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Zamojskie Stowarzyszenie Ku-
dłaty Przyjaciel pomaga bez-
domnym psom i kotom, głów-

nie z Zamościa i okolicznych miejsco-
wości. Stowarzyszenie pokrywa nie 
tylko koszty karmy dla zwierząt, ale 
przede wszystkim koszty leczenia 
podopiecznych. Rosnące ceny to tak-
że problem dotykający organizacje 
pomagające bezdomnym zwierzę-
tom. Życie staje się coraz droższe, a 
ceny artykułów dla zwierząt są coraz 
wyższe. Wielu sponsorów i darczyń-
ców rezygnuje ze wsparcia - właśnie 
z tych powodów. Porzucone i często 
chore zwierzęta trafiają do stowa-
rzyszenia, które stara się zapewnić 
im nowy i bezpieczny dom. Adopcja 
zwierzaka to nie tylko odpowiedzial-
ność, ale niejednokrotnie spory wy-
datek finansowy.

Jak trudna i kosztowna jest to po-
moc opowiedziała NKZ pani Monika 
Stąsiek – wolontariuszka Stowarzy-
szenia Kudłaty Przyjaciel – „Wszystko 
drożeje, leki, karma, transport. Niestety 

zwierząt przybywa, niektóre z nich po-
trzebują stałej opieki weterynaryjnej. 
Dotyczy to głównie starszych, schoro-
wanych zwierząt, które zostają w sto-
warzyszeniu na dożywocie. Te starsze 
psy wymagają przyjmowania na stale 
leków, jak pies Hugo, który od 3 lat, prze-
bywa w hoteliku”. Jak podkreśla pa-
ni Monika: „Bardzo ważne, a nawet na 
wagę złota są domy tymczasowe, które 
potrafią przygotować zwierzaka do ad-
opcji. Dzięki temu, że przebywa z rodzi-
ną, możemy zaobserwować, jak się za-
chowuje wobec dzieci, innych zwierząt, 
pozostałych domowników, czy potrafi 
zachowywać czystość, chodzić na smy-
czy. Niektóre szkoły podjęły się pomocy 
zwierzakom w formie wirtualnej adop-
cji, do czego zachęcamy także inne pla-
cówki”.

Musimy pamiętać, że pomoc 
zwierzakom jest trudna. Zanim zwie-
rzę trafi do adopcji, przebywa na ob-
serwacji 2 tygodnie, w tym czasie moż-
na obserwować zachowanie zwierza-
ka i wdrożyć leczenie. Koszt lecze-
nia weterynaryjnego oraz opieki nad 
zwierzętami to koszt kilkunastu tysię-
cy złotych miesięcznie. Niektóre zwie-
rzęta potrzebują zabiegów operacyj-
nych, których koszt wynosi nawet 6 
tys. złotych. Są to duże koszty, które 
bez wsparcia darczyńców, stowarzy-
szenie nie jest w stanie pokrywać.

Stowarzyszenie Kudłaty Przyjaciel 
apeluje o pomoc!!!

Zwierzęta potrzebują Naszej po-
mocy, zwłaszcza teraz kiedy warun-
ki pogodowe nie są sprzyjające. Bez 
pomocy człowieka nie mają szans na 
przeżycie.

Pomóc można poprzez :

• zakup karmy, smyczy, obroży, ak-
cesoriów dla zwierząt,

• wirtualną adopcję,
• Wsparcie finansowe zbiórek cha-

rytatywnych,
• udostępnienie postów z ogłosze-

niami,
• pomoc w transporcie (jeżeli ktoś 

dysponuje czasem - są to trans-
porty do innych miast , wetery-
narza itp.,)

• udostępnienie miejsca dla zwie-
rzaka jako dom tymczasowy.

Link do zbiórki i strony stowarzy-
szenia: https://www.ratujemyzwierza-
ki.pl/en/kudlatyprzyjaciel

Jeśli jesteś świadkiem przemocy 
lub złego traktowania zwierząt – zgłoś 
tę sytuację do stowarzyszenia. Można 
zgłaszać przypadki krzywdzenia zwie-
rząt dzwoniąc na numer alarmowy po-
licji lub powiadamiając inne organiza-
cje prozwierzęce.

Podopieczni Piotra Kostrubca nie 
zwalniają tempa, trzeci raz z rzę-
du wygrywają w Lotto Superlidze za 

3 punkty. 18 listopada, w 9 kolejce 
zmierzyli się z ASTS Olimpią-Unią w 
Grudziądzu. Już pierwszy pojedynek 

Piotra Chodorskiego z Parkiem był 
bardzo zacięty ale po pięciosetowym 
boju zwycięsko z niego wyszedł nasz 
zawodnik wygrywając 3:2. W dru-
gim starciu Andrew Baggaley zmie-
rzył się z Ibrahimem Gunduzem, An-
drew niesamowicie zagrał w końców-
kach trzech setów i tylko w jednym 
secie musiał uznać wygraną przeciw-
nika, ostatecznie zwyciężył 3:1. Trze-
cie starcie to już pewna wygrana Ja-
kuba Folwarskiego z Janem Zandec-
kim 3:0. Dla naszej drużyny były to 
bardzo cenne punkty. 

Akademicy zagrali w składzie: 
Piotr Chodorski, Andrew Baggaley, 
Jakub Folwarski.

2 Wtorek  22  Listopada  2022 r.  nr 47 (380)

Maria Król odebrała prestiżową nagrodęMaria Król odebrała prestiżową nagrodę

Twierdza Przemyśl zdobytaTwierdza Przemyśl zdobyta

Akademicy pokazali klasęAkademicy pokazali klasę

Kudłaty Przyjaciel potrzebuje pomocyKudłaty Przyjaciel potrzebuje pomocy Kot w opresjiKot w opresji

Przewodnicząca Stowarzysze-
nia „Krok za krokiem” Maria Król 
otrzymała wyróżnienie z rąk Pre-

zydenta RP Andrzeja Dudy 

15 listopada po raz siódmy wręczono 
nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspól-
nego” . Nagrodę ustanowiono 12 lipca 2016 
roku, przyznawana jest w czterech katego-
riach, a laureaci wyłaniani są poprzez reko-
mendacje członków Kapituły Nagrody. Wy-
różnienie honoruje szczególnie zaanga-
żowane osoby, organizacje pozarządowe 
i wartościowe przedsięwzięcia społeczne 
budujące wspólnotę obywatelską.

Nagroda przyznawana jest w czterech 
kategoriach:

• Człowiek – lider
• Dzieło – przedsięwzięcie, projekt
• Instytucja – organizacja
• Nagroda Specjalna im. Piotra Paw-

łowskiego

Celem Nagrody jest:

• wzmocnienie Rzeczypospolitej po-
przez kreowanie patriotycznych po-
staw obywatelskich;

• wspieranie idei budowy społeczeń-
stwa obywatelskiego;

• umacnianie świadomości obywatel-
skiej, solidarności oraz budowanie 
kapitału społecznego;

• zachęcanie obywateli do czynnego 
uczestnictwa obywatelskiego oraz 
podejmowania aktywności na rzecz 
dobra wspólnego.

Na zaproszenie Prezydenta RP An-
drzeja Dudy, Maria Król Przewodniczą-
ca Stowarzyszenia i Bogusław Ciosmak 
Członek Zarządu, wzięli udział w Gali 7. 
edycji „Dla Dobra Wspólnego". Uroczy-
stość odbyła się 15.11.2022 r. w Pałacu 
Prezydenckim. W uroczystej gali w Pa-

łacu Prezydenckim wzięła udział także 
Pierwsza Dama.

To bardzo ważny dla nas, jako Pa-
ry Prezydenckiej, element naszej działal-
ności – pokazywanie, że można, że war-
to, że w ten sposób budowane jest społe-
czeństwo obywatelskie. Jak bardzo istotna 
jest ta rola także dla rozwoju naszego kra-
ju, społeczeństwa i dla nas jako narodu  – 
mówił Andrzej Duda. Prezydent podzię-
kował za działalność wszystkim osobom i 

stowarzyszeniom za tworzenie i rozwija-
nie społeczeństwa obywatelskiego oraz 
za współtworzenie Nagrody „Dla dobra 
wspólnego”. Prezydent podkreślił, że te-
go typu działanie osób i stowarzyszeń 
ma fundamentalne znaczenie dla rozwo-
ju całego społeczeństwa. 

Ta edycja była szczególna ze względu 
na konflikt na Ukrainie, gdyż miliony osób 
zostało przyjętych do swoich domów. W 
pomoc zaangażowanych było tysiące lu-

dzi i dziesiątki stowarzyszeń. Laureaci zo-
stali wytypowani spośród 413 różnych 
działalności. 

Maria Król Przewodnicząca Stowa-
rzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełno-
sprawnym „Krok za krokiem”: w Zamościu 
znalazła się wśród laureatów odbierając 
Dyplom w kategorii „Człowiek–lider".

Stowarzyszenie od początku kon-
fliktu zbrojnego udziela pomocy także 
potrzebującym z Ukrainy. „Krok za kro-
kiem” w Zamościu działa od 1990 roku 
i jest organizacją pozarządową, zrze-
szającą rodziców, opiekunów i przyja-
ciół dzieci, młodzieży i dorosłych osób 
z niepełnosprawnością. Stowarzysze-
nie prowadzi unikalną w regionie Pol-
ski południowo-wschodniej profesjo-
nalną działalność w zakresie zintegro-
wanej rehabilitacji, edukacji i wsparcia 
społecznego dzieci, młodzieży i do-
rosłych osób z niepełnosprawnością, 
szczególnie z wczesnym uszkodze-
niem mózgu. Obejmuje zintegrowa-
ną rehabilitacją, edukacją i wsparciem 
około 2000 osób. 

Każdy może wesprzeć Stowarzysze-
nie „ Krok za krokiem” wspierając zbiór-
ki charytatywne 

www.fb.com/krokzakrokiemwzamosciu

 www.prezydent.pl

Spotkanie żółto-czerwonych z eki-
pą przemyską reklamowany był jako 
starcie dwóch twierdz. Górą w poje-

dynku był zespół Markuszewskiego, któ-
ry wygrywając 25:22 (12:13), zaliczył drugie 
zwycięstwo z rzędu.

Zamościanie od początku grali niezwy-
kle twardo w obronie, doskonale wiedząc, 
gdzie znajduje się klucz do zgarnięcia trzech 
punktów. Między słupkami dużo jakości po-
kazywał natomiast Mateusz Gawryś, broniąc 
nie tylko rzuty z gry, ale również rzuty kar-
ne. W pierwszej połowie żadnej z drużyn nie 
udało się wypracować przewagi większej niż 
dwubramkowa. Prowadzenie zmieniało się 
dosłownie z każdą minutą, a do szatni go-
spodarze schodzili z zapasem jednej bram-
ki (13:12). Co prawda, już w 12 min. czerwoną 
kartkę zarobił Karol Małecki, ale zastępujący 
go Radosław Pomiankiewicz stanął na wyso-
kości zadania, stanowiąc w defensywie moc-
ny punkt zespołu. 

Po zmianie stron Padwa potrafiła utrzy-
mać jakość w defensywie, natomiast pod 
bramką rywala mogła liczyć na nietuzinko-
we umiejętności Tomasza Fugiela i Kacpra 
Mchawraba. Obaj gracze w drugich 30 mi-
nutach gry z wszystkich dwunastu trafień na 
swoje konto zapisali aż osiem, walnie przy-
czyniając się do wygranej. Po trzech kwa-
dransach żółto-czerwoni prowadzili 20:16 i 
tej przewagi już nie roztrwonili. Gdy przemy-
ślanie próbowali dogonić rywali, na ich dro-
dze stawał świetnie dysponowany Mateusz 
Gawryś. Ostatecznie Padwa wygrała w Prze-
myślu 25:22 i trzy punkty jadą do Zamościa.

 - Twardy i męski mecz. Nie uniknęliśmy 
błędów, ale potrafiliśmy zachować właściwy 

poziom, szczególnie w defensywie. Klasę po-
kazał Mateusz Gawryś, poza tym mocno sta-
liśmy na nogach i Przemyślowi nie było łatwo 
zdobywać bramki. W ofensywie nie śpieszyli-
śmy się, spokojnie rozgrywaliśmy, aby wypro-
wadzić zawodników na czystą pozycję rzuto-
wą i to przyniosło sukces. Na pewno morale 
drużyny wzrosło i postaramy się pójść za cio-
sem – zapewnia II trener Padwy Wiesław Pu-
zia. 

Tytuł MVP w sobotnim meczu przypadł 
Tomaszowi Fugielowi.

W najbliższą sobotę (26.11) o 18.00 Padwa 
po raz pierwszy w tym sezonie zagra przed 
własną publicznością, a rywalem żółto-czer-
wonych będzie Budnex Stal Gorzów.

ORLEN UPSTREAM SRS PRZEMYŚL – 
KPR PADWA ZAMOŚĆ 22:25 (13:12)

KPR PAWDA: Gawryś, Kozłowski – T. Fu-
giel 5, Mchawrab 4, Orlich 3, Szymański 3, Sz. 
Fugiel 2, Pomiankiewicz 2, K. Adamczuk 1, Bą-
czek 1, Małecki 1, Obydź 1, Olichwiruk 1, Pusz-
karski 1, Bajwoluk, Kłoda.

Kary: 12 minut – 12 minut. Czerwona kart-
ka: Karol Małecki (11:48). Sędziowali: Andrzej 
Kierczak (Pielgrzymowice) – Tomasz Wrona 
(Kraków).

Zamojski strażacy w dniu 15 listopada prowa-
dzili dość nietypowe działania, mające na ce-
lu uratowanie kota, który wpadł do kanału in-

stalacyjnego w budynku mieszkalnym wielorodzin-
nym przy ul. Wyszyńskiego 38 w Zamościu. Dodat-
kową trudność stanowiło zlokalizowanie uwiezio-
nego kota, którego miauczenie było słychać od ra-
na w całym bloku. Wezwani na miejsce strażacy przy 
pomocy kamery termowizyjnej próbowali ustalić 
położenie kota, jednak dopiero po rozkuciu kanału 
wentylacyjnego w dwóch mieszkaniach strażakom 
udało się uwolnić zaklinowane zwierzę.

Jak poinformował oficer prasowy Komendy Miej-
skiej PSP bryg. Andrzej Szozda, powodem wpadnię-
cia kota, był brak właściwego zabezpieczenia re-
wizji kanału na VII piętrze budynku, z którego kot 
osunął się aż na I piętro. Wstępne straty powsta-
łe w wyniku działań wyceniono na kwotę 5 tys. zł., 
które mają być pokryte z ubezpieczenia budynku.  
W działaniach trwających blisko 4 godziny wzięły 
udział dwa zastępy z JRG Zamość.

Mimo wielu godzin spędzonych w kanale wenty-
lacyjnym, kot wyszedł z tej sytuacji tylko lekko prze-
straszony.

https://www.ratujemyzwierzaki.pl/en/kudlatyprzyjaciel
https://www.ratujemyzwierzaki.pl/en/kudlatyprzyjaciel


Mała miejscowość przy-
graniczna leżąca 7 km 
od granicy polsko-ukra-

ińskiej stała się punktem cen-
tralnym wydarzeń na świecie. O 
konflikcie trwającym tuż obok 
nich mieszkańcy wiedzieli do-
skonale, gdyż niejednokrotnie 
słyszano odgłosy wybuchów w 
tej miejscowości. Konflikt zbroj-
ny na Ukrainie rozpoczął się 24 
lutego 2022 roku i trwa nadal. W 
dniu wybuchu w Przewodowie, 
tj. 15 listopada trwał ostrzał ro-
syjski na Ukrainie. Od godziny 
14 -tej doszło do największego 
zmasowanego ataku na Ukrainę 
podczas tego konfliktu. 

Czas w Przewodowie zatrzy-
mał się o godzinie 15:40, gdyż 
właśnie wtedy mieszkańcy wsi 
usłyszeli dwa wybuchy. Niektórzy 
świadkowie także widzieli mo-
ment, w którym wybuch nastąpił. 

Choć z wstępnym ustaleń wy-
nikało, że jest to atak Rosji skiero-
wany na terytorium Polski to wła-
dze Polski nie potwierdziły tych 
doniesień. 

Około 16:00 w Przewodowie, 
małej miejscowości przygranicz-
nej, w gminie Dołhobyczów do-
szło do eksplozji w suszarni zbo-
ża. Wybuch nastąpił w budynku 
„wagi”, w momencie, gdy ciągnik 
rolniczy wjechał na wagę. Wy-
buch był słyszany w odległości 
kilku kilometrów od miejsca zda-
rzenia. Naoczni świadkowie po-
czuli siłę wybuchu kilkaset me-
trów dalej. 

Wewnątrz budynków miesz-
kalnych było czuć siłę wybuchu. 
Przedmioty spadały ze stołu, w 
oknach popękały szyby, w wyni-
ku wybuchu zostały uszkodzo-
ne słupy energetyczne i niektó-
re gospodarstwa nie miały prądu. 
W odległości 300 metrów rozrzu-
cone były kawałki budynku, który 
uległ zniszczeniu. Naoczni świad-
kowie musieli uciekać, aby nie zo-
stać uderzeni odłamkami z eks-
plozji. Z informacji świadków wia-
domo, że wybuch nastąpił w cza-
sie, gdy na wagę wjechał traktor 
z przyczepą wypełnioną kukury-
dzą. Waga dosłownie rozleciała 
się na kawałki, jak twierdzą świad-
kowie. Po wybuchu pozostał lej o 
głębokości 2 metrów. 

Niezwłocznie po zdarzeniu 
prace rozpoczęły policja i straż 
pożarna. Jeszcze tego samego 
dnia zwołano komitet ds. bezpie-
czeństwa. W Przewodowe przez 
kilka dni pracowały polskie i ame-
rykańskie służby. 19 listopada na 
miejscu zdarzenia pojawili się 
śledczy z Ukrainy w charakterze 
obserwatorów.

16 listopada, w kolejnym dniu 
po wybuchu Prezydent Andrzej 
Duda wydał oświadczenie : 

Wszystkich zapewniam: Prezy-
dent Joe Biden jasno i wyraźnie po-
wiedział, że Stany Zjednoczone ab-
solutnie dotrzymują sojuszy, Sta-
ny Zjednoczone są z nami. Wszyst-
kie zapisy traktatu północnoatlan-
tyckiego i  zobowiązania sojuszni-

cze są obowiązujące. Stany Zjedno-
czone stoją razem z nami na straży 
bezpieczeństwa polskiego, tak jak 
i całego Sojuszu Północnoatlantyc-
kiego. W związku z powyższym to 
jest jakby dla mnie – jako Prezyden-
ta Rzeczypospolitej –  kwestia naj-
ważniejsza.

Te same słowa usłyszałem od 
Premiera Wielkiej Brytanii, Pana 
Rishi Sunaka (…). Wszystkim przy-
wódcom, z którymi prowadziłem 
rozmowy – także Kanclerzowi Re-
publiki Federalnej Niemiec, Panu 
Scholzowi – opisałem tę sytuację 
taką, jaka jest.

Fakty są takie, że w tej chwi-
li są cały czas prowadzone czyn-
ności śledcze na  miejscu zdarze-
nia,. Prezydent Joe Biden zade-
klarował, że udzieli nam wsparcia 
w postaci amerykańskich eksper-
tów, którzy pomogą nam w  ba-

daniu miejsca tego tragicznego 
zdarzenia. Także to będzie dzia-
łanie wspólne, można powie-
dzieć – właśnie sojusznicze. Mam 
nadzieję, że  ta sprawa zostanie 
w szczegółach wyjaśniona.

Wiemy oczywiście doskona-
le o tym, że przez cały dzień prak-
tycznie trwał rosyjski atak rakie-
towy właśnie przeciwko Ukrainie, 
ale nie mamy w tej chwili żadnych 
jednoznacznych dowodów na to, 
kto wystrzelił tę rakietę. 

Zarówno Biały Dom i  Penta-
gon wydały wspólne oświadcze-
nie w  sprawie wybuchu rakie-
ty w  Przewodowie. Potwierdzają 
one wersję Polski. Prezydent za-
przeczył, aby był to atak rosyjski 
na Polskę. Jak wynika z oficjalnych 
komunikatów był to nieszczęśliwy 
wypadek, a rakieta, która uderzy-
ła w Przewodowie to szczątki ra-
kiety, która została wystrzelona 

do strącenia rosyjskiego pocisku, 
którego celem miała być duża 
elektrownia węglowa Dobrotwir-
ska pod Lwowem. Jej zniszcze-
nie ograniczyłoby dostawy ener-
gii w całym obwodzie i jej przesył 
do Polski.

Śledztwo w sprawie wybu-
chu prowadzi Mazowiecki Wy-
dział Zamiejscowy ds. Przestęp-
czości Zorganizowanej i Korupcji 
Prokuratury Krajowej w Warsza-
wie ze wsparciem amerykańskich 
specjalistów. 

Dwa dni po wybuchu, na 
miejsce tragedii przyjechał Prezy-
dent RP Andrzej Duda. W  pierw-
szej kolejności udał się na miejsce 
tragedii oraz spotkał się z rodzina-
mi ofiar. -  To trudny moment dla 
tej niewielkiej społeczności. Ro-
dziny proszą, aby uszanować ich 
ból i  prywatność. Przekazuję tę 
prośbę od bliskich jednej z  ofiar 
-  mówił Prezydent podczas kon-
ferencji prasowej. Prezydent Du-
da spotkał się z ekspertami pracu-
jącymi w miejscu zdarzenia. 

W miejscu, gdzie doszło do 
wybuchu - w suszarni zbóż, nie-
rzadko bywały kolejki rolników 
oczekujących na ważenie lub 
sprzedaż zboża, więc można mó-
wić o cudzie, że ofiar nie było wię-
cej.

Śmierć w wyniku wybuchu 
poniosło dwóch mężczyzn, Pan 
Bogdan C, 60-latek, który przy-
wiózł kukurydzę do suszarni oraz 
pan Bogdan W, 62-latek, któ-
ry był kierownikiem tego punk-
tu. Śmierć mężczyzn była wstrzą-
sem dla mieszkańców tej niewiel-
kiej wsi. Mężczyźni od ponad 20 
lat pracowali w firmie Agrocom 
w Setnikach - osadzie położo-
nej obok Przewodowa. Jeden był 
traktorzystą, drugi kierownikiem 
magazynu. Wykonywali swoje co-
dzienne obowiązki. Jeden przy-
jechał ciągnikiem do ważenia, a 
drugi miał po prostu zważyć przy-
wiezioną kukurydzę, wykonać 
przyjęcie magazynowe i akurat w 
tym momencie zdarzyła tragedia. 
To bardzo cenieni ludzie - przeka-
zał Federico Viola, wiceprezes za-
rządu spółki.

Mała miejscowość, wszyscy 
to przeżywają, my też przeżywa-
my dzisiaj, zrobiliśmy wolne dla 
wszystkich, tak żeby to jakoś po-
czuć – dodał wiceprezes.

Uroczystości pogrzebowe 
obu mężczyzn miały charakter 
państwowy. Pierwszy odbył się 
w sobotę 19 listopada w parafii 

św. Brata Alberta w Przewodowie, 
drugi w niedzielę 20 listopada. W 
uroczystościach, oprócz najbliż-
szej rodziny, udział wzięli: woje-
woda lubelski Lech Sprawka, do-
radca prezydenta prof. Dariusz 
Dudek, Konsul Generalny Ukrainy 
w Lublinie Artem Valach, a tak-
że posłowie, senatorowie, przed-
stawiciele władz lokalnych, fir-
my, w której pracował mężczyzna 
i szkoły w Przewodowie. W imie-
niu prezydenta RP, premiera i rzą-
du zabrał głos wojewoda lubel-
ski Lech Sprawka. Podczas prze-
mówienia podkreślił, że ta śmierć 
to dramat rodziny, ale równocze-
śnie symbol. - To ofiara, której by 
nie było, gdyby nie okrutna woj-
na za wschodnią granicą Polski. 
Toczona w imię chorej chęci i żą-

dzy panowania jednych nad dru-
gimi, z  pogwałceniem godności 
człowieka, wolności i prawa naro-
du ukraińskiego dla niepodległe-
go bytu – powiedział wojewoda

Przed kościołem ustawiła się 
kompania honorowa Wojska Pol-
skiego z 2. Hrubieszowskiego Puł-
ku Rozpoznawczego. Z całego 
świata napłynęły wyrazy współ-
czucia, kondolencje oraz pomoc 
i wsparcie dla polskich władz. Na 
miejscu również pojawiły się setki 
dziennikarzy z całego świata.  

Jak wynika z opinii ekspertów 
Centrum Badań nad Współcze-
snym Środowiskiem Bezpieczeń-
stwa -według rosyjskiej narracji 
to Zachód i Ukraina chcą wcią-

gnąć Polskę i NATO do wojny lub 
też Polska i Ukraina chcą wciągnąć 
NATO do wojny. 

Można mówić o cudzie, gdyż 
ofiar śmiertelnych mogłoby nie-
stety więcej. To mała miejsco-
wość, zaledwie kilkuset miesz-
kańców, nieopodal są bloki miesz-
kalne w odległości od 100 do 300 
metrów od miejsca zdarzenia. 
W bliskiej odległości znajduje 
się także szkoła podstawowa. W 
momencie wybuchu nie było już 
uczniów ani nauczycieli w budyn-
ku. Większość mieszkańców znaj-
dowała się w domach. Mieszkań-
cy miejscowości są poruszeni tą 
tragedią, która dotknęła nie tylko 
lokalną społeczność, ale skupiła 
także uwagę całego świata. 

Przewodów w centrum uwagi całego świata po eksplozji rakietyPrzewodów w centrum uwagi całego świata po eksplozji rakiety
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Komu wierzyć? Komu zaufać?  Komu wierzyć? Komu zaufać?  
Gdy stajemy się naocznymi świadkami radykalnych zmian  Gdy stajemy się naocznymi świadkami radykalnych zmian  
w świecie polityki, ekonomii i porządku społecznego.w świecie polityki, ekonomii i porządku społecznego.    

Z każdym dniem nieuchronnie zbliżamy się  Z każdym dniem nieuchronnie zbliżamy się  
do przepowiedzianego kresu dziejów.do przepowiedzianego kresu dziejów.



SPRZEDAM
Działka rolno-budowlana około 22 ary, 

9 km od Zamościa, cena 75 000. Tel 
505 062 300

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

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 

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

ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie 61m2, IV pię-

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

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

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

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

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

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

696 196 411

Zamienię 26m - parter na podobne z 
balkonem - 1 p. lub parter Planty, Cie-

pła, Orzeszkowa tel. 515 787 262 

Zamienię mieszkanie czynszowe w Za-
mościu, 46 m² na podobne. Tel. 501 

617 630

Zamienię mieszkanie 56m2 (ul. Ciepła) 
na mniejsze w okolicy DH Hetman. 

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 mieszkan. 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. Go-

towanie, 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 Tel. 

Szukam pracy, fizycznej lub innej. 
Mam 48 lat. Tel. 505 154 219

PRACA



SPRZEDAM
Sprzedam pianino Wolkenhau-

er STETTIN, Cena 2200 zł te. 530 
757 057

Sprzedam szafę, 300 zł,  
604657 091

Drzewka orzecha włoskiego do 
sadzenia, dobra odmiana,  5 zł sztu-

ka. 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 180zł. 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. cię-
cia 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

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 wieczorem. 

Tel. 507 955 372

INNE
Udzielę korepetycji z języka polskie-

go na terenie  Zamościa nr tel 794 
722 582

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

Przyjmę mieszkanie w zamian za opie-
kę u kobiety bezdzietnej. Tel. 605 

049 740

Szukam opowieści z I Wojny Świato-
wej, rodzinnych itp.., Zamość. Tel. 

510 533 870

 ( Sprzedam komoletne koła z Golfa 
III, 175/70/13 tel. 884 639 376
 ( 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 cał-
kowitym remoncie. Tel. 571 488 502
 ( Sprzedam: obsypnik do ziemnia-
ków, kultywator, obsypnik 3 - rzę-
dowy do ziemniaków, 7-kołową 
przetrząsaczo -zgrabiarkę, kopacz-
kę 1-rzędową, cyrkularkę z silni-
kiem. Tel. 537 996 979.
 ( Siewnik 2 m. do zboża, wóz kon-

ny z zaczepem do ciągnika, kopar-
ka do ziemniaków “gwiazda”. Tel. 
515 601 266
 ( Sprzedam opony Klebers 
195x60x15, w dobrym stanie, 300 
zł. Tel. 602 247 516
 ( Sprzedam ciagnik C-355, rok prod. 
1973, po całkowitej odbudowie. 
Tel. 571 488 502
 (Grabarka 7-gwiazdowa ciągniko-
wa. Tel. 884 639 376
 ( Sprzedam Volkswagena Golfa 1999 
rok, 1.9 TDI, opłaty, przegląd VII 22, 
2,900 zł. Tel. 515 292 504
 ( Sprzedam siłownik hydrauliczny 
(duża siła podnoszenia oraz części 
do syreny. Tel. 602 180 912
 ( Sprzedam: Ursus 330 z narzędziami, 
koparkę, przyczepę samochodową, 
Tel. 535 244 848 lub 784 688 722
 ( Sprzedam samochody: Opel Astra, 
Vectra, Suzuki. Tel. 535 244 848 lub 
784 688 722
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22-400 Zamość 
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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

TOWARZYSKIE
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #47, 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 #45/2022: 

„Dużo pięter a brak windy”, ufundował hipermarket E.Leclerc 
Zamość. Upominek otrzyma Pani Regina Kubina z Zamościa. 
Gratulujemy! Nagrodę można odebrać do 29 listopada 2022 

roku w punkcie informacyjnym hipermarketu E.Leclerc 
Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

od 22.11 do 03.12.2022 r.

Czekolada Merci
Storck
100 g/112 g
4,99 za 1 szt. przy zakupie 2 szt. cena z kartą
5,65 za 1 szt. przy zakupie 1 szt.
cena za 1 kg = 49,90/44,56/56,50/50,45

cena
bez karty

cena z kartą

4 1 szt.
99

5 1 szt.
65

przy zakupie 2 szt.

Pomarańcze
399

1 kg

Cena obowiązuje 
w dniach 22-26.11.2022

Krakowska sucha 
Olewnik
255 g, mix rodzajów
cena za 1 kg = 50,95

1299
1 szt.

26 listopada (sobota), 
godz.8.45: Zawody modeli szy-
bowców halowych F1N - OSiR , ul. 
Królowej Jadwigi 8,

26 listopada (sobota), godz. 
16.00: obchody 80. Rocznicy 
Wysiedleń Mieszkańców Zamoj-
szczyzny - Gminny Ośrodek Kul-
tury w Skierbieszowie,

26 listopada (sobota), godz. 
18.00: mecz Padwa Zamość - 
Budnex Stal Gorzów - hala OSiR, 
ul. Królowej Jadwigi 8,

27 listopada (niedziela), godz. 
10.00: obchody 80. Rocznicy 
Wysiedleń Mieszkańców Zamoj-
szczyzny - Szkoła Podstawowa w 
Skierbieszowie,

27 listopada (niedziela), godz. 
10.00: Zamojski Festiwal Szacho-
wy 2022 - Szkoła Podstawowa Nr 
6, ul. Orla 5,

27 listopada (niedziela), godz. 
17.00: koncert patriotyczny Or-
kiestry Symfonicznej im. Karo-
la Namysłowskiego - Kościół oo. 
Franciszkanów w Zamościu,

28 listopada (poniedziałek), 
godz. 10.00: obchody 80. Rocz-
nicy Wysiedleń Mieszkańców Za-
mojszczyzny; ceremoniał woj-
skowy i złożenie wieńców pod 
pomnikiem Dzieci Zamojszczy-
zny - ul. Okrzei, 

3 grudnia (sobota), godz. 
10.00: Jarmark Świąteczny - Ry-
nek Wielki,

3 grudnia (sobota), godz. 
10.00: Grudniowe Spotkania Re-
cytatorskie „Recytacje z dynami-
tem”, Zamojski Dom Kultury, ul. 
Partyzantów 13,

3 grudnia (sobota), godz. 
14.00 - 16.00: Pierniczenie po 
zamojsku (wystawa, degustacja i 

warsztaty) - Zamojski Dom Kultu-
ry, ul. Partyzantów 13,

4 grudnia (niedziela), godz. 
10.00: Jarmark Świąteczny - Ry-
nek Wielki,

6 grudnia (wtorek): Mikołajko-
wa Zabawa na lodzie - lodowisko 
na RYnku Wielkim,

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

18 grudnia (niedziela): Wigilia 
dla Mieszkańców - Rynek Wielki.

Kalendarz najbliższych Kalendarz najbliższych 
wydarzeń wydarzeń 


