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БЕЗКОШТОВНЕ
НАВЧАННЯ ДЛЯ
УКРАЇНЦІВ
допоможемо тоб 

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

початок
заняття вдбуваються
на вихдних 

з жовтня 2022 року

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

ul. Kolegiacka 1A, 22-400 Zamość

приєднайся
прямо зараз 

кльксть мсць
обмежена 

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

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

за час навчання отримаєш 

подача заяв щодня з 9:00 до 17:00 

691984663 rmw.zamosc2022@gmail.com
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21 października został oficjalnie 
otwarty Oddział Pediatryczny w Szpi-
talu Jana Pawła II w Zamościu. W dniu 
oficjalnego przecięcia wstęgi na  od-
dziale przebywało dwoje pacjentów.

Pediatria zlokalizowana jest na  VI 
pietrze, zajmowanym dawniej przez 
Oddział Neurologii. Żeńskim zespołem 
6 lekarek  i  13 pielęgniarek kieruje dr 
Agnieszka Majcher, specjalista pedia-
trii i alergologii, pracująca dotąd w Bił-
goraju. Oddział może przyjąć na  ra-
zie około 15 małych pacjentów. Trwa-
ją prace nad uzyskaniem finansowania 
na stworzenie większego oddziału. 

Oddziału pediatrycznego w  Za-
mościu nie było od lipca ubiegłego 
roku, po tym jak zawieszono działal-
ność oddziału dziecięcego, funkcjo-
nującego w „starym szpitalu”. Stamtąd 
przyjechały do  nowego oddziału łóż-
ka dziecięce, szafki pomocnicze, fote-
le dla rodziców i część sprzętu.

Brakuje jeszcze sporo sprzętu, ale 
Ordynator Agnieszka Majcher jest do-
brej myśli, podkreślając, że najważniej-
szy jest zespół oddziału, który potrze-
buje nieco czasu, aby nauczyć się ze so-
bą pracować.

Podczas oficjalnego otwarcia od-
działu, obecni byli parlamentarzyści 
z  regionu, samorządowcy, przedsta-
wiciele lokalnych firm i  instytucji, dy-
rektorzy innych placówek medycz-
nych oraz lekarze i ordynatorzy pozo-
stałych oddziałów „szpitala papieskie-
go”. W  imieniu pracowników szpitala, 
nową ordynator powitał dr Łukasz Tu-
łecki, szef Oddziału Kardiochirurgii, ży-
cząc powodzenia i  oferując koleżeń-
skie wsparcie. 

Od 18 października Oddział 
Chorób Wewnętrznych Za-
mojskiego Szpitala Niepu-

blicznego sp. z o.o. funkcjonuje w no-
wej siedzibie. To budynek, gdzie do 
tej pory mieściła się pulmonologia – 
blisko wjazdu od strony ulicy Peowia-
ków.

Oddział został wyremontowany, 
doposażony i dostosowany do potrzeb 
pacjentów i personelu za łączną kwo-
tę blisko 350 tys. zł. Znalazły się tam 23 
łóżka, w tym trzy łóżka tzw. intensyw-

nej opieki medycznej, gdzie pacjenci 
są stale monitorowani.

Z kolei w obiekcie, gdzie do tej 
pory mieścił się Oddział Chorób We-
wnętrznych zagościł Oddział Chorób 
Płuc (pulmonologia). Dzięki temu pra-
wie dwukrotnie zwiększyła się jego ba-
za łóżkowa – do 49 łóżek, w tym cztery 
łóżka intensywnej opieki, których do 
tej pory nie było. Dodatkowo, razem 
z pracownią bronchoskopii oraz przy-
chodnią gruźlicy i chorób płuc, które 
mieszczą się w tym samym budynku 

stworzono jeden kompleks, gdzie le-
czone są schorzenia układu oddecho-
wego.

W sprawnym przetransportowa-
niu pacjentów oddziału wewnętrzne-
go, z których niektórzy są w bardzo 
poważnym stanie, pomogli ratownicy 
Samodzielnej Publicznej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego i Transportu Sa-
nitarnego w Zamościu - poinformował 
Damian Miechowicz Prezes Zarządu 
Zamojskiego Szpitala Niepublicznego 
sp. z o.o. w Zamościu

Szanowni Czytelnicy
Zachęcamy do odwiedzania naszych stałych  
punktów dystrybucji na terenie całego miasta.
W każdy wtorek bezpłatny tygodnik  
„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 wrzucać do skrzynek przy stojakach z gazetami (D.H. Ago-
ra, Hotel Jubilat, D.T. Hetman, Galeria Revia Park) lub wysłać pocz-
tą; Kalinowice 157i, 22-400 Zamość. Tel.: 730 210 777 

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



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

Kim był dyrektor „mickiewiczówki”Kim był dyrektor „mickiewiczówki”
Stanisław Witeszczak, ps. „Kon-

rad” (30.12.1895 - 1940) to po-
stać mało znana środowisku 

zamojskiemu, choć związana z  Za-
mościem i Zamojszczyzną. Niewie-
le jest też źródeł, z  których można 
by czerpać wiedzę o tej postaci.

Pochodził z  leżącej na  Kresach 
Wschodnich miejscowości Stryj. 
W tamtym czasie Stryj był dwudzie-
stotysięcznym miastem zamieszka-
łym przez Polaków (w  większości) 
i Ukraińców. Jego rodzicami byli Fe-
liks i  Wiktoria z  Mosingewiczów lub 
Mosingiewiczów.

Nie wiemy, co robił mały Staś 
a potem młody Staszek, gdzie się ba-
wił, czy miał rodzeństwo, jakich miał 
kolegów, czym zajmowali się jego ro-
dzice. Pierwsze konkretne i potwier-
dzone informacje dotyczą jego na-
uki w  gimnazjum. Klasę I  i  II odbył 
w  Stryju, od klasy III do  VII pobierał 
naukę w  VI Gimnazjum im. Stanisła-
wa Staszica przy ulicy Łyczakowskiej 
37 we Lwowie. Mieszkał w  tym cza-
sie w Winnikach pod Lwowem. Oko-
liczności historyczne sprawiły, że 
był uczniem tej placówki przez 11 
lat (1906 – 1917). Egzamin dojrzało-
ści zdał „po raz pierwszy” 27.02.1918 
roku i „uznano go jednogłośnie doj-
rzałym do  studjów w  Uniwersyte-
cie”, co potwierdzili swoimi podpi-
sami przewodniczący komisji eg-
zaminacyjnej i  jednocześnie dyrek-

tor tej placówki - Stanisław Sobiński 
oraz gospodarz klasy Lesław Jawor-
ski. Jego edukację w powyższej szko-
le przerywały wielokrotnie wypadki 
historyczne. W  latach 1913/1914 na-
leżał do Drużyny Strzeleckiej w Win-
nikach. 06 lub 04 sierpnia 1914 jako 
ochotnik wstąpił w  Krakowie do  Le-
gionów Polskich (I pułk piechoty I ba-
talionu 4 (lub 3) kompanii Legionów 
Polskich). Jako szeregowy brał udział 
w  bitwach z  Rosjanami pod Laska-
mi (X 1914, pod dowództwem J. Pił-
sudskiego) i  pod Tarnowem, gdzie 
24.12.1914 został „kontuzjowany”. Le-
czył się w szpitalu w Kętach. W lutym 
1915 roku powrócił w szeregi Legio-
nów (I pułk artylerii polowej) i awan-
sował na  kaprala (01.02.1915). Pełnił 
służbę w kolumnie amunicyjnej a po-
tem prowiantowej. 23.06.1916 został 
przeniesiony z  oddziału robotnicze-
go przy komendzie pułku do  parku 
amunicyjnego. Od września do paź-
dziernika 1916 był komendantem wy-
suniętego pociągu amunicji – pocią-
gu pancernego. Od 29.10.1916 prze-
bywał w  Domu Uzdrowiskowym 
w Kamieńsku (Dom Rekonwalescen-
tów Polskich Legionów w  Kamień-
sku), a następnie przydzielono go (od 
listopada 2016) do służby werbunko-
wej we Włocławku (G.K.Z.) i  Gosty-
ninie (P.K.Z.). Był komendantem Po-
sterunku Werbunkowego w  Kutnie. 
W  czerwcu 1917 roku powrócił do   
I pułku artylerii polowej w Sopron. Po 
miesiącu, w wyniku kryzysu przysię-
gowego, został (w  Radzyminie) roz-
brojony i wcielony do armii austriac-
kiej. 27.07.1918 roku - „z  odpowied-
nim wynikiem” - ukończył w Pozsony 
(Preszburg, obecnie Bratysława) kurs 
rezerwowych oficerów artylerii. Uzy-
skał tam stopień kadeta aspiranta. 

21.09.1918 r. otrzymał „urlop stu-
dencki”, który miał trwać 12 tygodni, 
do  24.12.1918, i  który miał spędzić 
w Lembergu (Lwowie) i Rakowcu. Na 
dokumencie tym opisano go jako 
średniego wzrostu blondyna o  nie-
bieskich oczach. W październiku roku 
1918 przybył do Rakowca i w listopa-
dzie tego roku zastała go tam inwa-
zja ukraińska. Prześladowany przez 
żandarmów ukraińskich, jako były le-
gionista ukrywał się zimą 1918/1919 
w  lasach Podciemne – Rakowiec. 
Uwolniony z tej sytuacji przez wojska 
polskie wyjechał z Rakowca, a ponie-
waż miał wtedy na utrzymaniu żonę 

(Stefania z d. Łozińska) i dwoje dzieci 
(Maria ur. 15 lub 28 marca 1916 i Ire-
na ur. 20 lub 24 czerwca 1918) pod-
jął pracę w  charakterze nauczyciela. 
Brak jest informacji, jak i gdzie poznał 
żonę, kiedy się pobrali i gdzie miesz-
kali. Od r. 1918 był słuchaczem Wyż-
szych Kursów Nauczycielskich w Lu-
blinie, które zakończył w  roku 1922 
maturą seminaryjną. Zyskał w  ten 
sposób wykształcenie średnie. W lu-
tym lub marcu tego roku państwu 
Witeszczakom urodziła się trzecia 
córeczka – Krystyna. Z  dokumenta-
cji Wojskowego Biura Historycznego 
wynika, że S. Witeszczak w r. 1923, już 
jako kierownik szkoły w Perespie, gm. 
Kotlice, wystosował do Ministerstwa 
Spraw Wojskowych prośbę o miano-
wanie go podporucznikiem rezerwy 
i  stopień taki uzyskał w  roku 1924. 
W  dokumencie z  roku 1926 wska-
zuje jako miejsce zamieszkania Rze-
plin, gm. Telatyn (obecnie Ulhówek), 
a na karcie ewidencyjnej z II 1929 ro-
ku Tyszowce. W dokumencie datowa-
nym na XI 1932 r. podaje zaś Klątwy 
w gminie Tyszowce. Był wtedy (od 15 
II 1931 r.) kierownikiem 7 – klasowej 
Szkoły Powszechnej w  Tyszowcach. 
Pełnił też funkcję prezesa koła BBWR 
i prezesa Oddziału Związku Strzelec-
kiego w Tyszowcach. W lipcu 1926 r. 
został powołany na ośmiotygodnio-
we ćwiczenia rezerwowych i uzyskał 
po nich wysokie noty (poza wiado-
mościami fachowymi, które ocenio-
no jako „bardzo słabe”). W roku 1929 
odbył ponownie, tym razem 6 – ty-
godniowe ćwiczenia w Prużanie, ale, 
jak twierdzą jego zwierzchnicy w do-
kumencie „Roczne uzupełnienie li-
sty kwalifikacyjnej za rok 1929”, od-
wyknięcie od służby wojskowej mo-
gło mieć wpływ na to, że oceny uzy-
skane przez ppor. Witeszczaka były 
niższe i że „ma mało wyrobienia woj-
skowego”. W kwietniu 1932 r. wystą-
pił o nadanie mu za służbę w Legio-
nach Krzyża Niepodległości i  zarzą-
dzeniem Prezydenta Rzeczpospoli-
tej z grudnia tego roku został takim 
krzyżem odznaczony (koszt odzna-
czenia i dyplomu ponosił odznaczo-
ny!). Wcześniej, w trakcie służby w le-
gionach uzyskał Krzyż I Brygady Le-
gionów Polskich (odznaka pamiąt-
kowa I  Brygady Legionów „za wier-
ną służbę”). W  swoim życiorysie za-
łączonym do  dokumentacji wyma-
ganej przy ubieganiu się o Krzyż Nie-
podległości St. Witeszczak w  rubry-

ce zatytułowanej „Posiada odzna-
czenia” wpisał medal 10 – letniej pra-
cy. W roku 1937 Stanisław Witeszczak 
występował o  Krzyż Niepodległo-
ści z  Mieczami (złoty Krzyż Niepod-
ległości – wykonany z  pozłacanego 
brązu Krzyż Niepodległości z  Mie-
czami). W  latach 1934 – 1939 pełnił 
funkcję kierownika 7 klasowej Szko-
ły Powszechnej nr 1 w Zamościu (tzw. 
„mickiewiczówki”) (obecnie CKZiU 
przy ul. Partyzantów) i wraz z rodzi-
ną mieszkał pod adresem Lwowska 
16 (obecnie Partyzantów). 

29.08.1939  r. został powołany 
do służby czynnej w wojski RP i zna-
lazł się w  szeregach żołnierzy bro-

niących Polski przed niemieckim na-
jeźdźcą. Nie wiadomo, w jakich oko-
licznościach dostał się do niewoli so-
wieckiej. Zginął w Katyniu w r. 1940. 
Stamtąd pochodzi zachowany w ro-
dzinnych annałach list do rodziny, za-
mieszkałej wtedy w Zamościu. 

Ewa Łyp
Stowarzyszenie Aktywni Razem

Tekst opracowany na  podstawie 
materiałów pozyskanych z Wojskowe-
go Biura Historycznego w  Warszawie 
i Archiwum Państwowego w Zamościu. 
Inne mało znane fakty z  życia dyrek-
tora „mickiewiczówki” opublikujemy 
w wydaniu 44/2022 (02.11.2022r.)

Stanisław Witeszczak,  
fot. ze zbiorów rodzinnych

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

Miejski Dom Kultury (dawny gmach „Sokoła”), źródło: Wikipedia

Stanisław Witeszczak, fot. ze zbiorów rodzinnych



Z pewnością zbyt mało osób wie, 
że w Zamościu działa Ojcowski 
Klub Tato.Net. Jest to inicjaty-

wa Fundacji Cyryla i  Metodego, łą-
czącej społeczność ojców. Fundacja 
jest dzieckiem pełnoletnim i zrzesza 
obecnie w  całym kraju 54 kluby oj-
cowskie, działając także poza grani-
cami Polski; w USA, w Anglii i Niem-
czech, na Litwie i na Ukrainie.

Zamojski Ojcowski Klub jest z ko-
lei ambitnie rozwijającym się „trzylat-
kiem”. Stowarzyszeni w  klubie ojco-
wie spotkają się jeden raz w  miesią-
cu na dwie godziny, realizując bazowy 
program 30 ważnych ojcowskich te-
matów. Spotkania odbywają się w każ-
dy trzeci czwartek miesiąca o  godz. 
19.00 w sali w Bramie Lubelskiej, ul. Łu-
kasińskiego 12 (dawny Grotex).

Liderem zamojskiego klubu jest 
Aleksander Kuśmierczuk, a  jednym 
z założycieli licencjonowany trener Ta-
to.Net, Karol Wojtyna.

Ojcowie z klubu służą sobie wza-
jemnym wsparciem, wymianą rodzi-
cielskich doświadczeń, inspirują do te-
go, jak pełnić tę najważniejszą w  ich 
życiu rolę lub jak dobrze do tej roli się 
przygotować.

W myśl zasad: „ojcostwa można się 
nauczyć” oraz „nigdy nie jest za póź-
no, aby stawać się coraz lepszym tatą”, 
panowie pracują nad tym, by spełniać 
marzenia dzieci, łamiąc w drzazgi ste-
reotypy o ojcu nieobecnym w ich życiu 
i wychowaniu. Nie chodzi o chwilową 
poprawę, ale o długofalowe rezultaty. 
Dlatego zajęcia w O.K. Tato.Net poma-
gają  systematycznie wdrażać drobne 
zmiany, aby metodą małych kroków 
doskonalić rolę ojca. Panowie uczą 
się, jak być „jeszcze bardziej dla rodzi-

ny”, jak jeszcze więcej czasu dać rodzi-
nie i jak ten wspólny czas dobrze wy-
korzystać.

Spotkanie październikowe było 
jednym ze spotkań otwartych. Ojcowie 
zorganizowali zajęcia z podstaw udzie-
lania pierwszej pomocy. W trakcie roku 
poza regularnymi spotkaniami klubo-
wymi, ojcowie organizują m.in. warsz-
taty Tato & Córka, uczestniczą w spły-
wach kajakowych z  dziećmi, wspiera-
ją świąteczną akcję rozwożenia paczek 
żywnościowych dla ubogich

„Ojcowski Klub Tato.Net w Zamo-
ściu to miejsce, gdzie spotkasz męż-
czyzn, którzy postanowili każdego 
dnia systematycznie i  konsekwentnie 
pracować nad swoim ojcostwem przez 
kształtowanie dobrych nawyków 
w budowaniu mocnej relacji z dziećmi. 
Dołącz do nas i wzmocnij naszą grupę. 
Twoje osobiste doświadczenie w tym 
obszarze jest bardzo cenne. Zaprasza-
my” – członkowie zamojskiego klubu 
zachęcają do przyłączenia się.

fot. Krzysztof Słomka AtWork

Z okazji 20-lecia czasopisma 
„Archiwariusz Zamojski” wy-
dawanego przez Archiwum 
Państwowe w Zamościu, za-
prasza do  wzięcia udzia-
łu w  konkursie na  „Logo Ar-
chiwariusza Zamojskiego”. 
Zwycięskie logo stanie się 
wizytówką i znakiem rozpo-
znawczym czasopisma.

Konkurs jest adresowa-
ny do  uczniów szkół pod-
stawowych, techników, li-
ceów ogólnokształcących 
i  studentów. Logo wykorzy-
stywane będzie przez Archi-
wum Państwowe w  Zamo-
ściu, do celów, reklamowych, 
promocyjnych, jako integral-
na część okładki czasopisma 
„Archiwariusz Zamojski”, itp. 
Nagrodzone i  wyróżnione 
prace zostaną opublikowane 
na  stronie internetowej Ar-
chiwum Państwowego w Za-
mościu, jego profilu facebo-
okowym oraz w czasopiśmie 
„Archiwariusz Zamojski”. 

Pracę konkursową nale-
ży złożyć zgodnie z  wyma-
ganiami zawartymi w  regu-
laminie, dostępnym na stro-
nie Organizatora zamosc.
ap.gov.pl Prace z  wypełnio-
nym pakietem dokumentów 

należy składać do dnia 12 li-
stopada 2022 roku w formie 
tradycyjnej (koperta z  dopi-
skiem: Konkurs na  logo Ar-
chiwariusza Zamojskiego) 
w  kancelarii archiwum lub 
wysłać pocztą elektronicz-
ną na  adres kancelaria@za-
mosc.ap.gov.pl (temat wia-
domości: Konkurs na  logo 
Archiwariusza Zamojskiego).

Zwycięzca konkursu 
otrzyma nagrodę główną 
- tablet graficzny, dyplom, 
materiały promocyjne Archi-
wum Państwowego w  Za-
mościu. Autorzy prac wyróż-

nionych otrzymają dyplomy, 
nagrody rzeczowe i  mate-
riały promocyjne Archiwum 
Państwowego w  Zamościu. 
Oficjalne wręczenie nagród 
planowane jest na 9.12.2022 
roku podczas zorganizowa-
nej z  Akademią Zamojską, 
Uroczystej Gali, 20-lecia Ar-
chiwariusza Zamojskiego. 
7. Regulamin Konkur-
su wchodzi w  życie 
z  dniem 12.09.2022 roku. 
8. Interpretacja zasad ni-
niejszego regulaminu nale-
ży wyłącznie do  Organiza-
torów.

Morska wystawaMorska wystawa

W ZOO ruch jak w uluW ZOO ruch jak w ulu

warszTATY z ojcostwawarszTATY z ojcostwa

Konkurs dla młodych grafikówKonkurs dla młodych grafików

Wojewoda przyznał dodatkowe środki na drogiWojewoda przyznał dodatkowe środki na drogi

Przedstawiciele powiatów to-
maszowskiego, puławskie-
go, włodawskiego i Miasta Za-

mość podpisali umowy na realizację 
zadań do  dofinansowania ze środ-
ków Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg w 2022 r. Z rąk wojewody lu-
belskiego Lecha Sprawki samorzą-
dowcy odebrali symboliczne czeki 
potwierdzające dofinansowanie re-
alizacji inwestycji drogowych. Łącz-
na kwota dofinansowania wyniosła 
ponad 12 mln zł.

Pełny budżet na  drogi woje-
wództwa lubelskiego w  2022 roku 
wyniósł blisko 270 mln zł. Podpisane 
umowy z 4 samorządami będą wyko-
rzystywały dodatkowe środki, zaosz-
czędzone przez województwo.

- Tego typu spotkania to jedna 
z milszych chwil w realizacji zadań wo-
jewody. To kolejna runda, kiedy pod-
pisujemy umowy za rok 2022  r. W  su-
mie mieliśmy 270 mln zł na  zadania 
gminne i  powiatowe. Zdaję sobie jed-

nak sprawę, że realizacja tego progra-
mu w warunkach roku 2022 jest znacz-
nie trudniejsza niż w  latach poprzed-
nich, ze względu na  inflację, zarówno 
w  tej części związanej z  zakupem ma-
teriałów, jednocześnie wartością usług 
realizowanych przez wykonawców. Są 
to niewątpliwie trudne sytuacje, bo kie-
dy oferty znacznie przekraczają pier-
wotną wartość kosztorysową, powo-
dują konieczność zwiększenia wkładu 
własnego po stronie samorządu – mó-
wił wojewoda lubelski Lech Sprawka. 
Powiat tomaszowski na  przebudo-
wę drogi powiatowej w  miejscowo-
ściach Kunki i Grabowica w gminie Su-
siec otrzymał 4,8 mln złotych. Umowę 
podpisał starosta tomaszowski Hen-
ryk Karwan.

Na pozyskanie środków dla Mia-
sta Zamość umowę podpisał pre-
zydent Andrzej Wnuk. Z  Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg, Zamość 
otrzyma 1,9 mln złotych na  przebu-
dowę ulicy Weteranów, a  właściwie 
jej dokończenie. Prace na  tej ulicy 

są prowadzone od dłuższego czasu, 
a  najbardziej kosztowne prace, Mia-
sto już zrealizowało.

Powiat puławski zrealizuje swoją 
inwestycję za 4,5 mln, a powiat wło-
dawski za 1,5 mln przebuduje drogę 
w miejscowościach Urszulin - Hańsk.

- Chciałbym Państwu bardzo po-
dziękować, że jesteście gotowi pod-
pisać umowy i  realizować te zada-
nia. To dofinansowanie to ważny ele-
ment wsparcia w  ramach zrównowa-
żonego rozwoju, a ta strategia dla na-
szego województwa jest szczególnie 
ważna. Pozwoli to być może na  więk-
sze zainteresowanie inwestorów na te-
renie województwa lubelskiego, po-
przez zwiększenie dostępności komu-
nikacyjnej, a w ślad za tym może będą 
wzrastać dochody z CIT-u, którego be-
neficjentami są powiaty. Życzę, by do-
szło do szybkiej realizacji tych dróg, ku 
uciesze mieszkańców – dodał wojewo-
da lubelski.

Fot. LUW/KatarzynaLink

To już ostatnie dni, aby 
odwiedzić wyjątkową 
wystawę. W  ratuszo-

wym holu, na II piętrze pre-
zentowane są eksponaty ze 
zbiorów Zamojskiej Gru-
py Morskiej, która działa 
w Zamościu już od 38 lat, tj. 
od czasu chrztu statku m/s 
„Ziemia Zamojska”.

Zamojskie związki z mo-
rzem widoczne są także po-
za murami ratusza. Spoty-
kamy je chociażby na Rynku 
Solnym, gdzie dumnie pre-
zentuje się kotwica ze statku 
m/s „Ziemia Zamojska”, któ-
rego Matką Chrzestną jest 
znana w  Zamościu popula-
ryzatorka żeglugi morskiej 
Janina Gąsiorowska. Pani Ja-
nina jest encyklopedią mor-
skiej wiedzy, którą chętnie 
się dzieli, zarażając swoją pa-
sją kolejne młode pokolenia. 
Mniejsze kotwice posado-
wiono przy Szkole Podsta-
wowej Nr 3 im. Elizy Orzesz-
kowej oraz przed budynkiem 
Bursy Międzyszkolnej Nr 2 
przy ul. Szczebrzeskiej.

Światowy Dzień Morza 
ma na  celu uświadomienie, 
że morza są wspólnym do-
brem, a  ochrona środowi-
ska morskiego powinna być 
przedmiotem zainteresowa-

nia i  odpowiedzialności tak 
rządów czy instytucji, jak 
i  społeczności ludzi. Dzień 
obchodów jest datą podpi-
sania Konwencji w  1948 ro-
ku, na  mocy której powoła-
no Międzynarodową Orga-

nizację Morską (IMO), wy-
specjalizowaną agendę Na-
rodów Zjednoczonych.

Wystawa jest możliwa 
do  zwiedzania w  godzinach 
pracy Urzędu Miasta do  28 
października.

W ostatnich tygo-
dniach do za-
mojskiego ogro-

du zoologicznego, zostały 
przywiezione z niemieckie-
go zoo w Magdeburgu no-
we gatunki zwierząt.

Nowym mieszkańcem 
zoo jest samica  mangusty 
błotnej. Ten niewielki dra-
pieżny ssak o wydłużonym 
ciele, to mieszkaniec   pod-
mokłych terenów Afryki, na 
południe od Sahary. Prowa-

dzi wodno – lądowy tryb ży-
cia. Jest wszystkożerny, jego 
dieta obejmuje więc zarów-
no mięso (zwierzęta wodne) 
jak i owoce. Tym samym, za-
mojskie zoo jest drugim w 
Europie ogrodem zoologicz-
nym, prowadzącym hodow-
lę tego gatunku.

Razem z mangustą, 
przyjechała para bocianów 
białobrzuchych. Zostały one 
przekazane do Zamościa z 
niemieckiego zoolandu i do-
łączyły do istniejącego już w 
naszym zoo stada tych afry-
kańskich bocianów.

Dwie małe tygrysice 
amurskie, które przyszły na 
świat w zamojskim zoo w 
sierpniu, otrzymały imio-
na. W facebookowym gło-
sowaniu, zamościanie zde-
cydowali o tym, że większa z 
sióstr będzie nosiła imię Ari-
sa, a mniejsza Tajga.

http://zamosc.ap.gov.pl
http://zamosc.ap.gov.pl
mailto:kancelaria@zamosc.ap.gov.pl
mailto:kancelaria@zamosc.ap.gov.pl


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

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

kiem 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 Zamo-
ściu, ul. Partyzantów (2-ga linia za-

budowy). 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, 

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

Działka bud. 16 ar, ul. Monopolo-
wa 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 
Zamojszczyzny. 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 pię-
trze bezczynszowe umeblowane na 

nowym osiedlu. Tel. 881 600 406

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

Działka 22 ary Chomęciska Małe. 
Wszystkie media. Wydane warunki 

zabudowy. 60000 zł. Tel. 531362025

Dom, stodoła, obora, działka 1,68 ha. 
Anielpol 22, 22-310 Krasiczyn. Tel. 

511 797 664

Mieszkanie 54m² w Zamościu, parter, 
ul. Peowiaków. Tel. 608 381 574

Działka bud. 18 arów, Zamość Osie-
dle Królewskie, ul. Batorego. Tel. 664 

334 746

Działka bud. 20 arów, Wólka Panień-
ska. Tel. 502 226 573

Sprzedam parter domu, Zamość, ul. 
Waryńskiego, 210 tys. zł. Tel. 604 

333 646

Domek letni góralski na ogrodzo-
nej działce w Krasnobrodzie. tel. 602 

189 760

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

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

Kupię pole w Gminie Zamość. Tel. 602 
463 784

Kupię domek wraz z działką do za-
mieszkania w Zamościu lub okolicy, 

cena do 80 tys., ewentualnie mieszka-
nie. Tel. 739 409 674

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

Mieszkanie w okolicach ul. Orzesz-
kowej w Zamościu (do 40 m²). Tel. 

501 055 957

Sprzedam pole 0,78 ha i łąkę 0,65 ha w 
Wychodach. tel. 784 646 234

Działkę bud. Do 100 arów w okolicy Za-
mościa. Tel. 513 375 540

Kupię małą działkę rekreacyjną albo 
ogródek działkowy - Zamość i okolice. 

Tel. 793 061 934

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.

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.

M3 na Nowym Mieście wynajmę. Tel. 
887 688 944

1 pokojowe mieszkanie w Zamościu, ul. 
Hrubieszowska. Tel. 84 639 81 87

Wynajmę oficynę w Zamościu, tel. 
669 656 114

Poszukuję kawalerkę bez mebli. Tel. 
537 710 508 

Kawalerkę w Krakowie, na Woli Ju-
stowskiej. Tel. 506 008 215

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka. Tel. 609 204 222

Do wynajęcia od 1 X 2020 ładna ume-
blowana kawalerka przy ul. Orzeszko-

wej, cena najmu – 1100 (do negocjacji) 
+media, czynsz płaci właściciel, wyma-
gana kaucja 1000 zł. Tel. 602 802 212

Do wynajmu mieszkanie M3 w blo-
ku 2 piętro od października 20. Tel. 

609 204 222

ZAMIENIĘ
ZZamienię mieszkanie 61m2, IV pię-

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

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

wiec za dopłatą lub kupię szeregowiec . 
Tel. 727 736 614

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

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

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

696 196 411

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

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 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
 ( Sprzedam Volkswagena Golfa 1999 
rok, 1.9 TDI, opłaty, przegląd VII 22, 
2,900 zł. Tel. 515 292 504
 ( 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 ciężkie. 
Tel. 500 144 310
 ( Sprzedam części nowe do Łady i 
Lady Samary. Tel. 516 898 477
 ( Sprzedam śrutownik “Bąk”, spraw-
ny, z silnikiem 7,5, z kablem z wy-
łącznikiem, cena do negocjacji. Tel. 
600 242 596
 (Mieszalnik półtonowy, reszta infor-
macji pod telefonem. 600 242 596
 (Opony zimowe, kpl. 4 szt., Kleber 
185/65/R15, 6mm, 2017r., uż 3 se-
zony, c. 400 zł/kpl. Tel. 727 736 614
 (Audi A4 w bardzo dobrym sta-
nie, z małym przebiegiem sprze-
dam lub zamienię na mniejszy. Tel. 
504 130 405
 ( Kupię półkę bagażnika do opla Me-
riva. Tel. 790 532 060

SPRZEDAM
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

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, mikrofalówkę. 
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

INNE
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 Światowej, 
rodzinnych itp.., Zamość. Tel. 5Potrze-

buję mebli kuchennych, używanych. Za 
darmo lub za symboliczną opłatę. Tel. żę 
na płyty. Tel. 695 958 316

Przyjmę 2 fotele i 2 pufy. Tel. 730 666 
780.Oddam wersalkę niebieską. Tel. 

662 036 198

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

84 627 00 61

Zlecę wykonanie utwardzenia w ga-
rażu, Zamość. Tel. 793 061 934

Słomę prasowaną w kostkę, ok. 10 t. 
oddam nieodpłatnie. Tel. 505 338 130

Pilnie potrzebuję używany telewizor w 
dobrym stanie, pralkę. nie mam za co 
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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

PRACA W NIEMCZECH  
przy produkcji okien.  

ZAROBKI 1900-2400 EURO.
Zakwaterowanie zapewnione.  
Mile widziane doświadczenie  

oraz j.niemiecki.  
Kontakt 608889385 oraz 729541905

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 #41/2022: „Kamienisty bród 

rzeki”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzymają 
Pani Leonarda Berdak z Zamościa. Gratulujemy! Nagrodę można odebrać 

do 31 października 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 
E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

od 18.10 do 29.10.2022 r.

Chryzantema 
wielokwiatowa/średniokwiatowa
Royal Garden
wys. 30 - 40 cm/35 - 40 cm, misa 19 cm/21 cm
mix kolorów

1499
1 szt.

Cena obowiązuje od 25.10.2022

Wkład olejowy
Bolsius
czas palenia 2,5 dnia, 152 g
4 dni, 243 g - 499

5 dni, 317 g - 649

7 dni, 417 g - 899

349
1 szt.

Znicz Z-418
Wójcik
33 cm, 150 g999

1 szt.

czas palenia 46 h

Kompozycja nagrobna
Skrzypiec
mix wzorów

cena
bez karty

cena z kartą
19 1 szt.

99

24 1 szt.
99

26 października (środa), godz. 
17.00: „Palcem po mapie. Mek-
sykański Dzień Zmarłych” - Za-
mojski Dom Kultury, ul. Party-
zantów 13,

27 października (czwartek), 
godz. 11.00: XVI Koncert z oka-

zji obchodów Międzynarodowe-
go Miesiąca AAC - Klub Batalio-
nowy, ul. Piłsudskiego 36,

29 października (sobota), 
godz. 17.00: spotkanie otwar-
te z liderami Konfederacji (Mar-
cin Bosak, Witold Tumanowicz) 

- Hotel Carskie Koszary, ul. Ko-
szary 11,

30 października (niedziela), 
godz. 19.00: “Tomasz Radziwo-
nowicz - REQUIEM DLA ŚWIATA”, 
koncert upamiętniający zmar-
łych mieszkańców Zamościa, 
pracowników UM Zamość w 
pandemii Covid 19 - Kościół oo. 
Franciszkanów, ul. Staszica 1,

11 listopada (piątek), godz. 
17.00: wernisaż wystawy malar-
stwa Stanisław Pokryszka  - “Wy-
stawa retrospektywna” - BWA 
Galeria Zamojską, ul. Staszica 27,

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

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

Kalendarz najbliższych Kalendarz najbliższych 
wydarzeń wydarzeń 


