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Na nadchodzący czas świątecz-
ny w przestrzeni miejskiej. Za-
mojski ratusz wychodzi z zu-

pełnie inną niż dotychczas propozy-
cją dekoracji świątecznych.

Magistrat zaprosił do współpra-
cy artystę, scenografa - Dawida Zale-
sky’ego, który przygotował autorską 
instalację X_mas w nurcie DIY - Zrób 
to sam. Co ważne, wszystkie elementy 
będą miejską własnością i będą mogły 
być wykorzystywane podczas innych 
wydarzeń kulturalnych, organizowa-
nych przez Urząd Miasta.

Kreatywne koncepty i brak goto-
wych rozwiązań, mają uruchomić wy-
obraźnię i zainspirować odwiedzają-
cych do kreatywności i poszukiwania 
pomysłów na samodzielne tworzenie 
i przetwarzanie.

Wszystkie części instalacji zosta-
ły wymyślone, przywiezione, zmon-
towane, ręcznie zrobione z udziałem 
Autora. Tegoroczna dekoracja świą-
teczna na Rynku Wielkim ma być opo-
wieścią o tęsknocie za zimą i śniegiem.

Instalacja X_mas składa się z kil-
ku części: huśtawko-choinek dla naj-
młodszych, dwóch iglo-bombek oraz 
sentymentalnej leśnej scenografii - 
świerkowego zagajnika przeniesione-

go z zamojskich lasów. Celem artysty 
było zaaranżowanie wyjątkowej prze-
strzeni świątecznych emocji w sercu 
Starego Miasta, osadzonej we współ-
czesnych realiach, stanowiącej pew-
nego rodzaju kapsułę wspomnień, 
skojarzeń i wrażeń. Całość zwieńczy 
„żywa”girlanda zainstalowana na po-
ręczy zamojskiego Ratusza. 

Instalacja X_mas będzie dostęp-
na dla odwiedzających od 11 grudnia.

Pomysł na artystyczną wersję de-
koracji świątecznych, zamiast efek-

townych iluminacji, mniej obciąża 
miejski budżet.

W minionych latach, UM wydał na 
dekoracje zdecydowanie więcej, niż 
jest to planowane w tym roku. W se-
zonie zimowym 2019/2020 – koszt de-
koracji wyniósł 153 122,70 zł brutto. 
Rok później, ze względu na okres pan-
demii, nie poniesiono żadnych kosz-
tów dekoracji. W sezonie zimowym 
2021/2022 – koszt dekoracji to 129 
779,60 zł brutto. W tym roku planowa-
ny koszt dekoracji zmniejszy się o po-
nad połowę - 61 500,00 zł brutto.
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Wyróżnienia dla zamojskich strażakówWyróżnienia dla zamojskich strażaków

Umowy na dwa odcinki Umowy na dwa odcinki 
„siedemnastki” podpisane„siedemnastki” podpisaneBilans barier i ułatwieńBilans barier i ułatwień

18 listopada w Sali 
Kolumnowej Lu-
belskiego Urzę-

du Wojewódzkiego odbyła 
się uroczysta zbiórka z oka-
zji Narodowego Święta Nie-
podległości.

Uroczystość ta była do-
skonałą okazją do uhono-
rowania wyróżniających się 
strażaków i pracowników 
Państwowej Straży Pożarnej 
woj. lubelskiego odznacze-
niami państwowymi i resor-
towymi, awansami na wyż-

sze stopnie służbowe, oko-
licznościowymi dyplomami 
oraz nagrodami pieniężny-
mi Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej.

W tym gronie odznacze-
ni zostali strażacy zamojskiej 
komendy:

• Srebrną Odznaką „Zasłu-
żony dla ochrony Przeciw-
pożarowej wyróżniony 
został mł. bryg. Robert 
Niścior dowódca JRG Za-
mość,

• awans do stopnia kapita-
na otrzymał mł. kpt. Bar-
tłomiej Jakóbczak, spe-
cjalista w Sekcji Kontrol-
no-Rozpoznawczej,

• dyplom Komendanta 
Głównego PSP otrzymał 
mł. bryg. Dominik Ku-
kułowicz zastępca do-
wódcy JRG Zamość.

Odznaczenia państwo-
we i resortowe wręczył Lech 
Sprawka Wojewoda Lubelski 
i Robert Gmitruczuk Wice-
wojewoda w asyście nadbry-
gadiera Grzegorza Alinow-
skiego Lubelskiego Komen-
danta Wojewódzkiego PSP.

Fot. Andrzej Szozda 
■

28 listopada, w To-
maszowie Lu-
belskim zosta-

ły podpisane umowy na re-
alizację dwóch odcinków 
drogi ekspresowej S17: Za-
mość Południe-Tomaszów 
Lubelski i Tomaszów Lu-
belski-Hrebenne. W cere-
monii podpisania uczestni-
czyli m.in. wiceprezes Ra-
dy Ministrów, minister ak-
tywów państwowych Ja-
cek Sasin, wiceminister 
infrastruktury Rafał We-
ber, poseł na Sejm RP To-
masz Zieliński, wojewo-
da lubelski Lech Spraw-
ka oraz wicewojewoda Ro-
bert Gmitruczuk i wicemar-
szałek województwa lu-
belskiego Michał Mulawa. 
  
Zakres inwestycji obejmu-
je budowę drogi ekspreso-
wej o przekroju dwujezd-
niowym. Wybudowane zo-
staną obiekty inżynierskie 
i drogi do obsługi ruchu 
lokalnego. Droga zostanie 
wyposażona w urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego oraz ochrony śro-
dowiska. Przebudowane i 
rozbudowane zostaną ko-
lidujące drogi poprzeczne, 
a także infrastruktura tech-
niczna oraz cieki i urządze-
nia melioracyjne. 

- Jeszcze kilka lat te-
mu wyraźnie było widać, że 
zdecydowana większość in-
westycji w drogi ekspreso-
we i autostrady koncentro-
wała się raczej w Polsce za-
chodniej i centralnej. Tutaj 
powstawały tylko niewiel-
kie odcinki. To się radykal-
nie zmieniło. W Realizowane 
są strategiczne inwestycje 
na czele z Via Carpatia – krę-
gosłupem komunikacyjnym 
Polski wschodniej i Euro-
py środkowej. Ten „kościec 
komunikacyjny” jest ważny 
nie tylko dla szybkości prze-

mieszczania się, dla wygody, 
bezpieczeństwa, ale ważny 
przede wszystkim dla roz-
woju. Dobra infrastruktu-
ra drogowa, dobrej jakości 
drogi są kołem zamacho-
wym rozwoju, przynoszą-
cym inwestycje i nowe miej-
sca pracy. Dają szanse na 
to, aby móc pozostać tutaj, 
a nie szukać lepszego życia 
w wielkich metropoliach w 
Polsce. Dzisiaj nasz rząd po-
kazuje dobrą perspektywę, 
która jest w zasięgu ręki. Te 
dzisiejsze umowy stwarzają 
bliską perspektywę na to, że 
te drogi zamienią się z dróg 
opisanych w dokumentach, 
pokazywanych na mapach, 
na realne asfaltowe dro-
gi, które będą łączyły miej-
scowości w tej części Pol-
ski, z pozostałymi częścia-
mi w kraju i z całą Europą - 
mówił wiceprezes Rady Mi-
nistrów, minister aktywów 
państwowych Jacek Sasin. 
  
Odcinek Zamość Południe-
-Tomaszów Lubelski będzie 
liczył około 18,5 km i będzie 
przebiegać wzdłuż obecnej 
drogi krajowej nr 17. W ra-
mach inwestycji powstanie 
m.in. węzeł Tarnawatka na 
skrzyżowaniu z drogą pro-
wadzącą w kierunku Łasz-
czowa. Za Tarnawatką trasa 
będzie przebiegać w kory-
tarzu obecnej DK17 i zakoń-
czy się w okolicach Dąbro-
wy Tomaszowskiej, przed 
obwodnicą Tomaszowa Lu-
belskiego, która jest w eks-
ploatacji (udostępniona zo-
stała pierwsza nitka, trwa 
budowa drugiej). Planowa-
ne lata realizacji: 2024-2026. 
  
Odcinek Tomaszów Lubel-
ski-Hrebenne będzie li-
czył około 17,5 km. Rozpo-
czyna się za węzłem To-
maszów Lubelski Połu-
dnie, gdzie trasa przeci-
na obecną drogę krajową 

i przebiega po jej zachod-
niej stronie. Omija Luby-
czę Królewską i dalej prze-
biega w korytarzu obecnej 
DK17. Zakończenie odcin-
ka zaplanowano na włącze-
niu do istniejącej obwodni-
cy Hrebennego. Planowa-
ne lata realizacji: 2024-2026. 
  
- Bez dobrze zorganizowa-
nej infrastruktury drogowej 
nie można mówić o rozwoju. 
W województwie lubelskim 
widać, że drogi to jest coś, 
co podnosi potencjał tury-
styczny i gospodarczy. Gdy 
system dróg szybkiego ru-
chu zostanie uruchomiony, 
to Lubelszczyzna wejdzie 
do ekstraklasy transporto-
wej. Te inwestycje zaprocen-
tują od strony komunikacyj-
nej, turystycznej i gospodar-
czej. Żeby one mogły zostać 
zrealizowane musiały nastą-
pić dwa ważne czynniki: wy-
znaczenie celu inwestycyj-
nego – budowa dróg szyb-
kiego ruchu we wschodnich 
regionach i zabezpiecze-
nie środków finansowych – 
rząd polski je zabezpieczył. 
Polskie społeczeństwo cze-
ka na te drogi, one w spo-
sób fundamentalny zmienią 
naszą rzeczywistość i będą 
służyły rozwojowi - podkre-
ślał wiceminister infrastruk-
tury Rafał Weber.

Droga ekspresowa S17 
na odcinku Piaski-Hreben-
ne jest elementem ciągu 
drogowego S17 Warszawa-
-Lublin-Zamość-Tomaszów 
Lubelski-Hrebenne (grani-
ca państwa), który zlokalizo-
wany jest w sieci dróg mię-
dzynarodowych i oznaczo-
ny jako E372. Trasa liczyć bę-
dzie około 124 km i powsta-
nie w ramach Programu Bu-
dowy Dróg Krajowych i Au-
tostrad na lata 2014-2023, z 
perspektywą do 2025 r.

Źródło: LUW

2 grudnia 2022 r., w Komplek-
sie Wspomaganego Mieszkal-
nictwa „Rodziny Dom” przy 

ul. Kresowej, odbył się briefing pra-
sowy z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Osób z Niepełnosprawno-
ściami. Spotkanie pt.  „W samo po-
łudnie - o bilansie barier i ułatwień 
dla osób z niepełnosprawnościami 
w Zamościu” poprowadzili wycho-
wankowie Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok 
za krokiem” wraz z Magdaleną Po-
lewczak i Agatą Wojciechowską. W 
spotkaniu wzięły udział: Anna Ma-
ria Antos wiceprezydent Miasta Za-
mość i przedstawicielka Miejskiego 
Centrum Pomocy Rodzinie Graży-
na Kot, które podsumowały działa-
nia Miasta Zamościa i lokalnych or-
ganizacji pozarządowych na rzecz 
zwiększania udziału osób z nie-
pełnosprawnościami w życiu spo-
łecznym. Zaproszeni na spotkanie 
przedstawiciele mediów i władz lo-
kalnych, mieli okazję zwiedzić dzia-
łający od miesiąca kompleks miesz-
kalnictwa wspomaganego.

Wychowankowie Stowarzyszenia 
„krok za Krokiem” w różnym wieku, 
uczęszczający do różnych placówek, 
podzielili się odczuciami o swoich suk-
cesach terapeutycznych, ale także o 
codziennych trudnościach. Doceniają 
wiele ułatwień, które z myślą o nich zo-

stały zrealizowane w zamojskiej prze-
strzeni publicznej. Wspomniana zo-
stała tutaj winda w ratuszu, czy obec-
ność nauczycieli wspomagających w 
wielu szkołach. Codzienne funkcjo-
nowanie osobom głuchoniemym uła-
twiają specjalne symulatory mowy, 
słabowidzącym z kolei dedykowane 
im wersje stron internetowych, ozna-
czenia w języku Braille’a i inne rozwią-
zania, których osoby bez niepełno-
sprawności nawet nie zauważają. Wy-
chowankowie zwracali też uwagę na 
to, że wiele krawężników jest zbyt wy-
sokich, co uniemożliwia wjazd wóz-
kiem inwalidzkim na chodnik oraz, że 
w wielu miejscach użyteczności pu-
blicznej wciąż napotykają bariery ar-
chitektoniczne, chociażby w postaci 
braku podjazdów.

Niezwykle istotnym aspektem, 
na który uwagę zwracali wychowan-
kowie Stowarzyszenia „Krok za Kro-
kiem”, jest brak miejsc pracy dla osób 
z niepełnosprawnościami. Podjęcie 
pracy zawodowej przez dorosłe oso-
by niepełnosprawne daje satysfakcję, 
umacnia przekonanie, że jako pra-
cownicy są potrzebni, wykonują waż-
ne i przydatne zadania.

Ważna jest także kwestia odbie-
rania osób niepełnosprawnych przez 
osoby zdrowe, które niejednokrot-
nie nie umieją rozmawiać z niepeł-
nosprawnymi i nie wiedzą jak im po-
móc. „Nie jesteśmy straszni, mamy 
tylko ograniczenia” - podkreślali Go-
spodarze spotkania.

■

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

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

Szkoły Ultrasonografii, ul. Wyszyńskiego 52),
• Zamojski Dom Kultury (hol główny, ul. Partyzantów 13),
• Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak”ul. Wyszyńskiego 28A),
• Biuro Informacji Turystycznej (ul. Rynek Wielki 13),
• Kawiarnia „Kawa na ławę” (Rynek Wielki 8),
• Nadszaniec (ul. Łukasińskiego 2)
• Kawiarnia „Mazagran” (ul. Pereca 16),
• Ośrodek Sportu i Rekreacji (parter, przy Recepcji,  

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

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

2 grudnia 2022 r.w Sali Consulatus zamojskie-
go ratusza Miejski Zakład Komunikacji w Za-
mościu podpisał umowę z firmą MAN Truck & 

Bus Polska na zakup i dostawę 14 autobusów elek-
trycznych Lion`s City E oraz 7 dwustanowiskowych 
stacji przeznaczonych do ładowania pojazdów.

W uroczystości podpisania umowy oraz kon-
ferencji prasowej wzięli udział m.in. Prezydent Za-
mościa – Andrzej Wnuk, Prezes MZK w Zamościu - 
Krzysztof Szmit i Dyrektor ds. serwisu MAN Truck & 
Bus Polska – Małgorzata Durda.

Miejski Zakład Komunikacji w Zamościu uzyskał 
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach progra-
mu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”.

Całkowity koszt projektu wyniesie ponad 46 mln 
zł, z czego koszty kwalifikowane to 37,6 mln zł, a do-
tacja z NFOŚiGW - ponad 29 mln zł.

Jest to inwestycja w bezemisyjną komunikację 
miejską. Zakładany efekt ekologiczny, jaki ma uzy-
skać zamojski projekt, to zmniejszenie emisji dwu-
tlenku węgla o 568,009 Mg/rok, ograniczenie emi-
sji tlenków azotu o 4,0172 Mg/rok oraz ogranicze-
nie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikro-
metrów o 0,0565 Mg/rok. Ponadto przedsięwzięcie 
ma pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości życia 
mieszkańców Zamościa oraz gmin ościennych po-
przez zwiększenie liczby pojazdów we flocie komu-
nikacji miejskiej.

W celu właściwej obsługi bezemisyjnych pojaz-
dów MAN przeszkoli co najmniej 30 kierowców i 5 
mechaników MZK.

Pierwsze autobusy wyjadą na ulice Zamościa na 
przełomie listopada i grudnia przyszłego roku. Będą 
to pojazdy 12 metrowe oraz 18 metrowe przegubow-
ce, które maja obsługiwać najbardziej uczęszczane li-
nie w czasie szczytu porannego i popołudniowego. 

Producent zapewnia gwarancję na przebieg 400 000 
km bez limitu czasowego oraz 10 lat na baterie. Duża 
pojemność baterii ma zapewnić bezawaryjne funk-
cjonowanie autobusów nawet przy bardzo niskich 
temperaturach.

Prezes zamojskiego MZK Krzysztof Szmit, wyja-
śnił, że spółka jest zobligowana przez ustawodaw-
cę do posiadania minimum 30% taboru zeroemisyj-
nego, Nowe miejskie elektryki zastąpią wysłużone 
diesle. MZK w ciągu ostatnich 10 lat wymienił 30 naj-
starszych autobusów.

Spółka MZK chce zainwestować w budowę far-
my fotowoltaicznej o mocy 1 MW, co pozwoliłoby ob-
niżyć koszty eksploatacji autobusów. Panele maja zo-
stać zainstalowane nad Łabuńką.

Prezes MZK w Zamościu - Krzysztof Szmit





2 grudnia Prezydent Andrzej Du-
da wręczył odznaczenia pań-
stwowe z okazji przypadają-

cego 3 grudnia Międzynarodowego 
Dnia Osób z Niepełnosprawnościa-
mi. W uroczystości w Pałacu Prezy-
denckim wzięła udział także Pierw-
sza Dama Agata Kornhauser–Duda.

Wśród osób odznaczonych znala-
zła się Maria Król przewodnicząca Sto-
warzyszenia Pomocy Dzieciom Nie-
pełnosprawnym "Krok za krokiem" w 
Zamościu, która została uhonorowa-
na Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski za zasługi w działalno-
ści  na rzecz osób niepełnosprawnych 
i potrzebujących pomocy.

Odznaczenie zostało przyznane 
Marii Król w uznaniu za utworzenie i 
prowadzenie od 32 lat Stowarzysze-
nia „Krok za Krokiem”oraz pracę dla 
osób z niepełnosprawnościami.

– Świadectwo osób, które potra-
fią przełamywać bariery, cieszyć się 
życiem, osiągać sukcesy mimo prze-
szkód, ma znaczenie fundamentalne 
– podkreślił Prezydent. Andrzej Du-
da, gratulując osobom uhonorowa-
nym za wybitne zasługi dla rozwoju 
i upowszechniania sportu osób nie-

pełnosprawnych, promowanie Polski 
na arenie międzynarodowej i za wy-
bitne zasługi w działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych i potrzebu-
jących pomocy.

Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP 
■

Przełomowa reforma Kodeksu karnego z podpisem Prezydenta RPPrzełomowa reforma Kodeksu karnego z podpisem Prezydenta RP

Współpraca akademicko-licealnaWspółpraca akademicko-licealna

Wysokie odznaczenie państwowe dla Marii KrólWysokie odznaczenie państwowe dla Marii Król
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Prezydent RP podpisał przełomo-
wą nowelizację Kodeksu karne-
go. Przygotowana przez Minister-

stwo Sprawiedliwości reforma wprowa-
dza fundamentalne zmiany w Kodeksie 
karnym. To zasadnicza zmiana polity-
ki karnej wobec najgroźniejszych prze-
stępców. 

– Mamy złą wiadomość dla przestęp-
ców: przestępstwo nie popłaca. Pan pre-
zydent podpisał wielką nowelizację Ko-
deksu karnego. To wielki sukces ministra 
Zbigniewa Ziobro – powiedział wicemini-
ster sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Podkreślił, że polskie sądy należą do 
jednych z najłagodniejszych w Europie. 
Często orzekają najniższe możliwe kary 
za popełnione przestępstwa. Na przykład 
za zabójstwo aż 23 proc. wyroków w Pol-
sce to wyroki do lat ośmiu. Natomiast aż 
ponad 44 proc. wyroków ogółem to ka-
ry w zawieszeniu. Taka pobłażliwość są-
dów wobec groźnych przestępców musi 
się skończyć.

Reforma Kodeksu karnego przewidu-
je m.in.: podniesienie górnej granicy ter-
minowej kary pozbawienia wolności z 15 
do 30 lat, likwidację osobnej kary 25 lat 
więzienia, wprowadzenie bezwzględne-
go dożywocia, podwyższenie kar za pe-
dofilię i gwałty, konfiskatę aut pijanym 
kierowcom czy podwyższenie kar za 
przyjmowanie łapówek.

Elastyczny wymiar kar i bezwzględne 
dożywocie

Zmiany pozwolą sądom wymierzać 
elastyczne kary. Dotąd możliwe było 
orzekanie kar do 15 lat pozbawienia wol-
ności, osobnej kary 25 lat więzienia i do-
żywotniego pozbawienia wolności. No-
welizacja Kodeksu karnego wprowadza 
elastyczny wymiar kar – do 30 lat pozba-
wienia wolności oraz dożywocie.

Kodeks karny wprowadza też ka-
rę dożywotniego pozbawienia wolności 
bez możliwości warunkowego zwolnie-
nia. Będzie mogła zostać orzeczona przez 
sąd w dwóch przypadkach. Po pierwsze, 
za czyn popełniony po wcześniejszym 
prawomocnym skazaniu za przestępstwo 

przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wol-
ności seksualnej, bezpieczeństwu po-
wszechnemu lub za przestępstwo o cha-
rakterze terrorystycznym na dożywotnie 
pozbawienie wolności albo pozbawienie 
wolności na co najmniej 20 lat. Po dru-
gie – jeżeli charakter i okoliczności czynu 
oraz postępowanie i charakter sprawcy 
wskazują, iż jego pozostawanie na wolno-
ści spowoduje trwałe niebezpieczeństwo 
dla życia, zdrowia, wolności lub wolności 
seksualnej innych osób.

Nowelizacja wydłuża z 25 do 30 lat 
okres, po którym skazani na dożywocie 
mogą ubiegać się o warunkowe zwol-
nienie. Wydłuża również okres próby 
przy warunkowym zwolnieniu z kary 
dożywotniego pozbawienia wolności. 
Dotąd było to 10 lat. Teraz okres pró-
by dla skazanych na dożywocie będzie 
dożywotni. Zwiększa się ponadto okres 
przedawnienia karalności zabójstwa – z 
30 do 40 lat.

Podwyższenie kar za pedofilię i gwałty

Zaostrzane zostają sankcje za pedo-
filię i inne poważne przestępstwa na tle 
seksualnym. Sprawca zgwałcenia dziecka 
będzie teraz podlegać karze od 5 do 30 lat 
więzienia albo dożywotniemu pozbawie-
niu wolności. Dotąd kara ta wynosiła od 3 
do 15 lat więzienia.

Kara od 5 do 30 lat więzienia albo do-
żywocie będzie też grozić za zgwałce-
nie ze szczególnym okrucieństwem (do-
tychczas – do 15 lat więzienia). Za zgwał-
cenie z następstwem w postaci ciężkie-
go uszczerbku na zdrowiu będzie teraz 
grozić od 5 do 30 lat więzienia albo doży-
wocie (dotąd – od 2 do 12 lat). Natomiast 
za zgwałcenie z następstwem w postaci 
śmierci ofiary grozić będzie od 8 do 30 lat 
więzienia lub dożywocie, dotychczas ka-
ra wynosiła od 2 do 12 lat więzienia.

W przepisach znalazły się nowe ty-
py kwalifikowane zgwałceń, np. na kobie-
cie ciężarnej, z  posługiwaniem się bronią 
palną czy z utrwalaniem obrazu i dźwięku 
tego czynu. Dotychczas za te czyny grozi-
ło od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, a 
teraz będzie to od 3 do 20 lat więzienia.

Surowość wobec recydywistów

Wobec przestępców seksualnych – 
recydywistów stosowane będzie nad-
zwyczajne zaostrzenie kary, czyli pod-
wyższenie dolnej granicy kary pozba-
wienia wolności o połowę, a w przypad-
ku występków – również podwyższenie 
górnej granicy o połowę.

Podwyższona została również dol-
na granicy kary pozbawienia wolności 
dla multirecydywisty. Dotychczas wzra-
stała ona o miesiąc, a będzie wzrastać o 
połowę.

Zaostrzone będą zasady warunko-
wego zwolnienia dla recydywisty seksu-
alnego. Teraz będzie to możliwe po odby-
ciu trzech czwartych kary, nie – po dwóch 
trzecich kary.

Nowelizacja przewiduje wyłączenie 
przedawnienia karalności przestępstwa 
zgwałcenia dziecka lub zgwałcenia ze 
szczególnym okrucieństwem. Natomiast 
w przypadku innych przestępstw seksu-
alnych na szkodę małoletniego albo wy-

stępków przeciwko życiu i zdrowiu na 
szkodę małoletniego, jeśli górna granica 
kary przekracza 5 lat pozbawienia wolno-
ści, przedawnienie nastąpi teraz najwcze-
śniej, gdy ofiara ukończy 40. rok życia.

Zwalczanie przestępstw przeciwko 
zdrowiu i życiu

Reforma zwiększy kary za poważ-
ne przestępstwa przeciwko życiu i zdro-
wiu. Zmiany to m.in.: podwyższenie z 12 
do 15 lat więzienia górnej granicy kary za 
rozbój, a do 20 lat – za rozbój z użyciem 
broni. Nastąpi również podwyższenie z 
15 do 20 lat więzienia górnej granicy ka-
ry za umyślne spowodowanie ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu.

Nowelizacja wprowadza nowe typy 
przestępstw za czyny, które w części nie 
były karalne. To przyjęcie zlecenia zabój-
stwa – od 2 do 15 lat więzienia; uchylanie 
się od naprawienia szkody wyrządzonej 
przestępstwem – od 3 miesięcy do 5 lat 
więzienia; nowy typ wymuszenia rozbój-
niczego, tj. wymuszenia mienia poprzez 

szantaż – od roku do 10 lat pozbawienia 
wolności (dotąd była tu mowa o zmusza-
niu, za które groziła kara do 3 lat). Wpro-
wadza się karalność przygotowania do 
zabójstwa, za które ma grozić od 2 do 15 
lat pozbawienia wolności.

Konfiskata aut nietrzeźwym kierow-
com

Nietrzeźwy kierowca, który będzie 
miał nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we 
krwi, teraz straci samochód – niezależnie 
od tego, czy spowodował wypadek dro-
gowy. Policja tymczasowo zajmie jego 
auto na okres do siedmiu dni, następnie 
prokurator orzeknie zabezpieczenie te-
go mienia, a sąd obligatoryjnie orzeknie 
przepadek pojazdu.

Jeżeli nie będzie wypadku, lecz pro-
wadzenie w stanie nietrzeźwości – sąd 
będzie mógł odstąpić od orzeczenia 
przepadku w szczególnych okoliczno-
ściach. Recydywiście przepadek będzie 
orzekany już od powyżej 0,5 promila al-
koholu.

Auta będą konfiskowane również 
sprawcom wypadków, którzy mieli powy-
żej 0,5 promila alkoholu we krwi, popeł-
niającym takie przestępstwo po raz ko-
lejny lub powodujących wypadek. Jeże-
li samochód nie jest wyłączną własnością 
kierowcy, sąd orzeknie przepadek równo-
wartości pojazdu sprzed wypadku.

Dotychczas za spowodowanie cięż-
kiego wypadku w stanie nietrzeźwości 
należało wymierzyć karę od 2 do 12 lat 
więzienia. Teraz za spowodowanie cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu będzie to 
minimum 3 lata, a za spowodowanie 
śmierci – 5 lat więzienia.

Zwiększa się również maksymalna ka-
ra, którą można wymierzyć za spowodo-
wanie ciężkiego  wypadku. Za spowodo-
wanie ciężkich obrażeń lub śmierci, nie-
trzeźwemu sprawcy wypadku teraz bę-
dzie można wymierzyć do 16 lat pozba-
wienia wolności, a dotąd maksymalny wy-
miar kary wynosił w tym przypadku 12 lat.

Żródło: Biuro Komunikacji  
i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości

fot: archiwum NKZ

1 grudnia 2022 r. podpisano po-
rozumienie o współpracy mię-
dzy Akademią Zamojską a II Li-

ceum Ogólnokształcącym im. Marii 
Konopnickiej w Zamościu. 

Akademia Zamojska od lat współ-
pracuje z różnymi szkołami, instytu-
cjami, przedsiębiorstwami, stowarzy-
szeniami oraz organizacjami. Teraz, 
do grona partnerów AZ oficjalnie do-
łączyło II LO im. M. Konopnickiej w Za-
mościu. Uczelnia i Szkoła wspólnie re-
alizowały już różne przedsięwzięcia 
jak np. kilkanaście edycji Zamojskie-
go Dyktanda.

Porozumienie podpisali: ze stro-
ny Uczelni – rektor Akademii Zamoj-
skiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. 
AZ oraz ze strony Szkoły – Monika Ma-
luha, dyrektor II LO im. M. Konopnic-
kiej w Zamościu.

Na mocy porozumienia AZ i II LO 
będą współdziałać m.in. przy pozyski-
waniu funduszy zewnętrznych, w tym 
unijnych na realizację wspólnych pro-
jektów. Ponadto młodzież z II LO bę-
dzie miała możliwość rozwijania swo-
ich talentów i zainteresowań poprzez 

możliwość udziału w wykładach na-
uczycieli akademickich AZ oraz zaję-
ciach w laboratoriach Uczelni, a także 
konferencjach naukowych, semina-
riach i prelekcjach.

Źródło: Akademia Zamojska

Tak blisko wywiezienia 
punktów z Białej Pod-
laskiej Padwa jesz-

cze nigdy nie była. Po emo-
cjonującej końcówce me-
czu to gospodarze byli jed-
nak górą, zwyciężając 24:23 
(9:10). Żółto-czerwoni spró-
bują sobie powetować stra-
tę punktów już w najbliż-
szą sobotę (10.12), gdy w ha-
li OSiR o 18.00 zmierzą się z 
Olimpią Medex Piekary Ślą-
skie.

Padwa wypadła w me-
czu lepiej niż dobrze, po kwa-
dransie prowadząc 5:2. Tak 
mała liczba trafień to zasługa 
Mateusza Gawrysia i Wiktora 
Kwiatkowskiego, którzy od-
bijali sporo piłek, ale przede 
wszystkim szczelnej defen-
sywy.

W tym momencie nie 
wykorzystaliśmy rzutu kar-
nego, a w kolejnych akcjach 
dwóch setek – podkreśla II 
trener Padwy Wiesław Puzia. 
– Mogliśmy odskoczyć nawet 
na sześć-siedem bramek, a to 
już naprawdę duża zaliczka.

Tymczasem grający z de-
terminacją bialczanie ruszy-
li w pościg i do szatni scho-
dzili, przegrywając jedynie 
9:10. Na domiar złego dru-
gą połowę Padwa rozpoczy-
nała w podwójnym osłabie-
niu. Jak się okazało, w sumie 
aż 12 minut w drugiej części 
gry zamościanie musieli grać 
bez jednego zawodnika. Mi-
mo tego derbowe spotkanie 
można było wygrać.

Losy meczu wahały się 
bardzo długo, a obie drużyny 
skuteczne akcje przeplatały z 
błędami i nerwowością. W ta-
kich okolicznościach żadnej z 
drużyn nie udawało się wy-
pracować większej przewagi. 

Aż do 55 minuty wynik 
przez cały czas oscylował wo-
kół remisu. Dopiero wtedy za 
sprawą Daniela Szendzielo-
rza akademicy odskoczyli na 
21:19. Na minutę przed koń-
cem po trafieniach Kacpra 
Adamczuka i Kacpra Mcha-
wraba z karnego znowu mie-
liśmy remis (22:22). Nie do za-
trzymania był jednak Patryk 
Niedzielenko, który ze środ-

ka pola raził przyjezdnych 
bardzo skutecznie. Za jego 
sprawą zespół Marcina Ste-
fańca wyszedł na prowadze-
nie 23:22, Gabriel Olichwiruk 
błyskawicznie doprowadził 
jednak do wyrównania. 

W ostatniej akcji biało 
– zielonym pozostały 23 se-
kundy. Gospodarze grający 
w przewadze (kara Kacpra 
Adamczuka) skutecznie ro-
zegrali do prawego skrzydła 
i na sekundy przed końcem 
Norbert Maksymczuk poko-
nał Krzysztofa Kozłowskiego. 
Warto zwrócić uwagę, że Nie-
dzielenko (8 bramek) i Mak-
symczuk (7) rzucili dla swego 
zespołu ponad 60% bramek. 
W ekipie żółto-czerwonych 
takich graczy zabrakło, a ża-
den z graczy Padwy nie trafiał 
częściej niż trzykrotnie.   

Czy skuteczność była 
głównym powodem porażki?   

Zawodnicy na pewno zo-
stawili na boisku serce, wal-
cząc od pierwszej do ostatniej 
minuty. W kluczowych mo-
mentach drugiej połowy, gdy 
ważyły się losy meczu, doko-
nywaliśmy jednak złych wybo-
rów. Zabrakło nam wewnętrz-
nej dyscypliny taktycznej. W 
kilku ważnych akcjach  piłka 
nie wędrowała tam, gdzie po-
winna. W efekcie nie skończyli-
śmy około dwudziestu rzutów. 
Jak się okazało jeden z nich za-
ważył, że wracamy bez punk-
tów. Zawodnicy mają tego peł-
ną świadomość i na pewno w 
sobotę będą chcieli się odkuć – 
podsumował spotkanie Wie-
sław Puzia.

Mało brakowałoMało brakowało

Fot. Padwa Zamość 



SPRZEDAM
Dom drewniany, kryty blachą w Zamo-

ściu, działka 10 ar.  Tel. 607 960 762

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

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

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

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

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. 

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

PRACA



SPRZEDAM
Osuszacz powietrza nowy. Tel. 604 

657 091

Rozrzutnik do obornika, tel. 790 
532 060

Piec C.O. (drewno, węgiel, ogrzewa 
200m2), tel. 507 955 372 

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 

sztuka. 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 

ZWIERZTA
Ładne kotki.  

Tel. 798 827 451

Kocięta brytyjskie.  
Tel. 790 270 229

KUPIĘ
KKupię 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

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

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

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

695 958 316

 ( 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 
całkowitym remoncie. Tel. 571 
488 502
 ( Sprzedam: obsypnik do ziemnia-
ków, kultywator, obsypnik 3 - rzę-
dowy do ziemniaków, 7-kołową 
przetrząsaczo -zgrabiarkę, kopacz-
kę 1-rzędową, cyrkularkę z silni-
kiem. Tel. 537 996 979.

 ( Siewnik 2 m. do zboża, wóz kon-
ny z zaczepem do ciągnika, kopar-
ka do ziemniaków “gwiazda”. Tel. 
515 601 266
 ( Sprzedam opony Klebers 
195x60x15, w dobrym stanie, 300 
zł. Tel. 602 247 516
 ( Sprzedam ciagnik C-355, rok prod. 
1973, po całkowitej odbudowie. 
Tel. 571 488 502
 (Grabarka 7-gwiazdowa ciągniko-
wa. Tel. 884 639 376
 ( Sprzedam Volkswagena Golfa 1999 
rok, 1.9 TDI, opłaty, przegląd VII 22, 
2,900 zł. Tel. 515 292 504
 ( Sprzedam siłownik hydrauliczny 
(duża siła podnoszenia oraz części 
do syreny. Tel. 602 180 912
 ( Sprzedam prostownik Bester (6V, 
12 V, 24 V), dętki 900 K20, fartuchy 
do dętek, części do Kamaza- nowe 
i używane, filtr powietrza, filtr ole-
ju. Tel. 602 180 9

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE
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Wydawca:  
Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski
Adres do korespondencji:

Nowy Kurier Zamojski 
Kalinowice 157i 
22-400 Zamość 

redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy: 

Tomasz Krywionek 
730 210 777,

reklama@kurierzamojski.pl 
730 210 777 

www.kurierzamojski.pl

Druk:   
ZPR Media SA,  

ul. Jubilerska 10,  
04-190 Warszawa

Grafika i DTP

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

Katolik, 52 lata, wolny; pozna panią 
do 55 lat, może być wdowa. Jestem 

bardzo samotny, z Zamościa, rencista. 
Tel 695 958 316

Wolny po 50-tce, samotny pozna 
panią wolną, na jesien życia. Nie-

zależny pod każdym względem. Tel. 
721 945 454

Jędrzej - komandos z 6-tej brygady 
powietrzno-desantowej (służyłem 

w czerwonych beretach), lat 54, zwią-
że się na stałe z kobietą, która miesz-
ka na wsi, z dala od cywilizacji. Tel. 507 
530 822

Wdowiec emeryt samotny pozna 
Panią w stosownym wieku, 22-

400. Tel. 602 247 516

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

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

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

720 648 517

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

Tel. 729 479 563
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #49, 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 #47/2022: 

„Zimowe maści do twarzy””, ufundował hipermarket E.Leclerc 
Zamość. Upominek otrzyma Pan Damian Lipczewski z Zamościa. 

Gratulujemy! Nagrodę można odebrać do 13 grudnia 2022 
roku w punkcie informacyjnym hipermarketu E.Leclerc 
Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13

leclerc.pl

od 06.12 do 18.12.2022 r.

Filety śledziowe
a’la matjas

cena
bez karty

cena z kartą
12 1 kg

49

13 1 kg
99

z kuponem
2 1 szt.

29
AKTYWUJ

21 szt.
99

cena bez kuponu 

Margaryna Palma 
z Kruszwicy/
zwykła/z mleczną nutą 
Bunge
250 g, cena za 1 kg = 9,16/11,96 z kuponem

2 1 szt.
79

AKTYWUJ 31 szt.
69

cena bez kuponu 

Mąka 
Puszysta Lubella
MW Food
1 kg 

Max. 2 szt.

Kawa rozpuszczalna 
Nescafé Gold
Nestlé
200 g, 2 rodzaje
cena za 1 kg = 129,95

2599
1 szt.

6 grudnia (wtorek): Mikołaj-
kowa Zabawa na lodzie - lodowi-
sko na Rynku Wielkim,

7 grudnia (środa), godz. 17.00: 
„Palcem po mapie. Namibia” - Za-
mojski Dom Kultury, ul. Partyzan-
tów 13,

10 grudnia (sobota), godz. 13.00: 
Bitwa o Zamość - Rynek Wielki,

10 grudnia (sobota), godz. 
18.00: mecz Padwa Zamość- 

Olimpia Medex Piekary Śląskie - 
hala OSIR, ul. Królowej Jadwigi 8

11 grudnia (niedziela), godz. 
10.45: uroczystości z okazji 80. 
rocznicy wybuchu Powstania Za-
mojskiego, ceremoniał wojsko-
wy i złożenie wieńców przy po-
mnikach Armii Krajowej oraz Ba-
talionów Chłopskich (ul. Party-
zantów), 

14 grudnia (środa), godz. 
17.00: rodzinne warsztaty ma-

kramy - Zamojski Dom Kultury, 
ul. Partyzantów 13,

16 grudnia (piątek), godz. 
17.00: Wieczór Dobroczynno-
ści pn. „Razem dla Nadziei” - Ro-
dzinny Dom „Krok za Krokiem”, 
ul. Kresowa 24,

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

■

Kalendarz najbliższych Kalendarz najbliższych 
wydarzeń wydarzeń 


