowana), wykonano re-
mont ścian, balkonów, instalacji odgro-
mowej, nadbudowano izolowane komi-
ny wentylacyjne (210 sztuk), wykonano 
indywidualne kompaktowe dwufunk-
cyjne węzły cieplne wraz z wizualizacją 
pracy oraz adaptacją pomieszczeń (do-
stosowanie węzłów pod kątem ogólno-
budowlanym i instalacyjnym), wykona-
no instalacje elektryczne i zdalnego ste-
rowania pracą węzłów oraz ich monito-
rowanie online, zamontowano elektro-
niczne podzielniki kosztów centralne-
go ogrzewania w budynkach nr 28, 34, 
36, 48,50, 52, 58, 60, zamontowano re-

gulacyjne zawory podpionowe w  bu-
dynku nr 32 i 48, zamontowano zestaw 
hydroforowy dla zapewnienia wyma-
ganego ciśnienia  w  budynkach nr  32 
i 48, wymieniono sieć ciepłowniczą ni-
skich parametrów na sieć wysokich pa-
rametrów i  zasilono nią wszystkie no-
we węzły cieplne dwufunkcyjne w bu-
dynkach objętych projektem (na  osie-
dlu zielonym – 217 metrów bieżących; 
na  osiedlu niebieskim – 468 metrów 
bieżących).

Ogółem termomodernizacji pod-
dano 11 budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych  (323 mieszkania).

Nagrodę odebrał Zarząd Spółdziel-
ni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskie-
go z Prezes Małgorzata Kapłon na czele.

Mgr Tamara Woińska z Zakładu 
Anglistyki Akademii Zamoj-
skiej jako jedna z pięciu osób 

w Polsce zdobyła stypendium Depar-
tamentu Stanu USA dla nauczycieli ję-
zyka angielskiego.

Amerykańskie ministerstwo edu-
kacji przyznało grant na  8-tygodnio-
wy kurs dotyczący nauczania grama-
tyki w  sposób komunikatywny. Pro-
gram jest międzynarodowy, bio-
rą w  nim udział nauczyciele i  wykła-
dowcy języka angielskiego z  całego 
świata – mówi mgr Tamara Woińska. 
 

Kurs ruszył we wrześniu i jest prowadzo-
ny w formule online. W związku z tym, 
że jego uczestnicy pochodzą z różnych 
stron świata, a co za tym idzie – także 
z  różnych stref czasowych, zajęcia od-
bywają się o  różnych porach na  spe-
cjalnej platformie internetowej. Kurs 
nie jest łatwy bowiem aby go ukończyć 
trzeba zdać łącznie 36 egzaminów. Jak 
twierdzi wykładowczyni AZ kurs wart 
jest wysiłku, ponieważ pozwala posze-
rzyć horyzonty i poznać nowe metody 
uczenia, które już teraz stara się wpro-
wadzać w swojej pracy. 

 Źródło: Akademia Zamojska

Z okazji 10-lecia partnerstwa z mia-
stem Weimar, w niedzielę, 6 listo-
pada 2022 roku, na Rynku Solnym 

w Zamościu zostanie uroczyście przeka-
zany Gropius –Zimmer – Pavillon miesz-
kańcom miasta Zamość na okres sześciu 
miesięcy.

Pawilon odwzorowuje geometrię 
przestrzenną pokoju pierwszego dyrek-
tora Bauhausu* w Weimarze. Pomieszcze-
nie to zaprojektował założyciel Bauhausu 
-Walter Gropius .

Pokój Gropiusa - Zimmer to pierwsza 
kompozycja przestrzenna okresu moder-
nizmu. Widać w niej wyraźne zamysł po-
koju w pokoju i jednocześnie związek po-
między poszczególnymi częściami po-
mieszczenia a całością.

Poprzez ukazanie relacji symbolicz-
nego pokoju dyrektora z    przestrzenią 
publiczną  porusza Gropius temat wyzna-
czania granic odpowiedzialności w  de-
mokratycznym społeczeństwie. Czyż nie 
jesteśmy wszyscy decydentami, a  więc 
i dyrektorami, jeśli żyjemy w demokracji?

Otwarta struktura pomieszczenia za-
prasza do wyjrzenia z niej na własną prze-
strzeń życiową i  jednocześnie do  znale-
zienia się samemu w  pozycji dyrektora. 
Pawilon wystawowy umożliwia przy tym 

zrozumienie wskazanego i niezamknięte-
go pomieszczenia jako przestrzeni myśli 
oraz stawianie pytań o współkształtowa-
nie społeczeństwa demokratycznego.

Zapraszamy mieszkańców miasta 
do  rozwijania pomysłów na  wykorzysta-
nie pawilonu oraz do  tego, aby go in-
terpretować i  wykorzystywać jako prze-
strzeń możliwości.

*„Państwowy Bauhaus” był uważa-
ny przez założyciela Waltera Gropiusa za 
wspólnotę roboczą, w której miał zostać 
zniesiony podział między artystą a  rze-
mieślnikiem. Poprzez swoją pracę pra-
cownicy Bauhausu chcieli wyeliminować 
różnice społeczne i przyczynić się do po-
rozumienia między narodami.

Historyczny Bauhaus jest dziś najbar-
dziej wpływową instytucją edukacyjną 
w dziedzinie architektury, sztuki i designu 
XX w. Bauhaus istniał równolegle z Repu-
bliką Weimarską od 1919 do 1933 r. i  jest 
obecnie uważany na całym świecie za oj-
czyznę awangardy klasycznego moder-
nizmu we wszystkich dziedzinach sztuki 
i architektury wolnej i użytkowej.

Jedną z  naczelnych zasad Bauhau-
su było połączenie architektury z  inny-
mi sztukami jako całościowego dzieła 
sztuki.

Modernistyczny pokój stanie  Modernistyczny pokój stanie  
na Rynku Solnymna Rynku Solnym
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Polscy etyczni hakerzy należą do naj-
lepszych na świecie. Centrum Cyber-
bezpieczeństwa chce, aby młodzi lu-

dzie, idąc za ich przykładem, rozwijali za-
interesowania kwestiami cyberbezpie-
czeństwa i wykorzystywali swoje umiejęt-
ności zgodnie z prawem. 

Specjalnie z myślą o młodych pasjona-
tach Centrum stworzyło ogólnopolski kon-
kurs w popularnej formule Capture The Flag 
„153+1”. Przedsięwzięcie jest skierowane 
do uczniów szkół ponadpodstawowych jaki 
i dorosłych. Konkurs został objęty patrona-
tem Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Mi-
nistra Edukacji Narodowej.  

Na zwycięzców czekają atrakcyjne na-
grody pieniężne.
Harmonogram konkursu:

do 4 listopada 2022 – zgłoszenia uczestników
5-6 listopada 2022 – pierwszy etap konkursu, zdalne  
                                                    eliminacje
22 listopada 2022 – finałowy etap konkursu odbywa- 
                                                   jący się w Zamościu

Kto może wziąć udział w rywalizacji?

W  tym roku, uczestnicy będą podzieleni 
na dwie kategorie wiekowe. 

Pierwsza jest skierowana do  uczniów pu-
blicznych i  niepublicznych szkół ponad-
podstawowych, którzy będą rywalizowali 
w  dwuosobowych drużynach. Zespoły mo-
gą składać się z uczniów różnych klas i roczni-
ków, ale muszą tworzyć je osoby uczęszcza-
jące do tej samej szkoły. 

Druga kategoria jest skierowawna do  osób 
w wieku 18 - 26 lat, które również będą ry-
walizowali w dwuosobowych zespołach. 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnie-
nie formularza dostępnego na  stronie 
www.153plus1.pl w  zakładce Zgłoszenia, 
gdzie zawarto także pozostałe informacje. 
Szczegółowe warunki udziału w  konkursie 
określa regulamin.

Konkurs składa się z  dwóch etapów. Pierw-
szy z nich to ogólnopolskie eliminacje, drugi 
– wielki finał z udziałem 10 najlepszych dru-
żyn z każdej kategorii. 

Terminy i szczegółowe informacje o przebie-
gu każdego z etapów  znajdują sie na stronie 
www.153plus1.pl/przebieg-konkursu/

Ogólnopolski konkurs z finałem w ZamościuOgólnopolski konkurs z finałem w Zamościu



SPRZEDAM
Dom + budynek gospodarczy w Płon-

ce (pow. Krasnystaw) oraz 2,61 plan-
tacji orzecha laskowego, cena 285 tysię-
cy. Tel. 733 874 447

1 ha łąki w gminie Miączyn. Tel. 664 
983 922 

Dom drewniany 60m2 w Centrum Mia-
sta Zamość, woda, gaz, okna plasti-

kowe, kryty blachą, działka 200m2. Cena 
360 tys. Tel 665 295 934

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. Kawal-

ca. 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 poko-
je, 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, 
Jarosławiec. Tel. 506 107 350

Siedlisko 21 arów, 1,5 ha pola w gm. 
Tarnawatka oraz las 0,75 ha w gm. 

Krasnobród. Tel. 696 815 510

Sprzedam siedlisko 0,21ha w Majdanie 
Wielkim, pow. Krasnobród, 0,75 ha 

lasu, 1,5 ha pola. Tel. 696 815 510

Dom drewniany, 60m2, kryty bla-
chą, okna plastikowe, CO, gaz, garaż. 

Działka 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 
jednorodzinne z dopuszczeniem 

nieuciążliwych usług, nr 5/12 o pow. 
177/m2, Zamość, 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, cen-
trum 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, 
Grabowiec. 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 
Wielkim (gm. Krasnobród). Tel. 696 

815 510

Działki budowlane w pięknej okoli-
cy, gospodarstwo+ agroturystycz-

ne zarzecze, graniczy z lasem, przepływa 
rzeczka, 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 

lasem. 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, 
ogrodzonej solidnym płotem, prąd, 

woda, kanalizacja, Gm. Sułów. Tel. 515 
796 951

Działkę bud. 25 ar, z budynkami, K. 
Chyża. Tel. 602 362 609

Działka budowlana 7a, centrum Za-
mościa, uzbrojona, z garażem Tel. 

509 945 093

Sprzedam 0,8 i 0,10 arów lasu. Wielą-
cza. 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, Pło-

skie. 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 wolnoryn-

kowa. 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. Kryni-
ce. Tel. 660 936 030

Działkę budowlaną, 6 ar, wszystkie 
media, 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 gospodar-
czymi na 200-arowej działce w Jaro-

sławcu. Tel. 512 890 120

Dom w Łabuniach z budynkami go-
spodarczymi i 1,6 ha pola. Tel. 510 

712 119

KUPIĘ 
Kupię lokal w okolicy sądu za rozsądną 

cenę. Tel. 881 753 253

Kupię garaż w Szopinku. Tel. 889 
372 088

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

Tel. 509 838 620 

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

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

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

535 244 848 lub 784 688 722

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

Kupię mieszkanie w Zamościu w kwo-
cie 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 parte-
rze, tel. 609 510 301 

Kupię działkę budowlaną do 10 ar w 
Kalinowicach 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, Wierzchowi-

ny. 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 

Zamościu. Tel. 782 324 831

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

szyńskiego. Tel. 782 324 831

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

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.

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.

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

NIERUCHOMOśCI

 X Dom w Zamościu, stan surowy na działce 3,5a, pow 109 
m2, cena 320 tys.

 X Młyn Niewirków 400 m2, na działce 0,5 ha, Cena 260 tys.
 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 350 tys.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

Szukam pracy – mycie okien, sprzą-
tanie 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 wykształcenie me-

dyczne i służę doświadczeniem, na 4 
godziny dziennie. Tel. 662 036 198.

Przyjmę każdą pracę. Mam zawód 
stolarza. 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, po-
siadam doświadczenie. Tel. 514 

568 954

Osoby do koszenia trawy, kosa. 
Przyjmę od zaraz. Tel. 883 583 022

Koszenie traw na terenie miasta. Tel. 
84 530 34 29

Szukam pracy – sprzątanie, go-
towanie, drobne zakupy. Tel. 84 

530 34 29

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

793 061 934

Szukam pracy przy remontach 
mieszkań. Tel. 500 180 211.

Opieka całodobowa nad niepełno-
sprawną kobietą w wieku 83 lat. 

Gotowanie, sprzątanie itd. Tel 883 
360 431

Szukam pracy: technik technologii 
drewna, specjalność - meblarstwo, 

l.56, prawo jazdy kat. B, najlepiej z 
umową o pracę. Tel. 500 180 211

Podejmę pracę w charakterze opie-
kunki osoby starszej, posiadam re-

komendacje i odpowiednie wykształ-
cenie. Tel. 501 055 957 

PRACA



 ( Śrutownik na małe kamienie, z sil-
nikiem lub bez. Tel. 793 905 211
 ( Żuk skrzyniowy w bardzo dobrym 
stanie, części nowe i używane. Tel. 
793 905 211
 ( Śrutownik na małe kamienie w do-
brym stanie, cena 250 zł. Tel 793 
905 211
 ( Żuk skrzyniowy w bardzo do-
brym stanie, r. prod. 1983. Tel. 793 
905 211
 (Opryskiwacz na kołach 2000litrów, 
szer. 21m, nowy pług 4-skibowy, 
nowa burta do rozrzutnika. TEL. 
517 918 795 (PO 19-stej
 ( Sprzedam Volvo V40, 1.9 diesel, 
1999r., gratis zimówki, c. 2 tys. Zł. 
Tel. 725 230 463
 (Nowy blok silnika do żuka oraz 
inne części nowe i używane. Tel. 
793 905 211
 (Opryskiwacz 400l, rozsiewacz na-
wozów, zgrabiarka 5k. Tel. 608 
357 761
 ( Sprzedam opryskiwacz plecako-
wy, mało używany, 15 litrów. Tel. 
660 358 211
 ( Sprzedam pług dwuskibowy. Tel. 
784 646 234

 ( Koła felga 4 otwory, zimo-
we 185/65 R1486 opony letnie 
225/55R17 97 W. Tel. 517 635 968
 ( Sprzedam zgrabiarkę do sia-
na 7-rzędową, stan bdb. Tel. 501 
122 563
 (Alufelgi 18 na 5 otworów, 4 szt/ 
komplet. Tel. 602 180 912
 ( Sprzedam Seata Leon rok 2009. Tel. 
603 205 150
 ( Zgrabiarka 7 gniazd. Tel. 605 
477 377
 ( Części owe i używane do T-5, 2005 
Passat B5 – 97r., Peugeot expert- 
1999, Clio- 99r., C-330 silnik. Tel. 
792 184 795
 ( Sprzedam: Passat B-5, 1.9 TDI 1997 
rok, nowe tarcze i klocki, linki ha-
mulcowe, stan super, przegląd do 
III 2023r. Tel. 792 184 795
 (Alufelgi 18” z oponami na 5 otwo-
rów (śrub), 4 sztuki, komplet, stan 
bdb. Tel. 602 180 912
 ( Kupię półkę bagażnika do Opla 
Meriva. Tel. 790 532 060
 ( Prasa kostka, mała New Holland, 
sprawna technicznie, do siana i 
słomy. Tel. 884 639 376
 ( Kupię Golfa IV, tel. 571 488 502

 ( Sprzedam ciągnik C355 1973, po 
całkowitym remoncie. Tel. 571 
488 502
 ( Sprzedam: obsypnik do ziemnia-
ków, kultywator, obsypnik 3 - rzę-
dowy do ziemniaków, 7-kołową 
przetrząsaczo -zgrabiarkę, kopacz-
kę 1-rzędową, cyrkularkę z silni-
kiem. Tel. 537 996 979.
 ( 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 ole-
ju. 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
 ( Przystawka 1-skobowa do pługa 
do pługa 2, 3, 4 – skibowego, cena 
550 zł. Tel. 505 338 130
 (Opony zimowe 145/80 R13. Po jed-
nym sezonie, 4 szt, cena 50 zł/szt. 
Tel. 505 338 130.
 ( Kultywator 15 łap, brony 3 cięż-

SPRZEDAM
Drzewka orzecha włoskiego do 

sadzenia, dobra odmiana,  5 zł sz-
tuka. Tel. 793 905 211

Zgrabiarkę, wóz konny do ciągnika, 
opryskiwacz 400l, rozsiewacz nawo-

zu. Tel. 608 357 761

Agregat prądotwórczy, nowy, Bosch. 
Tel. 84 638 05 86

Ławka z oparciem, dł. 2m i duży 
nowy parasol, cena 200zł. Tel. 604 

657 091

Nowy parasol, duży ze stojakiem, 
szer. 350cm, cena 150zł. Tel. Tel. 

604 657 091

Drzewka orzecha włoskiego, do 
sadzenia, dobra odmiana, 5 zł. Tel. 

793 905 211

Silnik elektryczny 4,5 kw, ciężki 80 
kg, na wózku, z kablem, cena 650 

zł. Tel. 793 905 211

Namiot niemiecki, 4-osobowy, cena 
50zł. Tel. 519 067 797

4 krzesła pokojowe, jasne, tapicerow-
ane – nowe. Tel. 603 951 004

Żyrandole drewniane, rżne kolory i 
wzory. Tel. 603 951 004

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

Ule warszawskie i zwykłe, z nadst-
awką, 6 – letnie. Tel. 660 358 211

Konstrukcję do piły taśmowej. Tel. 
660 358 211

Dwa wałki do cyrkulatki na dużą piłę. 
Tel. 660 358 211

Stare zegary. Tel. 660 358 211

Walizkowa maszyna do szycia, 
nowa. Tel. 664 454 930

Prostownik niemiecki 24 vol, do aku-
mulatora, dużych elektromierzy. 

Prostownik Bester 24V, 12V i 6 volt, 
wirówka do bielizny do pralki Frania. 
Tel. 602 180 912

Kołowrotki wędkarskie duże, z 2 sz-
pulami i 2 żyłkami, 2 szt., nowe. Tel. 

602 180 912 

Styropian twardy, rury hydrauliczne, 
rury ściekowe 16’, telewizory, kolan-

ka do rur, wykoczenia do tynkowania. 
Tel. 696 815 510

Sprzedam ule warszawskie, zwykłe. 
Tel. 500 587 742

Sprzedam miodarkę 3-ramkową. Tel. 
500 587 742

Sprzedam wagę dziesiętną. Tel. 605 
477 377

Sprzedam lornetkę myśliwską, pro-
fesjonalna niemiecka Zaiss 7x50. 

Tel. 604 281 010

Sprzedam mąkę orkiszową z 
dowozem. Tel. 792 184 795

Wirówka do bielizny. Kołowrotki 
duże, morskie 2 szt., nowe z sz-

pilkami i żyłką. Prostownik 6V 12V 24 
V. Tel. 602 180 912.

Łóżko tapicerowane 140/200, 
schowek, regulowane. Zamość. Tel. 

692 801 588.

ZWIERZTA
Ładne kotki.  

Tel. 798 827 451

Kocięta brytyjskie.  
Tel. 790 270 229

KUPIĘ
Kupię ławkę z oparciem. Tel. 790 

532 060

Kupię wiertarkę Celma. Tel. 84 639 
69 01

Kupię pralkę wirnikową “Frania” lub 
podobną. Tel. 571 488 502

Koło kompletne lub oponę 155 R15 od 
Syreny Bosto. Tel. 500 662 922

Imadło do rur, tel. 511 570 133

Kupię palmę pokojową, mikrofalów-
kę. Tel. 790 532 060

Kupię maszynę do szycia “Singer”, na 
żeliwnych nogach. Tel. 602 375 751

Kupię rower Agat koła 24” lub inny 
tego typu sprawny. Tel. 84 639 48 07

Rębak do gałęzi na prąd lub inny 
(większej mocy). Kontakt wieczo-

rem. Tel. 507 955 372

Kupię odznaczenie PCK „Kryształowe 
Serce” Tel.   512 276 720

Kupię szable, bagnety, kordziki, heł-
my, odznaczenia, monety, srebra tel. 

512 276 720

Kupię zbiornik na deszczówkę 1000l w 
koszu. Tel. 511 807 587

Kupię pszenicę paszową ok. 2 t. Tel. 
515 796 951

Płyty winylowe. Tel. 607 187 807

Drzwi zewnętrzne używane w do-
brym stanie 80 cm, prawe. Tel. 

668 023 453
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Wydawca:  
Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski
Adres do korespondencji:

Nowy Kurier Zamojski 
Kalinowice 157i 
22-400 Zamość 

redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy: 

Tomasz Krywionek 
730 210 777,

reklama@kurierzamojski.pl 
730 210 777 

www.kurierzamojski.pl

Druk:   
ZPR Media SA,  

ul. Jubilerska 10,  
04-190 Warszawa

Grafika i DTP

Poznam przyjaciółkę, mam 59 lat. Tel. 
663 483 977

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

60+ z nadwagą, pozna partnera 
zmotoryzowanego z poczuciem hu-

moru, lubiącego przyrodę, spacery. Tel. 
782 488 541

Kawaler 77 lat pozna Panią w podob-
nym wieku, cel - stały związek. Tel. 

720 648 517

Kawaler przed 30-stką, wyższe wy-
kształcenie, poszukuję dziewczyny. 

Tel. 729 479 563

Przystojny mężczyzna, lat 24, z Za-
kładu Karnego (niski wyrok) pozna 

kobietę w wieku 20-30l. Adres do ko-
respondencji: Paweł Wojtan ul. Hrubie-
szowska 40, 22-400 Zamość. Czekam 
na list od miłej i sympatycznej kobie-
ty. Mile widziane zdjęcie. Czekam na 
twój list.

Kawaler lat 51 pozna Panią do lat 55, 
może być wdowa. Jestem bardzo 

samotny. Niezależny finansowo. Tel. 
695 958 316

TOWARZYSKIE
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #43, 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 #42/2022: „Kamienisty 

bród rzeki”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek 
otrzymają Pani Oliwia Mil z Płoskiego. Gratulujemy! Nagrodę można 

odebrać do 7 listopada 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 
E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

od 02.11 do 12.11.2022 r.

*W APLIKACJI
AKTYWUJ 

z kuponem
10 1 szt.

99
AKTYWUJ

Dezodorant Dove
Unilever
50 ml/150 ml, damski/męski 
mix rodzajów 
cena za 100 ml = 21,98/7,33

PR
ODUKT MRO

ONY

z kuponem
1 1 szt.

99
AKTYWUJ

21 szt.
69

cena bez kuponu 

Sos/Zupa Knorr
Unilever
24 g - 54 g, wybrane rodzaje
cena za 1 kg = 82,92 - 36,86/112,09 - 49,82

z kuponem
91 opak.

99
AKTYWUJ

111 szt.
99

cena bez kuponu 

Lody Big Milk
Unilever
1 litr, wybrane rodzaje

Garnki nierdzewne 
z pokrywkami
Polpo**
Florentyna
14 cm/1,25 litra
16 cm/1,75 litra 
18 cm/2,5 litra 
22 cm/4,5 litra 

9999
1 kpl.

Zbieraj naklejki
i kupuj produkty 
z linii Japandi 
z mega rabatem

** Do wszystkich rodzajów kuchenek, w tym indukcyjnych. 6 listopada (niedziela), godz. 
10.00: Pchli Targ - Hala Teniso-
wa OSiR, ul. Królowej Jadwigi 8,

6 listopada (niedziela), godz. 
15.00: uroczyste przekazanie 
mieszkańcom Gropius –Zim-
mer – Pavillon z  Weimaru - Ry-
nek Solny,

11 listopada (piątek), godz. 
17.00: wernisaż wystawy ma-
larstwa Stanisław Pokryszka  - 
“Wystawa retrospektywna” - 
BWA Galeria Zamojska, ul. Sta-
szica 27,

11 listopada (piątek), godz. 
17.00: koncert Zespołu Pieśni 
i  Tańca Zamojszczyzna „W  żoł-
nierskiej pieśni” - Zamojski Dom 
Kultury, ul. Partyzantów 13,

13 listopada (niedziela), 
godz. 11.00: Zamojskie Targi 
Ślubne - Hala Tenisowa OSiR, ul. 
Królowej Jadwigi 8,

14 listopada (poniedziałek), 
godz. 10.00: turniej powia-
towy 26. Jesiennego Konkur-
su Recytatorskiego - Zamo-
jski Dom Kultury, ul. Partyzan-
tów 13,

16 listopada (środa), godz. 
17.00: rodzinne warsztaty ma-
kramy - Zamojski Dom Kultury, 
ul. Partyzantów 13,

■

Kalendarz najbliższych Kalendarz najbliższych 
wydarzeń wydarzeń 


